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SAMENVATTIN G G 

Glucosee is onmisbaar om in leven te blijven. Het is een essentiële brandstof voor het 
lichaam,, en onder normale omstandigheden is glucose zelfs de enige brandstof die de 
hersenenn kunnen gebruiken. Daarom worden de glucoseconcentraties in het bloed 
enn in de hersenen binnen zeer nauwe grenzen gehouden. Op aarde wisselen licht en 
donkerr elkaar af in een periode van 24 uur, waardoor ook in ons dagelijks leven een 
24-uurss ritme is ontstaan. Als gevolg hiervan ontstaat er ook een ritme in eten en li -
chaamsactiviteit,, ofwel inname en verbruik van energie. De ogen ontvangen dagelijks 
dee signalen van licht en donker. Via de oogzenuw bereikt dit dag/nachtsignaal ook 
dee hersenen. De hersenkern die dit signaal doorstuurt naar de rest van het lichaam is 
dee suprachiasmatische nucleus (SCN) die zich in de hypothalamus bevindt. De SCN 
geeftt een dagelijks ritme aan verschillende hormoonprofielen, waarmee de fysiologie 
wordtt beïnvloed, maar stuurt het dag/nachtsignaal ook via het autonome zenuwstel-
sell  naar de rest van het lichaam (hoofdstuk 1). Ook de energiehuishouding wordt 
doorr de SCN gestuurd. Uit eerder onderzoek uitgevoerd in onze groep is gebleken 
datt plasma glucoseconcentraties een dag/nachtritme vertonen, dat gestuurd wordt 
doorr de SCN en onafhankelijk van het ritme in eetgedrag is. Ook variëren de glucose 
opnamecapaciteitt van het lichaam en de gevoeligheid van weefsel voor insuline ge-
durendee 24 uur. Het doel van dit proefschrift was om uit te zoeken hoe, dus via welke 
hormonalee dan wel neuronale wegen, de SCN het glucosemetabolisme stuurt. Hier-
toee hebben we naar twee processen gekeken die de glucoseconcentratie in het bloed 
beïnvloeden:: glucoseproductie door de lever en glucose-opname in weefsel. 

Plasmaa glucoseconcentraties en glucose-opname in weefsel zijn beide hoog op het-

zelfdee tijdstip: aan het begin van de activiteitsperiode. Dit wijst erop dat de glucose-

productiee op dat moment ook hoog is, om de hoge plasma glucoseconcentratie in 

standd te kunnen houden. Glucoseproductie kan worden gestimuleerd door hormo-

nen,, maar ook via het autonome zenuwstelsel. Eén van de hormonen die glucose pro-

ductiee stimuleert is glucagon, afkomstig uit de alvleesklier. Door in de rat glucagon 

tee meten gedurende 24 uur hebben we laten zien dat de plasma glucagonconcentratie 

ookk een dagelijks ritme heeft, gestuurd door de SCN (hoofdstuk 2). De hoogste glu-

cagonconcentratiess werden echter niet gemeten op hetzelfde tijdstip als de hoogste 

glucoseconcentraties.. Bovendien had ook het ritme in voedselopname een grote in-

vloedd op het glucagonprofiel, terwijl het glucoseritme onafhankelijk van eetgedrag is. 

Daaromm concludeerden we dat de SCN de glucoseproductie, en daarmee het dagelijks 

glucoseritme,, waarschijnlijk niet via glucagon stuurt. Andere hormonen die de glu-

coseproductiee stimuleren, zoals groeihormoon, corticosteron en adrenaline, komen 
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omm verschillende redenen ook niet in aanmerking voor de sturing van het dagelijks 

glucoseritme.. Het is daarom waarschijnlijk dat de SCN de glucoseproductie stuurt via 

dee zenuwen die de lever innerveren, en niet via hormonale weg. 

Glucagonn stimuleert de glucoseproductie vooral wanneer de bloed glucosewaarde erg 

laagg is, tijdens hypoglycemic In hoofdstuk 3 laten we zien dat de SCN niet alleen 

hett basale glucagonritme stuurt, zoals in hoofdstuk 2 is beschreven, maar dat ook 

dee glucagonresponsen als gevolg van hypoglycemic een dag/nachtritme hebben. Ook 

anderee counterregulerende hormonen, zoals corticosteron en ACTH, vertoonden een 

dag/nachtritmee als gevolg van een hypoglycemic geïnduceerd door insuline. 

Wee hebben de hypothese getest dat, behalve glucoseproductie, ook de glucose-op-
namee in weefsel door de SCN wordt gereguleerd. Dit kan daarom een medeoorzaak 
zijnzijn van het dagelijkse ritme in plasma glucoseconcentraties. Glucose-opname wordt 
beïnvloedd door hormonen zoals insuline. Eerdere studies hebben laten zien dat de 
plasmaa insulineconcentraties geen duidelijk dag/nachtritme hebben en dat ze niet 
verantwoordelijkk kunnen zijn voor het dagelijkse plasma glucoseritme. Insulinege-
voeligheidd heeft wel een dag/nachtritme, dat correleert met het dagelijkse ritme in 
glucosee tolerantie, maar tegenovergesteld is aan het dagelijkse plasma glucoseritme. 
Eenn dergelijk ritme in insulinegevoeligheid kan een differentiële controle van gluco-
seopnamee (d.w.z in verschillende weefsels) echter niet verklaren. 

Ookk andere factoren beïnvloeden de opname van glucose. Eén daarvan is de plasma-

concentratiee van vrije vetzuren (FFA), de bouwstenen van vet. Glucose en FFA ver-

hinderenn eikaars opname in weefsel; dit wordt substraatcompetitie genoemd. Hoge 

FFAA concentraties zorgen ervoor dat er minder glucose in weefsel wordt opgenomen. 

