
De “Snelheid van Leven” bij tau-mutante hamsters.

De temporele organisatie van gedrag en fysiologie in de meeste organismen is gebaseerd

op een inwendig gegenereerd 24 uurs patroon. Deze “circadiane” ritmiciteit is in de evo-

lutie ontstaan als aanpassing aan de aardrotatie. Naast de circadiane oscillatie treden er

biologische cycli op op allerlei andere tijdschalen. Er zijn ultradiane ritmes met een

periode korter dan 24 uur, zoals het hartritme, de ademhaling, maaltijden, en infradiane

ritmes met een periode langer dan 24 uur, bijvoorbeeld oestrus cycli en seizoensperiodi-

citeit. De snelheid van deze cycli varieert tussen soorten op een karakteristieke manier:

bij grote dieren langzamer dan bij kleine. De snelheid hangt samen met de stofwisselings

die de “rate of living” zou karakteriseren. De 24-uurs cyclus daarentegen is voor alle

soorten gelijk. In dit proefschrift wordt de vraag gesteld in hoeverre de biologische rit-

men op verschillende tijdschalen aan elkaar gekoppeld zijn. Hiervoor wordt gebruik

gemaakt van een genetisch model, de tau-mutatie bij de Goudhamster. Deze tau-mutatie

verkort de duur van de circadiane cyclus aanzienlijk. Homozygote tau-mutante hamsters

laten een circadiane periode zien van ongeveer 20 uur en heterozygote mutanten een

circadiane periode van ongeveer 22 uur, terwijl de wildtype hamsters, die geen tau-

mutatie hebben, een normale circadiane periode van ongeveer 24 uur hebben. De effec-

ten van deze tau-mutatie op een reeks gedragsmatige, fysiologische en metabolische pro-

cessen worden hier onderzocht. 

Binnen de ultradiane ritmen (periode korter dan 24 uur), hebben hartslagen de hoogste

oscillatie frequentie, met een periode gemeten in millisecondes. Het effect van de tau

mutatie op de hartslag frequentie werd gemeten. De drie hamster genotypes vertoonden

geen systematische verschillen in hun hartslag frequentie, noch gemeten in rust, noch

actief, noch in hun dagelijkse gemiddelde. Dus: hoewel de circadiane pacemaker dagelijk-

se oscillaties stuurt, controleert hij duidelijk niet de ultradiane frequenties van de hartcon-

tracties. Het ultradiane ritme van voedselopname met een periode van ongeveer 4 uur,

was gemiddeld 25 % korter bij homozygote tau gemuteerde hamsters, in vergelijking met

wild type hamsters. Als infradiaan ritme (met een periode langer dan 24 uur), werd de
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duur van de torpor-arousal cyclus tijdens winterslaap gemeten bij de drie hamster genoty-

pes. Winterslaap bestaat uit een lange torporfase met lichaamstemperaturen die de omge-

vingstemperatuur benaderen. Deze torporfase wordt periodiek onderbroken door een

eutherme fase, waarin de normale lichaamstemperatuur terugkeert. Aangenomen wordt

dat deze cyclus beinvloed wordt door het circadiane systeem. De drie hamster genotypes

hadden een overeenkomstige duur van de torporfase en van het arousal-tot-arousal inter-

val. Deze gegevens geven dus geen aanwijzing dat periodiciteit van de torpor-arousal

cyclus tijdens winterslaap onder controle zou staan van het circadiaan systeem.

De kortere circadiane periode bij tau gemuteerde hamsters lijkt het resultaat te zijn van

een verkorting van de “subjectieve dag”, de rustfase van de circadiane cyclus. De variatie

in circadiane periode tussen tau gemuteerde hamsters is ongeveer twee keer zo groot als

tussen wildtype hamsters. Het zelfde geldt ook voor de dag-tot-dag variaties van de cir-

cadiane periode. We hebben aangetoond dat deze verlaging in de precisie van het circa-

diane ritme ongeveer in gelijke mate kan worden toegeschreven aan afname in de preci-

sie van de pacemaker zelf, en aan afname van de stabiliteit in de fase relatie tussen de

pacemaker en de aangestuurde processen. 

Deze kenmerken van tau gemuteerde ritmiciteit, geobserveerd op het gedragsniveau,

correleren met kenmerken van het output systeem van de primaire circadiane oscillator,

de superchiasmatische nucleus (SCN). Het neuropeptide AVP (arginine-vasopressine) is

een belangrijke output  van de SCN. De AVP afgifte heeft een circadiane ritmiciteit, met

een hoge concentratie gedurende de subjective dag. In tegenstelling tot wildtype ham-

sters, verschilde het AVP niveau in de SCN niet tussen de licht en de donker fase bij tau-

mutante hamsters. Bij de meeste knaagdieren, piekt de AVP afgifte van SCN cellen in

het midden van de subjectieve dag, maar deze oscillatie was niet aanwezig bij tau mutan-

te hamsters.Behalve de betrokkenheid bij modulatie van circadiane ritmiciteit, speelt

AVP ook een rol bij het geheugensysteem. Bij ratten is de herinnering aan een eenmalig

gegeven prikkel maximaal 24, 48 en 72 uur  na het moment van aanleren. Deze oscilla-

tie is niet aanwezig bij SCN-geledeerde dieren en in AVP-deficiente Brattleboro ratten.

