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Dit proefschrift beschrijft onderzoek naar het eiwit GFAP (glial fibrillary 
acidic protein), het belangrijkste intermediair filament (IF) eiwit in astrocyten 
en astrocyt-achtige cellen zoals neurale stamcellen (NSC’s). Het GFAP-gen 
ondergaat alternatieve splicing, waardoor er verschillende vormen van het 
GFAP-eiwit ontstaan. De meest gangbare vorm van GFAP is GFAPα en de 
meest voorkomende alternatieve splice variant is GFAPδ. IF eiwitten vormen 
filamenten in de cel en deze zijn een onderdeel van het cytoskelet van de cel. 
GFAPδ is niet in staat om intacte filamenten te vormen, dit in tegenstelling tot 
GFAPα, en de hoeveelheid van GFAPδ in een cel kan de vorming van het IF 
netwerk sterk beïnvloeden. In geval van een neurodegeneratieve aandoening 
of hersenletsel reageren astrocyten met een verhoogde aanmaak van IF 
eiwitten, waaronder GFAP. GFAP expressie wordt ook sterk gereguleerd 
tijdens de ontwikkeling van het zoogdierbrein, waarbij expressie van GFAP 
de differentiatie van NSC’s in astrocyten in gang zet. Het ontrafelen van 
de intracellulaire routes, die GFAP expressie reguleren en zo de aanmaak 
van astrocyten sturen, is cruciaal voor neurale stamcel transplantaties. De 
hoeveelheid GFAP lijkt namelijk van belang te zijn voor de differentiatie van 
het type zenuwcel (astrocyt, oligodendrocyt of neuron) dat uit de stamcel 
ontstaat. Het sturen van het type cel dat zal ontstaan uit een stamcel is 
van groot belang voor stamceltransplantaties. Momenteel wordt onderzocht 
of een stamceltransplantatie kan worden ingezet om hersenaandoeningen 
te behandelen. Tot op heden blijft het echter lastig om NSC differentiatie 
zodanig te sturen dat een specifiek celtype – astrocyten, oligodendrocyten 
of neuronen, ontstaat. Het onderzoek van de differentiatie naar een specifiek 
celtype gedurende de normale ontwikkeling is belangrijk om te begrijpen in 
welke richting NSC’s zich zullen gaan ontwikkelen in het volwassen brein. 
De verschillende cellulaire mechanismen die GFAP expressie in gang zetten 
tijdens de vorming van astrocyten worden besproken in Hoofdstuk 1. 

In Hoofdstuk 2 laten we zien dat histon-acetylatie in astrocyten van 
essentieel belang is voor transcriptie en splicing van GFAP, alsook voor de 
vorming van het GFAP netwerk in de cel. Epigenetische modificaties, zoals 
histon-acetylatie, zijn cruciale regulatoren van gentranscriptie. Onderzoek 
in humane primaire astrocyten en astrocytoma cellijnen toont aan dat het 
remmen van histon-acetylatie met behulp van histon-deacetylase inhibitoren 
resulteert in een verlaging van de GFAP expressie. Tegelijkertijd verandert 
deze behandeling de ratio tussen de alternatieve isovorm GFAPδ en de 
meest voorkomende isovorm GFAPα. Uit verschillende RNA-interferentie 
(RNAi) experimenten is gebleken dat expressie van GFAPδ afhangt van de 
aanwezigheid en binding van de splicing-factoren uit de SR-eiwitfamilie. In 
overeenstemming met de cruciale impact die het GFAPδ expressieniveau 
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heeft op de vorming van het IF netwerk, wordt een verschuiving in de GFAP 
isovorm ratio naar een relatief hogere GFAPδ expressie in astrocyten in 
verband gebracht met aggregatie van het gehele IF netwerk, met inbegrip 
van GFAP, nestin, en vimentin.

In Hoofdstuk 3 tonen we aan dat modulatie van de GFAP isovorm-
expressie door het uitschakelen van GFAPα een aantal functionele 
eigenschappen van de astrocyten verandert. Het uitschakelen van GFAPα 
zorgt voor een verhoogde GFAPδ/α ratio, een effect dat wordt versterkt 
door een upregulatie van GFAPδ expressie door de cel zelf. Modulatie 
van de samenstelling van het GFAP-netwerk ten gunste van GFAPδ zorgt 
voor een verhoogde productie van het extracellulaire matrix eiwit laminine 
en vermindert de motiliteit van de astrocyten. Knockdown van alle GFAP-
isovormen heeft daarentegen vooral effect op de hechting en morfologie 
van astrocyten. We tonen hiermee aan dat veranderingen in het GFAP-
netwerk de astrocyt-functie verandert, waarbij de effecten afhangen 
van de precieze GFAP-IF samenstelling. Een alternatieve benadering 
waarmee een gespecialiseerd GFAP-netwerk kan worden onderzocht wordt 
beschreven in Hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk beschrijven we een methode 
voor het down-reguleren van GFAPδ met een GFAPδ-specifiek shRNA. 
In toekomstige experimenten zal het uitschakelen van GFAPδ belangrijke 
informatie opleveren over de specifieke functie van deze isovorm in relatie 
tot zijn typische expressiepatroon in astrocyt-subpopulaties in de hersenen.  
 

