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Nederlands Samenvatting

Het volwassen hart is een pomp met vier kamers, gemaakt van gespecialiseerd 
spierweefsel. Normaliter zijn de hartkamers perfect op elkaar aangesloten en 
kloppen strak georganiseerd om zo een bloedstroom met zuurstofrijk bloed vanuit 
de longen, via de linker helft van het hart, naar het lichaam, en, via de rechter helft 
van het hart, zuurstofarm bloed vanuit het lichaam naar de longen te pompen. Het 
is een interessante en belangrijke vraag hoe dit uiterst complexe orgaan zich vormt 
tijdens de ontwikkeling. Stel je voor: het vroege embryo, begonnen uit 1 cel, bestaat 
op gegeven moment als slechts een platte schijf met 3 lagen cellen (endoderm, 
mesoderm en ectoderm). Hoe ontstaat uit een paar cellen in een platte schijf een 
complex orgaan als het hart? Het werk wat ik gedaan heb tijdens mijn promotie-
onderzoek, en wat gepresenteerd wordt in dit boekje, gaat over de vorming van het 
vroege hart. De vroege vorming van de instromende vaten wordt verhelderd, en 
hiernaast is een methode ontwikkeld om locale celdeling in het ontwikkelende hart 
te berekenen en weer te geven. Deze methode is vooral gebruikt voor analyse van 
celdeling tijdens de vroege vorming van het hart. 
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Het hart is het eerste orgaan dat zich vormt tijdens de embryonale ontwikkeling. 
Heel vroeg tijdens de vorming van het embryo worden cellen voorbestemd om 
hartweefsel te gaan vormen. Het aanvankelijk platte embryo krijgt vorm doordat 
het vouwt en plooit, waardoor deze cellen samenkomen en een buisje vormen. Deze 
hartbuis is direct aangesloten op de ontwikkelende embryonale vaten. Doordat 
de hartbuis gaat kloppen, peristaltisch en altijd in de richting van de aders naar de 
slagaders, ontwikkelt zich een bloedstroom door het embryo. Hierdoor verplaatsen 
zich zuurstof en voedingsstoffen door het embryo, waardoor het embryo kan groeien. 
Gedurende deze groei van het embryo ontwikkelt ook het hart zich verder. De hartbuis 
wordt langer en buigt (in het Engels “looping” genoemd). Aan de buitenbochten 
van het gebogen hart differentiëren lokaal de hartkamers, waardoor de knijpkracht 
van de kamers toeneemt en de bloedcirculatie steeds efficiënter verloopt. Door de 
vorming van tussenschotten in de hartkamers, ook wel septa genoemd, wordt de 
bloedsomloop gescheiden in een aparte long- en een lichaamscirculatie.
 Deze ontwikkeling van een hart, met vier kamers, tussenschotten, maar ook 
kleppen en een gespecialiseerd geleidingssysteem, is uiterst complex. Dit komt tot 
uiting in het feit dat veel kinderen geboren worden met hartafwijkingen en dat er veel 
verschillende vormen van aangeboren afwijkingen van het hart zijn. Zo kunnen er 
kleine, zichzelf dichtende gaatjes in het tussenschot van de kamers zijn, maar kunnen 
er ook grote stoornissen in de aanleg van het hart optreden, waardoor meerdere 
operaties nodig zijn om het leven van een kind te redden. Hiernaast kunnen er 
ook aangeboren stoornissen in de elektrische aansturing van het hart zijn. Al deze 
aangeboren hartafwijkingen hebben hun oorsprong in fouten tijdens de embryonale 
ontwikkeling van het hart. Daarom is kennis van de ontwikkeling van het hart van 
groot belang voor het begrijpen van het ontstaan van hartafwijkingen.
 De laatste jaren is er een enorme toename van kennis over de moleculaire 
aansturing van de hartontwikkeling. Van veel genen (regio’s in het DNA die coderen 
voor een eiwit) wordt het duidelijk hoe zij de hartontwikkeling beïnvloeden. 
