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Summary

Glial fibrillary acidic protein (GFAP) is the main intermediate filament (IF) in astrocytes. 

The GFAP gene can give rise to 10 different splice isoforms, of which GFAPα is the canonical 

isoform. GFAPδ, a splice isoform which is expressed in a subtype of astrocytes, differs from 

GFAPα only in the last 41 amino acids of the most C-terminal part of the protein. In the 

human subventricular zone, GFAPδ is expressed by adult neural stem cells. GFAPδ expression 

is also reported in other brain regions such as the sub-pial layer. GFAPδ can also be found 

in some cases of astrogliosis and astrocytic tumors. Because of the specific expression of 

GFAPδ in certain subtypes of astrocytes, the question arose if GFAPδ could play a specific 

role in astrocyte function. In chapter 1, we review the literature about GFAPδ, describing the 

molecular differences between GFAPα and GFAPδ. We also discuss how GFAPδ is alternatively 

spliced and where GFAPδ is expressed on protein level. Finally, we compare the expression 

of GFAPδ in physiological conditions with expression of GFAPδ in pathological states. There 

are two main conclusions in chapter 1, 1) that GFAPδ expression is more restricted then 

GFAPα expression and 2) human astrocytes expressing GFAPδ show different characteristics 

compared to mature astrocytes which do not express GFAPδ. These conclusions lead to the 

hypothesis that GFAPδ may play a functional role in specific subtypes of astrocytes, which are 

not shared by GFAPα.

In the overexpression studies described in chapter 2, we investigated the effects of GFAP 

isoform expression on the IF network. We confirmed that GFAPδ expression collapses the 

GFAP network. Furthermore, we showed that the vimentin and nestin networks co-collapsed 

with the GFAP network after overexpression of GFAPδ, resulting in an accumulation of the 

entire IF network. Since the IF network is indirectly connected to the microtubule and actin 

networks, we also investigated these in GFAPδ overexpressing cells. There was no collapse 

or any overt reorganization of both microtubules and actin filaments in cells with collapsed 

IF networks. GFAPδ overexpressing cells did have a smaller cell perimeter, cell area, and are 

rounder than control cells. However, functional studies showed that cells expressing GFAP 

isoforms do not have an altered cell motility. While GFAPα expressing cells proliferated 

slightly more compared to control cells, GFAPδ expression had no effect on proliferation. In 

conclusion, the morphological changes induced by GFAPδ are not directly linked to certain 

functional features of neurogenic, reactive, or tumorigenic astrocyte subtypes.  

In fully assembled IF networks, there is a constant exchange of proteins from insoluble forms 

in the filaments to soluble forms in the cytoplasm. Since GFAPδ is assembly compromised 



183

Summary

and induced expression causes a collapse of the IF network, the dynamic properties of GFAPα 

and GFAPδ were investigated in chapter 3. Therefore the exchange rate of GFAP isoforms was 

studied using Fluorescent Recovery After Photobleaching (FRAP). We determined that the 

exchange rate of GFAPδ was lower compared to GFAPα and that the exchange rates of both 

GFAPα and GFAPδ were decreased when the IF network was collapsed. The collapse of the 

network also increased the immobile fraction of GFAPδ. These results show that GFAPδ has 

different dynamic properties and can alter the dynamics of GFAPα if there is a collapse of the 

IF network. These data strengthen the hypothesis that GFAPδ expression can alter IF network 

characteristics and has a differential role from GFAPα. 

In the human SVZ, GFAPδ expression is restricted to adult neural stem cells. To study the 

role of GFAPδ in adult neurogenesis, we reintroduced GFAPα or GFAPδ into the SVZ of GFAP 

knockout (KO) mice. We used the mouse SVZ as a model since it endogenously expresses 

both GFAP isoforms. By re-expressing a particular GFAP isoform into a KO background, we 

were able to study the effects of specific GFAP isoforms. Lentiviral transductions were used to 

deliver GFAPα or GFAPδ to the mouse SVZ. Neural stem cell quiescence, proliferation, and 

differentiation were investigated. The results from these experiments are described in chapter 

4.  In short, the reintroduction of GFAPα or GFAPδ did not affect the SVZ niche, in terms of 

IF expression and neural stem cell characteristics. These data showed no direct role of a single 

GFAP isoform in proliferation or cell-cycle timing in the mouse SVZ. Since the expression 

pattern differs between human and mouse GFAPδ these data cannot be directly extrapolated 

to human GFAP. 

