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Samenvatting Samenvatting 

Niett alleen vele fysiologische, maar ook gedragsmatige en endocriene functies in 
zoogdierenn vertonen een endogeen ritme van ongeveer 24 uur, maar zijn desondanks 
nauwkeurigg gesynchroniseerd aan het 24-uurs ritme van de omgeving. Deze zoge-
naamdee circadiane (circa = ongeveer en dies = dag in het Latijn) ritmen staan onder 
controlee van de (hoofd) biologische klok, gelegen in de suprachiasmatische nucleus 
(SCN)) in de hypothalamus. De SCN (1) genereert en onderhoudt een endogeen ritme 
vann ongeveer 24 uur in neuronale activiteit, (2) ontvangt en integreert fotische en 
non-fotischee informatie voor een optimale synchronisatie van dit circadiane ritme 
mett de omgeving, en (3) distribueert dit geïntegreerde tijdssignaal naar de rest van 
hett brein en het organisme. Door het coördineren van zo'n verscheidenheid aan 
fysiologischee functies kan de SCN met recht een beschermheer van de (temporele) 
homeostasee in het lichaam genoemd worden. De fijne details van het distributieme-
chanismee dat de SCN gebruikt voor dit doel zijn echter nog grotendeels onbekend. 
Dee verschillende fysiologische functies vertonen namelijk een grote verscheidenheid 
aann tijdstippen waarop ze maximaal actief zijn, ondanks het feit dat de SCN neuronen 
voornamelijkk actief zijn tijdens de lichtperiode van de licht/donker-cyclus. Om het 
mechanismee van de SCN controle beter te begrijpen hebben we in dit proefschrift de 
circadianee regulatie van het uiterst stabiele dagelijkse ritme in melatonine afgifte door 
dee pijnappelklier bestudeerd. Het doel was om aan te tonen hoe de SCN de afgifte van 
melatoninee beïnvloedt en welke neurotransmitter(s) zij hiervoor gebruikt. Onze uit-
gangshypothesee stelde: "De SCN reguleert het dagelijkse ritme in melatonine synthese 
viaa inhibitie (door de afgifte van GABA) van de PVN projectie naar de pijnappelklier 
tijdenss de (subjectieve) lichtperiode". Hierbij veronderstelden wij dat er (zonder rem-
mingg door de SCN) een continue stimulatie uitging van de PVN naar de sympatische 
innervatiee van de pijnappelklier. Om deze hypothese te testen hebben we in de eerste 
experimenten,, beschreven in Hoofstuk 2, de effecten vergeleken van een uitschake-
lingg of verwijdering van respectievelijk de SCN, de PVN of de SCG, op de expressie 
vann het Aa-NAT gen in de pijnappelklier. Aa-NAT is het snelheidsbepalende enzym 
inn de synthese van melatonine. In tegenspraak met onze "inhibitie" hypothese von-
denn we echter dat zowel de piek als het dal van het melatonine ritme bepaald werden 
doorr de SCN, en dat de PVN en de SCG slechts dienden als een tussenstation voor 
dee transmissie van SCN signalen naar de pijnappelklier. Bijgevolg moesten we onze 
hypothesee bijstellen en luidde deze nu: "De SCN controleert de PVN projectie naar 
dee pijnappelklier middels een combinatie van remmende (gedurende de lichtperiode) 
enn stimulerende signalen" Deze hypothese kende ook voor het eerst een functionele 
betekeniss toe aan de (beperkte) SCN activiteit tijdens de donkerperiode. Aangezien 
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dee overgrote meerderheid van SCN neuronen alleen actief is gedurende de lichtpe-

riode,, werd de SCN beschouwd als voornamelijk actief (=functioneel) gedurende 

dee lichtperiode. Dit maakte het noodzakelijk om het concept van een stimulerende 

activiteitt van de SCN tijdens de donkerperiode zorgvuldig in een in vivo situatie te 

toetsen.. Daarbij was het natuurlijk zeer interessant om ook de (chemische) identiteit 

vann dit stimulerende SCN signaal te achterhalen. Beide vragen werden onderzocht 

inn de 2de serie experimenten, die gebruik maakte van de meervoudige microdialyse 

