Niet-technische
samenvattingen van de
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het
vierde kwartaal van 2020

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

2020-Q4-001
Récolte du lait maternel de la souris pour purifier la sIgA

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)

14/10/2020

1 an : étude pilote
Non (douleur légère)

sIgA, lait maternel murin

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 La sIgA d'origine murine est importante dans nos projets de recherche mais n'est pas
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques commercialisée. Présente en quantité très faible dans les lavages broncho-alvéolaires et
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum) intestinaux, la source principale de sIgA reste le lait maternel. C'est pourquoi nous
voudrions récolter le lait maternel des souris sous stimulation hormonale d'oxytocine.
Sept jours après la mise bas des jeunes, la mère sera anesthésiée et recevra une dose
de 1,5UI d'oxytocine en IP, Le lait sera récolté grâce à une seringue de 1ml par
aspiration.
Objectif du projet

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de La sIgA est un type d'anticorps très important dans la protection des muqueuses mais
découler de ce projet (quelles avancées de la la intervient aussi dans certaines maladies. Nous voudrions étudier son rôle notamment in
science pourraient-elles être attendues ou comment les vitro dans certaines réponses cellulaires en contacte avec la sIgA.
humains, les animaux ou les plantes pourraient-ils
bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées souris
?
Quel est le nombre maximal d'animaux ?
étude pilote avec 6 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?

le niveau de douleur et gravité est léger. En effet, la souris sera traitée sous anesthésie
générale et aucune complication ou effets négatifs n'est attendu chez la mère. Une grille
d'observation sera mise en place concernant les petits afin de contrôle le bon
developpement des jeunes souriceaux.

Application des3Rs
Nous souhaiterions purifier la protéine d'origine murine
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 voudrions utiliser les souris mères de jeunes qui serviront à d'autres
2. Réduction (1000 caractères maximum)
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum expérimentations. Nous prévoyons également de faire cela sur des femelles en binome
pour que les jeunes soient toujours en contacte d'une mère.
d'animaux est garantie

les souris sont utilisées car c'est la protéine murine qui nous intéresse.
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 une anesthésie générale des souris est prévue leur de la récolte du lait. Une grille
les effets négatifs sur le bien-être des animaux d'observation sera mise en place pour les jeunes et vérifier leur bon developpement.
(douleur, souffrance, inconfort ou dommages
permanents).

2020-Q4-002

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

Essai d'un traitement contre les malformations lymphatiques chez la souris
02-nov-20

2 ans
Non (douleur légère)

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)
Lymphoedème primaire; Malformation lymphatique
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 Le lymphoedème primaire héréditaire est une maladie développementale des vaisseaux
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques lymphatiques qui ne transportent plus correctement la lymphe, induisant le gonflement
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum) des extrémités. Il touche 1-2 millions de personnes en Europe. Actuellement, il n’existe
aucun traitement curatif. La qualité de vie de nombreux patients est dégradée, pressant
pour un développement de nouvelles options thérapeutiques. 30 gènes sont déjà
impliqués dans cette pathologie et expliquent environ 30% des cas. Parmi eux, le
VEGFR3 est un des rares gènes exprimés presque exclusivement par les cellules
endothéliales lymphatiques chez l’adulte. Les autres gènes mutés agissent dans ou
autour de sa voie de signalisation.
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)

Aucun traitement curatif n’existe pour le lymphoedème primaire, seulement un contrôle
des symptômes par des massages drainants, le port de bas élastiques, ou une chirurgie
décongestive. Il est donc nécessaire de développer des traitements préventifs et
curatifs. Nous allons utiliser un modèle murin hautement représentatif de la maladie,
porteur d’une mutation Vegfr3 avec des symptômes clairement visibles. Nous y
testerons une thérapie moléculaire sans requérir d’examens invasifs. La plupart des
gènes connus pour cette pathologie s’articulant autour de la voie du VEGFR3, cette
thérapie potentielle pourrait aussi s’avérer efficace pour les patients mutés pour les
autres gènes de lymphoedème.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées Souris
?
Quel est le nombre maximal d'animaux ?
383
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 souris Chy présentent du chylothorax ainsi qu’un gonflement des pattes. On estime
leur niveau de douleur comme modéré. Environ 10% des souriceaux vont présenter une
accumulation anormale de fluide au cours des trois premières semaines de vie et seront
euthanasiés. Le but de ce projet est de diminuer ces symptômes. Le traitement proposé
n’est pas présumé avoir d’impact négatif sur les souris, que du contraire. La molécule
sera donnée à la femelle gestante ou allaitante par gavage. Ceci pourrait lui causer un
inconfort passager. Il y a aussi un risque mineur que le médicament entre dans la
trachée ou les poumons au lieu de l’œsophage, provoquant des difficultés respiratoires
passagères. Plus exceptionnellement, il pourrait y avoir perforation de l’œsophage,
auquel cas la souris sera euthanasiée. Toutes les souris seront euthanasiées à la fin de
l’expérience (6 mois), ou anticipativement en cas de signes de stress anormaux.

Des recherches de littérature ont été effectuées. Vu la complexité du système
lymphatique et des facteurs environnementaux qui l’influencent (par ex. nécessité d’un
flux normal ou anormal pour voir les symptômes), un modèle in vitro ou une forme de
vie moins évoluée qu’un mammifère n’est pas capable de reproduire fidèlement la
pathophysiologie du lymphoedème primaire chez les patients. La lignée de souris
choisie porte une mutation dans le gène le plus fréquemment muté chez les patients et
est donc le modèle le plus approprié pour tester une thérapie moléculaire pour cette
maladie.

Des recherches de littérature ont été effectuées. Vu la complexité du système
2. Réduction (1000 caractères maximum)
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum lymphatique et des facteurs environnementaux qui l’influencent (par ex. nécessité d’un
flux normal ou anormal pour voir les symptômes), un modèle in vitro ou une forme de
d'animaux est garantie
vie moins évoluée qu’un mammifère n’est pas capable de reproduire fidèlement la
pathophysiologie du lymphoedème primaire chez les patients. La lignée de souris
choisie porte une mutation dans le gène le plus fréquemment muté chez les patients et
est donc le modèle le plus approprié pour tester une thérapie moléculaire pour cette
maladie.
Les souris Chy ont une mutation dans le Vegfr3, causant chylothorax et gonflement des
3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi pattes. Ceci reproduit la pathologie humaine. Pour limiter les inconvénients, elles seront
le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus hébergées dans des cages ventilées, avec de l’enrichissement (tubes en plastique), la
nourriture à profusion et en limitant le nombre de souris par cage. Les femelles
raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques
gestantes seront dans des cages séparées et avec leur descendance jusqu’au sevrage.
Le nombre de manipulations sera restreint pour réduire le stress. Les souris seront
Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser suivies chaque jour. En cas de signes notoires d’inconfort, elles seront euthanasiées.
les effets négatifs sur le bien-être des animaux
(douleur, souffrance, inconfort ou dommages
permanents).

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-Q4-003
Traitements de malformations vasculaires en cas de xénogreffes chez la souris
02-nov-20

4 ans
Non (douleur légère)

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)
malformation vasculaire ; souris; xenogreffe
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 Les anomalies vasculaires (AV) sont des défauts de developpement du système
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques vasculaire qui peuvent causer de la douleur, une qualité de vie réduite et même la mort
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum) chez l'être humain. Une cause génétique a été trouvée pour de nombreux types d’AV. Un
modèle de xénogreffe pour les malformations veineuses (MV) a été créé chez la souris.
Des cellules endothéliales (CE) ont été transfectées avec une mutation connue de TIE2
puis ont été injectées en sous-cutané dans le dos des souris immunodéficientes.
L’objectif du projet est d’utiliser ce modèle préclinique pour tester des nouvelles
approches thérapeutiques. De plus, ce modèle peut être adapté pour faire des modèles
d’autres AV.
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)

Le projet répond à un besoin médical / clinique important (non satisfait) pour les patients
AV, car il explorera de nouvelles options thérapeutiques, en particulier pour les MV.
Actuellement, tous les traitements se concentrent sur les symptômes, peuvent être
invasifs et n'apportent qu'un soulagement temporaire aux patients. Il n'y a pas de
traitements pharmaceutiques, à l’exception de la rapamycine pour les MV qui est en
phase III d'essais. Ce projet permettra d'affiner les techniques thérapeutiques actuelles
et de découvrir de nouvelles options médicales, en mettant l'accent sur la réutilisation
des inhibiteurs du cancer pour les AV afin de permettre une application clinique plus
rapide.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées souris
?
Quel est le nombre maximal d'animaux ?
400 (100/an)
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 souris peuvent ressentir une légère douleur, un inconfort et un stress les jours où le
mélange CE-matrigel est injecté par voie sous-cutanée. Les cellules et les lésions
vasculaires résultantes qui se développent sont limitées à l’implant de matrigel et
n'affectent donc pas la santé de la souris. Cependant, les souris seront observées et
auront des signes vitaux de base mesurés / observés quotidiennement pour tout signe
de détresse ou de problèmes de santé. Les souris peuvent commencer à éprouver une
anémie et une gêne à la marche si la lésion devient plus grande que 450 mm2 de
surface. Dans ce cas, les souris seront euthanasiées humainement.

Le système vasculaire est un système difficile à reproduire parfaitement in vitro car
l'environnement physiologique varie considérablement chez les animaux. Divers facteurs
tels que le débit, les différents composants dans le sang et la variabilité spécifique entre
organes doivent être pris en compte. La souris est un modèle pertinent car elle est
physiologiquement proche de l'homme et de nombreux gènes sont similaires.

2. Réduction (1000 caractères maximum)
L'estimation est basée sur l'expérience acquise dans la conception de telles expériences
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum de caractérisation et sur les recommandations publiées. Les étapes pour limiter et
réduire le nombre de souris qui seront utilisées comprennent: 1) Aucune colonie ne sera
d'animaux est garantie
maintenue localement. Le nombre exact de souris pour chaque expérience sera
commandé selon les besoins; 2) Jusqu'à 3 injections / bouchons seront effectués sur
chaque souris pour aider à réduire le nombre de souris nécessaires.

3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Les modèles de souris avec xénogreffes sont largement utilisés, en particulier dans le
Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi domaine du cancer. L'une des lignées immunodéprimées les plus largement utilisées (et
le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus disponibles dans le commerce) est la souris nude athymique mutante Foxn1 (BALB / c).
Pour minimiser les dommages / stress aux souris, elles seront logées dans des cages
raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques
ventilées appropriées avec une litière propre, de l'enrichissement (tubes en plastique), de
la nourriture et en limitant le nombre d'individus par cage. Les souris seront
Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser régulièrement surveillées pour détecter les changements de comportement et de vitalité.
les effets négatifs sur le bien-être des animaux
(douleur,
souffrance, inconfort
ou dommages
permanents).

2020-Q4-004

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

Essai de traitement de troubles bronchiques chroniques chez la souris
20-nov-20

1 an
Non (douleur modérée)

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Bronchite chronique; administration pulmonaire; alpha1-antitrypsine; polyéthylène
glycol
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 L'objectif de ce projet est de préparer une version PEGylée à longue durée d'action de
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques l'alpha1-antitrypsine (AAT) pour une thérapie ciblée ef efficace du déficit en AAT, une
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum) maladie génétique menant à un emphysème pulmonaire. Notre hypothèse est que la
PEGylation de l'AAT pourrait considérablement prolonger la présence de la protéine
dans les poumons et améliorer son efficacité thérapeutique après inhalation. Grâce aux
expériences dans le modèle murin de bronchopneumopathie chronique obstructive
décrites, nous pourrons déterminer si la PEGylation de l'AAT permet d'améliorer son
efficacité thérapeutique et ainsi potentiellement conduire à une réduction des doses
administrées.

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

Les doses d'AAT non-conjuguée administrées par inhalation en clinique sont élevées
(200 mg par jour). Ces doses élevées imposent une administration par nébulisation qui
est intrinsèquement longue et peu pratique pour les patients. Une réduction des doses
permettrait l'utilisation d'inhalateurs plus compacts et plus commodes tels des
inhalateurs à poudre.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées Souris
?
Quel est le nombre maximal d'animaux ?
170
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'administration locale d'élastase et de lipopolysaccharide dans les poumons entraînera
une inflammation pulmonaire transitoire. Cette inflammation pulmonaire pourra causer
une gêne transitoire chez la souris. Le degré de gravité est donc modéré. Les animaux
seront sacrifiés par dislocation cervicale au terme de l'expérience.

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

Afin d'évaluer l'efficacité thérapeutique de l'AAT PEGylée après administration
pulmonaire, il est essentiel d'utiliser un modèle de bronchopneumopathie chronique
obstructive in vivo. Il n'existe pas de méthode in vitro permettant la substitution de cette
expérience.

Afin d’obtenir des résultats significatifs pour ces types d’expériences, le nombre de
2. Réduction (1000 caractères maximum)
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum souris par groupe doit se situer entre 8 et 10. En effet, les données d'efficacité
thérapeutique chez la souris présentent de la variabilité et nécessitent un effectif élevé
d'animaux est garantie
de souris par groupe.
L'AAT PEGylée évaluée dans cette étude est destinée à terme à une utilisation chez
3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi l'homme. La protéine doit donc être testée dans un modèle de mammifère. La souris
le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus étant considéré comme le mammifère le moins sensible parmis ceux utilisés pour
l'expérimentation animale, aucun remplacement n'est possible. Par ailleurs, les modèles
raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques
de bronchopneumopathies chroniques obstructives sont tous murins
Expliquez les mesures qui seront prises pour
minimiser les effets négatifs sur le bien-être des
animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages
permanents).

Lors des instillations intranasales, les animaux seront anesthésiés avec un mélange de
kétamine/xylazine afin de les immobiliser et permettre l'administration sans aucune
douleur.
Afin de limiter les souffrances des animaux, les souris seront surveillées
quotidiennement et des points limites tels qu'une perte de poids allant jusqu'à un
maximum de 20% de leur poids initial ou une altération des fonctions biologiques
(détresse respiratoire) seront considérés comme points limites éthiques nécessitant
l'euthanasie des animaux par dislocation cervicale.

2020-Q4-005

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)

exploration le rôle de certains gènes dans la régénération du foie en cas de cyrrhose
17-nov-20
2 ans

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, régénération, cirrhose, insuffisance hépatique, progéniteurs intrahépatiques

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 Toute maladie chronique du foie mène à la cirrhose et à ses complications mortelles
inconnues
scientifiques
ou
les
nécessités (insuffisance hépatocellulaire et cancer). Dans la cirrhose, les cellules du foie sont
scientifiques ou cliniques concernées) (1000 détruites par la maladie, peu fonctionnelles et incapables de se régénérer. Nous avons
montré qu’un processus de RÉGÉNÉRATION ALTERNATIVE se met alors en place. Il
caractères maximum)
implique la différentiation des cellules des canaux biliaires en hépatocytes, jeunes,
fonctionnels et résistants à la transformation cancéreuse et pourrait donc « sauver » la
fonction hépatique. Sauf que, ce processus est de faible amplitude. Il faut donc trouver
des moyens pour augmenter la régénération alternative afin d’augmenter la fonction
hépatique et donc de diminuer les complications de la cirrhose. Notre programme de
recherche pose l’hypothèse que SOX9, un facteur de transcription, est une cible
thérapeutique pour augmenter la régénération alternative. L’objectif ici est de tester la
proposition que l’induction de Sox9 empêche cette génération.
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)

Nous avons montré que ce processus de régénération alternative génère des
hépatocytes fonctionnels. Dans un projet parallèle nous testons les effets de l’inhibition
de SOX9. Si ici, nous pouvons en outre prouver de manière convaincante que Sox9
empêche la production d’hépatocytes fonctionnels dans le foie malade, alors nous
aurons validé SOX 9 comme cible thérapeutique. Dès lors ce facteur de transcription
pourrait représenter un vrai espoir thérapeutique pour les patients cirrhotiques et en
attente de greffe hépatique.
Le caractère attractif de la procédure est que l’on se base sur la stimulation d’un
processus physiologique soutenu par des cellules progénitrices endogènes, existant
de façon naturelle sans recourir à l’injection de cellules.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées souris
?
Quel est le nombre maximal d'animaux ?
216
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'effet négatif est celui de l'induction de la maladie hépatique. Grâce à l'utilisation de
souris transgéniques pour le traçage de lignée, grâce à notre maîtrise des modèles, et
grâce aux outils d'analyse développés depuis des années, nous ne devons pas induire
une "cirrhose" ni une maladie sévère pour étudier le phénomène. Nous pouvons donc
utiliser un modèle où les lésions hépatiques modérées et de relativement courte durée
(quelques semaines par rapport à des mois pour la cirrhose). Le modèle est bien
toléré. Le niveau de gravité est modéré (si on additionne l’induction du transgène et
l’induction de la maladie). Tous les animaux sont sacrifiés en fin d'expérience.

Des expériences préliminaires sur culture de cellules, sur organoïdes et sur des
poissons zèbres ont déjà été réalisées et ont permis d'identifier des cibles moléculaires
à manipuler (en particulier SOX9) pour obtenir une modification de la différenciation
cellulaire et donc une modification de ce processus de régénération. Cependant, ceci
n'est pas suffisant pour déterminer si la stratégie est efficace dans des maladies
ressemblant aux maladies humaines, si la stratégie amène une diminution de
complications liées à la maladie et une augmentation de la fonction. Il n'existe pas de
modèle in vitro de maladie hépatique chronique (seuls des modèles de troubles innés
du métabolisme existent). C'est pourquoi cette étape d'évaluation dans un système
complexe est indispensable comme validation pré-clinique.

(1) Les expériences préliminaires in vitro et sur zebrafish ont clairement identifié les
2. Réduction (1000 caractères maximum)
cibles moléculaires = Nous ne ferons pas de screening mais un ciblage précis.
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum (2) nous utilisons des outils de traçage cellulaire pour suivre avec une grande
d'animaux est garantie
sensibilité et fiabilité la régénération alternative. Sans cela, on est incapable d'identifier
le processus de régénération alternative et donc on devrait uniquement se baser sur la
fonction ce qui nécessiterait des nombres dramatiquement élevés d'animaux et de
prolonger l'expérience avec un niveau de sévérité et d'inconfort très nettement accrus.
(3) le modèles de maladie hépatiques est bien maîtrisés et nous connaissons
L’AMPLITUDE DE LA RÉGÉNÉRATION ALTERNATIVE
(4) Ceci, en plus de nos données préliminaires etdes effets obtenus chez le zébrafish,
nous donne donc une base solide pour estimer l’amplitude de l’effet et la taille de
l’échantillon afin d’obtenir des résultats concluants avec un nombre minimum
d’animaux.

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

il est possible de générer chez le rongeur des pathologies hépatiques semblables à ce
qui et observé en pathologie humaine (tant dans les mécanismes pathogéniques
impliqués que dans l’histoire naturelle de l’évolution de la maladie). La souris, parmi
d'autres rongeurs (lapins, rats), permet l'utilisation d'outils transgéniques
indispensables dans ce projet
Le modèle transgénique permet d’assurer un minimum de contrainte chez l’animal
puisqu’un traitement unique permet l’induction du transgène et évite l’administration
chronique d’un traitement par gavages ou injections, potentiellement grevé d’effets
secondaires et non exempt d’interaction avec l’induction du modèle. Donc plus
d’efficacité, moins de manipulation et moins d’injections chez l’animal, et une plus
grande stabilité du modèle. Donc c’est une proposition expérimentale qui est
satisfaisante en termes de raffinement (minimum de contrainte et maximum de bienêtre)

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

(1)Induction de la maladie (modèle) : durée de la maladie la plus courte possible
(maladie peu sévère, arrêt bien avant le stade de cirrhose), induction progressive et
donc la maladie se développe de façon insidieuse.
(2)Utilisation d’un transgène et non d’un traitement pharmacologique au long cours
(induction ponctuelle, versus traitement chronique). Utilisation d’un transgène dont
l’expression est contrôlée dans le temps et dans le type cellulaire (pas de problème de
développement embryonnaire ou de manifestations multi-organes).
(3)Manipulation par les mêmes membres du personnel, aux mêmes heures pour
diminuer le stress, pas de modification de la composition des cages après le sevrage
donc pas de stress supplémentaire lié à des modifications de rapport 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-Q4-006
Cancer et microenvironnement
17-nov-20

4 ans
oui (douleur sévère)

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)
Cancer, microenvironnement, métabolisme, thérapie
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 Les cancers sont actuellement la première cause de mortalité dans les pays
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques développés. En général, une tumeur solide est composée de cellules cancéreuses
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum) malignes et de cellules de l'hôte (fibroblastes, adipocytes, cellules endothéliales, cellules
immunitaires …) qui participent activement à la croissance tumorale et à son évolution
vers des phénotypes de plus en plus agressifs. Notre objectif est de mieux comprendre
le microenvironnement tumoral afin d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques
empêchant les cellules cancéreuses d’en tirer profit. Notre recherche se situe à
l'interface entre la recherche fondamentale et le développement de traitements
anticancéreux innovants.
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)

Comme démontré par le passé, la valorisation de la recherche, notamment par le dépôt
de brevets d’invention, est essentielle à nos travaux. Les résultats obtenus seront donc
utilisés pour identifier des stratégies thérapeutiques innovantes pour le traitement du
cancer. De nouveaux traitements anticancéreux seront testés seuls ou en combinaison
avec des traitements déjà connus afin d'ouvrir la voie à de futurs essais cliniques chez
l'Homme.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées souris
?
Quel est le nombre maximal d'animaux ?
2900 au total, 725 par an
Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels L’ensemble des expériences décrites entraînera un inconfort de niveau P1, P2 ou P3.
sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le La douleur sera légère, modérée ou sévère en fonction dy type d'éxpérience. En fin
niveau de gravité probable ou attendu et le sort des d'expérience: anesthésie terminale ou anesthésie + dislocation des cervicales.
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 expériences sur animaux ne seront conduites que sur base de données in vitro
(cellules en culture, sphéroïdes, organoïdes) solides. L'étude de la croissance de
tumeurs, de leurs interactions avec les cellules de l'hote et d'effets thérapeutiques
nécessite d'intégrer le microenvironnement tumoral (hypoxie, gradients métaboliques,
...) et les échanges métaboliques ayant lieu au sein d'un organisme vivant. Les souris
offrent des modèles reproductibles de tumeurs syngéniques et d'allogreffes sur animaux
immunodéprimés.

2. Réduction (1000 caractères maximum)
Notre Pôle travaille en collaboration avec X pour calculer la taille des échantillons dans
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum nos expériences sur souris. L'objectif est une puissance statistique de 0.9 et une valeur
de P<0.05. Cette approche combinée à la mémoire du laboratoire en matière de
d'animaux est garantie
résultats statistiquement significatifs dans des expériences similaires à celle décrite
dans la présente demande justifie en pratique un nombre de 5 à 8 souris par groupe, en
fonction de l'amplitude de l'effet attendu.

3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Les souris offrent des modèles reproductibles de tumeurs syngéniques et d'allogreffes
Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi sur animaux immunodéprimés. Les animaux seront anesthésiés et analgésiés.
le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus L’inconfort des animaux sera suivi quotidiennement: variation du poids de l’animal,
apparence physique externe et posture de l’animal, signes cliniques facilement
raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques
accessibles, réponses comportementales à un stimulus externe comme le bruit.
Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser
les effets négatifs sur le bien-être des animaux
(douleur, souffrance, inconfort ou dommages
permanents).

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-Q4-007
Cancer et métastases
23-nov-20

4 ans
oui, douleur sévère

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)
Cancer, métabolisme, métastases, thérapie
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 Les cancers sont actuellement la première cause de mortalité dans les pays développés
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques ce qui s’explique, en grande partie, par la survenue de métastases lorsqu’un cancer se
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum) généralise. Les cellules tumorales peuvent en effet s'adapter à des changements
apparaissant dans leur environnement qui favorisent leur dissémination. Notre projet a
pour objectif d’étudier ces différentes adaptations et de déterminer comment elles
contribuent au processus métastatique afin de développer et de valider de nouvelles
stratégies thérapeutiques. L'objectif final est de découvrir et de valider des thérapies
innovantes capables de prévenir ou d'enrayer le processus métastatique cancéreux.
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)

Comme démontré par le passé, la valorisation de la recherche, notamment par le dépôt
de brevets d’invention, est essentielle à nos travaux. Les résultats obtenus seront donc
utilisés pour identifier des stratégies thérapeutiques innovantes pour le traitement du
cancer. De nouveaux traitements capables d'enrayer le processus métastatique seront
testés seuls ou en combinaison avec des traitements déjà connus ciblant les tumeurs
primaires afin d'ouvrir la voie à de futurs essais cliniques chez l'Homme.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées souris
?
Quel est le nombre maximal d'animaux ?
1200 au total, 300 par an
Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels L’ensemble des expériences décrites entraînera un inconfort de niveau P1, P2 ou P3.
sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le La douleur sera légère, modérée ou sévère en fonction dy type d'éxpérience. En fin
niveau de gravité probable ou attendu et le sort des d'expérience: anesthésie terminale ou anesthésie + dislocation des cervicales.
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 expériences sur animaux ne seront conduites que sur base de données in vitro
(cellules en culture, sphéroïdes, organoïdes) solides. L'étude des interactions des
cellules tumorales avec les cellules de l'hôte, du processus métastatique et d'effets
thérapeutiques nécessite d'intégrer le microenvironnement tumoral (hypoxie, gradients
métaboliques, ...) et les échanges métaboliques ayant lieu au sein d'un organisme
vivant. Les souris offrent des modèles reproductibles de tumeurs syngéniques et
d'allogreffes sur animaux immunodéprimés.

Notre Pôle travaille en collaboration avec X pour calculer la taille des échantillons dans
2. Réduction (1000 caractères maximum)
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum nos expériences sur souris. L'objectif est une puissance statistique de 0.9 et une valeur
de P<0.05. Cette approche combinée à la mémoire du laboratoire en matière de
d'animaux est garantie
résultats statistiquement significatifs dans des expériences similaires à celle décrite
dans la présente demande justifie en pratique un nombre de 5 à 8 souris par groupe, en
fonction de l'amplitude de l'effet attendu.

Les souris offrent des modèles reproductibles de tumeurs métastatiques chez des
3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi animaux immunocompétents (tumeurs murines) ou immunodéficients (tumeurs
le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus humaines). Les animaux seront anesthésiés et analgésiés. L’inconfort des animaux sera
suivi quotidiennement: variation du poids de l’animal, apparence physique externe et
raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques
posture de l’animal, signes cliniques facilement
accessibles, réponses
comportementales à un stimulus externe comme le bruit.
Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser
les effets négatifs sur le bien-être des animaux
(douleur, souffrance, inconfort ou dommages
permanents).

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-Q4-008
Etude de la réaction immunitaire (réaction inflammatoire et remodelage tissulaire) contre
des matrices acellulaires après implantation chez le rat
10-nov-20

Jusqu'au 22 mars 2021
Non (douleur modérée)

biocompatibilité, matrices acellulaires, décellularisation-perfusion, Ingénierie tissulaire

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 L'ingénierie tissulaire s'est imposée comme une des solutions futures afin de créer des
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques organes fonctionnels et biocompatibles ne nécessitant pas de traitement
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum) immunosuppresseur. Cependant les limites de son développement sont liées à la
régénération complète et fonctionnelle d'un réseau vasculaire, non thrombogène et non
hémorragique. Nous avons appliqué les protocoles de décellularisation, mis au point par
notre équipe, à des greffons vascularisés d'estomacs et thyroïdes porcins, de rates de
rats et d'os porcins afin de créer des matrices acellulaires vascularisées. Avant de
réaliser cette phase de régénération vasculaire, nous souhaiterions comprendre et mieux
caractériser, sur un modèle de petit animal, la biocompatibilité de nos matrices après
implantation.
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)

Assurer la création de matrices acellulaires qui provoquerait une réaction inflammatoire
minimale chez l'être vivant. Le développement de l'ingénierie tissulaire et de ses
procédés de décellularisation-recellularisation permettra à terme le dépassement des
limites actuelles de la transplantation en augmentant le pool d'organes donneurs et
surtout en évitant le recours à un traitement immunosuppresseur à vie et ses
conséquences. Ces travaux pourront aider à développer les domaines de la chirurgie de
la transplantation et de l'immunologie. La démonstration d'une faisabilité expérimentale
de la création d’une tolérance immunitaire après implantation de matrices acellulaires
dans le modèle animal pose les bases de la compréhension des mécanismes
immunitaires et d'une recherche préclinique.

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

100

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?

Les animaux seront hébergés dans les conditions requises pour leur bien être avant
l'intervention, ne comportant pas d'administration de drogues ou de gestes chirurgicaux.
Les animaux qui seront implantés vont surtout expérimenter des douleurs
postopératoires liées au geste chirurgical lors de l'implantation. Il peut également y avoir
une douleur légère à modérée suite à la réaction inflammatoire qui est la conséquence
du rejet de la matrice native ou décellularisée (implant). Le degré de douleur sera évalué
en post-opératoire par l’observation minutieuse des signes indirects liés à la douleurs ;
l’animal recevra si nécéssaire un schéma antalgique systématique dont l'efficacité sera
évaluée et ajustée si nécessaire, par observation des mêmes signes. Les complications
attendues sont les infections, les déhiscences de plaie, la nécrose des tissus implantés:
toute complication qui échappera à une prise en charge connue (reprise opératoire pour
drainage ou sutures, antibiothérapie) orientera vers un sacrifice de l'animal, sous
anesthésie, dans les conditions les plus humaines. Le sacrifice sera dans tous les cas
l'issue finale de toutes les expériences réalisées, après une période déterminée
d'observation de l'animal et des tissus implantés.

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

Le projet de recherche porte sur la création de matrices vascularisées et leur
biocompatibilité après implantation chez l’être vivant. Seul le modèle animal permet de
prélever et traiter par décellularisation nos greffons, d’étudier la biocompatibilité ainsi
que le remodelage tissulaire après implantation de matrices acellulaires chez l’animal.
L'utilisation de cellules souches seules ne permet à l'heure actuelle ni la création ni
l'étude des structures complexes.

2. Réduction (1000 caractères maximum)
25 rats seront prévus pour le prélèvement d'organes en vue de les décellulariser. Quand
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum cela est possible, le prélèvement d'organes se fera sur des rats euthanasiés pour
d'autres projets afin de réduire le nombre prévu (25). Nous prévoyons d’implanter chez le
d'animaux est garantie
rat, en sous-cutané, nos matrices au niveau d’un site à faible morbidité et selon un
schéma statistique qui nous permettra d’avoir un groupe contrôle et un groupe traité de
population nécessaire et suffisante. Les animaux sacrifiés lors de ce projet seront
prélevés pour créer matrices et réaliser d'autres tests complémentaires.

3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Le rat est le modèle animal de choix pour la ressemblance de ses tissus avec ceux de
Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi l'homme; d'autre part c'est un modèle expérimental très courant pour les études
le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus immunitaires standards et de biocompatibilité pour les échantillons matriciels de petites
tailles. De plus il permet d’éviter le recours au gros animal.
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).

Les animaux seront surveillés régulièrement sur base de leur comportement et des
paramètres cliniques afin de détecter toute douleur / inconfort / pathologie. Ils seront
traités selon un schéma thérapeutique adéquat et systématique pendant les premiers
jours postopératoires. Enfin, plusieurs mesures sont prises afin d'accroître le bien-être
des rongeurs : enrichissement du milieu, respect du cycle nycthéméral, maintien des
animaux en groupes dans des cages (isolement en postopératoire immédiat). Les
litières sont changées 1 à 3× par semaine.

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

2020-Q4-009
Elevage de souris permissives à l'infcetion COVID-19
24/09/2020

Date d'autorisation du projet par la commission d'éthique
Durée du projet (date de début et de fin)
15/09/2020 au 15/09/2024
Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective (oui/non) Oui
et dans quel délai
2 mois après la fin du projet : 15/11/2024
Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)
Objectif du projet

COVID-19, SARS-COV-2, elevage
Recherche fondamentale
Non
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
Oui
Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les inconnues Ce projet a pour but de reproduire des souris trangéniques humanisées pour ACE2 qui est le
scientifiques ou les nécessités scientifiques ou cliniques récepteur d'entrée du virus SARS-COV-2 dans les épithéliums pulmonaires
concernées) (1000 caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de découler Ces souris permissives au SARS-COV-2 permettront le développement d'un modèle murin
de ce projet (quelles avancées de la la science pourraient- d'infection pour analyser l'effet de traitements ou de vaccinations dans le cadre de l'infection
elles être attendues ou comment les humains, les animaux COVID-19
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 ?

Mus musculus
600

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels sont Il s'agit d'un élevage et génotypage de souris ACE2 humanisées hémizygotes sans phénotype
les effets négatifs attendus sur les animaux, le niveau de particulier. Les seules procédures seront liées à l’identification par « ear tags » et au génotypage
gravité probable ou attendu et le sort des animaux?
par biopsie auriculaire. Les animaux produits et identifiés seront utilisés pour établir un modèle
d'infection par le SARS-COV-2. Niveau de gravité: léger
Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Il n'existe actuellement pas d'autre modèle pour étudier les méthodes prophylaxiques ou
Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et thérapeuthiques dans le cadre du COVID-19 sauf des modèles hamsters ou de singes,
pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne
peuvent être utilisées
2. Réduction (1000 caractères maximum)
L'élevage sera calibré pour ne produire que le nombre d'animaux requis dans les
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum expérimentations ultérieures.
d'animaux est garantie
3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Il s'agit de souris transgéniques qui seront disponibles à partir de Septembre 2020. il s'agit d'un
Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi le(s) modèle plus simple par rapport aux hamsters et aux grands singes.
modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus raffinés, eu
égard aux objectifs scientifiques
Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser les Les animaux seront simplement reproduits selon les normes généralement reconnues. Les jeunes
effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur, seront identifiés et l'expression de l'ACE2 humain sera analysée sur un prélèvement d'oreille qui
souffrance, inconfort ou dommages permanents).
ne procure que peu d'inconfort.

