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NEDERLANDSE SAMENVATTING 
 
In dit proefschrift is de betrokkenheid van capsaicine-gevoelige vagale 
afferente zenuwen in de regulatie van energie homeostase onderzocht. De 
nadruk wordt gelegd op de betrokkenheid van deze sensorische zenuwen bij 
verzadiging en glucose homeostase. 
 
Inleiding  
Het begrip ‘homeostase’ werd gedefinieerd door Claude Bernard, is verder 
uitgediept door Walter Cannon en wijst op de constantheid van ons intern 
milieu en op de fysiologische feedback mechanismen om deze status te 
handhaven. De handhaving van het lichaamsgewicht is een voorbeeld van een 
homeostatisch proces. De meeste mensen behouden een relatief constant 
lichaamsgewicht gedurende hun leven, terwijl hun voedselopname aanzienlijk 
kan verschillen van dag tot dag. Dit duidt er op dat in ons lichaam processen 
zijn die het lichaamsgewicht reguleren. De hersenen spelen een belangrijke rol 
bij de regulatie van het lichaamsgewicht; de hoeveelheid lichaamsvet wordt 
hier gesignaleerd en tevens worden er processen in gang gezet om deze 
hoeveelheid te behouden. Wanneer we om ons heen kijken en de berichten van 
de media in acht nemen, dan zien we dat mensen gemiddeld steeds dikker 
worden en dat dit in sommige gevallen zelfs leidt tot obesitas, vroeger ook 
bekend als vetzucht. Obesitas is eigenlijk in schijnbare tegenspraak met het 
begrip homeostase en wordt gedefinieerd door de zogenaamde Body Mass 
Index (BMI). De BMI wordt berekend door het gewicht (kg) te delen door het 
kwadraat van de lengte (m2). Wanneer de BMI tussen de 20 en 25 ligt dan 
heeft de desbetreffende persoon een gezond gewicht, maar ligt het getal lager 
of hoger dan heeft deze persoon onder- respectievelijk overgewicht. Een BMI 
van meer dan 30 duidt aan dat deze persoon daadwerkelijk aan obesitas lijdt. 
 Obesitas is een serieus probleem in de westerse wereld; de 
wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 2000 een rapport uitgebracht 
waarin het aantal mensen met overgewicht wordt geschat op 1,1 miljard, 300 
miljoen mensen hiervan lijden aan obesitas. Ziekten die vaak gepaard gaan 
met obesitas zijn onder andere type 2 diabetes, hart- en vaatziekten en 
bepaalde vormen van kanker. Het is dus duidelijk dat overgewicht en obesitas 
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zeer ongezond zijn en dat een fundamenteel begrip van processen die het 
lichaamsgewicht beïnvloeden noodzakelijk is voor een verantwoorde 
behandeling van obesitas.   
 Zodra de homeostase bedreigd wordt zullen er (neuro)fysiologische 
processen op gang gebracht kunnen worden ter handhaving van dit evenwicht. 
De nervus vagus speelt hierbij een belangrijke rol. De vagus bestaat 
grotendeels uit afferente (naar de hersenen toe) zenuwvezels die eindigen in 
het dorsale vagale complex (DVC) in de hersenstam. Slechts zo’n 20 % van 
deze zenuw wordt gevormd door de efferente (‘afvoerend’ van de hersenen) tak. 
De afferente zenuwen worden ook wel eens aangeduid als sensorische zenuwen, 
omdat de vagus diverse sensorische modaliteiten heeft (voedselopname, 
glucose, temperatuur etc.) en deze informatie vanuit de periferie doorgeeft aan 
de hersenen. Hierdoor is de vagus een belangrijk deel van een reflex-loop die 
samen met de hersenen zorgt voor handhaving van de homeostase.  
 
Dit proefschrift 
In dit proefschrift is gekeken naar de betrokkenheid van de vagale afferenten 
bij de regulatie van energie- homeostase. Hiertoe werden ratten neonataal of 
op volwassen leeftijd behandeld met het neurotoxine capsaicine – het scherpe 
ingrediënt in rode pepers - dat deze vagale C-afferente vezels vernietigt. Dit 
neurotoxine bindt aan vanilloïde-1 receptoren die onder andere gelocaliseerd 
zijn op ongemyeliniseerde C- en dun gemyeliniseerde δ-vezels. In hoge 
concentraties vernietigt capsaicine deze vezels. Hierdoor kan deze stof als ‘tool’ 
dienen om de betrokkenheid van deze vagale afferente vezels in energie 
homeostase te onderzoeken. 

