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Humane embryogenese is een korte periode van ongeveer acht weken waarin 

extreem kritische processen plaatsvinden, waaronder de formatie van de 

kiembladen (gastrulatie) die verschillende weefsels en organen vormen. Complexe 

moleculaire mechanismen zijn betrokken bij deze processen. Mechanismen die te 

maken hebben met lokale en temporele expressie van belangrijke genen waarvan 

de functie het aansturen van embryogenese is. Dit zorgt op zijn beurt voor correcte 

patroonvorming van cellen, en van de weefsels en organen die daaruit gevormd 

worden.  

Het hart is het eerste orgaan dat wordt gevormd en functioneert, wat een 

cruciale rol benadrukt voor niet alleen na de geboorte, maar al tijdens de vroegste 

stadia van de ontwikkeling. Het hart begint als een buisvormige structuur dat als 

een peristaltisch-achtige pomp werkt. Om het volgroeide vier-kamerige stadium 

van het hart te bereiken waaruit twee ventrikels (kamers) en twee atria (boezems) 

met instroom / uitstroom regio’s en kleppen bestaan, moet het hart een serie van 

cruciale ontwikkelingsprocessen ondergaan. Terwijl het hart groeit in de lengte, 

begint het te buigen richting de buikzijde en een bocht te maken naar rechts (dit 

proces heet ‘looping’). In bepaalde regio’s van de hartbuis beginnen celdeling en 

celdifferentiatie plaats te vinden die leiden tot de eerste aanzet van kamervorming 

(een proces dat ‘ballooning’ wordt genoemd vanwege de zichtbare uitstulping van 

de ventrikels langs de hartbuis). Het hart bestaat uit verschillende celtypen met 

specifieke eigenschappen die onmisbaar zijn voor het tot stand brengen van 

gespecialiseerde functionele componenten, waaronder het werkmyocard van de 

kamers en de elektrische componenten van het geleidingssysteem. De vorming 

van de kamers is gekenmerkt door de differentiatie van primaire myocardcellen die 

elektrische impulsen intrinsiek langzaam geleiden, naar werkmyocardcellen met 

sneller geleidende eigenschappen. Het geleidingssysteem dat uit de sinusknoop, 

de atrioventriculaire knoop, de atrioventriculaire bundel, de bundeltakken en het 

Purkinjevezel netwerk bestaat, initieert en coördineert de elektrische signalen en is 

daardoor verantwoordelijk voor de correcte timing van de ritmische en 

gesynchroniseerde samentrekkingen van de hartspier. De knoopcomponenten van 

het geleidingssysteem differentiëren niet tot het werkmyocard fenotype maar 

behouden in paats daarvan het primaire myocard fenotype. Dit is van functioneel 

belang voor hun rol in het genereren van elektrische impulsen. De verschillen in 

fenotype en functie tussen de weefsels van het geleidingssysteem en die van het 

kamer werkmyocard worden bepaald door complexe moleculaire mechanismen die 

betrokken zijn bij gecoördineerde genregulatie door verschillende 

transcriptiefactoren.    

Transcriptiefactoren zijn eiwitten die binden aan regulatoire DNA 

sequenties van genen om de transcriptie van deze genen te induceren of te 

remmen. Cruciale aminozuren van een transcriptiefactors DNA binding-domein 
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herkennen specifieke DNA basepaar-sequenties, oftewel bindingsplaatsen. Deze 

bindingsplaatsen hebben vaak een consensus sequentie welke specifiek is voor 

een transcriptiefactor of familie van factoren. Het consensus bestaat typerend uit 

een strikt aantal basen dat weinig variatie in sequentie vertoont en uit een aantal 

basen dat verschillende mate van variatie vertoont tussen individuele leden van 

een transcriptiefactor familie. Voor het binden van een naakte DNA helix heeft een 

transcriptiefactor zelf een bepaalde voorkeur voor een consensus dat te maken 

heeft met de meest energie voordelige binding. Deze keuze van het consensus, in 

vivo, vertoont vaak een hoger niveau van afwijking, een feit dat veroorzaakt wordt 

door de binding van andere transcriptiefactoren in een enkel eiwitcomplex, waarin 

ieder samenwerkend lid van het complex de totale ‘energie’ die nodig is om met 

een bepaalde DNA regio te binden vermindert. Enhancers, regulatoire DNA 

elementen verantwoordelijk voor de weefsel-specifieke regulatie van de expressie 

van genen, hebben vaak binding van meerdere transcriptionfactoren aan één 

bepaalde regio. Hoewel er geen strikte regel is voor de grootte van een enhancer, 

worden ze typisch gevonden in de grootte van 500-2000 bp van DNA. Enhancers 

kunnen worden gevonden in exonen en intronen van genen en in non-coderende 

regio’s rondom genen. Ze kunnen gelokaliseerd zijn op grote afstanden van de 

genen die ze reguleren. Identificatie van bindingsplaatsen van transcriptiefactoren 

verstrekt waardevolle informatie over de lokaties van enhancers, waardoor er meer 

inzicht wordt verkregen in de onderliggende mechanismen van transcriptionele 

regulatie.  