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

2020-Q4-010
Test de protection sur souris des vaccins à composante tétanique (doses multiples et unique)

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

01/12/2020

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 :
- A la moitié du projet : 01/12/2022
- A la fin du projet : 01/03/2026

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

Tétanos - 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 le tétanos 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 ?

souris OF1
3000 souris/an

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels sont les Les animaux non suffisamment vaccinés et injectés avec la toxine tétanique 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
probable ou attendu et le sort des animaux?
(paralysie, apathie, ...) 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)
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 nombre minimum
d'animaux est garantie

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

Ce test est réalisé dans le cadre du contrôle qualité effectué par les laboratoires de contrôle sur les vaccins à
usage humain. Aucune méthode alternative n'utilisant pas d'animaux n'est actuellement disponible.

Le laboratoire se tient au courant des dernières recommandations afin de n'utiliser que le nombre optimal
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
place afin d'utiliser le moins d'animaux possible. Ce système permet de réduire d'au moins 75% le nombre
d'animaux utilisés.
La souris 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 le tétanos mais également contre la diphtérie 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-Q4-011
Efficacité de traitements antiviraux contre le COVID-19 en modèle souris
04/12/2020

Date d'autorisation du projet par la commission d'éthique
Durée du projet (date de début et de fin)
01/11/2020 - 31/10/2022
Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective (oui/non) Oui
et dans quel délai
2 mois après la fin de validité du projet (31/01/2023)
Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)
Objectif du projet

SARS-CoV-2; COVID-19; réponse immune, antiviraux
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 la
scientifiques ou les nécessités scientifiques ou cliniques pathogénicité du virus SARS-CoV-2 et l'évaluation préclinique de l'efficacité de traitements
concernées) (1000 caractères maximum)
antiviraux basés sur l'ivermectin. L'infection causé par ce nouveau coronavirus est la cause de la
pandémie de COVID-19, avec presque 32 millions de cas recensés depuis Décembre 2019 et qui a
jusqu'à
aujourd'hui
cause
la
mort
de
977
452
personnes
(https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd402994234
67b48e9ecf6 consulté le 24 Septembre 2020). Aucun traitement antiviral efficace n'est
actuellement disponible pour traiter le COVID-19.

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)

Avantages potentiels: meilleure compréhension de la pathogénicité du SARS-CoV-2.
Etablissement d'un modèle pour l'évaluation préclinique de l'efficacité de traitements antiviraux
(prérequis pour le developpement de traitements humains). Evaluation de l'efficacité antivirale
de l'ivermectin.

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

Mus musculus
387

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels sont Selon les publications recentes, l'infection (en absence de traitement efficace), va induire une
les effets négatifs attendus sur les animaux, le niveau de mortalité de la quasi-totalité des animaux dans une période de 7 à 14 jours. Le niveau de gravité
gravité probable ou attendu et le sort des animaux?
attendu est donc sévère. L'apparition de symptômes tout au long de l'expérimentation sera
évaluée en effectuant quotidiennement des observations sur les animaux individuels (poids,
température, capacité respiratoire). Des feuilles d'observation seront utilisées. Des points limites
sont établis et les animaux seront euthanasiés en cas d'observation de symptomes et de signes
cliniques atteignant un niveau de gravité sévère.

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 virales impliquant de multiples facteurs cellulaires et
pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne moléculaire de l’hôte et du pathogène.
peuvent être utilisées
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)
Selon les publications recentes, la souche de souris qui sera utilisé dans le cadre de ce travail
Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi le(s) représente un modèle de choix pour l'évaluation de l'efficacité preclinique de traitements
modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus raffinés, eu antiviraux contre le COVID-19.
égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser les L'apparition de symptômes tout au long de l'expérimentation sera évaluée en effectuant
effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur, quotidiennement des observations sur les animaux individuels (poids, température, capacité
souffrance, inconfort ou dommages permanents).
respiratoire). Des feuilles d'observation seront utilisées. Des points limites sont établis et les
animaux seront euthanasiés en cas d'observation de symptomes et de signes cliniques atteignant
un niveau de gravité sévère.

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

2020-Q4-012
Production de sérums de référence positifs de poulet dirigé contre Salmonella Pullorum et de
21/12/2020

Date d'autorisation du projet par la commission d'éthique
Durée du projet (date de début et de fin)
12 semaines (04/02/2021-30/04/2021)
Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective (oui/non) Oui
et dans quel délai
Deux mois après la fin de validité de l'avis final
Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)
Objectif du projet

Salmonella Pullorum control antiserum positive negative
Recherche fondamentale
Non
Recherches translationnelle ou appliquée
Oui
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
utilisés dans d'autres expériences
Non
Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les inconnues Produire des sérums de contrôles anti-Salmonella Pullorum et des sérums de contrôles
scientifiques ou les nécessités scientifiques ou cliniques négatifs chez des poulets SPF en vue de pouvoir assurer les activités indispensables au
concernées) (1000 caractères maximum)
fonctionnement du laboratoire national de référence Salmonella Pullorum dont l'évaluation de
lots de réactifs de laboratoire destinés à diagnostiquer la maladie provoquée par ce pathogène.

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de Aucun caractère de recherche scientifique. Ce projet contribuera à la bonne poursuite du
découler de ce projet (quelles avancées de la la science diagnostic de la maladie provoquée par ce pathogène chez la volaille et est indispensable pour
pourraient-elles être attendues ou comment les humains, assurer le rôle du Laboratoire National de Référence Salmonella Pullorum.
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 ?

Poulets SPF de 4 semaines
30

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels sont Effet modéré, les animaux seront euthanasiés à la fin de l'expérience ou plus tôt si leur état de
les effets négatifs attendus sur les animaux, le niveau de santé le justifie (des points limites éthiques sont fixés)
gravité probable ou attendu et le sort des animaux?

Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Nécessité de disposer de sérums de poulet de contrôle. Il n'y a pas de méthode alternative
Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et connue pour produire de tels sérums de référence.
pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne
peuvent être utilisées

2. Réduction (1000 caractères maximum)
Le sérum produit alimentera ENTIEREMENT les stocks de réactifs de contrôle mis à la
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum disposition des centres. Ces sérums seront congelés ou lyophilisés et écoulés progressivement
d'animaux est garantie
jusqu'à épuisement des réserves.

3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Vu que la maladie provoquée par Salmonella Pullorum affecte principalement les volailles de
Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi le(s) type poules/poulets et que le diagnostic ne s'applique qu'à la reconnaissance d'anticorps de
modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus raffinés, eu volaille dont les poulets/poules, il n'y a pas d'autre choix que d'utiliser des poulets pour réaliser
égard aux objectifs scientifiques
l'expérience.

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser les Les inoculations seront réalisées de manière non-invasives (voie orale) de manière à réduire
effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur, autant que possible l'inconfort occasionné. Les prélèvements sanguins seront limités au strict
souffrance, inconfort ou dommages permanents).
nécessaire pour le suivi du bon déroulement de l'expérience. Si nécessaire, des anti-douleurs
seront administrés et, si l'état de santé le justifie, les poulets seront euthanasiés avant la fin de
l'expérience (des points limites éthiques sont fixés).

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-Q4-017
Nouvelle thérapie potentielle pour la septicémie et le choc septique
09/10/2020 au 09/10/2025
12 à 60 mois
Non

chock septique-inflammation-histone nutralization-hémodynamique-microcirculation

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 choc septique correspond au stade le plus grave de l'infection. Il s'accompagne d'une
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques mortalité élevée, proche de 40%. La physiopathologie repose sur une réaction
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum) inflammatoire à l'infection majeure, responsable notamment d'une vasodilatation, avec
chute de la pression artérielle et baisse de la perfusion d'organes. Les histones
circulantes se sont révélées être significativement élevées et possiblement corrélées
avec de mauvais résultats dans la sepsis. Les traitements à base d'histones (y compris
le blocage de la libération, les anticorps neutralisants, la signalisation bloquante) se sont
avérés protéger les souris contre l'endotoxémie létale, la septicémie,
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)

Les bénéfices et la translation de ces expériences seront rapides : en effet, dès la
conclusions de nos investigations, des expérimentations sur les premiers patients,
découlant immédiatement de ces résultats, pourront être débutées en clinique et
déboucher sur une amélioration de la prise en charge de cette pathologie grave de nos
patients en état critique aux Soins Intensifs

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées
Moutons domestics
?
Quel est le nombre maximal d'animaux ?
35
Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels Virtuellement aucun, attendu que ce modèle animalier est léthal et qu'auparavant
sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le l'animal sera profondément sédaté durant l'entièreté de l'expérience jusqu'à son
niveau de gravité probable ou attendu et le sort des euthanasie. Ceci correspond à un sans reveil.
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

Ce projet d'étude pré-clinique s'inscrit dans le domaine de la physiopathologie appliquée
avec une translation future vers un projet clinique. Il requiert donc un organisme à part
entière, afin d'étudier l'interaction des différents organes entre eux. De plus l'anatomie et
la physiologie de l'animal doivent être suffisament proches de celle de l'homme afin
d'assurer la validité externe des résultats.

En tant qu’étude inaugurale sur ce sujet précis, il n’existe actuellement aucune autre
2. Réduction (1000 caractères maximum)
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum étude animale (ou humaine) permettant d’évaluer précisément la taille de l’échantillon
requis pour atteindre la puissance statistique nécessaire aux tests de comparaison.
d'animaux est garantie
Nous avons donc tablé initialement sur un nombre minimal d'animaux, sur base de notre
expérience personnelle en matière d'expérimentation sur gros animaux ainsi que sur
base de publications scientifiques d'experimentations relativement similaires.

Le mouton possède une anatomie et une physiologie cardiovasculaire extrêmement
3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi proches de l'homme. La taille de l'animal doit être suffisament grande pour permettre
le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus l'insertion des nombreux instruments de mesure, souvent issus de la pratique clinique
sur des patients. Ce modèle de choc septique replique bon nombre des mécanismes
raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques
compensatoires observés chez l'homme. L'hébergement en cage sera réalisé dans des
conditions conformes. La sédation en cage et l'anesthésie générale peropératoire et
Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser l'euthanasie seront exécutées en accord avec les recommandations vétérinaires tant de
les effets négatifs sur le bien-être des animaux posologie que de surveillance de la profondeur de la sédation/analgésie.
(douleur, souffrance, inconfort ou dommages
permanents).

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-Q4-018
Evaluation du potentiel tumorigénique des biomarqueurs LGR dans le cancer colorectal
09/10/2020

09/10/2020 au 9/10/2025
Oui, à la fin de la durée de validité du protocole éthique

Récepteurs couplés au protéines G, cellules souches, intestin, cancer colorectal

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 cancer colorectal représente la seconde cause de cancer associée à une mort
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques prématurée en Belgique. Dans la plupart des cas, la perte de fonction initiale du
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum) suppresseur de tumeurs nommé "APC" porte à une activation excessive de la cascade
de signalisation WNT, résultant en une stimulation de la prolifération cellulaire des
cellules souches cancéreuses. Dans les cellules souches intestinales normales, la
cascade WNT est étroitement régulée par différents mécanismes , y compris par les
biomarqueurs LGR4/LGR5. Considérant que ces biomarqueurs représentent des cibles
pharmacologiques possibles, dans ce projet, nous souhaitons étudier si les marqueurs
LGR4/LGR5 peuvent permettre de réduire l'activation excessive de la cascade WNT
dans un modèle de cancer colorectal APC murin.
Objectif du projet

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de En tant que récepteurs de surface capable de transmettre des signaux entre le milieu
découler de ce projet (quelles avancées de la la extérieur et la cellule souche, les marqueurs tumoraux LGRs pourraient devenir des
science pourraient-elles être attendues ou comment cibles thérapeutiques dans le traitement du cancer colorectal.
les humains, les animaux ou les plantes pourraient-ils
bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées Des souris seront utilisées (Mus musculus).
?
Quel est le nombre maximal d'animaux ?
542 souris
Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels Les effets négatifs potentiels pourraient correspondre à une perte de poids suite au
sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le développement local de tumeurs primaires, pouvant éventuellement induire des
niveau de gravité probable ou attendu et le sort des métastases induisant un inconfort modéré.
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

Le suivi de la littérature démontre clairement que la compréhension des phénomènes
impliqués dans le développement tumoral et la dissémination éventuelle des cellules
tumorales ne peut se passer d’études ayant recours à l’expérimentation animale.
Néanmoins, nous utiliserons autant que possible le modèle de remplacement de culture
ex vivo de cellules souches dans certaines expériences lorsque cela sera approprié.

Le nombre d'animaux a été déterminé en se basant sur notre expérience et sur des
tests statistiques, afin de minimiser le nombre d'animaux qui nous permettra de détecter
un effet lors de nos tests. De plus, les tests statistiques faits post-expériences seront
réalisés de la manière la plus approfondie possible pour éviter de recommencer des
expériences inutilement.
2. Réduction (1000 caractères maximum)
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum
d'animaux est garantie
La souris a été choisie sur base de la littérature indiquant que le modèle murin de
3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi cancer colorectal est indiqué pour étudier le processus tumoral chez l'humain. De plus,
le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus les protéines étudiées LGRs sont très conservées entre les deux espèces. La souris
était donc le meilleur choix possible.
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).

Pour réduire l'inconfort possible des animaux expérimentés, un nombre réduit
d'animaux par cage et des coussins de nidification seront mis en place dans les
expériences. Un suivi quotidien sera réalisé et reporté dans la "feuille de suivi"
spéficique. Dans le cas où un score de 3 soit atteint (signe d'inconfort élevé),
l'expérience sera interrompue et l'animal sacrifié.

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-Q4-019
Identification du rôle de Nétrine-1 et de ces récepteurs dans la plasticité cellulaire tumorale, le microenvironnement tumoral et la résistance aux
thérapies.
09/10/2020

09/10/2020 au 09/10/2025
Oui dans le mois qui suit la fin du projet.

Cancer, Nétrine-1, transition épithélio-mésenchymateuse, métastases, résistance thérapeutique

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 inconnues La transition épithelio-mésenchymateuse (EMT) est le processus par lequel les cellules tumorales épithéliales peu agressives se transforment en
scientifiques ou les nécessités scientifiques ou cliniques cellules mésenchymateuses. L’EMT est corrélée aux métastases et à la résistance thérapeutique, deux principales causes de mortalité liées au
concernées) (1000 caractères maximum)
cancer. Un des enjeux pour comprendre l’EMT tumorale est d’identifier les molécules impliquées dans sa régulation. Nous souhaitons étudier
Nétrine-1 et son récepteur UNC5B et comprendre à quelles fonctions tumorales liées à l’EMT ils participent. Nous souhaitons aussi étudier l’effet
thérapeutique de l’anticorps anti-Nétrine-1, si celui-ci conduità la perte de la capacité à donner des tumeurs, bloquer ou reverser le processus
d’EMT, conduire à une diminution des métastases ou encore sensibiliser les cellules à répondre aux traitements chimiothérapeutiques.
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)

Nétrine-1 est une molécules surexprimée dans un grand nombre de cancers, un fort niveau de son expression est lié à un mauvais pronostique et
associé à la formation de métastases. Cibler Nétrine-1 apparaît comme une approche thérapeutique pertinente. Nous avons accés à un anticorps
monoclonal anti-Nétrine-1, ceci nous permettra d'étudier ses mécanismes d'actions mais également comprendre et caractériser de rôle de Nétrine1 dans un processus oncologique d’EMT. Ceci nous permettra également d’enrichir la compréhension des mécanismes d’action des anticorps de
la thérapie ciblée.

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

mus musculus
2320

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels sont Dans cette étude, nous utiliserons des modèles murins de carcinomes spinocellulaires et de cancer du sein. Les animaux développeront des
les effets négatifs attendus sur les animaux, le niveau de tumeurs cutanées et le processus tumoral pourra donner lieu à une perte de poids ou une diminution de l'activité. Le niveau de gravité attendu sera
gravité probable ou attendu et le sort des animaux?
probablement sévère compte tenu du développement de ces tumeurs cutanées ainsi que de métastases associées.

Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
L'étude des mécanismes de la cancérisation, en particulier sous-populations cellulaires (tumorales ou du microenvironnement) ne peut
Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et malheureusement ête réalisé in vitro. Pour être pertinentes, ces études doivent être réalisées chez l'animal entier et en particulier la souris. Dans
pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne notre projet il est indispensable d'utiliser des modèles animaux pour générer des connaissances valides dans la recherche fondamentale. La souris
est un organisme-modèle performant dans l'étude de la génétique et présente une organisation et une régulation proche de celle de l'homme.
peuvent être utilisées

2. Réduction (1000 caractères maximum)
L’estimation du nombre de souris nécessaires à l'étude se base sur l'expérience actuelle du laboratoire dans le design de ce type d'étude. Chaque
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum animal sera utilisé pour les différents objectifs poursuivis que ce soit la caractérisation de la tumeur cutanée ou celle des organes métastatiques.
De ce fait, chaque souris pourra fournir des échantillons différents qui seront prélevés et conservés pour permettre les analyses.
d'animaux est garantie

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

Les souris développent des tumeurs portantes les mêmes mutations oncogéniques que l'homme. Notre modèle murin est particulièrement adapté
à cette étude car les tumeurs présentent une EMT spontanée récapitulant les événements observés chez l'homme et nous pouvons aisément
distinguer les cellules tumorales des cellules du microenvironnement. De plus, les modèles utilisés de greffes sont largement décrits dans la
littérature. Les souris seront observées quotidiennement et si une souris atteint les points limites décrits pour ces expériences, elle sera
euthanasiée.

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser les Les normes reprises dans l’annexe 4 de l’arrêté royal du 29 mai 2013 seront respectées. Une surveillance régulière en vue d'accroître de bien-être
effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur, des animaux sera mise en place (comportement, poids, taille des tumeurs). Nous utiliseront toutes les méthodes possibles pour réduire/supprimer
souffrance, inconfort ou dommages permanents).
l'inconfort aux animaux (utilisation d’anesthésiques, coussins de nidification…). Nous suivrons l’avancée de l’étude en tenant compte d’un suivi
régulier des souris jusqu’à ce que les tumeurs atteignent la taille limite de développement or lorsque nous détecterons un signe de souffrance des
souris.

Numéro d'ordre du résumé non-technique

2020-Q4-020

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

Vers une meilleure compréhension et thérapie des cancers de la peau et du sein
09/10/2020

09/10/2020 au 09/10/2025
1 mois après la fin du protocole

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Transition épithélio-mésenchymateuse, cancer, circuits génétiques

Objectif du projet

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
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques L’hétérogénéité des cellules cancéreuses existant au sein d'une tumeur peut être à
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum) l'origine de certaines résistances aux thérapies anti-cancéreuses. Il a été montré que la
transition épithélio-mésenchymateuse des cellules cancéreuses participe à cette
hétérogénéité intra-tumorale. Ce processus complexe connu pour son rôle dans le
développement embryonnaire serait détourné par les cellules cancéreuses pour
favoriser leur invasion du tissu sain et la formation des métastases. Il est donc crucial de
comprendre les mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans ce processus.
Ce projet nous permettra de déterminer in vivo les gènes cruciaux de la transition
épithélio-mésenchymateuse des cellules cancéreuses ainsi que la manière dont ils sont
régulés.
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 travail est important pour notre compréhension des mécanismes de régulation de la
transition epithélio-mésenchymateuse et de l’hétérogénéité tumorale in vivo . Ces
nouvelles connaissances pourraient donc conduire au développement de stratégies anticancéreuses efficaces et innovantes.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées Souris
?
Quel est le nombre maximal d'animaux ?
1.304
Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels Les animaux développeront des tumeurs cutanées. Le niveau de douleur pouvant
sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le devenir sévère, les animaux nécessitent un suivi quotidien ainsi que des soins adaptés .
niveau de gravité probable ou attendu et le sort des Les animaux seront euthanasiés dès lors qu'un des points limites est atteint.
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

De nombreux mécanismes ont déjà été proposés à partir d’expériences in vitro sous
l'effet de facteurs de croissance (TGFß) montrant que ce processus est fortement
dépendant de l’environnement tumoral et des facteurs sécrétés par les cellules de la
niche tumorale. C’est pourquoi il est indispensable de travailler sur un modèle animal.

Notre laboratoire a acquis une grande expertise dans ce type de modèle de
2. Réduction (1000 caractères maximum)
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum carcinogènèse chimique. Cette expertise nous permet de déterminer le nombre
minimum d'animaux necessaires pour répondre à nos questions.
d'animaux est garantie

Ce projet devrait révéler de nouvelles cibles thérapeutiques contre le cancer
3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi spinocellulaire de la peau ainsi les tumeurs mammaires utilisables comme outils
le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus thérapeutiques. La plupart des gènes mis en évidence dans nos études préliminaires
sont conservés chez l'homme et la souris ce qui n'est pas systématiquement le cas des
raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques
autres espèces. Il nous est donc indispensable de poursuivre nos expériences chez la
souris. L'état des souris est surveillée quotidiennement et les souris seront euthansiées
Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser si elles atteignent les points limites décrits pour ces expériences.
les effets négatifs sur le bien-être des animaux
(douleur, souffrance, inconfort ou dommages
permanents).

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-Q4-021
Rôle des régulateurs épigénétiques dans l'initiation, la progression et les métastases du cancer
09/10/2020

5 ans
dans le mois qui suit l'arrêt du projet

Cancer, regulateur epigenetique, métastases

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 régulateurs épigénétiques sont très souvent mutés acroos de nombreux cancers humains.
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques Cependant, leur rôle précis dans l'initiation de la tumeur, la progression et les métastases est
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum) inconnu. Dans ce projet, nous allons déchiffrer le rôle de ces gènes fréquemment mutés dans
différents modèles de cancers.
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)

Le cancer reste l'une des causes de décès les plus fréquentes chez l'homme. Malgré des
progrès notables, de nombreux types de cancer sont encore incurables. Les modifications
épigénétiques sont des cibles thérapeutiques potentiellement très intéressantes, car elles
peuvent potentiellement être réversibles. Ainsi, la compréhension du rôle précis et des
mécanismes qui sous-tendent l'impact de la modification de la fonction des régulateurs
épigénétiques peut avoir un impact énorme sur le développement de nouveaux médicaments
anticancéreux.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées Mus musculus
?
Quel est le nombre maximal d'animaux ?
1290 souris avec degré de douleur sevère et 300 souris avec degré de douleur modérée
Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels Dans cette étude, nous travaillerons sur des modèles murins de tumeurs de la peau, du
sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le poumon, du sein, de l'ovaire et de la tête et du cou.
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 caractéristiques épigénétiques d'une cellule donnée peuvent être dramatiquement
influencées par l'environnement. Il a été montré que des cellules isolées de tumeurs primaires
cultivées in vitro modifient notamment le paysage épigénétique, rendant ainsi in vitro des études
inadaptées à notre objectif. En plus de comprendre le rôle d'un gène spécifique dans chaque
étape de l'initiation du cancer, la progression et la métastase ne sont possibles qu'en utilisant
des modèles in vivo.

L’estimation du nombre de souris nécessaires à l'étude se base sur l'expérience actuelle du
2. Réduction (1000 caractères maximum)
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum laboratoire dans le design de ce type d'étude. Chaque animal sera utilisé pour les différents
objectifs poursuivis que ce soit la caractérisation de la tumeur cutanée ou celle des organes
d'animaux est garantie
métastatiques. De ce fait, chaque souris pourra fournir des échantillons différents qui seront
prélevés et conservés pour permettre les analyses.

Les souris développent des tumeurs portantes les mêmes mutations oncogéniques que
3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi l'homme. De plus, les modèles utilisés de greffes sont largement décrits dans la littérature.
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 souris seront observées quotidiennement et si une souris atteint les points limites décrits
les effets négatifs sur le bien-être des animaux pour ces expériences, elle sera euthanasiée.
(douleur, souffrance, inconfort ou dommages
permanents).

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-Q4-022
Nouvelle méthode de surveillance cardiovasculaire pour mieux comprendre
la réduction du débit du coeur et quel traitement médicamenteux priviliégier.
01/01/2021
Janvier 2021 - Janvier 2026
Oui dans le mois qui suit la fin du projet.

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Insuffisance cardiaque - Contractilité - Postcharge - Physiologie
cardiovasculaire
Objectif du projet
Non
Recherche fondamentale
Oui
Recherches translationnelle ou appliquée
Non
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
Non
Non
Conservation des espèces
Non
Enseignement supérieur ou formation
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'insuffisance cardiaque est une pathollogie grave -rencontrée fréquemment
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques aux Soins Intensifs ou en Cardiologie- et marquée par une réduction du
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum) débit cardiaque, congestionnant le patient et compromettant la bonne
perfusion des organes. Cette réduction du débit cardiaque peut-être liée à
une réduction de la contractilité du coeur (ex: infarctus aigu du myocarde)
et/ou à une trop forte résistance à l'écoulement du sang dans les artères
(ex: hypertension artérielle). Nous cherchons à développer une méthode
non-invasive qui permettrait de mieux faire la part des choses entre ces
deux mécanismes, afin d'aiguiller finement le choix des traitements
médicamenteux à introduire.
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 bénéfices et la translation de ces expériences seraient rapides : en
effet, dès la conclusion de nos investigations, la translation de cette
méthode en pratique clinique -si elle s’avère suffisamment précise et
robuste- pourra être débutée immédiatement et déboucher sur une
amélioration de la prise en charge de nos patients en insuffisance cardiaque
aux Soins Intensifs ou en Cardiologie.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées Cochon domestique
?
Quel est le nombre maximal d'animaux ?
12
Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels Virtuellement aucun, attendu qu'il s'agit d'une expérience sans réveil,
sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le pratiquée sur un animal profondément anesthésié durant l'entièreté des
niveau de gravité probable ou attendu et le sort des manipulations, jusqu'à son euthanasie.
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

Ce projet d'étude pré-clinique s'inscrit dans le domaine de la
physiopathologie appliquée avec une translation future vers un projet
clinique. Il requiert donc un organisme à part entière, afin d'étudier
l'interaction des différents organes entre eux, çàd. le coeur et le circuit
artériel dans le cas présent. De plus l'anatomie et la physiologie de l'animal
doivent être suffisament proches de celle de l'homme afin d'assurer la
validité externe des résultats.

2. Réduction (1000 caractères maximum)
En tant qu’étude inaugurale sur ce sujet précis, il n’existe actuellement
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum aucune autre étude animale (ou humaine) permettant d’évaluer précisément
la taille de l’échantillon requis pour atteindre la puissance statistique
d'animaux est garantie
nécessaire aux tests de comparaison. Nous avons donc tablé initialement
sur un nombre minimal d'animaux, sur base de notre expérience personnelle
en matière d'expérimentation sur gros animaux ainsi que sur base de
publications scientifiques d'experimentations relativement similaires.

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 cochon possède une anatomie et une physiologie cardiovasculaire
extrêmement proches de l'homme. La taille de l'animal doit être suffisament
grande pour permettre l'insertion des instruments de mesure issus de la
pratique clinique sur des patients. Ce modèle porcin replique bon nombre
des mécanismes compensatoires observés chez l'homme.

Expliquez les mesures qui seront prises pour La sédation en cage, l'anesthésie générale peropératoire et l'euthanasie
minimiser les effets négatifs sur le bien-être des seront exécutées en accord avec les recommandations vétérinaires
animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages (posologie et surveillance de la profondeur de la sédation/analgésie).
permanents).

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)

2020-Q4-023
Etude d'un médicament réduisant le travail du coeur lorsque celui-ci souffre
d'un infarctus sévère avec chute de la tension artérielle.
07/10/2020
07/10/2020 au 07/10/2025

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

Oui, dans le mois qui suit la fin du projet.

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Infarctus du moycarde - Cardioprotection - Ischémie et reperfusion

Non
Recherche fondamentale
Oui
Recherches translationnelle ou appliquée
Non
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
Non
Non
Conservation des espèces
Non
Enseignement supérieur ou formation
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 choc cardiogénique est une insuffisance circulatoire grave provoquée par
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques la faillite de la pompe cardiaque, résultant d'un infarctus aigu du myocarde
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum) dans environ 80% des cas. La mortalité qui y est associée reste de l’ordre de
40% et la taille de l'infarctus en est un déterminant majeur. Réduire les
lésions d’ischémie-reperfusion pour réduire la taille de l'infarctus représente
un nouvel axe thérapeutique nommé "cardioprotection". Les bétabloquants
ont été utilisés à cette fin dans un modèle animal de petit infarctus du
myocarde mais leur intérêt (et leur sécurité) dans le contexte d’un plus grand
infarctus compliqué d’un choc cardiogénique reste à démontrer avant de
débuter des essais cliniques.
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)

Les bénéfices et la translation de ces expériences seront rapides : en effet,
dès la conclusions de nos investigations, des expérimentations sur les
premiers patients, découlant immédiatement de ces résultats expérimentaux,
pourront être débutées en clinique afin de déboucher sur une amélioration
de la prise en charge de cette pathologie grave de nos patients en état
critique aux Soins Intensifs.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées Cochon domestique
?
Quel est le nombre maximal d'animaux ?
40
Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels Virtuellement aucun, attendu qu'il s'agit d'une expérience sans réveil,
sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le pratiquée sur un animal profondément anesthésié durant l'entièreté des
niveau de gravité probable ou attendu et le sort des manipulations, jusqu'à son euthanasie.
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

Ce projet d'étude pré-clinique s'inscrit dans le domaine de la
physiopathologie appliquée avec une translation future vers un projet
clinique. Il requiert donc un organisme à part entière, afin d'étudier
l'interaction des différents organes entre eux. De plus l'anatomie et la
physiologie de l'animal doivent être suffisament proches de celle de l'homme
afin d'assurer la validité externe des résultats.

En tant qu’étude inaugurale sur ce sujet précis, il n’existe actuellement
2. Réduction (1000 caractères maximum)
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum aucune autre étude animale (ou humaine) permettant d’évaluer précisément
la taille de l’échantillon requis pour atteindre la puissance statistique
d'animaux est garantie
nécessaire aux tests de comparaison. Nous avons donc tablé initialement
sur un nombre minimal d'animaux, sur base de notre expérience personnelle
en matière d'expérimentation sur gros animaux ainsi que sur base de
publications scientifiques d'experimentations relativement similaires.

Le cochon possède une anatomie et une physiologie cardiovasculaire
3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi extrêmement proches de l'homme. La taille de l'animal doit être suffisament
le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus grande pour permettre l'insertion des instruments de mesure issus de la
pratique clinique sur des patients. Ce modèle porcin replique bon nombre
raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques
des mécanismes compensatoires observés chez l'homme.

Expliquez les mesures qui seront prises pour La sédation en cage, l'anesthésie générale peropératoire et l'euthanasie
minimiser les effets négatifs sur le bien-être des seront exécutées en accord avec les recommandations vétérinaires
animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages (posologie et surveillance de la profondeur de la sédation/analgésie).
permanents).

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

2020-Q4-024
ARN et development du cancer du sein

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

07/10/2020

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective
(oui/non) et dans quel délai
Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

07/10/2020 au 07/10/2025
oui, au terme de la validité du présent protocole

Epigénétique, modifications d'ARN, METTL, TRMT, ALKBH, canser, sein

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 but du projet est d'examiner le rôle des enzymes impliquées dans l'épigénétique
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques d'ARN (les METTL, TRMT ou ALKBH respectivement) dans le development du cancer
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum) du sein
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)

Les réponses aux questions posées sont susceptibles d'avoir d'importantes implications
pour la compréhension du developement des cancers mammaires. Nous espérons, en
disséquant leurs divers mécanismes moléculaires, à terme, reveller de nouvelles cibles
thérapeutiques ou biomarqueurs utiles pour le diagnostic et/ou pronostic des cancer.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées souris
?
Quel est le nombre maximal d'animaux ?
1400
Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels Le but de ces expériences étant d'induire l'apparition de tumeurs dans la glande
sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le mammaire, ceci pourrait résulter en une douleur modérée pour les animaux.
niveau de gravité probable ou attendu et le sort des
animaux?
Application des3Rs
Les études "in vitro" ne reflète pas la complexité du modèle animal. Il n'existe pas de
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et méthode alternative pouvant remplacer les modèle murins.
pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne
peuvent être utilisées

Le nombre de souris sera le minimum nécéssaire afin d'obtenir assez d'échantillons pour
2. Réduction (1000 caractères maximum)
les
expériences
transcriptomiques,
épitranscriptomiques
et
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum réaliser
immunohistochimiques.
d'animaux est garantie

Le modèle murin est couramment utilisé en recherche pour l'étude des pathologies
3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi humaines, y compris le cancer, notamment en raison de sa similarité génétique avec
le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus l'homme.
raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser Le bien-être animal sera évalué tous les jours de la semaine: Etat général, Réponse aux
les effets négatifs sur le bien-être des animaux stimuli, signes d’infection ou de lésion, signes de douleur.
(douleur, souffrance, inconfort ou dommages
permanents).

