Zenuwbanen

Proefdieronderzoek in neurowetenschappen

Er zijn overeenkomsten in de manier
waarop de zenuwbanen de hersenen
verbinden met het ruggenmerg en de
spieren bij primaten en mensen.

Vele neurowetenschappers zijn actief
betrokken in het ontwikkelen van
nieuwe methoden en in de optimalisatie
van bestaande technieken voor het
bestuderen van het menselijk brein. In
sommige gevallen is er echter nog steeds
nood aan proefdieronderzoek.
Neurowetenschappers die onderzoek
doen op proefdieren werken samen met
neurowetenschappers die de functies van
het menselijk brein onderzoeken. Soms
zal één wetenschapper gebruik maken
van zowel computermodellen, humane
experimenten als proefdierexperimenten.
Deze verschillende methodes zijn geen
alternatief voor elkaar maar zijn essentieel
en aanvullend.

Het begrijpen van deze zenuwbanen en
de informatieoverdracht is essentieel
geweest om te begrijpen hoe ziektes
zoals
een
beroerte
bewegingen
aantasten. Recent onderzoek bij primaten
suggereert nieuwe manieren om een
door een beroerte getroffen ledemaat te
herstellen.
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FENS ondersteunt proefdieronderzoek als
het grondig gereglementeerd is, indien
alternatieve methoden niet voorhanden
liggen en er voldaan is aan de hoge
normen voor dierenwelzijn.
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Waarom is er nood aan proefdieronderzoek?

Geheugenverlies

Ziekte van Parkinson

Kennis vergaard door neurowetenschap
gebaseerd op proefdieronderzoek heeft tot
een belangrijke vooruitgang geleid in de
fundamentele kennis over de functie van
het brein en het zenuwstelsel. Zulke kennis is
essentieel voor het begrijpen en behandelen
van neurologische en geestesziekten.

Geheugenverlies en moeilijkheden om de
weg te vinden zijn vroege waarschuwingen
van de dreigende ziekte van Alzheimer.
Door gebruik te maken van niet-invasieve
beeldvorming op proefpersonen weten we
dat de activiteit van bepaalde neuronen – grid
cellen – wordt aangetast bij jonge individuen
met een verhoogd risico voor de ziekte
van Alzheimer. Deze studies werden echter
enkel mogelijk gemaakt door jarenlang
voorafgaand onderzoek in ratten waarbij
er voor het eerst grid cellen geïdentificeerd
werden. De experimenten met ratten leidden
tot de Nobelprijs (2014) voor een team
wetenschappers in Engeland en Noorwegen.

Soms kunnen experimenten met proefdieren
niet alleen helpen bij het begrijpen van een ziekte
maar helpt het om remedies en behandelingen
te ontwikkelen. De ziekte van Parkinson heeft
een verwoestend effect op het vermogen om
de kleinste bewegingen te maken die door de
meesten als vanzelfsprekend geacht worden.
De implantatie van electrodes in de nucleus
subthalamicus is voor duizenden mensen
met de ziekte van Parkinson een belangrijke
behandeling. De kritische experimenten die
voor een beter begrip gezorgd hebben van de
aangetaste hersenverbindingen zijn uitgevoerd
bij niet-humane primaten. Onderzoekers in
Amerika en Frankrijk die het onderzoek geleid
hebben mochten de 2014 Lasker Award in
ontvangst nemen. Deze prijs erkent “belangrijke
vooruitgang in het begrijpen, diagnosticeren,
behandelen en de preventie van menselijke
ziekten“.

Neurologische –en geestesziekten
Neurologische en geestesziekten beïnvloeden
de mens gedurende hun hele leven.Vergeleken
met vele andere gezondheidsproblemen
spelen geestesziekten vaker al een rol op
jongere leeftijd. De ziekte van Alzheimer
heeft daarentegen een verwoestende impact
bij het ouder worden. De impact van de
ziekte van Alzheimer neemt toe naarmate de
levensduur van mensen over de hele wereld
en vooral in de meest ontwikkelde landen
toeneemt.

Het
meeste
proefdieronderzoek
in
neurowetenschappen wordt uitgevoerd
op knaagdieren. Sommige kenmerken
van het menselijk brein kunnen niet goed
gemodelleerd worden in het knaagdier. In
zulke gevallen richten neurowetenschappers
zich vaak op andere proefdieren, zoals de niethumane primaten, die deze kenmerken wel
met de mens delen. Minder dan 1% van de
experimenten zijn van dit type maar kunnen
desondanks belangrijk zijn.
www.fens.org/Outreach/CARE

