Résumés non
techniques des projets
autorisés du premier
trimestre 2019

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

2019-Q1-002
"VACCIN ADN AI»: Etudes visant à caractériser la protection et l'immunité induites par les vaccins
à ADN contre l'Influenza aviaire chez le poulet.
25/03/2019

Date d'autorisation du projet par la commission d'éthique
Du 15/01/2019 au 14/01/2020
Durée du projet (date de début et de fin)
Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective (oui/non) Oui
et dans quel délai
Evaluation finale (2 mois après la fin de projet) : 31/03/2020
Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)
Objectif du projet

Poulet ; vaccin ; Influenza aviaire
Recherche fondamentale
Oui
Recherches translationnelle ou appliquée
Oui
Test réglementaire et production de routine
Non
Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la santé
Non
ou du bien-être de l'homme ou de l'animal
Conservation des espèces
Non
Enseignement supérieur ou formation
Non
Enquête médicolégale
Non
Maintien de colonies d'animaux génétiquement modifiés, non
Non
utilisés dans d'autres expériences
Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les inconnues Programme d’Etudes destinées à évaluer l'efficacité des vaccins ADN chez le poulet dans le cadre
scientifiques ou les nécessités scientifiques ou cliniques de l’Influenza aviaire et de comprendre les mécanismes de réponses immunitaires qu'ils
concernées) (1000 caractères maximum)
induisent
Quels sont les avantages potentiels susceptibles de découler
de ce projet (quelles avancées de la la science pourraientelles être attendues ou comment les humains, les animaux
ou les plantes pourraient-ils bénéficier du projet)? (1000
caractères maximum)
Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

- Connaissances des mécanismes d'induction de l'immunité par la vaccination à l'aide de vaccins
AND chez le poulet ;
- Etude des mécanismes responsables de la protection ;
- Outils permettant le suivi de la vaccination.

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?

400
- Le stress, la douleur et les lésions induits par une infection virale de volailles vaccinées peuvent
variés de légers à sévères, selon l'efficacité des vaccins étudiés ;
- Le stress, la douleur et les lesions induits par le prélèvement d'échantillons sur des volailles
vivantes sont légers ;
- Les volailles sont euthanasiés à la fin de l'expérience ou en cours d'expérience pour le
prélèvement d'organes.

Poules

Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Actuellement, il n'y a pas de méthodes alternatives à l'utilisation de volaille (espèce cible) pour
Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et l'évaluation de l'efficacité et de l'immunité induite par les vaccins aviaires, selon la database
pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne Medline
(U.S.
National
Library
of
Medicine)
disponible
sur
le
website
peuvent être utilisées
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).
2. Réduction (1000 caractères maximum)
Le nombre d'animaux utilisés par groupe expérimental tient compte :
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum - Des conditions de bien-être animal ;
d'animaux est garantie
- Du but des expériences animales et de leur protocole, tel que le nombre de groupes, les dates
de prélèvements, … ;
- La nécessité de pouvoir analyser statistiquement les résultats obtenus afin de pouvoir tirer des
conclusions ;
- La disponiblité de résultats ultérieurs ou non, selon la database Medline (U.S. National Library
of Medicine) disponible sur le website (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)
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

- L'étude des méchanismes immunitaires induits par la vaccination contre l'Influenza aviaire dans
son hôte (poulets) et la compréhension du méchanisme immunitaire induit par ces vaccins ADN
pour protéger ces hôtes nécessitent la réalisation d'expérimentations animales sur le poulet/la
poule

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser les - Les techniques d'échantillonnage des animaux vivants et l'euthanasie seront effectuées par du
effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur, personnel qualifié (diplômes FELASA) et entraîné, selon les règles de la bioéthique en vigueur et
souffrance, inconfort ou dommages permanents).
approuvés par la Commission d'Ethique
- Des points limites ont été fixés et approuvés

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

2019-Q1-003
MSD-I: Evaluation du niveau de protection actuel des poules contre la souche vélogènes
paramyxovirus aviaire type I de génotype VIIi isolée en Belgique en 2018 lors d'une vaccination
avec des vaccins commerciaux

Date d'autorisation du projet par la commission d'éthique 15/03/2019
Durée du projet (date de début et de fin)
Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective
(oui/non) et dans quel délai

Du 17/04/2019 au 31/05/2019
Oui
Evaluation finale (2 mois après la fin de projet) : 31/07/2019

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Poulet ; vaccin ; Maladie de Newcastle

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

Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les inconnues Programme d’Etudes destinées à évaluer l'efficacité de vaccins commerciaux contre la Maladie
scientifiques ou les nécessités scientifiques ou cliniques de Newcastle chez le poulet lors d'une infection avec la souche vélogène de Paramyxovirus
concernées) (1000 caractères maximum)
aviaire type I de génotype VIIi isolée en Belgique en 2018
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 ?

- Connaissances des mécanismes d'induction de l'immunité par la vaccination à l'aide de
vaccins commerciaux ND chez le poulet ;
- Etude des mécanismes responsables de la protection ;
- Outils permettant le suivi de la vaccination.

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

70

Poules

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels sont - Le stress, la douleur et les lésions induits par une infection virale de volailles vaccinées
les effets négatifs attendus sur les animaux, le niveau de peuvent variés de légers à sévères, selon l'efficacité des vaccins étudiés ;
gravité probable ou attendu et le sort des animaux?
- Le stress, la douleur et les lésions induits par une infection virale de volailles SPF non
vaccinées peuvent être sévères ;
- Le stress, la douleur et les lesions induits par le prélèvement d'échantillons sur des volailles
vivantes sont légers ;
- Les volailles sont euthanasiés à la fin de l'expérience ou en cours d'expérience pour le
prélèvement d'organes.
Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Actuellement, il n'y a pas de méthodes alternatives à l'utilisation de volaille (espèce cible) pour
Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et l'évaluation de l'efficacité et de l'immunité induite par les vaccins aviaires, selon la database
pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne Medline (U.S. National Library of Medicine) disponible sur le website
peuvent être utilisées
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).
2. Réduction (1000 caractères maximum)
Le nombre d'animaux utilisés par groupe expérimental tient compte :
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum - Des conditions de bien-être animal ;
d'animaux est garantie
- Du but des expériences animales et de leur protocole, tel que le nombre de groupes, les
dates de prélèvements, … ;
- La nécessité de pouvoir analyser statistiquement les résultats obtenus afin de pouvoir tirer
des conclusions ;
- La disponiblité de résultats ultérieurs ou non, selon la database Medline (U.S. National Library
of Medicine) disponible sur le website (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)
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

- L'étude des méchanismes immunitaires induits par la vaccination contre la maladie de
Newcastle dans son hôte (poulets) et la compréhension du méchanisme immunitaire induit par
les vaccins commerciaux pour protéger ces hôtes nécessitent la réalisation d'expérimentations
animales sur le poulet/la poule

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser les - Les techniques d'échantillonnage des animaux vivants et l'euthanasie seront effectuées par
effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur, du personnel qualifié (diplômes FELASA) et entraîné, selon les règles de la bioéthique en
souffrance, inconfort ou dommages permanents).
vigueur et approuvés par la Commission d'Ethique
- Des points limites ont été fixés et approuvés

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

2019-Q1-004

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

1/01/19

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

Non (douleur légère)

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Lupus, lymphocyte, immunologie, rein

Etude du lupus

4 ans

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
oui
Enseignement supérieur ou formation
non
Enquête médicolégale
non
Maintien de colonies d'animaux génétiquement modifiés,
non utilisés dans d'autres expériences
non
Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les Le lupus est une maladie autoimmune qui peut se compliquer d'une atteinte rénale : la
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques néphrite lupique. Elle se manifeste souvent chez la femme jeune, menace sa survie et
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum) nécéssite la prise d'iimmunosuppresseurs. L'ensemble du système immunitaire est
impliqué dans le développement de la maladie, et en particulier les lymphocytes (ly). Le
rôle spécifique d'un sous type de ly (ly T CD8+) est par contre moins bien caractérisé.
La littérature démontre cependant bien qu'il existe un lien entre le pronostic de la
maladie et la présence de ces ly T CD8+ dans le rein. Nous cherchons à démontrer
que ce sous type de ly possède bien un rôle spécifique lié à des caractéristiques qui lui
sont propres.
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)

Identifier les caractéristiques des ces lymphocytes et et confirmer leur rôle dans la
néphrite lupique offrirait de nouvelles perspectives en terme de suivi et de traitement
des patients atteints de néphrite lupique. Développer de nouveaux moyens
thérapeutiques et rendre les traitements plus spécifiques permettent de mieux soigner
nos patients avec le moins de toxicité possible.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées souris
?
Quel est le nombre maximal d'animaux ?
400
Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels
sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le
niveau de gravité probable ou attendu et le sort des
animaux?

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

L'inconfort produit chez les animaux est lié au prélèvement de sang (2x/animal), à la
récolte d'urine par mise en cage métabolique (2x/animal) et à l'injection intra-veineuse
(1x/animal). Un anesthésique local sera appliqué pour faciliter les procédure. Le niveau
de gravité probable est léger. Tous les animaux sont sacrifiés à la fin de l'expérience
en respectant les directives en terme d'euthanasie (disslocation cervicale), et les reins
et la rate de chaque animal seront prélevés. Une surveillance stricte sera réalisée à la
suite des procédures afin de s'assurer de leur tolérance. Le comportement des
animaux sera également surveillé de manière régulière, stricte et objectivée au moyen
de la grille de Morton (cfr documents joints). Des points imites ont également été
établis sur base notamment d'un score basé sur la grille de Morton, mais également en
cas de perte de poids >10% ou d'urémie >20 mmol/L.

Le lupus érythémateux est une maladie auto-immune, où l’ensemble des acteurs du
système immunitaire est impliqué. On constate en effet un dérèglement menant à des
réponses immunitaires anormales cbilant les reins. C’est cette complexité, dont tous
les aspects ne sont pas encore élucidés, qui justifie le recours à des modèles animaux.
Il n'existe en fait par ailleurs pas de modèle in vitro rendant compte de la complexité de
ces mécanismes.

2. Réduction (1000 caractères maximum)
Le nombre d'animaux nécessaire a été calculé sur la base d'analyse statistiques (cfr
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum document), avec l'appui de données issues de la littérature. Nous avons en effet
d'animaux est garantie
récolté un maximum d'informations afin de préparer le projet et préparer nos analyses
statistiques.

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

Le modèle murin de lupus utilisé (souris B6/Sle1.Sle2.sle3) développe spontanément
une néphrite lupique et il n'y a donc pas besoin d'intervention pour déclencher la
maladie. Ce modèle est par ailleurs le modèle le plus proche de la maladie humaine et
donc celui qui pourra potentiellement nous apporter le plus d'information. L'inconfort
des animaux attendu est limité et fera l'objet d'une surveillance attentive. La queue de
l'animal sera exposée à une lampe chauffante au préalable afin de faciliter l'injection et
Expliquez les mesures qui seront prises pour un anesthésique local sera appliqué pour réduire l'inconfort.
minimiser les effets négatifs sur le bien-être des
animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages
permanents).

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

2019-Q1-005
Etude sur les facteurs immunologiques dans les maladies du nez et des sinus

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

11/01/2019

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

non

1/10/2018 - 31/09/2022

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

rhinite, rhinosinusite, immunoglobuline A, polymeric immunoglobulin receptor, immunité
époithéliale
Recherche fondamentale
Objectif du projet
Non
Recherches translationnelle ou appliquée
Oui
Test réglementaire et production de routine
Non
Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la
Non
santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal
Conservation des espèces
Non
Enseignement supérieur ou formation
Non
Enquête médicolégale
Non
Maintien de colonies d'animaux génétiquement modifiés,
Non
non utilisés dans d'autres expériences
Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les La rhinite et rhinosinusite chronique (SRC) représentent des maladies très fréquentes
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques des voies respiratoires supérieures (jusque 30% de la population occidentale) avec un
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum) fardeau medical et un impact socio-économique importants. Par contre, la cause et les
mécanismes restent souvent inconnues. Dans ce projet, nous souhaitons étudier le rôle
de l'immunoglobuline A dans la formation et le maintien de ces maladies, au moyen de
recherches combinées sur des échantillons humains et des animaux.
L'immunoglobuline A (IgA) est l'anticorps le plus fréquent dans la muqueuse nasale et
est responsable de la liaison et de l'élimination des composants nocifs tels que les
bactéries et les virus. On sait que l'IgA est réduite chez les patients atteints de rhinite
chronique et polypes nasaux, mais on ne sait pas pourquoi et si une interférence avec
ce système peut guérir les patients ou prévenir la maladie.
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)

En démêlant le mécanisme des IgA dans les différentes formes de rhinite chronique et
de rhinosinusite, nous souhaitons mieux comprendre les causes des troubles. Nous
voulons savoir si la réduction des IgA est une cause ou une conséquence de ces
maladies afin de pouvoir détecter rapidement les groupes à risque et éventuellement
les traiter. Nous voulons également savoir si, chez les patients atteints de
rhin(osinus)ite chronique, une réponse accrue de l'IgA à certaines bactéries peut
prévenir ou guérir la maladie. Cela nous donnerait l’occasion de développer de
nouvelles stratégies de prévention ou de traitement de ces troubles chez l’homme.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées souris
?
Quel est le nombre maximal d'animaux ?
360
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

Nos modèles de souris durent 3 mois. La plupart des souris recevront des instillations
avec une pipette dans le nez et des injections dans l'abdomen. Les souris seront
légèrement sous sédation pour les gouttes nasales. Les gouttes et les injections
consistent en un extrait d'œuf blanc utilisé comme allergène et des toxines d'une
bactérie spécifique. Ces actes sont considérés comme légèrement désagréables, mais
non douloureux.
Cependant, un certain nombre d'animaux auront un tampon dans le nez pendant 6 à 8
semaines sur lequel une bactérie ou une toxine bactérienne est appliquée, dans le but
de développer une sinusite infectieuse. Ce tampon doit être appliqué via une méthode
microchirurgicale, par laquelle une petite incision est pratiquée dans le museau, puis
une petite cavité est percée dans l'os nasal à travers lequel le tampon est inséré et la
peau est scellée à nouveau. Cette procédure se fait naturellement sous anesthésie
générale adéquate.
Les souris souffrant de rhinite chronique et de rhinosinusite présentent un dyscomfort
léger à modéré, mais aucune douleur.
À la fin du modèle, les souris seront sacrifiées via une injection de pentobarbital avant
que les expériences finales soient effectuées

Afin de garantir la qualité de la recherche, ce projet sera traité de manière
translationnelle. Cela signifie que la recherche sur des échantillons humains est
associée à des cultures cellulaires et à des expériences sur des animaux. Lorsque des
résultats comparables sont trouvés sur les 3 niveaux, l'exactitude des résultats est
mieux garantie. De plus, la recherche sur les animaux nous donne l’opportunité
d’enquêter sur les modifications génétiques des désordres du nez et des sinus, qui ont
une très grande valeur scientifique et qui sont impossibles pour la recherche humaine.

2. Réduction (1000 caractères maximum)
Quatre modèles murins différents seront testés: un pour la rhinite chronique, un pour la
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum rhinosinusite allergique, un pour la rhinosinusite non allergique et un pour la
rhinosinusite infectieuse. Pour cela, il faut utiliser suffisamment de groupes de contrôle
d'animaux est garantie
(4 groupes, 6 à 8 souris par groupe).
Les modèles murins de rhinosinusite chronique ne sont pas encore utilisés dans le
laboratoire invité et doivent être validés initialement (environ 8x6 souris par modèle).
En outre, les modèles doivent ensuite être testés chez des animaux dépourvus du gène
IgA et du gène récepteur IgA (pIgR).
3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi
le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus
raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Le développement d'un modèle de rhinosinusite chronique n'est possible que dans des
mammifères vue l'anatomie et physiologie rélativement comparable à l'homme. La
plupart des modèles validés de rhinite chronique et de rhinosinusite ont été décrits
chez la souris.

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

Les cages seront enriché par des jouets et objets à ronger pour accroître le bien-être
des animaux. Pendant l'expérimentation, le comportement des animaux sera évalué et
ils seront pésé d'une manière régulière pour évaluer l'état général ou des incomforts
importants. En cas de perte de poids plus que 10% du poids initiel, ils seront
directement euthanasiées pour éviter la souffrance. Pour l'introduction des éponges
dans les fosses nasales, il seront anesthésié par des anesthétiques/anti-douleurs
validées pour ce type d'intervention chrirugicale.

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

2019-Q1-007

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

1/01/19

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

Etude de la physiologie de l'intestin

4 ans

Non (douleur légère)

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)
diabète de type 2, obésité, maladies inflammatoires de l'intestin, nanomédecines
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 Notre objectif principal est de développer un système d'administration de
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques médicaments à double action qui synergise son propre effet biologique et celui de la
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum) molécule bioactive encapsulée pour l'administration orale de peptides / anticorps /
médicaments faiblement hydrosolubles pour le traitement de l'obésité, du diabète de
type 2 et de les maladies inflammatoires de l'instestin.
Objectif du projet

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

Ce projet vise à fournir un traitement alternatif par voie orale pour les maladies gastrointestinales chroniques nécessitant souvent des injections intraveineuses
quotidiennes. Cela permettrait de faciliter la vie des patients, d’accroître la conformité
des traitements et, au bout du compte, d’améliorer la qualité de vie du patient.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées Souris (C57BL/6, BALB/c)
?
Quel est le nombre maximal d'animaux ?
1630
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?

Douleurs légères et modérées, anesthésie sans réveil, stress mineur. Sort réservé aux
animaux: (i) gavage orale et administration intraveineuse et sous-cutanée. (ii) sous
anesthésie, nous effectuons des prélèvements sanguins, et après euthanasie, nous
prélèvons certains organes.

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

L'expérimentation animale dans le champ de recherche de l'obésité, du diabète de
type 2 et des maladies inflammatoires de l'instestin, et de la pharmacocinétique est
essentielle. Certains mécanismes peuvent être étudiés in vitro: nous le faisons si c'est
possible sur des cultures cellulaires (cellules L).

2. Réduction (1000 caractères maximum)
Une analyse statistique a été réalisée afin que le nombre d'animaux utilisés ne soit ni
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum plus ni moins important que statistiquement requis pour obtenir des résultats pertinents
du point de vue scientifique.
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 animaux utilisés sont des rongeurs et permettent une évaluation pré-clinique des
traitements. Des modèles in vitro, ex vivo et in vivo sont bien établis. L'inconfort des
animaux est minime (douleur modérée) et un suivi du poids et des symptômes des
animaux sera réalisé. Les animaux sont observés tous les jours et un point limite est
établi à l'aide d'une grille d'évaluation (perte de poids 20%, aspect extérieur altéré
(respiration pénible, position recroquevillée, apathie, ...).

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

2019-Q1-008
Effet d'un complément alimentaire à base de silicium sur la phase précoce de
l'arthrose du genou chez la souris
27/02/2019

Début 2019-Décembre 2019
Dans un an

Arthrose - Silicium - Os sous-chondral - Cartilage

Recherche fondamentale
Oui
Recherches translationnelle ou appliquée
Oui
Test réglementaire et production de routine
Non
Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la
santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal
Non
Conservation des espèces
Non
Enseignement supérieur ou formation
Non
Enquête médicolégale
Non
Maintien de colonies d'animaux génétiquement modifiés,
non utilisés dans d'autres expériences
Non
Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les Le silicium, présent dans l’alimentation, a un effet stimulant sur les ostéoblastes,
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques cellules qui synthétisent la matrice osseuse, et inhibiteur des ostéoclastes, qui
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum) détruisent l'os. Chez la souris, il a été montré que l'administration de nanoparticules de
silicium empêche la perte de masse osseuse liée à l'âge. Il n'existe aucune donnée
concernant un effet du silicium sur le cartilage articulaire. Comme l’os et le cartilage
sont tous les deux atteints précocement dans la dégénérescence arthrosique, nous
formons l'hypothèse que la supplémentation préalable en silicium pourrait influencer
l'évolution de l'arthrose du genou dans un modèle expérimental chez la souris.
Objectif du projet

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

Dans ce projet, nous chercherons à déterminer si un complément alimentaire de
silicium est susceptible d'interférer avec les réactions précoces qui suivent l'induction
de l'arthrose expérimentale. Compte tenu de l'impact des pathologies ostéo-articulaires
dégénératives sur la mobilité et la santé de la population, en particulier chez les
personnes âgées, la prévention de l'arthrose par un complément alimentaire serait
bénéfique pour les patients et pour le financement des soins de santé.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées Souris
?
60
Quel est le nombre maximal d'animaux ?
Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels Douleur sévère dans le décours de l'induction de l'arthrose, mais traitée avec
sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le analgésiques dès la fin de l'anesthésie
niveau de gravité probable ou attendu et le sort des Euthanasie par inhalation létale de Sevoflurane sous cloche de verre
animaux?
Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Il est impossible de reproduire in vitro toutes les facettes de la maladie arthrosique,
Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et dont la physiopathologie complexe repose sur l'interaction de tous les tissus
pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne articulaires.
peuvent être utilisées

2. Réduction (1000 caractères maximum)
Toutes les études publiées évaluant l’efficacité de diverses médications agissant au
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum niveau du squelette comprennent 10 à 12 animaux par groupe.
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

La souris est le plus petit modèle de mammifère permettant d'étudier l'arthrose dans
ses différentes composantes squelettiques, les réactions tissulaires visées étant
similaires à celles observées dans d'autres espèces (rat, chien) et chez l'humain,
toutes proportions gardées.

Expliquez les mesures qui seront prises pour Le bien-être des animaux sera évalué chaque jour. La douleur postopératoire sera
minimiser les effets négatifs sur le bien-être des traitée par antalgiques dès la fin de l'anesthésie.
animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages
permanents).

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

2019-Q1-009
MiLiTher
13/02/2019

2 ans dont 1 année restante (début: 01/02/2018 - fin: 01/02/2020)
Oui - dès la fin des expériences sur animaux (au plus tard 01/02/2020)

Thérapie cellulaire - Foie - Microcarriers - Engraftment - NASH

Recherche fondamentale
Non
Recherches translationnelle ou appliquée
Oui
Test réglementaire et production de routine
Non
Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la
santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal
Non
Conservation des espèces
Non
Enseignement supérieur ou formation
Non
Enquête médicolégale
Non
Maintien de colonies d'animaux génétiquement modifiés,
non utilisés dans d'autres expériences
Non
Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les Le projet vise à améliorer la fonction, l'implantation et la rétention hépatique de cellules
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques progénitrices du foie au moyen d'un support cellulaire biocompatible (microsphères de
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum) collagène I recombinant humain ou de PLGA) implanté localement dans un contexte
de thérapie cellulaire contre les maladies chroniques du foie (type NASH)
Objectif du projet

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

La NASH est une maladie très répandue, contre laquelle il n'y a actuellement pas de
remède disponible, et pour laquelle trop peu de foies sont disponibles en
transplantation. Les cellules utilisées dans cette étude ont été découvertes et étudiées
de façon extensive dans notre laboratoire; elles ont déjà été administrées à l'homme et
sont en cours d'études cliniques par une spin-off. Leurs propriétés régénératrices, antiinflammatoires et anti-fibrotiques justifieraient leur utilisation dans la NASH, et le
support cellulaire (microcarriers) permettrait de pallier à leur implantation et rétention
hépatique actuellement limitées.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées Souris
?
18
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?

Les animaux (sains) vont subir une laparotomie pour implantation des cellules en intrahépatiques, sous anesthésie générale et analgésie (douleur modérée). Les animaux
seront soumis à intervalle régulier à imagerie de la bioluminescence (méthode noninvasive mais requérant une anesthésie générale). Les animaux seront sacrifiés par
dislocation cervicale.

Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Nous n'avons pas trouvé dans la littérature de modèle alternatif permettant de mimer
Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et la complexité anatomique et physiologiques du foie afin d'évaluer la façon dont les
pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne cellules s'implantent et se maintiennent dans cet environnement.
peuvent être utilisées

2. Réduction (1000 caractères maximum)
La taille minimale des échantillons a été calculée sur base du risque alpha (0,05), de la
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum puissance 1-bêta (0,8), d'une amplitude d'effet minimale que pour être pertinente d'un
point de vue translationnel (différence souhaitée entre les groupes test et contrôle de
d'animaux est garantie
33%), d'une estimation réaliste de l'écart-type au sein d'un groupe (15% de la
moyenne) et des pertes expérimentales (10% des animaux). Les modèles s'appuient
sur des technologies déjà disponibles au laboratoire.

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

L'anatomie et la physiologie du foie de l'espèce utilisée dans cette étude doit être
suffisamment proche de l'humain. L'animal doit pouvoir accepter une xénogreffe de
cellules humaine. Le matériel et l'expérience nécessaires au bon déroulement des
manipulations doivent être disponibles aux laboratoires. Pour toutes ces raisons, nous
avons choisi la souris.

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

Un délai de 7 jour sera respecté entre la réception et l'opération. Des tunnels en
plastique et du coton seront placés dans les cages. L'opération et l'imagerie seront
réalisées sous anesthésie générale. Des analgésiques seront administrés en postopératoire. Des points limites (perte de poids, comportement ou aspect anormal,
infection, déshydratation) ont été fixés.

