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Nederlandse samenvatting
Het geleidingssysteem van het hart is verantwoordelijk voor het opwekken en het 
controleren van de hartslag. Het eiwit Tbx3 speelt tijdens de embryonale ontwikkeling 
een belangrijke rol in het ontstaan van het geleidingssysteem. Door Tbx3 te bestuderen 
zijn we meer te weten gekomen over het geleidingssysteem. Meer kennis over het 
geleidingssysteem is nodig om hartritmestoornissen te begrijpen en aanknopingspunten 
te vinden voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën. 

Een hartspiercel (cardiomyocyt) gaat samentrekken als calcium de cel in stroomt 
door een ladingsverandering van de cel die wordt veroorzaakt door een elektrisch 
stroompje, de elektrische impuls. Deze impuls wordt opgewekt in de natuurlijke 
pacemaker van het hart, de sinusknoop. Zodra de impuls uit de sinusknoop komt en 
in de werkcardiomyocyten van de boezem terecht komt springt de impuls snel van 
hartspiercel naar hartspiercel. De boezems trekken daardoor vrijwel tegelijkertijd 
samen en pompen het bloed naar de kamers. De impuls kan niet overspringen naar 
de werkcardiomyocyten van de kamers. Er is één verbinding tussen de boezems en de 
kamers en dat is de atrioventriculaire (AV) knoop die in verbinding staat met de bundel 
van His. In de AV-knoop kan de impuls slechts heel langzaam van cardiomyocyt naar 
cardiomyocyt springen, waardoor de AV-knoop de voortgeleiding vertraagt. Door deze 
vertraging hebben de boezems de tijd om de kamers te vullen. Als de impuls eenmaal 
aankomt in de bundel van His gaat de voortgeleiding juist heel erg snel. Via de bundel 
van His komt de impuls in de bundeltakken en vervolgens in het Purkinje-netwerk. 
Het Purkinje-netwerk heeft allemaal kleine uitlopertjes en zorgt ervoor dat de impuls 
op heel veel plaatsen tegelijk in het werkmyocard van de kamers aankomt. Ook de 
werkcardiomyocyten van de kamers zijn goed gekoppeld waardoor ook zij de impuls snel 
aan hun buren doorgeven. De cardiomyocyten van de kamers trekken hierdoor vrijwel 
gelijktijdig samen en pompen het bloed krachtig het lichaam in. 

Er zijn in het hart grofweg twee soorten cardiomyocyten. Cardiomyocyten die 
het echte pompwerk verrichten in de boezems en de kamers en cardiomyocyten die 
behoren tot het geleidingssysteem (in het Engels ‘conduction system’). De sinusknoop, de 
AV-knoop, de AV-bundel, de bundeltakken en het Purkinje-netwerk tezamen, wordt het 
geleidingssysteem genoemd. De term geleidingssysteem is eigenlijk onlogisch en wel om 
de volgende reden. Zoals hierboven beschreven is, wordt de impuls tussen de sinusknoop 
en de AV-knoop vrij snel voortgeleid door werkcardiomyocyten. Deze cellen worden 
echter niet tot het geleidingssysteem gerekend, terwijl ze dus wel ‘snel geleiden’. Ook de 
werkcardiomyocyten van de kamers zijn vrij snelle geleiders. Je zou dus kunnen zeggen 
dat alle cellen van het hart tot het geleidingssysteem behoren. 

Een tweede kanttekening bij de term geleidingssysteem is dat deze term geen 
recht doet aan misschien wel de belangrijkste taak van het geleidingssysteem: het 
opwekken van de impuls. Deze taak van ‘pacemaking’ komt dus niet naar voren in de 
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term geleidingssysteem. Naast de sinusknoop zijn overigens alle onderdelen van het 
geleidingssysteem in staat tot het opwekken van de elektrische impuls. Zij doen dit echter 
met een lagere frequentie, waardoor ze netjes meedoen met de opgelegde frequentie 
door de sinusknoop. Mocht de sinusknoop uitvallen dan kunnen andere cellen in het 
geleidingssysteem het ‘pacemaken’ overnemen. Er ontstaat dan een zogenaamde ‘escape 
beat’, die vaak in de AV-knoop of in de bundel van His ontstaat. ‘Pacemaking’ is dus 
een belangrijke taak van het geleidingssysteem en daarmee is de term geleidingssysteem 
die met name refereert aan ordentelijke voortgeleiding van de elektrische impuls op zijn 
minst onvolledig.  

