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SUMMARY Y 

Formationn of the mammalian heart is complex and involves a precisely 

coordinatedd series of molecular events. The heart originates from the anterior 

viscerall  mesoderm that with folding of the embryo forms linear cardiac tube. 

Thiss linear tube displays autorhythmicity, and unidirectional peristaltic 

contractionn waves. Subsequently, the heart tube loops, and atrial and 

ventricularr chambers differentiate at specific sites along the tube. Septation in 

leftt and right compartments and further remodelling eventually results in the 

four-chamberedd heart with unidirectional valves. 

Thiss thesis deals with the molecular mechanisms that control the development 

off  the four-chambered heart. The formation of these distinct compartments 

requiress of necessity compartment-specific gene expression. Because 

compartment-specificc gene expression is predominantly regulated at the 

transcriptionall  level, study of the mechanisms underlying transcriptional 

controll  of a cardiac gene is essential to the understanding of the formation and 

(functional)) maintenance of compartments within the heart. 

Thee transcription of a gene is regulated by transcription factors that interact 

withh regulatory DNA sequences that are present in the gene. Recent studies of 

genee regulation have revealed that the complete developmental expression 

patternn of individual cardiac genes is frequendy dependent on composites of 

regulatoryy DNA sequences that are called transcriptional modules. Each 

transcriptionall  module directs a subset of the overall expression pattern of a 

genee and several modules are necessary for the total transcription repertoire of 

thee gene. The expression patterns of transgenic mice that harbour fragments of 

cardiacc genes have revealed numerous regulatory DNA sequences that are 

modularr in organisation. In chapter 2 we review current knowledge of the 

differentt patterns of cardiac transgene expression in (transgenic) mice and give 

ann overview of the activity of the in vivo transcriptional modules identified so 

far.. The distinct transgene expression patterns suggest that the majority of 

regulatoryy DNA sequences respond to gradients along the antero-posterior 
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axiss rather than being confined to a morphological compartment. In chapter 3 

wee will challenge the traditional segmental model of chamber formation, which 

assumess that the developing compartments are present as a linear array of 

segmentss in the linear heart tube. In this model it is difficult to explain how the 

rightt atrium becomes connected to the right ventricle whereas the left ventricle 

iss localised in between these compartments; similarly, it is also difficult to 

explainn how the left ventricle becomes connected to the aorta while the right 

ventriclee is positioned in between. The model also does not provide a logical 

explanationn for the development of the conduction system. However, the most 

importantt limitation of the segmental model is that it distracts attention from 

thee essential phenotypic differences between the linear heart tube and the 

chamberr myocardium of the atrial and ventricles. The linear heart tube has a 

"nodall  "phenotype, which means that it displays high automaticity, slow 

intercellularr conductivity, and poorly developed sarcomeres and sarcoplasmic 

reticulum.. This contrasts to the working myocardium of atria and ventricles, 

whichh exhibit low automaticity, a relatively high intercellular conduction 

velocity,, and well-developed sarcomeres and sarcoplasmic reticulum. We 

providedd molecular support for the 'ballooning model' of chamber formation. 

Inn this model the cardiac chambers develop after rightward looping of the 

heartt tube at the outer curvatures of the S-shaped heart tube. The primary 

myocardiumm of the original heart tube persists in the inflow tract, 

atrioventricularr canal and outflow tract, which are contiguous along the inner 

curvaturess of the loops. Subsequently, the atrioventricular canal undergoes 

rightwardrightward expansion to connect the right atrium and right ventricle. The 

expressionn pattern of the genes encoding atrial natriuretic factor (ANF), 

connexinn 40, connexin 43 and chisel are specifically expressed in the 

developingg chamber myocardium and are one of the first hallmarks of 

chamberr formation. We have described the expression pattern of ANF gene 

expressionn in great detail. Since the ANF gene has been well characterised, it is 

ideall  for identifying regulatory DNA sequences involved in cardiac chamber 

formation.. We have tested the ability of a 0.7 kb regulatory region of the ANF 

genee to drive expression in the heart. 
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Wee found that this 0.7 kb ANF fragment drives reporter gene expression in 

thee atria and ventricles in a pattern very similar to that of the endogenous ANF 

gene.. Like the endogenous ANF gene, this 0.7 kb ANF regulatory region did 

nott drive reporter gene expression in the primary myocardium of the 

atrioventricularr canal, inner curvature and outflow tract. This finding raised the 

questionn of whether the ANF gene is specifically repressed in these areas or 

whetherr it is specifically activated in the atrial and ventricular chambers. In 

chapterr 4 we addressed this question and the ANF regulatory region was 

placedd upstream of a cardiac troponin I transgenic promoter, which on its own 

directss expression at high levels in the atrioventricular canal. We observed that 

thee sequence of the ANF regulatory region is able to repress the cardiac 

troponinn I driven expression in the atrioventricular canal. Furthermore, the 

repressionn in the atrioventricular canal was removed by in vivo inactivation of a 