Bovendien is het mogelijk geworden om cellen genetisch te markeren en te 
volgen tijdens de ontwikkeling, zodat het lot van embryonale cellen gevolgd kan 
worden. Dit kan gedaan worden tijdens de normale ontwikkeling, maar ook in 
situaties met experimenteel geïnduceerde hartafwijkingen, zoals die bij de mens 
voor kunnen komen. Deze nieuwe technieken hebben voor een enorme toename 
van kennis gezorgd. Een complicerende factor voor het goed interpreteren van 
deze experimentele resultaten is de steeds veranderende en uiterst ingewikkelde 
ruimtelijke ontwikkeling van het hart. Het werk in dit proefschrift probeert de groei 
van het ontwikkelende hart te verduidelijken door gebruik te maken van drie-
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dimensionale (3D) reconstructies. Verder is er een techniek ontwikkeld en gebruikt, 
om celdeling tijdens hartontwikkeling te kwantiteren en driedimensionaal weer te 
geven.

In hoofdstuk 1, wordt werk uit “klassieke” studies van hartontwikkeling bediscussieerd 
in combinatie met nieuwe bevindingen. Een belangrijke nieuwe vondst, gedaan met 
bovenbeschreven genetische technieken, is dat het hart zich vormt door toevoeging 
van cellen van buiten het hart. Het is dus niet zo dat alle cellen van het toekomstige 
volwassen hart zich al bevinden in de vroege hartbuis. Dit inzicht heeft het onderzoek 
naar hartontwikkeling flink veranderd. Om na te gaan of zo een belangrijke vondst 
gemist kon worden tijdens de vele jaren dat er hartonderzoek gedaan werd, hebben 
we “klassieke” studies naar hartontwikkeling bekeken. In dit hoofdstuk laten we 
zien, dat deze belangrijke nieuwe bevinding ook al ten dele afgeleid kon worden uit 
“klassieke” studies.
 Hoofdstuk 2 geeft een samenvatting van recente inzichten over 
hartontwikkeling. Dit wordt gedaan in het licht van volwassen hartziekten. De 
volwassen hartspier kan niet meer delen en daarom leidt verlies van hartspier (het 
meest sprekende voorbeeld van zo een verlies is een hartinfarct) tot onomkeerbare 
schade. Verloren hartspier wordt vervangen door littekenweefsel, wat niet contraheert 
en wat niet elektrisch geleidt. Er wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar een 
oplossing voor dit probleem. Aangezien tijdens de ontwikkeling de hartspier nog 
wel kan delen, zou het opnieuw aanzetten van embryonale groei een interessante 
strategie kunnen zijn om het volwassen hart te regenereren. In dit hoofdstuk wordt 
kort de groei en ontwikkeling van de embryonale hartspier beschreven. Hiernaast 
wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de andere soorten cellen in 
het hart, zoals de fibroblasten die onder andere van belang zijn voor de vorming 
van littekenweefsel dat na een infarct gevormd wordt. Het feit dat deze fibroblasten 
hun oorsprong delen met hartspiercellen, is ook interessant vanuit het oogpunt van 
regeneratie.
 In hoofdstuk 3 wordt een nieuwe techniek beschreven voor het bepalen 
en zichtbaar maken van celdeling in het ontwikkelende hart. Het principe van deze 
methode is als volgt: Embryo’s worden tijdens hun ontwikkeling een korte tijd 
blootgesteld aan BrdU. Dit is een chemisch aangepaste bouwsteen van het DNA. 
Wanneer een cel deelt, wordt er nieuw DNA gevormd vanuit zulke bouwstenen. 