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)

2020-Q4-025
Les mécanismes immunitaires de la supplémentation maternelle par des espèces
probiotiques pour prévenir les maladies atopiques en début de vie
22/10/2020

22/10/2020 au 22/10/2023
Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective
(oui/non) et dans quel délai
Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Immunité innée - Début de vie - Cellules dendritiques - Atopie - Microbiote - Probiotiques

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 Ce travail a pour objectif de développer un rationnel pour l'utilisation des probiotiques
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques pour prévenir/traiter l'asthme allergique en début de vie. Suite à l'administration orale de
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum) probiotiques via la mère, nous analyserons l'influence des ces probiotiques sur la
susceptibilité des nouveau-nés aux réactions allergiques pulmonaires. Le but final de
cette recherche est de découvrir de nouveaux mécanismes d'éducation du système
immunitaire en début de vie qui peuvent mener à une amélioration de la santé.
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)

A l'heure actuelle, on trouve sur le marché des probiotiques spécialement adaptés aux
besoins de la femme enceinte et en cas d'allaitement mais dont les effets sur le système
immunitaire du nouveau-né sont méconnus. Une connaissance plus approfondie des
effets des probiotiques sur le système immunitaire du nouveau-né lors de l'administration
maternelle d'espèces probiotiques sélectionnées pour prévenir l’atopie offrirait des
perspectives thérapeutiques plus ciblées. Nous envisageons de collaborer avec
l’industrie pharmaceutique afin de valoriser et garantir le transfert de la connaissance
acquise par notre modèle préclinique vers une application humaine.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées Mus musculus (Souris)
?
Quel est le nombre maximal d'animaux ?
200
Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels Sans réveil
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

Ce projet a pour but d'étudier les capacités respiratoires de la progéniture suite à la
supplémentation maternelle des probiotiques et après l'induction de l'asthme allergique.
Il n’existe pas de méthode alternative à l'utilisation d'un modèle animal pour la réalisation
de ce travail.

Une analyse statistique a été effectuée au préalable afin de déterminer le nombre
2. Réduction (1000 caractères maximum)
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum d’animaux statistiquement requis pour chaque expérience. Par ailleurs, dans la mesure
du possible, l'ensemble des paramètres analysés le seront sur chaque animal afin de
d'animaux est garantie
réduire le nombre d'animaux. Le recours à des souris de souches consanguines permet
de limiter le nombre d'animaux utilisés.
La souris est un modèle de laboratoire universellement utilisé dans le domaine de
3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi l’immunologie car il s’agit d’un mammifère dont la physiologie se rapproche de celle de
le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus l’homme. La reproduction de cette espèce animale est aisée. Par ailleurs, des
inoculations intra-nasales conduisant à des réponses asthmatiques sont possibles et les
raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques
réponses immunitaires impliquées lors de l’exposition aux probiotiques et aux acariens
sont, en grande partie, identiques chez l’homme et la souris. Enfin, ce modèle nous
permet d'accéder à des souris génétiquement modifiées (souris KO).
Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser
les effets négatifs sur le bien-être des animaux
(douleur, souffrance, inconfort ou dommages
permanents).

L'état de santé des animaux est contrôlé quotidiennement par le personnel de
l’animalerie (7/7 jours). Les animaux présentant des signes de souffrance précités seront
rapportés au Maître d’expérience et à la personne en charge du bien-être des animaux.
Si des animaux présentent des signes d’inconforts exagérés directement observables,
évalués sur base d'un "scoring" (établissement des points limites), ils seront
euthanasiés.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2020-Q4-026

Niet-technische titel van het project
Ontwikkeling van een hoge dosis gentherapie om alkaptonurie te genezen
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)

18/12/2020

Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek

Ja, binnen de 2 maanden na het beëindigen van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Metabolisme, alkaptonurie, gentherapie

01/01/2021 - 01/01/2025

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 alkaptonurie (AKU) is een aangeboren aandoening van de lever die zonder
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke behandeling leidt tot oa. ernstige gewrichtsproblemen en veroorzaakt wordt door een
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal defect leverenzyme. Het doel van deze studie is om een nieuwe gentherapie te
1000 karakters)
ontwikkelen voor de behandeling van erfelijke alkaptonurie.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen Naast het vergaren van wetenschappelijk inzicht in de gentherapeutische aanpak en
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke ziektemechanismen, kan het ook leiden tot de productie van gentherapieproducten. Deze
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project kunnen gebruikt worden voor het genezen van erfelijke alkaptonurie.
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 32 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 muizen worden onderworpen aan inspuitingen van genetische materialen in een ader
en herhaaldelijke injectie van niet-schadelijke stoffen of bloedafnames met minimaal een
interval van 1 week. Aan het einde van het experiment zullen de dieren een hartpunctie
ondergaan onder anaesthesie voor de collectie van bloed en gedood worden door
cervicale dislocatie onder anesthesie en weefselstalen zullen verder geanalyseerd
worden. De totale score van pijn/lijden voor de dieren wordt geëvalueerd op matig.

Proefbuismodellen staan geen analyse toe van de volledige impact van gentherapie in
een orgaan zoals de lever. De complexiteit van een volledig lichaam is nodig voor de
analyse van de verspreiding van de geïnjecteerde genetische materialen in verschillende
organen, alsook de mogelijke resistentie hiertegen en de reactie van het het
imuunsysteem tegen deze lichaamsvreemde materialen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
De verantwoording van het aantal muizen is statistisch onderbouwd en garandeert zo dat
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk enkel proefdieren worden gebruikt die echt vereist zijn voor het experiment.
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.

Andere diersoorten (bvb. kippenembryo's en zebravissen) zijn niet geschikt voor deze
studie, omdat ze de ziekteverschijnselen van alkaptonurie minder juist weerspiegelen. Ze
zijn geen geschikt model voor gerichte gentherapie in een organisme omdat de gebruikte
genetische materialen een andere weefselspecificiteit vertonen in andere diersoorten en
de dieren mogelijk zelfs resistent hiertegen.

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 dieren worden gehuisvest in overeenkomst met de regels en regulering van het
animalarium en zullen dagelijks opgevolgd worden voor ziekte, sterfte, blessures en
voedsel- en watervoorziening. Analgetica (vb. ketoprofen) worden toegediend aan dieren
bij signalen van pijn.

2020-Q4-027

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

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

Evaluatie van nitisinone-ongevoelige eiwitten die de afbraak van tyrosine
bevorderen: een voorbereidende studie in muismodellen
18/12/2020
01/01/2021 - 31/12/2022

Ja, binnen de 2 maanden na het beëindigen van het project
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Metabolisme, gentherapie, tyrosinemie
Doelstelling van het project

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

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van neen
Behoud
van soorten
de gezondheid
of het welzijn van mens of dier
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde
dieren,
gebruikttot
in andere
proeven
Aangeboren
ziektes
metniet
betrekking
de afbraak
van het aminozuur tyrosine
worden gekenmerkt door een defect in het DNA en bijgevolg een eiwit dat instaat
voor de afbraak van het aminozuur tyrosine, waardoor ernstige ziekteverschijnselen
kunnen optreden zoals leverfalen of gewrichtsproblemen.Patiënten worden
momenteel behandeld met het geneesmiddel nitisinone. Alhoewel dit geneesmiddel
het leven van de patiënten redt en/of verbetert, zorgt dit ook voor ernstige
ongewenste bijwerkingen als gevolg van de opstapeling van het aminozuur
tyrosine. Om deze opstapeling te voorkomen, wordt in deze voorbereidende studie
een gentherapie uitgetest om de afbraak van tyrosine te herstellen tijdens een
behandeling met nitisinone. Het effect op het tyrosine niveau in het bloed wordt
bepaald.

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 voorbereidende studie zal toelaten het effect te bepalen van deze gentherapie
op de tyrosine bloedwaarden van muizen die met nitisinone behandeld worden. De
gentherapie zal namelijk toelaten het aminozuur tyrosine af te breken zelfs wanneer
nitisinone wordt toegediend.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst
In
het kader per
vansoort)?
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?

muis
12 muizen
Er wordt via de staartvene éénmalig genetisch materiaal geïnjecteerd. Daanaast
wordt 5 maal 1 druppel bloed afgenomen via aanprikken van een ader in het
bovenbeen van de muis met minimaal een tussentijd van één week. Op het einde
van het experiment wordt een terminale bloedcollectie gedaan via hartpunctie onder
verdoving om nadien de voordelige effecten van de therapie te kunnen evalueren
via het bloedprofiel. De totale graad van pijn/lijden voor dit experiment wordt "mild"
geschat aangezien de tijd tussen de bloedafnames minimaal 1 week bedraagt.

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 als model gebruikt om het therapeutisch effect van deze
gentherapie te bepalen. De impact van de nieuwe gentherapie kan enkel in muizen
worden geëvalueerd omdat cellen niet de complexiteit van een organisme kunnen
nabootsen alsook geen correcte weergave kunnen geven van de reactie van het
immuunsysteem tegen de nieuwe therapie en het desbetreffende genetisch
materiaal dat wordt ingebracht.

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

Dit experiment betreft een voorbereidende studie waarbij het effect alsook de
variatie van de nieuwe gentherapie op tyrosine bloedwaarden wordt bepaald en zal
hierdoor dus rechtstreeks bijdragen aan de waarborging dat er zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden in vervolgexperimenten doordat dan een correcte
statistische analyse kan gemaakt worden voor het noodzakelijk aantal proefdieren
op basis van de geïdentificeerde experimentele variatie.

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.

Andere diersoorten (bvb. kippenembryo's en zebravissen) zijn niet geschikt voor
deze studie, omdat de respons in een zoogdiermodel beoogd wordt. Muizen zijn
een geschikt diermodel om deze onderzoeksvraag te beantwoorden omdat ze een
gelijkaardige fysiologie en immuunsysteem bezitten als de mens die nodig is om
een correcte evaluatie te kunnen maken van de gentherapie.

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 dieren worden gehuisvest in overeenkomst met de geldende regelgeving en
zullen dagelijks opgevolgd worden voor signalen van ziekte, blessures, voedsel- en
watervoorziening. De terminale bloedcollectie wordt uitgevoerd onder verdoving
waardoor pijn/lijden voor het proefdier tot een minimum wordt beperkt.

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)

2020-Q4-028
Studie naar de activatie van littekenproducerende cellen in acute en chronische fibrose in
niet alcoholische vette lever
30/10/2020
01/12/2020 tot 01/12/2022

Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek

ja, een retrospectieve analyze zal worden uitgevoerd binnen de 6 maanden na de afloop
van de aanvraag.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

leverfibrose, litteken, lever stellaat cellen, metabool syndroom, vette lever, inflammatie
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
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
De lever is een centraal orgaan dat verschillende vitale functies uitvoert. Beschadiging
van de lever door verschillende factoren zoals alcohol, virussen, vette voeding etc leidt tot
leverschade gekenmerkt door littekenvorming (fibrose). In deze studie kijken we specifiek
naar leverfibrose veroorzaakt door een hoge fructose- en glucoseconsumptie (niet
alcoholische vette leverziekte). Voor deze ziekte zijn er momenteel geen geneesmiddelen
voorhanden en de enige optie voor patiënten in een ver stadium is levertransplantatie. De
cellen die zorgen voor de littekenproductie in de lever zijn voor ons belangrijke doelwitten
omdat dit litteken voorkomt dat de lever nog normaal kan functioneren. In dit project gaan
we de littekenproducerende cellen isoleren uit muizen met leverfibrose veroorzaakt door
het toedienen van een chemische component en uit muizen met leverfibrose veroorzaakt
door het toedienen van een hoge concentratie fructose en glucose.
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) Vette voeding of voeding met hoge gehaltes aan glucose en fructose worden veel
gebruikt, maar nog nooit werden uit deze vette muislevers de littekenproducerende cellen
geïsoleerd. Door naar deze specifieke celgroep alleen te kijken, kunnen we het proces
van littekenvorming beter beschrijven en begrijpen. Wanneer specifieke zaken worden
geïdentificeerd, kunnen we in een volgende fase proberen om de ziekte te behandelen.
Eerst zal dit worden getest in proefbuismodellen om daarna over te schakelen naar
diermodellen. Dit zal helpen om kandidaat geneesmiddelen verder te testen en te
optimaliseren.
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Muizen
Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
per soort)?
139
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 In dit model maken we gebruik van water met een hoog gehalte aan fructose en glucose.
De muizen worden wekelijks ook ingespoten met een chemische component om fibrose
het lot van de dieren na het project?
te induceren. Na de injectie zullen de muizen een licht ongemak vertonen, maar dit zal na
enkele uren weer over gaan. Fructose en glucose zullen zorgen voor een lichte toename
van het gewicht maar de muizen zullen verder geen ongemakken vertonen. Aan het einde
van het experiment zullen alle muizen worden gedood met een hoge dosis
verdovingsmiddel waarna we de lever, bloed en de littekenproducerende cellen isoleren.
Deze worden nadien geanalyseerd.
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.

Het gebruik van muizen is in dit geval noodzakelijk omdat de littekenproducerende cellen
in een dier beïnvloed worden door de andere cellen in de lever en door de bloedstroom.
Deze effecten kunnen we nog niet nabootsen in alternatieve proefbuismodellen.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
Door meerdere dieren per groep te gebruiken, zijn herhalingen niet nodig. Door de
procedures te laten uitvoeren door getrainde en bijgeschoolde onderzoekers verwachten
we weinig complicaties en betrouwbare resultaten. Elk dier wordt zo optimaal mogelijk
gebruikt. Per muis worden bloed en leverstalen afgenomen en levercellen geïsoleerd voor
directe analyse. Dit kan uit 1 dier, waardoor we verschillende parameters kunnen
analyseren.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is Wij gebruiken witte mannetjesmuizen in dit project. Deze muizensoort is het meest
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke gevoelig voor de ontwikkeling van leverfibrose, waardoor minder lange behandelingen
doelstellingen.
nodig zijn. Ook kunnen we uit deze muizensoort een maximum aan littekenproducerende
cellen isoleren.
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 Dagelijks zal de vacht, het gedrag van de dieren en hun algemeen welzijn worden
te beperken.
beoordeeld. Wekelijks zullen de dieren worden gewogen. In hun kooitjes krijgen de dieren
nestmateriaal en een huisje, speelgoed en knaaghoutjes om aan hun natuurlijke
behoeften te voldoen.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2020-Q4-029

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)

Evaluatie van een muissoort met groen gekleurde cellen voor levercelbiologie studies
18/12/2020

01/01/2021 - 31/12/2021
Ja binnen de 6 maanden na afloop

lever, kanker, litteken, fluorescente cellen, leverziekte

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 Leverfibrose is een aandoening van de lever die gekenmerkt wordt door litteken
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke productie. Het littekenweefsel verstoort de normale orgaanfunctie en speelt een
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal belangrijke rol in leverkankerontwikkeling. Er bestaat momenteel geen behandeling voor
1000 karakters)
leverfibrose. De cellen die het littekenweefsel produceren noemen we leverstellaatcellen.
Ze produceren littekenweefsel na leverbeschadiging door alcohol, hepatitis, overgewicht
en leververvetting,... en zijn daarom interessante doelwitten voor anti-fibrose
behandeling.
In deze studie gebruiken we een muissoort die een groen fluorescent eiwit (= groen
signaal) heeft in de stellaatcellen. Het doel van de studie is na te gaan of we dit groene
signaal kunnen gebruiken om de stellaatcellen uit gezonde en zieke levers te isoleren
om ze zo in meer detail te bestuderen.
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 ons onderzoek bestuderen we de leverstellaatcellen met als doel de litteken productie
te vertragen of om te keren om zo fibrose en tumorgroei te remmen. Als we de
stellaatcellen met het groene signaal kunnen isoleren zal dat ons toelaten de cellen te
karakteriseren en nieuwe therapiën te ontwikkelen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze

dieren 75 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 in het project zullen onderverdeeld worden in 3 belangrijke groepen: Gezond,
leverschade met fibrose (litteken) en leverkanker. Leverfibrose wordt veroorzaakt door
herhaalde injecties met een leverbeschadigende stof (effect ~alcohol) en leverkanker
wordt veroorzaakt door één injectie met kankercellen. In beide gevallen geeft de injectie
zelf een kort moment van ongemak tijdens de prik. We verwachten voor de zieke
groepen een matig ongemak aan het einde van het experiment dat maximaal 1 maand
duurt. Aan het einde van het experiment worden alle dieren gedood met een overdosis
verdovingsmiddel dat wordt toegediend met een injectie, na het intreden van een
comateuze toestand worden de levers verzameld voor isolatie van de groene cellen.

Hoewel een aantal alternatieve modellen ontwikkeld zijn om stellaatcellen te bestuderen,
toonden meerdere onderzoeken aan dat ze maar voor ~30% overeenstemmen met wat
gebeurt in de lever van de muis. Het gebruik van dieren laat ook toe de cellen te
bestuderen in hun normale omgeving met doorbloeding en bijvoorbeeld de invloed van
de stellaatcellen op orgaanfunctie, leverherstel, ziekteontwikkeling, of tumorgroei te
onderzoeken.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Dit is een testproject waarin we bepalen of het groene signaal in de stellaatcellen toelaat
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk alle stadia van leverstellaatcelbiologie te bestuderen (start van littekenproductie tot
kankerondersteuning).
proefdieren gebruikt worden.
In de eerste fase van littekenproductie kunnen we met onze huidige methode niet
voldoende cellen isoleren uit 1 dier voor de noodzakelijke analyzes. Onze hypothese is
dat we met isolatie op basis van het groene signaal de celopbrengst per muis kunnen
verhogen en dus dat we minder dieren zullen nodig hebben (1 of 2 ipv 3 per isolatie).
Daarnaast zullen we een deel van de cellen gebruiken om onze alternatieve "proefbuis"
modellen te verbeteren.
Ten slotte gebruiken we de resultaten van deze studie om het minimale aantal dieren te
bepalen dat nodig is om therapiën te testen in toekomstige studies.

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.

Het groene signaal dat we gebruiken om de stellaatcellen te isoleren is eigen aan de
gebruikte muissoort. De kankercellen die we willen injecteren hebben ook dezelfde
muisachtergrond, waardoor ze niet zullen afgestoten worden door het afweersysteem
van de ontvangende muizen.

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 injectie van kankercellen wordt uitgevoerd onder algemene verdoving. De
uitvoerende onderzoekers hebben ervaring met de procedures in dit project en worden
bijgeschoold op regelmatige basis. Het gedrag, de 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.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2020-Q4-030

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)

Rijping van humane stamcel-afgeleide levercellen in muizen
18/12/2020

01/01/2021 - 01/01/2023
Ja binnen de 6 maanden na afloop

Lever, stamcellen, leverziekten, ziektemodel, transplantatie

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 Hoewel chronische leverziekte zeer algemeen is en ernstige gevolgen kan hebben, is
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke het vaak niet behandelbaar. De meest relevante ziektemodellen zijn muismodellen of
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal menselijke levercellen, maar muismodellen weerspiegelen de menselijke ziekte niet
1000 karakters)
volledig en menselijke levercellen zijn zeer schaars. Het lab heeft geïnvesteerd in de
ontwikkeling van ziektemodelllen op basis van menselijke stamcellen, maar tot nog toe
zijn deze gelimiteerd door beperkte maturatie van de stamcellen tot specifieke
levercellen. In project matureren menselijke stamcellen in de muis na transplantatie.
Door dit maturatieproces te onderzoeken kunnen we proefbuismodellen verbeteren.
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)

Door de maturatie van stamcel naar specifieke levercel te begrijpen kunnen we de
huidige proefbuismodellen die gebruik maken van stamcellen om leverziekten na te
bootsen significant verbeteren. Daarbovenop zou het muismodel met een menselijke
lever gebruikt kunnen worden voor het testen van geneesmiddelen op leverschade. De
ontwikkeling van stamcellen naar een menselijke lever is ook zeer interessant voor de
regeneratieve geneeskunde.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze dieren 65 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.

Voor de transplantatie zullen cellen geïnjecteerd worden onder het kapsel van de nier.
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. Voor
de leveroperatie achteraf zullen de muizen ook verdoofd zijn en pijnstilling krijgen voor,
tijdens en na de operatie. Vervolgens volgen we deze muizen op gedurende maximaal
120 dagen. Op het einde van het experiment worden alle dieren gedood met terminale
anesthesie (pentobarbital) 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.

Huidige proefbuismodellen voor chronische leverziekte bootsen deze onvoldoende na,
voornamelijk door een gebrek aan maturatie van stamcellen. Het is reeds aangetoond
dat menselijke stamcellen verder gericht kunnen matureren na een transplantatie in
muizen. Gebruik maken van primaire menselijke levercellen kan een alternatief vormen,
maar deze zijn zeer schaars.

Het gaat hier om een voorbereidende studie, een statistische analyse is op dit moment
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk 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
proefdieren gebruikt worden.
getransplanteerde cellen te waarborgen.

Het is reeds aangetoond dat menselijke stamcellen verder gericht kunnen matureren na
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en een transplantatie in muizen. Verder bezit de muis een specifieke mutatie die het
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is mogelijk maakt om immuuncellen te laten overleven en verder matureren.
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 operaties worden uitgevoerd onder algemene verdoving. De uitvoerende
onderzoekers hebben ervaring met de procedures in dit project en worden bijgeschoold
op regelmatige basis. Het gedrag, de 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.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2020-Q4-031

Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie

Onderhouden van 3xTg muisstam, een muismodel van de ziekte van Alzheimer
16/10/2020

Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek

15/11/2020-14/11/2025
ja, binnen de 2 maanden na het afronden van de beschreven experimenten.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

ziekte van Alzheimer, muismodel, kweek
Fundamenteel onderzoek

neen

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

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

neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
je
De ziekte van Alzheimer (zvA) is de meest frequente oorzaak van dementie. Dit laboratorium
voert proeven uit rond deze ziekte, met als doel de ziekte beter te begrijpen en de werking van
mogelijke behandelingen na te gaan. Hiervoor kweken wij dit muismodel, dat een van de
enige is waarbij de twee belangrijkste proteïnen die aanwezig zijn in de ziekte van Alzheimer
aangetast
Er is tot opzijn
heden geen therapie voor de zvA. Het profiedieronderzoek laat ons toe de ziekte

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien uit
dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang geboekt beter te begrijpen en behandelingen te testen en deze tot bij de mens te krijgen. Deze
worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen, muisstam wordt door de onderzoekers in ons laboratorium gebruikt om hun verschillende
dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)
hypotheses na te gaan.
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen, 3xTg

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst per 400
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?

Er worden geen handelingen met deze dieren uitgevoerd en zij dienen enkel voor het behoud
van deze muisstam voor experimenten. Tot de leeftijd waarop deze dieren vruchtbaar op zijn,
is de cognitieve aantasting minimaal en is de verwachte graad van ernst dus "licht",
verantwoord door mogelijk lijden, maar geen pijn. Eens deze dieren te oud zijn om te kweken,
worden ze op met een humane methode gedood en worden de hersenen bijgehouden 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.

De ziekte van Alzheimer, depressie, epilepsie en epileptogenese (het ontstaan van de ziekte
epilepsie), zijn complexe ziekteprocessen die tot op heden niet volledig begrepen zijn. Om
deze complexe ziektesituatie het best te modelleren dienen we onderzoek te doen in levende
dieren. Ook is een cellulair model voor de ziekte van Alzheimer zeer inclompleet.

We werken met een muismodel waarbij beide kopijen van het gen aangetast zijn. Dit laat ons
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk toe om bijna alle muizen die we kweken te kunnen gebruiken in de experimenten, zonder
muizen te moeten uitsluiten. Voor de latere experimenten gebruiken we een
proefdieren gebruikt worden.
wetenschappelijke methode om het minimaal aantal dieren te berekenen dat nodig is om een
verschil te meten tussen beide groepen. Hierbij wordt rekening gehouden met het verwachte
verschil tussen beide groepen, de zekerheid waarmee we de stelling willen nagaan en de
gebruikte techniek.
Knaagdieren hebben een centraal zenuwstelsel dat ons toelaat om cognitieve testen uit te
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en waarom voeren. Voor de ziekte van Alzheimer zijn er veelgebruikte diermodellen die genetisch
het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met gemanipuleerd zijn en een ziekteverloop te hebben dat lijkt op de ziekte van Alzheimer.
inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om de Kooiverrijking dmv een nest, nestmateriaal en bijttakjes.
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-Q4-032
Pilootstudie: Effecten van neuromedine U cellen op naburige zenuwcellen in de
hypothalamus
31/12/2020

01/01/2021 t.e.m. 31/12/2022
Ja, ten laatste 3 maanden na afloop van het project

neuromedine U, elektrofysiologie, hersenen, neurowetenschappen

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 Neuromedine U (NMU) is een sterk geconserveerd endogeen peptide waarvan geweten is
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke dat het betrokken is in verschillende fysiologische processen. Onze focus ligt op de studie
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal van NMU in het brein. Een belangrijk onderdeel van deze studie is de karakterisatie van
1000 karakters)
de NMU-bevattende zenuwcellen in de hersenen. Het huidige pilootproject heeft als doel
de naburige cellen van NMU-cellen te bestuderen in een specifieke hersenregio: de
hypothalamus. Zo trachten we beter te begrijpen hoe NMU-cellen werken. We zullen dit
doen door NMU-cellen te activeren of te onderdrukken en vervolgens de naburige cellen
via elektrofysiologie te bestuderen.

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)

Tot op de dag van vandaag werd er in de literatuur nog geen volledige karakterisatie
beschreven van NMU-cellen in de hypothalamus. Deze studie laat ons toe de cellen beter
te karakteriseren. Deze studie zal bijdragen tot een beter inzicht in de functies en
connectiviteit van NMU-cellen. De uitkomsten van deze studie zijn niet alleen voor ons
eigen onderzoek interessant, maar zullen voor veel wetenschappers die NMU in het brein
bestuderen waardevolle informatie opleveren.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Mannelijke en vrouwelijke muizen (mus musculus)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst Er zullen 12 muizen gebruikt worden
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?

Negatieve effecten worden tot een absoluut minimum beperkt. Zodra de dieren de
gewenste leeftijd bereikt hebben, zullen zij intracraniaal geïnjecteerd worden met een
virale vector. Dit gebeurt onder volledige verdoving met toediening van lokale
anaesthetica en analgetica en dit veroorzaakt matig lijden. Dezelfde dieren zullen na drie
weken onder verdoving geëuthanaseerd worden via decapitatie door ervaren
onderzoekers en hun hersenweefsel zal optimaal gebruikt worden voor
elektrofysiologische experimenten. De ernstgraad van deze procedure is bijgevolg
terminaal.

Toepassing van de 3Vs
Tot op heden zijn er geen dierloze modellen beschreven die toelaten het volledige
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te beoogde experiment uit te voeren. Wel zal een belangrijk deel van het experiment in vitro
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze uitgevoerd worden op hypothalamische hersenslices.
methode kan gebruikt worden.

Dit project betreft een pilootstudie, wat inhoudt dat we een minimum aan dieren gebruiken
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk om initiële elektrofysiologische resultaten te verkrijgen. Hiervoor werd uitgegaan van een
minimumvereiste van drie <<waarden>> per groep en werd bovendien rekening gehouden
proefdieren gebruikt worden.
met experimentele uitval van dieren anderzijds, gebaseerd op ervaringen in het
laboratorium. Op basis van deze resultaten, kan nadien een power analyse gemaakt
worden om het aantal dieren te bepalen waarvoor statistisch significante resultaten
kunnen bekomen worden voor toekomstige kwantitatieve experimenten.

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.

Vanwege de grote overeenkomsten tussen het centraal zenuwstelsel van mensen en
knaagdieren, is het veel relevanter de experimenten uit te voeren met weefsel van
knaagdieren. Bovendien is de muis een veelgebruikte diersoort voor het ontwikkelen van
genetisch gemodificeerde dieren, zoals de Nmu:Cre muis die hier gebruikt wordt. Dit laat
ons toe om specifiek de NMU-cellen te moduleren en bestuderen.

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.

Tijdens en na de operatie wordt pijn en lijden tot een minimum beperkt door verdoving en
pijnstilling. Muizen worden nadien dagelijks opgevolgd en verzorgd. Pijnstilling is voorzien
wanneer ongemak wordt vastgesteld. Alles wordt zorgvuldig in een welzijnsdagboek
bijgehouden en we beroepen ons op vooropgestelde humane eindpunten om verder
ongemak te vermijden. Voor de euthanasie zullen de muizen decapitatie ondergaan onder
korte verdoving (inhalatie), om de kans op pijn en lijden tot een absoluut minimum te
beperken. Alle handelingen worden enkel door ervaren onderzoekers uitgevoerd.

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-Q4-033
Hoe doden we het best multipel myeloom cellen?
30/10/2020

01/11/2020 - 01/11/2022
ja, binnen 2 maanden na afloop van het project.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

multipel myeloom, immunotherapie, celdood.

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
neen
neen
neen
neen
neen
neen

neen
Multipel myeloom is een kanker die ontstaat door ongecontroleerde groei van
plasmacellen (bepaald type cellen van het immuunsysteem die in het beenmerg worden
aangemaakt). Ondanks verbeterde therapiën kunnen patiënten nog niet genezen
worden. Immuuntherapie, waarbij het immuunsysteem van de patiënt wordt
aangeschakeld om de kanker aan te vallen, wordt gezien als een hoopvolle therapie die
patiënten ook zou kunnen berschermen tegen herval. Echter, vooraleer immuuncellen
een kankercel aan kunnen vallen moet deze laatste wel zichtbaar zijn voor het
immuunsysteem. Daarom is het belangrijk dat kankercellen gedood worden op zodanige
manier dat ze meer zichtbaar worden, en moge dat net geen evidentie zijn. Daarom
willen wij onderzoeken hoe we het best kankercellen doden, om deze zoveel mogelijk
zichtbaar te maken voor het immuunsysteem.

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)

Huidige therapiën zijn nog niet in staat om patiënten met multipel myeloom te genezen.
Immuuntherapiën die het immuunsysteem van patiënten aansporen om de kanker aan te
vallen zijn een interessante nieuwe strategie om kanker te bestrijden. Echter, de focus
moet hierbij niet enkel op immuuncellen liggen maar ook op de kankercellen zelf. Een
belangrijke vraag die nog moet beantwoord worden is hoe multipel myeloom cellen het
best gedood worden, om zoveel mogelijk het effect van (immuun)therapiën te
bevorderen. Resultaten van dit project kunnen dienen als een rationale om therapiën te
testen of te ontwikkelen die de kankercellen op een specifieke manier doodt, om hieruit
zoveel mogelijk positieve aspecten te halen voor de patiënt. Dit zou eveneens kunnen
verklaren waarom bepaalde drugs niet goed werken, of andere net wel.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze

dieren 216 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 zullen éénmalig een injectie krijgen onder de huid met multipel myeloom
cellen die vooraf gedood werden met onze te testen stoffen. Dit zal dienen als een soort
'vaccin' om het immuunsysteem van de muis (al dan niet) te alarmeren en activeren.
Indien deze inderdaad in staat was om het immuunsysteem te activeren, zal bij een
tweede injectie onder de huid met dezelfde (maar nu onbehandelde) multipel myeloom
cellen (op de andere bil) geen tumor kunnen groeien. Indien het vaccin niet of
ondermaats gewerkt heeft zal er wel een tumor groeien, eventueel trager dan normaal.
De tumor zal dagelijks opgevolgd worden tot ze de maximale grootte bereikt heeft
volgens de tabel van de humane eindpunten. Aangezien een tumor onderhuids zal
groeien scoort dit project 'ernstig' i.f.v. effect op het dier. Wanneer de muizen bij de
dagelijkse controle tekenen vertonen van pijn of ongemak die geclasificeerd kunnen
worden als zijnde ‘humane eindpunt bereikt’ of wanneer ze hun maximaal vastgelegde
tumorgrootte bereikt hebben (gebruikmakend van de controlelijst zoals vastgelegd in
ethisch dossier) zullen ze gedood worden via verdoving met Isoflu en vervolgens
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.

In dit project willen we onderzoeken of we kankercellen op een zodanige manier kunnen
doden dat ze zelf gaan helpen om het immuunsysteem te alarmeren en te activeren.
Voor we aan de in vivo experimenten beginnen zullen we eerst in vitro (op kankercellen,
dus zonder gebruikmakend van proefdieren) testen of (1) de kankercellen inderdaad
dood gaan, en (2) de kankercellen na behandeling typerende kenmerken vertonen dat ze
in staat zouden zijn om het immuunsysteem te alarmeren. Deze laatste geeft echter
slechts een indicatie van een veel complexer gebeuren, waarbij veel meer (of andere)
zaken nodig zijn om een doeltreffende immuunrespons op te wekken tegen de kanker.
Dit complex gebeuren, waarbij we na activatie van het immuunsysteem ook
daadwerkelijk een positief effect willen waarnemen op kanker groei, kan tot heden enkel
in een levend organisme (zoals hier de muis) getest worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Het aantal dieren dat nodig is om onze hypothese te testen werd berekend volgens
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk gepaste statistische methodes, teneinde enkel de strikt noodzakelijke aantal muizen te
gebruiken. Enkel indien we in vitro voldoende indicatie hebben dat de kanker cellen
proefdieren gebruikt worden.
gevoelig zijn aan onze verschillende test condities zullen we overgaan tot de
experimenten. Ook is dit project opgebouwd uit 2 gelijkaardige experimenten, telkens in
een ander model van multipel myeloom. Indien echter in vitro zou blijken dat een model
helemaal niet gevoelig is, zal het bijhorende in vivo experiment ook niet uitgevoerd
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.

