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AANMELDINGSFORMULIER VOOR EEN NIEUW ONDERZOEKSPLAN

Dit formulier dient uiterlijk 7 werkdagen voor de DEC vergadering (zie TNO Bulletin Dierproeven en Alternatieven of
Intranet) volledig ingevuld in het bezit te zijn van:

Secretariaat DEC

E-mail: telefoon: / fax:

Instituut: TN(

ALGEMEEN
1. Titel van het onderzoeksplan: Koepel DEC: Effect van drugs en voedingsstoffen op progressie of regressie van

atherosclerotische plaques in E3L of E3L.CETP transgene muizen.

Titel van het onderzoeksproject, waarvan deze dierproef deel uitmaakt (indien van toepassing):
Omdat het format van een groot aantal studies op het gebied van onderzoek steeds hetzelfde is, wordt er een
koepelaanvraag gedaan waarbij de opzet van de studie en het ongerief voor de dieren wordt beschreven. Het
onderzoek valt onder de onderzoekslijn "Farmacologische of nutritionele beïnvloeding van het lipiden- en
lipoproteïnemetabolisme in de lever en darm en van de progressie of regressie van atherosclerose "

(art 9)2, Verantwoordelijk onderzoeker (ex art. 9 WOD): |

E-mail adres onderzoeker: j

Telefonisch bereikbaar tijdens DEC-vergadering onder nr:

Medewerkers (ex art. 9 WOD/ ex art. 12 WOD): biotechnische analisten (art 12)
Externe samenwerking (indien van toepassing): Voedings-, biotech- en farmabedrijven

3. Geplande aanvangsdatum onderzoeksplan: Begin januari 2006. De aanvraag wordt voorlopig voor een periode
van twee jaar gedaan (dus t/m 31 dec 2007)
(Opmerking: definitieve aanvangsdatum z.s.m. doorgeven aan de proefdierdeskundige o.v.v. DEC nr., via e-mail:

Geplande duur van de onderzoeksplan: 2 jaar

Locatie waar dieren worden gehouden: Biotechniek TNO|

4. Codenummers volgens KvW-registratie m.i.v. 1998:
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RELEVANTIE

5. Welke concrete vraag/vragen wilt u met deze dierproef beantwoorden:
Wat is het effect van geneesmiddelen of voedingsmiddelen op de progressie van atherosclerose of de regressie van
bestaande atherosclerotische lesies in E3L of E3L.CETP transgene muizen?

6. Omschrijf het maatschappelijk en wetenschappelijk belang van dit onderzoeksplan:

6.a Maatschappelijk belang (meer dan één onderdeel kan van toepassing zijn:
ó.a.l Gezondheid mens/dier Ja

Achtergrond.
Atherosclerose is de belangrijkste doodsoorzaak in de Westerse wereld. De ziekte wordt gekarakteriseerd door een

combinatie van chronische inflammatie en verhoogde lipidenniveaus in het plasma. De ontwikkeling van
atherosclerose is positief gecorreleerd met plasma niveaus van het atherogene lage dichtheids lipoproteïne (LDL) en

omgekeerd gecorreleerd met plasma niveaus van het anti-atherogene hoge dichtheids lipoproteïne (HDL). M.a.w. er

is een negatieve correlatie tussen de incidentie van atherosclerose en de HDL/LDL ratio in plasma. Momenteel
worden patiënten met een lage HDL/LDL ratio veelal behandeld met statines. Statines zorgen voor efficiënte LDL

cholesterol verlaging, maar kunnen desondanks in veel gevallen hart- en vaatziekten niet geheel voorkomen.
Daarom wordt er vanuit de farmaceutische industrie gezocht naar andere manieren om hart-en vaatziekten te

bestrijden. In grote lijnen zijn er 4 lijnen van aanpak:
- Verdere verlaging van de atherogene apoB-bevattende lipoproteïnen (VLDL-IDL-LDL) naast statines. Statines

zijn tegenwoordig standaardtherapie.

