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"Het klokje tikt" is een uitspraak die vele vrouwen met een kinderwens vaak te horen krijgen. 
Schuilt er eigenlijk waarheid in deze stelling? Dit proefschrift gaat over het belang van een 
biologische klok bij de vrouwelijke voortplanting, en de mechanismen die hierbij betrokken 
zijn. Het onderzoek is uitgevoerd in vrouwelijke ratten, wiens voortplantingscycli veel 
overeenkomst vertonen met die van de mens. 
Zoogdieren bezitten een biologische klok, nl. de nucleus suprachiasmaticus (SCN). De SCN is 

.legen in de hypothalamus, een onderdeel van de hersenen dat nauw betrokken is bij de 
regulatie van gedrag, hormoon afgifte en autonome functies zoals hartslag en bloeddruk. De 
SCN genereert een ritme in deze processen van ongeveer 24 uur (circadiaan: circa=ongeveer, 
dies = dag). De circadiane ritmiek wordt gesynchroniseerd met de licht-donker cyclus door 
licht uit de omgeving, zgn. "entrainment". Licht-informatie bereikt de SCN via verbindingen 
tussen de retina van het oog en de SCN. Door dagelijkse entrainment van het circadiane ritme 
door licht, ontstaat een ritmiek van precies 24 uur in de activiteit van de SCN. De zenuwcellen 

neuronen) in de SCN maken signaalstoffen (neurotransmitters) en geven deze af met een 
me van 24 uur. Vasopressine is een belangrijke SCN neurotransmitter waarvan het ritmisch 

afgifte patroon bekend is. De ritmische afgifte van neurotransmitters zou het mechanisme 
kannen vormen voor de overdracht van ritmische informatie naar verschillende regulatie 

--lernen binnen en buiten de hypothalamus, met als gevolg dat de meeste lichaamsfuncties 
] 24-uurs ritme vertonen (bijv. slaap-waak ritmiek, hartslag en Cortisol afgifte). 

De vrouwelijke voortplantingscyclus wordt gereguleerd door de hypothalamus-hypofyse-
gonade (HHG) as. De hypofyse ligt vlak onder de hypothalamus en geeft vele hormonen af 

tan de bloedbaan. De cyclus wordt gekenmerkt door een sterk verhoogde afgifte van het 
lypofyse-hormoon luteiniserend hormoon (LH) vlak voor de donkerperiode in de rat (= voor 
de activiteitsperiode; ratten zijn nachtdieren). De LH piek induceert de eisprong (ovulatie), 
waarna de bevruchting op kan treden. De LH piek zelf is het gevolg van een sterk verhoogde 
afgifte van het gonadotropine-releasing hormoon (GnRH) dat in de hypothalamus gemaakt 
wordt. Tevens worden de cellen in de hypofyse gevoeliger voor GnRH. De verhoogde GnRH 

ifgifte en hypofyse-gevoeligheid voor GnRH zijn afhankelijk van de toenemende estradiol 
afgifte door het zich ontwikkelende follikel in de eierstok (ovarium), de zgn. positieve 

feedback van ET. De positieve feedback van ET vindt met name plaats op neuronen in het 
mediaal preoptisch gebied van de hypothalamus (MPO), waar zich veel neuronen met ET 
receptoren (ER) zich bevinden. De GnRH cellen zelf bezitten maar weinig ER. Dus voor de 
regulatie van de oestrus cyclus van de rat zijn een aantal elementen noodzakelijk: de GnRH 
cellen, de E:-gevoelige cellen, en het ovarium dat ET produceert. 

