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M11nheer de Rector
geachte toehoorders
W1J noemden hem Archibald Met ZIJD donkerrode lellen en kam, met ZIJD
glanzende verenpak en dommante gedrag behoorde h1J tot het type flamba
yante hanen dat m oude prentenboeken staat afgebeeld ln het voorjaar van
1985 groeide onder 1110 bewind een groep van vijf kuikens op, waaronder
een haantje Benjamm Tegen het emde van de zomer was Benjamin, fysiek
gesproken, ZIJD vader gelijk Nieucmm het hij b1J bekrachugrng van de
pikorde, nog steeds typische kmkengelmden horen Op een dag m november
greep hij evenwel naar de macht en onttroonde 111n vader Het gehele voor
Archibald 10 typische gedragsrepertoire was op slag verdwenen en binnen
twee weken waren llJD karn en lellen vaal en grauw, ZIJD verenpak vuil en
slecht verzorgd H1J kraaide met meer, hep moeilijk en maakte een totaal
afgetakelde indruk, hoewel mets er op wees dat het dier fysiek beschadigd
was
BIJ verschillende andere sociaal levende diersoorten waaronder ratten en
apen ZIJD dergelijke reacties eveneens waargenomen, waarbij de onttroonde
leider soms ID korte lijd kwam te overhjden Ook van mensen rs alom
bekend dat verlies van sociale status werk of partner, ernsuge gevolgen kan
hebben voor de gezondheid Hiertegenover staat dat aandacht en sociale
steun het optreden en het verloop van ziekten ID gunstige 71D kunnen
beïnvloeden
Uit onderzoek b1J zowel ID het wild als m gevangenschap levende apen,
bleek de leider hormonaal te verschillen van de andere mannetjes van de
troep Hormonale verschillen tussen dominante en ondergeschikte dieren
werden onder meer m ons laboratonum waargenomen b1J ratten, levend m
hierarchrsch gestructureerde kolonies Ook werden relaties gevonden tussen
sociale status enerzijds en cardrovasculaire, hormonale, rrnrnunologische en
andere hcharnehjke reacues op sociale en andere pnkkels un de omgeving
anderzijds
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Het hjkt alleszms de moelle waard om een ogenblik sul le staan b1J de
vraaghoe sociale en andere omgevmgsfactoren,hchamelqke reactieskunnen
veroorzaken
Globaal kunnen we de gebeurtenissenals volgt voorstellen Alle via de
zmungen bmnenkomende pnkkels worden m de hersenen vergeleken met
hetgeenonder die omstandrghedenle verwachten " Zodra iets n,euwswordt
waargenomen leidt dil lot een ogenbhkkehjke verhogmg van de
waakzaamheid Deze basale biologrscheauenue rescue, stelt men; en dier
m staat om hel nieuwe' aan een nauwkeunger analyse te onderwerpen,
Wddrb1J eerder opgedaneervanngen en geheugeneen belangnjkc rol spelen
H1erb1J wordt aan de suuaue al, het ware een waardeoordeel meegegeven
(onmteressant,aangenaam,onaangenaam)dat m belangnjkc mate bepalend
rs voor het verdere verloop van de gedragsmaugeen lichamelijke reacues
Blijkt b1J nadere beschouwingalles OK, dan verslapt de aandacht en gaan
we over tot de orde van de dag Dreigt echter gevaar, dan kunnen we
gespannenafwachten,of acne ondernemen,de koe b1J de horens vanen, het
probleem mt de weg gaan, of m meer biologiscne turnen vechten of
vluchten
Een reiger staat nustroosug aan de kant van de sloot HIJ voorspelt hier
een proordier te vangen, maar un mets m z11n houdmg bllJkl dat lu] cr
,elf m geloolt H1J weet dal ZIJD prom onvcrwd<,hl komt H1¡ staat sul
en WdChl Hé, k1¡k un dadf beweegt1e1,, prom of gevdar?Men,, gevdar
Op de wieken' Oh nee, het 1s die man met de hengel, die voor m1J vist
Blijven staan, rusug afwachten
Deze a11en11e rn <,Vdluaueprocessen
,pelen ZJCh af m de reuculd1reformatie
en het hmb1schesysKt-m twee ,ystemen m de hersenen, die een veelheid
van relaues met andere hersengebiedenonderhouden, d w z mformaue
knJgen un en mformdlle verslrt-kken dan dndere hersendelen Informaue
verstrekken ZIJ onder dndere, dan de hersen>tam een fylogeneuschoud ded
van de hersenen,van Wddrull basale bmlog1scheprocessenworden gestuurd,
,oals de werkmg VdD hel hdíl de blocdvdlen, de maag en het darmkanaal,
de stofwisseling, voonpl•ntmg en mogelijk ook de 1mmuuna!weer