- Verhoging van het HDL cholesterol en/of het reverse cholesterol transport. Reverse cholesterol tansport (RCT) is

het transport van cholesterol vanuit de vaatwand (de atherosclerotische plaque) naar de lever, waarna het vervolgens
via excretie in de gal, als vrij cholesterol of na omzetting in galzuren, het lichaam kan verlaten. Transporters op de

macrofagen in de plaque en op de lever en het HDL als acceptor en vervoerder van het cholesterol naar de lever
spelen een belangrijke rol bij dit proces. Dit is een nieuwe ontwikkeling.

- Remming van chronische, vaak locale ontstekkingsprocessen in de vaatwand. Dit is een nieuwe ontwikkeling.
- Remming van andere risicofactoren voor hart-en vaatziekte (bloeddruk, insuline resistentie, homocysteïnemie). Dit

is deels standaardtherapie (bv verlaging van bloeddruk) en nieuw.

Bij de laatste twee manieren van aanpak betreft het doorgaans beïnvloeding van niet-lipid gerelateerde targets. Er is
een toenemende trend om combinatietherapie toe te passen van twee of meerdere stoffen die op bovenstaande
processen aangrijpen.

De HDL/LDL ratio wordt in grote mate gereguleerd door het plasma enzym cholesteryl ester transfer proteïne

(CETP), dat de overdracht van cholesteryl esters van HDL naar LDL medieert. (Van der Steeg WA. Curr Opin

Lipidol2004; 15: 631; Rader D. Curr Atheroscler Rep 2004; 6: 398; BrousseauME. N EnglJ Med 2004; 350:

1505). Omdat HDL de belangrijkste transporter is in het RCT wordt er gewerkt met APOE*3L.CETP transgene

muizen, omdat dit een beter "more human-like"model voor HDL-metabolisme is dan de E3L muis. (ter info, de E3L

muis is een perfect model voor modulatie van apoB-bevattende lipoproteïnen (VLDL-IDL-LDL) en kan gebruikt
worden voor 3 van de 4 bovengenoemde onderzoekslijnen).

Tot voor kort bestond er geen goed model om het effect van CETP modulatie op het lipoproteïnenprofiel en de

ontwikkeling van atherosclerose te bestuderen, omdat muizen geen CETP tot expressie brengen. Echter, recent

hebben wij een zeer geschikt model ontwikkeld door muizen die humaan CETP tot expressie brengen (CETP) te

kruisen met APOE*3-Leiden (E3L) muizen met een humaan lipoproteïnenprofiel (DEC 1671, ̂ ^^^^^^^^B
^^^ |̂). Expresssie van CETP leidde tot een verdere humanisering van de E3L muis door verder verhoogde

LDL/HDL ratio en gevoeligheid voor atherosclerose ontwikkeling l

De specifieke te testen stoffen en een motivatie waarom deze stoffen getest worden zullen in het korte formulier
voor de DEC worden beschreven.
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Vraagstellingen,
Wat is het lipid-afhankelijke en Hpid-onafhankelijke effect van stoffen op de progressie van atherosclerose of op de
regressie van bestaande atherosclerotische lesies in E3L of E3L.CETP transgene muizen?

6.a.2 Economisch belang Ja
6.a.3 Milieu belang
6.a.4 Maatschappelijk belang, anders dan 6.a. l-3 Ja
zie boven
6.b Wetenschappelijk belang:
zie boven

7. Is of wordt de wetenschappelijke kwaliteit van dit onderzoeksplan of het totale onderzoeksproject
beoordeeld?
Zo ja, door welk daartoe aangewezen college, in welke context en met welk resultaat?
Zo nee, waarom niet?
Ja. Het onderzoeksprogramma komt tot stand in nauw overleg met de wetenschappelijke staf van de samenwerkende

partijen (BR en opdrachtgever of academische partner) en wordt goedgekeurd door het management van |

PROEFOPZET

8. Wat is de aard van deze dierproef (meer dan l rondje kan van toepassing zijn):
X nieuw nog niet eerder uitgevoerd onderzoeksplan

O herhaling van reeds eerder aan DEC voorgelegd en uitgevoerd onderzoeksplan , DEC-advies nr.:

O proef op grond van wettelijke eisen, hierna te specificeren:
wettelijke eis:

testrichtlijn:

O proef waarbij biotechnologische handelingen worden verricht zoals bedoeld in Art. 66 van de Gezondheids- en
welzijnswet voor dieren

O anders, n J..:

9. Aan welke behandelingen worden de dieren onderworpen?
Omschrijf zodanig dat dit op het niveau van het individuele dier duidelijk wordt, met inbegrip van het tijdschema en
de frequentie waarmee behandelingen worden uitgevoerd. Beschrijf daarbij alle experimentele technieken waaraan

de dieren worden onderworpen, met inbegrip van ingrepen, doseringstechnieken, euthanasietechnieken, enz. Verwijs,

voorzover van toepassing, naar standaardprotocol voor de nadere uitwerking.

De studie wordt in twee gedeelten opgesplitst. Studie A is een pilotstudie waarbij de dosering van de te testen
stoffen en eventueel de dosering van cholesterol voor de laag cholesterol controle groep worden vastgesteld.
Studie B is de atherosclerose progressie of regressiestudie. Beide studies worden doorgaans uitgevoerd met
vrouwelijke E3L of E3L.CETP transgene muizen (bij hoge uitzondering zullen mannetjes worden gebruikt; het
lipidniveau van mannetjes is moeilijker in te stellen).

Studie A: pilot
De muizen worden gehuisvest in standaard Macroion bakken. 12-32 E3L of E3L.CETP muizen worden 3-4 weken
op een hoog vet /cholesterol dieet gezet (dieet WTD= Western-type diet, 15% cacaobutter, 0.1-1 % cholesterol,
eventueel met 0.05% cholaat) (inloopperiode). Na 3-4 weken worden de muizen gerandomiseerd op grond van
plasma cholesterol, triglyceriden en leeftijd in 2-4 groepen van 6-8 muizen:

Groep l: controle groep
Groep 2: stof l
Groep 3: stof 2
Groep 4: laag cholesterol controle

Soms (bij een groepsgrootte van 6 muizen en vooral bij experimenten met E3L.CETP muizen) worden er 2-4
muizen extra ingezet tijdens de run-in om eventuele low-responders (muizen met een laag plasma cholesterol gehalte
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door een te lage apoE3-Leiden expressie) uit het experiment te kunnen verwijderen. Low-responders worden
afgemaakt. Als er geen low-responders zijn, zullen de 2-4 muizen worden toegevoegd aan groep 2 en 3.
Om het aantal muizen te beperken wordt zoveel mogelijk gekozen voor een dosis-escalatie studie, waarin per twee
of drie weken (afhankelijk van de hoeveelheid af te nemen bloed) de dosis van de te testen stof wordt verhoogd en
het percentage cholesterol in de laag cholesterol controle groep wordt verlaagd. De te testen stoffen worden
toegediend via het voer (dit heeft de voorkeur), het drinkwater, orale gavage of s.c. of i.p injectie.

Op tijdstippen week O (randomisatie), week 2 of 3, week 4 of 6 en week 6 of 9 zullen de muizen 4 uur worden
gevast, waarna 50-75 uL bloed wordt afgenomen voor bepaling van cholesterol, triglyceriden, lipoproteïneprofiel,
ALAT en eventuele bepaling van CETP activiteit. De maximale bloedafname zal niet meer zijn dan 1% van het
lichaamsgewicht per maand. Eventueel worden er feces verzameld tijdens het experiment.
Op basis van de resultaten uit deze pilot studie zal de te gebruiken concentratie van de te testen stoffen en het
percentage cholesterol worden bepaald voor de atherosclerose progressie of regressie studie. Omdat het bij
E3L.CETP muizen om unieke muizen gaat die moeilijk te fokken zijn, willen wij de muizen na het experiment zo
veel mogelijk in leven houden. Ze worden dan weer op chow dieet gezet. Hergebruik zal worden gemeld.

