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In 1912 deed Dr. Ezra Allen onderzoek naar celdeling in de hersenen en kwam tot de volgende conclusie: “Nadat alle 

delende cellen in alle hersengebieden zijn verdwenen, zijn er nog steeds delende cellen te vinden langs de 

hersenholtes van het cerebrum”. Het duurde meer dan 80 jaar voordat wetenschappers dit feit accepteerden. 

Daardoor is adulte neurogenese nog steeds een nieuw onderzoeksveld en is er nog veel te ontdekken over dit 

verschijnsel. Er zijn twee gebieden waar neurogenese plaats vindt in de volwassen hersenen: In de hippocampus en 

langs de hersenholtes. Het gebied langs de hersenholtes noemen we de subventriculaire zone (SVZ). De SVZ is de 

grootste nog prolifererende niche in veel diersoorten, inclusief mensen en muizen. 

 

Er zijn vijf celtypen in de SVZ. Ependymale cellen vormen de grens tussen de hersenen en de hersenholtes. B1 

astrocyten zitten net onder deze laag en staan in contact met liquor en bloedvaten. B1 astrocyten ontvangen ook 

signalen vanuit B2 astrocyten. B2 astrocyten zijn gewone astrocyten, terwijl B1 astrocyten de stamcellen van de 

volwassen hersenen zijn. Deze stamcellen delen en produceren C cellen, de “transitory amplifying cells”. C cellen op 

hun beurt delen ook, en produceren jonge onrijpe zenuwcellen, de neuroblasten. Bij de meeste dieren migreren de 

neuroblasten vanuit de SVZ via de “rostral migratory stream” naar de bulbus olfactorius. Hier groeien ze uit tot 

volwassen zenuwcellen. Het is bekend dat een B1 astrocyt inderdaad uitgroeit tot  een volgroeide zenuwcel, maar 

het is nog onduidelijk welke eiwitexpressie welke fase definiëren. In Hoofdstuk 2 probeer ik tot een betere definitie 

van deze markeereiwitten te komen. De belangrijkste conclusie van Hoofdstuk 2 is dat markeereiwit-expressie niet 

statisch is, maar dat er een gradueel verloop is van de productie van markeereiwitten over de verschillende stadia 

van differentiatie van de  stamcel tot volwassen zenuwcel. 

 

In Hoofdstuk 2 wordt ook Glial fibrillary acidic protein (GFAP) geïntroduceerd. GFAP is een intermediair filament 

eiwit, dat tot expressie komt in B1, B2 en andere astrocyten. Intermediair filament eiwitten zijn een deel van het 

cytoskelet en kunnen functioneren als een platform voor signaaltransductie, en er zijn aanwijzingen dat ze ook 

betrokken zijn in processen als celdeling en celmigratie. GFAP kent verschillende isovormen. GFAPα is de meest 

voorkomende GFAP isovorm in het centrale zenuwstelsel. GFAPδ is een andere isovorm, met een korter mRNA en 

een van GFAPα afwijkende aminozuurvolgorde in de carboxy-terminus van het eiwit. In onze onderzoeksgroep is 

aangetoond dat GFAPδ een markeereiwit is voor neurale stamcellen in de ontwikkelende en de volwassen SVZ van 

de mens. Ook al komt GFAPδ niet alleen in de SVZ tot expressie, in de SVZ is het een belangrijk onderdeel van de  

neurale stamcellen en beïnvloedt de Notchsignalering in deze cellen. 

 

De hoofdvragen van dit proefschrift zijn: (1) Is GFAPδ, net zoals in de mens, ook een neurale stamcel markeereiwit in 

de muis? (2) Is GFAP belangrijk voor adulte neurogenese in de muis? en (3) Hoe kunnen wij GFAP expressie 

moduleren in de SVZ van de volwassen muis?  

 

(1) Is GFAPδ, net zoals in de mens, ook een neurale stamcel markeereiwit in de muis? 