T-boxx factor binding element (TBE) and/or a NK2-homeobox factor binding 

elementt (NKE). The transcriptional repressor Tbx2 is expressed in the 

myocardiumm of the developing heart in a pattern that is always reciprocal to 

thatt of ANF. We demonstrated that Tbx2 could form a repressive complex 

withh Nkx2.5 on the proximal ANF promoter, which competes with a Tbx5-

Nkx2.55 complex that positively regulates ANF expression. Based on these 

resultss we hypothesise that integration of the positive and negative modalities 

off  the Nkx2.5 and Tbx factors helps to define the chamber myocardium in the 

earlyy heart. When we analysed promoter fragments of decreasing size in 

transgenicc animals, we were confronted with variable levels and patterns of 

expressionn between the distinct lines harbouring the same construct and 

ectopicc expression. These problems relate to the conventional methods used 

forr the generation of transgenic mice as injection of the DNA in the 

pronucleuss of fertilised oocytes results in a variable number of transgenes that 

integratee into random genomic loci. These problems can be overcome by 

targetingg transgenes to a specific genomic locus by homologous recombination 

inn ES cells. In chapter 5 we describe this approach using three distinct ANF 

transgenee constructs. The constructs are introduced as a single copy in the 

hypoxanthinee phosphoribosyltransferase (HPRT) locus by homologous 

161 1 



recombination.. The HPRT locus is transcriptionally active and accessible in all 

tissuestissues at all developmental stages by which the inserted transgene construct 

remainss relatively unaffected by the local chromatin environment. We 

demonstratee that integration of the transgene into the HPRT locus resulted in 

exclusivee expression in the heart. Preliminary results analysing chimeric mice 

indicatee that the HPRT approach is also suitable to study the expression 

patternn of DNA fragments as small as 0.4 kb, and allows for analysing the 

effectt of point mutations of single binding sites within the promoter. Finally, 

wee generated transgenic mice with the alpha myosin heavy chain promoter 

drivingg the yeast Gal4 transcription factor gene. Although Gal4 is not known 

too be toxic, we obtained mice that developed cardiac hypertrophy. Therefore, 

(over)) expression of a transgene in the heart may non-specifically induce 

cardiomyopathy.. This finding is reported in chapter 6 and raises the question 

off  whether other genes that are thought to be causally involved in the 

establishmentt of a cardiomyopathy, indeed do have a physiological effect on 

thee observed cardiomyopathy, or whether the cardiomyopathy occurred as a 

non-specificc result of the transgene. The phenotype appeared to be copy-

numberr dependent. When using the HPRT approach that guarantees the 

integrationn of one single copy of the transgene, cardiac hypertrophy was not 

observed. . 
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Dee hartspier pompt het bloed door het lichaam. Het zuurstofarme bloed uit de 

organenn van het lichaam bereikt het hart via de onderste en bovenste holle 

aderr en wordt verzameld in de rechter boezem. Vervolgens stroomt het bloed 

naarr de rechter kamer die het bloed vervolgens naar de longslagader pompt. In 

dee longen wordt het bloed van zuurstof voorzien en via een aantal longaders 

stroomtt het bloed terug naar het hart en verzamelt zich in de linker boezem. 

Vann daaruit stroomt het bloed naar de linker kamer. De linker kamer pompt 

hett bloed naar de lichaamsslagader (aorta) die zich vertakt naar de verschillende 

organenn van het lichaam. De boezems van het hart fungeren dus als een 

verzamelplaatss voor het bloed. Ze hebben weinig pompkracht. Het eigenlijke 

pompenn van het hart wordt gedaan door de kamers. Hierbij hoeft de rechter 

kamerr alleen maar bloed naar de longen te pompen (kleine bloedsomloop), 

terwijll  de linker kamer moet zorgen dat het bloed in de rest van het lichaam 

komtt (grote bloedsomloop), en hier is veel meer kracht en druk voor nodig. 

