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Samenvatting
Congenitale hartafwijkingen behoren, met een incidentie van ongeveer 1 op 100 in levend 
geboren kinderen, tot de meest voorkomende aangeboren afwijkingen bij de mens. Deze hoge 
incidentie van structurele hartafwijkingen wijst op de complexiteit van de ontwikkeling van het 
hart. De ontwikkeling van het hart blijkt in de praktijk inderdaad af te hangen van een samenspel 
van een groot aantal genen in de verschillende stadia van ontwikkeling en in de verschillende 
compartimenten van het hart. In de muis vindt deze ontwikkeling in een zeer hoog tempo 
plaats. Het hart ontwikkelt zich namelijk, al functionerende, in enkele dagen van een lineaire 
primitieve buis tot een complex hart met vier kamers. Om deze transformatie mogelijk te maken 
worden cellen toegevoegd aan beide zijden van het hart en blijven cellen in het hart niet op de 
zelfde plaats: cellen uit de uitstroom-kanaal verplaatsen zich naar het rechter ventrikel en cellen 
uit het atrioventriculaire kanaal naar het linker ventrikel. Daarnaast vormen lokale verschillen in 
snelheid van celdeling een belangrijke parameter in de morfogenese van het hart. 
Om de processen die betrokken zijn bij hartmorfogenese te doorgronden zijn instrumenten 
nodig om de morfologie te begrijpen, om morfogenetische parameters te meten en te visualiseren 
en om associaties tussen genexpressie patronen te interpreteren. Zo zijn bijvoorbeeld grote 
hoeveelheden van in-situ genexpressie gegevens beschikbaar in de literatuur, maar wordt de 
interpretatie van deze rijkdom aan informatie gehinderd doordat elk los artikel een beperkt 
aantal genen bestudeerde in wisselende stadia in de ontwikkeling en een bepaalde diersoort. Om 
deze situatie te verbeteren zijn er diverse initiatieven genomen om deze gegevens te bundelen in 
spatio-temporele genexpressie atlassen. In Hoofdstuk 1 wordt een review gegeven van elf atlassen, 
die zich richten op de ontwikkeling van gewervelde dieren en expressie informatie van minstens 
100 genen bevatten. Deze review richtte zich met name op: (1) het gebruikte anatomische kader, 
(2) hoe wordt omgegaan met ingevoerde data en (3) hoe informatie weer teruggevonden kan 
worden. Het doel van de review was om inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden van de atlassen 
en om lering te trekken uit een decennium van ontwikkelings-genexpressie atlassen. Hiermee 
werden de eisen voor het ontwerp van de 'ideale atlas' achterhaald. De meeste ingrediënten die 
nodig zijn voor de ontwikkeling van de ideale atlas zijn, tot op zekere hoogte, al in tenminste 
één van de besproken atlassen geïmplementeerd. Er kon worden geconcludeerd dat de ideale 
atlas dient te worden gebaseerd op een ruimtelijk kader, dat wil zeggen op een tijdreeks van 
3D-referentie modellen die anatomisch geannoteerd zijn met behulp van een ontologie met 
voldoende resolutie van relaties en anatomische termen. 
De ontwikkeling van een programma voor het traceren van de anatomische context van weefsel 
coupes (TRacing the Anatomical Context of Tissue Sections: TRACTS) werd gebaseerd op 
een dergelijk ruimtelijk kader. Het doel van dit programma, dat automatisch 2D-coupes in 
3D-referentie modellen plaatst, is tweeledig. Ten eerste maakt het plaatsen van losse coupes in een 
geannoteerd 3D-referentiemodel precieze annotatie mogelijk van de cardiale compartimenten die 
aanwezig zijn in de coupes. Dit helpt de niet-morfologische wetenschapper bij de histologische 
interpretatie van een genexpressie profiel. Bovendien kan daarmee een groot deel van de onenigheid 
tussen embryologen, die vaak gebaseerd is op miscommunicatie, worden weggenomen; het is 
namelijk zelfs voor deskundigen verre van eenvoudig om een mentaal beeld van een dynamisch 
veranderende driedimensionale structuur te vormen. Ten tweede kan TRACTS worden gebruikt 
om de genexpressie patronen die zichtbaar zijn in de gekleurde coupes te verzamelen binnen een 
gemeenschappelijk ruimtelijk kader. In Hoofdstuk 2 laten we zien dat een basisversie van het 
programma, gebaseerd op een benadering om met behulp van brute rekenkracht doorsneden 
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op pixel niveau te vergelijken, al veelbelovende resultaten gaf. De prestaties van deze basisversie 
konden aanzienlijk worden verbeterd wanneer het programma werd uitgebreid met het gebruik 
van een aantal relatief eenvoudige beeldkarakteristieken. De eerste prestaties van TRACTS 
werden beoordeeld door morfologen die evalueerden hoe goed TRACTS een coupe plaatste. 