Pnkkels ml de omgevmg,die schnk, angst, spanmng,opwmdmg of boosheid
veroorzaken, kunnen een veelheid van lichamelijke reactiesoproepen die we
terugvmden m talnjke uudrukkmgen en zegswijzen
Zo kan een hart m de keel bonzen of sul staan van schnk, iemand kan het
m de broek doen van angst, tnllen van woede, vlinders m de bmk hebben
van opwmdmg Dergelijke rescues en de hieraan ten grondslag liggende
mechamsmen,delen we met vele andere diersoorten
Voor het verdere betoog rs het van groot belang ons le realiseren dal de
hersenen deze organen en processen slechts kunnen bemvloeden door
tussenkomst van zenuwen en hormonen

Neuronale reactie, (dat ZIJD reacnes van neuronen of zenuwen van het
autonome zenuwstelsel)en endocriene reaches (dat LIJD reallies verlopend
via hormonen) vormen dan ook de belangnjkste schakels tussen wat zich
binnen de hersenen en daarbuiten afspeelt
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Indn1due/e ,ersch11/enm reaClles
Zowel b1J mensen als b1J dieren bestaan grote mdivrduele verschulen m
reacuesop een zelfde pnkkel Een aantal factoren, die hierbq van belang
zijn, wil ik aan de hand van voorbeelden de revue laten passeren
Wanneer twee rauen met elkaar m gevecht raken, wordt o a hel
sympathischezenuwstelselgeacnveerden vindt afgifte plaats van een aantal
hormonen m het bloed Het betreft vooral de bekende stress hormonen
adrenalme en noradrenaline, afkomsug uit hel bijmermerg, Ln cortisol {bij
sommige diersoorten corucosreronj dat door de tnjmerschors geproduceerd
wordt D<.. bijmerschors wordt hiertoe aangezet door hel bijruerschors
surnulerend hormoon, hel ACTH, dat door de hypofyse wordt afgegeven,
samen met andere hormonen waaronder endorfmen, protacune en het
melanocyt sumulerend hormoon, alfa MSH
Wanneer de verliezer, één of enkele dagen na een dergelijk gevecht, de
overwinnaar alleen maar te zien en te ruiken knjgt, laai h1¡ een angsircacue
zien Het dier anncipeert op dreigend gevaar en vertoont gedragsmauge,
hormonale en andere hcnamehjke reacues
Bll¡ven verdere gevechten echter achterwege, dan zullen emouonele en
hcharnehjke reacues b1¡ het zien van de winnaar uitdoven Ik wek u allen
op, uw persoonhjke ervarmgen luermec vnjehjk le assoueren
Naast dergelqke aangeleerde reactie, komen bi] men, en dier ook
aangeborenreacuesvoor Zo vertonen apen klaarbhjkehjk een dJngeborLO
angst voor slangen en zal een r.it m pnnc1pe op iedere onbek<..nde
verandering m ZIJD slluat1e reJgeren met gedragsma11ge en hormonale
angstreacues Mel andere woorden, zowel ervanngen als erfehJke factoren
spelen een rol van betekems
Een derde factor betreft de voor&pelbaarhe1dvan de pnkkel ln een klassiek
expenment vdn de Amerikaanse onderzoeker Jay Weiss, dJt onder de
hu1d1ge Wet op de Dierproeven met gemakkelijk zal kunnen worden her
haald kregen rauen op willekeurige (dus met te voorspellen) UJdsuppen
via de s1aan elecmsche schok¡e, toegediend De dieren reageerden hierop
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met de ontwikkelmg van maagbloedmgen Rauen waarbij enkele seconden
voor elke schok een lampje gmg branden, maar die ovengens evenveel
schokken kregen, vertoonden geen of veel rrunder maagbeschadigmgen
Z11n het nu de schokken zelf, of de angst voor de nog le verwachten
schokken, die de maagbloedmgen mduceren? Hier raken we aan de
psychosomauek Hoe hel ook 71), voorspelbaarheid van de onaangename
pnkkel vermmdert klaarbhjkehjk de beschadigendewerkmg hiervan
ln een ander expenment tramde Weiss dieren om zodra ze een schok
kregen,aan een wiel le draaien Hierdoor kon de rat voorkomen dat binnen
een zekere ujdspannc meerdere schokken zouden volgen Dil dier had
daarmee acuef controle over de suuane Tijdens de echte proef werd met
twee rauen gewerkt die beide evenveelelecmsche schokken kregen Het ene
dier vermmderde door m te gn¡pen hel aantal schokken zowel voor zichzelf
als voor LIJO partner De partner ontwikkelde maagbloedmgen,de rat die
controle over de s11UJIIL had met
Het gaat tuerbij kennchjk met om het werkelijke resultaat van het handelen,
dat was immers voor beide dieren rdenuek, maar om de mogehjkheid
handelend op te treden Dil rs m cssenuewat 'copmg genoemd wordt
Ook b1J mensen worden dugellJke reaches wJargenomen PJllënten die
bLkend z11n met de d1Jgnose, hoe ernstig ook (voor,pelbadrhe1d),acuef hun
ziekte tegemoet trcdLO en de gnp op de suuaue met verliezen, bh¡ken
langer te leven en een betere kwalt1e1t van leven hebben dan de groep die
z1<-h passiefovergeeft aan de ziekte en met mach1elooshe1dreageert
Zowel b1J mensenals dieren kan actief omgaan met het probleem gevoelens
vJn machlelooshe1d reduLeren en dadrmee de SLhadellJkhe1d van de
belastende >1tua11e vermmderen Anders gezegd, hel lijkt erop dat deze
copmg strategie endogeneverded1gmgsmechamsmen
kan acuveren
ln d11 verband w!I 1k w11zen op een mtpraak van de voormahg directeur
Ge,ondhe1dswetenschappenvan de Rockefeller Foundauon, K.L White,
waarm hij stelde dat ongeveer de helfl van alle sucLesvolle medische
handelingenkan worden toegeschrevenaan psychischemvloeden veroorzaakt
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door suggesue,omgevingsfactoren,socialesteun, zorg e d Een vergelijkbaar
verschijnsel kennen we 10 de Iarmacologie en farmacotherapie al, het
placeboeffect, de genezendewerking van een nepmiddel Een en ander doet
vermoeden dat acuvaue van endogene verdedigmgsmechamsmen 10
belangnjke maie bijdraagt aan de volksgezondheid
Systernausch onderzoek naar de w1¡ze waarop dergeh¡kc defensie
mechamsmen geacuveerd kunnen worden, zou een belangnjke bijdrage
kunnen leveren dan een meer effectieve gezondheidszorg van morgen
Immers, de pnorueuen dre vandaag de dag gesteld moeten worden 10 de
gezondheidszorgslaan mer toe dal kostbare dragnosuscheen therapeuusche
hoogstandjes fungeren als vehtculum om zorg en aandacht op de panent
over te brengen

