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Volgenummer van de niet-technische 

samenvatting

Niet-wetenschappelijke titel van het project

Datum van projectautorisatie door de ethische commissie

Projectduur (begin- en einddatum)

Wordt het project onderworpen aan een retrospectieve 

analyse (ja / nee) en binnen welk tijdsbestek?

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of

klinische noden die aangekaart worden(maximaal 700

karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien

uit dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang

geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor

mensen of dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden ?

Wat is het maximale aantal dieren ?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad

van ernst van deze effecten en wat is het uiteindelijke lot

van de dieren ?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het minimum

aantal dieren wordt gebruikt 

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en waarom

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn)

dieren te minimaliseren.

30/06/2020

2020-Q2-005

Testen Van een nieuw vaccin tegen Pest van de Kleine Herkauwers(PPR)

neen

begin: na goedkeuring ethische commissie, einde : mei 2022

Ja

01/11/2022 (binnen de 2 maand na het beïndigen van de dierproef)

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Pest van de Kleine Herkauwers(PPR,Pests des Petits Ruminants,vaccin, DIVA

neen

je

neen

neen

neen

neen

neen

De methode van bronvergelijking is voor de berekening van het aantal dieren nodig voor

deze dierproef(Charan en Kantharia ,2013). Volgens deze methode zou ,een groepsaantal "E"

tussen 10 en 20 kunnen aanzien worden als zijnde adequaat. 3e" kan berekend worden

volgens de volgende formule: E= Totaal aantal dieren - aantal groepen. In dit geval willen wij

het effect van de DIVA vaccin bekijken in drie groepen van 6 dieren( een controle groep

gechallenged, een groep gevaccineerd met het klassieke vaccin Nigeria 75/1 en

gechallenged,een groep gevaccineerd met  het DIVA vaccin  en gechallenged,       E=( 6x3)-3. E= 

15. Drie groepen van 6 dieren worden aanzien als een adequate steekproefomvang.

De diersoort die gekozen werd is één van de  doeldiersoorteln van de ziekte. Om de 

werkzaamheid van het vaccin tegenover PPr te testen is dit experiment bij doeldieren 

noodzakelijk.

De dieren worden behandeld conform de ethische en welfare reglementen die  van kracht 

zijn. Het experiment wordt uitgevoerd volgens de regels voorgeschreven in de Europese 

wetgeving met betrekking tot de bescherming van labo dieren. Bestrijding van pijn en 

ongemak bij anorexie en / of diarree, koorts(+41°C),apathie,  zal gebeuren door §toediening 

van NSAID's Meloxicam et Flunixine Meglumine. Alle klinische symptomen worden  genoteerd  

en gescoord volgen de tabel (Enchery et al., 2019. Wanneer de dagelijkse gemiddelde score 

van een groep 10 bereikt moeten alle dieren van deze groep binnen de 24 uur 

geëuthanaseerd worden omwille van ethische redenen en /of wanneer een dier een dagelijkse 

score heeft hoger of gelijk aan  14, gedurende  2 opeenvolgende dagen wordt dit dier omwille 

van ethische redenen geëuthanaseerd.

Pest van de kleine herkauwers(PPR) is een virale ziekte die voorkomt in Afrika, het Midden

Oosten , Azië, en sedert 2018 ook in Europa. De ziekte heeft een belangrijke economische

impact met jaarlijkse verliezen die geschat worden op 1,4 tot 2,1 miljard USD.In 2015 is door

de OIE en FAQ een wereldwijde uitroeiingscampagne opgestart tegen de PPR gebaseerd op

massale vaccinatie door middel van levend verzwakte vaccins. Niettegenstaande hun

doeltreffendheid qua beschermingen laten ze niet toe een onderscheid te maken tussen

gevaccineerde en geïnfecteerde dieren. Daarom zou een marker vaccin ( DIVA) zeer nuttig

kunnen zijn in alle stadia van de bestrijding en in het bijzonder tijdens de bewakingsperiodes.

Bijgevolg heeft Cirad een DIVA vaccin ontwikkeld dat zich nu in de testfase voor stabiliteit en

veiligheid bevindt. Het doel van deze studie is de beschermende werking van het vaccin te

testen in een infectiemodel met gevaccineerde geiten geïnfecteerd met het PPR virus en de

eigenschappen van het vaccin bij geiten te evalueren.  

De ontwikkeling van een Diva Vaccin(Differentiating Infected from Vaccinated Animals)zoals

hier voorgesteld in dit project is hard nodig voor de optimalisatie van het wereldwijde

uitroeiingsplan van deze ziekte. Aan het einde van dit project is er mogelijks een nieuw DIVA

prototype vaccin beschikbaar voor verdere industriële overdracht. De belangrijkste

begunstigden van dit project zijn de fokkers, handelaars die vee kopen op de lokale markten

en doorverkopen op de secundaire markt evenals de consumenten van vlees en melk door

een betere kwaliteit en stabielere prijzen. De nationale en internationale

diergezondheidsinstanties kunnen gebruik maken van een doeltreffender DIVA vaccin in hun

erradicatieprogramma voor PPR.

Geiten

18

Dit dierexperiment kan zeer uitgesproken symptomen veroorzaken met een belangrijk niveau

van lijden , met name in de niet gevaccineerde groep, waarbij de dieren om ethische redenen

zullen geëuthanaseerd worden bij het bereiken van de humane endpoints zoals onder meer

anorexie, ernstige vermagering en/of dehydratatie, paraplegie, afwezigheid van reactie op

uitwendige stimuli, paralyse, ernstige ademhalingsproblemen.

De prototypes van de vaccins worden eerst in vitro getest onder 

laboratoriumomstandigheden(zo worden  bv. hun reactiecapaciteit getest tegenover sera 

afkomstig van gevaccineerde dieren of worden marker vaccins in vitro getest tegenover 

aspecifieke antisera tegenover de marker. De veiligheid van het  prototype vaccins worden 

ook getest op het dier   in  dierproeven zonder infectie met een klein aantal dieren vooraleer 

over te gaan naar de zware dierproeven met groteter aantallen dieren. Van de beste 

prototypes  worden vervolgens de bescherming tegen de ziekte  geëvalueerd om uiteindelijk 

het definitieve bewijs te leveren van de werkzaamheid van het vaccin. Deze fase is onmisbaar 

omdat een immuun respons  moet gegenereerd worden bij het dier om graad van 

werkzaamheid van het vaccin  te bepalen tegen het virulent virus en omdat ieder vaccin moet 

kunnen  geëvalueerd worden in omstandigheden vergelijkbaar met de natuurlijke infectie 

voordat een vaccin toegelaten wordt voor gebruik in het veld
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 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek
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gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, 

niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of

klinische noden die aangekaart worden(maximaal 700

karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien uit

dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang geboekt

worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden ?

Wat is het maximale aantal dieren ?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor de

dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad van

ernst van deze effecten en wat is het uiteindelijke lot van de

dieren ?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te gebruiken

en waarom er geen alternatieve dierloze methode kan

gebruikt worden.

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het minimum

aantal dieren wordt gebruikt 

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en waarom

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn)

dieren te minimaliseren.

Projectduur (begin- en einddatum) april 2020 - april 2022 (of 2 jaar vanaf de goedkeuring door de ethische commissie)

ja

2020-Q2-006

Evaluatie van doeltreffendheid en veiligheid van vaccins tegen capripox virussen

11/05/2020

Ja :

- Eindevaluatie (2 maanden na afloop van het project): 31/07/2022 (of 2 jaar en 2 maanden na 

de goedkeuring van het project door de ethische commissie)

capripokken, vaccinstudie,  runderen, schapen, geiten

neen

ja

neen

Runderen, schapen en geiten zijn de natuurlijke gastheer voor capripokkenvirusses. Er is een 

dagelijkse en individuele  klinische opvolging. Verschillende parameters zullen gevolgd worden 

zodanig dat de gezondheidsstatus en diens evolutie kan bepaald worden. 

neen

neen

neen

neen

Gezien het verhoogd risico voor de introductie of verdere verspreiding van capripox vurssen in

Europa, is er nood aan een efficiënte bestrijdingsstrategie op basis van een werkzaam en veilig

vaccin. De data betreffende doeltreffendheid en neveneffecten die momenteel beschikbaar zijn,

berusten op veldgegevens waarbij de contributie van verschillende variabelen niet gekend is wat

een aanbeveling van een vaccin moeilijk maakt. Het voorgestelde werk heeft als doel de

efficaciteit en veiligheid van schapenpokken vaccins onafhankelijk te evalueren.

Het onafhankelijk evalueren van beschikbare vaccins tegen schappenpokken zal toelaten een

meer geïnformeerde keuze te maken voor een efficiënt en duurzaam vaccin voor mogelijk

gebruik in de EU. Dit is een essentiële stap in de ontwikkeling van een bestrijdingsstrategie

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

zullen de verkregen stalen binnen dit project kunnen worden aangewend voor het oppuntstellen

van diagnostische testen.

Runderen, schapen, geiten

maximaal 8 proeven gedurende 2 jaar: per proef 20 schapen of 20 geiten of 12 runderen

dus enkel indien 8 schapenpokken vaccins worden getest bedraagt het maximaal aantal dieren 

160, indien de helft LSD vaccins zijn bedraagt het maximaal aantal dieren 128, enz

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

groepen dieren in deze studie. De controle-dieren (5 per vaccin test) worden geïnfecteerd met

capripokken. Capripokkenvirus leidt tot ernstige ziekte gekenmerkt door koorts, ontwikkeling

van huidletsels, lymfeklieropzetting en mogelijk ademhalingsstoornissen. De grootste groep (10

schapen/geiten of 7 runderen per vaccin test) van dieren, wordt eerst gevaccineerd alvorens te

worden geïnfecteerd. De vaccins die gaan gebruikt worden zijn commercieel beschikbaar

waardoor er een zekere vorm van bescherming mag aangenomen worden. Hierdoor zal de ernst

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

geattenueerde vaccins gaat, wordt er verwacht dat de gevolgen van vaccinatie minder zwaar

zullen zijn dan deze voor de dieren geïnfecteerd met de virulente stam (controle-dieren), maar

deze zijn niet specifief in te schatten. Daarnaast zullen er nog 5 schapen/geiten die niet

gevaccineerd en niet geïnfecteerd worden geincludeerd worden. Deze dieren dienen om na te

gaan of er tijdens het experiment besmetting via aërosol geweest is. In theorie zullen deze

dieren niet lijden, uit ervaring met sentinels voor schapenpokken weten we dat zelfs wanneer

deze dieren besmet worden, de ziekte heel mild is en vaak pas tegen het einde van de proef tot

uiting komt.

De dieren worden dagelijks klinisch opgevolgd: Evaluatie van de algemene toestand van het dier

door visuele inspectie, uitwendige controle en registratie van de eet- en drinklust, rectale

temperatuur, vorming van letsels (noduli en zwellingen) op huid en mucosae, opzetting van

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

Euthansaie zal gebeuren volgens de standaardmethode beschreven in de betreffende standaard

operating procedure (SOP).

Momenteel is er geen ander gevalideerd proefdier model beschikbaar voor capripokkenvirussen.

Om het beschermingspotentieel van de vaccins te bepalen aan de hand van serologische

pararmeters na vaccinatie is momenteel niet mogelijk omdat: 1) het ontbreken van gegevens;

2) capripokken zijn immunosuppressief waardoor antilichamen niet altijd aantoonbaar zijn

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

diergezondheid en op eigen data uit vorige proeven met capripokken. In het geval van LSDV

infectie (het capripokkenvirus dat runderen infecteert) hebben we ervaren dat een groot aantal

geïnfecteerde dieren subklinisch geïnfecteerd blijft. Om te kunnen nagaan of een vaccin

beschermt tegen klinische ziekte dienen daarom 7 dieren per groep geïnfecteerd te worden. Bij

schappenpokken(capripokken virussen die schapen en geiten infecteren) vaccins hebben we

gemerkt dat sommige vaccin stammen lokale reacties kunnen veroorzaken bij +/- 20% van de

dieren, om deze neveneffecten te kunnen constateren en de veiligheid van een schapenpokken

vaccin na te gaan zijn dan ook grote groepen vereist. 

Omwille van deze redenen worden per groep dieren 10 dieren voorzien. 



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Titre non-technique du projet

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

Durée du projet (date de début et de fin)

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

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

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

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, non 

utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les inconnues

scientifiques ou les nécessités scientifiques ou cliniques

concernées) (1000 caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de

découler de ce projet (quelles avancées de la la science

pourraient-elles être attendues ou comment les humains,

les animaux ou les plantes pourraient-ils bénéficier du

projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

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

les effets négatifs attendus sur les animaux, le niveau de

gravité probable ou attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi le(s)

modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus raffinés, eu

égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser les

effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur,

souffrance, inconfort ou dommages permanents).

les animaux sont suivis journalièrement et deux fois par jour en cas de présence de signes 

cliniques selon une grille formalisée. Un euthanasie éthique sera pratiquée dès que les signes 

cliniques sont trop sévères. Les animaux seront euthanasiés avant l'apparition de signes 

cliniques. 

porc domestique (Sus scrofa domesticus)

108

Les effets négatifs attendus sur les animaux sont du stress et de la douleur qui s'élèvent à un

niveau de gravité léger à sévère. L'infection du virus de la PPA, pourrait engendrer des douleurs

sévères mais dans notre design d'expérience, la douleur est estimée légère, vue la courte durée

de celle-ci et sa fin programmée avant l’apparition des premiers signes cliniques. Le stress

engendré par la prise de sang est léger mais nous considérons que les ponctions répétées lors

de l'expérience 1 engendrent un stress plus important (modéré) pour les animaux car ils sont

d’avantage manipulés et peuvent avoir les veines endommagées par les prélèvements

multiples.

Le suivi de la pathogénicité et la collecte de sang et organes pour suivre la réponse immune ne 

peuvent pas être effectués en dehors d'une expérimentation animale. 

Un nombre minimum d'animaux est engagé dans l'étude qui correspond au nombre engagé dans des études similaires publiées. 

Le porc est l'espèce cible de la maladie. L'autre cible  est le sanglier, un animal sauvage et  

dangereux, qui nécessiterait d'être immobilisé et tranquillisé à chaque manipulation. De plus, 

des infrastructures spécifiques seraient nécessaires.  

Le suivi de la réponse immune et la dynamique des cytokines et chémokines suite à l’infection

de quatre souches de virus de la peste porcine sur des porcs de la même race et dans les

exactes mêmes conditions d’exploitation dans n’a pas été effectué préalablement. Cela

permettra de réaliser une comparaison exacte rigoureuse des résultats obtenus pour les

différentes souches. Les résultats obtenus en terme de dynamique en fonction des souches

attenuées et virulentes et de génotypes I et II contribueront au développement d'un vaccin

efficace contre ces deux génotypes qui sont parmi les plus présents au niveau mondiale. 

Oui :

- Evaluation intermédiaire (milieu de projet) : pas d'application

- Evaluation finale (2 mois après la fin de projet) : 31/07/2021

African swine fever, infection, réponse immunitaire, cytokines, chémokines

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Aborder la compréhension des réponses immunitaires innées et spécifiques au niveau cellulaire 

lors de l'infection de différentes souches du virus de la peste porcine africaine (ASFV) afin de 

contribuer à la mise au point d'un vaccin :

Objectif 1 : Analyse de la cinétique de l'expression des cytokines et chémokines et des réponses 

immunitaires cellulaires innées et adaptatives dans le sérum, le sang et les tissus après infection 

du virus de la peste porcine africaine. Les analyses seront réalisées par PCR en temps réel, 

cytométrie en flux, histopathologie et immunohistologie

Objectif 2 : Comparaison de la cinétique de l'expression des cytokines et chémokine et des 

réponses immunitaires cellulaires innées et spécifiques dans le sérum, le sang et les organes 

lors d'infections par quatre souches virales différentes du virus de la peste porcine africaine

15 avril 2020 au 15 avril 2021 en fonction de la disponbilité de réservation du centre 

d'expérimentation animale (à confirmer)

2020-Q2-007

Comprendre le réponse immune innée et adaptative après infection de différentes souches du 

virus de la peste porcine africaine

25/05/2020



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Niet-wetenschappelijke titel van het project

Datum van projectautorisatie door de ethische commissie

Wordt het project onderworpen aan een retrospectieve 

analyse (ja / nee) en binnen welk tijdsbestek?

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, 

niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of

klinische noden die aangekaart worden(maximaal 700

karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien uit

dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang geboekt

worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen of

dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden ?

Wat is het maximale aantal dieren ?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor de

dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad van

ernst van deze effecten en wat is het uiteindelijke lot van de

dieren ?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te gebruiken

en waarom er geen alternatieve dierloze methode kan

gebruikt worden.

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het minimum

aantal dieren wordt gebruikt 

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en waarom

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn)

dieren te minimaliseren.

Projectduur (begin- en einddatum) 2,5 jaar (19/05/2020 - 31/12/2022)

2020-Q2-008

One Health For Meat Products

19/05/2020

Eén van de bronnen van een Toxoplasma gondii infectie bij de mens is de consumptie van rauw

vlees of vleesproducten besmet met T. gondii parasieten. Invriezen van grondstoffen voor rauw

te consumeren vleesproducten is een optie om de parasiet te inactiveren, maar vanwege

mogelijke effecten op de kwaliteit van de eindproducten niet altijd gewenst. De

vleeswarensector zoekt daarom naar andere methoden waarbij de parasiet wordt geïnactiveerd.

De huidige standaard om vast te stellen of de T. gondii parasieten nog infectieus of dat ze

geïnactiveerd zijn is een muis bioassay. In dit project zal een alternatieve celkweek methode

worden geoptimaliseerd.

Ja, eindevaluatie (2 maanden na afloop van het project) : 01/03/2023

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Toxoplasma gondii alternatieve kweekmethode

neen

ja

neen

ja

neen

neen

neen

neen

Voor de Toxoplasma Bio-assay worden ofwel katten, ofwel Swiss White outbred muizen gebruikt. 

Dit is de internationale consensus en is veelvuldig gepubliceert. 

De maniplaties zijn zeer kortstondig: een injectie, gevolgd door minimaal 5-8 weken incubatie 

zonder enige manipulatie en dan euthanasie met CO2.

Een alternatieve in vitro methode is te prefereren om het aantal dierproeven te minimaliseren.

Met een in vitro methode kan op grote schaal onderzocht worden of de conserverende

ingrediënten of combinaties hiervan met procesmaatregelen leiden tot inactivatie van de T.

gondii parasiet in rauw geconsumeerde vleeswaren.

Swiss White outbred muizen, vrouwelijke dieren van 13-20g

120

Dag1: IP-inoculatie, gevolgd door minimaal 5-8 weken incubatie zonder manipulatie van de

dieren. Hierna euthanasie met CO2.

Matige stress/pijn enkel tijdens de PI-injectie, zeer korte ingreep, max 10seconden, weinig

invasief. 

De bestaande PCR-methodes zijn wel gevoelig, maar niet in staat de parasiet te vermeerderen

voor verder onderzoek. Hierdoor wordt de muisinoculatietest beschouwd als gouden standaard

zowel voor de detectie als de kweek van infectieuze T. gondii. Om een alternatief te bieden

wordt tijdens dit onderzoek een celkweek verder ontwikkeld en geoptimaliseerd. Deze techniek

zal aangewend worden om inactiverende maatregelen in besmette vleeswaren te evalueren.

Voor de geplande experimenten zijn een bepaalde hoeveelheid weefselcysten nodig. De muizen

zullen per groep van 10 geïnjecteerd worden om een voldoende opbrengst te verzekeren.

Doordat het aantal weefselcysten per muis sterk kan varieren, kan eventueel een extra groep van 

10 muizen geïnjecteerd worden.



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

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

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

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (1000

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de

découler de ce projet (quelles avancées de la la

science pourraient-elles être attendues ou comment

les humains, les animaux ou les plantes pourraient-

ils bénéficier du projet)? (1000 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou attendu

et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés

et pourquoi des alternatives n'utilisant pas

d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont

les plus raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour

minimiser les effets négatifs sur le bien-être des

animaux (douleur, souffrance, inconfort ou

dommages permanents).

Durée du projet (date de début et de fin)

Mécanismes contrôlant la réabsorption de protéines par le rein

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Nous utilisons des modèles murins car ils sont reconnus comme les plus appropriés par la 

communauté scientifique internationale, de sorte que les informations obtenues soient pleinement 

valorisées par incorporation dans les connaissances au niveau mondial. 

La souris est l'espèce utilisée car de nombreux modèles génétiquement modifiés permettent 

d'étudier la fonction de certaines protéines d'intérêt. Le bien-être des animaux est évalué 

quotidiennement (comportement, alimentation, niveau par le Maître d'expérience et/ou le 

technologue responsable de l'expérience et par le technicien animalier d'activité, état du poil,…). En 

cas de douleur ou de comportement animal, l'expérience sera arrêtée.

Non

Non

Non

Dans deux groupes de 10 à 20 souris, une glomérulonéphrite modérée sera induite chimiquement de

façon à augmenter la filtration de protéines. Nous nous attendons donc à une plus grande diurèse et

à une perte accrue de protéines.  

Le sujet de l’étude (fonction tubulaire proximale) est un processus intégré impliquant différents types

cellulaires (identiques chez l’homme et chez la souris). Aucun modèle non animal ne peut donc

complètement remplacer ce modèle. Néanmoins, chaque fois que c’est possible, des expériences

sont réalisées sur cellules, de façon à mieux cibler et à diminuer le nombre d’expériences sur

l’animal. Dans le cas présent, il s'agit de valider in vivo des données in vitro déjà bien établies par

notre groupe.

Une étude statistique nous permet de penser que la comparaison de 2 groupes de 20 souris

permettra de répondre à la question posée. Pour réaliser les croisements et obtenir les génotypes

voulus, la production de 320 souris sera nécessaire. 

Les canaux ioniques de la famille des Transient Receptor Potential (TRP) sont activables par divers

stimuli comme p.ex. le chaud, le froid, l'acidité, l'étirement membranaire etc. Leur fonction dans

l'organisme est encore largement incomprise. Nous avons des données obtenues in vitro, sur

cultures de cellules rénales, suggérant que TRPV4 est un canal impliqué dans la réabsorption de

l'albumine. L'expérience proposée consiste à réprimer l’expression de TRPV4 spécifiquement dans le

rein et à évaluer in vivo son implication dans la réabsorption de l’albumine et des protéines de bas

poids moléculaire

Cette étude devrait nous permettre d'identifier certains mécanismes fondamentaux dans la

physiologie rénale.

Souris (mus musculus)

320

2020-Q2-009

1 an

filtration glomérulaire - albumine

Oui

Non

Non

Non

Non

08-avr-20

oui, à la fin du projet (douleur sévère)



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

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

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

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (1000

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de

découler de ce projet (quelles avancées de la la

science pourraient-elles être attendues ou comment

les humains, les animaux ou les plantes pourraient-

ils bénéficier du projet)? (1000 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou attendu

et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés

et pourquoi des alternatives n'utilisant pas

d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont

les plus raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour

minimiser les effets négatifs sur le bien-être des

animaux (douleur, souffrance, inconfort ou

dommages permanents).

Non

Non

Non

Non

08-avr-20

oui, douleur sévère

2020-Q2-010

4 ans

pancréas, thyroïde, épithélium, endothélium, polarité, cancer, vésicules

Oui

Nous utilisons des modèles murins car ils sont reconnus comme les plus appropriés par la 

communauté scientifique internationale, de sorte que les informations obtenues soient pleinement 

valorisées par incorporation dans les connaissances au niveau mondial. 

Les animaux sont maintenus dans un endroit protégé (portoirs ventilés) et enrichi, examinés 

quotidiennement, et soumis sur base trimestrielle à une analyse virologique, bactériologique et 

parasitologique. Les critères éthiques sont remplis et les exigences légales satisfaites. 

Oui

Non

Non

Pour le génotypage, un bout de la queue est prélevé. Ceci constitue une douleur légère mais unique.

Il en est de même pour les diverses injections et la mise à mort par dislocation cervicale. Des

douleurs modérées sont attendues lors du développement de cancer (xeno greffe et modèles

inductibles), et des douleurs sévères peuvent se développer lors des inductions longues de

pancréatite. 

La souris constitue l'organisme génétiquement modifiable dont le plan corporel et la physiologie sont

les plus proches de ceux de l'homme. Par ailleurs, les processus étudiés (ontogenèse et

oncogenèse) sont complexes, se déroulent dans un environnement tridimensionnel, et font intervenir

des interactions dynamiques entre plusieurs types cellulaires, ainsi qu'avec la matrice extracellulaire

du tissu d'intérêt et le reste de l'organisme via la circulation sanguine (hormones). Il n'est pas

possible à ce jour de reproduire ce type de processus ailleurs que dans le modèle animal.

Le nombre d'animaux utilisé est limité à ce qui scientifiquement requis pour la validation de la

reproductibilité scientifique, et l'usage de chaque individu est maximisé (prélèvement des deux lobes

thyroïdiens pour différents types d'analyse, et multiples analyses par pièce).     

Notre laboratoire étudie les étapes de la formation du pancréas et de la thyroïde afin d'identifier des

cibles potentielles à l'origine ou impliquées dans le développement de cancer mais également pour

bioimprimer ces organes en 3D. Nous nous focalisons sur les signaux de communications échangés

entre les différents types de cellules qui constituent ces organes. D'autre part, nous utilisons des

modèles murin de développement de cancer pancréatique et thyroïdien afin d'étudier comment la

cellule cancéreuse modifie ses propriétés et communique avec les autres cellules de son

microenvironnement.

Ces investigations devraient nous permettre de mieux comprendre la physiopathologie du pancréas

et de la thyroïde, mais également de faire progresser l'ingénierie tissulaire par nos études sur la

bioimpression 3D

Souris (mus musculus)

Environ 1800 souris sur les 4 ans prévus pour ce projet

Durée du projet (date de début et de fin)

Etude de la thyroïde et du pancréas

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

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

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

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (1000

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de

découler de ce projet (quelles avancées de la la

science pourraient-elles être attendues ou comment

les humains, les animaux ou les plantes pourraient-

ils bénéficier du projet)? (1000 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou attendu

et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés

et pourquoi des alternatives n'utilisant pas

d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont

les plus raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour

minimiser les effets négatifs sur le bien-être des

animaux (douleur, souffrance, inconfort ou

dommages permanents).

Durée du projet (date de début et de fin)

Etude de proteines impliquées dans les cancers

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Nous utilisons des modèles murins car ils sont reconnus comme les plus appropriés par la 

communauté scientifique internationale, de sorte que les informations obtenues soient pleinement 

valorisées par incorporation dans les connaissances au niveau mondial. 

Les animaux sont maintenus dans un endroit protégé (portoirs ventilés) et enrichi, examinés 

quotidiennement, et soumis sur base trimestrielle à une analyse virologique, bactériologique et 

parasitologique. Les critères éthiques sont remplis et les exigences légales satisfaites. 

Oui

Non

Non

Des douleurs modérées sont attendues lors du développement de cancer suite à l'injection de

cellules tumorales dans le flanc de la souris.

La souris constitue l'organisme dont le plan corporel et la physiologie sont les plus proches de ceux

de l'homme. Par ailleurs, le processus de l'oncogenèse est complexes, se déroule dans un

environnement tridimensionnel, et fait intervenir des interactions dynamiques entre plusieurs types

cellulaires, ainsi qu'avec la matrice extracellulaire du tissu d'intérêt et le reste de l'organisme via la

circulation sanguine (hormones). Il n'est pas possible à ce jour de reproduire ce type de processus

ailleurs que dans le modèle animal.

Le nombre d'animaux utilisé est limité à ce qui scientifiquement requis pour la validation de la

reproductibilité scientifique, et l'usage de chaque individu est maximisé (prélèvement de plusieurs

fragments de la tumeur pour différents types d'analyse, et multiples analyses par pièce).     

Notre laboratoire étudie les étapes de la formation du pancréas et de la thyroïde afin d'identifier des

cibles potentielles à l'origine ou impliquées dans le développement de cancer mais également pour

bioimprimer ces organes en 3D. Dans ce projet, nous souhaitons utiliser un modèle in vivo

permettant d'étudier le potentiel tumoral de lignées de cancer humain. Ce modèle est nécessaire

pour confirmer ou infirmer des données obtenues par ailleurs dans des modèles de cultures de

cellules in vitro.

Ces investigations devraient nous permettre de démontrer l'importance physiopathologique de

molécules identifiées dans des modèles plus simples et éloignés de la réalité physiologique. 

Souris (mus musculus)

240 souris sur les 4 ans prévus pour ce projet

2020-Q2-011

4 ans

oncogène, suppresseur de tumeurs, cellule, xénogreffe

Oui

Non

Non

Non

Non

09-avr-20

Non (douleur modérée)



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

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

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

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de

découler de ce projet (quelles avancées de la la

science pourraient-elles être attendues ou comment

les humains, les animaux ou les plantes pourraient-ils

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

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

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi

le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus

raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour

minimiser les effets négatifs sur le bien-être des

animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Durée du projet (date de début et de fin)

Fibrose pulmonaire induite chez la souris

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Nous possédons les souris KO pour le pIgR ainsi que l'IgA. Les souris C57Bl6 sont 

sensibles à la fibrose pulmonaire et  font partie des modèles les plus fréquemments 

utilisées dans le cadre de cette recherche.

Toutes les manipulations sont faites sous anesthésie générale. De plus, un système de 

score a été mis en place afin de quantifier le bien-être animal et des points limites ont 

été définis au préalable. Les animaux qui atteindraient les points limites seront 

euthanasiés. 

Non

Non

Non

Les procédures utilisées peuvent entrainer des problèmes respiratoires. Vu la

chronicité du modèle, nous classons la douleur la plus elevée à douleur modérée. 

Il n'existe actuellement aucun modèle alternatif non-animal offrant une homologie

satisfaisante avec la FPI. L'utilisation de ce modèle in vivo permet d'obtenir une fibrose

reprenant des caractéristiques principales de la maladie humaine. Ce modèle permet

aussi d'étudier la maladie sur des animaux génétiquement modifiés n'exprimant pas

certaines protéines (pIgR et IgA)

Nous allons étudier un modèle murin déjà mis en place. De plus, une analyse

statistique a été réalisée pour déterminer le nombre d'animaux requis

La bibrose pulmonaire idiopathique (FPI) est une maladie pulmonaire chronique et

mortelle pour laquelle il n'existe pas de traitement. Des études ont montré que la survie

des patients atteints de FBI était plus faible lorsqu'ils avaient des taux sériques élevé

d'IgA. De plus, nos premières observations montrent une présence aberrante du pIgR

(récepteur de l'IgA) au niveau distal du poumon humain malade. Il semble donc exister

un lien entre l'IgA, le pIgR et la fibrose nécessitant une étude plus appronfondie. Nous

souhaiterions étudier la relation entre fibrose, IgA et pIgR dans un modèle de fibrose

pulmonaire induite chez des souris pIgR KO, IgA KO et leurs contrôles par des

instillations répétées de bléomycine. Ce dernier permet en effet une meilleure

reproduction des anomalies épithéliales observées dans la FPI. Nous voudrions

également étudier in vitro l'impact de l'IgA sur les cellules isolées de ces souris comme

les fiborblastes et les macrophages. 

Actuellement, la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) est une maladie incurable pour

laquelle il n'existe que 2 traitements ralentissant la progression de la maladie. Les liens

entre immunité et fibrose pulmonaire sont une zone de recherche active et le rôle de

l'immunité des muqueuses (à travers le système IgA/pIgR) est encore mal défini. Une

meilleure compréhension des mécanismes pathogéniques pourrait permettre de

découvrir et valider (a) des biomarqueurs (comme l'IgA..) et (b) de potentielles

nouvelles cibles thérapeutiques.

souris 

380 (génotypage inclus)

2020-Q2-012

4 ans 

Fibrose pulmonaire, Bléomycine, pIgR, IgA, 

Oui

Non

Non

Non

Non

06-mai-20

Non (douleur modérée)



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

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

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

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de

découler de ce projet (quelles avancées de la la

science pourraient-elles être attendues ou comment

les humains, les animaux ou les plantes pourraient-ils

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

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

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi

le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus

raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour

minimiser les effets négatifs sur le bien-être des

animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

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

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

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

sensible possèdant le même type de modification génétiques.

Durant l'expérience, l'évaluation du bien-être se fera par l'observation générale et 

quotidienne du comportement de la souris. La prise du poids et un examen plus 

complet seront effectués deux fois par semaine. Les animaux utilisés dans l'expérience 

seront rigoureusement suivis et évalués à la recherche de signe de souffrance, selon 

des critères définis, et seront euthanasiés le cas échéant.

Non

Non

Non

Non

souris

50

Nous souhaitons étudier l'effet d'une molécule (VS-4718) sur le cancer bronchique à

petites cellules (CBPC). Cette molécule agit en inhibant la kinase de l'adhérence focale

(FAK) et réduirait la progression du CBPC. Nous utiliseront des souris génétiquement

modifiées qui développe un cancer bronchique à petite cellule suite à l'instillation d'un

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

et le nombre de métastases. Cette expérience va permettre une meilleure

compréhension des mécanismes de la progression du CBPC ainsi qu'une éventuelle

application chez l'homme.

