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Samenvatt ing g 

Herr hart is het eerste functionele orgaan in het cmbrvo en is dan zichtbaar als een 

buisvormigee structuur met een uitstroomkant (arteriole pool) en een instroomkant 

(veneuzee pool). Gedurende de verdere ontwikkeling wordt er aan beide zijden van de al 

kloppendee hartbuis spierweefsel toegevoegd uit het aangrenzende mesoderm1, waaruit de 

hartbuiss zelf ook is ontstaan. In de primaire hartbuis ontstaan krommingen die leiden tot 

eenn S-vormigc hartbuis. In de 2 buitenbochten van de hartbuis ontstaan verwijdingen die 

dee toekomstige hartcompartimenten vormen: de embryonale kamers en boezems. Om 

eenn vier-compartimenten hart te krijgen die de kleine bloedsomloop (bloed van en naar de 

longen)) en de grote bloedsomloop (van en naar de rest van het lichaam) kan scheiden, 

wordenn schotten tussen de beide boezems en de beide kamers gevormd. Tevens worden 

err kleppen bij de ingang naar de rechter boezem, tussen de boezems en de kamers, en bij 

dee uitgang naar de slagaders gevormd om er voor te zorgen dat bloed niet terug kan 

stromen.. De kleppen bij de ingang naar de rechter boezem en een gedeelte van de 

schottenn tussen de boezems en kamers zijn van het begin af aan van spierweefsel. De 

anderee kleppen en het andere gedeelte van de schotten ontstaan uit embryonaal 

bindd weefsel dat zich Jn de primaire hartbuis heeft gevormd. In de muis, rat en mens 

bestaann de kleppen uit bindwecfsel, terwijl in de kip het bind weefsel van de klep tussen de 

rechterr boezem en kamer vervangen wordt door spierweefsel. Het bindweefsel in de 

schottenn wordt echter grotendeels vervangen door spierweefsel. Ook rondom de 

longvenenn en de cavale venen ontstaat spierweefsel, 

Inn dit proefschrift hebben we deze vorming van hartspierweetsel na de initiële 

ontwikkelingg van de hartbuis in de muis en kip in kaart gebracht. Zowel in de muis als de 

kipp begint deze spiervorming aan de instroomkant van het hart en verspreidt zich 

vervolgenss richting de uitstroomkant van het hart en richting de long en cavale venen. 

Hoewell  in de kip de schotten compleet spier worden, blijf t er in de muis een gedeelte van 

dee schotten bindweefsel. Om te weten te komen hoe deze spiervorming verloopt en hoe 

dezee is gereguleerd, hebben we een kweeksvsteem opgezet waarin de spiervorming kan 

wordenn nagebootst en gemanipuleerd. Gedeeltes van embryonale hartjes (explants) 

wordenn geïsoleerd en gedurende 5 tot ~i dagen gekweekt op een gelletje van collageen. 

Gedurendee deze kweek groeien veel cellen uit het explant op en in het gelletje. Om na de 

kweekk de spiercellen van de overige cellen te onderscheiden, worden de explants gekleurd 

mett behulp van spiercellen-specifieke en fluorescente antilichamen. Met de confocale 

scanningg laser microscoop worden de hartspiercellen gevisualiseerd en kan bepaald 

wordenn of hartspiercellen zich hebben gevormd op en in het gelletje. Door deze 

experimentenn met verschillende hartcompartimenten van verschillende stadia uit te 

voeren,, hebben we de ontwikkelingsperiode bepaald waarin de hartcompartimenten in 

staatt zijn om spierweefsel te vormen in kweek. Deze periode bleek grotendeels overeen te 

11 Mesoderm: middelste kiemblad van het 3-lagig embryo, waaruit hart en bloedvaten, spieren, 
skelet,, bindweefsel en het urogenitaal stelsel ontstaat. 
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komenn met de ontwikkelingsperiode waarin in het embryo de spiervorming plaatsvindt. 

Di tt duidt erop dat het kweeksvsteem een reële weerspiegeling is van de situatie in het 

embryo. . 

Hartspiervormingg in het bindweefsel van het embryonale hart kan worden 

bewerkstelligdd door migratie yan al bestaande hartspiercellen in het bindweefsel, en/of 

doorr differentiatie van bindweefselcellen in hartspiercellen. Tijdens het kweken van de 

hartcompartimentenn is het moeilijk onderscheidt te maken tussen deze twee 

mogelijkheden,, omdat pas aan het einde van de kweekperiode de hartspiercellen zichtbaar 

wordenn door de kleuring. ï:,en aantal aanwijzingen duidt er echter op dat differentiatie 

vann bindweefselcellen in hartspicrcelien betrokken is bij de hartspiervorming in de kweek. 

1)) Hartspiervorming tijdens het kweken van de hartcompartimenten vindt alleen plaats als 

bindweefsell  aanwezig is. 2) In de kweek zijn b i nd weefsel ach ti ge cellen aanwezig die 

spiercelspecifiekee eiwitten bevatten. 3) Embryonale bindweefselcellen kunnen worden 

omgevormdd in hartspiercellen als ze samen gekweekt worden met hartspierccllen van het 

uitstroomgcdecltcc van het hart. 