B10/og,sche betekenis van neuronale en endocnene reac11es
•

,

De male van bekendheid mei, en voorspelbaarheid en controleerbaarhetd
van de srtuane, vermrndert mei alleen het optreden van zrekteverschnnselen
zoals maagbloedmgen,maar demp! eveneensde gedragsmatige,neuronale,
hormonale en andere Iysiologrschereacties op belastende omstandigheden
Een en ander doel vermoeden dat er verbanden bestaan tussen
gedragsmange,neuronale en endocnene responsenenerzijds en het optreden
van pathologische verandenngen anderzijds
Dil brengt rruj op de vraag naar de biologrsche betekenis van de neuronale
en endocnene rcacues Natuurhjk, verhoogde adrenaline en noradrenaline
spiegels spelen een adapueve rol, daar ZIJ hel hchaam 10 een condrue
brengen waarm grole hchamehjke acuvueu kan worden verncht, en
bovendien de alertheid verhogen en gevoelensvan vermoeiheid verdrijven
BtJ anucipauc worden als hel ware op voorhand, maatregelengenomen die
voordehg zijn onder omstandighedenwaann vluchten of vechten aan de orde
IS

Echter, deze hormonen versterken ook onze angstgevoelens
Waar hgt hel brologrsche voordeel hiervan btJ een sonrcuauegesprekof,
zoals vanaf deze plaats regelmaug gebeurt, btJ de verdediging van een
proefschnfl of hel houden van een oratie?
Hoe laat het biologische nut van deze responsen zich verstaan als btJ
examens, spreekbeurten en muziekuuvoenngen e d 10 toenemende mate
gebruik gemaaktwordt van farmacaals beta blokkers, stoffen dre de reacues
op verhoogde adrenaline spiegelsjuist onderdrukken'
Ik ben dan ook van mernng dat de adaptieve betekems van deze en van de
kortdurende verhogingen van bijnierschors en hypofyse hormonen, mei
eenduidig ts
Mogelijk gaal het met noodzakehjkerwijs om tnologisch nutuge reacties,
maar om overblijfselen van fylogenetischoude responsendie zijn vastgelegd
10 hel bouwplan van de hersenen Met nadruk wil tk erop w1¡zen, dal het
patroon van de neuronale en hormonale reacttes met constant ts maar
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afhangt van de ddrd van de sumulus en van hel rndtvidu
Zo gaan volgens Henry, acuevc coping strategseen samen met compeuuef
en agressief gedrag en een relaueï sterke acuvaue van het sympathicus
bijmermerg systeem, terwql veriles van controle en machteloosherd
samengaan met depressief gcdrdg (gedragsmmtnuej en sterke acuvaue van
met name de bqruerschors veroorzaken
In het hebt van de bouwplanhypothese zou nauwkeung vaststellen van
neuronale en endocnenc reacues ons mogeh¡k mzicht kunnen verscnañcn
in de processen die zich bmnen de hersenen afspelen

