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Titel

lReglering och rekrytering av B celler under inflammation och hjärt- kärlsjukdomar.
Sökord (key words, max 5
Rheumatiska sjukdomar, atheroscleros, B celler

Syftet med försöket (enligt artikel 5 Direktiv 201 0/63/EU)

l detta projekt undersöks immunsystemets funktion vid hjärt~ kärl, allergi samt autoimmuna sjukdomar.
Immunsystemet år normalt i balans och skyddar oss mot virus och bakterier men när ·aktivering av immunsystemet .
går fel ger de upphov till dessa sjukdomar. Man syftar till att ta reda på vad som skapar denna obalans och vad som
skulle kunna göras åt saken.
·
Beskriv försökets mål (de vetenskapliga frågorna, eller de vetenskapliga, kliniska behoven som ska mötas)
Målet är att hitta knytpunkter i aktivering av immunsystemet så att vi hindra det från att angripa oss själva medan vi har kvar
sk dd mot infektioner och cancer.
Vilka potentiella nyttar förväntas komma ur försöket (vilka vetenskapliga framsteg kommer att nås, hur kan människor
eller djur dra nytta av försöket)?

Vi förväntar oss att hitta nya behandlingar mot systemiska inflammatoriska sjukdomar inkluderat atheroscleros och
autoimmunitet. Målet är även att hitta nya markörer för att bättre kunna diagnostisera och avgöra vilken typ av behandling som
skall sättas in.
VIlka arter ska användas, och hur många djur?

lMöss 1O000 över en 5 års pe.riod

VIlka är de förväntade negativa effekterna på djuren och vilken är den förväntade svårhetsgraden?
Försöken är av måttlig svårighetsgrad då inga destruktiva adjuvans används eller induktion av sjukdom som påverkar
allmäntillståndet. Majoriteten av behandlingarna skall även ha en positiv effekt på inimunresponsen och vi förväntar oss ett
mindre svar.
3R-aspekter

1. Ersätta (Replace)
Beskriv varför djur måste användas och varför djurfria alternativ inte kan användas

Det är för" närvarande omöjligt att återskapa ett immunsystem in vitra. Immuncellerna måste studeras i sitt kontext för att man
skall kunna avgöra hur de beter sig och hur man skall kunna påverka dem i positiv riktning.

2. Begränsa (Reduce}
Förl<lara hur man har försäkrat sig om att använda så få djur som möjligt.

Grupperna av möss är beräknade på det minsta antal som kan ge information och statistisk signifikans. l de fall vi kan använda
oss av in vitra kulturer för att studera cell aktivering kommer vi att göra det.

3. Förfina (Refine)
Förklara valet av art och varför den valda djurmodellen är den mest förfinade. Beskriv de insatser som gjorts för att minimera välfärdskostnaderna
för djuren.
Möss är det enda djuret där vi har modellsystem för att studera frågeställningarna i denna ansökan. Vi studerar även det tidiga
immunsvaret och våra modeller är relativt korta och inducerar endast en del av sjukdoms respons vilketger mindre påverkan.

Följande ska fyllas i av nämnden
Försöket ska utvärderas i efterhand
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