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Titel

In vitro-identifiering av molekyler som har en effekt på smärtrespons i sensoriska neuron.
Sökord (Key Words, max 5)
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Syftet med försöket (enligt artikel 5 Direktiv 2010/63/EU)

20% av Europas vuxna befolkning lider av kronisk smärta. Tillgängliga läkemedel mot smärta hjälper inte alla
patienter, och syftet med försöket är att hitta nya molekyler som minskar smärtresponsen vid kronisk smärta.
Beskriv försökets mål (de vetenskapliga frågorna, eller de vetenskapliga, kliniska behoven som ska mötas)

Målet med projektet är att med hjälp av en in vitro-modell bestående av relevanta celler, primära DRG-neuron, och
en elektrisk stimuleringsrobot, Cellaxess Elektra, stimulera sensoriska neuron och samtidigt mäta smärtresponsen.
Vilka potentiella nytter förväntas komma ur försöket (vilka vetenskapliga framsteg kommer att nås, hur kan människor
eller djur dra nytta av försöket)?

Trots att ett antalläkemedel mot smärta finns tillgängliga blir inte alla patienter hjälpta. För att upptäcka nya
smärtstillande substanser är det viktigt att använda sig av relevanta biologiska modeller tidigt i processen.
Vilka arter ska användas, och hur många djur?

Vi vill använda Sprague Dawley-råttor, cirka tio djur i veckan under en femårsperiod.
Vilka är de förväntade negativa effekterna på djuren och vilken är den förväntade svårhetsgraden?

Inga försök kommer att utföras på levande djur. Råttorna har fri tillgång till mat och vatten, och avlivas på
skonsammast tänkbara sätt dagen för cellpreparation.
JR-aspekter
1. Ersätta (Replace)
Beskriv varför djur måste användas och varför djurfria alternativ inte kan användas.

Primärceller från DRG utgör en bra modell för kronisk smärta eftersom de även i odling behåller sin sensoriska
funktionalitet och kan svara på mekaniska och kemiska stimuli. Inga cellinjer liknar sensoriska neuron.
2. Begränsa (Reduce)
Förklara hur man har försäkrat sig om att använda så få djur som möjligt.

Vi köper för närvarande rått-ORGs från BrainBits i England. Under transporten påverkas cellerna negativt och vi
behöver ibland kassera vävnad. Med egna djur får vi en jämn och hög kvalitet och kan minska antalet råttor.
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.

Sprague Dawley-råttor används ofta inom neurovetenskap och utgör en bra modell. Råttans genom är sekvenserat,
och det finns bra och pålitliga antikroppar, vilket underlättar karaktärisering av celler samt morfologiska
responser. I vår pilotstudie har vi använt sensoriska neuron från vuxna Sprague Dawley-råttor och det har fungerat
mycket bra. Inga försök görs på levande djur.
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