Intem,ezzo neuroendocnnolog,e

•

•

In tegenstelhng 101 de onzekerheidover de effecten van kortdurende reacues
blijken vccívuldrgc en langdunge neuronale en endocnene reacues vooral
brologrsch naueüge effecten te sorteren
Zo veroorzaken chronisch verhoogde bloedspiegels van bijmerschors
hormonen, ontrcgelmgen VJn immuunafweer, bloeddruk, wondherstel,

metabohsme en andere processendie van cruciale betekenis z1¡n voor hel
hchamehjk en psychisch wclzun van mens en dier en dragen chronisch
verhoogde sprcgcls van sympathicusbumermcrg hormonen b1¡ tot hel
ontstaan van hypertensie Ln atherosclerose Langdurige hormonale en
neuronale acuvaucs hjken dus vooral op de voorgrond te treden dis tekenen
van falende adapraue, mei andere woorden ab rndrcatoren voor stress
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Hier aangekomen acht rk hel de hoogste ujd, u duidehjk te maken wat
vandaagde dag onder neuroendocnnologre dient te worden verstaan
BIJ dil specialisme staat de wisselwerkmg tussen de twee belangn¡kste
stuursystcmen, hel neuronale en het endocnene systeemcentraal
De kernvragen LIJO dan ook vooral gern.ht op wat zich tussen zenuwenen
klieren afspeelt
op welke wijze bemvloedt hel zenuwstelsel de acnvueu van de
hormoonproducerende klieren en spregclbeeldig hieraan de vraag
op welke w1¡ze bcmvloeden hormonen het functioneren van het
zenuwstelsel?
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Dat hormonen (zoals geslachtshormonen] belangwekkendeeffecten kunnen
hebben op hersenen en gedrag rs srnds mensenheugemsbekend En nog
ddgeh¡ksworden op verzoek van 'liefhebbers' van huisdieren, deformercnde
vetennaire mgrepen dis castraues uitgevoerd
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Vormt de neuroendocnnologre nu hel zoveelsteexousche,ad hoc bedachte
dcelspecrahsme? Hel antwoord op deze vraag moet stellig ontkennend
luiden Hel betreft een wetenschapsgebied,dal de afgelopen 40 Jddr
spectaculaire bijdragen geleverd heeft aan onze mztchten 10 de bouw en
ïuncue van het zenuwstelselen ñjnzmmg gereedschapheeft opgeleverd voor
de khmsche diagnosuek en therdp1e van bepaaldeendocriene stoornissen
Om U een beeld le kunnen geven van de wijze Wdaropdeze twee systemen
elkaar bemvloeden, wil ik u unnodrgen voor een bliksembezoek aan de
hersenen

I
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S1offel11J.. den!..en neuronale en hormonale boodschappers
ln onze hersenen liggen LO n uen miljard zenuwcellen,de neuronen, die m
hun meest eenvoudigevorm bestaan ml een cellichaam en een uitloper die
du.nt voor het doorgeven van signalen en contact maakt met een of
meerdere andere cellen Nu moeten we dit contact met al te leuerhjk
opvaucn want, hoewel de voortgeleidmg van een signaal over het axon een
clcctnsch verscfujnsct Il>, maken zenuwcellen m hun meest typische vorm
geen 'electnsche contacten'
Wannccr het eíectnsche signaal, waartoe m het cellichaam word! besloten,
b1¡ de zenuwerndigmgaankomt, veroorzaakt dit afgifte van een klem beetje
VdD een Leer specríreke ,10f, die we de pnkkeloverdragendc stof Lullen
noemen Van deze pnkkeloverdragende stoffen zijn er mnuddels een
v1¡fugtdl bekend
Neuronen praten ab het ware m d<- vorm van stoffen, waarbij Like zenuwcel
slechts een, of een zeer beperk! ddntdl talen spreekt
Voor het doorkomen van een boodschap is hel mei genoeg le praten, nec
cr moet ook een oor aanwezig LIJO, dat wil Leggen een ontvanger van hu
geprokcn woord Hiertoe bevmden zich op de cel die de stoftehjke
boodschapmoet verstaanspcuneke structuren, de oren, door farmdwlogen
receptoren genoemd, die de bood,chap wdke zich buiten de cel bevmdl
v<..nal<-n 10 voor b10nen de cel begn¡peh¡ke termen
De klass1üe structuren voor neuronale pnkkelovcrdrdcht, moet u Lich
VOOrl>lellen dl, een plaats Wdar llui,terend bood,chdppen worden
overgedragen Er 1s wem1g ruimte tu,i.en hu oor en de mond, er 1s wem1g
bood,chappt,r>lof nodig en de bood,chdp bhJfl 1er plaa1se Du noemen we
,yn.tphl>lhe prikkeloverdracht
lnm1ddds 1, duideh¡k gewordenddl b1¡ veel neuronen de bouw mei zo 1s dal
pnkkdoverdrachl slechts pladti.vmdt b1¡ het zenuwunemde, maar dat
boodschappervoorradenen atg1fleplad1senlangshet axon hggen gerdngsch1k1
dis parcb ddO een kellmg In sommige ,ystemen maken deze afg1ftepldalsen
slech!S m beperkte maie, of zelfs m het geheel geen synapuschecontauen
Kenneh¡k be,1aa1 er naaM,yndpllsche pnkkeloverdrachl ook met-synaphsche
transm1ss1e Dat wil zeggenddt de pnkkel wordt overgedragenop cellen die
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ztch op enige afstand van de atgrfteplaats bevinden ln pnncipe zou elk
neuron dat m het bezit 1s van een geschikte receptor, boodschappen kunnen
vernemen van veraf gelegen neuronen, mils de signalen voldoende sterk 11¡n
Deze vorm van neuronale pnkkeloverdracht vertoont gehjkems met de
hormonale signaaloverdracht waarbij immers ook geen directe anatomische
relatie bestaat lussen de hormoonproducerende klier en de effectorcel
Het rs vermoedelijk deze vorm van pnkkeloverdracht waarvan de signalen
un de hersenen afgetapt kunnen worden mei behulp van push pull en
rmcrodralyse technieken en waaraan verklarmgen kunnen worden ontleend
voor de soms slechte topologische overlap tussen de localisaue van
transmuter receptoren en aígutcplaatsen hetgeen bekend staat als het mis
match probleem Niet synapusche pnkkeloverdracht vertegenwoordigt een
vorm van paracnene signaaloverdracht die pdSl b1¡ een meer algemene
bcmvloedrng van de pnkketbaarherd van neuronen zoals voor bepaalde
•mmerge en pcpudcrge systemen wordt verondersteld
Nu 11¡n zenuwcellen door de bank genomen met slecht; gevoelig voor één,
maar voor een veelheid van boodschappcrstoffen Het neuron mtcgrecrt deze
verschillende, soms tcgcnstnjdige boodschappen, die afkomstig kunnen 71Jn
van al dan met synapuscne pnkkeloverdracht of de cel bereiken m de vorm
van hormonen