Studie B: atherosclerose/regressie (zie study design met tijdschema verderop)
Progressieperiode:
30-120 Muizen worden 8 weken op een hoog vet / cholesterol dieet gezet dieet (WTD-H= Western-type diet-hoog
cholesterol, 15% cacaobutter, 0.3-1% cholesterol, eventueel met 0.05% cholaat) met als doel plasma cholesterol
niveaus van 25-35 mmol/L te bereiken (atherosclerose progressieperiode).
Omdat de progressie van atherosclerose van de aangebrachte condities afhangt (startleeftijd dieren, atherogeniciteit
van dieet (veel of weinig cholesterol), duur van de studie (atherosclerose ontwikkelt zich volgens een exponentiële
curve)) willen wij een tussenanalyse met 5 muizen hebben om te zien hoe ver wij zijn in het atherosclerotisch proces.
Dit is nodig om de ernst van atherosclerose op het eindpunt te kunnen inschatten. Daarmee wil je voorkomen datje
te ver doorschiet in het atherosclerotisch proces en alleen nog maar hele ernstige lesies krijgt, waardoor potentiële
verschillen tussen controle en behandeling niet meer gezien worden. Wij hebben de afgelopen 10 jaar veel ervaring
opgedaan met het inschatten van de snelheid van atherosclerose, waardoor wij het aantal dieren voor de
tussenanalyse (de "athero-controle") kunnen beperken tot 5. Dit hoeven alleen maar muizen uit de controlegroep te
zijn (alle muizen ondergaan dezelfde behandeling en zijn nog niet gerandomiseerd in groepen). Na 6 weken worden
daarom 5 muizen geofferd (euthanasie door CO2) om de progressie van atherosclerose te bepalen. Naar verwachting
zal na 8 weken de atherosclerose voldoende ontwikkeld zijn om het plasma cholesterol weer te laten zakken naar
een niveau dat in de regressieperiode wordt gebruikt. De muizen krijgen gedurende 4 weken (week 8-12) het
regressie dieet (WTD= Western-type diet; 15% cacaobutter, 0.1-0.25% cholesterol) met als doel de plasma
cholesterolniveaus terug te brengen naar 10-12 mmol/L. In deze periode vindt nog wel progressie plaats.
Elke 3 weken (O, 3, 6 en 9 weken) zal, na 4 uur vasten, door middel van staartincisie 70 uL bloed worden
afgenomen om plasma cholesterol, triglyceriden, lipoproteïneprofiel, ALAT en eventueel CETP activiteit te bepalen.

Regressieperiode:
Op week 12 wordt weer na 4 uur vasten bloed afgenomen (150uL). De muizen worden dan, op grond van plasma
lipiden gerandomiseerd in 4 groepen:
groep l: Progressie controle (n=15)
groep 2: Regressie controle (n=20)
groep 3-5: Te testen stoffen regressie (n=20 per groep) (dosis bepaald in pilot studie)
groep 6: Laag cholesterol regressie controle (n=20) (percentage cholesterol bepaald in pilot studie)

De 15 muizen van de progressie controlegroep (groep 1) worden bij de start van de regressieperiode (waarschijnlijk
week 12 van de studie) geofferd dmv CO2. Het verschil tussen groep 2 en 6 is dat in groep 2 een dieet wordt
gebruikt dat tot verminderde progressie/regressie leidt (het controle dieet), terwijl in groep 6 het cholesterolgehalte
in het dieet verlaagd wordt tot een niveau dat eenzelfde plasma cholesterol geeft als in een relevante groep met de te
testen stof (dus een lager cholesterol dan in de controle groep). Daarmee kunnen effecten van die stof die
onafhankelijk zijn van cholesterolverlaging worden opgepikt. Deze effecten kunnen bv anti-inflammatoire effecten
zijn of verhoging van het reverse cholesterol transport. In groep 6 verwachten wij meer regressie dan in groep 2
vanwege het lagere plasma cholesterol. En in groep 3-5 hoopt de opdrachtgever een nog grotere regressie te vinden
vanwege de potentieel additionele effecten.

Bij regressie speelt het omgekeerde als bij progressie. Door te sterk te regresseren (bv door te sterke verlaging van
het plasma cholesterol of door een te lange regressietijd) is het theoretisch mogelijk dat potentiële verschillen tussen
controle en behandeling weer verdwijnen. Daarom willen wij na 6 weken in de regressieperiode van elke groep 5
muizen euthanaseren (dmv CO2) om te zien hoever de regressie is en gebaseerd daarop de duur van de
regressieperiode aanpassen. Omdat wij veel minder ervaring hebben met regressiestudies willen wij in overleg met
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de opdrachtgever een tussenanalyse hebben met 5 dieren van elke groep. Op 24 weken (dus na 12 weken in de
regressieperiode) worden alle muizen geëuthanaseerd.