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

2019-Q1-010
Gliogel
15/01/2019

4 ans
Oui - (au plus tard 15/01/2023)

Glioblastome,nanoparticules, nanomedicine, hydrogel, drug delivery

Recherche fondamentale
Non
Recherches translationnelle ou appliquée
Oui
Test réglementaire et production de routine
Non
Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la
santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal
Non
Conservation des espèces
Non
Enseignement supérieur ou formation
Non
Enquête médicolégale
Non
Maintien de colonies d'animaux génétiquement modifiés,
non utilisés dans d'autres expériences
Non
Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les Le projet vise à améliorer le traitement du glioblastome par l'administration systémique
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques ou locale de nanomédicaments et vaccins innovants.
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)
Objectif du projet

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

En raison de son agressivité, de sa nature hétérogène et de récurrences locales, le
taux de survie médian des patients atteint de glioblastome reste très bas (<18 mois).
Le projet translationnel vise à améliorer le traitement du glioblastome par des
approches thérapeutiques innovantes pour éviter l'apparition de récurrences locales.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées Souris et rats
?
2100
Quel est le nombre maximal d'animaux ?
Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels Les animaux vont subir des douleurs légères à modérées avant d'être euthanasiés.
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)
Une méthode alternative sans animaux n'existe pas pour mimer la complexité
Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et anatomique et physiologique du glioblastome et de son microenvironement.
pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne
peuvent être utilisées

2. Réduction (1000 caractères maximum)
La taille minimale des échantillons a été calculée sur base du risque alpha (0,05), de la
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum puissance 1-bêta (0,8), d'une estimation réaliste de l'écart-type au sein d'un groupe
(15% de la moyenne) et des pertes expérimentales (10% des animaux). Les modèles
d'animaux est garantie
s'appuient sur des modèles déjà disponibles au laboratoire. Nos résulats sont publiés
dans des revues scientifiques et les données quantitatives doivent être statistiquement
significatives.

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

Un modèle mammifère est requis. L'anatomie et physiologie du cerveau de l'espèce
utilisée doit être suffisamment proche de l'homme. L'animal doit pouvoir accepter une
xenogreffe de cellules tumorales et pour la vaccination être capable de développer uen
réponse immunitaire.

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

Un délai de 7 jours sera respecté entre la réception et le début de l'expérimentation.
Les animaux sont surveillés quotidiennement. Leur bien-être est évalué par
observation de leur comportemetn et poids et des points limite sont été fixés.Les
animaux sont anesthésies avant le sacrifice.

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

2019-Q1-013
Transgenèse

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

04/04/2019

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

transgenèse, cryopreservation, transfert d'embryon

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 Création de lignées de souris génétiquement modifiées dans le cadre de projets de
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques recherche gérés par des clients de la plate-forme.
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)
Objectif du projet

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de Les modèles générés sont étudiés dans les laboratoires des utilisateurs et générent de
découler de ce projet (quelles avancées de la la nouvelles connaissances dans différents domaines des sciences biomédicales,
science pourraient-elles être attendues ou comment comme par exemple, dans le domaine de la cancérologie ou de l'immunologie.
les humains, les animaux ou les plantes pourraient-ils
bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées Souris (Mus musculus)
?
3400
Quel est le nombre maximal d'animaux ?
Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels Le transfert d'embryons peut provoquer une douleur modérée post-operatoire.
sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le
niveau de gravité probable ou attendu et le sort des
animaux?
Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et
pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne
peuvent être utilisées

Les gènes exercent leur action à l'échelle de l'organisme entier, et les différents
organes coopèrent pour garantir le fonctionnement du corps entier. Les processus
biologiques normaux et les maladies sont des phénomènes dynamiques et évolutifs au
sein d'un organisme. Il n'existe pas de système alternatif à l'animal pour étudier
l'impact d'un gène sur un corps entier et sur un processus biologique dynamique.

2. Réduction (1000 caractères maximum)
Le nombre de souris par expérience est en accord avec les chiffres publiés dans la
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum littérature. On utilise le nombre minimal et nécessaire pour établir une lignée
transgénique.
d'animaux est garantie

3.Raffinement (1000 caractères maximum)
La souris est un mammifère dont le génome, le plan corporel, le développement
Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi embryonnaire, et la physiologie sont proches de ceux de l'Homme.
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 technologie de création et de maintien de lignées transgéniques a été optimisée
pour cette espèce en vue de réduire le nombre d'animaux, le nombre d'interventions et
l'inconfort potentiellement induit par les manipulations réalisées lors de la création des
lignées. En particulier, l'utilisation d'anesthesiants et d'anti-douleurs est optimisé en
vue de réduire l'inconfort des animaux. Les législations belges et européennes sont
respectées

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

2019-Q1-014
Immunothérapies du mélanome

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

04/04/2019

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

oui- début 2020

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Vaccin ADN, virus oncolytique, melanome, mouse

1/4/2019 - 1/10/2019

Recherche fondamentale
Oui
Recherches translationnelle ou appliquée
Non
Test réglementaire et production de routine
Non
Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la
santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal
Non
Conservation des espèces
Non
Enseignement supérieur ou formation
Non
Enquête médicolégale
Non
Maintien de colonies d'animaux génétiquement modifiés,
non utilisés dans d'autres expériences
Non
Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les Le mélanome est un cancer de la peau et sa forme métastatique peut être mortelle.
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques L'immunothérapies est une approche prometteuse. Les vaccins ADN sont un type
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum) 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.
Objectif du projet

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de La combinaison d'une vaccination et de virus oncolytiques pourrait être utilisée en
découler de ce projet (quelles avancées de la la clinique chez l'homme pour améliorer le traitement du mélanome métastasé.
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 ? souris
Quel est le nombre maximal d'animaux ?

90 souris en 6 mois

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels L'injection du vaccin ou du virus n'ont pas de consequences négatives sur l'animal;
sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le l'injection de la tumeur peut amener à une certaine difficulté dans les mouvements et une
niveau de gravité probable ou attendu et le sort des perte du poids significative qui seront controlées par la mise en place des points limites.
animaux?
Application des3Rs
Les études de croissance tumorale et l'evaluation de l'effet des traitements en
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et immunologie ne peuvent être réalisées que si l'on utilise un modèle animal, vu la
pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne complexité du système immunitaire et de l'environment tumoral.
peuvent être utilisées
Le nombre d'animaux estimé a été calculé sur la base de nos experiences dans le
2. Réduction (1000 caractères maximum)
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum 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
d'animaux est garantie
(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 modèle murin est celui qui est le plus couramment utilisé dans ce type d’étude, étant
3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi donné les connaissances actuelles en immunologie (antigènes identifiés + outils pour
le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus évaluer la réponse immune).
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 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.

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

2019-Q1-018
Effets de l'obésité sur le dévelopement de l'hypertension pulmonaire chez le rat

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

23/01/2019

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

oui, dans le mois qui suit la fin du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

obésité - hypertension pulmonaire

Objectif du projet

Recherche fondamentale

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)

Janvier 2019 à janvier 2024

Oui
Recherches translationnelle ou appliquée
Non
Test réglementaire et production de routine
Non
Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la
Non
santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal
Conservation des espèces
Non
Enseignement supérieur ou formation
Non
Enquête médicolégale
Non
Maintien de colonies d'animaux génétiquement modifiés,
Non
non utilisés dans d'autres expériences
L'obésité est un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires telles que
l'hypertension artérielle, l'infarctus du myocarde et l'accident vasculaire cérébral. Peu
d'informations sont connues sur la relation entre l'obésité et l'hypertension dans la
circulation pulmonaire. Notre hypothèse est que l'obésité aggrave l'hypertension
pulmonaire. Nous allons tester cette hypothèse en induisant une hypertension
pulmonaire chez des rats sujets à l'obésité et nourris avec une nourriture
hyperénergétique, riche en graisse et chez des rats résistants à l'obésité et nourris avec
une nourriture classique. Nous comparerons la gravité de la maladie induite dans les 2
groupes.
Ce projet doit permettre d'améliorer la compréhension des mécanismes impliqués dans
le développement ou l'aggravation de l'hypertension pulmonaire pour, à terme, trouver
de nouvelles cibles thérapeutiques capables de prévenir ou de ralentir l'évolution de
l'hypertension pulmonaire et donc diminuer la morbidité et la mortalité liées à ce
syndrome

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées rats
?
Quel est le nombre maximal d'animaux ?
42
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?

Inquiétude lors de la période d'accomodation dans la cage de contention. Douleur
légère lors des prises de sang ou lors d'injection intra-péritonéale. Chez les animaux en
hypertension pulmonaire, les symptômes suivants pourraient apparaître en fin de
protocole: abattement, difficultés respiratoires, baisse d'appétit et perte de poids. Le
niveau de gravité probable est sévère pour 21 animaux et léger pour 21 animaux.

Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Il s’agit d’une étude de physiologie intégrée ne pouvant être reproduite par une
Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et méthode n’utilisant pas d’animaux de laboratoire.
pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne
peuvent être utilisées

2. Réduction (1000 caractères maximum)
Nous avons réalisé une étude statistique pour déterminer le nombre d'animaux à
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum inclure dans chaque groupe pour avoir une puissance statistique suffisante en tenant
d'animaux est garantie
compte de l'effet attendu et de la variabilité attendue des résultats (littérature +
expertise du laboratoire).

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

Nous avons choisi le rat car c'est le mammifère le plus petit permettant de réaliser les
manipulations in vivo et in vitro. Le modèle de syndrôme métabolique chez le rat est
bien décrit dans la littérature et nous en avons l'expertise au sein du laboratoire. Le
modèle d'hypertension pulmonaire par injection de monocrotaline est également bien
décrit dans la littérature.

Expliquez les mesures qui seront prises pour L'inconfort des animaux est réduit car l'échocardiographie-Doppler sera réalisée sous
minimiser les effets négatifs sur le bien-être des anesthésie générale tandis que la cathétérisation cardiaque se fera sous anesthésie
animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages générale et analgésie, les animaux étant ensuite euthanasiés sans réveil.
permanents).

Numéro d'ordre du résumé non-technique
Titre non-technique du projet
Date d'autorisation du projet par la commission
d'éthique
Durée du projet (date de début et de fin)

2019-Q1-019
Effets d'une hormone produite par la graisse sur les mécanismes de production
d'énergie par les cellules cardiaques issues de cœurs de ratons
23/01/2019
janvier 2019 - Janvier 2024

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

oui, dans le mois qui suit la fin du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

cardiomyocytes - chémérine - shift métabolique

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
Non
santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal
Conservation des espèces
Non
Enseignement supérieur ou formation
Non
Enquête médicolégale
Non
Maintien de colonies d'animaux génétiquement modifiés,
Non
non utilisés dans d'autres expériences
Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les La chémérine est une hormone produite par la graisse. Son récepteur est présent sur
inconnues
scientifiques
ou
les
nécessités les cardiomyocytes ce qui démontre qu'elle peut agir sur ceux-ci. Une étude
scientifiques ou cliniques concernées) (1000 épidémiologique récente a montré que plus la concentration en chémérine dans le
caractères maximum)
sang était élevée, plus le risque de développer une insuffisance cardiaque était
important. Dès lors, cette étude vise à établir si la chémérine pourrait intervenir dans
les modifications biologiques observées dans les cardiomyocytes malades. Nous
allons d'abord nous intéresser aux effets de la chémérine sur les voies métaboliques
utilisées par les cardiomyocytes pour produire leur énergie.
Objectif du projet

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

Ce projet doit permettre d'améliorer la compréhension des mécanismes d'origine
hormonale impliqués dans le développement de l' insuffisance cardiaque pour, à
terme, trouver de nouvelles cibles thérapeutiques capables de prévenir ou de ralentir
l'évolution de l'insuffisance cardiaque et donc diminuer la morbidité et la mortalité liées
à ce syndrome

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

Une très légère douleur pourrait subvenir chez les femelles au moment de l'injection
intrapéritonéale destinée à les synchroniser pour obtenir les portées de ratons. Les
ratons sont sacrifiés au jour 1 après la mise-bas; il n'y a pas d'expérience réalisée sur
les ratons.

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

Ce protocole est réalisé à partir de cellules cardiaques et non d'animaux vivants. Les
animaux sont utilisés pour obtenir ces cellules. Nous utilisons des cellules cardiaques
de ratons néonataux car celles-ci peuvent encore se multiplier (à l'opposé des cellules
cardiaques adultes qui ne se multiplient plus)

2. Réduction (1000 caractères maximum)
Nous synchronisons les femelles et surveillons les mises-bas afin d'obtenir plusieurs
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum portées le même jour ce qui permet d'optimaliser le cultures cellulaires. Le nombre
d'animaux est garantie
d'animaux a été calculé en tenant compte de l’expertise acquise dans le domaine par
le laboratoire et des informations de la littérature scientifique.

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

Le rat est l’espèce préférentiellement utilisée pour les cultures primaires de
cardiomyocytes néonataux. Ses avantages sont sa taille, sa courte durée de gestation
et sa fertilité ainsi que les nombreuses études scientifiques démontrant la pertinence
du modèle.

Expliquez les mesures qui seront prises pour Les animaux sont hébergés en groupes avec enrichissement (briquettes de bois et
minimiser les effets négatifs sur le bien-être des boules de nidification).Suivi journalier des mères depuis la synchronisation des
animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages gestations jusqu'à la naissance des ratons
permanents).

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

2019-Q1-020
Rôle du coactivateur transcriptionnel YAP dans le développement des cellules
interstitielles de Cajal et dans les tumeurs stromales du tube digestif.

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

23/01/2019

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

oui dans le mois qui suit la fin de l'expérimentation

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)

Malgré l’introduction remarquée de thérapies ciblées par des inhibiteurs de récepteurs
tyrosine kinase (p.ex. imatinib, Glivec™), le traitement clinique des GIST nonrésécables ou métastatiques reste de mauvais pronostic et la recherche de nouvelles
cibles thérapeutiques potentielles demeure essentielle.
YAP est une cible thérapeutique potentielle, avec des composés, tel que verteporfin,
déjà en développement préclinique.
La démonstration du rôle de YAP in vivo représentera donc une contribution
significative qui pourrait ouvrir à l’avenir la voie à des études translationnelles et
cliniques pour améliorer l’efficacité et la tolérance des traitements des patients atteints
de GIST.

cinq ans (Janvier 2019 - Janvier 2024)

tube digestif, développement, cancer, voies de signalisation, cibles thérapeutiques,
microscopie
Recherche fondamentale
Objectif du projet
Oui
Recherches translationnelle ou appliquée
Non
Test réglementaire et production de routine
Non
Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la
Non
santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal
Conservation des espèces
Non
Enseignement supérieur ou formation
Non
Enquête médicolégale
Non
Maintien de colonies d'animaux génétiquement modifiés,
Non
non utilisés dans d'autres expériences
Ce projet vise à déterminer in vivo le rôle de la protéine YAP qui régule l’expression
Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques de gènes de différentiation et de prolifération dans le développement normal des
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum) cellules interstitielles de Cajal (ICC) et dans un modèle murin de tumeurs stromales
gastrointestinales (GIST).
Nous allons tester in vivo l’hypothèse que YAP est un élément-clef de différentiation et
de prolifération des ICC en analysant l’effet de l’ablation sélective de YAP dans les
ICC et les GIST.
Ce projet est entièrement original.
Rien n’est actuellement connu sur le rôle de YAP dans le développement des ICC et
des GIST.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées souris de laboratoire mus musculus
?
Quel est le nombre maximal d'animaux ?
2000 sur 5 ans
Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels
sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le
niveau de gravité probable ou attendu et le sort des
animaux?

L'administration occasionnelle de tamoxifen aux doses utilisées est bien supportée et
n’entraine qu’un léger stress passager. Les modèles transgéniques utilisés sont bien
décrits et n’entrainent pas d’inconfort notable pour les animaux. Les animaux ne
subissent pas d’autre intervention. Après euthanasie, les tissus sont prélevés pour
réaliser des analyses moléculaires et morphologiques ex vivo.

Application des3Rs
L'analyse du développement des ICC et de la physiopathologie des GIST requiert
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et l'utilisation de modèles animaux (souris) pour identifier les mécanismes moléculaires
pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne sous-jacents et pour envisager de nouvelles approches thérapeutiques.
peuvent être utilisées
Le nombre estimé de souris utilisées dans ce programme s'explique par la nécessité
2. Réduction (1000 caractères maximum)
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum d'élevage et de croisement multiples des plusieurs lignées de souris transgéniques. Il
d'animaux est garantie
est basé sur notre expérience et celle d’autres laboratoires similaires pour obtenir des
résultats interprétables et statistiquement significatifs. Après génotypage, seulement
une partie de ces animaux sera utilisée pour les expériences, d'autres animaux
servant au maintien des différentes lignées. Le nombre d'animaux non utilisés qui
seront euthanasiés sera minimisé dans toute la mesure du possible.

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

La souris est un modèle classique pour l'étude du développement, de la morphologie
et de la physiologie du tube digestif et est le seul modèle disponible dans le domaine
concerné qui permette l'utilisation d'animaux manipulés génétiquement ("tags",
surexpression ou knockout). Les lignées transgéniques utilisées ont déjà été publiées.
Elles sont utilisées ici en combinaisons originales pour étudier spécifiquement les
questions posées.

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

L'incomfort de ces animaux lié à leur génotype et au traitement (administration
occasionelle de tamoxifen) est minime et sporadique. Le confort sera maximalisé par
le maintien d'un nombre limité d’animaux par cage, par la présence systématique de
matériaux d’enrichissement dans les cages et par une surveillance étroite.

Numéro d'ordre du résumé non-technique

2019-Q1-021
Etude par imagerie de la localisation de cellules souches injectées dans le genou.

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

11-mars-19

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

oui immédiatement après les dernières expériences

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Lésions cartilagineuses; Genou; Biomatéroiaux; cellules souches; cell tracking

Mars 2019 - Septembre 2020

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
Non
santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal
Conservation des espèces
Non
Enseignement supérieur ou formation
Non
Enquête médicolégale
Non
Maintien de colonies d'animaux génétiquement modifiés,
Non
non utilisés dans d'autres expériences
Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les
Le cartilage articulaire possède une faible capacité à guérir. Les traitements autres que
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques prothétiques actuellement disponibles ne permettent pas de produire du cartilage natif
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum) et ne permettent donc pas un retour à une activité normale. Le traitement par cellules
souches et biomatériaux permet d’améliorer la guérison des lésions ostéocartilagineuses. Cependant, il existe un manque de données sur le devenir des cellules
injectées et plusieurs inconnues persistent : durée de survie des cellules après
injection, capacité à se « fixer » sur le site lésionnel ou à migrer. L'objectif de notre
étude est de suivre géographiquement et dans le temps des cellules souches injectées
en intra-articulaire chez le lapin (New Zeland). Pour marquer les cellules, nous
utiliserons des nano particules d'or. Les nano-particules n’affectent pas le
fonctionnement des cellules souches. Ce point a déjà été démontré dans la littérature.
Objectif du projet

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

Ce projet permettra de déterminer le devenir des cellules utilisées pour le traitement
des lésions cartilagineuses du genou : Durée de survie, capacité à se « fixer » aux
lésions articulaires, migration.
Il permettra également de déterminer la méthode optimale pour administrer ces
cellules : matrice ou injection intra articulaire.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées Lapin (New Zeland)
?
Quel est le nombre maximal d'animaux ?
10
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?

Une opération du genou sera réalisée pour créer une lésions cartilagineuse au niveau
de la trochlée (zone non portante). Cette lésion sera comblée par la matrice et des
cellules souches de moelle osseuse. Les conséquences sur les animaux seront une
douleur modérée et une impotence pendant 48h post opératoire du à l'intervention. Les
lésions cartilagineuses seront réalisées dans des zones qui n'auront pas de
conséquences sur la marche et la douleur des animaux. D'autre part, les lapins
passeront 5 scanners sous narcoses, la gravité attendue de ces scanners pour les
animaux sera légère.

Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Le devenir des cellules dans le cartilage n'a jamais été exploré. Seul le modèle animal
Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et in vivo permet d'explorer cette problématique.
pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne
peuvent être utilisées

2. Réduction (1000 caractères maximum)
Le choix du nombre d'animaux à été murement réfléchis sur la base d'autre artciles
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum réalisés sur les lésions cartilagineuses du lapin. Ainsi un nombre de 5 lapins par
d'animaux est garantie
groupe (2 groupes) est un nombre minimum pour un premier travail sur le sujet. Un
premier groupe test de 2 lapins sera effectué avant de passer aux groupes suivant.

Le lapin semble un bon compromis pour cette étude. Sa taille permet en effet de
réaliser l'intervention avec des mesures de l'ordre de 4mm pour les greffes de matrice
et les lésions cartilagineuses. Une espèce animale plus petite ne permettrait pas de
réaliser cette intervetion, les tailles des lésions à réaliser seraient infra-millimétriques.
Une espèce animale plus grande poserait des problèmes de logement vu le nombre de
sujets necessaires. D'autres part, d'autres études réalisées sur le lapin et les lésions
Expliquez les mesures qui seront prises pour cartilagineuses montrent que cette espèce est un sujet idéal dans ce domaine. Les
minimiser les effets négatifs sur le bien-être des chirurgies seront réalisées sous anesthésie générale pour éviter les douleurs aux
animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages animaux et ceux ci bénéficiront d'antalgiques en systématique en post opératoire
permanents).
durant les 48h premières heures. Par la suite, les antalgiques seront administrés en
fonction des douleurs de l'animal.
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

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

2019-Q1-022
Signalisation hormonale dans le sein et les cancers du sein

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

29/03/2019

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

oui, dans le mois qui suit la fin du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

glande mammaire/sein/cancer/hormone/ménopause/ traitement hormonal substitution

avril 2019 - avril 2024

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 Non
santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal
Conservation des espèces
Non
Enseignement supérieur ou formation
Non
Enquête médicolégale
Non
Maintien de colonies d'animaux génétiquement modifiés, Non
non utilisés dans d'autres expériences
Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les Le but du projet est de définir les voies de signalisation impliquées dans les réponses
inconnues
scientifiques
ou
les
nécessités aux hormones dans la glande mammaire et dans le cancer du sein.
scientifiques ou cliniques concernées) (1000
caractères maximum)
Objectif du projet

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

Les réponses aux questions posées sont susceptibles d'avoir d'importantes
implications pour la compréhension des effets de différents traitements hormonaux sur
le sein et le cancer du sein. Ce projet pourrait permettre de mieux comprendre
pourquoi l'estetrol a des effets bénéfiques sur les effets secondaires de la ménopause
sans augmenter le risque du cancer du sein.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées souris
?
Quel est le nombre maximal d'animaux ?
750 niveau douleur léger - 2250 niveau douleur modéré
Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels Les expériences impliquent l'apparition de tumeurs dans la glande mammaire, ceci
sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le pourrait résulter en une douleur modérée pour les animaux.
niveau de gravité probable ou attendu et le sort des
animaux?
Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
La tumorigénèse et les interactions entre les différents types cellulaires de la glande
Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et mammaire ne peuvent être étudiés que dans des conditions physiologiques in vivo, et
pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne ne peuvent être adressées par des études cellulaires in vitro.
peuvent être utilisées

2. Réduction (1000 caractères maximum)
Ces études sont réalisées depuis plusieurs années au laboratoire et les différents
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum modèles de souris sont bien étudiés. Nous pouvons donc choisir le modèle de souris
d'animaux est garantie
le mieux adapté pour chaque question posée dans ce projet.

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

Les modèles de souris transgéniques décrits dans ce projet sont utilisés depuis
plusieurs années au laboratoire et leurs avantages et inconvénients bien connus.
Nous pouvons donc choisir le modèle de souris le plus pertinent pour chaque
question posée dans ce projet.

Expliquez les mesures qui seront prises pour En cas de lésion observée, application d'une crème analgésique sur la cicatrice
minimiser les effets négatifs sur le bien-être des
animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages
permanents).

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

2019-Q1-023
Lactate hypertonique et amélioration de la survie cérébrale après un arrêt cardiaque

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

26/03/2019

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

dans le mois qui suit la fin de la période de validité

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Arrêt cardiaque; métabolisme cérébrale; neuroprotection; lactate

26/06/2019-26/03/2024

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 Non
santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal
Conservation des espèces
Non
Enseignement supérieur ou formation
Non
Enquête médicolégale
Non
Maintien de colonies d'animaux génétiquement modifiés, Non
non utilisés dans d'autres expériences
Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les L'arrêt cardiaque et ses conséquences neurologiques représentent un problème
inconnues
scientifiques
ou
les
nécessités majeur de santé publique. Pendant la réanimation et la phase suivante, une altération
scientifiques ou cliniques concernées) (1000 du métabolisme est secondaire à l’incapacité des organes d’utiliser les substrats
caractères maximum)
énergétiques comme le glucose en absence d’oxygène. Dans cette situation, le
cerveau peut utiliser des substrats « alternatifs » comme le lactate. Nous étudieonsr
les effets bénéfique éventuel sur le métabolisme cérébral de l’administration de
solutions riches en lactate dans l’arrêt cardiaque. En effet, plusieurs études menées
des patients traumatisés crâniens suggèrent un effet potecteur du lactate vis à vis des
lésions cérébrales.
Objectif du projet

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

Etudier les effets de l'administration de différentes solutions sur le métabolisme
cérébral ainsi que leur impact sur l’hémodynamique systémique dans un modèle
d’ischémie globale permettrait d’élargir l’indication de la perfusion de solutions riche
en lactate à une pathologie qui touche un grand nombre de patients pour qui nous
n'avons actuellement aucune option thérapeutique En fonction des résultats de cette
étude, on pourra envisager de programmer une étude chez l'homme avec comme
objectif d’améliorer le pronostic de patients récupérant d’un arrêt cardiaque en terme
de mortalité et de qualité de vie.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées Porc
?
Quel est le nombre maximal d'animaux ?
40
Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels L'étude sera conduite sous anesthésie générale et il s'agit d'un projet sans réveil.
sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le Aucune souffrance chez les animaux n’est attendue. Les animaux seront euthanasiés
niveau de gravité probable ou attendu et le sort des en fin d’étude.
animaux?
Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Il n’existe aucune méthode alternative capable de reproduire, même partiellement, la
Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et complexité biologique d’un organisme mammifère soumis aux défaillances d’organes
pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne multiples causées par un arrêt cardio circulatoire.
peuvent être utilisées

2. Réduction (1000 caractères maximum)
En tant qu’étude exploratrice d’observation des effets sur le métabolisme cérébral
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum pendant l’arrêt cardiaque, et du caractère très limité et disparate des protocoles
d'animaux est garantie
d’études existants, il n’existe aucune étude animale antérieure de ce type permettant
d’évaluer précisément la taille de l’échantillon nécessaire, notamment à cause de la
variabilité du pourcentage de survie. Si le modèle s'avère efficace, le nombre
d'animaux sera revu à la baisse.