Om deze vraag te beantwoorden, hebben we de expressie van GFAPδ gevolgd tijdens de ontwikkeling van de muis 

(Hoofdstuk 3). GFAPδ komt iets later tot expressie dan GFAPα. Verder zien we dat een heterogene populatie van glia 

GFAPδ tot expressie brengt. Dit is totaal anders in het menselijke brein, waar uitsluitend radiale glia (de stamcellen 

in het ontwikkelende brein) GFAPδ tot expressie brengen. Daarnaast tonen we aan dat neurale stamcellen en 

astrocyten bij muizen, in vitro, beiden positief zijn voor GFAPδ. Neurale stamcellen en astrocyten in kweek hebben 

ook dezelfde mRNA ratio van Gfapα/Gfapδ. We concluderen dat in de muis, GFAPδ in alle astrocyten, ongeacht hun 

stamcelpotentie, geproduceerd wordt. 

In Hoofdstuk 4 tonen we aan dat de Gfapα/Gfapδ ratio hetzelfde is in alle “neurogene” en “niet-neurogene” 

hersengebieden van de volwassen muis. Verder komt GFAPδ voor in bijna alle cellen, die ook GFAPα tot expressie 

brengen. Een verschil tussen muis en mens is dat mensen drie GFAP isovormen meer tot expressie brengen dan 

muizen. Uit Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 4 blijkt het dat GFAPδ een bredere en minder specifieke expressie heeft in de 

hersenen van de muis in vergelijking met die van de mens. De conclusie is daarom dat GFAPδ geen neurale stamcel 

markeereiwit in de muizenhersenen is.  

 

(2) Is GFAP belangrijk voor adulte neurogenese in muis? 

GFAP komt hoog tot expressie in zowel B1 als  B2 astrocyten in de SVZ, vandaar dat GFAP een belangrijk eiwit lijkt 

dat betrokken is in adulte neurogenese. In Hoofdstuk 5 proberen we de vraag te beantwoorden of dat inderdaad zo 

is. Dit onderzoeken we met behulp van de GFAP nul (GFAP-/-) muizen – een muizenlijn die geen GFAP tot expressie 

brengt. Wij laten zien dat de afwezigheid van GFAP geen invloed heeft op de cellulaire architectuur en op de 

proliferatie in de SVZ. Maar het is wel duidelijk dat de afwezigheid van GFAP leidt tot een veranderd micromilieu in 

de SVZ. Een dergelijke verandering kan grote gevolgen hebben voor de neurogene potentie van de SVZ. In onze 

studie lijken de B1 astrocyten en de C cellen te compenseren voor het veranderde milieu door de expressie van een 

aantal receptoren aan te passen, vermoedelijk om een normale neurogene potentie te herstellen. Er is ook een 

veranderd milieu in de GFAP-/- bulbus olfactorius, maar dit milieu blijkt bevorderend te zijn voor de overleving van de 

nieuwgeboren cellen en resulteert in een hoger aantal van onrijpe zenuwcellen in de bulbus olfactorius. Onze 

resultaten van de GFAP-/- muis wijzen erop dat GFAP geen belangrijke rol speelt in B1 astrocyten. In plaats daarvan 

helpt GFAP de B2 astrocyten om het micromilieu aan te passen. 

 

Hoofdstuk 7 en Hoofdstuk 8 gaan over de vraag of GFAPα en GFAPδ een verschillende functie binnen de SVZ 

hebben. In Hoofdstuk 7 hebben we met twee verschillende RNA interferentie (RNAi) benaderingen geprobeerd om 

specifiek de Gfapδ expressie te verminderen in de SVZ. We konden aantonen dat de Gfapδ mRNA niveaus wel 

verminderd waren na 3 weken, maar dat dit effect slechts tijdelijk was. In alle tijdstippen die onderzocht zijn, was er 

geen verandering in de proliferatie en migratie van de neurale stamcellen in de SVZ. In Hoofdstuk 8 wordt een 