Bloedafname vindt plaats na 4 uur vasten d.m.v. staartincisie, waarbij max. 150 u.L op t= 12 (=randomisatie), 16, 20
en 24 weken wordt afgenomen. Hierin worden cholesterol, triglyceriden, lipoproteïneprofiel, ALAT en CETP
activiteit bepaald.

Tijdens het hele experiment worden lichaamsgewicht en voedselinname gemeten op t=0, 3, 6, 8(=start regressie), 12
(=randomisatie), 16, 20 en 24 weken (bij een regressieperiode van 12 weken). De duur van de interventie/regressie
periode kan ook korter zijn, nl. 6 weken. In deze laatste situatie worden er op t= 15 en 18 weken lichaamsgewicht,
en voerinname gemeten en bloed afgenomen (max 100 uL).
Tijdens de interventieperiode wordt elke week of tweemaal per week het dieet ververst. Op verschillende tijdstippen
kunnen feces worden verzameld om de hierin de concentratie sterolen en galzuren te bepalen.
Op de aangegeven tijdstippen vindt sectie plaats na euthanasie dmv CO2 waarbij hart, aorta, lever, darm (ileum),
visceraal vet en spier worden geïsoleerd.
Een schema van het regressie experiment staat hieronder weergegeven.

Study design regression study

Weeks
O 6 8 12 18 24

Progression period Regression period

t t t t
Sacriflce Athero control

progression
5 mice

Progression
control
15 mice

Athero control
regression

5 mice per group

End point

1 5 mice/group

t t t
Change of diets
WTD-H WTD WTD -f compounds and/or low cholesterol control
high cholesterol control diet (low cholesterol control contains lower atnount chol

in diet)

Studie B: atherosclerose/progressie
De opzet van een atherosclerose progressiestudie is in grote lijnen hetzelfde als voor de regressiestudie. In de
progressie opzet wordt na de run-in periode en randomisatie meteen gestart met behandeling.
30-120 Muizen worden 3 weken op een hoog vet / cholesterol dieet gezet dieet (WTD= Western-type diet, 15%
cacaobutter, 0.1-1% cholesterol, met eventueel 0.05% cholaat) (inloopperiode). Daarna vindt de interventieperiode
van 16-28 weken (dit is afhankelijk van het plasma cholesterolgehalte waarbij het experiment uitgevoerd wordt)
plaats waarbij de te testen stoffen aan het dieet zijn toegevoegd:
groep 1: controle 15 muizen + 5 muizen voorpilot atherosclerose ontwikkeling (na 12-22 weken)
groep 2-7: te testen stoffen 15 muizen per groep (dosis bepaald in pilot studie)
groep 8: laag cholesterol controle (n=15) (percentage cholesterol bepaald in pilot studie)

Tijdens de interventieperiode wordt l -2 x per week het dieet ververst.
Lichaamsgewicht en voedselinname worden gemeten op t=0,2, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 weken
Bloedafname vindt plaats na 4 uur vasten d.m.v. staartincisie waarbij max. 70-100ul bloed wordt afgenomen op t=0,
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 weken. Hierin worden cholesterol, triglyceriden en lipoproteïneprofiel bepaald.
Na 12-22 weken worden 5 muizen geofferd om de ontwikkeling van atherosclerose te monitoren. Het tijdstip voor
deze "athero-pilot" is 2 tot 6 weken voor het afmaken van de hele groep.
Op t=20-28 weken worden de muizen onder verdoving verbloed en vindt sectie plaats waarbij hart en aorta (en
eventueel andere organen) worden geïsoleerd. In de aortic roor en in de aorta wordt atherosclerose gemeten.
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Soms ( vooral bij experimenten met E3L.CETP muizen) wordt er één muis extra per groep ingezet tijdens de run-in
periode om eventuele low-responders (muizen met een laag plasma cholesterol gehalte) uit het experiment te
verwijderen. Low-responders worden afgemaakt. Als er geen low-responders zijn, zullen de muizen in het
experiment blijven.

