Program Konferencji PolLASA

7 września 2015
11.15 Powitanie gości i słowo wstępne
11.30 - 12.30 sesja I „Zwierzęta w badaniach onkologicznych”
przewodnicząca prof. dr hab. Wanda Baer-Dubowska
•
•

11.30-12.00 Krzysztof Książek „Wykorzystanie modelu mysiego w badaniach
nad rozwojem, progresją i terapią raka jajnika”
12.00-12.30 Maciej Olszewski „Danio pręgowany jako model w badaniach
angiogenezy i przerzutowania nowotworów"

12.30 - 13.00 przerwa na kawę i herbatę
13.00 – 15.00 sesja II „Zwierzęta w badaniach onkologicznych” cd
przewodniczący prof. dr hab. Krzysztof Książek
• 13.00-13.30 Hanna Szymańska „Typy nowotworów u myszy- klasyfikacje w
mysiej onkologii”
• 13.30-14.00 Paulina Podszywałow-Bartnicka „Wykorzystanie myszy z
niedoborem odporności NOD Scid Gamma (NSG) w badaniach nad rolą fosforylacji
czynnika eIF2alpha w rozwoju białaczki”
• 14.00-14.30 Joanna Wietrzyk „Zwierzęta laboratoryjne w onkologii
doświadczalnej na przykładzie badań nad aktywnością biologiczną pochodnych
witaminy D”
• 14.30- 15.00 Andrzej Mackiewicz „Ortotopowe mysie modele odrzucania guza w
badaniach przedklinicznych”
15.00 - 16.00 przerwa obiadowa
16.00 – 18.00 sesja III „Zwierzęta w badaniach onkologicznych” cd
przewodnicząca dr Paulina Podszywałow-Bartnicka
• 16.00-16.30 Magdalena Cybulska „Heteroprzeszczepy w badaniach
onkologicznych - możliwości i ograniczenia"
• 16.30-17.00 Tomasz Stokłosa „Modele zwierzęce w badaniach nad
leukemogenezą i poszukiwaniem nowych terapii w hematoonkologii"
• 17.00-17.30 Wanda Baer-Dubowska „Modele zwierzęce w poszukiwaniu
czynników chemoprewencyjnych”
• 17.30-18.00 Alicja Józkowicz „Mysie modele wzrostu nowotworów: nie zawsze
im więcej tym lepiej”

8 września 2015
9.00 – 11.00 sesja IV „Zwierzęta w badaniach onkologicznych” cd
przewodniczący prof. dr hab. Alicja Józkowicz
• 9.00-9.30 Jordi Lopez Tremoleda „Obrazowanie gryzoni laboratoryjnych:
rozważania nad dobrostanem i kwestiami eksperymentalnymi w przedklinicznych
badaniach nad rakiem”
• 9.30-10.00 Józef Dulak „Zwierzęta transgeniczne i typu knock-out w badaniach
nad naprawczą i patologiczną angiogenezą”
• 10.00-10.20 Marlena Wełniak-Kamińska „Zastosowanie technik obrazowania i
spektroskopii rezonansu magnetycznego w badaniach onkologicznych na modelach
zwierzęcych”
• 10.20-10.40 Marta Grodzik „Zarodek kury, jako modelowy organizm w
badaniach onkologicznych”
• 10.40-11.00 Stephen Hillen „Hodowla i utrzymanie modeli z niedoborami
immunologicznymi”
11.00– 11.30 przerwa kawowa
11.30 – 13.30 Sesja V Hodowla zwierząt doświadczalnych
przewodnicząca dr hab. Elżbieta Wirth-Dzięciołowska
•
•

•
•

11.30- 12.00 Marek Konarzewski „Sztuczna selekcja na cechy fizjologiczne w
dobie knock-outów genowych”
12.00 – 12.30 Boris Jerchow „The International Society for Transgenic
Technologies: Dissemination and Improvement of Conventional and Novel
Techniques in Transgenesis That Lead to Increased Efficiency and Promote
Refinement and Reduction”
12.30- 13.00 Ricardo Faundez, Grzegorz Sokołowski „Wybrane techniki
wspomagania rozrodu stosowane w nowoczesnej hodowli zwierząt laboratoryjnych"
13.00-13.30 Anita Tyl Bielicka „Wzbogacenie środowiska w praktyce hodowlanej
i eksperymentalnej”

13.30 – 14.30 przerwa obiadowa
14.30 - 15.30 sesja plakatowa (w tym czasie dostępna kawa , herbata , napoje) +
szkolenia prowadzone przez Sponsorów
15.30 – 18.30 Sesja VI Aktualne przepisy dotyczące doświadczeń z udziałem
zwierząt
przewodnicząca dr inż. Marta Gajewska
• 15.30- 16.00 Angela Kerton „Implementacja dyrektywy 2010/63
Jak wprowadzamy ją w Wielkiej Brytanii – czas na zmiany i refleksję?”

•
•
•

16.00 – 16.30 David Smith „Szkolenia osób związanych z eksperymentami na
zwierzętach z perspektywy platformy E&T”
16.30 – 17.00 Martje Fentenerm van Vlissingen "Jak prezentować naszą pracę
opinii publicznej?"
17.15 Zebranie PolLASA

19.00 Uroczysta Kolacja

9 września 2015
9.00 – 11.15 Sesja VII Aktualne przepisy dotyczące doświadczeń z udziałem
zwierząt cd
prof. dr hab. Stefan Kasicki, prof. dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska
•
•
•
•

9.00 -9.30 Krzysztof Turlejski „Aspekty etyczne eksperymentów na zwierzętach”
9.30 – 10.15 Stefan Kasicki „Problemy związane z wejściem w życie ustawy o
ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych”
10.15- 11. 00 David Smith „Wdrażanie przepisów wynikających z dyrektywy
2010/63 w państwach europejskich”
11-00 – 11.15 ogólna dyskusja

11.15 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45-15.00 Elżbieta Kompanowska-Jezierska, Organizowane przez Krajową
Komisję Etyczną szkolenie – związane z nowymi przepisami Ustawy dotyczącymi
wniosków na przeprowadzenie doświadczenia.
Około 15.00 zakończenie konferencji i obiad

