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Chapter 9 

Summary
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In this thesis we focused on sensory connections of the lower urinary tract with the 

periaqueductal gray matter (PAG). In this work we used various anatomical and 

physiological methods to explore possible connections between the bladder and the PAG. 

To find out the current status of the developments in the field, in chapter 2, we made an 

overview of the research done on the bladder-PAG connections. This review also takes 

into account, the state of the art functional imaging techniques respecting the PAG activity. 

In line with previous studies, defining opposite autonomic functions in the ventrolateral 

(vlPAG) and dorsolateral PAG columns, we differentiated the function of these two 

columns respecting the control of the bladder physiology. Finally, we described various 

central neuropathologies affecting the PAG, with subsequent micturition disorders. 

In the next chapter we tried to develop a feasible method for applying peripheral 

neuromodulation in freely moving rats. This method would then be used in chapter 3 for 

electrical stimulation of the bladder. We took advantage of the rat’s loose skin jacket to 

guide the wires in a safe location, readily accessible by the experimentalist. This is well 

tolerated by the animal and simplifies the behavioural tasks. 

In chapter 4 we tried to define the exact PAG columns which are activated by bladder 

stimulation. We exposed the rats to a controlled stimulation paradigm and excluded pain 

and anxiety by performing behavioural tests. Subsequently, we compared different PAG 

columns respecting cFos expression. This led to a better understanding of the anatomical 

destination of ascending sensory signals from the bladder. Yet the exact cell types that 

were activated could not be differentiated in this way. 

Following the previous results, we aimed for phenotyping of the particular neurons 

which were activated. To accomplish this, we probed five common cell types, namely 

dopaminergic, serotoninergic, glutamatergic, GABAergic and nNOS synthesizing neurons, 

by labelling them with the corresponding markers. We then observed which of them 

overlap with those activated cells expressing cFos. The neurons expressing the 

stimulatory neurotransmitter glutamate were significantly more activated in the group 

with electrical stimulation of the bladder, relative to the sham group.  

Chapter 6 tests how the firing pattern of the neurons in the PAG would respond to the 

peripheral electro-stimulation. Firing pattern of the vlPAG was measured by single unit 

recording, after electrical stimulation of the bladder by the same parameters as described 

in chapter 4. We observed an overall decrease in the firing rate during the stimulation 

period. This reveals instantaneous influence of the incoming signals from a stimulated 

bladder, on vlPAG neurons. It would be interesting to find out if those responsive neurons 

were the same glutamatergic neurons found in chapter 5. However, this may need more 

sophisticated techniques to be accomplished in future studies. 

That some forms of neuropathology are not always restricted to the brain and spinal cord, 

but have to be seen as a more generalized disease, is supported by the findings described 

in Chapter 7. In this chapter, we showed that the bladders of transgenic Alzheimer mice 
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may malfunction, irrespective of their central connections, based on peripheral locations 

or sequalae of the disease. 

The above findings highlight the crucial role of the PAG on lower urinary tract systems-

physiology. Many central neuropathologies are behind functional bladder disorders. Yet, 

each individual neuropathology must be thoroughly investigated both centrally and also 

at the end organ, as this may reveal interesting future avenues for diagnosis and 

treatment of functional and neuro-urological dysfunctions.     
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Samenvatting 

Dit proefschrift richt zich op de verbindingen van gevoelszenuwen vanuit de lage 

urinewegen naar een specifiek centraal hersengebied, het periaqueductale grijs (PAG). 

Tijdens het onderzoek, dat in dit proefschrift is beschreven, hebben we verschillende 

anatomische en fysiologische methoden gebruikt om de mogelijke connecties tussen 

blaas en PAG te detecteren en te karakteriseren.   

In hoofdstuk 2 wordt de huidige stand van de ontwikkelingen op het gebied van 

verbindingen tussen urineblaas en PAG beschreven. Ook wordt in dit review ingegaan op 

de huidige stand van zaken met betrekking tot functionele beeldvormingstechnieken 

voor PAG activiteit. Zoals ook bij eerdere studies werd gevonden hebben 2 specifieke 

gebieden in het PAG: de ventrolaterale en de dorsolaterale kolom tegenovergestelde 

autonome functies. Eenzelfde functie differentiatie werd hierin gevonden voor de blaas 

en lage urineweg fysiologie. Als laatste werd de invloed op het PAG van verschillende 

neurologische afwijkingen beschreven samen met de hiermee samenhangende blaas 

disfuncties.   