Chromatine immunoprecipitatie sequencing (ChIP-seq) is een krachtige 

methode om genoom-wijde bezetting van een eiwit van interesse te bepalen. Eiwit-

DNA complexen worden geïsoleerd door het precipiteren van een antilichaam dat 

specifiek het eiwit van interesse bindt. De gezuiverde DNA fragmenten die co-

immunoprecipiteerd zijn met het target-eiwit worden dan parallel gesequenced, en 

de resulterende sequenties worden vergeleken met het genoom zodat de 

bindingsplaatsen van een eiwit kunnen worden geïdentificeerd. 

Transcriptiefactoren vormen meestal complexen met andere eiwit-partners om 

synergetische genregulatie uit te oefenen. Deze eiwit-partners kunnen ook 

transcriptiefactoren zijn die DNA mogelijk binden in de nabijheid van de factoren 

waarmee ze onderlinge interacties hebben. Het combineren van ChIP-seq 

analyses van associërende transcriptiefactoren kan toegang geven tot het bepalen 

van mogelijke enhancer sequenties die gebonden zijn door een transcriptioneel 

netwerk, hierdoor wordt een hulpmiddel verstrekt voor de voorspelling van 

functionele enhancer elementen.   

De evolutionair geconserveerde T-box transcriptiefactor familie speelt een 

belangrijke rol in embryonale ontwikkeling. Een aantal van T-box transcriptiefactor 

familieleden is bekend tot expressie te zijn in specifieke regio’s van het hart tijdens 
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embryogenese waarin ze betrokken zijn bij het reguleren van 

hartontwikkelingsprocessen. T-box factor Tbx5, een transcriptionele activator, 

stimuleert het genprogramma van de kamerdifferentiatie door het induceren van de 

transcriptie van werkmyocard genen zoals Nppa en Cx40. Tbx3, een 

transcriptionele onderdrukker belangrijk voor de specificatie en vorming van het 

knoop geleidingssysteem, voorkomt kamerdifferentiatie en handhaaft het primaire 

myocard fenotype in de knoopcomponenten van het geleidingssysteem door de 

transcriptie van werkmyocard genen te remmen. Tbx3 en Tbx5 werken samen met 

andere transcriptiefactoren zoals Gata4 en Nkx2-5 in de regulatie van de 

transcriptie van genen.  

Dit proefschrift richt zich op de mechanismen betrokken bij Tbx3 

bemiddelde regulatie van genexpressie in het hart, in het bijzonder de eiwit-DNA 

interacties van Tbx3 in het hart van dit proces.  

Hoofdstuk 1 bespreekt de basis van embryologie en ontwikkeling van het 

hart van gewervelde dieren. Dit overzicht richt zich op de moleculaire 

mechanismen waarbij T-box factoren zijn betrokken die nodig zijn voor de 

ontwikkeling van het geleidingssysteem van het hart.  

In Hoofdstuk 2 beschrijven we een ChIP protocol voor de isolatie, 

immunoprecipitatie en purificatie van hoge kwaliteit DNA fragmenten die gebonden 

zijn aan een eiwit van interesse, met de intentie parallel DNA sequencing uit te 

voeren. 

In Hoofdstuk 3 wordt het mogelijke mechanisme dat het binding-profiel 

van Tbx3 en Tbx5 bepaalt onderzocht. Als T-box factor familieleden binden Tbx3 

en Tbx5 zich aan een vergelijkbare DNA binding consensus in vitro. Tijdens de 

hartontwikkeling overlappen de expressiepatronen van Tbx3 en Tbx5 in vele 

componenten van het geleidingssysteem, waarin ze mogelijk met elkaar kunnen 

concurreren voor de binding van DNA regio’s. We voeren ChIP-seq van Tbx3 uit in 

muishart met over-expressie van Tbx3 om eiwit-DNA interacties van Tbx3 door het 

gehele muisgenoom te bestuderen. Door gebruik te maken van gecombineerde 

benadering van Tbx3 ChIP-seq en gepubliseerde Tbx5 ChIP-seq data analyseren 

we de bindingsplaatsen en potentiële target genen van deze twee T-box factoren. 

