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Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2019-Q2-001

Niet-wetenschappelijke titel van het project

Datum van projectautorisatie door de ethische commissie

Wordt het project onderworpen aan een retrospectieve 

analyse (ja / nee) en binnen welk tijdsbestek?

 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 700

karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien

uit dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang

geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor

mensen of dieren? (Maximaal 700 karakters)

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 ?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het minimum

aantal dieren wordt gebruikt 

3.Raffinement  (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. 

Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn)

dieren te minimaliseren.

24/04/2019

Defend

neen

Projectduur (begin- en einddatum) 5 jaar

Ja :

- Tussentijdse evaluatie (middenproject): 01/07/2020

- Eindevaluatie (2 maanden na afloop van het project): 01/03/2023

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
LSDV, subclinical infection, vector transmission , indirect transmission

neen

ja

neen

neen

neen

neen

Momenteel is er geen andere proefdier model beschikbaar voor LSD. Deze studie is gericht op

enerzijds een subklinische infectie bij runnderen en anderzijds op transmissie ( indirect en vector)

tussen dieren en kan daarom niet uitgevoerd worden zijn proefdieren.

Uit literatuurgegevens blijkt dat ±50% van de geïnoculeerde dieren LSDV zal ontwikkelen. Dit wordt

bevestigd door vorige proeven waar in de controle groepen (5 dieren) slechts 2 à 3 dieren LSDV

symptomen kregen. In preliminaire vector proeven werd een transmissie ratio verkregen tussen 25 en

75%. Daarom werd er gekozen voor 5 acceptor dieren te nemen per groep. Voor de indirecte

transmissie proeven werden er 8 dieren voorzien omdat de virale druk veel lager is en de infectie via

de luchtwegen of orale ingestie moet gebeuren. Voor de in vivo voedingsproeven worden er veel

vectoren voorzien om alle parameters te kunnen evalueren. Rekening houdend met de 50% regel en

om al de vectoren beter te kunnen spreiden (= minder stress) worden er meer dieren experimenteel

geïnoculeerd (n=10). Dit aantal wordt verminderd tot 7 in de in vivo voeding/transmissie proef omdat

we daar maar 1 vector bekijken. 

1) LSDV is zeer gastheer specifiek en infecteert enkel runderen. 

2) Er is een dagelijkse en individuele  klinische opvolging. Verschillende parameters zullen gevolgd 

worden zodanig dat de gezondheidsstatus en diens evolutie kan bepaald worden.

neen

Tijdens de voorgestelde proeven willen we de volgende aspecten nagaan:

1) Kan een rund een subklinische infectie met LSDV doormaken? Moet hiermee rekening worden

gehouden bij de bestrijdingsstrategie van LSDV?

2) Kan in vitro voeding een alternatief zijn voor de in vivo voeding op runderen om op die manier

“donor” dieren overbodig te maken in de toekomst. 

3)Hebben 1) de duur van de blootstelling van de vectoren aan het geïnfecteerd rund 2) het aantal

vectoren ( transport conditie (weinig vectoren), stal conditie (veel vectoren) een invloed op de vector

transmissie?

4)  Is indirecte LSDV transmissie mogelijk via een besmette stal, voedsel of water?

Een cruciaal aspect in de bestrijding van elke ziekte, dus ook LSDV, is informatie hoe de ziekte zich kan

verspreiden. Identificatie van deze transmissie routes is niet alleen belangrijk voor het bestrijden van

de ziekte maar evenzeer om preventieve maatregelen te kunnen nemen om te voorkomen dat de

ziekte wordt geïntroduceerd in een LSDV vrije zone. De gegevens uit deze studie in verband met een

subklinische infectie van LSDV , de vector en indirecte transmissie van LSDV kunnen een belangrijke

bijdrage leveren op internationaal niveau aan de controle en bestrijding strategieën momenteel

aangewend voor de bestrijding van uitbraken in Europa.

Bos taurus

141

Tijdens de verschillende proeven worden dieren blootgesteld aan verschillende vormen van mogelijkse

infectie routes. De meeste directe route is via intra-dermale / intraveneuze injectie. Op basis van

literatuur gegevens en de eigen data uit vorige proeven, zal 50% van de deze dieren geen symptomen

vertonen en dus geen last hebben van de infectie. Daarenboven is het klinisch beeld bij dieren die

symptomen gaan vertonen heel variabel. Bij sommige dieren is het enige dat men vaststeld een

beperkte koorts periode. Bij andere dieren worden er wel noduli gevormd maar in beperkte mate (in

aantal en verspreiding) en gaan deze dieren een normaal eet-/drinkgedrag vertonen en blijven zijn

alert. Slechts in een zeer beperkt aantal dieren (>5%) kan de ziekte ernstige symptomen opwekken en

leidden tot het vroegtijdig beeindingen van de proef. Een normale virale dosis wordt gebruikt in

ongeveer 25 dieren (17% van et totaal aantal dieren) en een verlaagde dosis (subklinische studie) in 16

dieren (12%). Bij deze groep is het doel om subklinsiche dieren te verkrijgen (geen symptomen maar

wel viremie). Bij deze groep mag aangenomen worden dat de klinische symptomen nog milder gaan

zijn dan bij de normale dosis groep en dat de fractie van dieren die geen symptomen gaan vertonen

nog groter zal zijn dan de 50%. De grootste groep van dieren (100 dieren, 71%) zal blootgesteld

worden aan het virus via vectoren of via indirecte transmissie (omgeving, water, eten). De dosis die

deze dieren zullen krijgen, zal nog veel lager zijn dan deze uit de subklinische studie. Dit zal leiden tot

een nog lagere infectiegraad dan bij de inoculatie, als deze al optreedt. Dit is gebaseerd op data van

vorige aanvragen met vectoren en indirecte transmissie. Hoewel vector tranmissie werd aangetoond,

waren de symptomen milder en manifesteerde ze zich later. Zo werd er geen conjunctivitis, lethargie

en neusvloei gezien in tegenstelling tot de dieren met een normale dosis. Over indirect transmissie zijn

er nagenoeg geen gegevens beschikbaar en wordt over het algemeen als minder belangrijk

omschreven. Dit werd bevestigd na een preliminaire proef waar er geen transmissie kon worden

aangetoond. 



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de ethische 

commissie

Wordt het project onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek?

 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

700 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen of dieren? (Maximaal 700

karakters)

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 ?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Raffinement  (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. 
Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn)

dieren te minimaliseren.

2019-Q2-004

Niet-wetenschappelijke titel van het project Studie van de groei en toxine productie van C. botulinum in charcuterie bereid met 

verschillende ingrediënten en additieven aan verschillende concentraties.

20/05/2019

Projectduur (begin- en einddatum) 04/2019 - 04/2021

Ja :

- Eindevaluatie (2 maanden na afloop van het project): 01/06/2021

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Botulisme, voedselpathogeen, voedselveiligheid, neurotoxines

1600

neen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Botulisme is een ernstige neuroparalytische aandoening veroorzaakt door het botuline

toxine, geproduceerd door Clostridium botulinum . Botulisme komt meestal voor na de

opname van botuline toxines uit voeding die onvoldoende behandeld werd of niet correct

bewaard werd, zodat sporen van C. botulinum kunnen ontkiemen, groeien en toxines

produceren. Het doel van deze studie is om het effect van verschillende ingrediënten en

additieven (aan verschillende concentraties) en verschillende proces parameters

(verhitting en afkoelingstijden) op de groei en toxine productie van C. botulinum bij het

maken en bewaren van gekookte charcuterie soorten te evalueren. 

Deze studie zal toelaten om op een veilige en verantwoorde manier het gebruik van

bepaalde additieven en ingrediënten in voeding te verminderen en/of te vermijden, in

overeenstemming met de verwachtingen van de consument en aanbevelingen van

voedselveiligheidsinstellingen.

Muis

Muizen ingespoten met positieve stalen zullen botulisme symptomen vertonen

(progressieve verlamming; ernstig). Euthanasie zal toegepast worden wanneer het

stadium van algemene verlamming bereikt wordt om het lijden te beperken.

De muis bioassay is de gouden standaard methode voor de detectie en identificatie van

botuline toxines en is de gevoeligste methode die actief toxine kan detecteren.

Per staal worden slechts 2 muizen ingespoten. Van elke conditie worden 3 (of 5)

replicaten voorzien. Per conditie wordt initiëel slechts één replicaat getest. Bij een positief

resultaat zullen om het aantal proefdieren te beperken de andere replicaten niet getest

worden. Bij een negatief resultaat wel. Verder zal de seroneutralisatie, die bevestigd welk

type toxine aanwezig is in het staal, enkel uitgevoerd worden voor het type waarmee de

stalen artificieel gecontamineerd werden.

De muis bioassay is de gouden standaard methode voor de detectie en identificatie van 

botuline toxines en wordt reeds lange tijd toegepast in het laboratorium. Het gebruik van 

andere proefdieren voor het opsporen van botuline toxines is niet of nauwelijks 

gedocumenteerd.

Euthanasie zal toegepast worden vanaf het optreden van algemene verlamming van de 

dieren.



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de ethische 

commissie

Wordt het project onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek?

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 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

700 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen of dieren? (Maximaal 700

karakters)

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 ?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Raffinement  (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. 

Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn)

dieren te minimaliseren.

2019-Q2-005

Niet-wetenschappelijke titel van het project Evaluatie van doeltreffendheid en veiligheid van vaccins tegen 

schapenpokken in kleine herkauwers

neen

13/06/2019

Projectduur (begin- en einddatum) 13 juni 2019 2019 - 31 december 2020

Ja :

- Eindevaluatie (2 maanden na afloop van het project): 01/03/2021

Schapenpokken, vaccinstudie,  schapen, geiten

neen

ja

neen

ja

neen

neen

Momenteel is er geen ander gevalideerd proefdier model beschikbaar voor

schapenpokkenvirussen. Om het beschermingspotentieel van de vaccins te

bepalen aan de hand van serologische pararmeters na vaccinatie is

momenteel niet mogelijk omdat: 1) het ontbreken van gegevens; 2)

capripokken zijn immunosupressief waardoor antilichamen niet altijd

aantoonbaar zijn

Het aantal dieren dat wordt gebruikt is gebaseerd op richtlijnen van de

wereldorganisaite voor diergezondheid en op eigen data uit vorige proeven

met capripokken.

Schapen en geiten zijn de natuurlijke gastheer voor schapenpokkenvirusses. 

Er is een dagelijkse en individuele  klinische opvolging. Verschillende 

parameters zullen gevolgd worden zodanig dat de gezondheidsstatus en 

diens evolutie kan bepaald worden. 

neen

Gezien het verhoogd risico voor de introductie of verdere verspreiding van

schapenpokken in Europa, is er nood aan een efficiënte bestrijdingsstrategie

op basis van een werkzaam en veilig vaccin. De data betreffende

doeltreffendheid en neveneffecten die momenteel beschikbaar zijn, berusten

op veldgegevens waarbij de contributie van verschillende variabelen niet

gekend is wat een aanbeveling van een vaccin moeilijk maakt. Het

voorgestelde werk heeft als doel de efficaciteit en veiligheid van

schapenpokken vaccins te evalueren voor mogelijk gebruik in de EU.

Het onafhankelijk evalueren van beschikbare vaccins tegen

schappenpokken zal toelaten een meer geïnformeerde keuze te maken voor

een efficiënt en duurzaam vaccin voor mogelijk gebruik in de EU. Dit is een

essentiële stap in de ontwikkeling van een bestrijdingsstrategie waarbij

dierenwelzijn (duurzame bescherming) en efficiëntie hand in hand gaan.

Daarnaast zullen de verkregen stalen binnen dit project kunnen worden

aangewend voor het oppuntstellen van diagnostische testen aangaande

schapenpokken.

schapen (ovis aries), geiten (Capra aegagru)

44 schapen en 44 geiten

Om een inschatting te maken is het belangrijk onderscheid te maken tussen

de verschillende groepen dieren in deze studie. De controle-dieren (8 per

vaccin test) worden geïnfecteerd met schapenpokken.

Schapenpokkenvirus leidt tot ernstige ziekte gekenmerkt door koorts,

ontwikkeling van huidletsels, lymfeklieropzetting en mogelijk

ademhalingsstoornissen. De grootste groep (14 dieren per vaccin test) van

dieren, wordt eerst gevaccineerd alvorens te worden geïnfecteerd. De

vaccins die gaan gebruikt worden zijn commercieel beschikbaar waardoor er

een zekere vorm van bescherming mag aangenomen worden. Hierdoor zal

de ernst van de pijn/stress lager zijn, al is deze niet specifiek in te schatten.

Aangezien het om geattenueerde vaccins gaat, wordt er verwacht dat de

gevolgen van vaccinatie minder zwaar zullen zijn dat deze voor de dieren

geïnfecteerd met de virulente stam (controle-dieren), maar deze zijn niet

specifief in te schatten. 

De dieren worden dagelijks klinisch opgevolgd: Evaluatie van de algemene

toestand van het dier door visuele inspectie, uitwendige controle en

registratie van de eet- en drinklust, rectale temperatuur, vorming van letsels

(noduli en zwellingen) op huid en mucosae, opzetting van lymfeknopen,

ademhaling, lethargie, neusvloei, speekselvloei, oogvloei, uitvloei, mest.

Euthansaie zal gebeuren volgens de standaardmethode beschreven in de

betreffende standaard operating procedure (SOP).



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

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)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

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

Expliquez les mesures qui seront prises pour

minimiser les effets négatifs sur le bien-être des

animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

2019-Q2-006

15/02/2019- 15/02/2021

Cancer pulmonaire à petites cellules/ Thérapie ciblée/ Kinase de l'adhérence focale/ 

PF562271.

Oui

Non

mars-19

Oui, douleur sévère

Durant l'expérience, l'évaluation du bien-être se fera tout d'abord par l'observation 

générale quotidienne du comportement de la souris, alors que la prise du poids et un 

examen plus complet seront effectués deux fois par semaine. Si une souris dans 

l'expérience montre une défaillance générale de l'état de santé, une perte de poids 

sensible (-20%), un volume tumorale supérieur à 1.2cm x1.2 cm ou responsable d'une 

ulcération cutanée ou d'un ascite supérieur à 10% du poids corporel, l'euthanasie sera 

pratiquée.

Non

Non

Non

Une douleurs estimée modérée est attendue, lié à 2 phénomènes: 1/ Inconfort

principalement lié aux anesthésies générales nécessaires au moment de l'injection

intrapulmonaire de cellules de CBPC et au moment de l'imagerie par bioluminescence.

Cet inconfort est estimé léger. 2/ Inconfort lié à la maladie tumorale elle-même et à

l'apparition de métastases. Nous y seront attentifs et la souris sera euthanasiée si elle

devient moribonde ou perd plus de 20% de son poids. Etant donné le caractère

métastatique potentiel de la tumeur transplantée, nous jugeons que l'inconfort de

l'animal pourrait aller jusqu'à une douleur modérée. Les animaux seront tous

euthanasiés en fin d'expérience, ou plus tôt en cas de signe d'inconfort.

Des expérimentations menées antérieurement dans notre laboratoire, de manière in

vitro, ont confirmé le potentiel anti-tumoral de l'inhibiteur de FAK sur lignées cellulaires.

Néanmoins, une évaluation in vivo est indispensable afin d'attester son efficacité et son

absence de toxicité afin d'envisager dans le futur une application clinique chez

l'humain. Pour ce faire, il n'y a actuellement pas de méthode alternative dont la fiabilité

est au moins équivalente à notre expérimentation animale. 

Nous avons réalisé une analyse statistique du nombre d'animaux nécessaire, en nous

basant sur l'étude d'articles ayant utilisé ce modèle murin dans le passé. Grâce à

l'utilisation de cellules tumorales exprimant la luciférase, un suivi de l'évolution tumorale

est rendu possible sans sacrifié l'animal, ce qui permet néanmoins une réduction du

nombre de souris utilisées pour cette étude.

L'objectif final de cette expérience est d'évaluer l'effet de PF-562,271, un inhibiteur de

FAK (focal adhesion kinase), sur la progression du CBPC (cancer bronchique à petites

cellules). Après l'injection intrapulmonaire de cellules de CBPC, on va comparer la

progression tumorale pulmonaire, l'envahissement des ganglions médiatinaux et les

métastases à distance chez des souris traitées avec l'inhibiteur versus celles non

traitées. L'hypothèse est que l'inhibiteur de FAK va réduire la progression tumorale

locale et le nombre de métastases à distance. Cette expérience va par ailleurs

contribuer à une meilleure compréhension des mécanismes moléculaires à l'origine de

la la progression du CBPC.

Sur base d'expériences préliminaires réalisées in vitro, il semble que FAK joue un rôle

important dans la progression du CBPC et pourrait consituer une cible thérapeutique

dans le CBPC, cancer d'extrêmement mauvais pronostic pour lequel il n'y a toujours

pas de thérapie ciblée disponible à l'heure actuelle. Peu de données sur FAK et CBPC

sont disponibles dans la littérature. Nous souhaiterions donc vérifier nos observations

faites in vitro dans un modèle in vivo, avant d'envisager des études cliniques chez

l'homme. 

Souris Nude.

100

Durée du projet (date de début et de fin)

traitement du cancer du poumon

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Dans le cadre de l’étude de la progression tumorale du cancer du poumon et de 

l’évaluation d’un traitement antitumoral,  nous n’avons pas trouvé de modèle alternatif 

dans la littérature permettant de remplacer les souris par une espèce animale moins 

sensible (par exemples  les poissons,  invertébrés).

Non

Non

Non



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

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)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

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

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux

(douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Durée du projet (date de début et de fin)

étude du cerveauTitre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

La souris est le modèle de choix pour approcher le développement cérébral. Elle possède 

un cortex cérébral organisé en couches s'approchant le plus possible du cortex cérébral 

humain.

Non

Non

Non

Anésthesie avant la mise à mort des animaux. Soins postopératoires incluant l'utilisation 

d'analgésiques.

Non

Non

Oui

Douleures légères à modérées. Sacrifices des animaux

Il n'y a aucun modèle in vitro qui permet d'approcher le développement embryonnaire et

le fonctionnement/dyfonctionnement du cerveau. 

Avant le début des expériences, nous utilisons en général des programmes de calcul de

taille d'échantillon e.g.: https://clincalc.com/Stats/SampleSize.aspx. Les résultats de nos

expériences sont publiés dans des revues avec comité de lecture. Dans le cas de

données quantitatives, elles doivent être statistiquement significatives. Le nombre

d'animaux et d'échantillons est donc adaptée en fonction de cette exigence absolue.

Toutefois dès qu'une expérience est términée, nous procédons à la congélation des

lignées qui ne seront plus utilisées en déans l'année

L’objectif du projet de recherche est mieux comprendre les mécanismes moléculaires qui

président au développement du système nerveux en général et au cortex cérébral en

particulier. Le but ultime est de mieux diagnostiquer, prévenir et traiter les pathologies

liées au développement et aider à concevoir des stratégies de réparation du système

nerveux malade ou endommagé et sa récupération fonctionnelle

Diagnostiquer, pévenir, et traiter les troubles neurologiques

Souris

2000

2019-Q2-007

Mars 2019 Février 2023

Développement cérébral, génétique, polarité cellulaire, transgéniques

Oui

Non

avr-19

non (douleur modérée)



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

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)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

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

Expliquez les mesures qui seront prises pour

minimiser les effets négatifs sur le bien-être des

animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

2019-Q2-008

3 ans

Épilepsie, biosensing, activité spontanée du nerf vague, potentiels d'action composés.

Oui

Oui

29/04/2019

Non (anesthésie sans réveil)

L'animal est anesthésié pendant toute l'expérimentation. La profondeur de l'anesthésie 

est contrôlée régulièrement (toutes les 10 minutes) par réflexe de retrait lors d'une 

stimulation douloureuse de la patte. Au cours de l'intervention chirurgicale, la 

profondeur de l'anesthésie est maintenue en augmentant les injections de kétamine 

(60mg/kg). À la fin de l'expérience, l'animal sera sacrifié par asphyxie au CO2 sans 

réveil.

Non

Non

Non

Aucun effet négatif n'est attendu dans l'expérimentation. L'animal sera anesthésié

pendant toute la durée de l'expérimentation et la puissance du laser sera limitée à

1mW.

Pour étudier l'activité optique du nerf, il est impossible d'utiliser des animaux plus petits

que des rats ou d'autres alternatives en raison de la taille des dispositifs optiques et des

électrodes de stimulation et d'enregistrement. En effet, même si les électrodes ainsi que

les composants optiques seront développés de la manière la plus compacte possible,

ceux-ci nécessitent un nerf d'une taille égale au minimum à celle du nerf du rat

(~0,3mm).

Dans le même groupe de recherche, un autre doctorat effectue une étude sur la

stimulation et l'enregistrement de l'activité du nerf vague du rat par des moyens

traditionnels, c'est-à-dire par contact électrique (optimisation de la neurostimulation pour

l'épilepsie réfractaire, référence: 2018/XXX/MD/001). Chaque fois que cela est possible,

nous récupérerons les nerfs sciatiques des rats afin de minimiser le nombre de rats

utilisés.

L'expérimentation animale aura pour objectif de mesurer l'activité nerveuse (biosensing)

du nerf vague (NV) du rat, par des moyens optiques. Cette mesure est

traditionnellement effectuée au moyen d'électrodes et câbles électriques, ce qui

présente l'inconvénient majeur d'être incompatible avec l'imagerie par résonance

magnétique (IRM), car les câbles captent le champ magnétique de l'IRM et la chauffent

le patient au-delà des valeurs tolérables. Une approche alternative est la mesure

optique de l'activité du nerf. En outre, cette méthode de mesure optique pourrait être

utile dans le cadre de la détection de crises épileptiques.

La détection optique des potentiels d'action composés (PAC) et la mesure de l'activité

spontanée du nerf peuvent nous aider à caractériser la signature électrophysiologique

d'une crise d'épilepsie, et ainsi de la détecter. Ce système de détection permettrait

aussi de stimuler le nerf lors de l'arrivée d'une crise, et ainsi de permettre au patient de

bénéficier d'un système de neuromodulation en boucle fermée. Par rapport à la

stimulation en boucle ouverte (continue), a stimulation conditionnelle permet de

diminuer le nombre de stimulations, et donc réduit également le risque potentiel d’effets

secondaires de la stimulation continue à long terme et augmente la durée de vie des

batteries .

Espèce animale: Rat (Rattus Norvegicus). Souche: Wistar

455

Durée du projet (date de début et de fin)

étude de certains nerfs
Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Il existe plusieurs publications qui rapportent d'expérimentations in vitro dans lesquelles 

les potentiels d'action composée ont été enregistrés via une mesure optique. La plupart 

de ces approches ont été effectuées chez 3 espèces: l'écrevisse, le homard et le ver de 

terre. Aucune de ces techniques optiques n'a été appliquée in vivo chez le rat. Notre 

étude requiert une expérimentation in vivo avec un animal dont la taille soit adaptée à 

l'utilisation de la fibre optique et des électrodes.

Non

Non

Non



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

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

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

Objectif du projet Recherche fondamentale
Recherches translationnelle ou appliquée
Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la
santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal
Conservation des espèces
Enseignement supérieur ou  formation 
Enquête médicolégale

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

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques ou
cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

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)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

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

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

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

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

Le modèle nécessite des coeurs de taille similaire aux coeurs humains. La recherche
débouchant sur une application clinique pratique si les résultats étaient positifs
implique des améliorations apportées sur la technique de prélèvement qui n'ont
d'intérêt clinique que si elles sont reproductibles chez l'humain. Les animaux sont
surveillés quotidiennement. Leur bien-être est évalué par l'observation de leur
comportement  et des modifications de celui-ci. 

Durée du projet (date de début et de fin)

étude du fonctionnement d'une greffe cardiaque

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Les effets négatifs attendus sont une douleur légère. Tous les animaux sont
euthanasiés à l'issue de l'expérience.

Un méthode alternative sans animaux pour tester la récuperation du greffon cardiaque
après l'arrêt cardiocirculatoire n'existe pas. 

Ces expériences sont réalisées au Laboratoire de Chirurgie Expérimentale où sont
effectuées un grand nombre d'expériences sur animaux. Pour chaque animal utilisé, le
laboratoire vérifie si une collaboration est possible dans le cadre d'autres
manipulations.Pour l'instant il n'y a pas de collaboration possible. L'analyse statistique
(sample sizing) nous dit qu'un échantillon de 5 cochons dans chaque groupe est
suffisant pour détecter une différence de 50% de l' end-point primaire avec une
probabilité (Power) de 80%.

Comparer 4 techniques de reperfusion in-situ (dans le donneur) du greffon cardiaque
dans un modèle de don d'organe après mort cardiocirculatoire (DCD) chez le gros
animal. Une des hypothèses est que l'effet de la cardioplégie sur la récupération du
greffon, après DCD, avant la reperfusion "in situ", n'est pas connu. 

La limitation des dégâts secondaires à l'ischémie-reperfusion, dans le contexte de don
d'organe après décès cardiocirculatoire, pourrait faciliter la récupération cardiaque et
augmenter la probabilité d'utilisation du greffon pour la transplantation.

porcs

20

greffe cardiaque, donation après arrêt cardiocirculatoire, reperfusion 

Non

Non

2019-Q2-009

du 1/01/2019 au 01/06/2020

Oui
Non

Non
Non

Non

Non

non (anesthésie sans réveil)



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

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)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

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

Expliquez les mesures qui seront prises pour

minimiser les effets négatifs sur le bien-être des

animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

2019-Q2-010

4 an (04-2019)

microbiote, métabolisme, métabolites, comportement

oui

oui

avr-19

Non (Pas de douleur sévère)

Etude de l'effet de la flore instestinale sur différents troubles

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

souris

Les modèles murins permettent d'utiliser différentes technologies d'invalidation

spécifiques de gènes et la réponse physiopathologique proche de l'homme. Ces

modèles ne peuvent pas être remplacer par d'autres modèles tels que les drosophiles,

zebra-fish ou caenorhabditis. Dans toutes nos expériences, les animaux ont un suivi

pondéral, consommation en eau et nourriture (journalier ou hebdomadaire selon le

protocole). Une perte de poids supérieure à 20% du poids initial et un changement

anormal et prolongé du comportement justifieront l’arrêt de l’expérience.

non

non

non

Des collaborations internes et externes sont établies pour réduire le nombre d'animaux

utilisés. Une analyse statistique a été réalisée afin que le nombre d'animaux utilisés ne

soit ni plus ni moins important que statistiquement requis pour obtenir des résultats

pertinents du point de vue scientifique. 

De récentes études suggèrent que les bactéries intestinales influencent le

métabolisme (énergétique, glucidique, lipidique), le système immunitaire, le système

nerveux central et le comportement. Le but de ces expériences est de démontrer le

rôle du microbiote intestinal et/ou de leurs métabolites dans la gestion des désordres

du métabolisme énergétique (l’obésité, la dépendance à l’alcool). Nous chercherons à

identifier les différents axes de communications existants entre le microbiote intestinal

et ces organes d’intérêts. Enfin, l’objectif sera de comprendre comment des

modifications de l’hôte pourraient influencer le microbiote et in fine le métabolisme et le

comportement

L’expérimentation animale nous permet d’étudier un lien causal entre microbiote

intestinal et les altérations métaboliques, inflammatoires et comportementales. De

plus, ce type d’approche expérimentale pré-clinique nous permet d’étudier les

mécanismes impliqués dans l’impact de différentes compositions bactériennes ou de

métabolites bactériens sur certains organes inaccessibles chez l’homme tels que le

foie et le cerveau. Cette nouvelle approche de physiopathologie devrait aider à pointer

de nouvelles cibles thérapeutiques dans la prise en charge de l’obésité et de la

dépendance à l’alcool. 

La majorité des protocoles ou interventions n’entraînent que des stress mineurs

ponctuels. Certaines peuvent impliquer un inconfort momentané de très courte durée

liée à la pratique de l'anesthésie terminale (injection ip) ; d'autres impliquent un stress

mineur de courte durée lié à un gavage oral avec prise de sang au niveau de la queue. 

Certains modèles de souris implique un inconfort momentané de très courte durée liée

à l'injection i.p., s.c.,ou i.v, et qui implique un stress et inconfort modéré lié à une

inflammation (challenge LPS).

Certains protocoles impliquent un stress modéré lié à un gavage oral quotidien, une

injection (ip, sc) quotidienne ou une implantation de mini-pompes mais est de courte

durée. Tous les animaux sont euthanasié en fin d'expérience après une anesthésie et

exsanguination suivie d’une décapitation ou dislocation cervicale

L’expérimentation animale dans le champ de recherche des axes intestin-cerveau ou

intestin-foie ou intestin-tissus adipeux est indispensable. Il n’est pas possible d’obtenir

des données comportementales in vitro ou in silico. Certains mécanismes peuvent être

étudiés in vitro : nous le faisons si c’est possible sur des cultures cellulaires (lignées

d’hépatocytes, adipocytes, intestinales, macrophages). 

960

non

non

non

Durée du projet (date de début et de fin)



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

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)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

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

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux

(douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Durée du projet (date de début et de fin)

Immunothérapies du mélanome

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Les souris seront surveillées tous les jours pour le suivi du poids et l'évaluation de signes 

de douleur ou souffrance. Quand la tumeur aura un volume de > 1500 mm3 ou que les 

souris présenteront de signes de mal-être (perte de poids, mobilité réduite), les souris 

seront euthanasiées.

Non

Non

Non

L'injection du vaccin ou du virus n'ont pas de consequences négatives sur l'animal;

l'injection de la tumeur peut amener à une certaine difficulté dans les mouvements et une

perte du poids significative qui seront controlées par la mise en place des points limites.

Les études de croissance tumorale et l'evaluation de l'effet des traitements en

immunologie ne peuvent être réalisées que si l'on utilise un modèle animal, vu la

complexité du système immunitaire et de l'environment tumoral.

Le nombre d'animaux estimé a été calculé sur la base de nos experiences dans le

domaine et sur des papiers publié dans la literature, pour assurer une significativité

statistique de l'étude. L'analyse statistique (sample sizing) nous dit qu'un échantillon de 9

(y compris 10% de perte) souris dans chaque groupe est suffisant si nous fixons la

probabilité d'erreur de type I à 0.05, la puissance à 80%, et une taille d'effet de 1.5. 

Le mélanome est un cancer de la peau et sa forme métastatique peut être mortelle.

L'immunothérapies est une approche prometteuse. Les vaccins ADN sont un type

d'immunothérapie qui permet d'activer le système immunitaire du patient de façon sûre et

spécifique. Au cours des dernières années, ils ont demontré être complementaires aux

thérapies actuelles. Le but de l'étude est, donc, d'évaluer l'efficacité de la combinaison du

vaccin avec un virus oncolytique, qui est capable d'attaquer de façon spécifique les

cellules cancereuses.

La combinaison d'une vaccination et de virus oncolytiques pourrait être utilisée en

clinique chez l'homme pour améliorer le traitement du mélanome métastasé.

souris 

90 souris en 6 mois

2019-Q2-011

1/4/2019 - 1/10/2019

Vaccin ADN, virus oncolytique, melanome, mouse

Oui

Le modèle murin est celui qui est le plus couramment utilisé dans ce type d’étude, étant 

donné les connaissances actuelles en immunologie (antigènes identifiés + outils pour 

évaluer la réponse immune).

Non

Non

Non

Non

avr-19

non (douleur modérée)



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

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)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

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

Expliquez les mesures qui seront prises pour 

minimiser les effets négatifs sur le bien-être des 

animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages 

permanents).

Durée du projet (date de début et de fin)

Animalerie

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Non

En nous basant sur des données bibliographiques, nous utilisons le minimum

d'animaux nécessaire pour obtenir le nombre d'embryons nécessaires pour conserver

la lignée, et pouvoir, à l'avenir, relancer la colonie. Nous connaissons le nombre de

souris nécessaire pour chaque manipulation en fonction de notre expérience / projet

précédent.

L'animalerie Protégée (Plateforme de production de souris SPF génétiquement

modifiées LAF) s'occupe de la production de souris pour la recherche. Afin de réduire le 

nombre de souris produites et non utilisées, nous effectuons: 1/ Production et

vitrification d'embryons pour la conservation à long terme (back-up), mais aussi pour

l'optimisation de la réduction du nombre de souris en élevage dans l'animalerie

2/ La plateforme congèle le sperme de lignées en vue de les conserver à long terme.   

3/ Production et transfert d'enbryons pour éliminer des agents infectieux

4/ Entrée d'une lignée dans l'Animalerie Protégée 

Réduction des élevages, tout en conservant les lignées de souris rares. Elimination

d'agents infectieux interférant avec les études sur le système immunitaire réalisées par

les chercheurs.

Souris (Mus musculus )

4000

Contrôle journalier et bon enregistrement de bien-être animal, y compris les week-ends

Changement de cage une fois par semaine ou par deux semaines en fonction du

nombre de souris dans la cage.

Renouvellement de nourriture et d'eau chaque semaine.

Tout le matériel et les fournitures sont autoclavés.

Cages enrichies.

Monitoring de la température et de l'humidité relative.

Cellule bien-être active.

2019-Q2-012

4 ans

Conservation de lignées, transfert d'embryons  

Oui

Oui

Non

Non

Non

mai-19

non (Douleur modérée)

Les souris sont un modèle reconnu pour l'étude de phénomènes complexes comme,

par exemple, les actions du système immunitaire dans le cadre de tumeurs. Les

manipulations pouvant provoquer de l'inconfort ou de la douleur (en particulier le

transfert d'embryons) se font avec utilisation d'anesthésiants ou d'antidouleurs, en

vertu des législations belges et européennes.

Non

Non

Le transfert d'embryons peut provoquer une douleur post-opératoire modérée.

Les souris permettent d'étudier, à l'échelle d'un organisme complet, le fonctionnement

ou dysfonctionnement du système immunitaire. L'organisation de la défense

immunitaire chez la souris est très proche de celle de l'être humain.



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

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)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux

(douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

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

non

non

non

juin-19

non (douleur modérée)

2019-Q2-013

4 ans 

AdipoRon, muscle, cerveau, tissu adipeux 

oui

non

1) Les expériences réalisées ne devraient pas causer de détresse. Une surveillance 

régulière des animaux sera réalisée tout au long des expériences, afin de rechercher les 

signes cliniques de détresse et y remédier. 

2) Pour certaines expériences  une anesthésie sera administrée, comme c’est le cas pour 

la mesure échographique du cœur.

3) A la fin des expériences, les souris seront sacrifiées par dislocation cervicale (méthode 

la plus rapide et humaine). 

Durée du projet (date de début et de fin)

Etude de l'obésité

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

non

non

non

Les animaux vont subir un degré de douleur modéré provoqué par un stress ponctuel 

(Injection IP ou faible choc électrique dans certains exercices). A la fin de chaque 

expérience, les animaux seront mis à mort par dislocation cervicale.

Il n'existe pas de méthode alternative, aucun modèle in vitro  ne permettrait ce type 

d'étude.

Chaque expérience sera répétée avec le nombre minimum d'animaux, tout en ayant le 

nombre requis pour obtenir des différences statistiques.

1) Etudier l'effet bénéfique de l'AdipoRon, un agoniste des récepteurs de l'adiponectine, 

sur les muscles squelettique et cardiaque dans des dystrophies musculaires.

2) Etudier l’effet protecteur de l’AdipoRon sur le vieillissement musculaire et les 

complications métaboliques de l’obésité, de même que sur les comportements agressifs.

3) Etudier l’interaction bidirectionnelle entre les voies de signalisation moléculaire 

circadienne et inflammatoire dans le tissu adipeux.

Les résultats de notre projet pourraient aider à caractériser les propriétés bénéfiques de 

l’AdipoRon dans plusieurs pathologies et pourraient ouvrir de nouvelles perspectives 

dans la gestion des maladies musculaires, métaboliques et psychiatriques.

Souris

1000 sur 4 ans

Les modèles murins sont des modèles de choix pour l'étude de la physiologie des tissus. 

Les données ainsi obtenues peuvent, en grande partie (mais toujours avec une certaine 

réserve) être extrapolées à l'homme.



