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Summary

In the western world congenital heart disease is a major cause of intrauterine and early postnatal 
death, and has a prevalence of up to 1% at birth. To understand how these malformalities arise, 
it is essential to gain insight in the normal development of the heart. During embryogenesis the 
heart is the fi rst organ to form and, in human, starts beating already three weeks after conception. 
Initially, the heart is a tubular structure that pumps the blood via peristaltic contraction. Some 
time later in development the dorsal and ventral side of the heart differentiate and balloon to 
form the atria and ventricles. In between the atria and ventricles lies the atrioventricular canal 
that does not differentiate and retains the phenotype of the tubular heart. 
 The embryonic heart has to extensively remodel to form an effi cient and coordinated 
contracting adult heart that provides a separate, but serially linked, systemic and lung circulation. 
During development the atrioventricular canal myocardium remodels and partakes in septation 
and alignment of the atria and ventricles, provides signals to initiate valve formation and is 
involved in the formation of the atrioventricular conduction axis. Therefore, many cardiac 
defects, including partial or complete atrioventricular septal defects, atrioventricular valve 
defects and arrhythmias (e.g. atrioventricular re-entry tachycardia, atrioventricular nodal block 
and ventricular pre-excitation) can have their origin in misregulated embryonic atrioventricular 
canal myocardium. Insight into the developmental and molecular mechanisms, including the 
cellular origin and fate, that underlie the formation of the atrioventricular canal myocardium, 
will aid in the understanding of atrioventricular canal related defects.

To asses the origin and fate of the early atrioventricular canal myocardium we used 
the Cre-LoxP-system to genetically label the atrioventricular canal cells. For this purpose 
we generated a transgenic mice in which Cre is targeted to the Tbx2 locus and crossed them 
with reporter mice (Chapter 2). The analysis indicated a possible relation between the caudal 
limbs of the cardiac crescent, a group cardiogenic progenitor cells in the mesoderm that after 
folding form the heart tube, and the myocardium of the infl ow tract of the heart at E8.5. At 
the infl ow tract of the heart new myocardial cells are added and the infl ow tract at E8.5 forms 
the atrioventricular canal myocardium at E9.25. The Tbx2+-lineage analysis confi rmed the 
previously indicated cellular relation of the atrioventricular canal with the vestibules of the 
atria, the myocardial support of the embryonic valves and the atrioventricular node (Chapter 
2). In contrast to common assumption, the atrioventricular canal cells also contributed to the left 
ventricular free wall, whereas the embryonic ventricle only formed the left side of the ventricular 
septum and apex of the heart (Chapter 2). This indicates that defects of the atrioventricular canal 
myocardium can affect a larger area than previously anticipated, including the left ventricle. 

Next, we assesed the cellular origin, growth and 3-dimensional structure of the 
atrioventricular conduction system, including the atrioventricular node, atrioventricular ring 
bundles and atrioventricular bundle. The anatomic criterium to discern the atrial (atrioventricular 
node) from the ventricular part (atrioventricular bundle) of the atrioventricular conduction 



  Summary

135

6

system is based on a coinciding cellular change at the point of penetration of the membranous 
septum in sheep heart. In murine, rabbit and human heart this coinciding change was found less 
strict, previously. Atrioventricular bundle-like cells were found at the atrial side and called the 
lower nodal cells, as they are part of the anatomic atrioventricular node. 
 Using the expression pattern of the proteins that are required for the specifi cation 
and phenotype of the atrioventricular conduction system, we have made a 3-dimensional 
reconstruction of the adult atrioventricular junction, including the atrioventricular bundle. Most 
notably, we found around the orifi ces of the atrioventricular junction a nodal and a transitional 
ring, reminiscent of the embryonic atrioventricular canal (Chapter 3). The atrioventricular 
node and inferior nodal extension are part of the atrioventricular nodal ring, but discerned by 
a relative higher expression level of Hcn4 compared to remainder of the nodal ring, a protein 
associated with spontaneous depolarization (Chapter 3). Furthermore, lower nodal cells have 
a similar expression pattern as the atrioventricular bundle. 
 To determine the mode of growth we defi ned cell number and proliferation rate of the 
Tbx3+ atrioventricular canal myocardium at consecutive stages of development. From these 
data we concluded that the Tbx3+ population proliferates suffi ciently to provide all cells for the 
mature atrioventricular conduction system and does not require cell contribution from outside 
the Tbx3+ domain (Chapter 3). Consistently, we found that the atrioventricular node does not 
receive contribution from the sinus horn myocardium, the dorsal mesenchymal protrusion and 
atrioventricular bundle (Chapter 3). The atrioventricular bundle and lower nodal cells are 
derived from the embryonic interventricular ring (Chapter 3).

