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English summary 
Living organisms have to adjust their physiological processes and behavior to the changes in the 
environment, and therefore they developed, amongst others, a well conserved circadian timing 
system. The central clock of the circadian timing system is located in the suprachiasmatic 
nucleus (SCN) of the hypothalamus. The SCN receives photic information about the 
environmental light/dark cycle via the retinohypothalamic tract (RHT). Another important 
component of the circadian clock system are the peripheral clocks that can be found in most 
tissues and organs. Since these peripheral clocks have no direct access to light/dark information, 
their daily rhythms have to be synchronized with the environmental day/night cycle via the SCN. 
It has been hypothesized that the SCN synchronizes the daily rhythms of the peripheral clocks 
via its neuronal, hormonal and/or behavioral output pathways. In the current thesis, we tested this 
hypothesis by investigating the essentiality of various pathways in synchronizing the daily 
peripheral rhythms. Apart from photic information, the SCN rhythms are also synchronized by 
non-photic information from the environment, such as food availability and predator risk. 
Neuropeptide Y (NPY) is one of the important neurotransmitters in the non-photic circuitry. In 
addition to being a non-photic entraining signal, NPY is also an important neurotransmitter in the 
brain circuitry controlling energy metabolism. In the current thesis, we investigated the role of 
central NPY in regulating energy metabolism and peripheral clock rhythms.  

In Chapter 2, 3, 4 and 5, we studied the effects of adrenal hormones, feeding rhythm, 
autonomic nervous activity and the combination of any two of these three pathways on daily 
rhythms in liver and/or epididymal white adipose tissue (eWAT). In Chapter 2 and 4, we 
studied the role of adrenal hormones in regulating daily gene expression rhythms in eWAT, liver, 
SCN and paraventricular nucleus (PVN). We found that the daily expression rhythm of many 
metabolic genes was abolished in the eWAT and liver of adrenalectomized rats (ADX). On the 
other hand, daily rhythms in clock gene expression were still intact in liver and eWAT of ADX 
rats. These results indicate that adrenal hormones are indispensable for maintaining daily 
rhythmicity of many metabolic genes, but not clock genes. In addition these results show that 
metabolic genes can become arrhythmic despite clock genes still being rhythmic. In the PVN, we 
found altered expression of most neuropeptides involved in corticosterone secretion, as well as a 
loss of the daily rhythm of Per1 expression. However, in the SCN the daily rhythm of gene 
expression was not affected by ADX. Adrenalectomy thus affects (clock) gene expression, in 
both extra-SCN brain areas and peripheral tissues, but not in the central SCN clock. In Chapter 
3 and 4 we showed that the daily rhythms of clock gene expression are still intact under 6-meal-
a-day feeding schedule (6M), even though some amplitude changes were observed. In Chapter 3 
and 5, we found that the daily expression rhythms of many metabolic genes in eWAT and liver 
were abolished in 6M rats, as well as the daily rhythm in TG secretion. These observations 
suggest that the feeding rhythm is essential for maintaining the daily expression rhythm of many 
metabolic genes and TG secretion, but not that of clock genes. In Chapter 4, we found that also 
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a total liver denervation did not obliterate the daily rhythm of clock gene expression in the liver. 
Since disrupting either the daily rhythm in adrenal hormones, feeding rhythm or neuronal inputs 
did not eliminate the daily rhythm of clock gene expression, next we investigated the effect of 
the combination of any two of these three pathways on daily clock gene expression rhythms. In 
Chapter 4, we found that in the liver the daily rhythm of clock gene expression was still intact 
after total denervation combined with adrenalectomy or 6-meal-a-day feeding. In Chapter 3 and 
4, we found that the daily rhythm of clock gene expression and of most metabolic genes was 
obliterated when ADX was combined with 6-meals-a-day feeding. These data indicate that at 
least adrenal hormones or a daily feeding rhythm needs to be present in order for the SCN to be 
able to synchronize daily expression rhythms of the peripheral clocks in liver and eWAT. 