We hebben de muis gekozen als diersoort omwille van de gekende werking van zijn
immuunsysteem, om zo wetenschappelijk relevante resultaten te kunnen bekomen. Bij
onderzoek naar de rol van het immuunsysteem in het bestrijden van kanker is het
namelijk noodzakelijk om over een werkend immuunsysteem te beschikken dat,
vergelijkbaar met dat van de mens, kan reageren op verschillende indringers (waaronder
kankercellen). Gezien de muis voldoet aan deze vereiste is het een veelgebruikte
diersoort voor studies naar de rol van het immuunsysteem in de bestrijding van kanker.

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 Het welzijn van de muizen zal dagelijks gecontroleerd worden a.d.h.v. een controlelijst
zoals vastgelegd in het ethisch dossier. De injectie van kankercellen zal onder
minimum te beperken.
anesthesie gebeuren. Op problemen van pijn of ongemak zal gepast gereageerd worden
met pijnbestrijding en verzorging, en indien nodig het vroegtijdig doden van de dieren.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2020-Q4-034

Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek

01/11/2020 - 01/05/2021
Ja - ten laatste binnen 2 maanden na afloop van het project.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
microglia, transplantatie, macrofaag, beenmerg
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 neen
dieren, niet
gebruikt
in andere
proevenvan een gezonde hersenwerking en spelen een essentiële rol
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Microglia
zijn
belangrijke
regulatoren
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke bij hersenontsteking en hersenaandoeningen. Een verstoorde werking van microglia is gekoppeld
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal aan een groot aantal neurologische ziektes, waardoor deze cellen een cruciaal doelwit vormen voor
1000 karakters)
therapeutische interventie. De originele embryonaal-afgeleide microglia zullen worden vervangen
door genetisch gecorrigeerde beenmerg-afgeleide tegenhangers. In dit project willen we een basis
leggen voor toekomstige microglia-transplantatietherapieën. We willen weten hoe goed deze
getransplanteerde microglia op embryonale microglia lijken en ook hun capaciteit om in competitie
te treden met hun embryonale tegenhangers onderzoeken. Ten slotte streven we ernaar om een
efficiënte transplantatiestrategie te ontwikkelen die kan toegepast worden in patiënten. Dit werk
heeft het potentieel om een volledig nieuw paradigma te introduceren voor de behandeling van
hersenaandoeningen.
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)

Vandaag worden clinical trials gedaan waarbij volledige beenmergtransplantaties gebruikt worden
om bepaalde neurodegenerative ziektes te genezen. Hier worden embryonaal-afgeleide microglia
vervangen met beenmerg-afgeleide microglia. Deze procedure is heel invasief en de patient kan
soms zelf sterven. Onze therapie die wij willen ontwikkelen zal geen nood hebben aan een
beenmergtransplantatie omdat wij alleen de hersenen zullen bestralen en met een lagere dosis.
Daarna zullen de beenmerg-afgeleide microglia voorlopercellen intraveneus geïnjecteerd worden om
de hersenen te kunnen koloniseren. Dit in minder invasief en zal hetzelfde of zelfs een betere
resultaat geven.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

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

deze dieren 83 muizen. 53 Cx3cr1 (GFP/+), 27 Csf1r (ΔFIRE/ΔFIRE), 3 C57BL/6.

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 Csf1r(ΔFIRE/ΔFIRE) muizen worden intraveneus geïnjecteerd in hun staart met microglia
precursoren afkomstig uit de beenmerg van Cx3cr1(GFP/+) muizen. De Csf1r(ΔFIRE/ΔFIRE)
muizen zullen slechts pijn voelen door de injectie. Bijgevolg wordt een 'mild' graad van pijn en lijden
toegekend aan het project. Voor de collectie van beenmerg cellen uit Cx3cr1(GFP/+) muizen,
worden de muizen geëuthanaseerd door middel van CO2-inhalatie. C57BL/6 muizen zullen ook
geëuthanaseerd worden door middel van CO2-inhalatie. Bij ernstige gezondheidsproblemen voor
het beëindigen van het experiment of het collecteren van beenmerg cellen zullen de dieren op
humane wijze worden geëuthanaseerd door middel van CO2 inhalatie.

Momenteel zijn er geen modellen, bestaande uit lagere diersoorten beschikbaar die deze studie
mogelijk zouden maken. Het is onmogelijk om met de hedendaagse technologie de complexe
anatomie van een dier te nabootsen in vitro voor cel transplantatie experimenten. Ook is het
momenteel onmogelijk om in vitro microglia te bestuderen zonder grote fysiologische veranderingen
aan deze cellen.

De aangegeven hoeveelheid muizen (drie per experiment) zijn zodanig gekozen omdat drie
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk datapunten het absoluut minimum aantal is waarmee statistiek kan worden uitgevoerd. Deze
pilootstudie zal ons helpen om in de toekomst zo weining mogelijk muizen te gebruiken.
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 meest geschikte diersoort om deze transplantatie experimenten te onderzoeken
omdat de nodige genetische achtergrond alleen maar in de muis bestaat, namelijk de
Csf1r (ΔFIRE/ΔFIRE) muis die geen microglia in de hersenen heeft. De muis is ook zeer
vergelijkbaar met de mens wat betreft zijn immuunsysteem en immuunreacties.

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 geëuthanaseerd met CO2 of via nekdislocatie. Voor het bepalen van de humane eindpunten
wordt gebruikgemaakt van een scoretabel.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
2020-Q4-035
Niet-technische titel van het project
Onderzoek van het therapiepotentieel van een celdood inducerend geneesmiddel in
borstkanker
22/12/2020
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
22/12/2020 - 22/12/2022
Ja, binnen 2 maand na afloop
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

borstkankeronderzoek, SMAC mimetica, immuunmodulering van de tumor, intratumorale
afgifte
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 In dit project beogen we drie deelvragen te beantwoorden met name; 1) Kan het lokaal
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke (intratumoraal) gebruik van SMAC mimetica de borstnodule gunstig veranderen en het
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal immuunsysteem activeren, zodanig dat deze laatste de tumor kan vernietigen? 2) Kan
1000 karakters)
het vooropgestelde effect ook bekomen worden door gebruik te maken van mRNAtherapie ? 3) Kunnen we het beoogde effect versterken door combinatietherapie te gaan
gebruiken, waarbij we het gepatenteerde TriMix mRNA ook lokaal injecteren, met de
doelstelling het immuunsysteem (meer bepaald de dendritische cellen) extra te gaan
activeren.

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)

SMAC mimetica wordt reeds getest als een anti-kanker geneesmiddel in klinische
studies in diverse kankertypes zoals leukemie, eierstokkanker,.... Als uit dit onderzoek
blijkt dat deze SMAC mimetica de kankercellen kunnen afdoden, en tegelijkertijd het
immuunsysteem er in slaagt om de kwaadaardige tumor te vernietigen, kunnen deze
preliminaire data geëxtrapoleerd worden naar een nieuwe klinische studie, waar
borstkankerpatiënten lokaal worden behandeld met een SMAC mimetica.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal van deze dieren 416 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?

Elk van de deelexperimenten omvat de inductie van tumoren echter nog voor ze enige
mechanische hinder of overige pijn ondervinden, worden ze gedood d.m.v. nekdislocatie
(humaan eindpunt). In het beginstadium worden de tumornodules intratumoraal
geïnjecteerd met respectievelijke behandeling. Dit gebeurt onder verdoving, waardoor zij
geen pijn of hinder ondervinden. Omwille van de inductie van tumornodules, valt dit
project onder de ernstgraad 'ernstig'. Na het doden van de dieren, worden
respectievelijke organen gecollecteerd om downstream assays zoals flow cytometrie,
genexpressie assays,... uit te voeren, opdat de onderzoeksvragen beantwoord kunnen
worden.

Toepassing van de 3Vs
Aangezien de focus van dit project ligt op de interactie van de SMAC mimetica therapie
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te op het immuunsysteem, verhindert de complexiteit van dit laatste de volledige
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze vervanging van in vivo experimenten door in vitro alternatieven in de immunologie.
methode kan gebruikt worden.

Voor elk deelexperiment is een steekproefgrootteberekening uitgevoerd om met een
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig minimaal aantal dieren de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden op een
statistisch verantwoorde manier.
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.

Muismodellen worden reeds jaren door ons en andere onderzoeksgroepen gebruikt voor
de evaluatie van immuunresponsen. Hiervoor zijn verschillende tools voorhanden, zoals
verschillende tumorcellijnen, antigenen… Bovendien vertoont het immuunsysteem van
muizen sterke gelijkenissen met dat van de mens. Dit maakt deze diersoort het meest
geschikt voor het onderzoek naar effecten van vaccinatie op het immuunsysteem.

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.

Naast een controle van de algemene gezondheidstoestand bij aankomst van de
proefdieren, worden de dieren dagelijks opgevolgd door de onderzoeker. Bovendien
wordt de tumorgroei drie keer per week gemeten en het gewicht ook opgevolgd.
Daarnaast wordt er bij andere tekenen van stress of discomfort ingegrepen en worden
alle handelingen en wijzigingen nauwkeurig gedocumenteerd.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
2020-Q4-036
Niet-technische titel van het project
Evaluatie van een uitgekiende immunotherapie combinatie om de overlevingskansen bij
longkanker te vegroten.
11/12/2020
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
01/12/2020 - 30/11/2022
Ja, binnen de 2 maand na afloop van het project.
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

longkanker, immuuntherapie, combinatie, dosis bepaling

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
je
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 blijft de meest dodelijke vorm van kanker wereldwijd. Recent werd
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke immuuntherapie toegevoegd aan de lijst van standaard behandelingsopties. Jammer
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal genoeg blijkt hierop het merendeel van de patiënten niet te reageren. Ook wanneer we
1000 karakters)
longtumordragende muizen behandelde met immuuntherapie, zagen we geen
spectaculaire verbetering. Wel zagen we dat immuuntherapie bepaalde factoren deed
verhogen in het bloed, wat ons doet vermoeden dat deze factoren bijdragen aan de lage
respons na immuuntherapie. Via dit project willen we nagaan of we de efficiëntie van
immuuntherapie voor longkanker dragende muizen kunnen verbeteren door deze
factoren specifiek te verlagen.
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 blijven chirurgie, chemo- en radiotherapie de meest toegepaste
behandelingen van longkanker, met lage kans op slagen en tal van bijwerkingen.
Immuuntherapie wordt sinds kort ook gebruikt voor de behandeling van longkanker. Het
potentieel van deze therapie ligt in volledige genezing zonder levensbedreigende
bijwerkingen. Zijn nadeel is momenteel het lage percentage aan patiënten dat reageert
op deze behandelingsmethode. Door via dit project te evalueren of de combinatie van
immuuntherapie al dan niet met een factor verlagende behandeling wel zorgt voor
spectaculaire vermindering van longtumor groei, hopen we het slaagpercentage van de
huidige immuuntherapie voor longkanker sterk te beïnvloeden. Zeker omdat de uit te
testen behandelingen reeds gebruikt worden in de kliniek en hun combinatie met
immuuntherapie dus op relatief korte termijn werkelijkheid kan worden voor de
longkankerpatiënten van morgen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis (Mus musculus, besteld via Charles River, Frankrijk)

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze

dieren 216

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 graad van ernst zal 'ernstig' zijn aangezien we de dieren zullen injecteren
met longtumorcellen en deze vervolgens gedurende 3 weken zullen opvolgen. Let wel,
uit vergelijkbaar onderzoek werd reeds aangetoond dat tot 3 weken na injectie, de dieren
hun humaan eindpunt niet bereikten (lees: geen verlies van gewicht, gezond fysiek
voorkomen en gedrag). Het lot van alle dieren zal zijn deze te euthanaseren via
nekdislocatie na verdoving op dag 21 (of eerder indien een humaan eindpunt vroeger
bereikt wordt) om aldus het longtumorweefsel te isoleren en verwerken voor verdere
analyse.

In dit project willen we de impact van verschillende therapeutische combinaties testen op
longkanker groei alsook op specifieke cellen in de longtumoromgeving. Aangezien voor
de longtumoromgeving voorlopig nog geen relevante in vitro alternatieven beschikbaar
zijn, zijn we genoodzaakt hiervoor in vivo experimenten uit te voeren. Let wel, de
informatie uit dit project wordt gebruikt om te implementeren in en in vitro alternatief 3D
tumormodel waarbij longtumorweefsel gekweekt wordt in het labo.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Het proefdieraantal van 216 werd volledig bepaald op basis van een 80% power analysis
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk m.b.v. het software programma G power. Hierdoor wordt gewaarborgd dat er niet meer
muizen gebruikt worden dan nodig om statistische significantie te bekomen, maar ook
proefdieren gebruikt worden.
niet te weinig waardoor dit experiment nodeloos herhaald zou moet worden. Door
meerdere parameters per experiment te evalueren, worden bovendien de controle
groepen 'herbruikt' voor de meting van verschillende waardes tegelijk.

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.

Er werd gekozen voor de muis als proefdier omdat dit zoogdier met zijn kleine gestalte
een erg hanteerbaar model vormt om longtumor groei te bestuderen. Daarnaast werd
aangetoond dat muis longtumormodellen erg relevant zijn voor humaan longkanker
onderzoek. Daar onze onderzoeksgroep veel ervaring heeft met deze modellen, staan de
handelingen alsook opvolging van de gezondheid van de tumordragende muizen, reeds
op punt. Dit laatste vormt zowel voor het welzijn van de dieren als voor de
wetenschappelijke integriteit van de studie een belangrijke meerwaarde.

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.

Voordat de dieren in experiment gaan, worden ze om de twee dagen geïnspecteerd. Na
tumorinoculatie (start experiment), zullen de dieren op dagelijkse basis geïnspecteerd
worden, gebruikmakend van een welzijnsscore sheet (gebaseerd op gewicht, vacht
verzorging, oogconditie, beweeglijkheid, alertheid,…). Verder zal bij het minste teken van
pijn en/of lijden, de gepaste actie ondernomen worden om het dier uit zijn lijden te
verlossen. Bij onomkeerbaar lijden, zal tot euthanasie (nekdislocatie na verdoving)
overgegaan worden met bevestiging van overlijden.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2020-Q4-037

Niet-technische titel van het project

Voorbereidende studie: Evaluatie van biogels voor langdurige vrijstelling van kleine geneesmiddelen die het immuunsysteem
ondersteunen om kankercellen te doden.

Datum van projectautorisatie door de Ethische Commissie

11/12/2020

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

01/01/2021-31/12/2021

Het project zal worden onderworpen aan een retrospectieve
analyse (ja / nee) en binnen welk tijdsbestek

Ja, binnen 2 maand na afloop

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Biogel, vertraagde geneesmiddelafgifte, ondersteuning afweersysteem, kanker

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 Het immuunsysteem kan kankercellen doden. Echter, kankercellen kunnen eiwitten op hun oppervlak gebruiken om
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of klinische immuuncellen af te remmen in hun functie. K2, is een klein eiwit dat potentieel toont als geneesmiddel in kanker omdat het
noden die aangekaart worden (maximaal 1000 karakters)
de remmende werking van kankercellen op immuuncellen kan verhinderen. Omdat K2 klein is, wordt het snel uit het lichaam
gefilterd. Biogels kunnen geneesmiddelen verpakken en zorgen voor trage vrijstelling van het geneesmiddel. Daarom zijn ze
veelbelovend om K2 te verpakken, traag vrij te stellen en aldus lange aanwezigheid van K2 in bloed en tumoren te
bewerkstelligen. Dit zou een therapie met K2 sterk kunnen verbeteren. We zullen K2 radioactief merken, verpakken in biogel
en vervolgens onderhuids injecteren in muizen met een onderhuidse tumor. Medische beeldvorming zal gebruikt worden om
aanwezigheid van K2 in de biogel en tumor te meten in verloop van tijd.
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)

Biogels die geneesmiddelen bevatten zorgen voor een vertraagde vrijstelling van dit geneesmiddel. Daarom zijn ze
veelbelovend voor het verpakken en vertraagd afleveren van K2, een klein eiwit met therapeutische werking in kanker, dat
bij eenmalige injectie snel uit het lichaam wordt gefilterd. Door trage afgifte zal K2 langer in het bloed en de tumor aanwezig
zijn, waardoor het langer kan werken. Daarenboven kan dergelijke strategie ervoor zorgen dat patiënten minder frequent het
geneesmiddel moeten toegediend krijgen.

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?

144
De dieren ondergaan 2 onderhuidse injecties, 1 met kankercellen en 1 met biogel die K2 bevat, een potentieel nieuw kanker
geneesmiddel, dat voor de studiedoeleinden radioactief wordt gemerkt. Vrijgave van K2 en de opname ervan in tumoren
wordt in de tijd opgevolgd met medische beeldvorming. Deze handelingen worden uitgevoerd onder verdoving en
veroorzaken mild ongemak bij de dieren. De verwachte graad van ernst wordt echter op "matig" geschat omwille van de
ontwikkeling van tumoren met een maximaal volume van 1000mm3. De dieren worden na de laatste beeldvomring gedood
voor verdere analyse van de tumor.

Toepassing van de 3Vs
De voorgestelde experimenten worden vooraf gegaan door testen in proefbuizen, die reeds informatie geven over de
mogelijkheid om K2 te verpakken in biogel, de stabiliteit ervan en de tijdsduur voor vrijstelling van K2. Enkel wanneer deze
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te gebruiken en experimenten het verwachtte resultaat geven, wordt overgegaan naar dierproeven. Deze laatste zijn noodzakelijk omdat de
waarom er geen alternatieve dierloze methode kan gebruikt testen in proefbuizen niet toelaten om de opname van K2 in tumoren en het effect van K2 op tumoren te bestuderen. Dit is
worden.
nodig voor kan overgegaan worden naar testen in patiënten.
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

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

weinig

Voor elke dierproef is een steekproefgrootteberekening uitgevoerd om met een minimaal aantal dieren de
mogelijk onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden op een statistisch verantwoorde manier.

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.

Ten behoeve van het dierexperimenteel kankeronderzoek is een groot aantal diermodellen ontwikkeld. Modellen in muizen
met een werkzaam immuunsysteem, zoals hetgene gebruikt in dit project, laten toe nieuwe kanker therapieën te bestuderen,
die als doel hebben het immuunsysteem te activeren om kankercellen te herkennen en doden. De resultaten bekomen in
muis laten toe op goed gedocumenteerde wijze besluiten te nemen voor verderzetting van de geneesmiddelen ontwikkeling
in de mens, omdat het immuunsysteem van de muis en de mens zeer gelijkaardig zijn.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om de Naast een controle van de algemene gezondheidstoestand bij aankomst van de proefdieren, worden de dieren dagelijks
negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, lijden, angst opgevolgd door de onderzoeker. Alle handelingen worden onder verdoving uitgevoerd, inclusief de bepaling van het
of blijvende schade) tot een minimum te beperken.
tumovolume en het gewicht van de muizen, gezien dit objectieve parameters zijn die de gezondheid van het dier weergeven
(5x per week). Alle handelingen en wijzigingen worden gedocumenteerd in een dierenwelzijnsdagboek. Op het einde van het
experiment worden de dieren verdoofd met gasanesthesie en vervolgens gedood door nekdislocatie.

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-Q4-038
Kan zenuwstimulatie het negatieve effect van radiotherapie op het immuunsysteem
omkeren?
16/12/2020

21/12/2020 - 01/07/2021
Ja, binnen de 2 maand na afloop van het project.

longkanker, radiotherapie, nervus vagus stimulatie, inflammatie

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 Longkanker blijft de dodelijkste vorm van kanker wereldwijd. Radiotherapie (RT) vormt
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke één van de belangrijkste behandelingen. Deze behandeling gaat echter gepaard met
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal een ontstekingsreactie die kan zorg voor tal van bijwerkingen. Bovendien heeft recent
1000 karakters)
onderzoek aangetoond dat deze ontstekingsreactie de groei van overlevende
tumorcellen bevordert en andere behandelingsmethoden zoals immuuntherapie
verhindert. Met deze dierproef willen we nagaan of stimulatie van een belangrijke
zenuw (nervus vagus), gekend om zijn ontstekingsremmende werking, een gunstig
effect heeft op de RT-geïnduceerde ontstekingsreactie. Op deze manier trachten we de
doeltreffendheid van RT als behandeling voor longkanker beter te begrijpen én
optimaliseren voor diens combinatie met immuuntherapie.
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 voeren wij in het UZ Brussel ook een klinische studie uit, waarbij het effect
van nervus vagus stimulatie (VNS) nagegaan wordt in longkankerpatiënten, behandeld
met RT. De data uit deze dierproef zullen aldus direct gelinkt kunnen worden aan de
resultaten van de klinische studie. Echter, waar we bij patiënten enkel toegang hebben
tot bloed, kunnen we via de dierproef ook verschillende andere organen bestuderen
zoals de longtumoren zelf naast enkele andere belangrijke immunologische organen
zoals de milt en lymfeknopen. Daardoor brengt deze dierproef een enorme
meerwaarde met zich mee t.o.v. de klinische studie.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis (Mus musculus, besteld via Charles River, Frankrijk)

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 35
(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 verwachte graad van ernst zal 'ernstig' zijn aangezien we de dieren intraveneus
zullen injecteren met longtumorcellen en hen vervolgens 11 dagen later, vier dagen
achter elkaar, zullen behandelen met RT en/of VNS. Uit voorgaand onderzoek werd
reeds aangetoond dat tot 3 weken na tumorcel injectie, de dieren hun humaan
eindpunt niet bereikten (lees: geen verlies van gewicht, gezond fysiek voorkomen en
gedrag). Het lot van alle dieren zal zijn deze te euthanaseren via nekdislocatie na
verdoving op dag 21 (of eerder indien een humaan eindpunt vroeger bereikt wordt).
Vervolgens zal het longtumorweefsel, bloed, lymfeknopen en de milt geïsoleerd
worden voor verdere analyse.
We willen het ontstekingsremmende effect van VNS op RT-gerelateerde ontsteking
testen. Bovendien zullen we immuuncellen in de longtumoromgeving analyseren.
Aangezien er voor de complexe longtumor omgeving alsook voor diens interacties met
het zeuwstelsel voorlopig nog geen relevante in vitro alternatieven beschikbaar zijn,
zijn we genoodzaakt om dit experiment in vivo uit te voeren.

Het proefdieraantal van 35 werd volledig bepaald op basis van een 80% power
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig analysis m.b.v. het software programma 'G power'. Hierdoor wordt gewaarborgd dat er
niet meer muizen gebruikt worden dan nodig om statistische significantie te bekomen,
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
maar ook niet te weinig waardoor dit experiment nodeloos herhaald zou moet worden.
Door meerdere organen en parameters per experiment te evalueren, worden
bovendien de controle groepen 'herbruikt' voor meerdere condities.
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.

Er werd gekozen voor de muis als proefdier omdat dit zoogdier met zijn kleine gestalte
een erg hanteerbaar model vormt om longtumor groei te bestuderen. Daarnaast werd
aangetoond dat muis longtumormodellen erg relevant zijn voor humaan longkanker
onderzoek. Daar onze onderzoeksgroep veel ervaring heeft met deze modellen, staan
de handelingen alsook opvolging van de gezondheid van de tumordragende muizen
reeds op punt. Dit laatste vormt zowel voor het welzijn van de dieren als voor de
wetenschappelijke integriteit van de studie een belangrijke meerwaarde.

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.

Voordat de dieren in experiment gaan, worden ze om de twee dagen geïnspecteerd.
Na tumorinoculatie (start experiment), zullen de dieren op dagelijkse basis
geïnspecteerd worden, gebruikmakend van een welzijnsscore sheet (gebaseerd op
gewicht, vacht verzorging, oogconditie, beweeglijkheid, alertheid,…). Verder zal bij het
minste teken van pijn en/of lijden, de gepaste actie ondernomen worden om het dier uit
zijn lijden te verlossen. Bij onomkeerbaar lijden, zal tot euthanasie (nekdislocatie na
verdoving) overgegaan worden met bevestiging van overlijden.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2020-Q4-039

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

In vitro rijping van eicellen bij de muis
21/10/2020

1/11/2020-31/10/2022
ja binnen 2 maand na afloop project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
eicel eierstokstimulatie
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 De in vitro follikelkweek en eicelrijpingcultuur stellen ons in staat meer inzicht te krijgen in
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke de mechanismen die de groei en ontwikkeling van de eicellen beïnvloeden. Het doel van
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal deze aanvraag is om in vivo eicellen te collecteren in hormonaal gestimuleerde muizen.
1000 karakters)
Deze eicellen dienen als in vivo controle voor de cultuurexperimenten.
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 experimenten uitgevoerd in het kader van dit project dragen bij tot de ontwikkeling van
verbeterde technieken voor in vitro kweek van eicellen. De resultaten kunnen op zeer
korte termijn vertaald worden naar de mens (in vitro kweken van onrijpe eicellen) of op
langere termijn (in vitro kweek van vroege stadia voor behoud van vruchtbaarheid, bij
vrouwen die kanker hebben overleefd).

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen uit eigen kweek

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 verwachte pijn is licht. We verwachten geen negatieve effecten bij de dieren, daar er
slechts minimale ingrepen (twee injecties) zullen gebeuren. Mochten er toch wijzigingen
zijn in het gedrag, reactie op prikkels, uiterlijk (vacht,ogen,...) en lichaamsconditie
(volgens Ullman-Culleré and Foltz, 1999) zullen de dieren d.m.v cervicale dislocatie
opgeofferd worden. Dit laatste gebeurt ook op het einde van het experiment om het
benodigde weefsel te kunnen collecteren.

Toepassing van de 3Vs
Ons onderzoek is gebaseerd op in vitro kweek van eicellen en follikels (eicellen omringd
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te door verschillende cellagen) uit de eierstok. Dit zijn complexe systemen waarbij meer dan
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze 1 celsoort nodig is. Hiervoor bestaan er geen alternatieven (zoals bv een cellijn).
methode kan gebruikt worden.

Dit project omvat het verzamelen van in vivo-controles voor in vitro kweekexperimenten.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk Om statistisch zinvolle resultaten te verkrijgen werd de grootte van onze experimentele
groepen berekend op basis van de Fisher exact test met Gpower.
proefdieren gebruikt worden.

De muis is een veel gebruikt en goed gekarakteriseerd diermodel in het onderzoek naar
de voortplanting. De snelle voortplanting en korte cultuur is een bijkomend voordeel voor
de experimentele opzet. Het is onze bedoeling om de gevonden bevindingen in het
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
muismodel te toetsen aan de menselijke situatie via een nauwe samenwerking met de
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
fertiliteitskliniek.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden De manipulaties (2 injecties) zijn minimaal en vragen enkel een extra controle van het
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren gedrag,lichaamsconditie,…de dagen na injectie. Indien blijkt dat er een probleem is,
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum worden de dieren d.m.v. cervicale dislocatie opgeofferd.
te beperken.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2020-Q4-040

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)

Het onderzoeken van de verschillen van immuuncellen (dendritische cellen) bij borstkanker
12/10/2020

15/10/2020 - 15/10/2023
Ja, binnen 2 maanden na afloop van het project

kanker, borstkanker, 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 Borstkanker is het meest voorkomende kankertype en één van de belangrijkste
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke doodsoorzaken van kanker bij vrouwen wereldwijd. Het is dringend noodzakelijk om nieuwe
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal therapeutische benaderingen te ontwikkelen, met name voor driedubbel-negatieve
1000 karakters)
borstkanker, die wordt beschouwd als het meest invasieve type borstkanker met beperkte
behandelingsmogelijkheden en de slechtste prognose. Hiervoor is het essentieel om het
immuunsysteem van de tumor te begrijpen. In ons onderzoek richten we ons op dendritische
cellen, die essentieel zijn voor de initiatie van het doden van kankercellen. Het doel van onze
studie is om te begrijpen hoeveel DC-types er aanwezig zijn in tumoren, hoe ze veranderen
tijdens tumorprogressie en welke de eliminatie van kanker zouden kunnen verbeteren.
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 uitkomst van dit project kan naast (1) het vergroten van onze fundamentele kennis
mogelijk (2) leiden tot translationele studies en een nieuwe therapiebenadering. Het kan ook
(3) specifieke merkers verschaffen om het niveau van de immuunrespons bij patiënten te
evalueren.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 147 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 wordt de muis geïnjecteerd met driedubbel negatieve
muizenborstkankercellen en volgen we de groei van de tumor. De injectie zelf veroorzaakt een
licht ongemak, terwijl de tumorgroei leidt tot een licht tot matig ongemak. In dit model kan het
late tumorstadium ernstige pijn veroorzaken en de mobiliteit van de muizen beïnvloeden, maar
in onze studie verwachten we dat slechts weinig muizen dit zullen bereiken op het einde van
het experiment (de laatste dagen). Op het einde van het experiment en in geval van een te
grote tumor, zullen 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 van
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk eerdere onderzoeken. Als het mogelijk is, verminderen we het aantal muizen.
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.

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 van
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren 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
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100
karakters)
Doelstelling van het project

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

2020-Q4-041

Studie van de wisselwerking tussen de vorming van nieuwe hersencellen en
immuuncellen in de hersenen.
15/10/2020
15/10/2020-14/10/2025
Ja binnen 2 maanden na de einddatum van het project.
neurogenese, hersenen, macrofagen
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van neen
Behoud
van soorten
neen
de gezondheid
of het welzijn van mens of dier
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerdeisdieren,
niet gebruikt
andere proeven
Neurogenese
het proces
waarbijin nieuwe
neuronen of hersencellen worden

gevormd. Dit proces vindt veelvuldig plaats in hersenen van pasgeboren
muizen maar in volwassen muizen vindt dit enkel plaats in een beperkt
aantal plaatsen. Een van die plaatsen zijn kleine regios die zich rondom de
holtes van de hersenen bevinden. Deze regios bevatten tevens ook
immuuncellen die verschillen van immuuncellen in andere delen van de
hersenen. Hier wensen wij de wisselwerking tussen deze cellen en
neurogenese te bestuderen.

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 veld van de neuro-immunologie en
neurogenese. Deze twee velden hebben de voorbije jaren zeer veel
aandacht verkregen. Immuuncellen zijn betrokken bij hersenaandoeningen
zoals de ziekte van Alzheimer en Multiple Sclerose. Hier onderzoeken we de
wisselwerking tussen immuuncellen en neurogenese. Met dit project
trachten wij fundamentele kennis te vergaren die kan dienen als basis voor
verder, meer toegepast onderzoek.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Wat is het maximaal aantal van deze dieren
(opgesplitst
In
het kader per
vansoort)?
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?

muis
322

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.

Alle experimenten in dit project zijn van een matige ernstgraad. De muizen
zullen een pompje ingeplant krijgen in de hersenen die stoffen zal vrijgeven
die neurogenese zullen stimuleren of blockeren. Na de experimenten zullen
de dieren gedood worden door een overdosis verdoving.

De alternatieven die geboden worden spitsen zich toe op het meten van
toxiciteit op weefsels en op het valideren van bepaalde behandelingen.
Aangezien dit onderzoek beoogt om fundamentele kennis te vergaren over
hersen macrofagen in een regio met neurogenese moeten we deze cellen in
hun natuurlijke omgeving bestuderen.

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

Het aantal muizen dat voor dit project gebruikt zal worden werd bepaald
door middel van statistiek, teneinde het minimaal aantal dieren te gebruiken
om correcte en betrouwbare resultaten te bekomen.

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 verschillende varianten waarin men aanpassingen
heeft aangebracht in het genetisch materiaal is cruciaal voor dit onderzoek
en zal ons in staat stellen om fundamentele kennis te vergaren over het
immuunsysteem in de hersenen tijdens obesitas. De muis is het enige
organisme waarvoor zulke varianten beschikbaar zijn.

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 zullen een pompje ingeplant krijgen in de hersenen die stoffen
zal vrijgeven die neurogenese zullen stimuleren of blockeren. Dit gaat
gepaard met een ingreep. Om het ongemak van de dieren te verkleinen,
worden de muizen verdoofd. Tijdens het volledige herstelproces worden ze
voortdurend in de gaten gehouden voor complicaties.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2020-Q4-042

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)

Onderzoeken of de combinatie van een behandeling die de regulatoire T-cellen
verminderd en vaccinatie met dendritische cellen de groei van borstkanker in muizen
verder kan verminderen
18/11/2020

19/11/2020 - 30/09/2024
Ja, binnen 2 maanden na afloop van het project

Kanker, dendritische cellen, borstkanker, vaccinatie

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 We hebben in het verleden reeds aangetoond in een muis borstkanker model dat er
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke cellen aanwezig zijn die kunnen helpen om de tumor aan te vallen, de dendritische cellen
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal (cDCs). Wanneer deze cellen toegediend worden (cDC vaccinatie) aan een muis voor er
1000 karakters)
een tumor is (profylactisch) of als er al een tumor aanwezig is (therapeutisch), vermindert
de groei van de tumor. Helaas is dit wel nog niet voldoende om de tumor volledig te laten
verdwijnen. Daarom zijn wij op zoek naar een strategie om onze cDC vaccinatie therapie
nog efficiënter te maken. In de tumor zijn er een type cellen, de regulatoire T-cellen
(Treg) aanwezig die de tumor helpen groeien en die de cDCs blokkeren. Daarom
vermoeden wij dat cDC vaccinatie in combinatie met anti-CCR8 - een therapie die deze
Tregs uitroeit - de groei van de tumor verder kan reduceren. Dit willen wij in deze studie
onderzoeken door cDC vaccinatie te combineren met anti-CCR8 behandeling in een
muis borstkanker model.