In het volgende hoofdstuk hebben we een bruikbare methode geprobeerd te ontwikkelen 

om op een perifere locatie neuromodulatie te kunnen toepassen bij vrij bewegende ratten. 

Deze methode werd gebruikt in hoofdstuk 3 voor elektrische stimulatie van de blaas. We 

hebben hierbij gebruik gemaakt van de losse huid bij ratten om de draden onderhuids te 

tunnelen naar een locatie onder het nekvel. Daar is makkelijk toegang te krijgen voor de 

onderzoeker. Het is verder een plaats waar dit goed door het dier wordt getolereerd en 

ook onderzoek met gedragstaken mogelijk maakt. 

In hoofdstuk 4 hebben we gedefinieerd welke kolommen van het PAG precies worden 

geactiveerd bij stimulatie van de blaas. Hiervoor hebben we bij ratten een standaard 

gecontroleerd stimulatieschema aangeboden en daarnaast ook gedragstesten gedaan om 

een mogelijke activatie van het PAG door angst of pijn uit te sluiten. De activatie werd in 

kaart gebracht door de expressie van cFos te evalueren in de verschillende PAG 

kolommen. Dit gaf ons een beter begrip van de anatomische locatie waar signalen van de 

gevoelszenuwen van de blaas binnenkomen. In dit onderdeel van de studie kon echter 

niet worden bepaald welke celtypes op deze locaties in het PAG werden geactiveerd.   

Hierna werd, op grond van deze uitkomsten, een vervolg studie uitgevoerd met als doel, 

het karakteriseren van de specifieke zenuwcellen, die door blaasstimulatie werden 

geactiveerd.  De aanwezigheid van vijf vaak voorkomende signaalstoffen werd getest met 

immunofluorescentie op het zenuwweefsel van het PAG: dopamine, serotonine, 

glutamaat, GABA en nNOS.  Van de zenuwcellen die hierop positief reageerden werd ook 

in kaart gebracht of ze tegelijkertijd op cFos reageerden na blaasstimulatie. De 

zenuwcellen die glutamaat bevatten werden significant vaker geactiveerd in de groep die 

blaas stimulatie kreeg vergeleken met de controlegroep.  

Hoofdstuk 6 beschrijft hoe het elektrische excitatie patroon van de zenuwcellen in het 

ventrolaterale deel van het PAG verandert onder invloed van blaasstimulatie. Met behulp 
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van een enkele unit elektrofysiologische registratie uit cellen in deze regio werd de 

reactie geanalyseerd op blaasstimulatie met dezelfde parameters beschreven in 

hoofdstuk 4.  Gedurende de blaasstimulatie werd een algemene verlaging van de 

vuurfrequentie gezien in deze regio. Dit betekent dat de signalen uit de blaas een invloed 

hebben op ook andere inkomende signalen in het PAG. We weten nog niet of dit ook 

veroorzaakt wordt door de glutamaat bevattende zenuwcellen zijn die in hoofdstuk 5 

werden beschreven. Om de exacte aard en connecties van de gestimuleerde cellen te 

bepalen zijn meer specifieke andere technieken nodig die in de nabije toekomst kunnen 

worden toegepast.  

Meerdere vormen van neurogene ziekte zijn niet alleen beperkt tot de hersenen en het 

ruggenmerg, maar moeten worden gezien als een meer algemeen in het lichaam 

verspreide ziekte. Deze hypothese wordt ondersteund door de bevindingen van 

hoofdstuk 7.  In dat hoofdstuk werd aangetoond dat blazen van muizen met een 

genetische modificatie die codeert voor de ziekte van Alzheimer, zelfs als deze blazen 

worden getest buiten het lichaam, en dus losgekoppeld van het centrale zenuwstelsel,  

ook een afwijkende functie laten zien. Hierdoor is er een sterke aanwijzing dat deze ziekte 

ook in een orgaan als de blaas afwijkingen veroorzaakt.  

De bevindingen beschreven in dit proefschrift benadrukken dat het PAG een sleutelrol 

heeft in het functioneren van de lage urinewegen. Veel neurogene afwijkingen gaan 

gepaard met blaas- of sluitspierfunctie afwijkingen. Bij nieuwe toekomstige neuro-

urologische projecten zal in het onderzoek en in de kliniek zowel in diagnostische als ook 

in behandel trajecten, aandacht moeten zijn voor centrale neurogene disfunctie maar ook 

voor hiernaast optredende disfunctie aan het eindorgaan, de blaas of het 

afsluitmechanisme van de blaas. 


