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Nederlandse Samenvatting 
 
Aangeboren  hartafwijkingen  zijn  met  een  prevalentie  van  ~1%  één  van  de  meest 
voorkomende  aangeboren  aandoeningen.  Ze  dragen  aanzienlijk  bij  aan  de  sterfte  van 
pasgeborenen  in hun eerste  levensjaar en aan de morbiditeit en mortaliteit op volwassen 
leeftijd  als  gevolg  van  late  complicaties.  Hartafwijkingen  vinden  hun  oorsprong  in 
verstoringen van de ontwikkeling als gevolg van o.a. onderliggende genetische defecten. Ons 
begrip  van  hartontwikkeling  is  de  laatste  15  jaar  aanzienlijk  toegenomen.  Geavanceerde 
moleculair  biologische  technieken  hebben  ons  in  staat  gesteld  om  diermodellen  van 
aangeboren hartafwijkingen  te  genereren  en  te  analyseren  en de  expressie  van  genen  te 
beïnvloeden in de verschillende celtypen van het hart. De laatste jaren is ook de interesse in 
de ontwikkelingsbiologie van voorlopercellen van het hart sterk toegenomen, hetgeen een 
belangrijke rol zal gaan spelen in het repareren van aangeboren en verworven hartdefecten. 
Ons  inzicht  in  the  genetische,  epigenetische  en  moleculaire  mechanismem,  die  de 
specificatie en differentiatie van hartvoorlopercellen reguleren, zijn daarbij onontbeerlijk. 

Het hart is het eerste orgaan dat functioneel is in het zich ontwikkelende embryo en 
is essentieel voor de distributie van zuurstof en voedingsstoffen en voor het verwijderen van 
metabole afbraakproducten. De vorming van het humane hart vangt aan tussen de 17e en 
19e  embryonale  dag,  (corresponderend  met  embryonale  dag  7,5  in  de  muis)  wanneer 
cardiogene mesodermale  voorlopercellen  differentiëren  als  reactie  op  inductieve  signalen 
afkomstig  van  naburige  ectodermale,  mesodermale  en  endodermale  cellen.  Hierdoor 
worden verscheidene transcriptieprocessen geactiveerd, die nodig zijn voor de differentiatie 
van  voorlopercellen  in  hartspiercellen  (cardiomyocyten)  en  endotheel.  De 
hartvoorlopercellen  migreren  en  differentiëren  zodanig  dat  er  een  hoefijzervormige 
myocardiale structuur ontstaat (cardiac crescent), en kort hierna een komvormig hart. Aan 
de dorsale zijde zal het komvormig hart sluiten en zo een hartbuis vormen, die peristaltisch 
en  uni‐directioneel  zal  contraheren  en  vastzit  aan  het  embryo  aan  de  veneuze  en  de 
arteriële pool. Gedurende de verdere ontwikkeling zullen cardiomyocyten in specifieke delen 
van het embryonale buisvormige hart differentiëren tot de hartboezems en ‐kamers en een 
4‐kamerig hart vormen. 

De  cellen  die  bijdragen  aan  de  vorming  van  de  cardiac  crescent  zijn  de  eerste 
voorlopercellen  die  differentëren  tot  cardiomyocyten  en  worden  gezamenlijk  ook  wel 
aangeduid  als  "First Heart  Field".  Een  groot  deel  van  de  hartvoorlopercellen  blijft  echter 
dorsaal en mediaal van de cardiac crescent aanwezig als een groep van ongedifferentieerde 
prolifererende cellen. Deze hartvoorlopercellen worden pas na de vorming van de hartbuis 
toegevoegd,  en  worden  daarom  aangeduid  als  Second  Heart  Field  (SHF)  cellen.  Enkele 
decennia  geleden  werd  de  dynamische  groei  en  additie  van  deze  cellen  voor  het  eerst 
beschreven  in het embryonale kippenhart. Recentere genetische studies  in de muis  lieten, 
o.a. door middel van retrospectieve analyse van klonale hartvoorlopercelmigratie, zien dat 
de  initiatie  van  differentiatie  sterk  correleert  met  het  moment  van  toevoeging  van  de 
voorlopercellen aan het hart. Deze resultaten hebben geleid tot het huidige paradigma dat 
de hartbuis  toeneemt  in grootte doordat cellen progressief worden  toegevoegd en  zo het 
uitstroomkanaal,  rechter  ventrikel en  ventrikelseptum alsook het  resterende deel  van het 
linker ventrikel en atria vormen.  
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In dit proefschrift behandelen we de ontwikkeling van voorlopercellen van de arteriële pool 
van het hart en richten we ons op de moleculaire en genetische basis van aangeboren 
hartafwijkingen. In Hoofdstuk 1 vatten wij de recente ontwikkelingen binnen de 
hartmorfogenese samen, met een speciale focus op de onwikkeling van het SHF. 