Sur base d'expériences réalisées précédemment sur cellules, il semble que FAK joue

un rôle important dans la progression du cancer bronchique à petites cellules. Cela

pourrait représenter une bonne cible pour un potentiel traitement de ce type de cancer

pulmonaire, pour lequel il existe actuellement très peu d'alternative et une forte

mortalité. Ayant peu de données dans la littérature actuellement, nous souhaiterions

donc vérifier nos observations faites initialement sur cellules sur des souris, avant

d'envisager des études cliniques chez l'homme. 

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

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

de l'adénovirus. Cet inconfort est estimé léger. 2/ Inconfort lié à la maladie tumorale elle-

même. Nous y seront attentifs et la souris sera euthanasiée en cas d'apparition de

signe de souffrance tel que défini selon des critères établis. Etant donné le caractère

métastatique potentiel, nous jugeons que l'inconfort de l'animal pourrait aller jusqu'à

une douleur sévère. Les animaux seront tous euthanasiés en fin d'expérience.

2020-Q2-013

3 ans

Des expériences menées dans notre laboratoire in vitro ont confirmé le bénéfice de

l'inhibiteur de FAK sur la progression du cancer. Néanmoins, une évaluation sur souris

est indispensable afin d'attester son efficacité afin d'envisager dans le futur une

utilisation chez l'humain. Pour ce faire, il n'y a actuellement pas de méthode alternative

dont la fiabilité est au moins équivalente à notre expérimentation animale. 

Nous avons réalisé une analyse statistique afin d'évaluer le nombre d'animaux

nécessaire. Grâce au marqueur luciférase que possède ces souris, un suivi de

l'évolution tumorale est rendu possible sans sacrifier l'animal, ce qui permet donc une

réduction du nombre de souris utilisées pour cette étude.

Oui

Non

Non

Oui

02-juin-20

oui douleur sévère

Durée du projet (date de début et de fin)

Effet potentiel d'un inhibiteur de FAK dans un modèle murin de cancer pulmonaire à 

petites cellules. 

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères) cancer pulmonaire à petites cellules, FAK inbiteur



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

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

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

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (1000

caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles

de découler de ce projet (quelles avancées de la la

science pourraient-elles être attendues ou

comment les humains, les animaux ou les plantes

pourraient-ils bénéficier du projet)? (1000

caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou attendu

et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés

et pourquoi des alternatives n'utilisant pas

d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont

les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour

minimiser les effets négatifs sur le bien-être des

animaux (douleur, souffrance, inconfort ou

dommages permanents).

Non

Non

Non

Non

08-avr-20

oui, douleur sévère

2020-Q2-014

4 ans

activité électrique cérébrale - APP

Oui

Nous utilisons des modèles murins car ils sont reconnus comme les plus appropriés par la 

communauté scientifique internationale, de sorte que les informations obtenues soient pleinement 

valorisées par incorporation dans les connaissances au niveau mondial. 

La souris est l'espèce utilisée car de nombreux modèles génétiquement modifiés permettent 

d'étudier la fonction de certaines protéines d'intérêt. Le bien-être des animaux est évalué 

quotidiennement (comportement, alimentation, niveau par le Maître d'expérience et/ou le 

technologue responsable de l'expérience et par le technicien animalier d'activité, état du poil,…). En 

cas de douleur ou de comportement animal, l'expérience sera arrêtée.

Non

Non

Non

Nous comparerons l'activité électrique cérébrale dans des groupes de 3 à 6 souris génétiquement

modifiées surexprimant ou réprimant l'APP. Les effets de drogues interférant avec le récepteur

GABAB et avec le récepteur PPARa seront testées. L'implantation d'électrodes de mesures

(réalisée sous anesthésie) provoque un inconfort pour la souris. Etude réalisée en collaboration

avec une autre Université.

L’activité électrique cérébrale est un processus intégré impliquant différents noyaux cérébraux. Une

étude in vivo est donc nécessaire. Néanmoins, des expériences menées sur des cultures cellulaires

permettent de cibler les expériences et de réduire autant que possible le nombre d’animaux à

utiliser pour l’expérimentation. 

Une étude statistique nous permet de penser que la comparaison de groupes de 6 souris (par

génotype et par drogue) permettra de répondre à la question posée. Pour réaliser les croisements et

obtenir les génotypes voulus, la production de 200 souris sera cependant nécessaire.

La maladie d'Alzheimer est caractérisée par la présence dans le cerveau de plaques séniles

contenant un peptide β-amyloïde, produit à partir de la protéine précurseur de l'amyloïde (APP), qui

entraînent une perte progressive des neurones. Un dysfonctionnement synaptique (synchronicité

atypique d’activité neuronale) apparaît cependant longtemps avant les lésions neuropathologiques,

et pourrait contribuer aux déficits cognitifs. Nous proposons d’étudier si l'APP pourrait affecter la

neurotransmission GABAergique (voie inhibitrice essentielle dans le système nerveux central) ce qui

pourrait avoir un impact important sur la cognition et la mémoire des patients. A cette fin, nous

mesurerons pendant 7 jours, l’activité électrique cérébrale de groupes de 6 souris génétiquement

modifiées surexprimant ou réprimant l'APP. Nous mesurerons ensuite pendant 3 jours

supplémentaires, les effets de drogues interférant avec le récepteur GABAB et avec le récepteur

PPARα qui influencent ces rythmes.

Cette étude devrait nous permettre d'identifier certaines fonctions de l'APP

Souris (mus musculus)

400

Durée du projet (date de début et de fin)

Anomalies de l'activité neuronale dans la maladie d'Alzheimer

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

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

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

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de

découler de ce projet (quelles avancées de la la

science pourraient-elles être attendues ou comment les

humains, les animaux ou les plantes pourraient-ils

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

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

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi

le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus

raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux

(douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Durée du projet (date de début et de fin)

Utilisation des ilots pancréatiques porcins dans le traitement du diabète de type I

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Nous choisissons de réaliser cette étude in vivo chez le rongeur afin de choisir les 

matériaux et les sites d'implantation optimaux avant de passer aux modèles de grands 

animaux (porc).

Les interventions chirurgicales seront effectuées sous anesthésie.

Les animaux seront euthanasiés (interruption de l'expérience) si l'inconfort est jugé trop 

sévère.

Non

Non

Non

Douleur légère après l'implantation des capsules

Incofort modéré lié au diabète

Tous les animaux seront euthanasiés à la fin des expériences

Le passage à une étude préclinique nécessite des données pouvant etre obtenues grace

à l'utilisation d'un modèle de mammifère inférieur comme le rongeur. Nous avons déjà

réalisé des expériences in vitro concernant la survie des ilots encapsulés et leur réponse

aux simuli. A ce stade, nous avons besoin de valider ces résultats dans un modèle de

transplantation in vivo. 

Notre laboratoire est une plateforme où se déroulent diverses expériences sur animaux.

Nous vérifions toujours si d'autres chercheurs/équipes peuvent utiliser les animaux pour

des prélèvements d'organes et de tissus à la fin des expériences.

La transplantation d’ilots pancréatiques porcins aux patients souffrant d’un diabète

insulino-dépendant pourrait devenir une réalité clinique comme traitement alternatif à la

transplantation d’ilots humains qui reste aujourd’hui limitée par le nombre restreint de

donneurs disponibles. Les avantages de cette approche sont la possibilité d’obtenir les

ilots porcins en quantité illimitée et la compatibilité de l’insuline porcine avec la

physiologie humaine. Le but de ce projet est de déterminer chez le rongeur si l’utilisation

d’ilots provenant de porcs transgéniques et sécrétant plus d’insuline que les ilots porcins

non modifiés permettrait de mieux traiter le diabète induit chez ces animaux.  

Cette étude permettera éventuellment de passer à une étude préclinique pour l'évaluation

de l'efficacité du traitement du diabète de type I par la xénotransplantation d'ilots porcins

modifiés ou non sans immunosupperssion grace à l'encapsulation dans un matériau

assurant la meilleure survie et fonction des ilots greffés

Rat, souris

366 rats et 338 souris

2020-Q2-015

4 ans 

Ilots, Encapsulation, Transplantation, Insuline

Non

Oui

Non

Non

Non

06-mai-20

Non (douleur modérée)



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

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

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

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de

découler de ce projet (quelles avancées de la la

science pourraient-elles être attendues ou comment

les humains, les animaux ou les plantes pourraient-ils

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

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

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi

le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus

raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour

minimiser les effets négatifs sur le bien-être des

animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Non

Non

Non

Non

08-avr-20

Non, douleur modérée

2020-Q2-016

1 an

foie, régénération, cirrhose, insuffisance hépatique, progéniteurs intrahépatiques

Oui

par rapport au zebrafish, il est possible de générer chez le rongeur des pathologies 

hépatiques semblables dans les processus pathologiques impliqués et dans l'évolution 

à ce qui est observé en pathologie humaine. La souris, parmis d'autres rongeurs 

(lapins, rats) permet l'utilisation d'outils transgéniques indispensables dans ce projet 

durée de la maladie la plus courte possible, induction progressive de la maladie de 

sorte qu'elle se développe de façon incidieuse ( à la manière des pathologies du foie 

chez l'homme qui se développent au long cours, sans symptomes). Manipulation par 

les memes membres du personnel, aux memes heures pour diminuer le stress, pas de 

modification de la composition des cages après le sevrage donc pas de stress 

supplémentaire lié à des modificaiton de rapport de dominance. Aucune contrainte 

supplémentaire imposée (accès ad libitum à la nourriture et boisson, enrichissement, 

maintien des conditiosn d'hébergement strictement normales, ...). SI efficace e 

traitement proposé devrait améliorer la situation hépatique et donc la condition de bien-

être des animaux. 

Non

Non

Non

l'effet négatif est celui de l'induction de la maladie hépatiquee. Grâce à l'utilisation de

souris transgéniques pour le traçage de lignée, grâce à notre maîtrise des modèles, et

grâce aux outils d'analyse développés depis des années, nous ne devons pas induire

un "cirrhose" ni une maladie s"vère pour étudier le phénomène. Nous uiliserons de

modèles des lésions hépatiques modérées et de relativement courtes durées

(quelques semaines par rapport à des mois pour la cirrhose). Le niveu de gravité est

modéré. tous les animaux sont sacrifiés en fi d'expérience.

Des expéreicens préliminaires sur culture de cellules, sur organoides et sur des

poissons zèbres ont été réalisées et ont permis d'identifier des cibles moléculaires à

manipuler pour obtenir une augmentation de la différenciation cellulaire et donc une

augmentation de ce processu de régénération. Cependant, ceci n'est pas suffisant

pour déterminer si la stratégie est efficace dans des maladies ressemblant aux maldies

humaines, si la stratégie amène une diminution de complications liées à la maladie et

une augmentation de la fonction.Ill n'existe pas de modèlein vitro de ce type de

maladie hépatique (seuls des modèles de troubles innés du métabolsiem existent)

C'est pourquoi cette étape d'évaluation dans un système complexe.  

(1) Les expériences préliminaires in vitro et sur zébrafish ont clairement identifié les

cibles moléculaires = Nous ne ferons pas de screening mais un ciblage précis. (2)

nous utilisons des outils de traçage cellulaire et des méthodes d'analyse performantes

nous permettant une grande sensibilité et fiabilité dans la détection de ce phénomène

de prolifération alternative (sans les outils transgéniques on est incapable d'identifier le

processus de régénération alternative et donc on devrait uniquement se baser sur la

fonction ce qui nécessiterait des nombres dramatiquement élevés d'animaux et de

prolonger l'expérience avec un niveeau de sévérité et d'inconfort très nettement

accrus). (3) les modèles de maladie hépatiuqes sont ben maîtrisés (4) les calculs de

taille d'échantillons repose sur nos expériences antérieures et sur les effets obtenus

chez le zebrafish. 

Les maladies chroniques du foie mènent à la cirrhose et à ses complications mortelles

(insuffisance hépatocellulaire, l'hypertension portale et le cancer du foie). La cirrhose

se caractérise par la présence de cicatrice fibreuses et par une diminution du nombre

et de la fonction des hépatocytes. Ceux-ci sont non seulement détruits par la maladie

mais sont devenus incapables de se régénérer. Dans ces circonstances, nous avons

montré que des cellules des canaux biliaires prolifèrent dans le foie (c’est ce qu’on

appelle la réaction ductulaire) et sont capables de se différencier en hépatocytes,

jeunes, fonctionnels et résistant à la transformation cancéreuse. Ils pourraient donc «

sauver » la fonction hépatique. Le problème est que, spontanément, ce processus est

de faible amplitude et génère peu d’hépatocytes. Dès lors nous proposons de tester

des moyens de stimuler ce processus de régénération alternative et d’en mesurer

l’impact sur la fonction hépatique. 

Nous avons montré que ce processus de régénération alternative génère des

hépatocytes fonctionnels. Si nous pouvons, de manière efficace augmenter la

génération, la production d’hépatocytes fonctionnels dans e foie malade, ceci pourrait

améliorer de façon significative la fonction hépatique globale et dès lors représenter un

vrai espoir thérapeutique pour les patients cirrhotiques et en attente de greffe

hépatique. 

Le caractère attractif de la procédure est que l’on se base sur la stimulation de cellules

progénitrices endogènes, existant de façon naturelle sans recourir à l’injection de

cellules. 

souris

118

Durée du projet (date de début et de fin)

Etude de la cirrhose

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

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

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

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de

découler de ce projet (quelles avancées de la la

science pourraient-elles être attendues ou comment

les humains, les animaux ou les plantes pourraient-ils

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

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

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi

le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus

raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour

minimiser les effets négatifs sur le bien-être des

animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Non

Non

Non

Non

27-mai-20

Non - douleur légère

2020-Q2-017

2 ans

Obésité, syndrome métabolique, foie gras, tissu adipeux brun, stéatohépatite, acides 

biliaires

Oui

La NASH est la complication hépatique du syndrome métabolique: elle doit donc être 

étudiée dans le contexte des altérations inter organes complexes. Les acides biliaires 

cyclent en permanence entre le foie et le tube digestif et sont métaboliquement 

modifiés par le foie et le tube digestif. 

Dans le modèle animal que nous utilisons l’obésité et la maladie hépatique se 

développent spontanément et l’évolution est accélérée si l’animal se voit offrir une 

alimentation hypercalorique. Nous avons des résultats préliminaires qui montrent que 

le pool des acides biliaires est parfaitement analysable et est perturbé de façon 

spécifique par la présence de la maladie (et non en réponse au génotype ou à 

l’alimentation). Nous avons des moyens de moduler le pool des acides biliaires par des 

manipulations nutritionnelles, probiotiques ou l’utilisation d’un médicament sans effets 

systémiques direct.  Nous avons développé des tests non invasifs pour le suivi. 

(1) L’adoption de points-limite pour de réduire, d’atténuer et d’éviter toute forme de 

souffrance des animaux. (2) La connaissance du modèle et le développement de tests 

non-invasifs nous permettent de sélectionner le time-point le plus approprié à l'étude 

d'un end-point donné. (3) La maladie hépatique se développe spontanément sans 

phénotype douloureux pour l’animal. (4) Les manipulations qui le nécessitent sont sous 

anesthésie (CT Scan). (5)  Manipulation par les mêmes membres du personnel, aux 

mêmes heures pour diminuer le stress. (6) Conditions particulières de restriction 

calorique modérée et de single housing réduites au minimum (1 expérience). (7) les 

manipulations de ce projet vont améliorer le phénotype donc le bien-être. (8) 

Planification minutieuses et expériences préliminaires pour ne s’engager sur des 

protocoles à long terme que si les résultats à très court terme sont positifs. 

Non

Non

Non

Les souris utilisées développent progressivement et spontanément la maladie

(stéatohépatite non alcoolique ou NASH) asymptomatique dans un contexte d'obésité.

Les substances administrées et les tests in vivo effectués sont atraumatiques et peu

stressants pour les animaux. Les substances utilisées ont pour but de diminuer la

maladie et d'augmenter le bien-être des souris. Dès lors, le niveau de douleur global

ressenti par les animaux à ce stade est minimal. 

Le bien-être des animaux est évalué tout au long de l'étude et s'il n'est pas maintenu,

l'expérience est arrêtée. 

Tous les animaux sont sacrifiés en fin d'expérience (sous anesthésie).

La NASH est la complication hépatique du syndrome métabolique: elle doit donc être

étudiée dans le contexte des altérations interorganes complexes. 

(1) il faut un modèle d’obésité et de la maladie hépatique. 

(2) Les acides biliaires cyclent en permanence entre le tube digestif et le foie et sont

métaboliquement modifiés par le foie et le tube digestif. Les acides biliaires qui

échappent à ce cycle vont soit dans la circulation systémique où ils régulent le

métabolisme, l'inflammation, la sensibilité à l'insuline, ou restent dans la lumière

digestive où ils modifient la composition de la flore (un des acteurs de la NASH) avant

d'être éliminés dans les selles. Dès lors, seul un système complexe in vivo permet

d'intégrer toutes ces données (même si le système idéal devrait être "humanisé" pour

le profil/métabolisme en acides biliaires, la composition de la flore digestive et la

fonction immunitaire.). 

Les souris que nous utilisons répondent à ces 2 conditions. 

(1) Les modèles de NASH utilisés ont été bien caractérisés par notre équipe et donnent 

des résultats fiables et reproductibles. La cinétique d’évolution du modèle est bien

connu et donc les time-points de chaque expérience ont été adaptés en fonction des

end-points specifiques. (2) Le calcul de taille d'échantillon est basé sur des données

préliminaires obtenues au laboratoire: ces données sont robustes et ont été répétées

dans plusieurs cohortes. (3) Quand ce n’est pas le cas, des études pilotes sont

prévues et les résutlats serviront à adapter le calcul de taille. (4) Suivi non invasif (PET-

CTscan, tests dynamiques...): ceci permet la collecte de multiples informations sur

une même cohorte et une étude longitudinale et donc évite le sacrifice d'un groupe

d'animaux à chaque time point d'évaluation.  

La stéatohépatite non alcoolique (NASH) est la complication hépatique de l'obésité.

Bien que ce soit la maladie hépatique la plus répandue (plus de 25% de la population

mondiale) et en passe de devenir la première cause de maladie hépatique terminale,

sa pathogenèse n'est pas complètement comprise et il n'y a actuellement pas de

traitement validé. L'objectif principal du projet est de comprendre le rôle des acides

biliaires dans l'initiation et la progression de la NASH notamment par un effet anti-

inflammatoire et via l'activation du tissu adipeux brun (peu actif chez les patients

NASH).

Pour cela, un modèle expérimental est nécessaire pour l'étude des acides biliaires

dans le cadre de cette maladie car (1) aucun modèle alternatif n'est disponible et (2)

l'étude du cycle entéro-hépatique des acides biliaires chez l'homme est impossible.

Une meilleure compréhension du rôle des acides biliaires dans l'initiation et la 

progression de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) permettra d'avancer (1) dans 

la compréhension des mécanismes d'évolution et de diagnostic de cette maladie très 

répandue chez l'homme et en passe de devenir la première cause de transplantation 

hépatique et (2) dans l'identification de cibles thérapeutiques. Le but ultime est d'offrir 

des stratégies pour prévenir cette maladie très fréquente et potentiellement évolutive et 

des solutions thérapeutiques efficaces et adaptées au profil du patient. 

souris

284

Durée du projet (date de début et de fin)

Les acides biliaires, une cible thérapeutique dans la stéatohépatite non alcoolique 

(NASH) ?

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

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

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

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de

découler de ce projet (quelles avancées de la la

science pourraient-elles être attendues ou comment

les humains, les animaux ou les plantes pourraient-ils

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

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

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi

le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus

raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour

minimiser les effets négatifs sur le bien-être des

animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Durée du projet (date de début et de fin)

Changement de régime chez le poisson killifish africain

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Le killifish africain a été choisi en raison de sa courte durée de vie et car il développe 

spontanéement des tumeurs hépatiques. Si un autre modèle animal avait été choisi, il 

aurait été nécessaire de lui implanter des cellules tumorales, ce qui représente un effet 

négatif supplémentaire.                                

Les aquariums dans lesquels sont placés les killifish rencontrent les besoins 

physiologiques et éthologiques des animaux (paramètres de l'eau, densité animale, 

etc). En plus de l'enrichissement apporté et du peu de manipulations que les poissons 

subiront, une feuille de score de la santé animale sera complétée de manière 

journalière. Ainsi, toute atteinte au bien-être des poissons (maladie, ...) sera repérée 

immédiatement et pourra être corrigée. 

Non

Non

Non

Le seul effet négatif attendu pour les animaux est réprésenté par les anesthésie

répétées. Cela correspond à un degré de sévérité modéré. 

Les killifish développent spontanément des carcinomes hépatiques et sont donc un

modèle de choix pourla recherche contre le cancer. Ils vont permettre une étude in

vivo de l’effet de différents acides gras sur les tumeurs hépatiques. Les essais sur

cultures cellulaires sont en cours et le killifish permet de les compléter avec un modèle

in vivo.

Une étude statistique ainsi qu’une revue de la littérature ont été réalisées afin

d’optimiser le nombre d’animaux utilisés. Ce nombre permet de valider le projet tout en

diminuant au maximum le nombre d’animaux inclus. 

L'objectif du projet est, premièrement, de calculer l'incidence de développement de

tumeurs hépatiques chez le killifish grâce à un protocole d'imagerie adapté et fait sous

anesthésie. Après cela, les animaux seront nourris avec des aliments enrichis en

acides gras, connus pour leurs propriétés anti-cancéreuses in vitro. L'efficacité de ce

régime particulier sera vérifié par imagerie également. Après la mort des animaux, des

coupes histologiques seront réalisées afin de visualiser les tumeurs.

Ce projet se concentre sur un sujet de société majeur; le cancer.

Les tumeurs hépatiques, ou tumeurs du foie, représentent le 4éme type de tumeur le

plus mortel. Ce projet permettra de mesurer l'impact d'une alimentation spécifique sur

le développement de ce type de tumeur. Cela permettra d'amèliorer la prise ne charge

des patients atteints de tumeurs hépatiques et de dégager des pistes de traitement ou

prévention.                                                              

Killifish (Nothobranchius furzeri) et vers de vase (Chironomus sp.) 

40 poissons seront utilisés dans un premier temps (pour le calcul d'incidence) et cela 

permettra de calculer le nombre de killifish nécessaires pour la 2ème phase (efficacité 

du régime enrichi en acides gras).

2020-Q2-018

4 ans

killifish - tumeur - foie - imagerie - acides gras

Non

Oui

Non

Non

Non

25/06/2020

Non, douleur modérée



Volgenummer van de niet-technische 

samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van 

de gezondheid of het welzijn van mens of dierBehoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch 

gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proevenBeschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of  

wetenschappelijke of klinische noden  die 

aangekaart worden (maximaal 1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen, dieren 

of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren,  wat is de  waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat 

is het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig 

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd 

is met inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen 

worden om de negatieve effecten op het welzijn van 

de dieren (pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot 

een minimum te beperken.

2020-Q2-029

Niet-technische titel van het project Studie van de impact van nitisinone behandeling op afbraakstoffen die aanwezig 

zijn in het hersenvocht van gezonde muizen en muizen met erfelijke tyrosinemie 

type 1

27/4/2020

Looptijd van het project (begin- en einddatum)
28/04/2020 - 31/01/2022

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

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Metabolisme, gentherapie, tyrosinemie

ja

ja

Deze studie zal toelaten om afbraakproducten te kunnen identificeren die 

verschillend zijn tussen muizen die erfelijke tyrosinemie type 1 hebben en gezonde 

muizen, alsook toelaten om specifieke afbraakproducten te identificeren die het 

gevolg zijn van nitisinone behandeling. De verkregen data zal niet alleen gunstig 

zijn voor verder academisch onderzoek (opheldering ziekteproces, correlatie 

andere neurologische ziekten), maar ook voor de ontwikkeling van nieuwe 

geneesmiddelen of het verbeteren van de huidige therapie, en voor het opvolgen 

en diagnostiseren van HT1 patiënten.  

muis

65 muizen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Erfelijke tyrosinemie type 1 (HT1) is een leverziekte, gekenmerkt door een defect in 

het DNA en bijgevolg eiwit dat instaat voor de afbraak van het aminozuur tyrosine, 

waardoor ernstige leverschade optreedt.Patiënten worden momenteel behandeld 

met het geneesmiddel nitisinone. Alhoewel dit geneesmiddel het leven van de 

patiënten redt, zorgt dit ook voor ernstige ongewenste bijwerkingen als gevolg van 

de opstapeling van het aminozuur tyrosine waaronder neurocognitieve problemen. 

In deze studie willen we de impact bestuderen van nitisinone behandeling op 

afbraakstoffen die aanwezig zijn in het hersenvocht van gezonde muizen en muizen 

met erfelijke tyrosinemie type 1

Muizen met erfelijke tyrosinemie type 1 en gezonde muizen worden blootgesteld 

aan verschillende behandelingsschema's met nitisinone. Op het einde van het 

experiment wordt een bloedcollectie gedaan via hartpunctie onder verdoving en 

collectie van hersenvocht. De totale graad van pijn/lijden voor dit experiment wordt 

"matig" geschat omdat er matige leverschade zal optreden bij de experimentele 

groep van erfelijke tyrosinemie type 1 muizen waarvan de nitisinone behandeling 

gedurende 7 dagen gestopt wordt.

Muizen met de aandoening erfelijke tyrosinemie type 1 worden in dit project als 

model gebruikt om deze ziekte te bestuderen op het niveau van afbraakproducten. 

Dit kan niet bestudeerd worden in cellen omdat cellen niet de complexiteit van een 

organisme kunnen nabootsen en dus geen informatie kunnen verschaffen over 

deze multi-orgaan ziekte.

Dankzij merker-specifieke parameters werd een nauwkeurige power-analyse 

uitgevoerd zodoende enkel het strikte minimum aan dieren zal gebruikt worden dat 

noodzakelijk is om een correct en statistisch onderbouwde conclusie te kunnen 

trekken uit de bekomen data.

Andere diersoorten (bvb. kippenembryo's en zebravissen) zijn niet geschikt voor 

deze studie, omdat ze de symptomen van HT1 minder juist weerspiegelen.

De dieren worden gehuisvest in overeenkomst met de geldende regelgeving en 

zullen dagelijks opgevolgd worden voor signalen van ziekte, blessures, voedsel- en 

watervoorziening.



Volgenummer van de niet-technische 

samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van 

de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch 

gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of  

wetenschappelijke of klinische noden  die 

aangekaart worden (maximaal 1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen, dieren 

of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren,  wat is de  waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat 

is het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig 

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd 

is met inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen 

worden om de negatieve effecten op het welzijn van 

de dieren (pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot 

een minimum te beperken.

Muizen met erfelijke tyrosinemie type 1 worden blootgesteld aan verschillende 

behandelingsschema's met nitisinone. Op het einde van het experiment wordt een 

bloedcollectie gedaan via hartpunctie onder verdoving en collectie van hersenvocht. 

De totale graad van pijn/lijden voor dit experiment wordt "matig" geschat omdat er 

matige leverschade zal optreden bij de experimentele groep van erfelijke 

tyrosinemie type 1 muizen waarvan de nitisinone behandeling gedurende maximaal 

7 dagen gestopt wordt.

Muizen met de aandoening erfelijke tyrosinemie type 1 worden in dit project als 

model gebruikt om deze ziekte te bestuderen op het niveau van afbraakproducten. 

Dit kan niet bestudeerd worden in cellen omdat cellen niet de complexiteit van een 

organisme kunnen nabootsen en dus geen informatie kunnen verschaffen over deze 

multi-orgaan ziekte.

Dankzij merker-specifieke parameters werd een nauwkeurige power-analyse 

uitgevoerd zodoende enkel het strikte minimum aan dieren zal gebruikt worden dat 

noodzakelijk is om een correct en statistisch onderbouwde conclusie te kunnen 

trekken uit de bekomen data.

Andere diersoorten (bvb. kippenembryo's en zebravissen) zijn niet geschikt voor 

deze studie, omdat ze de symptomen van HT1 minder juist weerspiegelen.

De dieren worden gehuisvest in overeenkomst met de geldende regelgeving en 

zullen dagelijks opgevolgd worden voor signalen van ziekte, blessures, voedsel- en 

watervoorziening.

ja

ja

Deze studie zal toelaten om afbraakproducten te kunnen identificeren op 

verschillende tijdstippen als gevolg van het niet nemen van het geneesmiddel. Zo 

kunnen we nagaan op welk moment bepaalde afbraakstoffen optreden/verdwijnen. 

Deze data kan later ook vergeleken worden met eerder verkregen data van gezonde 

muizen (al dan niet behandeld) om specifieke afbraakproducten te identificeren die 

het gevolg zijn van de nitisinone behandeling. De verkregen data zal niet alleen 

gunstig zijn voor verder academisch onderzoek (opheldering ziekteproces, correlatie 

andere neurologische ziekten), maar ook voor de ontwikkeling van nieuwe 

geneesmiddelen of het verbeteren van de huidige therapie, en voor het opvolgen en 

diagnostiseren van HT1 patiënten.  

muis

64 muizen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Erfelijke tyrosinemie type 1 (HT1) is een leverziekte dat wordt veroorzaakt door een 

defect in het DNA dat instaat voor de afbraak van het aminozuur tyrosine. Patiënten 

worden momenteel behandeld met het geneesmiddel nitisinone, dat ervoor zorgt dat 

de levensverwachting is gestegen tot meer dan 90%. 

Alhoewel nitisinone het leven van de patiënten redt, zorgt dit ook voor ernstige 

ongewenste bijwerkingen, waaronder geheugenstoornissen en de kans op 

leverkanker op lang termijn. Therapietrouw is zeer belangrijk om te voorkomen dat 

toxische afbraakproducten zich vormen en opstapelen in het lichaam. 

In deze studie willen we de impact bestuderen van de onderbreking van nitisinone 

behandeling op afbraakstoffen die aanwezig zijn in het bloed en het hersenvocht 

van muizen met erfelijke tyrosinemie type 1

29/5/2020

Looptijd van het project (begin- en einddatum) 01/06/2020 - 31/01/2022

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

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Metabolisme, tyrosinemie

2020-Q2-030

Niet-technische titel van het project Impact van de stopzetting van nitisinone behandeling op afbraakstoffen die 

aanwezig zijn in muizen met erfelijke tyrosinemie type 1



Volgenummer van de niet-technische 

samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van 

de gezondheid of het welzijn van mens of dierBehoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch 

gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proevenBeschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of  

wetenschappelijke of klinische noden  die 

aangekaart worden (maximaal 1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen, dieren 

of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren,  wat is de  waarschijnlijke 

of verwachte graad van ernst van deze effecten en 

wat is het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig 

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd 

is met inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen 

worden om de negatieve effecten op het welzijn van 

de dieren (pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot 

een minimum te beperken.

Er wordt via de staartvene éénmalig genetisch materiaal geïnjecteerd. Daanaast 

wordt 5 maal 1 druppel bloed afgenomen via aanprikken van een ader in het 

bovenbeen van de muis met minimaal een tussentijd van één week. Op het einde 

van het experiment wordt een bloedcollectie gedaan via hartpunctie onder 

verdoving. Na het overlijden van het dier wordt ook nog hersenvocht gecollecteerd. 

De totale graad van pijn/lijden voor dit experiment wordt "mild" geschat.

Muizen met de aandoening HT1 worden in dit project als model gebruikt om het 

therapeutisch effect van TAL therapie te bepalen. De impact van de nieuwe 

gentherapie kan enkel in muizen worden geëvalueerd omdat cellen niet de 

complexiteit van een organisme kunnen nabootsen.

Dankzij merker-specifieke parameters werd een nauwkeurige power-analyse 

uitgevoerd zodoende enkel het strikte minimum aan dieren te gebruiken dat 

noodzakelijk is om een correct en statistisch onderbouwde conclusie te kunnen 

maken uit de bekomen data.

Andere diersoorten (bvb. kippenembryo's en zebravissen) zijn niet geschikt voor 

deze studie, omdat ze de symptomen van HT1 minder juist weerspiegelen.

De dieren worden gehuisvest in overeenkomst met de geldende regelgeving en 

zullen dagelijks opgevolgd worden voor signalen van ziekte, blessures, voedsel- en 

watervoorziening.

ja

ja

Deze studie zal toelaten het effect te bepalen van deze gentherapie op de 

afbraakproducten van tyrosine en andere aminozuren in het bloed van muizen die 

de aandoening HT1 hebben en die met nitisinone behandeld worden. De 

gentherapie zal namelijk toelaten het aminozuur tyrosine om te zetten in 

onschadelijke alternatieve afbraakproducten die tevens een anti-oxidante werking 

bezit.

muis

30 muizen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Erfelijke tyrosinemie type 1 (HT1) is een leverziekte, gekenmerkt door een defect in 

het DNA en bijgevolg in een eiwit dat instaat voor de afbraak van het aminozuur 

tyrosine, waardoor ernstige leverschade zal optreden.Patiënten worden momenteel 

behandeld met het geneesmiddel nitisinone. Alhoewel dit geneesmiddel het leven 

van de patiënten redt, zorgt dit ook voor ernstige ongewenste bijwerkingen als 

gevolg van de opstapeling van het aminozuur tyrosine. Om deze opstapeling te 

voorkomen, wordt in deze studie een gentherapie uitgetest dewelke het eiwit 

tyrosine ammonia lyase (TAL) aflevert. Het effect van de gentherapie op de 

afbraakproducten van oa. tyrosine en andere aminozuren in het bloed wordt 

bepaald.