In chapter 5 we set out to study the effect of altering the endogenous GFAP isoform levels 

instead of overexpressing a particular isoform. We designed short hairpin RNA constructs to 

specifically knockdown GFAPα. GFAPα knockdown in U373MG cells, which endogenously 

express both GFAPα and GFAPδ, resulted in cells with an increased GFAPδ:GFAPα ratio. The 

GFAPδ expression in these cells is not high enough to cause a collapse of the IF network and 

is therefore suitable to study GFAPδ within a spread out network. By comparing these cells to 

cells with a knockdown of all GFAP isoforms, we were able to study the function of GFAPδ 

in an intact IF network. Cells with a high GFAPδ:GFAPα ratio, and an intact IF network, 

showed a decrease in both cell motility and cell adhesion. Increasing the GFAPδ:GFAPα 

ratio downregulated the expression of laminin binding integrins and plectin. Moreover, the 

expression levels of Laminin 1a were upregulated in cells with a high GFAPδ:GFAPα ratio. 

Although the molecular pathways underlying the influence of GFAPδ on the extracellular 
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matrix (ECM) still need to be elucidated, we can conclude that GFAPδ plays a role in IF to 

ECM communication.

In chapter 6, we place the findings from the thesis in a broader perspective. We conclude 

that altering the endogenous IF network revealed specific functions for GFAPδ in astrocytoma 

cells. The molecular mechanisms leading to the influence of GFAPδ on cell motility, cell 

adhesion, and ECM-related protein expression is still largely unknown. Future research to 

unravel the function of GFAPδ should focus on the link amongst the IF network, the ECM, 

and integrin signalling.  
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Glial fibrillary acidic protein (GFAP) is het meest kenmerkende  intermediar filament (IF) 

eiwit in astrocyten. Het GFAP gen bevat de blauwdruk voor 10 verschillende splice varianten, 

waarvan GFAPα de meest voorkomende isovorm is. GFAPδ is een isovorm die voorkomt 

in bepaalde sub-types van astrocyten, en deze verschilt alleen in de meest C-terminale 41 

aminozuren van GFAPα. In de humane subventriculaire zone (SVZ) komt GFAPδ tot expressie 

in de neurogene astrocyten, die een populatie van adulte neurale stamcellen vormen.  GFAPδ 

expressie is ook beschreven in andere humane hersendelen zoals de sub-piale laag. Daarnaast 

is GFAPδ ook gevonden in sommige gevallen van astrogliose en astrocytaire tumoren. Naar 

aanleiding van de specifieke expressie van GFAPδ in bepaalde sub-type van astrocyten,  

rees de vraag of GFAPδ een rol speelt in bepaalde cellulaire functies van astrocyten. In 

hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de literatuur betreffende GFAPδ, waarbij we 

ook de moleculaire verschillen beschrijven tussen GFAPα en GFAPδ. We bespreken ook hoe 

GFAPδ  alternatief gespliced wordt en waar het GFAPδ eiwit tot expressie komt. Tenslotte 

vergelijken we de expressie van GFAPδ in gezonde hersenen en in verschillende pathalogieën. 

Uit hoofdstuk 1 zijn twee conclusies te trekken: GFAPδ expressie komt gelimiteerder tot 

expressie dan GFAPα, en cellen die GFAPδ tot expressie brengen, hebben andere functionele 

kenmerken dan mature astrocyten die voornamelijk GFAPα tot expressie brengen. Deze 

conclusies leiden naar de hypothese, dat  GFAPδ een specifieke functionele rol vervult in 

bepaalde sub-types van astrocyten, die afwijkt van de rol van  GFAPα. 