Tbx2 is part of the T-box family of transcription factors that share a highly conserved 
DNA binding domain, related to the T of Brachyury. The T-box family members are expressed 
in overlapping and complementary fashion, and in the embryo, are crucial in many aspects 
of development, including the development of the extremities, lungs and the heart. During 
development, Tbx2 is expressed in the eye, limbs, brain, lung, kidney and heart. In the heart it 
is expressed in the myocardium of the infl ow tract, the atrioventricular canal and outfl ow tract, 
the endocardial derived cushion mesenchyme, neural crest derived cells in the outfl ow tract and 
the second heart fi eld. Previous studies showed that ablation of Tbx2 leads to a combination of 
heart, limb and eye abnormalities. To include the analysis of Tbx2 function in specifi c lineages 
we generated a Tbx2 conditional-null (Tbx2fl ) transgenic mouse line (Chapter 4).

Tbx2 is required for the repression of the working myocardial differentiation. In 
Tbx2-null animals the left atrioventricular canal myocardium ectopically expressed working 
myocardial genes, including Cx43 and Scn5a (Nav1.5). Also the proliferation rate of the left 
atrioventricular canal myocardium increased to the level of the left ventricle (Chapter 2). 
Due to redundant function of Tbx3, a highly homologous gene of Tbx2, the ectopic working 
myocardial gene expression and increased proliferation rate occurred at the epicardial side of 
the left atrioventricular canal myocardium (Chapter 2 and 5). Interestingly, in the myocardium 
that ectopically expressed working myocardial genes, typical atrioventricular canal myocardial 
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genes were still present (Chapter 5).
 Normally, in the atrioventricular junction epicardium-derived cells accumulate that later 
invade the atrioventricular junction to form the annulus fi brosus. In global and myocardium-
specifi c Tbx2-null fetuses this accumulation was lost (Chapter 5). Ablation of Tbx2 in the 
endothelium, neural crest or dorsal mesenchymal protrusion did not affect the patterning of the 
atrioventricular canal myocardium, and did not affect the atrioventricular sulcus mesenchyme 
accumulation (Chapter 5). Apoptosis and proliferation rate of the epicardium and epicardium-
derived cells were unaffected. The patterning of the epicardial cells was altered, suggesting 
disturbed signaling from the myocardium to the epicardium (Chapter 5). Whether the loss 
of subepicardial mesenchyme accumulation is due to a reduced epithelial-to-mesenchymal 
transition or altered migratory patterns of the epicardium-derived cells is unclear.
 In summary, loss of myocardial Tbx2 leads to erroneous patterning of the embryonic 
atrioventricular canal, which resulted ectopic expression of working myocardial differentiation 
and malformation of the annulus fi brosus in the left atrioventricular junction. We hypothesized 
that these potentially fast conducting myocardial would provide a substrate for preexcitation of 
the ventricles, a feature of the Wolff-Parkinson-White syndrome. Optical mapping experiments 
revealed preexcitation of the left ventricle and retrograde activation of the atria via the left 
atrioventricular junction (Chapter 5). Administration of Ajmaline, a specifi c sodium-channel 
blocker, could convert preexcitation in normal activation of the ventricles via the atrioventricular 
conduction axis (Chapter 5). 
 These results of myocardium-specifi c ablation of Tbx2 indicate that genetic or epigenetic 
mechanisms and environmental factors that affect the regulatory network for atrioventricular 
canal development may cause dysmorphogenesis of the atrioventricular canal myocardium, 
acquisition of fast-conducting properties, malformation of the annulus fi brosus and lead to 
preexcitation (Chapter 5).
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Samenvatting

In de westerse wereld zijn aangeboren hartafwijkingen een belangrijke oorzaak voor intrauteriene 
en perinatale sterfte. Daarnaast blijkt bij 1 op de 100 neonaten een aangeboren hartafwijking 
te kunnen worden vastgesteld. Om te begrijpen hoe hartafwijkingen ontstaan, zal men eerst 
inzicht moeten krijgen in de normale ontwikkeling van het hart en de moleculaire mechanismen 
die daar aan ten grondslag liggen. 