3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Les manoeuvres de réanimation cardio-pulmonaire, ainsi que les instruments de
Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi mesure utilisés (comme le massage cardiaque externe automatisé) sont issus de la
le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus pratique clinique chez l'homme et nécessitent un animal de taille similaire.
raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour Pendant l'expérience, les animaux seront sous anesthésie générale. Si des signes
minimiser les effets négatifs sur le bien-être des indirects de douleur ou d'inconfort sont suspectés sur la base d'une altération des
animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages paramètres vitaux, l'anesthésie sera approfondie.
permanents).

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

2019-Q1-024

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

06/02/2019

Certains neurones doublent leur matériel génétique

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

30 mars 2019 - 30 mars 2024
30-avr-24

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Cellules de Purkinje, cervelet, néonatal, rat

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
Non
santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal
Conservation des espèces
Non
Enseignement supérieur ou formation
Non
Enquête médicolégale
Non
Maintien de colonies d'animaux génétiquement modifiés,
Non
non utilisés dans d'autres expériences
Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques ou
cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

Avec l’allongement de l’espérance de vie, les maladies neurodégénératives représentent non seulement
des drames personnels et familiaux mais aussi une menace pour l’équilibre financier des systèmes de
soins de santé.
Une hypothèse débattue suggère que le retour de neurones dans le cycle cellulaire serait un passage
obligé pour les neurodégénérescences. D’autres soutiennent que certains neurones effectueraient des
copies de leur matériel génétique, la première étape du cycle cellulaire, de manière normale.
Chez le chat, un virus qui ne peut se développer que dans des cellules en train de copier leur matériel
génétique, se développe dans certains neurones du cervelet, et ce dans une classe d’âge assez étroite.
L’étude vise à évaluer avec des méthodes contemporaines si ces neurones doublent effectivement leur
matériel génétique, si oui à quel moment (dans la classe d’âge correspondante à celle du chat), et par
quel mécanisme.

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

Les résultats devraient contribuer à élucider si le doublement du matériel génétique de certains
neurones est un phénomène normal ou les premiers pas vers une neurodégénérescence.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Rats Wistar avant sevrage

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

48

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels Pas d'effet négatif: prélèvement de tissus après euthanasie
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)
L'étude est réalisée à partir de cellules et non d'aniamux vivants. Le développement
Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et postnatal normal de ces cellules ne peut pas être reproduit fidèlement autrement.
pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne
peuvent être utilisées

2. Réduction (1000 caractères maximum)
Le nombre d'animaux a été calculé en tenant compte de l’expertise acquise dans le
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum domaine par le laboratoire et des informations de la littérature scientifique.
d'animaux est garantie

3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Le rat est l'espèce pour laquelle les données concernant les autres aspects du
Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi dévoppement post natal du cervelet sont les plus abondantes. En outre, la courte durée
le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus de gestation et la prolificité sont des avantages.
raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser Les animaux sont hébergés en groupes avec enrichissement (briquettes de bois et boules
les effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur, de nidification). Suivi journalier des mères depuis le coït jusqu'à la naissance des ratons
souffrance, inconfort ou dommages permanents).

Numéro d'ordre du résumé non-technique

2019-Q1-025

Titre non-technique du projet

Recherche de nouveaux traitements pour diminuer la mortalité post-infarctus du
myocarde.

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

29/03/2019

Durée du projet (date de début et de fin)

5 ans (29/03/2019 - 29/03/2024)

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

oui dans le mois qui suit la fin du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Cardioprotection - infarctus myocarde - choc cardiogénique - ischémie reperfusion bétabloquants

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

Ce projet a pour but d’étudier la prévention des lésions d'ischémie/reperfusion (I/R)
myocardique par les bétabloquants (BB) dans le contexte d'infarctus aigu du myocarde
(IAM) compliqué de choc cardiogénique. Les BB pourraient également contrecarrer les
effets néfastes d’une activation excessive du système nerveux autonome qui a pour effet
final d’augmenter le travail de la pompe cardiaque afin d’augmenter le débit cardiaque
Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les mais de surcroit en augmenter le métabolisme alors qu’il souffre de lésions d’I et d’I/R. La
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques prévention de ces lésions d'I/R est un nouvel axe de recherche thérapeutique dont
l'objectif est de réduire la taille finale de l’IM et de réduire le développement de
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)
l'insuffisance cardiaque chronique chez les patients survivants. Des investigations
méritent d'être développées dans cet axe, d'autant plus que la population qui nous
concerne (infarctus sévère du myocarde compliqué de choc cardiogénique) ont été exclus
des études pré-cliniques et cliniques où les BB ont été testés avec un effet démontré
quant à la réduction de la taille de l’IM.

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)

Etudier les effets de l'administration des bétabloquants en association avec le
levosimendant sur la prévention des lésions d’I/T cardiaque dans un modèle de choc en
plus du traitement conventionnel actuel de l’IAM. En fonction des résultats de cette étude
pré-clinique, une étude pilote clinique pourrait être effectuée secondairement. En effet
l’IAM se complique dans environ 10% des cas de choc cardiogénique. Cette situation
clinique reste associée à une mortalité importante, soit environ 50%. Et les survivants
souffrent d'insuffisance cardiaque chronique qui nécessitent des traitements à la fois
couteux et complexes dont des greffes cardiaques sachant que la disponibilité des
greffons est limitée. Il est donc légitime d’investiguer dans ce nouvel axe thérapeutique de
cardioprotection.

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

50

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels
sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le L'étude sera conduite sous anesthésie générale et il s'agit d'un projet sans réveil. Aucune
niveau de gravité probable ou attendu et le sort des souffrance chez les animaux n’est attendue.
animaux?
Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Il n’existe strictement aucune méthode alternative, à ce jour, capable de reproduire,
Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et même partiellement, la complexité hémodynamique et biologique d’un organisme
pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne mammifère soumis à un choc cardiogénique secondaire à un infarctus du myocarde
sévère.
peuvent être utilisées
En tant qu’étude exploratrice d’observation du traitement ciblé de l’ischémie-reperfusion
dans le choc cardiogénique secondaire à un infarctus du myocarde, il n’existe
actuellement aucune autre étude animale antérieure de ce type permettant d’évaluer
précisément la taille de l’échantillon nécessaire dans chaque sous-groupe pour atteindre
une puissance statistique voulue.
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum Dès lors les résultats préliminaires de cette étude expérimentale “pilote” seront peut-être
amenés à augmenter légèrement le nombre d’animaux nécessaires (n +1 ou +2 par sousd'animaux est garantie
groupe).
Si à l’inverse l’expérience se montrait concluante précocement, la quantité d’animaux
nécessaires sera évidemment revue à la baisse.
2. Réduction (1000 caractères maximum)

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

Ces expériences pourraient être menées théoriquement sur des mammifères de plus
petite taille, comme des rongeurs ou des lapins par exemple, mais le porc représente un
modèle animal bien plus proche de l’homme au niveau de l’anatomie et de la physiologie
cardiovasculaire, caractéristiques primordiales dans le cadre de ce projet de validation
externe et de translation vers la pratique clinique.
En outre, la plupart des instruments de mesure utilisés (échocardiographie, cathéter
artériel de haute fidélité aortique, fémoral, radial, cathéter artériel pulmonaire de SwanGanz, cathéter ventriculaire gauche pour la mesure des boucles Pression/Volume, etc.)
sont issus de la pratique clinique sur humains et nécessitent inévitablement un animal aux
organes de taille relativement similaire.

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser
L'étude sera conduite sous anesthésie générale et il s'agit d'un projet sans réveil. Aucune
les effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur,
souffrance chez les animaux n’est attendue.
souffrance, inconfort ou dommages permanents).

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2019-Q1-026

Niet-technische titel van het project

Activeren en inhiberen van astrocyten in een model voor temporaalkwabepilepsie

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

14/02/2019

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

Ja, tegen het einde van het project zal er een retro-spectieve analyse worden uitgevoerd (ten
laaatste 2 maanden na het eindigen van het project). Maar, wanneer onverwachte situaties
zich voordien, zoals wijzigingen in het lijden van het dier, zal er sneller een retrospectieve
analyse worden uitgevoerd en nodige maatregelen worden getroffen.
Epilepsie, astrocyten, acuut epilepsiemodel, DREADDs

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie

neen

14/02/2019 tot 31/01/2021

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

neen

Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Temporaalkwabepilepsie gaat gepaard met structurele wijzigingen van de hippocampus
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of (hersenregio in de temporaalkwab) die tot epileptische aanvallen en cognitieve achteruitgang
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 leiden. De huidige anti-epileptica focussen op het moduleren van neuronale hyperactiviteit,
karakters)
maar falen in 1/3e van de patiënten. Daarom verdiepen we ons in dit project op een ander
celtype, die hoogstwaarschijnlijk een rol spelen in het ontstaan van epilepsie, nl. astrocyten.
Door de activiteit van astrocyten te moduleren, m.b.v. het tot expressie brengen van
receptoren (DREADDs), zullen we de rol van de astrocyten in de epileptische aanvallen
kunnen bestuderen.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor
mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

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 voldoende te behandelen is met het ruime
aanbod aan klinisch gebruikte anti-epileptische geneesmiddelen, die bovendien uitsluitend
symptomatisch werkzaam zijn en heel wat bijwerkingen met zich meebrengen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 116 muizen
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor
de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad
van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren
na het project?

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

De pijn en het lijden bij de dieren die we bestuderen in modellen voor epilepsie is
voornamelijk geconcentreerd rond de periode van chirurgie (matig ongemak) en tijdens het
opwekken van de epileptische aanvallen (ernstig ongemak). De geplande operaties
gebeuren echter steeds onder algemene verdoving met gepaste pijnstilling (minstens tot 48u
na de operatie; matig ongemak). De dieren ervaren ernstig ongemak tijdens de periode van
het opwekken van de epileptische aanvallen. Maar, meestal verliezen de dieren tijdens deze
aanvallen het bewustzijn, zoals bij epilepsiepatiënten, en recupereren ze volledig nadien.
Nadat de aanvallen (meestal na 6 uur) verdwenen zijn, zullen de dieren onmiddellijk worden
opgeofferd en de hersenen worden gebruikt voor verdere analyse.
Er bestaan geen gevalideerde in vitro alternatieve methoden om het complexe proces van
epileptogenese of epilepsie te kunnen bestuderen. We testen eerst wel in een ex vivo setting
wat de wijziging in excitabiliteit zijn van astrocyt modulatie. Dit geeft al een eerste idee over
de uitkomst van het project. Toch is het nog steeds nodig om nadien deze methode te testen
in een volledig dier, aangezien een ex vivo setting niet de complexiteit van epilepsie of
epileptogenese kan nabootsen.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Daar waar mogelijk, hebben we via statistische testen het aantal dieren bepaald dat minimum
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk nodig is om significante effecten te kunnen waarnemen. We kunnen maximaal 2 muizen
proefdieren gebruikt worden.
tegelijkertijd opvolgen met onze EEG monitoring, vandaar dat we snel kunnen inschatten of
het nuttig zal zijn om de groepen uit te breiden of niet (sequential stopping rule, Courtin et al
2014 Nature). Op basis van onze jarenlange ervaring en eerdere publicaties is n=8 een
minimum om bepaalde in vivo effecten te kunnen vast stellen.
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.

Een muis vertoont grote overeenkomsten met het centraal zenuwstelsel van de mens. Er zijn
bovendien veel gevalideerde muismodellen die op een representatieve wijze epileptische
aanvallen nabootsen. Inzichten verkregen uit deze diermodellen kunnen bijgevolg met grote
waarschijnlijkheid geëxtrapoleerd worden naar de mens.

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

De dieren worden dagelijks gecontroleerd, m.b.v. genoteerd worden in het welzijnsdagboek.
Er wordt een score-blad met humane eindpunten gebruikt om het dier te euthanaseren
wanneer dit onnodig lijdt. Zo wordt bij een gewichtsverlies van meer dan 20% het dier
opgeofferd. Een ander eindpunt is bv.onverzorgde vacht met abnormale houding, wat wijst
op pijn of een ander onderliggend probleem. Peri- en post-operatief worden het lijden tot een
minimum beperkt m.b.v. anesthesie en voldoende pijnstilling. Ook wordt er zo steriel mogelijk
gewerkt om de kans op bijkomende infecties te vermijden.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting 2019-Q1-027
Niet-technische titel van het project

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

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

29/03/2019

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

Ja, binnen 2 maanden na het afronden van het beschreven experiment.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Nanobodies, bloed-hersenbarrière, microdialyse, cerebral open flow microperfusion

01/04/2019-31/03/2023

Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Biologische geneesmiddelen, meer bepaald antilichamen, hebben een revolutie
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke teweeggebracht in de behandeling van allerhande ernstige ziektes. Desondanks is het
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal gebruik van antilichamen voor de behandeling van hersenaandoeningen zeer beperkt.
1000 karakters)
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.
Doelstelling van het project

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

Het 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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze

dieren 130 muizen

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

De 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.

Toepassing van de 3Vs
Er werden reeds in vitro modellen ontwikkeld van de bloed-hersenbarrière. De translatie
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te van deze resultaten naar de praktijk blijkt echter zwak. De grote variatie aan
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze verschillende modellen bemoeilijkt ook de vergelijking tussen studies.
methode kan gebruikt worden.
Er wordt gebruik gemaakt van microdialyse en cerebrale open flow microperfusie om
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk stalen te nemen in de hersenen. Deze technieken laten toe meerdere metingen uit te
proefdieren gebruikt worden.
voeren in 1 dier. Bovendien wordt het minimum aantal proefdieren gebruikt door beide
technieken gelijktijdig toe te passen.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.

De gebruikte nanobodies zijn ontwikkeld tegen transporters beschreven voor receptorgemedieerde 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.

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.

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 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.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting 2019-Q1-028
Niet-technische titel van het project

Evaluatie van verschillende soorten nanopartikels voor intraveneuze mRNA vaccinatie.

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

25/01/2019

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

Ja, binnen 2 maanden na afloop van het project.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

mRNA, nanopartikels, vaccinatie, kanker, infectieziekten

01/02/2019 tot 01/01/2023

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de
Het potentieel van messenger RNA (mRNA) vaccins om cytotoxische T-cel responsen,
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke essentieel in de bestrijding van kanker, te induceren werd reeds aangetoond. Naakt
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal mRNA is echter gevoelig voor afbraak door alom aanwezige RNAses, wat het klinisch
1000 karakters)
gebruik limiteert. Verpakken van het mRNA in nanopartikels beschermt het RNA tegen
afbraak en bevordert bovendien de opname door cellen. De finale doelstelling van dit
project is de evaluatie van deze nanopartikels voor intraveneuze vaccinatie met mRNA
.
Doelstelling van het project

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

mRNA vaccins zijn veelbelovend in de behandeling van kanker. De klinische toepassing
vergt echter nog verdere optimalisatie van de mRNA formulatie om stabiliteit en
toepasbaarheid van het product te verhogen. De evaluatie van nanopartikels om het
RNA te verpakken en beschermen biedt een mogelijke oplossing.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

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

1165 muizen

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

mRNA vaccins worden momenteel uitvoerig getest in klinische studies en worden
beschouwd als veilig. Mogelijke neveneffecten zijn gelijkaardig als die van de meeste
vaccins (tijdelijke zwelling van de injectieplaats, mogelijk lichte koorts). Een goed
uitgevoerde intraveneuze vaccinatie veroorzaakt weinig pijn of stress bij het dier. Voor
de subcutane tumorcel inoculatie worden de muizen onder narcose (gasanesthesie)
gebracht. Dit is een relatief pijnloze methode en wij verwachten hierbij een minimale
hoeveelheid stress of pijn bij de dieren. Bij een aantal dieren zal de hoogst verwachte
pijn/leed het niveau ernstig kunnen bereiken (overlevingsexperimenten). Uiteindelijk
zullen de dieren op humane wijze geëuthanaseerd worden voor de analyse van
organen.

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.

Evaluatie van vaccins vereist een intact, complex immuunsysteem en kan helaas niet
zonder proefdieren gebeuren. Preklinische evaluatie van de antitumor efficiëntie van
kankervaccins en immunotherapieën kan uitsluitend gebeuren in proefdieren.

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

De gebruikte aantallen zijn vereist om statistisch significante verschillen te detecteren
tussen de verschillende behandelingsgroepen.

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

Het immuunsysteem van muizen is reeds uitgebreid bestudeerd en bevat ook veel
gelijkenissen met dat van de mens. We maken gebruik van muizen omwille van de
grote beschikbaarheid van assays die toelaten het immuunantwoord in dit proefdier te
karakteriseren. Het bestaan van welgedefinieerde tumormodellen laat ons bovendien
toe de efficiëntie van het vaccin preklinisch te evalueren.

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

De gezondheidsstatus van de proefdieren wordt dagelijks opgevolgd en
gedocumenteerd. Om het lijden van de dieren te minimaliseren zullen ze onder narcose
worden gebracht tijdens bioluminescentie beeldvorming, tumorinoculatie en
tumormetingen. Tijdens hun herstel zullen de dieren worden opgevolgd en bij zichtbaar
lijden (gewichtsverlies groter dan 20%, tumorvolume van 1500 mm3 of verminderde
beweeglijkheid) op humane wijze worden geëuthanaseerd. Alle afwijkingen zullen
worden genoteerd in het welzijnsdagboek.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting 2019-Q1-029
Niet-technische titel van het project

Evaluatie van de bruikbaarheid van een commercieel platform voor immunogene
toediening van mRNA en combinatie met checkpoint inhibitor immunotherapie

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

25/01/2019

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

ja, binnen 2 maanden na het afronden van het onderzoek.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

mRNA, lipide nanopartikel, kanker, checkpoint inhibitor immunotherapie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Het potentieel van messenger RNA (mRNA) vaccins om cytotoxische T-cel responsen,
essentieel in de bestrijding van kanker, te induceren werd reeds aangetoond. Naakt
mRNA is echter gevoelig voor afbraak door alom aanwezige RNAses, wat het klinisch
gebruik limiteert. Verpakken van het mRNA in lipide nanopartikels (LNP) beschermt het
RNA tegen afbraak en bevordert bovendien de opname door cellen. De finale
doelstelling van dit project is om - in samenwerking met een commerciële partner - een
geschikte LNP/mRNA-formulatie te vinden die toelaat om een makkelijk toe te dienen
medicijn tegen kanker te ontwikkelen. Er zullen verschillende mRNA combinaties
uitgetest worden om zo de meest effectieve behandeling te identificeren.

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

01/02/2019-01/02/2023

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)

mRNA vaccins zijn veelbelovend in de behandeling van kanker. De klinische toepassing
vergt echter nog verdere optimalisatie van de mRNA combinatie en formulatie om
effectiviteit, stabiliteit en toepasbaarheid van het product te verhogen. De ontwikkeling
van stabiele lipide nanopartikels om functionele mRNA combinaties te verpakken biedt
een mogelijke oplossing. Hiervoor werken we samen met een commerciële partner die
reeds veel ervaring heeft in deze materie. Dit moet een snelle translatie naar de kliniek
toelaten. Eveneens wordt het additionele voordeel die LNP/mRNAs kunnen hebben in
combinatie met checkpoint inhibitor therapie onderzocht.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

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

486 muizen

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

mRNA vaccins worden momenteel uitvoerig getest in klinische studies en worden
beschouwd als veilig. Mogelijke neveneffecten zijn gelijkaardig als die van de meeste
vaccins (tijdelijke zwelling van de injectieplaats, mogelijk lichte koorts). Een goed
uitgevoerde vaccinatie veroorzaakt weinig pijn of stress bij het dier. Voor de subcutane
tumorcelinoculatie worden de muizen onder narcose (gasanesthesie) gebracht. Dit is
een relatief pijnloze methode en wij verwachten hierbij een minimale hoeveelheid stress
of pijn bij de dieren. Bij een aantal dieren zal de hoogst verwachte pijn het niveau ernstig
kunnen bereiken. Uiteindelijk zullen de dieren op humane wijze geëuthanaseerd worden.

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.

Evaluatie van vaccins vereist een intact, complex immuunsysteem en kan helaas niet
zonder proefdieren gebeuren. Preklinische evaluatie van de antitumor efficiëntie van
kankervaccins en immunotherapieën kan uitsluitend gebeuren in proefdieren.

De gebruikte aantallen zijn vereist om statistisch significante verschillen te detecteren
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk tussen de verschillende behandelingsgroepen en de nodige weefsel analyses uit te
proefdieren gebruikt worden.
voeren. In het geval dat een naïeve muis gedood dient te worden (bvb. als een bron van
miltcellen) wordt er ook besproken met collega's of zij de overige organen/weefsels
kunnen gebruiken.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

Het immuunsysteem van muizen is reeds uitgebreid bestudeerd en bevat ook veel
gelijkenissen met dat van de mens. We maken gebruik van muizen omwille van de grote
beschikbaarheid van assays die toelaten het immuun antwoord in dit proefdier te
karakteriseren. Het bestaan van we gedefinieerde tumormodellen laat ons bovendien toe
de efficiëntie van het vaccin preklinisch te evalueren.

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

De gezondheidsstatus van de proefdieren wordt dagelijks opgevolgd en
gedocumenteerd. Om het lijden van de dieren te minimaliseren zullen ze onder narcose
worden gebracht tijdens de meest ingrijpende manipulaties zoals tumorcelinoculatie en
intratumorale injectie. Tijdens hun herstel zullen de dieren worden opgevolgd en bij
zichtbaar lijden (gewichtsverlies groter dan 20%, tumorvolume van 1500 mm3 of
verminderde beweeglijkheid) op humane wijze worden geëuthanaseerd. Alle afwijkingen
zullen worden genoteerd in het welzijnsdagboek.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2019-Q1-030

Niet-technische titel van het project

Functionele analyse van lever-residente versus monocyt-afgeleide macrofagen na de
resolutie van Trypanosoma brucei brucei infectie

Datum van projectautorisatie door de Ethische
24/01/2019
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Van 01/02/2019 tot 01/02/2024

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

slaapziekte; lever; macrofagen; Kupffer cellen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

neen
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
neen
de gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden
van
kolonies
van
genetisch
neen
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)

De lever omvat één van de grootste populaties in het lichaam van een celtype genaamd
macrofagen, met daarbij zowel lever-residente macrofagen, die in normale
omstandigheden afkomstig zijn van embryonale precursoren en zichzelf gedurende de
volwassenheid kunnen vernieuwen (Kupffer cellen, KCs), alsook macrofagen die zich
tijdens ontstekingsreacties ontwikkelen op basis van cellen die gerecruteerd worden naar
de lever. Vanwege hun diversiteit kunnen levermacrofagen een beschermende of
destructieve rol spelen bij leverontsteking. Dit onderzoek is er op gericht een combinatie
van ontstekingsmodellen te gebruiken om de wetenschappelijke inzichten te verbreden in
de functionele veelzijdigheid van lever-residente en gerecruteerde macrofagen na het
genezen van een infectie met Afrikaanse trypanosomen (AT) .

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)

Op dit moment is er weinig bekend over de rol van KCs tijdens de resolutiefase van
Afrikaanse trypanosomose. Het beter begrijpen van de cellulaire dynamiek en de functie
van KCs zou nieuwe concepten kunnen bieden om door parasitaire infecties
geïnduceerde schade in dit vitale orgaan te verlichten. Bovendien reiken de mogelijke
toepassingen verder dan parasitaire ziekten, gezien KCs ook betrokken zijn in het
reguleren van bacteriële infecties en leververgiftiging.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

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

708 muizen

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

Het injecteren van de parasieten veroorzaakt een korte en lichte pijn. Tijdens
trypanosoominfecties kunnen de muizen een matige tot ernstige pijn ondervinden
naargelang het stadium van de infectie. In bepaalde experimenten zal er na de
trypanosoominfectie ook leverschade geïnduceerd worden, wat ook maximaal tot ernstige
pijn kan leiden. De dieren worden steeds gedood na afloop van de experimenten. Het
welzijn van de dieren zal dagelijks opgevolgd worden en indien de dieren symptomen van
excessief lijden vertonen, zullen ze onmiddellijk gedood worden.

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.

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

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

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.

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

Muizen zijn de laagste diersoort die een immuun systeem hebben dat vergelijkbaar is met
dat van mensen. De gebruikte genetisch gemodificeerde muisstammen maken bovendien
een eenzijdige herkenning en depletie van KCs mogelijk.

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

Gezien we het effect van een ziekte willen bestuderen, moeten de muizen uiteraard eerst
ziek worden, wat onvermijdelijk een zekere graad van ongemak met zich meebrengt.
Maar het welzijn van de dieren zal dagelijks opgevolgd worden en indien de dieren
symptomen van ernstig lijden vertonen, zullen ze onmiddellijk gedood worden.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting 2019-Q1-031
Karakterisering van de capaciteit van kleine eiwitten om de hersenen binnen te dringen.