Hornzonen uil de hersenen
Volledige afwezighesd van anatormsche relaues tussen zenuwen en
effectorcellcn treffen we aan m bijzondere structuren gelegen m de
hersenbodem de hypothalamus Hier vmden we netwerken van üjne
bloedvaten die omzoomd worden door ¿enuwemd1gmgen Stgnaalstoffen die
hier door neuronen worden afgegeven bereiken Vid de bloedbaan hun plaats
van werkmg en worden daarom neurohonnonen genoemd
Sommige ncurohormoncn worden direct aígegevcn aan de algemene circula
uc en werken m op veraf gelegen organen Zo sturen bepaalde zenuwcel
len, gelegen m de nypothaíamus, voortdurend hormonale boodschappen naar
de meren m de vorm van het anu drureusch hormoon
Door professor John C Porter met wie rk m Dallas een jaar heb mogen
samenwerken, werd op elegante wijze
aangetoond dat
andere
nwrohormonen terechtkomen m cw gespecialiseerd deel van hel vaatstelsel,
een poortadersysteem, dat de klier acnuge hypofyse van blow voorzret
De hypofyse, een khertjc hij ons ,o groot als een kt-rs die tegen de
hersenbodem gelegen 1; speelt een cssenuele rol bij de hormonale bcstunng
van o•
de stofwi;,ehng,
grou,
ontwikkeling,
voortplantmg
en
1mmuun.ifweer Zij wordt v.inwcge haar mvloed op .tndere endocnene
klieren, wel als dmgwt v.in hel hormonale orkest .tfges(.h1lderd
De kller.tchuge hypofyse besla.tl un ccn wnglomeraa1 van 1enmms1e Vijf
ver;(.hlllende typen endocnene cellen, die elk hun ugen hormonen
produ(.eren ln prmc1pe word! dk v.tn deze typen cellen bestuurd door
,pcc11icke neurohormonen .tllmm,ug uil de hypo1hal.tmus, die de afgifte
,umullren dan wel remmen Hu bloed dat via een poonader;ysteem van de
hypolh.tl.tmus naar de hypoly,e ,1room1 bevat du; een kakofome van
chemi;che boodschappen, die v.tn moment 101 moment de alg1fle van elk der
hypofysehormonen bes1uren
De Makke neurohormonale s1gn•len die slechts de hypofyse kunnen
bereiken worden hier omge1e1 m veel Merkere hormonale signalen die direct,
ol door tussenkomst van een 1wccde endocnene versterker, de ver afgelegen
organen m het lichaam bemvloeden
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Laten wc één neuroendocnene cascade eruit hehlen en nader bekijken het
hypothalamus hypofyse bijruer systeem dat in ZIJn meest eenvoudige vorm
gezien kan worden als een hterarclusch gestructureerd neurocndocrren
systeem Het belangnjkste hormonale signaal JS corucosteron of cortisol dat
m de burnerschors wordt geproduceerd
hiertoe aangezet door het
bijruerschors stimulerend hormoon (ACTH) dat afkomstig rs uil de hypofyse
De hypofyse wordt op ZIJn heurt aangezet tot ACTH afgifte door het
cort1cotropm releasmg hormone (CRH) dat door zenuwcellen m de
hypothalamus wordt afgegeven
BIJ de rat moeten we b1J CRH afgifte denken m hoeveelheden van enkele
ucnden van een miljoenste deel van een rrulhgram De hypofyse geeft, in
rcacue hierop zo n 100 tot 1000 keer meer ACTH aan het bloed af, en de
bijruercn produceren op hun beurt weer zon 100 tot HXJO keer zoveel
bijruerschorshormoon
ln essenue kunnen de hersenen dus bepalen hoeveel hormoon er door de
b1Jmerschors wordt geproduceerd Van,elfsprekend moeten de hersenen en
hypofyse h1erb1J gemformeerd worden over de ullvoermg van de opdracht
Er moet feedback lijn vJn de werkvloer Inderdaad, b11mcrschorshormoncn
informeren de hersenen en hypofyse en remmen de afgifte van CRH uil de
hypothalamus en van ACTH uil de hypofyse Het systeem dempt J!s het
wdre ,elf afw11kmgen Vdn de streefwaarde
Een dergehJke neuroendocnene regclknng vertoont opvallende geltJkems met
reílexbogen zoals we die uil de neurofys1olog1e kennen en bepaalt in
bL!angnJke mate de khmsche d1agnosuck bij functmnele ontregeltngen van
dit systeem
Dit beeld 1s echter een dramatische ovcrs1mphflcat1e van de werkeltJkhe1d
Endocriene cellen hebben met slechts een funcue als versterker, maar ZIJn
evenals zenuwcellen zeer wel m staat diverse mformaue te integreren Zo
bltJken ACTH producerende cellen in de hypofyse behalve op CRH op nog
een llLntal (neuro)hormonen te reageren, waarbij veel van deze factoren de
werking van CRH versterken of verzwakken