Gedurende de embryonale ontwikkeling is het hart het eerste orgaan dat zich vormt. 
In de mens begint het hart drie weken na de conceptie te kloppen. Op dat moment is het 
buisvormige structuur die het bloed rondpompt middels peristaltische contractie. Enige tijd later 
in de ontwikkeling differentiëren de achter en voorzijde van deze buis zich in, respectievelijk, 
het embryonale atrium en ventrikel (werkmyocard). Tussen het atrium en het ventrikel ligt het 
atrioventriculaire kanaal, dat zich niet differentieert en het fenotype van het buisvormige hart 
behoudt. 

Het embryonale hart ondergaat een uitgebreide remodellering om zich van een 
buisvormige structuur met peristaltische contractie in een effi ciënt en gecoördineerd 
contraherend orgaan te ontwikkelen met vier gescheiden holle ruimtes, die zowel de systemische 
circulatie als de longcirculatie verzorgt. Dit vereist een correcte scheiding en aansluiting van 
de atria en ventrikels, de vorming van kleppen om een unidirectionele fl ow te waarborgen en 
de vorming van een geleidingsysteem om de elektrische impuls, die de contractie induceert, 
effi ciënt en gecoördineerd over te brengen naar de verschillende compartiment van het hart. Het 
atrioventriculaire kanaal draagt bij aan al deze processen. Om die reden kunnen een groot aantal 
aangeboren hartziekten (bijvoorbeeld septum defecten, klepafwijkingen en ritmestoornissen 
(atrioventriculaire reentry tachycardieen, atrioventriculair blok en ventriculaire pre-excitatie)) 
een relatie hebben met een foutieve ontwikkeling van het atrioventriculaire kanaal. Inzicht 
in de ontwikkelings- en moleculaire mechanismen die aan de formatie en ontwikkeling van 
het atrioventriculaire kanaal ten grondslag liggen, zal tot een beter begrip van aangeboren 
hartafwijkingen met een oorsprong in dit gebied leiden. Voor de toekomst zal dat ons helpen 
om deze aandoeningen beter te kunnen bestrijden en mogelijk doen genezen.

Om de herkomst en bijdrage van de cellen het atrioventriculaire kanaal te onderzoeken hebben 
bij gebruik gemaakt van het Cre-LoxP-systeem om cellen van het atrioventriculaire kanaal 
genetisch te kunnen labelen. Cre is een gen dat een eiwit codeert dat stukken DNA kan modifi ceren 
dat tussen twee specifi eke DNA codes (LoxP) ligt. Deze modifi catie is onomkeerbaar. In ons 
systeem hebben wij deze eigenschap gebruikt om Cre in een specifi eke populatie cellen tot 
expressie te laten komen en alleen in die cellen het DNA te modifi ceren.
Tbx2 komt tot expressie in het embryonale hart in gebieden die zich niet differentiëren tot 
werkmyocard (atrium of ventrikel), bijvoorbeeld het atrioventriculaire kanaal. Wij hebben 
muizen genetisch gemodifi ceerd zodat deze tijdens de ontwikkeling in het expressiedomein 
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van Tbx2 tevens Cre tot expressie brengen. Deze muizen zijn gekruist met muizen die een DNA 
fragment dragen dat bij blootstelling aan Cre dusdanig gemodifi ceerd wordt, zodat de cellen 
een traceerbaar signaal afgeven (Tbx2+-lineage). Hiermee hebben bij de herkomst en bijdrage 
van de cellen van het atrioventriculaire kanaal kunnen analyseren (Hoofdstuk 2).

De analyse liet een mogelijke relatie tussen de caudale polen van het “nagelmaan”-
vormige hartveld (een groep cellen in het mesoderm die later het buisvormige hart vormen), en 
de myocard cellen van de instroompool van het hart (embryonale ontwikkelingsdag (E) 8.5). 
De myocardcellen van de instroompool vormen een dag later (E9.25) het myocard van het 
atrioventriculaire kanaal.  De analyse van de Tbx2+-lineage bevestigde de eerder beschreven 
relatie van het atrioventriculaire kanaal met de vestibulen van de atria, de myocardiale 
ondersteuning van de mitralis en tricuspidalis kleppen, en de atrioventriculaire knoop 
(Hoofdstuk 2). Echter, in tegenstelling tot wat eerder werd aangenomen, leveren deze cellen 
tevens een grote bijdrage aan het werkmyocard van de vrije wand van het linker ventrikel. Het 
embryonale ventrikel draagt alleen bij aan de apex en septum van het hart. Daarmee kunnen 
ontwikkelingsdefecten van het atrioventriculaire kanaal een veel groter gebied aandoen dan 
werd aangenomen, namelijk tevens de linker ventrikel (Hoofdstuk 2).