Niet-technische titel van het project

Datum van projectautorisatie door de Ethische
25/01/2019
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)

25/01/2019 - 24/07/2020

Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
Ja, uiterlijk 2 maanden na afloop van het project.
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Hersenen, barrières, oligomeren

ja
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Gezien de hersenen afgesloten zijn van de rest van ons lichaam door de aanwezigheid
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke van drie barrières, is het niet eenvoudig om iets binnen te brengen in de hersenen (vb.
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal medicijnen). Eenvoudig uitgelegd zijn er in de hersenen drie 'soorten' bloedvaten
1000 karakters)
aanwezig: een soort in het functioneel hersenweefsel zelf, een andere in het vlies
rondom de hersenen en een derde in de holtes (ventrikels) in de hersenen. Die drie
'soorten' bloedvaten hebben een verschillende structuur, maar reguleren/blokkeren alle
drie strikt de binnenkomst van cellen en moleculen vanuit de bloedbaan naar de
hersenen (hersenweefsel, hersenvlies en hersenventrikels); vandaar 'drie barrières'.
D.m.v. een samenwerking, hebben wij kleine eiwitten in ons bezit, waarvan werd
aangetoond dat die eiwitten in een in vitro model de hersenen konden binnendringen.
Wij willen met de voorgestelde experimenten verifiëren dat dit in vivo (in muizen) ook het
geval is.
Doelstelling van het project

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

Het inhiberen van de tumor-bevorderende eigenschappen van macrofagen is een
veelbelovende strategie in de behandeling van glioma. 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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze

dieren 126 muizen

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

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

Gezien we enkel een eiwit in de muizen zullen injecteren, en die muizen zullen opofferen
binnen 15 minuten tot 1 uur na de injectie, verwachten we -naast het ongemak van de
injectie- geen bijkomende negatieve effecten op de muizen. Gedurende de duur van het
experiment zal er toch gelet worden op de fysieke toestand en het gedrag van de
muizen; maar opnieuw, we verwachten geen negatieve effecten.Uiteindelijk zullen de
muizen gedood worden door middel van een overdosis aan verdovende middelen,
waarna hun hersenen verder zullen onderzocht worden.

Gezien de eiwitten reeds in vitro zijn getest op een van de barrières, en dat nu in vivo
geverifieerd moet worden, zijn er geen alternatieve methoden mogelijk. Bovendien zijn
er ook geen in vitro modellen beschikbaar om penetratie van de eiwitten door de twee
andere barrières te testen. En ook in silico methoden bieden geen alternatief, gezien we
het mechanisme van het eiwit om door de barrières te dringen niet kennen. Bijgevolg, is
in vivo experimenteel werk vereist.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Om het onnodig gebruik van dieren te beperken, maar tegelijkertijd toch de statistische
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk significantie te garanderen bij het uitvoeren van deze wetenschappelijke experimenten,
werd het aantal benodigde muizen per experiment gebaseerd op logische redeneringen,
proefdieren gebruikt worden.
eigen voorgaande data en statische analyses.
Ingeteelde muizenstammen bieden het voordeel dat de organisatie van de hersenen en
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
de hersenbarrières vergelijkbaar is met die in de mens, wat niet het geval is bij lagere
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
diersoorten. Het welzijn en de gezondheidsstatus van de muizen zal nauwkeurig worden
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
opgevolgd, maar wij verwachten geen tekenen van gezondheidsproblemen.
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.

Geen. Het toedienen van pijnbestrijdingsmiddelen (i.e. biologisch actieve bestanddelen)
zou een effect kunnen hebben op de integriteit van de hersenbarrières en/of de eiwitten
die we willen testen. Bijgevolg kan dit de experimentele resultaten beïnvloeden en
correcte interpretatie van de bekomen data bemoeilijken.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting 2019-Q1-032
Pilootstudie: Overlevingskansen van muizen met een hersentumor wanneer een
specifieke soort witte bloedcellen (macrofagen, van twee verschillende oorsprongen)
chronisch afwezig is in de hersenen.

Niet-technische titel van het project

Datum van projectautorisatie door de Ethische
25/01/2019
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)

25/01/2019 - 25/01/2020

Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk Ja, een retrospectieve analyse zal worden ingediend binnen 2 maand na de afloop van
het project.
tijdsbestek
kanker, glioblastoma, macrofagen, tumor immunologie, immunotherapie, CSF-1R
antagonist, PLX3397
ja
Fundamenteel onderzoek
Doelstelling van het project
ja
Translationeel of toegepast onderzoek
neen
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Door het gebruik van PLX3397 (een CSF-1R -Macrophage colony-stimulating factor 1
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke receptor - antagonist) beogen we alle tumor-geassocieerde macrofagen (ongeacht hun
of klinische noden die aangekaart worden (maximaal oorsprong) te verwijderen uit de tumoromgeving en te analyseren hoe de tumor zich
1000 karakters)
verder ontwikkelt. CSF-1R is een receptor op het oppervlak van de cel en speelt een
essentiële rol in het in leven houden en matureren van bepaalde witte bloedcellen,
waaronder macrofagen. Wij speculeren dat, door het blokkeren van deze receptor,
macrofagen zullen afsterven, en dat hun afwezigheid in de tumoromgeving de
tumorgroei zal vertragen. Met dit onderzoek beogen wij deuren te openen naar nieuwe
therapeutische behandeling voor dit type van hersenkanker. Het begrijpen van deze
hersentumoromgeving en binnen die omgeving de belangrijkste spelers identificeren die
betrokken zijn in de tumorgroei, is namelijk de beste strategie om dit type ziekte aan te
pakken.
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 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)

Het inhiberen van de tumor-bevorderende eigenschappen van macrofagen is een
veelbelovende strategie in de behandeling van glioma. 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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal
(opgesplitst per soort)?

aantal

van

deze

dieren 48 muizen

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

De muizen krijgen een injectie van kankercellen in de hersenen en zullen glioma
tumoren ontwikkelen. Het kan niet uitgesloten worden dat deze muizen geen pijn
hebben of lijden tijdens de volledige periode van tumorgroei, vandaar dat hieraan een
graad van ernstig wordt toegeschreven. Deze muizen worden uiteindelijk gedood door
middel van een injectie van verdovende middelen, gevolgd door een perfusie.

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

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

De algemene gezondheidsstatus van de muizen 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.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2019-Q1-033

Niet-technische titel van het project

Kankertherapie gebaseerd op combinatie van lipidenanopartikels met inhibitie van
suppressieve mechanismen

Datum van projectautorisatie door de Ethische
29/03/2019
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Van 1/4/2019 tot 1/1/2023

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

kanker; lipidenanopartikels; immunotherapie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

neen
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
neen
de gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden
van
kolonies
van
genetisch
neen
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)

Het huidige project is er op gericht het werkingsmechanisme van lipidenanopartikels als
kankertherapie beter te begrijpen, met daarin vooral aandacht voor de rol van myeloide
cellen. Daarnaast zal er ook bestudeerd worden in welke mate de combinatie van
lipidenanopartikeltherapie met het blokkeren van immune checkpoints of met inhibitie van
regulatoire myeloide cellen een therapeutisch voordeel kan opleveren.

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)

Lipidenanopartikels die opgeladen zijn met immuun-stimulerende messenger RNAs
vormen een veelbelovende kankertherapie. Voor de brede klinische toepassing hiervan
bij mensen stelt zich echter het probleem dat er vaak een aantal immunosuppressieve
mechanismen actief zijn, die de efficiëntie van immunotherapie beperken. Het is de
bedoeling dat dit project op termijn kan bijdragen tot een verbeterde immunotherapie van
kanker, waarbij de therapie met lipidenanopartikels gecombineerd wordt met het
blokkeren van immunosuppressieve mechanismen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 776 muizen
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.

Het injecteren van kankercellen gaat gepaard met een korte, licht pijn. Het herhaaldelijk
injecteren van lipidenanopartikels en/of antistoffen om immunosuppressie te blokkeren
wordt beschouwd als een matige pijn te veroorzaken. Vermits de tumoren in bepaalde
dieren kunnen uitgroeien tot er een humaan eindpunt bereikt wordt, wordt dit
gecategoriseerd onder ernstig lijden. De dieren zullen na afloop van het experiment
gedood worden om de cellen in de tumoren te bestuderen.

Er bestaan op dit moment geen alternatieve methoden die toelaten om vaccinatieefficientie te bestuderen van mRNA lipidenanopartikels, alleen of in combinatie met
antilichamen die immunosuppressie blokkeren. Hiertoe is de compexe in vivo interactie
nodig van de verschillende immune cellen die de tumor infiltreren.
Via een power analyse werd er bepaald welke het minimale aantal dieren is dat toelaat
statistisch significante resultaten te bekomen.

Muizen zijn de laagste diersoort die een immuun systeem hebben dat op het vlak van
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
immunosuppressieve mechanismen tijdens tumorgroei vergelijkbaar is met dat van
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met mensen.
inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Gezien we de efficientie en werkingsmechanismen van kankertherapie willen bestuderen,
dienen er bij de dieren eerst kankercellen ingespoten te worden, die zullen leiden tot een
groeiende tumor, wat onvermijdelijk ongemak en lijden 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.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2019-Q1-034

Niet-technische titel van het project

De rol van lever-residente macrofagen tijdens Trypanosoma brucei brucei infectie

Datum van projectautorisatie door de Ethische
11/03/2019
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Van 11/03/2019 tot 11/03/2023

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

slaapziekte; lever; macrofagen; Kupffer cellen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

neen
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
neen
de gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden
van
kolonies
van
genetisch
neen
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)

De lever omvat één van de grootste populaties in het lichaam van een celtype genaamd
macrofagen, met daarbij zowel lever-residente macrofagen, die in normale
omstandigheden afkomstig zijn van embryonale precursoren en zichzelf gedurende de
volwassenheid kunnen vernieuwen (Kupffer cellen, KCs), als ook macrofagen die zich
tijdens ontstekingsreacties ontwikkelen op basis van cellen die gerecruteerd worden naar
de lever. Vanwege hun diversiteit kunnen levermacrofagen een beschermende of
destructieve rol spelen bij leverontsteking. Dit onderzoek is er op gericht de
wetenschappelijke inzichten te verbreden in de oorsprong en functionele veelzijdigheid
van lever-residente en gerecruteerde macrofagen. Daarbij worden infecties met
Afrikaanse trypanosomen (AT) gebruikt om de regulatie van parasiet-geassocieerde
ontstekingsreacties en de daarbij optredende leverschade te bestuderen, mede gebruik
makend van transgenische muismodellen die toelaten selectief KCs uit te schakelen.

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)

Op dit moment is er weinig bekend over de rol van KCs tijdens Afrikaanse
trypanosomose of over de mechanismen die de ontwikkeling van macrofagen in de lever
reguleren. Het beter begrijpen van de cellulaire dynamiek en de functie van KCs zou
nieuwe concepten kunnen bieden om door parasitaire infecties geïnduceerde schade in
dit vitale orgaan te verlichten. Bovendien reiken de mogelijke toepassingen verder dan
parasitaire ziekten, gezien KCs ook betrokken zijn in het reguleren van bacteriële
infecties en leververgiftiging.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 112 muizen
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Het injecteren van de parasieten veroorzaakt een korte en lichte pijn. Tijdens de vroege
stadia van trypanosoominfecties zullen de muizen maximaal een matige pijn
ondervinden. Enkel bij langdurige infecties kunnen de parasieten ernstige symptomen
veroorzaken. De dieren worden steeds gedood na afloop van de experimenten. Het
welzijn van de dieren zal dagelijks opgevolgd worden en indien de dieren symptomen
van ernstig lijden vertonen, zullen ze onmiddellijk gedood worden.
Alternatieven worden geboden voor o.a. het testen van toxiciteit, en voornamelijk bij
validatie van medicijnen. Wij willen geen medicijn testen, maar de gevolgen van een
ziekte en het medicijn tegen die ziekte op levermacrofagen nagaan. Bovendien laten de
huidige technologieën niet toe om de complexe interacties die plaatsvinden tussen de
parasiet en de gastheer (muis) in vitro voldoende na te bootsen. Daarom is een in vivo
infectie vereist.

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

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.

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

Muizen zijn de laagste diersoort die een immuun systeem hebben dat vergelijkbaar is
met dat van mensen. De gebruikte genetisch gemodificeerde muisstammen maken
bovendien een eenzijdige herkenning en depletie van KCs mogelijk.

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

Gezien we het effect van een ziekte willen bestuderen, moeten de muizen uiteraard eerst
ziek worden, wat onvermijdelijk een zekere graad van ongemak met zich meebrengt.
Maar het welzijn van de dieren zal dagelijks opgevolgd worden en indien de dieren
symptomen van ernstig lijden vertonen, zullen ze onmiddellijk gedood worden.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2019-Q1-035

Niet-technische titel van het project

Pilootstudie: Depletie en repopulatie van macrofagen in de hersenen.

Datum van projectautorisatie door de Ethische
22/02/2019
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)

22/02/2019 tot 22/02/2020

Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
Ja, binnen 2 maanden na het eindigen van het project.
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

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

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

neen
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
neen
de gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden
van
kolonies
van
genetisch
neen
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)

De hersenen bestaan uit verschillende delen. De grensregio's van de hersenen zijn hier
een van en deze regio's staan zowel in contact met de hersenen als met de rest van het
lichaam. Deze regio's bevatten verschillende witte bloedcellen waaronder macrofagen
die in dit project bestudeerd worden. Tot op heden zijn vele aspecten van macrofagen in
deze regio's niet bestudeerd. In dit project proberen we fundamentele inzichten te
verkrijgen in de oorsprong van deze cellen in gezonde dieren. Daarom zullen we deze
cellen verwijderen uit de grensregio's en vervolgens bestuderen welke cellen deze lege
regio's gaan her aanvullen.

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

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

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

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

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

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

De alternatieven die geboden worden spitsen zich toe op het meten van toxiciteit op
weefsels en op het valideren van bepaalde behandelingen. Aangezien dit onderzoek
beoogt om fundamentele kennis te vergaren over macrofagen in de grenzen van de
hersenen is het cruciaal om deze cellen te bestuderen in hun natuurlijke omgeving waar
zij blootgesteld worden aan weefselspecifieke factoren. Het gebruik van een
muizenmodel is dus noodzakelijk.

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

Het aantal muizen dat voor dit project gebruikt zal worden betreft het minimaal aantal
dieren om de variabiliteit in de resultaten te kunnen bepalen.

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

De beschikbaarheid van verschillende 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.

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

Volgenummer van de niet-technische samenvatting 2019-Q1-036
Niet-technische titel van het project

Opvolging van tumorgroei via beeldvorming in de hersenen van muizen.

Datum van projectautorisatie door de Ethische
22/02/2019
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)

22/02/2019 - 22/02/2020

Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk Ja, een retrospectieve analyse zal worden ingediend binnen 2 maand na de afloop van
het project.
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

kanker, glioblastoma,
bioluminescentie

tumor

immunologie,

immunotherapie,

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

in

beeld

brengen,

neen
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding

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

neen
Forensisch onderzoek
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Bioluminescentie is een natuurlijk fenomeen dat plaatsvindt in vuurvliegjes en dat kan
aangewend worden om verschillende processen te bestuderen en te volgen zoals
tumorformatie, ziekteverloop en kankerbehandeling. In dit project zullen we de groei
volgen van glioblastoma hersen tumoren gebruikmakend van bioluminescente
kankercellen. Deze techniek word reeds gebruikt in andere laboratoria om de groei van
subcutane tumoren te volgen alsook van hersentumoren in naakte muizen, maar is nog
niet toegepast op C57BL/6 muizen die gebruikt worden voor glioblastoma onderzoek
binnen ons laboratorium. Met dit project trachten we de opvolging van glioblastoma
tumoren te volgen door middel van bioluminescentie en dit protocol zodanig te
optimaliseren zodat het ons in de toekomst toelaat om tumorgroei op te volgen
gedurende therapeutische studies.

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

Het inhiberen van de tumor-bevorderende eigenschappen van macrofagen is een
veelbelovende strategie in de behandeling van glioma. 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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 16 muizen
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De muizen krijgen een injectie van kankercellen in de hersenen en zullen glioma tumoren
ontwikkelen. Het kan niet uitgesloten worden dat deze muizen geen pijn hebben of lijden
tijdens de volledige periode van tumorgroei, vandaar dat hieraan een graad van ernstig
wordt toegeschreven. Deze muizen worden uiteindelijk gedood door middel van een
injectie van verdovende middelen, gevolgd door een perfusie.
We willen de tumorgroei in vivo volgen. Hierbij laten de huidige technologieën het niet toe
om alternatieve methodes te gebruiken. Het spreekt voor zich dat een in vitro model ons
niet toelaat om naar overlevingskansen te kijken. Maar ook in silico methoden bieden
geen alternatief, gezien de variabelen in de interactie tussen 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
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk statistische significantie te garanderen bij het uitvoeren van deze wetenschappelijke
proefdieren gebruikt worden.
experimenten, werd het aantal benodigde muizen in samenspraak met experten bepaald.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

De muis is de meest geschikte diersoort om de groei van tumoren te bestuderen. De
muis is ook zeer vergelijkbaar met de mens wat betreft zijn immuunsysteem en
immuunreacties.

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

De algemene gezondheidsstatus van de muizen 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.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2019-Q1-037

Niet-technische titel van het project

Pilootstudie rond in vivo eigenschappen van anti-Lcn-2 nanobodies

Datum van projectautorisatie door de Ethische
29/03/2019
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Van 1/4/2019 tot 01/04/2020

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

kanker; Lipocalin-2 (Lcn-2); immunotherapie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

neen
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
neen
de gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden
van
kolonies
van
genetisch
neen
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)

Wij wensen nanobodies (antilichaamfragmentjes uit kameelachtigen) te ontwikkelen
tegen Lipocalin-2 (Lcn-2, een immunoregulatorisch cytokine dat een rol speelt in
tumorgroei/metastase) met de nadruk op kruisreactive nanobodies gericht tegen
zowel mens als muis. Nadat we een aantal kandidaat-nanobodies geselecteerd
hebben op basis van in vitro experimenten met recombinante eiwitten en de Lcn-2
proteine productie van verschillende tumorcellen hebben nagegaan, wensen we nu,
voor we overgaan tot verdere in vivo experimenten, in deze pilootstudie nanobodies
uit te sluiten die mogelijk aspecifiek zouden blijven “plakken” in bepaalde organen,
door na te gaan hoe ze na inspuiting verdeeld worden over het lichaam van dieren die
wel of niet Lcn-2 uitdrukken evenals in verschillende tumor-dragende dieren.

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien De resultaten van dit onderzoek kunnen op termijn de basis vormen voor verbeterde
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
kankertherapieën, bestaande uit nanobodies gericht tegen Lcn-2, al dan niet in
geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor
combinatie met andere kankertherapieën.
mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 60 muizen
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

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

De nanobodies zullen radioactief gemerkt worden en intraveneus ingespoten worden
in muizen. Na 1 uur zal er een niet-invasieve beeldvorming uitgevoerd worden om de
verdeling van de nanobodies over het lichaam op te volgen. Tenslotte zullen de
muizen gedood worden om de organen te isoleren. Er wordt beschouwd dat een
intraveneuze injectie een lichte pijn veroorzaakt. Voor de studie in tumordragende
dieren, zullen deze onderhuids geïnjecteerd worden met kankercellen. De
beeldvorming zal uitgevoerd worden wanneer de tumoren een diameter van maximaal
1000mm3 bereikt hebben, hetgeen kan beschouwd worden als matig lijden, gezien
deze muizen een normale mobiliteit behouden.
Er bestaan geen alternatieve methoden om de verdeling van stoffen over het lichaam
te bestuderen omdat dit een compleet werkende bloedsomloop en een lichaam met
alle normale organen vereist.

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

Er is al een screening in vitro uitgevoerd om enkel de nanobodies die het meest
beloftevol zijn te weerhouden voor de in vivo experimenten.

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

Muizen zijn de laagste diersoort die kunnen gebruikt worden om de verdeling van
stoffen over het lichaam te bestuderen op een zodanige manier dat het relevant blijft
voor mensen

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

Om pijn en stress bij de dieren zo veel mogelijk te vermijden zullen alle handelingen
(inspuitingen, beeldvorming, doden van dieren) uitgevoerd worden onder
gasanesthesie. Er wordt niet verwacht dat de dieren tijdens de proeven veel zullen
lijden, maar indien de dieren onverwacht toch zodanig zouden lijden dat bepaalde
humane eindpunten bereikt worden, zullen ze onmiddellijk gedood worden.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting 2019-Q1-038
Niet-technische titel van het project

Evaluatie van een gevriesdroogde diagnostische tracer naar stabiliteit en
functionaliteit in muizen.

Datum van projectautorisatie door de Ethische
22/02/2019
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)

22/02/2019 tot 01/05/2020

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

lyofilisatie, diagnostiek, radioactieve tracer

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

neen
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang
neen
van de gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden
van
kolonies
van
genetisch
neen
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)

Het doel van dit project is om na te gaan of de karakterisitieken van een
gelyofiliseerde (gevriesdroogde) diagnostische component verschillen ten opzichte
van dezelfde niet gelyofiliseerde component. De diagnostische component bestaat
uit een antilichaamsfragment afkomstig van een alternatief antilichaam, aanwezig in
de kameelachtigen. Door deze te vriesdrogen, zouden de stabiliteit en
opslagcondities verbeteren, opdat de gevriesdroogde stalen in de frigo kunnen
bewaard worden.

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

Door aan te tonen dat de gevriesdroogde component zich op dezelfde manier
gedraagt in vivo , opent dit de mogelijkheid om een klinische en commerciele
diagnostische kit te ontwikkelen voor deze tracer. De tracer in kit vergemakkelijkt
het gebruik van de tracer in de kliniek alsook de distributie van dit product en vormt
zo een oplossing om multicentrische klinische studies uit te voeren of, na
marktautorisatie, voor internationaal verkoop van het product.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

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

66 muizen

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

De dieren kunnen pijn ondervinden door injecties. De dieren kunnen last
ondervinden door tumorgroei, echter blijft de grootte van de tumor beperkt,
waardoor de graad van ernst mild is. De dieren worden aan het eind van het
experiment opgeofferd voor orgaan collectie en analyze.

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.

Hoewel, in vitro studies reeds uitgevoerd zijn geweest, garanderen deze niet de
werking van het gelyofiliseerde component in een levend organisme. Om dit correct
na te gaan is een studie met een minimaal aantal proefdieren noodzakelijk.

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

Er worden zoveel mogelijk in vitro experimenten uitgevoerd om de stabiliteit,
functionaliteit en integriteit van het gelyofiliseerde component na te gaan, die geen
proefdieren vereist. De experimenten met dieren bevatten het kleinst mogelijk aantal
dieren per groep om toch een relevant en significant resultaat te bekomen. Verder
wordt er in subgroepen gewerkt, zodat zelfs niet het volledig aantal berekende
dieren nodig zal zijn.

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

Muizen zijn de laagste diersoort die gebruikt kan worden om het diagnostisch
potentieel van het antilichaamsfragment te onderzoeken en extrapolatie van de
resultaten naar de mens toelaat.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden Muizen worden gesedeerd om ongemak en pijn te voorkomen tijdens de procedure.
om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren Verder worden de muizen regelmatig nagekeken op tekenen van ongemak en
(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een
worden, bij het bereiken van een humaan eindpunt, verwijdert uit het experiment.
minimum te beperken.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2019-Q1-039

Niet-technische titel van het project

Optimisatie van een gerichte therapie voor hersentumoren via tumor geassocieerde
macrofagen door gebruik van radiogelabelde Nanobodies

Datum van projectautorisatie door de Ethische
25/01/2019
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)

25/01/2019 - 31/12/2023

Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk Ja, uiterlijk 2 maanden na afloop van het project of na het volbrengen van de geplande
experimenten.
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

VHH, Nanobodies, glioma, radiotherapie, nucleaire beeldvorming

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

neen
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
neen
de gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden
van
kolonies
van
genetisch
neen
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)

In dit project wordt nagegaan of antilichaamfragmenten uit de kameelachtigen gebruikt
kunnen worden om hersentumoren te beeldvormen en zelfs bestrijden door selectief de
tumor-geassocieerde macrofagen aan te vallen. Hiervoor dient echter de bloedhersenbarrière omzeild te worden. In dit experiment worden verschillende moleculen
getest die tijdelijk de bloed-hersenbarrière openen. Op deze manier kunnen
hersentumoren maximaal bereikt worden door therapeutica.

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)

Glioblastoma is tot op heden nog steeds een ongeneeslijke ziekte. De bloedhersenbarrière is deels verantwoordelijk voor het falen van verschillende behandelingen.
In dit project wordt nagegaan of bepaalde stoffen deze barrière voldoende kunnen
openen om kleine biomoleculen te laten passeren. Indien succesvol kan dit de slaagkans
van verscheidene therapiën vergroten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 57 muizen
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode
kan gebruikt
worden.
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.

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 weefselonderzoek.
Er bestaan geen alternatieve dierloze methodes om de
eigenschappen van een toegediende stof in het lichaam te bepalen.

farmacokinetische

Per groep wordt het minimum aan dieren gebruikt dat nodig is om betrouwbare resultaten
te
bekomen
(5-6
dieren
per
groep).
Bovendien,
daar
niet-invasieve
beeldvormingstechnieken gebruikt worden, kan eenzelfde dier gebruikt worden voor
opvolging in functie van de tijd en wordt inter-dier variabiliteit gereduceerd, in plaats van
voor de beeldvorming en weefselanalyse verschillende dieren te gebruiken.
De muis is de laagste diersoort die kan worden gebruikt voor het bestuderen van bloedhersenbarrière-interacties, maar blijft relevant voor extrapolatie naar patiënten.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om Tijdens de procedures worden de dieren steeds onder anesthesie gehouden om pijn of
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, stress te voorkomen en wordt pijnstilling toegediend waar nodig.
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

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

2019_Q1_040
Onderzoek naar macrofaag aanwezigheid in een MC38 tumor.

