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11. Samenvatting

De interesse in astrocyten is de afgelopen 25 jaar drastisch gegroeid. Hoewel er in 
de meeste hersengebieden tien keer meer astrocyten zijn dan zenuwcellen, werd 
er lang gedacht dat ze alleen een soort ondersteunende, voedende functie hadden 
voor zenuwcellen. Echter door uitvoerig onderzoek naar deze cellen zijn er veel 
nieuwe functies voor astrocyten ontdekt en worden ze nu gezien als een actieve 
deelnemer in het centrale zenuwstelsel. Het ‘glial fibrillary acidic protein’ (GFAP) is 
het belangrijkste intermediaire filament (IF) eiwit in astrocyten en wordt gebruikt 
om dit celtype te identificeren. Samen met de IF eiwitten vimentine, nestine en 
synemine, vormt GFAP het IF netwerk van de cel, een belangrijk onderdeel van het 
cytoskelet.

Naast intermediaire filamenten bestaat het cytoskelet uit microfilamenten, 
belangrijk voor de vorm en beweeglijkheid van de cel, en microtubuli, belangrijk bij 
celdeling en het transport van eiwitten door de cel. IF eiwitten vormen polymeren in 
de cel, met een diameter van ongeveer 10 nanometer die het celmembraan verbinden 
met celorganellen en de celkern. Dit geheel vormt een dynamisch netwerk dat 
belangrijk is voor de structuur en de mechanische weerstand van de cel. Recentelijk 
is ook gebleken dat het IF netwerk een rol speelt bij mitogene signaaltransductie-
pathways en bij de organisatie van specifieke eiwitten die geassocieerd zijn met 
intermediaire filamenten. 

Intermediaire filamenten zijn het minst begrepen onderdeel van het cytoskelet, 
maar verscheidene nieuwe functies komen aan het licht. Bijvoorbeeld voor GFAP  
heeft men in de laatste jaren laten zien dat het betrokken is bij verschillende 
functies van astrocyten, zoals bij regeneratie, synaptische plasticiteit en 
astrogliose. Bovendien zijn er mutaties gevonden in het GFAP gen die een ernstige 
neurodegeneratieve ziekte als gevolg hebben. 

In onze groep zijn meerdere isovormen van het GFAP eiwit ontdekt, als gevolg 
van alternatieve splicing van het GFAP gen. Deze isovormen komen tot expressie 
in specifieke subtypes van astrocyten. We beschrijven de (alternatieve) splicing van 
het GFAP gen, de transcriptie van het GFAP mRNA en de structuur en expressie 
van het GFAP eiwit in Hoofdstuk 1 van dit proefschrift. Ook bespreken we de 
functies van GFAP die bekend zijn en bedenken we een mogelijke rol voor de GFAP 
isovormen in het menselijk brein tijdens de ontwikkeling, veroudering en ziekte. 

Een van de meest intrigerende nieuwe functies van astrocyten is het feit dat een 
subpopulatie van deze cellen neurale stamcellen zijn. Deze cellen bevinden zich in 
de wand van de laterale ventrikels, in de zogenaamde subventriculaire zone (SVZ) in 
het volwassen brein. Eerder hadden we al gevonden dat een van de GFAP isovormen, 
genaamd GFAPδ, specifiek in dit gebied tot expressie komt in de mens. In Hoofdstuk 2 
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wilden we onderzoeken of GFAPδ ook aanwezig is in de voorlopercellen van deze 
neurale stamcellen in het foetale brein en of GFAPδ mogelijk een rol zou kunnen 
spelen bij het ontwikkelingsproces. Om dit te bestuderen hebben we naar GFAPδ 
expressie gekeken in normaal ontwikkelende menselijke cortex en in de cortex van 
menselijke foetussen met de migratiestoornis lissencephaly type II. Wij hebben 
voor het eerst aangetoond dat GFAPδ specifiek tot expressie komt in radiale glia en 
neurale voorlopercellen in de SVZ van het menselijk brein tijdens de ontwikkeling. 
De eerste expressie van GFAPδ in radiale glia was zichtbaar in foetussen rond 13 
weken zwangerschap en werd zichtbaar in de SVZ rond 17 weken zwangerschap. 
Door colokalisatie aan te tonen van GFAPδ met de proliferatiemarker Ki67 hebben 
we aangetoond dat deze cellen in staat zijn om te delen, wat een van de voorwaardes 
is om een neurale stamcel te kunnen zijn. Hoewel GFAPδ expressie voor de geboorte 
verdwenen is in de radiale glia, blijft de expressie in de SVZ aanwezig tot in de 
volwassenheid. Dit suggereert dat de eerder gevonden GFAPδ positieve cellen in het 
volwassen brein een restant zijn van de cellen in de foetale SVZ, welke ontstaan uit 
radiale glia. Bovendien hebben we hier laten zien dat GFAPδ mogelijk als marker 
kan dienen om normale, rustende astrocyten (GFAPδ negatief) te onderscheiden 
van prolifererende neurale stamcellen. 