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 cDC vaccinatie kan gebruikt worden in de
behandeling van borstkankerpatiënten. Deze data zouden dit onderzoek verder
ondersteunen en de basis kunnen vormen om ook de combinatie van dendritische cel
vaccinatie en anti-CCR8 therapie in de patiënt te gaan evalueleren. Een combinatie van
deze twee behandelingen zou dan hopelijk resulteren in een verminderde groei van de
tumor en een langere overleving van de patiënt.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze

dieren 1560 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 in de borst 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 veroorzaakt geen pijn, maar
kan voornamelijk zorgen voor een licht verhinderde mobiliteit. Enkel wanneer tumoren
groter dan 1000 mm3 zijn geeft dit aanleiding tot ernstig lijden, 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. Aan het einde van het
experiment of indien ze onnodig veel pijn ondervinden, zullen de dieren worden
geëuthanaseerd via cervicale disolcatie of graduele blootstelling aan CO2.

Toepassing van de 3Vs
Een tumor is een heel complex met verschillende celtypes die aanwezig zijn. Dit is
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
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.

De aangegeven hoeveelheid muizen werd bepaald door een power analyse uit te voeren
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk om het minimale aantal muizen te bepalen die nodig zijn om significante verschillen te
detecteren. Verder, indien 1 experiment geen positief resultaat geeft, dan zullen de
proefdieren gebruikt worden.
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-Q4-043
Het onderzoeken hoe injectie van specifieke
immuuncellen (dendritische cellen) de
tumorgroei vermindert en of het in staat is om uitzaaiing tegen te gaan bij verschillende
kankertypes
22/12/2020

01/01/2021 - 01/01/2026
Ja, binnen 2 maanden na afloop van het project

kanker, longkanker, immunologie, dendritische cellen

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 Kanker is één van de belangrijkste doodsoorzaken wereldwijd. Ondanks de recente
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke verbeteringen in kankertherapie, blijft het resultaat voor de meeste patiënten relatief
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal slecht voor vele kankertypes. Daarom is het dringend noodzakelijk om nieuwe
1000 karakters)
therapieën te ontwikkelen. Dendritische cellen (DCs) zijn essentieel voor het initiëren
van het doden van kankercellen en er is een intensief onderzoek nodig om te begrijpen
hoe we deze cellen voor therapeutische doeleinden kunnen gebruiken. Het is
inmiddels bekend dat de injectie van bepaalde soorten DCs de kans op het hervallen
met kanker en de verspreiding ervan naar andere organen (uitzaaiing) kan
verminderen. Op dit moment weten we nog altijd niet hoe de DC vaccinatie werkt. Het
doel van onze studie is om te begrijpen hoe de DC-vaccinatie de groei en uitzaaiing
van tumoren vermindert met behulp van verschillende tumormodellen.

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 880 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.

Tijdens dit onderzoek worden verschillende soorten kankercellen onder de huid van
muizen geïnjecteerd. De injectie en de tumorgroei veroorzaken geen
noemenswaardige pijn. We zullen een kleine operatie uitvoeren waarbij we de tumoren
onder narcose verwijderen. Na het verwijderen van de tumor worden de muizen
opnieuw geïnjecteerd met tumorcellen om de metastase na te bootsen. Verwacht wordt
dat de meerderheid van deze manipulatie een matig tot ernstige effect/ongemak voor
de muizen zal veroorzaken. Pijnstiller (Metacam 5mg/kg) wordt verstrekt tijdens en na
de operatie. 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
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig basis van eerdere onderzoeken. We hebben verschillende methoden toegepast om het
aantal muizen te verminderen (behandeling medicijnen om de vereiste celaantallen te
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
verhogen). Indien de resultaten niet veelbelovend zijn, zullen er geen
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
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

Het welzijn van dieren wordt continu in de gaten gehouden, waarbij voldoende eten,
drinken, schuilplaats en zaagsel wordt voorzien. Isofluraananesthesie of
ketamine/xylazine anesthesie worden gebruikt tijdens de chirurgische ingreep en
oogdruppels worden toegediend tijdens de ingreep. Pijnstiller (Metacam 5mg/kg) wordt
verstrekt tijdens en na de operatie. Als de tumoren >1000mm³ worden of bij tekenen
van ernstige angst of pijn, worden de muizen op een humane manier gedood door
inademing van kooldioxide of nekdislocatie.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
2020-Q4-044
Niet-technische titel van het project
Bepalen of chemotherapie het immuunsysteem kan verbeteren voor de behandeling
van kanker.
30/10/2020
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
01/11/2020 - 31/07/2021
Ja, een retrospectieve analyse zal worden ingediend binnen 2 maand na afloop van het
Het project zal worden onderworpen aan een
project.
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Kanker, immunotherapie, chemptherapie, combinatie therapie

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 Een moeilijk te behandelen longkankermodel voor muizen heeft bewezen resistent te
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke zijn tegen de anti-CD40/anti-CSF1R-immunotherapie. Echter, wanneer dit zelfde
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal muismodel is ontworpen om een sterk antigeen (eiwit op het celoppervlak) uit te
1000 karakters)
drukken, werkt de therapie wel. We willen dit nabootsen in patiënten om hun zo beter te
kunnen behandelen. Daarom willen we testen of behandeling met chemotherapie de
kankercellen kan stimuleren om een sterk antigeen uit te drukken en zo de
kankercellen gevoelig kan maken voor onze therapie. Indien dit werkt op muizen, wilt dit
zeggen dat ook bij patiënten, chemotherapie kan helpen bij immunotherapie.

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 resultaten van dit project kunnen worden gebruikt om beter te begrijpen welke
patiënten niet reageren op immunotherapie en of het mogelijk is om niet-reagerende
patiënten om te zetten in responders. De resultaten van deze studie zouden de basis
kunnen vormen voor een soortgelijke toepassing in de kliniek.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal van deze dieren 148

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 subcutaan worden geïnjecteerd met cellen van de LLC
(Lewis Lung Carcinoma) kankercellijn. Het groeien van tumoren onder de huid en de
bijkomende gevolgen voor het welzijn van de muizen, lieten ons beslissen om de
hoogste ernstigheidsgraad te kiezen in deze experimenten. Alle dieren zullen op het
einde van het experiment op een humane manier gedood worden door middel van CO2
inhalatie. De aanwezigheid van een subcutane 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 analyses gebaseerd op voorgaande data.
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.

Opdat we resultaten zouden bekomen die een weerspiegeling zijn voor het menselijke
immuunsysteem, moeten we beroep doen op 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 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.

We kunnen geen beroep doen op pijnstillende middelen aangezien deze biologisch
actieve bestanddelen bevatten die kunnen interageren met het immuunsysteem en
vertekende resultaten kunnen geven. De muizen worden voorzien met een ruime
(382x220mm) omgeving die werd verrijkt met nestmateriaal, schuilmogelijkheden en
voldoende zaagmeel. Daarenboven wordt het welzijn van de dieren elke dag
gecontroleerd en worden eten en drinken in voldoende mate verstrekt. Wanneer de
tumoren een grootte >1500mm³ bereiken, zullen de muizen op een humane manier
gedood worden door middel van CO2 inhalatie.

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-Q4-045
Het gebruik van immuunsysteem-activerende antilichamen om de uitkomst van
dendritische cel vaccinaties te verbeteren bij borstkanker
19/11/2020

4 jaar (19/11/2020 - 18/11/2024)
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
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 voorgaand onderzoek werd de toepassing van dendritische cel vaccinaties bestudeerd
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke in het preklinische borstkanker model E0771. De resultaten dit model waren zeer
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal bemoedigend en om die reden willen we kijken of we deze resultaten nog meer kunnen
1000 karakters)
verbeteren door te werken met de immuunsysteemstimulerende medicijnen anti-CTLA4
en anti-PD1. Deze worden reeds actief in het ziekenhuis gebruikt, maar nog nooit in
combinatie met dendritische cellen. Wij geloven dat we de uitkomst van de dendritsche
cel vaccinatie, namelijk lange termijn bescherming, kunnen verbeteren door in parallel te
behandelen met deze medicijnen.
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 kan een nieuwe therapie tegen kanker voortkomen, waarbij patiënten
met lichaamseigen immuuncellen kunnen worden geholpen om te vechten tegen hun
tumor. Dit zal worden bewerkstelligd met zowel dendritische cellen als immuunsysteemstimulerende medicijnen. Daarnaast kunnen ze ook levenslang worden beschermd tegen
een terugkerende of uitgezaaide kanker, aangezien het immuunsysteem dit tumortype
zal blijven onthouden via een mechanisme genaamd immunologisch geheugen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Mus musculus

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze

dieren 478

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 werking van immuunsysteem-stimulerende medicijnen in combinatie met de
dendritische cel vaccinaties in de tumor te bestuderen, dienen we de muizen met muis
borstkankercellen te injecteren die vergelijkbaar zijn met borstkankercellen in mensen.
De aanwezige tumor en de implicaties voor de gezondheid die daarmee gepaard gaan,
lieten ons beslissen om de hoogste graad van lijden te kiezen in deze experimenten.
Voor de intraperitoneale injecties met anti-PD1 en anti-CTLA4 wordt enkel een minimale
discomfort verwacht door de injectie. 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.

Voor dit onderzoek 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 die het werkingsmechanisme van dendritische cellen bestudeert
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)
Enkel de noodzakelijke hoeveelheid proefdieren zal hier worden in gebruik worden
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk genomen. Hiervoor hebben we de statische relevantie berekend via het programma
G*Power. Dit gaf aan dat er voor elke groep 7 muizen zullen worden gebruikt. Lager dan
proefdieren gebruikt worden.
dit aantal gaan zou een verlaagde significantie geven en het experiment ongeldig maken,
wat voor meer herhalingen en meer muizen zal leiden.

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.

Het in vivo gebruik van het muis zoogdiermodel in dit project kan worden
gerechtvaardigd door de hoge graad van overeenkomst tussen de werking van het
immuunsysteem van muizen en mensen. Ondanks die graad van overeenkomst kunnen
sommige mechanism-en tussen mens en muis verschillen, alhoewel dit in immunologisch
onderzoek het model is dat universeel aangenomen is voor dergelijk onderzoeksvragen
in het veld van de immunologie.

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
2020-Q4-046
Niet-technische titel van het project
Een pilootstudie op de identiteit van dendritische cellen voor de ontwikkeling van
dendritische cel vaccinaties in de ontwikkeling van immuuntherapie in borstkanker.
Datum van projectautorisatie door de Ethische
20/10/2020
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
4 jaar (20/10/2020 - 30/09/2024)
Het project zal worden onderworpen aan een
Ja. De volledige analyse van de resultaten zal voltooid worden binnen de vier weken na
het einde van het experiment.
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

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
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de In voorgaand onderzoek werd de toepassing van dendritische cel vaccinaties
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke bestudeerd in het preklinische borstkanker model E0771. De resultaten dit model waren
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal zeer bemoedigend alhoewel we bevestiging nodig hebben in meerdere
1000 karakters)
borstkankermodellen om de toepasbaarheid van de behandeling te bevestigen in
kankers met verschillende eigenschappen. Om die reden hebben we het
borstkankermodel 4T1, dat de inherente eigenschap heeft om uit te zaaien naar andere
organen, gekozen. Omwille van het uitzaaiingskarakter willen we de effecten van de
vaccinatie bekijken over het volledige lichaam van de muis om te kunnen bevestigen dat
de vaccinatie op lange termijn bescherming biedt. Voor we echter naar de vaccinatie
overgaan dienen we zowel de identiteit van de dendritische cellen als het nieuwe model
4T1 van dichterbij te bestuderen.
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 kan een nieuwe therapie tegen kanker voortkomen, waarbij patiënten
met lichaamseigen immuuncellen kunnen worden geholpen om te vechten tegen hun
tumor. Daarnaast kunnen ze ook levenslang worden beschermd tegen een
terugkerende of uitgezaaide kanker, aangezien het immuunsysteem dit tumortype zal
blijven onthouden via een mechanisme genaamd immunologisch geheugen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Mus musculus

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

deze

dieren 20

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 identiteit van de dendritische cellen in de tumor te bestuderen dienen we de
muizen met muis borstkankercellen te injecteren die vergelijkbaar zijn met
borstkankercellen in mensen. De aanwezige tumor en de implicaties voor de
gezondheid die daarmee gepaard gaan, lieten ons beslissen om de hoogste graad van
lijden te kiezen in deze experimenten. De proefdieren zullen op het einde van het
experiment worden opgeofferd (door middel van graduele toediening van CO2 gas)
aangezien deze enkel voor dit tumorgroei model kunnen worden gebruikt. Andere
experimenten zouden worden vertekend door de aanwezigheid van kankercellen.
Voor dit onderzoek 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 die het werkingsmechanisme van dendritische
cellen bestudeert 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.

Voorgaand onderzoek in het veld van de dendritische cel identiteit in andere
kankermodellen heeft aangetoond dat er minstens vijf muizen per groep nodig zijn om
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
een duidelijk beeld te krijgen van deze cel. We baseren ons op dit voorgaand onderzoek
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
om ook in dit kankermodel de dendritische cel te bestuderen.
proefdieren gebruikt worden.

Het in vivo gebruik van het muis zoogdiermodel in dit project kan worden
gerechtvaardigd door de hoge graad van overeenkomst tussen de werking van het
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
immuunsysteem van muizen en mensen. Ondanks die graad van overeenkomst
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en kunnen sommige mechanism-en tussen mens en muis verschillen, alhoewel dit in
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is immunologisch onderzoek het model is dat universeel aangenomen is voor dergelijk
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke onderzoeksvragen in het veld van de immunologie.
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
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-Q4-047
4 jaar (30/10/2020 - 29/10/2024)
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 wordt nagegaan of het mogelijk is om de dendritische cellen te volgen
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke nadat ze werden geïnjecteerd in de muizen die dienen te worden gevaccineerd. We
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal hebben reeds in vroegere experimenten aangetoond dat in het borstkankermodel E0771
1000 karakters)
de dendritische cellen duidelijk zorgen voor bescherming tegen de kanker. We willen
echter meer duidelijkheid scheppen in het mechanisme achter de werking en willen
daarom nagaan waar de dendritische cellen naartoe migreren nadat ze werden
geïnjecteerd. We verwachten dat ze in de lymfeknopen terechtkomen die zich het
dichtst bij de injectieplaats bevinden, maar we zullen ook andere organen zoals milt en
lever meenemen die ook dendritische cellen kunnen bevatten. Met deze informatie
kunnen we de exacte locatie van studie voor volgende experimenten bepalen en ook de
cellen identificeren die ermee interageren, zodat we deze in de toekomst kunnen
stimuleren in verdere behandelingen.
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 plaats van activatie van het immuunsysteem tijdens de dendritische vaccinatie is tot
nu toe onbekend. Indien we de exacte locatie van deze immuunactivatie kunnen
identificeren, dan kunnen we in verdere experimenten deze organen meer in detail gaan
bestuderen alsook de immuuncelpopulaties die daarin aanwezig zijn. Uit dit verder
onderzoek kunnen die bepaalde immuuncelpopulaties worden gestimuleerd of in
combinatietherapieën de dendritische celvaccinaties beter doen werken.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Mus musculus

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.

Om de migratie van de dendritische cellen, die afkomstig zijn uit borsttumoren, in het
lichaam te kunnen bestuderen, dienen we de muizen met muis borstkankercellen te
injecteren die vergelijkbaar zijn met borstkankercellen in mensen. De groote van de
aanwezige tumor en de implicaties voor de gezondheid die daarmee gepaard gaan,
lieten ons beslissen om de op één na hoogste graad van lijden te kiezen in deze
experimenten. De proefdieren zullen op het einde van het experiment worden
opgeofferd (door middel van graduele toediening van CO2 gas) aangezien deze enkel
voor dit tumorgroei model kunnen worden gebruikt. Andere experimenten zouden
worden vertekend door de aanwezigheid van kankercellen.

Voor dit onderzoek 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 die het werkingsmechanisme van dendritische
cellen bestudeert 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.

In dit project worden er enkel dieren gebruikt om de pilootstudie te kunnen uitvoeren
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig zodat de statistische power voor latere experimenten kan worden bepaald. Enkel de
noodzakelijke hoeveelheid proefdieren zal hier worden in gebruik worden genomen.
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
(deel verwijderd)
Het in vivo gebruik van het muis zoogdiermodel in dit project kan worden verklaard door
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
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
2020-Q4-048
Niet-technische titel van het project
De mechanismen die het metabolisch fenotype van tumor-infiltrerende immuuncellen in long tumoren in
muis onderbouwen.
05/10/2020
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
5/10/2020 - 31/03/2021
Ja - ten laatste binnen 2 maanden na afloop van het project.
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Macrofagen - Metabolisme - Arginine - MCT2 - MCT4 - LDH - IDH

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 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, in het kader van revisies
van een manuscript dat werd ingediend bij een wetenschappelijk tijdschrift, de onderliggende
mechanismen bepalen die bijdragen tot de metabolische karakteristieken van TAM subtypes.
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 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?

740 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.

Aangezien we mechanismen willen achterhalen die bijdragen tot de metoblische karakteristieken van
tumor-geassocieerde macrofagen (TAMs), 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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
De hoeveelheid muizen werd bepaald via Power analyse om het onnodig gebruik van dieren te
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.

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 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
2020-Q4-049
Niet-technische titel van het project
De pro-tumorale tumor-infiltrerende macrofaag-populatie bestaat uit verschillende
subpopulaties met elk een verschillende rol in de tumor.
30/10/2020
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
30/10/2020 - 29/10/2024
Ja, binnen de twee maand na afloop van het project.
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Longkanker, macrofagen

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 Longkanker is een ziekte met een hoge prevalentie, mortaliteit en een slechte respons
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke op immunotherapieën. De tumor-geassocieerde macrofagen zijn gekend voor hun
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal belangrijke rol binnen de micro-omgeving van de longtumor. Onderzoek naar deze
1000 karakters)
macrofagen wordt bemoeilijkt door de aanwezigheid van een groot aantal verschillende
macrofaag-types. Tot op heden wordt niet voldoende onderscheid gemaakt tussen deze
types, waardoor er discrepanties in wetenschappelijke data ontstaan. Het doel van deze
pilootstudie is om meer inzicht te krijgen in de functies van deze macrofaag-types en om
een duidelijk protocol te voorzien over hoe onderscheid gemaakt kan worden tussen
verschillende types. Op deze manier hopen we toekomstige experimenten te verfijnen en
onnodig gebruik van muizen te vermijden.
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 een beter begrip van
longkanker. Deze informatie zal gebruikt worden om toekomstige wetenschappers te
helpen bij het opzetten van nieuwe experimenten. We hopen hiermee experimenten te
stroomlijnen en zo onnodig gebruik van muizen te vermijden. Het beperkt aantal muizen
gebruikt in dit onderzoek (156) zal, indien positief, veel toekomstig dierenleed vermijden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze

dieren 156 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 gebruikte proefdieren zullen subcutaan worden geïnjecteerd met cellen van de LLC
(Lewis Lung Carcinoma) 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 zullen op het einde van het experiment worden opgeofferd door middel van
CO2 inhalatie.

Toepassing van de 3Vs
De complexiteit van het immuunsysteem en de bijkomende immuuncel vs. Kankercel1.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 vereist.
methode kan gebruikt worden.
Het aantal proefdieren werd berekend op basis van de minimumvoorwaarden van een
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk pilootstudie (3 biologische herhalingen).
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 en pro-tumorale
immuunrespons van muizen is al grondig onderzocht en wordt voldoende gelijkaardig
bevonden aan de anti-tumorale en pro-tumorale immuunrespons in 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.

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 geëuthanaseerd.

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-Q4-050
Het begrijpen van de rol van 'macrofaagmigratie-remmende factor' (MIF) in de vroege
immuunrespons bij leverkankeruitzaaiing van darmkanker.
18/12/2020

01/01/2021 - 01/01/2025
Ja, binnen 2 maanden na afloop van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

kanker, darmkanker, metastase, immunologie

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 Uitzaaiingen, of metastasen, zijn verantwoordelijk voor het merendeel van de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke sterfgevallen door kanker. De lever is een veel voorkomende uitzaaiingsplaats voor vele
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal soorten kanker, waaronder de meest voorkomende kankers: borst-, long- en
1000 karakters)
darmkanker. Over het algemeen hebben levermetastasen een slechte prognose: het 5jaarsoverleving voor mensen met levermetastasen die afkomstig zijn van darmkanker is
11% en bij slechts 20-30% van de patiënten is de kanker chirurgisch te verwijderen.
Daarom is het van cruciaal belang om de exacte mechanismen van het
uitzaaiingsproces te begrijpen. Het doel van onze studie is om te begrijpen hoe de
'macrofaag migratie remmende factor' (MIF) bijdraagt aan de ontwikkeling van
levermetastase met behulp van darmkankermodel MC38.

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) toepasbaar zijn op de mens 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?
Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze

laboratorium muis
dieren 390 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.

Tijdens dit onderzoek worden verschillende darmkankercellen van muizen geïnjecteerd
in de milt van de muizen, direct gevolgd door een splenectomie. De installatieoperatie en
de tumorgroei in onze experimentele opstelling leidt tot matige pijn. De operatie zal
worden uitgevoerd onder algemene verdoving. Verwacht wordt dat de meerderheid van
de manipulatie een matig effect/ongemak voor de muizen zal veroorzaken. In geval van
tekenen van aanhoudende infectie, pijn of lijden, zullen de muizen worden
geëuthanaseerd door blootstelling aan koolstofdioxide.

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

Het aantal muizen dat nodig is om onze studie uit te voeren is berkend op basis van
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk eerdere studies. We proberen het aantal muizen te verminderen door samenwerking en
het delen van gegevens.
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.

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
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum voorkomen. Bij de operatie wordt ook de pijnstillende zalf 2% Xylazine toegebracht.
te beperken.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
2020-Q4-051
Niet-technische titel van het project
Veiligheid/effectiviteit van het gebruik van de CCR8 chemokine receptor als een doelwit
in kankertherapie.
16/10/2020
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
16/10/2020-16/10/2021
Ja, binnen de twee maand na afloop van het project.
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

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
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke op therapieën. Voorgaande data heeft aangetoond dat deze slechte respons op
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal therapieën te wijten kan zijn aan de aanwezigheid van slechte immuuncellen zoals
1000 karakters)
regulatorische T cellen (Tregs). Voorgaand onderzoek heeft CCR8 geïdentificeerd als
een merker specifiek voor deze kanker-stimulerende cellen. Wij hebben dan ook
antilichamen geproduceerd die specifiek aan deze cellen kunnen binden en ervoor
zorgen dat deze cellen uit de tumor verwijderd worden. De voorgestelde experimenten
helpen bij het evalueren van de veiligheid/effectiviteit van deze therapie.
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
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze

dieren 224 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.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

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.

De complexiteit van het immuunsysteem en de bijkomende immuuncel vs. kanker-cel
interacties in de tumor microomgeving kunnen niet benaderd worden door het gebruik
van niet-dierlijke systemen. Hier is een in vivo model voor vereist.
De hoeveelheid aan nodige proefdieren werd bepaald met behulp van statistische
analyses (G*Power) gebaseerd op gekende data.

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
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.

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
2020-Q4-052
Niet-technische titel van het project
Het karakteriseren en resetten van het langdurig geheugen van witte bloedcellen in de
hersenen, dat het gevolg is van een parasitaire infectie.
27/11/2020
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
27/11/2020-26/11/2022
Ja, een retrospectieve analyse zal worden ingediend binnen 2 maanden na afloop van
Het project zal worden onderworpen aan een
het project.
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Hersenen, parasiet, macrofagen, ziekte, genezing, CSF1R inhibitor, depletie

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 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 en zieke (parasiet-geïnfecteerde) muizen. Uit eerder onderzoek in ons labo
1000 karakters)
bleken bepaalde van deze witte bloedcellen een soort 'geheugen' over te houden aan de
infectie, wat potentieel van belang kan zijn bij het oplopen van langdurige hersenschade
of in de ontwikkeling van hersenziekten zoals Alzheimer (dementie). Met dit onderzoek
beogen wij dit 'geheugen' verder te bestuderen en het vervolgens te resetten/teniet te
doen met behulp van een therapeutische strategie.
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 weinig bestudeerde aspecten
van witte bloedcellen in de hersenen aan het licht te brengen. Bovendien willen wij met
behulp van een therapie langdurige effecten ten gevolge van infectie proberen teniet te
doen; dit zou positieve gevolgen kunnen hebben in de hersenen op lange termijn (vb
voorkomen van langdurige schade in de hersenen of voorkomen van Alzheimer).
Bijgevolg zullen wij met dit onderzoek een nuttige bijdrage leveren aan de
wetenschappelijke gemeenschap in het algemeen, maar kunnen onze resultaten ook
belangrijke implicaties hebben voor therapieën in mensen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze

dieren 84

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 effecten
daarom maximaal op een 'ernstige' graad. 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. Uiteindelijk zullen ze nog een dieet krijgen
waarbij een bepaald molecule in de voeding de hersenimmuuncellen van de muizen zal
verwijderen (eerder aangetoond: geen effect op gedrag/verstand van muizen), en erna
zullen die automatisch terugkeren. 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 muizen die
genezen zijn van een parasitaire 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 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 hersenorganisatie, 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 geïnjecteerd worden met tamoxifen zullen ze worden verdoofd om
pijn en ongemak te minimaliseren. Gezien we het langdurig effect van een ziekte (na
genezing) en het teniet doen van dat effect willen bestuderen, moeten de muizen
uiteraard eerst ziek worden, wat onvermijdelijk een zekere graad van ongemak met zich
meebrengt. We benadrukken dat het welzijn en de gezondheidsstatus van de muizen
nauw zullen worden opgevolgd; mochten er toch duidelijke tekenen van
gezondheidsproblemen optreden t.g.v. de infectie, zullen de experimenten worden
gestaakt en de muizen worden gedood.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2020-Q4-053

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 van hoe de oorsprong van Kupffer cellen hun functie beïnvloedt
31/12/2020

10/01/2020-10/01/2024
Ja, binnen 2 maanden na het einde van het project

lever, kupffer cellen, immune cellen, ontwikleling en oorsprong

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 Kupffer cellen (KC) zijn cellen van het immuun systeem die voorkomen in de lever en die
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke een belangrijke rol spelen bij tal van infectieziekten. Deze cellen kunnen zich in
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal volwassenen in stand houden en vermenigvuldigen op basis van cellen die reeds
1000 karakters)
aanwezig waren in het embryonale stadium, maar tijdens infecties kunnen er ook
bijkomende KC aangemaakt en gerekructeerd worden vanuit het beenmerg. We hebben
in het verleden aangetoond dat deze KC afkomstig uit het beenmerg nog lange tijd na
infecties met Afrikaanse trypanosomen kunnen aanwezig blijven in de lever. We wensen
te bestuderen in welke mate de oorsprong van deze twee types KC kun functionele
eigenschappen beïnvloedt.
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 tot doel betere inzichten te verschaffen in hoe de oorsprong van KC
hun functies kan beïnvloeden. Gezien deze cellen niet alleen een rol spelen bij infecties
met Afrikaanse trypanosomen, maar ook bij tal van andere infectieziekten en levergerelateerde ziekten, kan deze kennis de basis vormen voor toekomstige behandelingen
voor een brede waaier aan ziekten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze

dieren 868 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 zwaarste negatieve effecten (pijnscore ernstig) zijn te verwachten tijdens een
experiment waarbij er zal nagegaan worden hoe gevoelig muizen zijn aan een infectie
met bacteriën nadat ze eerst geïnfecteerd en genezen zijn van Afrikaanse
trypanosomen. Dit is een overlevingsexperiment, waarbij de dieren zullen gedood
worden wanneer ze een humaan eindpunt bereiken.

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.

Een infectie met Afrikaanse trypanosomen is een complex, multi-stapsproces, dat de
interactie tussen verschillende organen zoals de lever, hersenen en milt omvat en
waarvoor er nog steeds geen niet-proefdieralternatief voorhanden is om de fysiologische
en immune processen die optreden volledig na te bootsen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Op basis van een poweranalyse werd voor ieder experiment het minimum aantal dieren
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk bepaald dat nodig is om betrouwbare conclusies te kunnen trekken.
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.

Zoogdieren hebben een immuun systeem dat voldoende vergelijkbaar is met dat van de
mens om de grote lijnen van de werking daarvan te bestuderen op een wijze die
extrapolatie van de resultaten naar nieuwe toepassingen bij de mens realistisch maakt.
Muizen zijn daarbij de laagst bruikbare diersoort, zijn het meeste bestudeerd en hebben
tal van nieuwe bevindingen op het vlak van de pathologie en immune reponsen bij deze
infecties opgeleverd.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Het welzijn van de dieren zal opgevolgd worden en indien de dieren zodanig zouden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren lijden dat bepaalde humane eindpunten bereikt worden, zullen ze onmiddellijk gedood
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum worden via CO2 of nekdislocatie.
te beperken.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2020-Q4-054

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

De rol van T-bet in de ontwikkeling van pathogeniciteit tijdens Afrikaanse parasitaire infectie
31/12/2020

1-01-2021 tot 23-11-2023
Ja, binnen 2 maanden na afloop van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

T-bet, T. congolense, parasitologie, IFNᵧ

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
ja
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de In dit project zullen we de rol van de transcriptiefactor T-bet trachten te bepalen tijdens de vroege stadia
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke van een Afrikaanse parasitaire infectie. Tot heden is de exacte rol van deze transcriptiefactor, en zijn
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal bijdrage tot de ontwikkeling van pathogeniciteit nog steeds onduidelijk. Het eerste deel van dit ECD zal
1000 karakters)
voornamelijk focussen op IFNᵧ, een molecule waarvan de productie gecontroleerd wordt door T-bet en
die nodig is voor de ontwikkeling van belangrijke cellen van het immuunsysteem. Het tweede deel van
dit ECD zal focussen op de impact van de transcriptiefactor zelf. Het identificeren van deze rol zal
helpen in het ontwikkelen van gerichtere interventie strategieën om de infectie tegen te gaan.

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 hoofddoel van dit project is het vergaren van extra kennis en inzicht in de pathogeniciteit van een
Afrikaanse parasitaire infectie waarbij de focus ligt op de transcriptiefactor T-bet. Het bepalen van zijn
rol in de ontwikkeling van pathogeniciteit, alsook de impact van de molecule IFNᵧ en verschillende
belangrijke cellen van het immuunsysteem, gedurende deze infectie kan bijdragen tot het onwikkelen
van efficientere en nieuwe strategieën om infectie-geassocieerde pathogeniciteit tegen te gaan.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze

dieren 624

In het kader van de handelingen die met de dieren De mogelijk negatieve effecten die gepaard gaan met deze proeven zijn beperkt tot een P1 niveau
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve vanwege de regelmatige injectie van substanties. Tijdens de latere stadia van de infectie kunnen de
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of dieren het P2 niveau bereiken. Uiteindelijk zullen alle dieren via CO2 geëuthanaseerd worden.
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 muis is momenteel de laagste diersoort die ons toelaat de rol van T-bet, in de ontwikkeling van
pathogeniciteit, tijdens een parasitaire infectie te bestuderen. Bovendien hebben muizen een lage
onderhoudskost vergeleken met andere dieren en tonen ze grote gelijkenissen met mensen wat betreft
het immuun systeem en immuun repons.

Het aantal muizen in deze aanvraag werd zodanig bepaald dat (i) geen onnodige hoeveelheden muizen
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk gebruikt zal worden en (ii) dat de experimenten het toelaten om statistische significante analyses uit te
voeren. Bovendien zal het dierenwelzijn dagelijks bijgehouden worden in een logboek volgens de
proefdieren gebruikt worden.
Belgische wetgeving.

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.

Het muis model is het meest geschikte model om de rol van T-bet in het ontwikkelen van pathogeniciteit
te bestuderen, het model heeft een lage onderhoudskost en doordat ze een gemeenschappelijke
genetische achtergrond hebben kan de specifieke functie van een bepaalde gen-deficientie onderzocht
worden. Ook vertonen muizen een grote mate van gelijkenis met mensen voor wat betreft het
immuunsysteem en het immuun respons. Van zodra dieren een ernstige anemie(>50%) of
gewichtsverlies(>25%) vertonen zullen ze via C02 geeuthanaseerd 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.

