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Samenvatting

Dit proefschrift gaat over de rol van het centraal zenuwstelsel bij twee verschillende 
aspecten van glucose homeostase. In Hoofdstukken 3-5 worden experimenten be-
schreven waarmee de vraag werd onderzocht hoe de biologische klok van zoogdieren, 
die gelokaliseerd is in de suprachiasmatische kern (SCN) in het voorste deel van de 
hypothalamus, informatie ontvangt met betrekking tot de metabole status van het 
organisme. Hoofdstukken 6-10 gaan over experimenten die werden uitgevoerd met 
het doel om gebieden en neurotransmittersystemen te identificeren in de hypothala-
mus die de productie van glucose door de lever controleren. De aandacht voor deze 
twee aspecten wordt in het proefschrift reeds duidelijk in de Inleiding. In Hoofdstuk 1 
wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis en de huidige kennis van de rol van 
de autonome innervatie van de lever bij de regulering van het glucose- en vetmeta-
bolisme. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de output-mechanismen die gebruikt 
worden door de biologische klok van zoogdieren om hormonale en metabole dag/
nacht-ritmes te reguleren.
 De zoektocht naar de neuro-anatomische routes die metabole (feedback) informatie 
leveren aan de biologisch klok wordt beschreven in Hoofdstukken 3-5. Hoofdstuk 3 
beschrijft in detail de efferente projecties van het zogenaamde ‘venster van de her-
senen’, gelokaliseerd in de nucleus arcuatus (ARC). Deze studie toonde aan dat de 
ARC directe projecties heeft naar de SCN, dat de projecterende neuronen voorna-
melijk agouti-gerelateerd peptide (AGRP) tot expressie brengen en dat deze SCN-
projecterende ARC neuronen gevoelig zijn voor ghreline uit de circulatie. Hoofdstuk 
4 beschrijft additioneel functioneel bewijs voor de relevantie van de ARC-SCN con-
nectie. Normaliter zal blootstelling aan licht tijdens de donkerperiode SCN neuronen 
activeren. Echter, wanneer gedurende de nachtelijke blootstelling aan licht de ARC 
neuronen worden geactiveerd door de perifere toediening van ghreline, het hormoon 
dat is gerelateerd aan de voorbereiding op een maaltijd, dan wordt de lichtgeïndu-
ceerde activering van SCN neuronen voorkomen. Deze fysiologische experimenten 
gecombineerd met de neuro-anatomische evidentie uit Hoofdstuk 3 geven aan dat 
AGRP-bevattende neuronen in de ARC de meest waarschijnlijke kandidaten zijn voor 
het overbrengen van de boodschap van verhoogde ghreline spiegels in de circulatie 
aan de SCN. Hoofdstuk 5 levert de eerste evidentie voor een additionele route voor 
de SCN om metabole (feedback) informatie te ontvangen en wel via het kerngebied 
genaamd de dorsomediale hypothalamus (DMH). Wij rapporteren een nieuwe neuro-
nale input naar de SCN afkomstig van neuropeptide FF (NPFF)-bevattende neuronen 
in de DMH. Deze NPFF projectie wordt verondersteld een belangrijke rol te spelen in 
de regulering van het anticiperend gedrag voor een maaltijd. Dankzij het remmende 
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effect van NPFF op de neuronale activiteit in de SCN zijn dieren in staat om wakker 
te worden middenin hun slaap en zich voor te bereiden op een maaltijd op een onei-
genlijk tijdtip gedurende hun slaapperiode.
 Gezamenlijk geven deze data aan dat via de ARC en de DMH de biologisch klok 
instaat is om feedback informatie te ontvangen over de dagelijkse ritmes die het zelf 
induceert in metabole hormonen zoals insuline, leptine en ghreline. Door middel van 
deze feedback informatie kan de SCN de output naar zijn doelgebieden aanpassen en 
hierdoor, samen met andere informatie, een balans aanbrengen in de inname en het 
gebruik van energie. 