29/5/2020

Looptijd van het project (begin- en einddatum)
01/06/2020 - 31/01/2022

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

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

karakters)

Metabolisme, gentherapie, tyrosinemie

2020-Q2-031

Niet-technische titel van het project
Evaluatie van een nieuwe gentherapie voor erfelijke tyrosinemie type 1 die het 

aminozuur tyrosine afbreekt



Volgenummer van de niet-technische 

samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van 

de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch 

gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of  

wetenschappelijke of klinische noden  die 

aangekaart worden (maximaal 1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen, dieren 

of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren,  wat is de  waarschijnlijke 

of verwachte graad van ernst van deze effecten en 

wat is het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig 

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd 

is met inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen 

worden om de negatieve effecten op het welzijn van 

de dieren (pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot 

een minimum te beperken.

2020-Q2-032

Niet-technische titel van het project Pilootstudie: Optimalisatie van de transplantatie van geïnduceerde pluripotente 

stamcel-afgeleide levercellen in het FRG muismodel

Looptijd van het project (begin- en einddatum) 01/06/2020 - 31/01/2022

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

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 

karakters)

stamcellen, leverziekten

De dieren worden gehuisvest in overeenkomst met de geldende regelgeving en 

zullen dagelijks opgevolgd worden voor signalen van ziekte, blessures, voedsel- en 

watervoorziening.

ja

neen

Deze pilootstudie zal toelaten om in vervolgexperimenten de correcte dosis en 

differentiatiestadium te gebruiken van deze stamcelafgeleide levercellen. Op 

termijn zal dit toelaten om celtherapieën te ontwikkelen voor de genezing van 

verscheidene leveraandoeningen.

muis

24 muizen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Levertransplantatie is doorgaans de enige mogelijke behandeling voor aangeboren 

stofwisselingsstoornissen die kunnen leiden tot een leverziekte. Het ontbreken van 

voldoende en kwaliteitsvolle donororganen alsook de complexiteit van de ingreep 

maken dat levertransplantatie in vele gevallen niet als standaard therapie kan 

toegepast worden.

Transplantatie van lever(achtige) cellen (celtherapie) zou een oplossing kunnen 

bieden. 

Hierbij kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde geïnduceerde stamcel (iPS)-

afgeleide levercellen. Dit zijn stamcellen die in verschillende stadia naar een 

bepaald celtype zijn veranderd (gedifferentieerd) en teruggeprogrammeerd werden 

naar stamcellen om lever(achtige) cellen te maken. In deze pilootstudie wordt 

nagegaan welke celdosis moet toegediend worden alsook welk stadium van de 

celdifferentiatie optimaal is om te transplanteren in een muismodel met een 

leverziekte.

Er wordt bij de muizen herhaaldelijk leverschade aangebracht om zo de 

getransplanteerde stamcelafgeleide levercellen een groeivoordeel te geven. 

Daarnaast worden ook op bepaalde tijdstippen injecties van luciferine gegeven 

zodat de groei van de cellen kan opgevolgd worden zonder de dieren te doden. Op 

het einde van het experimenten worden de muizen gedood voor bloed en 

orgaancollectie. Als gevolg van de herhaalde leverschade (herhaaldelijk matig 

pijn/lijden) wordt de ernstgraad van het project op 'ernstig' geschat.

29/5/2020

Om de doeltreffendheid van stamceltherapie te evalueren, zijn complexere 

organismen nodig omdat de getransplanteerde cellen moeten integreren in de 

lever en verder matureren tot functionele levercellen zodoende het leverdefect te 

corrigeren.

In deze pilootstudie wordt enkel het strikte minimum aan dieren gebruikt dat 

noodzakelijk is om te kunnen identificeren welke dosage en welk 

celdifferentiatiestadium het meest geschikt is voor de preklinische evaluatie van 

stamcelafgeleide celtherapieën. De opvolging van de cellen gebeurt via een niet-

invasieve opvolging (bioluminescentie) waardoor de cellen gedurende meerdere 

weken/maanden kunnen opgevolgd worden zonder de dieren te moeten doden.

Het FRG muismodel laat toe om cellen van de mens te transplanteren door haar 

immuundeficiëntie en laat toe de leverschade te induceren en weer te stoppen 

door het, respectievelijk, wegnemen of toevoegen van een geneesmiddel. Hierdoor 

kan er steeds voor gezorgd worden dat de geïnduceerde leverschade voldoende is 

doch niet tot ernstige pijn zal leiden voor het dier.



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum

te beperken.

neen

neen

neen

neen

24/04/2020

ja binnen 2 maanden na de afloopdatum

2020-Q2-033

01/05/2020-30/04/2022

levercellen, leverschade, leverziekte, nanopartikels, medicatie

ja

In dit project worden muizen gebruikt omdat het gekozen model voor leverschade goed 

is gedocumenteerd in de literatuur en representatief is voor zowel acute als langdurige 

leverschade.

De dieren worden zo snel mogelijk geïnjecteerd door ervaren personeel om de dieren zo 

weinig mogelijk te laten lijden en angstig te maken. De gezondheid van de dieren zal 

opgevolgd worden tijdens de behandelingen. Mochten de dieren te ernstige klachten 

ondervinden zullen deze, in overleg met de dierenarts, behandeld worden om hun lijden 

te verzachten.  

neen

neen

neen

De muizen worden 2 keer per week met een stof geïnjecteerd om zo leverschade te

kunnen veroorzaken bij de dieren. Buiten de leverschaden, ondervinden de dieren

slechts kortijdige last en zullen dus niet langdurig lijden. Daarnaast worden de muizen

geïnjecteerd (in de buik of in de staart) met de medicatie. Omdat dit meerdere keren

gebeurt,  wordt de graad van de ernst als matig gezien.

De levervaatcellen kunnen niet gekweekt worden omdat deze al snel niet meer

functioneel zijn. Daarnaast zijn er nog geen andere alternatieven om leverschaden en de

schade op levervaatscellen te kunnen nabootsen. Daarom moeten wij nog altijd muizen

gebruiken om deze experimenten te kunnen doen. 

Om erachter te komen of reeds bestaande medicatiesde werking van de levercellen zou

kunnen verbeteren, zijn er in het lab al meerdere medicaties getest waaruit Sildenafil en

Drug H naar voren zijn gekomen. Dit is getest op ratlevervaatcellen. Het voordeel van

een rat hierbij is dat er veel meer cellen uit de lever gehaald kunnen worden als een

muis. Door meerdere medicaties eerst in het lab te testen op rat levervaatcellen konden

voor dit project minder muizen gebruikt worden.

We weten dat de levervaatcellen een rol spelen tijdens korte en langdurige

leverbeschadiging. Deze levervaatcellen raken zelf ook beschadigd en werken minder

goed. Deze veranderingen vinden vaak vroegtijdig plaats bij langdurige

leverbeschadiging. Er zijn een aantal medicijnen waarvan we weten dat ze de

levervaatcellen een betere werking kunnen geven. Deze medicijnen verpakken wij in

kleine Nano-partikelen (een soort kleine pilletjes) zodat deze medicijnen beter bij de

levervaatcellen kunnen komen. Wij hopen op deze manier de werking van de

levervaatcellen te verbeteren om uiteindelijk leverbeschadiging tegen te gaan.

Als er met dit project aangetoond kan worden dat door het gebruik van Nano-partikelen

medicijnen beter naar de levervaatcellen kunnen gaan, kunnen deze vaker gebruikt

worden om andere medicatie naar deze cellen te brengen. Daarnaast zouden de geteste

medicijnen bij kunnen dragen aan het verbeteren van leverschade zowel mensen als

dieren. 

muis

363 muizen

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Het effect van nanopartikels met medicijnen op levervaatcellen tijdens langdurige 

schade aan de lever

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum

te beperken.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

De rol van Gpr176 eiwit in lever fibrose

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

De gekozen muis modellen (toxische leverziekte, galstuwing en vetlever) zijn uitgebreid 

beschreven en worden beschouwd als sterk aanleunend bij humane leverfibrose. Het 

zijn dus relevante ziekte modellen.

De dieren zullen verdoofd worden voor de operatie en pijnbestrijding ontvangen in de 

periode net voor en net na de operatie. De uitvoerende onderzoekers hebben ervaring 

met dit soort procedures en worden bijgeschoold op regelmatige basis. Het gedrag, de 

vacht en het lichaamsgewicht van de dieren wordt dagelijks gecontroleerd. In hun 

kooitjes krijgen de muizen nestmateriaal en knaaghoutjes om hun natuurlijk nestgedrag 

mogelijk te maken. Moesten zich tekenen voordoen van een verminderde levenskwaliteit 

of gezondheid, zullen de muizen gedood worden. Tekenen hiervan zijn o.a. niet meer 

eten of drinken, trager bewegen en uitdroging.		

neen

neen

neen

We zullen in dit project 3 ziektemodellen gebruiken. 1) Om toxische leverziekte te 

veroorzaken zullen muizen injecties krijgen in de buikholte met een voor de lever 

toxische stof (CCl4) ofwel eenmalig, ofwel 12 keer over een periode van 4 weken. Hierna 

zullen zij voor een maximale periode van 4 weken herstellen van de opgelopen lever 

schade. Dit model is vaak gebruikt en heel uitgebreid beschreven. De injectie zelf duurt 

slechts enkele seconden en op lange termijn blijft de fibrose zonder symptomen voor de 

muizen. Een eenmalige injectie wordt als milde graad van pijn, lijden of angst beschouwd 

maar gezien de lange duur van dit experiment wordt deze opgetrokken naar een matige 

graad van pijn, lijden of angst. 2) Om vetopstapeling in de lever te veroorzaken zullen de 

muizen een speciale dieetvoeding met hoge vetinhoud krijgen samen met een injectie 

van lage dosis aan CCl4 eenmaal per week en dit gedurende 12 weken. Dit zal leiden tot 

matig overgewicht, maar niet tot andere ongemakken. Na de periode van 12 weken 

zullen zij voor een maximale periode van 4 weken herstellen van de opgelopen lever 

schade. Gezien de lange duur van dit experiment gaat het om een matige graad van pijn, 

lijden of angst 3) Het model van galstuwing is een operatieve procedure waarbij de 

hoofdgalweg wordt afgebonden. Hierdoor kan er geen gal meer afvloeien naar de darm. 

De operatie gebeurt onder algemene verdoving en de dieren krijgen tijdens en na de 

procedure 2x per dag pijnstillende medicatie. Hierna zullen zij voor een maximale 

periode van 4 weken opgevolgd worden tijdens het ontwikkelen van de lever schade. 

Gezien het hier om een operatieve procedure gaat, gaat het om een matige graad van 

pijn, lijden of angst. Aan het einde van de experimenten zullen de dieren doodgemaakt 

worden met een injectie van een hoge dosis verdovingsmiddel. Vervolgens zullen we de 

levers uit de dieren halen voor analyse.

Tijdens onderzoeken in een proefbuis werd door het onderzoekslabo reeds ontdekt dat 

Gpr176 een rol speelt bij de aanmaak van littekenweefsel door stellaatcellen. Deze 

onderzoeken spaarden reeds veel muizen uit. Om echt bewijs te kunnen voorleggen 

voor het nut van een medicament dat inwerkt op Gpr176 moeten echter muisproeven 

gebeuren.

Door meerdere dieren per groep te gebruiken, zijn herhalingen niet nodig. Door de 

procedures te laten uitvoeren door getrainde en bijgeschoolde onderzoekers verwachten 

we weinig complicaties en betrouwbare resultaten. Elk dier wordt zo optimaal mogelijk 

gebruikt. Per muis worden bloed- en leverstalen afgenomen en levercellen geisoleerd 

voor directe analyse. Dit kan uit 1 dier, waardoor we verschillende parameters kunnen 

analyzeren.

De lever is een centraal orgaan met levensnoodzakelijke functies en beschadiging van 

de lever door alcohol, vetopstapeling, virusbesmetting e.d. leidt tot vorming van litteken 

of fibrose. Dit is een nog ongeneeslijke ziekte en levertransplantatie is de enige 

oplossing. De cellen die dit litteken produceren, stellaatcellen, zijn een belangrijk doelwit 

voor therapie. Als we hen kunnen stoppen hopen we ook  de overmatige littekenvorming 

te belemmeren. Uit eerdere onderzoeken werd een bepaald eiwit, met name Gpr176, 

ontdekt dat mogelijk de stellaatcellen in staat stelt om het littekenweefsel aan te maken. 

In dit project gaan we de stellaatcellen isoleren uit levers van muizen met verschillende 

vormen van leverziekte: toxische leverziekte, galstuwing en vetlever. Gewone muizen 

zullen vergeleken worden met muizen waarvan het Gpr176 eiwit niet aanwezig is in het 

lichaam. De gebruikte leverziektes komen ook voor bij de mens waardoor de restultaten 

van dit onderzoek een direct nut hebben.

Door naar 1 bepaald eiwit te kijken, kunnen we zien of het in de toekomst nut heeft om

medicijnen aan te maken die inwerken op dit specifieke eiwit, Gpr176. 

Muizen

393

2020-Q2-034

19/06/2020 - 18/06/2022

leverfibrose, litteken, stellaatcellen, metabool syndroom, vetlever, leverregeneratie, 

leverherstel

ja

neen

neen

neen

neen

19/06/2020

Ja, een retrospectieve analyze zal worden uitgevoerd binnen de 6 maanden na afloop 

van de aanvraag		



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

De effecten van activatie van astrocyten op vreesextinctie
Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

We gebruiken muizen omdat de hersengebieden die betrokken zijn in vreesreacties 

goed gekarakteriseerd zijn bij deze diersoort en er veel overeenkomsten zijn met de 

mens. Inzichten uit dit diermodel kunnen bijvolg met grote waarschijnlijkheid worden 

doorgetrokken naar de mens. Het vreesconditioneringsmodel wordt vaak gebruikt in 

onderzoek naar vrees en PTSS. Daardoor beschikken we over een uitgebreide literatuur 

en kunnen we de bekomen data vergelijken en kaderen. 

De muizen worden voorafgaand gewend gemaakt aan het hanteren door de 

onderzoeker, om onnodige stress tijdens de experimenten te vermijden. Tijdens en na 

de operatie wordt het lijden tot een minimum beperkt door verdoving en pijnstilling. De 

muizen worden nadien zorgvuldig opgevolgd en verzorgd, en pijnstilling is voorzien 

wanneer ongemak wordt vastgesteld in het verder verloop van het experiment. Een 

welzijnsdagboek zal worden bijgehouden en we zullen ons beroepen op de 

vooropgestelde humane eindpunten om de negatieve effecten tot een minimum te 

beperken.

neen

neen

neen

De pijn en het lijden bij de dieren is voornamelijk geconcentreerd rond de periode van

de operatie en tijdens negatieve vreesconditionering. De operatie vindt plaats onder

algemene verdoving met toediening van lokale verdoving (anaesthetica) en pijnstilling.

Deze handeling veroorzaakt matig lijden en de dieren krijgen voldoende tijd om te

herstellen van de operatie. Nadien worden de muizen onderworpen aan negatieve

vreesconditionering, om zo vrees en extinctie te bestuderen. Hierbij worden de muizen

blootgesteld aan vijf milde elektrische prikkels die geassocieerd zijn met een geluid. De

intensiteit van de elektrische schok ligt net boven de pijngrens, zodat het mogelijk is een

negatieve associatie te maken (matig lijden). Deze procedure leidt tot vermijdings- en

verstarringsgedrag wanneer het geluid wordt gepresenteerd in de afwezigheid van de

elektrische schok (vreesrespons). Eens geconditioneerd, worden de muizen

onderworpen aan extinctie training, waarbij vrees gradueel vermindert door herhaaldelijk

blootstelling aan het geluid in de afwezigheid van de elektrische schok. De muizen

krijgen tijdens het experiment tweemaal een injectie van een vehikel met of zonder een

geneesmiddel. Deze procedure veroorzaakt matig lijden. Aan het einde van het

experiment worden alle dieren opgeofferd en worden de hersenen gecollecteerd voor

verdere analyse.

Tot op heden zijn er geen alternatieve methoden beschikbaar, die geen proefdieren

gebruiken, om vreesextinctie te bestuderen. We kiezen voor dit muismodel omdat het

translationeel onderzoek toelaat, gezien de netwerken betrokken in vreesexpressie en -

extinctie goed bewaard zijn doorheen de evolutie en veel overeenkomsten vertonen met

de mens. Bijgevolg laat dit model neurobiologisch en farmacologisch onderzoek toe met

een goede voorspellende waarde naar de mens.

Op basis van de literatuur werd voorafgaand een analyse uitgevoerd om het minimale

aantal dieren te bepalen, om statistisch en klinisch significante resultaten te bekomen. 

Post-traumatische stress stoornis (PTSS) is een psychische aandoening die kan

ontstaan na het meemaken van een traumatische ervaring. De eerstelijnsbehandeling is

gebaseerd op herhaalde blootstelling aan bepaalde prikkels die herinneringen aan de

traumatische ervaring oproepen. Dit proces heet extinctie en draagt bij tot een

verminderde vreesrespons. Voor vele patiënten is deze behandeling ontoereikend en

keren uitgesproken symptomen terug. Wetenschappelijk onderzoek verkent nieuwe

manieren om de doeltreffendheid van extinctie te verbeteren. De doelstelling van dit

project is nagaan of vreesextinctie kan verbeterd worden in muizen door gerichte

activatie van astrocyten. Astrocyten zijn een type stervormige cellen in het centrale

zenuwstelsel, die de activiteit van zenuwcellen ondersteunen en een rol spelen bij

geheugenfunctie.

Onze studie zal bijdragen tot een beter inzicht in de functie van astrocyten in

vreesextinctie. Indien onze strategie succesvol is kan ons onderzoek leiden tot een

nieuw doelwit voor het verbeteren van behandelingen die gebaseerd zijn op

vreesextinctie.

Muizen

184

2020-Q2-035

1 jaar en 5 maanden (12/05/2020 - 30/09/2021)

PTSD, astrocyten, vrees extinctie, DREADDs

ja

neen

neen

neen

neen

12/05/2020

Ja, max. 1 maand na de einddatum van het project



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum

te beperken.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Verstoring van vrees vermindering door een psychedelicum

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

We gebruiken muizen als diermodel aangezien ze sterke overeenkomsten vertonen met 

mensen op het vlak van gedrag en neurobiologie. Inzichten verkregen uit deze 

diermodellen kunnen bijgevolg met aanzienlijke waarschijnlijkheid geëxtrapoleerd 

worden naar de mens. De delen van de hersenen die betrokken zijn bij het opwekken 

van vreesreacties zijn namelijk sterk geconserveerd bij zoorgdieren. 

Tijdens de proeven zullen de dieren blootgesteld worden aan milde electrische schokken 

en zal een vrees reactie uitgelokt worden. Dit is noodzakelijk om het effect van het 

psychedelicum op de vreesreactie te onderzoeken. De tijdsduur van deze vreesreactie is 

beperkt to enkele minuten. De gezondheid van de dieren wordt nauwkeurig opgevolgd 

en de dieren blijven in groep gehuisvest. De muizen worden verdoofd vooraleer ze 

gedood worden. 

neen

neen

neen

Muizen worden geïnjecteerd met een fysiologische oplossing of een fysiologische

oplossing met psychedelium. Ze worden onderworpen aan een procedure waarbij ze

herhaaldelijk blootgesteld worden aan een geluid en een milde electrische schok.

Vervolgens worden ze opnieuw blootsgesteld aan het geluid waarbij een vrees reactie

uitgelokt zal worden. Op het einde van het experiment worden de dieren gedood door

een overdosis barbituraten. Globaal wordt een matig ongemak verwacht voor de dieren. 

Tot op heden zijn geen dierloze modellen beschreven die toegepast onderzoek naar

vreesverwerking toelaten. Dit soort onderzoek impliceert het bestuderen van

gedragsresponsen en onderliggende adaptaties in neuronale netwerken die deze

gedragdsresponsen drijven. We kiezen voor een diermodel dat neurobiologisch sterk

overeenkomt met mensen om predicties te kunnen maken voor toepassingen in

mensen.   

Het aantal proefdieren werd statistisch berekend als het kleinste aantal dat noodzakelijk

is om een relevant resutaat te bekomen op basis van voorafgaande experimenten. 

Psychedelica, een soort van geestverruimende middelen, worden onderzocht voor het

behandelen van psychiatrische aandoeningen zoals angststoornissen of post-

traumatische stress. Het blijft echter onduidelijk hoe deze middelen vrees reacties op

korte en lange termijn kunnen beïnvloeden. Vrees extinctie is het verschijnsel waarbij

herhaalde blootstelling aan een prikkel die vrees uitlokt uiteindelijk zal leiden tot een

lagere vrees respons. We onderzoeken of een psychedelicum een negatief effect kan

hebben op dit verschijnsel. 

Het voorgestelde experiment kan inzicht opleveren in de effecten van psychedelica op

het verwerken van vrees. Aangezien pscychedelica onderzocht worden voor het

behandelen van patiënten met psychiatrische aandoeningen kunnen onze resultaten

beter inzicht geven in het behandelen van personen met een angststoornis of post-

traumatische stress stoornis. 

Muizen

28

2020-Q2-036

01/06/2020 - 31/12/2020

Vrees - extinctie - psychedelicum

ja

je

neen

neen

neen

29/05/2020

Ja - binnen twee maand na aflopen van het project



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum

te beperken.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Een pilootstudie ter karakterisatie van de vrijgave van moleculen specifiek vrijgegeven 

door een welbepaald type gliacellen in de hersenen.

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Een muis vertoont grote overeenkomsten met het centraal zenuwstelsel van de mens. 

Inzichten verkregen uit deze diermodellen kunnen bijgevolg met grote waarschijnlijkheid 

worden doorgetrokken naar de mens. 

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. Tijdens en na de operatie 

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.

neen

neen

neen

De pijn en het lijden bij de dieren die we bestuderen in deze studie is voornamelijk

geconcentreerd rond de periode van de chirurgie (matig ongemak). De geplande

operaties gebeuren echter steeds onder algemene verdoving met gepaste pijnstilling

(minstens tot 48u na de operatie; matig ongemak). Nadien zullen de dieren worden

gemonitord voor de vrijgave van moleculen. In dit systeem zullen ze vrij kunnen bewegen

en hebben ze ten allen tijde toegang tot water en voedsel. De dieren zullen injecties

krijgen, de geïnjecteerde moleculen op zich geven geen aanleiding tot lijden. Het

injecteren op zich geeft aanleiding tot matig ongemak. Op het einde zullen de dieren

worden geëuthanaseerd en de hersenen worden gebruikt voor verdere analyse. De

combinatie van alle bovenvermelde handelingen geeft aanleiding tot ernstig ongemak.

De interactie tussen astrocyten en neuronen (twee verschillende soorten cellen in het

brein) is complex. In deze studie willen we de vrijgelaten moleculen bestuderen uit

astrocyten in gezonde toestand. Om zo betrouwbaar mogelijke resultaten te bekomen is

de complexe interactie tussen deze twee cellen noodzakelijk en bestaat er nog geen

methode om dit te testen op artificieel weefsel. 

We gebruiken hier microdialyse & biosensoren. Biosensoren kunnen meermaals worden

gebruikt waardoor we het aantal dieren kunnen verminderen. Hierdoor kunnen eveneens

verschillende moleculen getest worden op hetzelfde dier. Tevens testen we de

haalbaarheid van de combinatie van biosensoren en microdialyse, wat tot verdere

vermindering kan leiden. Tot slot gaan we eerst de correcte plaatsing van de

biosensoren bepalen buiten het lichaam op hersenweefsel (ex vivo), waardoor we nadien

een minimaal aantal dieren moeten gebruiken.

Astrocyten zijn een soort hersencellen die instaan voor homeostase in het centraal

zenuwstelsel. In verschillende neuronale ziekten, ziet men veranderingen in activeit en

vorm van astrocyten, hierdoor wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar hun rol in

het ontstaan en in de progressie van deze ziekten. In dit project wordt onderzocht wat de

effecten zijn van activatie van astrocyten op de moleculen (hier specifiek glutamaat) die

ze vrijgeven. Die moleculen kunnen op hun beurt voor-of nadelen hebben bij het normaal

functioneren van de hersenen. De vrijgekomen moleculen worden geanalyseerd met

behulp van twee verschillende technieken op verschillende plekken in de hippocampus,

een regio in het brein die geassocieerd wordt met het vormen van geheugen en ziektes

als epilepsie.

Het begrijpen van de rol van astrocyten en de moleculen die ze vrijgeven bij activatie of

inhibitie in gezonde toestand is een eerste stap in het onderzoek naar

behandelingsmogelijkheden voor neuronale ziekten. Door deze cellen selectief te gaan

moduleren zullen we meer begrijpen over de normale functie van astrocyten en welke

signaalmoleculen (gliotransmitters) ze vrijgeven. Door de vrijgave van glutamaat te

onderzoeken hebben we een beter beeld van hoe deze astrocyten bijdragen aan de

normale functie van het brein. Uiteindelijk draagt dit onderzoek bij aan de zoektocht naar

nieuwe strategiën voor het behandelen van ziektes van het centrale zenuwstelsel, zoals

epilepsie of alzheimer, twee ziekten waarin het labo gespecialiseerd is.

Muizen

88 muizen

2020-Q2-037

Van 01/07/2020 tot 30/06/2024

Astrocyten, DREADDs, chemogenetische modulatie, gliotransmitters

ja

neen

neen

neen

neen

16/06/2020

Ja, tegen het einde van het project zal er een retro-spectieve analyse worden uitgevoerd. 

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.



Volgenummer van de niet-technische 

samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Het project zal worden onderworpen aan een 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van 
Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch 
Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of  

wetenschappelijke of klinische noden  die 

aangekaart worden (maximaal 1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen, dieren 

of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 
Wat is het maximaal aantal van deze dieren 
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 aan het begin van elke experiment geïnjecteerd met tumorcellen. In 

experiment 1 worden muizen geïnjecteerd met tumorcellen die genetisch gewijzigd 

werden om verschillende vormen van kameel afgeleide antistoffen tot uiting te 

brengen. Muizen worden om de 72 uur geïnjecteerd met PD-1 of controle 

antistoffen (totaal = 5 behandelingen). Er wordt verwacht dat muizen met tumoren 

die de LAG-3 gerichte kameel afgeleide antistof uitscheiden alsook de PD-1 

antistoffen verkrijgen tragere tumorgroei vertonen dan de controlegroep. In 

experiment 2 worden de muizen geïnjecteerd met tumorcellen die voordien niet 

genetisch behandeld werden. Wanneer muizen een voelbare tumor hebben, zullen 

ze behandeld worden met een virus die de genetisch materiaal van de kameel-

afgeleide-antistof  overbrengt, geselecteerd in het meest doeltreffende vorm (keuze 

na experiment 1). Een dag later zullen de muizen behandeld worden met een 

injectie van PD-1 of met controle antistoffen (totaal = 5 behandelingen), dit om de 

72uur. Het eindpunt om het dier te doden wordt gedefinieerd op basis van de 

tumorgroei en het welzijn van de muis. De graad van ernst = "ernstig", omwille van 

de tumorgroei die maximaal 1500mm³ zal zijn.

De complexe interacties tussen immuuncellen en kankercellen kunnen onvoldoende 

in vitro (in celculturen) nagebootst worden. Daarom zijn proefdieren noodzakelijk 

om de beoogde einddoelen te bekomen. Momenteel zijn er geen andere 

mogelijkheden beschikbaar die deze studie mogelijk zouden maken. 

Om statistische redenen moeten voldoende dieren getest worden om waardevolle 

conclusies te kunnen trekken. Protocollen uitgewerkt met de hulp van statistici 

garanderen dat niet meer dieren dan nodig worden blootgesteld aan de te 

onderzoeken behandeling.

We zullen het dikke darm kankermodel (MC38) gebruiken, omdat we in voorgaand 

onderzoek hebben aangetoond dat de groei van deze kanker beïnvloed wordt door 

moleculen die een remmende werking hebben op het immuunsysteem.

Alle handelingen worden uitgevoerd terwijl de proefdieren worden verdoofd met 

gasanesthesie om de stress en het lijden van de dieren te verminderen. 

muis
104 muizen

neen
neen
neen
neen
neen
neen

Tumoren zijn een celmassa bestaande uit kankercellen die verweven zijn met tal 

van andere celtypes waaronder cellen van het afweersysteem. Deze immuuncellen 

kunnen helpen in de afweer tegen kankercellen maar worden onder invloed van 

allerlei factoren onderdrukt in hun antikankeractiviteit. LAG-3 en PD-1 zijn zo'n 

moleculen die dergelijke remmende werking uitoefenen op het immuunsysteem. 

Verschillende behandelingen worden onderzocht om moleculen met een remmende 

werking uit te schakelen en aldus de immuuncellen de kans te geven om de 

kankercellen aan te vallen. In een vorig project hebben we kunnen aantonen dat 

een PD-1 antistofbehandeling versterkt wordt door de combinatie met een LAG-3 

antistofbehandeling. In dit project willen we evalueren of PD-1 antistofbehandeling 

ook kan versterkt worden door ze te combineren met de door ons ontwikkelde 

kameel-afgeleide-antistof gericht tegen LAG-3. Een van de voordelen om kameel 

afgeleide antistoffen te gebruiken is omdat ze klein in vorm zijn en dus goed in staat 

zijn om in tumoren te dringen. Vervolgens kunnen kameel afgeleide antistoffen ook 

makkelijk genetisch afgeschreven worden, wat het een interessant molecule maakt 

voor behandelingen via genetische benadering.

2020-Q2-038

Niet-technische titel van het project Evaluatie van een kameel afgeleide antistof om een mechanisme dat kanker 

behandeling tegenwerkt te neutraliseren.
15/04/2020

Looptijd van het project (begin- en einddatum) 01/06/2020 tot 30/05/2021

Ja, binnen de 2 maand na afloop van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)
Kanker, antilichaam, remmende molecule

neen
ja

Uit een voorgaande studie hebben we geleerd dat een behandeling gericht op de 

remmende factor PD-1 een betere uitkomst geeft als deze gecombineerd werd met 

een behandeling gericht tegen LAG-3. Dit model is uiterst geschikt om de door ons 

ontwikkelde kameel-afgeleide-antistof gericht tegen LAG-3 te testen. We zouden 

een vernieuwende aanpak kunnen onderzoeken mits we deze antistof willen 

aanleveren in de vorm van een genetische therapie. Mits succes zal dit onderzoek 

uitgebreid worden om zo beter inzicht te krijgen in tumorbehandelingen, gebruik 

makend van kameel- afgeleide-antistof.



Volgenummer van de niet-technische 
samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Het project zal worden onderworpen aan een 

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Reglementaire testen en routineproductie
Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van 
Behoud van soorten
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek
Onderhouden van kolonies van genetisch 

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

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

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

2020-Q2-039

Niet-technische titel van het project Validatie van de antikanker eigenschappen van kameel antilichamen die binden 
aan neuropiline-1: rol van “killer” immuuncellen.
29/05/2020

Looptijd van het project (begin- en einddatum)
29/05/2020 tot 31/05/2021
Ja, binnen de 2 maand na afloop van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 
karakters)

Kanker, immuuncellen, neuropiline, nanobody, immuuntherapie

ja
neen

Mits succes zal dit project bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe nanobody-
gebaseerde geneesmiddelen die alleen of in combinatie met bestaande kanker 
therapieën kunnen gebruikt worden om deze laatste te versterken.

Muis
120

neen
neen
neen
neen
neen
neen

Tumoren zijn vaak sterk bevolkt met immuuncellen die tumorgroei bevorderen. 
Deze tumor bevorderende immuuncellen liggen vaak aan de basis van het falen 
van kankertherapieën die inwerken op tumor doorbloeding of immuuntherapie. Wij 
willen eiwitten, in het bijzonder neuropiline, uitgedrukt op tumor bevorderende 
immuuncellen, valideren als doelwit om nieuwe geneesmiddelen (gebaseerd op 
nanobodies, een fragment van kameel antilichamen ) te ontwikkelen die alleen of 
in combinatie met bestaande therapieën kunnen gebruikt worden (om deze laatste 
te versterken). In dit project wordt dieper ingegaan op de rol van een specifiek 
immunceltype, "killer" T cellen, die kankercellen kunnen doden.

Muizen worden aan het begin van elk experiment geïnjecteerd met tumorcellen die 
ofwel controle nanobodies uitdrukken, ofwel nanobodies die neuropiline kunnen 
binden. Dit gebeurt in muizen waarbij de "killer" T cel populatie intact is of afwezig 
is. De tumorgroei wordt opgevolgd. Graad van ernst = ernstig omwille van 
tumorgroei die soms kan gepaard gaan met oppervlakkige wondvorming.

Neuropiline interageert met verschillende andere eiwitten in de tumor omgeving. 
Daarenboven wordt deze uitgedrukt op verschillende immuuncellen en 
kankercellen. Deze complexe moleculaire en cellulaire interacties kunnen 
onvoldoende in proefbuizen nagebootst worden. Daarom zijn proefdieren 
noodzakelijk om de beoogde einddoelen te bekomen. Momenteel zijn er geen 
modellen, bestaande uit lagere diersoorten, beschikbaar die deze studie mogelijk 
zouden maken.