Gezien we het verloop van de infectie willen bestuderen, moeten de muizen uiteraard eerst
geïnfecteerd worden. Dit brengt uiteraard een zekere graad van ongemak mee maar het welzijn van de
dieren zal dagelijks worden opgevolgd en indien de dieren symptomen van ernstig lijden vertonen,
zullen ze onmiddellijk gedood worden.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
2020-Q4-055
Niet-technische titel van het project
De toepassing van de dendritische cel vaccinaties in de ontwikkeling van
immuuntherapie in borstkanker
27/11/2020
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
4 jaar (01/12/2020 - 31/11/2024)
Ja. De volledige analyse van de resultaten zal voltooid worden binnen de vier weken na
Het project zal worden onderworpen aan een
het einde van het experiment.
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Kanker, immuuntherapie, immuuncellen, dendritische cellen, 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 In voorgaand onderzoek werd de toepassing van dendritische cel vaccinaties
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke bestudeerd in het preklinische borstkanker model E0771. Deze cellen stimuleren het
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal lichaameigen immuunsysteem om de kankercellen aan te vallen. De resultaten dit model
1000 karakters)
waren zeer bemoedigend alhoewel we bevestiging nodig hebben in meerdere
borstkankermodellen om de toepasbaarheid van de behandeling te bevestigen in
kankers met verschillende eigenschappen. Om die reden hebben we het
borstkankermodel 4T1, dat de inherente eigenschap heeft om uit te zaaien naar andere
organen, gekozen. Omwille van het uitzaaiingskarakter willen we de effecten van de
vaccinatie bekijken over het volledige lichaam van de muis om te kunnen bevestigen en
nagaan dat de vaccinatie op lange termijn bescherming biedt.
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 kan een nieuwe therapie tegen kanker voortkomen, waarbij patiënten
met lichaamseigen immuuncellen kunnen worden geholpen om te vechten tegen hun
tumor. Daarnaast kunnen ze ook levenslang worden beschermd tegen een terugkerende
of uitgezaaide kanker, aangezien het immuunsysteem dit tumortype zal blijven
onthouden via een mechanisme genaamd immunologisch geheugen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Mus musculus

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze

dieren 578

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 succesvolle werking van de dendritische cellen een anti-kanker vaccin te
bestuderen dienen we de muizen met muis borstkankercellen te injecteren die
vergelijkbaar zijn met borstkankercellen in mensen. De aanwezige tumor en de
implicaties voor de gezondheid die daarmee gepaard gaan, lieten ons beslissen om de
hoogste graad van lijden te kiezen in deze experimenten. De proefdieren zullen op het
einde van het experiment worden opgeofferd (door middel van graduele toediening van
CO2 gas) aangezien deze enkel voor dit tumorgroei model kunnen worden gebruikt.
Andere experimenten zouden worden vertekend door de aanwezigheid van kankercellen.

Voor dit onderzoek 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 die het werkingsmechanisme van dendritische cellen bestudeert
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 gerechtvaardigd 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 het statistische significantie van de
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk experimenten te waarborgen. Enkel de noodzakelijke hoeveelheid proefdieren zal hier
worden in gebruik worden genomen.
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.

Het in vivo gebruik van het muis zoogdiermodel in dit project kan worden
gerechtvaardigd door de hoge graad van overeenkomst tussen de werking van het
immuunsysteem van muizen en mensen. Dit model is in immunologisch onderzoek
universeel aangenomen voor dergelijk onderzoeksvragen.

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. Indien de
graad van lijden een humaan eindpunt bereikt zal euthanasie worden uitgevoerd door
middel van graduele CO2 vergassing.

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)

2020-Q4-056
VOORBEREIDENDE STUDIE: Ontrafeling van de dendritische celdiversiteit in muismodel
voor eierstokkanker.
29/12/2020
03/01/2021 - 02/01/2025

Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek

Ja, binnen 2 maanden na afloop van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Kanker; Tumor; dendritische cellen; eierstokkanker;

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 Amper 20% van de patiënten met vergevorderde eierstokkanker (EK) overleeft langer dan
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke 5 jaar, waardoor de behoefte aan nieuwe therapieën duidelijk is. Chirurgie en
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal chemotherapie verlengen de levensduur van de patiënt, maar uiteindelijk hervalt de
1000 karakters)
patiënt. Ook leidt immunotherapie op dit moment nog niet tot een duidelijk voordeel voor
de patiënt. De rol van dendritische cellen (DC's) als belangrijke speler in de ontwikkeling
van een adaptieve immuunrespons is nog niet onderzocht in EK. Ons laboratorium heeft
voor andere kankers ontdekt dat vaccinatie met tumor-DC's een therapeutisch relevante
immuunrespons kan opwekken met als gevolg een tragere groei van de tumor. Daarom
zullen we in dit project de DC heterogeniteit in EK en het potentieel van tumor DC's als
vaccin voor EK evalueren. Met dit project willen we niet alleen de kennis over de rol van
DC's in EK uitbreiden, maar ook de basis leggen voor het gebruik van DC's als een
nieuwe en effectieve behandeling voor EK.

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien De resultaten van dit project zullen nieuwe inzichten verschaffen in de rol van DC's in EK
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang en zullen een nieuwe therapeutische benadering van EK bieden die de huidige barrières
geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor voor een effectieve behandeling van EK zou kunnen overwinnen.
mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 140 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.

Globaal gezien wordt de graad van ernst in deze experimenten 'ernstig' bevonden. De
intra-peritoneale injectie van kankercellen gaat gepaard met een beperkt pijnniveau dat
enkele seconden duurt. De groei van een tumor daarentegen veroorzaakt ongemak voor
de dieren alleen al door de aanwezigheid ervan. Vanaf week 5 zullen de muizen
waarschijnlijk ascites (vochtophoping in de buik) ontwikkelen. Ernstige pijn en ongemak
als gevolg van de aanwezigheid van tumor en ascites wordt verwacht in de muizen. Na
afloop van het project zullen alle dieren humaan worden geëuthanaseerd.

Het is cruciaal om eerst te bepalen hoe dendritische cellen zich 'natuurlijk' gedragen bij
eierstokkanker, alvorens over te schakelen op diervrije methoden. Belangrijk is dat er
momenteel geen alternatieve methoden beschikbaar zijn die de in-vivo tumoromgeving
van eierstokkanker volledig kunnen nabootsen.

De huidige pilootstudie wordt uitgevoerd om het aantal DC's te beoordelen dat kan
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk worden verkregen in verschillende stadia van tumorprogressie. Dit zal helpen om het
aantal muizen dat nodig is voor toekomstige experimenten te beperken tot minimale,
proefdieren gebruikt worden.
maar statistisch relevante aantallen, met name in de context van functionele tests en
vaccinatie.
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 de laagste diersoort die een immuunsysteem hebben dat gelijkaardig is aan
dat van de mens. Vooral in tumoronderzoek is dit van groot belang, omdat een tumor
bestaat uit zowel kankercellen als 'goede' cellen, zoals immuuncellen die elkaar
wederzijds beïnvloeden. Deze complexe interacties zijn momenteel echter nog niet na te
bootsen in een proefbuisje. Onderzoek in muizen is in dit geval dus nodig om
onderzoeksresultaten te kunnen vertalen naar een toepassing in het ziekenhuis.

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 dagelijks opgevolgd worden en indien de dieren zodanig zouden
lijden dat bepaalde humane eindpunten bereikt worden, zullen ze onmiddellijk
geëuthanaseerd worden via cervicale dislocatie of geleidelijke kooldioxide-inhalatie om
onnodig lijden te vermijden.

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-Q4-057
Evaluatie van radioactief gemerkte eiwitten voor de behandeling van kanker
30/10/2020

01/11/2020 - 01/11/2022
Ja, binnen 2 maanden na het beeindigen van het project volgens het formaat van het
ECD van het tewerkgesteld instituut.

Kanker, beeldvorming, antilichaam-fragmenten, radio-isotopen

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 Het belang van radioactief gemerkte moleculen voor de behandeling van kanker neemt
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke sterk toe. De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe radioactief gemerkte moleculen op de
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal markt gekomen en is er een grote vooruitgaan geboekt in de generatie van nieuwe
1000 karakters)
rmoleculen. In dit project zullen wij een specifieke radoactief gemerkte molecule
evalueren in muizen. Eerst zullen wij het beeldvormend vermogen en dosimetrie van
onze radioactief gemerkte moleculen evalueren in muizen. In een latere fase, gaan wij
het therapeutisch effect van deze radioactief gemerkte molecule evaluareren in 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)

Het project is gericht op het onderzoeken van een radioactief gemerkte molecule die
voor bepaalde tumoren gebruikt kan worden als een diagnostische (wanneer ze een
tumor bereiken, lichten ze op tijdens de beeldvorming) en terapeutische molecule. We
evalueren dus de mogelijkheden van deze molecule om gebruikt te worden als
(radioactief) hulpmiddel tijdens de niet-invasieve beeldvorming en behandeling van
tumoren bij patiënten.
Na het bewijzen van hun potentieel, zal dit onderzoek bijdragen aan het welzijn van
kankerpatiënten in de toekomst.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze

dieren 188 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 muizen zullen tijdens alle handelingen in slaap gebracht worden om mogelijk
ongemak zo veel mogelijk te vermijden. De muizen zullen in het begin van de ziekte
weinig last hebben, aangezien de ontwikkeling van tumoren beperkt blijft. Voor therapie
experiment is het lijden van de dieren gescoord op "ernstig". Om te vermijden dat de
muizen niet meer lijden dan ethisch verantwoord is, worden ze regelmatig onderzocht.
Indien nodig, worden maatregelen getroffen om hun lijden te verzachten of worden ze uit
het experiment gehaald. Na afloop van het project, zullen de muizen gedood worden op
een ethisch verantwoorde wijze.

Het gebruik van proefdieren is het enige dat ons in staat stelt om de distributie (de
verdeling) en therapie experiment van de ontwikkelde radioactief gemerkte molecule te
onderzoeken in een levend wezen. Dit kan niet worden nagebootst buiten het lichaam en
andere in diersoorten die gelijkaardig zijn aan mensen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Om het minimaal relevant aantal dieren te bepalen, hebben wij power analyse gebruikt
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk waar nodig. Door middel van deze statistische test hebben we het minimum aantal
dieren bepaald dat nodig is om dit project correct uit te voeren. Voor experimenten waar
proefdieren gebruikt worden.
deze statistische test niet relevant is, hebben wij 3 muizen gebruikt per conditie. En dit is
het minimum aantal dieren die ons toelaat de variatie binnen dezelfde groep te bepalen.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
De muizen bieden ons relevante informatie omdat de structuur van de kanker
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en gelijkaardig is aan de kanker die voorkomt in patiënten.
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.

Handelingen op muizen, zoals injecties, gebeuren steeds onder verdoving. Bijkomend
worden muizen op regelmatige basis opgevolgd en worden welzijnsdagboeken
bijgehouden. Dit laat toe om de muizen nauwgezet op te volgen en nodige maatregelen
te treffen om negatieve effecten, zoals pijn en lijden, tijdig te verlichten. Wanneer muizen
te veel zouden lijden, worden ze op een ethisch verantwoorde wijze gedood via cervicale
dislocatie onder verdoving.

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)
Doelstelling van het project

2020-Q4-058
Evaluatie van 'superheldere' contraststoffen voor beeldgestuurde chirurgische ingrepen
30/10/2020
16/11/2020 - 15/11/2021

Ja, binnen 2 maanden na afloop van het project.

Nanobody, Oncologie, Beeldvorming, Fluorescentie, Intra-operatief
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

neen
je
neen
neen
neen
neen
neen

neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke Chirurgie is essentieel met het oog op volledig kankerherstel. Hierbij is het volledig
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal verwijderen van tumorletsels, alsook het behoud van onaangetast weefsel cruciaal.
Tumorgerichte sturing tijdens de operatie is daarom erg waardevol. Het gebruik van
1000 karakters)
beeldvorming door middel van fluorescente contraststoffen blijkt hiertoe een geschikt
hulpmiddel. Dit project doelt op de onwtikkeling en evaluatie van twee superheldere
fluorescente contraststoffen voor routinegebruik bij beeldgestuurde, chirurgische
ingrepen. Deze superheldere contraststoffen bieden immers, in tegenstelling tot heldere,
het voordeel de beelkwaliteit te optimaliseren alsook de toe te dienen dosis te verlagen.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project nuttig Het gedetailleerd in kaart brengen van de tumorletsels tijdens de chirurgische ingreep
zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 leidt tot een gerichte verwijdering van aangetast weefsel. Dit vergroot de mogelijkheid tot
karakters)
herstel en minimaliseert de kans op herval. Deze techniek komt niet enkel de
levenskwaliteit van de patiënt ten goede, maar ook de klinische praktijk, daar ingrepen
gerichter uitgevoerd kunnen worden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
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?

Muis
112
De vorming van een kleine onderhuidse tumor bij de muizen en toediening van de
fluorescente contraststoffen zijn de enige handelingen die een negatief effect kunnen
hebben op de dieren. Alle andere handelingen gebeuren via beeldvorming, waarbij de
dieren weinig belast worden, gezien ze onder verdoving gescand. Door het repetitief
scannen wordt de verwachte graad van ernst ingeschat als matig. Na de experimenten
worden de dieren geëuthanaseerd onder verdoving, om mogelijke pijn en stress te
vermijden, voor verdere analyses op organen en weefsels.

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 Wij wensen de beeldvorming van tumoren te bestuderen in een specifieke, complexe
context (biodistributie en specifieke accumulatie), een model waarvoor tot op heden geen
methode kan gebruikt worden.
geschikte alternatieven bestaan. Functionaliteit, specifiteit en zuiverheid van de
contraststoffen worden voorafgaandelijk bepaald aan de hand van diervrije testen om
onnodige dierproeven te vermijden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
Het aantal dieren vereist voor deze experimenten werd berekend door middel van power
analyse. Hiermee kunnen we er zeker van zijn dat het minimaal aantal dieren gebruikt
zullen worden om de doelstellingen van het project te behalen.

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 complexiteit van de onderzoeksvraag maakt het niet mogelijk een minder ontwikkelde
diersoort te gebruiken, gezien deze onvoldoende gelijkenis met de mens vertonen. Om
het welzijn van de muizen te garanderen, worden alle dierproeven uitgevoerd door een
onderzoeker met de nodige kwalificaties en voldoende ervaring. Deze controleert de
muizen regelmatig op tekenen van pijn, ziekte of stress.

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 Alle handelingen worden onder verdoving uitgevoerd om mogelijke pijn of stress te
voorkomen.
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)

2020-Q4-059
Studie naar de optimalisatie van de periode van vrijgifte van geneesmiddelen uit hydrogels (hydrogels op
basis van peptiden), door wijziging van de chemische structuur.
30/10/2020
31/10/2020-30/10/2021

Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek

ja, binnen 2 maanden na afloop van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Peptide gebaseerde hydrogels, vertraagde geneesmiddelafgifte, nucleaire beeldvorming

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 Hydrogels waarin een geneesmiddel verpakt zit zorgen voor een vertraagde en langdurige
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke geneesmiddelafgifte als ze onderhuids geïnjecteerd worden. Dit heeft als gevolg dat er bv. maar een
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal injectie 1 keer per week nodig is, waardoor de dagelijkse inname van bv. tabletten kan vermeden
1000 karakters)
worden. Dit heeft grote voordelen voor de patiënt. Er zijn al een aantal experimenten gedaan waarbij we
m.b.v. radioactiviteit (nucleaire beeldvorming) de tijdsperiode bepaalden waarin het geneesmiddel
vrijgegeven werd. Hoe langer deze periode is, hoe positiever. De experimenten gaven echter zeer
uiteenlopende resultaten, afhankelijk van het type geneesmiddel dat werd gebruikt, waardoor er nu een
vermoeden is dat de positie van het radioactief label een grote invloed kan hebben. Het lijkt erop dat
deze positie soms kan leiden tot een verkeerde interpretatie van de resultaten. Daarom willen dit verder
uitzoeken in dit project, door de positie te variëren en te kijken welke invloed dit heeft.
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)

Peptide hydrogels zijn gels met een geneesmiddel in verpakt die zorgen voor een vertraagde vrijstelling
van dit geneesmiddel, aangezien deze moet migreren doorheen de structuur van de gel. Dit is een
veelbelovende toepassing, aangezien er hierdoor stabiele en langdurige geneesmiddelenconcentraties in
het bloed aanwezig zijn, in tegenstelling tot de dagelijkse inname van bv. tabletten waarbij piek- en
dalconcentraties van het geneesmiddel in het bloed worden waargenomen. Deze piek-en
dalconcentraties kunnen nadelige gevolgen hebben (bv. bijwerkingen op de piekconcentratie, maar ook
bv. onvoldoende effect van het geneesmiddel op de dalconcentratie). Dankzij de stabiele en langdurige
geneesmiddelenconcentraties met hydrogels zullen deze nadelige gevolgen 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
(opgesplitst per soort)?

deze dieren 32 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 ondergaan 1 onderhuidse injectie en worden vervolgens opgevolgd via een niet ingrijpende
beeldvorming (max 10 scans). De handelingen zelf (de injectie en de scan) worden verwacht enkel mild
ongemak te veroorzaken bij de dieren, aangezien ze onder verdoving worden uitgevoerd, maar
aangezien er 10 verschillende scans worden uitgevoerd bij elk dier beschouwen we de graad van ernst
van het volledige experiment toch als matig. De dieren moeten gedood worden als het experiment
beëindigd wordt, aangezien ze radioactief zijn. Hiervoor worden ze eerst verdoofd and de doding zelf
gebeurt via cervicale dislocatie. De muizen kunnen dus niet hergebruikt worden.

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 eigenschappen van de hydrogels.
Alleen de veiligste en meest belovende hydrogels 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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Het minimum aantal dieren per groep wordt gebruikt om de variatie in resultaten tussen de dieren te
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig kunnen onderzoeken en de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden (in dit geval 4 muizen per groep).
In dit project willen we 4 experimenten uitvoeren, maar indien we al een besluit kunnen nemen over de
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
invloed van de chemische structuur na 2 experimenten, dan zullen de andere 2 experimenten niet meer
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.

De muis is de meest optimale diersoort 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 beperkt ongemak zullen
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren ondervinden. Verder zullen de muizen dagelijks opgevolgd en verzorgd worden door getraind personeel.
(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-Q4-060
Evaluatie van de impact op nieren van verschillende radio-actieve eiwitten
23/12/2020

01/01/2021 - 01/01/2022
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 dat in staat is om op een
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke specifieke manier te binden aan de oppervlakte van specifieke cellen. Deze cellen
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal liggen in de omgeving van de kankercellen of aan de kankercel zelf. Het is de bedoeling
1000 karakters)
dat deze eiwitten de therapeutisch radioactieve elementen naar deze cellen brengen om
zo de tumor specifiek schade toe te brengen. Op hetzelfde moment de rest van de
organen niet te beschadigen. Met dit experiment willen we de radioactieve eiwitten op
verschillende manieren produceren om zo te onderzoeken of de samenstelling een
impact heeft op de verspreiding van de eiwitten in het lichaam.
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 kankerpatiënten. Het geselecteerde eiwit in deze
studie is reeds grondig onderzocht op labo-schaal. Verdere dierenproeven zullen leiden
tot nieuwe inzichten in het therapeutisch vermogen. Daarenboven zullen deze
experimenten leiden tot het 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 patiënt en zo gepersonaliseerde
kankertherapie mogelijk maken. Dit specifieke experiment is nodig om mogelijke
nierschade tot een minimum te herleiden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze dieren 40 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 een eiwit dat een radioactief element
draagt, gebeurt altijd onder verdoving. De dieren worden na afloop van het project op
een ethisch verantwoorde wijze opgeofferd via nekdislocatie en niet hergebruikt voor
andere doeleinden. Alle experimentele handeling zullen worden uitgevoerd op één dag.

In de eerste fase van het project heeft men gebruikgemaakt 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. 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. Dit experiment zal maximum 1 dag duren, maar als de dieren lijden zullen ze
geeuthanaseerd worden. 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-Q4-061
Niet-technische titel van het project
Ontwikkeling van een contraststof die de diagnose en behandeling van darm- en
pancreas- kanker zal verbeteren.
18/12/2020
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
1/1/2021-31/12/2022
ja, binnen 2 maanden na beeindigen van het project.
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

beeldgeleide chirurgie, pancreaskanker, darmkanker, contraststof

Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
je
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 In dit project zal een neiuwe contraststof ontwikkeld worden, dewelke kan gebruikt
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke worden voor de diagnose en behandeling van pancreas en/of darmkanker. Om dit te
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal bereiken zullen een aantal kandidaat-contraststoffen in dieren worden onderzocht. Aan
1000 karakters)
de hand van de verdeling van deze stoffen over het lichaam van de proefdieren kan de
beste kandidaat worden gekozen voor verdere ontwikkeling.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen Het is de bedoeling om de gevonden resultaten te gebruiken om over te gaan tot studies
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke in patienten. Op deze manier kan de diagnosestelling en behandeling van
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project kankerpatiënten verbeterd worden.
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 77

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 vorming van een onderhuidse tumor bij de muizen en toediening van de radioactieve
contraststoffen zijn de enige handelingen die een negatief effect kunnen hebben op het
welzijn van de dieren. Alle andere handelingen zijn niet-invasief. De verwachte graad van
ernst is mild. Na de experimenten worden de dieren geëuthanaseerd voor verder
onderzoek, door cervicale dislocatie onder verdoving.

Wij wensen de verdeling van contraststoffen in het lichaam te bekijken. Hiervoor bestaat
tot op heden nog geen proefbuis- of computermodel dat dit met voldoende specificiteit
kan benaderen. Functionaliteit, specifiteit en zuiverheid van de contraststoffen worden
voorafgaandelijk bepaald aan de hand van diervrije testen om onnodige dierproeven te
vermijden.

Het aantal dieren vereist voor de experimenten werd berekend door een statistische
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk poweranalyse. Ook werd de noodzakelijke controle in rekening gebracht. Dit stelt ons in
staat een correcte conclusie te trekken uit de data en te voorkomen om onnodig het
proefdieren gebruikt worden.
experiment te moeten herhalen.

Om de juiste conclusies te kunnen trekken met de situatie in de mens, is het nodig een
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en diersoort te gebruiken met voldoende overeenkomst. Uit voorgaande experimenten en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is resultaten in mensstudies weten we dat muizen het best aan deze vereisten voldoen.
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Alle handelingen zullen plaatsvinden onder verdoving om onnodige stress voor de dieren
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren te voorkomen. Wanneer ze niet in experiment zijn worden de dieren volgens alle huidig
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum vereiste standaarden gehuisvest.M
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-Q4-062
Karakterisering van biomarker expressie in gastrointestinale kankermodellen
16/12/2020

01/01/2021-31/12/2021
Een retrospectieve analyse zal uitgevoerd worden binnen de twee maand na
einddatum.

Gastrointestinale kanker, tumorgroei, biomerker expressie

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 Dit project heeft tot doel om enerzijds de tumorgroei van verschillende kankermodellen
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke te bepalen en anderzijds om de expressie van tumor-specifieke merkers na
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal onderhuidse inplanting te bestuderen.
1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen Deze informatie zal ons toelaten om een kankermodel te selecteren die nadien
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke gebruikt zal worden om de penetratie van nieuwe geneesmiddelen doorheen
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project tumorweefsel te bestuderen.
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 15 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 muizen zullen een kleine onderhuidse tumor ontwikkelen bovenaan de rug. Dit zal
geen effect hebben op hun mobiliteit, noch op hun vermogen om te eten en te drinken.
Alle experimentele handelingen zullen bovendien onder korststondige verdoving (gas
anesthesie) gebeuren, namelijk het inplanten van de tumorcellen, het regelmatig
opmeten van de tumor en het doden . De verwachte graad van ernst van het project
wordt bijgevolg ingeschat op mild. De dieren zullen op het einde van het experiment
opgeofferd worden door middel van een nek dislocatie om de tumor buiten het lichaam
verder te onderzoeken. Nek disclocatie (onder verdoving) is een van de goedgekeurde
methoden om muizen te doden.

Het belangrijkste doel van het project is nagaan of de expressie van een bepaalde
tumor biomerker nog steeds aanwezig is na onderhuidse inplanting. Dit kan niet zonder
proefdieren uitgevoerd worden. De resultaten zullen vergeleken worden met expressie
in tumorcellen gekweekt in plastieken flessen.

Het betreft een kwalitatieve studie zonder statistisceh analyse. Enkel het minimaal
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig aantal dieren dat nodig is om de variatie binnen een groep te kunnen bepalen alsook
de betrouwbaarheid van de experimenten te kunnen garanderen zal gebruikt worden.
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.

Om humane tumoren te karakterisen in levende organismen, zijn immuun-deficiente
dieren (i.e. dieren met een verzwakt immuniteitssysteem waarbij de humane tumoren
niet afgestoot worden na inplanten). Muizen zijn hiervoor een veelgebruikt model en
de laagste zoogdiersoort.

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
2020-Q4-063
Niet-technische titel van het project
Evaluatie van moleculen die gericht zijn tegen membraaneiwitten op cellen voor de
beeldvorming en de behandeling van borstkanker
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
23/12/2020
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
04/01/2021 until 30/11/2023
Ja, binnen 2 maanden na het afronden van het project
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Radiotherapie, kankertherapie, beeldvorming, knock-in muismodel

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 antilichaam-fragmenten selecteren die in staat zijn om bepaalde
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke membraaneiwitten die uitgedrukt worden op het oppervlak van kankercellen op een
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal specifieke manier te binden. Deze fragmenten zullen uiteindelijk dienen als
1000 karakters)
transportmoleculen om therapeutisch radioactieve elementen naar de kankercellen te
transporteren. Met dit specifiek beschreven experiment willen we het reeds
geselecteerde nanobody (met het beste medisch potentieel) verder karakteriseren in een
relevant muizenmodel. Het muismodel dat in dit experiment toegepast wordt drukt de
menselijke variant van de kankergeasocieerde membraanreceptor uit, waardoor we nog
beter in staat zijn de menselijke situatie na te bootsen.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen Door gebruik te maken van een muismodel dat meer lijkt op de menselijke situatie,
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke kunnen de resultaten beter geïnterpreteerd en overdragen worden naar toekomstige
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project kankerbehandelingen voor patiënten.
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 96 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 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 het minimum en worden
daarom in dit dossier als mild beschouwd. Alle experimentele handelingen, nl. het
inspuiten van de radioactief gemerkte nanobodies en dissecties van organen, zullen
plaatsvinden op één dag. Dit gebeurt altijd onder verdoving (toediening van de
radioactieve stof en de beeldvorming) of nadat de dieren gedood zijn (isoleren van
organen). De dieren zullen op ethische wijze worden geeuthanazeerd via nekdislocatie.

Vooraleer er gekozen werd voor deze muizenproeven, werdt het eiwitfragment reeds op
relevante kankercellen getest. Hierdoor heeft het zijn medisch potentieel bewezen
tijdens de eerste fase van het project, op basis van dierloze proeven. Als volgende fase
dient de opname van de fragmenten in de verschillende organen en weefsels in het
lichaam onderzocht te worden. Hiervoor is een levend organisme als onderzoeksmodel
nodig.

Voor deze experimenten worden 5 muizen per groep muizen gebruikt. In totaal gebruiken
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk we 96 muizen. Dit is gebaseerd op een gestandardiseerd proces, waarbij het laagst
mogelijk aantal dieren gebruikt wordt waarbij statistisch significante resultaten verkregen
proefdieren gebruikt worden.
kunnen worden.
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 eiwitfragment te evalueren, waarbij het nog relevant blijft voor vertaling naar de
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is menselijke 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
op één dag worden uitgevoerd, en deze altijd onder verdoving gebeuren, wordt het lijden
van de dieren tot een minimum beperkt. Het lijden wordt in dit experiment als 'mild'
beschouwd.

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-Q4-064
De rol van het eiwit systeem xc- in tumorgroei, kanker anorexia, angst en depressie in
een pancreas tumor model
30/10/2020

Begindatum: 30/10/2020 - Einddatum: 1/6/2022
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. In dit project zal
men nagaan of het eiwit 'systeem xc-' een rol speelt in cachexie en
gemoedsaandoeningen in PDAC, 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, met en zonder systeem xc-, in de buikholte injecteren
van 'gewone' muizen en muizen waarin, via aanpassingen in de genen (=genetisch
gemanipuleerde muizen), systeem xc- ontbreekt. Het doel van deze studie is om na te
gaan of systeem xc- betrokken is in I) PDAC-gerelateerde cachexie, II) PDACgerelateerde gemoedsaandoeningen en III) de groei van de pancreas tumor zelf.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

De gebruikte diersoort is muis.

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze

dieren 114 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.

We zullen tumorgroei veroorzaken in muizen via een injectie in de 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
geëuthanaseerd worden (via injectie van een overdosis slaapmiddel).

Wij willen de rol van het eiwit systeem xc- in verschillende aspecten van pancreaskanker
onderzoeken. 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. Bovendien, zijn we geïnteresseerd in het
effect van de tumor op het gedrag (depressie en angst) van de muizen, en cachexie.
Deze analyses kunnen niet vervangen worden door in vitro testen (=testen in een
reageerbuis).

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Een statistische analyse (two-way ANOVA) werd uitgevoerd voor het bepalen van het
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk aantal dieren vereist in deze studie. Deze analyse werd uitgevoerd voor elke parameter
die we zullen bestuderen, op basis van reeds gekende resultaten in de literatuur. Het
proefdieren gebruikt worden.
vereiste aantal muizen, zoals bepaald a.d.h.v. deze statistische analyse, is het minimum
aantal dieren nodig om een relevante studie uit te voeren.
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 PDAC-model.

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 injectie van de tumorcellen zal uitgevoerd worden onder algemene verdoving. Na
afloop zullen de muizen opgevolgd worden, in de operatiekamer, tot ze ontwaken uit de
verdoving. De muizen zullen individueel gehuisvest worden, maar er zal extra
kooiverrijking voorzien worden om stress bij de muizen tot een minimum te beperken.

Volgenummer van de niet-technische
samenvatting

2020-Q4-065

Niet-technische titel van het project
Voorbereidende studie: validatie van een pancreas tumor model in
beenmerg-getransplanteerde muizen

Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
30/10/2020
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Begindatum: 01/11/2020 - Einddatum: 01/11/2021
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
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100
Beenmergtransplantatie, pancreaskanker, humane eindpunten, cachexia
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. de Pancreatisch ductaal adenocarcinoom (PDAC) is het meest voorkomende type van pancreaskanker en één van de meest
wetenschappelijke
onbekenden,
of dodelijke kankers. Het ontbreken van doeltreffende therapieën kan gedeeltelijk te wijten zijn aan het feit dat geen enkele van
wetenschappelijke of klinische noden
die de behandelingen een effect uitoefent op processen die zich buiten de tumor afspelen. Zo is er de door de tumor veroorzaakte
aangekaart worden (maximaal 1000 karakters)
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
beenmergtransplanteerde 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 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.
In deze pilotstudie willen we een model ontwikkelen van pancreaskanker bij muizen die beenmerg zijn getransplanteerd om het
belang van systeem xc- op de immuuncellen in de context van pancreaskanker verder te bestuderen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 20 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.

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.
8 weken na beenmergtransplantatie, we zullen tumorgroei veroorzaken in muizen via een injectie in de buikholte. De graad
van ernst voor dit type van injectie van tumorcellen is ernstig. Na de experimenten worden alle dieren gedood.

Het hoofddoel van dit project is de optimalisatie van pancreaskanker protocol in beenmergtransplanteerde muizen en is ter
voorbereiding van andere experimenten waarin we de rol van het eiwit 'systeem xc-' en het immuunsysteem in verschillende
aspecten van 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 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)
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.

Deze pilootstudie is vereist aangezien dit een nieuwe studie betreft en we momenteel 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 behulp van statistiek.

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.

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. De injectie van de tumorcellen zal uitgevoerd worden onder algemene verdoving. Na afloop zullen
de muizen opgevolgd worden tot ze ontwaken uit de verdoving. Er zal op worden toegezien dat de dieren hier een minimum
aan pijn, last of lijden van zullen ondervinden.

De diersoort die in deze studie wordt gebruikt, is de muis. De lagere diersoorten hebben een minder ontwikkeld zenuwstelsel,
een minder complex immuunsysteem en hierdoor minder overeenkomsten met de mens. Bovendien beschikt men over een
goede kennis van genetica, fysiologie, biologie en gedrag van de muis. Verder zijn beenmergtransplantaties bij muizen reeds
goed gekend. Bovendien is het gebruikte model in deze studie een gevalideerd PDAC-model.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2020-Q4-066

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)

Karakterisatie van een nieuw muismodel voor de ziekte van Alzheimer
18/12/2020

18/12/2020-1/12/2023
ja, binnen een periode van 2 maanden na afloop van het project

Alzheimer, system xc-, gedrag, geheugen

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
je
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 onderzoek willen we nagaan vanaf wanneer geheugenverlies en de typische
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke karakteristieken van Alzheimer zich ontwikkelen in ons nieuw gegenereerd muismodel.
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal Dit zullen we analyseren aan de hand van verschillende gedragstesten en met behulp
1000 karakters)
van analyse van de hersenen van de muizen. Ook willen we nagaan of er een verschil in
ontwikkeling van ziekte aanwezig is in muizen met en zonder ons eiwit (system xc-) van
interesse.

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen Dit project zal ervoor zorgen dat onze kennis van het ziekteverloop van Alzheimer
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vergroot wordt en zal ook aantonen of het blokkeren van system xc- als een mogelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project therapie voor Alzheimer gebruikt kan worden.
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 408

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 zullen onderworpen worden aan verschillende gedragstesten en zullen nadien
op humane wijze opgeofferd worden om de weefsels te analyseren. De verwachte graad
van ernst is 'mild' aangezien de dieren geen pijn/lijden zullen ondervinden tijdens de
testen, maar wel geheugenverlies zullen ontwikkelen na verloop van tijd.