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

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)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

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

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux

(douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Durée du projet (date de début et de fin)

étude des cancers

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Mus musculus est le modèle idéal pour étudier le développement de tumeurs cérébrales 

suite l'invalidation d'un gène. D'abord, de nombreuses études ont montré l'intérêt dans 

ce modèle dans l'étude des cancers cérébraux. Ensuite, l'invalidation génique chez Mus 

musculus est facile et abondamment utilisée. Enfin, Mus musculus a une taille 

suffisante pour permettre l'imagerie de cerveau par résonnance magnétique.

Non

Non

Non

Lors de l'hégergement, l'environnement des animaux est enrichi conformément aux 

directives européennes. Lors de la réalisation des examens d'IRM, les animaux sont 

anesthésiées par des méthodes répondant aux recommandations internationales en 

matière de bien-être animal. Enfin, des points limites stricts sont fixés et évalués 

quotidiennement afin de mettre un terme à l'expérience en cas de souffrances 

considérées comme inhumaines 

Non

Non

Oui

L'apparition de tumeurs cérébrales pourrait à l'origine de symtpômes neurologiques et

généraux potentiellement sévères. Une grille d'évaluation sera utilisée pour détecter des

signes précoces de souffrance. Si des signes de souffrance apparaisse ou la présence

de tumeurs volumineuses est détectée à l'IRM, l'animal sera euthanasié.

La récapitulation des évennements menant à l'apparition d'une tumeur intracérébrale

n'est possible que chez l'animal. Il existe des modèles tumoraux in vitro mais ceux-ci ne

permettent de mimer les interactions entre les cellules tumorales et l'environnement

telles qu'elles sont présentes chez l'organisme entier.

Deux autres parties de ce projet, l'une utilisant des modèles cellulaires, l'autre des

échantillons humains, sont prévues. L'utilisation des animaux est limitée à la partie du

projet pour laquelle aucune alternative. De plus, le nombre d'animaux utilisés est calculé

au plus juste sur la base d'une analyse statistique rigoureuse. Enfin, nous utiliserons

une méthode non-invasive, l'IRM, afin de détecter la présence de tumeurs cérébrales et

d'éviter ainsi de sacrifier inutilement des animaux qui n'auraient pas développer de

tumeur.

Le but de ce projet est de déterminer le rôle d'une protéine appelée Diaph3 dans

l'apparition et le développement des tumeurs du cerveau. Il a été récemment montré

que la perte de Diaph3 induisait des anomalies de la division cellulaire. Dans certaines

circonstances, ces anomalies de la division cellulaire peuvent favoriser l'expression de

gènes impliqués dans la survenue des cancers ou diminuer l'expression de gènes qui

bloquent la prolifération des cellules cancéreuses. Notre hypothèse est que la

suppression de Diaph3, associée à celle de p53, un gène muté dans environ 50% des

cancers, favorisent l'apparition de tumeurs cérébrales. Nous caractériserons ces

tumeurs et identifierons les voies moléculaires impliquées dans leur apparition et leur

progression.

Nous espérons, grâce à ce projet, identifier de nouvelles protéines impliqués dans

l'appartion et la progression des tumeurs cérébrales. Ces protéines pourrait alors

constituer de pontentielles cibles thérapeutiques. Par ailleurs, ce projet pourrait

également mener à l'identification de nouveaux facteurs pronostiques dans les cancers

du cerveau. Ce dernier point est crucial afin de permettre au thérapeute de choisir la

stratégie thérapeutique la mieux adaptée en fonction de l'agressivité du cancer.

Mus musculus

240

2019-Q2-014

2 ans

Diaph3-glioblastome-tumeur-cancer-aneuoploïdie-gliomagenèse-neurooncologie

Oui

Non

mai-19

Oui, 



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

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)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

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

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux

(douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Durée du projet (date de début et de fin)

traitement du diabète juvénile
Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Les souris  seront hébergées dans des cages IVC. Deux locaux distincts, la zone 

d'élevage/hébergement des animaux et la zone d'expérimentation sont aménagés. La 

santé des animaux sera analysée journalièrement. Le modèle NOD est le meilleur 

modèle animal du diabète de type 1. 

Non

Non

Non

La santé des animaux sera analysée tous les jours par examen clinique (poids, aspect et 

comportement général, consommation de nourriture et d'eau) et un suivi glycémique. Si 

les points limites sont atteints (perte de poids > 20 %, déshydratation, pelage hirsute, 

paupières fermées, ...) nous euthanasierons les animaux.

Non

Non

Non

Les effets négatifs attendus sont les hyperglycémies et le stress dû à la manipulation. La

santé des animaux sera analysée tous les jours par examen clinique (poids, aspect et

comportement général, consommation de nourriture et d'eau) et un suivi glycémique. Si

les points limites sont atteints (perte de poids > 20 %, déshydratation, pelage hirsute,

paupières fermées, ...) nous euthanasierons les animaux. 

Nous testerons l’efficacité des shRNA dans une lignée cellulaire. Si les shRNA sont

efficaces, nous passerons dans un modèle in vivo. Afin d’étudier l’effet de la diminution

de l’expression de Il1r1/Tnfr1 sur la protection des cellules β, nous devons passer dans

un modèle in vivo qui mime l’inflammation avec tous ses acteurs (cellules immunitaires,

cytokines, …). De plus, le modèle animal (rongeurs) était utilisé pour toutes les études

portant sur les molécules immunomodulatoires dans le cadre du DT1. Les souris sont un

passage obligatoire et intermédiaire entre le in-vitro et l'humain. 

La variabilité entre les individus sera évaluée lors d'une expérience pilote pour chaque

étape du projet avec un nombre restreint de souris et déterminera le nombre de souris à

utiliser dans l'expérimentation finale. Un conseil sera demandé au biostatisticien afin

d'évaluer le nombre de souris minimum pour avoir une relevance statistique.

Le but de ce projet est de diminuer l’immunité en diminuant l'expression de récepteur aux

cytokines et d’évaluer l’effet sur le développement et l’évolution du DT1.

Cette étude a pour but de tester des nouvelles solutions de traitement. Si ce projet

aboutit, il permettra de proposer des traitements pour ralentir le développment afin de

prolonger la période de rémission partielle et éventuellement de stopper le développment

de la maladie.  

Souris

264

2019-Q2-015

du 01,06,2019 au 31,05,2023 (4 ans)

Diabète, shARN, immuno-prévention, AAV

Non

Oui

juin-19

non (douleur modérée)



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

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)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

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

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux

(douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

2019-Q2-016

1 an

Transplantation, microbiote, régénération

oui

Le rat est un modèle de grand intérêt en chirurgie hépatobiliaire pour étudier les 

mécanismes physiopathologiques menant à l'insuffisance du foie partiel, aussi bien que 

pour tester de nouvelles thérapies qui favorisent la régénération hépatique et 

augmentent, par conséquent, la survie (Aller, Dig Liver Dis 2009;41:695-9; Madrahimov, 

Ann Surg 2006;244:89-98; Ogata, Surgery 2008;143:545-55).

oui

non

non

non

juin-19

non (douleur modérée)

Durée du projet (date de début et de fin)

étude de la flore intestinale par rapport à une greffe de foie

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Les animaux opérés seront surveillés régulièrement afin de détecter toute douleur, 

inconfort ou pathologie, et le cas échéant, traités par une thérapie adéquate conçue 

selon un schéma systématique pendant la première journée postopératoire.

non

non

non

Les complications attendues sont douleurs légères à modérées, les infections, les

déhiscences de plaie: toute complication qui échappera à une prise en charge connue

(reprise au bloc opératoire, 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 à 24 heures de la chirurgie.

Modèles alternatifs fiables se sont pas disponibles dans le champ de la lésion d'ischémie-

reperfusion et de la régénération hépatique post-opératoire. La régénération de foie est

un processus complexe impliquant un certain nombre de cellules de foie. Cette

interaction cellulaire complexe et signalisation ne sont pas entièrement reproductibles,

même dans les modèles cellulaires 3D les plus avancés (Godoy, Arc Toxicol

2013;87:1315-530).

Un calcul statistique précis a établi qu’il faut inclure 12 rats par groupe pour démontrer

une différence de 63% dans l'expression du Ki67 sur section de foie, avec α<5% et

β<20%. En considérant une mortalité postopératoire de 25%, la taille de l’échantillon

sera augmentée à 15 rats par groupe. Au total, il y aura 4 groupes : groupe probiotiques,

groupe placebo, groupe eau, groupe pseudo-axénique et, donc, 60 rats. Soixante autres

rats seront nécessaires comme donneurs car un rat ne peut pas être donneur de foie

pour soi-même, la veine cave de rat étant complètement intrahépatique.

Nous voulons prouver que le microbiote intestinal a une influence sur l'insuffisance

hépatique postopératoire, dans le cadre d'une transplantation hépatique à foie partiel, et

que la modulation du microbiote intestinal est utile pour améliorer les résultats

postopératoires en terme de régénération hépatique.

Nous proposons d'induire une modulation de la flore bactérienne intestinale dans un

modèle de transplantation hépatique à foie partiel. Le but de l’étude sera en fait

l’amélioration de la prolifération hépatocellulaire et l’évaluation fine des mécanismes de

cette régénération. 

L’établissement d’un modèle de transplantation hépatique à foie réduit avec modulation

positive de la flore bactérienne intestinale à travers l’administration orale de probiotiques

et prébiotiques représente une stratégie pharmacologique fascinante en chirurgie

hépatobiliaire et en transplantation hépatique chez l’homme. Ce modèle permettra de

connaître la manière de rediriger et d'augmenter la prolifération hépatique. Ces

connaissances pourront rendre plus sûre et accroître la pratique de la greffe hépatique

de donneur vivant avec petit greffon, qui est bien plus sûre pour les donneurs.

Rats
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Numéro d'ordre du résumé non-technique

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

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)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

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

Expliquez les mesures qui seront prises pour

minimiser les effets négatifs sur le bien-être des

animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

La souris est le modèle animal le plus adapté à nos études . Ceci en fait un modèle

approprié pour analyser les réponses immunitaires anti-tumorales in vivo. Afin de

minimiser l'inconfort des souris, des contrôles journaliers sont effectués, et des points

limites sont définis au préalable pour décider de l'euthanasie de l'animal, voire de l'arrêt

de l'expérience, en accord avec le vétérinaire et le maitre d'expérience. L'Arrêté Royal

du 29 mai 2013 et la directive européenne 2010/63/EU seront respectés. Les points

limites ont été clairement établis.

Durée du projet (date de début et de fin)

hypoxie  et tumeurs

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Le nombre estimé de souris utilisées est basé sur notre expérience dans la mise au

point de ce genre d'études. Nous utilisons aussi le programme "GraphPad Prism" pour

les calculs biostatistiques, et nous avons recours à une biostatisticienne pour

déterminer le nombre minimum d'animaux requis pour obtenir des résultats

statistiquement significatifs. L'étude de la littérature et l'expérience acquise dans le

laboratoire nous permet d'évaluer le nombre minimum de souris nécessaires.

Depuis plusieurs années, l'immunothérapie du cancer émerge en tant que traitement

efficace et prometteur dans la lutte contre le cancer. Nous étudions les réponses

immunitaires contre les tumeurs, afin de développer de nouvelles approches

d’immunothérapie du cancer. Cette étude a pour but de déterminer l'impact de l'hypoxie

sur le microenvironnement tumoral, l'immunosuppression locale qui le caractérise, et

l’efficacité des approches immunologiques. 

Nos recherches actuelles portent sur les mécanismes qui inhibent les réponses

immunitaires anti-tumorales et peuvent limiter l’efficacité de l’immunothérapie. La

efficacité de l'immunothérapie du cancer reste limitée et les applications cliniques en

découlant ne concernent que certains patients et types de cancers. Nous voulons

ensuite identifier les effecteurs clés et les méchanismes de l'immunosuppression

médiée par l'hypoxie, c'est-à-dire des cibles potentielles pour contrer la résistance

tumorale dans un contexte immunothérapeutique. Ce projet permettra également de

proposer de nouvelles stratégies de traitements qui seront plus éfficaces et permettront

d'améliorer la surive des patientes atteintes de cancer.

Mus Musculus

9272 souris sur une période de 4 ans 

Non

Non

Non

Nos expériences provoqueront soit des douleurs ou des inconforts légers ou séverès.

Les souris seront controlées une à deux fois par jour et une euthanasie sera décidée si

un point limite est atteint, conformément à la législation en vigueur. Toutes les souris

seront euthanasiées en fin d'expérience.

L'utilisation du modèle murin est un système de choix pour étudier les réponses

immunitaires et leur modulations, étant donné la complexité du système immunitaire

chez les mammifères. En l'état actuel, aucune expérience ex vivo n'est capable de

mimer la situation chez l'animal. Cependant, afin de limiter le nombre de souris, des

expériences in vitro seront préalablement effectuées afin de valider les effets des

inhibiteurs étudiés avant de tester leurs effets in vivo. Nous utiliserons le plus petit

nombre de souris possible.

Non

Non

Non

juin-19

Oui (douleur sévère)

2019-Q2-017

4 ans

 hypoxie,  micro-environnement et tumeurs

Oui

Oui



Numéro d'ordre du résumé non-technique

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

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)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

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

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux

(douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

3222

Non

Non

Non

Durée du projet (date de début et de fin)

Role du sodium sur la différenciation des Th9

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Mus musculus

Les systèmes d'histocompatibilité murin et humain sont similaires. Il n'y a quasi pas de

différence dans l'organisation de la messagerie des interleukines et des chemokines

humaines et murines. Les souris sont maintenues dans un environnement contrôlé en

présence d'enrichissements et suivies quotidiennement afin de détecter le moindre signe

d'inconfort. Les points limites ont été clairement établis et seront strictement appliqués.

Un document du suivi quotidien sera complété. L'Arrêté Royal du 29 mai 2013 et la

directive européenne 2010/63/EU seront respectés. Il faut également noté que lorsqu'il

est possible de choisir entre deux modèles, nous favoriserons l'utilisation de modèles

donnant des douleurs légères à modérées plutôt que des douleurs sévères: ex le

modèle citrobacter plutôt que DSS.

2019-Q2-018

4 ans

Cytokines, immunité, lymphocytes T, différenciation et Th9

Oui

Non

Non

Non

Non

juin-19

Oui après 4 ans (douleur sévère)

L'étude de la littérature et l'expérience acquise dans le laboratoire nous permet d'évaluer

le nombre minimum de souris nécessaires pour les différents modèles envisagés et

obtenir des résultats significatifs. Ces modèles et la variabilité inhérente au monde du

vivant sont connus. Nous utiliserons le plus petit nombre de souris possible.                                                         

Les lymphocytes Th9, source principale d’IL-9 parmi les lymphocytes, sont impliqués 

dans la réponse immunitaire contre les maladies inflammatoires intestinales et l’asthme. 

De manière fortuite en différenciant des Th9 dans différents milieux de culture, nous 

avons observé que l'IL-9 n'était pas produite dans tous les milieux. En effet, nos données 

montrent que le sel (chlorure de sodium) est un facteur-clé dans les processus de 

différenciation des Th9 et de production de l'IL-9. Le sel promeut la différenciation en 

Th9 en augmentant la production d'IL-9 et cela est associée à une modification drastique 

du métabolisme cellulaire. Dans ce projet nous voulons définir tous les acteurs impliqués 

dans ce processus.

Trouver de nouvelles cibles thérapeutiques afin de traiter les patients et les animaux

atteints de maladies autoimmunes, inflammatoires chroniques ou dégénératives .

Modifier l'alimentation et plus particulierement la consommation de sel pourrait avoir un

impact sur le système immunitaire adaptatif et ainsi moduler les réponses immunes.

La plupart de nos expériences provoqueront un inconfort ou une douleur légère . Nos

modèles d'inflammation intestinale par transfert adoptif ou avec DSS engendrent une

douleur sévère et les souris sont donc monitorées très attentivement. La plupart des

souris sont euthanasiées à la fin de nos modèles experimentaux pour pouvoir analyser la 

structure des tissus (histologie), les modifications du système immunitaire (cytométrie en

flux) et l'expression de gènes. Les souris seront contrôlées une à deux fois par jour et

une euthanasie sera décidée si un niveau de score de 5 est atteint ou une pert de poids

de 20%. Si un point limite est atteint, les souris seront euthanasiées conformément à la

législation en vigueur. Toutes les souris seront euthanasiées en fin d'expérience. 

Afin de trouver de nouvelles cibles thérapeutiques, il est nécessaire d'avoir un modèle se

rapprochant au maximum du patient. La souris est le meilleur compromis envisageable

pour avoir une source de lymphocytes T naifs.



Numéro d'ordre du résumé non-technique

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

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)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

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

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux

(douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

1863

Non

Non

Non

Durée du projet (date de début et de fin)

Role des cytokines des cytokines de la famille de l'IL-20

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Mus Musculus

Les systèmes d'histocompatibilité murin et humain sont similaires. Il n'y a quasi pas de

différence dans l'organisation de la messagerie des interleukines et des chemokines

humaines et murines. Les souris sont maintenues dans un environnement contrôlé en

présence d'enrichissements et suivies quotidiennement afin de détecter le moindre signe

d'inconfort. Les points limites ont été clairement établis et seront strictement appliqués.

Un document du suivi quotidien sera complété. L'Arrêté Royal du 29 mai 2013 et la

directive européenne 2010/63/EU seront respectés. Il faut également noté que lorsqu'il

est possible de choisir entre deux modèles, nous favoriserons l'utilisation de modèles

donnant des douleurs légères à modérées plutôt que des douleurs sévères: ex le modèle

citrobacter plutôt que DSS.

2019-Q2-019

4 ans

Cytokines, immunité, inflammations pulmonaire

Oui

Non

Non

Non

Non

juin-19

non (douleur modérée)

L'étude de la littérature et l'expérience acquise dans le laboratoire nous permet d'évaluer

le nombre minimum de souris nécessaires pour les différents modèles envisagés et

obtenir des résultats significatifs. Ces modèles et la variabilité inhérente au monde du

vivant sont connus. Nous utiliserons le plus petit nombre de souris possible.                                                         

Etudier le rôle des cytokines et de leur récepteur, y compris la partie C-terminale de l'IL-

22R, dans l'inflammation pulmonaire de type asthme et des modèles d'autoimmunité. Le 

rôle de l'IL-22 dasn l'inflammation et la fibrose pulmonaire est très controversé à l'heure 

actuelle. Dans ce projet, nous voulons analyser le rôle de l'IL-22 et du recepteur à l'IL-22, 

nommé IL-22R. L'IL-22R est utilisé par l'IL-22 lorsqu'il est associé avec l'IL-10Rß mais il 

peut également s'associer avec l'IL-20Rb pour lier l'IL-24. Pour cette raison nous voulons 

comparer nos souris IL-22, IL-22R, Il-20rß et IL-24. En plus, nous avons des souris ne 

possedant plus la région C-ter de l'IL-22R, région impliqué dans l'activation massive de 

l'IL-22. Ces souris seront donc comparées aux autres pour déterminer l'implication de 

cette région.

Trouver de nouvelles cibles thérapeutiques afin de traiter les patients et les animaux

atteints de maladies autoimmunes, inflammatoires chroniques ou dégénératives. Cibler la

partie C-terminale de l'IL-22R par l'utilisation de petite molécules ou de monobodies nous

semble vraiment prometteur car cette thérapie cibler permettrait d'avoir moins d'effet

secondaire par rapport aux thérapies actuelles.

Nos expériences provoqueront un inconfort ou une douleur modérée . Nous suivrons le

comportement et l'état de santé de nos animaux quotidiennement afin de limiter au

maximum l'inconfort de ceux-ci. Si un point limite est atteint, les souris seront

euthanasiées conformément à la législation en vigueur. Toutes les souris seront

euthanasiées en fin d'expérience. 

Afin de trouver de nouvelles cibles thérapeutiques, il est nécessaire d'avoir un modèle se

rapprochant au maximum du patient. La souris est le meilleur compromis envisageable.

À noter que les expériences sur animaux serviront à valider des hypothèses

préalablement testées in vitro.



Numéro d'ordre du résumé non-technique

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

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)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

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

Expliquez les mesures qui seront prises pour

minimiser les effets négatifs sur le bien-être des

animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Durée du projet (date de début et de fin)

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Mus Musculus

Les systèmes d'histocompatibilité murin et humain sont similaires. Il n'y a quasi pas de

différence dans l'organisation de la messagerie des interleukines et des chemokines

humaines et murines. Les souris sont maintenues dans un environnement contrôlé en

présence d'enrichissements et suivies quotidiennement afin de détecter le moindre

signe d'inconfort. Les points limites ont été clairement établis et seront strictement

appliqués. Un document du suivi quotidien sera complété. L'Arrêté Royal du 29 mai

2013 et la directive européenne 2010/63/EU seront respectés. Il faut également noté

que lorsqu'il est possible de choisir entre deux modèles, nous favoriserons l'utilisation

de modèles donnant des douleurs légères à modérées plutôt que des douleurs

sévères: ex le modèle citrobacter plutôt que DSS.

Non

Non

Non

L'étude de la littérature et l'expérience acquise dans le laboratoire nous permet

d'évaluer le nombre minimum de souris nécessaires pour les différents modèles

envisagés et obtenir des résultats significatifs. Ces modèles et la variabilité inhérente

au monde du vivant sont connus. Nous utiliserons le plus petit nombre de souris

possible.                                                         

Etudier le rôle des cytokines et de leur récepteur, y compris la partie C-terminale de l'IL-

22R, dans l'inflammation cutanée de type psoriasis et urticaire. L'IL-22 joue un rôle 

Délètère au niveau du psoriasis. Dans ce projet, nous voulons analyser le rôle du 

recepteur à l'IL-22, nommé IL-22R dans le psoriasis mais aussi dans l'urticaire. En 

effet, ce recepteur est utilisé par l'IL-22 lorsqu'il est associé avec l'IL-10Rß et il peut 

également s'associer avec l'IL-20Rb pour lier l'IL-24. Pour cette raison nous voulons 

comparer nos souris IL-22, IL-22R, Il-20rß et IL-24. En plus, nous avons des souris ne 

possedant plus la région C-ter de l'IL-22R, région impliqué dans l'activation massive de 

l'IL-22. Ces souris seront donc comparées aux autres pour déterminer l'implication de 

cette région.

Trouver de nouvelles cibles thérapeutiques afin de traiter les patients et les animaux

atteints de maladies inflammatoires cutanée chroniques ou dégénératives . Cibler la

partie C-terminale de l'IL-22R par l'utilisation de petite molécules ou de monobodies

nous semble vraiment prometteur car cette thérapie cibler permettrait d'avoir moins

d'effet secondaire par rapport aux thérapies actuelles.

Le niveau de gravité est considéré comme "douleur modérée" car 2 modèles

entrainent une douleur modérée. Il est cependant important de noter que les 2 autres

modèles entrainent une douleur légère. Cela signifie donc que sur les 3612 souris

nécessaires à ce projet, seules 300 souris auront une douleur modérée (8,3% des

souris).

La plupart de nos souris sont euthanasiées à la fin des modèles experimentaux pour

pouvoir analyser la structure des tissus (histologie), les modifications du système

immunitaire (cytométrie en flux) et l'expression de gènes. Dans ce cas, les souris

seront contrôlées une à deux fois par jour et une euthanasie sera décidée si un niveau

de score de 5 est atteint ou une pert de poids  de 20%. Nous suivrons le comportement 

et l'état de santé de nos animaux quotidiennement afin de limiter au maximum

l'inconfort de ceux-ci. Si un point limite est atteint, les souris seront euthanasiées

conformément à la législation en vigueur. Toutes les souris seront euthanasiées en fin

d'expérience. 

Afin de trouver de nouvelles cibles thérapeutiques, il est nécessaire d'avoir un modèle

se rapprochant au maximum du patient. La souris est le meilleur compromis

envisageable. À noter que les expériences sur animaux serviront à valider des

hypothèses préalablement testées in vitro.

3612

Non

Non

Non

2019-Q2-020

4 ans

Cytokines, immunité, inflammations, peau

Oui

Non

juin-19

non (douleur modérée)

lRole des cytokines des cytokines de la famille de l'IL-20 



Numéro d'ordre du résumé non-technique

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

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)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

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

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux

(douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

2019-Q2-021

4 ans

Cytokines, immunité, inflammations, intestinale

Oui

Non

juin-19

Oui dans 4 ans (douleur sévère)

Role des cytokines des cytokines de la famille de l'IL-20

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Mus musculus

Les systèmes d'histocompatibilité murin et humain sont similaires. Il n'y a quasi pas de

différence dans l'organisation de la messagerie des interleukines et des chemokines

humaines et murines. Les souris sont maintenues dans un environnement contrôlé en

présence d'enrichissements et suivies quotidiennement afin de détecter le moindre

signe d'inconfort. Les points limites ont été clairement établis et seront strictement

appliqués. Un document du suivi quotidien sera complété. L'Arrêté Royal du 29 mai

2013 et la directive européenne 2010/63/EU seront respectés. Il faut également noté

que lorsqu'il est possible de choisir entre deux modèles, nous favoriserons l'utilisation

de modèles donnant des douleurs légères à modérées plutôt que des douleurs sévères:

ex le modèle citrobacter plutôt que DSS.

Non

Non

Non

L'étude de la littérature et l'expérience acquise dans le laboratoire nous permet

d'évaluer le nombre minimum de souris nécessaires pour les différents modèles

envisagés et obtenir des résultats significatifs. Ces modèles et la variabilité inhérente au

monde du vivant sont connus. Nous utiliserons le plus petit nombre de souris possible.                                                         

Etudier le rôle des cytokines et de leur récepteur, y compris la partie C-terminale de l'IL-

22R, dans l'inflammation intestinale de type Maladie de Crohn et des modèles 

d'autoimmunité. L'IL-22 joue un rôle bénéfique au niveau dans la maladie de crohn. 

Dans ce projet, nous voulons analyser le rôle du recepteur à l'IL-22, nommé IL-22R. En 

effet, ce recepteur est utilisé par l'IL-22 lorsqu'il est associé avec l'IL-10Rß et il peut 

également s'associer avec l'IL-20Rb pour lier l'IL-24. Pour cette raison nous voulons 

comparer nos souris IL-22, IL-22R, Il-20rß et IL-24. En plus, nous avons des souris ne 

possedant plus la région C-ter de l'IL-22R, région impliqué dans l'activation massive de 

l'IL-22. Ces souris seront donc comparées aux autres pour déterminer l'implication de 

cette région.

Trouver de nouvelles cibles thérapeutiques afin de traiter les patients et les animaux

atteints de maladies autoimmunes, inflammatoires chroniques ou dégénératives. Cibler

la partie C-terminale de l'IL-22R par l'utilisation de petite molécules ou de monobodies

nous semble vraiment prometteur car cette thérapie cibler permettrait d'avoir moins

d'effet secondaire par rapport aux thérapies actuelles.

35% des souris prévues dans de nos expériences auront un inconfort ou une douleur

modérée et transitoire. Nos modèles d'inflammation intestinale par transfert adoptif ou

avec DSS engendrent une douleur sévère et les souris sont donc monitorées très

attentivement. La plupart des souris sont euthanasiées à la fin de nos modèles

experimentaux pour pouvoir analyser la structure des tissus (histologie), les

modifications du système immunitaire (cytométrie en flux) et l'expression de gènes. Les

souris seront contrôlées une à deux fois par jour et une euthanasie sera décidée si un

niveau de score de 5 est atteint ou une pert de poids de 20%. Si un point limite est

atteint, les souris seront euthanasiées conformément à la législation en vigueur. Toutes

les souris seront euthanasiées en fin d'expérience. 

Afin de trouver de nouvelles cibles thérapeutiques, il est nécessaire d'avoir un modèle

se rapprochant au maximum du patient. La souris est le meilleur compromis

envisageable. À noter que les expériences sur animaux serviront à valider des

hypothèses préalablement testées in vitro.

4671

Non

Non

Non

Durée du projet (date de début et de fin)



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

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)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

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

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux

(douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

La souris est le modèle animal le plus adapté à nos études . Ceci en fait un modèle

approprié pour analyser les réponses immunitaires anti-tumorales in vivo. Afin de

minimiser l'inconfort des souris, des contrôles journaliers sont effectués, et des points

limites sont définis au préalable pour décider de l'euthanasie de l'animal, voire de l'arrêt

de l'expérience, en accord avec le vétérinaire et le maitre d'expérience. L'Arrêté Royal du 

29 mai 2013 et la directive européenne 2010/63/EU seront respectés. Les points limites

ont été clairement établis.

Durée du projet (date de début et de fin)

Comment améliorer l'immunothérapie du cancer?

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Le nombre estimé de souris utilisées est basé sur notre expérience dans la mise au

point de ce genre d'études. Nous utilisons aussi le programme "GraphPad Prism" pour

les calculs biostatistiques, et nous avons recours à une biostatisticienne pour déterminer

le nombre minimum d'animaux requis pour obtenir des résultats statistiquement

significatifs. L'étude de la littérature et l'expérience acquise dans le laboratoire nous

permet d'évaluer le nombre minimum de souris nécessaires.

Notre projet s'inscrit dans le contexte de l'immunothérapie anti-cancéreuse, qui donne de

très bons résultats en clinique mais seulement chez une partie des patients. Nous projet

vise à identifier les mécanismes immunosuppresseurs actifs dans les tumeurs qui ne

répondent pas à l'immunothérapie. Notre approche se base sur une criblage génomique

in vivo dans des lymphocytes anti-tumoraux que nous injectons aux souris porteuses de

tumeurs. Ce projet devrait nous permettre d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques

dont l'inhibition pharmacologique permettra d'augmenter l'efficacité de l'immunothérapie

anti-cancéreuse. 

Nos recherches actuelles portent sur les mécanismes qui inhibent les réponses

immunitaires anti-tumorales et peuvent limiter l’efficacité de l’immunothérapie. Nous

avons identifié plusieurs mécanismes inhibiteurs potentiels. Nous cherchons à

développer des approches thérapeutiques qui ciblent ces mécanismes et lèvent la

suppression des réponses immunes anti-tumorales spontanées ou induites par

l’immunothérapie. L’originalite de l’experience c’est le développement de molécules

immunothérapeutiques. Ce projet permettra également de proposer de nouvelles

stratégies de traitements qui seront plus éfficaces et permettront d'améliorer la survie

des patients atteints de cancer.

Mus Musculus

9300 souris sur une période de 4 ans 

Non

Non

Non

Nos expériences provoqueront soit des douleurs ou des inconforts légers ou séverès.

Les souris seront controlées une à deux fois par jour et une euthanasie sera décidée si

un point limite est atteint, conformément à la législation en vigueur. Toutes les souris

seront euthanasiées en fin d'expérience.

L'utilisation du modèle murin est un système de choix pour étudier les réponses

immunitaires et leur modulations, étant donné la complexité du système immunitaire

chez les mammifères. En l'état actuel, aucune expérience ex vivo n'est capable de

mimer la situation chez l'animal. Cependant, afin de limiter le nombre de souris, des

expériences in vitro seront préalablement effectuées afin de valider les effets des

inhibiteurs étudiés avant de tester leurs effets in vivo. Nous utiliserons le plus petit

nombre de souris possible.

Non

Non

Non

juil-19

non (douleur modérée)

2019-Q2-022

4 ans

Cancer/ Immunothérapie/ Nouvelles cibles/ Criblage génomique/ lymphocytes T/ 

Immunosuppression

Oui

Oui



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

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)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

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

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux

(douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

La souris est le modèle animal le plus adapté à nos études. Ceci en fait un modèle

approprié pour analyser les réponses immunitaires anti-tumorales in vivo. Afin de

minimiser l'inconfort des souris, des contrôles journaliers sont effectués, et des points

limites sont définis au préalable pour décider de l'euthanasie de l'animal, voire de l'arrêt

de l'expérience, en accord avec le vétérinaire et le maitre d'expérience. L'Arrêté Royal

du 29 mai 2013 et la directive européenne 2010/63/EU seront respectés. Les points

limites ont été clairement établis.

Durée du projet (date de début et de fin)

Améliorer la thérapie cellulaire anti-cancéreuse en utilisant des lymphocytes produisant 

des immunomodulateurs 

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Le nombre estimé de souris utilisées est basé sur notre expérience dans la mise au

point de ce genre d'études. Nous utilisons aussi le programme "GraphPad Prism" pour

les calculs biostatistiques, et nous avons recours à une biostatisticienne pour déterminer

le nombre minimum d'animaux requis pour obtenir des résultats statistiquement

significatifs. L'étude de la littérature et l'expérience acquise dans le laboratoire nous

permet d'évaluer le nombre minimum de souris nécessaires.

Nous essayons de développer de nouvelles approches d’immunothérapie du cancer.

Ces dernières années, les traitements qui ciblent les freins moléculaires des

lymphocytes T (les "immune checkpoint inhibitors") ont fait la preuve de leur efficacité

mais seulement chez une partie des patients. Afin d'en augmenter l'efficacité, des

combinaisons d'immunothérapie ont été testées. Le traitement combiné permet d'obtenir

une meilleure réponse clinique, mais son efficacité est contre-balancée par de très

sévères toxicités auto-immunes. En effet le traitement est donné en perfusion intra-

veineuse et atteint donc tous les lymphocytes du corps. Des lymphocytes reconnaissant

des tissus sains se retrouvent eux aussi stimulés et attaquent des organnes vitaux

comme le poumon, le cœur ou le foie, limitant l'utilisation du traitement. Notre projet vise

donc à développer une approche d'immunothérapie qui soit plus efficace tout en évitant

les effets secondaires auto-immuns.

Nous testons une approche d'immunothérapie combinée innovante : un transfert adoptif

de lymphocytes anti-tumoraux modifiés, capables sécréter eux-mêmes des "immune

checkpoint inhibitors"(ICI), sous la forme de nanobodies. Ainsi, le traitement ICI délivré

localement au niveau de la tumeur. Les toxicités auto-immunitaires, liées à l'exposition

de tout le corps avec les traitements actuels, devraient ainsi être fortement réduites car

les nanobodies sont très vite éliminés lorsqu'ils se retrouvent dans le sang. Les

avantages potentiels de notre projet sont multiples : proposer une méthode

d'immunothérapie plus efficace et moins toxique que celles disponibles actuellement,

offrir une nouvelle opportunité d'utilisation thérapeutique à la technologie des

nanobodies, et enfin développer une méthode d'immunothérapie (sécrétion locale par

les lymphocytes) qui permette d'envisager dans le futur de multiples nouvelles

combinaisons peu toxiques d'immunothérapie.

Mus Musculus

1500 souris sur une période de 4 ans 

Non

Non

Non

Nos expériences provoqueront soit des douleurs ou des inconforts légers à sévères.

Les souris seront controlées une à deux fois par jour et une euthanasie sera décidée si

un point limite est atteint, conformément à la législation en vigueur. Toutes les souris

seront euthanasiées en fin d'expérience.

L'utilisation du modèle murin est un système de choix pour étudier les réponses

immunitaires et leur modulation, étant donné la complexité du système immunitaire chez

les mammifères. En l'état actuel, aucune expérience ex vivo n'est capable de mimer la

situation chez l'animal. Cependant, afin de limiter le nombre de souris, des expériences

in vitro seront préalablement effectuées afin de valider les effets des inhibiteurs étudiés

avant de tester leurs effets in vivo. Nous utiliserons le plus petit nombre de souris

possible.

Non

Non

Non

juil-19

Non (douleur modérée)

2019-Q2-023

4 ans

cancer, immunothérapie, nanobodies, transfert adoptif, transduction virale, lymphocytes

Oui

Oui



Numéro d'ordre du résumé non-technique  

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

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)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

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

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux

(douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Les souris transgéniques nécessaires à l'étude sont des modèles exprimant les

protéines humaines impliquées dans la maladie d'Alzheimer et développant les lésions

cérébrales de la maladie. Ils sont les plus adéquats pour tester l’effet d’une réduction

pharmacologique de l’expression de ces protéines humaines sur le développement de

ces lésions. Le traitement se fera en même temps qu’une injection intracérébrale unique

ou par délivrance chronique avec une mini-pompe. Les souris recevront un analgésique.

Durée du projet (date de début et de fin)

Modèle préclinique pour mettre au point de nouveaux traitements de la maladie 

d'Alzheimer 

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Des essais préalables en culture de cellules permettent de faire un premier choix

restreint de molécules utilisées et à valider ensuite chez les animaux en expérience,

sans devoir tester de nombreuses molécules chez de nombreux animaux.