Om statistische redenen moeten voldoende dieren getest worden om waardevolle 
conclusies te kunnen trekken. Protocollen uitgewerkt met de hulp van statistici 
garanderen dat niet meer
dieren dan nodig worden gebruikt in de voorgestelde procedures.

Het gebruikte proefdiermodel werd gekozen omwille van de gelijkenis met humane 
kankers en hun invaderende "killer" T cellen. Verschillende wetenschappelijke 
publicaties hebben dit reeds bewezen. De muizen hebben een functionerend 
afweersysteem wat toelaat om de rol van "killer" T cellen op de tumorgroei na 
blokkering van neuropiline te onderzoeken. 

Alle handelingen worden uitgevoerd terwijl de proefdieren worden verdoofd met 
gasanastesie. 



Volgenummer van de niet-technische 

samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Evaluatie van een antilichaam combinatie therapie om kankerbestrijding efficienter te

maken. 

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Het gebruikte proefdiermodel werd gekozen omwille van de gelijkenis met humane

kankers en infiltratie met immuuncellen, waaronder macrofagen en T cellen.

Verschillende publicaties hebben ook aangetoond dat PD1 tot expressie komt in het

voor deze studie gebruikte model. Dit laat ons toe om de tumorgroei na inhibitie van

neuropiline en PD1 blockade te onderzoeken. 

Alle handelingen worden uitgevoerd terwijl de proefdieren worden verdoofd met

gasanastesie. 

neen

neen

neen

Muizen worden aan het begin van elke experiment ingespoten met tumorcellen die

ofwel controle nanobodies uit drukken, ofwel nanobodies die neuropiline kunnen

binden. Vervolgens worden de muizen met een reeds bestaande therapie (anti-PD1)

behandeld om het antikanker effect te versterken en resistentie mechanismen tegen te

gaan. De tumorgroei wordt opgevolgd. Graad van ernst = ernstig omwille van

tumorgroei die soms kan gepaard gaan met ulceratie.

Neuropiline interageert met verschillende andere eiwitten in de tumor-omgeving.

Daarenboven wordt deze uitgedrukt op verschillende immuuncellen en kankercellen.

Deze complexe moleculaire en cellulaire interacties kunnen onvoldoende in vitro

nagebootst worden. Daarom zijn proefdieren noodzakelijk om de beoogde einddoelen

te bekomen. Momenteel zijn er geen modellen, bestaande uit lagere diersoorten,

beschikbaar die deze studie mogelijk zouden maken.

Om statistische redenen moeten voldoende dieren getest worden om waardevolle

conclusies te kunnen trekken. Protocollen uitgewerkt met de hulp van statistici

garanderen dat niet meer

dieren dan nodig worden gebruikt in de voorgestelde procedures.

Tumoren zijn vaak sterk geïnfiltreerd met immuuncellen die tumorgroei bevorderen.

Deze tumor bevorderende immuuncellen liggen vaak aan de basis van het falen van

kankertherapieën die inwerken op tumor doorbloeding of immuuntherapie. Wij willen

eiwitten, in het bijzonder neuropiline, uitgedrukt op tumor bevorderende immuuncellen,

valideren als doelwit om nieuwe geneesmiddelen (gebaseerd op nanobodies) te

ontwikkelen die alleen of in combinatie met bestaande therapieën kunnen gebruikt

worden (om deze laatste te versterken). In dit project wordt dieper ingegaan op een

combinatie therapie.

Mits succes zal dit project bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe nanobody-

gebaseerde geneesmiddelen die alleen of in combinatie met bestaande kanker

therapieën kunnen gebruikt worden om deze laatste te versterken.

Mus Musculus

132

2020-Q2-040

02/06/2020 tot 30/06/2021

Kanker, immuuncellen, neuropiline, nanobody, immuuntherapie

ja

neen

neen

neen

neen

02/06/2020

Ja, binnen de 2 maand na afloop van het project



Volgenummer van de niet-technische 

samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of

wetenschappelijke of klinische noden die

aangekaart worden (maximaal 1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of

hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen, dieren

of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke

of verwachte graad van ernst van deze effecten en

wat is het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)
Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd

is met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen

worden om de negatieve effecten op het welzijn

van de dieren (pijn, lijden, angst of blijvende

schade) tot een minimum te beperken.

je

neen

neen

neen

26/06/2020

ja, ten laatste 2 maand na afloop van het project

2020-Q2-041

01/08/2020 tot 31/07/2021

Kanker, vaccinatie, immuuncellen

neen

De muis is de meest aangewezen diersoort die we kunnen gebruiken om nieuwe

kanker behandelingen te onderzoeken waarbij onderhuidse toediening belangrijk is. Er

werd eerder aangetoond dat de resultaten bekomen in muizen, kunnen vertaald

worden naar de mens. 

Het onderhuids injecteren van de gel gebeurt onder verdoving. De dieren worden

dagelijks opgevolgd, waarbij gedrag, welzijn en de plaats van injectie wordt

gecontroleerd. Een score wordt toegekend voor elk van deze parameters. Deze

worden genoteerd in een dierenwelzijnsdagboek en zijn een leidraad om de pijn en het

lijden van het dier correct in te schatten. Wanneer deze te hoog is wordt het dier

gedood. 

neen

neen

neen

Muizen krijgen de gel onderhuids toegediend. Op verschillende tijdstippen na

toedieningen worden de muizen gedood voor analyse van het bloed en de plaats van

injectie. De onderhuidse injectie wordt uitgevoerd bij muizen die met gasanesthesie zijn

verdoofd. De graad van ernst is matig.

De experimenten zijn bedoeld om na te gaan of onderhuidse injectie van de gel

dendritische cellen zal aantrekken. Indien dit het geval is, zullen we deze gel later

bestuderen als platform om factoren af te leveren die de dendritische cel in staat stelt

om afweercellen met een kankerdodende functie op te wekken. Omdat aantrekking

van dendritische cellen en activatie van afweercellen wordt beïnvloed door complexe

interacties tussen afweercellen evenals kankercellen, kan dit enkel in een

proefdiermodel worden bestudeerd.

We verwachten in deze studie een "zwart-wit" verschil, namelijk geen aantrekking van

dendritische cellen in controle dieren en aantrekking van dendritische cellen in dieren

die de gel onderhuids krijgen toegediend. Omwille van deze verwachte resultaten zijn

slechts een beperkt aantal dieren nodig per conditie en per te bestuderen tijdstip,

namelijk 3.

Kanker behandelingen die het afweersysteem aanzetten om kankercellen aan te vallen

zijn in opmars. Belangrijk hierbij is dat het afweersysteem goed wordt onderwezen wat

kankercellen zijn en hoe deze te herkennen. Dit kan met kanker vaccinatie. Daarvoor

moet een bepaald celtype van het afweersysteem ingeschakeld worden, namelijk de

denritische cel. Deze neemt een centrale taak op in het onderwijzen van talrijke andere

afweercellen. In dit project hebben we tot doel een gel die onderhuids kan geïnjecteerd

worden te onderzoeken op zijn mogelijkheid om dendritische cellen aan te trekken.

Indien dit lukt, kan deze gel beladen worden met factoren die de functie van de

dendritische cel kunnen versterken om op die manier een sterkere antikanker afweer

op te wekken.

Aantonen dat de gel die onderhuids wordt geïnjecteerd in staat is om dendritische

cellen aan te trekken, zal het pad effenen om de gel te laden met factoren die de

functie van de dendritische cel kunnen versterken. Op die manier zal de dendritische

cel beter in staat zijn om met andere cellen van het afweersysteem te communiceren

en een sterkere antikanker afweer op te wekken.

muis

54

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Worden immuuncellen aangetrokken naar een gel die onderhuids kan toegediend

worden? 
Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100

karakters)



Volgenummer van de niet-technische 

samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van

de gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is 

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Toezicht op de kwaliteit van verbruiksartikelen bij medisch begeleide voortplanting

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

De muis is een veel gebruikt en goed gekarakteriseerd diermodel in het onderzoek 

naar voortplanting. De vroege ontwikkeling van de muis is vergelijkbaar met die van 

het menselijke embryo.

De manipulaties (2 korte injecties) zijn minimaal invasief en vragen enkel een extra 

controle van het gedrag, lichaamsconditie,… de dagen na de injectie. Indien blijkt dat 

er een probleem optreedt, worden de dieren via cervicale dislocatie geëuthanaseerd.

neen

neen

neen

De verwachte pijn is licht. De vrouwelijke muizen ondergaan slechts minimale ingrepen

(2 injecties). We verwachten geen negatieve effecten bij de dieren. Mochten er toch

wijzigingen zijn in het gedrag, reactie op prikkels, uiterlijk (vacht, ogen,…) en

lichaamsconditie zullen de dieren d.m.v. cervicale dislocatie geëuthanaseerd worden.

Dit laatste gebeurt ook op het einde van het experiment om het benodigde weefsels te

kunnen collecteren. De mannelijke dieren worden niet geïnjecteerd, maar worden eerst

geëuthanaseerd waarna weefselcollectie volgt.

Ethisch is het onverantwoord om dergelijke testen uit te voeren op embryo's van

patiënten. Het is onmogelijk om de respons van een embryo na te bootsen door een

cellijn, bijgevolg is men genoodzaakt om embryo's van dierlijke oorsprong te

gebruiken. Voor dergelijke testen vormt de muis een waardevol alternatief. 

Om statistisch zinvolle resultaten te verkrijgen en met voldoende zekerheid de

veiligheid van een product te kunnen bepalen, werd de grootte van onze experimentele

groepen berekend met het programma G*power.

Het is belangrijk dat de kwaliteit van producten, vooraleer zij gebruikt worden in

laboratoria, nagegaan wordt. Het bevruchten van eicellen en opkweken van menselijke

embryo's is een zeer delicaat proces dat eenvoudig verstoord wordt door de producten

waarmee zij in aanraking komen. Om een optimale ontwikkeling van deze waardevolle

embryo's te garanderen, wordt de veiligheid van deze producten op voorhand getest

op het sperma, de eicellen en embryo's van muizen.

De experimenten die uitgevoerd worden in het kader van deze kwaliteitscontrole

garanderen de optimale ontwikkeling van menselijke embryo's in het kader van een

fertiliteitsbehandeling.

Muizen 

975

2020-Q2-042

1/07/2020-1/07/2025

kwaliteitscontrole, IVF, laboratorium, embryo

neen

je

neen

neen

neen

26/06/2020

ja, ten laatste 2 maand na einde project



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

neen

neen

neen

neen

 26/06/2020

Ja

2020-Q2-043

01/07/2020-30/06/2025

Voorlopercellen, zaadcellen, groen fluorescent proteïne, testikels, muismodel

ja

Wij maken gebruik van muizen voor ons onderzoek omdat vele aspecten van de 

teelbalontwikkeling en zaadcelformatie bewaard bleven tussen muis en mens. 

Dagelijkse controle wordt gegarandeerd door de dierverzorgers van het centraal 

animalarium. De kweken worden eveneens 3 keer per week opgevolgd door onze dienst. 

De nakomelingen zullen binnen de zeven dagen na hun geboorte op de meest humane 

manier worden gedood om vervolgens weefsel van te collecteren en in te vriezen voor 

later gebruik. Het ongemak van de dieren is dus van kortste duur. 

neen

neen

ja

Wanneer de ouderdieren hun reproductief eindput bereikt hebben, worden ze via het AWB

met andere onderzoeksgroepen gedeeld of in andere gevallen pijnloos gedood in het

centrale animalarium door CO2 inhalatie. De enige handeling die met de nakomelingen

gesteld zal worden is onthoofding binnen de zeven dagen na hun geboorte. Dit is de

meest humane manier van doding bij zulke jonge dieren met nog een onderontwikkeld

lichaam. 

Adult en voornamelijk immatuur menselijk teelbalweefsel is moeilijk te verkrijgen.

Bovendien werden de meeste successen omtrent zaadvoorlopercelculturen geboekt in

muizen en zijn daarom een goed startpunt voor deze studie.

Onze doelstelling is om voorlopercellen van zaadcellen in cultuur op te kweken, in plaats

van deze telkens uit een nieuwe muis te isoleren, zodat dit een bron wordt van cellen voor

onderzoek. Wij staan verder open voor het delen van ons onderzoeksmateriaal met

andere onderzoekers. 

Het cultiveren van voorlopercellen (stamcellen) van muiszaadcellen in cultuurschalen

verloopt het efficiëntst met cellen afkomstig van een welbepaald type muizen. Door

moederdieren te gebruiken met een specifieke achtergrond die bovendien een genetische

wijziging bezitten - in de vorm van een toegevoegd gen voor groen fluorescent proteïne -

en te kruisen met geselecteerde mannetjes van een ander type hebben de nakomelingen

de gewenste gecombineerde achtergrond. Bijgevolgd zijn deze nakomelingen ideale

donoren om zaadvoorlopercellen van af te leiden; ze hebben een optimale achtergrond en

zijn tegelijk drager van een groen fluorescent proteïne dat de identificatie van de

donorcellen in de experimenten vergemakkelijkt. 

Het gebruik van gekweekte stamcellen uit dieren laat individuele technische handelingen

toe zonder onnodig dierenleed en heeft verschillende toepassingen: onderzoek naar de

basismechanismen achter stamcelvernieuwing en zaadcelformatie kan worden

geïmplementeerd als vruchtbaarheidsbehandeling voor onvruchtbare mannen en worden

omgezet naar een screeningstest voor vruchtbaarheidsverstorende stoffen. Het zou zelfs

mogelijk kunnen worden om gezonde zaadcellen, en dus nakomelingen, te ontwikkelen

van een man met een ziekmakende genetische aandoening. 

muis

6 muizen

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Het kweken van een gespecialiseerd muismodel voor het afleiden van groen 

fluorescerende zaadvoorlopercellen

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Ontrafelen van de diversiteit van B cellen in de tumor en lymfeknoop op basis van 

verschillen in eiwitten en locatie binnen de tumor

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Muizen zijn een diersoort die een immuunsysteem hebben dat gelijkaardig is aan dat 

van de mens en dat reeds uitgebreid bestudeerd werd. Vooral in tumoronderzoek is dit 

van groot belang, omdat een tumor bestaat uit zowel kankercellen als 'goede' cellen, 

zoals immuuncellen die interageren. Deze complexe interacties zijn momenteel echter 

nog niet reproduceerbaar in proefbuisjes. Onderzoek in muizen is in dit geval dus nodig 

om onderzoeksresultaten te kunnen vertalen naar een menselijke situatie.

Gezien we het effect van kanker willen bestuderen, moeten de muizen uiteraard eerst 

ziek worden, wat onvermijdelijk een zekere graad van ongemak met zich meebrengt. 

Maar het welzijn van de dieren zal opgevolgd worden en indien de dieren zodanig 

zouden lijden dat bepaalde eindpunten (vooraf bepaalde indicaties om te vermijden dat 

onnodige pijn zou ondervonden worden) bereikt worden, dan zullen ze onmiddellijk 

gedood worden.		

neen

neen

neen

Om de tumorgroei op te volgen zullen de muizen onderhuids ingespoten worden met

kankercellen om de vorming van tumoren te veroorzaken. Dit veroorzaakt tijdens de

inspuiting een licht lijden, maar dit ebt snel weg. De tumor zorgt zelf niet voor pijn, maar

kan voornamelijk zorgen voor een licht verhinderde mobiliteit. De muizen zullen na de

inspuiting dan opgevolgd worden en de tumorgrootte zal opgemeten worden om de 2 à

3 dagen.

Het is cruciaal om eerst te bepalen hoe B cellen zich 'natuurlijk' gedragen in de tumor

alvorens over te stappen op dierloze methoden. Er is momenteel immers nog geen

alternatieve methode die de tumoromgeving zo goed kan benaderen.

De aangegeven hoeveelheid muizen werd bepaald door het minimum aantal muizen te

gebruiken waarmee statistische tests kunnen uitgevoerd worden. Zo wordt het

onnodige gebruik van dieren verminderd. 

Tumoren bestaan niet enkel uit kankercellen, maar ook uit allerlei gewone cellen, zoals

immuuncellen. Sommige immuuncellen kunnen door kankercellen corrupt worden en zo

de tumorgroei bevorden. Andere bevechten de tumor. B cellen zijn een type

immuuncellen waarover nog niet veel gekend is binnen vaste tumoren. Met dit project

wensen we te ontrafelen welke types B cellen er bestaan en wat hun functie is binnen

de tumor. Hiervoor willen we de data uit vorige experimenten bevestigen op basis van

waargenomen verschillen in eiwitten. Er werd immers in vorige experimenten gekeken

naar de diversiteit van B cellen in de tumor op basis van verschillen in RNA, de

voorganger van eiwitten. Het is echter niet zo dat de hoeveelheid van RNA perfect

overeenkomt met de hoeveelheid eiwit; informatie die wel nodig is voor volgende

experimenten. Ook zal de locatie van B cellen in de tumor onderzocht worden. 

Door een betere karakterisering van B cellen binnen de tumor zal onderzoek naar hun

rol binnen de tumorontwikkeling fors versneld worden. Het is van cruciaal belang om te

begrijpen wat er zich afspeelt in een tumor alvorens deze te bevechten. Hierdoor

komen hopelijk interessante doelwitten naar voren voor kanker(immuun)therapie.

muis

242 muizen

2020-Q2-044

01/05/2020 - 30/04/2024

Kanker; Tumor; B cellen; lymfeknoop

ja

neen

neen

neen

neen

29/04/2020

Ja, binnen 2 maanden na afloop van het project



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Ontrafelen van de functionele B cel diversiteit in de tumor en lymfeknoop door middel 

van verschillende proefbuis-technieken

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Muizen zijn een diersoort die een immuunsysteem hebben dat gelijkaardig is aan dat 

van de mens en dat reeds uitgebreid bestudeerd werd. Vooral in tumoronderzoek is dit 

van groot belang, omdat een tumor bestaat uit zowel kankercellen als 'goede' cellen, 

zoals immuuncellen die interageren. Deze complexe interacties zijn momenteel echter 

nog niet reproduceerbaar in proefbuisjes. Onderzoek in muizen is in dit geval dus nodig 

om onderzoeksresultaten te kunnen vertalen naar een menselijke situatie.

Gezien we het effect van kanker willen bestuderen, moeten de muizen uiteraard eerst 

ziek worden, wat onvermijdelijk een zekere graad van ongemak met zich meebrengt. 

Maar het welzijn van de dieren zal opgevolgd worden en indien de dieren zodanig 

zouden lijden dat bepaalde eindpunten (vooraf bepaalde indicaties om te vermijden dat 

onnodige pijn zou ondervonden worden) bereikt worden, dan zullen ze onmiddellijk 

gedood worden.		

neen

neen

neen

Om de tumorgroei op te volgen zullen de muizen onderhuids ingespoten worden met

kankercellen om de vorming van tumoren te veroorzaken. Dit kan tijdelijk aanleiding

geven tot een ernstig lijden. De muizen zullen dan opgevolgd worden en de

tumorgrootte zal opgemeten worden om de 2 à 3 dagen.

Het is cruciaal om eerst te bepalen hoe B cellen zich 'natuurlijk' gedragen in de tumor

alvorens over te stappen op dierloze methoden. Er is momenteel immers nog geen

alternatieve methode die de tumoromgeving zo goed kan benaderen.

De aangegeven hoeveelheid muizen werd bepaald door enerzijds via vorige

experimenten te bepalen hoeveel muizen nodig zijn om voldoende B cellen te isoleren

uit een tumor en anderzijds door een zekere chronologie te hanteren. Indien 1

experiment geen positief resultaat geeft, dan zullen de opeenvolgende experimenten

niet uitgevoerd worden. Zo wordt het onnodige gebruik van dieren verminderd.

Tumoren bestaan niet enkel uit kankercellen, maar ook allerlei gewone cellen, zoals

immuuncellen. Sommige van die immuuncellen kunnen door kankercellen corrupt

worden en zo tumorgroei bevorden. Andere bevechten de tumor. B cellen zijn een type

immuuncellen waarover nog niet veel gekend is binnen vaste tumoren. Met dit project

wensen we te ontrafelen welke types B cellen er bestaan en wat hun functie is binnen

de tumor. Voor dat laatste willen we verschillende proefbuis-experimenten opstellen

waarbij de B cellen samen met andere cellen worden opgegroeid om te zien wat hun

effect is op die andere cellen. B cellen zouden bijvoorbeeld een onderdrukkende rol

kunnen aannemen in de tumor.

Door een betere karakterisering van B cellen binnen de tumor zal onderzoek naar hun

rol binnen de tumorontwikkeling fors versneld worden. Het is van cruciaal belang om te

begrijpen wat er zich afspeelt in een tumor alvorens deze te bevechten. Hierdoor

komen hopelijk interessante doelwitten naar voren voor kanker(immuun)therapie.

muis

2454 muizen

2020-Q2-045

01/05/2020 - 30/04/2024

Kanker; Tumor; B cellen; lymfeknoop

ja

neen

neen

neen

neen

24/04/2020

Ja, binnen 2 maanden na afloop van het project



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum

te beperken.

neen

neen

neen

neen

13/05/2020

Een retrospectieve analyse zal worden ingediend binnen de 2 maand na afloop van het 

project.

2020-Q2-046

13/05/2020-13/05/2022

Hersenen, parasiet, macrofagen, ziekte, genezing

ja

Ingeteelde muizenstammen bieden het voordeel dat parasiet (en medicijn) injecties op 

reproduceerbare wijze een infectie (en genezing) induceren. Genetisch gemodificeerde 

muizenstammen laten toe om de werking van het immuunsysteem beter te onderzoeken. 

Bovendien is de muis wat betreft zijn immuunsysteem en immuunresponsen zeer 

vergelijkbaar met de mens. Het welzijn en de gezondheidsstatus van de muizen zal 

dagelijks worden opgevolgd. Wanneer dieren tekenen van gezondheidsproblemen 

vertonen ten gevolge van de infectie, zullen ze worden gedood.

Vooraleer de muizen geinjecteerd worden met tamoxifen zullen ze worden verdoofd om 

pijn en ongemak te minimaliseren. Gezien we het effect van een ziekte en de genezing 

ervan willen bestuderen, moeten de muizen uiteraard eerst ziek worden, wat 

onvermijdelijk een zekere graad van ongemak met zich meebrengt. Maar in een laat 

stadium van de parasiet infectie zullen de muizen genezen worden (vooraleer duidelijke 

gezondheidsproblemen optreden!). We benadrukken dat mochten er toch duidelijke 

tekenen van gezondheidsproblemen optreden, de experimenten zullen worden gestaakt. 

neen

neen

neen

De negatieve effecten voor de muizen zijn van een ernstige graad. De muizen worden in

de buikholte geïnjecteerd met parasieten, die zich verspreiden over het hele lichaam van

de muis. Het is moeilijk in te schatten of de muizen tijdens de volledige duur van de

infectie pijn hebben of lijden. De muizen zullen in een laat stadium van de infectie

(vooraleer ze duidelijk zichtbaar lijden) een anti-parasiet behandeling toegediend krijgen,

waarna ze terug gezond worden. Uiteindelijk zullen de muizen gedood worden door

middel van een overdosis aan verdovende middelen, waarna hun hersenen verder zullen

onderzocht 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 hersenmacrofagen nagaan. Bovendien laten

de huidige technologieën het niet toe om de complexe interacties die plaatsvinden tussen

de parasiet, de gastheer (muis) en het medicijn in vitro na te bootsen. Ook in silico

methoden bieden geen alternatief, gezien de variabelen in de interactie tussen parasiet,

gastheer en medicijn niet gekend zijn. Daarom is een in vivo infectie vereist.

Om het gebruik van dieren zo beperkt mogelijk te houden, maar tegelijkertijd toch de

statistische significantie te garanderen bij het uitvoeren van deze wetenschappelijke

experimenten, werd het aantal benodigde muizen per experiment gebaseerd op eigen

voorgaande data, reeds gepubliceerd onderzoek en statistische analyses. Bovendien

isoleren we verschillende delen van de hersenen die we willen analyseren uit eenzelfde

dier om het totaal aantal gebruikte dieren zo goed mogelijk te minimaliseren.

De hersenen bevatten -net zoals alle andere organen in het lichaam- witte bloedcellen.

Wij willen specifieke soorten witte bloedcel bestuderen, genaamd macrofaag, en in het

bijzonder specifieke subtypes van macrophagen. Veel eigenschappen van die macrofaag

subtypes zijn tot op vandaag ondermaats onderzocht, maar daar gebeurt steeds meer

onderzoek naar. Onder meer in ons labo worden bepaalde eigenschappen -zoals hun

oorsprong- bestudeerd in normale conditities (dus in gezonde muizen). Wij menen

echter, dat deze eigenschappen kunnen wijzigen naargelang de condities. Daarom willen

wij met dit project nagaan hoe de oorsprong van specifieke hersenmacrofaagsubtypes

wijzigt in dieren die genezen zijn van een parasitaire infectie, vergeleken met gezonde

dieren. 

Wij beogen met ons onderzoek verschillende tot op heden onbekende aspecten van

macrofagen aan het licht te brengen. Bijgevolg zullen wij met dit onderzoek een nuttige

bijdrage leveren aan de wetenschappelijke gemeenschap in het algemeen. Bovendien

zullen de resultaten van ons onderzoek mogelijks vertaald kunnen worden naar andere

hersenaandoeningen. Tegenwoordig worden veel middelen geïnvesteerd in onderzoek

naar therapieën tegen Alzheimer, Parkinson, Multiple Sclerosis, en andere

hersenziekten. Het is echter niet geweten hoe de mentale toestand zal zijn van patiënten

die genezen van de ziekte -eenmaal er geneesmiddelen worden gevonden. Ons

onderzoek zou dus ook in dit opzicht algemene informatie kunnen verschaffen over de

toestand van de hersenen tijdens hersenaandoeningen en na de genezing ervan.     

Muizen

304

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Karakterisering van specifieke subtypes witte bloedcellen in de hersenen na behandeling 

van een parasitaire infectie.

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)



Volgenummer van de niet-technische 

samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

neen

neen

neen

neen

26/05/2020

Ja, binnen twee maanden na het beëindigen van het project.

2020-Q2-047

26/05/2020 - 31/12/2021

microglia, immuun cellen, hersenonderzoek

ja

De muis leent zich uitstekend tot dit type onderzoek door de uitgebreide 

beschikbaarheid van genetisch aangepaste muizen die toelaten om specifieke 

celpopulaties te onderzoeken. Er is tevens uitgebreid onderzoek gedaan naar 

immuuncellen en microglia in de muis, wat ons toelaat onze resultaten in een correcte 

context te interpreteren en sneller nieuwe doelwitten te ontdekken die microglia-activiteit 

kunnen veranderen. Dit zal ons helpen sneller over te gaan naar klinisch toepasbaar 

onderzoek.

De dieren ondergaan één injectie in de buikholte van een onschadelijke zoutoplossing, 

of de bacteriële stof om een algemene immuunrespons te veroorzaken. De bacteriële 

stof zorgt onvermijdelijk voor ongemak en maakt de dieren ziek met symptomen zoals 

verlies aan eetlust, gewichtsverlies, koorts, stilzitten, sociale isolatie. Dit beperkt zich tot 

een duur van 12 uur, waarna de dieren gedood worden. Wel worden de dieren tijdens 

deze periode regelmatig gecontroleerd. Wanneer de graad van lijden hoger is dan 

verwacht en duidt op een onderliggend gezondheidsprobleem, worden de dieren 

gedood.

neen

neen

neen

6 van de 12 dieren zullen geïnjecteerd worden met een bacteriële stof die het

immuunsysteem stevig activeert. We hebben deze activatie nodig om de immuuncellen

in de hersenen te dwingen om de factor die we willen bestuderen (IL-10) aan te maken

en daarbij te onderzoeken om welke cellen het precies gaat. Deze bacteriële stof zorgt

er echter voor dat de dieren zich ziek beginnen voelen. Na 12 uur worden de dieren

gedood en de hersenen gedissecteerd om te weten te komen welke immuun cellen

deze stof uitscheiden. De negatieve effecten voor de muizen geïnjecteerd met deze

bacteriële stof zijn van een ernstige graad. De dieren bewegen minder, eten minder,

zonderen zich af en verliezen gewicht. Echter na 12 uur, wanneer het effect op de

hersenen door deze algemene activatie van het immuunsysteem hoog is, worden de

dieren gedood door middel van een overdosis aan verdoving, waarna de hersenen

verder onderzocht worden. De overige 6 dieren zullen geïnjecteerd worden met een

onschadelijke zoutoplossing, waardoor deze dieren enkel het ongemak van een injectie

ondergaan. Ook deze dieren worden na 12 uur gedood door een overdosis verdoving

waarna ook hier de hersenen verder onderzocht worden als controles.

Dit onderzoek beoogt om fundamentele kennis te vergaren over microglia in de

hersenen. De activiteit, vorm en functie van deze microglia en andere immuun cellen

worden sterk beïnvloed door hun biologische omgeving. Microglia werden reeds buiten

de hersenen, in platen, in leven gehouden, maar hierdoor veranderen ze drastisch van

vorm, activiteit en functie door het verlies aan communicatie met andere hersencellen.

Hierom is het van cruciaal belang deze cellen te onderzoeken binnen de complexiteit

van een intact centraal zenuwstelsel.

In dit experiment zullen 12 dieren gebruikt worden, 6 controles en 6 dieren die

geïnjecteerd worden met de bacteriële component. Op basis van voorgaande

experimenten kunnen we bepalen hoeveel dieren we minimaal nodig hebben om

voldoende hersencellen te verzamelen om een relevante analyse van al deze cellen

apart uit te kunnen voeren. We houden ons in dit experiment aan dit minimum aantal

benodigde dieren. 

Microglia zijn de belangrijkste immuuncellen binnen in het centrale zenuwstelsel. Ze

verdedigen onze hersenen tegen inkomende dreigingen, en houden het weefsel in een

gezonde toestand. Afhankelijk aan welke dreigingen microglia het hoofd moeten

bieden, kunnen deze cellen in een meer of minder actieve toestand voorkomen. Zo

kunnen ze het immuunsysteem sterker activeren, maar ook langdurige ontstekingen in

de hand werken, wat nadelig is voor onze hersenen. We willen daarom beter begrijpen

hoe het immuunsysteem binnen de hersenen zichzelf onder controle kan houden en

onderzoeken een stof (interleukine 10, of IL-10) die door bepaalde immuuncellen wordt

aangemaakt en waarvan aangenomen wordt dat het microglia-activatie kan temperen.

In deze studie trachten we te achterhalen welke hersencellen precies deze stof

aanmaken.

Dit onderzoek is van bijzonder belang in onze zoektocht naar nieuwe therapieën om

aandoeningen van onze hersenen waarbij hersencellen afsterven, te bestrijden. Een

voorbeeld hiervan is de ziekte van Alzheimer, waarin het immuunsysteem een cruciale

rol speelt. Tijdens zulke ziekteprocessen kunnen microglia als het ware op hol slaan,

maar het blijft onduidelijk in welke mate dit het ziekteproces tegenhoudt dan wel in de

hand werkt. Wanneer we beter begrijpen hoe we microgliale activatie kunnen breken en

zelfs manipuleren, biedt dit inzicht op nieuwe wegen die we kunnen inslaan om ons

eigen immuun systeem te bewapenen en te gebruiken om dit soort

hersenaandoeningen te bestrijden.

Muis (mus musculus)

12

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Op zoek naar de bron van het ontstekingsremmende IL-10 in hersenimmuuncellen om 

ontstekingen in de hersenen onder controle te houden

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum

te beperken.

neen

neen

neen

neen

03/06/2020

ja, binnen de 2 maanden na afsluiten van het project

2020-Q2-048

03/06/2020-03/06/2024

leverontsteking, parasietinfecties

ja

Hoewel soms ook honden of ratten gebruikt worrden om de effecten van dergelijke 

parasiten te bestuderen, hebben muizen reeds een afweersysteem dat voldoende 

gelijkend is op dat van mensen om bruikbare resultaten te kunnen bekomen.

Gedurende de experimenten wordt het welzijn van de dieren dagelijks opgevolgd. Indien 

er toch onverwacht ernstig lijden zou optreden, zullen de dieren gedood worden.

neen

neen

neen

De inspuitingen met parasieten, de geneesmiddelen om deze parasieten te doden en in

sommige experimenten ook met andere cellen of chemische substanties om het efftect

van de voorafgaande infectie daarop na te gaan veroorzaken zelf maar een lichte pijn.

Tijdens dit project zullen we steeds werken in een vroeg stadium van de parasietinfecties,

waarbij er maximaal een matig lijden optreedt. De dieren zullen na afloop gedood worden

om de organen zoals de lever te bestuderen.

Tot nu toe zijn er onvoldoende alternatieven voorhanden om de complexe interacties die

bij dergelijke parasietinfecties tussen verschillende cellen en organen optreden volledig

na te bootsen. 

Via een poweranalyse wordt het minimale aantal dieren berekend dat voor de

verschillende experimentele groepen nodig is om correcte besluiten te kunnen trekken.

Voorafgaand ondezoek heeft aangetoond dat er na behandeling van muizen die

geïnfecteerd zijn met trypanosoomparasieten zelfs na de genezing nog altijd verschillen

zijn in de samenstelling van bepaalde immune cellen in de lever, de zogenaamde

levermacrofagen. In deze studie wensen we de diversiteit van deze levermacrofagen

grondiger te bestuderen.