It is well known that central NPY plays an important role in energy metabolism. In Chapter 6, 
we investigated the acute effects of an intracerebroventricular (ICV) administration of NPY on 
whole body energy metabolism and gene expression in multiple tissues. ICV administration of 
NPY in the 3rd ventricle increased hepatic gene expression involved either in gluconeogenesis or 
in TG synthesis and secretion, while in subcutaneous white adipose tissue ICV NPY increased 
expression of genes involved in lipogenesis. In addition, in brown adipose tissue (BAT) and 
sMuscle NPY decreased the expression of genes involved in non-shivering thermogenesis, fat 
oxidation and lipolysis. In addition, the respiration exchange rate (RER) was increased, 
indicating an NPY-induced shift from lipid to carbohydrate oxidation. Increased hypothalamic 
levels of NPY thus induce an anabolic phenotype with increased hepatic TG and glucose 
production, as well as increased lipid storage. In addition to these metabolic effects, in Chapter 
6 we also showed that central NPY affects clock gene expression in the periphery, especially in 
liver and BAT. Changes in clock gene expression differed between tissues, but seemed to 
correlate with the differential effects of central NPY on the autonomic input to the different 
tissues, i.e., in the liver NPY increased sympathetic input as well as Bmal1 and Cry1 expression, 
whereas in BAT NPY reduced sympathetic input and Bmal1 and Cry1 expression. Also the 
opposite direction was found for Dbp expression in liver and BAT after ICV NPY. 

In conclusion, the present thesis shows that: 1) adrenal hormones, a daily feeding rhythm and the 
autonomic nervous system are indispensable output pathways for the SCN to synchronize daily 
metabolic rhythms in eWAT and liver; 2) at least adrenal hormones or a daily feeding rhythm 
need to be present for the SCN to synchronize daily rhythms in hepatic and eWAT clock gene 
expression; 3) intact peripheral clock gene rhythms are not sufficient to sustain daily rhythms of 
metabolic gene expression; and 4) central NPY administration promotes a positive energy 
balance and lipid storage, but also changes clock gene expression in peripheral tissues.  
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Nederlandse samenvatting 
Alle levende organismen moeten hun gedrag en fysiologische processen aanpassen aan de 
veranderingen in hun omgeving en daarom beschikken de meeste organismen onder andere over 
een evolutionair goed geconserveerd circadiaan timing systeem. De centrale pacemaker van dit 
circadiane timing systeem bevindt zich in de nucleus suprachiasmaticus (SCN) in een 
hersengebied genaamd hypothalamus. De SCN ontvangt informatie over de licht/donker cyclus 
in de omgeving via de retinohypothalame tractus (RHT). Een andere belangrijke component van 
het circadiane klok systeem zijn perifere klokken die aanwezig zijn in de meeste organen en 
weefsels. Aangezien deze perifere klokken geen toegang hebben tot licht/donker informatie moet 
hun dagelijkse ritmiek gesynchroniseerd worden met de licht/donker cyclus van de omgeving via 
de SCN. Een belangrijke hypothese is dat de SCN deze perifere klokken synchroniseert via de 
neuronale, hormonale en/of gedragsritmes die de SCN  aanstuurt. In dit proefschrift hebben we 
deze hypothese getest door het belang van enkele van deze ritmes voor het synchroniseren van 
de perifere klokken te onderzoeken. Naast licht informatie gebruikt de SCN ook zogenaamde 
non-photische informatie uit de omgeving, zoals de beschikbaarheid van voedsel en het risico 
van predatie, om zijn ritme te synchroniseren met de omgeving. Neuropeptide Y (NPY) is een 
belangrijke neurotransmitter in de non-photische circuits. NPY is echter niet alleen een non-
photische neurotransmitter, maar is ook een belangrijke neurotransmitter in hersencircuits die het 
energie metabolisme reguleren. In dit proefschrift hebben we daarom  onderzocht wat de rol is 
van NPY met betrekking tot de regulatie van energie metabolisme en de ritmiek van perifere 
klokken. 

