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Tijdens de embryonale ontwikkeling van zoogdieren, is het hart het eerste orgaan dat 
gevormd wordt. Een functionerend hart is noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van 
het embryo. Bij mensen is al 3 weken na de bevruchting een kloppend buisvormig hart 
waarneembaar. De binnenkant van deze buis is bekleed met endotheelcellen, het endocard, 
daar omheen liggen de spiercellen, het myocard. Na de vorming van de hartbuis zijn lokaal 
de eerste tekenen waarneembaar van de vorming van de  hartkamers. Op de plaats waar de 
toekomstige hartkamers zich gaan vormen gaan de cellen sneller delen, en differentiëren de 
cellen om ze in staat te stellen sneller en krachtiger samen te trekken. Aan de rugzijde zullen 
de atria (boezems) gevormd worden, aan de buikzijde vormen de ventrikels (kamers). Het 
gebied tussen de atria en de ventrikels, het atrioventriculaire kanaal, doet niet mee aan dit 
proces en behoudt zijn primitieve karakteristieken. Daardoor kan in dit gebied de aanleg 
van het geleidingssysteem geïnitieerd worden. 

De T-box transcriptiefactoren Tbx2, Tbx3 en Tbx5 zijn belangrijke regulatoren van de 
ontwikkeling van hartspiercellen. Tbx5 is een transcriptionele activator die essentieel is voor 
de ontwikkeling van hartkamers. Tbx2 en Tbx3 zijn geassocieerd met de ontwikkeling van 
de spiercellen van het geleidingssysteem en staan bekend als onderdrukkers van genexpressie. 
Onderzoek van de laatste jaren heeft veel nieuwe kennis opgeleverd over de rollen die deze 
eiwitten spelen tijdens de ontwikkeling van het hart, maar er is nog maar weinig  kennis 
over de manier waarop ze dit doen, i.e. het onderliggende mechanisme. Dit proefschrift 
beschrijft de studie naar de moleculaire mechanismes waardoor T-box factoren de vorming 
van het hart besturen. 

Hoofdstuk 1 geeft een algemene inleiding op de ontwikkeling van het hart bij zoogdieren. 
Hierin wordt uiteengezet hoe verschillende componenten van het hart gevormd worden, 
met name de spiercellen van het geledingssysteem en van de gespierde wand van de 
kamers. Vervolgens worden de transcriptiefactoren die deze ontwikkeling aansturen en hun 
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onderlinge interacties bediscussieerd. Om meer inzicht te krijgen in de mechanismes waarop 
Tbx2 en Tbx3 functioneren, hebben we verschillende technieken toegepast om onbekende 
cofactoren van deze eiwitten te identificeren (hoofdstuk 2). Een screen in gistcellen naar 
eiwitten die aan Tbx2 en Tbx3 kunnen binden heeft geleid tot de identificatie van een 
aantal nieuwe eiwitinteracties. Tbx2 en Tbx3 bleken te binden aan een aantal andere 
transcriptiefactoren (o.a. Msx1, Sox4) en een aantal eiwitten die een rol spelen bij RNA 
splicing. In parallel hebben we gepoogd om complete eiwit complexen met Tbx2 of Tbx3 
uit gekweekte zoogdiercellen te isoleren. Dit bleek technisch niet haalbaar, maar heeft 
nieuwe inzichten opgeleverd over de methode zelf die voor de toekomst bruikbaar kunnen 
zijn bij eiwitcomplex isolaties. 

Vanwege eerdere associaties met geleidingssysteem ontwikkeling zijn Msx1, en het 
gerelateerde eiwit Msx2, als eerste kandidaat partner van T-box factoren in meer detail 
bestudeerd (hoofdstuk 3). Zowel Msx1 als Msx2 kan specifiek binden aan Tbx2, Tbx3 
en Tbx5. De binding tussen deze groepen eiwitten is afhankelijk van het homeodomain 
van Msx en de T-box van Tbx-factoren, de domeinen die ook verantwoordelijk zijn voor 
binding aan het DNA. In het ontwikkelende hart van muis en kip komen Msx2, Tbx2 en 
Tbx3 samen tot expressie in de spiercellen van het atrioventriculaire kanaal. Hun expressie 
is complementair aan dat van genen specifiek voor de spierwand van de hartkamers, zoals 
Gja1, Gja5 en Nppa, hetgeen een rol voor Msx2 en Tbx2/Tbx3 in de regulatie van deze 
genen suggereert. In gekweekte cellen blijkt Msx2 te kunnen samenwerken met Tbx3 in de 
regulatie (onderdrukking) van een Gja1 promoter fragment.  