techniek,, en die is beschreven in Hoofdstuk 3. Eerst onderzochten we het effect van 

eenn tijdelijke stillegging van de neuronale activiteit in de SCN of de PVN op de afgifte 

vann melatonine. Deze experimenten toonden aan dat de nachtelijke activiteit van 

SCNN neuronen een conditie sine qua non is voor de afgifte van melatonine tijdens de 

donkerperiode.. Tevens konden we een belangrijke rol aantonen voor de afgifte van 

glutamaatt in de transmissie van het SCN-signaal naar de PVN en de generatie van 

hett dagelijkse melatonine ritme. Gezamenlijk tonen de resultaten, zoals beschreven 

inn de Hoofdstukken 2 &  3, duidelijk aan dat zonder input van de biologische klok 

dee basale activiteit van de pre-autonome neuronen (in de PVN), die de synthese van 

melatoninee reguleren, bijzonder laag is, en dat de SCN verantwoordelijk is voor een 

continuee stimulatie van de pre-autonome neuronen die aan de basis staan van de 

sympathischee activiteit. Volgens bovengenoemde hypotheses wordt het einde van de 

melatoninee piek in de vroege morgen bewerkstelligd door een remming van de pre-

autonomee PVN neuronen middels een toegenomen afgifte van GABA. In Hoofdstuk 
44 wordt echter duidelijk dat een verdere precisering van de hypothese noodzakelijk 

iss om het einde van de dagelijkse melatonine piek te kunnen begrijpen. Een blokkade 

vann het GABA signaal in de vroege ochtend, middels toediening van een GABA-an-

tagonistt in de PVN, bleek namelijk niet afdoende om de daling van de melatonine 

piekk te voorkomen. Dit resultaat suggereert dat: (1) de glutamaterge stimulatie van 

dee pre-autonome PVN neuronen niet continu is maar even onderbroken wordt in de 

vroegee ochtend, of (2) dat er nog een derde SCN signaal betrokken is bij de controle 

vann het melatonine ritme, maar deze remmende (en niet GABAerge) neurotransmit-

terr wordt dan alleen afgegeven in de vroege ochtend. Gedurende de jaren dat boven-

beschrevenn experimenten werden uitgevoerd werd er in de literatuur meer en meer 

bekendd over meerdere klok signalen (Lt.t. één dag/nacht signaal) en een verdeling van 

dee SCN in verschillende compartimenten. Het werd daarom interessant om te kijken 

off  we de start en het einde van de melatonine piek konden koppelen aan de activiteit 

vann een specifieke subset van SCN neuronen. In Hoofstuk 5 hebben we onderzocht 

off  de expressie van het Perl en Perl gen in SCN neuronen correleerde met het op-

nieuww verschijnen van de melatonine piek, nadat de dieren een 8-uur verschuiving 

vann hun licht/donker-cyclus hadden ondergaan. De resultaten in dit hoofdstuk laten 

inderdaadd verschillende subpopulaties van SCN neuronen zien die betrokken zouden 
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kunnenn zijn bij de start danwei het einde van de dagelijkse melatonine piek. Tevens 
wordtt in dit hoofdstuk duidelijk dat de expressie van het Perl gen in de SCN nauwer 
correleertt met SCN output (zoals gedrag en vasopressine afgifte) dan de expressie van 
hett Perl gen. Gezamenlijk hebben de verschillende experimenten zoals beschreven 
inn dit proefschrift geleid tot een bijgestelde en veel nauwkeuriger hypothese voor de 
regulatiee van het dagelijkse melatonine ritme door de biologische klok. Echter, nog 
belangrijkerr is het feit dat dit nieuwe concept voor de controle van het dagelijkse me-
latoninee ritme ons ook meer inzicht geeft in hoe de biologische klok het autonome 
zenuwstelsell  controleert. Dit is des te meer interessant daar recente tracing studies be-
wijss hebben geleverd voor een neuronale verbinding tussen de biologische klok en di-
versee perifere organen (zoals lever, pancreas, schildklier, milt en vetweefsel), hetgeen 
suggereertt dat het autonome zenuwstelsel een belangrijke route is voor de biologische 
klokk om vele andere fysiologische en endocriene ritmen te sturen. 
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