Als BrdU aanwezig is tijdens celdeling, zal een cel ook deze chemisch aangepaste 
bouwsteen inbouwen in nieuw vormend DNA. Hoe sneller cellen delen, hoe hoger de 
kans dat BrdU ingebouwd wordt. Het percentage van BrdU-positieve cellen is dus een 
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maat voor de snelheid van celdeling. Na blootstelling aan BrdU wordt een embryo 
gefixeerd en in een blokje paraffine gedaan, waarna het opgesneden wordt in plakjes 
(coupes). Op deze coupes kan BrdU aangekleurd worden door middel van specifieke 
antilichamen. Hiernaast worden alle celkernen zichtbaar gemaakt, en wordt er een 
antilichaam gebruikt wat hartspier aankleurt. Deze kleuringen worden gedaan op alle 
coupes en alle resulterende foto’s worden in een speciaal programma geladen. Met 
dit programma worden de losse coupes gestapeld tot een digitale reconstructie. Zo 
is het mogelijk om een 3D reconstructie te maken van de hartspier, maar ook, na een 
beeldbewerkingstap, van de percentages van BrdU positieve hartspiercellen in 3D. 
Dit geeft dan informatie over de locale celdelingsnelheid in het ontwikkelende hart. 
Ook kan uit deze gegevens worden berekend hoeveel cellen er zich in de hartspier 
bevinden en kan de gemiddelde celgrootte in het ontwikkelende hart berekend 
worden. 
 In hoofdstuk 4 wordt bovenbeschreven techniek verder uitgebreid. Door 
gebruik van twee verschillende chemisch gelabelde bouwstenen, IdU en CldU, wordt 
het mogelijk om in plaats van een indicatie van celdelingsnelheid, daadwerkelijke 
celdelingtijden te berekenen. De kans om een gelabelde bouwsteen in het DNA in te 
bouwen hangt, behalve van de delingssnelheid, ook af van de tijd die het duurt om 
het DNA te verdubbelen. Een verdubbeling van het percentage BrdU, betekent dus 
niet dat deze cellen twee keer zo snel delen. Door delend weefsel voor verschillende 
tijden bloot te stellen aan twee verschillende, en afzonderlijk waar te nemen DNA-
bouwstenen, wordt het mogelijk om te berekenen hoe lang het duurt voor een groep 
hartspiercellen zich verdubbelt.
 Hoofdstuk 5 verduidelijkt de ingewikkelde ruimtelijke ontwikkeling van de 
veneuze pool van het hart. De veneuze pool is de plek in het volwassen hart waar het 
bloed vanuit het lichaam en de longen gescheiden binnenkomt. De ontwikkeling van 
deze regio is ruimtelijk zeer ingewikkeld, wat onder andere af te leiden is aan de vele 
soorten aangeboren hartafwijkingen die kunnen optreden aan de veneuze pool. Een 
sprekend voorbeeld hiervan is abnormale inmonding van de longvene. Normaliter 
is de longvene aangesloten op het linker atrium. De longvene kan echter foutief 
(compleet of gedeeltelijk) op vele plekken inmonden, variërend van het rechter atrium 
tot vergelegen plaatsen, zoals vaten in de lever. Zoals gezegd is de ontwikkeling van 
deze regio ingewikkeld, wat leidt tot (herhaling van) wetenschappelijk discussie en 
het uitblijven van een helder beeld van ontwikkeling van deze belangrijke regio. Door 
inzichtelijke en interactieve reconstructies van de instroom van het ontwikkelende 
kippenhart wordt de ontwikkeling van de longvene verhelderd. We laten zien dat deze 
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vene niet als een losstaand vat ontwikkelt, maar zich van een plexus van kleine vaatjes 
afsplitst. Deze plexus omringt een grotere embryonale structuur, de embryonale 
voordarm, die niet alleen de longen, maar ook de lever, galblaas en de alvleesklier 
vormt. Ten tijde van de vorming van de longvene liggen al deze embryonale structuren 
nog zeer dicht bij elkaar, zodat foutieve afsplitsing vanuit bovengenoemde plexus 
gemakkelijk voor inmonding van de longvene op bijvoorbeeld de levervaten kan 
zorgen. Dit verklaart de grote verscheidenheid aan afwijkingen die kunnen optreden 
aan de veneuze pool van het hart, ondanks de grote afstand tussen deze structuren 
in de volwassen situatie. De reconstructies verduidelijken de ruimtelijke ontwikkeling 
van het hart en maken de 3D processen ook inzichtelijk voor niet morfologische 
wetenschappers, waardoor zij een basis vormen voor verder moleculair onderzoek 
naar de instroom van het hart. 