Experimenten die in dit proefschrift zijn beschreven waren gericht om 
inzicht te krijgen in zowel de korte-termijn verzadigings processen als de lange 
termijn regulatie van de energiehuishouding. Tevens is gekeken naar de rol 
van de vagale C- vezels in de regulatie van glucose homeostase. Deze 
probleemstellingen zijn vanuit verschillende hoeken benaderd. In het tweede 
hoofdstuk is een studie gepresenteerd die de controle van voedselinname en de 
regulatie van lichaamsgewicht vanuit een gedragsmatige invalshoek beschrijft. 
De hypotheses die vanuit dit werk ontstonden zijn verder uitgediept in 
hoofdstuk 3, waar m.b.v. immunohistologische technieken gekeken is naar het 
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type vezels van de vagale afferenten die betrokken zijn bij maagdistensie en 
cholecystokinine (CCK; een verzadigingshormoon van de darm) signalering. 
Maaltijd geïnduceerde thermogenese (MIT) is ook een factor die wordt 
geassocieerd met verzadiging. In het vierde hoofdstuk is daarom gekeken naar 
de betrokkenheid van vagale afferenten bij MIT. In hoofdstuk 5 is gekeken 
naar de betrokkenheid van capsaicine-gevoelige vagale afferenten bij de 
regulatie van glucose huishouding. In hoofdstuk 6 zijn de hormonale factoren 
betrokken bij controle van voedselinname en glucose homeostase geëvalueerd. 
Het laatste hoofdstuk bestaat uit een discussie en bevat de conclusie die vanuit 
dit onderzoek naar voren zijn gekomen. 
 
De experimenten 
In hoofdstuk 2 is gekeken naar de betrokkenheid van vagale afferenten in de 
regulatie van lichaamsgewicht en voedselinname. Om dit te onderzoeken 
werden ratten neonataal (2 dagen na geboorte) behandeld met capsaicine (CAP) 
- om de capsaicine gevoelige vagale C-afferenten te vernietigen- of met een 
vehikel controle (VEH). In een eerste set experimenten werden oplopende 
concentraties van sucrose water (10-15-20-40%) aangeboden in korte termijn 
voedselinname experimenten die 1 uur duurden. Elke concentratie werd 3 
maal aangeboden om te zien of capsaicine behandelde dieren hun inname 
veranderen naar gelang ze meer ervaring hadden met een bepaalde sucrose 
water concentratie. Aan het einde van deze concentratiereeks werd 10% 
sucrose water weer aangeboden om te onderzoeken of capsaicine behandelde 
dieren hun voedselinname zouden aanpassen na de ervaring met sucrosewater 
met verschillende concentraties. De resultaten lieten zien dat CAP dieren 
overconsumeren in vergelijking met VEH dieren, ongeacht de concentratie van 
het sucrose water. Het was duidelijk dat bij een sucrose concentratie van meer 
dan 10%, de sucrose inname in CAP en VEH dieren niet meer afhankelijk is 
van de concentratie van sucrose en dat het volume inname redelijk constant is 
gedurende de ‘trials’. In een ander experiment werden dieren blootgesteld aan 
een gecondenseerde melk suspensie (CMS) gedurende 5 dagen naast hun 
normale voer (chow). CAP dieren aten in het begin veel meer in vergelijking 
met VEH dieren. Deze overconsumptie ging gepaard met een daling in de 
‘chow’inname. Echter, er zijn geen verschillen in voedselinname tussen CAP en 
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VEH dieren wanneer men kijkt naar de voedsel- en CMS inname over de 
gehele periode. In beide experimenten verschilde de lichaamsgewichttoename 
niet tussen CAP en VEH dieren. Er kan dus gesteld worden dat capsaicine-
gevoelige vagale C-afferenten betrokken zijn bij controle van volume inname 
tijdens het drinken van sucrose inname en dus een rol spelen in de regulatie 
van korte termijn voedselinname. Deze zenuwen lijken niet onmisbaar voor de 
regulatie van de energiehuishouding op de langere termijn. 
  