Kleppenn tussen de boezems en de kamers, en bij de uitgang naar de slagaders 

zorgenn er voor dat het bloed niet terug kan stromen. Verder zorgt het 

tussenschott tussen de beide boezems en de beide kamers ervoor dat het 

zuurstofrijkee en zuurstofarme bloed gescheiden blijft . 

Willenn de hartspiercellen van de boezems en kamers nu tot samentrekking 

kunnenn komen dan dienen zij een prikkel oftewel impuls te ontvangen. De 

contractiee dient gecoördineerd te verlopen. Eerst moeten de boezems die het 

verzameldee bloed naar de kamers pompen contraheren en vervolgens de 

kamerss die het bloed naar de longen en naar het lichaam pompen. Het hart 

bezitt hiervoor een geleidingssysteem bestaande uit (1) de pacemaker, oftewel 

sinusknoop,, waar de impuls gegenereerd wordt, (2) de atrioventriculaire knoop, 

diee de impuls vertraagd doorgeeft aan de kamers zodat zij inderdaad 

samentrekkenn na de contractie van de boezems, en (3) een kamer deel, dat de 

impulss snel naar de punt van de kamers geleidt, zodat het bloed van daaruit 

naarr de longslagader of de aorta wordt gepompt. 
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Hett hierboven beschreven volwassen hart wordt ook wel aangeduid als een 

vier-compartimentenn hart omdat er twee boezems en twee kamers aanwezig 

zijn.. Dit vier-compartimenten hart ontstaat uit het laterale mesoderm dat een 

rechtee buisvormige structuur vormt met een arteriole pool en een veneuze 

pool.. Vervolgens ontstaan er krommingen in de buis die leiden tot een S-

vormigee hartbuis, waaraan twee binnen- en buitenbochten zijn te 

onderscheiden.. Vervolgens zien we aan de buitenbochten een viertal 

verwijdingenn ontstaan. Deze verwijdingen vormen de toekomstige 

hartcompartimenten:: de embryonale kamers en boezems. Dit proefschrift 

heeftt betrekking op de moleculaire mechanismen die betrokken zijn bij het 

ontstaann van het vier-compartimenten hart. Met andere woorden, hoe wordt er 

bepaaldd dat er op sommige plaatsen in de lineaire hartbuis gespecialiseerde 

compartimentenn zoals de boezems en de kamers ontstaan terwijl andere 

gebiedenn in de hartbuis hun embryonale karakter behouden? 

Dee vorming van deze verschillende compartimenten vereist dat er ook 

verschillendee patronen van genexpressie ontstaan. De volgorde van de 

bouwstenenn van een gen (DNA sequentie) bepaalt de informatie die erin vervat 

is.. Omdat de regulatie van gen expressie voornamelijk plaatsvindt op het 

niveauu van transcriptie dwz., het omzetten van de DNA sequentie in de RNA 

sequentiee alvorens er een eiwit wordt gemaakt, is het nuttig om de 

transcriptionelee mechanismen te bestuderen die ervoor zorgen dat een bepaald 

genn alleen maar aanstaat in een bepaald compartiment van het hart zoals 

bijvoorbeeldd de rechter boezem. Transcriptie vindt plaats doordat zogenaamde 

transcriptiefactorenn interacties aangaan met regulerende sequenties van het 

DNA.. In de voorlopercellen van de verschillende hartcompartimenten zijn dus 

ookk verschillende combinaties van transcriptie factoren noodzakelijk om de 

differentiëlee ontwikkeling van de hartcompartimenten mogelijk te maken. 

Recentee studies hebben laten zien dat de regulerende DNA sequenties waar 

dezee transcriptiefactoren aan binden niet random verspreid over het hele DNA 

vann een gen liggen maar clusters vormen. Zo'n cluster wordt aangeduid met de 

termm transcriptionele module. 
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Iederee afzonderlijke module neemt een deel van het totale expressie patroon 

vann een gen voor zijn rekening. Om het totale expressie patroon van een gen te 

bewerkstelligenn zijn dus meerdere modules nodig. Deze transcriptionele 

moduless zijn aan het licht gekomen door het bestuderen van de expressie 

patronenn van transgene muizen die elk bepaalde delen van de totale DNA 

sequentiee van een hartgen bevatten. In het tweede hoofdstuk wordt een 

overzichtt gegeven van de verschillende expressie patronen van deze transgene 

muizenn en de hieruit af te leiden transcriptionele modules. Deze expressie 

patronenn laten zien dat het activiteitsgebied van de meeste transcriptionele 

moduless niet overeenkomt met de precieze grenzen van de morfologische 

gebiedenn in het hart. 