Nous nous nous attachons à comprendre les mécanismes de formation d’une lésion

cérébrale importante de la maladie d’Alzheimer, les dégénérescences neurofibrillaires

(DNF), composées de protéines tau s’accumulant sous forme agrégées dans les cellules

nerveuses, afin de pouvoir interférer avec leur formation. En effet, le développement de

ces lésions est proportionnel au degré d’atteinte des fonctions intellectuelles des patients

et devrait être une cible thérapeutique majeure. Nous avons développé des modèles

murins de ces lésions cérébrales. Ce projet de recherche a pour but de tester dans ces

modèles si des traitements réduisant l’expression des protéines tau empêchent la

formation des lésions de DNF .

La maladie d'Alzheimer constitue la cause la plus fréquente de démence dans les pays

industrialisés (30 % de la population de plus de 80 ans en est atteinte) et l’arsenal

thérapeutique dont nous disposons est très limité et n’empêche pas l’évolution de la

maladie. Ce projet de recherche pré-clinique pourra apporter des informations

importantes pour valider une approche thérapeutique visant à empêcher la formation

d’une lésion cérébrale importante de la maladie d’Alzheimer, fortement corrélée avec la

gravité du tableau clinique des patients.

Mus musculus

680

Non

Non

Non

Douleur après l'injection stéréotaxique intracérébrale pratiquée sous anesthésie.

L'injection étant réalisée une seule fois, la douleur est de courte durée. Le niveau de

gravité sera probablement modéré. Après une incubation de 3 mois, les animaux seront

euthanasiés ensuite pour le prélèvement de leurs organes.

Ces lésions cérébrales se développent en se propageant de cellule en suivant des voies

neuroanatomiques et un environnement cellulaire complexe existant uniquement dans le

cerveau. L’appréciation de l’efficacité des traitements qui seront utilisés se fait

également en analysant l’amélioration éventuelle de certains aspects du comportement

(ex : mémoire) qui sont déficitaires chez les animaux développant ces lésions.

Non

Non

Non

19/06/2019

Oui,dans le mois qui suit la fin de la validité du projet 

2019-Q2-034

5 ans à partir de juin 2019

Maladie d'Alzheimer, lésions neuropathologiques, traitement, protéines tau

Oui

Non



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai 

Objectif du projet Recherche fondamentale Non

Recherches translationnelle ou appliquée Oui

Test réglementaire et production de routine Non

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la 

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal Non

Conservation des espèces Non

Enseignement supérieur ou  formation Non

Enquête médicolégale Non

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences Non

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

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)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

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

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux

(douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Durée du projet (date de début et de fin)

Décongestion du coeur par une pompe temporaire (Impella®) dans le cadre 

d'un infarctus aigu du myocarde.

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères) Infarctus du moycarde - Décongestion ventriculaire - Ischémie et reperfusion

45

14/06/2019

Oui dans le mois qui suit la fin du projet.

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.

La sédation en cage, l'anesthésie générale peropératoire et l'euthanasie 

seront exécutées en accord avec les recommandations vétérinaires 

(posologie et surveillance de la profondeur de la sédation/analgésie). 

Il s'agit d'une expérience sans réveil, pratiquée sur un animal anesthésié.  

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 étude animale (ou humaine) permettant d’évaluer précisément

la taille de l’échantillon requis pour atteindre la puissance statistique

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.

2019-Q2-035

14/06/2019 -13/06/2024

Le choc cardiogénique est une insuffisance circulatoire grave provoquée par

la faillite de la pompe cardiaque, résultant dans environ 80% des cas par un

infarctus aigu du myocarde. La mortalité reste de l’ordre de 40% et survient

quasi exclusivement dans la première dizaine de jours après l’admission. Elle

pourrait être réduite par la décongestion du ventricule gauche par l'insertion

dans celui-ci d'une pompe aidant à ejecter le sang dans le réseau artériel.

Cette technique permet de réduire la taille attendue des infarctus du

myocarde. Nous nous proposons d'étudier différentes questions restant

encore ouvertes quant au positionnement stratégique de ce nouvel outil

thérapeutique en utilisant un modèle porcin de choc cardiogénique.

Dès la conclusions de nos investigations, des expériences sur les premiers

patients pourront être débutées en clinique et déboucher sur une amélioration

de la prise en charge de cette pathologie mortelle.

Cochon domestique 



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

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)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

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

Expliquez les mesures qui seront prises pour

minimiser les effets négatifs sur le bien-être des

animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Le modèle murin est un modèle de choix pour l'étude des cellules souches digestives et

les processus de régénération induits par des lésions tissulaires. Pour réduire

l'inconfort, 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" spécifique. Dans le cas où un score de 3 serait atteint (signe d'inconfort

élevé), l'expérience sera interrompue et l'animal sacrifié.

Durée du projet (date de début et de fin)

Etude complémentaire du rôle des cellules exprimant Trop2 dans le développement et 

la régénération intestinale ayant pour but de clarifier l'origine des cellules souches 

impliquées dans la régéneration de l'épithélium intestinal.

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Etant donnée la variabilité inter-individuelle à des dommages tissulaires, un nombre de

5 souris traitées et souris contrôles par groupe devrait suffire à dégager des valeurs

statistiquement significatives. 

Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) sont caractérisées par

l’accumulation de cellules inflammatoires dans la sous-muqueuse et de sévères lésions

épithéliales, portant au développement d’ulcères persistants. Des études récentes

montrent l’importance des cellules épithéliales pour une restauration efficace des

muqueuses et la rémission à long-terme dans ces maladies chroniques. Il apparait

donc essentiel de mieux comprendre les mécanismes cellulaires et moléculaires

impliqués dans la régénération épithéliale digestive en utilisant des modèles

expérimentaux de MICI, afin de pouvoir dans l’avenir améliorer la réparation des

muqueuses chez les patients souffrant de MICI. Notre groupe a montré que l’induction

de lésions dans le tube digestif adulte murin s’accompagne de l’apparition de cellules

en régénération de type fétal exprimant le marqueur de surface Trop2. Cette molécule,

capable de traduire des signaux cellulaires, est proposée comme marqueur tumoral

digestif pronostic, mais n’a pas été étudié dans les MICI. Le projet vise à étudier le rôle

de Trop2 dans la régénération dans un modèle murin. La dynamique cellulaire liée à la

régénération Trop2-dépendente, après induction de dommages non-léthaux pour

l’animal, sera étudiée par la technique de «traçage cellulaire ».

La souris est un modèle valide pour mieux comprendre les mécanismes cellulaires et

moléculaires associés à la régénération épithéliale dans des modèles expérimentaux de

MICI. Les données obtenues devraient fournir des informations importantes quant au

rôle des cellules Trop2 régénératrices dans le processus de réparation intestinale.Le

but ultime est d'améliorer à terme la régénération chez les patients atteints de MICI.

Mus musculus

160

Non

Non

Non

L'induction de lésions épithéliales non-léthales dans le tractus digestif adulte devrait

porter à un inconfort digestif modéré et transitoire (diarrhée, constipation éventuelles).

Les expériences se terminent par l'euthanasie des animaux par dislocation cervicale.  

Le suivi de la littérature montre que les processus de développement et de régénération

tissulaire nécessitent des études in vivo et que le modèle murin est pertinent pour cette

question. Les études in vivo seront remplacées autant que possible par des études de

culture de cellules souches murines adultes ex vivo. 

Non

Non

Non

04/06/2019

oui dans le mois qui suit la fin de la période de validté du projet

2019-Q2-036

juin 2019- juin 2024

Trop2, Cre recombinase, développement, régénération

Oui

Non



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai  

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

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

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)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

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

Expliquez les mesures qui seront prises pour

minimiser les effets négatifs sur le bien-être des

animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

2019-Q2-037

Juin  2019 - Mai 2024

 L’hypoxie est un facteur essentiel pour maintenir le lit sinusoidal et prévenir 

la mortalité après hépatectomie majeure. En hypoxie, la microvascularisation 

sinusoidale et la fonction du segment hépatique résiduel sont préservées 

dans le foie en régénération et la mortalité est prévenue. Notre hypothèse 

est que l’hypoxie cause l’activation de facteurs pro-/néo-angiogéniques et 

stimule le recrutement de cellules progénitrice endothéliales médullaires afin 

de maintenir le réseau vasculaire intrahépatique, assurer la fonction de 

l’organe et la survie de l’animal. Nous voudrions confirmer cette hypothèse et 

identifier les facteurs essentiels au maintien du réseau vasculaire.

A court terme: identifier le(s) mécanisme(s) avec le(s)quel(s) l'hypoxie a un

effet bénéfique sur la survie post-hépatectomie majeure. A long terme:  

implications cliniques évidentes puisqu’elle pourrait amener à un traitement

per/peri-opératoire pour éviter le small for size syndrome et donc de

proposer à un plus grand nombre de patients une hépatectomie hépatique

élargie comme traitement de cancers hépatiques primaires ou

métastatiques. De plus, les résultats de la recherche pourront être étendus

au domaine de la transplantation hépatique.  

Souris

136 souris

04-juin-19

Oui dans le mois qui suit la fin du projet

Le modèle d'hépatectomie chez le rongeur est LE modèle classique pour 

étudier la régénération hépatique. Nous utilisons la souris car (1) nous 

maitrisons la technique chez le rongeur, (2) cette espèce nous donne accès 

à des lignées transgéniques. 

Maintien des animaux dans leurs conditions initiales d'hébergement pendant 

toute l'expérience. Contrôle de l'anesthésie. Utilisation d'analgésiques en pré- 

 et post-op. Suivi rapporché des animaux (continue, puis toutes les heures, 

pous 1x/jour) en post op. Personnel rodé à la détection de l'inconfort et des 

early points  limites dans ce setting expérimental. 

Exposition à une hypoxie normobare (FiO2: 10%) pendant une période

limitée Ceci est bien toléré et dans la situation étudiée, on s’attend à des

effets bénéfiques => inconfort léger. Hépatectomie de 80-85% pouvant

causer une insuffisance hépatocellulaire => inconfort sévère. Euthanasie en

fin d’expérience.

Il n'existe pas de modèle non animal pour étudier la régénération hépatique

et le rôle de l'hypoxie sur la néoangiogénèse lors d'une hépatectomie

majeure

Expertise du laboratoire dans les modèles expérimentaux de régénération 

hépatique - Chirurgie réalisée par une chirurgienne hépatobiliaire avec une 

expertise d’hépatectomie chez le rongeur (>1000).  Hypothèses et calcul de 

la taille d’échantillons basés sur des données préliminaires robustes. 

Durée du projet (date de début et de fin)

Effets de l'hypoxie sur l'hépatectomie élargie

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères) Small for size syndrom - Hypoxie - Régénération hépatique - Cellules 

endothéliales



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai 

Objectif du projet 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 Oui

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

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

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)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

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

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux

(douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Durée du projet (date de début et de fin)

Formation en Science et Technique des Animaux de Laboratoire

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères) Formation Maîtres d'expérience

Le choix du modèle murin s'explique par la nécessité d'aborder les 

techniques expérimentales et chirurgicales les plus courrantes pratiquées 

par la majorité des expérimentateurs au sein de la Faculté de Médecine.  

Dans la mesure du possible, le modèle souris sera privilégié par rapport au 

rat.  

Le nombre de techniques pratiquées par animal est limité afin de réduire 

l'inconfort subi par l'animal. Pour les manipulations les plus inconfortables, 

les animaux seront anesthésiés.  Les techniques chirurgicales seront 

pratiquées sur cadavres pour que l'apprentissage des 

participants,n'engendre pas de souffrance prolongée des animaux si 

l'anesthésie de ceux-ci s'avérait sub-optimale et instable.

Les manipulations prévues engendreront un inconfort léger 

Des méthodes alternatives et notamment des photos et vidéos sont

largement utilisées dans la formation. Elles doivent néanmoins être

complétées par des manipulations sur animaux afin d'assurer une formation

correcte à toute personne qui va participer de près ou de loin à un protocole

utilisant des animaux d'expérience.

Le nombre d'animaux a été calculé pour permettre à chaque participant de

pouvoir réaliser les techniques expérimentales et chirurgicales de base. La

majorité des manipulations seront effectuées par un binôme d'étudiant par

animal. Les techniques moins courantes qui doivent être abordées sont

décrites et montrées par un enseignant mais non réalisées par les

participants afin d'utiliser uniquement le stricte nécessaire en terme

d'animaux. Le nombre d'animaux est calculé la semaine précédent la

formation en fonction du nombre d'inscrits afin de limiter ce nombre au strict

nécessaire. 

Rattus norvegicus (Rats)

60

25/04/2019

Oui dans le mois qui suit la fin du projet.

2019-Q2-038

1/07/2019-30/06/2024

Les législations belges et européennes imposent que toute personne

participant à une expérimentation utilisant des animaux d'expérience ait

suivi, au préalable, une formation adéquate. Outre cette législation, la

formation a pour objectif de former des scientifiques et technologues

rigoureux, consciencieux et responsables, soucieux de mener à bien un

exépriementation animale de qualité et respectueuse du bien-être animal.

Une meilleure formation des personnes et scientifiques impliqués en

expérimentation animale ne pourra être que bénéfique pour le bien-être

animal et favoriser la réduction, le raffinement et le remplacement des

animaux utilisés à des fins expérimentales



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai  

Objectif du projet 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 Oui

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

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

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)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

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

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux

(douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Durée du projet (date de début et de fin)

Formation en Science et Technique des Animaux de Laboratoire

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères) Formation Maîtres d'expérience

130

25/04/2019

Oui dans le mois qui suit la fin du projet.

Le choix du modèle murin s'explique par la nécessité d'aborder les 

techniques expérimentales et chirurgicales les plus courrantes pratiquées par 

la majorité des expérimentateurs au sein de la Faculté de Médecine.  Dans la 

mesure du possible, le modèle souris sera privilégié par rapport au rat.  

Le nombre de techniques pratiquées par animal est limité afin de réduire 

l'inconfort subi par l'animal. Pour les manipulations les plus inconfortables, 

les animaux seront anesthésiés.  Les techniques chirurgicales seront 

pratiquées sur cadavres pour que l'apprentissage des 

participants,n'engendre pas de souffrance prolongée des animaux si 

l'anesthésie de ceux-ci s'avérait sub-optimale et instable.

Les manipulations prévues engendreront un inconfort léger 

Des méthodes alternatives et notamment des photos et vidéos sont

largement utilisées dans la formation. Elles doivent néanmoins être

complétées par des manipulations sur animaux afin d'assurer une formation

correcte à toute personne qui va participer de près ou de loin à un protocole

utilisant des animaux d'expérience.

Le nombre d'animaux a été calculé pour permettre à chaque participant de

pouvoir réaliser les techniques expérimentales et chirurgicales de base. La

majorité des manipulations seront effectuées par un binôme d'étudiant par

animal. Les techniques moins courantes qui doivent être abordées sont

décrites et montrées par un enseignant mais non réalisées par les

participants afin d'utiliser uniquement le stricte nécessaire en terme

d'animaux. Le nombre d'animaux est calculé la semaine précédent la

formation en fonction du nombre d'inscrits afin de limiter ce nombre au strict

nécessaire. 

2019-Q2-039

1/07/2019-30/06/2024

Les législations belges et européennes imposent que toute personne

participant à une expérimentation utilisant des animaux d'expérience ait suivi,

au préalable, une formation adéquate. Outre cette législation, la formation a

pour objectif de former des scientifiques et technologues rigoureux,

consciencieux et responsables, soucieux de mener à bien un

exépriementation animale de qualité et respectueuse du bien-être animal.

Une meilleure formation des personnes et scientifiques impliqués en

expérimentation animale ne pourra être que bénéfique pour le bien-être

animal et favoriser la réduction, le raffinement et le remplacement des

animaux utilisés à des fins expérimentales

Mus musculus 



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

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)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

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

Expliquez les mesures qui seront prises pour

minimiser les effets négatifs sur le bien-être des

animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

2019-Q2-040

5 ans

inhalation, formulations à libération contrôlée

non

14/06/2019

oui dans le mois qui suit le projet

non

non

non

oui

non

L'espèce choisie est la souris qui reste une des espèces de rongeurs la plus utilisée

pour générer des données pharmacocinétiques fiables dans le cadre de l'administration

pulmonaire. L'administration pulmonaire se fait par des dispositifs endotrachéaux

permettant d'administrer des formulations de manière non-invasive et reproductible

sans devoir mettre en place une canule par chirurgie comme c'est le cas dans

l'instillation intratrachéale. Cela diminue considérablement l'inconfort des animaux

pendant l'administration. L'administration se fait sous anesthésie profonde de durée

modérée (30-45 min d'anesthésie). Dans les rares cas où une complication surviendrait

entrainant un inconfort sévère pour l'animal, celui-ci sera immédiatement euthanasié. 

Durée du projet (date de début et de fin)

Etude de distrubution dans l'organisme de médicaments inhalés

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

L'administration pulmonaire se fait via un dispositif permettant d'administrer des

formulations de manière non-invasive en introduisant un embout via la cavité buccale

dans la trachée des animaux. Les animaux sont préalablement anesthésiés. Les effets

négatifs les plus graves sont l'irritation de la gorge et de la trachée, qui n'entravent pas

la respiration ou l'alimentation des animaux. 

Les tests in vitro pour la voie inhalée pris individuellement ne permettent pas de

prédire la pharmacocinétique pulmonaire et plasmatique d'une formulation. Il est dès

lors nécessaire de combiner ces tests et d'établir leur pondération pour pouvoir à terme

diminuer voire supprimer les expérimentations animales. Ce dernier point est un des

buts du présent projet de recherche.

5 animaux par temps avec 10-13 temps étudiés en tenant compte des

recommandations de la FDA pour générer des paramètres pharmacocinétiques valides

[http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/UCM078741.pdf]. 2 lots de 5

animaux sont nécessaires pour des évaluations préliminaires (reproductibilité de la

dose administrée et méthode de dosage adéquate) pour éviter de devoir répéter

l'expérience. La détermination de la pharmacocinétique de la molécule active

administrée par la voie conventionnelle permettra de déterminer les apports de la voie

pulmonaire.

Des traitements peuvent être administrés par voie pulmonaire pour la plupart des

maladies respiratoires, dont certaines comme le cancer pulmonaire ou la

bronchopneumonie chronique obstructive sont des fléaux mondiaux. Les paramètres

des formulations destinées à l'administration pulmonaire pouvant modifier la

pharmacocinétique pulmonaire et plasmatique sont encore méconnus. En les étudiant

et en développant des techniques in vitro plus spécifiques, nous serions mieux à même

de les comprendre et de développer des formulations qui augmentent leur efficacité.

Pour permettre d'évaluer l'apport de la voie pulmonaire par rapport aux voies

d'administrations conventionnelles, la pharmacocinétique pulmonaire et sanguine de la

molécule active sera également évaluée.

Ce projet permettrait tout d'abord d'améliorer les corrélations entre des tests in vitro

plus spécifiques et les données in vivo de pharmacocinétique ce qui pourrait sur le long-

terme diminuer les expérimentations animales pour évaluer les modulations des

formulations sur la pharmacocinétique pulmonaire et plasmatique. De plus, le

développement de formulations impactant la pharmacocinétique pulmonaire pourrait

améliorer grandement l'efficacité des thérapies inhalées.

souris

Max 1500 souris pour l'ensemble des expériences

non

non



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

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)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

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

Expliquez les mesures qui seront prises pour

minimiser les effets négatifs sur le bien-être des

animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

2019-Q2-041

Juillet 2019 - Juillet 2024

Récepteurs olfactifs, cellules entéroendocrines, intestin, colon, diabete, obésité

Oui

La souris a été choisie sur base de l'expérience du laboratoire avec cette espèce. De

plus, le métabolisme murin est très semblable à celui de l'Homme et les protéines

étudiées sont très conservées entre les deux espèces. La souris était donc le meilleur

choix possible.

Non

Non

Non

Non

08/07/2019

Oui, à la fin de la durée de validité du protocole éthique

Durée du projet (date de début et de fin)

Evaluation du rôle potentiel de deux protéines intestinales Olfr78 et Olfr558 dans le 

tractus digestif et le métabolisme global 

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Les animaux sont observés chaque jour afin de vérifier leur bien-être. Ils ont de la

nourriture et de l'eau ad libitum . Pour réduire l'inconfort, 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.. 

Non

Non

Non

Les effets négatifs attendus sont une prise de poids, le développement d'un diabète de

type 2 et leurs conséquences, suite à un régime riche en graisses et sucres, calqué sur

le régime occidental (Etats-Unis) chez l'Homme. 

Etudier le métabolisme global n'est pas encore possible via des techniques in vitro. En

effet, l'étude de différents paramètres de manière simultanée, comme la prise de

poids, la glycémie, la mesure de la sécrétion d'hormones, ne peut être faite que chez

un animal vivant. De plus, les tissus seront analysés post-mortem via différentes

techniques afin de déterminer le rôle des protéines étudiées. Le système de culture ex

vivo de cellules souches sous la forme d'organoides, visant à limiter le nombre

d'animaux, est intégré à ce projet mais il ne peut totalement remplacer les études in

vivo.

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. 

Ce projet étudie la localisation et la fonction de deux protéines, Olfr78 et Olfr558. Ces

deux protéines répondent à différentes molécules produites par la flore microbienne

intestinale et pourraient induire la sécrétion d'hormones importantes pour différentes

parties du métabolisme global (glycémie, stockage des graisses, sensation de faim). Ils

ont été très peu étudiés jusqu'à maintenant, or leur impact dans le métabolisme

pourrait être d'une grande importance, notamment dans des pathologies telles que le

diabète de type 2 ou l'obésité.

Ces protéines pourraient devenir des cibles thérapeutiques dans le diabète de type 2

ou l'obésité, entre autres. Le diabète de type 2 et l'obésité touchent une partie de plus

en plus grande de la population. Ces pathologies, souvent liées, conduisent à des

problèmes cardio-vasculaires (Hypertension, artérosclérose, etc), qui sont la première

cause de mortalité dans le monde. 

Des souris seront utilisées (Mus musculus).

170 souris



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke 

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project 

nuttig zijn voor  mensen, dieren of planten? (Maximaal 

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Muis

Het gekozen diermodel is voldoende beschreven en vertegenwoordigt het diermodel dat

het dichtst aanleunt tegen de menselijke pathologie. De dieren ondergaan geen

behandeling en dus worden geen complicaties of invloeden op welzijn verwacht. Toch

zullen ze tijdens hun verblijf in de faciliteit opgevolgd worden op levenskwaliteit en

gezondheidstoesstand. Wanneer deze zichtbaar verminderd zijn, zullen de muizen

gedood worden. 

neen

neen

neen

Het berekend aantal muizen nodig is zorgvuldig uitgevoerd op basis van labo resultaten,

opdat genoeg sneetjes gemaakt kunnen worden uit een minimaal aantal muizen. 

De meeste studies naar leverfibrose focussen op leverstellaatcel monoculturen, maar de

bekomen resultaten kunnen helaas niet altijd bevestigd worden in proefdiermodellen en

hebben tot op heden niet geleid tot ontwikkeling van efficiente anti-fibrotische therapie. In

deze studie willen we de nieuwe cultuursystemen ontwikkelen door "leversneetjes" te

gebruiken waarin alle cellen in hun oorspronlijke configuratie blijven, of gebruik te maken

van een lever matrix waarop levercellen uitgezaaid worden. 

Het ontwikkelen van relevante en betrouwbare in vitro modellen voor lever fibrose kan

het gebruik van proefdieren sterk doen afnemen, en draagt bij aan het 3R principe. 

De dieren zullen uitstluitend dienen voor de het maken van "leversneetjes" of het het

genereren van een lever matrix. Hierbij zullen de dieren geen langdurige behandelingen

ondergaan, maar enkel een injectie met overdosis verdovingsmiddel. Deze experimenten

zijn uitsluitend terminaal.

Een mogelijk alternatief zijn humane primaire cellen, maar deze zijn slechts beperkt

beschikbaar door een groot tekort aan donormateriaal. Anderzijds zijn de huidig

beschikbare muis- en menscellijnen niet voldoende representatief voor de primarire

cellen en representeren enkel de fibrotische staat.

125 muizen

neen

neen

neen

2019-Q2-042

13/06/2019-13/06/2022

Leverfibrose, in vitro, alternatieve modellen

ja

je

12/06/2019

ja, binnen de 2 maanden na het afronden van de beschreven experimenten.

Organotypische in vitro modellen voor chronische leverziekten



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

2019-Q2-043

10/5/2019-31/12/2022

Epilepsie, ziekte van Alzheimer, therapie, levetiracetam, vaproaat, briveracetam

ja

je

06/05/2019

ja, binnen de 2 maanden na het afronden van de beschreven experimenten.

Anesthesie gedurende de operatie, pijnstilling en warmtematjes postoperatief. 

Kooiverrijking dmv een nest, nestmateriaal en bijttakjes.

neen

neen

neen

De dieren ondergaan chirurgie, waarbij we adequate pre- en postoperatieve

maatregelen nemen (matige ernst). Gedurende 3 weken analyseren we draadloos hun

elektro-encephalogram, zullen ze 4 bloedafnames in de staart ondergaan (matige ernst)

en op het einde 2 gedragstesten ondergaan (met als adversieve stimulus fel licht) (lichte

ernst). Bij afloop van het experiment worden de dieren gedood dmv nekdislocatie

(medicatieoverdosis interfereert met de weefselanalyse voor experiment 1) en een

overdosis pentobarbital (experiment 2).

De ziekte van Alzheimer uit zich als cognitieve achteruitgang. Achteruitgang in cognitie

kan men enkel bestuderen in levende wezens. Het hersenweefsel wordt geanalyseerd

op zoek naar tekens van de ziekte van Alzheimer en epilepsie. Daarnaast onderzoeken

we hersenactivitiet in een heel brein, dit kan niet ex-vivo

We gebruiken een 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.

De ziekte van Alzheimer (zvA) is de meest frequente oorzaak van dementie. Epilepsie

komt vaker voor bij patiënten met zvA dan bij gezonde mensen. Onze hypothese is dat

bij een groot deel patiënten met zvA klinisch niet waarneembare epileptische

ontladingen aanwezig zijn die de cognitieve achteruitgang versnellen. Daarom stellen

we een anti-epileptische behandeling voor. We gaan na of we epileptische ontladingen

in zvA muizen kunnen waarnemen en onderdrukken. Daarnaast voeren we een

pilootstudie uit, om de antiepileptische behandeling via andere methodes toe te dienen

dan via injectie in de buik, nl. via het drinkwater en via een onderhuids geïmplanteerd

pompje.

Er is tot op heden geen therapie voor zVA. Onderzoekers zijn ervan overtuigd dat

behandelingen voor patiënten in een vroeger stadium dienen te starten, idealiter nog

voor de eerste symptomen. De tot nu toe uitgeste medicatie heeft geen duidelijke

verbetering kunnen aantonen in patiënten. Alternatieve hypotheses dienen dus

onderzocht te worden

Muis

60 muizen

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Beschrijven van afwijkingende elektrische hersenactiviteit in een Alzheimer muismodel

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Knaagdieren hebben een centraal zenuwstelsel dat ons toelaat om cognitieve testen uit 

te voeren. Voor de ziekte van Alzheimer zijn er veelgebruikte diermodellen die genetisch 

gemanipuleerd zijn en een ziekteverloop te hebben dat lijkt op de ziekte van Alzheimer.

neen

neen

neen



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Gevoeligheid voor epilepsie van een Alzheimer muismodel en doeltreffendheid van anti-

epileptische behandelingen.

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Knaagdieren hebben een centraal zenuwstelsel dat ons toelaat om cognitieve testen uit 

te voeren. Voor de ziekte van Alzheimer zijn er veelgebruikte diermodellen die genetisch 

gemanipuleerd zijn en een ziekteverloop te hebben dat lijkt op de ziekte van Alzheimer.

neen

neen

neen

Locale anesthesie thv de ogen bij stimulatie. Kooiverrijking dmv een nest, nestmateriaal 

en bijttakjes.

neen

neen

neen

De dieren ondergaan hoornvliesstimulatie. Voor de stimulatie krijgen de ogen locale

anesthesie. De dieren zullen kortdurende (1s - 1 min) epileptische aanvallen krijgen.De

anti-epileptica worden via de buik ingespoten. . Bij afloop van het experiment worden de

dieren gedood dmv pentobarbital. Graad van ernst: ernstig

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 gebruiken een 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.

De ziekte van Alzheimer (zvA) is de meest frequente oorzaak van dementie. Epilepsie

komt vaker voor bij patiënten met zvA dan bij gezonde mensen. Onze hypothese is dat bij

een groot deel patiënten met zvA klinisch niet waarneembare epileptische ontladingen

aanwezig zijn die de cognitieve achteruitgang versnellen. Daarom gaan we na of

Alzheimer muismodellen ook gevoeliger zijn voor epilepsie-inductie. Epilepsie wordt

veroorzaakt door repetitieve elektrische stimulatie via het hoornvlies van het oog en de

oogzenuw. Ook gaan we na of bepaalde antiepileptische behandelingen beter werken

dan andere in deze specifieke populatie muizen.

Een derde van de patiënten met epilepsie heeft geen afdoende behandeling. Bij ouderen

en patiënten die tegelijkertijd andere ziektes hebben, is deze behandeling nog moeilijker

gezien deze kunnen interfereren. Ook is er tot op heden geen therapie voor zVA.

Onderzoekers zijn ervan overtuigd dat behandelingen voor patiënten in een vroeger

stadium dienen te starten, idealiter nog voor de eerste symptomen. De tot nu toe uitgeste

medicatie heeft geen duidelijke verbetering kunnen aantonen in patiënten. Alternatieve

hypotheses dienen dus onderzocht te worden

Muizen

114 muizen

2019-Q2-044

1/5/2019-31/12/2022

Epilepsie, ziekte van Alzheimer, therapie, levetiracetam, vaproaat, briveracetam, cornea 

kindling

ja

je

16/04/2019

ja, binnen de 2 maanden na het afronden van de beschreven experimenten.



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Effect van stress op jonge leeftijd op een muismodel voor de ziekte van Alzheimer

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

We zochten uit alle bestaande onderzoeken de lichtste en kortste vorm van chronische 

stress uit, die toch een waarneembaar effect bleek te hebben op gedrag. Gezien de 

aard van het onderzoek, zal in de gestresste groep muizen geen kooiverrijking zijn. De 

niet gestresste controlemuizen zullen in groep gehuisd worden met alle klassieke 

nestverrijking.

neen

neen

neen

De dieren ondergaan gedurende zes weken dagelijks onvoorspelbare milde stressvolle

gebeurtenissen. Deze gaan van het verwijderen van nestmateriaal, over geluid van

predators (rat), geur van onbekende mannetjesmuizen, 24 uur licht,… Deze

stressfactoren zijn allen mild, maar door hun onvoorspelbaarheid zorgen ze sneller voor

een chronische staat van stress. Om de ernst van de stress, angst en depressieve

symptomen na te gaan, voeren we gesdragstesten uit na afloop van de zes weken

onvoorspelbare stress. 

Depressie en zvA zijn complexe ziekteprocessen die tot op heden niet volledig

begrepen zijn. Het modelleren van de interacties van deze complexe ziektes vereist

onderzoek in levende dieren. Het effect van stress op gedrag kan enkel in levende

onganismen met bewustzijn getest worden.

We gebruiken een 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.

De ziekte van Alzheimer (zvA) is de meest frequente oorzaak van dementie. Depressie

komt vaker voor bij patiënten met zvA dan bij gezonde mensen en mensen met

depressie hebben meer kans op het krijgen van zvA. Onze hypothese is dat vroeg in het

leven ondergaan van chronische stress, het proces van zvA zal versnellen en dat

depressieve symptomen meer tot uiting komen. Indien deze hypothese correct is, laat

het ons toe het belang van vroege stress te beschrijven, de interactie tussen beide

ziekten beter te begrijpen en behandelingen uit te testen die als specieifieke doelgroep

mensen met depresie en zvA hebben.

ZvA en depressie komen vaak samen voor bij de mens. Onderzoek zou

gemeenschappelijke mechanismen kunnen aantonen. Dit helpt ons om na te gaan of

bepaalde antidepressiva geschikter, of net minder geschikt zijn bij deze groep. Zowel

het effect op depressieve als cognitieve symptomen kunnen we evalueren. 

Muis

160 muizen

2019-Q2-045

1/6/2019-31/4/2023

Stress, ziekte van Alzheimer, depressie, gedragstesten

ja

Knaagdieren hebben een centraal zenuwstelsel dat ons toelaat om cognitieve testen uit 

te voeren. Voor de ziekte van Alzheimer gebruiken we een diermodel dat genetisch 

gemanipuleerd is (en een ziekteverloop heeft dat lijkt op zvA) en controledieren die deze 

mutatie niet hebben.

je

neen

neen

neen

31/05/2019

ja, binnen de 2 maanden na het afronden van de beschreven experimenten.



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden ?

Wat is het maximaal 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?

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. 

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. 

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. 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

stress, depressie, serotonine, psychedelisch

Niet-technische titel van het project Effecten van een serotonine 2a receptor activatie door psychedelica op depressie-

gerelateerd gedrag in muizen

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

10/04/2019 tot 31/12/2021

10/04/2019

2019-Q2-046

Ja, binnen de 2 maanden na het aflopen van het project.

80

Het doel van dit project is om te onderzoeken of de toediening van psychedelica die

inwerken op serotonine 2a receptoren in de hersenen de gevoeligheid van deze

receptoren op lange termijn kunnen beïnvloeden en hierdoor depressie-gerelateerd

gedrag na blootstelling aan stress kunnen onderdrukken.

Dit onderzoek kan beter inzicht geven in het mogelijke werkingsmechanisme van

psychedelica als ondersteunende farmacologische interventie bij de behandeling van

depressie. 

Muizen

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

De dieren krijgen een injectie van een psychedelicum en worden anderhalf uur alleen

geplaatst ter observatie. Het psychedelicum veroorzaakt geen lijden op zich. Deze

ingreep leidt tot een lichte hoeveelheid pijn. Muizen worden onderworpen aan een

geforceerde zwem test. Deze ingreep duurt maximaal vijftien minuten en induceert een

korte maar ernstige graad van stress. Hierbij worden dieren continu geobserveerd. Na

het experiment worden dieren onmiddelijk gedood voor onderzoek van hersenweefsel.

Het doden van de dieren gebeurt onder volledige verdoving. 

De muizen worden regelmatig nagekeken op tekenen van ongemak en worden, bij het 

bereiken van een humaan eindpunt, verwijderd uit het experiment. Gedurende het 

geforceerd zwemmen worden muizen continu geobserveerd. Nadien worden muizen 

zorgvuldig afgedroogd.

Tot op heden zijn geen dierloze methoden beschreven om het effect van stress op

hersenweefsel en het effect van pyschedelica op depressie-gerelateerd gedrag te

bestuderen. Deze studies vereisen ingrepen en waarnemingen in een intact organisme.

De experimenten met dieren bevatten het kleinst mogelijk aantal dieren per groep om

toch een relevant en statistisch significant resultaat te bekomen. 

Muizen zijn de laagste diersoort dat gebruikt kan worden om het effect van psychedelica 

op depressie-gerelateerd gedrag te bestuderen. De gebruikte test voor depressie-

gerelateerd gedrag in muizen heeft in het verleden geleid heeft tot de ontdekking van 

nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van depressie. 



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Moleculen afgeleid van cannabis ter bestrijding van epilepsie

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Niet van toepassing aangezien het een in vitro experiment betreft.

neen

neen

neen

De dieren zullen onmiddellijk onder anesthesie worden gebracht en gedecapiteerd

worden. Het experiment gebeurt in vitro op hersenweefsel. Er worden geen verder

handelingen uitgevoerd op de dieren. Er is geen lijden.

De voorgestelde experimenten betreffen in vitro onderzoek op hersenweefsel van

muizen. Het betreft geen echte dierproef omdat de muizen onmiddellijk opgeofferd

zullen worden en het experiment nadien in vitro zal gebeuren. We hebben echter nog

steeds hersenweefsel nodig van een proefdier omdat de complexiteit van

hersenstructuren niet kan nagebootst worden in een celcultuur.

We hebben ons gebaseerd op een power analyse, we wensen voldoende onafhankelijke

(e.g. coupes afkomstig van verschillende muizen) experimenten te kunnen uitvoeren om

correcte conclusies te kunnen trekken, maar zullen nooit meer dieren gebruiken dan

absoluut nodig. 