In Hoofdstukken 2, 3, 4 en 5 hebben we het belang onderzocht van bijnierhormonen,  het 
dag/nacht ritme in eetgedrag, het autonome zenuwstelsel en elke combinatie van 2 van deze 3 
parameters voor het  dag/nacht ritme in lever en/of epididymaal wit vet. In Hoofdstuk 2 en 4 
onderzochten we het belang van (een dag/nacht ritme in) bijnierhormonen voor het in stand 
houden van een dagelijks ritme in gen expressie in epididymaal wit vet, lever, SCN en de 
paraventriculaire nucleus (PVN).  We vonden dat het dagelijkse ritme van veel metabole genen 
verdwenen was in het epididymale vet en de lever van ratten waarvan  we de bijnier hadden 
verwijderd (ADX). Dag/nacht ritmes in de expressie van klok genen daarentegen waren bij ADX 
ratten nog intact in deze weefsels. Deze resultaten laten zien dat (een dag/nacht ritme in) 
bijnierhormonen essentieel is voor het instandhouden van een dag/nacht ritme in veel metabole 
genen, maar niet van  klok genen. Bovendien maken deze resultaten duidelijk dat ritmes in 
metabole genen dus kunnen verdwijnen terwijl de klok genen nog steeds ritmisch zijn. In de 
PVN vonden we een veranderde expressie van genen betrokken bij de afgifte van corticosteron, 
als mede een verdwijning van het dag/nacht ritme in Per1 expressie. Echter in de SCN vonden 
we geen verstoring van dag/nacht ritmes in gen expressie. ADX heeft dus een duidelijk effect op 
(klok) gen expressie in perifere weefsels en hersengebieden buiten de SCN, maar niet in de SCN. 
In Hoofdstuk 3 en 4 lieten we zien dat dag/nacht ritmes in klok gen expressie nog steeds intact 
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Nederlandse samenvatting 
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waren als ratten moesten eten volgens een 6-maaltijden-per-dag (6M) schema, hoewel er voor 
sommige genen wel een verandering in amplitude optrad. In Hoofdstuk 3 en 5 vonden we dat de 
dag/nacht ritmes van veel metabole genen in epididymaal vet en lever verdwenen waren in 6M 
dieren, alsmede het dagelijkse ritme in triglyceriden (TG) afgifte. Deze waarnemingen 
suggereren dat een dag/nacht ritme in voedselopname essentieel is voor het instandhouden van 
de dag/nacht ritmes in veel metabole genen en TG afgifte, maar niet voor de klokgenen. In 
Hoofdstuk 4 hebben we verder  laten zien dat ook een doorsnijding van alle autonome zenuwen 
naar de lever de ritmes in klokgen expressie niet verstoorde. Aangezien een verwijdering van 
bijnierhormonen, van het dag/nacht ritme in eetgedrag,  en van de autonome zenuwen het 
dag/nacht geen van drieën het ritme in klokgen expressie uitschakelde, onderzochten we 
vervolgens het effect van een combinatie van 2 van deze 3 parameters op de dag/nacht ritmes in 
klokgen expressie. In Hoofdstuk 4 vonden we dat in de lever dag/nacht ritmes in klokgen 
expressie ook intact bleven na een doorsnijding van alle autonome zenuwen naar de lever in 
combinatie met een bijnierverwijdering dan wel het 6-maaltijden-per-dag schema. In Hoofdstuk 
3 en 4 lieten we zien dat dag/nacht ritmes in klokgen expressie als ook in bijna alle metabole 
genen wel verdwenen waren in dieren met een combinatie van bijnierverwijdering en het 6 
maaltijden-per-dag voedsel schema. Gezamenlijk tonen deze data aan dat er minimaal (een 
dag/nacht ritme in) bijnierhormonen dan wel een dag/nacht ritme in voedselinname aanwezig 
moet zijn om de SCN in staat te stellen de dag/nacht ritmes van de perifere klokken in het 
epididymaal vet en de lever te synchroniseren. 