 
In Hoofdstuk 2 beschrijven we hoe het ongesepteerde uitstroomkanaal, dat de verbinding 
vormt  tussen  het  kamer  en  de  kieuwboogarteriën,  transformeert  tot  de  grote 
intrapericardiale vaten,  te weten de aorta en  truncus pulmonalis. Lang werd aangenomen 
dat  de  voorlopercellen  van  het  rechterventrikel  in  vogels  reeds  aanwezig  zijn  in  de 
embryonale  hartbuis  als  pre‐ventrikel  cellen  en  geen  deel  uitmaken  van  extracardiale 
prolifererende  cellen  zoals  aanwezig  in  zoogdieren.  Dit  zou  duiden  op  een  evolutionair 
verschil  in  rechterventrikel  ontwikkeling.  Om  dit  verschil  nader  te  onderzoeken 
beoordeelden wij eerst de distale grens van myocardiale en niet‐myocardiale cellen  in het 
uitstroomkanaal  van  het  hart  door  middel  van  fluorescente  immuno‐histochemie. 
Vervolgens bepaalden we de  lengte van het myocardiale en niet‐myocardiale  component. 
Wij  zagen  dat  het  niet‐myocardiale  component  tussen  de  distale  myocardiale  grens  en 
pericardiale  reflectie  pas  evident  wordt  na  stadium  Hamilton/Hamburger  (HH)  22,  en 
toeneemt  in  lengte  terwijl het myocardiale  component  verkort. Migratie  van myocardiale 
cellen van het uitstroomkanaal werd in kaart gebracht door deze cellen rond stadia HH16 en 
22 in ovo te labelen met een lipofiele celmarker (DiI) en vervolgens 96 uur te re‐incuberen. 
Een significant deel van de myocardiale wand van het uitstroomkanaal werd geïncorporeerd 
in het rechterventrikel. Wij laten hiermee zien dat het getrabeculariseerde deel van de vrije 
wand  van  het  rechterventrikel  afkomstig  is  van  uitstroomkanaalmyocard,  hetgeen  weer 
afkomstig  is  van  het  SHF.  Deze  resultaten  tonen  aan  dat,  in  tegenstelling  tot  eerdere 
aannames,  de  ontwikkeling  van  het  hart  in  vogels  en  zoogdieren  vergelijkbaar  is,  en  dus 
waarschijnlijk evolutionair gezien geconserveerd  is. Daarmee zijn studies uitgevoerd  in o.a. 
kippenembryo’s te extrapoleren naar de humane situatie. 

 

In Hoofdstuk 3 behandelen wij de transformatie van de humane kieuwboogarteriën tot de 
grote  vaten  zoals  de  aorta,  truncus  pulmonalis  en  aftakkingen.  De  ontwikkeling  en 
transformatie  van  de  arteriële  pool  is  onderhevig  aan  genetische,  hemodynamische  en 
omgevingsfactoren.  Verstoringen  van  dergelijke  factoren  tijdens  de  embryonale 
ontwikkeling kunnen  resulteren  in aangeboren afwijkingen van de grote vaten, die  samen 
1/3  van  alle  aangeboren  hartafwijkingen  vormen.  Vele  bestaande  overzichten  van  de 
ontwikkeling van de humane arteriën lijken gebaseerd te zijn op overzichten die bestaan van 
lagere  vertebraten  en  worden  veelal  door  elkaar  gebruikt.  De  overzichten  van  de 
kieuwboogarteriën in muis en kip zijn recentelijk zeer accuraat beschreven. Dit is helaas niet 
het  geval  geweest  voor humane  kieuwboogarteriën; het meest  accurate overzicht  van de 
mens  is  immers  al  bijna  100  jaar  oud  en wordt  dikwijls  incorrect  beschreven.  Studies  in 
diermodellen hebben ons  inzicht  in de  transformatie van de kieuwboogarteriën weliswaar 
vergroot,  maar  relevante  moleculaire  data  tijdens  de  ontwikkeling  van  de  humane 
kieuwboogarteriën, welke ons in staat zouden stellen dierenstudies te extrapoleren naar de 
humane  situatie,  ontbreken  nog.  Om  te  bepalen  in  hoeverre  een  dergelijke  extrapolatie 
gerechtvaardigd  is,  werden  interactieve  driedimensionale  (3D)  reconstructies  van  de 
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humane  kieuwboogarteriën  gegenereerd,  gecombineerd met  de  expressie  patronen  van 
essentiële  transcriptiefactoren  tijdens  de  transformatie  van  de  arteriële  pool.  Onze 
resultaten  dragen  bij  aan  de  interpretatie  van  het  transformatieproces  van  de 
kieuwboogarteriën, alsmede de vergelijking met eerder gepubliceerde overzichten. Het lijkt 
erop  dat  de  beschrijving  van  de  exacte  bijdrage  van  de  kieuwboogarteriën  aan  de  grote 
vaten  en  aftakkingen  lijkt  vooral  gebaseerd  te  zijn  op  congenitale  afwijkingen  van  de 
arteriële pool en zijn vaak niet op andere manieren onderzocht. Genetische en cellabeling 
studies zullen derhalve specifieke  informatie geven over de oorsprong van de verschillende 
componenten en zijn daarmee onmisbaar  in het verklaren van afwijkingen van de arteriële 
pool. Concluderend  kunnen we  stellen dat het mechanisme dat  ten grondslag  ligt aan de 
ontwikkeling  en  transformatie  van  de  kieuwboogarteriën  in  de  mens,  muis  en  kip 
grotendeels  geconserveerd  is.  De  huidige  morfologische,  moleculaire  en  genetische 
inzichten  verkregen  door middel  van  diermodellen  zijn  daarmee  te  extrapoleren  naar  de 
humane situatie. Tenslotte is het interactieve aspect van ons model zowel van educatieve als 
klinische waarde, en  zal bijdragen  aan onze  inzichten  in de etiologie en pathogenese  van 
verscheidene arteriële pool defecten. 