De lever is een belangrijk orgaan in ons lichaam en verstoring van dit orgaan kan op

lange termijn leiden tot aanzienlijke gezondheidsproblemen. Gezien macrofagen binnen

de lever tal van belangrijke functies uitoefenen bij het regelen van ontstekingsreacties,

kan een beter inzicht in de diversiteit van deze cellen mogelijkheden bieden voor een

betere behandeling en opvolging van ontstekingsreacties in de lever. Hoewel

parasietinfecties hierbij gebruikt worden als een model voor leverontsteking, kunnen deze

toepassingen daarbij zelfs breder zijn dan enkel voor parasietinfecties.

muizen

738 muizen

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Het begrijpen van de diversiteit van macrofagen in de liver na infecties met parasieten

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Karakterisatie van een soort witte blood cel (macrofaag) in gebieden van de 

hersentumor zonder zuurstof

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

De muis is de meest geschikte diersoort om de groei van tumoren te bestuderen. De 

muis is ook zeer vergelijkbaar met de mens wat betreft zijn immuunsysteem en 

immuunreacties. 

De algemene gezondheidsstatus van de muizen wordt van dichtbij opgevolgd door de 

proefleider en dierenverzorgers. Bovendien worden de muizen tijdens een proef 

dagelijks opgevolgd door de onderzoeker of door de werknemers van de dierenfaciliteit. 

In het geval van ernstige gezondheidsproblemen (humane eindpunten) zullen de dieren 

worden geeuthanaseerd.

neen

neen

neen

De muizen krijgen een injectie van kankercellen in de hersenen en zullen hersentumoren

ontwikkelen. Het kan niet uitgesloten worden dat deze muizen pijn hebben of lijden

tijdens de periode van tumorgroei, vandaar dat hieraan een graad van ernstig wordt

toegeschreven. Deze muizen worden uiteindelijk gedood door middel van een injectie

van verdovende middelen (overdosis), gevolgd door een perfusie.

We willen tumoren, na isolatie uit de muis, karakteriseren. Hierbij laten de huidige

technologieën het niet toe om alternatieve methodes te gebruiken. Tot op heden zijn er

geen in vitro modellen beschikbaar die alle aspecten van de tumor, de interagerende

cellen, bloedvaten, in rekening kunnen brengen en toelaten tumorgroei op te volgen.

Maar ook computergebaseerde methoden bieden geen alternatief, gezien de variabelen

in de interactie tussen de verschillende cellen aanwezig in tumoren niet gekend zijn.

Daarom is een in vivo tumor injectie vereist.

Om het gebruik van dieren zo beperkt mogelijk te houden, maar tegelijkertijd toch de

statistische significantie te garanderen bij het uitvoeren van deze wetenschappelijke

experimenten, werd het aantal benodigde muizen in samenspraak met experten

bepaald.

Glioblastoma multiforme (GBM) is de meest voorkomende en agressieve hersenkanker

in volwassenen. Algemeen is de prognose van deze ziekte zeer slecht en in de

meerderheid van de gevallen terminaal, deels door de snelle groei en complexiteit van

GBM. Er is daarom een grote vraag en nood aan nieuwe behandelingen. Om dit te

verkrijgen, is het noodzakelijk om de ontwikkeling te begrijpen van deze tumor en de

andere spelers die betrokken zijn. Het is gekend dat de aanwezigheid van macrofagen in

tumorgebieden zonder zuurstof, de tumor helpen om te groeien. Via dit project proberen

we deze cellen te begrijpen en te karakteriseren via verschillende technieken. We hopen

deze informatie later te gebruiken om nieuwe strategieën te ontwikkelen om te vechten

tegen dit soort kanker.

In verschillende studies wordt een slechte prognose geassocieerd aan macrofagen die

aanwezig zijn in tumorgebieden zonder zuurstof. Via de voorgestelde experimenten,

richten we ons op het ontdekken van nieuwe aspecten over deze macrofagen om

zodanig nieuwe manieren te vinden om tumorgroei te vertragen. Op langetermijn kan dit

project deuren openen naar nieuwe therapieën om dit soort hersenkanker te bestrijden.

muis

26

2020-Q2-049

1 jaar - 29/05/2020 - 29/05/2021

kanker, tumor immunologie, zuurstof, macrofagen

ja

neen

neen

neen

neen

29/05/2020

Ja, een retrospectieve analyse zal worden ingediend binnen 2 maand na afloop van het 

project.



Volgenummer van de niet-technische 

samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Het project zal worden onderworpen aan een 

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 dierBehoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch 

gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere proevenBeschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de 

wetenschappelijke onbekenden, of  

wetenschappelijke of klinische noden  die 

aangekaart worden (maximaal 1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen 

voortvloeien uit dit project: hoe kan 

wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of 

hoe kan dit project nuttig zijn voor  mensen, dieren of 

planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren 

(opgesplitst per soort)?In het kader van de handelingen die met de dieren 

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve 

effecten voor de dieren,  wat is de  waarschijnlijke of 

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat 

is het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te 

gebruiken en waarom er geen alternatieve  dierloze 

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig 

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de  gebruikte diersoort en 

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is 

met inachtname van de wetenschappelijke 

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden 

om de negatieve effecten op het welzijn van de 

dieren (pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een 

minimum te beperken.

Alle experimenten in dit project zijn van een milde ernstgraad. De muizen zullen een 

dieet krijgen met een hoog vetgehalte wat obesitas zal induceren. Dit voedsel wordt 

echter voor een korte tijd toegediend (2 maanden) waardoor de negatieve effecten 

op de muizen beperkt zullen blijven. Na de experimenten zullen de dieren gedood 

worden door een overdosis verdoving. 

De alternatieven die geboden worden spitsen zich toe op het meten van toxiciteit op 

weefsels en op het valideren van bepaalde behandelingen. Aangezien dit onderzoek 

beoogt om fundamentele kennis te vergaren over hersen macrofagen in obesitas is 

het belangrijk dat deze cellen in hun natuurlijke omgeving bestudeerd worden. 

Het aantal muizen dat voor dit project gebruikt zal worden werd bepaald door middel 

van statistiek, teneinde het minimaal aantal dieren te gebruiken om correcte en 

betrouwbare resultaten te bekomen.

De beschikbaarheid van verschillende varianten waarin men aanpassingen heeft 

aangebracht in het genetisch materiaal is cruciaal voor dit onderzoek en zal ons in 

staat stellen om fundamentele kennis te vergaren over het immuunsysteem in de 

hersenen tijdens obesitas. De muis is het enige organisme waarvoor zulke varianten 

beschikbaar zijn.  

De muizen krijgen voedsel dat een hoog vetgehalte bevat, wat obesitas zal 

veroorzaken. Dit voedsel wordt echter voor een korte tijd toegediend (2 maanden) 

waardoor de negatieve effecten op de muizen beperkt zullen blijven. De muizen 

zullen op deze leeftijd niet meer wegen dan muizen die een maximale levensduur 

bereikt hebben. 

ja

neen

Dit project situeert zich in het veld van de neuro-immunologie en obesitas. Deze 

twee velden hebben de voorbije jaren zeer veel aandacht verkregen. Immuuncellen 

zijn betrokken bij hersen aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer maar ook bij 

metabolische aandoeningen zoals obesitas. Hier onderzoeken we de 

verschijningsvorm en de oorsprong van immuuncellen in de hersenen tijdens 

obesitas. Met dit project trachten wij fundamentele kennis te vergaren die kan dienen 

als basis voor verder, meer toegepast onderzoek. 

muis

806

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Obesitas treft wereldwijd 1,9 miljard mensen en is uitgegroeid tot een wereldwijde 

epidemie. Tijdens obesitas ontstaat er een milde ontstekingsreactie in verschillende 

organen zoals het vetweefsel en de lever. Recent is echter aangetoond dat er ook in 

de hersenen een ontstekeningsreactie ontstaat die schade aanricht aan essentiele 

hersencellen zoals neuronen. In dit project onderzoeken wij de rol van een specifiek 

type immuuncel, de macrofaag in de ontstekingsreactie die in de hersenen opgewekt 

wordt. 

29/06/2020

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

29/6/2020-29/6/2025

Ja binnen 2 maanden na de einddatum van het project. 

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) obesitas, hersenen, macrofagen, ontsteking

2020-Q2-050

Niet-technische titel van het project

Studie van immuuncellen in de hersenen gedurende obesitas



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum

te beperken.

neen

neen

neen

neen

26/06/2020

Ja - ten laatste binnen 2 maanden na afloop van het project.

2020-Q2-051

1/07/2020 - 31/06/2022

Macrofagen - Metabolisme - Vetzuren - Citraat

ja

Het gebruik van de muis is de meest geschikte diersoort om de groei van tumoren te bestuderen. De 

muis is ook zeer vergelijkbaar met de mens wat betreft zijn immuunsysteem en immuunreacties.

De algemene gezondheidsstatus van de muizen tijdens de dierproef wordt van dichtbij opgevolgd door 

de projectmanager. Bovendien wordt de muis dagelijks opgevolgd door de onderzoeker of door de 

werknemers van de dierenfaciliteit. In het geval van ernstige gezondheidsproblemen (zoals > 20% 

gewichtsverlies en/of tumorvolume >1500mm3) worden de dieren geeuthaniseerd met CO2 of via 

nekdislocatie. Voor het bepalen van de humane eindpunten wordt gebruik gemaakt van een score tabel. 

neen

neen

neen

De dieren worden ingespoten met kankercellen en zullen subcutane tumoren ontwikkelen. Het kan niet

uitgesloten worden dat deze muizen geen pijn hebben of lijden tijdens de volledige periode van

tumorgroei, vandaar dat hieraan een niveau van ernstige pijn en lijden wordt toegeschreven. Deze

muizen worden uiteindelijk geeuthaniseerd door middel van CO2 gas of nekdislocatie. Van zodra er

ernstige gezondheidsproblemen opgemerkt worden voor het beëindigen van het experiment en het

collecteren van tumoren zullen de dieren op humane wijze worden gedood door middel van CO2 gas of

nekdislocatie.

Aangezien we de rol van vetzuur metabolisme in tumor-geassocieerde macrofagen (TAMs) willen

bestuderen, is in vivo groei van de tumor een eerste vereiste. Momenteel zijn er geen modellen,

bestaande uit lagere diersoorten, beschikbaar die deze studie mogelijk zouden maken. Bovendien zijn

de pro-tumorale eigenschappen van TAMs aangetoond en het best bestudeerd in muis. 

De hoeveelheid muizen werd bepaald via Power analyse om het onnodig gebruik van dieren te

beperken als ook de statistische significantie te garanderen bij het uitvoeren van deze

wetenschappelijke experimenten. 

Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat macrofagen aanwezig in de tumor (TAM) 

bijdragen tot tumorgroei en metastase. Recent onderzoek in ons labo heeft aangetoond dat er 

verschillende subtypes van TAM aanwezig zijn in de tumor. Bovendien konden we aantonen dat deze  

substypes van TAM een verschillende stofwisseling (metabolisme) vertonen, waarbij het anti-tumorale 

subtype een uitgesproken accumulatie (opstapeling) van het metaboliet citraat vertoont. Dergeijke 

opstapeling van citraat in cellen is vaak een voorbode voor een uitgesproken vetzuurgeneratie, die op 

zijn beurt een anti-inflammatoir, en dus ook anti-tumoraal, karakter van cellen in de hand kan werken. In 

dit poject willen we, voor het eerst, nagaan of de opstapeling van citraat in antitumorale TAM effectief 

bijdraagt tot vetzuurgeneratie in de cel. 

Dit onderzoek zou kunnen aantonen dat citraat opstapeling in anti-tumorale TAM bijdraagt tot

vetzuurgeneratie. Bijgevolg zou dit onderzoek de basis kunnen vormen voor verder onderzoek naar de

rol van vetzuurgeneratie in het derigeren van het anti-tumoraal karakter van deze cellen. Indien dit het

geval is, kan TAM metabolisme (en meer bepaald vetzuur metabolisme) gebruikt worden als een

therapeutisch doelwit  in toekomstige TAM-geabseerde kankertherapieën. 

muis

240 muizen 

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Het belang van vetzuurgeneratie in de stofwisseling van tumor-infiltrerence immuuncellen.

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 
 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Evalueren van de effectiviteit van verschillende batches anti-CD25 in het depleteren van 

regulatoire T-cellen in de tumor. 

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Gezien we het effect van kanker willen bestuderen, moeten de muizen uiteraard eerst 

ziek worden, wat onvermijdelijk een zekere graad van ongemak met zich meebrengt. 

Maar het welzijn van de dieren zal opgevolgd worden en indien de dieren zodanig 

zouden lijden dat bepaalde eindpunten (vooraf bepaalde indicaties om te vermijden dat 

onnodige pijn zou ondervonden worden) bereikt worden, dan zullen ze onmiddellijk 

gedood worden.

neen

neen

neen

Om de tumorgroei op te volgen zullen de muizen onderhuids ingespoten worden met

kankercellen om de vorming van tumoren te veroorzaken. Dit veroorzaakt tijdens de

inspuiting een licht lijden, maar dit ebt snel weg. De tumor zorgt zelf niet voor pijn, maar

kan voornamelijk zorgen voor een licht verhinderde mobiliteit. Enkel wanneer tumoren

groter dan 1000 mm
3

zijn geeft dit aanleiding tot ernstig leiden, maar dit gebeurt enkel in

de laatste dagen van het experiment. De muizen zullen daarom opgevolgd worden en

de tumorgrootte zal opgemeten worden om de 2 à 3 dagen of elke dag indien de

tumoren groter dan 1000 mm
3

zijn. Aan het einde van het experiment of indien ze

onnodig veel pijn ondervinden, zullen de dieren worden geuthanaseerd via cervicale

disolcatie of graduele blootstelling aan CO2

Een tumor is een heel complex met verschillende celtypes die aanwezig zijn. Dit is

momenteel nog niet na te bootsen in een dierloos systeem voor de complexiteit van

regulatoire T-cellen. Hierdoor is het gebruik van dierloze methodes nog niet mogelijk.

De aangegeven hoeveelheid muizen werd bepaald door een power analyse uit te voeren

om het minimale aantal muizen te bepalen die nodig zijn om significante verschillen te

detecteren. Verder, indien 1 experiment geen positief resultaat geeft, dan zullen de

opeenvolgende experimenten niet uitgevoerd worden. Zo wordt het onnodige gebruik

van dieren verminderd. 

Tumoren bestaan niet enkel uit kankercellen, maar ook uit allerlei gewone cellen, zoals

immuun cellen. Sommige van die immuun cellen kunnen door kankercellen corrupt

worden en zo tumorgroei bevorderen. Een celtype dat gekend is om de tumor mee te

helpen ontsnappen aan de vernietiging door ons immuunsysteem is de regulatoire T-

cel(Treg). Deze Treg kunnen verminderd worden in de tumor door anti-CD25 toe te

dienen aan de muizen. Op dit moment hebben we 3 anti-CD25 batches die op een

verschillende manier geproduceerd zijn waarvan we reeds aangetoond hebben dat ze in

een dierenvrij systeem een gelijkaardig effect hebben. Dit willen we in dit project verder

valideren in 2 verschillende muis tumor modellen. 

Uit dit experiment kunnen we bepalen welke batch anti-CD25 het best in staat is om de

Tregs uit de tumor te verwijderen en welke methode daarom het best is om anti-CD25 te

produceren. 

muis

288 muizen

2020-Q2-052

01/07/2020 - 30/06/2024

Kanker; regulatoire T-cellen, Behandeling 

ja

Muizen zijn een diersoort die een immuunsysteem hebben dat gelijkaardig is aan dat 

van de mens en dat reeds uitgebreid bestudeerd werd. Vooral in tumoronderzoek is dit 

van groot belang, omdat een tumor bestaat uit zowel kankercellen als 'goede' cellen, 

zoals immuuncellen die interageren. Deze complexe interacties zijn momenteel echter 

nog niet reproduceerbaar in proefbuisjes. Onderzoek in muizen is in dit geval dus nodig 

om onderzoeksresultaten te kunnen vertalen naar een menselijke situatie.

je

neen

neen

neen

26/06/2020

Ja, binnen 2 maanden na afloop van het project



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 
 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

je

neen

neen

neen

26/06/2020

Ja, binnen 2 maanden na afloop van het project

2020-Q2-053

01/07/2020 - 30/06/2024

Kanker; dendritische cellen, borstkanker, PARP inhibitoren 

ja

Muizen zijn een diersoort die een immuunsysteem hebben dat gelijkaardig is aan dat 

van de mens en dat reeds uitgebreid bestudeerd werd. Vooral in tumoronderzoek is dit 

van groot belang, omdat een tumor bestaat uit zowel kankercellen als 'goede' cellen, 

zoals immuuncellen die interageren. Deze complexe interacties zijn momenteel echter 

nog niet reproduceerbaar in proefbuisjes. Onderzoek in muizen is in dit geval dus nodig 

om onderzoeksresultaten te kunnen vertalen naar een menselijke situatie.

Gezien we het effect van kanker willen bestuderen, moeten de muizen uiteraard eerst 

ziek worden, wat onvermijdelijk een zekere graad van ongemak met zich meebrengt. 

Maar het welzijn van de dieren zal opgevolgd worden en indien de dieren zodanig 

zouden lijden dat bepaalde eindpunten (vooraf bepaalde indicaties om te vermijden dat 

onnodige pijn zou ondervonden worden) bereikt worden, dan zullen ze onmiddellijk 

gedood worden.

neen

neen

neen

Om de tumorgroei op te volgen zullen de muizen onderhuids ingespoten worden met

kankercellen om de vorming van tumoren te veroorzaken. Dit veroorzaakt tijdens de

inspuiting een licht lijden, maar dit ebt snel weg. De tumor zorgt zelf niet voor pijn, maar

kan voornamelijk zorgen voor een licht verhinderde mobiliteit. Enkel wanneer tumoren

groter dan 1000 mm
3

zijn geeft dit aanleiding tot ernstig leiden, maar dit gebeurt enkel in

de laatste dagen van het experiment. De muizen zullen daarom opgevolgd worden en

de tumorgrootte zal opgemeten worden om de 2 à 3 dagen of elke dag indien de

tumoren groter dan 1000 mm
3

zijn. Aan het einde van het experiment of indien ze

onnodig veel pijn ondervinden, zullen de dieren worden geuthanaseerd via cervicale

disolcatie of graduele blootstelling aan CO2

Een tumor is een heel complex met verschillende celtypes die aanwezig zijn. Dit is

momenteel nog niet na te bootsen in een dierloos systeem voor de complexiteitvan de

dendritische cellen. Hierdoor is het gebruik van dierloze methodes nog niet mogelijk.

De aangegeven hoeveelheid muizen werd bepaald door een power analyse uit te voeren

om het minimale aantal muizen te bepalen die nodig zijn om significante verschillen te

detecteren. Verder, indien 1 experiment geen positief resultaat geeft, dan zullen de

opeenvolgende experimenten niet uitgevoerd worden. Zo wordt het onnodige gebruik

van dieren verminderd. 

PARP inhibitor behandeling wordt nu reeds gebruikt bij patienten met BRCA mutante

borstkanker en eierstokkanker. Daarnaast werd ook aangetoont dat PARP inhibitoren

de tumor groei kunnen verminderen in eierstokkanker met niet-mutante BRCA. Verder

werd ook reeds aangetoond dat PARP inhibitoren een impact hebben op het

immuunsysteem. Vandaar dat wij in dit project willen bepalen of 2 veelgebruikte PARP

inhibitoren Olaparib en Talazoparib ook effectief kunnen zijn in 2 borstkanker modellen

met niet mutante BRCA: E0771 en Py8119. Daarnaast willen we specifiek ook

evalueren of PARP inhibitoren een impact hebben op de verschillende dendritische

cellen (DC) in de tumor. 

Enerzijds kunnen we met deze data evalueren of PARP inhibitoren ook zouden kunnen

gebruikt worden in borstkanker patienten met een niet mutant BRCA gen. Anderzijds,

door het bepalen van de impact van PARP inhibitoren op DCs kunnen we evalueren of

PARP inhibitoren kunnen gecombineerd worden met vaccinatie met cDCs om een

betere effectiviteit en reductie in tumor groei te verkrijgen. In ons labo hadden we

namelijk al ontdekt dat er in de tumor nog 2 dendritische cel types (cDC1 en cDC2)

aanwezig zijn die, indien geisoleerd uit de tumor en toegediend als vaccin de tumor

groei kunnen afremmen. 

muis

156 muizen

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Identificeren van de impact van PARP inhibitoren Olaparib en Talazoparib op tumor 

groei en dendritische cellen in borst kanker modellen E0771 and Py8119

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project nuttig

zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum

te beperken.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Het achterhalen van de oorsprong van macrofagen (type immuuncel) die aanwezig zijn in 

de tumor.

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

De muis is de meest geschikte diersoort om de groei van tumoren te bestuderen. De 

muis is ook zeer vergelijkbaar met de mens wat betreft zijn immuunsysteem en 

immuunreacties. 

De algemene gezondheidsstatus van de muizen wordt van dichtbij opgevolgd door de 

proefleider en dierenverzorgers. Bovendien worden de muizen tijdens een proef dagelijks 

opgevolgd door de onderzoeker of door de werknemers van de dierenfaciliteit. In het 

geval van ernstige gezondheidsproblemen (humane eindpunten) zullen de dieren worden 

geeuthanaseerd.

neen

neen

neen

De muizen krijgen een injectie van kankercellen in de hersenen en zullen hersentumoren

ontwikkelen. Het kan niet uitgesloten worden dat deze muizen pijn hebben of lijden tijdens

de periode van tumorgroei, vandaar dat hieraan een graad van ernstig wordt

toegeschreven. Deze muizen worden uiteindelijk gedood door middel van een injectie van

verdovende middelen (overdosis), gevolgd door een perfusie.

We willen tumoren, na isolatie uit de muis, karakteriseren. Hierbij laten de huidige

technologieën het niet toe om alternatieve methodes te gebruiken. Tot op heden zijn er

geen in vitro modellen beschikbaar die alle aspecten van de tumor, de interagerende

cellen, bloedvaten, in rekening kunnen brengen en toelaten tumorgroei op te volgen.

Maar ook computergebaseerde methoden bieden geen alternatief, gezien de variabelen

in de interactie tussen de verschillende cellen aanwezig in tumoren niet gekend zijn.

Daarom is een in vivo tumor injectie vereist.

Om het gebruik van dieren zo beperkt mogelijk te houden, maar tegelijkertijd toch de

statistische significantie te garanderen bij het uitvoeren van deze wetenschappelijke

experimenten, werd het aantal benodigde muizen in samenspraak met experten bepaald.

Glioblastoma multiforme (GBM) is de meest voorkomende en agressieve hersenkanker in

volwassenen. Algemeen is de prognose van deze ziekte zeer slecht en in de meerderheid

van de gevallen terminaal, deels door de snelle groei en complexiteit van GBM. Er is

daarom een grote vraag en nood aan nieuwe behandelingen. Om dit te verkrijgen, is het

noodzakelijk om de ontwikkeling te begrijpen van deze tumor en de andere spelers die

betrokken zijn. In dit project proberen we de oorsprong van macrofagen in de

tumoromgeving te identificeren. Het begrijpen van welke verschillende macrofagen er in

de tumoromgeving zijn met een andere oorsprong, kan ons in de toekomst helpen om

betere celgerichte therapieën te ontwikkelen. 

In verschillende studies wordt een slechte prognose geassocieerd aan macrofagen die

aanwezig zijn in de tumor. Via de voorgestelde experimenten, richten we ons op het

ontdekken van nieuwe aspecten over deze macrofagen om zodanig nieuwe manieren te

vinden om tumorgroei te vertragen. Op langetermijn kan dit project deuren openen naar

nieuwe therapieën om dit soort hersenkanker te bestrijden.

muis

116

2020-Q2-054

1 jaar 22/06/2020 - 23/06/2021

kanker, tumor immunologie, monocyten, macrofagen

ja

neen

neen

neen

neen

22/06/2020

Ja, een retrospectieve analyse zal worden ingediend binnen 2 maand na afloop van het 

project.



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of

klinische noden die aangekaart worden (maximaal 1000

karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien

uit dit project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang

geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor

mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om

de negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn,

lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum te

beperken.

2020-Q2-055

01/05/2020 tot 30/04/2021

Kanker, antistof, remmende molecule, voorspellende & niet-invasieve beeldvorming

neen

24/04/2020

Ja, binnen de 2 maand na afloop van het project

We zullen een tumormodel gebruiken die in voorgaande onderzoek heeft aangetoond dat

het waarnemen van de remmende molecule LAG-3 mogelijk is.

Alle handelingen worden uitgevoerd terwijl de proefdieren verdoofd worden met

gasanesthesieom om de stress en het lijden van de dieren te verminderen. Tijdens de

beeldvorming worden de dieren verdoofd met injectieanesthesie. 

neen

neen

neen

Muizen worden aan het begin van elke experiment geïnjecteerd met een mengsel van

tumorcellen en menselijke afweercellen. In experiment 1 worden muizen geïnjecteerd met

een mengsel van tumorcellen en menselijke afweercellen aan 3 verschillende

verhoudingen. Bij een tumorvolume van 250-450mm³ worden de muizen gedood en de

organen zoals de milt, de lymfeknopen en de tumor worden geanalyseerd op de

aanwezigheid van het menselijk LAG-3. In experiment 2 zal er beeldvorming gedaan worden 

op muizen die niet geïnjecteerd werden met de menselijke afweercellen maar enkel met 5

verschillende kameel-afgeleide-antistoffen. Dit experiment wordt uitgevoerd om een beeld

op te nemen die als basis kan gebruikt worden voor de beelden opgenomen tijdens

experiment 3. In experiment 3 worden tumordragende muizen gescand met de 5

verschillende kameel-afgeleide-antilichamen. Tijdens de beeldvorming worden de muizen

intraveneus geïnjecteerd met een radioactief gemerkt kameel afgeleide antistof. Zestig

minuten na de injectie worden muizen in slaap gedaan en gescand gedurende 20 minuten.

Het eindpunt om de dieren te doden wordt gedefinieerd op basis van de tumorgroei en het

muiswelzijn. Graad van ernst = "mild", omwille van de tumorgroei die minder dan 500mm³

zal zijn.

De complexe interacties tussen de afweercellen en de kankercellen in de tumor en in de

verschillende organen zoals de milt en het beenmerg kunnen onvoldoende in vitro (in

celculturen) nagebootst worden. Daarom zijn dieren noodzakelijk om de beoogde

einddoelen te bekomen. Momenteel zijn er geen andere mogelijkheden of andere dieren

beschikbaar die deze studie mogelijk zouden maken. 

Om statistische redenen moeten voldoende dieren getest worden om waardevolle

conclusies te kunnen trekken. Protocollen uitgewerkt met de hulp van statistici garanderen

dat niet meer dieren dan nodig worden blootgesteld aan de te onderzoeken behandeling.

Tumoren zijn een celmassa bestaande uit kankercellen die verweven zijn met tal van

andere celtypes, waaronder cellen van het immuunsysteem. Deze immuuncellen kunnen

helpen in de afweer van kankercellen, maar worden onder invloed van allerlei factoren

onderdrukt in hun antikanker activiteit. LAG-3 is een molecule die een remmende werking

uitoefent op het immuunsysteem. Verschillende behandelingen worden onderzocht om

moleculen met een remmende werking uit te schakelen om zo immuuncellen de kans te

geven kankercellen aan te vallen. In dit project willen we de aanwezigheid van humaan LAG-

3 onderzoeken d.m.v. beeldvorming m.b.v. een door ons ontwikkeld kameelafgeleide

antistof. We testen dit in muizen met een humaan (menselijk) afweersysteem.

Uit deze studie gaan we leren of de aanwezigheid van een remmende factor (LAG-3) in de

humane vorm, kan gedetecteerd worden in een muis. Dit is een eerste stap in het proces

om te begrijpen hoe we de remmende factoren die de antikankeractiviteit bij de mens

veroorzaken, kunnen overnemen. Mits succes zal dit onderzoek uitgebreid worden om beter

inzicht te krijgen in de voorspellende kracht van beeldvorming van de remmende factor LAG-

3 in de tumoromgeving. Als we vóór de behandeling kunnen aantonen dat het waarnemen

van deze menselijk LAG-3 een indicatie is voor het effect van de behandeling, zal dit

dokters toelaten om het effect van de therapie te kunnen voorspellen en dus onnodige

behandelingen bij patienten die kleine kans hebben om te reageren, te vermijden.

muis

104 muizen 

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Evaluatie van een kameel afgeleide antistof voor de beeldvorming van remmende

mechanismen in kanker ontwikkeling.
Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

ja

neen

neen

neen



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum

te beperken.

neen

neen

neen

neen

24/04/2020

ja, binnen 2 maanden na afloop van het project.

2020-Q2-056

01/05/2020-31/12/2023

nanobodies, nieren, contraststof, therapie, kanker

ja

We hebben gekozen om muizen te gebruiken, omdat de werking van de nieren van deze 

dieren sterk vergelijkbaar is met die van de mens. Uit minder ontwikkelde dieren kan er in 

dit project niet voldoende relevante informatie gehaald worden.

De handelingen die nodig zijn voor de experimenten worden uitgevoerd onder algemene 

verdoving van de dieren. Hierdoor zullen ze weinig last ondervinden. Bovendien zal de 

duur van de proeven zelf zeer beperkt blijven in de tijd (maximaal 1 dag).

neen

neen

neen

De graad van ernst werd bepaald als 'matig'. De reden hiervoor is dat sommige dieren tot

7 keer per dag verdoofd zullen worden met een gas. Echter, de dieren zullen geen

ernstige negatieve effecten ondervinden. Bovendien is de maximale duur van de

experimenten 1 dag, wat het lijden verder beperkt. Alle dieren zullen worden gedood in

het kader van de experimenten.

Het is niet mogelijk om niet-dierlijke methoden te gebruiken voor deze proeven. Dit omdat

enkel volledig werkende en intacte nieren geschikt zijn om de studie te kunnen uitvoeren.

Cellen of computersimulaties zijn hiervoor niet voldoende.

In elk experiment werd per groep het minimale aantal dieren (3) aangevraagd om de

verschillen binnen de groepen te kunnen bepalen.

Het doel van het project is om te begrijpen hoe Nanobodies verwerkt worden door de

nieren. Nanobodies zijn kleine eiwitten die gebruikt worden als contraststof voor de

beeldvorming van kanker of als middel voor de behandeling ervan. Ze worden in hoge

mate opgenomen in de nieren, wat schade aan de nieren kan veroorzaken. Het beter

begrijpen van hoe dit gebeurt, kan toelaten om betere Nanobodies te maken die niet zo

lang in de nieren blijven hangen en dus minder schade veroorzaken. Dit kan voordelig

zijn voor patiënten die behandeld worden met, op Nanobodies-gebaseerde

contraststoffen of behandelingsmiddelen.

Door beter te begrijpen wat de verwerking van de Nanobodies door de nieren beïnvloedt,

kunnen betere Nanobodies worden gemaakt. Dit zal op termijn voordelig zijn voor

patiënten aan wie Nanobodies worden toegediend voor beeldvorming of  als behandeling.

muis

136 muizen

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Het onderzoeken en begrijpen van de verwerking van Nanobodies door de nieren.		

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum

te beperken.

je

neen

neen

neen

24/04/2020

Ja, binnen 2 maanden na het beeindigen van het project volgens het formaat van het 

ECD van het tewerkgesteld instituut.

2020-Q2-057

01/05/2020 - 01/05/2022

Kanker, beeldvorming, antilichaam-fragmenten, radio-isotopen

neen

De muizen bieden ons relevante informatie omdat de structuur van de kanker identiek is 

aan de kanker die voorkomt in patiënten.  

Handelingen op muizen, zoals injecties, gebeuren steeds onder verdoving. Bijkomend 

worden muizen op regelmatige basis opgevolgd en worden welzijnsdagboeken 

bijgehouden. Dit laat toe om de muizen nauwgezet op te volgen en nodige maatregelen 

te treffen om negatieve effecten (pijn, lijden,...) tijdig te verlichten. Wanneer een muis te 

veel zou lijden wordt ze op een ethisch verantwoord wijze gedood. 

neen

neen

neen

De muizen zullen tijdens alle handelingen in slaap gebracht worden om mogelijk

ongemak zo veel mogelijk te vermijden. De muizen zullen in het begin van de ziekte

weinig last hebben, aangezien de ontwikkeling van tumoren beperkt blijft. Het lijden van

de dieren wordt dus gescoord op "licht". Om te vermijden dat de muizen niet meer lijden

dan ethisch verantwoord is, worden ze regelmatig onderzocht. Indien nodig, worden

maatregelen getroffen om hun lijden te verzachten of worden ze uit het experiment

gehaald. Na afloop van het project, zullen de muizen op gedood worden.

Het gebruik van proefdieren is het enige dat ons in staat stelt om de distributie (de

verdeling) van de ontwikkelde radioactief gemerkte eiwitten te onderzoeken in een

levend wezen. Dit kan niet worden nagebootst buiten het lichaam en andere in

diersoorten die gelijkaardig zijn aan mensen.

Door middel van statistiek hebben we het minimum aantal dieren bepaald die nodig zijn

om dit project uit te voeren.