Datum van projectautorisatie door de Ethische 25/01/2019
Commissie
2/03/2019-02/03/2021
Looptijd van het project (begin- en einddatum)
Het project zal worden onderworpen aan een Ja, binnen de twee maanden na beëindigen van project.
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

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

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

neen
ja
neen
neen
neen
neen
neen
neen

In dit project zal het aantal macrofagen in de tumor micro omgeving gemeten worden op
verschillende momenten tijdens de tumorgroei. De efficiëntie van therapie gericht tegen
deze tumor bevorderende macrofagen hangt af van de hoeveelheid aanwezige
macrofagen op tijdstip van therapie toediening. In deze studie zullen we de link leggen
tussen de hoeveelheid macrofagen en het effect van de therapie.

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Het gebruikte tumormodel zal beter gekarakteriseerd worden. Dit zal toelaten om
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
verschillende therapieën meer gericht toe te dienen en een betere vergelijking te maken
geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor
tussen therapieën.
mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)
Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 25 muizen
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

Tumorcellen worden subcutaan geïnjecteerd. Omwille van de verwachte tumorgroei
hanteren we de graad ernstig. De dieren worden na afloop gedood door nekdislocatie, dit
om de in vivo resultaten verder te bevestigen met in vitro technieken.

De efficiëntie van therapie wordt eerst en vooral bepaald door de hoeveelheid molecule
die ter hoogte van de tumor geraakt na toediening. De circulatie, klaring, heropname en
hercirculatie zijn processen die de beschikbaarheid van de molecule bepalen en deze
processen zijn niet in vitro na te bootsen. Verder, de tumor micro omgeving is heel
complex en veranderd ook gedurende tumorgroei en onder invloed van therapie. Deze
complexiteit en veranderingen kunnen niet worden voorspelt en nagebootst in een in vitro
model.

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

Na ieder experiment, maken we een evaluatie. We hebben een vermindering toegepast
ten opzichte van het vorige experiment met dit diermodel en dit op basis van de
resultaten bekomen in het voorgaande experiment.

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.

Muis is de laagste diersoort die we kunnen gebruiken voor dit soort experimenten. Hun
nierfunctie is gelijkaardig aan de mens en zal een correct beeld geven over de
systemische beschikbaarheid van de compound.

Alle procedures worden uitgevoerd door ervaren labopersoneel. Daarenboven worden
alle procedures uitgevoerd onder anesthesie. Dit zorgt ervoor dat angst tot een minimum
wordt herleid. De tumorgroei zal zeer nauwkeurig opgevolgd worden.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2019-Q1-041

Niet-technische titel van het project

Evaluatie van fluorescente anti-CEA nanobodies voor de specifieke beeldvorming van
tumoren

Datum van projectautorisatie door de Ethische
25/01/2019
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)

01/02/2019 - 30/06/2019

Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
Ja, binnen 2 maand na beëindigen project
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

fluorescentie, intra-operatieve beeldvorming, kankerchirurgie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

neen
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
neen
de gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden
van
kolonies
van
genetisch
neen
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)

Fluorescentie-beeldvorming kan gebruikt worden om tijdens een operatie de chirurg te
leiden door bv. tumorletsels te laten oplichten. In dit project willen we de in vivo
eigenschappen van 3 fluorescente contraststoffen bestuderen. Het gebruik van de beste
fluorescente contraststof zal in de toekomst geëvalueerd worden in verdere
experimenten als hulpmiddel om de chirurgie van pancreas, colon of rectum-kanker te
verbeteren.

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

Het laten oplichten van de tumorweefsels tijdens een chirurgische ingreep zal ertoe
leiden dat een meer precieze chirurgie kan uitgevoerd worden. Uiteindelijk verwachten
we dat deze contraststof het mogelijk maakt om voor iedere patiënt een operatie ‘op
maat’ te kunnen verrichten, waarbij de overlevingskansen en levenskwaliteit verbeteren.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 9 muizen
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

Kleine subcutane tumoren zullen gegroeid worden op de rug van muizen. Deze worden
verwacht enkel mild ongemak te veroorzaken. Wanneer de tumoren de gewenste grootte
hebben (ongeveer 200 mm³), zullen de dieren een fluorescente contraststof toegediend
krijgen via intraveneuze injectie (mild ongemak), waarna de dieren vervolgens
onderworpen zullen worden aan niet-invasieve beeldvorming (geen belasting voor de
dieren). Alle procedures worden uitgevoerd onder gasanesthesie. De verwachte graad
van ernst is dus mild. De dieren zullen op het einde gedood worden voor verdere
analyses van gepreleveerde weefsels.

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

Er bestaan geen in vitro methoden om na te gaan hoe de fluorescente contraststof zich
in het lichaam zal gedragen en in welke organen het zich zal ophopen. De functionaliteit
(de werking) van de fluorescente contraststof zal weliswaar wel op voorhand aangetoond
zijn geweest met in vitro methoden.

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

De aanvraag betreft een pilootstudie. Het minimum aantal dieren per groep wordt
gebruikt om variabiliteit tussen dieren te kunnen onderzoeken en de onderzoeksvraag te
kunnen beantwoorden.

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

Muizen zijn de laagste soort die gebruikt kan worden waarbij de verspreiding van een
contraststof vergelijkbaar is met de humane situatie.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om Alle handelingen worden onder anesthesie uitgevoerd om mogelijke stress en pijn te
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, voorkomen.
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2019-Q1-042

Niet-technische titel van het project

Aanpassing van de suikerstructuur op proteïnen om lever eliminatie te vermijden maar
terzelfdertijd lysosomale opname te behouden.

Datum van projectautorisatie door de Ethische
29/03/2019
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)

01/04/2019-01/03/2023

Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
Een retrospectieve analyse zal uitgevoerd worden binnen de twee maand na einddatum.
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

lever, fusieproteïne, doelwit, klaring

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

neen
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
neen
de gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden
van
kolonies
van
genetisch
neen
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)

Het doel van dit experiment is het evalueren van een methode om de afbraak van
toegediende medicatie door lever te verminderen en terzelfdertijd ervoor zorgen dat ze
nog steeds hun doelwit (plaats van werking) in het lichaam bereiken. Enzymen die
kunnen gebruikt worden in enzymvervangingstherapieën, bevatten suikers die hun
richten naar hun doelwit in het lichaam maar deze suikers zorgen ook voor verwijdering
uit het lichaam via de lever. In dit project zullen de suikers op een enzym aangepast
worden om de verwijdering via de lever te verminderen. Opdat het enzym nog steeds
naar hun plaats van werking zouden gaan, wordt er een koppeling gemaakt met een
tweede molecule die specifiek is voor de plaats van werking.

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

Een langere bloedcirculatie zal de kostprijs van een therapie doen dalen aangezien de
patiënt minder aantal keren zal moeten behandeld worden. Bovendien kan een langere
bloedcirculatie de oplossing zijn voor therapieën die nu falen omwille van een te snelle
klaring.

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

muis
126 muizen

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met inachtname van de wetenschappelijke
doelstellingen.

De graad van ernst wordt geschat op mild. Er gebeurt een korte intraveneuze injectie en
dieren ondergaan een niet-invasieve beeldvorming. We verwachten geen negatieve
effecten voor de dieren. Stress bij de dieren wordt vermeden doordat proeven worden
uitgevoerd door goed getraind labopersoneel. Anesthesie wordt gebruikt om stress te
vermijden en dieren te immobiliseren tijdens de niet-invasieve beeldvorming. Dieren
worden na afloop van experiment gedood.
We gaan een methode evalueren die een invloed zal hebben op de systemische
beschikbaarheid van moleculen. De circulatie, klaring, heropname en hercirculatie zijn
complexe processen zijn niet in vitro na te bootsen.
De proefopstelling is per onderdeel bekeken en geoptimaliseerd om zo weinig mogelijk
dieren te gebruiken in ieder experiment.
Muis is de laagste diersoort die we kunnen gebruiken voor dit soort experimenten. Hun
metabolisme is gelijkaardig aan de mens en zal een correct beeld geven over de
systemische beschikbaarheid van de moleculen die we testen.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om De dieren worden goed opgevolgd. Er is een dagelijkse controle en bovendien wordt een
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, dierenwelzijn dagboek bijgehouden waar negatieve effecten op individuele basis worden
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
bijgehouden. Maar in deze proef verwachten wij geen negatieve effecten.
beperken.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2019-Q1-043

Niet-technische titel van het project

Ontwikkeling van een nieuwe methode om moleculen te fusioneren en de aanwezigheid
in bloed te verhogen.

Datum van projectautorisatie door de Ethische
29/03/2019
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)

01/04/2019-01/03/2023

Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
Een retrospectieve analyse zal ingediend worden binnen twee maand na einddatum.
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

bloed, circulatie, fusieprotein

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

je

Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
Behoud van soorten

neen
neen
neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de
Het doel van dit experiment is het evalueren van een methode om de bloedcirculatie tijd
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of te verhogen. Nu mislukken klinische studies vaak omwille van de systemische
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 beschikbaarheid van de therapie. Moleculen worden te snel geklaard door het lichaam,
karakters)
nog voor ze hun positief effect kunnen uitvoeren.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor
mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Een langere bloedcirculatie zal de kostprijs van een therapie doen dalen aangezien de
patiënt minder aantal keren zal moeten behandeld worden. Bovendien kan een langere
bloedcirculatie de oplossing zijn voor therapieën die nu falen omwille van een te snelle
klaring.

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

muis
480 muizen
De graad van ernst wordt geschat op matig. Stress bij de dieren wordt vermeden doordat
proeven worden uitgevoerd door goed getraind labopersoneel. Anesthesie wordt gebruikt
om stress te vermijden en dieren te immobiliseren tijdens de dynamische beeldvorming.
Omwille van herhaaldelijke micro capillaire bloedafnames wordt de graad van ernst op
matig genomen. Dieren worden na afloop van experiment gedood.

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

We gaan een methode evalueren die een invloed zal hebben op de systemische
beschikbaarheid van moleculen. De circulatie, de klaring, de heropname en de
hercirculatie zijn complexe processen die niet in vitro na te bootsen zijn.

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

We maken geen gebruik van terminale bloedafnames. We opteren hier om via micro
capillaire bloedafname techniek kleine hoeveelheden bloed af te nemen op verschillende
tijdspunten in dezelfde muis. Op deze manier reduceren we het aantal proefdieren. Het
aantal proefdieren is berekend met statistische software om te voorkomen dat de proef te
krachtig is, hier is het aantal proefdieren berekend dat nodig is om een significant verschil
aan te tonen. Deze berekening geeft onze het aantal dieren die nodig zijn om de
onderzoeksvraag goed te kunnen beantwoorden. Op deze manier zijn we zeker dat we
voldoende dieren includeren en bruikbare resultaten bekomen zonder dat er teveel dieren
gebruikt worden.

Een muis is de laagste diersoort die we kunnen gebruiken voor dit soort experimenten.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
Hun nierfunctie is gelijkaardig aan de mens en zal een correct beeld geven over de
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met systemische beschikbaarheid van de moleculen die we testen.
inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

De dieren worden goed opgevolgd. Er is een dagelijkse controle en bovendien wordt een
dierenwelzijn dagboek bijgehouden waar negatieve effecten op individuele basis worden
bijgehouden. Bloedverlies na bloedafname zal nauwkeurig in het oog worden gehouden.
Na prikken zal druk uitgeoefend worden op de prikplaats om het bloeden te stoppen.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2019-Q1-044

Niet-technische titel van het project

Selectie van nanobodies voor het maken van fluorescente contraststoffen voor chirurgie

Datum van projectautorisatie door de Ethische
29/03/2019
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)

1/4/2019 - 31/3/2021

Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
ja, ten laatste 2 maanden na afloop van het project.
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Kanker, chirurgie, nanobodies

Doelstelling van het project

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

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de
In dit project zullen verschillende tumor-specifieke stoffen worden geëvalueerd in tumor
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of dragende muizen. Hieruit zal een kandidaat worden gekozen voor verdere ontwikkeling
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 tot een fluorescente contraststof die kan gebruikt worden tijdens kankerchirurgie.
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)

Het hoofddoel van het project is de selectie van een contraststof, te gebruiken voor
beeldgeleide chirurgie in verschillene kankers, zoals borst-, eierstok- en colorectale
kanker. Op deze manier kan de levenskwaliteit en overleving van behandelde patiënten
verbeterd worden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 231 muizen
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

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

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

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

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

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

Erkenningsnummer van de gebruiker

2019-Q1-045

Niet-technische titel van het project

Bepaling van de optimale condities voor getransplanteerde stamcel-afgeleide cellen voor
de behandeling van type 1 diabetes

Datum van projectautorisatie door de Ethische
09/01/2019
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)

09/01/2019-31/12/2023

Het project zal worden onderworpen aan een

ja, binnen 2 maand na afloop van de project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Diabetes, transplantatie, stamcellen, beta-cellen, encapsulatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
Behoud van soorten

neen
neen
neen

Hoger onderwijs of opleiding

neen

neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de
De doelstelling van dit project is de ontwikkeling van transplantatie methodes met
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of humane stamcel-afgeleide pancreatische cellen voor de behandeling van type 1
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 diabetes. In deze studie worden verschillende methodes, materialen en molecules getest
karakters)
dewelke de overleving en functie van de getransplanteerde stamcel-afgeleide cellen
kunnen bevorderen.
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)

Transplantatie van humane beta-cellen heeft hun potentieel aangetoond in de
behandeling van type 1 diabetes patiënten. Maar er is een tekort aan donoren voor de
isolatie van humane beta cellen. Een alternatieve bron zijn stamcel-afgeleide cellen die
in deze studie onderzocht worden. De methodes, materialen en molecules die de
overleving en functie van de stamcel-afgeleide cellen verbeteren zullen direct vertaald
worden naar de klinische transplantatie studies. Dit project is dus potentieel heel nuttig
voor miljoenen type 1 diabetes patienten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?
Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst
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?

Rat
410 ratten
Dieren worden onderworpen aan een of twee chirurgische ingrepen (transplantatie
stamcell-afgeleide cellen) onder algemene verdoving. Vervolgens worden ze
onderworpen aan verschillende bloedafnames gedurende de duur van het experiment
(maximum 50 weken). Dieren worden op verschillende tijdstippen geëuthanaseerd voor
de verwijdering van het implant.
Een beperkte groep van dieren zullen behandeld worden met alloxan, een stof dat de
beta-cellen van de rat doodt. Bij deze dieren wordt nagegaan of de getransplanteerde
stamcel-afgeleide cellen een bescherming kunnen bieden tegen diabetes.
De verwachte graad van ernst van de volledige studie is matig.

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

De bedoeling van dit project is om de klinische omstandigheden zo goed mogelijk na te
bootsen. Dit translationeel onderzoek heeft een directe link met lopende klinische studies
waarbij transplantaties worden uitgevoerd bij type 1 diabetes patiënten.
Onze industriële partner heeft reeds aangetoond dat het Nude-rat model een goed model
is in vergelijking met klinische studies, en zo het gebruik van primaten vermijdt. Het
gebruik van lagere diersoorten (bvb muis, zebravis) is geen optie in deze transplantatie
studie. Er is geen alternatief in vitro systeem dat de transplantatie omstandigheden zou
reproduceren.

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

We beperken ons strikt tot een aantal voorzichtig geselecteerde experimentele condities,
met elk een zo laag mogelijk aantal dieren aangetoond met G-power analyses. Wij
geloven dat ons voorstel een goed evenwicht biedt tussen dierenwelzijn en sterke
wetenschappelijke vereisten, en dit op een concurrerend en zeer geavanceerd
translationeel gebied.

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.

Rowett Nude rat is een goed model voor een snelle vertaling naar de kliniek. De Nude rat
maakt transplantatie mogelijk op sites dewelke niet mogelijk zijn bij verschillende
muizenstammen. Daarnaast vermijdt dit model het gebruik van primaten. Het vormt
daarom het beste beschikbare model.

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

De ratten worden verdoofd tijdens de transplantatie en ontvangen pijnstillende medicatie
om mogelijk ongemakt te vermijden. Ze worden gehuisvest in sociale groepen, in kooien
met nestmateriaal, en hebben ongelimiteerd toegang tot water en eten. Alle maatregelen
worden genomen om pijn en angst te minimaliseren.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2019-Q1-046

Niet-technische titel van het project

Werkingsmechanisme van stamcel-afgeleide cellen voor de behandeling van type 1
diabetes

Datum van projectautorisatie door de Ethische
25/01/2019
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)

01/02/2019-01/02/2021

Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
ja, binnen 2 maanden na afloop van het project.
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Diabetes, transplantatie, stamcellen, beta-cell vorming

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

neen
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
neen
de gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden
van
kolonies
van
genetisch
neen
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de
Type 1-diabetes is een ziekte waarbij vernietiging van de pancreatische beta-cellen leidt
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of tot een ernstig gebrek aan insuline. Stamcelafgeleide implanten kunnen pancreatische
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 beta-cellen genereren na transplantatie. Ze worden reeds in verschillende klinische
karakters)
onderzoeken gebruikt. Het mechanisme hoe beta-cellen gevormd worden in de
stamcelafgeleide implanten is ongekend. Hierdoor kunnen bestaande protocols niet
verder ontwikkeld of verbeterd worden. Dit project beoogt deze mechanismen te
ontrafelen.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor
mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Dit project beoogt het mechanisme te onderzoeken waarmee beta-cellen worden
gevormd in stamcel-afgeleide implanten. Deze bevindingen zullen worden gebruikt in
voorbereiding van stamcel-afgeleide beta-cellen voor transplantatie van type 1
diabetische patiënten. Bijdragen aan een grootschalige bron van stamcellen gebaseerde
genezing van diabetes kan leiden tot een enorme verbetering van de
levensomstandigheden van miljoenen mensen wereldwijd.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 163 muizen
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

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.

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

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

We beperken ons strikt tot een aantal voorzichtig geselecteerde experimentele condities,
met elk een zo laag mogelijk aantal dieren aangetoond met G-power analyses. Wij
geloven dat ons voorstel een goed evenwicht biedt tussen dierenwelzijn en sterke
wetenschappelijke vereisten, en dit op een concurrerend en zeer geavanceerd
translationeel gebied.

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

De scid/Beige muis is een goed model voor de vergelijking van klinische studies, en zo
het gebruik van primaten vermijdt. Het gebruik van lagere diersoorten (bvb zebravis) is
geen optie in deze transplantatie studie.

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

De muizen worden verdoofd tijdens de transplantatie en ontvangen pijnstillende
medicatie om mogelijk ongemakt te vermijden. Ze worden gehuisvest in sociale groepen,
in kooien met nestmateriaal, en hebben ongelimiteerd toegang tot water en eten. Alle
maatregelen worden genomen om pijn en angst te minimaliseren.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2019-Q1-047

Niet-technische titel van het project

Analyse van varkensbeta-cellen in macro-encapsulatie device voor de behandeling van
type 1 diabetes

Datum van projectautorisatie door de Ethische
25/01/2019
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)

01/02/2019-31/01/2021

Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk ja, een retrospectieve analyse zal worden ingediend binnen 2 maand na de afloop van
het project.
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Diabetes, xenotransplantatie, beta-cell vorming, varkensbeta-cellen, encapsulatie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

neen
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
neen
de gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden
van
kolonies
van
genetisch
neen
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)

Type 1 diabetes is een ziekte waarbij vernietiging van de pancreatische beta-cellen leidt
tot een ernstig gebrek aan insuline. Een mogelijke therapie is de transplantatie van
nieuwe beta-cellen. Door het gebrek aan humane pancreas donoren is er een nood aan
een alternatieve beta-cel bron, die veilig is en op grote schaal kan geproduceerd
worden. Beta-cellen geïsoleerd van prenatale biggen is een mogelijke bron, maar deze
beta-cellen moeten door hun imunogeen karakter beschermd worden van het
immuunsysteem.
In deze piloot studie wordt nagegaan of macro-geëncapsuleerde immature varkensbetacellen de capaciteit hebben om in vivo een functionele beta-cel massa te vormen, met
andere woorden of deze varkensbeta-cellen kunnen overleven, prolifereren en
matureren in vivo. Daarnaast zal in deze studie de ideale celdosis bepaald worden.

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)

Bijdragen aan een grootschalige alternatieve bron van beta-cellen voor de genezing
diabetes kan leiden tot een enorme verbetering van de levensomstandigheden
miljoenen mensen wereldwijd.
Specifiek kunnen de bevinding van deze pilootstudie bijdragen aan de optimalizatie
klinische studies met adulte humane beta-cellen en beta-cell gegenereerd
stamcellen.
Muis

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

van
van
van
van

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 12 muizen
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

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

Dieren worden onderworpen aan één chirurgische ingreep (subcutane transplantatie van
macro-encapsulatie device gevuld met immature varkensbeta-cellen) en dit onder
algemene verdoving. Vervolgens worden verschillende bloedafnames gedurende de
duur van het in vivo experiment uitgevoerd. Na een periode van 20 weken worden de
muizen geëuthanaseerd voor de verwijdering van de device met geïmplanteerde cellen.
De verwachte graad van ongemak van de volledige studie is matig, meer sepcifiek
matig voor de transplantatie procedure en mild voor de bloedafnames (dewelke
voorafgegaan worden door een Intraperitoneale glucose injectie)
Er is geen alternatief in vitro systeem dat de in vivo proliferatie en maturatie
omstandigheden van de getransplanteerde cellen kan reproduceren.

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

In deze pilootstudie zal met een zo een laag mogelijk aantal muizen worden nagegaan of
de immature varkensbeta-cellen kunnen overleven, proliferen en matureren wanneer ze
subcutaan getransplanteerd in een macro-encapsulatie device. Daarnaast zal deze
pilootstudie toelaten te bepalen welke celdosis nodig is, dewelke zal gebruikt worden in
meer uitgebreide studies waarbij de maturatie en het celaantal op verschillende
tijdspunten zal bepaald worden.

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

De NOD scid muis is een goed model voor de vergelijking met klinische studies, en zo
het gebruik van primaten vermijdt. Het gebruik van lagere diersoorten (bvb zebravis) is
geen optie in deze transplantatie studie.

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

De muizen worden verdoofd tijdens de transplantatie en ontvangen pijnstillende
medicatie om mogelijk ongemak te vermijden. Ze worden gehuisvest in sociale groepen,
in kooien met nestmateriaal, en hebben ongelimiteerd toegang tot water en eten. Alle
maatregelen worden genomen om mogelijke pijn en angst bij de dieren te minimaliseren.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2019-Q1-048

Niet-technische titel van het project

Collectie van weefsel ter controle van specifieke antilichaam binding

Datum van projectautorisatie door de Ethische
29/03/2019
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)

6/4/2019 - 6/7/2019

Het project zal worden onderworpen aan een
ja, onmiddellijk na het beëindigen van het experiment (binnen 2 maanden na het
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
afronden van het project).
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

systeem xc-, distributie, negatieve controle

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen

neen
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
neen
de gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden
van
kolonies
van
genetisch
neen
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)

In dit project wordt weefsel gegenereerd dat gebruikt zal worden als negatieve controle
voor de bepaling van de specificiteit van een immunologische kleuring. Er is een
gekende problematiek wat betreft het gebruik van niet-specifieke antilichamen voor het
detecteren van xCT, de specifieke subunit van systeem xc-. Daarom wordt steeds
weefsel van muizen met een genetische deletie van xCT (xCT-/-) gebruikt ter controle; in
het weefsel van deze muizen is immers geen xCT aanwezig en mag er dus geen signaal
gedetecteerd worden. Het weefsel dat we hier zullen genereren, zal worden aangewend
in een studie naar systeem xc- en borstkanker.

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Deze fundamentele kennis zal helpen bij het verder begrijpen van de functie van
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
systeem xc- in borstkanker.
geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor
mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden ?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 6 muizen
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

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

Het experiment is terminaal en bestaat uit één enkele dodelijke intraperitoneale injectie
van een anestheticum.

De expressie van systeem xc- wordt geïnduceerd wanneer cellen in cultuur gebracht
worden en is dus geen weerspiegeling van de in vivo cellulaire distributie. Bovendien
kan de regionale distributie alleen maar bestudeerd worden in weefsels gecollecteerd uit
dieren.

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

Uit één dier worden verschillende weefsels gecollecteerd. Weefsels die niet onmiddellijk
gebruikt worden, worden bewaard voor eventuele toekomstige toepassingen.

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.

Als negatieve controle worden muizen met een genetische deletie van xCT aangewend.
Er is geen andere diersoort beschikbaar met een genetische deletie van xCT.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om Er zijn geen negatieve effecten op het welzijn van de muizen. De dieren krijgen één
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, enkele lethale intraperitioneale injectie.
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2019-Q1-049

Niet-technische titel van het project

Onderzoek naar de proteasome inhibitor stimulerende capaciteit van compound 9 in
muizen met beenmerg kanker

Datum van projectautorisatie door de Ethische
04/03/2019
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)

5/3/2019-5/3/2021

Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
Ja, binnen 2 maanden na afloop van het project of de experimenten.
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Multipel Myeloom, muismodel

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

neen
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
neen
de gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden
van
kolonies
van
genetisch
neen
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)

Multipel myeloom (MM) is een hematologische kanker die 25000 nieuwe patiënten per
jaar in de EU treft. Totnogtoe is deze kanker ongeneeslijk. Daarom is er nood aan verder
onderzoek om nieuwe therapeutische doelwitten te ontdekken alsook de MM biologie
beter te begrijpen. Ons labo onderzoekt de MM biologie in de 5TMM muismodellen, deze
modellen weerspiegelen sterk de humane ziekte. In dit project onderzoeken we de antimyeloom activiteit van een proteasome inhibitor (PI) in combinatie met een door ons
ontwikkelde compound, nl compound 9.