Het betreft een in vitro project waarbij we in hersenweefsel het werkingsmechanisme

zullen nagaan van moleculen afgeleid van cannabis om epilepsie te bestrijden. 

De geplande experimenten kunnen ons in staat stellen om mechanismen van een

epileptische aanval beter te begrijpen. Dit kan later de basis vormen van

vervolgexperimenten met mogelijke therapeutische toepassingen voor de mens, namelijk

in het domein van het ontwikkelen van geneesmiddelen tegen de ziekte epilepsie bij de

mens. 

muis

408 muizen 

2019-Q2-047

28/6/2019 - 27/6/2023

epilepsie, mechanismen, fotofarmacologie, cannabinoïden

ja

In het domein van epilepsie is de muis een goed gekende en goed gekarakteriseerde 

diersoort. De muis hippocampus is een epilepsiegevoelige hersenregio en veel 

hippocampale mechanismen zijn gelijkaardig als in de mens. 

neen

neen

neen

neen

28/06/2019

Ja, binnen 2 maanden na het aflopen van het project. 



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

2019-Q2-048

26/4/2019 - 26/4/2023

De algemene gezondheidsstatus van de muizen tijdens de dierproef wordt nauw 

opgevolgd door de project manager.  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 geeuthaniseerd met CO2. Voor het bepalen 

van de humane eindpunten wordt gebruik gemaakt van een score tabel.

neen

neen

neen

neen

ja

Het gebruik van 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. 

neen

neen

neen

De dieren worden geïnjecteerd met kanker cellen waardoor long- en borstkankers zich

zullen ontwikkelen. Het is mogelijk dat de muizen pijn kunnen ondervinden tijdens de

tumorontwikkeling. Bijgevolg wordt 'ernstig' als graad van ernst toegekend aan het

project. Voor het verwijderen van de tumoren, worden de muizen geëuthanaseerd door

middel van CO2-inhalatie. 

Alle experimenten hangen af van de in vivo groei van de tumoren. Het bestuderen van

het immuunsystem is niet haalbaar met behulp van dierloze in vitro experimenten,

gezien de complexiteit van de tumoromgeving en het immuunsysteem. Momenteel zijn

er geen modellen, bestaande uit lagere diersoorten, beschikbaar die deze studie

mogelijk zouden maken. Bovendien zijn de pro-tumorale eigenschappen van

tumormacrofagen aangetoond en het best bestudeerd in muis. 

De aangegeven hoeveelheid muizen werd bepaald met behulp van een power analyse

om het onnodige gebruik van dieren te vermijden en de statistische significantie bij het

uitvoeren van experimenten te garanderen. 

Junctioneel adhesie molecule A (JAM-A) is een eiwit dat betrokken is bij de verplaatsing

van immuun cellen uit de bloedbaan naar de plaats van ontsteking of inflammatie.

Zowel cellen in het immuunsysteem, zoals monocyten en macrofagen, en cellen die de

bloedbanen vormen drukken JAM-A uit op hun celoppervlak. Recent werd aangetoond

dat JAM-A overmatig uitgedrukt wordt op het celoppervlak van kanker cellen, waardoor

tumor progressie gestimuleerd wordt. Immuuncellen die mogelijks JAM-A uitdrukken zijn 

overvloedig aanwezig in tumoren, zoals monocyten en monocyten en macrofagen. Het

doel van dit project is om de rol van JAM-A aan het oppervlak van monocyten, die zich

in de bloedbaan bevinden, na te gaan in de aanwezigheid van tumoren. Tumor

progressie en immuunsamenstelling in tumoren wordt nagegaan.  

Indien JAM-A een tumor-bevorderende rol speelt in tumor progressie, is JAM-A een

potentiële merker die gebruikt kan worden voor gerichte kanker therapie en voor

diagnostische en prognostische doeleinden. Macrofagen spelen voornamelijk een tumor-

bevorderende role in tumoren. Aangezien macrofagen ontstaan uit monocyten, zijn

monocyten een aangrijpingspunt waarbij de ontwikkeling van tumor-bevorderende

macrofagen onderdrukt kan worden. 

Muis 

 1381 muizen

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Onderzoek naar de rol van het eiwit ‘junctioneel adhesiemolecule A’ op immuuncellen in 

kanker

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Junctioneel adhesie molecule A (JAM-A); perifere monocyten; tumorimmunologie;  

26/04/2019

Ja, uiterlijk 2 maanden na afloop van het project. 



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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 proevenBeschrijf 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

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

2019-Q2-049

07/05/2019-07/05/2023

tumor-geassocieerde macrofagen, immuun checkpoint blokkade, kankertherapie, Nanobodies, 

VSIG4

ja

ja

07/05/2019

Ja - ten laatste binnen 2 maanden na afloop van het project.

De algemene gezondheidsstatus van de muizen tijdens de dierproef wordt nauw opgevolgd door de 

project manager.  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 geëuthaniseerd met CO2 of via nekdislocatie. Voor het bepalen van de humane eindpunten 

wordt gebruik gemaakt van een score tabel.

neen

neen

neen

De dieren worden geïnjecteerd met kanker cellen waardoor tumoren zullen ontwikkelen. Het kan

niet uitgesloten worden dat muizen geen pijn zullen ondervinden tijdens de tumorontwikkeling.

Bijgevolg wordt een ernstige graad van pijn en lijden toegekend aan het project. Voor het

verwijderen van de tumoren, worden de muizen geëuthanaseerd door middel van CO2-inhalatie of

nekdislocatie. Bij ernstige gezondheidsproblemen voor het beëindigen van het experiment en het

collecteren van tumoren zullen de dieren op humane wijze worden geëuthanaseerd door middel van

CO2 inhalatie of nekdislocatie. 

Alle experimenten hangen af van de in vivo groei van de tumoren. Het bestuderen van het

immuunsystem is niet haalbaar met behulp van dierloze in vitro experimenten, gezien de

complexiteit van de tumoromgeving en het immuunsysteem. Momenteel zijn er geen modellen,

bestaande uit lagere diersoorten, beschikbaar die deze studie mogelijk zouden maken. Bovendien

zijn de pro-tumorale eigenschappen van TAMs aangetoond en het best bestudeerd in muis. 

De aangegeven hoeveelheid muizen werd bepaald met behulp van een power analyse om het

onnodige gebruik van dieren te vermijden en de statistische significantie bij het uitvoeren van

experimenten te garanderen. 

Het doel van dit project is om de functie van immuun checkpoint molecule 'VSIG4' na te gaan in

tumorprogressie. VSIG4 wordt voornamelijk uitgedrukt door tumor-opgeleide macrofagen, die een

tumor-bevorderende rol spelen in de tumor. Literatuur toonde eerder aan dat VSIG4 een

immuunsuppressive functie uitoefent tijdens inflammatoire reacties. Zo is VSIG4 in staat T-cell

proliferatie en de functie van T cellen te onderdrukken. Bijgevolg proberen we na te gaan of VSIG4

uigedrukt door tumor-opgeleide macrofagen kan bijdragen tot een immuunsuppressieve

tumoromgeving. Ook trachten we het potentiële immuunsuppressive mechanisme van VSIG4 in de

tumoromgeving te onderzoeken. Indien VSIG4 werkelijk een immuun checkpoint is in de tumor,

zullen we VSIG4 blokkeren met behulp van Nanobodies. 

Indien we kunnen aantonen dat VSIG4 een tumor-bevorderende rol speelt in tumorprogressie,

willen we VSIG4 blokkeren met behulp van nieuw ontwikkelde Nanobodies. Bijgevolg zou dit

onderzoek kunnen leiden tot de ontwikkeling van een nieuwe kankertherapie. Het blokkeren van

immuun checkpoint molecule VSIG4 op tumor-geassocieerde macrofagen zou de pro-tumorale

functies van tumor-geassocieerde macrofagen onderdrukken.  

Muis

Dit project zal gebruik maken van 1448  muizen.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Onderzoek naar de functie van het oppervlakte-eiwit 'VSIG4' in kankerontwikkeling, als 

kandidaatmolecule in kankertherapie. 

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Het gebruik van 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. 

neen

neen

neen



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Karakterisering van de hersenen tijdens een parasitaire infectie, na kortstondige 

verwijdering van een specifiek soort witte bloedcellen in de hersenen.

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Vooraleer de muizen geïnjecteerd worden met tamoxifen zullen ze algemeen worden 

verdoofd, en ook tijdens de chirurgische ingreep zullen verdoving en bijkomende 

medicijnen worden toegediend om pijn of ongemak te minimalizeren. 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. We benadrukken 

dat mochten er toch duidelijke tekenen van gezondheidsproblemen optreden (hierboven 

reeds gespecifieerd), de experimenten zullen worden gestaakt. 

neen

neen

neen

De negatieve effecten voor de muizen zijn van een ernstige graad. De muizen worden in

de buikholte geïnjecteerd met parasieten, die zich verspreiden over het hele lichaam van

de muis. Het is moeilijk in te schatten of de muizen tijdens de volledige duur van de

infectie pijn hebben of lijden. De muizen zullen in een mid- of laat stadium van de infectie

ook een chirurgische ingreep ondergaan, maar dit zal gebeuren onder verdoving en

bijkomende medicijnen zullen worden toegediend om pijn of ongemak te minimalizeren.

Een dag na de operatie zullen de muizen gedood worden door middel van een overdosis

aan verdovende middelen, waarna hun hersenen verder zullen onderzocht worden. Er

moet benadrukt worden dat muizen die duidelijk negatieve effecten beginnen

ondervinden -zoals verminderde beweeglijkheid, niet normale lichaamshouding, verlies

van uiterlijke verzorging of abnormaal gewichtsverlies- onmiddellijk zullen worden

gedood via nekdislocatie (humane eindpunten).

Alternatieven worden geboden voor o.a. het testen van toxiciteit, voornamelijk bij

validatie van medicijnen. Wij willen geen medicijn testen, maar de gevolgen van een

ziekte op hersenmacrofagen nagaan. Hierbij laten de huidige technologieën het niet toe

om de complexe interacties die plaatsvinden tussen de parasiet en de gastheer (muis) in

vitro na te bootsen. Ook computer-gebaseerde methoden bieden geen alternatief, gezien

de variabelen in de interactie tussen parasiet en gastheer niet gekend zijn. Daarom is

een in vivo infectie vereist.

Om het gebruik van dieren zo beperkt mogelijk te houden, maar tegelijkertijd toch de

statistische significantie te garanderen bij het uitvoeren van deze wetenschappelijke

experimenten, werd het aantal benodigde muizen per experiment gebaseerd op eigen

voorgaande data, reeds gepubliceerd onderzoek en statistische analyses (t-test).

De hersenen bevatten -net zoals alle andere organen in het lichaam- witte bloedcellen.

Wij willen een specifieke soort witte bloedcel bestuderen, de choroid plexus macrofaag.

In ons labo worden bepaalde eigenschappen van macrofagen -zoals hun oorsprong,

specifieke gedaante en dynamiek- bestudeerd in normale conditities (gezonde muizen)

en tijdens inflammatie (zieke muizen, geïnfecteerd met een parasiet die de hersenen

infiltreert). Wij willen ons met dit project toespitsen op de apicale choroid plexus

macrofagen, gezien het inflammatie-onderzoek resultaten heeft opgeleverd die

suggereren dat deze cellen een cruciale rol spelen. Wij zullen hun functie onderzoeken

door ze -door locale toediening van een toxisch molecule- te verwijdering uit de

hersenen, en te bepalen hoe dit de hersenen van de zieke muizen beïnvloedt, in

vergelijking met zieke muizen waarin deze cellen niet verwijderd worden en hun normale

functie kunnen uitoefenen. 

Wij beogen met ons onderzoek verschillende tot op heden onbekende aspecten van

macrofagen aan het licht te brengen. Bijgevolg zullen wij met dit onderzoek een nuttige

bijdrage leveren aan de wetenschappelijke gemeenschap. Bovendien zijn

hersenmacrophagen vaak betrokken in neurologische aandoeningen, en kunnen nieuwe

inzichten in de functies van hersenmacrophagen tijdens deze parasitaire infectie in de

hersenen, aanleiding geven tot nieuwe strategieen voor de behandeling van

herseneaandoeningen in het algemeen.

Muizen

294

2019-Q2-050

6/05/2019 - 5/05/2022, 3 jaar

Hersenen, parasiet, macrofagen, choroid plexus, depletie, barrière lekkage

ja

Ingeteelde muizenstammen bieden het voordeel dat parasiet injecties op 

reproduceerbare wijze een infectie induceren. Genetisch gemodificeerde 

muizenstammen laten toe om de werking van het immuunsysteem beter te onderzoeken. 

Bovendien is de muis wat betreft zijn hersenorganisatie, immuunsysteem en 

immuunresponsen zeer vergelijkbaar met de mens. Het welzijn en de gezondheidsstatus 

van de muizen zal dagelijks worden opgevolgd. Wanneer dieren tekenen van 

gezondheidsproblemen vertonen ten gevolge van de infectie (hierboven reeds 

gespecifieerd), zullen ze worden gedood (humane eindpunten).

neen

neen

neen

neen

06/05/2019

Ja, binnen 2 maand na de einddatum van het project.



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

De algemene gezondheidsstatus van de muizen wordt van dichtbij opgevolgd door de 

proefleider en dierenverzorgers. Bovendien worden de muizen tijdens een proef 

minstens dagelijks opgevolgd door de onderzoeker of door de werknemers van de 

dierenfaciliteit. In het geval van ernstige gezondheidsproblemen (humane eindpunten) 

zullen de dieren worden geeuthanaseerd.

neen

neen

neen

De muizen krijgen een injectie van kankercellen in de hersenen en zullen hersentumoren

ontwikkelen. Het kan niet uitgesloten worden dat deze muizen pijn hebben of lijden

tijdens de periode van tumorgroei, vandaar dat hieraan een graad van ernstig wordt

toegeschreven. Deze muizen worden uiteindelijk gedood door middel van een injectie

van verdovende middelen (overdosis), gevolgd door een perfusie.

We willen de tumorgroei in vivo volgen en de tumoren ex vivo karakteriseren. Hierbij

laten de huidige technologieën het niet toe om alternatieve methodes te gebruiken. Tot

op heden zijn geen in vitro modellen beschikbaar die alle aspecten van de tumor, de

interagerende cellen, bloedvaten, zuurstoftoevoer,... in rekening kunnen brengen en

toelaten tumorgroei op te volgen. Maar ook computer-gebaseerde methoden bieden

geen alternatief, gezien de variabelen in de interactie tussen de verschillende cellen

aanwezig in tumoren niet gekend zijn. Daarom is een in vivo tumor injectie vereist.

Om het gebruik van dieren zo beperkt mogelijk te houden, maar tegelijkertijd toch de

statistische significantie te garanderen bij het uitvoeren van deze wetenschappelijke

experimenten, werd het aantal benodigde muizen in samenspraak met experten bepaald.

Tumor geassocieerde macrofagen (TAMs, een bepaald soort immuuncellen) spelen een

cruciale rol in de progressie van hersentumoren en worden geassocieerd met een

slechte prognose. In de pilootstudie 19-220-3, hebben we een medicijn (PLX3397, een

CSF-1R antagonist) gebruikt om TAMs te verwijderen. Behandeling met dit medicijn

leidde tot een gedeeltelijke verwijdering van de TAMs, een tragere tumorgroei en een

evenwichtsverschuiving in de verschillende celpopulaties in de tumor. Met dit project

willen we karakteriseren welke immuuncellen in de tumor aanwezig zijn en waar ze zich

precies bevinden. Bovendien zullen we de medicijnbehandeling combineren met de

genetische afwezigheid van de CCR2 receptor, die essentieel is in het aantrekken van

macrofagen uit de bloedbaan naar de hersenen. We verwachten dat de combinatie van

beide strategieën een volledige (i.p.v. partiële) TAM verwijdering tot gevolg zal hebben.

Zo hopen wij deuren te openen tot nieuwe behandelingen voor dit type kanker.

In verschillende studies worden TAMs in hersentumoren geassocieerd met een slechte

prognose. Door middel van de voorgestelde experimenten beogen wij nieuwe aspecten

van dit tumormodel en de TAMs te achterhalen en zo nieuwe manieren te vinden om de

TAMs te targetten en tumorgroei te vertragen. Op lange termijn kan dit project deuren

openen naar nieuwe therapieën om dit type hersenkanker te behandelen.

muis

204 muizen

2019-Q2-051

2 jaar: 26/04/2019 - 26/04/2021

kanker, hersentumor, tumorimmunologie, macrofagen, microglia, CSF-1R, therapie

ja

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. 

ja

neen

neen

neen

26/04/2019

Ja, een retrospectieve analyse zal worden ingediend binnen 2 maand na afloop van het 

project.

Karakterisering van de omgeving in en rond de hersentumor en de tumorgroei tijdens 

langduringe afwezigheid van immuuncellen die resident in de hersenen aanwezig zijn en 

immuuncellen die de hersenen zijn binnengedrongen vanuit de bloedbaan.



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

De algemene gezondheidsstatus van de muizen wordt van dichtbij opgevolgd door de 

proefleider en dierenverzorgers. Bovendien worden de muizen tijdens een proef 

minstens dagelijks opgevolgd door de onderzoeker of door de werknemers van de 

dierenfaciliteit. In het geval van ernstige gezondheidsproblemen (humane eindpunten) 

zullen de dieren worden geeuthanaseerd.

neen

neen

neen

De muizen krijgen een injectie van kankercellen in de hersenen en zullen

hersentumoren ontwikkelen. Het kan niet uitgesloten worden dat deze muizen pijn

hebben of lijden tijdens de periode van tumorgroei, vandaar dat hieraan een graad van

ernstig wordt toegeschreven. Deze muizen worden uiteindelijk gedood door middel van

een injectie van verdovende middelen (overdosis), gevolgd door een perfusie.

We willen de tumorgroei in vivo volgen en de tumoren ex vivo karakteriseren. Hierbij

laten de huidige technologieën het niet toe om alternatieve methodes te gebruiken. Tot

op heden zijn geen in vitro modellen beschikbaar die alle aspecten van de tumor, de

interagerende cellen, bloedvaten, zuurstoftoevoer,... in rekening kunnen brengen en

toelaten tumorgroei op te volgen. Maar ook in silico methoden bieden geen alternatief,

gezien de variabelen in de interactie tussen de verschillende cellen aanwezig in

tumoren niet gekend zijn. Daarom is een in vivo tumor injectie vereist.

Om het gebruik van dieren zo beperkt mogelijk te houden, maar tegelijkertijd toch de

statistische significantie te garanderen bij het uitvoeren van deze wetenschappelijke

experimenten, werd het aantal benodigde muizen in samenspraak met experten

bepaald.

Hersentumoren bestaan naast kankercellen ook voor een groot deel uit immuuncellen,

waaronder de tumor-geassocieerde macrofagen (TAMs) die tumorgroei-bevorderend of

-remmend kunnen zijn en bijgevolg pro- of anti-tumoraal worden genoemd. Het

blokkeren van de pro-tumorale functies van immuuncellen wordt gezien als een

veelbelovende therapeutische strategie. Nochtans is dit in de context van

hersentumoren geen gemakkelijke opdracht, aangezien TAMs hier afgeleid kunnen zijn

van zowel residente macrofagen uit de hersenen (microglia) als van monocyten

(macrofaag-'voorouders') uit de bloedbaan, en gezien hun verschillende oorsprong

kunnen de twee types TAMs mogelijks ook een verschillende functie hebben. Met deze

studie beogen we de oorsprong(en) van de TAMs in ons tumormodel te achterhalen en

te karakteriseren, zodat het ons in de toekomst toelaat om TAM populaties van

verschillende oorsprong apart te targetten.

Het blokkeren van de tumor-bevorderende eigenschappen van tumor-infiltrerende

macrofagen is een veelbelovende strategie in de behandeling van hersentumoren.

Natuurlijk is dit enkel mogelijk als we exact weten welke soorten cellen in de tumor

micro-omgeving tumor-bevorderd zijn en wat hun oorspong is. De fundamentele kennis

van dit onderzoek kan leiden tot de identificatie van nieuwe biologische doelwitten en

kan tot nieuwe en geoptimaliseerde diagnostische en therapeutische strategieën leiden. 

muis

136 muizen

2019-Q2-052

2 jaar - 26/04/2019 -> 26/04/2021

kanker, hersentumor, tumorimmunologie, oorsprong, macrofagen, microglia, 

monocyten

ja

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. 

ja

neen

neen

neen

26/04/2019

Ja, een retrospectieve analyse zal worden ingediend binnen 2 maand na afloop van het 

project.

Het achterhalen van de oorsprong van macrofagen (een bepaald type immuuncellen) 

die aanwezig zijn in de tumor.



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Onderzoek naar het blokkeren van een chemokine receptor als nieuwe kankertherapie

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

We kunnen geen gebruik maken van 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 bedding materiaal. 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 worden geeuthanaseerd.

neen

neen

neen

De gebruikte proefdieren zullen subcutaan worden geïnjecteerd met cellen van de LLC-

OVA (Lewis Lung Carcinoma - Ovalbumin), MC38 (colon carcinoom) of B16-OVA

(melanoom) 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 worden opgeofferd. De aanwezigheid van een subcutane tumor en de

bijkomende immuunrespons zorgen ervoor dat deze dieren niet in andere experimenten

gebruikt kunnen worden.

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 voorgaande data. 

In dit project willen we dieper ingaan op de rol van de CCR8 chemokine receptor in

tumorgroei. Voorgaand onderzoek in project 17-220-05 heeft al aangetoond dat CCR8

een belangerijke pro-tumorale rol speelt in verscheidene kankermodellen. Hoewel er al

verschillende eigenschappen van CCR8 aan het licht gebracht werden in een voorgaand

project (17-220-05), zijn nog aanvullende experimenten nodig.

In dit project willen we informatie verzamelen die kan bijdragen tot de ontwikkeling 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. 

muis

185 muizen 

2019-Q2-053

01/05/2019-31/04/2023

Kanker, immunotherapie, regulatorische T-cellen, CCR8

ja

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 gelijkaardig bevonden aan de anti-tumorale 

immuunrespons in mens. Daarenboven laat het gebruik van genetisch gemodificeerde 

muizen ons toe om het immuunsysteem te beïnvloeden.

je

neen

neen

neen

26/04/2019

Ja, een retrospectieve analyse zal worden ingediend binnen 2 maand na afloop van het 

project.



Volgenummer van de niet-technische 

samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 
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.

2019-Q2-054

Van 01/06/2019 tot 01/06/2023

kanker; regulatorische T cellen

ja

neen

26/04/2019

Ja, binnen 2 maanden na afloop van het project

Deze pilootstudie maakt enkel gebruik van naïve muizen, zonder hen aan invasieve

procedures te onderwerpen. De muizen zullen onmiddelijk gedood worden om de organen te

verkrijgen.

neen

neen

neen

Deze pilootstudie maakt gebruik van naïve muizen, waardoor de muizen niet onderworpen zijn

aan invasieve procedures ('non-recovery graad'). Bij aanvang van het experiment worden de

muizen onmiddelijk geëuthanaseerd via CO2-inhalatie of nekdislocatie. Bijgevolg zullen de

dieren geen negatieve effecten ervaren door handelingen voorafgaand het experiment. 

Tot op heden is er nog geen betrouwbaar in vitro model ontworpen die de milt van een

zoogdier kan nabootsen. Ook bestaat er nog geen modellen die onderzoek naar

regulatorische T cellen en CD4+ T cellen in de milt kan vervangen en de reacties van

bovenstaande celtypes op omgevingssignalen kan nabootsen. 

Deze pilootstudie zal ons de nodige gemiddelden en standaard deviaties bezorgen, waarmee

we een power analyse kunnen uitvoeren, die als aangrijpsingpunt dient voor opvolgende

experimenten. 

Regulatorische T cellen zijn krachtige onderdrukkers van afweerresponsen in ons lichaam. Ze

spelen een belangrijke rol in het beperken en remmen van schadelijke immuunresponsen. In

kanker dragen deze cellen bij tot mogelijke ongevoeligheid en resistentie bij toepassign van

immunotherapie, waardoor immunotherapieën niet optimaal werken. Daarom zou het voordelig

zijn om selectief de regulatorische T cellen, aanwezig in de tumor, te elimineren, zonder de

regulatorische T cellen uit te schakelen die in de rest van het lichaam instaan voor het

beperken van schadelijke immuunresponsen. Dit is mogelijk door bepaalde eiwitten te viseren,

die enkel aanwezig zijn op de oppervlakte van tumor-infiltrerende T cellen, zoals de

interleukine 1 receptor 2 (IL1R2). Bijgevolg is het doel van dit project om regulatorische T

cellen in de tumor volledig te karateriseren, om ze tenslotte selectief te viseren en uit te

schakelen. In deze pilootstudie willen we nagaan in welke mate bepaalde kandidaatfactoren in

staat zijn om de expressie van IL1R2 op regulatorische T cellen te verhogen.

De resultaten van dit onderzoek kunnen op termijn de basis vormen voor verbeterde

kankertherapieën door gerichte eliminatie van tumor-infiltrerende regulatorische T cellen,

aldan niet in combinatie reeds bestaande kankertherapieën.

Muis

6 muizen 

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Pilootstudie voor een nieuwe kanker therapie die selectief gericht is op tumor-infiltrerende T 

cellen 

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Muizen zijn de laagste diersoort die een vergelijkbaar immuun systeem hebben met het 

immuun systeem van de mens, op vlak van regulatorsiche T cellen.  

neen

neen

neen



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien uit

dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang geboekt

worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen, dieren

of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Een nieuwe kanker therapie die selectief gericht is op tumor-infiltrerende T cellen 

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Aangezien we het effect van kanker willen bestuderen, moeten de muizen uiteraard 

eerst ziek worden, wat een onvermijdelijke  graad van ongemak met zich meebrengt. 

Het welzijn van de dieren wordt dagelijks opgevolgd. Indien dieren zodanig zouden 

lijden dat bepaalde humane eindpunten bereikt worden,  zullen ze onmiddellijk gedood 

worden.		

neen

neen

neen

Om regulatorische T cellen te kunnen isoleren uit tumoren en andere weefsels zullen de

muizen ingespoten worden met kankercellen, wat zal leiden tot tumorvorming. Dit kan

tijdelijk aanleiding geven tot een ernstig lijden. De muizen zullen op vooraf bepaalde

tijdstippen gedood worden om de tumoren en andere weefsels te collecteren. 

De complexiteit van het immuunsysteem en de bijkomende interacties tussen

immuuncellen en kankercellen in de tumor microomgeving kunnen niet benaderd

worden door het gebruik van niet-dierlijke systemen. Hiervoor is een in vivo model

vereist.

De hoeveelheid aan nodige proefdieren werd bepaald met behulp van statistische

power analysen (G*Power) gebaseerd op voorafgaande data of door het minimaal

gebruik van het aantal proefdieren om de verschillende cel types in de tumor te

ontdekken. Het aantal nodige muizen aangegeven in dit project zal niet overschreden

worden bij het uitvoeren van de experimenten.

Regulatorische T cellen zijn krachtige onderdrukkers van afweerresponsen in ons

lichaam. Ze spelen een belangrijke rol in het beperken en remmen van schadelijke

immuunresponsen. In kanker dragen deze cellen bij tot mogelijke ongevoeligheid en

resistentie bij toepassign van immunotherapie, waardoor immunotherapieën niet

optimaal werken. Daarom zou het voordelig zijn om selectief de regulatorische T cellen,

aanwezig in de tumor, te elimineren, zonder de regulatorische T cellen uit te schakelen

die in de rest van het lichaam instaan voor het beperken van schadelijke

immuunresponsen. Dit is mogelijk door bepaalde eiwitten te viseren, die enkel aanwezig

zijn op de oppervlakte van tumor-infiltrerende T cellen, zoals de interleukine 1 receptor

2 (IL1R2). Bijgevolg is het doel van dit project om regulatorische T cellen in de tumor

volledig te karateriseren, om ze tenslotte selectief te viseren en uit te schakelen. 

De resultaten van dit onderzoek kunnen op termijn de basis vormen voor verbeterde

kankertherapieën door gerichte eliminatie van tumor-infiltrerende regulatorische T

cellen, aldan niet in combinatie reeds bestaande kankertherapieën.

Muis

137 muizen

2019-Q2-055

Van 01/06/2019 tot 01/06/2023

kanker; regulatorische T cellen

ja

Muizen zijn de laagste diersoort die een vergelijkbaar immuun systeem hebben met het 

immuun systeem van de mens, op vlak van regulatorsiche T cellen.  

neen

neen

neen

neen

31/05/2019

Ja, binnen twee maanden na afloop van het project. 



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

2019-Q2-056

26/04/2019 tot 26/04/2023

hersenen, circumventriculaire organen, macrofagen, verscheidenheid, oorsprong

ja

neen

26/04/2019

Ja binnen 2 maanden na de einddatum van het project. 

Er wordt steeds getracht om het ongemak van de dieren zoveel mogelijk te verkleinen. Zo 

worden de dieren tijdens de toediening van subcutane injecties ten alle tijden verdoofd 

teneinde stress en ongemak bij de dieren te minimaliseren. 

neen

neen

neen

De negatieve effecten op de muizen zijn in dit project van een matige graad aangezien de

muizen drie maal geinjecteerd worden in een week tijd. De muizen zullen aan het einde

van de experimenten gedood worden zodat de macrofagen in de circumventriculaire

organen kunnen bestudeerd worden. 

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 macrofagen in de circumventriculaire

organen is het cruciaal om deze cellen te bestuderen in hun natuurlijke omgeving waar zij

blootgesteld worden aan weefselspecifieke factoren. Het gebruik van een muizenmodel is

dus noodzakelijk. 

Het aantal muizen dat voor dit project gebruikt zal worden betreft het minimaal aantal

dieren om de variabiliteit in de resultaten te kunnen bepalen.

De hersenen bestaan uit verschillende delen. De circumventriculaire organen zijn hier

een van en deze regio's staan zowel in contact met de hersenen als met de rest van het

lichaam. Ze spelen tevens een belangrijke rol in verschillende fysiologische processen

zoals dorstregulatie en energiemetabolisme. Deze regio's bevatten macrofagen die in dit

project bestudeerd worden. Tot op heden zijn macrofagen in deze regio's niet goed

bestudeerd. In dit project proberen we fundamentele inzichten te verkrijgen in de

verscheidenheid en oorsprong van deze cellen in gezonde dieren. Voor macrofagen in

andere hersenregio's is al aangetoond dat zij een belangrijke rol spelen in de normale

werking van de hersenen. 

Dit project situeert zich in het wetenschappelijke veld van de neuro-immunologie. Dit veld

heeft de voorbije jaren veel aandacht verkregen doordat het betrokken is bij verschillende

hersenaandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer en Multiple Sclerose. Er is

aangetoond dat hersenmacrofagen hier een rol in kunnen spelen. Toch is er over deze

cellen nog weinig geweten en zeker over macrofagen in de circumventriculaire organen

van de hersenen. Met dit project beogen wij fundamentele kennis te vergaren over deze

cellen in gezonde muizen. Deze fundamentele kennis kan dan op termijn gebruikt worden

in verder onderzoek op ziektemodellen.

muis

316 muizen

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

De studie van de verscheidenheid en oorsprong van macrofagen in de micro-regio's, 

gebonden aan de ventrikels van de hersenen

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

De beschikbaarheid van verschillende genetisch gemodificeerde muizenstammen is 

cruciaal voor dit onderzoek en zal ons in staat stellen om fundamentele kennis te 

vergaren over het immuunsysteem in de hersenen. De muis is het enige organisme 

waarvoor zulke genetisch gemodificeerde stammen beschikbaar zijn.  

neen

neen

neen



Volgenummer van de niet-technische 

samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 
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.

2019-Q2-057

26/04/2019 tot 26/04/2022

Hersenen, macrofagen

ja

De beschikbaarheid van verschillende genetisch gemodificeerde muizenstammen is 

cruciaal voor dit onderzoek en zal ons in staat stellen om fundamentele kennis te 

vergaren over het immuunsysteem in de hersenen. De muis is het enige organisme 

waarvoor zulke genetisch gemodificeerde stammen beschikbaar zijn.  

neen

neen

neen

neen

26/04/2019

Ja binnen 2 maanden na de einddatum van het project. 

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Analyse van genetisch-gemodificeerde muismodellen om immuuncellen in de hersenen 

te bestuderen. 

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Er wordt steeds getracht om het ongemak van de dieren zoveel mogelijk te verkleinen. 

Zo worden de dieren tijdens de toediening van subcutane injecties ten alle tijden 

verdoofd teneinde stress en ongemak bij de dieren te minimaliseren. 

neen

neen

neen

De negatieve effecten op de muizen zijn in dit project van een matige graad. De helft

van de muizen zal drie maal een injectie krijgen onder verdoving. De andere helft dient

als controle en zal niet geïnjecteerd worden. Voor deze muizen kan dus geen

ernstgraad geformuleerd worden. De muizen zullen aan het einde van de experimenten

gedood worden zodat de macrofagen kunnen bestudeerd worden. 

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 de werking van genetisch-

gemodificeerde muismodellen, bedoeld om hersenmacrofagen te bestuderen is het

cruciaal om muizen te gebruiken. 

Het aantal muizen dat voor dit project gebruikt zal worden betreft het minimaal aantal

dieren dat nodig is om kwalitatief onderzoek mogelijk te maken. 

 Microglia zijn de weefsel-resident macrofagen van de hersenen en spelen een 

belangrijke rol in de normale dagdagelijkse werking van de hersenen. Eveneens 

verkennen zij voortdurend hun omgeving en zijn ze in staat om vestoringen te 

detecteren. Microglia zijn betrokken bij verscheidenen ziektemodellen zoals de ziekte 

van Alzheimer en Multiple Sclerose. Het is daardoor van cruciaal belang om 

fundamentele kennis te bekomen over deze cellen. Hiervoor zijn genetisch-

gemodificeerde muismodellen die toelaten om deze cellen te detecteren en te volgen 

zeer belangrijk. Met dit project trachten wij zulke modellen te evalueren.  

Dit project situeert zich in het wetenschappelijke veld van de neuro-immunologie. Dit

veld heeft de voorbije jaren veel aandacht verkregen doordat het betrokken is bij

verschillende hersenaandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer en Multiple Sclerose.

Er is aangetoond dat hersenmacrofagen hier een rol in kunnen spelen. Toch is er over

deze cellen nog weinig geweten. Met dit project beogen wij genetisch-gemodificeerde

muismodellen te evalueren die ons fundamentele kennis kunnen verschaffen over

hersenmacrofagen. 

muis

96 muizen



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

2019-Q2-058

1 jaar - 01/06/2019 - 01/06/2020

kanker, tumorimmunologie, macrofagen, microglia, monocyten, proliferatieve capaciteit

ja

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. 

neen

neen

neen

neen

31/05/2019

Ja, een retrospectieve analyse zal worden ingediend binnen 2 maand na afloop van het 

project.

Kunnen macrofagen prolifereren in de tumor micro-omgeving?

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

De algemene gezondheidsstatus van de muizen wordt van dichtbij opgevolgd door de 

proefleider en dierenverzorgers. Bovendien worden de muizen tijdens een proef 

minstens dagelijks opgevolgd door de onderzoeker of door de werknemers van de 

dierenfaciliteit. In het geval van ernstige gezondheidsproblemen (humane eindpunten) 

zullen de dieren worden geeuthanaseerd.

neen

neen

neen

De muizen krijgen een injectie van kankercellen in de hersenen en zullen

hersentumoren ontwikkelen. Het kan niet uitgesloten worden dat deze muizen pijn

hebben of lijden tijdens de periode van tumorgroei, vandaar dat hieraan een graad van

ernstig wordt toegeschreven. Deze muizen worden uiteindelijk gedood door middel van

een injectie van verdovende middelen (overdosis), gevolgd door een perfusie.

We willen de tumorgroei in vivo volgen en de tumoren ex vivo karakteriseren. Hierbij

laten de huidige technologieën het niet toe om alternatieve methodes te gebruiken. Tot

op heden zijn geen in vitro modellen beschikbaar die alle aspecten van de tumor, de

interagerende cellen, bloedvaten, zuurstoftoevoer,... in rekening kunnen brengen en

toelaten tumorgroei op te volgen. Maar ook in silico methoden bieden geen alternatief,

gezien de variabelen in de interactie tussen de verschillende cellen aanwezig in tumoren

niet gekend zijn. Daarom is een in vivo tumor injectie vereist.