Als een vervolg op Hoofdstuk 4 proberen we in Hoofdstuk 5 GFAPδ 
in vivo uit te schakelen in de subventriculaire zone (SVZ) van volwassen 
muizen, een hersengebied met een hoge GFAPδ expressie. In tegenstelling 
tot het humane brein, komt in muizen GFAPδ tot expressie in alle astrocyten 
van zowel zich ontwikkelende als volwassen hersenen. Echter, in zowel 
mens als muis is GFAPδ een integraal onderdeel van het IF netwerk van 
NSC’s en het uitschakelen van GFAPδ is een essentieel hulpmiddel bij het 
onderzoek naar de functie ervan in het neurogene systeem in vivo. Er zijn 
twee verschillende RNAi benaderingen gebruikt om de GFAPδ expressie te 
verminderen, te weten shRNA en exon skipping constructen, in combinatie 
met drie verschillende virale vector systemen. Zowel lentivirus VSV-G als 
AAV5 bleken in staat cellen in de SVZ te transduceren. Echter, een stabiele 
downregulatie van GFAPδ bleek niet mogelijk, ten gevolge van het feit dat de 
viruspartikels niet specifiek de astrocyten transfecteerden. Bovendien is het 
denkbaar dat off-target effecten de effectiviteit van de RNAi benadering in 
vivo hebben gemaskeerd. Alles bij elkaar benadrukt dit onderzoek het belang 
van een grondige in vitro RNAi screening en een goede, celtype-specifieke, 
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transductie van RNAi constructen zodat succesvolle down-regulatie van 
specifieke transcripten in de SVZ kan worden bewerkstelligd.

In Hoofdstuk 6 ligt het focus op de regulatie en de functie van GFAP 
in humane NSC’s en voorlopercellen van gliacellen. We tonen aan dat 
Notch activiteit, een belangrijke regulator van NSC differentiatie, de humane 
GFAP expressie in glia-voorlopercellen aanstuurt. Differentiatie van NSCs 
naar voorlopercellen kan worden geïnduceerd door postmortem ventriculair 
hersenvocht, een krachtige stimulant van GFAP expressie in menselijke 
NSC’s. Remming van Notch signaling resulteerde in een afname van de 
GFAP expressie in voorlopercellen gekweekt uit geïmmortaliseerde foetale 
NSC’s. Op het moment dat de differentiatie start is de verhoogde GFAP 
expressie geassocieerd met een verlaagde expressie van Notch targets, 
hetgeen wijst op een remmende rol van GFAP. Promoter assays van het 
Notch target-gen Hes-1 bevestigen de negatieve modulatie van Notch 
signalering door GFAP, hetgeen verder wordt ondersteund door een inhibitie 
van het Notch downstream target Hes-5 na overexpressie van GFAP. Alles 
bij elkaar laat dit zien dat GFAP zelf de Notch signalering uitschakelt, waarbij 
een negatieve feedbacklus wordt gecreëerd, die mogelijk de astrogenese 
tijdens de hersenontwikkeling reguleert. 

In Hoofdstuk 7 laten we zien dat upregulatie van GFAP in de context 
van reactieve gliose ook afhangt van de Notch activiteit, waarmee we onze 
bevinding staven dat Notch signalering een cruciale regulator is van GFAP 
expressie. 

Onze groep had al eerder aangetoond dat de GFAP expressie is 
verlaagd na remming van het proteasoom. In overeenstemming hiermee 
tonen we in hoofdstuk 7 aan dat een activering van het proteasoom juist 
leidt tot een verhoging van GFAP. Deze upregulatie van GFAP hangt af van 
de Notch-activiteit, waarmee we de regulerende rol van Notch, gevonden 
in hoofdstuk 6, bevestigen. Dysregulatie van het proteasoom, een van de 
belangrijkste cellulaire systemen voor eiwitafbraak, lijkt een rol te spelen bij 
vele hersenaandoeningen. Interessant is dat een specifieke remming van 
het immuno-proteasoom, een proteasoom variant die wordt gestimuleerd 
door ontstekingssignalen, volstaat om Notch-activiteit - en daarmee ook de 
upregulatie van GFAP – te voorkomen. Recente onderzoeksdata van onze 
groep laten zien dat verhoogde immuno-proteasoomactiviteit kenmerkend 
is voor glia in een hersenziekte, en dat remming van de immuno-
proteasoomactiviteit een aantrekkelijke manier lijkt om Notch-activatie 
en GFAP upregulatie in reactieve astrocyten te voorkomen. Toekomstig 
onderzoek zal laten zien of het voorkomen van de aanmaak van GFAP in 
staat is om reactieve gliose te verminderen.



Nederlandse samenvatting

241
 9

In het laatste hoofdstuk, Hoofdstuk 8, bespreken we de belangrijkste 
bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken in relatie tot lopend onderzoek. 
We benadrukken dat alternatieve splicing van GFAP een belangrijk 
mechanisme zou kunnen zijn voor de cel om GFAP functie te reguleren in 
diverse subpopulaties van astrocyten. Verder speculeren we over de functie 
van GFAP in de regulatie van de activiteit van signaleringsroutes in de cel 
met als doel de vitale cellulaire functies te moduleren.

Samenvattend toont ons onderzoek aan dat een gespecialiseerd GFAP 
netwerk, tot stand gekomen door GFAPδ-expressie, de astrocytmotiliteit, 
adhesie en aanmaak van extracellulaire matrix eiwitten moduleert. Dit 
betekent dat modulatie van de GFAP-isovorm signatuur van een astrocyt 
een aantal astrocytfuncties moduleert, hetgeen het belang van een strikte 
regulering van alternatieve splicing van GFAP onderstreept. We laten zien dat 
epigenetische modificaties, zoals histonacetylatie, en transcriptieregulatoren, 
zoals Notch, integrale componenten zijn van het mechanisme dat GFAP 
(isovorm) expressie reguleert. Toekomstig onderzoek zal zich richten op het 
mechanisme waarmee GFAP, als onderdeel van het cytoskelet, zich gedraagt 
als een signaalplatform in de cel voor de regulering van vitale cellulaire 
functies van astrocyten, zoals gliose, proliferatie, motiliteit en adhesie.