complementaire benadering gekozen. Nu injecteerden wij virale vectoren die GFAPα of GFAPδ tot overexpressie 

brengen in de SVZ van GFAP-/- muizen. Deze aanpak zou de individuele effecten van GFAPα en GFAPδ moeten laten 

zien. Maar ook in dit experiment zagen we geen verschillen in proliferatie of de expressie van stamcelspecifieke 

genen in de SVZ. Samenvattend laten de resultaten uit hoofdstuk, 5, 7 en 8 zien dat GFAP niet noodzakelijk is voor 



adulte neurogenese, maar dat GFAP subtiel het micromilieu in de SVZ reguleert. Vandaar de conclusie dat GFAP geen 

hoofdrol, maar slechts een bijrol heeft in het proces van adulte neurogenese in de muis.  

 

(3) Hoe kunnen wij GFAP expressie moduleren in de SVZ van de volwassen muis? 

In vivo modulatie van de expressie van bepaalde eiwitten in specifieke celpopulaties is van belang om te weten te 

komen hoe deze eiwitten bepaalde cellulaire processen beïnvloeden. Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van een 

aantal methoden waarmee celspecifieke expressie verkregen kan worden in B1 astrocyten, zoals electroporatie, de 

Cre/LoxP technologie en het gebruik van virale vectoren. De conclusie is dat virale vectoren, zoals lentivirale 

vectoren (LVs) en adeno-associated virale vectoren (AAVs), het meest efficiënt zijn en de expressie van GFAP 

isovormen in B1 astrocyten kunnen moduleren. In Hoofdstuk 7 wordt het tropisme (de preferentie om bepaalde 

celtypen te transduceren) van AAV4, AAV5 en LV binnen de SVZ vergeleken. AAV4 heeft het meest beperkte 

tropisme, omdat dit virustype alleen ependymale cellen en de plexus chorioideus transduceert. Zowel AAV5 en LV 

kunnen B1 astrocyten transduceren, maar de expressie blijft niet beperkt tot B1 astrocyten in de SVZ. Het gebrek 

aan specificiteit kan leiden tot veel “off-target” effecten, zoals in Hoofdstuk 7 en Hoofdstuk 8 wordt beschreven. 

Daarom is het van belang om deze virussen te combineren met specifieke promoteren zodat  specifiekere 

celpopulaties getransduceerd worden. Aan het einde van Hoofdstuk 10 wordt deze methodologie opnieuw 

besproken. Concluderend: er moet meer werk gedaan worden om B1 astrocyten specifiek te kunnen moduleren. 

 

Conclusies 

GFAPδ heeft een ander expressieprofiel in muis dan in mens, dit in tegenstelling tot GFAPα, dat in beide soorten wel 

een vergelijkbaar expressieprofiel heeft. In de SVZ van de muis komen bepaalde isovormen van GFAP hoog tot 

expressie. Maar ondanks de hoge expressie van GFAP in de B1 astrocyten, lijkt het eiwit geen belangrijke rol te 

spelen in deze cellen in relatie tot neurogenese. Wel heeft een verandering in het GFAP netwerk in de muis SVZ een 

effect op het micromilieu. Onze aanpak om de GFAP expressie celspecifiek te moduleren, was helaas niet succesvol. 

In de toekomst moeten methoden worden ontwikkeld om specifiek de B1 astrocyten te onderzoeken. Een verfijning 

van de doelbenaderingen is noodzakelijk om de functionele consequenties van de GFAP isovormen te ontdekken. In 

Hoofdstuk 10 wordt onderzocht hoe de verschillen in GFAP isovormen in verschillende  diersoorten tijdens de 

evolutie hebben kunnen ontstaan. Concluderend: alhoewel GFAP slechts een bijrol lijkt te spelen in de adulte 

neurogenese van de muis, maakt het feit dat GFAP astrocyt-functie subtiel kan reguleren dit eiwit toch nog een ster. 

 

 

 