DL laatste Jaren JS duidchjk geworden dat de hersenen middels verschillende
neurohormonen
ACTH •lg1ftc kunnen stimuleren
De taal die de
hypothalamus daarbij spreekt bhjkt onder meer afhankehjk van de stimulus
Recente onderzoeksresuttan.n
uil ons laboratonum wijzen erop dat
chrorusche belastmg plavusche verandenngen kan veroorzaken m de ACTH
siuursystemen in de hersenen Hoe deze veranderingen 101 stand komen rs
nog onzeker maar wel kunnen we aan de hand van microscoprsche prepa
raten van de hersenen nu reeds bepalen of een dier de afgelopen weken
onder psychosouate druk heeft geleefd of met
De door Harns en Green in 1947 geformuleerde hypothese dat de hersenen
vra afgifte van specifieke ncurohorrnonen de producuc van hypofyse
hormonen zou kunnen besturen spoorde tal van onderzoekers aan om te
gaan zocken naar de rdcntucu van deze tactoren
De uiterst gcnnge hoeveelheden waann deze stoffen in de hersenen
voorkomen leidden d••rb1J 101 grotesk aandoende onder zoeksmethodcn
De Amenkaanse onderzoekers Ln aartsnvalen, Roger G urllcrmn en Andrew
Schally, die voor hun baanbrekende werk m 1978 de Nobelprijs ontvmgen
hadden ieder voor de zurvermg en isolaue van een milrgram TRH in 1969
honderden kilo, hypothatamuswcetscl nodig
Dil neurohormoon TRH, dJt onder meer betrokken 1s b1J de afgifte van het
sch1ldklter sumulLrend hormoon uil de hypofyse bleek een uiterst eenvoudig
peptide, een pJepklein e1w1tmo!Lcuul bestJande uil ,!echts dne Jmmozuren
ln de dJdropvolgcnde Jdren wuden verschillende meer mgcw1kkclde neuro
pepuden geJdenuhcccrd die ieder hun eigen effecten op de hypofyse bleken
te hebben
De noue ddt neuronen kunnen prdten m de vorm van e1wllmoleculen, hLeft
grote mvloed gehJd op hu onder wek over het voorkomen vJn peptide
bood,chappers in de hersenen en verschafte een neurochem1sche bJ;is aan
het baanbrekende werk ddt in NederlJnd door De Wied en medewerkers WdS
verncht over de efleuen Vdn peptide hormonen op het gedrag Tal vJn
peptiden die we ab hormonen reeds lJng kenden, bleken in de hersenen
eveneens als neuronale bood,chapper te fungeren en andersom bleken meuw
ontdekte neurohormoncn vniwel zonder uu,ondermg elders m het hchadm
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als hormoon te functioneren

CRH nLuronen
Het peptide geloot" was in de zesuger en zevenuger ¡aren zo sterk, dat
weuug ruimte werd gelaten aan andersdenkenden Zo werden de
oorspronkehjkc argumenten van Smehk un 1968 betreffende de mrruddels
alom gerespecteerde sleutelrol van dopamme als ncurohormoon voor de
prolacune rcgulaue slecht begrepen evenals onze waarncnungen betreffende
de rol van dopamine in de rcgulaue van de afgifte van MSH een hypofyse
hormoon dat o a b1¡ kikkers verantwoordelijk is voor huidskleur
ver andenngcn