Wee hebben de hypothese getest dat FFA concentraties in het bloed een door de SCN 

gestuurdd dag/nachtritme hebben (hoofdstuk 4), en dat de SCN via deze weg het plas-

maa glucoseritme zou kunnen sturen. We verwachtten dat de FFA concentraties hoog 

zoudenn zijn aan het eind van de slaapperiode als gevolg van de door slaap geïndu-

ceerdee vasten, en dat dit de hoge glucosewaarden aan het eind van de slaapperiode 

zouu veroorzaken. In het 24-uursprofiel van FFA in ratten zagen we echter geen enkel 

ritme,, tenminste wanneer de dieren ad libitum te eten kregen. Wanneer de dieren 

vasttenn hadden ze hogere FFA concentraties (omdat dan de vetreserves worden afge-

brokenn om als brandstof te dienen), maar nu waren de FFA waarden 's nachts hoger 

dann overdag. Ratten waarvan de SCN was verwijderd hadden hogere FFA concentra-

tiess in het bloed, maar zonder duidelijk 24-uurs ritme. Vasten had in deze dieren geen 

additioneell  effect op de FFA concentraties. We concludeerden daarom dat de SCN het 

vetmetabolismee beïnvloedt door, op bepaalde momenten van de dag, de vetafbraak 

(lipolyse)) te remmen. Wanneer de SCN wordt verwijderd ligt het basale lipolyseni-
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veauu hoger, en dat kan door vasten niet meer extra verhoogd worden. Tevens conclu-

deerdenn we dat, hoewel de SCN het vetmetabolisme beïnvloedt, dit geen effect heeft 

opp het dagelijks ritme in plasma glucoseconcentraties. 

Hett tweede doel van deze studie was uit te vinden via welke neurale weg de SCN de 

vetafbraakk beïnvloedt. Onze hypothese was dat de paraventriculaire nucleus (PVN) 

hierinn een rol speelt, omdat vetafbraak door sympathische stimulatie van het vetweef-

sell  plaatsvindt, en omdat stimulatie van de PVN ook de glucoseproductie verhoogt, 

viaa de sympathische innervatie van de lever. Stimulatie van de PVN veroorzaakte 

echterr geen verandering in de plasma FFA concentraties. We concludeerden daarom 

datt glucosemetabolisme en vetmetabolisme deels via gescheiden hypothalame wegen 

wordenn gestuurd. Uit de literatuur blijkt dat vooral de mediale preoptische nucleus 

(MPO)) in de hypothalamus een goede kandidaat is voor de SCN regulatie van vetme-

tabolisme. . 

Zoalss eerder aangegeven verschilt de glucosetolerantie gedurende de dag en nacht. 
Hett lijk t er dus op dat de SCN ook glucoseopname reguleert. Het is echter niet bekend 
welkee weefsels verantwoordelijk zijn voor het dagelijkse ritme in glucose opname. 
Ookk is het niet bekend of dit ritme in glucose opname in alle weefsels identiek is. 
Omdatt het autonome zenuwstelsel verschillende weefsels innerveert die glucose op-
nemen,, zoals spieren en vetweefsel, is het mogelijk dat de SCN via deze weg de glu-
coseopnamee in de weefsels beïnvloedt. Om dit aan te tonen gebruikten we radioactief 
gelabeldd 2-deoxyglucose (3H-2DG), een soort glucose die in cellen wordt opgenomen 
maarr niet verder kan worden gemetaboliseerd (hoofdstuk 5). Deze werd op verschil-
lendee momenten van de dag geïnjecteerd in het dier en de hoeveelheid opgenomen 
radioactiviteitt in verschillende organen werd bepaald. Deze techniek bleek echter uit-
eindelijkk niet geschikt te zijn voor dergelijke experimenten, waardoor we niet hebben 
kunnenn bepalen of er dag/nachtverschillen bestaan in de glucoseopname in verschil-
lendee weefsels. 

Watt uit hoofdstuk 2 en 4 verder naar voren kwam, is dat de dagelijkse ritmes van plas-

maa glucagon en FFA een grotere amplitude vertoonden wanneer de dieren hadden 

gevast.gevast. Dit is in overeenstemming met eerder gepubliceerde studies over lichaams-

temperatuurr in gevaste dieren. Ook de amplitude van het dag/nachtritme in lichaams-

temperatuurr werd groter in gevaste condities. De plasma FFA en glucagonwaarden en 

ookk de lichaamstemperatuur zijn vooral lager tijdens de rustperiode van de dieren, 

diee hiermee energie lijken te sparen. Onze hypothese is dat de SCN dit sparen van 

energiee kan regelen via de MPO (hoofdstuk 6). 

Inn conclusie, het huidige proefschrift toont aan dat de SCN het energiemetabolisme, 
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enn glucosemetabolisme in het bijzonder, op verschillendee manieren stuurt. Ten eerste 

zorgtt de SCN dat het lichaam wordt voorbereid op de steeds weer terugkerende af-

wisselingenn van rust en activiteit, opgelegd door het dag/nachtritme in de omgeving. 

Tenn tweede worden de (hormonale) responsen op acute verstoringen van het interne 

evenwichtt aangepast aan het moment van de dag, omdat de impact van dergelijke 

verstoringenn afhangt van het moment van de dag waarop ze plaatsvinden.. Als laatste 

iss de SCN belangrijk wanneer voedsel niet in voldoende mate aanwezig is. Het ener-

gieverbruikk moet dan zoveel mogelijk gelimiteerd worden. Dit betekent dat er energie 

wordtt gespaard in de rustperiode, zodat er aan het begin van de activiteitsperiode 

tochh genoeg energie is om naar voedsel op zoek te gaan. 
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