Ook al is de term incorrect of onvolledig, de term geleidingssysteem wordt alom 
gebruikt en staat niet ter discussie. In dit boek zal dan ook de term geleidingssysteem 
gebruikt worden om het weefsel dat zich bevindt in de sinusknoop, de AV-knoop, de 
AV-bundel, de bundeltakken en het Purkinje-netwerk aan te duiden. Een betere naam 
voor het geleidingssysteem zou in mijn optiek het ‘impulse control system’ zijn, omdat 
het elegante systeem van knopen en draadjes ervoor zorgt dat de elektrische impuls 
wordt opgewekt en zich ordentelijk over de verschillende compartimenten van het hart 
verspreidt. 

Het geleidingssysteem wordt dikwijls ‘gespecialiseerd’ genoemd. Zoals in hoofdstuk 
1 en 2 uiteen gezet wordt, hebben de onderdelen van het geleidingssysteem veel 
overeenkomsten, ondanks enkele karakteristieke verschillen, zoals snelle en langzame 
voortgeleiding. Alle cellen van het geleidingssysteem zien er eigenlijk onderontwikkeld 
uit en lijken op embryonale cardiomyocyten waaruit het hart vroeg in de ontwikkeling 
ontstaat. Ze hebben bijvoorbeeld weinig spiervezels en weinig mitochondriën 
(energiefabriekjes in lichaamscellen). Daardoor zien ze er leeg uit en kunnen ze weinig 
spierkracht leveren. Functioneel zijn beide celsoorten in staat om een elektrische impuls 
op te wekken en geleiden ze die langzaam voort. 

In hoofdstuk 1 en 2, laten we zien dat het niet verwonderlijk is dat embryonale 
cardiomyocyten en geleidingssysteem cardiomyocyten op elkaar lijken, omdat het 
geleidingssysteem eigenlijk bestaat uit cardiomyocyten die primitief zijn gebleven. De 
werkcardiomyocyten daarentegen, hebben zich gespecialiseerd in het verrichten van de 
arbeid. Ze zitten vol met spiervezels, energievoorraden en energiefabrieken. Daarnaast 
geleiden ze de elektrische impuls snel voort, waardoor ze allemaal tegelijk samentrekken. 
Het vermogen om de elektrische impuls op te wekken hebben de werkcardiomyocyten 
nog wel, maar in zeer geringe mate. Het interessante is dus dat het niet de geleidings-
systeemcellen zijn die gespecialiseerd zijn, maar juist de werkcardiomyocyten. 

In deze hoofdstukken kijken we gedetailleerd naar de processen, waardoor een klein 
recht hartbuisje dat opgebouwd is uit embryonale cardiomyocyten verandert in een 
complex hart met twee boezems, twee kamers en een geleidingssysteem dat de elektrische 
impuls opwekt en voortgeleidt. Zulke processen worden heel precies geregeld door genen 
die op een bepaald moment aan of juist uit gaan. Voor cellen van het geleidingssysteem 
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Figuur Schematische tekening van het zich ontwikkelende hart. Aanvankelijk bestaat het hartbuisje 
alleen uit embryonaal hartspierweefsel (paars). Werkcardiomyocyten (licht grijs) gaan dan snel delen 
en er ontstaan uitstulpingen aan de embryonale hartbuis: de toekomstige boezems en kamers. Het 
paarse deel (de inflow tract, sinus hoorns, AV kanaal en outflow tract) blijft langzaam groeien en 
wordt steeds meer omgeven door de snelgroeiende boezems en kamers. In de sinus hoorn ontstaat 
de sinus knoop, in het AV-kanaal ontstaat de AV-knoop, in de interventriculaire ring ontstaat de 
bundel van His. Je ziet dus dat al deze structuren vanaf het begin met elkaar verbonden zijn en dat 
zij ontstaan uit het weefsel van de embryonale hartbuis dat zijn embryonale eigenschappen behoudt. 
Afkortingen: av betekent atrioventriculair; avk, AV-knoop; avka, AV-kanaal; b, boezem; ek, embryonale 
kamer; hb, bundel van His; ift, inflow tract; ivr; interventriculaire ring; l/r b, linker/rechter boezem; 
l/r bt, linker/rechter bundeltak; l/rk, linker/rechter kamer; oft, outflow tract; pn, Purkinje-netwerk; sh, 
sinus hoorn; sk, sinusknoop; vcs, vena cava superior. 
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geldt dat zij hun embryonale eigenschappen behouden doordat de transcriptiefactoren 
Tbx2 en Tbx3 in deze cellen aanwezig zijn. Transcriptiefactoren zijn eiwitten die ervoor 
zorgen dat in een cel bepaalde genen uit of aan staan. Als een gen ‘aanstaat’, wordt een 
eiwit gemaakt. Het totale pakket van eiwitten dat in een cel aanwezig is bepaalt de 
eigenschappen en dus de identiteit van een cel. Het hele pakket van genen dat aan en 
uit staat wordt ook wel eens een gen-programma genoemd. Zo is er bijvoorbeeld een 
‘levercel-programma’, maar ook een pacemaker-programma. Door gen-programma’s aan 
en uit te zetten bepalen transcriptiefactoren dus wat voor een soort cel de cel wordt. 

