AD ZATERDAG 22 DECEMBER 2007

28 weekend wetenschap

Zwarte
sneeuw
Hoe beleef je de donkere dagen voor kerst als je het
verschil tussen licht en donker niet ziet? Een patiënt van
Tanja Nijboer zou het niet opvallen als met kerst zwarte
sneeuw naar beneden komt.
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‘S

laap lekker’, zegt de man en hij
doet het licht uit, maar hij ziet
een seconde later dat het weer
aanfloept. ‘Wat doe je nou?’,
vraagt hij verbaasd. ‘Ik doe
het licht uit, want ik wil gaan
slapen’, luidt het wonderlijke
antwoord.
De bovenstaande scène, die de meesten van ons absurd overkomt, is voor
mevrouw L. de gewoonste zaak van de
wereld, sinds zij is getroffen door een
hersenbloeding. De schade in haar
brein is aanzienlijk en de klachten zijn
helaas navenant. Haar hersenen hebben bijvoorbeeld moeite met de linkerhelft van de wereld. Als ze aan tafel
achter een bord eten plaatsneemt, dan
eet ze het maar voor de helft leeg, omdat ze niet in staat is haar aandacht te
richten op de linkerhelft van haar bord.
De officiële benaming voor deze klacht
is halfzijdige verwaarlozing.
Tanja Nijboer , werkzaam bij de Universiteit van Utrecht, komt mevrouw
L. voor het eerst tegen in het kader
van een experimentele behandeling
voor halfzijdige verwaarlozing die zij
wil onderzoeken. Zij gebruikt hiervoor
een prismabril die de kijkrichting verplaatst. Door de procedure wordt de
richting kortdurend naar links verplaatst. Bij sommige patiënten lukt het
op die manier om een stukje van de

verwaarloosde helft van de wereld weer
in beeld te brengen. Zo vergaat het ook
mevrouw L. Na de therapie ziet ze als
passagier voor het eerst de TomTom op
het dashboard van de auto.
Nijboer raakt geïntrigeerd door een
andere klacht, waar ze nog nooit eerder
van heeft gehoord. Mevrouw L. kan namelijk niet zien of het licht al dan niet
uit is. In de badkamer moet ze bijvoorbeeld altijd naar de stand van het lichtknopje kijken, voordat ze de badkamer
weer verlaat. Deze truc werkt echter
niet meer als er door een verbouwing
een extra lichtknopje is bijgekomen. En
als haar man in bed vraagt hoe laat het
is, antwoordt ze dat ze de wijzers niet
kan zien, omdat het licht uit is, terwijl
dit wel aan is.
Deze problemen met het herkennen
hebben echter niet te maken met de
kwaliteit van haar ogen of de zintuiglijke waarneming op zich. Nijboer laat
haar patiënte bijvoorbeeld aangeven of
ze een onderscheid kan maken tussen

Mevrouw L. kan niet zien
of het licht al uit is.
In de badkamer moet ze
altijd naar de stand van het
lichtknopje kijken.

in het kort
Geen menopauze voor aap
Als het om vruchtbaarheid
gaat, zijn chimpansees op
het eerste gezicht net mensen. Rond de leeftijd van
veertig jaar zijn vrouwtjes
steeds minder in staat om
kinderen te krijgen. Het tijdschrift Current Biology meldt
echter na onderzoek onder
in het wild levende vrouwtjes dat er desondanks een
belangrijk verschil bestaat.
Mens en chimpansee hebben allebei te maken met
veroudering, waardoor
allerlei organen steeds

minder goed gaan functioneren. Bij vrouwen nemen
de voortplantingsorganen
hierbij een uitzonderingspositie in. Rond de overgang
verouderen de voortplantingsorganen veel sneller
dan de rest van het lichaam.
Bij chimpansees blijken de

Toe oma, nog één slokje
voortplantingsorganen echter gewoon in de pas te lopen bij de achteruitgang in
de rest van het lijf. Een definitieve verklaring voor dit
fenomeen is er niet, maar
de onderzoekers denken dat
de voortplantingsorganen
van de vrouw nog steeds
de biologische klok volgen
van onze naaste verwant de
chimpansee, terwijl er voor
de rest van het lijf oplossingen zijn gevonden om een
langere levensduur mogelijk
te maken.

Als het heel warm is, drinken ouderen soms te weinig. De zintuigcellen in hun
mond, keel en maag functioneren niet meer optimaal.
Dit concludeert onderzoeker Michael Farrell, die bij
oudere (gemiddeld 64 jaar)
en jongere vrijwilligers (24
jaar) een zoutoplossing in
hun aderen spoot. Voor het
afvoeren van dit zout is extra water nodig en daarom
krijgen alle proefpersonen
extra dorst. Na de injectie
mogen zij zoveel drinken als

ze willen en de ouderen blijken daarbij de helft minder
water in te nemen dan de
jongeren. Farrell achterhaalt
met hersenscans voor en
na de injectie van het zout
waar dit verschil vandaan
komt. De reactie in het brein
is identiek voor beide leef-

tijdsgroepen. Er treedt wel
verschil op in de niveaus
van het hormoon vasopressine, dat het lichaam ertoe
aanzet water vast te houden. Bij de jongeren zakt dit
niveau weer na het drinken
van het water, maar bij de
ouderen blijft het verhoogd.
De beste verklaring voor dit
patroon is waarschijnlijk de
veroudering van zintuigcellen, waardoor ouderen minder plezier ontlenen en aan
het lessen van hun dorst en
dus minder drinken.