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Met dit project willen we ons nieuw gegenereerde muismodel karakteriseren aan de hand
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te van onder andere gedragsanalyses. Voor dit soort onderzoek hebben we een volledig
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze organisme nodig waarvoor tot op de dag van vandaag nog geen alternatieven zijn.
methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Een statistische poweranalyse (two-way ANOVA) werd uitgevoerd voor het bepalen van
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk het aantal dieren vereist in deze studie. Deze analyse werd uitgevoerd voor elke
parameter die we zullen bestuderen, op basis van reeds gekende resultaten in de
proefdieren gebruikt worden.
literatuur. Het vereiste aantal muizen, zoals bepaald a.d.h.v. deze statistische analyse, is
het minimum aantal dieren nodig om een relevante studie uit te voeren.

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 onderzoek gebaseerd op
mensen 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 zullen de dieren worden opgeofferd door middel
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren van het breken van de nek.
(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-Q4-067
Behoud van de kweek voor het genereren van een muismodel voor de ziekte van
Alzheimer
27/11/2020

1/12/2020-1/12/2025
ja, binnen een periode van 2 maand na afloop van het project.

Alzheimer, muismodel, xCT, kweek

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
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
je
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de We hebben een muismodel voor de ziekte van Alzheimer gekruist met onze transgene
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke muizen die al dan niet een eiwit (systeem xc-) tot expressie brengen waarvan we denken
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal dat inhibitie ervan mogelijks een positief effect kan hebben op de ontwikkeling van de
1000 karakters)
ziekte. Met behulp van dit project zal de kweek van ons nieuw gegenereerde muismodel
in stand gehouden kunnen worden om zo muizen te voorzien die kunnen gebruikt
worden in andere projecten voor verder onderzoek naar de ziekte van Alzheimer.

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)

Dementie treft wereldwijd 40 miljoen mensen, waarvan de ziekte van Alzheimer de meest
voorkomende vorm is. Steeds meer en meer mensen zullen lijden aan dementie en dit
aantal zal verdubbelen tegen het jaar 2030. Tot op de dag van vandaag is er nog steeds
geen geneesmiddel op de markt dat in staat is om de ziekte te genezen. Dankzij de
muizen die gegenereerd zullen worden in dit project kunnen we in andere projecten de
invloed nagaan van ons eiwit van interesse op het ziekteverloop van de ziekte van
Alzheimer en verder onderzoeken of het uitschakelen van dit eiwit een potentiële nieuwe
therapeutische strategie zou kunnen zijn.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze

dieren 1476

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 kweekkoppels en nakomelingen zullen enkel een oorknipje krijgen om te kunnen
bepalen of ze al dan niet geschikt zijn voor het vormen van nieuwe kweekkoppels of
kunnen gebruikt worden in andere experimenten. We verwachten dat de dieren licht
lijden kunnen ondervinden (geen pijn) aangezien ze achteruitgang van hun geheugen en
problemen met beweging van de ledematen kunnen ervaren.

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.

Dit nieuw gegenereerde muismodel kan een belangrijk onderdeel zijn in het zoeken naar
een nieuwe behandeling voor de ziekte van Alzheimer. De beschikbare modellen waarbij
geen gebruik wordt gemaakt van proefdieren, staan momenteel nog niet toe om het
ziekteverloop van Alzheimer op dezelfde complete manier weer te geven.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
De statistische verantwoording van het aantal nakomelingen die gebruikt zullen worden
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk van deze kweek voor andere experimenten wordt gespecifieerd in goedgekeurde
projectaanvragen aanvragen waarin we deze nakomelingen zullen gebruiken.
proefdieren gebruikt worden.
Naargelang de hoeveelheid aangevraagde dieren voor experimenten, kan deze kweek
tijdelijk on-hold gezet worden tot een minimum van 1 kweekkoppel (voor onderhoud van
de lijn).

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 onderzoek gebaseerd op
mensen 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

2020-Q4-068

Niet-technische titel van het project
Het gebruik van het geneesmiddel sulfasalazine voor de behandeling van pancreaskanker

Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
18/12/2020
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Begindatum: 01/01/2021 - Einddatum: 01/01/2024
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
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100
Pancreaskanker, behandeling, cachexie, angst, depressie
karakters)
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 Pancreatisch ductaal adenocarcinoom (PDAC) is het meest voorkomende type van pancreaskanker en één van de meest
wetenschappelijke
onbekenden,
of dodelijke kankers. Het ontbreken van doeltreffende therapieën kan gedeeltelijk te wijten zijn aan het feit dat geen enkele van
wetenschappelijke of klinische noden
die de behandelingen een effect uitoefent op processen die zich buiten de tumor afspelen. Zo is er de door de tumor
aangekaart worden (maximaal 1000 karakters)
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. In dit project willen we een reeds gekend geneesmiddel, sulfasalazine, gebruiken voor de behandeling van
cachexie, angst en depressie veroorzaakt door pancreaskanker

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)

Sulfasalazine kan de activiteit van het eiwit 'systeem xc-' blokkeren. In dit project willen we onderzoeken of het blokkeren van
de activiteit van het eiwit systeem xc- een positief effect kan hebben op pancreaskanker-geïnduceerde cachexie, angst en
depressie. We zullen, in een muismodel voor pancreaskanker, de muizen met sulfasalazine behandelen in combinatie met
gemcitabine, de eerstelijnsbehandeling voor pancreaskanker.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 127 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 buikholte. De graad van ernst voor dit type van injectie van
tumorcellen is 'ernstig'. We zullen de progressie van de pancreatische kanker volgen met behulp van een specifieke techniek
van beeldvorming op de levende muizen die onder verdoving werden gebracht. Ten slotte zullen we kijken naar angst- en
depressief gedrag gebruikmakende van specifieke gedragstesten. De testen voor angstgedrag zijn gebaseerd op de
evaluatie van spontaan gedrag en induceren geen pijn of lijden. De twee gedragstesten om depressie te bestuderen kunnen
als onaangenaam beschouwd worden (geen pijn) en dragen bij aan de score 'ernstig'. De duur van het experiment zal
maximaal 30 dagen bedragen. Na het experiment zullen alle dieren geëuthanaseerd worden (via injectie van een overdosis
slaapmiddel).

Wij willen de rol van het eiwit systeem xc- in verschillende aspecten van pancreaskanker onderzoeken. 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. Bovendien, zijn we geïnteresseerd in het effect van de tumor op het gedrag (depressie en angst) van de
muizen, en cachexie. Deze analyses kunnen niet vervangen worden door in vitro testen (=testen in een reageerbuis).

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Een statistische analyse werd uitgevoerd voor het bepalen van het aantal dieren vereist in deze studie. Deze analyse werd
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig uitgevoerd voor elke parameter die we zullen bestuderen, op basis van reeds gekende resultaten in de literatuur. Het vereiste
aantal muizen, zoals bepaald a.d.h.v. deze statistische analyse, is het minimum aantal dieren nodig om een relevante studie
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
uit te voeren.
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 diersoort die in deze studie wordt gebruikt, is de muis. De lagere diersoorten hebben een minder ontwikkeld zenuwstelsel,
een minder complex immuunsysteem en hierdoor minder overeenkomsten met de mens. Bovendien beschikt men over een
goede kennis van genetica, fysiologie, biologie en gedrag van de muis. Bovendien is het gebruikte model in deze studie een
gevalideerd pankreaskankermodel.

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

2020-Q4-069
Volgenummer van de niet-technische samenvatting
Het effect van beta-blokker propranolol op de ontwikkeling van multipel myeloom of de
Niet-technische titel van het project
ziekte van Kahler.
06/10/2020
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
6/10/2020-1/10/2023
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek

Ja, binnen de 2 maanden afloop van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Multipel Myeloom, beta blokker, propranolol, osmotische pomp

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 neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Multiple Myeloom (MM) is een ongeneeslijke kanker waarbij plasmacellen
ongecontroleerd groeien in het beenmerg. Stress werd de laatste jaren geassocieerd met
de ontwikkeling en progressie van kanker en resistentie aan bepaalde geneesmiddelen.
In deze studie willen we de effecten van beta-blokker pronalolol in combinatie met huidige
anti-myeloom therapie bortezomib onderzoeken in de ontwikkeling en progressie van
multipel myeloom.

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

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
Mogelijks kan met dit onderzoek een nieuwe manier van behandelen voortkomen voor
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke myeloom patiënten (zoals het gebruik van beta-blokkers) die langdurige positieve effecten
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project nuttig hebben op de overleving van patiënten, alsook hun levenskwaliteit.
zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000
karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 80
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.

Propranolol zal toegediend worden met behulp van een osmotische pomp. Hiervoor
zullen de muizen een operatie ondergaan. Na de operatie zullen eventuele wondjes
behandeld worden met zalfjes en pijnstillers. Vervolgens zullen de muizen 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 door cervicale nekdislocatie.

Doordat beta receptoren aanwezig zijn in verschillende organen en weefsels is het
noodzakelijk om de effecten van beta-blokkers in proefdieren te bestuderen om zo het
netto effect op tumor groei en ontwikkeling te onderzoeken.

Het aantal muizen is gebaseerd op expertise, de literatuur en werd statistisch berekend
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk met behulp van poweranalyses.
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.

Dit model is gekozen door de vele gelijkenissen met de ziekte in de mens zoals
aangetoond in eerdere studies.

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
2020-Q4-070
Niet-technische titel van het project
Onderzoek naar het effect van radioactief gekoppelde nanobodies in de ziekte van
Kahler.
09/11/2020
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
1/12/2020 - 1/12/2022
Ja, binnen de 2 maanden na afloop van het project of wanneer de experimenten
Het project zal worden onderworpen aan een
uitgevoerd zijn.
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Ziekte van Kahler, nanobodies

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 De ziekte van Kahler is een kanker die gekenmerkt wordt door een ongecontroleerde
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke groei van plasmacellen in het beenmerg. De patiënten zijn ongeneeslijk en hervallen
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal door resistentie aan bestaande geneesmiddelen. Het doel van deze studie is om de
1000 karakters)
kankercellen te doden met behulp van nanobodies gericht tegen het eiwit CS1. CS1 is
aanwezig op de kankercellen maar niet of nauwelijks op gezonde cellen waardoor de
radioactief geladen nanobodies specifiek de kankercellen zullen doden.
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 patiënten met
de ziekte van Kahler (= Multipel Myeloom). Het doel van deze behandeling is om
specifiek de kankercellen te doden en weinig of geen nevenwerkingen te veroorzaken in
patiënten. Dit zal op lange termijn kunnen bijdragen aan de levensduur en
levenskwaliteit van deze groep kankerpatiënten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze

dieren 138 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 muizen worden subcutaan geïnjecteerd met myeloom cellen (milde pijn) en zullen
kanker ontwikkelen. Wanneer de tumor meetbaar is, start de behandeling met de CS1
nanobody therapie (3 injecties, milde pijn). Het tumor volume wordt 2x per week
gemeten onder verdoving en bij een maximum volume (1500 mm³, ernstige pijn)
worden de muizen onmiddellijk gedood door nekdislocatie.

De reeds uitgevoerde in vitro experimenten tonen aan dat de CS1-nanobody specifiek is
voor de myeloom cellen. Deze veelbelovende data zullen nu gevalideerd worden in het
in vivo myeloom muismodel, waarbij de kankercellen CS1 positief zijn. Deze in vivo
validatie is nodig om de anti-tumor effecten van de CS1 nanobody verder te
onderzoeken.

Het aantal muizen is gebaseerd op expertise, literatuur en werd berekend met behulp
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig van statistische testen.
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
Dit muismodel is gekozen om anti-tumor effecten te onderzoeken in een cellijn die CS1
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en positief is en waarbij verwacht wordt dat de therapie met CS1 nanobodies een gunstig
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is effect zal hebben.
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.

Dit muismodel voor het onderzoeken van myeloom 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 of
lijden.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
2020-Q4-071
Niet-technische titel van het project
Een in vivo studie naar de ontwikkeling van nieuwe therapeutische benaderingen voor
kanker, via celtherapie
10/12/2020
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
10-12-2020 tot 31-10-2024
Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek

ja, binnen twee maanden na afloop van het project.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
kanker, gentherapie, cel, vector, lymfoide
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
ja
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de De belangrijkste doelstelling van dit onderzoeksvoorstel is om nieuwe therapeutische
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke benaderingen te ontwikkelen, met behulp van gen- en celtherapie, om kwaadaardige
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal kankers gevormd bij lymfoïde cellen te bestrijden. Dit project heeft specifieke doelen die
1000 karakters)
de nadruk leggen op de biomedische significantie op de ontwikkeling van een
gentherapeutische tool, die de kankerontwikkeling remt en zo bedraagt tot een
behandeling tegen de kwaadaardige kanker. Daarnaast richt dit project zich op het
verbeteren van de doeltreffendheid van cellulaire immunotherapie die focust op
verschillende oppervlakte-eiwitten op een kankercel, en hierdoor ook het risico op
bijwerkingen beperkt tot een minimum.
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 voorziet een platform waaruit de gentherapeutische tool verder kan
ontwikkeld worden tot de volgende generatie van kankertherapie in patiënten. Naast het
verbeteren van de effectiviteit voor de behandeling van kwaadaardige kankers, kan
deze tool ook leiden tot een meer specifieke behandeling en kan bij gevolg het risico op
bijwerkingen tot een minimum beperkt worden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze dieren 135 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.

Tijdens en na de dierproeven zal het lijden of ongemak van het proefdier
geminimaliseerd worden. De experimenten bestaan uit injectie in de staartvene of
subcutane injectie (lichte ernstgraad), een bloedcollectie (lichte ernstgraad) en nietinvasieve beeldvorming (lichte ernstgraad). De injectie duurt normaal slechts een paar
seconden en de dieren herstellen onmiddelijk na de injectie zonder enige teken van
ongemakt of pijn. Bloedcollectie gebeurt onder anesthesie en via het oog om stress en
excessief bloeden te voorkomen. De beeldvorming gebeurt onder anesthesie, om stress
te voorkomen. Hoewel de dierproeven een lichte ernstgraad vertonen, zullen deze
proefdieren geklasseerd worden als ernstige ernstgraad omdat de proefdieren voor
enkele weken een tumor zullen ontwikkelen na injectie waarbij de algemene gezondheid
in het gedrang komt. Een nauwgezette opvolging volgens de vooropgestelde humane
eindpunten zal strict toegepast worden zodat het pijn lijden tot een minimum wordt
gebracht. Aan het eind van het experiment zullen de muizen geëuthanaseerd worden
door middel van cervicale dislocatie of CO2 inhalatie.

Het muismodel kan niet vervangen worden door een lagere diersoort, aangezien deze
de menselijke ziekte niet voldoende na kunnen bootsen. Ook voor de immuuntherapie is
het muismodel het meest geschikte model. Bovendien zijn lagere diersoorten geen
geschikt model voor in vivo gentherapie, omdat gen therapievectoren niet hetzelfde
tropisme hebben in lagere diersoorten.

De experimenten zijn ontworpen met het laagst mogelijke aantal muizen dat
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk noodzakelijk is voor statistisch significante data, wat berekend is door middel van een
power-analyse. Men bekomt: Groep 1: 72 muizen (12 muizen/groep,6 experimentele
proefdieren gebruikt worden.
groepen) & Groep 2: 63 muizen (9 muizen/groep, 7 experimentele groepen). Uit de
power-analyse bekomen we een totaal van 135 muizen.

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 vertonen een goede en representatief diermodel te zijn voor de behandeling van
kwaardaardige kankers met een gen- en celtherapie toenadering. Vandaar onze keuze
van de muis als diersoort. Door de omstandigheden van het experiment en met
voldoende toepassing van verdoving en pijnstillers, worden de pijn en het lijden naar
verwachting zoveel mogelijk teruggebracht tot een lichte ernstgraad. De proefdieren
worden nauwgezet opgevolgd. Indien de humane eindpunten worden bereikt zal
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden euthanasie worden toegepast in de vorm van cervicale dislocatie of graduele CO2
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren inhalatie.
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
minimum te beperken.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2020-Q4-072

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)

Kweken van mdx/mTR muizen
18/12/2020

18-12-2020 tot 17-12-2025
Nee, deze muizen worden enkel gebruikt voor kweek

Gentherapie; Ziekte van Duchenne; spier-speciek

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
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
je
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Ziekte van Duchenne is een spierziekte die veroorzaakt wordt door een mutatie aan het
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke eiwit "dystrofine". Ondanks de afwezigheid van dystrofine in hart- en spierweefsel bij het
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal conventionele muismodel "mdx", bootst dit muismodel niet het menselijke ziektebeeld
1000 karakters)
van de ziekte van Duchenne na. Recent hebben onderzoekers een beter model
gegenereerd die ervoor zorgt dat het menselijk ziektebeeld wel nagebootst kan worden.
Een muismodel die sterk gelijkt op het menselijke ziektebeeld is van onschatbare waarde
in onderzoek en daarom verkiezen we gebruik te maken van dit nieuwe muismodel, door
de muizen zelf te kweken in het animalarium.

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 zullen muizen zullen louter gekweekt worden, maar de gemuteerde
nakomelingen van de 3de generatie zullen gebruikt worden voor andere (experimentele)
projecten. Daarop volgt dat naast het vergaren van wetenschappelijk inzicht in de
gentherapeutische aanpak en ziektemechanismes, kan het ook leiden tot de productie
van gentherapie producten. Deze kunnen gebruikt worden voor het genezen van spiergeassocieerde ziektes.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Mus musculus

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze

dieren 950 muizen (waaronder 550 mdx/mTRHet, 150 mdx/mTRG1 en 250 mdx/mTRG2)

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.

Qua handeling zal er een klein stukje weefsel van het oor geknipt worden om te bepalen
welk genotype de muis heeft. Deze procedure duurt niet lang en ervaart een lichte
pijnniveau. Door de mutaties zal de muis echter gevoelig zijn aan hartfalen. Dit wordt
gezien als een kortstondige en ernstige pijnniveau.

De complexiteit van een volledig (gespierd) lichaam met de aanwezigheid van een
humoraal immuunsystem is nodig voor accurate analyses uit te voeren in context van celen gentherapie voor de ziekte van Duchenne. Deze kan onmogelijk gereproduceerd
worden in lagere diersoorten of in vitro .

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
De muislijn zal continu passief onderhouden worden met minimaal aantal muizen. Pas
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk vanaf er experimentele plannen zijn opgesteld zullen de kweken opgevoerd worden.
Hierdoor voorkomen we dat er onnodig veel muizen gekweekt zullen worden.
proefdieren gebruikt worden.
Daarenboven zullen muizen, met zicht op euthanasie, voorgesteld worden aan collega's
om organen te collecteren die van nut kunnen zijn voor hun onderzoek.

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.

Bestaande alternatieven zoals zebravis en C. elegans naar onderzoek voor de ziekte
van Duchenne zijn niet geschikt voor gentherapie omdat de complexiteit van
spierweefsel en de dystrofische pathologie niet nagebootst kunnen worden. Dit is nodig
voor het valideren van nieuwe gentherapeutische doeleinden.

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.

We voorkomen dat de muis een bepaald gedefinieerde leeftijd bereikt zodat het geen
ernstige symptomen (hartfalen) bekomt. Daarenboven zullen de proefdieren nauwgezet
opgevolgd worden. Indien de humane eindpunten worden bereikt zal euthanasie worden
toegepast in de vorm van cervicale dislocatie of graduele CO2 inhalatie.

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-Q4-073
Het achterhalen van de rol van bepaalde stamcellen in de ontwikkeling van de embryonale
alvleesklier.
10/12/2020

01/01/2021-01/01/2025
Nee.

Ontwikkeling, alvleesklier,

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 Tot op heden is er nog geen stamcelpopulatie ontdekt in de alvleesklier. Deze stamcellen
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke kunnen nog tot ieder celtype in de alvleesklier uitgroeien. In andere organen, zoals de long
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal en huid, zijn er wel al stamcellen gevonden. Deze stamcellen noemen we basale cellen en
1000 karakters)
kunnen herkend worden aan de expressie van een bepaalde merker, DeltaNp63. Onze
groep heeft recent dezelfde populatie teruggevonden in de alvleesklier. Met deze studie
willen we graag achterhalen of deze cellen in de alvleesklier dezelfde fucnties vervullen
als in de long en de huid.

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)

Indien we zien dat deze cellen gelijkaardige functies hebben als stamcellen in andere
organen, kan dit belangrijke implicaties hebben. Allereerst zou dit betekenen dat deze
stamcellen gebruikt zouden kunnen worden in de strijd tegen diabetes. Bovendien is het
ook aangetoond dat in deze andere organen (huid, long, etc.) dat deze cellen mede aan
de basis kunnen liggen voor het ontstaan van kanker in deze organen. Dus zou dit
betekenen dat we ook een stap verder zouden staan in onderzoek naar pancreaskanker,
wat tot op heden één van de dodelijkste kankers ter wereld blijft.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst Er zullen 140muizen gebruikt worden.
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren De dieren zullen tijdens het kweken nagenoeg geen ongemakken ondervinden. De dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve zullen niet onder experiment zijn, maar zullen opgeofferd worden bij zwangerschap onder
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of sedatie waardoor pijn geminimaliseerd wordt.
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.

Voor deze vraagstelling is het noodzakelijk om de correcte in vivo setting te gebruiken
omdat deze alle nodige factoren bevat om de cellen te laten differentiëren en te
ontwikkelen. Tot op heden zijn er nog geen alternatieve in vitro manieren om de
ontwikkeling van een volledig orgaan na te bootsen.

Voor het bepalen van het aantal proefdieren werd een statistische test uitgevoerd, de
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk poweranalyse. Deze test garandeert het minimum aantal dieren. Deze werd gebasseerd
op data van andere publicaties die eenzelfde muismodel gebruikten, maar andere
proefdieren gebruikt worden.
weefsels onderzochten.

Door de complexiteit van deze vraagstelling kunnen we geen lagere diersoorten dan de
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en muis gebruiken omdat de alvleesklier bij deze lagere diersoorten niet voldoende lijkt op
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is deze van een mens.
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 dieren zullen gekweekt worden in een extern bedrijf dat al jarenlang ervaring hiermee
heeft. Hun welzijn zal dan ook dagelijks gecontroleerd worden door dierverzorgers.
Wanneer de dieren in het animalarium van de X gehuisvest worden, zal hun welzijn ook
dagelijks controleerd worden. Bovendien hanteren wij check-lists, wanneer één van deze
zaken niet in orde is, zullen de dieren meteen uit hun lijden verlost worden door middel
van een cervicale dislocatie.

Niet-technische
samenvattingen van de
bijgewerkte projecten
van het vierde kwartaal
van 2020

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

2020-Q4-013
L'infection des moutons par le virus de l'encéphalite à tique et le virus louping ill

21/12/2020
Date d'autorisation du projet par la commission d'éthique
Durée du projet (date de début et de fin)
du 01/10/2020 au 31/12/2020
Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective (oui/non) Oui
et dans quel délai
Deux mois après la fin de validité de l'avis final
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
63

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.

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

2020-Q4-014
JEV-IMMUNODIA

Datum van projectautorisatie door de ethische commissie 21/12/2020
Projectduur (begin- en einddatum)

01/10/2020 tot 31/12/2020

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

Ja, Binnen de 2 maanden na het geldigheidseind van het bio-ethiek dossier

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

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 - Bestuderen van de innate immuniteit ter hoogt van de inoculatieplaats, de huid.
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of - Invloed van speeksel van de mug op de immuniteit van het varken bestuderen.
klinische noden die aangekaart worden(maximaal 700 - Infiltratie van immuuncellen in de hersenen bestuderen en de cel gemedieerde immuniteit.
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
43
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
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-Q4-015
Utilisation de modèles d'asthme induit par des moisissures
05/11/2018
24/11/2020 (amendements)
2 ans
Début : de novembre 2018 à novembre 2020
Oui
Evaluation finale (2 mois après la fin validité) : 01/03/2021

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

Asthme, aspergillus fumigatus, animaux déficients
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 Aspergillus fumigatus est une moisissure très allergisante et assez commune, inductrice
scientifiques ou les nécessités scientifiques ou cliniques d'asthme chez l'homme. Actuellement, les raisons pour lesquelles cette moisissure est plus
concernées) (1000 caractères maximum)
allergisante que d'autres espèces reste encore inconnue. Ce travail a pour but d'étudier les
mécanismes qui sont responsables du caractère allergique des spores d'Aspergillus fumigatus.

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)

Les allergies sont un problème de santé publique à l'échelle mondiale et qui progresse depuis
des années. Elle touche 2 à 3% de la population mondiale et 6 à 8 % des enfants. Aspergillus
fumigatus peut induire des inflammations pulmonaires de type allergique et des asthmes graves.
La connaissance des mécanismes à la base de la régulation de ces inflammations permettrait de
développer des traitements spécifiques et adaptés aux asthmes induits par Aspergillus fumigatus
ou par d'autres moisissures.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Mus musculus

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?

Au maximum 1600
Les modèles utilisés n'induisent aucun symptôme chez les animaux. Au niveau histologique, une
inflammation péribronchique de type allergique se développe. Aucune bronchochonstriction
spécifique n'existe chez la souris, cette inflammation est donc asymptomatique. Le niveau de
gravité est "léger"

Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
L'analyse des régulations des réponses immunes implique l'utilisation du système immun dans
Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et son entièreté. Ceci ne peut pas encore être reproduit in vitro.
pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne
peuvent être utilisées

2. Réduction (1000 caractères maximum)
Nous prenons toutes les précautions pour n'utiliser que le nombre minimal d'animaux
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum afin d'obtenir des résultats statistiquement significatifs pour chaque groupe d'animaux, pour
chaque expérience. Les conditions expérimentales sont contrôlées et les études répétées selon
d'animaux est garantie
les nécessités minimales pour les publications.

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

Les modèles utilisés sont relevants. Les manipulations des animaux sont réalisées par du
personnel expérimenté afin de minimiser le stress et les douleurs eventuelles. Pour chaque
expérience, des points limites sont définis si jamais quelques animaux devaient présenter des
signes de souffrance.

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser les Le bien-être des animaux est contrôlé quotidiennement. Les études sont réalisées sous la
effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur, supervision d'un vétérinaire. En cas de douleurs identifiées, les animaux sont traités ou
souffrance, inconfort ou dommages permanents).
euthanasiés selon des méthodes humaines et acceptées.

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

2020-Q4-016
Administration intranasale de la ghréline avec ciblage cérébral

Durée du projet
4 ans
Mots Clés (maximum 5 mots / 50 caractères)
Intranasal - Hormone peptidique - Ghréline - Formulations - Cachexie
Recherche fondamentale
non
Recherches translationnelle ou appliquée
oui
non
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
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 La cachexie est un syndrome complexe caractérisé par une perte énergétique résultant d'une diminution de prise
scientifiques ou les nécessités scientifiques ou cliniques concernées) alimentaire et d'un état inflammatoire. Elle est associée à plusieurs types de cancers chez lesquels elle est
(700 caractères maximum)
responsable d’une aggravation du pronostic. Divers traitements ont déjà fait l’objet d’études cliniques sans pour
autant aboutir à un traitement optimal. Dans ce contexte un candidat de choix est la ghréline, une hormone
caractérisée par une activité anabolique et anti-inflammatoire. L’administration intranasale avec ciblage cérébral de
ce composé permettrait d’optimiser l'efficacité du traitement grâce au transfert direct du composé vers le cerveau.
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 ou les animaux pourraient-ils
bénéficier du projet)? (700 caractères maximum)

Actuellement, il n'existe pas de traitement adéquat pour la prise en charge de la cachexie chez les patients
cancéreux. La mise au point d'un tel traitement permettrait donc d'améliorer l'évolution de ces patients et de restaurer
leur état énergétique. De plus, l'administration intranasale est une voie simple d'utilisation. Elle permet d'atteindre un
confort satisfaisant pour le patient surtout dans le cadre d'une administration fréquente et chronique comme c'est le
cas ici.

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

Souris C57BL/6
13

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels sont les effets Le niveau de gravité attendu pour cette expérimentation est « sévère ». En effet, des troubles respiratoires peuvent
négatifs attendus sur les animaux, le niveau de gravité probable ou occasionnellement être rencontrés. D’autres troubles liés à la greffe tumorale peuvent également survenir. Un suivi
attendu et le sort des animaux?
optimal sera assuré au moyen d'une grille de scoring et d'une feuille de suivi. Celles-ci permettront de déceler
rapidement toute douleur ou inconfort qui pourraient survenir lors de l’expérience.
Application des3Rs
1. Remplacement (600 caractères maximum)
La cachexie impliquant une variation complexe d’hormones et de marqueurs inflammatoires, il serait très difficile de
Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et pourquoi des recréer ces conditions in vitro . De plus, il faut pouvoir confirmer que le passage de la cavité nasale vers le cerveau
est effectif ce qui implique, inévitablement, l’utilisation d’animaux.
alternatives n'utilisant pas d'animaux ne peuvent être utilisées
2. Réduction (600 caractères maximum)
Le nombre de souris nécessaire pour cette expérimentation a été défini sur base d’études scientifiques qui suivent les
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum d'animaux est mêmes paramètres avec les même souris et les mêmes cellules cancéreuses. Les traitements les plus prometteurs
auront été sélectionnés au préalable grâce à une de multitude de tests complémentaires n’impliquant pas d’animaux
garantie
pour ensuite être administrés aux souris.
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 souris sont les animaux les plus utilisés pour ce type d’expériences et la lignée choisie a été largement utilisée et
étudiée dans le cadre des cachexies cancéreuses. Afin de limiter la douleur chez les animaux, un tableau de scoring
a été mis au point ainsi qu'une série de points limites permettant d'agir de manière adéquate et précoce en cas de
douleur ou autres inconforts. Les animaux seront anesthésiés lors de chaque administration ou intervention
chirurgicale afin de limiter au maximum la douleur et l'inconfort induits par ces manipulations.

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-Q4-074
Metformine, phenformine en rapamycine verbeteren bestralingsrespons van de tumor
door inactievatie van mTOR
18/04/2017

48 maanden (18-04-2017 tot 01-4-2021)
ja, binnen 2 maanden na aflopen van het project.

radiosensitizer, metformine, rapamycine

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 Metformine is het meest gebruikte medicijn voor de behandeling van diabetes type II.
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke Retrospectieve studies in diabetici hebben aangetoond dat behandeling met metformine
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal het risico op kanker gerelateerde sterfte verlaagd. De onderliggende mechanismen van
1000 karakters)
dit anti-kanker effect worden toegeschreven aan de inactivatie van de mTOR pathway en
de preventie van T-cel uitputting. Tot dusver is het modulerende effect van metformine op
radiotherapie niet in detail bestudeerd, hierdoor vroegen wij of metformine de respons op
radiotherapie kan verbeteren en de T cel functie kan herstellen. In een volgende stap
willen we metformine met rapamycine, een directe mTOR inhibitor, en phenformine
vergelijken.
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)

Radiotherapie is de standaard behandeling voor verschillende types kanker en wordt
toegepast op meer dan 60% van de kankerpatiënten tijden hun ziekteverloop. In vele
types kanker is er echter zowel intrinsieke als hypoxie geïnduceerde weerstand tegen
radiotherapie, wat leidt tot slechte locoregionale controle. Hierdoor is er nood aan nieuwe
radiosensitizers. Zowel metformine als rapamycine zijn klinisch beschikbare medicijnen.
Indien we kunnen aantonen dat metformine en rapamycine anti-tumor effecten hebben en
de respons op radiotherapie verbeteren, geloven wij dat het minder tijd en geld zal kosten
om deze als anti-kanker medicijnen te ontwikkelen en patiënten te helpen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

BALB/c

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst BALB/c: 576 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 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 de
grootte van de tumor 15mm in eender welke dimensie overschrijdt zullen worden
geëuthanaseerd. Volgende symptomen zullen opgevolgd worden: lagere inname van
water of voedsel, significant gewichtsverlies (>20%) en het moeilijk hebben met
wandelen.
We plannen om de effecten van metformine en rapamycine op radiotherapie en de
onderliggende mechanismen in vitro te bestuderen aan de hand van onsterfelijke tumor
cellen. Dit kan ons kostbare data opleveren, echter kunnen deze cellen niet de complexe
tumor micro-omgeving nabootsen en in vitro behaalde resultaten kunnen niet
geprojecteerd worden naar in vivo condities. Om solide conclusies te kunnen trekken en
klinische trials op te stellen zijn in vivo experimenten onmisbaar.

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 mogelijk goed experimenteel ontwerp het gebruikte aantal muizen kan verlagen, aangezien de
experimenten niet opnieuw moeten gedaan worden en er geen misleidende data wordt
proefdieren gebruikt worden.
geproduceerd. Ten tweede zullen we het effect van metformine en rapamycine op
radiotherapie allereerst onderzoeken in vitro. Pas als er uit deze experimenten
veelbelovende data worden gegenereerd, zullen we deze in vivo verder valideren. Ten
derde zullen we in de mate van het mogelijke controle groepen delen met andere studies.

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 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 (15mm) of er
significant veel gewichtsverlies optreedt. De muizen zullen tijdens de experimenten elke
dag worden opgevolgd

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.

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 (15mm) of er
significant veel gewichtsverlies optreedt. De muizen zullen tijdens de experimenten elke
dag worden opgevolgd

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2020-Q4-075

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

Valideren van anti-MIF Nanobodies als anti-tumorale behandeling
07/04/2017

01/05/2017 tot 30/04/2022
Ja, binnen 2 maanden na afloop van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Tumor immunologie, immunotherapie, macrofagen

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
ja
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Macrophage migration Inhibitory Factor (MIF) is een immunoregulatorisch cytokine dat een rol speelt in
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke tal van ziektes. In tumor immunologie hebben tal van studies aangetoond dat MIF betrokken is in het
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal stimuleren van tumorgroei en metastase waarbij het de tumor-microomgeving kan beïnvloeden.
1000 karakters)
Bijgevolg zouden anti-MIF interventie strategieën mogelijk nieuwe/toegevoegde therapeutische
toepassingen kunnen hebben. In het vooropgestelde project zal het in vivo therapeutisch potentieel van
recent ontwikkelde anti-MIF Nbs getest worden in verschillende muis tumormodellen.