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

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

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 102 muizen
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

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

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.

Muizen worden ingespoten met myeloom kanker (5TMM) cellen aan het begin van het
experiment, dit geeft minimaal lijden. Het inspuiten van de behandelingen gebeurt op
regelmatige basis, wat matige pijn geeft.
Vanaf de dag van injectie met de 5TMM kanker cellen zullen de muizen de multipel
myeloom kanker ontwikkelen, het is echter alleen op het eindstadium dat de muizen
hinder ondervinden omdat ze verlamd worden (ernstig lijden). In dit stadium of bij
eerdere vaststelling van ernstig lijden worden de muizen onmiddellijk op een ethische
manier gedood via nekdislocatie.
We zagen reeds in op celcultuur gebaseerde experimenten beloftevolle anti-myeloom
effecten wanneer proteasome inhibitoren gecombineerd werden met compound 9. Het is
echter noodzakelijk dat deze resultaten ook uitgetest worden in vivo aangezien de
beenmerg omgeving waarin MM ontwikkelt ook een effect heeft op het gedrag van de
tumor en dit niet in vitro kan nagebootst worden. Het 5TMM model is een gevalideerd
model om preklinische in vivo testen uit te voeren. Momenteel zijn er geen surrogate
modellen bestaande uit lagere diersoorten beschikbaar die deze studie mogelijk zouden
maken.
We beperken het aantal muizen tot een minimum. 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 euthanasie overschot weefsel of andere organen door te geven
aan derden.
Dit model werd gekozen omwille van de grote gelijkenis met het humaan myeloom.
Bovendien is dit één van de weinige modellen met een intact immuunsysteem. Het is
reeds gevalideerd geweest in verschillende publicaties.
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 geëuthanaseerd. Bij een afwijkend ziektepatroon wordt het dier vroegtijdig
geëuthanaseerd.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2019-Q1-050

Niet-technische titel van het project

Onderzoek naar het in vivo gedrag van CS1-specifieke nanobodies en hun tumortracerende capaciteit in een model van multipel myeloom.

Datum van
Commissie

projectautorisatie

door

de

Ethische

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

22/02/2019
22/02/2019 - 01/04/2021

Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
Ja, maximaal binnen 2 maanden na afloop van het project.
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Multipel myeloom, nanobodies, biodistributie

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

je

neen
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
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)

Multipel myeloom is een kanker van plasmacellen in het beenmerg. Recente vooruitgangen
in de behandeling van deze kanker hebben de levensverwachting van patiënten verlengd.
Echter blijft de ziekte ongeneeslijk en is ze gekenmerkt door een patroon van herval.
Vandaar is er een hoge klinische nood aan nieuwe, meer gerichte therapieën. Daarom
hebben wij nanobodies (fragmenten van zware-ketenantilichamen, aangetroffen in het
bloed van kameelachtigen) gegenereerd die specifiek CS1, een merker van
myeloomcellen, kunnen herkennen en binden. Deze nanobodies zijn reeds goed
gekarakteriseerd in vitro , maar slechts een in vivo biodistributie experiment zal kunnen
aangeven welk van deze nanobodies het meest geschikt is om de kankercellen te
bereiken. Dit nanobody kan dan in de toekomst ingezet worden in de therapie van multipel
myeloom. Deze kritische informatie willen we met dit project bekomen.

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

Het nanobody dat op basis van deze in vivo biodistributiestudie zal worden geselecteerd
als de meest optimale tracer voor multipel myeloomcellen, zal worden geïncorporeerd in
een nieuwe, gerichte therapie voor multipel myeloom bij mensen. Deze therapie is
hoognodig, aangezien mutipel myeloom nog steeds een ongeneeslijke ziekte is met een
continu patroon van herval een hoge (klinische) nood aan nieuwe, efficiënte en gerichte
therapieën.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 77 muizen
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor
de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad
van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren
na het project?

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

Aangezien we willen nagaan welke van onze nanobodies de meest relevante distributie
vertoont in vivo (d.w.z. de hoogste opname van de tracer in de tumor, en de laagste
opname in gezonde organen), zullen de muizen tumordragend zijn. Dit houdt in dat
humane tumorcellen onderhuids worden geïnoculeerd in de dieren, en dat daar een tumor
kan groeien. De tumorgroei wordt opgevolgd en blijft beperkt in grootte, zodanig dat het
effect op mobiliteit van het dier minimaal blijft. Vandaar wordt een mild ongemak of
dierenleed verwacht. Omdat aan het einde van het experiment de opname van elke
component per orgaan wordt gemeten, worden de dieren opgeofferd (via nekdislocatie,
onder anesthesie) en worden de organen geïsoleerd.

De gegenereerde nanobodies zijn extensief getest in een in vitro setting. Er heeft op basis
van die data reeds een sterke selectie plaatsgevonden. Om het in vivo gedrag van deze
componenten na te gaan, zijn er geen alternatieve methoden. Dit is onvoorspelbare maar
noodzakelijke informatie bij het selecteren van een geschikte tracer. Vandaar is een
biodistributie-experiment in dieren (muizen) noodzakelijk.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Er werd nagegaan (m.b.v. een power analyse) wat het minimaal aantal dieren per
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk component nodig is om statistisch relevante resultaten te bekomen. Met onze 10 kandidaatproefdieren gebruikt worden.
tracers, werd er gevonden dat elke tracer op 7 dieren moet worden getest (totaal van 77
dieren). Hierbij komt nog een controlegroep (7 dieren) die een niet-myeloomspecifiek
nanobody krijgen toegediend en waarmee onze resultaten vergeleken zullen worden. Dit
geeft een totaal van 77 dieren.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Het is reeds aangetood dat de mulipel myeloom cellijn die we wensen te gebruiken als
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en waarom subcutane tumor groeit in deze muizen. Dit model werd ook gebruikt voor het testen van
het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met andere, CS1-specifieke therapieën die reeds klinisch worden toegepast.
inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om Alle experimentele handelingen gebeuren onder anesthesie om leed zo veel mogelijk te
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, beperken. Alle handelingen worden ook uitgevoerd door goed getrainde, ervaren mensen
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te om stress bij de dieren te minimaliseren.
beperken.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2019-Q1-051

Niet-technische titel van het project

Een muis-radiotherapie-model voor borstkanker.

Datum van projectautorisatie door de Ethische
22/02/2019
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)

22/2/2019-22/6/2019

Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
ja, binnen twee maand na het vervolledigen van het project
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

borst kanker, bestraling

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

je

neen
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
neen
de gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek

neen

Onderhouden
van
kolonies
van
genetisch
neen
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Het doel van deze studie is het testen en optimaliseren van een bestralingsmodel voor
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of borstkanker bij muizen. Dit bestralingsmodel bevindt zich dichter bij de biologische
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 realiteit van de patiënten, waardoor we relevantere vragen kunnen beantwoorden.
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)

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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 30 muizen
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De muizen zullen ernstig ongemak ervaren door de groei van de tumor. De ernst van dit
ongemak zal voornamelijk afhangen van de grootte van de tumor. Muizen waarbij 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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Eerst en vooral gaan we onze experimenten zorgvuldig opstellen. We geloven dat een
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk goed experimenteel ontwerp het gebruikte aantal muizen kan verlagen, aangezien de
proefdieren gebruikt worden.
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.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.

Muizen zijn de laagste diersoort in dewelke kanker kan worden geïnduceerd. Bijkomend
zijn muizen anatomisch, fysiologisch en genetisch goed bestudeerd. Dit maakt het
eenvoudiger om te zien waardoor de veranderingen in het gedrags -of andere
veranderingen van de muizen veroorzaakt worden. Om het ongemak minimaal te
houden, zullen de muizen worden geëuthanaseerd indien de tumor te groot wordt
(1000mm³) of er significant veel gewichtsverlies optreedt. De muizen zullen tijdens de
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
experimenten elke dag worden opgevolgd. Tevens worden de muizen verdoofd tijdens
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
de bestraling en de tumor inoculatie.
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting

2019-Q1-052

Niet-technische titel van het project

Gentherapie voor myotone dystrofie gemedieerd door een genbewerkende tool

Datum van projectautorisatie door de Ethische
25/01/2019
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)

01/02/2019 - 31/12/2023

Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
ja, binnen twee maanden na afloop van het project
tijdsbestek
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Myotone dystrofie, gentherapie, CRISPR, vectoren

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja

neen
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
neen
de gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
ja
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
Onderhouden
van
kolonies
van
genetisch
neen
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Myotone dystrofie tast de skeletspieren, diafragma en het hart aan. Patiënten met deze
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of ziekte hebben last van spierzwakte en het afsterven van spieren en sterven vaak aan
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 hartritmestoornissen. Momenteel is er geen behandeling voor deze patiënten. Door
karakters)
gentherapie kan het foutieve gen gecorrigeerd worden, waardoor de symptomen
verminderen. De werkzaamheid van de behandeling kan getest worden door functionele,
niet-invasieve testen.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor
mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Indien het corrigeren van het gen leidt tot een positieve vooruitgang bij de muizen, biedt
dit vooruizichtingen voor een behandeling van mensen. Naast een mogelijke
behandeling kan het analyseren van de organen ook leiden tot nieuwe ontdekkingen
betreffende de ziekte.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 1014 muizen
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

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

In de dierproeven zal het lijden of ongemak van het dier tijdens het creëren van het
diermodel of tijdens de experimentele manipulaties geminimaliseerd worden. De muizen
zullen slechts zeer weinig ongemak ondervinden tijdens en na het experiment, dat
bestaat uit injecties in de staartvene (LICHT) en functionele testen (MATIG). Deze
procedures duren normaal gesproken slechts een paar seconden en de dieren herstellen
onmiddellijk na de injectie zonder enig teken van ongemak of pijn. De functionele testen
zijn niet-invasief en leiden tot een minimum aan ongemak. Aan het einde van het
experiment zullen de muizen geëuthanaseerd worden door middel van cervicale
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 menselijk ziekte nabootst.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
De experimenten zijn ontworpen met het laagst mogelijke aantal muizen dat noodzakelijk
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk is voor statistisch significante data, wat berekend is door middel van power-analyse.
proefdieren gebruikt worden.
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.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
De muis is de laagst mogelijke diersoort die gebruikt kan worden om myotone dystrofie
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en na te bootsen in vivo.
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.

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. Alle dieren worden
geobserveerd voor pijn, sterfte, letsel en de beschikbaarheid van voedsel en water.
Waarnemingen zullen worden genoteerd. Elk dier dat in een slechte gezondheid lijkt te
verkeren zal nauwgezet worden opgevolgd en indien noodzakelijk volgt euthanasie

Résumés non
techniques des projets
modifiés du premier
trimestre 2019

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

2019-Q1-001
HVTIMMEC2: Etudes sur les mécanismes de l'immunité induite chez le poulet par les vaccins
vecteurs de l'herpèsvirus de dinde (HVT) contre la maladie de Newcastle (ND) et l'influenza
aviaire (AI).

29/03/2019
Date d'autorisation du projet par la commission d'éthique
Durée du projet (date de début et de fin)
Du 01/07/2018 au 30/06/2021
Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective
Oui :
(oui/non) et dans quel délai
- Evaluation intermédiaire (milieu de projet) : 31/12/2019
- Evaluation finale (2 mois après la fin de projet) : 31/08/2021
Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)
Poulet ; vaccin ; Influenza aviaire ; maladie de Newcastle
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

Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les inconnues Programme d’Etudes destinées à mieux connaître les mécanismes d’action des vaccins
scientifiques ou les nécessités scientifiques ou cliniques vecteurs HVT recombinants chez le poulet dans le cadre de la maladie de Newcastle et de
concernées) (1000 caractères maximum)
l’Influenza aviaire, et l’impact des anticorps maternels sur l’immunité induite.
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)

- Connaissances des mécanismes d'induction de l'immunité par la vaccination à l'aide de
vaccins vecteurs rHVT chez la volaille ;
- Etude des mécanismes responsables de la protection ;
- Outils permettant le suivi de la vaccination sur le terrain.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Poules

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

1 400

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels sont - Le stress, la douleur et les lesions induits par une infection virale de volailles vaccinées sont
les effets négatifs attendus sur les animaux, le niveau de modérés tout au plus ;
gravité probable ou attendu et le sort des animaux?
- Le stress, la douleur et les lesions induits par le prélèvement d'échantillons sur des volailles
vivantes sont légèr ;
- Les volailles sont euthanasiés à la fin de l'expérience ou en cours d'expérience pour le
prélèvement d'organes.
Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Actuellement, il n'y a pas de méthodes alternatives à l'utilisation de volaille (espèce cible) pour
Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et l'évaluation de l'efficacité et de l'immunité induite par les vaccins aviaires, selon la database
pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne Medline (U.S. National Library of Medicine) disponible sur le website
peuvent être utilisées
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).
2. Réduction (1000 caractères maximum)
Le nombre d'animaux utilisés par groupe expérimental tient compte :
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum - Des conditions de bien-être animal ;
d'animaux est garantie
- Du but des expériences animales et de leur protocole, tel que le nombre de groupes, les
dates de prélèvements, … ;
- La nécessité de pouvoir analyser statistiquement les résultats obtenus afin de pouvoir tirer
des conclusions ;
- La disponiblité de résultats ultérieurs ou non, selon la database Medline (U.S. National Library
of Medicine) disponible sur le website (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)
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

- L'étude des méchanismes immunitaires induits par la vaccination contre l'Influenza aviaire et
la maladie de Newcastle dans son hôte (poulets) et la compréhension du méchanisme
immunitaire induit par ce vaccin pour protéger ces hôtes nécessitent la réalisation
d'expérimentations animales sur le poulet/la poule

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser les - Les techniques d'échantillonnage des animaux vivants et l'euthanasie seront effectuées par
effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur, du personnel qualifié (diplômes FELASA) et entraîné, selon les règles de la bioéthique en
souffrance, inconfort ou dommages permanents).
vigueur et approuvés par la Commission d'Ethique
- Des points limites ont été fixés et approuvés

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

2019-Q1-006
Etude de l'influence de molécules modifiant l'immunité sur la préservation des cellules
bêta dans le diabète de type 1
19/11/2018

19/11/2018 au 22/04/2019
Oui

diabète de type 1, immunité, immunosuppresseur, Souris NOD

Recherche fondamentale
Oui
Recherches translationnelle ou appliquée
Oui
Test réglementaire et production de routine
Non
Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la
santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal
Non
Conservation des espèces
Non
Enseignement supérieur ou formation
Non
Enquête médicolégale
Non
Maintien de colonies d'animaux génétiquement modifiés,
non utilisés dans d'autres expériences
Non
Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les Dans le diabète de type 1 (DT1), il n’existe aucune stratégie efficace afin de préserver
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques ou remplacer les cellules-β déficientes. Ceci est partiellement expliqué par une faible
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum) compréhension des mécanismes auto-immuns et à l'absence d'élément permettant de
prédire la maladie. Les stratégies thérapeutiques visant l'immunité ou l'inflammation via
des monothérapies ont globalement échouées chez l'être humain. C'est pourquoi nous
pensons qu'une bithérapie ciblant l'inflammation et l'auto-immunité est nécessaire.
Dans ce contexte nous voulons analyser plusieurs combinaisons de molécules
immunomodulatrices afin de déterminer leurs efficacités ainsi que leurs potentiels
translationnels vers l'être humain.
Objectif du projet

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

Comme expliqué ci-dessus cette étude permettrait plusieurs avancées majeures dans
le traitement du diabète de type 1 chez l'humain :
1)
Cette étude permettra d'identifier potentiellement de nouvelles combinaisons de
molécules efficaces dans le DT1.
2)
Après sélection des combinaisons les plus efficaces, nous évaluerons le potentiel
translationnel de celles-ci.
C'est une
étude est donc un élément essentiel dans la découverte de nouveaux traitements
permettant de préserver les cellules bêta dans le diabète de type 1 (et donc de la
prévention de celle-ci).

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées Souris NOD (Souris diabétique non obèse)
?
40
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 1) Effet négatif : l’effet désiré d’immunosuppression.
niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 2) Niveau de gravité : Douleur modérée
3) Les animaux seront sacrifiés par sédation puis dislocation cervicale après 12
animaux?
semaines de traitement. S'il s'avère que les points limites sont dépassés durant
l'expérimentation, l'animal sera sacrifié prématurément.
Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et
pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne
peuvent être utilisées

Le DT1 est une maladie dont la pathogénie est multiple. Il existe un rôle de facteurs
génétiques, environnementaux, immunitaires et inflammatoires. De nombreuses
études ont été réalisées in-vitro sur des lignées cellulaires afin de déterminer le rôle
des différentes molécules de l'inflammation que l'on veut cibler. C'est pourquoi nous
avons sélectionnés, sur base de la littérature récente, 6 médicaments. Notre étude
étant à visée translationnelle, il est important de reproduire au maximum l'interaction invivo des différents facteurs précités c'est pourquoi nous utilisons le modèle murin
NOD.

2. Réduction (1000 caractères maximum)
La souris NOD est l'espèce de choix dans les études sur le DT1 car elle présente un
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum diabète auto-immun dont l'apparition varie entre les individus. Nous avons ensuite revu
la littérature et identifié 6 molécules candidates. Nous allons ensuite combiner 2 à 2
d'animaux est garantie
ces molécules en visant respectivement l'inflammation et l'immunité. Nous allons
d'abord réaliser une étude pilote sur 18 souris afin d'identifier les combinaisons les plus
prometteuses. Les souris seront toutes maintenues dans des conditions
environnementales identiques afin de diminuer les biais.

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

Les expérimentateurs seront formés au préalable aux différentes manipulations et
auront le niveau de formation FELASA B. Pour le bien-être des souris : nous avons
préétablis des points limites dans l'expérimentation (analgésie et euthanasie), les
cages seront changées régulièrement et seront fournies en matériels nécessaires au
bien-être de la souris (hébergement, jeux, pas de surpopulation). Nous minimiserons la
douleur grâce à l'application de protocoles d'analgésies adaptés au type de procédure.

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

Comme expliqué ci-dessus, nous avons pré-établis :
1)
Des points limites pour l'analgésie et l'euthanasie précoce des animaux.
2) Lors des procédures douloureuses, l'animal recevra, en fonction du niveau de
douleur, des agents analgésiques et des anesthésiques
3) Nous avons maximisé le raffinement afin de diminuer l'inconfort éprouvé par les
animaux

Numéro d'ordre du résumé non-technique
Titre non-technique du projet
Date d'autorisation du projet par la commission
d'éthique
Durée du projet (date de début et de fin)

2019-Q1-011
Uploading O2
21/06/2018 (amendement de prolongation jusqu'à 21/4/2019 obtenue le 10/12/2018)
10 mois (21/06/2018 - 21/04/2019)

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

Oui, à la fin du projet (Septembre-Décembre 2019)

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Greffe rénale, préservation hypothermique oxygénée chez le porc

Recherche fondamentale
Non
Recherches translationnelle ou appliquée
Oui
Test réglementaire et production de routine
Non
Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la
santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal
Non
Conservation des espèces
Non
Enseignement supérieur ou formation
Non
Enquête médicolégale
Non
Maintien de colonies d'animaux génétiquement modifiés,
non utilisés dans d'autres expériences
Non
Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les En raison d'une importante différence entre le nombre de patients en attente d'une
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques greffe rénale et le nombre de reins disponibles, plusieurs stratégies de préservation
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum) sont actuellement en développement. Se référant à notre étude précédente, la
préservation continue sur machine en hypothermie oxygénée montre de meilleurs
résultats au niveau de la fonction immédiate du greffon. A-t-on besoin d'oxygénation
active pendant toute la durée de la perfusion sur machine? L'hypothèse est que la
courte oxygénation seule au début de la perfusion en hypothermie provoque une
synthèse d'ATP qui produit un effet positif sur l'ischémie de reperfusion et sur la
fonction immédiate du greffon. L'objectif primaire est la fonction du greffon immédiate.
Les objectifs secondaires sont : 1) survie du cochon, 2) marqueurs du perfusat, 3)
analyse métabolique des tissus, 4) paramètres physiques pendant la perfusion, 5)
analyse des stress oxydants des tissus, et 6) analyse histologique.
Objectif du projet

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

Actuellement la plupart des reins sont préservés sur glace. Dans notre Institution,
environ 10-15% des reins préservés sur glace ont besoin de dialyse durant 1 à 2
semaines post-transplantation. L'objectif de l'étude actuelle est de démontrer qu'une
oxygénation courte en début de perfusion est suffisante pour restaurer les stocks
d'ATP et ainsi diminuer l'ischémie de reperfusion (et donc améliorer la fonction
immédiate du greffon après la transplantation). Cette stratégie de préservation, avec la
nouvelle machine de perfusion et son oxygénateur intégré, a le potentiel d'une
application directe en clinique.
L'hypothèse est que le résultat de la seule oxygénation courte au début de la perfusion
en hypothermie sera la resynthèse d'ATP et donc une diminution d'ischémie de
reperfusion avec une meilleure fonction immédiate du greffon.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées Porcs (Landrace)
?
12
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

La première étape est une néphrectomie gauche par laparotomie médiane. La
deuxième étape (22 heures après la première étape) est une néphrectomie de l'autre
rein et une auto-transplantation du rein prélevé le jour précédent, également réalisée
par laparotomie médiane. Dans les 2 cas, et d'après notre expérience clinique, la
douleur est controlée grâce à une pompe à morphine en intraveineuse pendant 2 jours,
associée à du paracétamol. En postopératoire, tous les porcs reçevront un analogue
de morphine (buprénorphine) par injection intravasculaire par perfusion continuel.
Toute morbidité de l'animal non contrôlée par des moyens thérapeutiques efficaces
(antalgiques, antibiotiques, reprise au bloc opératoire) et toute complication du greffon
démontrant une évolution défavorable de la transplantation imposeront une euthanasie
dans un contexte analgésique le plus humain possible. Quelle que soit l'évolution, une
euthanasie sera réalisée maximum au 7ème jour en postopératoire.

Le but de cette étude préclinique est de montrer l'éfficacité et la sécurité de cette
nouvelle machine de perfusion (en hypothermie) pourvue d'une air-bubble pump
intégrée permettant l'oxygénation pendant la préservation du rein avant la
transplantation. Sur base de notre étude précédente, le porc est le bon modèle
expérimental pour l'étude préclinique de notre hypothèse de travail.

2. Réduction (1000 caractères maximum)
Nous avons une grande expérience de ce type de procédures au laboratoire (cf étude
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum précédente).
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

Il faut reproduire au mieux les conditions opératoires à l'échelle humaine: ces
expériences sont réalisées avec du matériel utilisé en clinique humaine. Il convient dès
lors d'utiliser ce matériel avec des organes de tailles similaires à ceux de l'humain. Le
porc est un modèle optimal du point de vue anatomique et nous semble être le bon
modèle expérimental pour l'étude préclinique de notre hypothèse de travail. Il est en
outre le plus fréquemment utilisé dans la transplantation rénale.

Expliquez les mesures qui seront prises pour Tous les animaux reçoivent systématiquement en postopératoire un analogue de la
minimiser les effets négatifs sur le bien-être des morphine (buprénorphine) par injection intravasculaire par perfusion continue pendant
animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages minimum 48heures. En cas de morbidité non contrôlée, une euthanasie s'imposera.
permanents).

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

2019-Q1-012

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

1/01/19

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

Etude de la muscovicidose

01/06/2021

Non (douleur légère)

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)
Mucoviscidose, CFTR, génotype/phénotype
Recherche fondamentale
oui
Recherches translationnelle ou appliquée
oui
Test réglementaire et production de routine
non
Protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la
santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal
non
Conservation des espèces
oui
Enseignement supérieur ou formation
non
Enquête médicolégale
non
Maintien de colonies d'animaux génétiquement modifiés,
non utilisés dans d'autres expériences
non
Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les L'objectif final est de tester en phase préclinique l'efficacité de traitements à visée
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques thérapeutique dans la mucoviscidose.
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)
Objectif du projet

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

Sur certains aspects, il s'agit d'une recherche fondamentale permettant de mieux
comprendre les différences et les similitudes entre les génotypes et les phénotypes de
la mucoviscidose chez la souris et le patient. En particulier, sur les manifestations
respiratoires qui, étant majeures chez le patient, sont la cause de la haute mortalité et
morbidité de la maladie.Il s'agit essentiellement d'une recherche translationnelle à
visée thérapeutique à court ou à moyen terme. Dans le cas où les résultats des
expériences réalisées dans ce projet se confirment, l'efficacité des médicaments
testés en phase préclinique peut être ensuite testéé chez des patients atteints de
mucoviscidose

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées Souris, Mus musculus
?
Quel est le nombre maximal d'animaux ?
320 animaux par an, soit 1280 animaux au total
Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels Dans les expériences in vivo, les animaux subissent un niveau d'incorfort P1 et ils
sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le récupèrent après le test. Dans les expériences de type terminales, les animaux sont
niveau de gravité probable ou attendu et le sort des anesthésiés et ne récupèrent pas.
animaux?
Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et
pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne
peuvent être utilisées

Nous travaillons aussi avec des modèles précliniques alternatifs, tels que les lignées
cellulaires ou les cellules en culture primaire. Ces modèles sont précieux mais ne
peuvent fournir des informations sur la tolérance, la toxicité systémique, le degré
d'efficacité de nouvelles stratégies thérapeutiques sur différents organes dans un
contexte in vivo.