de hardware van de ~tress respons

Reeds halverwege de vqíuger jaren werd hel bestaan van een neuro
hormoon aannernehjk gemaakt, dat afgifte van ACTH sumuleert Het
argument hiervoor WdS even eenvoudig als overtuigend Toedienmg van
hypothalamus extracten aan proefdieren bleck de bqnreren slechts te
sumulcren wanneer de hypofyse aanwezig was Toch duurde het IOI 1981
voordat het hiervoor verantwoordelukc
neurohormoon
corucotropin
releasing hormone of CRH, een vn¡ groot en mstabiel neuropcpude werd
geidenufu.cerd
Overeenkomsug de gJng van Laken rond de andere neurohorrnonen leidde
het beschikbaar komen van syruheusch CRH IOI de oruwikkehng van
rrnmunocytocherruschc techrueken waarmee de opslag en dfgtltepldalsen m
weefsels zichtbaar kon worden gemaakt Hierbij bleck dat CRH met alleen
geproduceerd wordt m neuronen die hun cmdrgmgcn hebben in de
hersenbodem Op talnjkc, andere plaatsen in dt, hersenen werden CRH
bevattende zenuwcellen en emdigmgen aangetoond, evenals CRH recepto
ren Ott doet vermoeden dat dt! neuropepudc naast een invloed op de
ACTH afgifte uil de hypofyse, ook bmnen de hersenen effecten zou kunnen
hebben Tocdtenmg van CRH m de hersenen bleek inderdaad diverse
gedragsmauge en hormonale responsen te kunnen veroorzaken die eveneens
werden waargenomen b1¡ dieren onder belastende omstandigheden Daarnaast
bleken verschillende neuroendocnene en gedragsreacues op belastende
pnkkcls gedempt te kunnen worden door stoffen die de werkmg van CRH
JUl>l blokkeren
D11 Je1dt 101 de fasunuende hypothese, dat de CRH producerende neuronen
m de hersenen <,en sleutelrol ,ouden kunnen spelen btJ het tot stand komen
van emouonelL wgn111evcen hchdmelt¡ke redLl!es op belastende pnkkels
Een lastig probleem " dat de vooralsnog besch1kbdrestoffen dte de werkmg
Vdn CRH blokkeren, de bloed hersenbarnère slecht of met passeren en dus
m de hersenen moeten worden gebraLhl willen ZIJ centrale processen
kunnnen bemvloeden ln verband hiermee wordt m de Veremgde Staten
gewerkt aan de ontw1kkehng vdn slOflen dte een overeenkomsuge werkmg
hebben, mdar wel 101 de hersenen kunnen doordrmgen DH zou een meuwe
nchtmg kunnen geven dan het zoeken naar geneesmiddelen tegen stress
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Mijnneer de Rector dames en heren
Ik heb getracht u in de afgelopen veerug minuten een indruk te geven van
het vakgebied van de neuroendocnnologie waarbu ik m1¡ heb laten leiden
door vragen die in ons eigen wetenschappelqk onderzoek aan de orde Zijn
Zoals ge,egd gaat hel daarbij vooral om wat zich tussen klieren en zenuwen
afspeelt waarbij het khcrachuge karakter van neuronen en het zenuwachtige
karakter van hormoon producerende klieren op de voorgrond treedt
Ik heb u gewezenop de grote overeenkomsten in realties en achterhggcnde
mechanismen van mens en proefdier Alhoewel proefdieronderzoek op 21¡n
eigen meruus beoordeeld behoort te worden
1,;; daarmee
imphciet
aangegevendat drcrexpenmenteel onderzoek een onmisbare schakel vormt
om tol verdieping van m/rchten op hel gebied van de humane biologic te
komen In dil kader verdienen drermodcllen voor humane pathofysrologre dis
stress en depressie tnjzondere aandacht Met steun van het Umversuair
Surnulenngs Fonds van onze Uruversneit en van het farmaceutisch bedrijf
Duphar wordt door ons momenteel gewerkt aan drcrrnodellen waarbij sociale

mteracues centraal staan
Nieuwe ontw1kkehngcn vr•gen veelal een mull1d1suphnaue aanpak Een
typisch voorbeeld h,crvan burefl ons relauef ¡onge ondermek over de
m1erae11es tussen hel neuroendocnene en hu 1mmunolog1sche systeem
waaraan met steun van de Koninkh¡ke Ncdcrl•ndse Academic van Weten
schappen en MEDIGON gewerkt wordt m n•uwe samenwerkmg met de
vakgroepen Histologie en Pdtholog1e en de afdehngen Endocnnolog1e en
Verloskunde en Gynaewlog1e van hel Academisch Ziekenhuis van de Vnje
Umvers11en
Het toetsen vdn uil protfd1erondermek gegenereerde werkhypothesen b1¡
mensen1s onmogell¡k zonder goede samenwerkmg met groepen die gespeua
hseerd 21¡n m ondermek met het proefdier mens W11 pnjzen ons gelukkig

hrerbi] te kunnen rekenen op enthousiaste en deskundige samenwerkmg met
de afdehngen Endocrmologie en Psycniatne van het Academisch Ziekenhuis
en met de vakgroep Psychonomie van onze umversueu, waarbij Meun
verkregen un het Uruversuarr Sumulenng Fonds en het Instituut voor
Extramuraal Geneeskundig Onderzoek onontbeertqk is
Aan hu einde van mijn rede gekomen wil rk u, leden van de Vereniging
voor Chnstchjk Wctcnschappchjk Onderwijs danken voor mun benoeming
en het daaruu sprekende vertrouwen
Hel College van Bestuur der Vrije Uruvcrsueu en hel Bestuur van de
Faculten der Geneeskunde dank ik voor de voordracht die tol deze
benoeming heeft geleid