In deze versie van TRACTS was het referentiemodel gereconstrueerd uit histologische coupes 
gekleurd met myocardium-specifieke markers. 
In de definitieve versie van TRACTS werd het ruimtelijke kader verbeterd door de reconstructie 
van histologische coupes te vervangen door een reconstructie op basis van episcopische beelden. 
Deze beelden zijn niet onderworpen aan vervormingen als gevolg van het snijden en onregelmatig 
strekken van de coupes. Nu werden de prestaties van TRACTS vergeleken met de prestaties van 
de vijf morfologen (Hoofdstuk 3). Het programma plaatst coupes correct, robuust en even 
nauwkeurig als de beste van de plaatsingen bereikt door de vijf experts. In hetzelfde hoofdstuk 
wordt beschreven hoe 3D-objecten kunnen worden ingebed in een PDF-document. Zonder deze 
mogelijkheid wordt de verspreiding van 3D-gegevens ernstig belemmerd door het 2D-medium 
van de gedrukte publicatie. Interpretatie van de resultaten van anatomische en embryologische 
studies leunt zwaar op een adequate visualisatie van complexe morfogenetische processen en 
patronen van genexpressie in een driedimensionale (3D) context. Veel inzichten, verkregen uit 
het interactief bestuderen van een 3D-object, zijn zeer moeilijk over te brengen door middel van 
2D representatie en gaan daardoor verloren of kunnen niet onafhankelijk worden geverifieerd. 
We hebben een protocol ontwikkeld dat stap voor stap beschrijft hoe 3D-objecten in een PDF-
document kunnen worden opgenomen. Een dergelijk document is ideaal voor het begrip van de 
ingewikkelde morfologie van het zich ontwikkelde embryo, omdat men op de eigen computer 
het object kan hanteren. Zowel het gebruik van TRACTS als het opnemen van 3D-objecten 
in PDF-documenten kunnen helpen bij de interpretatie van 2D en 3D gegevens. Dit maakt 
efficiënte communicatie over morfologische kwesties in de ontwikkelingsbiologie mogelijk. 
De kwantificering van morfologische parameters en hun veranderingen binnen een regio van 
interesse is belangrijk in de embryologie. In Hoofdstuk 4 beschrijven we een programma om 
via het weefsel de kortste afstand tussen twee punten te meten. Dit programma is gebruikt om 
de snelheid waarmee cellen vanuit het groeicentrum in het caudale deel van de pericardiale 
wand migreren naar de niet-delende primaire hartbuis. Bij afstandsmetingen in plaatvormige 
of gevouwen structuren, zoals het ontwikkelende hart, is het noodzakelijk om een pad te volgen 
via het weefsel. Drie bestaande afstandschatters werden vergeleken, twee van Verwer en één 
van Kiryati, alle oorspronkelijk ontworpen om afstanden in datasets met isotrope, kubische 
voxels te bepalen. De schatters werden aangepast om anisotrope datasets te kunnen verwerken. 
Bovendien moest de kortste weg berekend worden langs een door de gebruiker gedefinieerd 
pad binnen een weefsel. Om te beslissen welke van de drie schatters het meest geschikt was, is 
een vereenvoudigd model van een vroege hartbuis gebruikt met anisotrope voxels, waarin alle 
afstanden bekend waren. De waargenomen fouten van de schatters waren vergelijkbaar met de 
in de literatuur gerapporteerde fouten voor isotrope datasets. De voor anisotropie gecorrigeerde 
schatter van Verwer in een 53 omgeving bleek het best te presteren met veruit de kleinste fouten. 
Deze methode werd vervolgens gebruikt om aan te tonen dat cellen vanuit het groeicentrum de 
primaire hartbuis in migreren met een snelheid van 70 µm per uur. 
Veel van onze kennis over de ontwikkeling van het hart is afgeleid van het muizenmodel, dat het 
toestaat moleculaire analyses te combineren met analyse van de (morfo)genetische afstamming 
van de weefsels. Belangrijk als deze analyses zijn, de resultaten ervan kunnen niet volledig 
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worden benut zonder te zijn aangevuld met, het nu nog ontbrekende, inzicht in de groei van het 
embryonale hart. In Hoofdstuk 5, wordt een uitgebreide reeks van interactieve 3D-reconstructies 
getoond, van de eerste tekenen van ontwikkeling van het muizenhart tot laat in de zwangerschap, 
elk aangevuld met het patroon van de celdeling. We laten zien dat er veel delingsactiviteit is 
in het splanchnische mesoderm en dat deze proliferatie snelheid daalt wanneer dit weefsel 
differentieert tot hartweefsel, net zoals dat in mens en kip het geval is. Deze waarnemingen 
werden gedaan met behulp van morfologische en kwantitatieve 3D-reconstructies. De laatste 
zijn gebaseerd op BrdU-labeling experimenten; BrdU is een analoog van thymidine en wordt 
opgenomen in het DNA tijdens de DNA-synthese in de S-fase van de celcyclus. Op de locaties 
waar kamervorming plaatsvindt bleek de celdelingactiviteit te zijn verhoogd, wat een heterogeen 
patroon van proliferatie opleverde. Verdere kwantitatieve analyses toonden een geleidelijke 
afname van de proliferatie van de ventriculaire wand met voortgang van de ontwikkeling, en een 
daling van de proliferatie activiteit van de basis naar de top van de trabekels. Onze data bieden 
een helder inzicht in de groei en morfogenese van het muizenhart en een basis voor toekomstige 
mechanistische studies. 