In aansluiting hebben wij de cellulaire oorsprong en groei, de expressie domeinen en 
3-dimensionale structuur van het atrioventriculaire geleidingssysteem (atrioventriculaire 
knoop, atrioventriculaire ring bundels, de ‘inferior nodal extension’, de ‘lower nodal cells’ en 
de atrioventriculaire bundel (zie Hoofdstuk 3, fi guur 1)  onderzocht. 
 Gebruik makend van de expressie patronen van eiwitten die belangrijk zijn voor 
de specifi catie (Tbx3) en functie (Hcn4, Scn5a, Cx43, Cx40, Cx45, Cx30.2) van het 
geleidingssysteem, hebben wij een 3-dimensionale reconstructie gemaakt van dit systeem. 
Meest opvallend was de in volwassen muizen aanwezige nodale en transitionele ringen aan 
atriale zijde van de atrioventriculaire junctie, alsof het embryonale atrioventriculaire kanaal 
nog steeds aanwezig is (Hoofdstuk 3). Binnen deze ringen ligt de atrioventriculaire knoop 
waarbij de compacte knoop en de ´ínferior nodal extension’ onderscheiden worden door een 
relatief hoge expressie van Hcn4 (een eiwit die van belang is voor de spontane depolarisatie) 
(Hoofdstuk 3). Daarnaast blijken de zogenoemde ‘lower nodal cells´ een zelfde expressie 
patroon te hebben als de atrioventriculaire bundel.
 Om te bepalen hoe de atrioventriculaire knoop ontstaat, hebben wij de het aantal 
Tbx3-positieve cellen en de delingssnelheid daarvan bepaald in verschillende stadia van de 
ontwikkeling. Het blijkt dat de delingssnelheid ruim voldoende is om de cellen te vormen voor 
de jongvolwassen atrioventriculaire knoop en dat een bijdrage van buiten het Tbx3-positieve 
domein niet noodzakelijk is (Hoofdstuk 3). In lijn met deze gedachte hebben genetische labeling 
van de voorlopers van de atrioventriculaire bundel, de ‘dorsal mesenchymal protrusion’ en de 
‘sinus horn´ myocard geen bijdrage aan het Tbx3-positieve domein van de atrioventriculaire 
junctie aangetoond (Hoofdstuk 3). De atrioventriculaire bundel en de ‘lower nodal cells’ 
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blijken, naast een overeenkomstig expressiepatroon, tevens eenzelfde cellulaire herkomst te 
hebben. Hiermee lijkt de eenvoudige anatomische scheiding tussen een atriaal en ventriculair 
deel van het geleidingssysteem niet volledig recht te doen aan de herkomst en functionele 
eigenschappen van de verschillende onderdelen (Hoofdstuk 3).

In dit proefschrift wordt tevens de rol van Tbx2 in de ontwikkeling van het hart onderzocht. Tbx2 
is onderdeel van de T-Box familie van transcriptiefactoren. Deze familie heeft als overeenkomst 
de aanwezigheid van een sterk geconserveerd eiwitdomein dat belangrijk is voor de binding 
van het eiwit aan DNA (de T-Box). De verschillende familieleden komen tot expressie in 
overlappende en complementaire domeinen, en zijn, in het embryo, cruciaal voor veel aspecten 
van de ontwikkeling bijvoorbeeld in het hart, de longen, de nieren en de extremiteiten. Defecten 
van een van deze genen kan leiden tot een syndroom dat meerdere organen aandoet, zoals in het 
Holt-Oram syndroom (Tbx5) of het Ulnar-mammary syndroom (Tbx3). 

Tijdens de ontwikkeling komt Tbx2 tot expressie in het oog, de extremiteiten, de 
hersenen, de longen, de nieren, het hart en andere subpopulaties. Om de rol van Tbx2 in de 
ontwikkeling te kunnen analyseren, is naast volledige uitschakeling tevens uitschakeling in 
specifi eke subpopulaties noodzakelijk. Om die reden is een gemodifi ceerde muislijn ontwikkeld 
(Tbx2 conditional-null) die het mogelijk maakt om Tbx2 in vooraf bepaalde celpopulaties uit te 
schakelen (Hoofdstuk 4). 