Dames

ln heren hoogleraren en leden i an de Faculteu der Geneeskunde
ln de algclopcn jaren heeft onze faculten haar imago van een faculten met
ten zwakke onderzoekstradrue kunnen afschudden Profileren van het
wetenschappchjke onderzoek door het creeren van aandactnsgebiedcn en
fdtultdue wukgrocpcn kdn 101 verdere versterking b1¡dragen Dn vradgl om
~amenwerk1ng binnen, maar ook tussen de wLrkgroepen
ln het kdder vdn de hu1d1ge herbc,innmg en de op h•nde 11¡nde
herstructurermg van hel onderwijs wil 1k v•n•f de,c plddts plenen voor het
scheppen vdn extra ruimte voor het onderwijs m de fdrmacolog1edat m het
hu1d1ge l.UffH .. ulum te kr.:1p bemeten

1s

Hoogg,larde S111Li1!.., beste Pieter
Onder ¡ouw ludmg " ten v•kgroep FMmJwlog1e gegroud die weten
sch•ppehjk hoog •an21en gemet lt
geloof m mensen ¡e brede
wetensth•ppeh¡ke tn maatschappeh¡kcbd•ngstelhng en de ruimte dit ¡e het
dan •ndertn waren ddarblj bepalend Ik pn¡s me gelukkig onder ¡ouw le1dmg
het mtngerende veld van dt zoogdier neuroendocnnolog1e te hebben mogen
betreden
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Hooggeleerde Mulder, beste Ane

Dames en heren studenten ,an de Faculteu Biologie

De muziek die JIJ zag m de presynaps en de wijze waarop ie het onderzoek
hebt welen te structureren dwmgen alle respect af Als vnend en collega 11e
ik vol vertrouwen onze toekomstige samenwerking bmnen de vakgroep

Met veel plezier heb ik m de afgelopen Jaren mogen bijdragen aan de
voortreffelqke opleidrng IOI Medisch Bioloog aan onze urnversiten
De recente uubrerdrng en acceruverschuivmg van het farmacologie onderwqs
sluu aan b1J hu belang dat onze umversueu aan de Neurowetenschappen
hecht en illustreert het gewicht dat aan het vakgebied van de farmacologie
wordt toegekend Het " due opk.rdmg die m belangrijke mate de
kweekvijver vormt van toekornsuge onderzoekers, óók voor de Faculten der
Geneeskunde

Farmacologie tegemoet
Dames en heren medewerkers ian de v aksnoep Farmacologte
De sterke grocr die onze vakgroep de laatste Jaren doormaakt rs te danken
aan de

kwanten van het

geleverde

werk,

waaraan

ieder van u op eigen w111e

heeft bijgedragen Voor uw inzet en inventiviteit ben ik u allen veel dank
verschuldigd

Dantes en heren medewerkers inn de ¡1ro1cc1g,ocp Neuroendocnnologte
Ik beschouw hel als een voorrecht om met 10 n cruhousiast team H.. mogen
werken Du is mei de plaats u allen pcrvoonhjk aan te spreken twee namen
wil ik echie, noemen
Zeergeleerde Berkenbosch beste Frank met JC f.intas1een werklu;r heb ie
Je een een traie rol in onze werkgroep weten te verwerven De
ontw1kkchngcn ten Janz1cn van de niet geringe opdracht, om tnnnen onze
groep het onder?OLk op het raakvlak mei de 1mmunolog1evorm en gestalte
te gcvt.n 11c.... 1k ddn ook vol VLrtrouwen
tLgemoct
Waarde Bmnek.ide beste Rob kameleon Ln du11endpoot, door JOUW
vmdmgnJkhud mzel en kund1ghe1dbleken s1eeds weer onderzoeksvr.igen in
de prakt1Jk ge1oe1s1 te kunnen worden
Ik hoop en verwacht ook in de toekomst op uw aller vriendschap en inze1
le mogen bhJven rekenen

Dantes en heren s1udenten inn de Facultelf der Geneeskunde
De geneesmiddelen van morgen LIJn mei de,elfde als die van vandaag De
pnnc1pes die aan hel farm.icotherapeutlsch handelen ten grondslag liggen
echter ver.inderen minder s1erk Zonder gedegen kennis van de
grondbeginselen v.in de fJrmacolog1e bhJft farmaw1herapeut1sch handelen
spelen mei vuur

Tot slot, maar met in de laatste plaats gaai m11n dank un naar naar m1Jn
ouder, en naar JOU UK voor Je aanrnocdrgmgen en de ruimte die Je m1J
het Eveneens voor de ctfu.ientc w1JLL waarop JC m1J b1J tijd en wijle wist
terug te fluiten Jc had en hebt op deze en velerlei andere WIJLCn een
doorslaggevende invloed op nujn neuroendocnene regelsystemen
Ik dank u allen voor uw a.ind.ich!