10. Beschrijf de proefopzet en geef het proefschema bij voorkeur volgens onderstaand voorbeeld:
Pilot studie

GROEP

/

E3Lof

CETP.E3L

2 en 3

E3Lof

CETP.E3L

4
E3Lof
CETP.E3L

BEHANDELING

Controle

Te testen stoffen

Laag cholesterol

control

BIOTECHNISCHE HANDELING(EN)

Bloedafname 1 x na run-in en 3x gedurende 3
periodes van 2-3 weken, totaal 4x bloedafname

Bloedafname lx na run-in en 3x gedurende 3
periodes van 2-3 weken, totaal 4x bloedafname

Bloedafname lx na run-in en 3x gedurende 3
periodes van 2-3 weken, totaal 4x bloedafname

AANTAL

6-8

6-8

6-8

SEXE

?

$

0

Athero studie/regressie

GROEP

1
E3Lof
CETP.E3L

Progressie
controle

2
E3Lof
CETP.E3L

Regressie

controle

3-5
E3Lof

CETP.E3L
Te testen
stoften

6
E3Lof
CETP.E3L

Laag

cholesterol

controle

BEHANDELING

Dieet 8 weken WTD-H dieet

(progressie); 4 weken WTD

dieet (progressie)

Dieet 8 weken WTD-H dieet

(progressie); 4 weken WTD
dieet (progressie); 6-12 weken

WTD dieet (regressie)

Dieet 8 weken WTD-H dieet

(progressie); 4 weken WTD
dieet (progressie); 6-12 weken

WTD dieet + stoffen

Dieet 8 weken WTD-H dieet

(progressie); 4 weken WTD
dieet (progressie); 6- 1 2 weken

laag cholesterol dieet

BIOTECHNISCHE

HANDELING(EN)

4 x bloedafname na 4 hr vasten

gewicht en voedsel inname (om
de 3-4 weken)

anesthesie, verbloeden, sectie (5

muizen voor interimanalyse na 6

weken en 1 5 muizen na 1 2
weken (progressie

controlegroep))

6-7 x bloedafname na 4 hr vasten
gewicht en voedsel inname (om
de 3-4 weken)

anesthesie, verbloeden, sectie (5

muizen na 18 weken en 15
muizen na 24 weken)

6-7 x bloedafname na 4 hr vasten

gewicht en voedselinname (om

de 3-4 weken)
anesthesie, verbloeden, sectie (5
muizen na 18 weken en 15

muizen na 24 weken)

6-7 x bloedafname na 4 hr vasten

gewicht en voedselinname (om
de 3-4 weken)

anesthesie, verbloeden, sectie (5

muizen na 1 8 weken en 1 5
muizen na 24 weken)

AANTAL

20(5+15)

20(5+15)

20(5+15)

20(5+15)

SEXE

V

V

V

v

Opmerking: de interventieperiode tijdens de regressieperiode kan ook 6 weken duren. Een interim analyse is dan niet

nodig en wij kunnen met 15 muizen per behandelingsgroep volstaan.
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Athero studie/progressie

GROEP

1

E3Lof

CETP.E3L

2-7

E3Lof
CETP.E3L

8

E3Lof
CETP.E3L

BEHANDELING

Dieet 3 weken inloop; 16-28

weken cholesterol dieet

Dieet 3 weken inloop; 1 6-28

weken cholesterol dieet + te

testen stoffen

Dieet 3 weken inloop; 16-28

weken laag cholesterol dieet

BIOTECHNISCHE

HANDELING(EN)

5-8 x bloedafname na 4 hr vasten
gewicht (om de 4 weken)
anesthesie, verbloeden, sectie (5

muizen voor interimanalyse en

1 5 muizen op het eindpunt)

5-8 x bloedafname na 4 hr vasten
gewicht (om de 4 weken)

anesthesie, verbloeden, sectie

5-8 x bloedafname na 4 hr vasten

gewicht (om de 4 weken)
anesthesie, verbloeden, sectie

AANTAL

20(5+ 15)

15

15

SEXE

V

V

V

11. Hoeveel dieren zullen in totaal worden gebruikt? Onderbouw dit aantal op basis van statistische parameters,
literatuurgegevens of verwijs, indien van toepassing, naar proefopzet/standaard protocol:

Indien reservedieren voor het onderzoeksplan worden bestemd, dient dit nader te worden gespecificeerd. Motiveer
de noodzaak voor reservedieren en het aantal, en geef aan welke behandelingen deze dieren eventueel ondergaan.