Daarnaast blijkt ook de SCN cruciaal voor het optreden van de LH piek. Wanneer dieren 
geovariectomeerd worden (OVX, i.e. verwijderen van de Ovaria en dus van de endogene E2) 
en vervolgens een ET-implantaat krijgen, verschijnt er dagelijks een LH piek. In hoofdstuk 2 
wordt aangetoond dat deze dagelijkse pieken verdwijnen als de SCN verwijderd wordt (SCN-
lesie). In deze dieren zonder SCN bleek vasopressine-toediening in de MPO de LH piek weer 
ie herstellen. In SCN-intacte dieren stimuleert vasopressine-toediening in de MPO de LH 
piek. maar alleen gedurende een beperkte periode vlak voordat de piek begint (hoofdstuk 3). 
Dit is een periode die al eerder geassocieerd werd met de aanwezigheid van een circadiaan 
signaal en bovendien een periode waarin de Vasopressine afgifte door de SCN maximaal is. 
Deze resultaten suggereren dat hoge Vasopressine afgifte in de MPO een stimulerend 
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circadiaan signaal is voor de inductie van de verhoogde GnRH afgifte en dus de LH piek. 
Vasopressine toediening aan het begin van de Iicht-periode bleek de LH piek niet te kunnen 
vervroegen in SCN-intacte dieren, terwijl in SCN-lesie dieren VP toediening op dit tijdstip 
wel een LH piek inducerde. Dit suggereert dat de SGN normaliter aan het begin van de licht-
periode een remmende invloed uitoefent op de LH piek. 
Prolactin? (PRL) is een ander hypofyse-hormoon, welke ook een piek vertoont in de tweede 
helft van de licht-periode en deze PRL piek is ook afhankelijk is van E2 in de MPO. De PRL 
piek is betrokken bij de expressie van specifiek sexueel gedrag in de donker-periode volgend 
op de pieken. Ook de PRL piek treedt dagelijks op in OVX, E2 behandelde dieren. In 
tegenstelling tot LH, wordt PRL afgifte voornamelijk gereguleerd door een remmende factor 
uit de hypothalamus, ni. dopamine. In hoofdstuk 4 blijkt dat de SCN ook cruciaal is voor het 
optreden van de PRL piek. Vasopressine toediening in de MPO heeft echter geen effect op 
PRL afgifte in SCN-lesie dieren. In SCN-intacte dieren remt Vasopressine sterk de PRL piek. 
Dit effect is ook afhankelijk van het moment van de dag, nl. het remmend effect treedt alleen 
op wanneer Vasopressine wordt toegediend tijdens de PRL piek, overeenkomend met de 
periode waarin Vasopressine afgifte door de SCN sterk afneemt. Dit is tevens de periode 
waarin dopamine afgifte sterk daalt, dus suggererend dat Vasopressine in het begin van de 
licht periode PRL afgifte remt via de stimulatie van de dopamine afgifte. De SCN is echter 
ook betrokken bij de stimulatie van PRL afgifte. Door de werking van het remmende 
dopamine te blokkeren ontstaat er een sterke stijging in PRL afgifte. Deze stijging bleek veel 
minder te zijn wanneer de SCN verwijderd was. Dus ook de circadiane regulatie van de PRL 
piek bestaat uit een remmende (Vasopressine in de MPO) en een stimulerende, nog onbekende 
component. 
Omdat Vasopressine een duidelijke rol speelt bij de initiatie van de LH piek (hoofdstukken 2 
en 3) is onderzocht of Vasopressine direct GnRH neuronen zou kunnen beïnvloeden. In 
hoofdstuk 5 is gebruik gemaakt van een immunocytochemische dubbelkleuring voor GnRH 
en Vasopressine in hersencoupes. Het percentage GnRH neuronen waarop contacten van VP 
vezels aanwezig zijn, blijkt in vrouwtjes kleiner dan in mannetjes (12 vs 15 %). Dat de SCN 
een belangrijke bron is van deze vasopressine-GnRH contacten blijkt uit de sterke afname in 
het percentage GnRH cellen met Vasopressine contacten na lesies van de SCN (er resteert nog 
5 % zowel in vrouwtjes als mannetjes). Deze resultaten suggereren dat er een sexe-verschil is 
in de Vasopressine projecties van de SCN naar de GnRH cellen. Dit is een van de vele sexe 
verschillen in de regulatie van het GnRH-LH systeem, die mede-bijdraagt aan het sexe 
verschil in het vermogen een LH piek te genereren (deze is nl. afwezig in mannelijke dieren). 
In hoofdstuk 6 is de interactie tussen E2 en de SCN onderzocht. Beide zijn van essentieel 
belang voor de LH en PRL piek. E2 blijkt echter ook de circadiane expressie van gedrag te 
kunnen veranderen, wat suggereert dat E2 het functioneren van de SCN zelf beïnvloedt. 
Ovariectomie (OVX) leidt tot een vermindering van gedrag in het algemeen (dit omvat 
exploratie-, poets-, drink- en eetgedrag) en van het rennen in een wiel (loopwielgedrag), 
terwijl E2 behandeling het tegengestelde effect heeft. Deze effecten van OVX en E2 op 
algemeen gedrag veranderen als SCN-lesies gemaakt zijn: OVX heeft geen effect meer en E2 