De embryonale hartspiercellen waarin Tbx2 en Tbx3 uit staan of uitgezet worden, 
gaan zich snel delen en specialiseren zich tot werkcardiomyocyten. De delen van het 
embryonale hartbuisje waar de invloed van deze factoren afwezig is, groeien uit 
tot de boezems en de kamers. De tussenliggende delen waarin Tbx2 en of Tbx3 nog 
wel aanwezig is houden embryonale eigenschappen en groeien langzaam uit tot de 
verschillende onderdelen van het geleidingssysteem. 

In hoofdstuk 2 laten we ook zien, waarom het te verklaren is dat hartritmestoornissen 
vaak op bepaalde punten in het hart ontstaan. Dit is vanuit de embryologie in veel 
gevallen goed te verklaren. De donkerpaarse banen in de tekening van het volwassen 
hart, bijvoorbeeld, zijn overblijfselen van de embryonale hartbuis. Deze cellen zijn terug 
te vinden in het volwassen hart. Zoals hierboven is beschreven, kunnen deze cellen 
gemakkelijker de elektrische impuls opwekken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
hartritmestoornissen vaak in deze gebieden hun oorsprong hebben. 

Hoofdstuk 3 gaat over het onderzoek dat we gedaan hebben naar de ontstaanswijze 
van de bundel van His, en of Tbx3 daarin een rol speelt. De bundel van His wordt ook 
wel de AV (atrioventriculaire) bundel genoemd en bestaat uit zeer snel geleidende vezels 
(ongeveer 2 m/s) met als doel de impuls snel bij de werkcardiomyocyten van de kamers 
te krijgen. De bundel van His vertakt zich vrij snel in een rechter en een linker bundeltak 
die vervolgens naar de punt van het hart lopen. 

We laten zien dat Tbx3 het eerst bekende gen is dat het gebied van de zich 
ontwikkelende bundel van His markeert. Vervolgens laten we zien dat Tbx3 hier ook 
een functie vervult. In een transgene muis hebben wij het gen Tbx3 zo veranderd dat 
het niet meer functioneert. We zien dan dat de bundel van His aanvankelijk wel wordt 
aangelegd, maar dat allerlei genen die normaal alleen maar in werkcardiomyocyten 
worden aangezet, nu ook in de zich ontwikkelende bundel van His worden aangezet. De 
bundel van His verliest hierdoor zijn eigen karakter en gaat lijken op het ernaast gelegen 
werkmyocard. Dit experiment laat zien dat Tbx3 nodig is om de bundel van His zijn 
‘embryonale’ karakteristieken te laten behouden. 

De reden dat de bundel van His en de bundel takken snel geleidend zijn, komt doordat 
in deze structuren veel Connexine 40 (Cx40) aanwezig is. Cx40 is een eiwit dat een 
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kanaaltje vormt tussen twee cellen, waardoor deze cellen aan elkaar gekoppeld zijn. In het 
geval er veel van deze kanaaltjes zijn, wordt de elektrische impuls heel snel voortgeleid. 
Dat er juist veel Cx40 in de bundel van His aanwezig is, is een heel interessant fenomeen, 
omdat er een belangrijke paradox inzit. Zoals hierboven uiteengezet is trage geleiding een 
belangrijke eigenschap van een deel van het geleidingssysteem en van het embryonale 
myocard. Vroeg in de ontwikkeling voldoet de bundel van His aan dit profiel. Het is 
zelfs zo dat Tbx3 een bekende remmer is van Cx40. Later in de ontwikkeling wordt deze 
remmende werking van Tbx3 op Cx40 teniet gedaan, waardoor Cx40 verschijnt in de 
bundel van His en de bundel van His uitzonderlijk snel gaat geleiden. Welk mechanisme 
hieraan ten grondslag ligt is nog niet duidelijk. We denken dat het een delicate balans is 
tussen remmers en activators van Cx40 en van Tbx3. Zo weten we dat de eiwitten Tbx5, 
Nkx2-5, Id2 en Irx3 een belangrijke rol spelen in de regulatie van de zich ontwikkelende 
bundel van His en in de regulatie van Tbx3 en Cx40. 