2. Réduction (1000 caractères maximum)
Des expériences sont répétées habituellement chez le même animal, par exemple
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum avant et après traitement avec une molécule d'intérêt. Ceci permet d'augmenter la
puissance statistique et de réduire le nombre d'animaux testés. De plus, nous
d'animaux est garantie
collaborons avec plusieurs centres européens et partageons au maximum des
modèles murins de mucoviscidose disponibles dans nos laboratoires.

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

Il existe d'autres modèles animaux de mucoviscidose tels que le cochon, le lapin, le
furet, … Ils sont à usage restreint aux centres universitaires qui les ont développés.
De plus, leur élevage est couteux et leur rentabilité est moindre (grossesse plus
prolongée, nombre de portées par an plus réduit). Comparativement, la souris
présente plusieurs avantages partiques: grande prolificité, conditions d'élevage bien
établies. Pour minimiser l'inconfort, les tests in vivo sont réalisés sous anesthésie
Expliquez les mesures qui seront prises pour générale avec des mesures afin d'assurer la récupération complète de l'animal après
minimiser les effets négatifs sur le bien-être des le test.
animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages
permanents).

Numéro d'ordre du résumé non-technique
Titre non-technique du projet
Date d'autorisation du projet par la commission
d'éthique
Durée du projet (date de début et de fin)

2019-Q1-015
Défaillance ventriculaire droite chronique sur shunt systémo-pulmonaire - Efficacité du
bardoxolone méthyl
23/01/2019
3 ans - Février 2019/Février 2022

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

Oui, dès la fin du protocole

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Hypertension artérielle pulmonaire - Défaillance cardiaque droite - Pathophysiologie

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
Non
santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal
Conservation des espèces
Non
Enseignement supérieur ou formation
Non
Enquête médicolégale
Non
Maintien de colonies d'animaux génétiquement modifiés,
Non
non utilisés dans d'autres expériences
Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les L'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) conduit inéluctablement à la défaillance du
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques ventricule droit (DFVD), dont les patients finissent par décéder. Cette DFVD se
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum) 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 antiinflammatoires, le bardoxolone méthyl. Nous en évaluerons les effets hémodynamiques
et biologiques sur la circulation pulmonaire et le ventricule droit comparativement au
placebo.
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)

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 sousjacents. 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.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées Cochon
?
Quel est le nombre maximal d'animaux ?
40 animaux au total (dont 9 déjà utilisés) --> 31
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

T0: Chirurgie (shunt): Inconfort modéré: 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 exceptionnel,
le porcelet pourrait montrer de l'abattement et une respiration plus difficile: - 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.

2. Réduction (1000 caractères maximum)
Le nombre d'animaux nécessaires pour la réalisation de ce protocole a été déterminé
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum sur base d'un test de puissance et d'expériences réalisées lors de protocoles similaires
d'animaux est garantie
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.

3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Le modèle de DFVD sur HTAP mime la clinique humaine. Nous en avons l'expertise
Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi comme en attestent les publications émanant de notre laboratoire. De plus, le cochon
le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus permet des analyse hémodynamiques invasives complexes.
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).

T0 et T2 seront réalisées sous anesthésie générale avec monitoring. Une analgésie
postop sera assurée pendant 48h. Les animaux seront observés 1x/jour pendant les 4
mois. Un examen complet (comportement, alimentation, respiration) sera réalisé 1x/jour
pendant une semaine en postop et 1x/semaine pendant les 4 mois. En cas
d'anomalies, un examen clinique complet sera réalisé et l'animal sera euthanasié si le
point limite éthique est atteint.

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

2019-Q1-016
Etude de la génétique des cellules cancéreuses

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

23/01/2019

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

OUI, Mai 2020 (le mois suivant la fin du protocole)

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Transition épithélio-mésenchymateuse, cancer, circuits génétiques, micro-ARNs

4ans (Mai 2016-Avril 2020)

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
Non
santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal
Conservation des espèces
Non
Enseignement supérieur ou formation
Non
Enquête médicolégale
Non
Maintien de colonies d'animaux génétiquement modifiés, Non
non utilisés dans d'autres expériences
Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les L'hétérogénéité des cellules cancéreuses au sein d'une tumeur participe à la résistance
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques aux thérapies anti-cancéreuses. Grâce à un modèle de souris génétiquement modifiées
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum) pour développer des cancers cutanés, nous avons montré que la transition épithéliomésenchymateuse des cellules cancéreuses participe à l'hétérogénéité intra-tumorale.
Ce processus favoriserait également la formation des métastases. Grâce à notre
modèle in vivo, nous pouvons identifier les gènes régulateurs de la transition épithéliomésenchymateuse et leur fonctionnement dans le cancer de la peau mais aussi dans
les cancers du sein et des poumons.
Objectif du projet

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

Ce projet améliorera notre compréhension des mécanismes de régulation de la
transition epithélio-mésenchymateuse et de l’hétérogénéité tumorale in vivo. Par
ailleurs, notre projet inclus l'étude des micro-ARNs, utilisés comme nouveaux outils
dans la lutte contre le cancer. Ces nouvelles connaissances devraient donc conduire au
développement de stratégies anti-cancéreuses efficaces et innovantes.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées Souris
?
Quel est le nombre maximal d'animaux ?
Léger 34 souris
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

Modéré 1616

Sévère 1188

Les animaux développeront des tumeurs cutanées, mammaires ou pulmonaires.
Certaines tumeurs pouvant provoquer des métastases ou une détresse respiratoire, le
niveau de douleur peut devenir sévère. C'est pourquoi, les animaux sont observés
quotidiennement afin d'adapter les soins si nécessaire. Les points limites de ces
expériences sont déterminés afin de limiter au maximum la douleur des animaux.
De nombreux mécanismes ont déjà été proposés à partir d’expériences in vitro sous
l'effet de facteurs de croissance (TGFß) montrant que ce processus est fortement
dépendant de l’environnement tumoral et des facteurs sécrétés par les cellules de la
niche tumorale. C’est pourquoi il est indispensable de travailler sur un modèle animal.

2. Réduction (1000 caractères maximum)
Notre laboratoire a acqui une grande expertise dans ce type de modèle de
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum carcinogènèse génétique ou chimique. Cette expertise nous permet de déterminer le
d'animaux est garantie
nombre minimum d'animaux necessaires pour répondre à nos questions. En général,
l'étude de chaque cancer nécessite un type de souris transgénique spécifique mais içi
l'utilisation de virus nous permet d'étudier les cancers de la peau, du sein et des
poumons avec un seul type de souris transgénique évitant de nombreux croisements et
épargnant de nombreuses souris.
3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi
le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus
raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Ce projet devrait révéler de nouvelles cibles thérapeutiques contre le cancer
spinocellulaire de la peau ainsi que des micro-ARNs utilisables comme outils
thérapeutiques. La plupart des gènes et micro-ARNs mis en évidence dans nos
données préliminaires sont conservés chez l'homme et la souris ce qui n'est pas
systématiquement le cas des autres espèces. Il nous est donc indispensable de
poursuivre nos expériences chez la souris.

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

Les normes européennes d'hébergement des animaux sont respectées. Toutes les
expériences sont réalisées post-mortem. Les animaux sont surveillés quotidiennement,
si leur état général se dégrade ou que les points limites autorisés par la commission
éthique sont atteints alors ils seront euthanasiés dans les plus brefs délais.

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

2019-Q1-017
Impact du facteur de transcription Nr2f2 sur l'initiation et la progression tumorale

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

23/01/2019

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

oui elle sera réalisées dans le mois qui suit la fin de la période de validité du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

progression tumorale, carcinomes spinocellulaires, inhibition tumorale

Objectif du projet

Recherche fondamentale

Oui

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

Non
Non

mars 2018-mars 2023

Non
Non
Non
Non

Non
Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les Bien que le cancer soit étudié depuis de nombreuses décennies, les mécanismes clés
inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques dans l'initiation et la progression tumorale reste méconnus. Au sein du laboratoire, nous
ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum) avons pu mettre en évidence un facteur qui n'est présent que dans les tumeurs
malignes cutanées, suggérant un rôle important de ce facteur dans le processus
tumorale. Notre projet a donc pour but de comprendre les mécanismes par lequel ce
facteur peut avoir un impact sur l'initiation et la progression tumorale dans les
carcinomes spinocellulaires de la peau, cancer du sein, de l'oesophage et du poumon.

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)

Une meilleure compréhension des mécanismes d'initiation et de progression tumorale
permettrait de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques dans le traitement
des carcinomes spinocellulaires cutanés mais pourrait être transposé aux carcinomes
plus agressifs comme les carcinomes pulmonaires, oesophagiens ou ORL.

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées mus musculus
?
Quel est le nombre maximal d'animaux ?
Ajout de 2619 souris classées en niveau de douleur modérée et 120 classées en
niveau de douleur sévère
Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux, quels Les souris vont développer des tumeurs cutanées. Ces tumeurs non invasives
sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le conduisent à un inconfort modéré. Les souris endurant un inconfort sévère sont des
niveau de gravité probable ou attendu et le sort des modèles de tumeurs plus aggréssives qui peuvent conduire à des métastases mais les
animaux?
souris seront euthanasiées dés l'apparition des tumeurs afin de limiter leur inconfort.
Application des3Rs
1. Remplacement (1000 caractères maximum)
Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et
pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne
peuvent être utilisées

L’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. Pour être pertinentes, ces études doivent être réalisées chez l’animal
vivant.

2. Réduction (1000 caractères maximum)
Notre laboratoire a acquis une grande expertise dans ce type de modèle de
Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum carcinogènèse murin. Cette experstise nous permet de déterminer le nombre minimum
d'animaux est garantie
d'animaux necessaires pour répondre à nos questions. De plus, quand cela est
possible, des essais in vitro sont réalisés en amont afin d'affinité la recherche et de
diminuer le nombre danimaux requis pour répondre à nos questions.

3.Raffinement (1000 caractères maximum)
Les souris développent des tumeurs suite à l’accumulation des mêmes mutations
Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi oncogènes que l’homme, et la pathologie des tumeurs est la même chez l’homme et la
le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus souris.
raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour L'état de santé des souris est surveillée quotidiennement et les souris seront
minimiser les effets négatifs sur le bien-être des euthanasiées si elles atteignent les points limites décrits pour ces expériences.
animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages
permanents).

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

2019-Q1-053
Beeldvorming van PD-L1 met behulp van nanobodies

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

09/06/2017
09/06/2017-30/06/2020
Ja, binnen 2 maanden na afronden van de experimenten

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

PD-L1, kanker, beeldvorming

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Afweercellen kunnen kankercellen doden. Echter, kankercellen drukken vaak PD-L1 uit, een
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of oppervlaktemerker van kankercellen, die afweercellen kan afremmen. Gebruik van
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 antilichamen die PD-L1 binden, is een immuuntherapie die succesvol is in 1 patiënt op 3.
karakters)
Echter bij de overige patiënten is deze behandeling ineffectief, waarschijnlijk door lage aanof zelfs afwezigheid van PD-L1. Wij willlen een niet-invasieve methode ontwikkelen om de
aanwezigheid van PD-L1 in kanker in kaart te brengen. Hiervoor worden nanobodies
gebruikt. Deze kunnen met verschillende radioactieve stoffen gemerkt worden. Wij gaan het
gebruik van Gallium-68 en Fluor-18 vergelijken.
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)

Kankercellen gebruiken PD-L1 om afweercellen af te remmen, dus te overleven.
Antilichamen die PD-L1 binden, nemen deze rem weg. Eén patiënt op 3 reageert goed.
Echter bij de overige patiënten is deze behandeling ineffectief, waarschijnlijk door lage aanof zelfs afwezigheid van PD-L1. 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 nanobodies geselecteerd om op niet-invasieve wijze de aanwezigheid van PDL1 in kaart te brengen. Om deze tot de kliniek te brengen, dienen deze gekoppeld te worden
aan klinisch toegepaste radioactieve stoffen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 592
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.

Tumorcellen worden onderhuids ingebracht. Radioactief gemerkte nanobodies worden
intraveneus geinjecteerd. Aan het eind van het experiment worden de dieren gedood om
organen te collecteren voor verdere analyse. Alle handelingen gebeuren onder anesthesie.
Omwille van de tumorgroei is de verwachte graad van ernst: "ernstig".

De experimenten zijn bedoeld om (1) de stabiliteit van de radioactief gemerkte nanobodies na
te gaan en (2) deze te evalueren op hun potentieel om het verschil te maken tussen geen,
lage, intermediaire of hoge aanwezigheid van PD-L1 in tumoren. Voor (1) worden vooraf een
aantal in vitro testen gedaan met humaan serum om aldus nodeloze dierproeven uit te
sluiten. Voor (2) zijn er verschillende factoren die een rol spelen zoals klaring en penetratie in
de tumor. Deze zijn een gevolg van complexe interactes die niet in vitro kunnen nagebootst
worden.

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

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

De muis is de laagste diersoort die we kunnen gebruiken om de stabiliteit van de radioactief
gemerkte nanobodies na te gaan en beeldvorming van PD-L1 met behulp van deze
radioactief gemerkte nanobodies uit te voeren, waarbij de resultaten kunnen geëxtrapoleerd
worden naar de mens.

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

Alle handelingen gebeuren onder anesthesie (ook het doden van de muizen). De dieren
worden dagelijks opgevolgd, waarbij gedrag, gewicht en tumorgroei wordt gecontroleerd. Dit
wordt genoteerd in een dierenwelzijnsdagboek. Bij afwijkend gedrag, >20% gewichtsverlies
of tumoren die 1500 mm³ bereiken, worden de dieren uit het experiment gehaald.

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

2019-Q1-054
De rol van connexine43 hemikanalen in hippocampale fysiologie en epilepsie

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

01/07/2015
01/07/2015-01/07/2019

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

DREADDS, connexine43, angst, depressie, epilepsie
Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de 1) De rol van astrocyten bekijken in verschillende gedragstesten. Hiervoor wordt de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of DREADDs technologie gebruikt om astrocyten te inactiveren/activeren 2) Nagaan of
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 astrocytaire Cx43 hemikanalen in vivo in fysiologische omstandigheden bepaalde
karakters)
gliotransmitters (bv. glutamaat) vrijstellen die betrokken zijn in de extracellulaire
communicatie en de rol van deze gliotransmitters bekijken in verschillende gedragstesten, 3)
Selectief richten op deze astrocytaire Cx43-hemikanalen als potentiële aangrijpingspunten
voor de ontwikkeling van nieuwe anti-epileptische geneesmiddelen.

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

De precieze betrokkenheid van Cx43 hemikanalen in de hippocampale homeostase is
vandaag de dag niet in vivo gekarakteriseerd. De opgedane kennis betreffende de
fysiologische rol van deze hemikanalen zal ons in staat stellen de rol van de Cx43
hemikanalen in de pathogenese van epilepsie beter te begrijpen. Verder onderzoek naar
nieuwe anti-epileptische targets is van groot maatschappelijk belang daar naar schatting 65
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.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 196
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.

Om het gedrag te bestuderen in gevalideerde methoden voor angst, depressie, geheugen, is
de pijn voornamelijk geconcentreerd rond de periode van chirurgie voor het stereotactisch
injecteren van het virus (matig). Tijdens het eigenlijke experiment hebben de dieren absoluut
geen pijn en lijden ze (bijna) niet (microdialyse experimenten matig). Om de Cx43
hemikanalen te screenen als mogelijke targets voor epilepsie, is de pijn en het lijden bij deze
dieren voornamelijk geconcentreerd rond de periode van chirurgie voor het stereotactisch
implanteren van een guide en/of telemetrie-transmitter (matig) en rond de periode van het
opwekken van de epileptische aanval (ernstig). In principe blijft daarbuiten het lijden eerder
beperkt, doch het is niet uitgesloten dat er toch enig lijden is wanneer er frequent spontane
convulsies optreden (alleen geldig voor chronische modellen). Tijdens de fase voor het
opwekken van de epileptische aanval, de latente fase in het chronische model en tijdens
interictale periodes (tussen twee aanvallen, grootste deel van de dag) lijdt het dier niet. De
dieren worden finaal opgeofferd m.b.v. een injectie met een barbituraat en de hersenen
gepreleveerd voor verder analyse.

Er bestaan geen gevalideerde alternatieve methoden om het geheugen en/of epilepsie te
kunnen bestuderen. We werken samen met een ander labo om bepaalde moleculen te
screenen op anticonvulsieve eigenschappen in zebravisplatform. Deze in vitro experimenten
kunnen wel aangeven of een farmacologische stof eventueel therapeutisch toepasbaar kan
zijn, maar worden wel uitgevoerd in zeer simplistische modellen die niet de complexiteit van
epilepsie of epileptogenese kunnen nabootsen. In vivo modellen kunnen veel gemakkelijker
geëxtrapoleerd worden naar de humane situatie.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Met power analyse wordt bepaald hoeveel proefdieren nog nodig zijn om een significant
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk resultaat te bekomen en of verder gebruik van de dieren relevant is. Sommige dieren kunnen
proefdieren gebruikt worden.
na de geheugen gedragstaken hergebruikt worden om convulsies te bestuderen (indien in
eerste experiment geen ongerief voor dier en geen interferentie met tweede experiment). Met
behulp van microdialyse kunnen zowel gedrag als neurochemische veranderingen in 1 dier
bestudeerd worden. De hersenen van de proefdieren worden op het einde van het
experiment gepreleveerd voor verdere analyse.

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

Het 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 muismodellen die op een reproduceerbare en representatieve wijze
epilepsie en epileptogenese nabootsen. Inzichten verkregen uit deze diermodellen kunnen
bijgevolg met grote waarschijnlijkheid geëxtrapoleerd worden naar de mens.

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om De dieren worden pre- en post-operatief verzorgd (b.v. 4 mg/kg ketoprofen s.c.; ontwaken op
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, verwarmd matje, recovery gel,...); waarbij bevindingen genoteerd worden in het
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te welzijnsdagboek. Er worden humane eindpunten gebruikt om het dier te euthanaseren.
beperken.

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

2019-Q1-055

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

31/10/2017

De evolutie van kleur in amfibieën.

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

25/11/2017-25/11/2022
ja, binnen 2 maanden na het afronden van het onderzoek.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Communicatie bij amfibieën

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
ja
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de In dit project willen we de kleuren en kleurpatronen van amfibiëen karakteriseren en het
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of belang van kleur tijdens de paartijd onderzoeken. Verder willen we ook de kleurveranderingen
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 bestuderen die amfibieën ondergaan tijdens de voortplantingsperiode, met als uiteindelijk
karakters)
doel de visuele sexuele communicatie bij amfibieën beter te verstaan.

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

Dit onderzoek zal een beeld geven over visuele communicatie (o.a. tijdens de paarrituelen) bij
amfibieën en hoe deze een invloed gehad heeft op de soortvorming en het bekomen van
diversiteit. Ons onderzoek draagt bij tot het behoud van amfibieën. Problemen zijn verlies,
vervuiling van leefomgeving en het opkomen van infectieziekten. Hierdoor gebeurt er
wereldwijd in situ en ex situ conservatie. Een betere kennis over de reproductie in amfibieën
zou hier aan kunnen bijdragen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

salamander

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 100 salamanders
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld
worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor
de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad
van ernst van deze effecten en wat is het lot van de dieren
na het project?

Dieren worden voor korte tijd in een kleinere, donkere container (28*20*14 cm) geplaats.
Deze handeling veroorzaakt geen pijn, lijden of ongemak. Graad van ernst is licht (mild). De
dieren worden maximaal 4 aaneensluitende minuten vastgehouden, hierbij wordt een probe
zachtjes tegen verschillende lichaamsdelen van het diertje aangedrukt om de reflectie van
licht te kunnen meten. Het vasthouden kan een licht ongemak veroorzaken maar door
rustperiodes van 2 minuten in te lassen proberen we dit te beperken. De geplande injecties
om de dieren die in het laboratorium worden gehouden gecontroleerd te laten overgaan van
'uit paarseizoen' naar 'in paarseizoen' zijn kortstondig (1injectie per dag gedurenede
25dagen), veroorzaken ongemak, matige pijn en stress (moderate). Experimenten worden
gedaan op dieren in het labo deze komen nadien in het adoptie programma voor amfibiën
terecht (nieuwe niet-Belgische soorten) of blijven in het labo (Belgische soorten al aanwezig
in het labo).

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Omwille van de aard van het onderzoek - het bestuderen van kleur in amfibieën is onmogelijk
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te uit te voeren zonder de dieren zelf te hanteren en metingen van de huidreflectie te doengebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze bestaat geen dierloos alternatief.
methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Gezien we op een brede evolutieve schaal willen kijken naar kleurpatronen amfibieën, zijn we
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk genoodzaakt verschillende soorten te onderzoeken.Verder plannen we maximum 10
proefdieren gebruikt worden.
mannetjes en maximum 10 vrouwtjes per diersoort te meten zo kunnen we de intraspecifieke
en intraseksuele variatie overbruggen en statistisch betrouwbare resultaten waarborgen.
Totaal 5 verschillende salamander soorten, 100 individuen.

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

Het labo is reeds jaren gespecialiseerd in het onderzoek naar amfibieën; vandaar dat dit
onderzoek verder gezet zal worden op deze diergroep. Om evolutie te kunnen bestuderen
wordt geopteerd voor een brede waaier aan soorten te onderzoeken om zo duidelijk linken
met het verleden te kunnen leggen.

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.

Bij hanteren werken we telkens met vochtige handschoenen en voeren we het experiment zo
snel mogelijk uit. Injecties worden rechtstreeks gedaan in de coeloemholte die snelle
verspreiding van de vloeistof garandeert en ongemak op de plaats van de inspuiting vermijdt.
Om ongemak bij de dieren te vermijden door het hanteren, zullen ze maximum 4 minuten aan
één stuk vastgehouden worden en krijgen ze rustpauzes van minimum twee minuten in een
donker, verrijkt terrarium. Indien de dieren enige vorm van pijn, ziekte of stress vertonen,
zullen de experimenten onmiddellijk stopgezet worden en zal het dier in quarantaine van zeer
nabij opgevolgd worden

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

2019-Q1-056
Studie naar de betrokkenhied van systeem xc- in de effecten van sulfasalzine op gedrag
van de muis
17/08/2019

10-09-2016 tot 31-08-2021
Ja, binnen 2 maanden na het afronden van de experimenten.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

systeem xc-, sulfasalazine

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de
neen
gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
neen
dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Inhibitie van systeem xc- wordt voorgesteld als therapeutische strategie voor de
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of behandeling van allerhande neurologische aandoeningen. Deze stelling is gebaseerd op
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 het gebruik van genetisch gemanipuleerde dieren, aangezien specifieke inhibitoren van
karakters)
systeem xc- niet bestaan. Sulfasalazine (SAS) is een ontstekingsremmend geneesmiddel
dat eveneens inhibitoire effecten heeft op systeem xc-. Met dit project zullen we nagaan of
welbepaalde effecten van SAS wel degelijk gemedieerd zijn via inhibitie van systeem xc- of
eerder het resultaat van de ontstekingsremming.

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

Inhibitie van systeem xc- zou mogelijks een innovatieve therapeutische strategie kunnen
zijn voor allerhande neurologische aandoeningen. Indien we kunnen aantonen dat inhibitie
van systeem xc- dezelfde effecten heeft als de genetische deletie van systeem xc-, zal dit
een bijkomende stimulans zijn voor farmaceutische bedrijven om de zoektocht
naar/ontwikkeling van specifieke inhibitoren verder te zetten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 72
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld Een chronische behandeling met de hoogste dosis SAS kan mogelijks lichte motorische
worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor achteruitgang veroorzaken naar het einde van het experiment. Graad van ernst van de
de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad effecten: licht. Uiteindelijke lot: terminaal.
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)
De effecten van een geneesmiddel op gedrag, kunnen niet in vitro gemodeleerd worden.
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)
Bij de experimenten zal een minimum aan dieren gebruikt worden, door een maximum aan
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk informatie te verkrijgen uit een enkel dier. Zo zullen verschillende gedragingen onderzocht
proefdieren gebruikt worden.
worden in één dier alvorens het dier op te offeren voor neurochemische analyse.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
De muis is de laagste diersoort met een centraal zenuwstelsel dat sterk gelijkt op dat van
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en waarom de mens. Lagere diersoorten hebben een minder ontwikkeld centraal zenuwstelsel
het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met waardoor de translatie van de resultaten naar de humane situatie moeilijk wordt.
inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen.

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

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

2019-Q1-057
Hergebruik van biguanides en glycolyse inhibitors als radiosensitizers.

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

25/05/2018
1/6/2018 -1/4/2021

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

Phenformin, bestraling, biguanides, dichloroacetate, glycolyse inhibitors
Fundamenteel onderzoek
ja
Translationeel of toegepast onderzoek

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

neen

neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Het doel is is om phenformine (een anti-diabetisch medicijn) en dichloroacetate te
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of gebruiken om bestraling te verbeteren.
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)

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

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 120
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

De muizen zullen ernstig ongemak ervaren door de groei van de tumor. De ernst van dit
ongemak zal voornamelijk afhangen van de grootte van de tumor. Muizen waarbij het
volume van de tumor 1500mm³ bereikt, zullen worden gedood. 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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Eerst en vooral gaan we onze experimenten zorgvuldig opstellen. We geloven dat een
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk goed experimenteel ontwerp het gebruikte aantal muizen kan verlagen, aangezien de
proefdieren gebruikt worden.
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.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.