 De resultaten beschreven in hoofdstuk 2 gaven aan dat capsaicine-
gevoelige zenuwen vermoedelijk betrokken zijn bij de signalering van 
maagdistensie (= het uitzetten van de maag). Echter, de capsaicine-ongevoelige 
zenuwen lijken ook betrokken te zijn bij de signalering van maagdistensie 
aangezien de CAP dieren gemiddeld een constante hoeveelheid sucrosewater 
dronken als de sucrose concentratie hoger was dan 10%. De studies 
gepresenteerd in hoofdstuk 3 borduren verder voort op deze gedachte. 
Anatomische en electrofysiologische data uit de literatuur geven aan dat 
sommige vagale afferenten die uit de maag afkomstig zijn niet worden 
vernietigd door capsaicine. Naast maagdistensie speelt het darmhormoon 
Cholecystokinine (CCK) ook een rol bij verzadiging. Capsaicine- behandelde 
dieren reageren niet meer op dit hormoon. Het is bekend dat CCK het effect 
van maagdistensie op eetgedrag en elektrofysiologische responsen versterkt. 
Een recente studie van Simasko en Ritter (2003) liet zien dat er ook capsaicin-
ongevoelige zenuwen gevoelig zijn voor CCK. Met behulp van cfos –een 
cellulaire marker die gebruikt wordt als maat voor activatie van neuronen- 
hebben we gekeken of maagdistensie fos expressie induceert in het Dorsale 
Vagale Complex (DVC) in CAP dieren. Een tweede vraag was of CCK het effect 
van maagdistensie versterkt via actie op capsaicine-ongevoelige zenuwen. Om 
dit te onderzoeken werd de Fos-expressie gemeten in verschillende structuren 
van de DVC (Nucleus tractus solitarius, NTS; area postrema, AP; dorsale 
motor nucleus van de vagus, DMV) na maagdistensie al dan niet in combinatie 
met een CCK injectie bij CAP en VEH dieren. Resultaten lieten zien dat 1. 
maagdistensie Fos expressie induceert in het DVC van CAP dieren, al is het 
aantal geactiveerde neuronen in de NTS wel lager in vergelijking met VEH 
dieren; 2. CCK duidelijk maagdistensie geïnduceerde DVC fos versterkt in 
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CAP dieren. Dit laatstgenoemde effect werd volledig geblokkeerd door de 
selectieve CCK-A receptor antagonist Lorglumide. Uit deze studie is 
geconcludeerd dat CCK direct capsaicine-gevoelige C-afferenten activeert. 
Echter, CCK’s effect op capsaicine-resistente A-vezels is vermoedelijk 
verantwoordelijk voor het faciliteren van de vagale responsen op 
maagdistensie 
 

In hoofdstuk 4 is gekeken naar de betrokkenheid van capsaicine-
gevoelige afferente zenuwen in maaltijd geïnduceerde thermogenese (MIT). 
Het is bekend dat vagale afferenten betrokken zijn bij thermoregulatie, maar 
de rol van deze afferenten in MIT is nog onbekend. Deze studie is vergelijkbaar 
met de studie gepresenteerd in hoofdstuk 2. CAP en VEH dieren kregen 
verschillende concentraties van sucrose water aangeboden gedurende 
verschillende ‘trials’ die elk 1 uur duurde. De lichaamstemperatuur werd 
gemeten met behulp van een telemetrie zender die geplaatst was in de 
buikholte. De resultaten toonden aan dat CAP dieren een grotere variatie 
hebben in de MIT respons tijdens sucrose inname. Echter, CAP dieren zijn nog 
steeds in staat om de maximale temperatuur (Tmax) tijdens MIT te 
controleren. Dit geeft aan dat de temperatuur die vrijkomt tijdens de maaltijd 
niet alleen in de periferie wordt gemeten, maar vermoedelijk ook in het 
centraal zenuwstelsel. Het verzadigingshormoon CCK heeft duidelijke effecten 
op de activiteit van vagale afferenten en voedselinname. Om deze redenen 
waren wij geïnteresseerd in de effecten van CCK op MIT. CCK onderdrukte de 
MIT volledig in VEH dieren, maar niet in CAP dieren. Hieruit blijkt dat 
capsaicine-gevoelige vagale afferenten noodzakelijk zijn voor dit effect. CCK 
onderdrukte ook sucrose inname, dus de inhibitie van voedselinname van CCK 
gebeurt niet via temperatuur. Deze studies geven aan dat CAP dieren 
storingen hebben in MIT en dat capsaicine-gevoelige zenuwen betrokken zijn 
bij de controle van thermogenese tijdens voedselinname. 