Tenslotte laten we ook nog zien dat embryo’s zonder Tbx3 meer cardiale problemen 
hebben. We vonden een gat in de tussenwand van de kamers en we vonden ernstige 
problemen met de aanleg van de aorta en de longslagader. Deze kwamen in sommige 
gevallen beide uit de rechter kamer. 

In hoofdstuk 4 wordt de hypothese getoetst of Tbx3 in staat is om volwassen 
werkcardiomyocyten te veranderen in pacemaker-achtige cellen. Eerdere experimenten 
hebben aangetoond dat Tbx3 in staat is om werkcardiomyocyten te veranderen in 
pacemaker-achtige cellen als Tbx3 wordt aangezet wanneer het hart nog in ontwikkeling 
is. Deze werkcardiomyocyten zijn nog niet uitgedifferentieerd, wat wil zeggen dat 
de cellen nog niet hun definitieve karakter hebben. Omdat het een zeer interessant 
aanknopingspunt zou zijn voor het ontwikkelen van een biologische pacemaker 
onderzochten we de belangrijke vraag of Tbx3 ook in staat is om volledig gedifferentieerde 
werkcardiomyocyten in een volwassen hart te reprogrammeren. Om dit te bestuderen 
hebben we een transgene muis gemaakt die Tbx3 aanzet in alle hartspiercellen, op het 
moment dat aan deze muizen een bepaald stofje wordt toegediend (tamoxifen). We 
vonden grote verschillen in genen die aan of juist uit stonden, tussen behandelde muizen 
en controle muizen. Werkcardiomyocyten bleken genen uit te schakelen die voor hen 
typisch zijn, waardoor ze zich meer gingen gedragen als pacemaker cellen. Klassieke 
pacemaker genen werden echter niet aangezet, waaruit bleek dat er geen complete 
herprogrammering plaatsvindt. 

Tijdens de ontwikkeling van werkmyocyten worden dus belangrijke eigenschappen 
van pacemaker cellen uitgezet. Door Tbx3 aan te zetten in werkcardiomyocyten wordt 
dit proces teruggedraaid waardoor onder andere de geleiding trager wordt en de cellen 
gemakkelijker een elektrische impuls kunnen opwekken. Deze proef laat zien hoe krachtig 
de onderdrukking is van Tbx3 op het gen-programma van de werkcardiomyocyten. Het 
is potentieel ook een interessante bevinding voor de ontwikkeling van de biologische 
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pacemaker. Wanneer de sinusknoop niet meer goed werkt, wordt nu een elektronische 
pacemaker geïmplanteerd. In de toekomst zal een elektronische pacemaker mogelijk 
niet meer nodig zijn, omdat we naar verwachting in staat zullen zijn om via gentherapie 
stamcellen of gewone werkcardiomyocyten te veranderen in een nieuwe biologische 
pacemaker. Voordelen van een dergelijke biologische pacemaker zouden zijn dat deze de 
hartslag aanpast bij inspanning of emotie en dat de biologische pacemaker bij kinderen 
meegroeit met het hart dat groter wordt. Met de proeven beschreven in dit hoofdstuk 
laten we zien dat het concept reëel is. Er is echter nog veel onderzoek nodig naar de 
uitvoering ervan en naar de hierbij betrokken genen. 

In hoofdstuk 5 wordt gebruik gemaakt van het feit dat Tbx3 specifiek in het 
geleidingssysteem aanwezig is. We hebben een transgene muis gemaakt waarbij in alle 
cellen waar Tbx3 wordt gemaakt, ook een fluorescerend groen-geel eiwit gemaakt wordt. 
Deze muis is Tbx3Venus genoemd. In dit hoofdstuk laten we zien dat Venus precies in 
dezelfde cellen zit als Tbx3 en daarmee het geleidingssysteem markeert. Venus zit net 
als Tbx3 alleen niet in het Purkinje-netwerk. In uitgenomen, nog kloppende harten 
laten we zien dat de elektrische impuls altijd in het fluorescerende gebied ontstaat, 
wat overeenkomt met het bekende sinusknoopgebied. Verder laten we zien dat losse, 
fluorescente cellen, karakteristieke eigenschappen vertonen van pacemaker-cellen. 
Hiermee tonen we aan dat we met deze muis specifiek sinusknoopcellen kunnen isoleren, 
wat weer nuttig is voor allerlei nieuwe experimenten. Zo hebben we deze toepassing 
aangewend om de zich ontwikkelende sinusknoop te volgen en losse sinusknoopcellen 
te isoleren op verschillende momenten tijdens de embryonale ontwikkeling. In losse 
cellen is het mogelijk elektrische stroompjes te meten die de elektrische eigenschappen 
van cellen bepalen. Dit heeft ons laten zien dat de belangrijke pacemaker stroom If  al 
vroeg in de ontwikkeling aanwezig is en dat de cardiale natriumstroom (INa) afwezig 
is in pacemaker cellen. INa is een karakteristieke stroom voor werkcardiomyocyten. 
Het is dus interessant te zien dat deze stroom al vroeg in de ontwikkeling afwezig is in 
pacemaker-cellen.