 Hoofdstukken 6-10 beschrijven de zoektocht naar de neuronale routes waarlangs 
de hypothalamus de productie van glucose door de lever kan controleren. De gege-
vens laten zien dat de organisatie van de hypothalamus zeer gedifferentieerd is. In de 
Hoofdstukken 6 en 7 onderzoeken we de mogelijke betrokkenheid van 2 neurotrans-
mitters die geproduceerd worden in het laterale deel van de hypothalamus: orexine 
en melanine-concentrerend hormoon (MCH). Eerder was reeds aangetoond dat deze 
neurotransmitters betrokken zijn bij de controle van het energie metabolisme. Onze 
experimenten laten zien dat de activering van het perifornicale orexine systeem tij-
dens de slaapperiode in ratten een toename in de glucose productie door de lever 
veroorzaakt. In dit perifornicale gebied zijn de MCH neuronen vermengd met orexine 
neuronen. We vonden echter geen aanwijzingen voor de betrokkenheid van MCH 
neuronen bij productie van glucose door de lever, nog de glucose opname, tijdens 
de slaapperiode (Hoofdstuk 6). Wel zagen we dat MCH-knockout ratten een lagere 
basale glucose turnover hadden (Hoofdstuk 7). Mogelijk worden door dit peptide 
andere mechanismen gebruikt om de glucose huishouding te beïnvloeden. In Hoofd-
stuk 8 onderzochten we een ander neuropeptide dat uitbundig tot expressie komt in 
de hypothalamus: hypofyse adenyl cyclase-activerend polypeptide (PACAP). Net als 
geldt voor orexine- en MCH-knockout muizen vertonen ook PACAP-knockout mui-
zen een duidelijk metabool fenotype. Onze experimenten toonden aan dat tenminste 
een deel van dit fenotype kan worden toegeschreven aan de hypothalame effecten 
van PACAP op het glucose metabolisme. Intracerebroventriculaire (i.c.v.) toediening 
van PACAP veroorzaakt namelijk een sterke toename van de glucoseproductie door 
de lever. Door de i.c.v. toediening van orexine en PACAP te combineren met lever-
specifieke denervatie van of de sympathische of de parasympathische innervatie van de 
lever vonden we dat orexine en PACAP ‘gebruikmaken’ van pre-autonome neuronen 
in de hypothalamus om de insuline-gevoeligheid en de glucoseproductie van de lever 
te moduleren. Het is nog niet duidelijk onder welke fysiologische omstandigheden 
deze neuropeptiderge systemen worden geactiveerd, maar we veronderstellen dat 
het orexine systeem een belangrijk doelwit is van zowel de SCN als de ARC om hun 
invloed op de glucose huishouding uit te oefenen, terwijl de PACAP innervatie van 
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de PVN geactiveerd zou kunnen worden door stimuli zoals hypoglycaemie, stress en 
geslachtshormonen. In Hoofdstuk 9 beschrijven we de effecten van activatie van de 
glucocorticoïde receptor signalering op specifieke plaatsen in de hypothalamus op de 
glucose homeostase. Door middel van retrodialyse werd de glucocorticoïde receptor 
agonist dexamethason (Dex) toegediend in of de ARC of de PVN. Toediening in 
de ARC veroorzaakte insulineresistentie in de lever terwijl toediening van eenzelfde 
hoeveelheid Dex in de PVN niet een dergelijk effect had.
 Gezamenlijk tonen deze studies duidelijk aan dat verschillende kerngebieden in de 
hypothalamus verschillende aspecten van het glucose metabolisme kunnen reguleren 
en dat de peptiderge neurotransmitters in de hypothalamus een belangrijke rol kunnen 
spelen in het handhaven van glucose homeostase. Deze gegevens ondersteunen ook 
de idee dat een dysfunctie van bepaalde peptide-systemen in de hypothalamus een 
van de mechanismen zou kunnen zijn bij hersen-geïnduceerde insulineresistentie, één 
van de belangrijkste pathofysiologische mechanismen bij type 2 diabetes.
 In de discussie trekken we verschillende conclusies maar worden ook een aantal 
nieuwe vragen opgeworpen. Ten eerste concluderen we dat naast de mogelijke directe 
werking van leptine, ghreline en glucose op de SCN, een groot deel van de metabole 
feedback informatie naar de SCN afkomstig is vanuit de ARC en de DMH. De toe-
gevoegde waarde van deze extra route is de integratie met andere informatie die in 
de ARC en DMH plaatvindt. Een resterende vraag is hoe metabole informatie wordt 
verwerkt in hersengebieden buiten de hypothalamus. Hoe worden bijvoorbeeld het 
limbische systeem en de cortex bereikt zodat metabole informatie ook een effect kan 
hebben op emotie en cognitie? 
 Uit het vergelijken van de routes die gebruikt worden door de SCN en de ARC 
om het perifere glucosemetabolisme te controleren concluderen we dat verschillende 
neuropeptiderge systemen van invloed zijn op de hypothalame aansturing van het 
autonome zenuwstelsel, hetzij sympathisch, hetzij parasympatisch. Dit past bij het 
concept dat de hersenen middels het autonome zenuwstelsel een elegant mechanisme 
hebben om een homeostatische balans aan te brengen tussen katabolisme en ana-
bolisme. Resterende vragen zijn onder andere welke specifieke neuropeptiderge signa-
len in deze routes verantwoordelijk zijn voor de controle van de sympatische danwel 
parasympathische activiteit, en welke voor de controle van de gluconeogenese en de 
glycogenolyse in de lever. Deze kennis zal bijdragen aan een beter begrip met betrek-
king tot de rol die de hersenen spelen bij het ontstaan van diabetes mellitus.

 