Dit project bestaat uit twee delen. Eerst, zullen wij in muizen tumormodellen analyseren

om radioactief gemerkte moleculen te kunnen bepalen. Vervolgens zullen wij het

beeldvormend vermogen van deze gecreëerde radioactief gemerkte moleculen

evalueren. Hierdoor zouden ze gebruikt kunnen worden voor de beeldvorming van

tumoren. Indien ze dit vermogen hebben, kunnen deze radioactief gemerkte moleculen

gebruikt worden om specifieke tumoren in beeld te brengen bij patiënten.

Het project is gericht op het onderzoeken van de radioactief gemerkte eiwitten die voor

bepaalde tumoren gebruikt kunnen worden als merkers (wanneer ze een tumor

bereiken, lichten ze op tijdens de beeldvorming). We evalueren dus de mogelijkheden

van deze eiwitten om gebruikt te worden als (radioactief) hulpmiddel tijdens de niet-

invasieve beeldvorming van tumoren bij patiënten.

Na het bewijzen van hun potentieel, zal dit onderzoek bijdragen aan het welzijn van

kankerpatiënten in de toekomst.

muis

251 muizen 

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

De evaluatie van radioactief gemerkte eiwitten voor de beeldvorming van kanker

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Onderzoek naar het gecombineerd therapeutisch effect van gerichte radiotherapie met 

Kadcyla voor borstkanker met uitzaaiingen naar de hersenen.

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

De muis is de minst intwikkelde diersoort die kan worden gebruikt voor het bestuderen 

van bloed-hersenbarrière-interacties, maar blijft relevant voor extrapolatie naar 

patiënten. Immuundeficiënte naakte muizen werden gekozen vanwege hun gunstige 

tumor- en xenograftgroei.

Tijdens de procedures worden de dieren steeds onder anesthesie gehouden om pijn of 

stress te voorkomen en wordt pijnstilling toegediend waar nodig. 

neen

neen

neen

Net zoals bij mensen kunnen hersentumoren bij dieren gedragsafwijkingen teweeg

brengen. De hoogst geschatte graad van ernst wordt dan ook als 'Ernstig' beschouwd. 

De dieren worden bij vertoon van de humane eindpunten gedood onder verdoving voor

weefselonderzoek.

Op dit moment zijn in vitro en in silico methoden ontoereikend om de complexiteit van

de farmacokinetiek van toegediende therapeutica op voldoende nauwkeurige wijze te

bepalen. 

Per groep worden 8 dieren gebruikt. Dit aantal werd volgens power analyse bepaald als

het minimale aantal dieren dat gebruikt moet worden om statistisch relevante data te

bekomen.

Nanobodies (Nbs) zijn de antigeen-bindende fragmenten van kameelachtige

antilichamen. Eerder onderzoek van onze werkgroep heeft aangetoond dat deze Nbs

efficiënte biomoleculen zijn om therapeutische en diagnostische radioactieve elementen

af te geven aan specifieke oppervlakte-receptoren op kankercellen. Het doel van dit

project is het valideren van radioactief gemerkte Nbs die binden op de HER2 merker -

vaak tot uitdrukking gebracht door borstkankercellen - als een tumorspecifiek vehikel

voor de ontwikkeling van een nieuwe therapie voor borstkanker met uitzaaiingen naar de 

hersenen. Deze therapie wordt vergeleken met de huidig-toegepaste behandeling van

patiënten met hersenuitzaaiingen.

Borstkanker met uitzaaiingen naar de hersenen is tot op heden nog steeds een

ongeneeslijke complicatie van borstkanker patiënten, vooral bij HER2-positieve lesies.

De bloed-hersenbarrière is deels verantwoordelijk voor het falen van verschillende

behandelingen. In dit project wordt nagegaan of anti-HER2 Nanobodies, gemerkt met

therapeutische radioactieve deeltjes, gebruikt kunnen worden om deze ziekte te

bestrijden. 

Athymische  Foxn1 naakte muizen

96

2020-Q2-058

23/06/2020 - 23/06/2022

nanobodies, gerichte radiotherapie, borstkanker, hersen metastase

neen

je

neen

neen

neen

22/06/2020

Ja, binnen 2 maand na voltooien van de beschreven experimenten



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum

te beperken.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Selectie van de remmende factor TIGIT specifieke antilichaam als merkstof om op een 

niet ingrijpende manier TIGIT in darmkanker te detecteren.  

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Muizen zijn wereldwijd veel gebruikte proefdieren in kankeronderzoek en deze heeft 

geleidt tot veel doorbraken in het onderzoek naar kankerbehandelingen. 

Muizen worden eerst verdoofd met een verdoving (isofluraan) die ze inademen, 

vooraleer ze geschoren en geïnjecteerd worden met kankercellen. Ze worden ook 

verdoofd vóór ze gedood worden. De gezondheid van de muizen wordt geëvalueerd aan 

de hand van het gedrag en de vachttoestand van de muizen. De tumorgrootte en het 

gewicht van de muizen worden beiden dagelijks gemeten. Muizen worden gedood d.m.v. 

nekdislocatie (breken van de nek wervels), een methode waardoor het dier onmiddellijk 

gedood wordt. De dood wordt bevestigd door de afwezigheid van hartslag en reflexen.

neen

neen

neen

Het onderzoek omvat de injectie van kankercellen en radioactief gekoppelde merkstoffen

voor medische beeldvorming . Alle handelingen met dieren gebeuren onder verdoving.

Als resultaat van de tumorgroei, kan er ongemak en pijn ervaren worden. De tumorgroei

wordt echter beperkt in grootte waarna de muizen gedood worden om verdere analyses

op organen uit te voeren. Omwille van de beperkte grootte van de tumorgroei wordt een

ernstgraad "gemiddeld" toegekend. 

Deze remmende factor wordt uitgedrukt op afweercellen die de kankeromgeving

binnendringen nadat zij tal van signalen krijgen van verschillende celtypes. Het is

vandaag niet mogelijk om de complexe signaalafgifte tussen die verschillende celtypes in 

de kankeromgeving na te bootsen. Om de opname en accumulatie van radioactieve

merkstoffen stoffen te bestuderen in een lichaam is er op het moment geen ander

alternatief dan het testen op muizen. 

Deze studie omvat verschillende experimenten om uiteindelijk 1 geschikte tracer te

identificeren. Door statistische berekeningen te doen voorspellen we hoeveel dieren we

maximaal nodig hebben om wetenschappelijk verantwoorde conclusies te trekken.

Hierdoor wordt een minimale aantal dieren gebruikt.

Remmende factoren waarvan TIGIT die op afweercellen voorkomen verhinderen hen om

kankercellen te doden. Het aantal van deze remmende factoren is verschillend in elke

kanker patiënt en ook tussen de verschillende uitgezaaide of het oorspronkelijk gezwel.

Daarom is er nood aan een merkstof die deze remmende factoren in de gezwellen op

een niet ingrijpende manier kan visualizeren met behulp van medische beeldvorming. Zo

kan er aan gepersonaliseerde therapie gedaan worden.

Hoewel de nood hoog is voor goede merkstoffen om remmende factoren in beeld te

brengen in kanker patiënten, zijn deze helaas nog niet aanwezig in de kliniek voor TIGIT.

Wij hebben verschillende antilichamen gegenereerd die mogelijk een goede merkstof

kan zijn voor diagnostieke doeleinden. Hierdoor vergroten wij de mogelijkheid om

verschillende remmende factoren in beeld te brengen en kan er aan gepersonaliseerde

behandeling gedaan worden zodat de patiënt de meeste gepaste behandelingen kan

krijgen.

muis

342

2020-Q2-059

01/06/2020 tot 01/06/2023

Kankeronderzoek, beeldvorming, TIGIT, remmende factor

neen

je

neen

neen

neen

29/05/2020

Ja



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum

te beperken.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Onderzoek naar antistoffen uit kameelachtigen als therapy tegen covid-19

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

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 globale 

beschikbaarheid en de aanwezigheid van de molecule in de long.

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. 

neen

neen

neen

De graad van ernst wordt geschat op matig voor het totale experiment. Voor het eerste

deel van de proef waarbij de verdeling van onze molecule in het lichaam wordt nagegaan

wordt de graad van ernst geschat op licht. Er gebeurt een korte injectie en dieren

ondergaan een beeldvorming. We verwachten geen negatieve effecten voor de dieren.

Stress bij de dieren wordt vermeden doordat proeven worden uitgevoerd door goed

getraind labopersoneel. Verdoving wordt gebruikt om stress te vermijden en dieren te

immobiliseren tijdens de beeldvorming. Dieren worden na afloop van experiment gedood

om de aanwezigheid van onze molecule per orgaan na te gaan. Het tweede deel van het

experiment waarbij we specifiek gaan kijken naar longopname van onze molecule wordt

geschat op matig omwille van de ontsteking die we induceren in de longen. Deze

ontsteking lost zichzelf op na drie dagen, daarom wordt de ernst op matig geschat. De

ziekte covid-19 manifesteert zich ter hoogte van de longen, daarom is het belangrijk om

specifiek naar de aanwezigheid van onze molecule te gaan kijken. Er zal ook een

longspoeling uitgevoerd worden maar dit na doden van het dier dus deze procedure

veroorzaak geen bijkomend lijden.	

De circulatie, opname in geïnfecteerd weefsel (long), klaring, heropname, hercirculatie

zijn complexe processen die niet na te bootsen zijn buiten het lichaam aangezien een

groot aantal factoren een rol spelen. Met al deze factoren samen kunnen we de

aanwezigheid van onze molecule in de verschillende delen van het lichaam perfect

aantonen. Bovendien kan in een diermodel nagegaan worden of de molecule effectief

een infectie voorkomt, de tijd dat de molecule actief is en de dosis die hiervoor nodig is.

De proefopstelling is per onderdeel bekeken en geoptimaliseerd om zo weinig mogelijk

dieren te gebruiken in ieder experiment.

We worden nu geconfronteerd met een pandemie van het nieuwe coronavirus dat de

ziekte van covid-19 veroorzaakt. Er is op dit ogenblik geen medicijn of vaccin

voorhanden. Verschillende grote farmabedrijven zijn op zoek naar een vaccin dat de

aanmaak van eigen antistoffen door het lichaam stimuleert. Op de werking van zo een

vaccin zit vertraging op en bovendien werkt het niet goed in de meest kwetsbare groep,

mensen boven de 65 jaar. In 2016 is een antilichaam van kameelachtigen ontwikkeld

tegen het SARS en MERS-coronavirus. Met de opkomst van het nieuwe coronavirus,

SARS-CoV-2 is er onderzocht of het antilichaam ook dit nieuw virus herkent. Dit is het

geval en daarom willen wij het onderzoek verder uitbreiden naar therapiemogelijkheid

tegen covid-19. Voor we het middel kunnen onderzoeken in klinische studies, moeten

eerst nog een aantal dierproeven uitgevoerd worden.

De therapie die we hier onderzoeken tegen het nieuwe coronavirus dat de ziekte van

COVID-19 veroorzaakt, kan een infectie voorkomen. Het virus zal dan niet meer in staat

zijn onze cellen binnen te dringen. Dit is een soort passief vaccin doordat het niet aanzet

tot de productie van eigen antistoffen maar wel voor een bepaalde tijd infectie kan

tegenhouden. Met een verstuiver zal de therapie rechtstreeks toegediend kunnen worden

in de longen wat de efficiëntie verhoogt en kan zo ook meermaals toegediend worden.

Vooral ouderen, die over het algemeen minder sterk reageren op een actief vaccin,

zullen baat hebben bij dit vaccin. Verder kan het vaccin ook gebruikt worden in de

periode waar een actief vaccin nog geen bescherming biedt aangezien er altijd een

periode van opbouw van immuniteit aanwezig is voor een actief vaccin. In deze periode

kunnen we dan bescherming bieden met het passief vaccin dat we hier onderzoeken

muis

912

2020-Q2-060

01/06/2020 - 01/06/2022

covid-19, corona virus, passief vaccin, antistoffen, bescherming, therapie

neen

je

neen

neen

neen

04/05/2020

Een retrospectieve analyse zal uitgevoerd worden binnen de twee maand na einddatum.



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

je

neen

neen

neen

15/06/2020

Een retrospectieve analyse zal uitgevoerd worden binnen de twee maand na 

einddatum.		

2020-Q2-061

1/07/2020-1/07/2024

ernstige zwaarlijvigheid, obesitas, eetlust, receptor, hersenen

neen

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 en de aanwezigheid van de molecule in de hersenen.

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. 

neen

neen

neen

De graad van ernst wordt geschat op mild voor het totale experiment. Er gebeurt een

korte injectie en dieren ondergaan een beeldvorming. We verwachten geen negatieve

effecten voor de dieren. Stress bij de dieren wordt vermeden doordat proeven worden

uitgevoerd door goed getraind labopersoneel. Verdoving wordt gebruikt om stress te

vermijden en dieren te immobiliseren tijdens de beeldvorming. De duur van het

experiment is kort zodanig dat er geen verandering in eetlust of gewicht verwacht wordt.

Dieren worden na afloop van experiment gedood om de aanwezigheid van onze

molecule per orgaan na te gaan.

De circulatie, klaring, heropname, hercirculatie en hersenbloedbarrière zijn complexe

processen die niet na te bootsen zijn buiten het lichaam aangezien een groot aantal

factoren een rol spelen. Met al deze factoren samen kunnen we de aanwezigheid van

onze molecule in de verschillende delen van het lichaam perfect aantonen. 

De proefopstelling is per onderdeel bekeken en geoptimaliseerd om zo weinig mogelijk

dieren te gebruiken in ieder experiment.

Het doel van het project is de identificatie van een kandidaat medicijn dat geschikt is

voor langdurig gebruik, met als doel patiënten met een zeldzame genetische

zwaarlijvigheidspatologie te genezen of ten minste hun levenskwaliteit aanzienlijk te

verbeteren. Ernstige obesitas of zwaarlijvigheid met genetische oorzaak is gekenmerkt

door een abnormaal verhoogde eetlust of consumptie van voeding. Het doel is om een

molecule op de markt te brengen die heel specifiek is voor de betrokken receptor en de

eetlust afremt. In dit project gaan we de beschikbaarheid van deze moleculen in het

lichaam nagaan en bepalen welke hoeveelheid er terecht komt in de hersenen, waar ze

hun activiteit kunnen uitvoeren.

De enige therapie voor ernstige zwaarlijvigheid die nu op de markt is, heeft als

neveneffect de vorming van pigmentvlekken op de huid. Hierdoor stoppen veel mensen

vroegtijdig met deze therapie. De antilichamen die we hier onderzoeken zijn veel

gerichter tegen de hersenreceptor die onze eetlust bepaald, het zal verwante receptoren

niet herkennen en dus geen neveneffecten vertonen. Bovendien zijn deze antilichamen

heel makkelijk oraal in te nemen. Voordat deze medicatie kan toegepast worden bij

patiënten, wordt de werkzaaamheid en veligheid getest in laboratory gevolgd door

testen op mensen in klinische studies. 

muis

416

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Onderzoek naar antilichamen uit kameelachtigen als middel tegen genetisch bepaalde, 

ernstige zwaarlijvigheid

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Bepaling van de in vivo stabiliteit van hydrogels op basis van peptiden voor vertraagde 

medicijnafgifte

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

De muis is de laagste diersoort die we kunnen gebruiken voor de studie van deze 

producten, waarbij de resultaten relevant blijven voor het nemen van besluiten in de 

mens. Bovendien, al het voorafgaande werk in verband met dit project werd uitgevoerd 

in muizen, waardoor we vorige experimenten kunnen vergelijken met voorgestelde 

experimenten.

Alle procedures zullen uitgevoerd worden onder verdoving, waardoor de muizen beperkt 

ongemak zullen ondervinden. Verder zullen de muizen dagelijks opgevolgd en verzorgd 

worden door getrained personeel. 

neen

neen

neen

De dieren ondergaan 1 onderhuidse injectie en worden vervolgens opgevolgd via een

niet ingrijpende beeldvorming (max 10 scans). Deze handelingen worden verwacht enkel

mild ongemak te veroorzaken bij de dieren. Bovendien worden alle handelingen (injectie,

beeldvorming en doding) onder verdoving uitgevoerd. De verwachte graad van ernst is

dus mild. 

Vooraleer deze in vivo (in dieren) experimenten worden uitgevoerd zijn er talloze in vitro

(in proefbuizen) experimenten gedaan, die meer informatie hebben gegeven over de in

vitro eigenschappen van de hydrogelen. Alleen de veiligste en meest belovende

hydrogelen worden verder getest in proefdieren. In vivo experimenten zijn absoluut

noodzakelijk vooraleer te testen in mensen, aangezien in vitro de complexe in vivo

situatie niet volledig kan nabootsen. Het uiteindelijke doel is wel om een verband te

kunnen aantonen tussen de in vitro en de in vivo resultaten.

Het minimum aantal dieren per groep wordt gebruikt om de variatie in resultaten tussen

de dieren te kunnen onderzoeken en de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden (in

dit geval 3 muizen per groep). 

Hydrogelen waarin een medicijn verpakt zit, zorgen voor een vertraagde medicijnafgifte

als ze onderhuids geïnjecteerd worden. Dit heeft als gevolg dat er bv maar een injectie 1

keer per week nodig is, waardoor de dagelijkse inname van bv pijnbestrijdende

geneesmiddelen vermeden worden. Dit heeft grote voordelen voor de patiënt. Dit project

heeft tot doel om de in vivo stabiliteit van 2 veelbelovende hydrogelen te testen over een

tijdsperiode van 14 dagen. Dit geeft de mogelijkheid om de lange termijn evolutie van de

hydrogelen te bepalen.

De peptide hydrogelen (= gelen met geneesmiddel(en) geïncorporeerd in de gel die

zorgt voor een vertraagde vrijstelling van het geneesmiddel, aangezien deze moet

migreren doorheen de gel) zijn een veelbelovende toepassing, aangezien ze zorgen voor

stabiele en langdurige geneesmiddelenconcentraties in het bloed, in tegenstelling tot de

dagelijkse inname van bv. tabletten waarbij piek-en dalconcentraties in het bloed worden

waargenomen. Deze piek-en dalconcentraties kunnen nadelige gevolgen hebben (bv.

nevenwerkingen op de piekconcentratie, maar ook bv. doorbraakpijnen op de

dalconcentratie). Dankzij de stabiele geneesmiddelenconcentraties met hydrogelen

zullen deze nevenwerkingen en doorbraakpijnen niet optreden. Ook de patiëntentrouw

zal stijgen, aangezien patiënten slechts een (+/-) wekelijkse injectie moeten krijgen en

geen dagelijkse. Hierdoor zullen ze ook minder snel een toediening vergeten of

overslaan. 

muis

6 muizen

2020-Q2-062

1/07/2020 - 30/06/2021

Peptide gebaseerde hydrogelen, vertraagde medicijnafgifte, nucleaire beeldvorming 

ja

je

neen

neen

neen

26/06/2020

ja, binnen 2 maanden na afloop van het project 



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

neen

neen

neen

neen

29/05/2020

ja, binnen een tijdspanne van 2 maand na het aflopen van het onderzoek.

2020-Q2-063

01/06/2020 - 01/06/2023

xCT, verouderingsproces, geheugenverlies, flexibiliteit van geheugen, kruisvormig 

doolhof

ja

De gebruikte diersoort in deze studie is de muis. Lagere diersoorten hebben een minder 

sterk ontwikkeld zenuwstelsel en vertonen minder gelijkenissen met de mens, waardoor 

de overgang van onderzoek gebaseerd op proefdieren naar onderzoek gebaseerd op 

mensen moeizamer verloopt. Verder beschikt men over een goede kennis van hun 

genetica, fysiologie, biologie en gedrag.

Bij duidelijke tekenen van pijn of lijden en wanneer het lichaamsgewicht met meer dan 

20% afneemt, ondanks de aanpassing van het dieet, worden de dieren humaan gedood.

neen

neen

neen

De dieren zullen worden gemotiveerd door de aanwezigheid van zoet eten binnenin het

doolhof. Om ervoor te zorgen dat de dieren gedurende het hele experiment lang

gemotiveerd blijven, worden ze een week op voorhand op 85% van hun normale

lichaamsgewicht gebracht door het toedienen van een beperkte hoeveelheid voedsel.

Door deze voedselbeperking is de graad van ernst gedurende deze experimenten,

ernstig. De dieren worden na het experiment op een humane wijze opgeofferd. 

Met dit onderzoek willen we geheugenverlies en meer complexe geheugentaken

onderzoeken. Aangezien er nog geen mogelijk alternatief bestaat voor het onderzoek

naar cognitie waarbij geen dieren gebruikt worden, zullen we in deze experimenten ook

gebruik maken van muizen.

Met behulp van een power analyse werd een correcte hoeveelheid muizen per groep

bepaald.

Eerder onderzoek toonde aan dat onze eigen gekweekte muizen, die het eiwit van

interesse niet tot expressie brengen, veel minder geheugenverlies vertonen bij het

verouderen in vergelijking met de muizen die dit eiwit wel tot expressie brengen. Dit

onderzoek zal dieper ingaan op de meer complexe geheugenfuncties, waarbij de

mogelijkheid om van zoekstrategie te veranderen in een kruisvormig doolhof zal worden

geanalyseerd. Wanneer opnieuw blijkt dat de oude muizen zonder het eiwit van

interesse, een betere geheugenfunctie vertonen dan de andere groepen, geeft dit

nieuwe inzichten in de mechanismen die aan de basis liggen van ouderdom-

geïnduceerd geheugenverlies.

Dementie is één van de meest voorkomende verouderingsaandoeningen en zal steeds

meer en meer mensen treffen. Daarom is het van zeer groot belang, om zo snel mogelijk

een remedie of afremmingsprocedure te vinden zodat steeds minder mensen hieraan

lijden. Als blijkt dat muizen zonder het eiwit van interesse op een meer gezonde manier

oud kunnen worden, zonder de aanwezigheid van geheugenverlies, kan dit leiden

nieuwe zoekstrategieën voor het vinden van een geneesmiddel tegen dementie.

muis

96

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Evaluatie van de cognitieve flexibiliteit in jonge en oude muizen met en zonder het eiwit 

van interesse.

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project nuttig

zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal 1000

karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum

te beperken.

neen

neen

neen

neen

04/06/2020

Een retrospectieve analyse zal uitgevoerd worden binnen een tijdsbestek van 2 maanden 

na het afronden van het project. 

2020-Q2-064

Begindatum: 5/6/2020 - Einddatum: 1/7/2021

Pancreaskanker, humane eindpunten, cachexia, depressie

ja

De gebruikte diersoort in deze studie is de muis. Lagere diersoorten hebben een minder 

ontwikkeld zenuwstelsel en vertonen minder gelijkenissen met de mens. Verder beschikt 

men over een goede kennis over hun genetica, fysiologie (=werking van de organen), 

biologie (=wetenschap die zich bezighoudt met ontwikkeling, evolutie,...) en gedrag. 

Bovendien is het gebruikte model in deze studie een gevalideerd PDAC-model.

De injectie van de tumorcellen en visualizatie (=bekijken van de tumor via een scan van 

de muis) van de tumor zal uitgevoerd worden onder algemene verdoving. Na afloop 

zullen de muizen opgevolgd worden tot ze ontwaken uit de verdoving.

neen

neen

neen

We zullen tumorgroei veroorzaken in muizen via een injectie in de buikholte. De finale

graad van ernst voor dit type van injectie van tumorcellen is ernstig. De duur van het

experiment zal meer dan 30 dagen bedragen; echter in de eerste we(e)k(en) zullen de

dieren niet ziek zijn. Na het experiment zullen alle dieren gedood worden.

Dit project is ter voorbereiding van een project waarin we de rol van het eiwit systeem xc-

in verschillende aspecten van pancreaskanker zullen onderzoeken: de tumorcellen,

cachexie, depressie en angst. Door te werken met tumorcellen in muizen, kunnen we de

tumor bestuderen in een context die meer overeenstemt met de realiteit. Namelijk, we

krijgen een weerspiegeling van hoe de tumor zich gedraagt in een driedimensionele

ruimte en welke interacties er ontstaan met andere cellen. Deze analyses kunnen niet

vervangen worden door in vitro testen (=testen in een reageerbuis).

Een statistische analyse werd uitgevoerd voor het bepalen van het aantal dieren vereist in

deze studie.

Pancreatisch ductaal adenocarcinoom (PDAC) is het meest voorkomende type van

pancreaskanker en één van de meest agressieve en dodelijke kankers. Het ontbreken

van doeltreffende therapieën kan gedeeltelijk te wijten zijn aan het feit dat geen enkele

van de behandelingen een effect uitoefent op processen die zich buiten de tumor

afspelen. Zo is er de door de tumor veroorzaakte cachexie, een toestand van

ondervoeding die gepaard gaat met een ontstekingsreactie, zowel in de hersenen als in

de rest van het lichaam. Cachexie wordt genoemd als één van de belangrijkste oorzaken

van de ziekelijke toestand van de patiënten en hun hoge graad van overlijden. De

patiënten lijden ook aan gemoedsaandoeningen zoals depressie en angst, die op zich

ook weer de tumor aanwakkeren. Dit project is een studie om het verloop van PDAC in

muizen te karakteriseren, om zo later een nieuwe behandelingsstrategie (i.e. blokkeren

van het eiwit 'systeem xc-') voor deze aandoening te onderzoeken.

Dit experiment is een vervolg op twee voorgaande experimenten, waarin we pancreas

tumorcellen hebben geïnjecteerd in 'gewone' muizen en muizen waarin via aanpassingen

in de genen (=genetisch gemanipuleerde muizen), systeem xc- ontbreekt (de achtergrond

van deze muizen is afkomstig van kweker A). In deze experimenten werden de

tumorcellen afgestoten; echter, deze afstoting gebeurde niet in genetisch gemanipuleerde

muizen met dezelfde achtergrond, maar afkomstig van een verschillende kweker (kweker

B). Daarom willen we in dit experiment tumorcellen injecteren in 'gewone' muizen van

kweker A en/of B en kijken naar de tumor progressie, cachexie en

gemoedsaandoeningen. Deze studie zal ons belangrijke informatie leveren i.v.m. de

relatie tussen het welzijn van de dieren en de progressie van de tumor, die noodzakelijk is

voor een volgende studie waarin we tumorcellen zullen injecteren in genetisch

gemanipuleerde muizen.

De gebruikte diersoort is de muis.

44 muizen

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Karakterisatie van een pancreas tumor model in muizen 

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Ontwikkeling van een methode voor de evaluatie van een vaccin gebaseerd op 

messenger RNA 

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

De dieren zullen samen gezet worden tijdens de proeven om te zorgen voor voldoende 

sociaal contact. Voor de onderhuidse inspuiting gaan we een klein stukje vacht 

wegscheren, we zullen dit doen aan de zijkant van hun buik zodat ze er zo weinig 

mogelijk last van ondervinden. Voor ingrijpende handelingen gaan we de dieren 

verdoven. Vanuit ervaring weten we dat de dieren zeer goed herstellen na deze 

handelingen. Toch zullen we ze meerdere keren per week controleren tot het einde van 

de proef.     

neen

neen

neen

Om zoveel mogelijk leed te besparen, gaan we het vaccin onderhuids toedienen.

Hierdoor moeten we wel een kleine plek van de vacht scheren om tot bij de huid te

raken en voor de veiligheid van het dier zelf. Om de immuunreactie te testen, gaan we

bepaalde cellen injecteren in de bloedbaan. Om het leed zoveel mogelijk te beperken

kunnen we hierbij gebruik maken van verdoving die de dieren kunnen inademen. De

dieren zijn een paar minuten verdoofd en ondervinden zo minder leed van de injectie.

Uit ervaring weten we dat de dieren in minder dan een uur volledig hersteld zijn van

deze handelingen. De dieren zullen onder observatie zijn gedurende de hele proef die 1

week duurt. Geen van de dieren blijven in leven na de proeven. Dit komt omdat we de

dieren euthanaseren, na lichte verdoving via inademing, om zo toegang te hebben tot

de weefsels die we nodig hebben. De graad van ernst die we toekennen is ‘matig’ door

de herhaalde injecties.

Eerst zijn we gestart met het uitvoeren van proeven op cellen afkomstig van zowel

dieren als mensen. Hier hebben we veelbelovende resultaten gezien. Deze proeven

geven echter niet optimaal weer wat er in het lichaam gebeurt, vermits daar

verschillende cel- en weefseltypes met elkaar interageren. Om de overstap te kunnen

maken naar een vaccin in mensen, moeten we het eerst testen in dieren. 

We starten dit project met een 'piloot' experiment, met een minimaal aantal dieren. Dit

doen we om na te gaan of het experiment aanleiding kan geven tot een realistisch

resultaat. Uit dit piloot experiment halen we bepaalde gegevens om in een volgende

fase een poweranalyse te doen. Met dit piloot experiment bepalen we dus in een

volgende fase van het project, welke vaccins er in de running blijven en hoeveel dieren

per groep dat we moeten gebruiken. 

Het doel van dit project is om een nieuw vaccin te onderzoeken voor de behandeling

van HIV dat werd samengesteld op basis van de genetische code van het virus zelf.

Voordat we echter een grote studie opzetten, beginnen we met een pilootstudie. We

gebruiken hiervoor nog geen genetisch materiaal van het virus maar van een ander

eiwit, ovalbumine, dat vaak als model wordt gebruikt in vaccin-studies. Het vaccin dat

we in dit project willen onderzoeken, bestaat uit genetisch materiaal onder de vorm van

messenger RNA. Dit RNA moet verpakt worden in een klein deeltje, een zogenaamd

nanopartikel. Deze nanopartikels zijn nog vollop in ontwikkeling. In deze pilootstudie

willen we nagaan of onze assay werkt en selecteren welk nanopartikel we zullen

gebruiken in het vervolg van onze studies. 

Het doel van deze pilootstudie is om een methode op punt te stellen om snel te

achterhalen of een bepaald vaccin werkt. Deze vaccins bestaan uit messenger RNA en

worden verpakt in nanopartikels. Deze methode kan dus als platform dienen om een

uitgebreid aanbod aan RNA en nanopartikels in de toekomst te testen. Nu gaan we

enkele nanopartikels bestuderen die een grote kans maken om een positief effect te

geven. De geselecteerde nanopartikels kunnen dan dienen in andere assays om

vergelijkingen te maken. Dit project kan dus ook de aanzet zijn naar ontwikkeling van

andere vaccins.

Muis
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2020-Q2-065

1/8/2020 - 1/8/2024

vaccin, Immuniteit

ja

In vaccinatiestudies draait het om het aantonen van een immuunreactie. Het 

dierenmodel dat wij willen gebruiken is specifiek geschikt voor dit soort reactie. In ons 

laboratorium en dat van partners wordt dit model gebruikt om vaccinstudies uit te 

voeren. Dit maakt het ook gemakkelijker om resultaten te vergelijken met andere 

onderzoeksgroepen en zo sneller vooruitgang te maken. 

je

neen

neen

neen

26/06/2020

Ja, binnen 2 maanden na afloop van het project wordt er een retrospectieve analyse 

gemaakt. 



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

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

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

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de

découler de ce projet (quelles avancées de la la

science pourraient-elles être attendues ou comment les

humains, les animaux ou les plantes pourraient-ils

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

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

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi

le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus

raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux

(douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Durée du projet (date de début et de fin)

Inhibition d'un facteur de transcription dans l'initiation et la progression tumorale

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Les souris développent des tumeurs suite à l’accumulation des mêmes mutations 

oncogènes que l’homme, et la pathologie des tumeurs est la même chez l’homme et la 

souris.

 L'état de santé des souris est surveillée quotidiennement et les souris seront 

euthanasiées si elles atteignent les points limites décrits pour ces expériences.

Non

Non

Non

Les souris vont développer des tumeurs cutanées. Ces tumeurs non invasives

conduisent à un inconfort modéré. Les traitements administrés aux souris ont déjà été

testés pour ne pas avoir de toxicité sur les animaux.

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.  

Notre laboratoire a acquis une grande expertise dans ce type de modèle de

carcinogènèse murin. Cette experstise nous permet de déterminer le nombre minimum

d'animaux necessaires pour répondre à nos questions. Cette étude vient suite aux

résultats observés in vitro.

Bien que le cancer soit étudié depuis de nombreuses décennies, les mécanismes clés

dans l'initiation et la progression tumorale reste méconnus. Au sein du laboratoire, nous

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. 

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.  

mus musculus

900 souris modérées

2020-Q2-067

04/05/2020 au 04/05/2025

progression tumorale, carcinomes spinocellulaires, inhibition tumorale

Oui

Non

Non

Non

Non

04/05/2020

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



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

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

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

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de

découler de ce projet (quelles avancées de la la science

pourraient-elles être attendues ou comment les humains,

les animaux ou les plantes pourraient-ils bénéficier du

projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

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

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi

le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus

raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur,

souffrance, inconfort ou dommages permanents).

Durée du projet (date de début et de fin)

Appareil ADD-CIGT de traitement automatisé et individuellement adapté des désordres 

graves eet aigus de la glycémie. 
Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Les rats, bien qu’ayant un métabolisme plus actif que les humains, sont un modèle très 

utilisé en diabétologie expérimentale car leurs réactions sont qualitativement pareilles à 

celles des humains. De plus leur taille est compatible avec l’appareil à tester.

Toutes les manipulations seront faites sous anesthésie générale y compris les injections 

intrapéritonéales , ou sous contention élastique pour ces dernières, qui a prouvé sa 

supériorité dans la diminution du stress lié à la manipulation.