Omm te bepalen of omzetting van embryonaal bindweefsel cellen in hartspiercellen 

ookk plaatsvindt in het embryo zelf hebben we gekeken naar de expressie van het eiwit 

actinee dat voornamelijk in gladde spieren tot expressie komt. Tijdens de eerste fase van de 

hartspiercelvorming,, vormt dit actine een deel van de samentrekkende machinerie van de 

hartspiercel.. Gedurende de verdere ontwikkeling wordt dit "gladde spier" actine 

grotendeelss vervangen door de uiteindelijke "hartspier" actine. "Gladde spier" actine kan 

duss gebruikt woorden om hartspiercellen aan te tonen die zich in een vroege fase van 

hartspiercelvormingg bevinden. We hebben gevonden dat "gladde spier" actine tot 

expressiee komt vlak voor de expressie van hartspiercel-specifieke markers in alle gebieden 

waarr hartspiercelvorming plaatsvindt. Dit duidt erop dat deze cellen zich in een vroege 

fasee van spiercelvorming bevinden. Hieruit concludeerden we dat het zeer waarschijnlijk 

iss dat hartspiervorming in het bindweefsel van het hart plaatsvindt mede door de 

omvormingg van bindweefselcellen in spiercellen. 

Dee wand van het hartzakje draagt vroeg in ontwikkeling bij aan de vorming van de 

hartspier.. Het gedeelte van de wand van het hartzakje naast het hartspierweefsel van het 

instroomgedeeltee van het hart vormt niet alleen hartspierweefscl maar ook het proepicard. 

Hett proepicard is een structuur dat al groeiende vanuit de wand van het hartzakje uitpuilt 

inn het lumen van het hartzakje. Het proepicard reikt dan tot de achterkant van het hart en 

cellenn van het proepicard verspreiden zich over het oppervlak van het hart, vormend de 

buitenstee laag van het hart dat het epicard genoemd wordt. Vanuit het epicard worden er 

cellenn gevormd die uiteindelijk bijdragen tot het vaatstelsel van het hart en het 

bindweefsell  in het subepicard en in het hartspierweetsel. Wanneer we het proepicard 

kweken,, zien we dat er hartspiercellen ontstaan, terwijl wanneer we het epicard kweken er 

geenn hartspiercellen ontstaan. Dit duidt er op dat procpicardiale cellen in staat zijn om 

hartspiercellenn te vormen, maar dat ze, als ze gedurende de verdere ontwikkeling epicard 
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vormen,, deze capaciteit verliezen. Als we kijken naar de hartspierspecifieke marker 

"SERCA2a",, dan zien we dat de cellen van de wand van het hartzakje waar het 

proepicardd zich heeft gevormd zeer laag deze marker tot expressie brengen en dat deze 

expressiee afneemt richting de top van het proepicard. Dit duidt erop dat proepicardiale 

cellenn de eerste fase van hartspiercel vorming hebben doorlopen, maar gedurende de 

verderr ontwikkeling een andere richting zijn opgegaan, namelijk de vorming van het 

epicard.. Een ander deel van de cellen onder het proepicard zullen bijdrage tot de vorming 

vann spierweefsel aan de instroomkant van het hart. Door het kweken van het proepicard 

hebbenn we gevonden dat factoren van de Bone Morphogenctic Protein (BMP) en 

Fibroblastt Growth Factor (FGF) groeifactor families betrokken zijn bij het stimuleren ot 

juistt remmen van de hartspiervorming. De expressiepatronen van BMP 2 en 4 ter hoogte 

vann het proepicard zijn consistent met een rol van BMPs in de beslissing of de wand van 

hett hartzakje spierweefsel of epicard moet gaan vormen. Het proepicard kweek blijkt een 

goedd model te zijn voor het onderzoeken van de mechanismen die ten grondslag liggen 

aann de vorming van hartspierweefsel en epicard. 

Hett laatste hoofdstuk van dit proefschrift is een verzameling van observaties op 

hett gebied van hartspiervorming. Verschillende observaties duiden erop dat hartspier 

gevormdd kan worden als gevolg van migratie van bestaand hartspier of als gevolg van 

differentiatiee vanuit bindweefsel- of epitheelcellen. Ook hebben we gekeken naar welke 

factorenn potentieel betrokken zijn bij deze hartspiervorming. Onder andere BMPs, FGFs 

enn Transforming Growth Factor (TGF)J3s blijken betrokken te zijn. Onderzoek met 

behulpp van knock-out muizen en adenovirussen wijzen er echter op dat TGFP's indirect 

betrokkenn zijn bij hartspiervorming. 

Dee resultaten beschreven in dit proefschrift dragen bij aan de vermeerdering van 

onzee kennis over het proces van hartspiervorming. Deze kennis is nodig voor het 

begrijpenn van aangeboren hartafwijkingen, waaraan verstoring van hartspiervorming ten 

grondslagg ligt, en om in de toekomst te komen tot een rationele therapie. Ook in de 

volwassenn situatie zou deze kennis een onverwachte belangrijke toepassing kunnen 

vinden.. Immers vrijwel al het bindweefsel tussen de hartspiercellen in de gebieden van het 

hartt die verbindweefseld zijn ten gevolge van een hartaanval, is uiteindelijk afkomstig van 

hett proepicard. Dit proepicard had ooit de potentie had hartspiercel re worden. Wanneer 

wee nu begrijpen hoe de blokkade richting hartspiercel differentiatie totstandkomt, kunnen 

wcc nagaan of deze blokkade ook kan worden opgeheven, hetgeen ongekende 

therapeutischee mogelijkheden zou bieden. Bindweefsel, dat is ontstaan als gevolg van een 

hartaanval,, zou dan omgezet kunnen worden in functioneel hartspierweetsel. 
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