De belangrijke rol van NPY in het brein met betrekking tot regulatie van energiemetabolisme is 
genoegzaam bekend. In Hoofdstuk 6 onderzochtten we de acute effecten van een 
intracerebroventriculaire (ICV) toediening van NPY op het energiemetabolisme van de rat en op 
gen expressie in een aantal weefsels. ICV toediening van NPY in de 3de ventrikel resulteerde in 
een toegenomen expressie in de lever van genen betrokken bij gluconeogenese  en bij de 
synthese en afgifte van triglyceriden. In subcutaan wit vet zorgde ICV NPY voor een 
toegenomen expressie van genen betrokken bij lipogenese. In bruin vet en spier daarentegen 
veroorzaakte NPY een verminderde expressie van genen betrokken bij thermogenese, vet 
oxidatie en lipolyse. Bovendien wees  het toegenomen respiratoire   quotiënt op een NPY-
geinduceerde verschuiving van de oxidatie van vetten naar koolhydraten. Een toename van de 
hypothalame hoeveelheid NPY resulteert dus in een anabool fenotype met toegenomen glucose 
en triglyceriden productie door de lever, als mede een toegenomen opslag van lipiden. Naast 
deze metabole effecten van NPY lieten we in Hoofdstuk 6 ook zien dat ICV NPY een effect 
heeft op de expressie van perifere klokgenen, met name in de lever en het bruine vet. De 
veranderingen in klokgen expressie varieerden tussen weefsels, maar leken te correleren met de 
verschillende effecten van ICV NPY op de autonome innervatie van de verschillende weefsels. 
In de lever verhoogde NPY namelijk zowel de autonome input alsook de expressie van Bmal1 en 
Cry1, terwijl in bruin vet NPY zorgde voor een afname van zowel de sympatische activiteit 
alsook de expressie van Bmal1 en Cry1. Ook de expressie van Dbp liet een tegengestelde reactie 
zien in lever en bruin vet na de ICV toediening van NPY. 
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Concluderend  laat dit proefschrift zien dat: 1) bijnierhormonen, een dag/nacht ritme in eetgedrag 
en het autonome zenuwstelsel belangrijke routes zijn voor de SCN om dagelijkse ritmes in 
metabolisme in wit vet en de lever te synchroniseren; 2) minimaal (een ritme in) 
bijnierhormonen of een dag/nacht ritme in eetgedrag aanwezig moeten zijn om de SCN 
dag/nacht ritmes in klokgen expressie in de lever en het witte vet te laten synchroniseren; 3) 
alleen een intact dag/nacht ritme in perifere klokgen expressie  niet voldoende is om dag/nacht 
ritmes in metabole gen expressie in stand te houden; en 4) ICV toediening van NPY een 
positieve energiebalans en vet opslag stimuleert, maar ook veranderingen veroorzaakt in de 
expressie van perifere klokgenen. 
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geinduceerde verschuiving van de oxidatie van vetten naar koolhydraten. Een toename van de 
hypothalame hoeveelheid NPY resulteert dus in een anabool fenotype met toegenomen glucose 
en triglyceriden productie door de lever, als mede een toegenomen opslag van lipiden. Naast 
deze metabole effecten van NPY lieten we in Hoofdstuk 6 ook zien dat ICV NPY een effect 
heeft op de expressie van perifere klokgenen, met name in de lever en het bruine vet. De 
veranderingen in klokgen expressie varieerden tussen weefsels, maar leken te correleren met de 
verschillende effecten van ICV NPY op de autonome innervatie van de verschillende weefsels. 
In de lever verhoogde NPY namelijk zowel de autonome input alsook de expressie van Bmal1 en 
Cry1, terwijl in bruin vet NPY zorgde voor een afname van zowel de sympatische activiteit 
alsook de expressie van Bmal1 en Cry1. Ook de expressie van Dbp liet een tegengestelde reactie 
zien in lever en bruin vet na de ICV toediening van NPY. 
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Concluderend  laat dit proefschrift zien dat: 1) bijnierhormonen, een dag/nacht ritme in eetgedrag 
en het autonome zenuwstelsel belangrijke routes zijn voor de SCN om dagelijkse ritmes in 
metabolisme in wit vet en de lever te synchroniseren; 2) minimaal (een ritme in) 
bijnierhormonen of een dag/nacht ritme in eetgedrag aanwezig moeten zijn om de SCN 
dag/nacht ritmes in klokgen expressie in de lever en het witte vet te laten synchroniseren; 3) 
alleen een intact dag/nacht ritme in perifere klokgen expressie  niet voldoende is om dag/nacht 
ritmes in metabole gen expressie in stand te houden; en 4) ICV toediening van NPY een 
positieve energiebalans en vet opslag stimuleert, maar ook veranderingen veroorzaakt in de 
expressie van perifere klokgenen. 
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