Uit eigen ervaring is gebleken dat 6-8 muizen per groep voldoende is voor het detecteren van statistisch significante
effecten m.b.t. verandering van de lipiden en het lipoproteïnenproflel. Voor een atherosclerose/regressie studie is 15

muizen per groep voldoende. Er worden 5 muizen extra ingezet in de controle groep om de progressie van
atherosclerose te volgen. Bij de regressiestudie worden 5 muizen extra ingezet om de regressie van atherosclerose na

6 weken te monitoren en het moment van opoffering beter te kunnen vaststellen (zie toelichting boven).

PROEFDIEREN, HUISVESTING EN VERZORGING

12. Welke diersoort, en welke ras/stam wordt gebruikt? Licht de gemaakte keuze toe:
Welke sexe wordt gebruikt? Licht de gemaakte keuze toe:

N.B. indien sprake is van een transgene lijn, in Nederland gemaakt na l april 1997, dient hiervoor een vergunning
door de Minister van LNV te zijn verleend. Specificeer bij vraag 8.

- muis, vrouw APOE*3-Leiden ofAPOE*3-Leiden.CETP (op C57B1/6 achtergrond) uit eigen fok

Als diersoort wordt de muis gebruikt omdat de APOES-Leiden muis goed gekarakteriseerd is m.b.t. het lipiden

metabolisme en de ontwikkeling van atherosclerose (aanwezig reeds voor l april 1997). De APOE*3-Leiden.CETP

muis is vervolgens gegenereerd door inkruisen met de CETP muis aangekocht van een proefdierfokker (Charles

River, NL). Deze muis bleek nog betere humane karakteristieken te bezitten waaronder een verlaagde HDL/LDL

ratio en een grotere gevoeligheid voor dieet-geïnduceerde atherosclerose. Er worden vrouwtjes gebruikt omdat deze
meer gevoelig gebleken zijn voor dieet-geïnduceerde veranderingen van het plasma lipiden metabolisme en
atherosclerose ontwikkeling dan mannetjes.

13. Wat is de herkomst van de dieren:
O aangekocht van proefdierfokker
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O aangekocht elders, n.l.:
O overcomplete dieren

X eigen fok of
X reeds eerder gebruikte proefdieren (geef aan in welk soort dierproef) soms voor E3L.CETP muizen die eerder aan

een lipidenstudie (pilot) studie hebben deelgenomen.

O anders, n.l.:

14. Wat is het eindpunt van de dierproef:
X euthanasie
X gebruik voor een volgende proef (gezien de beperkte beschikbaarheid van de E3L.CETP muizen, zullen ze in

leven gehouden worden indien mogelijk)

O andere vergunninghouder

O anders, n.l.:

15. Hoe worden de dieren gehuisvest en verzorgd?
Vermeld groepssamenstelling, kooitype, voedersysteem en andere zaken die relevant zijn voor het welzijn van de

dieren.
Muizen worden gehuisvest in groepen (3-5 muizen) in Macroion bakken met houtmot. Voer en (aangezuurd) water

wordt ad libitum verstrekt.

ONGERIEF

16. Beschrijf de aard van het ongerief:
Geef hierbij, gespecificeerd per handeling of mogelijk gevolg van doseringen, het ongerief dat de dieren
waarschijnlijk ondergaan.