Om het gebruik van dieren zo beperkt mogelijk te houden, maar tegelijkertijd toch de

statistische significantie te garanderen bij het uitvoeren van deze wetenschappelijke

experimenten, werd het aantal benodigde muizen in samenspraak met experten

bepaald.

Onze voorgaande experimenten hebben aangetoond dat tumoren trager ontwikkeling

wanneer de GL261 glioblastoma cellijn wordt geïnjecteerd in CCR2KO muizen. De

reden voor vertraagde tumorgroei is de verminderde capaciteit van monocyten om te

infiltreren in de tumor micro-omgeving. Desalniettemin blijft de vraag hoe de afwezigheid

van monocyten de rest van de immuuncellen in de tumor beïnvloedt. Via dit experiment

willen we begrijpen of tumor-infiltrerence macrofagen prolifereren in de tumor micro-

omgeving en of, in het specifieke geval van CCR2KO muizen, de proliferatieve

capaciteit macrofagen verandert aangezien de hoeveelheid cellen die aanwezig zijn in

CCR2KO tumoren drastisch verandert. 

Het inhiberen van de tumor-bevorderende eigenschappen van tumor-infiltrerende

macrofagen is een veelbelovende strategie in de behandeling van hersentumoren.

Uiteraard is dit enkel mogelijk indien we de functionele capaciteiten kennen van deze

tumor-infilterende macrofagen. De fundamentele kennis van dit onderzoek kan leiden tot 

de identificatie van nieuwe biomerkers/targets en kan tot nieuwe en geoptimaliseerde

diagnostische en therapeutische strategieën leiden. 

muis

80 muizen



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Voorbereidende studie om de tumorgroei in tetraspanin-deficiënte muizen te 

karakteriseren

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

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 het lijden van de dieren 

te ernstig zou worden, zullen ze onmiddellijk geëuthanaseerd worden.		

neen

neen

neen

Om de tumorgroei op te volgen zullen de muizen onderhuids ingespoten worden met

kankercellen om de vorming van tumoren te veroorzaken. Dit kan tijdelijk aanleiding

geven tot een ernstig lijden. De muizen zullen dan opgevolgd worden en de tumorgrootte

zal opgemeten worden om de 2 à 3 dagen.

Dit project is gericht op het bekomen van basisinformatie over de tumorgroei in een

tetraspanin-deficiënte context. Deze informatie kan enkel bekomen worden uit

genetische gemodificeerde dieren die enerzijds toelaten specifieke deficiënties (hier voor

tetraspanins) in te voeren en anderzijds ook tumorgoei te monitoren in een

immuuncontext gelijkaardig aan die van de mens.

Dit is een voorbereidende studie die zal toelaten te bepalen welke kankermodellen

relevant zijn om te onderzoeken in de context van tetraspanins. Hierdoor kan er voor

verdere experimenten enkel gewerkt worden met geschikte tumormodellen, zonder

overbodige kankermodellen in beschouwing te nemen. Daarnaast werd ook gekozen

voor een statistisch relevant aantal dieren op basis van een power analyse, maar zonder

voor herhalingen te opteren gezien het enkel gaat om een voorbereidende studie om de

modellen te selecteren.

Tumoren bestaan niet enkel uit kankercellen, maar ook allerlei gewone cellen, zoals

immuuncellen. Sommige van die immuuncellen kunnen door kankercellen corrupt

worden en zo tumorgroei bevorden. Dit gebeurt door kankersignalen die door het

membraan van de immuuncel gaan. Hiervoor is een reorganisatie van de eiwitten in het

membraan vereist. Een van die eiwitsoorten, namelijk tetraspanins, zijn een potentiëel

doel voor een nieuwe immuuntherapie. Maar om dit te verwezenlijken, moeten we eerst

bepalen in welke type kanker dit zou kunnen werken. Hiervoor willen we eerst de

tumorgroei in specifieke tetraspanin-deficiënte (CD537) muizen onderzoeken en bepalen

welke kankertypes in aanmerking komen; door te zien welke kankertypes vertraagd

groeien in deze muizen. Na deze voorbereidende studie werken we dan verder met de

geïdentificeerde kankertypes.

Deze voorbereidende studie zal verder onderzoek naar tetraspanins en hun rol in kanker

vergemakkelijken door kankertypes te identificeren waarin tetraspanin-deficiëntie zorgt

voor een vertraagde tumorgroei.

muis

60 muizen

2019-Q2-059

10/06/2019 - 9/06/2020

Kanker; Tetraspanin; Tumor

ja

Muizen hebben een immuunsysteem 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 interageren. Deze complexe interacties zijn 

momenteel echter nog niet reproduceerbaar in vitro . Onderzoek in muizen is in dit geval 

dus nodig om onderzoeksresultaten te kunnen vertalen naar een klinische context.

neen

neen

neen

neen

04/06/2019

Ja, binnen 2 maanden na afloop van het project



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien uit

dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang geboekt

worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen, dieren

of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

2019-Q2-060

12.06.2019-12.06.2023

kanker; regulatorische T cellen

ja

Muizen zijn de laagste diersoort die een vergelijkbaar immuunsysteem hebben met het 

immuunsysteem van de mens, op vlak van regulatorsiche T cellen.  

je

neen

neen

neen

12.06.2019

Ja, binnen twee maanden na afloop van het project. 

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Pilootstudie voor “Een nieuwe kanker therapie die selectief gericht is op tumor-

infiltrerende T cellen”

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Aangezien we het effect van kanker willen bestuderen, moeten de muizen uiteraard 

eerst ziek worden, wat een onvermijdelijke  graad van ongemak met zich meebrengt. 

Het welzijn van de dieren wordt dagelijks opgevolgd. Indien dieren zodanig zouden 

lijden dat bepaalde humane eindpunten bereikt worden,  zullen ze onmiddellijk gedood 

worden.		

neen

neen

neen

Om regulatorische T cellen te kunnen isoleren uit tumoren en andere weefsels zullen de

muizen ingespoten worden met kankercellen, wat zal leiden tot tumorvorming. Dit kan

tijdelijk aanleiding geven tot een ernstig lijden. De muizen zullen op vooraf bepaalde

tijdstippen gedood worden om de tumoren en andere weefsels te collecteren. 

De complexiteit van het immuunsysteem en de bijkomende interacties tussen

immuuncellen en kankercellen in de tumor microomgeving kunnen niet benaderd

worden door het gebruik van niet-dierlijke systemen. Hiervoor is een in vivo model

vereist.

Deze pilootstudie zal ons de nodige gemiddelden en standaard deviaties bezorgen,

waarmee we een power analyse kunnen uitvoeren, die als aangrijpingspunt dient voor

opvolgende experimenten. Het aantal nodige muizen aangegeven in dit project zal niet

overschreden worden bij het uitvoeren van de experimenten.

Regulatorische T cellen zijn krachtige onderdrukkers van afweerresponsen in ons

lichaam. Ze spelen een belangrijke rol in het beperken en remmen van schadelijke

immuunresponsen. In kanker dragen deze cellen bij tot mogelijke ongevoeligheid en

resistentie bij toepassign van immunotherapie, waardoor immunotherapieën niet

optimaal werken. Daarom zou het voordelig zijn om selectief de regulatorische T cellen,

aanwezig in de tumor, te elimineren, zonder de regulatorische T cellen uit te schakelen

die in de rest van het lichaam instaan voor het beperken van schadelijke

immuunresponsen. Dit is mogelijk door bepaalde eiwitten te viseren, die enkel aanwezig

zijn op de oppervlakte van tumor-infiltrerende T cellen, zoals de interleukine 1 receptor 2

(IL1R2). Bijgevolg is het doel van dit project om regulatorische T cellen in de tumor

volledig te karateriseren, om ze tenslotte selectief te viseren en uit te schakelen. 

De resultaten van dit onderzoek kunnen op termijn de basis vormen voor verbeterde

kankertherapieën door gerichte eliminatie van tumor-infiltrerende regulatorische T

cellen, al dan niet in combinatie reeds bestaande kankertherapieën.

Muis

216 muizen 



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

2019-Q2-061

26/04/2019-25/04/2021

dosimetrie, radioactiviteit, kanker, antilichaam fragment

neen

je

26/04/2019

Ja, maximum binnen twee maanden na finalisatie van het project. 

 Alle interventies zullen plaatsvinden onder anesthesie. In de studie waarbij de 

maximale getollereerde dosis (de hoogste radioactieve dosis die werkzaam is zonder 

het induceren van ontoelaatbare neveneffecten) wordt geselecteerd zullen de dieren 

gedood worden op het moment dat negatieve effecten zichtbaar worden. Hierdoor 

worden mogelijkse effecten op het welzijn van de dieren tot een minimum herleid. 

neen

neen

neen

De dieren zullen geinjecteerd worden met radiogemerkte antilichaam fragmenten en 

vervolgens onderworden aan niet-invasieve beeldvorming. Alle manipulaties worden 

uitgevoerd onder anesthesie, wat de procedure-gerelateerde negatieve effecten 

minimaliseerd. Een aantal dieren zullen intraveneus geinjecteerd worden met 

radiogemerkte antilichaam fragmenten waarna ze opgevolgd worden in de tijd. Deze 

dieren zullen enkel in een finaal stadium negatieve effecten ondervinden. Op dat 

moment zullen de dieren gedood worden, waarna organen en weefsels geisoleerd 

worden voor verdere analyse. De verwachte ernsgraad wordt ingeschat als "ernstig". 

In dit project zullen we de distributie van radiogemerkte antilichaam fragmenten nagaan 

in de tijd and de verzamelde resultaten gebruiken om een dismetrische bepaling uit te 

voeren. Vandaag de dag zijn er nog geen accurate in silico medellen beschikbaar die de 

complexiteit van een levend organisme in acht nemen. 

Voor de observationele studie zullen drie tot vier dieren gebruikt worden (afhanelijk van 

het specifieke experiment). Voor de  studie waarbij we op zoek gaan naar de maximale 

getollereerde dosis (de hoogste radioactieve dosis die werkzaam is zonder het 

induceren van ontoelaatbare neveneffecten) zijn vijf dieren voorzien per 

behandelingsgroep. Dit is het laagst aantal dieren nodig om relevante resultaten te 

bekomen. 

Het project onderzoekt in welke hoedanigheid dosimetrie tumor controle en mogelijke 

toxiciteit in gezond weefsel kan inschatten na het uitvoeren van gerichte radionuclide 

therapie met antilichaam fragmenten. Dit zal toekomstige klinische studies ten goede 

komen, aangezien het ervoor zorgt dat klinisch personeel beter in staat zal zijn om de 

meest geschikte radioactieve dosis te bepalen waarbij voldoende straling aan de kanker 

cellen wordt gegeven, terwijl de straling naar gezond weefsel geminimaliseerd wordt. 

 Vandaag de dag zijn er nog geen accurate in silico medellen beschikbaar die de 

complexiteit van een levend organisme in acht nemen. Met deze set van experimenten 

gaan we echter wel onderzoeken of we de verdeling van radioactivitiet in het lichaam in 

de tijd kunnen bepalen via beeldvorming. Als dit inderdaad mogelijk blijkt te zijn, dan zal 

dit het gebruik van dieren voor het meten van de verdeling van radioactiviteit in het 

lichaam betrekkelijk reduceren. 

muis

103 muizen 

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Dosimetrie van radiogemerkte antilichaamfragmenten voor de behandeling van kanker

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Met dit project maken we een inschatting van de radioactieve dosis depositie in 

verschillende organen na injectie van radiogemerkte antilichaam fragmenten en volgen 

we deze in de tijd. De bekomen resultaten worden vervolgens gebruikt voor een analyse 

van de verdeling van de radioactiviteit in het licaam van de muis. Het is van belang om 

dit te bekijken in een levend organisme dat voldoende dicht aanleunt bij de humane 

situatie. De muis is de geschikte diersoort. 

neen

neen

neen



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen, dieren 

of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?  

Wat is het maximaal 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?

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.

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.  

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.

2019-Q2-062

11.04.2019 tot 30.03.2021

Kanker, beeldvorming,  immuuntherapie

neen

De muis is de laagste diersoort die we kunnen gebruiken om de biodistributie van

radioactief gemerkte kameel antilichamen na te gaan en beeldvorming van LAG-3

m.b.v. deze radioactief gemerkte kameel antilichamen uit te voeren, waarbij de

resultaten kunnen geëxtrapoleerd worden naar de mens.

ja

neen

neen

neen

10/04/2019

ja, ten laatste 2 maand na afloop van het project

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Evaluatie van kameel antilichamen voor beeldvorming, gericht tegen een menselijke

receptor genaamd LAG-3, betrokken in het immuunsysteem, in een muismodel met

een menselijke vorm van het immmuunsysteem

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100

karakters)

Alle handelingen gebeuren onder verdoving (ook het doden van de muizen). De dieren

worden meermaals per week opgevolgd, waarbij gedrag, welzijn en gewicht wordt

gecontroleerd. Dit wordt genoteerd in een dierenwelzijnsdagboek. Bij afwijkend gedrag,

welzijn of >20% gewichtsverlies, worden de dieren uit het experiment gehaald.

neen

neen

neen

Muizen met een menselijke vorm van het immuunsysteem worden intraveneus

geinjecteerd met radioactief gemerkte kameel antilichamen, waarna beeldvoming wordt

uitgevoerd. Aan het eind van het experiment worden de dieren gedood om organen te

collecteren voor verdere analyse. Alle handelingen gebeuren onder verdoving. De

verwachte graad van ernst is mild.  

De experimenten zijn bedoeld om na te gaan of humaan LAG-3 uitgedrukt op

afweercellen aanwezig in organen zoals milt enn lymfeknopen gedetecteerd wordt en

zo ja hoe sterk de signalen zijn. Deze studie werd vooraf gegaan door tal van in vitro

testen. Echter, beeldvorming van afweercellen, zoals deze verdeeld zitten over

verschillende organen, kan niet nagebootst worden in vitro. 

Om waardevolle conclusies te kunnen trekken (statistische relevantie aan te tonen)

dienen voldoende dieren in het experiment opgenomen te worden. Protocollen

uitgewerkt met de hulp van statistici garanderen dat niet meer dieren dan nodig worden

gebruikt.

Afweercellen kunnen kankercellen doden. Echter, immuunonderdrukkende cellen,

aanwezig in de tumoromgeving, gebruiken LAG-3 om afweercellen af te remmen.

Antilichamen die LAG-3 blokkeren, worden in de kliniek onderzocht als behandeling

voor kanker. De aanwezigheid van LAG-3 in de tumoromgeving is een belangrijke

factor in het al dan niet werken van de therapie. Wij ontwikkelen een niet-invasieve

methode om de aanwezigheid van humaan LAG-3 in beeld te brengen. Hiervoor

gebruiken we kleine kameel antilichamen, omdat deze radioactief kunnen gemerkt

worden wat beeldvorming toe laat. Omdat LAG-3 wordt uitgedrukt op afweercellen,

willen we in muizen met een humaan immuunsysteem nagaan hoe sterk de signalen

zijn met het humaan LAG-3 bindend kameel antilichaam. Dit zal toelaten in te schatten

of de volgende stap kan genomen worden, nl. beeldvorming in patiënten. 

LAG-3 wordt door afweercellen uitgedrukt na activatie. Bij binding van LAG-3 met zijn

liganden i.e., MHC-II, Galectin-3, LSECtine en FGL-1 raken deze afweercellen uitgeput

en zijn ze niet meer in staat om kankercellen te doden. Antilichamen die LAG-3

blokkeren, nemen deze rem weg. Momenteel worden verschillende antilichamen in de

kliniek getest. Echter is het ook belangrijk om in te schatten welke patient wel of niet

gaat reageren op de therapie. Omwille van de hoge therapie kost en de onzekerheid

voor de patient op succes, is er nood aan een test die de kans op slagen kan

voorspellen. Wij hebben reeds kameel antilichamen geselecteerd om op niet-invasieve

wijze de aanwezigheid van LAG-3 in beeld te brengen. Om deze tot de kliniek te

brengen, dienen we aan te tonen dat deze kameel antilichamen LAG-3 op afweercellen

in beeld kunnen brengen.

muis 

30 muizen



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?  

Wat is het maximaal 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?

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.

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.  

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.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Cryo-Fluorescentie Tomografie van gemerkte tumor geassocieerde immuuncellen

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

De muis is de laagste diersoort die kan worden gebruikt voor het bestuderen van bloed-

hersenbarrière-interacties en biodistributiestudies, maar blijft relevant voor extrapolatie 

naar patiënten.

neen

neen

neen

Tijdens de procedures worden de dieren steeds onder anesthesie gehouden om pijn of 

stress te voorkomen en wordt pijnstilling toegediend waar nodig. 

neen

neen

neen

Net zoals bij mensen kunnen hersentumoren bij dieren gedragsafwijkingen teweeg

brengen. De hoogst geschatte graad van ernst wordt dan ook als 'Ernstig' beschouwd.

De experimenten worden echter sneller beëindigd dan de eerste bijwerkingen zouden

optreden. 

De dieren worden op het einde van het experiment gedood door nekdislocatie onder

verdoving voor beeldvorming en weefselonderzoek.

Op dit moment zijn in vitro en in silico methoden ontoereikend om de complexiteit van

de in vivo farmacokinetiek van toegediende contraststoffen op voldoende nauwkeurige

wijze te bepalen.

Per groep worden 4 dieren gebruikt. Dit aantal werd volgens power analyse bepaald als

het minimale aantal dieren dat gebruikt moet worden om statistisch relevante data te

bekomen.

Glioblastoma is tot op heden nog steeds een ongeneeslijke ziekte waarbij herval nog

steeds universeel optreedt na resectie. Dit is deels te wijten aan de invasieve aard van

tumor. In dit project wordt nagegaan of antilichaamfragmenten uit de kameelachtigen -

gekoppeld aan fluorescente moleculen - in staat zijn om immuuncellen die

hersentumoren infiltreren te visualiseren. Resectie-efficiëntie zal in dit project

beoordeeld worden na het toedienen van een fluorescent-gemerkt antilichaamfragment. 

Indien succesvol wordt aangetoond dat antilichaamfragmenten gebruikt kunnen worden

om hersentumoren efficiënter te resecteren d.m.v. fluorescentie-geassisteerde chirurgie

door selectief de tumor-geassocieerde macrofagen te visualiseren. Zo kunnen de

tumormarges duidelijk in beeld gebracht worden, en is de kans kleiner dat gezond

weefsel wordt verwijderd, wat een verbetering voor de levenskwaliteit van de patiënt

garandeert.

Muis

24 muizen

2019-Q2-063

26/04/2019 - 26/04/2020

SdAb, Glioblastoma, Fluorescentie, intraoperatief

neen

je

26/04/2019

Ja, binnen 2 maand na completie van het project



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of

hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen, dieren

of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

je

neen

neen

neen

26/04/2019

ja, ten laatste 2 maand na afloop van het project

2019-Q2-064

01/06/2019 tot 31/05/2021

Kanker, beeldvorming,  immuuntherapie

ja

De muis is de laagste diersoort die we kunnen gebruiken om de biodistributie van PD-L1

m.b.v. radioactief gemerkte kameel antilichamen te onderzoeken, waarbij de resultaten

kunnen geëxtrapoleerd worden naar de mens.

Alle handelingen gebeuren onder verdoving (ook het doden van de muizen). De dieren

worden meermaals per week opgevolgd, waarbij gedrag, welzijn en gewicht wordt

gecontroleerd. Dit wordt genoteerd in een dierenwelzijnsdagboek. Bij afwijkend gedrag,

welzijn of gewichtsverlies, worden de dieren uit het experiment gehaald.

neen

neen

neen

Muizen met een kwaadaardige huidkanker worden intraveneus geinjecteerd met

nanopartikels. Beeldvorming met radioactief gemerkte kameel antilichamen wordt

herhaaldelijk uitgevoerd. Aan het eind van het experiment worden de dieren gedood om

organen te collecteren voor verdere analyse. Alle handelingen gebeuren onder

verdoving. De verwachte graad van ernst is matig omdat de tumorgroei beperkt is. 

De experimenten zijn bedoeld om na te gaan hoe expressie van PD-L1 evolueert in de

tumor en immunologische organen na nanopartikel vaccinatie. Omdat de expressie van

PD-L1 wordt beïnvloed door complexe interacties tussen afweercellen evenals

kankercellen, kan dit enkel in vivo worden bestudeerd.

Om  waardevolle conclusies te kunnen trekken, m.a.w. statistische relevantie aan te 

tonen, dienen voldoende dieren in het experiment opgenomen te worden. Protocollen 

uitgewerkt met de hulp van statistici garanderen dat niet meer dieren dan nodig worden 

gebruikt.

Kankeronderzoek heeft aangetoond dat vaccinatie met nanopartikels veilig is en

afweercellen opwekt die kankercellen kunnen aanvallen. Echter, kankercellen evenals

antigen-presenterende cellen kunnen een molecule, genaamd PD-L1, gebruiken om de

aanval van afweercellen vroegtijdig te stoppen. Antilichamen werden ontwikkeld om PD-

L1 af te schermen en aldus de afweercellen een betere kans te geven om kankercellen

te vernietigen. Een goede combinatie van nanopartikel vaccinatie en PD-L1 blokkering,

zou tot een beter therapie resultaat moeten leiden. Vragen die hierbij rijzen zijn; (1) op

welke locatie en (2) wanneer na nanopartikel vaccinatie dient PD-L1 afgeschermd te

worden. Om deze vragen te beantwoorden zullen we met een niet-invasieve methode

de aanwezigheid van PD-L1 in kaart brengen. Hiervoor gebruiken we kleine kameel

antilichamen, omdat deze radioactief kunnen gemerkt worden wat beeldvorming toe

laat.

Het in kaart brengen van de dynamische PD-L1 expressie in de tumor en

immunologische organen (bv. milt) na vaccinatie met nanopartikels, zal toe laten om op

basis van weten-schappelijk bewijs een combinatie therapie gebaseerd op PD-L1

blokkering te ontwikkelen. Zowel kanker vaccinatie als PD-L1 blokkering wordt

momenteel in de kliniek toegepast. Succes wordt behaald in subsets van

kankerpatiënten. Door beide op een goede manier te combineren, zal het aantal

patiënten dat voordeel haalt uit de therapie aanzienlijk stijgen. Daarenboven zullen

de bekomen data gebruikt worden om nieuwe statistische modellen, die werden

ontwikkeld om hypotheses te testen met kleine data sets (minder dieren), te valideren.

Muis 

274 Muizen

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Niet-invasieve beeldvorming van PD-L1, een molecule die afweercellen verlamt, na

behandeling met nanopartikels die kankerspecifieke afweercellen activeren.
Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100

karakters)



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Vergelijkende studie voor het therapeutisch effect van alfa- en beta-stralende isotopen: 

Gerichte radionuclide therapie met Actinium-225 en Jood-131

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Tijdens de procedures worden de dieren steeds onder anesthesie gehouden om pijn of 

stress te voorkomen en wordt pijnstilling toegediend waar nodig. 

neen

neen

neen

Net zoals bij mensen kunnen hersentumoren bij dieren gedragsafwijkingen teweeg

brengen. De hoogst geschatte graad van ernst wordt dan ook als 'Ernstig' beschouwd. 

De dieren worden bij vertoon van de humane eindpunten gedood door nekdislocatie

onder verdoving voor weefselonderzoek.

Op dit moment zijn in vitro en in silico methoden ontoereikend om de complexiteit van de

in vivo farmacokinetiek van toegediende contraststoffen op voldoende nauwkeurige wijze

te bepalen.

Per groep worden 14 dieren gebruikt. Dit aantal werd volgens power analyse bepaald als

het minimale aantal dieren dat gebruikt moet worden om statistisch relevante data te

bekomen.

Nanobodies (Nbs) zijn de antigeen-bindende fragmenten van kameelachtige

antilichamen. Eerder onderzoek van onze werkgroep heeft aangetoond dat deze Nbs

efficiënte vehikels zijn om therapeutische en diagnostische radioactieve elementen af te

geven aan specifieke oppervlakte-receptoren op kankercellen. Het doel van dit project is

het valideren van radioactief gemerkte Nbs die binden op de HER2 merker - vaak tot

uitdrukking gebracht door borstkankercellen - als een tumorspecifiek vehikel voor de

ontwikkeling van een nieuwe therapie voor borstkanker hersenmetastasen. 

Borstkanker hersenmetastase is tot op heden nog steeds een ongeneeslijke complicatie

van borstkanker patiënten, vooral bij HER2-positieve lesies. De bloed-hersenbarrière is

deels verantwoordelijk voor het falen van verschillende behandelingen. In dit project

wordt nagegaan of anti-HER2 Nanobodies, gemerkt met therapeutische radionucliden,

gebruikt kunnen worden om deze ziekte te bestrijden. 

Muis

140 Muizen 

2019-Q2-065

26/04/2019 - 26/04/2021

nanobodies, gerichte radiotherapie, borstkanker, hersen metastase

neen

De muis is de laagste diersoort die kan worden gebruikt voor het bestuderen van bloed-

hersenbarrière-interacties, maar blijft relevant voor extrapolatie naar patiënten. 

Immuundeficiënte naakte muizen werden gekozen vanwege hun gunstige tumor- en 

xenograftgroei.

je

neen

neen

neen

26/04/2019

Ja, binnen 2 maand na voltooien van de beschreven experimenten



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Evaluatie van doelwitten voor diagnose en therapie van kanker

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

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. 

neen

neen

neen

De verwachte negatieve effecten zullen herleid worden tot het minimum. 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).

Vooraleer er gekozen werd voor deze muizenproeven, werden de nanobodies reeds op

relevante kankercellen getest. Hierdoor hebben de gekozen nanobodies hun medisch

potentieel bewezen tijdens de eerste fase van het project, op basis van dierloze

proeven. Als volgende fase dient de opname van de nanobodies in de verschillende

organen en weefsels in het lichaam onderzocht te worden. Hiervoor is een levend

organisme als onderzoeksmodel nodig. 

Met dit project willen we antistoffen selecteren die in staat zijn om bepaalde

membraaneiwitten die uitgedrukt worden op het oppervlak van kankercellen op een

specifieke manier te binden. Deze nanobodies zullen uiteindelijk dienen als

transportmoleculen om therapeutisch radioactieve elementen naar de kankercellen te

transporteren. Met dit specifiek beschreven experiment willen we de reeds

geselecteerde nanobodies (met het beste medisch potentieel) verder karakteriseren in

relevante muizenmodellen. De muismodellen die in dit experiment aangewend worden

drukken de menselijke variant van de twee kankergeasocieerde membraanreceptoren

uit, waardoor ze nog beter in staat zijn de menselijke situatie na te bootsen. 

Door gebruik te maken van een muismodel dat meer lijkt op de menselijke situatie,

kunnen de resultaten beter geïnterpreteerd en overdragen worden naar toekomstige

kankerbehandelingen voor patienten. 

Muis

45 muizen

Voor deze experimenten worden 3 muizen per nanobody gebruikt. Dit is gebaseerd op

een gestandardiseerd proces, waarbij het laagst mogelijk aantal dieren gebruikt wordt

waarbij statistisch significante resultaten verkregen kunnen worden. 

2019-Q2-066

28/06/2019 - 27/06/2020

Radiotherapie, kankertherapie, beeldvorming, nanobodies, knock-in muismodel

neen

De muis is de laagste diersoort die we kunnen gebruiken om de karakeristieken van 

deze nanobodies te evalueren, waarbij het nog relevant blijft voor gebruik in de mens. 

je

neen

neen

neen

28/06/2019

Ja, binnen 2 maanden na het afronden van het project 



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Ontwikkeling van een nieuwe microPET voor medische beeldvorming bij kleine 

proefdieren: vergelijking met een bestaand toestel

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Alle procedures worden onder anesthesie uitgevoerd. 

neen

neen

neen

De verwachte graad van ernst is mild, gezien de intraveuze toediening van de

contraststof en de medische beeldvorming slechts minimaal pijn of lijden zullen

veroorzaken. Bovendien worden alle procedures onder anesthesie uitgevoerd. 

Er bestaan geen in vitro alternatieven om de eigenlijke beeldvorming bij kleine

proefdieren tussen 2 systemen te vergelijken. Kwantitatieve vergelijking van oa de

gevoeligheid en resolutie van beide systemen werd reeds uitgevoerd mbv fantomen. 

Er wordt maar 1 muis gebruikt omdat het over een kwalitaiteve vergelijking gaat. De rest

van het globale project wordt in Vlaanderen uitgevoerd. 

Het doel van het project is om de kwaliteit van beelden bekomen met een nieuwe of een

bestaande camera te vergelijken. De nieuwe camera zal ons toelaten om medische

beelden te bekomen bij kleine proefdieren met hogere resolutie en hogere gevoeligheid.

De nieuwe camera zal ons toelaten om medische beelden te maken bij kleine proefdieren

met hogere resolutie en hogere gevoeligheid dan voordien. Daarmee kunnen biologisfche

processen tijdens medisch wetenschappelijk onderzoek niet-invasief opgevolgd worden

met meer accuraatheid. 

Muis

1 muis

2019-Q2-067

01/08/2019 - 31/7/2020

medische beeldvorming, nucleaire beeldvorming

ja

De beeldvormingscamera is gemaakt om kleine proefdieren zoals muizen en ratten te 

scannen. Daarom hebben we voor een muis gekozen. 

neen

neen

neen

neen

28/06/2019

Ja, binnen 2 maand na afloop van het project



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

2019-Q2-068

1/05/2019 - 30/04/2023

Pancreas eiland transplantatie, Eiland van Langerhans, Beta cel, Diabetes, 

Orgaandonatie

neen

De muis is een gekend diermodel binnen het onderzoeksveld van 

eilandjestransplantatie. Een diermodel bij een "lagere" soort is niet mogelijk gezien de 

onderzoeksvraag naar vascularisatie en innesteling. 

je

neen

neen

neen

26/04/2019

Ja, binnen 2 maand na afronding van het project

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Definitie van optimale donor, bewaring, cultuur en transplantatie condities van humane 

eilanden van Langerhans voor transplantatie

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

De dieren zullen onder volledige verdoving gebracht worden voor de transplantatie en 

de euthanasie. Na de transplantatie zal ook pijnstilling toegediend worden. Overigens 

worden de dieren per 4 in een kooi gehuisvest met kooiverrijking (nestingmateriaal en 

kartonnen huisje) met ongelimiteerde toegang tot water en pellet eten. 

neen

neen

neen

De dieren zullen getransplanteerd worden met menselijke pancreaseilandjes onder

algemene verdoving en pijnstilling (matige graad van ernst). Om de functie te meten zal

er op regelmatige basis bloed afgenomen worden (matige graad van ernst). Na 20

weken of minder worden de dieren gedood en de eilandjes uitgehaald voor

microscopisch onderzoek.

Het effect van condities op de innesteling en vascularisatie kunnen we enkel testen in

een dierproef. Deze info is noodzakelijk voor we dit kunnen testen bij mensen. 

We gebruiken altijd eerst proefbuistesten om condities uit te proberen voor we deze

testen in proefdieren. Met statistische testen berekenden we het aantal dieren dat we

nodig hebben. Waar mogelijk combineren we experimenten binnen ons labo zodat we

minder dieren nodig hebben. 

Eilandjes van Langerhans kunnen uit een pancreas geïsoleerd worden en

getransplanteerd als behandeling bij een patiënt met een tekort aan insuline (bv.

suikerziekte). Het succes en de duur van dit resultaat is variabel en onvoorspelbaar,

waardoor verder onderzoek naar optimale karakteristieken bij de donor, de explantatie,

de bewaring , cultuur- en transplantatiecondities, nodig is. 

Onderzoek bij muizen helpt om de transplantatie van gelijkaardige cellen bij mensen te

optimaliseren. Door het optimaliseren van condities en het ontwikkelen van in vitro

testen, zal niet alleen de functie bij mensen verbeterd kunnen worden maar kunnen ook

het aantal muizen dat nodig is in toekomstige studies beperkt worden. 

muis

168 muizen 



Volgenummer van de niet-technische 

samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of

hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen, dieren

of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

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 matig. Volgens de literatuur duurt het 8

weken voordat de reconstitutie van het beenmerg volledig is. Na het experiment worden alle dieren opgeofferd door cervicale

dislocatie.

Dit project is ter voorbereiding van een project waarin we de rol van systeem xc
-
in verschillende aspecten van pancreaskanker

zullen onderzoeken: de tumor, cachexie, depressie en angst. Door gebruik te maken van een muis model, 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 willen we ook

cachexie en gedrag analyzeren in de muizen; deze analyses kunnen niet vervangen worden door in vitro testen.

Deze pilootstudie is vereist aangezien dit een nieuwe studie betreft en we momenteel niet over genoeg informatie beschikken. 

De diersoort die in deze studie wordt gebruikt, is de muis. De lagere diersoorten hebben een minder ontwikkeld zenuwstelsel en 

hebben minder overeenkomsten met mensen. Bovendien beschikt men over een goede kennis van genetica, fysiologie, 

biologie en gedrag. Verder zijn beenmergtransplantaties bij muizen goed gekarakteriseerd.

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 antibioticum behandeling om infecties tegen te gaan in de 

periode dat ze geen volwaardig immuunsysteem hebben. 

Een retrospectieve analyse zal uitgevoerd worden binnen 2 maanden na afloop van het project.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

karakters)

Beenmergtransplantatie, bestraling, chemotherapie, immuunsysteem

18 muizen

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Systeem Xc- is een cystine/glutamaat antiporter. Toenemende evidentie ondersteunt een rol voor systeem Xc- in

immuunreacties, maar de exacte functie ervan blijft controversieel. Naïeve lymfocyten brengen systeem Xc- niet tot expressie,

maar hun activering en migratie wordt indirect gereguleerd door systeem Xc- activiteit. Geactiveerde T-cellen brengen de

transporter sterk tot expressie en verder is systeem Xc- ook aanwezig op myeloïde afgeleide suppressorcellen (MDSC's). 

Pancreatisch ductaal adenocarcinoom (PDAC) is het meest voorkomende type van pancreaskanker en één van de meest

agressieve en dodelijke kankers. PDAC kan beschouwd worden als een systemische ziekte waarbij (neuro)inflammatie en

tumor immunosuppressie een cruciale rol spelen. Dit project is een pilootstudie in het kader van een onderzoeksproject waarin

de rol van systeem xc- in de PDAC immuunrespons bestudeerd zal worden.

We willen de functie van systeem Xc- op immuuncellen onderzoeken in de context van PDAC. Hiervoor zal men met behulp

van beenmergtransplantatie muizen creëren zonder systeem xc- in de perifere immuuncellen. 

Het doel van deze pilootstudie is om het beste protocol te bepalen om de beenmergcellen volledig te verwijderen (= totale

myeloablatie) en beenmergtransplantatie van een donor uit te voeren.

Beenmerg kan worden verwijderd door bestraling. Met deze pilootstudie beogen we bestralingsparameters te bepalen die

resulteren in hoge myeloablatieve percentages en waarbij bovendien het welzijn van de muizen in rekening wordt gehouden. 

Muis

2019-Q2-069

Niet-technische titel van het project

Pilootstudie: bepaling van de meest effectieve bestralingsdosis om het beenmerg uit te putten in muizen

26/04/2019

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Begindatum: 02/05/2019 - Einddatum: 02/05/2020



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang

geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

2019-Q2-070

Niet-technische titel van het project Bijdrage van systeem xc- in de gedrags - en neurochemische effecten van chronische sulfasalazine behandeling

12/06/2019

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Begindatum: 01/08/2019 - Einddatum: 01/08/2021

Ja, een retrospectieve analyse zal uitgevoerd worden binnen een tijdsbestek van 2 maanden na het afronden van het 

project. 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Sulfasalazine, gedrag, angst, depressie, systeem Xc-

84 muizen

ja

ja

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Systeem Xc- (SXc) is een cystine/glutamaat antiporter, met xCT als specifieke subunit. Het komt voornamelijk tot

expressie in de hersenen. Het helpt bij het beschermen van de cellen tegen oxidatieve stress. Onder omstandigheden

van verhoogde oxidatieve stress en ontsteking, zal er meer SXc tot expressie komen, waardoor de vrijgave van

glutamaat in de extracellulaire ruimte zal stijgen en mogelijks toxische concentraties kunnen bereikt worden. Dit soort

toxiciteit is betrokken bij een aantal neurologische aandoeningen, waardoor Sxc inhibitie een interessante strategie kan

zijn voor de behandeling van deze stoornissen. Helaas specifieke remmers van SXc ontbreken. Sulfasalazine (SAS) is

een EMA-goedgekeurd anti-inflammatoir geneesmiddel dat een remmend effect heeft op SXc. Wij willen het effect van

SXc inhibitie op angstgevoelens, depressieve gedrag en motoriek onderzoeken door muizen te behandelelen met

sulfasalazine in het drinkwater. 

