Νευρικές οδοί

Μελέτες με πειραματόζωα
νευροεπιστήμες

στις

Οι νευρικές οδοί που συνδέουν τον εγκέφαλο με
τον νωτιαίο μυελό και τους μυς παρουσιάζουν
ομοιότητες μεταξύ πιθήκων και ανθρώπων.
Η χαρτογράφηση των οδών αυτών και
ο καθορισμός των πληροφοριών που
μεταφέρουν, διαδραμάτισαν καίριο ρόλο
στην κατανόηση των μηχανισμών με τους
οποίους διάφορες ασθένειες, όπως τα αγγειακά
εγκεφαλικά επεισόδια, επιδρούν στη λειτουργία
της κίνησης. Πρόσφατες μελέτες σε πιθήκους
υποδεικνύουν νέους τρόπους θεραπευτικής
αντιμετώπισης, με στόχο την ανάκτηση του
ελέγχου ενός μέλους -χεριού ή ποδιού- που έχει
επηρεαστεί από το αγγειακό συμβάν.

Πολλοί νευροεπιστήμονες ασχολούνται ενεργά
με την ανάπτυξη νέων μεθόδων και τη βελτίωση
των έως τώρα εφαρμοζόμενων τεχνικών
για τη μελέτη του ανθρώπινου εγκεφάλου.
Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η χρήση
πειραματόζωων είναι απαραίτητη.
Οι νευροεπιστήμονες που εργάζονται με
πειραματόζωα βρίσκονται σε συνεργασία
με εκείνους που μελετούν τη λειτουργία του
ανθρώπινου εγκεφάλου. Ορισμένες φορές,
μπορεί ο ίδιος ερευνητής να χρησιμοποιεί
υπολογιστικά
μοντέλα,
εφαρμόζοντας
παράλληλα πειράματα τόσο σε ανθρώπους,
όσο και σε ζώα. Οι διαφορετικές αυτές
προσεγγίσεις δεν αποτελούν εναλλακτικές
επιλογές, αλλά είναι συμπληρωματικές και
εξίσου απαραίτητες.
Η Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Εταιρειών για
τις Νευροεπιστήμες (FENS) υποστηρίζει τη
χρήση ζώων στην έρευνα μόνο όταν αυτή
υπόκειται σε προσεκτικούς ελέγχους, όταν δεν
υπάρχουν άλλες εναλλακτικές μέθοδοι, και
όταν τηρούνται οι αυστηρές προδιαγραφές για
την ευημερία των ζώων.
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Γιατί χρειαζόμαστε την έρευνα σε ζώα

Απώλεια μνήμης

Η χρήση πειραματοζώων στις νευροεπιστήμες
παρέχει συνεχώς πολύτιμες πληροφορίες
που εξελίσσουν σημαντικά την κατανόηση
της λειτουργίας του εγκεφάλου και του
νευρικού συστήματος. Οι γνώσεις αυτές είναι
απαραίτητες για την κατανόηση και τη θεραπεία
νευρολογικών και ψυχικών ασθενειών.

Η απώλεια μνήμης και η δυσκολία στον
προσανατολισμό
είναι
προειδοποιητικά
“καμπανάκια” για τη νόσο Alzheimer. Με τη χρήση
μη επεμβατικών νευροαπεικονιστικών μεθόδων
σε ανθρώπους-εθελοντές, γνωρίζουμε πλέον ότι
η δραστηριότητα ενός συγκεκριμένου κυττάρου
στον εγκέφαλο (του κυττάρου πλέγματος-grid
cell) είναι επηρεασμένη σε νέους ενήλικες που
έχουν υψηλό κίνδυνο να εμφανίσουν τη νόσο.
Ωστόσο, αυτές οι μελέτες πραγματοποιήθηκαν
μόνο επειδή είχε προηγηθεί μακροχρόνια έρευνα
σε αρουραίους, η οποία οδήγησε στην ανακάλυψη
αυτών των κυττάρων, ανακαλύπτοντας έναν
πιθανό στόχο που σχετίζεται με τη νόσο στον
ανθρώπινο εγκέφαλο.
Τα συγκεκριμένα πειράματα με τα κύτταρα
πλέγματος σε αρουραίους οδήγησαν στην
απονομή του βραβείου Νόμπελ 2014 σε ομάδα
ερευνητών από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη
Νορβηγία.
Στις νευροεπιστήμες, τα περισσότερα πειράματα
με ζώα γίνονται σε τρωκτικά. Ωστόσο, για κάποια
χαρακτηριστικά του ανθρώπινου εγκεφάλου τα
τρωκτικά δεν αποτελούν καλό μοντέλο.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι νευροεπιστήμονες
μπορεί να καταφύγουν σε άλλα είδη ζώων, όπως οι
πίθηκοι, που έχουν πολλά όμοια χαρακτηριστικά
με τους ανθρώπους. Οι περιπτώσεις αυτές
αποτελούν λιγότερο από το 1% των πειραμάτων,
μπορεί, όμως, να έχουν τεράστια σημασία.

Νευρολογικές και ψυχικές ασθένειες
Οι νευρολογικές και ψυχικές ασθένειες μπορεί
να εμφανιστούν από την παιδική ηλικία μέχρι
το βαθύ γήρας. Σε αντιδιαστολή με πολλά
άλλα προβλήματα υγείας, οι περισσότερες
ψυχικές ασθένειες επηρεάζουν περισσότερο
τους νέους. Αντιθέτως, η νόσος του Alzheimer
έχει δραματικές επιπτώσεις κυρίως σε άτομα
προχωρημένης ηλικίας. Η επίπτωση της άνοιας
αυξάνεται καθώς αυξάνεται και το προσδόκιμο
ζωής των ανθρώπων παγκοσμίως, ιδιαίτερα
στις ανεπτυγμένες χώρες.

www.fens.org/Outreach/CARE

Νόσος Πάρκινσον
Ορισμένες φορές, τα πειράματα σε ζώα δεν
μας βοηθούν απλώς να κατανοήσουμε τον
παθογενετικό μηχανισμό μιας νόσου, αλλά
οδηγούν και στην ανάπτυξη νέων θεραπειών.
Η Νόσος του Πάρκινσον έχει καταστροφικές
συνέπειες στην ικανότητα του ανθρώπου να κάνει
ακόμα και τις πιο απλές κινήσεις, τις οποίες οι
περισσότεροι θεωρούμε δεδομένες. Η εμφύτευση
ηλεκτροδίων σε μια δομή του εγκεφάλου
που λέγεται υποθαλάμιος πυρήνας είναι μια
σημαντική νέα θεραπεία που εφαρμόζεται πλέον
σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που πάσχουν
από τη νόσο.
Τα κρίσιμα πειράματα που οδήγησαν στην
κατανόηση των προσβεβλημένων από τη νόσο
εγκεφαλικών κυκλωμάτων έγιναν σε πιθήκους.
Οι ερευνητές από τις ΗΠΑ και τη Γαλλία που
ηγήθηκαν των μελετών αυτών έλαβαν το βραβείο
Lasker 2014, το οποίο απονέμεται σε όσους
κατορθώνουν “μεγάλα βήματα στην κατανόηση,
τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόληψη
ανθρωπίνων νόσων.”

