Szlaki nerwowe

Badania na zwierzętach w neuronauce

Sposoby, w jakie szlaki nerwowe łączą
mózg z rdzeniem kręgowym i mięśniami,
zarówno u małp jak i ludzi, cechuje wiele
podobieństw.
Znajomość tych szlaków i informacji,
jakie są nimi przekazywane, ma kluczowe
znaczenie dla zrozumienia w jaki sposób
choroby, takie jak udar, wpływają na
możliwości wykonywania ruchów.
Niedawne badania przeprowadzone
na małpach wskazały nowe możliwości
przywrócenia kontroli nad porażoną
kończyną.

Wielu badaczy układu nerwowego
aktywnie uczestniczy w opracowywaniu
nowych
metod
i
udoskonalaniu
istniejących technik badania ludzkiego
mózgu.
Jednakże
w
niektórych
przypadkach
te
prace
wymagają
doświadczeń możliwych do wykonania
tylko na zwierzętach.
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Neuronaukowcy pracujący na zwierzętach
współpracują z neurologami badającymi
funkcje ludzkiego mózgu.
Niektórzy
naukowcy
wykorzystują
modele komputerowe, a jednocześnie
wykonują eksperymenty na ludziach a
także na zwierzętach. Różne podejścia
nie stanowią dla siebie alternatywy, ale
uzupełniają się wzajemnie.

Committee on Animals in Research

CARE
Pytania proszę kierować do: care@fens.org

www.fens.org

Dlaczego potrzebujemy badań na zwierzętach?

Utrata pamięci

Choroba Parkinsona

Wyniki badań układu nerwowego z
wykorzystaniem zwierząt doświadczalnych
dostarczyły fundamentalnej wiedzy na temat
funkcjonowania mózgu i układu nerwowego.
Wiedza ta jest niezbędna do zrozumienia
i leczenia chorób neurologicznych i
psychicznych.

Utrata pamięci i trudności z odnajdowaniem
drogi są wczesnymi symptomami zbliżającej
się choroby Alzheimera. Dzięki zastosowaniu
nieinwazyjnych metod neuroobrazowania u
ludzi wiadomo, że aktywność określonego
typu komórek mózgowych - „komórek
sieci” - jest zaburzona u młodych dorosłych
z ryzykiem choroby Alzheimera. Takie
badania były jednak możliwe dzięki
wcześniejszym, prowadzonym przez wiele lat
eksperymentom na szczurach, u których po
raz pierwszy zidentyfikowano takie komórki.
Te doświadczenia zespołu naukowców z
Wielkiej Brytanii i Norwegii doprowadziły ich
do nagrody Nobla w 2014 r.

Czasami eksperymenty na zwierzętach nie
tylko pomagają nam zrozumieć, co złego
się dzieje podczas choroby, ale pomagają
opracować leki i terapię. Choroba Parkinsona
ma miażdżący wpływ na naszą zdolność do
wykonywania nawet najprostszych ruchów,
które dla większości z nas są oczywiste.
Wszczepienie elektrod do struktury mózgu
zwanej jądrem niskowzgórzowym jest
ważną terapią, stosowaną u setek tysięcy
osób z chorobą Parkinsona. Przełomowe
eksperymenty, które doprowadziły do
zrozumienia zaburzenia sieci neuronalnych
mózgu, zostały przeprowadzone na
małpach. Badacze z USA i Francji, którzy
kierowali pracami, otrzymali w 2014
Nagrodę Laskera, która honoruje “znaczący
postęp w zrozumieniu, diagnozie, leczeniu i
zapobieganiu chorobom u ludzi”.

Choroby neurologiczne i psychiczne
Choroby neurologiczne i psychiczne dotykają
ludzi w czasie całego życia, od dzieciństwa
do starości. W porównaniu z wieloma innymi
problemami zdrowotnymi, większość chorób
psychicznych dotyka przede wszystkim
młodych ludzi. Natomiast choroba Alzheimera
ma druzgocący wpływ na życie osób w
podeszłym wieku. Znaczenie chorób, którym
towarzyszy demencja, zwiększa się wraz ze
wzrostem długości życia na całym świecie,
zwłaszcza w krajach rozwiniętych.

W badaniach mózgu na modelach
zwierzęcych
większość
doświadczeń
prowadzonych
jest
na
gryzoniach.
Niektóre cechy ludzkiego mózgu nie mogą
jednak być badane u gryzoni. W takich
przypadkach prowadzone są badania
na innych gatunkach zwierząt, takich jak
małpy, które mają szereg cech wspólnych z
ludźmi. Choć wykonuje się poniżej 1% tego
rodzaju eksperymentów, mogą być ważne.
www.fens.org/Outreach/CARE