toediening vermindert het gedrag juist. Echter de effecten op loopwielgedrag bleven 
onveranderd in SCN-lesie dieren. Deze data wijzen erop dat E2 het gedrag kan beïnvloeden 
via de SCN, maar dat het afhankelijk is van het soort gedrag: wel algemeen, maar niet 
loopwiel gedrag. Mogelijk is er een specifieke groep neuronen in de SCN die gevoelig is voor 
E2 en betrokken is bij een specifiek gedrag. 
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si hoofdstuk 7 worden alle resultaten op een rijtje gezet en bediscussieerd. De functionele rol 
van alle anatomische verbindingen tussen SCN en HHG-as, zoals die bekend zijn in de 
literatuur en aangetoond in dit proefschrift wordt bediscussieerd aan de hand van de 
resultaten. Hieruit komt naar voren dat de SCN zowel de LH als PRL piek aanstuurt via 
stimulerende en remmende mechanismen. De juiste balans tussen deze beide mechanismen 

ih het moment op de dag dat de LH en PRL piek worden geïnduceerd. Vasopressine 
fte in de MPO vormt een onderdeel van de stimulerende (voor LH) en remmende (voor 

PRL) circadiane regulatie van de hormoonafgifte. De mogelijke rol van andere SCN 
;urotransmitters wordt aan de hand van literatuur bediscussieerd. Uit de vergelijking met de 
cadiane regulatie van corticosteron, thyroid-stimulerend hormoon en melatonine blijkt dat 

en balans van positieve en negatieve circadiane aansturingsmechanismen algemeen is voor 
circadiane expressie van hormonen. Ondanks zo'n algemeen principe van circadiane 

uring vertonen hormonale ritmes echter veel variatie in timing en vorm. Dit komt 
doordat de SCN gebruik maakt van verschillende neurotransmitters in verschillende 

elgebieden. Zo speelt Vasopressine in de MPO een rol als circadiaan signaal voor de LH en 
PRL piek, maar niet voor corticosteron afgifte. Voor corticosteron is de Vasopressine afgifte in 
een ander gebied, de dorsomediale hypothalamus, van belang. Door unieke combinaties van 
neurotransmitters en doelgebieden van de SCN voor specifieke hormonen, ontstaan 
uiteindelijk de verschillende ritmes. 
»e experimenten in dit proefschrift hebben aangetoond dat er inderdaad "een klokje tikt" voor 

vrouwlijke voortplanting in de rat. Dit klokje tikt om alle voortplantingsprocessen op het 
moment van de dag te laten plaatsvinden, zodat de kans op succesvolle voortplanting zo 

iroot mogelijk is. De ritmische afgifte van neurotransmitters zoals Vasopressine blijken hierbij 
een belangrijke rol te spelen. Uit andere studies blijkt dat bij veroudering het klokje minder 
goed tikt, waardoor er een disbalans ontstaat tussen de verschillende voortplantingsprocessen 
met als gevolg een vermindering van de vruchtbaarheid. Dit is eigenlijk wat men bedoelt met 

likkende klok van de vrouw. Er zijn veel overeenkomsten tussen de variatie in 
lormoonspiegels tijdens de oestrus cyclus van de rat en de menstruatie cyclus van de mens. 

/ens lijkt de organisatie van de SCN en HHG-as van de mens zeer veel op die van de rat. 
Meer kennis over de temporele organizatie van vrouwelijke voortplanting zoals nu bestudeerd 
in de rat kan nuttig zijn voor het begrijpen en behandelen van voortplantingsstoornissen in de 
mens, o.a. zoals die optreden bij veroudering. 
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