 

We bestudeerden  tevens de genetische en moleculaire basis van de ontwikkeling van het 
SHF.  We  hebben  gekeken  naar  de  rol  van  drie  leden  van  de  T‐box  familie  van 
transcriptiefactoren,  te  weten  Tbx1,  Tbx2  en  Tbx3.  In  Hoofdstuk  4  exploreerden  wij  de 
ontwikkeling van subpulmonale myocardiale (voorloper)cellen, die een bijdrage leveren aan 
de myocardiale wand van de truncus pulmonalis en tevens afhankelijk zijn van de functie van 
Tbx1  als  regulator.  In  de  mens  is  TBX1  een  kandidaatgen  voor  de  hartafwijkingen  die 
voorkomen in patiënten met het 22q11.2 Deletie Syndroom (22q11.2DS). Dit syndroom is in 
de meeste gevallen het resultaat van een deletie van ongeveer 40 genen (inclusief TBX1) op 
chromosoom  22.  Transgene muizen  die  het  Tbx1  gen missen  hebben  afwijkingen  in  de 
truncus arteriosus en de kieuwboogarteriën. Recente studies hebben tevens aangetoond dat 
subpulmonaal en veneus myocard afsplitsen van dezelfde voorlopercellen, maar helaas zijn 
de onderliggende mechanismen nog onduidelijk. Om te begrijpen welke processen verstoord 
zijn  in  dit  subpulmonaal  myocard  identificeerden  wij  eerst  de  transcriptionele 
eigenschappen  van  het  distale  myocard  van  het  uitstroomkanaal  van  het  wildtype 
embryonale dag 10.5 muizenhart door middel  van microarray’s. Deze data  lieten  zien dat 
een aantal genen, te weten Sema3c, EFHD1, BARX1, DLX2 and NRP2, verhoogd tot expressie 
komen  in de onderwand  van het uitstroom  kanaal. Deze  genen  spelen een essentiële  rol 
tijdens de ontwikkeling, migratie en differentiatie van cardiale neurale lijstcellen, nodig voor 
septatie van het uitstroomkanaal. Aan de hand van genetische fatemap studies in transgene 
muizen laten we vervolgens zien dat het aantal voorlopercellen van subpulmonaal myocard 
drastisch afneemt  in afwezigheid van Tbx1, wat een verklaring kan bieden voor de septatie 
defecten die we vinden  in Tbx1‐deficiënte foetusen. Additionele genetische en moleculaire 
fatemap studies alsook 3D‐reconstructies werden gebruikt om de afname van subpulmonaal 
myocard  nader  te  bestuderen  in  afwezigheid  van  Tbx1.  We  observeerden  dat  zowel 
proliferatie als anterieure migratie van caudale SHF cellen was aangedaan, en dat SHF cellen, 
die normaal een bijdrage  leveren aan de arteriële pool, naar de veneuze pool migreerden. 
We  laten  hiermee  zien  dat  Tbx1  een  cruciale  rol  speelt  in  het  specificeren  van 
hartvoorlopercellen en dat Tbx1 nodig is voor de ontwikkeling van zowel de arteriële als de 
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veneuze  pool.  Deze  bevindingen  zullen  onze  inzichten  in  the  etiologie  van  de  complexe 
aangeboren hartafwijkingen die voorkomen in 22q11.2DS patiënten vergroten.  