De gepubliseerde ChIP-seq analyses van Gata4, Nkx2-5 en Msx1, 

transcriptiefactoren die bekend zijn als interactie-partners van Tbx3 en Tbx5, 

worden gekruist met Tbx3 en Tbx5 ChIP-seq om de downstream genen 

gereguleerd door de interactie van Tbx3 of Tbx5 en deze interactie-partners te 

analyseren. We tonen aan dat Tbx3 en Tbx5 aan zeer vergelijkbare DNA 

consensus binden in vivo, en een groot aantal target genen delen, daardoor is het 

zeer goed mogelijk dat Tbx3 onderdrukt en Tbx5 activeert zeer vergelijkbare 

genpakketten. Gebaseerd op onze bevindingen stellen we voor dat stoichiometrie, 

onder verwijzing naar de concentratie van Tbx3 en Tbx5 in een reactie, mogelijk 
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een belangrijke rol speelt in het mechanisme dat het target binding-profiel van 

deze factoren bepaalt in weefsels waar ze samen tot expressie zijn. Dit verklaart 

mogelijk de verschillen in genexpressie profiel en fenotype tussen de langzaam-

geleidende atrioventriculaire knoop en de snel-geleidende atrioventriculaire bundel, 

regio’s waarin Tbx3 en Tbx5 samen tot expressie zijn.        

Hoofdstuk 4 rapporteert de identificatie van twee enhancer elementen 

gereguleerd door Tbx3 die mogelijk de expressie van hart natriumkanaal genen 

Scn5a en Scn10a besturen in het hart. Door het expressie-profiel en DNA binding-

profiel van Tbx3 met elkaar te vergelijken, worden directe targets down-

gereguleerd door Tbx3 geïdentificeerd, waarvan vele gerelateerd zijn met 

ionkanaal functie, inclusief Scn5a en Scn10a. Deze twee genen die gelokaliseerd 

zijn naast elkaar op chromosoom 9 in de muis behoren tot dezelfde natriumkanaal 

familie en spelen rollen in de normale hart geleidingsfunctie. Vele mutaties in 

humane SCN5A gen zijn geassocieerd met hartritmestoornissen. Om het 

mechanisme van Tbx3 in de regulatie van Scn5a en Scn10a te bestuderen dat 

hoogstwaarschijnlijk de samenwerkende eiwit-interacties van hart 

transcriptiefactoren Gata4 en Nkx2-5 nodig heeft, werden DNA sequenties 

gebonden door Tbx3 en deze eiwit-partners bepaald voor de Scn5a en Scn10a 

locus. Hierdoor konden enhancer kandidaten van deze genen worden 

geïdentificeerd. Twee DNA sequenties gebonden door al deze factoren werden 

verder geanalyseerd door in vitro en transgene muis enhancer studies en ze 

bevestigen dat deze sequenties als enhancers functioneren in het hart. De 

activiteiten van deze enhancers worden mogelijk door een transcriptie netwerk 

gereguleerd waarbij Tbx3 is betrokken en ze besturen mogelijk de expressie van 

Scn5a en/of Scn10a.     

In Hoofdstuk 5 onderzoeken we de mogelijke effecten van humane 

genetische variaties op de enhancing activiteit van één van de enhancers 

geïdentificeerd in Hoofdstuk 4. Genoom-wijde associatie studies (GWASs) 

gebruiken in het algemeen ‘single nucletide polymorphisms’ (SNPs) en bepaalde 

eigenschappen, bijvoorbeeld ziektes, om regio’s van het genoom te lokaliseren die 

gekoppeld zijn tussen individuen die een bepaalde eigenschap vertonen. In eerder 

gepubliseerde GWASs werden SNPs binnen SCN10A aan elektrocardiogram 

(ECG) parameters gekoppeld die de hart geleidingsfunctie weerspiegelen. Eén van 

de gerapporteerde humane SNPs, rs6801957, gelokaliseerd in een intron van 

SCN10A, bleek geassocieerd te zijn met verlengde QRS tijdsduur, een ECG 

parameter die de ventriculaire depolarizatie weerspiegelt. We ontdekken dat deze 

SNP is gepositioneerd in de humane DNA tegenhanger van één van de muis 

sequenties geïdentificeerd als een functionele hart enhancer in het vorige 

hoofdstuk. We laten zien dat de humane DNA ortholoog van de enhancer 

sequentie ook gelijke enhancing activiteit uitoefent als de muis sequentie. Verder 
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tonen we aan dat de GWAS geassocieerde SNP zelf de enhancing activiteit 

beïnvloedt, mogelijk door het verminderen van de binding van een T-box factor. 