L’expérience est planifiée avec degré de douleur léger. 

La durée entre l’injection de Streptozotocine et la séance est réduite au minimum de 

temps nécessaire pour induire ce diabète de manière stable : 2 jours.

Les animaux seront anesthésiés chaque fois qu’ils subiront une manipulation (injecction,

introduction d’un cathéter) et tout au long de l’expérience de test de l’appareil. Ils

euthanasiés au réveil. Une partie des animaux subira pendant 2-4 jours les effets d’un

diabète expérimental induit par la Streptozotocine avant leur traitement pas l’appareil à

tester et leur euthanasie (sans réveil).

Pour la réalisation de l’objectif,en plus des simulations sur thermostats et bancs d’essais

pour tests techniques (sans animaux), certains tests sur des animaux sont encore

nécessaires. En effet l’administration de glucose et/ou d’insuline automatiquement

programmée par l’évolution des variations des températures corporelles ne peut être

contrôlée que par son influence sur la glycémie donc sur un modèle animal sensible à

ces agents.

La réponse aux questions posées ne nécessitant pas une comparaison avec d’autres 

méthodes donc un calcul de puissance, le nombre minimum de 6 résultats concordants 

semble être suffisant. Dans chaque expérience une réserve de 4 à10 animaux (selon la 

complexité) est demandée en cas de problèmes techniques imprévus mais peut ne pas 

être utilisée.

La glycémie demeure le critère exclusif utilisé lors du traitement des hyperglycémies chez

les patients diabétiques ou en état critique. Mais des phénomènes de variations

excessives de la glycémie lors de ce traitement restent un problème. Comme le glucose

assure 70% de l’énergie utilisée par l’organisme], nous pensons que l’évolution des

températures reflète plus directement que la glycémie, les besoins métaboliques de

l’organisme et permet d’anticiper les fluctuations de la glycémie. La mesure continue de

l’évolution de la différence (dT) entre température centrale (Tc) et superficielle (Ts) du

corps est proposée comme feedback pour monitorer l’administration d’insuline. Un

appareil « ADD-CIT » a été conçu, breveté et mis à l’essai. Les premiers résultats de

l’utilisation de cet appareil ont été t encourageants. Toutefois l’adjonction d’une pompe à

glucose s’est avérée souhaitable. ADD-CIGT est en cours d’élaboration compte tenu des

avancées technologiques récentes.

Les bénéfices attendus : 1. la possibilité de présenter une nouvelle variante d’appareil

capable de monitorer plus finement, plus individuellement la correction des écarts du

métabolisme glucidique (tant hyper qu’hypoglycémie) dans les situations critiques aiguës

chez l’humain ; 2. une meilleure compréhension des phénomènes accompagnant

certains états, notamment l’anesthésie générale, chez l’animal et chez l’humain  

Rat

100

2020-Q2-068

02/06/2020 au 02/06/2025

Ppancreas artificiel, diabète, chocs, insuline, glucose, métabolisme des glucides, états 

critiques

Oui

2/06/2020

Dans le mois qui suit la fin de l’étude



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai 

Objectif du projet Recherche fondamentale Oui

Recherches translationnelle ou appliquée non

Test réglementaire et production de routine non

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

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

Conservation des espèces non

Enseignement supérieur ou  formation non

Enquête médicolégale non

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences
non

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de

découler de ce projet (quelles avancées de la la

science pourraient-elles être attendues ou comment

les humains, les animaux ou les plantes pourraient-ils

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

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

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi

le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus

raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux

(douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)
préservation de la fertilité/ cancer du sein/ mutation BRCA1

 Dans l'expérience 1 et 2, le niveau de douleur attendu est modéré. En effet, les 

souris seront opérées sous anesthésie, et ensuite injectées en IP durant plusieurs 

jours. Les animaux peuvent donc subir des douleurs post-opératoires liées à 

l’intervention.

Il n’existe pas de méthodes alternatives à l’utilisation d’animaux, dans la mesure 

où l’on souhaite étudier la gonadotoxicité initiée in vivo par différentes molécules 

et par la mutation BRCA1. Les données obtenues seront capitales à l'évaluation 

de la toxicité des traitements utilisés pour le cancer du sein. 

Le calcul du nombre d'animaux a été effectué considérant que 2 fragments 

ovariens mutés et controles seraient greffés par animaux afin de minimiser le 

nombre de souris. 

Certaines patientes ayant un cancer du sein sont porteuses de la mutation 

BRCA1, qui a un impact sur la réserve ovarienne. Les traitements 

chimiothérapeutiques administrés pour le cancer du sein ont également un effet 

toxique sur les ovaires. Notre objectif est d'évaluer la toxicité sur les follicules 

ovariens de deux traitements chimiothérapeutiques utilisés lors de cancer du sein, 

ainsi qu'un effet potentiellement aggravant de la mutation BRCA1. Nous 

grefferons des tissus ovariens de patientes ayant un cancer du sein et portant la 

mutation BRCA1 dans un modèle de souris immunodéficientes, auxquelles nous 

administrerons ces deux mêmes traitements.

Grâce à ce projet, nous espérons pouvoir mieux connaitre l'effet toxique, à ce jour 

peu exploré, sur l'ovaire de ces traitements chimiothérapeutiques en fonction de la 

présence de la mutation BRCA1.

Souris

93 animaux, niveau de douleur: modéré

2020-Q2-069

02/06/2020 au 02/06/2025
Durée du projet (date de début et de fin)

Etude de la toxocité de chimiothérapies sur des ovaires humains (portant la 

mutation BRCA) greffés à des souris.

Titre non-technique du projet

Surveillance des animaux durant toute l'expérience

Les souris utilisées seront des souris NMRI/nu. Le modèle de xéno-

transplantation sur cette souche immunodéficiente est décrit dans la littérature et 

a déjà été pratiqué au sein de notre laboratoire.

Les procédures invasives (greffe de cortex ovarien)  seront réalisées sur animaux 

anesthésiés et sont considérées comme à risque de douleur modérée, les 

animaux pouvant subir des douleurs post-opératoires liées à l’intervention. Une 

injection d'analgésique est prévue en pré et post-opératoire. Un suivi post 

opératoire quotidien avec évaluation du bien-être sera réalisé jusqu'à la fin de 

l'expérience.

02/06/2020

Oui dans le mois qui suit la fin du projet.



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai 

Objectif du projet Recherche fondamentale Oui

Recherches translationnelle ou appliquée Non

Test réglementaire et production de routine Non

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

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

Conservation des espèces Non

Enseignement supérieur ou  formation Non

Enquête médicolégale Non

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences Non

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de

découler de ce projet (quelles avancées de la la

science pourraient-elles être attendues ou comment les

humains, les animaux ou les plantes pourraient-ils

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

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

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi

le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus

raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux

(douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Durée du projet (date de début et de fin)

Protection de la fertilité chez des patientes recevant une chimiothérapie par 

l'utilisation de micro ARN.

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères) fertilité / miRNA / nanoparticules d'or / follicules ovariens

Ce type de souris (F1 C57blxCBA/CA et C57bl) est couramment utilisé au 

laboratoire pour des études de fertilité. La culture de follicule est très souvent 

réalisée avec cette souche

Les animaux seront observés quotidiennement jusqu'à la fin de 

l'expérimentation.

le degré de séverité attendu est modéré car les souris recevront des

injections en IP de cyclophosphamide et de nanoparticules avant leur

sacrifice 

Des expériences préliminaires ont été réalisées sur des lignées cellulaires

capables de proliférer. 

Nous commencerons notre étude sur des cultures de follicules ovariens de

souris, qui sont incapables de proliférer. C'est pourquoi nous avons besoin de 

souris pour cette étape.

La seconde partie sera réalisée in vivo. Les souris sont nécéssaire à la

confirmation des résultats in vitro et ainsi à la clôture de ce projet.

Nous avons entrepris des expériences préliminaires sur lignées cellulaires 

afin de préciser un maximum la dose qui va être utilisée in vivo et ai,nsi 

réduire considérablement le nombre d'individus nécéssaires.

souris

80, degré de sévèrité moyen.

02/06/2020

Oui dans le mois qui suit la fin du projet.

2020-Q2-070

5 ans

Il a été démontré que le micro-ARN let-7a avait un effet protecteur sur les

follicules exposés à de la chimiothérapie in vitro.

Afin d'imaginer une thérapie in vivo, nous utiliserons un nouveau système de

délivrance développé en oncologie: des nanoparticules d'or couplées à des

molécules synthétiques de miARN (mimic let7a) . Cette étude est en

collaboration avec un laboratoire d'Ingénierie moléculaire afin d'optimiser ce

système de délivrance et de nous fournir les nanoparticules d'or qui seront

évaluées sur les ovaires in vitro et in vivo dans notre laboratoire.

Si ce système d'administration permet une bonnne transfection des mimic

dans les ovaires, nous pouvons garantir une protection de ovaires contre les

dommages de la chimiothérapie.

Les patientes atteintes d'un cancer pourront bénéficer d'une nouvelle

stratégie moins invasive de préservation de leur fertilité lors d'un traitement

chimiothérapeutique.



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

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

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

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de

découler de ce projet (quelles avancées de la la

science pourraient-elles être attendues ou comment

les humains, les animaux ou les plantes pourraient-ils

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

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

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi

le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus

raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour

minimiser les effets négatifs sur le bien-être des

animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Oui

Non

Non

Non

22/06/2020

Oui, 8-10 semaines après la fin des expériences et l'analyse des résultats.

2020-Q2-071

5 ans

LLT, Laser, radiothérapie, immunodérpimé,  croissance tumorale, cancer tête et cou

Non

Le modèle murin est couramment utilisé en recherche pour l'étude des pathologies 

humaines, y compris le cancer, notamment en raison de sa similarité génétique avec 

l'homme. Le choix des animaux est la souris car il permet de réaliser des manipulations 

statistiquement valables en utilisant un minimum d'animaux. De plus, les souris utilisées 

sont immunodéprimées ce qui permet d'y faire croître des cellules humaines et donc de 

mimer ce qui se passe chez l'être humain.

Les animaux vivent dans un environnement protégé afin de reduire le risque d'infection et 

contrôlé avec une température et une humidité constante ainsi qu’un accès libre à l’eau et 

à la nourriture. La litière utilisée est de haute qualité, douce pour la peau et permet la 

formation de nids. Le bien-être animal sera évalué quotidiennement (perte de poids, 

souffrance visible, trauma). Les animaux seront euthanasie lors de l’atteinte de point(s) 

critique(s) déterminé(s) dans le protocole.

Non

Non

Non

La croissance tumorale au niveau des cuisses va contribuer à très peu d'effet, sauf en

termes de mobilité si les cellules envahissent le muscle. L'irradiation laser n'aura pas d'effet

attendu sur les souris. L'irradiation radiothérapeutique sera utilisée à une faible dose et qui

aura pour conséquence qu’une une diminution de la croissance tumorale. A la fin de

l'expérience les souris seront sacrifiées, les tumeurs récupérées et analysant en utilisant

les techniques de la biologie moléculaire et du séquençage.

Les études "in vitro" ne reflète pas la complexité du modèle animal. Il n'existe pas de

méthode alternative qui permettent de tenir compte du microenvrionnement tumorale dans

la progression de Carcinome épidermoïde de la tête et du cou, 

Afin d'obtenir des résultats statistiquement valides, et sur base de nos résultats

préliminaires in vitro, nous estimons qu'il faut 10 souris par groupe. Nous effectuerons 2

injections sous-cutanées par souris pour diminuer le nombre de souris requises.

Le projet consiste à contribuer en la diminution des effets secondaires (mucite buccale)

d'une chimiothérapie et/ou d'une radiothérapie lors d'un envahissement tumoral, au niveau

tête et cou. Il a été prouvé qu'une irradiation laser de basse énergie pouvait contribuer à la

diminution des ces effets. Néanmoins, une question se pose : "est-ce que cette irradiation

laser pourrait avoir un effet également sur la croissance des cellules tumorales ?" En fait

très peu de données existent au niveau de la littérature. L'objectif est donc de réaliser une

xénogreffe de cellules humaines (cellules Carcinome épidermoïde de la tête et du cou) et

d'étudier l'effet combiné d'une irradiation laser et d'une irradiation photons tel qu'utilisé en

radiothérapie.

L'avantage pourrait être immédiat. En effet, si les données vont dans le sens de l'absence

d'effets sur les cellules de Carcinome épidermoïde de la tête et du cou, l'irradiation laser de

basse énergie pourrait être largement utilisée. Cela va conduire en l'absence de mucite

buccale et donc une meilleure tolérance du traitement antitumoral.

Souris Nude (nu/nu).

181

Durée du projet (date de début et de fin)

Effet combiné de la thérapie avec un rayonnement laser de basse énergie et de la 

radiothérapie sur la croissance de cellules tumorales dans un modèle animal

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)
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Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Titre non-technique du projet

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

Durée du projet (date de début et de fin)

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

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

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

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, non 

utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les inconnues

scientifiques ou les nécessités scientifiques ou cliniques

concernées) (1000 caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de

découler de ce projet (quelles avancées de la la science

pourraient-elles être attendues ou comment les humains,

les animaux ou les plantes pourraient-ils bénéficier du

projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

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

les effets négatifs attendus sur les animaux, le niveau de

gravité probable ou attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi le(s)

modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus raffinés, eu

égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser les

effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur,

souffrance, inconfort ou dommages permanents).

Du 15/01/2019 au 31/01/2021

2020-Q2-001

"VACCIN ADN HPAIV »: Etudes visant à caractériser la protection et l'immunité induites par les 

vaccins à ADN contre l'Influenza aviaire chez le poulet contre le virus de l'Influenza aviaire 

hautement pathogène 

15/06/2020

- Connaissances des mécanismes d'induction de l'immunité par la vaccination à l'aide de

vaccins ADN chez le poulet ;

- Etude des mécanismes responsables de la protection ;

- Outils permettant le suivi de la vaccination.

Oui

Evaluation finale (2 mois après la fin de projet) : 31/03/2021

Poulet ; vaccin ; Influenza aviaire

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Programme d’Etudes destinées à évaluer l'efficacité des vaccins ADN chez le poulet dans le

cadre de l’Influenza aviaire et de comprendre les mécanismes de réponses immunitaires qu'ils

induisent

- Les techniques d'échantillonnage des animaux vivants et l'euthanasie seront effectuées par du 

personnel qualifié (diplômes FELASA) et entraîné, selon les règles de la bioéthique en vigueur et 

approuvés par la Commission d'Ethique

- Des points limites ont été fixés et approuvés

Poules

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.

Actuellement, il n'y a pas de méthodes alternatives à l'utilisation de volaille (espèce cible) pour

l'évaluation de l'efficacité et de l'immunité induite par les vaccins aviaires, selon la database

Medline (U.S. National Library of Medicine) disponible sur le website

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).

Le nombre d'animaux utilisés par groupe expérimental tient compte :

- Des conditions de bien-être animal ;

- 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)

- 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



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

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

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

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

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

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, non 

utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les inconnues

scientifiques ou les nécessités scientifiques ou cliniques

concernées) (1000 caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de

découler de ce projet (quelles avancées de la la science

pourraient-elles être attendues ou comment les humains,

les animaux ou les plantes pourraient-ils bénéficier du

projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

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

les effets négatifs attendus sur les animaux, le niveau de

gravité probable ou attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi le(s)

modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus raffinés, eu

égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser les

effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur,

souffrance, inconfort ou dommages permanents).

Il n'y a pas, pour l'instant, de méthodes alternatives que l'utilisation de l'espèce cible (poule)

pour l'obtention d'échantillons de référence pour les tests virologiques et sérologiques tel que

recommandé par l'OIE et l'UE (“Manual of Diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals”)

et selon la database Medline (U.S. National Library of Medicine) disponible sur le website

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).

Dix animaux par expérience seront utilisés. Le sérum produit (±15 ml par animal, soit environ

150 ml pour chaque expérience) alimentera ENTIEREMENT les stocks de réactifs de contrôle

mis à la disposition des centres. Idem pour les organes.

- L'obtention d'échantillons de référence nécessitent la réalisation d'expérimentations animales 

sur l'espèce cible

- L'euthanasie sera effectuée par du personnel qualifié (diplôme FELASA), selon les règles de la 

bioéthique et approuvés par le Comité en vigeur

- Des points limites ont été fixés

Non

Notre laboratoire est désigné par l’Union Européenne comme laboratoire de référence pour le

diagnostic des maladies aviaires à déclaration obligatoire de la liste de l’OIE : la maladie de

Newcastle (ND : Newcastle disease) et l’influenza aviaire (AI : Avian Influenza). Notre tâche

consiste entre autre à isoler et caractériser ces virus. Pour cela, des échantillons de référence

sont nécessaires et devront être produits au laboratoire.

Les échantillons obtenus seront utilisés comme échantillons de référence pour les tests

virologiques et sérologique du laboratoire.

Poules pondeuse (Gallus gallus)

90

Niveau de gravité léger à modéré. Sacrifice des animaux en fin d'expérience.

Non

03/06/2020

Activité continue (renouvelable tous les 5 ans) : du 04/04/2018 au 01/05/2023

Oui :

- Evaluation intermédiaire (milieu de projet) : 01/05/2020

- Evaluation finale (2 mois après la fin de projet) : 01/07/2023

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)
Poule ; maladie de Newcastle ; Influenza aviaire

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

2020-Q2-002

Titre non-technique du projet NRLSamplesProd : Production d'échantillon pour le laboratoire de référence national pour les 

maladie de Newcastle et l'Influenza aviaire



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Titre non-technique du projet

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

Durée du projet (date de début et de fin)

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

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

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

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, non 

utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les inconnues

scientifiques ou les nécessités scientifiques ou cliniques

concernées) (1000 caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de

découler de ce projet (quelles avancées de la la science

pourraient-elles être attendues ou comment les humains,

les animaux ou les plantes pourraient-ils bénéficier du

projet)? (1000 caractères maximum)

 

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées ?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

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

les effets négatifs attendus sur les animaux, le niveau de

gravité probable ou attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi le(s)

modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus raffinés, eu

égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser les

effets négatifs sur le bien-être des animaux (douleur,

souffrance, inconfort ou dommages permanents).

Le bien être des animaux sera évalué quotidiennement par examen visuel, à partir de la période 

de quanrantaine et jusqu'à la fin de l'étude. Les poulets présentant des signes cliniques de 

lésions physiques pendant la période de quarantaine seront euthanasiés. Après l'infection avec 

le virus, les animaux présentant des signes cliniques de la MD et atteignant les points limites 

définis par la grille de score préalablement établie seront euthanasiés par un personnel 

compétent. 

Poulet, White Leghorn

57

Le stress, la douleur et/ou les lésions induites par l'infection des poulets avec GaHV-2 sont

estimés sévères. Le stress, la douleur et/ou les lésions induites par la récolte de sang à partir de

la veine brachiale sont estimés légers. Les poulets survivants à l'infection avec une souche très

virulente de GaHV-2 seront euthanasiés 42 jours après l'infection initiale. Les poulets infectés et

présentant des signes cliniques de la MD (paralysie, ...) seront, quant à eux, euthanasiés

pendant l'expérience. 

Le GaHV-2 et son hôte naturel, le poulet, représente un modèle homologue idéal pour étudier

la lymphogénèse induite un herpèsvirus. Il constitue un modèle sur petit animal bien défini avec

une cinétique d'induction et de progression de la maladie fiable. Par ailleurs, il offre la

possibilité d'étudier l'oncogénèse en temps réel dans un système hôte-virus naturel. Ainsi, l'

interaction hôte-pathogène ne peut être reproduite hors de ce système. 

Le nombre d'animaux utilisé a été déteminé à partir d'un calcul statistique prédisant l'obtention

d'un résultat statistiquement significatif à partir d'un nombre minimum d'animaux. La

comparaison statistique sera réalisée entre le groupe d'animaux infectés avec le virus portant la

mutation E2E3 et le groupe infecté avec le virus sauvage. 

Le poulet est l'hôte naturel de GaHV-2. L'espèce utilisée dans cette étude, B13/B13, est connue 

pour être très sensible à l'infection par le virus. Par là même, cette espèce est la plus pertinente 

pour mieux comprendre les propriétés réplicatives, pathogéniques et oncogéniques de ce virus, 

mais également des herpèsvirus en général. Ainsi, notre étude permettra d'explorer 

l'implication putative des sites de liaison à c-myc localisés au niveau du promoteur de la sous-

unité ARN de la télomérase virale dans le processus de tumorigénèse. 

La maladie de Marek (MD), hautement contagieuse chez les poulets, possède un lourd impact

économique dans le secteur de l'élevage des volailles. En outre, cette maladie constitue un

modèle très précieux pour améliorer les connaissances permettant d'expliquer le lien entre

"infection virale à herpèsvirus" et "développement de tumeurs". La santé humaine (lutte contre

le cancer) et la santé animale (amélioration du contrôle de la maladie de Marek) bénéficieront

des recherches menées dans ce projet.  

Oui, 2 mois après la fin du projet : 30/06/2020

modèle animal, herpèsvirus oncogène, poulet, télomérase, méthylation de l'ADN

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Les mécanismes précis qui expliquent que certaines infections virales chez l'humain aboutissent

à des cancers ne sont pas élucidés. Les connaissances dans ce domaine de la cancérologie sont

essentielles pour améliorer la compréhension du développement des tumeurs et ouvrir la porte

à de nouvelles stratégies thérapeutiques. Ce projet vise à étudier la régulation de l'expression

d'un gène essentiel au développement des lymphomes viro-induits. Il s'agit du gène exprimant

une sous-unité de la télomérase, une enzyme réactivée dans 85 % des cancers humains. Nous

nous intéressons au processus de la méthylation de l'ADN et au rôle que cette méthylation joue

dans le contrôle de l'expression de la télomérase. 

55 jours (21/02/2020 au 17/04/2020)

2020-Q2-003

Modulation de l'expression génétique d'un facteur essentiel au développement des lymphomes 

viro-induits dans un modèle animal 

16/12/2019 (version initiale)

30/03/2020 (modifications)



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de ethische commissie

Projectduur (begin- en einddatum)

Wordt het project onderworpen aan een retrospectieve 

analyse (ja / nee) en binnen welk tijdsbestek?

 Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project (bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of

klinische noden die aangekaart worden(maximaal 700

karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien

uit dit project (hoe kan wetenschappelijke vooruitgang

geboekt worden of hoe kan dit project nuttig zijn voor

mensen of dieren? (Maximaal 700 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden ?

Wat is het maximale aantal dieren ?

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld

worden: welke zijn de verwachte negatieve effecten voor

de dieren, wat is de waarschijnlijke of verwachte graad van

ernst van deze effecten en wat is het uiteindelijke lot van de

dieren ?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat enkel het minimum

aantal dieren wordt gebruikt 

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en waarom

het gebruikte diermodel het meest verfijnd is met

inachtname van de wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de algemene maatregelen om ongemak (pijn)

dieren te minimaliseren.

Momenteel is er geen ander gevalideerd proefdier model beschikbaar voor

schapenpokkenvirussen. Om het beschermingspotentieel van de vaccins te bepalen aan de

hand van serologische pararmeters na vaccinatie is momenteel niet mogelijk omdat: 1) het

ontbreken van gegevens; 2) capripokken zijn immunosupressief waardoor antilichamen niet

altijd aantoonbaar zijn

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

diergezondheid en op eigen data uit vorige proeven met capripokken.

Schapen en geiten zijn de natuurlijke gastheer voor schapenpokkenvirusses. Er is een dagelijkse 

en individuele  klinische opvolging. Verschillende parameters zullen gevolgd worden zodanig 

dat de gezondheidsstatus en diens evolutie kan bepaald worden. 

neen

Gezien het verhoogd risico voor de introductie of verdere verspreiding van schapenpokken in

Europa, is er nood aan een efficiënte bestrijdingsstrategie op basis van een werkzaam en veilig

vaccin. Het effect van vaccinatie op drachtige schapen is ecther niet gekend. 

Het onafhankelijk evalueren van beschikbare vaccins tegen schappenpokken zal toelaten een

meer geïnformeerde keuze te maken voor een efficiënt en duurzaam vaccin voor mogelijk

gebruik in de EU. Dit is een essentiële stap in de ontwikkeling van een bestrijdingsstrategie

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

zullen de verkregen stalen binnen dit project kunnen worden aangewend voor het

oppuntstellen van diagnostische testen aangaande schapenpokken.

schapen (ovis aries)

16 schapen 

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

groepen dieren in deze studie. 12 dieren zullen gevaccineerd worden; vaccinatie tegen

schapenpokken wordt doongaans goed verdragen, al kan lokale reactie op de plaats van

immunisatie enkele dagen aanhouden. Wat het effect van vaccinatie op de dracht is, is niet

gekend en wordt in deze studie nagegaan. De controle-dieren (4 per vaccin test) worden

geïnfecteerd met schapenpokken. Schapenpokkenvirus leidt tot ernstige ziekte gekenmerkt

door koorts, ontwikkeling van huidletsels, lymfeklieropzetting en mogelijk

ademhalingsstoornissen. 6 dieren per vaccin test worden eerst gevaccineerd alvorens te

worden geïnfecteerd. De vaccins die gaan gebruikt worden zijn commercieel beschikbaar

waardoor er een zekere vorm van bescherming mag aangenomen worden. Hierdoor zal de

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

geattenueerde vaccins gaat, wordt er verwacht dat de gevolgen van vaccinatie minder zwaar

zullen zijn dan deze voor de dieren geïnfecteerd met de virulente stam (controle-dieren), maar

deze zijn niet specifief in te schatten. 

De dieren worden dagelijks klinisch opgevolgd: Evaluatie van de algemene toestand van het dier 

door visuele inspectie, uitwendige controle en registratie van de eet- en drinklust, rectale

temperatuur, vorming van letsels (noduli en zwellingen) op huid en mucosae, opzetting van

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

Euthanasie zal gebeuren volgens de standaardmethode beschreven in de betreffende standaard

operating procedure (SOP).

neen

01/04/2020

27/02/2020 - 31/12/2020

2 maand na einde project  01/03/2021

Trefwoorden (maximaal 5 woorden / 50 karakters)
Schapenpokken, vaccinstudie,  schapen, geiten

neen

ja

neen

ja

neen

neen

2020-Q2-004

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

schapen



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

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

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

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de

découler de ce projet (quelles avancées de la la

science pourraient-elles être attendues ou comment

les humains, les animaux ou les plantes pourraient-ils

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

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

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi

le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus

raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour

minimiser les effets négatifs sur le bien-être des

animaux (douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Durée du projet (date de début et de fin)

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

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)

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

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

pour tester de nouvelles thérapies qui favorisent la régénération hépatique et 

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

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

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

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

selon un schéma systématique pendant la première journée postopératoire.

non

non

non

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

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

(reprise au bloc opératoire, antibiothérapie) orientera vers un sacrifice de l'animal, sous

anesthésie, dans les conditions les plus humaines. Le sacrifice sera dans tous les cas

l'issue finale à 24 heures de la chirurgie.

Modèles alternatifs fiables se sont pas disponibles dans le champ de la lésion

d'ischémie-reperfusion et de la régénération hépatique post-opératoire. La régénération

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

Cette interaction cellulaire complexe et signalisation ne sont pas entièrement

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

Toxicol 2013;87:1315-530).

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

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

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

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

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

Soixante autres rats seront nécessaires comme donneurs car un rat ne peut pas être

donneur de foie pour soi-même, la veine cave de rat étant complètement

intrahépatique.

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

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

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

postopératoires en terme de régénération hépatique.

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

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

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

cette régénération. 

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

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

probiotiques et prébiotiques représente une stratégie pharmacologique fascinante en

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

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

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

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

donneurs.

Rats

120

2020-Q2-019

1 an  ==> 20 août 2020

Transplantation, microbiote, régénération

oui

oui

non

non

non

juin-19

non (douleur modérée)



Volgenummer van de niet-technische 

samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de 

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Het effect van astrocyte modulatie in een model voor temporaalkwabepilepsie

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Het is veel relevanter de experimenten uit te voeren in knaagdieren omwille van de 

grote overeenkomsten tussen het centraal zenuwstelsel van mens en knaagdier. Er 

zijn bovendien veel gevalideerde muis- en ratmodellen die op een reproduceerbare en 

representatieve wijze epileptogenese nabootsen.Inzichten verkregen uit deze 

diermodellen kunnen bijgevolg met grote waarschijnlijkheid geëxtrapoleerd worden 

naar de mens.

De dieren worden worden pre- en post-operatief verzorgd. Er worden preventief 

analgetica en antibiotica toegediend na operatie om ongemak zoveel mogelijk te 

voorkomen. Ze worden dagelijks opgevolgd waarbij bevindingen genoteerd worden in 

het welzijnsdagboek. Er worden humane eindpunten gebruikt om het dier niet onnodig 

te laten afzien.

ja

neen

neen

De pijn en het lijden bij de dieren die we bestuderen in modellen voor 

epilepsie is voornamelijk geconcentreerd rond de periode van chirurgie voor het 

stereotactisch implanteren van een microdialyse probe en/of electrode van de 

telemetrie-transmitter (matig ongerief) en rond de periode van het opwekken van de 

epileptische aanval (ernstig ongemak). Het is niet uitgesloten dat er toch licht, doch 

zeer kortdurend (seconden) lijden is wanneer er spontane hippocampale convulsies 

optreden (doch deze zijn niet gegeneraliseerd en zijn zelfs niet merkbaar aan het 

gedrag van het proefdier). Tijdens de fase voor het opwekken van de epileptische 

aanval, de latente fase in het chronische model en tijdens de interictale periodes 

(tussen twee aanvallen, grootste deel van de dag) lijdt het dier niet. De dieren worden 

finaal opgeofferd en de hersenen gepreleveerd voor verder analyse.

Er bestaan geen gevalideerde alternatieve methoden om epileptogenese te kunnen 

bestuderen. We werken wel samen met onderzoekers van de X om bepaalde 

moleculen te screenen op anticonvulsieve eigenschappen in hun zebravisplatform. 

Deze in vivo experimenten kunnen wel aangeven of een farmacologische stof 

eventueel therapeutisch toepasbaar kan zijn, maar worden wel uitgevoerd in zeer 

simplistische modellen die nog niet de complexiteit van epileptogenese kunnen 

nabootsen en daardoor niet toepasbaar zijn op het huidige project.

We kunnen maximaal 6 muizen tegelijkertijd opvolgen met onze EEG monitoring, 

vandaar dat we snel kunnen inschatten of het nuttig zal zijn om het experiment te 

herhalen of niet (sequential stopping rule, Courtin et al 2014 Nature). Op basis van 

onze jarenlange ervaring en eerdere publicaties is n=6-8 een minimum om bepaalde in 

vivo effecten te kunnen vast stellen.  Voor epilepsie- en gedragstesten is de variatie 

groter en geven poweranalyses aan dat groepen van n= 10-12 muizen nodig zijn. We 

zullen in lijn met het principe vermindering ook ex vivo slice experimenten uitvoeren in 

dit project.

Temporaalkwabepilepsie gaat gepaard met hippocampale cellulaire reorganizaties die 

tot epileptische aanvallen, emotionele wijzigingen en cognitieve achteruitgang leiden. 

Geactiveerde astrocyten spelen hoogstwaarschijnlijk een rol in deze mechanismen, 

maar het is nog niet op een eenduidige manier aangetoond. Door gebruik te maken 

van chemogenetische modulatie in dit project, i.e. door specifiek de astrocyten te 

transfecteren met een vector die de zogenaamde DREADDs (designer receptoren 

exclusief geactiveerd door designer moleculen) tot expressie brengt, zullen we de rol 

van de astrocyten in de epileptische aanvallen en eventuele cognitieve achteruitgang 

kunnen bestuderen.  

De precieze betrokkenheid van astrocyten in de hippocampale excitabiliteit en het 

onstaan van epileptische aanvallen is vandaag de dag niet in vivo gekarakteriseerd. 

Verder onderzoek naar nieuwe anti-epileptische targets is van groot maatschappelijk 

belang daar naar schatting 50 miljoen mensen wereldwijd getroffen worden door 

epilepsie en bovendien meer dan 30 % van deze patiënten niet of niet afdoende te 

behandelen is met het ruime aanbod aan klinisch gebruikte anti-epileptische 

geneesmiddelen, die bovendien uitsluitend symptomatisch werkzaam zijn.

C57Bl/6J muizen
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Van 01/10/2016 tot 30/09/2021

astrocyten, epilepsie, DREADD

ja

ja

neen

neen

neen

16/09/2016

Ja, ten laatste 3 maand na afloop van het project
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samenvatting
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Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

De efficiëntie van een persoonlijke vaccinatie tegen kanker verbeteren via een 

antilichaam-bevattende therapie gericht op bepaalde immuunsysteem-gerelateerde 

cellen die in de tumor te vinden zijn.

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Het gebruik van de muis is de meest geschikte diersoort om de groei van tumoren te 

bestuderen. De muis is ook zeer vergelijkbaar met de mens wat betreft zijn 

immuunsysteem en immuunreacties.

