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© DE VOLKSKRANT. Het micrometers dunne plakje hersen dat onderzocht w ordt. In dit geval is

het plakje rood gekleurd.

Vandaag in Ware Wetenschap: met een computer haal je de menselijke

factor uit het hersenonderzoek.

Kijkend naar een micrometers dik plakje hersenen, hoop je natuurlijk zo veel

mogelijk interessants te vinden. Maar als je een stuk van het hersenplakje moet

uitkiezen om te onderzoeken, is het dan wel eerlijk om het interessantste stuk te

kiezen? Dat is een probleem dat Roel Klaver en Veronica Popescu van VUmc zo

veel mogelijk willen vermijden door het zo veel mogelijk door een computer te

laten doen.

MS-onderzoek bestaat uit twee fasen: het scannen van het brein van een

overledene in een MRI-scanner en het onder de microscoop bekijken van de

hersencellen. Het uiteindelijke doel: uitvinden waarom de hersenen van MS-

patiënten krimpen. De MS-onderzoekers van VUmc denken dat zenuwcellen in

de grijze stof beschadigd raken.

Grijze en witte stof

Roel Klaver en Veronica Popescu hebben de afgelopen tijd zestien MS-hersenen

gescand met de MRI. In de witte stof is veel schade zichtbaar. Maar betekent dat

ook dat daar alle schade zit? Nee, zegt Jeroen Geurts, die de onderzoeksgroep

leidt. 'De grijze stof zie je krimpen bij MS-patiënten. We denken dat dat een deel

van de symptomen kan verklaren. De vraag is: welk deel van de grijze stof

verdwijnt en waarom?'

Dat proberen Klaver en Popescu uit te vinden. Nadat de hersenen in hun geheel

zijn gescand in een MRI-machine, verwerkt Klaver ze tot flinterdunne plakjes van

10 micrometer en die worden onder de microscoop nauwkeurig bekeken.

De plakjes komen uit verschillende hersenen maar wel uit hetzelfde deel.

Daardoor bekijk je in feite steeds hetzelfde plaatje. Maar met speciale stofjes is

het mogelijk om in elk plakje een ander soort cel een kleur te geven. Zo kun je

hetzelfde gebied op meerdere manieren bestuderen.

Neutraal een gebied kiezen

De computer doet veel van het werk; hij telt hoeveel cellen er in een hersenplakje

zitten. Door dit voor elke soort cel te doen, wordt duidelijk hoe de hersenen er op

het celniveau uit zien. Het hersenplakje is onder een microscoop nog behoorlijk

groot en het helemaal analyseren zou te veel rekenkracht kosten. Dus is het aan

Klaver om een gebied uit te kiezen. 

En daarbij, geeft hij toe, is het moeilijk om helemaal neutraal te blijven. 'Je loopt

de kans om een stuk te kiezen waar wat meer te zien is.' Om dat zo veel

mogelijk te voorkomen, baseren ze hun keuze op een plakje waarin alle cellen

gekleurd zijn. Zo is wel de structuur van het hersenplakje te zien, maar niet de

hoeveelheid verschillende soorten cellen. Daardoor is de keuze voor een bepaald

gebied in feite willekeurig en dus objectiever.
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Objectief

Dat de computer het grootste gedeelte van de analyse doet, helpt om het

onderzoek objectief te houden. Dat betekent niet dat de onderzoekers zelf niets

hoeven doen. De computer levert alleen maar data. Zinvolle conclusies eruit

trekken is nog steeds de taak van de twee wetenschappers.

Inmiddels zijn ze alweer anderhalf jaar fulltime bezig met het onderzoeken van

hersenen. Zestien breinen later lijken er inderdaad voorzichtige conclusies te zijn

over de hersencellen die bij MS het loodje leggen. Maar die houden ze nog even

stil, totdat er een officiële publicatie is.
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