Daardoor veronderstellen we dat het expressieniveau van SCN5A en/of SCN10A 

kan worden veranderd, wat leidt tot de verschillen welke zijn waargenomen in ECG 

parameters. Samengevat geven we hier het eerste bewijs aan van een plausibel 

mechanisme wat aanduidt hoe een SNP binnenin een enhancer element 

gelokaliseerd in SCN10A de hart geleidingsfunctie kan beïnvloeden. Identificatie 

van de genoomlocaties van enhancer regio’s die hart geleidingsfunctie reguleren 

en identificatie van het moleculair netwerk verantwoordelijk voor de activiteiten van 

deze enhancers verstrekken inzichten in de mechanismen wat aanduiden hoe 

deze enhancers de geleidingsfunctie beïnvloeden. Dit kan op zijn beurt bijdragen 

aan de voorspelling van ziektegevoeligheid en de ontwikkeling van therapieën voor 

geleidingsstoornissen.    

Hoofdstuk 6 en Hoofdstuk 7 rapporteren de identificatie van Sox4, Msx1 

en Msx2 als nieuwe eiwit-partners van Tbx3 in de regulatie van Cx43. Cx43 

codeert een snel-geleidend gap junction eiwit dat is onderdrukt door Tbx3 in de 

knoopcomponenten van het geleidingssysteem. Identificatie van functionele eiwit 

complexen van Tbx3 en andere factoren is nodig voor het begrijpen van hoe Tbx3 

interactie aangaat met zijn target genen om transcriptie te reguleren, het is immers 

bekend dat Tbx3 samenwerkt met andere factoren om zijn transcriptie functie uit te 

oefenen. Sox4, Msx1 and Msx2 zijn transcriptiefactoren die eerder zijn 

gerapporteerd rollen te spelen in hartontwikkeling. We laten zien dat Sox4, Msx1 

en Msx2 Tbx3 binden via hun DNA-binding domeinen. In Hoofdstuk 6 door ChIP 

data te combineren ontdekken we dat de DNA bindingsplaatsen van Tbx3 en Sox4 

elkaar overlappen in een regio in intron 1 van Cx43. Door ChIP analyse in het 

embryonaal hart is deze regio vervolgens geverifieerd, in vivo, gebonden te zijn 

door beide factoren. Deze regio functioneert als een hart enhancer aangetoond 

door een in vivo enhancer reporter studie in zebravis. Gebruikmakend van in vitro 

luciferase reporter studie vertoont deze vermoedelijke Cx43 enhancer een 

synergetische antagonistische reactie voor Tbx3 en Sox4. Tijdens de ontwikkeling 

van het muishart overlappen de expressiepatronen van Tbx3 en Sox4 elkaar in het 

endocard en mesenchym van de hartkussens en een klein gebied van 

interventriculair myocard. Samengevat hebben we de interactie van Tbx3 en Sox4 

geïdentificeerd, en de functie van deze interactie lijkt te zijn dat Sox4 de 

transcriptionele regulatie van Tbx3 op de Cx43 enhancer locatie vergemakkelijkt. 

De Tbx3-Sox4 interacties zouden kunnen plaatsvinden in de hartregio’s waar Tbx3 

en Sox4 samen tot expressie zijn gedurende hartontwikkeling. In Hoofdstuk 7 

gebruikmakend van ChIP analyse wordt Msx1 aangetoond Cx43 promotor te 

binden op een regio gelokaliseerd in de nabijheid van een eerder gedefinieerde 

Tbx3 bindingsplaats. We tonen aan dat Tbx3 en Msx eiwitten samenwerken in de 
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onderdrukking van Cx43 expressie in een rat hart-afgeleide cellijn. Gedurende de 

hartontwikkeling overlappen de expressie van Tbx3, Msx1 en Msx2 in het 

atrioventriculair kanaal, de regio tussen de atria en ventrikels die zijn primaire 

myocard fenotype behoudt en waaruit centrale delen van het geleidingssysteem 

inclusief de atrioventriculaire knoop zullen ontstaan. Samengevat kunnen Tbx3 en 

Msx eiwitten samenwerkend de expressie van Cx43 onderdrukken tijdens 

hartontwikkeling.  