De algemene gezondheidsstatus van de muizen wordt van dichtbij opgevolgd door de 

experiment manager. Bovendien, worden de muizen 7x per week opgevolgd of 

meermaals per dag de 2 eerste dagen na een chiurgische ingreep door de onderzoeker 

of door de werknemers van de dierenfaciliteit. In het geval van ernstige 

gezondheidsproblemen worden de dieren geëuthaniseerd met CO2

neen

neen

neen

De dieren worden ingespoten met kankercellen en zullen subcutane tumoren

ontwikkelen. Het kan niet uitgesloten worden dat deze muizen geen pijn hebben of

lijden tijdens de volledige periode van tumorgroei, vandaar dat hieraan een P3 niveau

wordt toegeschreven. Deze muizen worden uiteindelijk geeuthaniseerd door middel van

CO2 gas (voor het verwijderen van onderhuidse tumoren) of nekdislocatie (in geval van

analyse van de longen)

Gezien in deze studie de tumor-geassocieerde macrofagen worden bestudeerd is de in

vivo groei van tumoren een eerste vereiste.

De hoeveelheid muizen berekend werd bepaald om het onnodig gebruik van dieren te

beperken als ook de statistische significantie te garanderen bij het uitvoeren van deze

wetenschappelijke experimenten.

We hebben onlangs aangetoond dat tumoren in muismodellen en in menselijke long en

colon kankers verscheidene, ontogenisch verschillende tumor-geassocieerde

dendritische cel (TADC) subsets bevatten. Tijdens dit project zullen we de

therapeutische respons op de primaire tumorgroei en metastase van tumor-

geassocieerde cDC vaccinaties (in voorgenoemde LLC en B16 modellen) optimaliseren

door immunosuppressieve monocyt-afgeleide populaties te depleteren (via anti-

CSF1R) en aanwezige cDC verder te activeren (via anti-CD40 agonist).

Het voornaamste doel van dit project is het verfijnen van een nieuwe immunotherapie

(vaccinatie met tumor-afgeleide dendritische cellen) voor de behandeling van

uitzaaingen na het verwijderen van de primaire tumor bij patienten.  

Muizen

4248

2020-Q2-021

01/06/2016 - 31/05/2021

Tumor immunologie. Dendritische cellen, Vaccinatie

ja

neen

neen

neen

neen

01/06/2016

Ja, een retrospectieve analyse zal worden ingediend binnen 2 maand na afloop van het 

project.



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 
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of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
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Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

 Metformine, phenformine en rapamycine verbeteren bestralingsrespons van de tumor 

door inactievatie van mTOR

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

Muizen zijn de laagste diersoort in dewelke kanker kan worden geïnduceerd. Bijkomend 

zijn muizen anatomisch, fysiologisch en genetisch goed bestudeerd. Dit maakt het 

eenvoudiger om te zien waardoor de veranderingen in het gedrags - of andere 

veranderingen van de muizen veroorzaakt worden. Om het ongemak minimaal te 

houden, zullen de muizen worden geëuthanaseerd indien de tumor te groot wordt 

(15mm) of er significant veel gewichtsverlies optreedt. De muizen zullen tijdens de 

experimenten elke dag  worden opgevolgd

Muizen zijn de laagste diersoort in dewelke kanker kan worden geïnduceerd. Bijkomend 

zijn muizen anatomisch, fysiologisch en genetisch goed bestudeerd. Dit maakt het 

eenvoudiger om te zien waardoor de veranderingen in het gedrags - of andere 

veranderingen van de muizen veroorzaakt worden. Om het ongemak minimaal te 

houden, zullen de muizen worden geëuthanaseerd indien de tumor te groot wordt 

(15mm) of er significant veel gewichtsverlies optreedt. De muizen zullen tijdens de 

experimenten elke dag  worden opgevolgd

neen

neen

neen

De muizen zullen ernstig ongemak ervaren door de groei van de tumor. De ernst van dit

ongemak zal voornamelijk afhangen van de grootte van de tumor. Muizen waarbij de

grootte van de tumor 15mm in eender welke dimensie overschrijdt zullen worden

geëuthanaseerd. Volgende symptomen zullen opgevolgd worden: lagere inname van

water of voedsel, significant gewichtsverlies (>20%) en het moeilijk hebben met

wandelen.

We plannen om de effecten van metformine en rapamycine op radiotherapie en de

onderliggende mechanismen in vitro te bestuderen aan de hand van onsterfelijke tumor

cellen. Dit kan ons kostbare data opleveren, echter kunnen deze cellen niet de

complexe tumor micro-omgeving nabootsen en in vitro behaalde resultaten kunnen niet

geprojecteerd worden naar in vivo condities. Om solide conclusies te kunnen trekken en

klinische trials op te stellen zijn in vivo experimenten onmisbaar.

Eerst en vooral gaan we onze experimenten zorgvuldig opstellen. We geloven dat een

goed experimenteel ontwerp het gebruikte aantal muizen kan verlagen, aangezien de

experimenten niet opnieuw moeten gedaan worden en er geen misleidende data wordt

geproduceerd. Ten tweede zullen we het effect van metformine en rapamycine op

radiotherapie allereerst onderzoeken in vitro. Pas als er uit deze experimenten

veelbelovende data worden gegenereerd, zullen we deze in vivo verder valideren. Ten

derde zullen we in de mate van het mogelijke controle groepen delen met andere

studies.

Metformine is het meest gebruikte medicijn voor de behandeling van diabetes type II.

Retrospectieve studies in diabetici hebben aangetoond dat behandeling met metformine

het risico op kanker gerelateerde sterfte verlaagd. De onderliggende mechanismen van

dit anti-kanker effect worden toegeschreven aan de inactivatie van de mTOR pathway

en de preventie van T-cel uitputting. Tot dusver is het modulerende effect van

metformine op radiotherapie niet in detail bestudeerd, hierdoor vroegen wij of

metformine de respons op radiotherapie kan verbeteren en de T cel functie kan

herstellen. In een volgende stap willen we metformine met rapamycine, een directe

mTOR inhibitor, en phenformine vergelijken.

Radiotherapie is de standaard behandeling voor verschillende types kanker en wordt

toegepast op meer dan 60% van de kankerpatiënten tijden hun ziekteverloop. In vele

types kanker is er echter zowel intrinsieke als hypoxie geïnduceerde weerstand tegen

radiotherapie, wat leidt tot slechte locoregionale controle. Hierdoor is er nood aan

nieuwe radiosensitizers. Zowel metformine als rapamycine zijn klinisch beschikbare

medicijnen. Indien we kunnen aantonen dat metformine en rapamycine anti-tumor

effecten hebben en de respons op radiotherapie verbeteren, geloven wij dat het minder

tijd en geld zal kosten om deze als anti-kanker medicijnen te ontwikkelen en patiënten te

helpen. 

BALB/c

BALB/c: 576 muizen

2020-Q2-022

42 maanden (18-04-2017 tot 01-11-2020)

radiosensitizer, metformine, rapamycine

ja

je

neen

neen

neen

18/04/2017

ja, binnen 2 maanden na aflopen van het project.



Volgenummer van de niet-technische samenvatting
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Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een minimum

te beperken.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Beeldvorming van PD-L1 met behulp van nanobodies

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

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.

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.

neen

neen

neen

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. 

Om statistische redenen moeten voldoende dieren per groep gebruikt worden om aldus

waardevolle conclusies te kunnen trekken. Protocollen uitgewerkt met de hulp van

statistici garanderen dat niet meer dieren dan nodig worden gebruikt.

Afweercellen kunnen kankercellen doden. Echter, kankercellen drukken vaak PD-L1 uit

waardoor ze afweercellen kunnen afremmen. Gebruik van antilichamen die PD-L1

binden, is een immuuntherapie die succesvol is in 1 patiënt op 3. Echter bij de overige

patiënten is deze behandeling ineffectief, waarschijnlijk door lage aan- of 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. 

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

aan- of 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.

muizen

592

2020-Q2-023

4 jaar - begin = 09/06/2017, Einddatum = 09/06/2021

PD-L1, kanker, beeldvorming

neen

je

neen

neen

neen

09/06/2017

ja - een maand
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Behoud van soorten
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of klinische noden die aangekaart worden (maximaal
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Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk

proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 
Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Veilige AAV-gebaseerde gentherapie voor hemofilie B

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

De muis is de laagst mogelijke diersoort die gebruikt kan worden om hemofilie na te 

bootsen. Door de omstandigheden van het experiment en met voldoende toepassing 

van verdoving en pijnstillers, worden de pijn en het lijden naar verwachting 

teruggebracht tot het lichtste niveau in alle proefdieren gebruikt in deze studie. 

Alle dieren worden geobserveerd voor pijn, sterfte, letsel en de beschikbaarheid van 

voedsel en water. Waarnemingen zullen worden genoteerd. Elk dier dat in slechte 

gezondheid lijkt te verkeren zal nauwgezet worden opgevolgd en indien noodzakelijk 

volgt euthanasie.

ja

neen

neen

In de dierproeven zal het lijden of het ongemak van het dier geminimaliseerd worden,

zowel tijdens het creëren van het diermodel als tijdens de experimentele manipulaties.

De muizen zullen slechts zeer weinig ongemak ondervinden tijdens de injecties in de

staartvene of onder de huid (LICHT) en bloedafname (LICHT). Deze procedures duren

normaal gesproken slechts een paar seconden en de dieren herstellen onmiddellijk na

de injectie zonder enig teken van ongemak of pijn. Injectie met 'complete Freund's

adjuvant' kan tot ERNSTIGE pijn leiden voor enkele dagen, waarvoor pijnmedicatie

toegdiend zal worden. Voor fenotypische correctiestudies via een tail-clipassay (MATIG)

worden de muizen verdoofd met behulp van Ketamine + Medetomidine. Aan het einde

van het experiment zullen de muizen geëuthanaseerd worden door mddel van cervical

dislocatie of CO2 inhalatie.

Vergelijkbare procedures of alternatieve methodes waarin dieren kunnen worden

vervangen door "in vitro modellen", of die het aantal gebruikte muizen verminderen,

zullen zoveel mogelijk worden toegepast. Experimenten voor fenotypische correctie

kunnen alleen in een muismodel worden getest dat de menselijke ziekte nabootst. In

recente publicaties hebben we het aantal muizen verminderd door een in silico

identificatie en analyse van weefselspecifieke regulerende elementen.

De experimenten zijn ontworpen met het laagst mogelijke aantal muizen dat

noodzakelijk is voor statistisch significante data, wat berekend is door middel van power-

analyse. Daarnaast hebben we computationele technieken gebruikt om het vector

design te verfijnen, zodat er minder dieren nodig zijn om de effectiviteit en veiligheid van

de vectoren te bewijzen. 

Hemofilie B, een bloedstollingsziekte waarbij er geen of zeer weinig FIX eiwit wordt

aangemaakt, is een belangrijk doelwit voor gentherapie. Introductie van een werkend

FIX gen in doelwitcellen via gentherapie kan leiden tot een behandeling van de zeikte.

Bovendien kan het herhaalde injecties met stollingsfactoren voorkomen. De

werkzaamheid van gentherapie kan eenvoudig vastgesteld worden door de

bloedwaarden van FIX en de bloedingsfrequentie te meten. Gentherapie kan soms

leiden tot levertoxiciteit (transaminitis), wat de therapie ineffectief maakt. Het doel van

het project is het ontwikkelen van klnisch relevante, veilge en effectieve gentherapie

voor hemofilie, waarbij de levertoxiciteit zoveel mogelijk verminderd wordt. 

Het introduceren van een functioneel FIX gen kan een remedie bieden voor hemofilie en

ook de noodzaak voor herhaalde stollingsfactor infusies voorkomen. Aangezien een

lichte toename in stollingsfactor niveaus in het plasma (boven de 1% drempelwaarde)

voldoende is om het risico op sterfte en ernstige symtomen te voorkomen, is het niet

noodzakelijk om deze niveaus te normaliseren om een therapeutisch effect te verkijgen.

Dit heeft als gevolg dat slechts een bescheiden toename van de stollingsfactor niveaus

door middel van gentherapie kan leiden tot een significante verbetering van de

symptomen. Het voorkomen van de levertoxiciteit die op kan treden bij gentherapie zou

een grote vooruitgang betekenen voor gentherapie bij hemofilie B. 

Muizen

320

2020-Q2-024

01/05/2018 tot 30/04/2021

hemofilie B, gentherapie, vectoren, transaminitis

ja

je

neen

neen

neen

27/04/2018

Ja, binnen twee maanden na afloop van het project



Volgenummer van de niet-technische 

samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren (opgesplitst

per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Karakterisering van de capaciteit van kleine eiwitten om de hersenen binnen te dringen.

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters) Hersenen, barrières, oligomeren

ja

Ingeteelde muizenstammen bieden het voordeel dat de organisatie van de hersenen en 

de hersenbarrières vergelijkbaar is met die in de mens, wat niet het geval is bij lagere 

diersoorten. Het welzijn en de gezondheidsstatus van de muizen zal nauwkeurig worden 

opgevolgd, maar wij verwachten geen tekenen van gezondheidsproblemen.

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.

neen

neen

neen

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.

Om het onnodig gebruik van dieren te beperken, maar tegelijkertijd toch de statistische

significantie te garanderen bij het uitvoeren van deze wetenschappelijke experimenten,

werd het aantal benodigde muizen per experiment gebaseerd op logische redeneringen,

eigen voorgaande data en statische analyses.

Gezien de hersenen afgesloten zijn van de rest van ons lichaam door de aanwezigheid

van drie barrières, is het niet eenvoudig om iets binnen te brengen in de hersenen (vb.

medicijnen). Eenvoudig uitgelegd zijn er in de hersenen drie 'soorten' bloedvaten

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. 

Eenmaal aangetoond is dat de kleine eiwitten de hersenen kunnen binnendringen, zal

een volgend project worden gestart waarbij aan de eiwitten drugs of nanobodies

gekoppeld zullen worden (of andere moleculen) die hersenziekten zouden kunnen

behandelen. Als ons eiwit erin slaagt om die drugs/nanobodies/moleculen in de

hersenen te shuttelen, kan dit een krachtige nieuwe strategie zijn om tot op heden

onbehandelbare hersenziekten te bestrijden.

muis

126

25/01/2019

Ja, uiterlijk 2 maanden na afloop van het project. 

2020-Q2-025

25/01/2019 - 24/01/2024

neen

neen

neen

neen



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische 

Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een 

retrospectieve analyse (ja / nee) en binnen welk 

tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke

of klinische noden die aangekaart worden (maximaal

1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen

voortvloeien uit dit project: hoe kan wetenschappelijke

vooruitgang geboekt worden of hoe kan dit project

nuttig zijn voor mensen, dieren of planten? (Maximaal

1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

Wat is het maximaal aantal van deze dieren

(opgesplitst per soort)?

In het kader van de handelingen die met de dieren

gesteld worden: welke zijn de verwachte negatieve

effecten voor de dieren, wat is de waarschijnlijke of

verwachte graad van ernst van deze effecten en wat is

het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te

gebruiken en waarom er geen alternatieve dierloze

methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig

mogelijk proefdieren gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en

waarom het gebruikte diermodel het meest verfijnd is

met inachtname van de wetenschappelijke

doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden

om de negatieve effecten op het welzijn van de dieren

(pijn, lijden, angst of blijvende schade) tot een

minimum te beperken.

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)

2020-Q2-026

De gebruikte diersoort in deze studie is de muis. Lagere diersoorten hebben een minder 

ontwikkeld zenuwstelsel en vertonen minder gelijkenissen met de mens. Verder 

beschikt men over een goede kennis over hun genetica, fysiologie (=werking van de 

organen), biologie (=wetenschap die zich bezighoudt met ontwikkeling, evolutie,...) en 

gedrag. Bovendien is het gebruikte model in deze studie een gevalideerd PDAC-model.

De injectie van de tumorcellen en visualizatie (=bekijken van de tumor via een scan van 

de muis) van de tumor zal uitgevoerd worden onder algemene verdoving. Na afloop 

zullen de muizen opgevolgd worden tot ze ontwaken uit de verdoving.

neen

neen

neen

We zullen tumorgroei veroorzaken in muizen via een injectie in de pancreas. De graad

van ernst voor dit type van injectie van tumorcellen is ernstig. De duur van het

experiment zal meer dan 30 dagen bedragen. Na het experiment zullen alle dieren

gedood worden.

Dit project is ter voorbereiding van een project waarin we de rol van het eiwit systeem xc-

in verschillende aspecten van pancreaskanker zullen onderzoeken: de tumorcellen,

cachexie, depressie en angst. Door te werken met tumorcellen in muizen, kunnen we de

tumor bestuderen in een context die meer overeenstemt met de realiteit. Namelijk, we

krijgen een weerspiegeling van hoe de tumor zich gedraagt in een driedimensionele

ruimte en welke interacties er ontstaan met andere cellen. Deze analyses kunnen niet

vervangen worden door in vitro testen (=testen in een reageerbuis).

Deze pilootstudie is vereist aangezien dit een nieuwe studie betreft en we momenteel

niet over genoeg informatie beschikken. De resultaten van deze pilootstudie zullen in de

toekomst gebruikt worden voor de bepaling van het nodige aantal proefdieren met

behulp van statistiek.

Pancreatisch ductaal adenocarcinoom (PDAC) is het meest voorkomende type van

pancreaskanker en één van de meest agressieve en dodelijke kankers. Het ontbreken

van doeltreffende therapieën kan gedeeltelijk te wijten zijn aan het feit dat geen enkele

van de behandelingen een effect uitoefent op processen die zich buiten de tumor

afspelen. Zo is er de door de tumor veroorzaakte cachexie, een toestand van

ondervoeding die gepaard gaat met een ontstekingsreactie, zowel in de hersenen als in

de rest van het lichaam. Cachexie wordt genoemd als één van de belangrijkste

oorzaken van de ziekelijke toestand van de patiënten en hun hoge graad van overlijden.

De patiënten lijden ook aan gemoedsaandoeningen zoals depressie en angst, die op

zich ook weer de tumor aanwakkeren. Dit project is een pilootstudie om het verloop van

PDAC in muizen te karakteriseren, om zo later een nieuwe behandelingsstrategie (i.e.

blokkeren van het eiwit 'systeem xc-') voor deze aandoening te onderzoeken.

We zullen pancreas tumorcellen rechtstreeks in de pancreas injecteren van 'gewone'

muizen en muizen waarin, via aanpassingen in de genen (=genetisch gemanipuleerde

muizen), systeem xc- ontbreekt. We hebben reeds injecties in de buikholte getest, maar

deze injectieroute leidde niet tot tumorgroei. Het doel van deze verkennende

pilootstudie is I) om na te gaan of injectie in de pancreas wel resulteert in tumorgroei, II)

dagelijks de gezondheid en het welzijn van de dieren op te volgen en III) bovendien de

tumor te analyseren na doden van de dieren op verschillende tijdstippen. 

De gebruikte diersoort is de muis. 

45 muizen

neen

neen

neen

neen

29/11/2019

Pilootstudie: karakterisatie van het KPC tumormodel na injectie in de pancreas en 

evaluatie van humane eindpunten

Een retrospectieve analyse zal uitgevoerd worden binnen een tijdsbestek van 2 

maanden na het afronden van het project. 

Begindatum: 29/11/2019 - Einddatum: 1/11/2020

Pancreaskanker, humane eindpunten, cahexia, depressie

ja



Volgenummer van de niet-technische samenvatting

Datum van projectautorisatie door de Ethische Commissie 

Het project zal worden onderworpen aan een retrospectieve 

analyse (ja / nee) en binnen welk tijdsbestek

Doelstelling van het project Fundamenteel onderzoek

Translationeel of toegepast onderzoek

Reglementaire testen en routineproductie

Bescherming van het natuurlijk milieu in het belang van de 

gezondheid of het welzijn van mens of dier

Behoud van soorten

Hoger onderwijs of opleiding

Forensisch onderzoek

Onderhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde 

dieren, niet gebruikt in andere proeven

Beschrijf de doelstellingen van het project, bijv. de

wetenschappelijke onbekenden, of wetenschappelijke of klinische

noden  die aangekaart worden (maximaal 1000 karakters)

Wat zijn de mogelijke voordelen die kunnen voortvloeien uit dit

project: hoe kan wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden of

hoe kan dit project nuttig zijn voor mensen, dieren of planten?

(Maximaal 1000 karakters)

Welke diersoorten zullen gebruikt worden? 

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

In het kader van de handelingen die met de dieren gesteld worden:

welke zijn de verwachte negatieve effecten voor de dieren, wat is

de waarschijnlijke of verwachte graad van ernst van deze effecten

en wat is het lot van de dieren na het project?

Toepassing van de 3Vs

1.Vervanging (maximaal 1000 karakters)

Geef aan waarom het noodzakelijk is om dieren te gebruiken en

waarom er geen alternatieve  dierloze methode kan gebruikt worden.

2.Vermindering (maximaal 1000 karakters)

Verklaar hoe gewaarborgd wordt dat zo weinig mogelijk proefdieren

gebruikt worden.

3.Verfijning (maximaal 1000 karakters)

Verklaar de keuze voor de gebruikte diersoort en waarom het

gebruikte diermodel het meest verfijnd is met inachtname van de

wetenschappelijke doelstellingen. 

Verklaar de maatregelen die zullen genomen worden om de

negatieve effecten op het welzijn van de dieren (pijn, lijden, angst of

blijvende schade) tot een minimum te beperken.

je

neen

neen

neen

28/02/2020

ja, ten laatste 2 maand na afloop

2020-Q2-027

01/03/2020-28/02/2021

kanker, pancreas, long, model, bestraling

ja

De muis is een diersoort waarin verschillende kankerbehandelingen, die nu gebruikt worden in het ziekenhuis, werden 

uitgetest. Daarom dat we kiezen voor deze diersoort om nieuwe pancreas en longkanker modellen op te zetten om 

vervolgens nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen.		

Alle handelingen gebeuren onder verdoving (ook het doden van de muizen). De dieren worden meermaals per week tot 

dagelijks opgevolgd afhakenlijk van de tumorontwikkeling. Verschillende parameters, waaronder gedrag, welzijn, gewicht en 

tumorvolume krijgen een score, die samen worden opgeteld om na te gaan of het welzijn van het dier niet in gedrang komt. 

Dit wordt genoteerd in een dierenwelzijnsdagboek. Deze opvolging zorgt er voor dat dieren die lijden snel worden opgemerkt 

zodat acties kunnen ondernomen worden.

neen

neen

neen

Muizen worden ter hoogte van het bovenbeen geïnjeceerd met cellen (afkomstig van de 8 nieuwe modellen). Deze locatie 

werd gekozen omwille van de latere toepassing van deze modellen. Tumorgroei wordt dagelijks opgevolgd omdat de 

aanwezigheid van kankerkenmerken en het eiwit voor beeldvorming hierop een invloed kan hebben. Aan het eind van het 

experiment worden de dieren gedood. Alle handelingen gebeuren onder verdoving. De verwachte graad van ernst is ernstig 

omdat er sprake is van tumorgroei.

De modellen die in dit project worden ontwikkeld, zullen worden gebruikt om nieuwe geneesmiddeleln gebasered op kameel

antilichamen te bestuderen. Het succes van de beoogde geneesmiddelen hangt af van het immuunsysteem. Daarom moet

deze behandeling in muizen met een functioneel immuunsysteem uitgevoerd worden om de ingewikkelde interacties tussen

tumor- en immuuncellen in rekening te brengen. 

Deze studie is een voorbereidende studie waarin de groei van nieuw aangemaakte tumorcellen in de muis wordt bestudeerd. 

Er worden typisch 3 muizen gebruikt om de variatie in groei te bepalen. Deze informatie zal toelaten om nadien een

zogenaamde power analyse uit te voeren, een statistische test om het aantal dieren te bepalen dat nodig is om een

experiment correct uit te voeren.

Pancreas- en longkanker komen vaak voor en zijn kankertypes waarvoor een behandeling op maat een betere kans op 

genezing zou geven. Met een behandeling op maat bedoelen we een behandeling die gebaseerd is op patientspecifieke 

kanker eigenschappen. Echter goede modellen om pancreas en longkanker te bestuderen zoals deze in patiënten 

ontwikkelen, moeten nog opgesteld worden. De ontwikkeling van dergelijke pancreas en longkanker modellen is het doel 

van deze studie.

We zullen muis pancreas- en longcellen genetisch manipuleren om specifieke kankerkenmerken uit te drukken. Daarnaast

voorzien we deze cellen van een eiwit dat toe laat via beeldvorming de cellen te localiseren. Dit laatste zal van nut zijn om in

latere experimenten het aantal proefdieren te verminderen evenals de opvolging ervan te verbeteren. In totaal worden 8

verschillende modellen gemaakt (= cellen die verschillende kanker eigenschappen uitdrukken).

Muis

36 muizen 

Looptijd van het project (begin- en einddatum)

Voorbereidende studie: ontwikkeling van nieuwe tumor modellen om een nieuwe vorm van bestraling te bestuderen  Niet-technische titel van het project

Trefwoorden (maximaal 10 woorden / 100 karakters)



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Date d'autorisation du projet par la commission 

d'éthique

Le projet fera l'objet d'une analyse rétrospective 

(oui/non) et dans quel délai

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée

Test réglementaire et production de routine

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

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

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités scientifiques

ou cliniques concernées) (1000 caractères maximum)

Quels sont les avantages potentiels susceptibles de

découler de ce projet (quelles avancées de la la

science pourraient-elles être attendues ou comment les

humains, les animaux ou les plantes pourraient-ils

bénéficier du projet)? (1000 caractères maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront utilisées

?

Quel est le nombre maximal d'animaux ?

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

sont les effets négatifs attendus sur les animaux, le 

niveau de gravité probable ou attendu et le sort des 

animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (1000 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être utilisés et

pourquoi des alternatives n'utilisant pas d'animaux ne

peuvent être utilisées

2. Réduction  (1000 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre minimum

d'animaux est garantie

3.Raffinement  (1000 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et pourquoi

le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s) sont les plus

raffinés, eu égard aux objectifs scientifiques

Expliquez les mesures qui seront prises pour minimiser

les effets négatifs sur le bien-être des animaux

(douleur, souffrance, inconfort ou dommages

permanents).

Oui

Non

Non

Non

28/02/2020

Oui, au maximum un mois après la fin du projet

2020-Q2-028

01/03/2020 jusqu'au 01/03/2021

Nanobody, cancer, imagerie

Non

La souris est l'espèce animale la plus adaptée pour l'étude les Nanobodies 

radiomarqués, permettant l'extrapolation des résultats à l'homme.

Toutes les opérations sont effectuées sous anesthésie (également l'euthanasie). Les 

animaux sont visités quotidiennement, et leur comportement, poids et croissance 

tumorale sont régulièrement vérifiés. Les données sont notes dans un journal. En cas de 

comportement anormal, de perte de poids > 20% ou tumeurs atteignant 1 500 mm³, les 

animaux sont euthanasiés.

Non

Non

Non

Les cellules tumorales sont insérées par voie sous-cutanée. Des Nanobodies

radiomarqués sont injectés par voie intraveineuse. À la fin de l'expérience, les animaux

sont tués pour collecter des organes en vue d'une analyse ultérieure. Toutes les actions

se font sous anesthésie. La croissance tumorale sera controlée et les animau seront

utilisés avant que les tumeurs n'atteignent un certaine taille, de ce fait le degré de

sévérité attendu est "léger".

Les expériences visent a évaluer les Nanobody en fonction de leur potentiel à détecter

certains marqueurs dans les tumeurs. Des tests en milieu artificiel ont été effectués au

préalable avec du plasma de sang human afin d’exclure les essais inutiles sur les

animaux. Cependant, des intéractions complexes qui ont lieu en milieu artificiel ont aussi

un rôle sur le Nanobody, et celles-ci ne peuvent pas être reproduites en milieu artificiel.

Afin de tirer des conclusion valables, un nombre suffisant d'animaux doit être utilisé. Ce

nombre est déterminé avec l'aide de statisticiens, garantissant que le nombre d'animaux

utilisé est minimal, et permettra d'obtenir des données statistiquement correctes .

Les Nanobodies sont des fragments d'anticorps spécifiques permettant de cibler certains

marqueurs exprimés par les cellules cancéreuses. Radiomarqués, ils permettent de

visualiser de manière non-invasive les marqueurs exprimés par les cellules cancéreuses

et aident à sélectionner les traitements les plus adaptés aux patients. Cependant, les

procédures actuelles pour radiomarquer les Nanobodies sont complexes. Ce projet

consiste à comparer deux techniques pour radiomarquer le Nanobody reconaissant un

marqueur situé sur les cellules cancéreuse (PD-L1). L'influence du radiomarquage sur la

capacité du Nanobody doit être déterminée avant de passer aux études de validation

chez l'être humain. Cette capacité à cibler spécifiquement le marqueur désiré doit être

testé dans un modèle pertinent.

Ce projet a pour objectif de comparer deux techniques de radiomarquage du Nanobody

permettant de visualiser PD-L1. La technique qui permettra au Nanobdy d'avoir la

meilleure accumulation dans les tumeurs exprimant PD-L1 sera utilisé comme technique

de radiomarquage lors des études de validation chez l'être humain. Le Nanobody

radiomarqué pourrait rapidement commencer les études de validation chez l'être

humain, et ainsi aider les médecins à sélectionner les patients pour lequels un traitement

anti-PDL1 serait bénéfique.

Souris

102 souris

Durée du projet (date de début et de fin)

Etude de l’influence de technique de radiomarquage de nanobodies pour l’imagerie 

médicale

Titre non-technique du projet

Mots Clés (maximum 10 mots / 100 caractères)



Numéro d'ordre du résumé non-technique 

Titre du projet

Durée du projet

Mots Clés (maximum  5 mots / 50 caractères) 

Objectif du projet Recherche fondamentale

Recherches translationnelle ou appliquée 

Test réglementaire et production de routine

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

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

Conservation des espèces

Enseignement supérieur ou  formation 

Enquête médicolégale

Maintien de  colonies d'animaux génétiquement modifiés, 

non utilisés dans d'autres expériences

Decrivez les objectifs du projet (par exemple, les

inconnues scientifiques ou les nécessités

scientifiques ou cliniques concernées) (700

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 ou les animaux pourraient-

ils bénéficier du projet)? (700 caractères

maximum)

Quelles sont les espèces animales qui seront

utilisées ?

Quel est le nombre approximatif d'animaux ?

Dans le contexte de ce qui est fait aux animaux,

quels sont les effets négatifs attendus sur les

animaux, le niveau de gravité probable ou

attendu  et le sort des animaux?

Application des3Rs

1. Remplacement (600 caractères maximum)

Indiquez pourquoi des animaux doivent être

utilisés et pourquoi des alternatives n'utilisant

pas d'animaux ne peuvent être utilisées

2. Réduction  (600 caractères maximum)

Expliquez comment l'utilisation d'un nombre

minimum d'animaux est garantie

3.Rafinement  (600 caractères maximum)

Expliquez le choix des espèces animales et

pourquoi le(s) modèle(s) animal(aux) utilisé(s)

sont les plus raffinés, eu égard aux objectifs

scientifiques

Expliquez les mesures générales à prendre pour

minimiser l'inconfort (douleur) des animaux.

non

non

non

2020-Q2-066

Etudes des réseaux génétiques et épigénétiques régulant la transistion épithélio-

mésenchymateuse des cellules cancéreuses 

6 ans 

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

oui

non

non

non

non

Les animaux développeront des tumeurs cutanées. Le niveau de douleur pouvant

devenir sévère, les animaux nécessitent un suivi quotidien ainsi que des soins adaptés

(e.g. gel nutritif en cas de difficulté à s'alimenter). Les animaux seront euthanasiés dès

lors qu'un des points limites est atteint. 

De nombreux mécanismes ont déjà été proposés à partir d’expériences in vitro sous

l'effet de facteurs de croissance (TGFß) montrant que ce processus est fortement

dépendant de l’environnement tumoral et des facteurs sécrétés par les cellules de la

niche tumorale. C’est pourquoi il est indispensable de travailler sur un modèle animal.

Notre laboratoire a acquis une grande expertise dans ce type de modèle de

carcinogènèse chimique. Cette expertise nous permet de déterminer le nombre

minimum d'animaux necessaires pour répondre à nos questions. 

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 études

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. L'état des souris est surveillée

quotidiennement et les souris seront euthansiées si elles atteignent les points limites

décrits pour ces expériences.

L’hétérogénéité des cellules cancéreuses existant au sein d'une tumeur peut être à

l'origine de certaines résistances aux thérapies anti-cancéreuses. Il a été montré que la

transition épithélio-mésenchymateuse des cellules cancéreuses participe à cette

hétérogénéité intra-tumorale. Ce processus complexe connu pour son rôle dans le

développement embryonnaire serait détourné par les cellules cancéreuses pour

favoriser leur invasion du tissu sain et la formation des métastases. Il est donc crucial

de comprendre les mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans ce

processus. Ce projet nous permettra de déterminer in vivo les gènes cruciaux de la

transition épithélio-mésenchymateuse des cellules cancéreuses ainsi que la manière

dont ils sont régulés.

Souris

Ce travail est important pour notre compréhension des mécanismes de régulation de la

transition epithélio-mésenchymateuse et de l’hétérogénéité tumorale in vivo . Par

ailleur, notre projet inclus l'étude des micro-ARNs, utilisés comme nouveaux outils

dans la lutte contre le cancer. Ces nouvelles connaissances pourraient donc conduire

au développement de stratégies anti-cancéreuses efficaces et innovantes. 

1320 +/-20%