Hoewel de BrdU-labeling indices zijn gerelateerd aan de lengte van de celcyclus, wordt zo’n directe 
interpretatie gehinderd door de relatieve lengte van de S-fase in vergelijking met de totale lengte 
van de celcyclus. Daarom presenteert Hoofdstuk 6 een methode en een computerprogramma 
om de werkelijke lokale celcycluslengtes te meten. Deze methode is gebaseerd op labellen van 
delende cellen, met twee verschillende blootstellingduren, met de thymidine-analogen IdU en 
CldU, waarbij de blootstellingtijden elkaar deels overlappen. Het gemeten verschil in labeling 
en het bekende verschil in blootstellingduur geeft dan de mogelijkheid om de celcycluslengte 
te berekenen. Deze methode werd toegepast op de vroege ontwikkeling van het kippenhart en 
toonde een uiterst heterogeen patroon van celcycluslengtes, met lengtes variërend van minder 
dan 8 uur in het groei centrum in het caudale deel van de pericardiale wand, minder dan 16 uur 
in het vormende ventrikel, tot dagen in het primaire myocard. De gepresenteerde kwantitatieve 
3D-reconstructies van de celcycluslengtes zijn de eerste die deze informatie tonen gebaseerd op 
dubbel-labeling binnen een enkel embryo.
Zoals beschreven in hoofdstuk 1, is anatomische annotatie vaak controversieel vanwege de 
gebruikte nomenclatuur en de onduidelijke definitie van grenzen. Deze controverses kunnen, 
ten minste gedeeltelijk, worden opgelost met het gebruik van geannoteerde referentiemodellen. 
Omdat de betekenis van anatomische termen in deze referentie modellen wordt verduidelijkt 
door de 3D ruimtelijke presentatie in de modellen, zal de afbakening van de grenzen van de 
genoemde structuren evident zijn. Dit voorkomt veel van de dubbelzinnigheid van de termen 
die gebruikt worden in anatomische annotaties. Een complicerende factor van het gebruik van 
anatomische annotatie is dat de genexpressie patronen zich niet altijd houden aan de grenzen van 
anatomische structuren. 
Om het laatste probleem aan te pakken werd, zoals voorgesteld in hoofdstuk 1, de anatomische 
annotatie van een ruimtelijk kader gecombineerd met een annotatie op basis van de genexpressie 
profielen van een beperkte set genen. Daartoe hebben we in Hoofdstuk 7 de expressiepatronen 
van 12 genen ruimtelijk overbracht in het, in hoofdstuk 3, gepubliceerde muizen referentiehart 
van embryonale dag 11,5. Hiërarchische clustering werd gebruikt om regio's met een vergelijkbaar 
expressieprofiel te identificeren. Om het aantal takken van het dendrogram te beperken, 
ontwikkelden we een dynamisch algoritme dat geen gebruik maakt van een willekeurige cut-off 
waarde. Dit algoritme snoeit de clusterboom van boven naar beneden op basis van de gemiddelde 
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waarden van elk gen in het profiel van elk cluster en stopt wanneer de verklaarde variantie in 
de boom niet langer significant toeneemt. Deze aanpak resulteerde in 18 continue domeinen, 
elk met een eigen uniek expressie profiel. De meeste van deze domeinen vertegenwoordigen 
klassieke anatomische compartimenten, maar we hebben ook nieuwe domeinen gevonden die 
niet kunnen worden onderscheiden met anatomische herkenningspunten. 
De gepresenteerde methoden zijn instrumenten om anatomische structuren te definiëren en 
morfometrische variabelen van het zich ontwikkelde van hart te meten en te communiceren. 
Toepassing van de beschreven methoden verschaft nieuwe bevindingen en biologische inzichten 
in de morfogenese van het hart. Onze methoden zullen bijdragen aan de integratie van 
kwantitatieve morfologische en genexpressie data binnen een ruimtelijk kader. Dit zal op zijn 
beurt een systeembiologische benadering van hartontwikkeling mogelijk maken.