Deze bevindingen zijn bevestigd in Hoofdstuk 3 waar we laten zien dat GFAPδ 
positieve cellen in de SVZ van het volwassen brein andere neurale stamcel eiwitten 
tot expressie brengen zoals het IF eiwit nestine en verscheidene proliferatiemarkers. 
Daarnaast bevatten deze cellen ook eiwitten die specifiek zijn voor onvolgroeide 
astrocyten, terwijl eiwitten die specifiek zijn voor volgroeide astrocyten hier 
ontbreken. Wellicht is de expressie van GFAPδ in neurosferen, die geïsoleerd zijn 
uit dit gebied, de meest betekenisvolle aanwijzing dat GFAPδ positieve cellen 
in de SVZ neurale stamcellen zijn. Het is bekend dat neurale stamcellen uit de 
SVZ neuroblasten genereren, welke via de rostrale migratoire stroom naar de 
bulbus olfactorius migreren alwaar ze uitgroeien tot interneuronen. Ondanks 
dat GFAPδ positieve cellen ook aanwezig zijn langs deze migratiestroom en in de 
bulbus olfactorius, brengen ze geen neuroblast-specifieke eiwitten tot expressie. 
Waarschijnlijk maken de GFAPδ positieve cellen deel uit van het ‘gliale net’ om de 
migrerende neuroblasten heen en wijst de expressie in de bulbus olfactorius op een 
ander type voorlopercel.

Naast de SVZ is het bekend dat neurale stamcellen aanwezig zijn in de 
subgranulaire zone van de dentate gyrus van de hippocampus. In Hoofdstuk 4 
hebben we GFAPδ expressie bestudeerd in de hippocampus. Hoewel we geen 
expressie hebben gevonden in deze populatie neurale stamcellen hebben we wel 
expressie gevonden aan de rand van de hippocampus, langs de mediale wand van 
de laterale ventrikels. In dit gebied, genaamd de hippocampale SVZ, komt ook de 
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proliferatiemarker PCNA tot expressie dat suggereert dat hier mogelijk ook een 
populatie delende neurale stamcellen zit. Het voornaamste doel van dit hoofdstuk 
was het onderzoeken van de neurogene gebieden in de hersenen van Alzheimer 
patiënten in vergelijking met controles. We hebben GFAPδ en PCNA expressie 
gekwantificeerd in de SVZ en de bulbus olfactorius en kwamen tot de ontdekking 
dat de mate van expressie niet verschilt tussen de verschillende groepen. Zowel in 
Alzheimer patiënten als in niet-dementerende ouderen waren nog tal van GFAPδ 
en PCNA positieve cellen aanwezig. Dit biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling 
van nieuwe therapieën die gericht zijn op het stimuleren van deze cellen, aangezien 
er nog geen effectieve therapie bestaat dat de progressieve neurodegeneratie in deze 
ziekte kan voorkomen of herstellen. 