 

  Naast  Tbx1  zijn  zowel  Tbx2  als  Tbx3  nodig  voor  de  normale  ontwikkeling  van  het 
uitstroomkanaal van het hart. In Hoofdstuk 5 onderzochten we de gezamenlijke rol van deze 
drie transcriptiefactoren tijdens hartontwikkeling middels immunohistochemische studies en 
genexpressie analyses in muizen die deficiënt zijn voor Tbx1, Tbx2 of Tbx3. Onze bevindingen 
wijzen  erop  dat  deze  drie  transcriptiefactoren  een  regulatoir  netwerk  vormen  tijdens  de 
ontwikkeling van de pharyngeale regio en het uitstroomkanaal. Tbx1  lijkt een rol te spelen 
gedurende de periode dat Tbx2 en Tbx3 tot expressie komen in de pericardiale wand dorsaal 
van het hart en in het mesenchym dat afkomstig is van neurale lijst cellen, een populatie van 
cellen  die  bijdragen  aan  diverse  weefseltypes,  inclusief  het  aortico‐pulmonale  septum. 
Aangezien Tbx1 niet tot expressie komt  in neurale  lijst cellen,  is het effect op Tbx2 en Tbx3 
waarschijnlijk  indirect  van  aard.  Tevens  wordt  dit  effect  gemedieerd  door  veranderde 
intercellulaire  signalen  tussen  Tbx1‐positieve mesodermale  cellen,  pharyngeale  cellen  en 
neurale  lijst  cellen.  Verlies  van  zowel  Tbx2  en  Tbx3  resulteerde  in  vroege 
ontwikkelingsstoornissen  en  hypoplasie  van  het  uitstroomkanaal  en  de  rechter  kamer, 
hetgeen suggereert dat de ontwikkeling van het SHF verstoord is. Tevens vonden we dat, in 
afwezigheid van Tbx2 en Tbx3, zowel Tbx1 als Bmp4 verhoogd waren en dat Shh verlaagd tot 
expressie  kwam  in  ventraal  gelegen  inductieve endodermale  cellen. Deze data  impliceren 
dat  Tbx2  en  Tbx3  essentieel  zijn  voor  de  expressie  van  Tbx1,  Bmp4  en  Shh  in  specifieke 
regio’s  die  relevant  zijn  voor  de  ontwikkeling  van  het  hart.  Daarnaast  vertonen 
muizenembryo’s,  die  alle  allelen  voor  Tbx1/Tbx2  of  Tbx1/Tbx3 missen  afwijkingen  in  het 
cardiopharyngeale gebied die  sterk  lijken op de defecten  in Tbx2/Tbx3 dubbelhomozygote 
embryo’s.  Deze  afwijkingen  gaan  gepaard  met  toegenomen  FGF  en  afgenomen  BMP 
signalen,  die  daarmee  differentiatie  en  proliferatie  van  SHF  cellen  beïnvloeden.  Onze 
resultaten benadrukken de centrale rol van dit T‐box netwerk en identificeren TBX2 en TBX3 
als kandidaatgenen in TBX1‐haplo‐insufficiënte 22q11.2DS patiënten. 

In Hoofdstuk 6 richtten wij ons op het vinden van nieuwe kandidaatgenen die in potentie bij 
kunnen dragen aan de ontwikkeling van geïsoleerde "Tetralogie van Fallot” (ToF), de meest 
voorkomende cyanotische aangeboren hartafwijking. Mutaties in verscheidene genen zijn al 
in verband gebracht met ToF. Wij poogden om bij te dragen aan de lijst van kandidaatgenen 
door middel  van  next‐generation  sequencing  van  geselecteerde  genen.  Door middel  van 
genetische  analyse  van  de  genen  CRKL,  GATA6  en  FRS2  in  een  patiëntencohort  van 
geïsoleerde ToF patiënten vonden wij verschillende varianten in niet‐coderende sequenties, 
inclusief  intronen en 3’‐UTR die mogelijk een belangrijke  rol  spelen  in de  transcriptionele 
regulatie van genen. De methode  leent zich goed voor een snelle screening van honderden 
DNA  samples. Onze  resultaten  laten  tevens  zien dat  functionele mutaties  zeldzaam  zijn  in 
patiënten  met  deze  aangeboren  hartafwijking.  Dit  is  in  overeenstemming  met  de 
waarneming  dat  vele  niet‐coderende  DNA  sequenties  cruciaal  zijn  voor  spatiotemporele 
genexpressie alsmede mRNA translatie en stabiliteit en zouden moeten worden onderzocht 
op mutaties.  In de  toekomst zullen dergelijke  technieken  in combinatie met diermodellen, 
de huidige databases, en  in vitro en  in vivo studies ons  inzicht  in de etiologie en ontogenie 
van aangeboren hartafwijkingen zoals ToF, vergroten. 