Muizen zijn de laagste diersoort in dewelke kanker kan worden geïnduceerd. Bijkomend
zijn muizen anatomisch, fysiologisch en genetisch goed bestudeerd. Dit maakt het
eenvoudiger om te zien waardoor de veranderingen in het gedrags -of andere
veranderingen van de muizen veroorzaakt worden. Om het ongemak minimaal te
houden, zullen de muizen worden geëuthanaseerd indien de tumor te groot wordt
(1500mm³) of er significant veel gewichtsverlies optreedt. De muizen zullen tijdens de
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
experimenten elke dag worden opgevolgd. Tevens worden de muizen verdoofd tijdens
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
de bestraling en de tumor inoculatie.
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

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

2019-Q1-058
Beeldvorming van PD-L1 met behulp van nanobodies

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

09/06/2017
09/06/2017-30/06/2020
Ja, binnen 2 maanden na afronden van de experimenten

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

PD-L1, kanker, beeldvorming

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

neen

Translationeel of toegepast onderzoek

ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
neen
de gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Afweercellen kunnen kankercellen doden. Echter, kankercellen drukken vaak PD-L1 uit,
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of een oppervlaktemerker van kankercellen, die afweercellen kan afremmen. Gebruik van
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 antilichamen die PD-L1 binden, is een immuuntherapie die succesvol is in 1 patiënt op 3.
karakters)
Echter bij de overige patiënten is deze behandeling ineffectief, waarschijnlijk door lage aanof zelfs afwezigheid van PD-L1. Wij willlen een niet-invasieve methode ontwikkelen om de
aanwezigheid van PD-L1 in kanker in kaart te brengen. Hiervoor worden nanobodies
gebruikt. Deze kunnen met verschillende radioactieve stoffen gemerkt worden. Wij gaan
het gebruik van Gallium-68 en Fluor-18 vergelijken.
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)

Kankercellen gebruiken PD-L1 om afweercellen af te remmen, dus te overleven.
Antilichamen die PD-L1 binden, nemen deze rem weg. Eén patiënt op 3 reageert goed.
Echter bij de overige patiënten is deze behandeling ineffectief, waarschijnlijk door lage aanof zelfs afwezigheid van PD-L1. 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 nanobodies geselecteerd om op niet-invasieve wijze de aanwezigheid
van PD-L1 in kaart te brengen. Om deze tot de kliniek te brengen, dienen deze gekoppeld
te worden aan klinisch toegepaste radioactieve stoffen.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 592
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.

Tumorcellen worden onderhuids ingebracht. Radioactief gemerkte nanobodies worden
intraveneus geinjecteerd. Aan het eind van het experiment worden de dieren gedood om
organen te collecteren voor verdere analyse. Alle handelingen gebeuren onder anesthesie.
Omwille van de tumorgroei is de verwachte graad van ernst: "ernstig".

De experimenten zijn bedoeld om (1) de stabiliteit van de radioactief gemerkte nanobodies
na te gaan en (2) deze te evalueren op hun potentieel om het verschil te maken tussen
geen, lage, intermediaire of hoge aanwezigheid van PD-L1 in tumoren. Voor (1) worden
vooraf een aantal in vitro testen gedaan met humaan serum om aldus nodeloze
dierproeven uit te sluiten. Voor (2) zijn er verschillende factoren die een rol spelen zoals
klaring en penetratie in de tumor. Deze zijn een gevolg van complexe interactes die niet in
vitro kunnen nagebootst worden.

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

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

De muis is de laagste diersoort die we kunnen gebruiken om de stabiliteit van de
radioactief gemerkte nanobodies na te gaan en beeldvorming van PD-L1 met behulp van
deze radioactief gemerkte nanobodies uit te voeren, waarbij de resultaten kunnen
geëxtrapoleerd worden naar de mens.

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

Alle handelingen gebeuren onder anesthesie (ook het doden van de muizen). De dieren
worden dagelijks opgevolgd, waarbij gedrag, gewicht en tumorgroei wordt gecontroleerd.
Dit wordt genoteerd in een dierenwelzijnsdagboek. Bij afwijkend gedrag, >20%
gewichtsverlies of tumoren die 1500 mm³ bereiken, worden de dieren uit het experiment
gehaald.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)

2019-Q1-059
Pilootstudie voor identificatie en functionele validatie van specifieke merkers voor tumorinfiltrerende regulatorische T cellen
28/09/2018
Van 1/10/2018 tot 31/03/2020

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

kanker; regulatorische T cellen
Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
neen
de gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
ja
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch
neen
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Regulatorische T cellen zijn krachtige onderdrukkers van afweerresponsen in ons
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of lichaam, die een belangrijke rol spelen in het beperken en limiteren van ongewenste
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 responsen. In kanker dragen deze cellen er echter onder andere ook toe bij dat
karakters)
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.

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien De resultaten van dit onderzoek kunnen op termijn de basis vormen voor verbeterde
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang kankertherapieën door gerichte eliminatie van tumor-infiltrerende regulatorische T cellen
geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor te combineren met andere kankertherapieën.
mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 48 muizen
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?
Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.

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.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Dit is een pilootstudie die zal toelaten het aantal nodige dieren voor de verdere
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk experimenten correct te kunnen inschatten
proefdieren gebruikt worden.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Muizen zijn de laagste diersoort die een immuun systeem hebben dat op het vlak van
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en regulatorsiche T cellen vergelijkbaar is met dat van mensen.
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.

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.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)

2019-Q1-060
Bepaling van de optimale condities voor getransplanteerde stamcel-afgeleide cellen
voor de behandeling van type 1 diabetes
09/01/2019
09/01/2019-31/12/2023

Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
ja, binnen 2 maand na afloop van de project
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Diabetes, transplantatie, stamcellen, beta-cellen, encapsulatie
Fundamenteel onderzoek
neen
Translationeel of toegepast onderzoek

ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
neen
de gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
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)

neen

neen
De doelstelling van dit project is de ontwikkeling van transplantatie methodes met
humane stamcel-afgeleide pancreatische cellen voor de behandeling van type 1
diabetes. In deze studie worden verschillende methodes, materialen en molecules
getest dewelke de overleving en functie van de getransplanteerde stamcel-afgeleide
cellen kunnen bevorderen.

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)

Transplantatie van humane beta-cellen heeft hun potentieel aangetoond in de
behandeling van type 1 diabetes patiënten. Maar er is een tekort aan donoren voor de
isolatie van humane beta cellen. Een alternatieve bron zijn stamcel-afgeleide cellen die
in deze studie onderzocht worden. De methodes, materialen en molecules die de
overleving en functie van de stamcel-afgeleide cellen verbeteren zullen direct vertaald
worden naar de klinische transplantatie studies. Dit project is dus potentieel heel nuttig
voor miljoenen type 1 diabetes patienten.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

ratten

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 410
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.

Dieren worden onderworpen aan een of twee chirurgische ingrepen (transplantatie
stamcell-afgeleide cellen) onder algemene verdoving. Vervolgens worden ze
onderworpen aan verschillende bloedafnames gedurende de duur van het experiment
(maximum 50 weken). Dieren worden op verschillende tijdstippen geëuthanaseerd voor
de verwijdering van het implant.
Een beperkte groep van dieren zullen behandeld worden met alloxan, een stof dat de
beta-cellen van de rat doodt. Bij deze dieren wordt nagegaan of de getransplanteerde
stamcel-afgeleide cellen een bescherming kunnen bieden tegen diabetes.
De verwachte graad van ernst van de volledige studie is matig.
De bedoeling van dit project is om de klinische omstandigheden zo goed mogelijk na te
bootsen. Dit translationeel onderzoek heeft een directe link met lopende klinische
studies waarbij transplantaties worden uitgevoerd bij type 1 diabetes patiënten.
Onze industriële partner heeft reeds aangetoond dat het Nude-rat model een goed
model is in vergelijking met klinische studies, en zo het gebruik van primaten vermijdt.
Het gebruik van lagere diersoorten (bvb muis, zebravis) is geen optie in deze
transplantatie studie. Er is geen alternatief in vitro systeem dat de transplantatie
omstandigheden zou reproduceren.

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

Rowett Nude rat is een goed model voor een snelle vertaling naar de kliniek. De Nude
rat maakt transplantatie mogelijk op sites dewelke niet mogelijk zijn bij verschillende
muizenstammen. Daarnaast vermijdt dit model het gebruik van primaten. Het vormt
daarom het beste beschikbare model.

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

De ratten worden verdoofd tijdens de transplantatie en ontvangen pijnstillende medicatie
om mogelijk ongemakt te vermijden. Ze worden gehuisvest in sociale groepen, in kooien
met nestmateriaal, en hebben ongelimiteerd toegang tot water en eten. Alle maatregelen
worden genomen om pijn en angst te minimaliseren.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)

2019-Q1-061
Werkingsmechanisme van stamcel-afgeleide cellen voor de behandeling van type 1
diabetes
25/01/2019
01/02/2019-01/02/2021

Het project zal worden onderworpen aan een
retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk
tijdsbestek
ja, binnen 2 maanden na afloop van het project.
Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Doelstelling van het project

Diabetes, transplantatie, stamcellen, beta-cell vorming
Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
de gezondheid of het welzijn van mens of dier
neen
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch
gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Type 1-diabetes is een ziekte waarbij vernietiging van de pancreatische beta-cellen leidt
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of tot een ernstig gebrek aan insuline. Stamcelafgeleide implanten kunnen pancreatische
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 beta-cellen genereren na transplantatie. Ze worden reeds in verschillende klinische
karakters)
onderzoeken gebruikt. Het mechanisme hoe beta-cellen gevormd worden in de
stamcelafgeleide implanten is ongekend. Hierdoor kunnen bestaande protocols niet
verder ontwikkeld of verbeterd worden. Dit project beoogt deze mechanismen te
ontrafelen.
Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang
geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor
mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Dit project beoogt het mechanisme te onderzoeken waarmee beta-cellen worden
gevormd in stamcel-afgeleide implanten. Deze bevindingen zullen worden gebruikt in
voorbereiding van stamcel-afgeleide beta-cellen voor transplantatie van type 1
diabetische patiënten. Bijdragen aan een grootschalige bron van stamcellen gebaseerde
genezing van diabetes kan leiden tot een enorme verbetering van de
levensomstandigheden van miljoenen mensen wereldwijd.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

Muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 163 muizen
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of
verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is
het lot van de dieren na het project?

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

Toepassing van de 3Vs
1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)
Er is geen alternatief in vitro systeem dat de in vivo differentiatie en maturatie
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te omstandigheden van getransplanteerde cellen zou reproduceren.
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze
methode kan gebruikt worden.
2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
We beperken ons strikt tot een aantal voorzichtig geselecteerde experimentele condities,
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk met elk een zo laag mogelijk aantal dieren aangetoond met G-power analyses. Wij
geloven dat ons voorstel een goed evenwicht biedt tussen dierenwelzijn en sterke
proefdieren gebruikt worden.
wetenschappelijke vereisten, en dit op een concurrerend en zeer geavanceerd
translationeel gebied.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
De scid/Beige muis is een goed model voor de vergelijking van klinische studies, en zo
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en het gebruik van primaten vermijdt. Het gebruik van lagere diersoorten (bvb zebravis) is
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is geen optie in deze transplantatie studie.
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

De muizen worden verdoofd tijdens de transplantatie en ontvangen pijnstillende
medicatie om mogelijk ongemakt te vermijden. Ze worden gehuisvest in sociale groepen,
in kooien met nestmateriaal, en hebben ongelimiteerd toegang tot water en eten. Alle
maatregelen worden genomen om pijn en angst te minimaliseren.

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

2019-Q1-062
Anti-neoantigen respons: vergelijking van peptide en RNA immunisatie en optimalisatie
van mRNA productie systemen
15/06/2017

15/06/2017-01/05/2021
Ja, binnen 2 maanden na de afloop van het project.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Therapeutische vaccinatie, kanker, mRNA

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

ja
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
neen
de gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
Forensisch onderzoek
neen
Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde
dieren, niet gebruikt in andere proeven
neen
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de Sommige mutaties in tumorcellen komen niet voor in normale cellen waardoor ze herkend
wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of kunnen worden door het immuunsysteem. Deze neo-epitopen vormen een ideaal doelwit
klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000 voor immuuntherapie. In dit project wensen we immunisatie methoden om een antikarakters)
neoepitoop specifieke respons op te wekken, te vergelijken. We wensen immunisatie met
mRNA (coderend voor verscjillende neo-epitopen) te vergelijken met de meer klassieke
immunisatie gebruik makend van synthetische peptiden. Tevens wensen we de wijze
waarop het mRNA wordt aangemaakt, te optimaliseren en vervolgens in vivo te testen.

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien Deze resultaten kunnen bijdrage tot de ontwikkeling van een therapeutisch vaccin voor
uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang kankerpatiënten.
geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor
mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 1521
per soort)?
In het kader van de handelingen die met de dieren 149 muizen zullen gebruikt worden voor de isolatie van de milt (terminaal). De overige
gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve muizen worden ofwel intranodaal, intraveneus of intraperitoneaal geïnjecteerd met mRNA
effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of of peptide (verwachte ernst is matig).
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)
De complexiteit van het immuunsysteem en de belangrijke wisselwerking tussen
Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te verschillende celtypes binnen dit systeem zijn onmogelijk na te bootsen in een vitro setting
gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze en kunnen de in vivo modellen in kankeronderzoek niet vervangen.
methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Het aantal dieren per groep wordt beperkt tot een minimum maar is toch voldoende groot
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk om significante resulaten te verkrijgen waaruit betrouwbare conclusies kunnen getrokken
proefdieren gebruikt worden.
worden. Statystische analyse werd uitgevoerd om het juiste aantal dieren per groep te
bepalen.

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

Muismodellen worden reeds jaren door vele onderzoeksgroepen gebruikt voor het
evalueren van immuunresponsen. Voor de evaluatie van immuunresponsen in muizen zijn
verschillende tools voorhanden om antigenspecifieke T cellen aan te kleuren. Bovendien
vertoont het immuunsysteem van muizen grote gelijkenissen met dat van de mens. Dit
maakt deze diersoort het meest geschilt voor de evaluatie van een therapeutisch antikanker vaccin
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om Om het ongemak bij de dieren tot een minimum te beperken worden deze verdoofd voor
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, de intranodale injecties.
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

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

2019-Q1-063
De oorsprong en rol van lever-residente macrofagen tijdens Trypanosoma brucei brucei
infectie

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

03/09/2019

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

Van 07/9/2018 tot 07/09/2023
Ja, binnen 2 maanden na afloop van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

slaapziekte; lever; macrofagen; Kupffer cellen

Doelstelling van het project

Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
neen
de gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
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)

neen

neen
De lever omvat één van de grootste populaties in het lichaam van een celtype genaamd
macrofagen, met daarbij zowel lever-residente macrofagen, die in normale
omstandigheden afkomstig zijn van embryonale precursoren en zichzelf gedurende de
volwassenheid kunnen vernieuwen (Kupffer cellen, KCs), als ook macrofagen die zich
tijdens ontstekingsreacties ontwikkelen op basis van cellen die gerecruteerd worden naar
de lever. Vanwege hun diversiteit kunnen levermacrofagen een beschermende of
destructieve rol spelen bij leverontsteking. Dit onderzoek is er op gericht de
wetenschappelijke inzichten te verbreden in de oorsprong en functionele veelzijdigheid
van lever-residente en gerecruteerde macrofagen. Daarbij worden infecties met
Afrikaanse trypanosomen (AT) gebruikt om de regulatie van parasiet-geassocieerde
ontstekingsreacties en de daarbij optredende leverschade te bestuderen, mede gebruik
makend van transgenische muismodellen die toelaten selectief KCs uit te schakelen.

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)

Op dit moment is er weinig bekend over de rol van KCs tijdens Afrikaanse
trypanosomose of over de mechanismen die de ontwikkeling van macrofagen in de lever
reguleren. Het beter begrijpen van de cellulaire dynamiek en de functie van KCs zou
nieuwe concepten kunnen bieden om door parasitaire infecties geïnduceerde schade in
dit vitale orgaan te verlichten. Bovendien reiken de mogelijke toepassingen verder dan
parasitaire ziekten, gezien KCs ook betrokken zijn in het reguleren van bacteriële
infecties en leververgiftiging.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 1644
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.

Het injecteren van de parasieten veroorzaakt een korte en lichte pijn. Tijdens de vroege
stadia van trypanosoominfecties zullen de muizen maximaal een matige pijn
ondervinden. Enkel bij langdurige infecties kunnen de parasieten ernstige symptomen
veroorzaken. De dieren worden steeds gedood na afloop van de experimenten. Het
welzijn van de dieren zal dagelijks opgevolgd worden en indien de dieren symptomen
van ernstig lijden vertonen, zullen ze onmiddellijk gedood worden.
Alternatieven worden geboden voor o.a. het testen van toxiciteit, en voornamelijk bij
validatie van medicijnen. Wij willen geen medicijn testen, maar de gevolgen van een
ziekte en het medicijn tegen die ziekte op levermacrofagen nagaan. Bovendien laten de
huidige technologieën niet toe om de complexe interacties die plaatsvinden tussen de
parasiet en de gastheer (muis) in vitro voldoende na te bootsen. Daarom is een in vivo
infectie vereist.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Om het gebruik van dieren zo beperkt mogelijk te houden, maar tegelijkertijd toch de
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk statistische significantie te garanderen bij het uitvoeren van deze wetenschappelijke
experimenten, werd het aantal benodigde muizen per experiment gebaseerd op eigen
proefdieren gebruikt worden.
voorgaande data, reeds gepubliceerd onderzoek en statistische analyses.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Muizen zijn de laagste diersoort die een immuun systeem hebben dat vergelijkbaar is
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en met dat van mensen. De gebruikte genetisch gemodificeerde muisstammen maken
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is bovendien een eenzijdige herkenning en depletie van KCs mogelijk.
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Gezien we het effect van een ziekte willen bestuderen, moeten de muizen uiteraard eerst
ziek worden, wat onvermijdelijk een zekere graad van ongemak met zich meebrengt.
Maar het welzijn van de dieren zal dagelijks opgevolgd worden en indien de dieren
symptomen van ernstig lijden vertonen, zullen ze onmiddellijk gedood worden.

Volgenummer van de niet-technische samenvatting
Niet-technische titel van het project
Datum van projectautorisatie door de Ethische
Commissie
Looptijd van het project (begin- en einddatum)

2019-Q1-064
Functionele analyse van lever-residente versus monocyt-afgeleide macrofagen na de
resolutie van Trypanosoma brucei brucei infectie
24/01/2019
Van 01/02/2019 tot 01/02/2024

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

slaapziekte; lever; macrofagen; Kupffer cellen
Fundamenteel onderzoek

ja

Translationeel of toegepast onderzoek

neen
Reglementaire testen en routineproductie
neen
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van
neen
de gezondheid of het welzijn van mens of dier
Behoud van soorten
neen
Hoger onderwijs of opleiding
neen
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)

neen

neen
De lever omvat één van de grootste populaties in het lichaam van een celtype genaamd
macrofagen, met daarbij zowel lever-residente macrofagen, die in normale
omstandigheden afkomstig zijn van embryonale precursoren en zichzelf gedurende de
volwassenheid kunnen vernieuwen (Kupffer cellen, KCs), alsook macrofagen die zich
tijdens ontstekingsreacties ontwikkelen op basis van cellen die gerecruteerd worden naar
de lever. Vanwege hun diversiteit kunnen levermacrofagen een beschermende of
destructieve rol spelen bij leverontsteking. Dit onderzoek is er op gericht een combinatie
van ontstekingsmodellen te gebruiken om de wetenschappelijke inzichten te verbreden
in de functionele veelzijdigheid van lever-residente en gerecruteerde macrofagen na het
genezen van een infectie met Afrikaanse trypanosomen (AT) .

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)

Op dit moment is er weinig bekend over de rol van KCs tijdens de resolutiefase van
Afrikaanse trypanosomose. Het beter begrijpen van de cellulaire dynamiek en de functie
van KCs zou nieuwe concepten kunnen bieden om door parasitaire infecties
geïnduceerde schade in dit vitale orgaan te verlichten. Bovendien reiken de mogelijke
toepassingen verder dan parasitaire ziekten, gezien KCs ook betrokken zijn in het
reguleren van bacteriële infecties en leververgiftiging.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muis

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 708
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.

Het injecteren van de parasieten veroorzaakt een korte en lichte pijn. Tijdens
trypanosoominfecties kunnen de muizen een matige tot ernstige pijn ondervinden
naargelang het stadium van de infectie. In bepaalde experimenten zal er na de
trypanosoominfectie ook leverschade geïnduceerd worden, wat ook maximaal tot
ernstige pijn kan leiden. De dieren worden steeds gedood na afloop van de
experimenten. Het welzijn van de dieren zal dagelijks opgevolgd worden en indien de
dieren symptomen van excessief lijden vertonen, zullen ze onmiddellijk gedood worden.

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

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Om het gebruik van dieren zo beperkt mogelijk te houden, maar tegelijkertijd toch de
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk statistische significantie te garanderen bij het uitvoeren van deze wetenschappelijke
experimenten, werd het aantal benodigde muizen per experiment gebaseerd op eigen
proefdieren gebruikt worden.
voorgaande data, reeds gepubliceerd onderzoek en statistische analyses.
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Muizen zijn de laagste diersoort die een immuun systeem hebben dat vergelijkbaar is
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en met dat van mensen. De gebruikte genetisch gemodificeerde muisstammen maken
waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is bovendien een eenzijdige herkenning en depletie van KCs mogelijk.
met
inachtname
van
de
wetenschappelijke
doelstellingen.
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om
de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,
lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te
beperken.

Gezien we het effect van een ziekte willen bestuderen, moeten de muizen uiteraard eerst
ziek worden, wat onvermijdelijk een zekere graad van ongemak met zich meebrengt.
Maar het welzijn van de dieren zal dagelijks opgevolgd worden en indien de dieren
symptomen van ernstig lijden vertonen, zullen ze onmiddellijk gedood worden.

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

2019-Q1-065
Een in vivo studie naar de ontwikkeling van nieuwe therapeutische benaderingen voor
kanker, via gen- en celtherapie
08/04/2019

01-05-2015 tot 31-04-2020
ja, binnen 2 maanden na afloop van het onderzoek.

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

kanker, gentherapie, lever, vector, lymfoide

Doelstelling van het project

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

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

ja
ja
neen
neen
neen
neen
neen

ja
De belangrijkste doelstelling van dit onderzoeksvoorstel is om nieuwe therapeutische
benaderingen te ontwikkelen, met behulp van gen- en celtherapie, voor hepatocellulair
carcinoom (HCC) en lymfoïde maligniteiten. Dit project heeft specifieke doelen die de
nadruk leggen op de biomedische significantie om genetische vectoren te ontwikkelen,
die de kankerontwikkeling remmen en zo een behandeling kunnen vormen. Daarnaast
richt dit project zich op het verbeteren van de doeltreffendheid van cellulaire
immunotherapie door middel van het gelijktijdig targetten van verschillende oppervlakteeiwitten op een kankercel, en ook het risico op bijwerkingen beperkt tot een minimum.

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

Het doel van dit project is het creëren van een functionele vector voor gentherapie die
verder ontwikkeld kan worden tot de volgende generatie van kankertherapie in patiënten.
Naast het verbeteren van de effectiviteit van de behandeling, kan deze
gentherapievector ook leiden tot een meer specifieke behandeling en kan het risico op
bijwerkingen tot een minimum beperkt worden.

Welke diersoorten zullen gebruikt worden?

muizen

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst 500
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.

Gedurende het experiment zal het lijden en ongemak van de dieren gereduceerd worden
tot het minimun. Experimentele manipulatie zoals intraveneuze injecties in de staart en
hydrodynamische injectie zullen uitgevoerd worden, met een licht pijnniveau tot gevolg.
Deze injecties duren normaal gezien enkele seconden en de muizen herstellen binnen
een paar uur zonder enig teken van ongemak of pijn. Het is mogelijk dat tumoren zullen
ontstaan na hydrodynamische injectie van genetisch materiaal of subcutane
xenotransplantantie van humane tumoren in SCID muizen.Aangezien tumoren geleidelijk
groeien (4-8 weken), kunnen deze voor een ernstig pijnniveu zorgen. Pijnstillers zullen
aan de muizen worden gegeven indien ze tumoren ontwikkelen na hydrodynamische
injectie. De muizen zullen geeuthaniseerd worden als de tumoren een kritische grootte
hebben bereikt of wanneer de muizen ernstig lijden. De euthanasie zal uitgevoerd
worden onder anesthesie.
Het muismodel kan niet vervangen worden door een lagere diersoort, aangezien deze
de menselijke ziekte niet voldoende na kunnen bootsen. Ook voor de immuuntherapie is
het muismodel het meest geschikte model. Bovendien zijn lagere diersoorten geen
geschikt model voor in vivo gentherapie, omdat gen therapievectoren niet hetzelfde
tropisme hebben in lagere diersoorten. Onze onlangs gevalideerde in silico algoritmes
voor promotor optimalisatie laten ons toe om minder muizen gebruiken.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)
Een minimaal aantal dieren zal worden gebruikt om de experimenten op te zetten en om
Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk statistisch significante gegevens te produceren (n = 10 muizen/cohort). Groep 1: In vivo
proefdieren gebruikt worden.
gen therapie = 120 C57BL/6 muizen (10/groep,12 experimentele groepen) Groep 2: 130
SCID muizen (10/groep, 13 experimentele groepen). De experimenten worden 2 maal
herhaald: (120+130) x 2 = 500
3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
De muis is de laagst mogelijke diersoort dit gebruikt kan worden om de ziekte na te
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en bootsen.
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.

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 P1 niveau in alle proefdieren gebruikt in deze studie. Alle dieren worden
geobserveerd voor morbiditeit, mortaliteit, letsel en de beschikbaarheid van voedsel en
water. Waarnemingen zullen worden genoteerd. Elk dier dat in een slechte gezondheid
lijkt te verkeren zal nauwgezet worden opgevolgd en indien noodzakelijk volgt
euthanasie.