In hoofdstuk 4 wordt de functionaliteit van interacties tussen Msx2 en Tbx2 of Tbx3 
bestudeerd. De ontwikkeling van het hart in muizen waarbij tegelijkertijd 2 genen (Msx2 en 
Tbx2 of Msx2 en Tbx3) zijn uitgeschakeld is hier beschreven. Uit eerdere studies is gebleken 
dat het uitschakelen van Tbx2 of Tbx3 een veelvoud aan defecten veroorzaakt in de vorming 
van het hart. In tegenstelling tot het wegnemen van Msx2, hetgeen geen invloed lijkt te 
hebben op de hartontwikkeling. Het uitschakelen van Msx2 en Tbx2 of Msx2 en Tbx3 lijkt 
de defecten die zijn gevonden in enkele knock-outs niet te verergeren of te verminderen. Dit 
zou verklaard kunnen worden als in de afwezigheid van Msx2, zijn functie overgenomen 
zou worden door Msx1. Dat blijkt niet het geval, waardoor geconcludeerd kan worden 
dat de expressie van Msx genen in het myocard niet noodzakelijk is voor de normale 
hartontwikkeling. Er is eerder aangetoond dat het wegnemen van zowel Msx1 als Msx2 een 
desastreus effect heeft op de hartontwikkeling, waarbij ook de vorming van het AV kanaal 
myocard is aangedaan. Aangezien we hebben aangetoond dat er in de Msx2 knock-out muis 
geen Msx genen tot expressie komen in het myocard, lijkt de meest logische verklaring dat 
het effect op de AV kanaal myocard ontwikkeling in de Msx1-Msx2 dubbel knock-outs 
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secundair is aan een ander defect in de signalering vanuit het kussen (voorloper van een 
hartklep) of een ander weefsel naar het myocard. 

In hoofdstuk 5 wordt de interactie tussen de transcriptiefactor Sox4 en T-box factoren 
verder gekarakteriseerd. Net zoals eerder werd aangetoond voor de Msx-Tbox interacite, zijn 
het de DNA bindende domeinen die de interactie met elkaar aangaan, en is de interactie 
niet specifiek voor een bepaalde T-box factor. Er wordt aangetoond dat de factoren ook 
in humane cellen een interactie aangaan. Om meer inzicht te krijgen in de processen die 
mogelijk gereguleerd worden door deze factoren is op basis van microarray en chromatin 
IP data een voorspelling gedaan van genen die gereguleerd zouden kunnen worden door 
de ze factoren. Sox4 en Tbx3 komen beide tot expressie in de kussens. Bovendien wordt 
aangetoond dat er in een specifiek gedeelte van het myocard Sox4-Tbx3 coexpressie is. Dit 
domein lijkt tijdens de vroege ontwikkeling het meest op geleidingssysteem myocard, maar 
zal geen deel gaan uitmaken van het geleidingssysteem. Vervolg onderzoek is noodzakelijk 
om uit te wijzen wat de rol van sox4 is in dit gebied. 

Mutaties in Tbx5 veroorzaken Holt-Oram syndroom, een afwijking die gekenmerkt wordt 
door defecten in de aanleg van de armen en het hart. Hoofdstuk 6 beschrijft 4 nieuwe 
mutaties in Tbx5 die zijn gevonden bij patiënten met dit syndroom. De mutaties verstoren 
allemaal de binding van Tbx5 aan het DNA. Bovendien kunnen de mutante eiwitten 
niet meer binden aan belangrijke cofactoren tijdens hartontwikkeling, Nkx2.5 en Gata4. 
Daarnaast is er bij een patient met afwijkingen aan de bovenarmen een mutatie gevonden, 
waarvan niet vastgesteld kon worden dat deze mutatie de functie van Tbx5 verstoord. 
Hoewel de mutatie eerder beschreven is bij patient met soortgelijke armafwijkingen, zijn de 
moeder en grootvader van de huidige patient niet aangedaan. Verder onderzoek zal moeten 
uitwijzen of dit een ziekte veroorzakende mutatie is, of dat het een vorm van het eiwit is die 
de werking ervan niet verstoord (polymorfisme).

In de algemene discussie (hoofdstuk 7) worden de resultaten van dit onderzoek 
bediscussieerd. Met als doel een beter begrip te verkrijgen van de moleculaire mechanismen 
die de ontwikkeling van het hart besturen hebben we aan aantal eiwitten gevonden die 
mogelijk samenwerken met Tbx2 en Tbx3 in de vorming van het geleidingssysteem. Deze 
nieuwe interacties geven waardevolle nieuwe inzichten over de manier waarop Tbx2 en 
Tbx3 hun functie uitvoeren. Daarnaast roept het ook vragen op over het bestuderen van 
de functionaliteit van eiwit interacties voor de hartontwikkeling, en de specificiteit van 
interacties tussen transcriptiefactoren in het algemeen. Vervolgonderzoek naar de factoren 
die hartontwikkeling aansturen zijn belangrijk voor een beter begrip van de moleculaire 
mechanismes die het hart zijn vorm geven.