In hoofdstuk 5 is de rol van capsaicine-gevoelige sensorische zenuwen 
in de regulatie van glucose homeostase onderzocht. Daartoe werden dieren 
neonataal behandeld met capsaicine of vehikel en vervolgens werd een 
intraveneuze glucose tolerantie test (IVGTT) uitgevoerd met 3 verschillende 
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glucose concentraties (150, 300 en 450 mg in 30 minuten). Glucose, insuline en 
glucagon werden gemeten voor, tijdens en na de infusie. Intraveneuze infusies 
van hogere glucose concentraties resulteerde in hogere insuline responsen in 
CAP en VEH dieren. Echter, glucose-gestimuleerde insuline secretie was 
aanzienlijk lager in CAP dieren in vergelijking met VEH dieren, terwijl beide 
groepen dezelfde mate van hyperglyceamie (hoog bloedsuikergehalte) hadden. 
Glucagon waarden verschilden niet bij beide groepen. Deze resultaten tonen 
aan dat capsaicine-gevoelige zenuwen betrokken zijn bij glucose geïnduceerde 
insuline afgifte, maar onmisbaar zijn om bloedglucose niveaus te reguleren. 
Het zou mogelijk kunnen zijn dat capsaicine-gevoelige zenuwen zijn betrokken 
bij de regulatie van insuline gevoeligheid en wellicht ook een rol spelen bij de 
ontwikkeling van stoornissen in de glucosehuishouding  zoals bijvoorbeeld bij 
insuline resistentie.  

 
De studies gepresenteerd in de voorgaande hoofdstukken hebben 

aangegeven dat verscheidene mechanismen die betrokken zijn bij 
voedselopname en neuroendocrine activiteiten afhankelijk zijn van vagale 
afferente neuronen. Toch bleek capsaicine behandeling nauwelijks van belang 
voor de lange termijn regulatie van energie huishouding.  De experimenten die 
gepresenteerd zijn in hoofdstuk 6 waren erop gericht om te onderzoeken of 
endocrine factoren of de gevoeligheid van deze factoren compenseren voor het 
verlies van vagale afferenten na capsaicine behandeling. In deze studie werd 
wederom een IVGTT uitgevoerd (450 mg in 30 minuten) en factoren die de 
energiestatus indiceren, circulerende adipocyte factoren, pancreatische 
factoren and bijnier hormonen werden gemeten voor, tijdens en na infusie van 
glucose. Evenals bij de voorgaande studie hadden CAP dieren een 
vergelijkbare hyperglycaemie als VEH dieren die gepaard ging met een sterk 
verminderde insuline en corticosteron plasma respons. Dit wijst erop dat CAP 
dieren mogelijk gevoeliger zijn voor insuline dan VEH dieren. De lage 
corticosteron niveaus tijdens glucose infusie zouden hier verantwoordelijk voor 
kunnen zijn. Na de IVGTT hadden CAP dieren verhoogde plasma waarden van 
adiponectine en verminderde plasma waarden van resistine. Deze 
veranderingen in circulerende adipocyte hormonen zouden relevant kunnen 
zijn voor metabole processen die optreden na een maaltijd (bijv. vetzuur 

182 



___________________________________________________Nederlandse samenvatting 

oxidatie). In een tweede epxeriment werden de anorexigene effecten van 
cholecystokinine en leptine gemeten. Intraperitoneale injectie van CCK 
onderdrukte de voedselopname in VEH dieren, maar niet in CAP dieren. Dit 
bevestigt dat de capsaicine behandeling succesvol was. Intraveneuze injectie 
van leptine resulteerde in een sterkere onderdrukking van de voedselopname 
in CAP dieren in vergelijking met VEH dieren. Dit zou kunnen betekenen dat 
CAP dieren gevoeliger zijn voor dit hormoon dat geassocieerd is met de lange 
termijn regulatie van de energiehuishouding. Vanuit deze studies is 
geconcludeerd dat veranderingen in de HPA- as (hypothalamus-hypofyse-
bijnier) activiteit en leptine signalering betrokken zijn bij de compensaties voor 
de energie balans na capsaicine behandeling. 
 
Conclusies 
De studies die in dit proefschrift zijn gepresenteerd leiden tot de conclusie dat 
vagale afferenten betrokken zijn bij korte termijn voedsel opname, maaltijd 
geïnduceerde thermogenese en de regulatie van glucose homeostase. Echter, op 
lange termijn lijken capsaicine-gevoelige vagale afferenten niet onmistbaar 
voor de energiehomeostase. Dit leidt tot de hypothese dat vagale afferenten 
noodzakelijk zijn voor directe reacties op fysiologische veranderingen en een 
rol spelen in de ‘fine-tuning’ van homeostatische processen. We kunnen stellen 
dat het ontbreken van de vagale afferentie een probleem wordt voor het dier 
als er plotseling grote veranderingen optreden in de energiebalans. Het dier 
kan dan niet meer adequaat reageren en op deze manier kan een gebrekkige 
signalering van vagale afferenten bijdragen aan de ontwikkeling van obesitas 
en de geassocieerde ziekten hiermee als type 2 diabetes. 
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