Twee andere GFAP splice varianten die ontdekt zijn door onze groep zijn 
GFAPΔexon6 en GFAPΔ164. Als gevolg van een verschuiving van het leesraam 
door de deleties, worden twee eiwitten gevormd met een specifieke C-terminus 
waartegen we een antilichaam gemaakt hebben, genaamd GFAP+1. Eerder hadden 
we met dit antilichaam al aangetoond dat GFAP+1 tot expressie komt in astrocyten en 
degenererende zenuwcellen in de ziekte van Alzheimer. Echter, in Hoofdstuk 5 laten 
we zien dat de expressie in zenuwcellen veroorzaakt wordt door een kruisreactie van 
het antilichaam met het neurofilament-L eiwit, dat specifiek is voor zenuwcellen. 
Dit hebben we aangetoond met behulp van massaspectrometrie en opzuivering van 
het antilichaam, wat ervoor zorgde dat de kleuring in de zenuwcellen verdween. 
De astrocyten kleurden nog wel aan met het gezuiverde antilichaam en waren 
beter zichtbaar dan voorheen. We ontdekten dat GFAP+1 tot expressie komt in een 
subpopulatie van opmerkelijke astrocyten, in verschillende hersengebieden, zoals 
de SVZ, de hippocampus, het striatum en het ruggenmerg van zowel controles, 
Alzheimer en Parkinson patiënten. 

Deze subpopulatie astrocyten hebben we uitvoeriger bestudeerd in Hoofdstuk 6, in 
de hippocampus van Alzheimer patiënten en leeftijd controles. De GFAP+1 positieve 
astrocyten verschillen morfologisch van reactieve astrocyten die opkomen tijdens 
veroudering en in Alzheimer, maar net als reactieve astrocyten, nemen ze in aantal 
toe met toenemende Alzheimer pathologie. We hebben enkele experimenten 
uitgevoerd om uit te zoeken of amyloid-β, de belangrijkste component van seniele 
plaques, mogelijk de specifieke splicing van het GFAP gen kan induceren. De eerste 
resultaten gaven hier echter nog geen duidelijk antwoord op. We laten verder zien 
dat GFAPΔexon6 en GFAPΔ164 in astrocytoma cellen in vitro het IF netwerk 
kunnen veranderen, maar om de precieze functie van deze GFAP eiwitten en de rol 
van deze astrocyten in de ziekte van Alzheimer te ontdekken, is meer onderzoek 
nodig.
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Een ander kenmerk van Alzheimer dat we bestudeerd hebben in verband met 
GFAP expressie, is het ubiquitine proteasoom systeem. De hypothese dat verhoogde 
GFAP expressie in Alzheimer veroorzaakt wordt door verminderde proteasomale 
activiteit in astrocyten is bestudeerd in Hoofdstuk 7. Echter, de behandeling 
van astrocytoma cellen met proteasoomremmers liet het tegenovergestelde zien, 
namelijk een significante afname in GFAP mRNA door een verminderd actieve 
promotor. Bovendien hebben we laten zien dat proteasoomremmers de expressie 
van GFAP en vimentine kunnen reduceren in een gebied van astrogliose in de rat. 
Gezien de nadelige effecten die astrogliose kan hebben en de verbeterde regeneratie 
in muizen zonder IF eiwitten, kunnen proteasoomremmers mogelijk als therapie 
dienen om astrogliose betrokken bij hersenschade en ziekte te moduleren. 

Kort samengevat laten we in dit proefschrift verschillende astrocyt subtypes zien 
met een gespecialiseerd GFAP-IF netwerk, welke veranderd tijdens ontwikkeling, 
veroudering en in de ziekte van Alzheimer. De nieuwe functies die recent ontdekt 
zijn voor het IF netwerk suggereren dat deze veranderingen een belangrijke 
rol kunnen spelen in zowel het normale functioneren van deze cellen als in 
hersenaandoeningen. In Hoofdstuk 8 speculeren we over de mogelijke regulatie en 
functie van het gespecialiseerde IF netwerk in astrocyt subtypes. Tot slot geven we 
suggesties voor toekomstig onderzoek om dit nader te bestuderen. 

In de afgelopen jaren zijn astrocyten al veranderd van ‘hersenlijm’ tot cellen die 
actief deelnemen aan verschillende functies van de hersenen en er komen steeds 
meer functies bij. Wanneer toekomstige studies rekening houden met de diversiteit 
van astrocyten en hun specifieke functies, zullen we snel meer weten over de 
verschillende astrocyt subtypes en hun rol in ontwikkeling, veroudering en ziekte.
          
                   Wordt vervolgd…
 