 In hoofdstuk 6 wordt de techniek, zoals beschreven in hoofdstuk 3, 
toegepast op de vroege hartontwikkeling in de kip, een veelgebruikt proefdier in de 
embryologie. De reconstructies van celdeling en –grootte impliceren dat de vroege 
hartbuis traag deelt en gevormd wordt door toevoeging van kleine cellen aan de 
veneuze pool. Na kromming van de hartbuis, nemen cellen op de buitenbochten van 
de hartbuis toe in volume, om daarna weer te beginnen met celdeling. In hoofdstuk 
7 wordt de rol van celdeling tijdens de vroege hartontwikkeling verder onder de 
loep genomen. Allereerst wordt berekend, met dezelfde formules als beschreven in 
hoofdstuk 4, dat de delingsnelheid van de ontwikkelende ventrikel 8,5 uur is, maar 
dat de vroege hartbuis in de kip niet deelt (een delingssnelheid van 5,5 dagen in een 2 
dagen oud embryo). Het feit dat het aantal cellen van deze hartbuis wel snel toeneemt, 
betekent dat deze groei compleet toe te schrijven valt aan toevoeging van cellen van 
buiten het hart. Om duidelijkheid te krijgen over deze toevoeging, keken we naar 
celdeling in de cellen buiten het hart. In de cellen die in direct contact stonden met 
het hart, maar nog geen hartspier-eiwitten tot expressie brachten, werd een plek met 
snelle deling gezien aan de veneuze pool. Cellen werden vanuit deze plek vervolgd 
door ze fluorescent te markeren. Zo werd waargenomen dat deze cellen toegevoegd 
worden aan zowel de veneuze, als de arteriële pool. Om te kijken of celdeling in deze 
plek nodig was voor de normale ontwikkeling van het hart, werd lokaal de deling 
geremd. Dit leidde tot hartafwijkingen aan zowel de veneuze als de arteriële pool. 
Het werk in dit hoofdstuk toont dus aan dat één focus van sneldelende cellen aan de 
veneuze pool van het hart ten grondslag ligt aan de vorming van het vroege hart. Dit 
complementeert de inzichten, beschreven in hoofdstuk 1, dat toevoeging van cellen 
een belangrijke wijze van groei van het embryonale hart is.
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Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van de groei van het muizenhart. De muis is 
momenteel het belangrijkste proefdier voor het bestuderen van hartontwikkeling 
en veel studies naar de moleculaire mechanismen van hartontwikkeling gebeuren in 
de muis. Vroege hartontwikkeling in de muis is echter ruimtelijk nog ingewikkelder 
dan in de kip, omdat de muis zich vormt aan de binnenzijde van een gebolde 
dooierzak, met de vorm van een ingedeukte voetbal. Bovendien lopen veel processen 
van hartontwikkeling in de tijd door elkaar heen. Begrijpelijke reconstructies van 
muizenontwikkeling tonen echter dat, net als in de kip, celdeling afneemt bij 
vroege hartontwikkeling en toeneemt bij ontwikkeling van de hartkamers, aan 
de buitenbochten van de hartbuis. Gedurende de latere ontwikkeling was er een 
langzame afname van delingssnelheid in de wanden van de hartkamers. Ook was 
er een afname van delingssnelheid over de binnenwand van het hart, waar de 
zogenaamde trabekels zich vormen. Deze trabekels zijn belangrijk voor een normale 
elektrische aansturing van de hartkamers.

Bij dit proefschrift is ook een min-CD toegevoegd waarop interactieve versies van de 
meeste van de in dit proefschrift gepresenteerde harten te vinden zijn. Om het inzicht 
in de resultaten te vergemakkelijken raden we u aan om deze interactieve versies te 
bekijken wanneer u de hoofdstukken leest. 