In de overexpressie studies, beschreven in hoofdstuk 2, hebben we de effecten van GFAPδ 

expressie op het IF netwerk van astrocyten onderzocht. We konden bevestigen dat GFAPδ 

expressie leidt tot een ineenstorting van het IF netwerk. Ook lieten we zien dat de andere IFs, 

zoals vimentine en nestine, meegetrokken worden met GFAPδ, wat leidt tot een ineenstorting 

van het gehele IF netwerk in astrocyten. Omdat het IF network via linkers vast zit aan de actine 

en microtubuli netwerken, hebben we deze netwerken ook onderzocht in cellen die GFAPδ tot 

expressie brengen. Er was geen ineenstorting of andere morfologische verandering te zien, in 

deze netwerken in cellen met een  verstoord IF network. Cellen met een GFAPδ overexpressie 

hadden wel een  kleinere cel-omtrek, en oppervlakte en waren ronder van vorm. Daarentegen 

lieten functionele experimenten zien dat cellen, die verschillende GFAP isovormen tot 

expressie brengen geen verschillen in cel-motileit lieten zien. GFAPα expresserende cellen 

prolifereren iets sneller dan controle cellen, terwijl in GFAPδ expresserende cellen geen effect  

op cel proliferatie werd gevonden. De morfologische veranderingen in GFAPδ expresserende 
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cellen kunnen daardoor niet direkt gekoppeld worden aan functionele eigenschappen van 

neurogene, reactieve of tumor astrocyt subtypen. 

In volledig opgebouwde IF netwerken is er een constante uitwisseling van IF eiwitten tussen 

het netwerk (onoplosbare vorm) en het cytoplasma (oplosbare vorm). In hoofdstuk 3 werden 

deze dynamische eigenschappen van GFAPα en GFAPδ vergeleken, omdat GFAPδ niet goed 

in staat is om een netwerk te vormen en een geforceerde expressie leidt tot een ineenstorting 

van het IF netwerk. De uitwisselingssnelheid is bestudeerd door middel van Fluorescent 

Recovery After Photobleaching (FRAP). We hebben vastgesteld dat de uitwisselingssnelheid 

van GFAPδ langzamer is dan die van GFAPα en dat de uitwisselingssnelheid van beide 

verlaagd is als het netwerk in elkaar is geklapt.  Het ineenstorten van het IF netwerk zorgde 

ook voor een grotere  inmobiele fractie van GFAPδ. Deze resultaten laten zien dat GFAPδ 

andere dynamische eigenschappen heeft en dat GFAPδ ook de eigenschappen van GFAPα 

kan veranderen, als het IF netwerk ineen gestort is.  Deze data ondersteunen  de hypothese, 

dat GFAPδ expressie de eigenschappen van het IF netwerk kan veranderen 

In de humane SVZ is de expressie van GFAPδ gelimiteerd tot de adulte neurale stamcellen. 

Om de rol van GFAPδ in adulte neurogenese te onderzoeken, hebben we GFAPα en GFAPδ 

gere-introduceerd in een GFAP knockout (KO) muismodel.  Door de re-introductie van een 

bepaalde GFAP isovorm in de KO achtergrond  konden we de effecten van de verschillende 

isovormen onderzoeken.  Lentivirale transducties werden gebruikt om GFAPα of GFAPδ 

opnieuw tot expressie te brengen in de muis SVZ.  Celproliferatie tijd en differentatie 

werden onderzocht. De resultaten van deze experimenten staan beschreven in hoofdstuk 

4.  Samenvattend: de re-introductie van GFAPα of GFAPδ hadden geen effect op de SVZ 

niche in relatie tot  expressie van andere IFs en stamcel-eigenschappen. Deze data laten zien 

dat  enkele GFAP isovormen geen rol spelen in celproliferatie in de muis SVZ.  Aangezien 

de expressie patronen van humaan en muis GFAPδ verschillen, zijn deze data niet direkt te 

extrapoleren naar humaan GFAP.   

In hoofdstuk 5 werden de endogene epxressie niveaus van de GFAP isovormen 

gemoduleerd, in plaats van de overexpressie zoals beschreven in hoofdstuk 2 en 4. Short 

hairpin RNA constructen werden ontworpen om specifiek  de GFAPα-expressie omlaag te 

brengen. GFAPα knockdown in U373MG cellen, die zowel GFAPα als GFAPδ endogeen to 

expressie brengen, leidde tot een verhoging van de GFAPδ:GFAPα ratio.  Toch is de GFAPδ 

expressie in deze cellen is niet hoog genoeg om het IF netwerk inelkaar te laten klappen.  Door 

deze cellen te vergelijken met cellen die een lage expressie hebben van zowel GFAPα als GFAPδ, 
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konden we de effecten van GFAPδ  in een intact netwerk bestuderen. Cellen met een hoge 

GFAPδ:GFAPα ratio, met een intact netwerk, lieten een lagere celmotiliteit en celadhesie zien.  