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 voornaamste doel van dit project is het onderzoeken van de efficientie van een nieuwe
immunotherapie voor de behandeling van tumorgroei, die gebaseerd is anti-MIF nanobodies. Indien
succesvol, kunnen deze experimenten in muis tumormodellen de basis vormen voor het evalueren van
dergelijke behandeling bij kankerpatiënten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze

dieren 1440

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 dieren worden ingespoten met kankercellen, wat een kortstondige lichte pijn veroorzaakt. Herhaalde
injecties van nanobodies worden beschouwd als matige pijn en lijden. De vorming en groei van
onderhuidse tumoren kan leiden tot ernstige pijn en lijden tijdens de periode van tumorgroei. Van zodra
er ernstig lijden opgemerkt wordt of voor het beëindigen van het experiment en het collecteren van
tumoren en bloed zullen de dieren op humane wijze worden gedood door middel van CO2 gas.

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 complexe interacties tussen immuuncellen en tumorcellen kunnen onvoldoende in vitro nagebootst
worden. Daarom zijn proefdieren noodzakelijk om het therapeutisch effect van de nanobodies te
evalueren. Momenteel zijn er geen modellen, bestaande uit lagere diersoorten, beschikbaar die deze
studie mogelijk zouden maken.

De capaciteit van de nanobodies om MIF signalisatie te blokkeren en het effect van de nanobodies op
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk tumorceldeling zullen voorafgaand in vitro bepaald worden, zodat enkel de meest beloftevolle
nanobodies in vivo gestest worden. De hoeveelheid muizen voor de in vivo experimenten werd via
proefdieren gebruikt worden.
Power analyse bepaald 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)
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 meest geschikte diersoort om de groei van tumoren te bestuderen. De muis is ook zeer
vergelijkbaar met de mens wat betreft zijn immuunsysteem en immuunreacties. De algemene
gezondheidsstatus van de muizen wordt dagelijks van dichtbij opgevolgd door de onderzoeker of door
de werknemers van de dierenfaciliteit. In het geval van ernstige gezondheidsproblemen worden de
dieren gedood met CO2.

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 verloop van de infectie willen bestuderen, moeten de muizen uiteraard eerst
geïnfecteerd worden. Dit brengt uiteraard een zekere graad van ongemak mee maar het welzijn van de
dieren zal dagelijks worden opgevolgd en indien de dieren symptomen van ernstig lijden vertonen,
zullen ze onmiddellijk gedood worden.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2020-Q4-076

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

De rol van cell-specifiek MIF in pathologie ontwikkeling
07/04/2017

01/05/2017 tot 30/04/2022
Ja, binnen 2 maanden na afloop van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Trypanosomiase, Immunologie, MIF, anemie, lever

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
ja
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Het cytokine MIF speelt een crucial rol Afrikaanse trypanosomiase-geassocieerde pathogeniciteit
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke (anemie en lever schade). In dit project trachten we de rol van cel-specifiek MIF in
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal immunopathogeniciteit ontwikkeling te ontrafelen tijdens trypanosomiase, gebruikmakende van
1000 karakters)
verschillende gen-deficiente muizen. Collectief zou dit onderzoek bijdragen tot het verwerven van een
beter inzicht naar de rol van cel-specifiek MIF in inflammatie-geassocieerde pathogeniciteit
ontwikkeling.

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 hoofddoel van dit project bestaat erin om nieuwe en betere inzichten te verwerven over de rol van
cel-specifiek MIF in trypanosomiase-geassocieerde pathogeniciteit ontwikkeling en dit op het
moleculaire en cellulaire niveau. Deze kennis zou vervolgens kunnen bijdragen tot het ontwikkelen van
efficientere/meer gerichte en nieuwe strategieën voor trypanosomiase-geassocieerde pathogeniciteit
bestrijding.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze

dieren 1728

In het kader van de handelingen die met de dieren De injectie van parasieten en/of bloedafname (2-3 maal/week) leidt tot kortstondige lichte pijn. Tijdens
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve het verloop van infectie kunnen de dieren een matig niveau van pijn en lijden ondervinden dat naar het
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of einde toe een ernstige vorm kan bereiken. Uiteindelijk zullen alle dieren via CO2 gedood worden.
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.

Het muis model is het enige model (laagste organisme) om de anemie tijdens trypanosomiase te
bestuderen. Tevens zijn er geen cellijnen beschikbaar zijn die toelaten de anemie ontwikkeling te
bestuderen tijdens trypanosomiase Tevens hebben muizen het voordeel dat ze een grote mate van
gelijkenis met mensen vertonen voor wat betreft het immuunsysteem en het immuun antwoord.

Het aantal muizen in deze aanvraag werd via Power analyse zodanig bepaald teneinde (i) geen
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk onnodige aantallen muizen te gebruiken en (ii) experimenten uit te kunnen voeren die statistische
signficante analyses toelaten. Er zal een inventaris opgesteld worden om het exacte gebruik van de
proefdieren gebruikt worden.
muizen op te volgen.

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.

Het muis model is het meest geschikte model om de in vivo infectie/relevantie te bestuderen van een
bepaalde ziekte/pathologie. Tevens hebben muizen het voordeel dat ze een grote mate van gelijkenis
met mensen vertonen voor wat betreft het immuunsysteem en het immuun antwoord. Het dierenwelzijn
zal dagelijks opgevolgd worden in een logboek volgens de Belgische wetgeving. Van zodra de dieren
een ernstige vorm van anemie vertonen (>50%) of gewichtsverlies (>20%) zullen ze via C02 gedood
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.

Gezien we het verloop van de infectie willen bestuderen, moeten de muizen uiteraard eerst
geïnfecteerd worden. Dit brengt uiteraard een zekere graad van ongemak mee maar het welzijn van de
dieren zal dagelijks worden opgevolgd en indien de dieren symptomen van ernstig lijden vertonen,
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-Q4-077
De rol van Type-I en II interferon-signalisatie in pathologie ontwikkeling
20/04/2017

01/05/2017 tot 30/04/2022
Ja, binnen 2 maanden na afloop van het project

Trypanosomiase, Immunologie, Type-I en II IFN

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
ja
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de In dit project trachten we de rol van type-I en II IFNs in immunopathogeniciteit ontwikkeling te
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke ontrafelen tijdens trypanosomiase, gebruikmakende van gen-deficiente muizen. Beide types IFN
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal spelen een crucial rol in het ontwikkelen van een initieel pro-inflammatorisch immuun antwoord en hun
1000 karakters)
specifieke rol is tot op heden niet onderzocht. Collectief zou dit onderzoek kunnen bijdragen een beter
inzicht te verwerven over de onderliggende factoren betrokken in inflammatie-geassocieerde
pathogeniciteit ontwikkeling. Hierbij zal de focus voornamelijk liggen op de trypanosomiasegeassocieerde anemie als belangrijkste pathologische parameter.

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 hoofddoel van dit project bestaat erin om nieuwe en betere inzichten te verwerven over de rol van
type-I en II IFN signalisatie in trypanosomiase-geassocieerde pathogeniciteit ontwikkeling en dit op het
moleculaire en cellulaire niveau. Deze kennis zou vervolgens kunnen bijdragen tot het ontwikkelen van
efficientere en nieuwe strategieën voor trypanosomiase-geassocieerde pathogeniciteit bestrijding.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal van deze dieren 1728

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 mogelijk negatieve effecten gepaard gaande met deze proeven zijn beperkt tot een milde vorm van
pijn door de injectie van substanties (cellen). Tijdens het verloop van infectie kunnen de dieren een
matige vorm van pijn ondervinden en op het einde kan een ernstig niveau van pijn bereikt worden.
Uiteindelijk zullen alle dieren via CO2 gedood worden.

Het muis model is het enige model (laagste organisme) om de anemie tijdens trypanosomiase te
bestuderen. Tevens zijn er geen cellijnen beschikbaar zijn die toelaten de anemie ontwikkeling te
bestuderen tijdens trypanosomiase Tevens hebben muizen het voordeel dat ze een grote mate van
gelijkenis met mensen vertonen voor wat betreft het immuunsysteem en het immuun antwoord.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Het aantal muizen in deze aanvraag werd via Power analyse zodanig bepaald teneinde (i) geen
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig onnodige aantallen muizen te gebruiken en (ii) experimenten uit te kunnen voeren die statistische
signficante analyses toelaten. Er zal een inventaris opgesteld worden om het exacte gebruik van de
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
muizen op te volgen.
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.

Het muis model is het meest geschikte model om de in vivo infectie/relevantie te bestuderen van een
bepaalde ziekte/pathologie. Tevens hebben muizen het voordeel dat ze een grote mate van gelijkenis
met mensen vertonen voor wat betreft het immuunsysteem en het immuun antwoord. Het dierenwelzijn
zal dagelijks opgevolgd worden in een logboek volgens de Belgische wetgeving. Van zodra de dieren
een ernstige vorm van anemie vertonen (>50%) of gewichtsverlies (>20%) zullen ze via C02 gedood
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.

Gezien we het verloop van de infectie willen bestuderen, moeten de muizen uiteraard eerst
geïnfecteerd worden. Dit brengt uiteraard een zekere graad van ongemak mee maar het welzijn van de
dieren zal dagelijks worden opgevolgd en indien de dieren symptomen van ernstig lijden vertonen,
zullen ze onmiddellijk gedood worden.

2020-Q4-078

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

Nieuwe methoden om subtypes van leverstellaatcellen te karakteriseren
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)

26/10/2018
1/11/2018 - 31/10/2021

ja, binnen 2maand na afloop van het experiment

Lever cell biologie - hepatologie - fundamenteel onderzoek
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

Doelstelling van het project

ja
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
1000 karakters)
Littekenvorming van de lever, of lever fibrose, blijft een belangrijk probleem vormen
voor de gezondheidszorg wereldwijd. Op heden zijn er geen efficiënte therapieën tegen
lever fibrose. Wegnemen van de oorzaak van lever fibrose is tot op heden de enige
remedie maar is niet altijd mogelijk. Wanneer dit toch mogelijk is, blijft het genezen van
fibrose erg onvoorspelbaar. Er is met andere woorden nood aan nieuwe therapie om
lever fibrose te genezen. Centraal in leverfibrose staat de activatie van de hepatische
stellaatcel (HSC), een cel aanwezig in de lever die als hoofdverantwoordelijke voor
leverfibrose wordt beschouwd. Het omkeren van deze activatie, inactivatie genoemd,
vormt dus een aanlokkelijke nieuwe therapeutische mogelijkheid. Kennis over dit proces
is echter zeer beperkt en tot nu toe enkel beschreven bij muizen met miniem bewijs
voor mensen. In dit project zullen we informatie verkregen uit vorige projecten gebruiken
om de verschillende subtypes van de HSC, zoals de geactiveerde en geïnactiveerde
subtypes, beter en uitgebreider te kunnen onderzoeken.

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project
Aan de hand van de gegevens die verkregen worden uit deze experimenten kunnen we
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
meer te weten komen over de verschillende subtypes van de HSC. Zo kunnen we met
1000 karakters)
deze informatie bijvoorbeeld achterhalen hoe en waarom inactivatie gebeurd en laat het
ook toe om op dit proces in te spelen. Zo kan de inactivatie versneld worden met een
snellere genezing van fibrose als gevolg. Verder laat de kennis die we vergaren bij
muizen ook makkelijker toe de overstap naar mensen te maken, dit is waar het allemaal
om draait. Tot slot zouden deze gegevens ook kunnen dienen om biomerkers, bv.
moleculen die in het bloed te meten zijn, te ontwikkelen. Toegepast op het inactivatie
proces, zouden deze merkers in de kliniek gebruikt kunnen worden om de genezing van
fibrose op te volgen met een simpele bloedtest.

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

aantal van

Muizen

deze dieren
91

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 De muizen zullen injecties krijgen in de buikholte met een voor de lever toxische stof
het lot van de dieren na het project?
(CCl4) ofwel eenmalig, ofwel 8 keer over een periode van 4 weken. Hierna zullen zij
voor een maximale periode van 2 weken herstellen van de opgelopen lever schade. Dit
model is vaak gebruikt en heel uitgebreid beschreven. De injectie zelf duurt slechts
enkele seconden en op lange termijn blijft de fibrose zonder symptomen voor de
muizen. Een eenmalige injectie wordt als milde graad van pijn, lijden of angst
beschouwd maar gezien de lange duur van dit experiment wordt deze opgetrokken naar
een matige graad van pijn, lijden of angst. Op het einde van het experiment worden alle
dieren gedood om de lever en zijn cellen te onderzoeken.

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.
Zoals boven beschreven is het inactivatie proces niet goed begrepen. Om meer
informatie te verzamelen zullen we dus verder moeten bouwen op de reeds vergaarde
kennis die verkregen werd bij muizen. Op heden zijn er in vitro modellen aanwezig die
bepaalde functies van de lever adequaat kunnen benaderen. Echter is er onvoldoende
gekend over het inactivatie proces zelf, dus zou men zelfs niet weten waarnaar te kijken
in deze modellen, om inactivatie te bestuderen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig
Voorafgaand aan het indienen van het project wordt een statistische analyse verricht
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
die het aantal vereiste dieren optimaal kan benaderen. Hiermee rekening houdend zal
er later geen herhaling nodig zijn van het experiment. De grootschalige data die
verzameld zal worden uit dit experiment zal eveneens een database vormen waardoor
andere experimenten mogelijks niet meer hoeven plaats te vinden of gereduceerd
kunnen worden in omvang en aantal nodige dieren.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is Het gekozen muis model (CCl4 geïnduceerde fibrose) is zeer uitgebreid beschreven en
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke wordt beschouwd als sterk aanleunend bij eigenlijke humane fibrose. Het is dus een
doelstellingen.
relevant model.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren
Moesten zich tekenen voordoen van een verminderde levenskwaliteit of gezondheid,
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
zullen de muizen gedood worden. Tekenen hiervan zijn o.a. niet meer eten of drinken,
minimum te beperken.
trager bewegen en uitdroging.

2020-Q4-079

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)

Kunnen geneesmiddelen geproduceerd door kameel-achtige dieren
(=antilichaamfragmenten)die specifiek binden aan muis-VSIG4 tumorgroei afremmen?
07/08/2019
07/08/2019 tot 31/07/2022

Ja, binnen de 2 maand na afloop van het project

Kanker, antilichaam, remmende molecule

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 Tumoren zijn een celmassa bestaande uit kankercellen die verweven zijn met tal van
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke andere celtypes, waaronder cellen van het afweer/immuunsysteem. VSIG4 is een
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal molecule die een remmende werking uitoefent op het immuunsysteem. Kameel afgeleide
1000 karakters)
deeljtes (antilichaamfragmenten) 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 vermindering en zelfs
afwezigheid van tumorgroei gezien. In dit project willen we evalueren of
antilichaamfragmenten specifiek voor muis-VSIG4 de groei van tumoren afremmen in
verder gevorderede tumoren alsook willen we het onderliggende mechanismen
bestuderen. In de toekomst zal geïnvesteerd worden in de aanmaak van
antilichaamfragmenten die de menselijke variant van VSIG4 binden.

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 deze studie gaan we leren of de antilichaamfragmenten die binden aan muis-VSIG4 de
groei van tumoren kunnen afremmen in ontwikkelende tumoren. Dit is reeds de tweede
stap in het proces om te begrijpen hoe de molecule VSIG4 immuuncellen in hun
antikankeractiviteit belemmert. Verder zal er later geïnvesteerd worden in de aanmaak
van antilichaamfragmenten die de menselijke variant van VSIG4 binden. Bijgevolg zal dit
project bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen die het
immuunsysteem aanzetten om kankercellen te vernietigen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 210 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 worden aan het begin van elke experiment onderhuids aan de rug net boven
de staartbasis geïnjecteerd met tumorcellen die werden aangepast om de
antilichaamfragmenten te laten produceren . Als controle worden tumorcellen gebruikt die
een antilichaamfragment aanmaken dat niet instaat is een doelwit te binden in muizen of
die later worden gemodificeerd om de antilichaamfragmente aan te maken. Er wordt
verwacht dat muizen in de controlegroep tumorgroei vertonen (want dit antilichaam
fragment kan niets binden in de muis) en dat de tumorgroei vertraagd is bij de muizen
waarvan de tumorcellen VSIG4 specifieke antilichaam fragmenten aanmaken (want hier
gaat het antikanker afweersysteem geholpen worden). Bij een tumor volume van 10001500 m³ worden de muizen opgeofferd. De verwachte graad van ernst is "ernstig" omwille
van tumorgroei.

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 behandeling.
proefdieren gebruikt worden.

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.

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-Q4-080
Hoe werken VSIG4 specifieke kameel antilichamen kankergroei tegen (deel 1)?
07/08/2019
01/08/2019 tot 31/07/2022

Ja, binnen de 2 maand na afloop van het project

Kanker, antilichaam, remmende molecule

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 Immuuncellen kunnen helpen in de afweer van kankercellen, maar worden onder
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke invloed van allerlei factoren onderdrukt in hun antikankeractiviteit. VSIG4 is een
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal molecule die een remmende werking uitoefent op het immuunsysteem. Kameel
1000 karakters)
afgeleide deeljtes (antilichaamfragmenten) worden onderzocht om moleculen met een
remmende werking uit te schakelen en aldus immuuncellen de kans te geven om
kankercellen aan te vallen. In een kleinschalige studie hebben we een duidelijk effect
van kameel antilichamen die VSIG4 binden aangetoond op tumorgroei. In dit project
onderzoeken we of de VSIG4 kameel antilichamen effecten hebben op immuuncellen
binnen en buiten de tumor.

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 deze studie gaan we inzicht krijgen in het werkingsmechanisme van kameel
antilichamen die binden aan VSIG4 en die tumorgroei tegen gaan. Deze kennis is
nodig om het volle potentieel van de kameel antilichamen als antikankergeneesmiddel
te kunnen inschatten. Bijgevolg draagt dit project bij aan de ontwikkeling van nieuwe
geneesmiddelen die het immuunsysteem aanzetten om kankercellen te vernietigen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 80 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.

Dit project omvat drie proeven, waarbij muizen aan het begin van de proef worden
geïnjecteerd met tumorcellen. Tumorgroei wordt telkens toegelaten tot de dag van
analyse. De dag van analyse varieert naargelang de vraagstelling en is het moment
waarop de dieren worden gedood om organen te isoleren (waaronder de tumor) voor
verdere verwerking. Bij de proeven worden de muizen nauw opgevolgd voor hun
welzijn. Omdat voor één van de drie proeven de tumorgroei wordt toegelaten tot 1500
m³ (wordt enkel in de controlegroep verwacht) werd de graad van ernst vastgesteld op
ernstig.

Kankercellen beïnvloeden immuuncellen die in de tumor binnen dringen evenals
immuuncellen die zich buiten de tumor bevinden. De complexe communicatie tussen
kankercellen en immuuncellen kunnen onvoldoende in vitro nagebootst worden.
Daarom zijn proefdieren noodzakelijk om vragen te beantwoorden die gaan over deze
complexe interacties. Momenteel zijn er geen in vitro modellen of 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 conclusies te kunnen trekken. Protocollen uitgewerkt met de hulp van statistici
garanderen dat niet meer dieren dan nodig worden blootgesteld aan de te
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
onderzoeken behandeling.

Er wordt voor het muismodel gekozen omwille van de grote gelijkenis met kanker bij
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en patiënten.
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
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.

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-Q4-081
Werkingsmechanisme van stamcel-afgeleide cellen voor de behandeling van type 1 diabetes
25/01/2019

01/01/2019-01/01/2023
ja, 2 maand na afloop van de ethische aanvraag

Diabetes, transplantatie, stamcellen, beta-cell vorming

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 Type 1-diabetes is een ziekte waarbij vernietiging van de pancreatische beta-cellen leidt tot een
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke ernstig gebrek aan insuline. Stamcelafgeleide implanten kunnen pancreatische beta-cellen
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal genereren na transplantatie. Ze worden reeds in verschillende klinische onderzoeken gebruikt. Het
1000 karakters)
mechanisme hoe beta-cellen gevormd worden in de stamcelafgeleide implanten is ongekend.
Hierdoor kunnen bestaande protocols niet verder ontwikkeld of verbeterd worden. Dit project beoogt
deze mechanismen te ontrafelen.
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 beoogt het mechanisme te onderzoeken waarmee beta-cellen worden gevormd in stamcelafgeleide implanten. Deze bevindingen zullen worden gebruikt in voorbereiding van stamcelafgeleide beta-cellen voor transplantatie van type 1 diabetische patiënten. Bijdragen aan een
grootschalige bron van stamcellen gebaseerde genezing van diabetes kan leiden tot een enorme
verbetering van de levensomstandigheden van miljoenen mensen wereldwijd.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

scid/Beige muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 163 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?

Dieren worden onderworpen aan één of twee chirurgische ingrepen (transplantatie stamcellafgeleide cellen) onder algemene verdoving. Vervolgens worden verschillende bloedafnames
gedurende de duur van het experiment (maximum 30 weken) uitgevoerd. Dieren worden op
verschillende tijdstippen geëuthanaseerd voor de verwijdering van de geïmplanteerde cellen. Een
beperkte groep van dieren zullen behandeld worden met alloxan, een stof dat specifiek de betacellen van de muis doodt. Bij deze dieren wordt nagegaan of de getransplanteerde stamcel-afgeleide
cellen een bescherming bieden tegen diabetes.
De verwachte graad van ernst van de volledige studie is matig.

Toepassing van de 3Vs
Er is geen alternatief in vitro systeem dat de in vivo differentiatie en maturatie omstandigheden van
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te getransplanteerde cellen zou reproduceren.
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

We beperken ons strikt tot een aantal voorzichtig geselecteerde experimentele condities, met elk
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk een zo laag mogelijk aantal dieren aangetoond met G-power analyses. Wij geloven dat ons voorstel
een goed evenwicht biedt tussen dierenwelzijn en sterke wetenschappelijke vereisten, en dit op een
proefdieren gebruikt worden.
concurrerend en zeer geavanceerd translationeel gebied.

De scid/Beige muis is een goed model voor de vergelijking van klinische studies, en zo het gebruik
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en van primaten vermijdt. Het gebruik van lagere diersoorten (bvb zebravis) is geen optie in deze
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is transplantatie studie.
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 verdoofd tijdens de transplantatie en ontvangen pijnstillende medicatie om
mogelijk ongemakt te vermijden. Ze worden gehuisvest in sociale groepen, in kooien met
nestmateriaal, en hebben ongelimiteerd toegang tot water en eten. Alle maatregelen worden
genomen om pijn en angst 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

2020-Q4-082
Identificatie van de gastheer immuun-afgeleide cellulaire en moleculaire mechanismen die leiden tot
TCL1-tg B-cel apoptose na Afrikaanse trypanosoma infectie.Het identificeren van immuun
mechanismen die zorgen voor het afsterven van kwaadaardige B cellen na infectie, van de muis, met
de Afrikaanse trypanosoom parasiet
03/04/2020

Van 04/03/2020 tot 03/03/2025
Ja, binnen de 2 maanden na het aflopen van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Parasiet; leukemie; slaapziekte; B cellen
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 De Afrikaanse trypanosomen (een parasiet) ontwijken het immuunsysteem op verschillende manieren
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke waaronder het aanvallen van een specifieke soort witte bloedcel, genaamd de B-lymfocyt of B-cel.
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal Deze eigenschap werd eerder al onderzocht en de parasiet leek een negatieve invloed te hebben op
1000 karakters)
de ontwikkeling van kwaadaardige B-cellen in kanker. Met dit onderzoek willen we graag deze
eigenschap bekijken in een andere soort maar zelfde type kanker, namelijk leukemie. Om dit model te
valideren zullen wij een vergelijking maken tussen geïnfecteerde en niet-geïnfecteerde muizen. Verder
zullen we verschillende componenten van de parasiet blokkeren in de hoop te identificeren welk
gedeelte van de parasiet exact zorgt voor de negatieve invloed op de ontwikkeling van de
kwaadaardige B-cellen.
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 hopen met dit project de onderliggende mechanismen van de parasiet te ontdekken en de invloed
dat deze hebben op de ontwikkeling van kanker. Hierdoor zullen we met dit onderzoek een nuttige
bijdrage leveren aan de wetenschappelijke gemeenschap in het algemeen. Bovendien zouden deze
resultaten mogelijks vertaald worden naar andere kankers en zou dit kunnen leiden tot de ontwikkeling
van een nieuwe techniek voor het bestrijden van B-cel gemedieerde kankers zoals leukemie.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

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

deze dieren 352 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 muizen zullen eerst geïnjecteerd worden met kwaadaardige B-cellen via de staart. Het injecteren
van parasieten zal gebeuren op een later tijdstip in de buikholte. Deze injectie veroorzaakt een korte
en lichte pijn. Tijdens de vroege stadia van trypanosoominfecties zullen de muizen maximaal een
matige pijn ondervinden. Enkel bij langdurige infecties kunnen de parasieten ernstige symptomen
veroorzaken. Het welzijn van de dieren zal dagelijks opgevolgd worden en indien de dieren
symptomen van ernstig lijden vertonen, zullen ze onmiddellijk gedood worden. Alle dieren zullen na dit
project gedood worden, geen van de muizen zullen ingezet worden in andere experimenten.

Alternatieven worden geboden voor o.a. het testen van toxiciteit, en voornamelijk bij validatie van
medicijnen. Wij willen geen medicijn testen, maar de gevolgen van een ziekte en het toedienen van de
parasiet tegen die ziekte nagaan. Bovendien laten de huidige technologieën niet toe om de complexe
interacties die plaatsvinden tussen de parasiet en de gastheer (muis) in vitro (op basis van
celculturen) voldoende na te bootsen. Daarom is een in vivo (in een levend wezen) infectie vereist.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Enkel de noodzakelijke hoeveelheid proefdieren zal hier worden in gebruik worden genomen. Hiervoor
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk hebben we de statische relevantie berekend via het programma G*Power. Verder werd het aantal
benodigde muizen per experiment vergeleken met voorgaande data dat reeds gepubliceerd werd met
proefdieren gebruikt worden.
bijhorende statistische analyses. Meer muizen dan vermeld, in het bijhorend project zullen niet worden
gebruikt,

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Het in vivo gebruik van muizen kan verklaard worden door de graad van overeenkomst tussen de
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en werking van het immuunsysteem van muis en mens. Dit is de laagste diersoort die een
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is immuunsysteem hebben dat vergelijkbaar is met dat van 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.

Gezien we het effect van een ziekte 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 dagelijks opgevolgd worden en indien de dieren symptomen van ernstig lijden vertonen, zullen ze
onmiddellijk gedood worden.

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

2020-Q4-083
Aangepaste Nanobodies met betere verdeling over het lichaam.

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)

01/04/2020

01/04/2020-31/03/2022
ja, binnen twee maanden na voltooiing van het project

Nucleaire beeldvorming, kanker, contraststoffen

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 werden aanpassingen gemaakt aan een Nanobody, een klein eiwit dat wordt
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke gebruikt als contraststof voor beeldvorming van kanker of als therapeuticum voor de
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal behandeling ervan. Deze aanpassingen zouden het Nanobody moeten toelaten om zich
1000 karakters)
verbeterd te verdelen binnen het lichaam. Dit wil zeggen dat het voornamelijk in de
tumor verzamelt en niet in andere organen. In dit project zullen verschillende soorten
van deze aanpassingen worden vergeleken om te bepalen dewelke het best werkt.
Doelstelling van het project

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen De bevindingen uit dit project kunnen aantonen op welke manier Nanobodies kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke aangepast worden om een verbeterde verdeling in het lichaam te hebben. Dit zal op
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project termijn leiden tot betere contraststoffen en therapeutica voor gebruik in patiënten.
nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal
1000 karakters)

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

muis

aantal van deze dieren 92 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 een deel van de dieren zullen onderhuidse tumoren worden opgegroeid op hun
rechterflank. De tumorgrootte voor uitvoering van het experiment is zodanig gekozen
dat deze niet hinderlijk is voor de dieren. Indien desondanks te veel hinder/pijn wordt
opgemerkt, worden de dieren gedood. Na intraveneuze injectie van de contraststoffen
zullen de dieren een niet-invasieve medische scan ondergaan. Op het einde van het
experiment zullen de dieren worden gedood voor verdere analyses op de organen en
weefsels. Alle experimentele handelingen zullen plaatsvinden onder algemene
verdoving om het ongemak/de stress voor de dieren zo veel mogelijk te beperken. De
waarschijnlijke verwachte graad van ernst is "mild" door het gebruikte tumormodel.

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

Het minimale aantal dierenmogelijk om het experiment te voltooiien werd aangevraagd.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig Waar nodig werd een statistische analyse uitgevoerd om het nodige aantal dieren te
bepalen.
mogelijk proefdieren gebruikt worden.

Muizen zijn de minst ontwikkelde soort die de fysiologie van de mens op voldoende
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en wijze nabootsen voor het bepalen van de verdeling van de contraststoffen in het
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is lichaam.
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

2020-Q4-084

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)

Aangepaste Nanobodies met betere verdeling over het lichaam.
27/03/2020

01/04/2020-31/03/2022
ja, binnen twee maanden na voltooiing van het project

Nucleaire beeldvorming, kanker, contraststoffen

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 Er werden aanpassingen gemaakt aan een Nanobody, een klein eiwit dat wordt
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke gebruikt als contraststof voor beeldvorming van kanker of als therapeuticum voor de
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal behandeling ervan. Deze aanpassingen zouden het Nanobody moeten toelaten om zich
1000 karakters)
verbeterd te verdelen binnen het lichaam. Dit wil zeggen dat het voornamelijk in de
tumor verzamelt en niet in andere organen. In dit project zullen verschillende soorten
van deze aanpassingen worden vergeleken om te bepalen dewelke het best werkt.

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen De bevindingen uit dit project kunnen aantonen op welke manier Nanobodies kunnen
voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke aangepast worden om een verbeterde verdeling in het lichaam te hebben. Dit zal op
vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project termijn leiden tot betere contraststoffen en therapeutica voor gebruik in patiënten.
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 86 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 een deel van de dieren zullen onderhuidse tumoren worden opgegroeid op hun
rechterflank. De tumorgrootte voor uitvoering van het experiment is zodanig gekozen
dat deze niet hinderlijk is voor de dieren. Indien desondanks te veel hinder/pijn wordt
opgemerkt, worden de dieren gedood. Na intraveneuze injectie van de contraststoffen
zullen de dieren een niet-invasieve medische scan ondergaan. Op het einde van het
experiment zullen de dieren worden gedood voor verdere analyses op de organen en
weefsels. Alle experimentele handelingen zullen plaatsvinden onder algemene
verdoving om het ongemak/de stress voor de dieren zo veel mogelijk te beperken. De
waarschijnlijke verwachte graad van ernst is "mild" door het gebruikte tumormodel.

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

Het minimale aantal dierenmogelijk om het experiment te voltooiien werd aangevraagd.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig Waar nodig werd een statistische analyse uitgevoerd om het nodige aantal dieren te
bepalen.
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
Muizen zijn de minst ontwikkelde soort die de fysiologie van de mens op voldoende
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en wijze nabootsen voor het bepalen van de verdeling van de contraststoffen in het
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is lichaam.
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

2020-Q4-085

Niet-technische titel van het project
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: 01/02/2024
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
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100
Beenmergtransplantatie, bestraling, geheugen, angst, depressie
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. de Dit project heeft als voornaamste doel, het optimaliseren van een protocol voor beenmergtransplantaties bij muizen. Dit
wetenschappelijke
onbekenden,
of protocol zal nadien toegepast worden in andere experimenten/projecten waardoor we in staat zullen zijn om de interactie
wetenschappelijke of klinische noden
die tussen het eiwit 'systeem xc-' en het immuunsysteem beter te bestuderen, enerzijds in de context van pancreaskanker en
aangekaart worden (maximaal 1000 karakters)
anderzijds in de context van ouderdoms-gerelateerd geheugenverlies. Door middel van het testen van 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?

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.

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 afloop van de experimenten worden
alle dieren gedood door cervicale dislocatie.

Het hoofddoel van dit project is de optimalisatie van het beenmergtransplantatieprotocol en is ter voorbereiding van andere
experimenten waarin we de rol van het eiwit 'systeem xc-' en het immuunsysteem in verschillende aspecten van
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
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. Dezelfde dieren worden
ook getest op latere leeftijd zodat de bekomen resultaten kunnen gebruikt worden ter ondersteuning van twee verschillende
mogelijk proefdieren gebruikt worden.
projecten die worden opgestart.
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 diersoort die in deze studie wordt gebruikt, is de muis. De lagere diersoorten hebben een minder ontwikkeld zenuwstelsel,
een minder complex immuunsysteem en hierdoor minder overeenkomsten met de mens. Bovendien beschikt men over een
goede kennis van genetica, fysiologie, biologie en gedrag van de muis. Verder zijn beenmergtransplantaties bij muizen reeds
goed gekend.

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.