In het hart komt Tbx2 tot expressie in die delen die zich niet differentiëren tot werkmyocard, 
bijvoorbeeld het atrioventriculaire kanaal, the ‘inner curvature’, en het uitstroomkanaal. Uit 
eerder werk en in dit proefschrift is duidelijk geworden dat Tbx2 nodig is om de differentiatie 
naar werkmyocard te remmen. In Tbx2-‘null´ muizen komen werkmyocard specifi eke genen 
(bjivoorbeeld Cx43, Scn5a en Cx40) tot expressie aan de linkerzijde van het atrioventriculaire 
kanaal. Daarnaast blijkt de delingssnelheid aan de linkerzijde van atrioventriculaire kanaal 
op gelijk niveau te komen als het embryonale linker ventrikel (Hoofdstuk 2). Waarschijnlijk 
ten gevolge van redundantie van Tbx3, a sterk homoloog gen van Tbx2, wordt de ectopische 
expressie van genen passend bij werkmyocard en een verhoogde delingssnelheid alleen aan 
de linkerzijde waargenomen, en in later stadia zelfs alleen aan de epicardiale zijde van het 
linker atrioventriculaire kanaal (Hoofdstuk 2 en 5). Daarnaast bleek dat in het myocard met 
ectopische expressie van genen passend bij werkmyocard, typische myocardiale genen passend 
bij het atrioventriculaire phenotype nog steeds aanwezig waren (Hoofdstuk 5).
 Naast de effecten in het myocard van atrioventriculaire kanaal bleek dat er in muizen 
met volledige en myocard-specifi eke uitschakeling van Tbx2, de vorming van de isolerende 
laag (annulus fi brosis) tussen het atrium en het ventrikel gestoord was geraakt (Hoofdstuk 5). 
Bij de normale ontwikkeling wordt door het epicard een groep cellen geproduceerd die zich 
ophopen in de atrioventriculaire sulcus. Deze cellen invaseren de atrioventriculaire junctie en 
vormen, met behulp van cellen van de atrioventriculaire kussens, de annulus fi brosis. In muizen 
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met volledig of myocard-specifi ek uitgeschakeld Tbx2 is de beschreven ophoping afwezig 
(Hoofdstuk 5). De delingssnelheid en de apoptose van de epicardiale cellen was onaangedaan. 
De patroonvorming bleek wel aangedaan, wat suggereert dat Tbx2-afhankelijke signalen van het 
myocard naar het epicard gestoord zijn geraakt (Hoofdstuk 5). Of het verlies van accumulatie 
door een verminderde epitheliale naar mesenchymale transformatie of door een veranderd 
migratie patroon van de gevormde mesenchymale cellen ontstaat is onduidelijk. Wanneer 
Tbx2 uitgeschakeld wordt in andere populaties zoals de ‘neural crest’, het endotheel of de 
‘dorsal mesenchymal protrusion’ worden de hierboven beschreven effecten niet waargenomen 
(Hoofdstuk 5). 
 Door myocard-specifi eke ablatie van Tbx2 komen genen passend bij het werkmyocard 
fenotype tot expressie in het atrioventriculaire kanaal en tegelijkertijd wordt de isolerende laag 
niet aangelegd. Dit leidde tot de hypothese dat bij deze muizen een snelgeleidende myocardiale 
verbinding zou blijven bestaan die zou kunnen leiden tot pre-excitatie van het linker ventrikel, 
een symptoom dat wordt gevonden bij patiënten met het Wolff-Parkinson-White syndroom. 
Optische mapping van de geleiding in foetussen en in volwassen dieren, die geen Tbx2 in 
het myocard tot expressie hebben gebracht, lieten zien dat pre-excitatie en tevens retrograde 
activatie van de atria via de linker atrioventriculaire junctie ontstond (Hoofdstuk 5). Net als 
bij patiënten kan Ajmaline, een specifi ek natrium-kanaal blokker, de pre-excitatie in volwassen 
dieren opheffen waardoor de geleiding weer via het atrioventriculaire geleidingssysteem verliep 
(Hoofdstuk 5). 
 De resultaten van de myocard-specifi eke uitschakeling van Tbx2 stellen dat (epi)
genetische en omgevingsafhankelijke factoren die ingrijpen op het regulatoire netwerk van 
het myocard van het atrioventriculaire kanaal kunnen leiden tot de formatie van accessoire 
myocardiale verbindingen met snelgeleidende eigenschappen en daarmee tot pre-excitatie van 
de linker ventrikel (Hoofdstuk 5). 