Ook zorgde het voor een verlaging van de expressieniveaus van laminine bindende integrines 

en plectine. Daarnaast was de expressie van laminine 1a omhoog gereguleerd.  Ondanks het 

feit dat de moleculaire mechanisme van de invloed van GFAPδ op de extracellulaire matrix 

(ECM) nog beschreven moeten worden, kan er geconcludeerd worden dat GFAPδ een rol 

speelt in de communicatie van de ECM met het IF netwerk. 

In hoofdstuk 6 worden de vindingen van dit proefschrift in een breder perspectief 

geplaatst. We concluderen dat het veranderen van het endogene IFnetwerk een specifieke 

functie van GFAPδ liet zien in astrocytoma cellen. De moleculaire mechanismen, die ten 

gronde liggen aan de invloed van GFAPδ op cel adhesie, celmotiliteit en de expressie  van 

ECM gerelateerde genen, is nog onbekend. Verder onderzoek naar de functie van GFAPδ zou 

zich moeten richten op de connectie tussen het IF netwerk, de ECM en integrine signalering. 
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Dit proefschrift was er niet geweest zonder de hulp van andere. Sommige heel concreet 

met hulp voor het onderzoek en andere met hulp om mij deze periode door te laten komen.

Allereerst Prof. Hol, beste Elly. Dankjewel voor de mogelijkheid om mijn 

promotieonderzoek in jouw groep te mogen uitvoeren. Je hebt mij altijd vrij gelaten in de 

richting van het onderzoek en geholpen om knopen door te hakken als ik dat zelf niet deed. 

Het is ook erg leerzaam geweest om te zien hoe jij je plek in het IF onderzoeksveld gevonden 

hebt in de afgelopen jaren en hoe je gewerkt hebt om hoogleraar te worden. Daarnaast heb 

ik altijd erg prettig met je samengewerkt. Op congressen in het buitenland, maar ook met 

labuitjes of  etentjes hebben we veel gelachen en elkaar ook een beetje buiten het lab leren 

kennen. Bedankt voor alle extra moeite die je in mij gestopt hebt en je vertrouwen in mij. 

Zoals jij altijd zegt zal ik helemaal gaan voor het doel dat ik voor ogen heb.

Daarnaast ben ik ook veel dank verschuldigd aan mijn co-promoter. Beste Miriam, 

dankjewel voor al je steun. Je hebt mij altijd geholpen met mijn experimenten, de richting 

van mijn onderzoek en het schrijven van de manuscripten. Daarnaast kon jij mij altijd helpen 

als ik twijfelde of het niet meer zag zitten. Bedankt voor al je hulp, ik ben blij dat je nauw 

betrokken was bij mijn onderzoek. 

Verder ben ik alle mensen uit de astro groep heel erg dankbaar voor alle hulp. Willem, 

dankjewel voor je kritische blik en het bekijken van mijn manuscripten en de discussies over 

GFAP. Lieneke, qua werk hebben we niet veel samen gedaan maar je was er wel altijd om te 

helpen met andere dingen als het nodig was. Het was altijd erg gezellig om even met jullie 

bij te kletsen op jullie kamer. Jacqueline, zonder jou was dit boekje er letterlijk niet geweest. 

Jij was echt een vraagbaak voor mij. Dankjewel voor al je hulp met de experimenten en je 

adviezen. Jij staat altijd voor iedereen klaar, dankjewel daarvoor. Lana Looney! Bedankt voor 

de gezellige borrels. Ik ben blij dat jij de astrocyten promoot in een neuron omgeving!! Veel 

succes met je onderzoek en ik kijk ook uit naar jouw proefschrift. 

Oscar, al noem ik je altijd Stassen, heel erg bedankt voor alle leuke congressen samen. 