We willen 3 aspecten betreffende SAS behandeling ophelderen.

1) heeft een hoge dosis SAS een effect op de motoriek, angst en depressief gedrag?

2) SAS heeft ontstekingsremmende eigenschappen en een remmend effect op SXc; we willen beide effecten van

elkaar onderscheiden door gebruik te makenv an muizen die geen SXc tot expressie brengen

3) SAS wordt meestal toegediend aan de muizen via intraperitoneale injecties. Deze procedure is stressvol voor

muizen en kan leiden tot abdominale schade. Hier onderzoeken we de effecten van orale SAS toediening, een

behandeling die relevanter is naar de mens toe.

muis

De gedragsexperimenten die worden uitgevoerd induceren geen pijn, maar wel lijden. Elke test op zich heeft een graad

van mild of matig lijden; echter doordat we verschillende testen uitvoeren op dezelfde muis, geven we een score van

ernstig lijden. Muizen worden geëuthanaseerd op het einde van het experiment zodat weefsels kunnen worden

geanalyseerd.

Het effect van een geneesmiddel op angst en depressief gedrag niet kan worden gemodelleerd met behulp van andere

technieken dan in vivo experimenten.

Het aantal dieren dat we nodig hebben om een conclusie te kunnen trekken aangaande het effect van SAS op het

gedrag van de muis, werd bepaald aan de hand van een power analyse. Eén enkele muis wordt gebruikt voor de

analyse van gedrag en post-mortem analyse van weefsels.

De diersoort die in deze studie wordt gebruikt, is de muis. De lagere diersoorten hebben een minder ontwikkeld 

zenuwstelsel en hebben minder overeenkomsten met mensen. Bovendien beschikt men over een goede kennis van 

genetica, fysiologie, biologie en gedrag. Verder zijn gedragsexperimenten bij muizen goed gekarakteriseerd.

Alle actieve deelnemers zijn opgeleid voor het uitvoeren van de gedragsexperimenten. De dieren worden regelmatig 

gemanipuleerd door de betrokken onderzoekers waardoor de angst/stress ten gevolge van het manipuleren van de 

muizen zeer sterk wordt gereduceerd. Een lichte sedatie zal gebeuren alvorens de muizen worden geëuthanaseerd.



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie neen

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Effect van de darmbacterie Butyricicoccus pullicaecorum op het ontstaan en verloop 

van de ziekte in een muismodel voor multiple sclerose

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

De muis is de laagste diersoort waarin multiple sclerosis met de klinische verschijnselen 

die lijken op die van de mens kunnen worden nagebootst via het EAE model 

(experimentele autoimmune encephalomyelitis). De inductie van EAE vindt zodanig 

plaats dat de hoogste invaliditeitscore (ernstig lijden) bijna nooit bereikt worden. 

Aangezien er in dit project het toedienen van een ontstekingsremmende bacterie aan 

EAE-muizen wordt onderzocht, is dit model beter geschikt dan andere MS-modellen 

zoals virus- of toxine-geïnduceerd modellen die eerder niet gepaard gaan met 

ontstekingen. 

neen

neen

Aangezien verlamming optreedt na het veroorzaken van EAE zal voedsel en drank 

gemakkelijk toegankelijk gemaakt worden voor de muizen. Muizen die de eerste 

tekenen van verlamming vertonen zullen van diëetgel and hydrogel op de bodem van 

kooi worden voorzien. Verzorging bij urinaire incontinentie is ook voorzien. Om het lijden 

van de dieren te beperken, zal bij injectie met Complete Freund's adjuvant (CVA) 

gebruik gemaakt worden van gasanesthesie met isofluraan. CVA bevat onder andere 

geïnactiveerde bacteriën en dient om de (auto)immuunreactie tegen zenuwcellen te 

versterken. 

neen

neen

neen

Het toedienen van een antibiotica cocktail kan tot licht gastro-intestinaal ongemak

leiden bij de muizen. Voor het toedienen van bacteriën of PBS-oplossing wordt gebruik

gemaakt van sondevoeding, wat tot een lichte graad van ongemak kan leiden. Het

veroorzaken van EAE en ontwikkeling van EAE-symptomen (o.a. verlamming) kan

leiden tot matig en ernstig lijden . Zodra een score van 4 wordt behaald op de EAE-

schaal (= verlamming achterste poten en mogelijke verlamming voorste poten) worden

de muizen geëuthanaseerd met een overdosis barbituraten (slaapmiddel). Aan het eind

van de experimenten worden alle muizen geëuthanaseerd waarna weefselstalen

worden genomen voor verder onderzoek naar schade aan zenuwcellen. 

Omdat de functies die de darmflora vervult heel breed en complex zijn, is het nodig om

een in vivo model (hier dus een muis) te gebruiken. Dit project onderzoekt het effect van

het toedienen van een niet-ziekteverwekkende bacterie aan een ziekte-model op het

ziekteverloop, wat niet onderzocht kan worden met in vitro (bv. gekweekte cellen)

toepassingen. Ook kunnen de symptomen van de ziekte MS niet worden waargenomen

met alternatieven voor dierproeven. 

Het geschatte aantal muizen voor deze studie is gebaseerd op een statistische analyse

en een literatuurstudie van gelijkaardige experimenten. Deze statische analyse werd

gemaakt in samenwerking met een biostatisticus om ervoor te zorgen dat tijdens dit

experiment het minimum aantal muizen gebruikt zullen worden om onze

onderzoeksvraag te beantwoorden.

Multiple sclerose (MS) is een aandoening van het zenuwstelsel waarvan de oorzaak

onbekend is. De darmflora (bacteriesamenstelling) zou een rol kunnen spelen bij MS,

aangezien een ongebalanceerde darmflora al meermaals is vastgesteld bij patiënten

met MS. Het oorzakelijk verband tussen deze samenstelling en het verloop van de

ziekte is echter niet bekend. Vooral butyraat-producenten (die een

ontstekingsremmende werking hebben) zijn minder aanwezig in MS patiënten in

vergelijking met gezonde individuen. In dit project willen we de darmbacterie

Butyricicoccus pullicaecorum (een butyraat producent) toedienen aan muizen met

experimentele autoimmune encephalomyelitis (EAE). Dit is een kunstmatig opgewekte

autoimmuunreactie tegen myeline in de hersenen. In dit EAE-model worden de

symptomen, net als bij MS-patiënten, versterkt door de optredende ontstekingsreacties

waarop de bacteriën aangrijpen. 

Het EAE muizen model is niet geheel vergelijkbaar voor alle aspecten van MS bij de

mens, maar de ontstekingsprocessen waar de te testen bacterie op aangrijpt zijn wel

aanwezig in dit diermodel. Resultaten uit deze studie zouden kunnen dus leiden tot

nieuwe behandelingsmethodes voor MS, als het oorzakelijk verband tussen de

darmflora samenstelling en het verloop van de ziekte wordt vastgesteld. 

Muis 

50 muizen

2019-Q2-071

vanaf 1-7-2019 tot 1-7-2021

Multiple sclerose, experimentele autoimmune encephalomyelitis, Butyricicoccus 

pullicaecorum , gavage

ja

je

28/06/2019

Ja, binnen twee maanden na het afronden van het project 



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Karakterisatie en functionaliteit van immuuncellen in het beenmerg tijdens de 

ontwikkeling van multipel myeloom.

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Dit model is gekozen door de vele gelijkenissen met de ziekte in de mens zoals 

aangetoond in eerdere studies.  

neen

neen

neen

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. Het betrokken personeel heeft een specifieke 

training gevolgd en hebben de nodige certificaten.

neen

neen

neen

De muizen worden geïnjecteerd met myeloomcellen en zullen kanker ontwikkelen. Op

het einde van de ziekte zullen de muizen verlammen en zal de milt en lever in grootte

toenemen (ernstige pijn). In dit stadium worden de muizen onmiddellijk gedood door

nekdislocatie/anesthesie. 

Het project is gericht op het onderzoeken van de interacties van beenmerg

immuuncellen met de myeloomcellen tijdens de ontwikkeling van de ziekte. Met behulp

van muismodellen kunnen we dit goed in de tijd opvolgen. We zijn gelijkaardige testen

aan het doen met beenmergstalen van patiënten om het translationeel aspect te

verhogen. Hierbij kijken we welke myeloide celtypen we in het beenmerg kunnen vinden

alsook welke moleculen deze cellen tot expressie brengen die mogelijks een rol kunnen

spelen in het omzeilen van een immuun reactie.

Het aantal muizen is gebaseerd op het bekomen van een minimaal aantal datapunten

van ex vivo experimenten (n=3) waarop vervolgens statistiek kan worden toegepast. 

Multipel myeloom is gekenmerkt door veranderingen in het immuunsysteem die

bijdragen tot progressie van de ziekte. Welke celtypes en de moleculaire mechanismen

die hierbij zijn betrokken zijn onvoldoende gekend. Het doel van dit project is enerzijds

om de biologische kenmerken van immature en mature myeloide cellen op te volgen

tijdens de ontwikkeling van multipel myeloom. Anderzijds zullen we ook onderzoeken op

welke manier de myeloide cellen en de myeloomcellen communiceren en op die manier

het immuunsysteem omzeilen. 

De resultaten van dit project kunnen nieuwe inzichten verwerven in de bijdrage van

immature en mature myeloide cellen in de ontwikkeling van multipel myeloom en hoe

deze interacties kunnen worden gebruikt om nieuwe targets te vinden voor behandeling.

Deze behandelingen zouden dat het immuunsysteem kunnen stimuleren om

myeloomcellen aan te vallen.

Mus Musculus

927 muizen 

2019-Q2-072

01/05/2019 - 31/04/2022

Multipel Myeloom, Immuniteit, Dendritische cellen, Macrofagen, Immature myeloide 

cellen

ja

je

26/04/2019

Ja, binnen de 2 maanden na het einde van de experimenten. 



Volgenummer van de niet-technische 

samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Het anti-tumor effect van CD70 blokkerende antilichamen in combinatie met bortezomib 

in het 5T33MM model. 

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Dit model is gekozen door de vele gelijkenissen met de ziekte in de mens zoals 

aangetoond in eerdere studies. 

neen

neen

neen

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. 

neen

neen

neen

De muizen zullen geïnjecteerd worden met myeloomcellen en zullen kanker

ontwikkelen. Op het einde van de ziekte zullen de muizen verlammen en zal de milt en

lever toenemen in grootte (ernstige pijn). In dit stadium zullen de muizen onmiddellijk

gedood worden door anesthesie/nekdislocatie. 

Doordat CD70 blokkerende antilichamen inwerken op het immuunsysteem en hierbij

verschillende cellen betrokken zijn, is het noodzakelijk om anti-tumor effecten te

onderzoeken in een muismodel. Hierbij zijn verschillende celtypes aanwezig en ook de

complexe beenmerginteracties, die niet in vitro te bestuderen zijn. 

Het aantal muizen is gebaseerd op expertise, de literatuur en werd berekend met

behulp van poweranalyses. 

Multiple Myeloom (MM) is een kanker waarbij plasmacellen ongecontroleerd groeien in

het beenmerg. De ziekte is nog steeds ongeneeslijk en de laatste jaren werd er veel

hoop gevestigd op de ontwikkeling van immuuntherapieën, inclusief het gebruik van

CD70 blokkerende antilichamen. In deze studie trachten we het effect van CD70

blokkerende antilichamen in combinatie met huidige anti-myeloom therapie bortezomib

te onderzoeken. 

Mogelijks kan met dit onderzoek een nieuwe manier van behandelen voortkomen die

langdurige positieve effecten hebben op de overleving van patiënten, alsook hun

levenskwaliteit. 

muis

100 muizen

2019-Q2-073

1/6/2019 - 1/6/2021

Multipel Myeloom, CD70, immuunsysteem

ja

ja

31/05/2019

Ja, binnen de 2 maanden na afloop van het project of de experimenten



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

2019-Q2-074

Rol van M2 macrofagen in bèta cel transplantatie 

01/07/2019 tot 01/07/2023

diabetes, pancreas, bèta cel, macrofagen

ja

28/06/2019

Ja binnen 2 maanden na de einddatum van het project. 

Pijnbestrijding zal toegepast worden na operatie van de dieren. Ingeval van 

ernstig pijn/lijden zal het experiment gestopt worden.

neen

neen

neen

Wij wensen de rol van bèta cel transplantatie te bestuderen in een specifieke

complexe context (diabetes), een model waarvoor tot op heden geen in vitro

modellen bestaan.

Gebaseerd op gelijkaardige experimenten stellen wij het minimum aantal dieren

voor om statistisch interpreteerbare resultaten te bekomen. Bovendien zullen we

een maximaal aantal gegevens verzamelen per dier. Indien uit een eerste

experiment blijkt dat therapie niet aanslaat worden verdere experimenten gestopt.

Diabetes ontstaat tengevolge een absoluut (type 1 diabetes) of relatief (type 2

diabetes) tekort aan insuline. Het onderzoek heeft tot doel om dit tekort aan

insuline op te vangen dmv het samen transplanteren van insuline-producerende

pancreatische bèta cellen in combinatie met M2-macrofagen. 

Bèta cel transplantatie onder het nierkapsel is mogelijks geassocieerd met matig pijn/lijden

van korte duur. Daarnaast zal een experimentele groep muizen diabeet gemaakt worden.

Muizen met chronische diabetes zullen waarschijnlijk een matig niveau van pijn/lijden

ondergaan. Op het einde van het experiment worden alle muizen gedood door een

combinatie van nekdislocatie en een overdosis anesthesie.

muis

1531 muizen

De ontwikkeling van nieuwe strategieën om de klinische uitkomst van bèta cel

transplantatie en/of (re)generatie te bevorderen, kan mogelijks veelbelovend zijn

in behandeling van diabetes.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

De fysiologische complexiteit van de mechanismen betrokken in bèta cel 

transplantatie laat niet toe om een diersoort lager dan muis te gebruiken 

aangezien lagere diersoorten over geen pancreas beschikken die voldoende 

gelijkaardig is aan de humane pancreas om vertaling van onze resultaten naar de 

mens toe te laten.

ja

neen

neen

neen



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

In vivo RNA therapie voor beta cel regeneratie en transplantatie

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

De fysiologische complexiteit van de mechanismen betrokken in bèta cell 

transplantatie laat niet toe om een species lager dan muis te gebruiken 

aangezien lagere species over geen pancreas beschikken die voldoende 

gelijkaardig is aan de humane pancreas om vertaling van onze resultaten 

naar de mens toe te laten.

neen

neen

neen

Pijnbestrijding zal toegepast worden na operatie van de dieren. Ingeval van 

ernstig pijn/lijden zal het experiment gestopt worden.

neen

neen

neen

Wij wensen de rol van betacel transplantatie te bestuderen in een

specifieke complexe context (diabetes), een model waarvoor tot op heden

geen in vitro modellen bestaan.

Gebaseerd op gelijkaardige experimenten stellen wij het minimum aantal

dieren voor om statistisch interpreteerbare resultaten te bekomen.

Bovendien zullen we een maximaal aantal gegevens verzamelen per dier.

Diabetes ontstaat tengevolge een absoluut (type 1 diabetes) of relatief

(type 2 diabetes) tekort aan insuline. Onze onderzoeksgroep heeft tot doel

om dit tekort aan insuline op te vangen dmv transplantatie of nieuwvorming

van insuline-producerende bèta cellen in de alvleesklier.

Onderhuidse beta cel transplantaties, transplantaies in de nier of in het

buikvlies zijn mogelijks geassocieerd met ernstige pijn/lijden. Daarnaast

zal een cohort muizen diabeet gemaakt worden. Muizen met chronische

diabetes zullen waarschijnlijk een matig niveau van pijn/lijden ondergaan.

Op het einde van het experiment worden alle muizen gedood door een

combinatie van overdosis anestheticum en nekdislocatie.

muis

1028 muizen

De ontwikkeling van nieuwe strategieën om de klinische uitkomst van bèta

cel transplantatie en/of nieuwvorming van bèta cellen te bevorderen, kan

mogelijks veelbelovend zijn in behandeling van diabetes.

2019-Q2-075

01/07/2019 tot 01/07/2023

diabetes, pancreas, bèta cel

ja

neen

28/06/2019

Ja binnen 2 maanden na de einddatum van het project. 



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

2019-Q2-076

Rol van eiland bloedvaten in muis bèta cel proliferatie 

01/07/2019 tot 01/07/2023

pancreas, diabetes, bloedvaten, diabetes

ja

28/06/2019

Ja binnen 2 maanden na de einddatum van het project. 

Gezien de experimenten uitgevoerd worden in niet-diabete proefdieren en 

slecht kortstondige manipulaties (iv of ip injecties) vereisen, wordt 

proefdierlijden tot het haalbare minimum beperkt. Bovendien wordt de 

experimentduur beperkt tot maximaal 28 dagen. Indien er toch onverwacht 

extra lijden zou optreden zullen de experimenten onmiddellijk worden gestaakt 

en de proefdieren via een combinatie van overdosis en nekdislocatie worden 

gedood.

neen

neen

neen

Enkel matige pijn wordt verwacht voor een maximum duur van 28 dagen. In de

specifieke experimenten met toediening van Imatinib/Sunitinib wordt matig

lijden verwacht gezien herhaalde orale toediening gedurende maximaal 8

dagen. Muizen zullen dagelijks worden opgevolgd en indien toch ernstig lijden

zou worden gedecteerd onmiddellijk opgeofferd worden. Bij beëindiging van het

experiment zullen de muizen gedood worden via nekdislocatie onder

anesthesie.

Er zijn geen in vitro alternatieven beschikbaar gezien we in vivo de specifieke

hypovasculaire eiland micro-omgeving, de betrokken signalen en hun effect op

bèta cel proliferatie bestuderen. 

Waar mogelijk wordt er eerst een kleinschalige pilootexperiment uitgevoerd om

in functie van het resultaat van deze tot vervollediging van de geplande data-

set over te gaan. Het maximum aantal informatie per proefdier zal vergaard

worden.

De rol van bloedvaten, zuurstofgebrek, groeifactoren factoren afgeleid van

bloedvatcellencellen en macrofagen nagaan in een bèta cel celdelingsmodel.

Diabetes wordt gekarakteriseerd door een absoluut (type 1) of relatief (type 2)

tekort aan insuline tengevolge van een dysfunctie of verlies van insuline-

producerende bèta cellen. De voorgestelde experimenten beogen signalen te

ontdekken die kunnen bijdragen aan het herstel van de bèta cel massa en

zouden dus kunnen bijdragen tot nieuwe behandelingsstrategieën voor

diabetes.

muis

339 muizen

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

De experimenten dienen te worden uitgevoerd in een specifiek genetisch 

gewijzigd muismodel gezien dit tot op heden de enige manier is om in vivo de 

bloedvaten in de eilandjes van Langerhans te manipuleren.

neen

neen

neen

neen



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek 

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) 

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters) 

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)? 1378

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. 

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. 

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. 

2019-Q2-077

01/06/2019 - 01/06/2024 

Bekkengordeldystrofie, spierziekte, gentherapie, vectoren, Beta-sarcoglycan eiwit

ja

Lagere diersoorten (bvb. Kippenembryo's en zebravissen) zijn niet geschikt om de 

menselijke spierziekte na te bootsen. De voorgestelde diersoort (muis) is de laagst 

mogelijke diersoort die gebruikt kan worden om Bekkengordeldystrofie na te bootsen in 

vivo .

je

neen

neen

neen

15/05/2019

Ja, binnen twee maanden na afloop van het project

Looptijd van het project (begin- en einddatum) 

Gentherapie voor Bekkengordeldystrofie (type 2E) met virale vectoren
Niet-technische titel van het project 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) 

De muizen worden gehuisvest in overeenkomst met de regels van de proefdierfaciliteit 

en zullen dagelijks gemonitord worden voor pijn, sterfte, letsel en de beschikbaarheid 

van voedsel en water. De waarnemingen worden genoteerd en muizen die in slechte 

gezondheid lijken te verkeren worden nauwgezet opgevolgd en zo nodig behandeld. 

Ernstige zieke muizen die niet op de behandeling reageren, zullen vroegtijdig 

geëuthanaseerd worden.

je

neen

neen

In de dierproeven zal het lijden of ongemak van het dier tijdens de experimentele

manipulatie geminimaliseerd worden. De muizen zullen slechts zeer weinig ongemak

ondervinden tijdens en na het experiment, dat bestaat uit injecties in de straatvene

(LICHT) en functionele testen (LICHT). De injectie in de staartvene duurt slechts enkele

seconden. Hierbij herstellen de muizen snel na de injectie zonder enig teken van

ongemak of pijn. De functionele testen zijn niet invasief en leiden tot een minimum aan

ongemak. De muizen met de aandoening bekkengordeldystrofie zullen ook ongemak

ondervinden door de symptomen (MATIG). Aan het einde van het experiment zullen de

muizen geëuthanaseerd worden door cervicale dislocatie of CO2 inhalatie en weefsel-

en bloedstalen zullen verder geanalyseerd worden. 

Alternatieve methodes zoals “in vitro modellen”, die het aantal gebruikte muizen

verminderen, zullen zoveel mogelijk worden toegepast. Functionele testen kunnen echter 

enkel in muismodellen worden uitgevoerd. De experimenten voor fenotypische correctie

kunnen dus enkel getest worden in het muismodel dat de menselijke ziekte nabootst.

De experimenten zijn ontworpen met het laagst mogelijke aantal muizen dat noodzakelijk

is voor statistisch significante data, berekend door power-analyse. Door computationele

technieken hebben we het vector design verfijnd, zodat er minder dieren nodig zijn om

de effectiviteit en veiligheid van de vectoren te bewijzen.

Bekkengordeldystrofie (type 2E) is een spierziekte waarbij het gen voor beta-

sarcoglycaan gemuteerd is. De patiënten vertonen hierdoor spierzwakte en hebben

moeite met lopen. Uiteindelijk worden ook de hart- en ademhalingsspieren aangetast.

Introductie van een werkend beta-sarcoglycaan gen in doelcellen via gentherapie (met

niet-pathogene virale vectoren) kan leiden tot een behandeling van de ziekte. De

werkzaamheid van de gentherapie kan vastgesteld worden door de functionaliteit van de

spieren te onderzoeken. 

Het introduceren van een werkend beta-sarcoglycaan gen kan een remedie bieden voor

bekkengordeldystrofie (type 2E). Als deze therapie succesvol is bij muizen, kan het

vertaald worden naar de mens. Hierdoor kan in de toekomst het welzijn en de

gezondheid van patiënten met bekkengordeldystrofie verbeterd worden.  

Muis



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

neen

28/06/2019

Ja, binnen de 2 maand na afloop van het project of experimenten.

ja

Alle personen betrokken bij de behandeling van de dieren zijn speciaal opgeleid voor 

deze taak en hebben de nodige competenties. Muizen die terminaal ziek zijn, vertonen 

verlamming van de achterste ledematen en groei van de milt en lever. Wanneer de 

humane eindpunten bereikt worden (tekens van verlamming en  gewichtsverlies) worden 

de muizen gedood. Bij afwijkend ziektepatroon wordt het dier vroegtijdig 

geëuthanaseerd.

neen

neen

neen

Muizen worden ingespoten met myeloomkankercellen (5TMM) aan het begin van het

experiment, dit geeft minimaal lijden. Het inspuiten van de behandelingen gebeurt op

regelmatige basis, wat matige pijn geeft.

Vanaf de dag van injectie met de 5TMM-kankercellen zullen de muizen de multipel

myeloomkanker ontwikkelen, het is echter alleen op het eindstadium dat de muizen

hinder ondervinden omdat ze verlamd worden (ernstig lijden).

In dit stadium worden de muizen op een ethische manier gedood via nekdislocatie.

Met dit model worden experimenten in vitro (op gekweekte cellen) uitgevoerd om de

werking van bepaalde drugs op de tumorcellen uit te testen. Het is echter ook

noodzakelijk dat deze drugs uitgetest worden in vivo (op levende organismen) aangezien

de complete tumoromgeving niet in vitro kan nagebootst worden. Het 5TMM-model is

een gevalideerd model om preklinische (d.w.z. voor men dit op patiënten kan testen) in

vivo testen uit te voeren vooraleer men kan overgaan naar klinische studies (testen op

patiënten). 

We beperken het aantal muizen tot een minimum om statistisch betrouwbare resultaten

te bekomen. Individuele mechanismen worden zoveel mogelijk in vitro bestudeerd. In

vivo proeven in muizen worden enkel ondernomen als er voldoende in vitro effecten zijn

waargenomen. Verdere vermindering wordt gegarandeerd door na euthansie overschot

weefsel of andere organen door te geven aan derden.

In dit project willen we resistentie tegen gekende chemotherapeutica bij

myeloompatiënten via een nieuw mechanisme bestrijden. Multipel myeloom (MM) is een

hematologische bloedkanker die totnogtoe ongeneeslijk is. Daarom is er nood aan

onderzoek om nieuwe therapeutische doelwitten strategieën te ontdekken alsook om de

biologie van MM beter te begrijpen. MM-cellen ontwikkelen medicatieresistentie doordat

ze een omgeving creëren waarbij ze optimaal kunnen vertoeven. Hierdoor verandert ook

hun stofwisseling. In dit project gaan we na of MM-cellen terug gevoelig worden aan

bortezomib, een veelvoorkomend chemotherapeuticum, als hun energiestofwisseling

wordt geblokkeerd.

De stofwisseling van kankercellen is al bestudeerd geweest in vaste tumoren om daarbij

nieuwe therapeutische doelwitten te kunnen ontdekken. Echter bij bloedkankers zoals

myeloom wordt dit minder onderzocht. Als we met dit project kunnen aantonen dat ook

MM-cellen resistentie tegen bestaande chemotherapeutica ontwikkelen door hun

energiehuishouding te veranderen, kunnen we dit gebruiken om nieuwe medicatie te

ontwikkelen. Als remmers van de celstofwisseling effect hebben op MM-

tumorontwikkeling, kan dit in een latere fase uitgetest worden in klinische trials met

myeloompatiënten.

muis

208 muizen

Dit muismodel werd gekozen omwille van de grote gelijkenis met het humaan menselijk 

myeloom. Bovendien is dit één van de weinige modellen met een intact immuunsysteem. 

Het is reeds gevalideerd geweest in verschillende publicaties.

ja

neen

neen

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

De stofwisseling van beenmergkankercellen veranderen om resistentie tegen bortezomib 

tegen te werken

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

2019-Q2-078

1/7/2019-1/7/2021

Multipel Myeloom, muismodel
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Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2019-Q2-002

Niet-wetenschappelijke titel van het project

Datum van projectautorisatie door de ethische commissie

Wordt het project onderworpen aan een retrospectieve 

analyse (ja / nee) en binnen welk tijdsbestek?

 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 700

karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien uit

dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang geboekt

worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of

dieren? (Maximaal 700 karakters)

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 ?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te gebruiken

en waarom er geen alternatieve dierloze methode kan

gebruikt worden.

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het minimum

aantal dieren wordt gebruikt 

3.Raffinement  (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. 

Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn)

dieren te minimaliseren.

Momenteel is er geen andere proefdier model beschikbaar voor LSD. Deze studie is gericht op

enerzijds een subklinische infectie bij runnderen en anderzijds op transmissie ( indirect en

vector) tussen dieren en kan daarom niet uitgevoerd worden zijn proefdieren.

Uit literatuurgegevens blijkt dat ±50% van de geïnoculeerde dieren LSDV zal ontwikkelen. Dit

wordt bevestigd door vorige proeven waar in de controle groepen (5 dieren) slechts 2 à 3 dieren

LSDV symptomen kregen. In preliminaire vector proeven werd een transmissie ratio verkregen

tussen 25 en 75%. Daarom werd er gekozen voor 5 acceptor dieren te nemen per groep. Voor de

indirecte transmissie proeven werden er 8 dieren voorzien omdat de virale druk veel lager is en

de infectie via de luchtwegen of orale ingestie moet gebeuren. Voor de in vivo voedingsproeven

worden er veel vectoren voorzien om alle parameters te kunnen evalueren. Rekening houdend

met de 50% regel en om al de vectoren beter te kunnen spreiden (= minder stress) worden er

meer dieren experimenteel geïnoculeerd (n=10). Dit aantal wordt verminderd tot 7 in de in vivo 
1) LSDV is zeer gastheer specifiek en infecteert enkel runderen. 

2) Er is een dagelijkse en individuele  klinische opvolging. Verschillende parameters zullen 

gevolgd worden zodanig dat de gezondheidsstatus en diens evolutie kan bepaald worden.

neen

Tijdens de voorgestelde proeven willen we de volgende aspecten nagaan:

1) Kan een rund een subklinische infectie met LSDV doormaken? Moet hiermee rekening worden

gehouden bij de bestrijdingsstrategie van LSDV?

2) Kan in vitro voeding een alternatief zijn voor de in vivo voeding op runderen om op die manier

“donor” dieren overbodig te maken in de toekomst. 

3)Hebben 1) de duur van de blootstelling van de vectoren aan het geïnfecteerd rund 2) het

aantal vectoren ( transport conditie (weinig vectoren), stal conditie (veel vectoren) een invloed

op de vector transmissie?

4)  Is indirecte LSDV transmissie mogelijk via een besmette stal, voedsel of water?

Een cruciaal aspect in de bestrijding van elke ziekte, dus ook LSDV, is informatie hoe de ziekte

zich kan verspreiden. Identificatie van deze transmissie routes is niet alleen belangrijk voor het

bestrijden van de ziekte maar evenzeer om preventieve maatregelen te kunnen nemen om te

voorkomen dat de ziekte wordt geïntroduceerd in een LSDV vrije zone. De gegevens uit deze

studie in verband met een subklinische infectie van LSDV , de vector en indirecte transmissie van

LSDV kunnen een belangrijke bijdrage leveren op internationaal niveau aan de controle en

bestrijding strategieën momenteel aangewend voor de bestrijding van uitbraken in Europa.

Bos taurus

141

Tijdens de verschillende proeven worden dieren blootgesteld aan verschillende vormen van

mogelijkse infectie routes. De meeste directe route is via intra-dermale / intraveneuze injectie.

Op basis van literatuur gegevens en de eigen data uit vorige proeven, zal 50% van de deze dieren

geen symptomen vertonen en dus geen last hebben van de infectie. Daarenboven is het klinisch

beeld bij dieren die symptomen gaan vertonen heel variabel. Bij sommige dieren is het enige dat

men vaststeld een beperkte koorts periode. Bij andere dieren worden er wel noduli gevormd

maar in beperkte mate (in aantal en verspreiding) en gaan deze dieren een normaal eet-

/drinkgedrag vertonen en blijven zijn alert. Slechts in een zeer beperkt aantal dieren (>5%) kan de 

ziekte ernstige symptomen opwekken en leidden tot het vroegtijdig beeindingen van de proef.

Een normale virale dosis wordt gebruikt in ongeveer 25 dieren (17% van et totaal aantal dieren)

en een verlaagde dosis (subklinische studie) in 16 dieren (12%). Bij deze groep is het doel om

subklinsiche dieren te verkrijgen (geen symptomen maar wel viremie). Bij deze groep mag

aangenomen worden dat de klinische symptomen nog milder gaan zijn dan bij de normale dosis

groep en dat de fractie van dieren die geen symptomen gaan vertonen nog groter zal zijn dan de

50%. De grootste groep van dieren (100 dieren, 71%) zal blootgesteld worden aan het virus via

vectoren of via indirecte transmissie (omgeving, water, eten). De dosis die deze dieren zullen

krijgen, zal nog veel lager zijn dan deze uit de subklinische studie. Dit zal leiden tot een nog lagere

infectiegraad dan bij de inoculatie, als deze al optreedt. Dit is gebaseerd op data van vorige

aanvragen met vectoren en indirecte transmissie. Hoewel vector tranmissie werd aangetoond,

waren de symptomen milder en manifesteerde ze zich later. Zo werd er geen conjunctivitis,

lethargie en neusvloei gezien in tegenstelling tot de dieren met een normale dosis. Over indirect

transmissie zijn er nagenoeg geen gegevens beschikbaar en wordt over het algemeen als minder

belangrijk omschreven. Dit werd bevestigd na een preliminaire proef waar er geen transmissie

kon worden aangetoond. 

24/04/2019

Defend

neen

Projectduur (begin- en einddatum) 5 jaar

Ja :

- Tussentijdse evaluatie (middenproject): 01/07/2020

- Eindevaluatie (2 maanden na afloop van het project): 01/03/2023

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
LSDV, subclinical infection, vector transmission , indirect transmission

neen

ja

neen

neen

neen

neen



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Niet-wetenschappelijke titel van het project

Datum van projectautorisatie door de ethische 

commissie

Wordt het project onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek?

 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

700 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project (hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen of dieren? (Maximaal 700

karakters)

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 ?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Raffinement  (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. 

Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn)

dieren te minimaliseren.

Momenteel is er geen andere proefdier model beschikbaar voor LSD. Deze studie is

gericht op enerzijds een subklinische infectie bij runnderen en anderzijds op transmissie (

indirect en vector) tussen dieren en kan daarom niet uitgevoerd worden zijn proefdieren.

Uit literatuurgegevens blijkt dat ±50% van de geïnoculeerde dieren LSDV zal

ontwikkelen. Dit wordt bevestigd door vorige proeven waar in de controle groepen (5

dieren) slechts 2 à 3 dieren LSDV symptomen kregen. In preliminaire vector proeven

werd een transmissie ratio verkregen tussen 25 en 75%. Daarom werd er gekozen voor

5 acceptor dieren te nemen per groep. Voor de indirecte transmissie proeven werden er

8 dieren voorzien omdat de virale druk veel lager is en de infectie via de luchtwegen of

orale ingestie moet gebeuren. Voor de in vivo voedingsproeven worden er veel vectoren

voorzien om alle parameters te kunnen evalueren. Rekening houdend met de 50% regel

en om al de vectoren beter te kunnen spreiden (= minder stress) worden er meer dieren

experimenteel geïnoculeerd (n=10). Dit aantal wordt verminderd tot 7 in de in vivo

voeding/transmissie proef omdat we daar maar 1 vector bekijken. 

1) LSDV is zeer gastheer specifiek en infecteert enkel runderen. 

2) Er is een dagelijkse en individuele  klinische opvolging. Verschillende parameters 

zullen gevolgd worden zodanig dat de gezondheidsstatus en diens evolutie kan bepaald 

worden.

neen

Tijdens de voorgestelde proeven willen we de volgende aspecten nagaan:

1) Kan een rund een subklinische infectie met LSDV doormaken? Moet hiermee rekening

worden gehouden bij de bestrijdingsstrategie van LSDV?

2) Kan in vitro voeding een alternatief zijn voor de in vivo voeding op runderen om op die

manier “donor” dieren overbodig te maken in de toekomst. 

3)Hebben 1) de duur van de blootstelling van de vectoren aan het geïnfecteerd rund 2)

het aantal vectoren ( transport conditie (weinig vectoren), stal conditie (veel vectoren)

een invloed op de vector transmissie?

4)  Is indirecte LSDV transmissie mogelijk via een besmette stal, voedsel of water?

Een cruciaal aspect in de bestrijding van elke ziekte, dus ook LSDV, is informatie hoe de

ziekte zich kan verspreiden. Identificatie van deze transmissie routes is niet alleen

belangrijk voor het bestrijden van de ziekte maar evenzeer om preventieve maatregelen

te kunnen nemen om te voorkomen dat de ziekte wordt geïntroduceerd in een LSDV vrije

zone. De gegevens uit deze studie in verband met een subklinische infectie van LSDV ,

de vector en indirecte transmissie van LSDV kunnen een belangrijke bijdrage leveren op

internationaal niveau aan de controle en bestrijding strategieën momenteel aangewend

voor de bestrijding van uitbraken in Europa.