• Gering - dieet interventie

• Gering - 4 h vasten

• Gering/matig - gavage

• Gering/matig - i.p. of s.c. injectie of injectie voor anaesthesie

• Matig - herhaalde bloedafhames

• Gering - sectie onder verdoving

17. Kwalificeer vervolgens de kans op ongerief (mate van ongerief en de duur of de mate van herhaling):

Tabel: mate en duur van het van het maximaal

te verwachten ongerief

Mate van ongerief A: gering

B: gering/matig

C: matig

D: matig/ernstig

E: ernstig

F: zeer ernstig

Duur van het ongerief

< 1 dag

12-120

12-120
i.p. injectie
voor

anaesthesie

12-120

herhaalde

bloedafname

(in totaal 4 tot
8x)

1 -7 dagen 7-30 dagen > 30 dagen

12-32 gavage

of i.p./s.c

injectie

^^^^^^^"
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Splits eventueel uit naar groepen of aantallen, indien relevant (dit kan door de betreffende aantallen dieren in de
betreffende cel van de tabel weer te geven). Zeer ernstig ongerief is op wettelijke gronden niet toelaatbaar zijn
indien geen sprake is van essentiële belangen van de mens.

18. Wat wordt gedaan om eventuele pijn, stress of ander ongerief te verminderen, respectievelijk te voorkomen?
Beschrijf hier anesthesie, pijnbestrijding, aangepaste huisvesting e.d.
Anesthesie m.b.v. hypnorm/midazolam voor sectie.

19. Op welke indicatie (criteria!) worden dieren uit de proef genomen, danwei voortijdig gedood?
Criteria SOP #16, Euthanasie bij proefdieren.

20. Zijn er bijkomende risico's te voorzien, en wat is de kans hierop?
Specificeer hier het risico op en de aard van mogelijke complicaties, in aanvulling op het antwoord op vraag 16 en in

samenhang met de beantwoording van vraag 19.

De doseringen zijn gebaseerd op gegevens uit de literatuur en/of eigen proefdieronderzoek en hebben geen
schadelijke effecten op de gezondheid van de muizen. Een beschrijving van de te testen stoffen en gegevens over
veiligheid/tox zullen op het korte formulier worden vermeld.

ALTERNATIEVEN
21. Welke alternatieve methoden (in termen van vervanging, vermindering, verfijning), zowel in vivo als in vitro,

bestaan voor deze dierproef?
Geef aan, in relatie tot het antwoord op vraag 5, waarom alternatieven (in vivo én in vitro) in dit geval niet
bruikbaar zijn:
Er zijn geen alternatieven beschikbaar. Gezien de complexiteit van het lipidenmetabolisme kan het effect van
verlaging van apoB-bevattende lipoproteïnen of RCT inductie op het lipidenmetabolisme en atherosclerose slechts
onderzocht worden in intacte diermodellen en bestaan er geen alternatieve methoden om deze complexe metabole

processen te onderzoeken.
Geef ook aan in welke zin eventueel gebruik wordt gemaakt van alternatieve methoden:
Er zijn geen alternatieven beschikbaar.

22. Is info of advies gevraagd over alternatieve methoden aan:
O TNO-Netwerk voor Alternatieven, tel. |

O Art. 14 functionaris (^^^^^HB te' l
O Nationaal Centrum Alternatieven voor Dierproeven (tel. 030 - 253 21 63)

O elders, n.L:
X zo nee; waarom niet: wij houden ons continu op de hoogte van ontwikkelingen op dit gebied via literatuurstudies
en congresbezoek

ANDERE ASPEKTEN
23. Welke andere dan de hiervoor vermelde aspekten zijn naar uw mening voor de toetsing van deze dierproef

door de DEC van belang?
Er wordt verder verwezen naar de toelichting op wagen van de secretaris over een deels vergelijkbaar protocol

(DEC2030) in mijn brief "Beantwoording vragen 9 januari 2006" en mijn email van 12 januari 2006.

24. Geef hieronder, indien van toepassing, toelichting op de door u in dit aanmeldformulier gebruikte
afkortingen:
CETP, cholesteryl ester transfer proteïne; E3L, APOE*3-Leiden; HDL, hoge dichtheids lipoproteïne; LDL, lage
dichtheidslipoproteïne; RCT, reverse cholesterol transport; diet WTD, Western-type diet

Referenties: Zie onder 6al

projectleider Business unit manager

datum: 12 januari 2006 datum: 12 januari 2006
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Na behandeling:

secretaris DEC
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