Bilaga l - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen
Titel

Antigen specifik terapi för att skapa tolerans vid autoimmun diabetes
Sökord (Key Words, max 5)
Typ l diabetes, toler.ms, mus, terapi
Syftet med försöket

(enltgt artikel 5 Direktiv 2010163/EU)

Att studera om en ny metod for att skapa immuntoleums kan motverka typ l diabetes, och tmdersöka UDdeliggande
mekanism för tolerans.
Syftet med försöket

(enltgt artikel 5 Direktiv 201 0163/EU)

Beskriv försökets mål (de vetenskapliga frågorna, eler de vetenskapfiga, kliniska behoven som ska mötas)

Målsättningen är att etablera protokoll för att uppnå tolerans och motverka typ l diabetes, och att klarlägga
meboismen för hur toleransen uppstår
Vilka potentiella nyttar förväntas komma ur försöket (vilka vetenskapliga tramsteg kommer att nås, h16 kan mämiskor
nytta av försöket)?

eller djl6 å'a

Försöken kommer ge ny kunskap om .immuntolerans. Långsildiga målet är att erhålla lomskap som kan användas
för att utveckla nya strategier för behandling och motverka autoimmuna sjukdomar hos männisl"'f_

Vilka arter ska användas, och hur många djur?
Mus, 1500st
VDka är de förvänlade negativa effekterna på djuren och vilken är den forväntade svårhetsgraden?
De ingående ingreppen är var för sig av ringa art, och används rutinmässigt av oss sedan många år_ Upprepad
behandligen resulterad i måttlig svårighetsgrad. Behandlingarna väntas reducera diaberesutveckling.
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t . Ersätta (Replace)
Beskriv varför djur måste användas och varför djurfria aHemativ inte kan användas.

Diabetesutveckling är en mycket komplicerad process som involverar olika organ i kroppen. För att studera hm
denna kan btytas kr.ivs intakta djur.
2. Begränsa (Reduce)
Förklara hur man har försäkrat sig om att använda så få djur som möjligt
Då det är vetenskapligt 11nderbyggt använder- vi en cellöverlörings-modell för diabetes som medger färre djoc per
experiment och kortare experimenttider _Par.illella studier görs in vitro för att identifiera toleransmekanismer.
J . 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 djurert

Mus är den mest använda modellen för type l diabetes och är välkarakteriserad m a p sjukdomsförlopp. Ett stort
antal genmodifierade möss av samma stam finns etablerade och tillgängliga för mekanistiska studier.

Följande ska fyllas i av nämnden
Försöket ska utvärderas i efterhand
Eventuella tiOägg eller ändringar som nämnden har beslutat
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