Bos taurus

141

Tijdens de verschillende proeven worden dieren blootgesteld aan verschillende vormen

van mogelijkse infectie routes. De meeste directe route is via intra-dermale /

intraveneuze injectie. Op basis van literatuur gegevens en de eigen data uit vorige

proeven, zal 50% van de deze dieren geen symptomen vertonen en dus geen last

hebben van de infectie. Daarenboven is het klinisch beeld bij dieren die symptomen gaan

vertonen heel variabel. Bij sommige dieren is het enige dat men vaststeld een beperkte

koorts periode. Bij andere dieren worden er wel noduli gevormd maar in beperkte mate

(in aantal en verspreiding) en gaan deze dieren een normaal eet-/drinkgedrag vertonen

en blijven zijn alert. Slechts in een zeer beperkt aantal dieren (>5%) kan de ziekte

ernstige symptomen opwekken en leidden tot het vroegtijdig beeindingen van de proef.

Een normale virale dosis wordt gebruikt in ongeveer 25 dieren (17% van et totaal aantal

dieren) en een verlaagde dosis (subklinische studie) in 16 dieren (12%). Bij deze groep is

het doel om subklinsiche dieren te verkrijgen (geen symptomen maar wel viremie). Bij

deze groep mag aangenomen worden dat de klinische symptomen nog milder gaan zijn

dan bij de normale dosis groep en dat de fractie van dieren die geen symptomen gaan

vertonen nog groter zal zijn dan de 50%. De grootste groep van dieren (100 dieren,

71%) zal blootgesteld worden aan het virus via vectoren of via indirecte transmissie

(omgeving, water, eten). De dosis die deze dieren zullen krijgen, zal nog veel lager zijn

dan deze uit de subklinische studie. Dit zal leiden tot een nog lagere infectiegraad dan bij

de inoculatie, als deze al optreedt. Dit is gebaseerd op data van vorige aanvragen met

vectoren en indirecte transmissie. Hoewel vector tranmissie werd aangetoond, waren de

symptomen milder en manifesteerde ze zich later. Zo werd er geen conjunctivitis,

lethargie en neusvloei gezien in tegenstelling tot de dieren met een normale dosis. Over

indirect transmissie zijn er nagenoeg geen gegevens beschikbaar en wordt over het

algemeen als minder belangrijk omschreven. Dit werd bevestigd na een preliminaire

proef  waar er geen transmissie kon worden aangetoond. 

2019-Q2-003

24/04/2019

Defend

neen

Projectduur (begin- en einddatum) 5 jaar

Ja :

- Tussentijdse evaluatie (middenproject): 01/07/2020

- Eindevaluatie (2 maanden na afloop van het project): 01/03/2023

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
LSDV, subclinical infection, vector transmission , indirect transmission

neen

ja

neen

neen

neen

neen



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

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

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

Objectif du projet Recherche fondamentale
Recherches translationnelle ou appliquée
Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la
santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal
Conservation des espèces
Enseignement supérieur ou  formation 
Enquête médicolégale

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

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les
inconnues scientifiques ou les nécessités
scientifiques ou cliniques concernées) (1000
caractères maximum)

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)

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

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

Application des3Rs

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

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

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

Durée du projet (date de début et de fin)

traitement des maladies de foie
Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)
cirrhose, cancer, regénération, obesité, steatose

oui

non
non

non

16/01/2019

oui (Douleur sévère)

2019-Q2-024

4 ans

Un maximum de tissus et liquides biologiques est prélevé dans chaque expérience afin d'éviter la répétition de l'expérience pour collecter du 

matériel non prévu initialement.  nous évaluons par methode statistique appropriée le nombre d'animaux nécessaires pour obtenir des 

résultats valides. 

Dans le cadre de collaborations, les tissus de certaines expériences sont répartis entre différents laboratoires (= une suele expérience animale 

qui profite à plusieurs projets)

Nous avons rodé un protocole dans lequel des tests dynamiques in vivo et des tests d'imagerie sont programmé dans le décours de 

l'expérience afin d'éviter de mulitplier le nombre d'animaux par le nombre de tests requis. Toutes les méthodes d'analyse (en particulier sur 

liquides biologiques) ont été miniaturisées afin de permettre la réalisation d'un max de dosages sur  un minimum de volume et éviter de 

devoir répéter l'expérience pour prélèvement de liquide biologique. 

nous évaluons quand cela est possible la possibilité de faires des évaluation in vivo pour permettre le suivi longitudinal de l'animal (à la place 

du sacrifice d'un groupe par time point): imagerie hépatique, mesure d'activité métabolique des tissus, …)

les animaux sont pris en charge par du personnel expérimenté, et si possible toujours la même personne pour une cohorte doinnée (moins de 

stress). Les manipulations chirurgicales sont réalisées soit par une assistante de recherche qui a plus de 10 d'expérience dans ces techniques, 

soit par des chirurgiens confirmés. Nous avons établi des procédures très strictes pour le suivi post-opératoire. les animaux sont monitoré 2 

fois par semaine. Toute déviance par rapport à l'état normal est rapportée, l'animal suivi et écarté si nécessaire. pour l'admisnitration de 

médicaments au long cours, nous privilégions l'incorporation de la substance dans la nourriture our dans l'eau de boissson (prise ad libitum) 

afin de minimiser les injections ou gavages.  

non
non

oui
non

la majorité dés études impliquent des interventions nutritionnelles (régime spécial) ce qui n'entraine pas de manipulations stressantes pour 

l'animal ni de disconfort.  Certaines études nécessitent l'induction de tumeurs hépatiuqes. Ceci se fait sans disconfort majeur, sauf ceux causés 

par le développement tumoral. C'est pourquoi la majorité des études se font dans des conditions de pré-tumeur. certaines interventions 

chirigicales mineures sont prévues. Celles -ci n'entrainet aucun disconfort au-delà de la période post-opératoire immédiate. Certaines 

interventions sont plus lourdes et entrainet un disconfort certain (sleeve gastrectomy, héptectomie supérieure à 80%)

Notre objectif est de mieux comprendre les mécanismes des maladies du foie afin d’identifier des cibles pour le traitement. 
(1) la fibrose hépatique, la complication ultime de toute pathologie chronique du foie (virus, alcool, diabète, …).  A ce jour il n'y a pas de 
traitement anti-fibrotique disponible; 
(2) la stéatohépatite nonalcoolique liée à l'obésité et au syndrome métabolique, pour laquelle nous avons peu de moyen de détection et pas 
de traitement validé.   
(3) la régénération hépatique : une restriction ou une inadéquation des capacités de régénération précipitent vers l'insuffisance 
hépatocellulaire dans les pathologies hépatiques aiguë, chroniques et en post chirurgie de résection. 
(4) le cancer du foie, dont la fréquence augmente et vis-à-vis duquel l'arsenal thérapeutique est très peu efficace

A.  identifier des moyens de stimuler la régénération hépatiuqe: ceci pourrait bénéficier à tous els ptients qui doivent subir une résection 

hépatique pour traitement de tumeurs primaires ou métastatse, pour les patients greffés ou donnerus vivants. B. fournir les moyens de 

dépister la stéatohepatite non-alcoolique: 20% de la populaiton générale et juqu'à 80% de la popualitond es patients obèes sont à risque. 

identifier et évaluer en pré-clinique de nouveaux traitemetns pour cette affection.  C. mieux comprendre le cancer du foie (3e cause de 

mortalité par cancer dans le monde)

souirs / rats

7200  (6000 souris et 1200 rats) pour l'ensemble des activités du groupe pour 4 ans

Il n'y a pas de système réducteur qui permette d'étudier les mécanismes de réparation du foie en réponse à des stimuli divers autre que in 

vivo: besoin des interractions entre tous les types cellulaires, besoin des influences métaboliques et endocriniennes. et donc du cross-talk avec 

les autres organes. 

Certains mécanismes peuvent être étudiés isolément in vitro: nous le faisons chaque fois que possible sur des cultures cellulaires (lignées 

d'hépatocytes modifiés, d'hépatocarcinome, de cellules stellaires immortalisées, de macrophages, lignées cellulaires intestinales, …) ou sur 

des cellules primaires (dont le protocole d'isolation est dans ce projet). Nous avons également établi des lignées cellulaires immortalisées de 

préadipocytes  bruns à partir de celluels primaires évitant par là le recourt à l'isolement de cellules primaires pour chaque expérience.



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

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)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

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

Expliquez les mesures qui seront prises pour

minimiser les effets négatifs sur le bien-être des

animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

2019-Q2-025

4 ans

test comportemental

oui

non

16/01/2019

Non (Douleur légère)

non

non

Pour la plupart des animaux, un prélèvement ou une injection légèrement douloureux.

Pour une nombre réduit d'animaux, paralysie transitoire des membres postérieurs suite

à une lésion partielle de moelle épinière, les animaux récupèrent assez rapidement et

quasi complètement leurs capacités locomotrices, suivi continu durant cette période.

Les mécanismes contrôlant le développement ou la réparation d'un tissus complexe tel

que la moelle épinière ne peuvent être étudiés qu'au sein de l'organisme entier.

La souris est un modèle animal chez lequel les processus actifs au cours du

développement embryonnaire et dans la vie adulte se rapprochent conceptuellement

de ceux opérant chez l'homme. Il s'agit de plus du plus petit mammifère chez lequel

l'inactivation génique peut être effectuée. Pour les lésions de la moelle épinière par

compression (équipement spécifique paramétré), opération effectuée sous anesthésie

générale, les animaux sont traités par un anti-douleur, suivis à leur réveil, l'accès à

l'eau et à la nourriture leur est assuré.

Tous les animaux présentant un génotype d'intérêt sont utilisés pour les expériences.

Le nombre d'animaux est restreint au nombre statistique minimal permettant une

analyse validée des résultats. Les échantillons qui ne sont utilisés que partiellement

dans le cadre d'une expérience sont utilisés complètement dans le cadre d'autres

expériences du laboratoire.

De nombreux mécanismes actifs au cours du développement sont réactivés après

lésions de la moelle épinière adulte. Cependant, les mécanismes qui contrôlent le

développement des populations neuronales de la moelle restent très mal connus.

Mieux connaître ces mécanismes devrait permettre de comprendre pourquoi ils sont

réactivés lorsque la moelle est lésée et de favoriser ceux qui contribuent à une

protection des neurones ou à une meilleure réparation des circuits neuronaux altérés.

L'objectif de notre travail est d'identifier les mécanismes actifs au cours du

développement et de déterminer s'ils favorisent la protection ou la réparation de la

moelle lésée.

Notre travail pourrait mener à l'identification de molécules qui favorisent la protection

des circuits neuronaux ou la réparation tissulaire dans la moelle lésée. Cette

connaissance devrait permettre de développer des médicaments qui vont stimuler ces

molécules ou l'action qu'elles exercent dans la moelle épinière après une lésion ou

durant une maladie neuro-dégénérative, et de ralentir la progression de la maladie ou

d'améliorer la réparation tissulaire afin de favoriser une meilleure récupération

fonctionnelle.

Souris (Mus musculus)

850

Durée du projet (date de début et de fin)

Réparation de la moëlle épinière

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

non

non

non

non



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

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)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

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

Expliquez les mesures qui seront prises pour

minimiser les effets négatifs sur le bien-être des

animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Durée du projet (date de début et de fin)

Défaillance ventriculaire droite chronique sur shunt systémo-pulmonaire - Efficacité du 

bardoxolone méthyl

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Le modèle de DFVD sur HTAP mime la clinique humaine. Nous en avons l'expertise 

comme en attestent les publications émanant de notre laboratoire. De plus, le cochon 

permet des analyse hémodynamiques invasives complexes.

Non

Non

Non

T0 et T2 seront réalisées sous anesthésie générale avec monitoring. Une analgésie 

postop sera assurée pendant 48h. Les animaux (comportement, respiration, prise de 

nourriture, plaie) seront observés 1x/jour pendant les 4 mois. L'évolution pondérale 

sera évaluée une fois par semaine. En cas d'anomalies, un examen clinique complet 

sera réalisé et l'animal sera euthanasié si le point limite éthique est atteint.  

Non

Non

Non

T0: Chirurgie(shunt): Sous anesthésie générale + Analgésie - Antibioprophylaxie per- &

post-opératoire --> Inconfort modéré inhérent à l'opération - T1: Maintien du shunt

pendant 4 mois --> dégradation de l'état de santé possible: le porcelet pourrait montrer

de l'abattement, de la dyspnée et ultimement une défaillance du ventricule droit:

Inconfort sévère - T2: Evaluation hémodynamique et euthanasie sous anethésie

générale: Sans réanimation.

ll n'existe pas d'alternatives "non animales" pour étudier à l'aide de techniques fines de

physiologie intégrée la défaillance ventriculaire droite secondaire à une hypertension

artérielle pulmonaire (HTAP) et donc pour tester l'efficacité d'agents thérapeutiques.

Ceci doit être réalisé sur l'animal entier. Le modèle expérimental de défaillance

ventriculaire droite  sur HTAP induite par shunt systémo-pulmonaire est bien établi chez 

le cochon dans notre laboratoire. 

Le nombre d'animaux nécessaires pour la réalisation de ce protocole a été déterminé

sur base d'un test de puissance et d'expériences réalisées lors de protocoles similaires

réalisés précédemment. Au vue des pertes possibles inhérentes à la chirurgie lourrde

et l'instabilité hémodynamique inhérente au développement de la défaillance

ventriculaire droite dans ce modèle expérimental, nous prévoyons une perte possible

de 20% au maximum. 

L'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) conduit inéluctablement à la défaillance du

ventricule droit (DFVD), dont les patients finissent par décéder. Cette DFVD se

manifeste par une activation myocardique des processus apoptotiques et

inflammatoires. Nous voulons tester dans un modèle expérimental d'HTAP menant

progressivement à la DFVD (par le maintien d'un shunt systémo-pulmonaire pendant 4

mois), l'efficacité d'un agent aux propriétés cytoprotectrices, anitioxydantes et anti-

inflammatoires, le bardoxolone méthyl. Nous en évaluerons les effets hémodynamiques

et biologiques sur la circulation pulmonaire et le ventricule droit comparativement au

placebo.

Par le présent projet, nous visons à contribuer à l'amélioration de la prise en charge

médicale clinique des patients souffrant de défaillance ventriculaire droite dans un

contexte d'hypertension artérielle pulmonaire chronique comme rencontrée en clinique

et de comprendre les mécanismes pathophysiologiques et pathobiolgiques sous-

jacents. En effet, le modèle expérimental utilisé mime en quelques mois l'évolution

naturelle de la maladie hypertensive pulmonaire vers la défaillance du ventricule droit

prenant des décades à se développer chez l'homme.

Cochon

40 animaux au total (dont 9 déjà utilisés) --> 31

2019-Q2-026

janvier 2015 - fev 2020

Hypertension artérielle pulmonaire - Défaillance cardiaque droite - Pathophysiologie 

Non

Oui

04/06/2019

Oui, dès la fin du protocole



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai  

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

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

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)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

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

Expliquez les mesures qui seront prises pour

minimiser les effets négatifs sur le bien-être des

animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

2019-Q2-027

Les maladies du cerveau touchent chaque année des centaines de millions

de personnes dans le monde et la plupart restent sans traitement, comme

l'autisme, la maladie d'Alzheimer, ou les accidents vasculaires cérébraux.

Dans ce projet nous étudions les mécanismes du développement du cortex

cérébral, la stucture du cerveau la plus importante chez l'homme et en

clinique neurologique. Nous étudions chez la souris comment les gènes

contrôlent ce processus, dans les conditions normales ou en cas de

malformation ou dysfonction cérébrale d'origine développementale. 

Nos recherches ont un double impact. D'une part elles permettent de mieux

comprendre comment notre cerveau se forme dans les conditions normales

et pathologiques, avec un impact important pour les nombreuses maladies

neurodéveloppementales encore incurables (autisme, retards mentaux,..). 

souris

4400

04/06/2019

Oui dans le mois qui suit la fin du projet.

15/2/2016-14/2/2020

La souris de laboratoire est l'animal de choix car (1) il possède un cortex 

cérébral (ce n'est pas le cas des espèces non mammifères), (2) il est 

accessible à tous les outils génétiques requis (ce n'est pas le cas du rat), il 

est moins susceptible de ressentir des émotions complexes que d'autres 

modèles mammifères communément utlisés pour l'étude du cortex (furret, 

macaque). 

Les souris seront observées quotidiennement pour s'assurer de leur bon 

état général. Les souris atteignant les points limites de notre projet seront 

euthanasiées dans le but de leur éviter toute souffrance inutile.

Les manipulations pourront causer dans une minorité de cas une gêne

mineure lors des opérations chirurgicales, qui se dissipera dans les jours

post-opératoires. Les expériences ne causeront par ailleurs aucune douleur

ou effet négatif notable.

Il existe des méthodes alternatives utilisant des cellules souches

pluripotentes. Nous avons été pionniers dans le domaine et nous les

utilisons abondamment dans nos projets, mais ces modèles ne permettent

cependant pas de répondre à toues les questions en suspens. En particulier

leur caractère in vitro est une limite importante pour déterminer l'impact de

gènes particuliers sur l'architecture cérébrale et les circuits neuronaux, pour

lesquels l'étude dans le cerveau entier (et donc dans des modèles animaux

pour des raisons évidentes d'éthique humaine) reste indispensable. 

Les groupes d'animaux sont réduits au minimum (moins de 5 souris par

groupe dans la majorité des cas). Un même groupe d'animaux sera utilisé

comme groupe controle pour plusieurs groupes d'animaux de génotypes

différents. Ceci limite globalement le nombre d'animaux expérimentaux.

Durée du projet (date de début et de fin)

Etude du développement du cerveau et lien avec les maladies neurologiques

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères) cerveau, génétique, développement, neurone



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

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)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

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

Expliquez les mesures qui seront prises pour

minimiser les effets négatifs sur le bien-être des

animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

2019-Q2-028

Février 2017 - Juillet 2020

Chlore, Sepsis, Solution Salée à 0.9%, Rein

Oui

L'anatomie rénale des moutons est semblable à celle de l'être humains  et le protocole 

pour induire le sepsis a été utilisé plusieurs fois par notre groupe de recherche. 

Non

Non

Non

Non

04/06/2019

Oui à la fin de la période de validité du projet

Durée du projet (date de début et de fin)

Les effets rénaux de la solution salée à 0.9% x du Plasmalyte

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

L'animal sera anesthésié (sédation et analgésie) pendant toute la procédure. Il sera 

monitoré tout le temps et, au moindre signe de douleur, on donnera des doses 

supplémentaires de médicaments, comme par exemple, du fentanyl. Il sera euthanasié 

à la fin de la manipulation (encore sur anesthésie) par une overdose de médicament 

(KCl).

Non

Non

Non

Les animaux seront sévèrement malades pour atteindre le but de l'étude (sepsis, classe

sans réveil, mais seront sous anesthésie et antalgiques pendant toute la procedure. À

la fin de la manipulation (estimée en 24 heures), l'animal sera euthanasié par une

surdose de médicament (KCl). 

Des méthodes invasives qui exposent l'artère rénale et le rein doivent être utilisés pour

déterminer précisément le flux rénal et l'excrétion du chlore. Puisquil faut évaluer des

altérations physiologiques et métaboliques, l'animal entier est nécessaire.

Étant donné qu'il n'y a pas d'information sur le flux rénal dans cette situation, on a

décidé d'utiliser le minimum d'animaux (8 par groupe), comptabilisant 32 animaux au

total qui doivent être inclus dans l'étude. Des études précédentes et des manipulations

sur des animaux ont démontré que ce nombre d'animaux est nécessaire et suffisant .

L'utilisation de la solution salée à 0.9% (riche en chlore) comme fluide de réanimation

mène à une hyperchloremie avec acidose et peut aboutir à une vasoconstriction rénale

et à une diminution de la perfusion rénale et du taux de filtration glomérulaire. Une

étude chez le rat septique a montré une aggravation de l'insuffisance rénale aigüe (IRA)

induite par le sepsis aprés l'utilisation de solution salée à 0.9%.Nous étudierons si

l'administration de la solution salée à 0.9% peut induire une réduction dans le flux rénal

relatif, de l'IRA (le développement ou l'aggravation) et une réduction dans l'excrétion du

chlore par le rein, et si le Plasmalyte qui a une concentration réduite en chlore évite ces

complications.

Comme la solution salée à 0.9% est utilisée partout dans le monde, il est important de

connaître les effets associés à son administration. De plus, la comparaison entre la

solution salée 0.9% et les solutions plus équilibrées (comme le Plasmalyte) peut

démontrer quelle solution serait plus appropriée pour guider la thérapie de réanimation

volémique. Étant donné que le sepsis est une condition fréquente qui demande

l'infusion de fluides, connaître le meilleur fluide à administrer patient pourrait être une

avancée importante. Le même concept pourrait être appliqué chez les animaux

septiques.

Mouton (Swifter)

Le nombre total d'animaux qui sera utilisé à la fin de l'étude est de 74. 37 animaux ont 

été utilisés comme prévu par le protocole initial et 21 ont été utilisés comme prévu par 

le premier amendement. 16 animaux ont été autorisés par le deuxième amendement 

mais n'ont pas encore été utilisés.



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

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)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

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

Expliquez les mesures qui seront prises pour

minimiser les effets négatifs sur le bien-être des

animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Durée du projet (date de début et de fin)

Evaluation d'un nouvel outil de monitoring continu aux soins intensifs: Le Nilus®.

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Après une prémédication hypnotique et antalgique par Azaperone et Sufentanyl, le 

cochon est anesthésié par 3 produits: un hypnotique (sevoflurane), un antalgique 

(Sufentanyl), et un paralysant (Esmeron) reproduisant une anesthésie générale. Notre 

disposons du matériel disponible en salle d'opération et l'utilisons pour garantir la 

meilleure anesthésie tout au long du protocole;

Non

Non

Non

Virtuellement aucun, attendu que ce modèle animalier est léthal et qu'auparavant l'animal sera

profondément sédaté durant l'entièreté de l'expérience jusqu'à son euthanasie. Ceci correspond

à un sans reveil.

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. La taille de l'animal doit être suffisament grande pour permettre l'insertion des

nombreux instruments de mesure, souvent issus de la pratique clinique sur des patients.

L'ensemble de ces critères nous a donc orienté indubitablement sur le choix du porc domestique.

En tant qu’étude inaugurale sur ce sujet précis, il n’existe actuellement aucune autre étude

animale (ou humaine) permettant d’évaluer précisément la taille de l’échantillon requis pour

atteindre la puissance statistique 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. 

Ce projet vise à évaluer la capacité d'un filament doppler nommé Nilus®, que l'on introduit via

une voie veineuse centrale dans la veine cave supérieure, à prédire la réponse à un remplissage

vasculaire. En effet, cette question reste centrale dans la pratique quotidienne dans le service

des Soins Intensifs. Il est a présent très clair qu'à la fois l'excès de liquide et son opposé sont

délétères pour le patient. Les indices statiques et/ou dynamiques dont nous disposons

actuellement sont soit trop peu précis soit soumis à des biais trop souvent rencontrés dans la

pratique quotidienne. Le flux de la veine cave supérieure est déjà reconnu comme l'un des

meilleurs critères échographiques, mais son obtention est délicate et transitoire. Nous proposons

d'étudier un nouvel outil de monitoring continu dans l'aide à la gestion de volémie chez le patient

critique.

La question du remplissage vasculaire est quotidienne dans un service de Soins Intensifs. Elle

se pose à plusieurs reprises chaque jour. La validatation et la description phénotypique des

données receuillies par ce nouvel outil de monitoring peu invasif et continu permettront de diriger

de manière excellente les futures études cliniques de validation de la technique. Par extension,

cet outil pourra également être utilisé en pratique animale lors d'expériences de tout type et

permettra de réduire les morbidités secondaires au sur-remplissage et à l'hypovolémie.

Cochon domestique.

19

2019-Q2-029

Début 06/2018 - Fin 31/05/2019

Hémodynamique - Remplissage - Volémie - Veine cave supérieure

Non

Le cochon possède une anatomie et une physiologie cardiovasculaire extrêmement 

proches de l'homme. Ce modèle d'hypovolémie et restitution replique bon nombre des 

mécanismes compensatoires observés chez l'homme. L'hébergement en cage sera 

réalisé dans des conditions conformes. La sédation en cage et l'anesthésie 

peropératoire et l'euthanasie seront exécutées en accord avec les recommandations 

vétérinaires tant de posologie que de surveillance de la profondeur de la 

sédation/analgésie. 

Oui

Non

Non

Non

26/04/2019

dans le mois qui suit la fin de la période de validité du protocole



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

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)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

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

Expliquez les mesures qui seront prises pour

minimiser les effets négatifs sur le bien-être des

animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Durée du projet (date de début et de fin)

Maintien de la glande mammaire

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Les modèles de souris transgéniques décrits dans ce projet sont utilisés depuis 

plusieurs années au sein du laboratoire. Cette expertise nous permet ainsi de 

déterminer quel modèle de souris est le plus adapté pour étudier les différentes étapes 

du projet. 

Non

Non

Non

Pour éviter des blessures au niveau de la fenêtre optique, les animaux seront isolés 

dans des cages individuelles suivant les normes d’hébergement en rigueur. Ils 

recevront des analgésiques de manière à supporter la douleur post-chirurgicale. Les 

conditions d’hébergement contiendront les éléments de raffinement nécessaires (eau 

et nourriture à volonté, ...). Les animaux seront suivis quotidiennement pour déterminer 

l’apparition d’éléments de stress et/ou de souffrance. 

Non

Non

Non

L'ensemble des expériences d'induction des sous-populations ne devrait en principe

pas affecter le bien-être des animaux. Néanmoins, la chirurgie et la pose de fenêtre

optique sont susceptibles d'entraîner une gène dans la mobilité des animaux.La

sévérité des experiences proposées est donc sévère. En cas d'altération de l'état des

animaux, ces derniers seront sacrifiés.

La hiérarchie cellulaire, le potentiel de différentiation et le dynamisme cellulaire ne peut

être étudié que dans des conditions physiologiques in vivo, et ne peuvent être

adressées par des études cellulaires in vitro.

Des études de lineage tracing sont réalisées depuis plusieurs années au sein du

laboratoire.Cette expertise nous permet ainsi de savoir quel est le modèle le plus

adapté en fonction de la question posée. Ceci nous permet de réduire au minimun le

nombre d'animaux pour répondre à chacune des questions posées. Le nombre de

souris à utiliser est calculé de telle façon que les données des expériences puissent

être analysées et être conclusives et se base sur l'expérience des laboratoires experts

dans cette nouvelle technologie.  

Les expériences de traçage de lignées ont permis de montrer que la glande mammaire

provient initialement de progéniteurs embryonnaires multipotents, qui sont remplacés

par des cellules souches unipotentes après la naissance. Les études de transplantation

ont montré que les cellules basales peuvent régénérer toutes les lignées cellulaires

épithéliales du sein, démontrant que les cellules basales sont toujours capables de

multipotence, et que la restriction de lignée observée in vivo est régulée par un

mécanisme actif. Le but du projet est de définir la dynamique des mécanismes régulant

la spécification et la restriction du potentiel de différentiation dans la glande mammaire. 

Les réponses aux questions posées sont susceptibles d'avoir d'importantes

implications pour la compréhension des défauts de développement de la glande

mammaire, ainsi que pour les mécanismes de régénération tissulaire. Comprendre

comment les tissus se renouvellent au cours de la vie est une question fondamentale,

qui a également des implications dans la compréhension de l’origine des cancers.  

souris (mus musculus)

460

2019-Q2-030

5 années (mai 2018-mai 2023)

Homéostasie / sein / microscopie intravitale

Oui

Non

19/06/2019

oui, dans le mois qui suit la fin du projet éthique



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

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)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

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

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux

(douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Durée du projet (date de début et de fin)

Etude des cellules de la peau par une méthode de microscopie.

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

La peau de souris est un modèle qui récapitule l'épiderme humain.  De plus, des 

modèles transgéniques de souris ont été largement développées au cours des dernières 

décennies et nous permettront de répondre de manière précise à nos questions posées 

sur le maintien de la peau. 

Non

Non

Non

Les souris seront gardées dans un environnement protégé de manière à réduire le 

risque d'infection. Elles seront groupées dans des litières appropriées avec matériel de 

nidification. Si une souris présente une apparence modifiée ou une modification du 

comportement spontané ou provoqué, elle sera euthanasiée.

Non

Non

Non

Aucun effet négatif n'est attendu étant donné que seule une ou plusieurs injections intra-

péritonéale de tamoxifen, doxycycline seront réalisées et n'ont pas de conséquences sur

la santé des souris. De plus, l'imagerie sous anesthésie générale n'excedant pas 1h30-

2h, n'aura pas de conséquence sur le bien-être de l'animal.

Dans ce projet, nous souhaitons imager le développement de l'épiderme en temps réel

afin de mieux comprendre son maintien en homéostasie. Cette question ne peut être

résolue in vitro. En effet, toute autre approche ne permettrait pas de reproduire les

conditions physiologiques nécessaires à l'étude du comportement des cellules souches

in vivo.

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. Un nombre de 5 souris est requis pour

tenir compte de la variabilité inter-individu afin que les résultats soient représentatifs du

phénomène et statistiquement valables. 

L'épiderme de la peau est composée de différentes sous populations cellulaires, dont

l'implication dans des phénomènes tels que la régénération et la croissance tissulaire

sont encore très mal comprise. Dans ce projet, nous utiliserons une méthode génétique,

basée sur l'utilisation de souris transgéniques, pour marquer définitivement des cellules

ciblées de l'épiderme, pour comprendre leur rôle dans ces mécanismes, et définir de

nouvelles populations cellulaires souches, pouvant avoir un potentiel thérapeutique

d'intérêt.

Ce projet vise à définir les populations cellulaires qui prennent en charge dans

l'épiderme de la peau de souris les mécanismes de croissance normale physiologique et

non pathologique. Définir ces critères pourrait avoir une application thérapeutique, avec

une meilleure compréhension des phénomènes de croissance pathologiques tel que le

cancer et l'établissement de nouvelles générations de peau reconstruites plus efficaces.

Une meilleure compréhension des mécanismes cellulaires de l'extension tissulaire est la

base d'une médecine régénérative plus efficace.

souris

204

2019-Q2-031

5/2018-5/2023

peau / homéostasie/ développement/ microscopie intravitale

Oui

Non

04/06/2019

oui dans le mois qui suit la fin du projet



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

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)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

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

Expliquez les mesures qui seront prises pour

minimiser les effets négatifs sur le bien-être des

animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

2019-Q2-032

mai 2018-mai 2023

progression tumorale, carcinomes cutanés, microscopie intravitale, initiation tumorale

Oui

Les souris développent des tumeurs suite à l’accumulation des mêmes mutations 

oncogènes que l’homme, et la pathologie des tumeurs est la même chez l’homme et la 

souris.

Non

Non

Non

Non

19/06/2019

oui elle sera réalisée dans le mois qui suit la fin de la période de validité du projet

Souris

Durée du projet (date de début et de fin)

Etude de la diversité des cellules tumorales par microscopie vitale dans 2 types de 

cancers de la peau

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

 L'état de santé des souris est surveillée quotidiennement et les souris seront 

euthanasiées si elles atteignent les points limites décrits pour ces expériences. les 

chirurgies seront réalisées sous aneshesie générale et les animaux recevront des 

analgésiques de manière à supporter d'éventuelles douleurs post-chirurgicales

Non

Non

Non

Les souris vont développer des tumeurs cutanées non invasives conduisant à un

inconfort modéré ou sévère. La pose de fenêtre optique est considérée comme

entrainant un incorfort sévère.

L’étude des mécanismes de la cancérisation, en particulier du type cellulaire qui doit

être muté pour engendrer un cancer ou sa progression ne peut malheureusement être

réalisée in-vitro. notre étude se focalise particulièrement sur la dynamique cellulaire

conduisant à l'initiation et la progression grâce à la technologie innovante de

microscopie intravitale. Ce dernier point ne peut actuellement pas être réalisé in vitro ou

in silico. Pour être pertinentes, ces études doivent donc être réalisées chez l’animal

vivant.  

Notre laboratoire a acquis une grande expertise dans ce type de modèle de 

carcinogènèse murin. Cette experstise nous permet de déterminer le nombre minimum 

d'animaux necessaires pour répondre à nos questions. De plus, la microscopie 

intravitale permettra de diminuer le nombre d'animaux nécessaires en imageant un 

même animal plusieurs fois.

Bien que le cancer soit étudié depuis de nombreuses décennies, les mécanismes clés

dans l'initiation et la progression tumorale reste méconnus. La technologie de

microscopie intravitale ouvre de nouvelles perspectives dans la compréhension de la

dynamique de ces mécanismes. La connaissance des étapes clés responsables de

l'initation et de la progression nous permettrait d’élaborer de nouvelles stratégies

thérapeutiques.

Une meilleure compréhension des mécanismes d'initiation et de progression tumorale

permettrait de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques dans le traitement des

carcinomes spinocellulaires et basocellulaires cutanés mais pourrait être transposé aux

carcinomes plus agressifs comme les carcinomes pulmonaires, oesophagiens ou ORL.

La combinaison de ces informations obtenues, nous permettrait d’élaborer des

inhibiteurs spécifiques des transitions clés pour la progression tumorale.

609 sévère et 115 modéré



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la

santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

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)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

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

Expliquez les mesures qui seront prises pour

minimiser les effets négatifs sur le bien-être des

animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Durée du projet (date de début et de fin)

Maintien de la glande mammaire

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Les modèles de souris transgéniques décrits dans ce projet sont utilisés depuis 

plusieurs années au sein du laboratoire. Cette expertise nous permet ainsi de 

déterminer quel modèle de souris est le plus adapté pour étudier les différentes étapes 

du projet. 

Non

Non

Non

Pour éviter des blessures au niveau de la fenêtre optique, les animaux seront isolés 

dans des cages individuelles suivant les normes d’hébergement en rigueur. Ils 

recevront des analgésiques de manière à supporter les différentes chirurgies. Les 

conditions d’hébergement contiendront les éléments de raffinement nécessaires (eau 

et nourriture à volonté, cycle jour nuit inaltéré, coton pour les nids). Les animaux seront 

suivis quotidiennement pour déterminer l’apparition d’éléments de stress et/ou de 

souffrance (prostration, immobilité…). 

Non

Non

Non

L'ensemble des expériences d'induction des sous-populations ne devrait en principe

pas affecter le bien-être des animaux. Néanmoins, la chirurgie et la pose de fenêtre

optique sont susceptibles d'entraîner une gène dans la mobilité des animaux.La

sévérité des experiences proposées est donc sévère. Les animaux recevront des

analgésiques afin de mieux supporter la chirurgie. En cas d'altération de l'état des

animaux, ces derniers seront sacrifiés.

La hiérarchie cellulaire, le potentiel de différentiation et le dynamisme cellulaire ne peut

être étudié que dans des conditions physiologiques in vivo, et ne peuvent être

adressées par des études cellulaires in vitro.

Des études de lineage tracing sont réalisées depuis plusieurs années au sein du

laboratoire.Cette expertise nous permet ainsi de savoir quel est le modèle le plus

adapté en fonction de la question posée. Ceci nous permet de réduire au minimun le

nombre d'animaux pour répondre à chacune des questions posées. Le nombre de

souris à utiliser est calculé de telle façon que les données des expériences puissent

être analysées et être conclusives et se base sur l'expérience des laboratoires experts

dans cette nouvelle technologie.  

Les expériences de traçage de lignées  ont permis de montrer que la glande mammaire 

provient initialement de progéniteurs embryonnaires multipotents, qui sont remplacés

par des cellules souches unipotentes après la naissance. Les études de transplantation

ont montré que les cellules basales peuvent régénérer toutes les lignées cellulaires

épithéliales du sein, démontrant que les cellules basales sont toujours capables de

multipotence, et que la restriction de lignée observée in vivo est régulée par un

mécanisme actif. Le but du projet est de définir la dynamique des mécanismes régulant

la spécification et la restriction du potentiel de différentiation dans la glande mammaire. 