Daarnaast heb jij ook een groot aandeel gehad in mijn onderzoek en hebben we het een en 

ander samen kunnen doen in het ‘GFAP mysterie’. Bedankt ook voor alle uitnodigingen voor 

je concerten en je compliment dat het niet geheel hopeloos zou zijn als ik zou willen leren 

zingen......Ik kijk erg uit naar jouw proefschrift en ik hoop dat ik jou en Andrea nog regelmatig 

zal zien, ook nadat we beide ergens anders werken.  
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Eloy, Cuaddie. What can I say about you. Ok.....I will say this only once.......thank you for 

being so straightforward and brutal. What annoyed me most about our discussions is that I 

knew you were mostly right. You remind me that there is only one way to do things…the right 

way. Although it was sometimes too much for me, I know you were doing it with my interest 

at heart. Thank you.

Jinte en Simone. Astro meiden!! Heel erg bedankt voor al jullie hulp en gezelligheid in 

de eerste jaren. Raar idee dat ik nu op het punt ben waar jullie toen waren. Jinte, ik ben erg 

blij dat ik je heb leren kennen! Ik vond het heel erg leuk je in ‘the States’ op te zoeken en 

hoop je weer wat regelmatiger te zien als  jullie  weer terug zijn in NL. Simmie, jij hebt me 

erg geholpen dingen in perspectief te zien en niet te vergeten dat er ook dingen buiten het 

lab zijn! Ik was met veel plezier (en stress...) jouw paranimph en hoop dat ook wij elkaar nog 

regelmatig zullen treffen bij concerten en andere dingen.

Iedereen van de Joost Verhaagen groep. Allen bedankt voor de hulp met de virus 

productie en kloneren. Daarnaast heb ik ook altijd veel lol gehad met jullie bij AIO retraites 

en nieuwjaarsrecepties. Elizabeth (Moloney..) thank you for letting me practise my english-

french accent. We also shared many mutual annoyances (and joy) about science and life…..I 

hope we stay in touch.  

Ook iedereen van de Inge Huitinga groep. Het is fijn om een andere onderzoeksgroep zo 

dichtbij te hebben die verwant en erg interessant onderzoek doet. Jeroen, in  het begin zat je 

nog bij ons op de kamer. Via Marie en Ajax heb ik jou beter leren kennen. Ik zal graag jouw 

link met Ajax blijven nu jullie in Stockholm zitten!! WZAWZDB!!

Joop en Joris heel erg bedankt voor al julie hulp met de microscopen. Joop, veel van mijn 

experimenten zouden niet gedaan zijn  zonder jouw hulp. Dank voor alles! Wilma, hartelijk 

dank voor het bekijken van mijn manuscripten. Ronald Verwer en Jan Ruijter bedankt voor 

de hulp met statistiek.   

Eric Reits, bedankt voor alle discussies over microscopie en de FRAP studies. Ik ben blij 

dat je onderdeel van mijn commissie wilt zijn en hoop dat we elkaar nog eens tegen komen in 

het AMC bij de confocal.

Ik heb tijdens mijn promotie meerdere studenten mogen begeleiden. Thank you very 

much Salvatore, Linda, Vincent, Liselot and Fleur. I enjoyed working with all of you and have 

learned a lot by teaching you guys. Most of your work is incorporated into this thesis so thank 

you for that.
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Ook op persoonlijk vlak wil ik graag wat mensen bedanken. OSV dames (en Mariska), 

soms moest ik een wedstrijd afzeggen door werk. Voetbal, maar ook jullie gezelschap was 

voor mij een nodige uitlaatklep! Heel fijn om in ieder geval een keer per week even niet aan 

wetenschap te denken en gewoon tegen een bal aan te trappen en met jullie te kletsen. 

Familie van de Craats. Lieve Dinja, Dirk, Marleen, Annemieke en Dirk Jr. Jullie zijn altijd 

mijn tweede familie geweest.  Jullie geloof in mij is altijd veel groter geweest dan mijn geloof 

in mijzelf...hihi. Ik heb me altijd thuis gevoeld bij jullie en wil jullie dan ook bedanken voor 

alle steun tijdens mijn gehele studie en de promotie jaren.