Homozygote tau gemuteerde hamsters met een hoog AVP niveau en een lage circadiane

amplitude vertoonden een laag herineringsvermogen en geen duidelijke oscillatie in de

‘passive shock avoidance’ test.

De tau mutatie heeft een belangrijke invloed op het metabolisme. Terwijl tau de circa-

diane periode verkort, verhoogt het allel het rustmetabolisme en het gemiddelde meta-
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bolisme over 24 uur. Het metabolisme per circadiane periode bleek daardoor  te zijn bij

de verschillende tau genotypes. Van de maaltijdcyclus, die de energetische behoefte

reflecteert, werd eveneens aangetoond dat die ook afhankelijk is van het genotype. Dit

leidde tot twee belangrijke hypotheses: (1) het tau allel bepaalt de metabolische snelheid

door verkorting van de circadiane periode, of (2) het tau allel vertoont onafhankelijke

pleiotropische effecten op metabolische processen. Om onderscheid te maken tussen

deze twee hypotheses werd de lengte van de circadiane periode gemanipuleerd door

deuteriumoxide (“zwaar water”) toe te dienen via het drinkwater. De deuteriumoxide

behandeling verlengt de circadiane periode, maar er werd geen correlatie gevonden tus-

sen de verandering in periode en de metabolische snelheid. Deze resulaten zijn in over-

eenstemming met de hypothese dat onafhankelijke pleiotropische effecten van het tau

allel de metabolische snelheid beinvloeden. Maar aangezien het effect van deuteriumoxi-

de op de circadiane periode 30% minder was dan het effect van de tau mutatie, is het

denkbaar dat het effect op de metabolische snelheid te klein was om waar te nemen.

Daarom blijft het interessant om te bestuderen of andere genen die invloed hebben op

de circadiane periode ook de metabolische snelheid wijzigen.De clock mutatie bij mui-

zen produceert in homozygote conditie een lange (ongeveer 28 uur) circadiane periode

in vergelijking met circa 24 uur bij wildtype muizen. Voedsel opname per 24 uur bleek

significant lager bij clock mutante muizen, maar uitgedrukt per circadiane cyclus bleek

er geen verschil te zijn. Energie behoefte blijkt dus eerder gerelateerd aan de endogene

(circadiane) tijd dan aan de exogene (reële) tijd.

Hamsters waarbij beide allelen waren gemuteerd ontwikkelen een lager lichaamsgewicht

in vergelijking met wildtype hamsters. Dit effect bood een prachtige mogelijkheid om

de bijdragen van het genotype van de moeder en dat van de jongen op het lichaamsge-

wicht te onderzoeken in een experiment waarbij jongen tussen moeders werden uitge-

wisseld. Zowel het genotype van de jongen als dat van de moeder droeg bij aan de varia-

tie in groei en lichaamsgewicht. Een soortgelijk effect werd waargenomen bij homozygo-

te (clock) gemuteerde muizen met een langere circadiane periode. Deze muizen waren

zwaarder dan wildtype muizen. Net als bij de drie hamster genotypes is de endogene cir-

cadiane periode dus positief gecorreleerd met de groei.

Volgens de ‘rate of living’ hypothese zou een verhoogde metabolische snelheid, zoals

gemeten bij tau mutante hamsters, leiden tot een gemiddeld kortere levensduur. Het

gevonden resultaat staat lijnrecht tegenover deze verwachting. Homozygote tau gemu-

teerde hamsters van beide geslachten leefden juist langer dan wildtype hamsters. Dit
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toont aan dat de tau mutatie, die een aanzienlijke verandering in gedrag en fysiologie ver-

oorzaakt en die waarschijnlijk snel zou worden uitgeroeid onder natuurlijke omstandig-

heden, misschien juist beter zou overleven in een populatie onder constante condities.

Samenvattend wordt in dit proefschrift aangetoond dat de tau mutatie alleen de circa-

diane cyclus versnelt en niet andere temporeel cyclische patronen, behalve de ultradiane

voedsel opname cyclus. Deze cyclus wordt aangepast aan de metabolische snelheid, die

hoger is bij tau gemuteerde hamsters, mogelijk gerelateerd aan de selectieve reductie van

de rust fase van de circadiane cyclus. De verminderde groei en het lagere volwassen

lichaamsgewicht van homozygote tau mutante hamsters kan veroorzaakt worden door

deze toename in metabolische snelheid. Uiteindelijk blijkt het circadiane systeem ver-

bonden met verschillende ‘life history’ aspecten, via complexe en soms onverwachte

relaties.
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