Omdat het geleidingssysteem in deze muis zo goed gemarkeerd wordt, hebben we 
door het Venus-gebied te reconstrueren, het geleidingssysteem gereconstrueerd en er 
een 3D interactieve PDF van gemaakt die online beschikbaar is voor verdere bestudering. 
Hierin is te zien hoe complex het gebied van de sinusknoop is en dat een structuur die 
lijkt op een knoop er niet in te zien is. 

We concluderen ten slotte dat Tbx3Venus een waardevolle, nieuwe marker is die 
het geleidingssysteem van het hart fraai laat zien: Tbx3Venus stelt ons in staat om 
geleidingssysteem cellen te isoleren en maakt het eenvoudiger om de anatomie van het 
geleidingssysteem te koppelen aan functie en genexpressie. 
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Hoofdstuk 6 handelt over de zich ontwikkelende AV-knoop. De relevante literatuur 
wordt onder de loep genomen en de Tbx3BacEGFP muis die recent door Horsthuis (2009) 
beschreven is, wordt uitgebreider bediscussieerd. Deze muis is oorspronkelijk gemaakt 
om, zoals Tbx3Venus dat doet, het geleidingssysteem te markeren. Het fluorescente eiwit 
komt in deze muis alleen maar tot expressie in de AV-knoop en delen van de AV-ring, maar 
is daardoor wel zeer geschikt om de ontwikkeling van de AV-knoop precies te volgen. 

We hebben geleerd dat de AV-knoop ontstaat uit een groep cellen in de achterkant 
van het AV-kanaal en al vroeg in de ontwikkeling is te onderscheiden. Door cellen van 
de AV-knoop te vergelijken met werkcardiomyocyten kunnen we de genen die aan- 
en uitstaan met elkaar vergelijken en zo iets zeggen over het soort gen-programma 
dat de AV-knoop draait. Zoals te verwachten, wordt in de cellen van de AV-knoop 
het werkcardiomyocyt-programma niet aangezet en het pacemaker-programma wel. 
Daarnaast is een interessante bevinding dat er veel genen worden aangezet die ook in 
zenuwcellen een belangrijke rol spelen. Er is in het verleden enige tijd gedacht dat het 
geleidingssysteem uit zenuwweefsel bestond. Met de nieuwe bevindingen berust die 
gedachte nog steeds niet op de waarheid, maar er zijn dus wel duidelijke overeenkomsten 
tussen het geleidingssysteem en zenuwweefsel. 

Een tweede vergelijking die we fraai konden maken was de vergelijking tussen de 
embryonale AV-knoop heel vroeg in de ontwikkeling en de AV-knoop zoals die net voor 
de geboorte is. Uit deze vergelijking komt naar voren dat de volgroeide AV-knoop in veel 
opzichten nog lijkt op de embryonale AV-knoop en dus op embryonale cardiomyocyten. 
Er vindt echter nog wel een duidelijke uitrijping plaats, doordat vele genen extra worden 
aangezet. 

Door het bestuderen van Tbx3 zijn we tot een beter inzicht gekomen in de vorming van 
het hart als geheel en in de vorming van het geleidingssysteem in het bijzonder. Meer 
kennis over de precieze regelmechanismes van de vorming van het geleidingssysteem en 
meer kennis over de ionkanalen en eiwitten die een rol spelen in het geleidingssysteem 
is nodig om ritmestoornissen en het defecte geleidingssysteem te kunnen begrijpen. 
Deze inzichten kunnen bijdragen aan het voorspellen van het risico op ritmestoornissen 
of het effect van bepaalde medicijnen. Ook kunnen deze inzichten bijdragen aan de 
ontwikkeling van nieuwe therapieën. In dit proefschrift tonen we aan dat Tbx3 een 
fundamentele rol speelt in de ontwikkeling van het geleidingssysteem. Door de rol van 
Tbx3 te ontrafelen hebben we een bescheiden, maar significante bijdrage geleverd aan 
kennis en begrip van het ‘impulse control system’. 
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