Annemieke. Anne, jij bent niet alleen mijn paranimph bij de promotie, maar altijd. Ik weet 

precies wat ik aan je heb (en dat is heel veel). Dankjewel dat je altijd denkt aan dingen waar ik 

niet aan denk (tasjes voor op vakantie etc.) en dat je mijn gezeur aanhoort over werk en alle 

andere dingen. Ik heb vaak geen tijd gehad om leuke dingen te doen maar gelukkig zien we 

elkaar toch regelmatig. Dankjewel dat je ook bij de promotie aan mijn zijde wilt staan. 

Kiki, jij ook bedankt voor alle bioscoop bezoekjes, etentjes en stedentrips. Ik ben blij dat 

wij elkaar ook nog na zo veel jaren vrienden kunnen noemen!!

A teraz moja slovenská rodina. Zuzka a Martina, som veľmi  rada, že ste tu v Holandsku. 

Aj ak sa nevidíme tak často ako by sme sa chceli, som veľmi šťastná, že ste tu s nami a že mám 

trochu Slovenska v Holandsku. Keď vidím, čo ste vy dosiahli za ten čas ako ste odišli do druhej 

krajiny, mám pocit, že ja som neurobila nič! Ste krásne, silné ženy a dúfam, že tu budete 

šťastné! Vy ste ako moje sestry a veľmi vás mam rada!

 Kristína, Teba tiež už poznám dosť dlho. Vždy som rada keď sme spolu a viem, že sa vždy 

nájdeme aj keď budeme bývat  niekde inde.

Aninka a Jano! Ďakujem, že som každý rok mohla kvasiť u vás doma a nerobiť nič! Vždy  

som sa vrátila  o 5 kilo ťažšia, ale stálo to zato! 

Aninka, Ty si najsilnejšia osobnosť ktorú poznám!  Vždy si sa pýtala ako sa mám v robote 

a vždy si mi povedala, že to zvládnem. Ďakujem Ti za všetko. Najšťastnejšia som vždy na 

Slovensku!

Nora, dankjewel voor al je steun. Je was altijd erg geïnteresseerd in hoe mijn onderzoek 

ging en hebt mij erg geholpen met het corrigeren van mijn teksten. Til en Max ook bedankt. 

Jullie waren altijd begaan met mij, en extra dank voor Max voor alle statistiek hulp. Ik kijk uit 

naar jouw proefschrift!!

Mijn ouders, Ger en Boba. Heel erg bedankt voor alles wat jullie gedaan hebben. Jullie 
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hebben mijn geluk altijd het belangrijkste gevonden. Al begrepen jullie nooit echt wat ik 

precies deed wisten jullie wel dat het voor mij belangerijk was. Bedankt voor alle steun. 

Pandur, si najlepšia mamička na celom svete. Možno nevieš nič o vede ale mala by som sa viac 

učit ako žit život od tebe. Skusim si nerobiť starosti miško….Ďakujem za všetko.

And last but definitely not least….. Carlyn, Marie and Regina.  You are the three people 

who literally dragged me through these years. Spending time with you guys all day at work 

and outside the lab has made these last 4,5 years so much better.  Carlyn (ReRe), you are one 

of the kindest and generous friends I have. You always praised me, even for very small things, 

and did not let me talk crap about myself. Thank you for your support when I was down and 

introducing me to single malt whiskey. I am glad you stayed in Amsterdam. Marie, or better 

known by your real name Cookiehole, thank you for all your help in and outside work. I really 

admire the way you work and know that you will be (stay) a great scientist. Besides that, I 

really enjoyed our squash and drinking sessions!! Thank you for opening my eyes to the world 

a bit more. I am lucky to call you my friend and hope we will always find ways to meet, either 

here or in Sweden. Kanski, you were a hard fish to catch. Over the years you have become the 

person who had to endure my ‘mental breakdowns’ the most. Thank you for all your help with 

science trouble. You could always put things in perspective like no one else. Thank you for 

being my paranimph and all fun things we did during the last years. But even more important 

you have become a dear friend. I miss our cinema visits and long talks.  I know we will stay in 

touch because as you say: ‘once you are in there is no way out….’.  

Martina
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