Les réponses aux questions posées sont susceptibles d'avoir d'importantes

implications pour la compréhension des défauts de développement de la glande

mammaire, ainsi que pour les mécanismes de régénération tissulaire. Comprendre

comment les tissus se renouvellent au cours de la vie est une question fondamentale,

qui a également des implications dans la compréhension de l’origine des cancers.  

souris (mus musculus)

905

2019-Q2-033

5 années (mai 2018-mai 2023)

Homéostasie / sein / microscopie intravitale

Oui

Non

19/06/2019

oui, dans le mois qui suit la fin du projet éthique



Volgenummer van de niet-technische 

samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

2019-Q2-079

Van 01/10/2016 tot 31/09/2020

astrocyten, epilepsie, DREADD

ja

Het is veel relevanter de experimenten uit te voeren in knaagdieren omwille van de 

grote overeenkomsten tussen het centraal zenuwstelsel van mens en knaagdier. Er 

zijn bovendien veel gevalideerde muis- en ratmodellen die op een reproduceerbare en 

representatieve wijze epileptogenese nabootsen.Inzichten verkregen uit deze 

diermodellen kunnen bijgevolg met grote waarschijnlijkheid geëxtrapoleerd worden 

naar de mens.

ja

neen

neen

neen

16/09/2016

Ja, ten laatste 2 maand na afloop van het project

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Het effect van astrocyte modulatie in een model voor temporaalkwabepilepsie

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

De dieren worden worden pre- en post-operatief verzorgd. Er worden preventief 

analgetica en antibiotica toegediend na operatie om ongemak zoveel mogelijk te 

voorkomen. Ze worden dagelijks opgevolgd waarbij bevindingen genoteerd worden in 

het welzijnsdagboek. Er worden humane eindpunten gebruikt om het dier niet onnodig 

te laten afzien.

ja

neen

neen

De pijn en het lijden bij de dieren die we bestuderen in modellen voor epilepsie is

voornamelijk geconcentreerd rond de periode van chirurgie voor het stereotactisch

implanteren van een microdialyse probe en/of electrode van de telemetrie-transmitter

(matig ongerief) en rond de periode van het opwekken van de epileptische aanval

(ernstig ongemak). Het is niet uitgesloten dat er toch licht, doch zeer kortdurend

(seconden) lijden is wanneer er spontane hippocampale convulsies optreden (doch

deze zijn niet gegeneraliseerd en zijn zelfs niet merkbaar aan het gedrag van het

proefdier). Tijdens de fase voor het opwekken van de epileptische aanval, de latente

fase in het chronische model en tijdens de interictale periodes (tussen twee aanvallen,

grootste deel van de dag) lijdt het dier niet. De dieren worden finaal opgeofferd en de

hersenen gepreleveerd voor verder analyse.

Er bestaan geen gevalideerde alternatieve methoden om epileptogenese te kunnen

bestuderen. We werken wel samen met onderzoekers van de KULeuven om bepaalde

moleculen te screenen op anticonvulsieve eigenschappen in hun zebravisplatform.

Deze in vivo experimenten kunnen wel aangeven of een farmacologische stof

eventueel therapeutisch toepasbaar kan zijn, maar worden wel uitgevoerd in zeer

simplistische modellen die nog niet de complexiteit van epileptogenese kunnen

nabootsen en daardoor niet toepasbaar zijn op het huidige project.

We kunnen maximaal 6 muizen tegelijkertijd opvolgen met onze EEG monitoring,

vandaar dat we snel kunnen inschatten of het nuttig zal zijn om het experiment te

herhalen of niet (sequential stopping rule, Courtin et al 2014 Nature). Op basis van

onze jarenlange ervaring en eerdere publicaties is n=6-8 een minimum om bepaalde in

vivo effecten te kunnen vast stellen. Voor epilepsie- en gedragstesten is de variatie

groter en geven poweranalyses aan dat groepen van n= 10-12 muizen nodig zijn. We

zullen in lijn met het principe vermindering ook ex vivo slice experimenten uitvoeren in

dit project.

Temporaalkwabepilepsie gaat gepaard met hippocampale cellulaire reorganizaties die

tot epileptische aanvallen, emotionele wijzigingen en cognitieve achteruitgang leiden.

Geactiveerde astrocyten spelen hoogstwaarschijnlijk een rol in deze mechanismen,

maar het is nog niet op een eenduidige manier aangetoond. Door gebruik te maken

van chemogenetische modulatie in dit project, i.e. door specifiek de astrocyten te

transfecteren met een vector die de zogenaamde DREADDs (designer receptoren

exclusief geactiveerd door designer moleculen) tot expressie brengt, zullen we de rol

van de astrocyten in de epileptische aanvallen en eventuele cognitieve achteruitgang

kunnen bestuderen.  

De precieze betrokkenheid van astrocyten in de hippocampale excitabiliteit en het

onstaan van epileptische aanvallen is vandaag de dag niet in vivo gekarakteriseerd.

Verder onderzoek naar nieuwe anti-epileptische targets is van groot maatschappelijk

belang daar naar schatting 50 miljoen mensen wereldwijd getroffen worden door

epilepsie en bovendien meer dan 30 % van deze patiënten niet of niet afdoende te

behandelen is met het ruime aanbod aan klinisch gebruikte anti-epileptische

geneesmiddelen, die bovendien uitsluitend symptomatisch werkzaam zijn.

muis

246 muizen



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Niet-technische titel van het project Basiskarakterisering van transplanteerbare tumoren gebruikmakend van de NanoString Technologie

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 15/05/2017

Looptijd van het project

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Ja, ten laatste 2 maand na afloop van het project

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 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 700

karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien

uit dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang

geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor

mensen of dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is bij

benadering het aantal van deze 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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het minimum

aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de algemene maatregelen die zullen genomen

worden om de negatieve effecten op het welzijn van de Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn)

dieren te minimaliseren.

Naast een aantal handelingen die onder de categorie lichte pijn en lijden valt, vindt er een kleine

chirurgische handeling plaats, wat een matige pijn teweeg brengt. De totale ernstgraad van deze

experimenten is ernstig wegens het induceren (en laten groeien) van een tumor. Uiteindelijk worden de

proefdieren gedood wanneer een volume van 150-300 mm³ wordt bereikt, waardoor niet verwacht wordt

dat de dieren hinder ondervinden van de tumor.  

De complexiteit van het immuunsysteem verhindert de volledige vervanging van in vivo experimenten

door in vitro alternatieven in de immunologie. Om zo dicht mogelijk aan te leunen bij de complexe

interacties in een humaan systeem, zijn in vivo experimenten en modellen noodzakelijk. Bovendien zit

deze vorm van immuuntherapie in een finaal stadium van preklinisch onderzoek waardoor in vivo studies

noodzakelijk zijn om de verdere klinische ontwikkeling van het product te ondersteunen. De eerste

klinische trial wordt dit jaar nog gepland.   

Wegens biologische relevantie gebruiken we een triplicaat van elke conditie. Beide lymfeknopen van 2

muizen worden samengevoegd, om voldoende startmateriaal te hebben (RNA). Vandaar dat de inclusie

van 6 proefdieren per groep een minimumvereiste is. Daarnaast is het belangrijk om een onbehandelde

groep (controle) te hebben en 3 verschillende behandelingsgroepen te hebben, om de verschillen in

uitkomst te kunnen vergelijken. Om reproduceerbaarheid van de resultaten na te gaan, voeren we de

experimenten in duplicaat uit. 

Muismodellen worden reeds jaren gebruikt voor de evaluatie van immuunresponsen. Voor de evaluatie

van immuunresponsen in muizen zijn verschillende tools voorhanden, zoals verschillende

tumorcellijnen,... 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. 

Met dit project willen we een immuunprofiel gaan opstellen, zodanig we het verschil kunnen nagaan

tussen onbehandelde en met het mRNA vaccin behandelde tumordragende groepen. 

Met de NanoString technologie kunnen we eventueel prognostische merkers ( met het doel om na te

gaan of een specifieke groep patiënten in aanmerking komt voor een bepaalde behandeling) of

biomerkers (om respons post-therapie na te gaan) gaan  identificeren.

Er zijn in totaal 884 muizen nodig.

je

neen

neen

2019-Q2-080

15/05/2017-15/05/2021

Tumormodel, mRNA vaccin, NanoString 

ja

ja

neen

neen

neen



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

56 muizen

neen

neen

neen

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Combinatie Kanker Therapy: TriMix en/of caSTING mRNA immunizaties in combinatie 

met Radiotherapie.

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

muis

Muizen zijn de laagste diersoort in dewelke kanker kan worden geïnduceerd.

Bijkomend zijn muizen anatomisch, fysiologisch en genetisch goed bestudeerd. Dit

maakt het eenvoudiger om te zien waardoor de veranderingen in het gedrags -of

andere veranderingen van de muizen veroorzaakt worden. Om het ongemak minimaal

te houden, zullen de muizen worden geëuthanaseerd indien de tumor te groot wordt

(1500mm3) of er significant veel gewichtsverlies optreedt. De muizen zullen tijdens de

experimenten elke dag worden opgevolgd. Tevens worden de muizen verdoofd tijdens

de bestraling en de tumor inoculatie.

2019-Q2-081

2 jaar (01/05/2018  - 01/05/2020)

Radiotherapie, Immunotherapie, TriMix, caSTING , kanker

neen

ja

neen

neen

neen

27/04/2018

Een retrospectieve analyse zal ingediendt worden 2 maanden na afloop project.

Eerst en vooral gaan we onze experimenten zorgvuldig opstellen. We geloven dat een

goed experimenteel ontwerp het gebruikte aantal muizen kan verlagen, aangezien de

experimenten niet opnieuw moeten gedaan worden en er geen misleidende data wordt

geproduceerd. We zullen tevens in de mate van het mogelijke controle groepen delen

met andere studies.

Ondanks de recente vooruitgang in het veld van immunotherapie is er nog steeds nood

aan een optimalisatie om de klinische respons te verbeteren. TriMix en caSTING zijn

innovatieve kankerbehandelingen die de cellen van kankerpatienten ‘herprogrameren’

zodat ze de kankertumor aanvallen. Beide hebben al bewezen een anti-tumor effect te

hebben. Het doel van onze studie is achterhalen of de combinatie van TriMix/caSTING

met bestraling (standaardbehandeling bij vele kankers), een nog betere uitkomst kan

bieden

Radiotherapie is de standaard behandeling voor verschillende types kanker en wordt

toegepast op meer dan 50% van de kankerpatiënten tijden hun ziekteverloop. Er

sterven echter nog steeds veel patiënten aan terugkomst van de kanker of

uitzaaiingen. Recente bevindingen wijzen erop dat radiotherapie een positief effect op

het immuunsysteem kan hebben.Het doel van deze studie is het verkennen van een

nieuwe combinatie therapie (radiotherapie + immuuntherapie) om kanker te

behandelen. Deze combinatie is nog nooit eerder verkend in de literatuur.

De muizen zullen ernstig ongemak ervaren door de groei van de tumor. De ernst van

dit ongemak zal voornamelijk afhangen van de grootte van de tumor. Muizen waarbij

het volume van de tumor 1500mm³ bereikt, zullen worden gedood. Een scorerooster is

voorzien om de humane eindpunten op te volgen. Volgende symptomen zullen

opgevolgd worden: het verlies in lichaamsgewicht, de lichaams conditie score, het

fysieke uiterlijk, beweegelijkheid van het dier en door straling geinduceerde inflamatie.

In het geval er een totale score van > 5 word behaald of een score van 3 in elke

variabele zal het dier worden gedood. De dieren waarvan de tumoren geen 1500mm³

bereiken of de dieren niet zo erg ziek worden zodat ze de humane eindpunten

bereiken, zullen na sterfte van de laatste muis die het humane eindpunt heeft bereikt,

nog 100 dagen worden opgevolgd.

Het doel van deze studie is het verkennen van een nieuwe combinatie therapie om

kanker te behandelen. In vitro modellen, met onsterfelijke tumor cellen, kunnen

sommige in vivo experimenten vervangen. Echter kunnen deze cellen niet de

complexe tumor micro-omgeving nabootsen en in vitro behaalde resultaten kunen niet

geprojecteerd worden naar in vivo condities. In deze studie bekijken we de complexe

immuun reacties binnen in de tumor micro-omgeving. Er is geen beter alternatief die de

doelstelling van dit onderzoek dient buiten in vivo  modellen.



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

2019-Q2-082

02/01/2019 tot 01/01/2020

Kanker, antilichaam, remmende molecule

ja

Er worden 3 proefdiermodellen gebruikt omwille van de grote gelijkenis met

respectievelijk pancreas, darm en borst kanker bij patiënten en omdat eerder onderzoek

een rol voor VSIG4 in de groei van deze kankers heeft uitgewezen. 

neen

neen

neen

neen

21/12/2018

Ja, binnen de 2 maand na afloop van het project

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Kunnen antilichaam fragmenten die specifiek binden aan muis VSIG4 tumorgroei

afremmen?

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Alle handelingen worden uitgevoerd terwijl de proefdieren worden verdoofd met

gasanesthesie.

neen

neen

neen

Muizen worden aan het begin van elke experiment geïnjecteerd met tumorcellen die

werden gemodificeerd om de antilichaam fragmenten aan te maken die VSIG4 binden.

Als controle worden tumorcellen gebruikt die een antilichaam fragment aanmaken dat

niet relevant is. Aldus is het geneesmiddel (= antilichaam fragment) reeds van bij de

injectie van tumorcellen aanwezig. Er wordt verwacht dat muizen in de controle groep

tumorgroei vertonen en dat deze traag of onbestaand is in muizen waarvan de

tumorcellen VSIG4 specifieke antilichaam fragmenten aanmaken. Bij een tumor volume

van 1500 m³ worden de muizen gedood. Indien er geen tumorgroei is bij aangrijpen van

VSIG4 zal nagekeken worden of dit te wijten is aan een immuunrespons. Graad van

ernst = ernstig omwille van tumorgroei.

De complexe interacties tussen immuun cellen 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

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.

Tumoren zijn een celmassa bestaande uit kankercellen die verweven zijn met tal van

andere celtypes, waaronder cellen van het immuunsysteem. Deze immuun cellen

kunnen helpen in de afweer van kankercellen, maar worden onder invloed van allerlei

factoren onderdrukt in hun antikanker activiteit. VSIG4 is een molecule die een

remmende werking uitoefent. Antilichamen en afgeleiden worden onderzocht om

moleculen met een remmende werking uit te schakelen en aldus immuun cellen de

kans te geven om kankercellen aan te vallen. In dit project willen we evalueren of

antilichaam fragmenten specifiek voor muis VSIG4 de groei van tumoren afremmen.

Indien dit het geval is, zal in toekomstig onderzoek geëvalueerd worden wat de

onderliggende mechanismen zijn en zal er geïnvesteerd worden in de aanmaak van

antilichaam fragmenten die de menselijke variant van VSIG4 binden. 

Uit deze studie gaan we leren of de antilichaam fragmenten die binden aan muis VSIG4

de groei van tumoren kunnen afremmen. Dit is een eerste stap in het proces om te

begrijpen hoe de molecule VSIG4 immuun cellen in hun antikanker activiteit belemmert.

Mits succes zal dit onderzoek uitgebreid worden om beter inzicht te krijgen in de

betrokken mechanismen (cel en molecule niveau). Verder zal er geïnvesteerd worden in

de aanmaak van antilichaam fragmenten 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.

Muizen

72



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Pilootstudie voor identificatie en functionele validatie van specifieke merkers voor tumor-

infiltrerende regulatorische T cellen
Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Muizen zijn de laagste diersoort die een immuun systeem hebben dat op het vlak van 

regulatorsiche T cellen vergelijkbaar is met dat van mensen. 

neen

neen

neen

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 gedood worden.		

ja

neen

neen

Om regulatorische T cellen te kunnen isoleren uit tumoren en andere weefsels zullen de

muizen ingespoten worden met kankercellen om de vorming van tumoren te

veroorzaken. Dit kan tijdelijk aanleiding geven tot een ernstig lijden. De muizen zullen

op vooraf bepaalde tijdstippen gedood worden om tumoren en andere weefsels af te

zonderen. 

Dit project is gericht op het bekomen van basisinformatie over de aantallen en

eigenschappen van tumor-infiltrerende regulatorische T cellen in vergelijking met

regulatorische T cellen uit andere weefsels. Deze informatie kan enkel bekomen worden

uit de in vivo tumoren. Op basis van deze basisinformatie kunnen mogelijk bepaalde

eigenschappen van deze cellen later verder bestudeerd worden in vitro.

Dit is een pilootstudie die zal toelaten het aantal nodige dieren voor de verdere

experimenten correct te kunnen inschatten

Regulatorische T cellen zijn krachtige onderdrukkers van afweerresponsen in ons

lichaam, die een belangrijke rol spelen in het beperken en limiteren van ongewenste

responsen. In kanker dragen deze cellen er echter onder andere ook toe bij dat

immunotherapieën niet optimaal werken. Het zou daarom wenselijk zijn de

regulatorische T cellen die aanwezig zijn in tumoren selectief te kunnen elimineren,

zonder echter de regulatorische T cellen te raken die in de rest van het lichaam instaan

voor het beperken van ongewenste responsen. Dit project is er daarom op gericht de

regulatorische T cellen die aanwezig zijn in tumoren te bestuderen in vergelijking met

regulatorische T cellen in de rest van het lichaam. Ter voorbereiding daarvan willen we

in deze pilootstudie al informatie bekomen over de hoeveelheid regultorische T cellen

aanwezig in tumoren en in een aantal andere weefsels.

De resultaten van dit onderzoek kunnen op termijn de basis vormen voor verbeterde

kankertherapieën door gerichte eliminatie van tumor-infiltrerende regulatorische T cellen

te combineren met andere kankertherapieën.

Muizen

48 muizen

2019-Q2-083

Van 1/10/2018 tot 31/03/2020

kanker; regulatorische T cellen

ja

neen

28/09/2018

Ja, binnen 2 maanden na afloop van het project



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang

geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

2019-Q2-084

1 december 2018 - 1 juni 2020

longkanker, radiotherapie, nervus vagus stimulatie, inflammatie

ja

De muis vormt met haar kleine gestalte een erg hanteerbaar model om longtumor groei te

bestuderen in een relevant kader. Het longtumor model van interesse is van muis origine

en werd reeds uitgetest door de projectleider. Hierdoor staan de handelingen (van

intraveneuze injectie tot opvolging van de gezondheid van 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. Daarnaast werd

de nervus vagusstimulator die zal worden gebruikt in deze studie werd speciaal

ontwikkeld voor muizen en ratten.

ja

neen

neen

neen

30-nov-19

Ja binnen 2 maanden na afloop van het ptoject 

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Effect van een zenuwstimulerende behandeling op radiotherapie-geïnduceerde ontsteking 

en metastasering bij longkanker

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Voordat de dieren in experiment gaan, worden ze om de twee dagen geïnspecteerd.

Vanaf dat ze in experiment zitten, zullen de dieren op dagelijkse basis geïnspecteerd

worden, gebruik makend van de ECD score sheet (gebaseerd op gewicht, vacht,

oogconditie, beweeglijkheid, alertheid,…). Ook werd gekozen voor luminescent long

model (LLC-Fluc) waardoor tumorgroei via in vivo bioluminescentie op non-invasieve

wijze opgevolgd kan worden en humane eindpunten beter geëvalueerd kunnen worden.

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.  

neen

neen

neen

De verwachte graad van ernst is 'ernstig' aangezien we de dieren zullen injecteren met

longtumorcellen om hen vervolgens op dag 35 (of eerder indien een humaan eindpunt

vroeger wordt bereikt) te euthanaseren. De dieren zullen worden geëuthanaseerd via

nekdislocatie om vervolgens het longtumor weefsel en de milt te isoleren voor verdere

analyse. De projectleider werkte reeds met het gebruikte tumormodel en concludeerde

dat tot 5 weken na injectie de dieren hun humaan eindpunt niet bereiken (lees: gezond

fysiek voorkomen en gedrag, geen verlies van gewicht).

We willen het ontstekingsremmende effect van een nervus vagusstimulator op

radiotherapie-gerelateerde ontsteking testen. Bovendien zullen we immuuncellen in de

longtumor omgeving analyseren. Aangezien er voor de complexe longtumor omgeving

alsook voor diens interacties met het parasympathisch zeuwstelsel, voorlopig nog geen

relevante in vitro alternatieven beschikbaar zijn, zijn we genoodzaakt om dit experiment

in vivo  uit te voeren.

Het proefdieraantal van 84 werd volledig bepaald d.m.v. het software programma G

power en de one-way ANOVA methode met power van 85% en 95% confidentie interval.

Hierdoor wordt gewaarborgd dat er niet meer muizen gebruikt worden dan nodig om

statistische significantie te bekomen, maar ook niet te weinig waardoor dit experiment

nodeloos herhaald zou moet worden. Het proefdier reducerende karakter van dit

experiment ligt in de combinatie van 5 verschillende condities waarin 4 verschillende

parameters tegelijk gemeten worden in één experiment. Hierdoor zal één muis informatie

kunnen geven over vier parameters tegelijk. Door verschillende condities tegelijke te

beschouwen, kunnen de niet-tumor dragnde en onbehandelde controle groepen tegelijk

dienst doen als standaard voor alle andere condities.

Longkanker blijft de meest dodelijke vorm van kanker wereldwijd. Radiotherapie (RT)

vormt één van de belangrijkste behandelingen. Deze behandeling gaat echter gepaard

met een ontstekingsreactie die zorgt voor tal van bijwerkingen. Bovendien heeft recent

onderzoek aangetoond dat deze ontsteking tengevolge van RT de groei van overlevende

tumorcellen bevordert en hun gevoeligheid voor RT naar beneden haalt. Met onze

dierproef willen we nagaan of stimulatie van een belangrijke zenuw, de nervus vagus

gekend om zijn ontstekingsremmende werking, een effect heeft op radiotherapie-

geïnduceerde ontsteking en tumorgroei. Op deze manier trachten we de doeltreffendheid

van radiotherapie als behandeling voor longkanker te optimaliseren.

Momenteel loopt een klinische studie waarbij het effect van nervus vagus stimulatie

nagegaan wordt in NSCLC patiënten die ook behandeld worden met RT. De data uit onze

dierproef zullen daarbij direct gelinkt kunen worden aan deze studie om aldus meer te

weten te komen over de therapeutische response rates, serum levels van pro-

inflammatoire cytokines alsook cellulaire compositie binnen de tumor alsook in de milt.

Daar deze parameters niet bekeken kunnen worden in NSCLC patiënten, brengt deze

dierproef een enorme meerwaarde met zich mee t.o.v. de klinische studie waar tumoren

en miltcellen op nauwgezette tijdstippen volledig geëvalueerd kunnen worden op

hoeveelheid en soort cellen, alsook hun weefseldistributie.

muis

84 muizen 



Volgenummer van de niet-technische 

samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Looptijd van het project

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)

 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 700 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project (hoe kan

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of

hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Welke diersoorten zullen gebruikt worden en wat is

bij benadering het aantal van deze 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?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 600 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 600 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het

minimum aantal dieren wordt gebruikt 

3.Verfijning (maximaal 600 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de algemene maatregelen die zullen Verklaar de algemene maatregelen om ongemak

(pijn) dieren te minimaliseren.

Niet-technische titel van het project Combinatie van radiotherapie en immuuntherapie (Interleukine-2 en Interleukine-2/S4B6 

immunocomplex) als kankerbehandeling.

Muis

ja, binnen de 2 maanden na het afronden van de beschreven experimenten.

neen

neen

neen

neen

neen

neen

11/10/2018

De muizen zullen ernstig ongemak ervaren door de groei van de tumor. De ernst van dit

ongemak zal voornamelijk afhangen van de grootte van de tumor. Muizen waarbij het

volume van de tumor 1500mm³ bereikt, zullen worden gedood. Volgende symptomen

zullen opgevolgd worden: lagere inname van water of voedsel, significant gewichtsverlies

(>15%), het moeilijk hebben met wandelen en necrose aan de voet.

Het doel van deze studie is het verkennen van een nieuwe combinatie therapie om

kanker te behandelen. In vitro modellen, met onsterfelijke tumor cellen, kunnen sommige

in vivo experimenten vervangen. Echter kunnen deze cellen niet de complexe tumor

micro-omgeving nabootsen en in vitro behaalde resultaten kunen niet geprojecteerd

worden naar in vivo condities. In deze studie bekijken we de complexe immuun reacties

binnen in de tumor micro-omgeving. Er is geen beter alternatief die de doelstelling van dit

onderzoek dient buiten in vivo  modellen.

Eerst en vooral gaan we onze experimenten zorgvuldig opstellen. Een goed

experimenteel ontwerp kan het gebruikte aantal muizen verlagen, aangezien de

experimenten niet opnieuw moeten gedaan worden en er geen misleidende data wordt

geproduceerd. 

Muizen zijn één van de lagere diersoorten in dewelke kanker kan worden geïnduceerd.

Bijkomend zijn muizen anatomisch, fysiologisch en genetisch goed bestudeerd. Dit

maakt het eenvoudiger om te zien waardoor de veranderingen in het gedrags -of andere

veranderingen van de muizen veroorzaakt worden. Om het ongemak minimaal te

houden, zullen de muizen worden geëuthanaseerd indien de tumor te groot wordt

(1500mm³) of er significant veel gewichtsverlies optreedt. De muizen zullen elke dag

worden opgevolgd. Tevens worden de muizen verdoofd tijdens de bestraling en de tumor

inoculatie.

De cytokine interleukine 2 (Il-2) staat in voor het goed functioneren van het immuun

systeem. Verschillende kankers (bv. Huidkanker) worden behandeld met een hoge dosis

van dit cytokine, dit geeft echter serieuze bijwerkingen. Om deze bijwerkingen te

omzeilen, zijn er IL-2 immuuncomplexen uitgevonden (zoals IL-2/S4B6). Het is bewezen

dat IL-2/S4B6 een anti-tumor effect heeft. Het doel van onze studie is achterhalen of de

combinatie van IL-2/S4B6 immuuncomplex met bestraling (standaardbehandeling bij vele

kankers), een nog betere uitkomst kan bieden.

Radiotherapie is de standaard behandeling voor verschillende types kanker en wordt

toegepast op meer dan 60% van de kankerpatiënten tijden hun ziekteverloop. Er sterven

echter nog steeds veel patiënten aan terugkomst van de kanker of uitzaaiingen. Recente

bevindingen wijzen erop dat radiotherapie een positief effect op het immuunsysteem kan

hebben. Het doel van deze studie is het verkennen van een nieuwe combinatie therapie

(radiotherapie + immuuntherapie) om kanker te behandelen. Deze combinatie is nog

nooit eerder verkend in de literatuur.

416 muizen

2019-Q2-085

11/10/2018- 11/10/2020

immuuntherapie, bestraling, radiotherapie

ja

neen



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

2019-Q2-086

01-05-2019 tot 30-04-2020

hemofilie B, gentherapie, vectoren

ja

De muis is de laagst mogelijke diersoort die gebruikt kan worden om hemofilie na te 

bootsen. Door de omstandigheden van het experiment en met voldoende toepassing van 

verdoving en pijnstillers, worden de pijn en het lijden naar verwachting teruggebracht tot 

het lichtste niveau in alle proefdieren gebruikt in deze studie. 

je

neen

neen

neen

27/04/2018

Ja, binnen twee maanden na afloop van het project

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Hemofilie B gentherapie

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Alle dieren worden geobserveerd voor pijn, sterfte, letsel en de beschikbaarheid van 

voedsel en water. Waarnemingen zullen worden genoteerd. Elk dier dat in slechte 

gezondheid lijkt te verkeren zal nauwgezet worden opgevolgd en indien noodzakelijk 

volgt euthanasie.

ja

neen

neen

In de dierproeven zal het lijden of het ongemak van het dier geminimaliseerd worden,

zowel tijdens het creëren van het diermodel als tijdens de experimentele manipulaties.

De muizen zullen slechts zeer weinig ongemak ondervinden tijdens en na het

experiment, dat bestaat uit injecties in de staartvene (LICHT) en bloedafname (LICHT).

Deze procedures duren normaal gesproken slechts een paar seconden en de dieren

herstellen onmiddellijk na de injectie zonder enig teken van ongemak of pijn. Voor

fenotypische correctiestudies via een tail-clipassay (MATIG) worden de muizen verdoofd

met behulp van Ketamine + Medetomidine. Aan het einde van het experiment zullen de

muizen geëuthanaseerd worden door mddel van cervical dislocatie of CO2 inhalatie.

Vergelijkbare procedures of alternatieve methodes waarin dieren kunnen worden

vervangen door "in vitro modellen", of die het aantal gebruikte muizen verminderen,

zullen zoveel mogelijk worden toegepast. Experimenten voor fenotypische correctie

kunnen alleen in een muismodel worden getest dat de menselijke ziekte nabootst. In

recente publicaties hebben we het aantal muizen verminderd door een in silico

identificatie en analyse van weefselspecifieke regulerende elementen.

De experimenten zijn ontworpen met het laagst mogelijke aantal muizen dat noodzakelijk

is voor statistisch significante data, wat berekend is door middel van power-analyse.

Daarnaast hebben we computationele technieken gebruikt om het vector design te

verfijnen, zodat er minder dieren nodig zijn om de effectiviteit en veiligheid van de

vectoren te bewijzen. 

Hemofilie B, een bloedstollingsziekte waarbij er geen of zeer weinig FIX eiwit wordt

aangemaakt, is een belangrijk doelwit voor gentherapie. Introductie van een werkend FIX

gen in doelwitcellen via gentherapie kan leiden tot een behandeling van de zeikte.

Bovendien kan het herhaalde injecties met stollingsfactoren voorkomen. De

werkzaamheid van gentherapie kan eenvoudig vastgesteld worden door de

bloedwaarden van FIX en de bloedingsfrequentie te meten. Het doel van het project is

het ontwikkelen van klnisch relevante, veilge en effectieve gentherapie voor hemofilie.

Het introduceren van een functioneel FVIII of FIX gen kan een remedie bieden voor

hemofilie en ook de noodzaak voor herhaalde stollingsfactor infusies voorkomen.

Aangezien een lichte toename in stollingsfactor niveaus in het plasma (boven de 1%

drempelwaarde) voldoende is om het risico op sterfte en ernstige symtomen te

voorkomen, is het niet noodzakelijk om deze niveaus te normaliseren om een

therapeutisch effect te verkijgen. Dit heeft als gevolg dat slechts een bescheiden

toename van de stollingsfactor niveaus door middel van gentherapie kan leiden tot een

significante verbetering van de symptomen.

muis

70 muizen 



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Het gebruik van microdialyse en 'cerebrale open flow microperfusie' om de

hersenconcentraties te bepalen van nanobodies die de bloed-hersenbarrière

gepasseerd zijn via een specifiek transportsysteem

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Kooiverrijking wordt voorzien d.m.v. een huisje, nestmateriaal en bijttakjes. 15 minuten

voor en 24 uur na de operatie krijgen de muizen pijnstillende en ontstekingsremmende

medicatie, alsook antibiotica d.m.v. injectie. Gedurende de operatie worden de muizen

onder narcose gehouden. Een warmtematje wordt voorzien tijdens de operatie en totdat

de muizen wakker zijn. Indien een humaan eindpunt bereikt wordt, wordt het dier

geëuthanaseerd.

neen

neen

neen

De dieren ondergaan hersenchirurgie voor implantatie van probes (om tijdens het

experiment stalen te kunnen nemen in de hersenen), waarbij adequate pre- en

postoperatieve maatregelen genomen worden (matige ernst). Vervolgens wordt er een

nanobody toegediend en worden ze onderworpen aan twee methodes om staalnames te

doen in de hersenen (geen leed). Bij afloop van het experiment wordt elk dier

geëuthanaseerd.

Er werden reeds in vitro modellen ontwikkeld van de bloed-hersenbarrière. De translatie

van deze resultaten naar de praktijk blijkt echter zwak. De grote variatie aan

verschillende modellen bemoeilijkt ook de vergelijking tussen studies.

Er wordt gebruik gemaakt van microdialyse en cerebrale open flow microperfusie om

stalen te nemen in de hersenen. Deze technieken laten toe meerdere metingen uit te

voeren in 1 dier. Bovendien wordt het minimum aantal proefdieren gebruikt door beide

technieken gelijktijdig toe te passen. 

Biologische geneesmiddelen, meer bepaald antilichamen, hebben een revolutie

teweeggebracht in de behandeling van allerhande ernstige ziektes. Desondanks is het

gebruik van antilichamen voor de behandeling van hersenaandoeningen zeer beperkt.

Deze grote moleculen geraken immers niet doorheen de bloed-hersen barrière (BBB) en

hun perifere werking blijkt vaak niet voldoende. De BBB is van levensbelang voor de

bescherming van de hersenen tegen schadelijke stoffen van buitenaf, maar belemmert

dus ook de aanlevering van geneesmiddelen gericht op de behandeling van

hersenaandoeningen. Een veelbelovende methode om geneesmiddelen doorheen de

BBB te krijgen is receptor-gemedieerde transcytose (RMT). Het doel van dit project is

het nagaan of nanobodies (= klein deel van een antilichaam) de BBB kunnen passeren

met dit transportsysteem en welke concentraties er bereikt worden in de hersenen.

Daarnaast worden twee verschillende technieken vergeleken om staalnames te doen in

de hersenen.

Het bevorderen van de opname van geneesmiddelen doorheen de bloed-hersenbarrière

zou een enorme vooruitgang betekenen voor de behandeling van hersenaandoeningen,

zoals de ziekte van Alzheimer (meest frequente oorzaak dementie) en epilepsie, maar

ook voor de bestrijding van hersentumoren. 

muis

130 muizen

2019-Q2-087

29/03/2019-29/03/2023

Nanobodies, bloed-hersenbarrière, microdialyse, cerebral open flow microperfusion

ja

De gebruikte nanobodies zijn ontwikkeld tegen transporters beschreven voor receptor-

gemedieerde transcytose die functioneel zijn in muizen. Het experiment wordt

uitgevoerd met het oog op toepassingen in een muismodel voor de ziekte van Alzheimer

en epilepsie. Knaagdieren hebben immers een centraal zenuwstelsel dat ons toelaat om

cognitieve testen uit te voeren.

ja

neen

neen

neen

29/03/2019

Ja, binnen de 2 maanden na het afronden van het beschreven experiment.



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

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)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project nuttig

zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal 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?

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.

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. 

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.

2019-Q2-088

22/2/2019-22/6/2020

borst kanker, bestraling

neen

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

(1000mm³) of er significant veel gewichtsverlies optreedt. De muizen zullen tijdens de

experimenten elke dag worden opgevolgd. Tevens worden de muizen verdoofd tijdens

de bestraling en de tumor inoculatie.

je

neen

neen

neen

22/02/2019

ja, binnen twee maand na het vervolledigen van het project. 

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Een muis-radiotherapie-model voor borstkanker

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Eerst en vooral gaan we onze experimenten zorgvuldig opstellen. We geloven dat een

goed experimenteel ontwerp het gebruikte aantal muizen kan verlagen, aangezien de

experimenten niet opnieuw moeten gedaan worden en er geen misleidende data wordt

geproduceerd. We zullen tevens in de mate van het mogelijke controle groepen delen

met andere studies.

Het doel van deze studie is het testen en optimaliseren van een bestralingsmodel voor

borstkanker bij muizen. Dit bestralingsmodel bevindt zich dichter bij de biologische

realiteit van de patiënten, waardoor we relevantere vragen kunnen beantwoorden.

Radiotherapie is de standaard behandeling voor verschillende types kanker en wordt

toegepast op meer dan 60% van de kankerpatiënten tijden hun ziekteverloop. Met dit

nieuw bestralingsmodel komen we dichter bij de biologische realiteit in patiënten. Dit zal

ervoor zorgen dat we veel biologisch relevantere vragen kunnen gaan beantwoorden.

muis

30 muizen

neen

neen

neen

De muizen zullen ernstig ongemak ervaren door de groei van de tumor. De ernst van dit

ongemak zal voornamelijk afhangen van de grootte van de tumor. Muizen waarbij het

volume van de tumor 1000mm³ bereikt, zullen worden gedood. Volgende symptomen

zullen opgevolgd worden: de inname van water of voedsel, het gewicht en de algemene

vitaliteit en mobiliteit van de muizen.

Het doel van deze studie is het verkennen van een nieuwe combinatie therapie om

kanker te behandelen. In vitro modellen, met onsterfelijke tumor cellen, kunnen sommige

in vivo experimenten vervangen. Echter kunnen deze cellen niet de complexe tumor

micro-omgeving nabootsen en in vitro behaalde resultaten kunen niet geprojecteerd

worden naar in vivo condities.Er is geen beter alternatief die de doelstelling van dit

onderzoek dient buiten in vivo  modellen.