Inn de huidige leerboeken wordt de embryonale hartbuis voorgesteld als een 

seriee aaneengeschakelde segmenten met een instroom deel, een 

gemeenschappelijkee boezem, het atrioventriculair kanaal, een linker kamer, een 

rechterr kamer, en het uitstroom segment. Met behulp van dit model zijn een 

aantall  zaken echter niet te verklaren: (1) In het volwassen hart is er een 

rechtstreekss verbinding tussen de rechter boezem en de rechter kamer en de 

linkerr kamer staat rechtstreeks in contact met de aorta. Uitgaande van de 

segmentenn is het niet mogelijk om deze rechtstreekse verbinding tot stand te 

brengenn omdat de linker kamer ertussen zit en de linker kamer kan zich niet 

verbindenn met het uitstroom deel van het hart omdat de rechter kamer 

ertussenn zit (2) Het segment model geeft geen logische verklaring voor het 

ontstaann van het geleidingssysteem. (3) Het segment model gaat voorbij aan de 

fenotypischee verschillen die er bestaan tussen het myocard van de lineaire 

hartbuiss (embryonaal myocard) en het myocard van beide boezems en kamers 

(werkmyocard).. Het embryonale myocard wordt gekenmerkt door langzame 

geleidingg van de depolarisatie golf en ten gevolge daarvan een peristaltische 

contractiee zoals bijvoorbeeld ook aanwezig is in de darm. In het werkmyocard 

vann boezems en kamers wordt de depolarisatie golf snel voortgeleid, waardoor 

dezee compartimenten snel en synchroon samentrekken. Dit is nodig voor het 

opbouwenn van voldoende bloeddruk. In hoofdstuk drie wordt een moleculaire 

onderbouwingg geleverd voor een logischer model van compartiment vorming 
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inn het hart. Dit model wordt het "ballooning model" genoemd. In dit model 

ontstaann na de krommingen van de hartbuis de beide boezems en kamers aan 

dee buitenbochten van de S-vormige hartbuis. Het oorspronkelijke embryonale 

myocardd blijf t aanwezig in het instroom kanaal, het atrioventriculaire kanaal en 

hett uitstroom gedeelte van het hart en aan de binnenbochten. Deze delen 

blijvenn dus door de binnenbochten met elkaar verbonden en zullen bijdragen 

aann het geleidingssysteem. 

Eenn aantal genen komt selectief tot expressie in de zich ontwikkelende 

boezemss en kamers van het hart. Eén van deze genen codeert voor het eiwit 

atrieell  natriuretisch factor, oftewel ANF. Eerdere studies hebben de 

regulerendee sequenties van dit gen al goed in kaart gebracht hierdoor is dit gen 

eenn ideale kandidaat om gericht te zoeken naar de regulerende DNA sequenties 

diee betrokken zijn bij het ontstaan van de boezems en kamers. Allereerst 

hebbenn we het expressie patroon van het ANF gen in detail bestudeerd. 

Vervolgenss hebben we uit de hele DNA sequentie van dit gen een relatief kort 

stukk DNA van 700 basenparen (bp) getest en gekeken in welke delen van het 

hartt dit korte stuk actief is. Het bleek dat het expressie patroon van dit 700 bp 

stukk sterk vergelijkbaar is met het expressie patroon van het endogene ANF 

gen.. Beiden laten expressie zien in het zich ontwikkelende werkmyocard van de 

boezemss en kamers en er is geen expressie in het embryonaal myocard van het 

atrioventriculairee kanaal, de binnenbocht, en het uitstroom gedeelte van het 

hart.. Bij ons rees de vraag waarom er geen ANF expressie aanwezig is in deze 

laatstgenoemdee gebieden? Komt dit doordat het ANF gen selectief door 

transcriptiee factoren wordt geactiveerd in het werkmyocard of komt dit doordat 

hett gen specifiek wordt onderdrukt (repressie) in het embryonaal myocard? 

Omm deze vraag te beantwoorden hebben we in hoofdstuk vier een zogenaamd 

dubbel-constructt gemaakt, dwz, we hebben de 700 bp van de regulerende 

sequentiee van ANF voor de 356 bp van de regulerende sequentie van het 

cardiacc troponine I gen gezet. Deze 356 bp van het cardiac troponine I gen 

sturenn met name de expressie aan in het atrioventriculaire kanaal. Uit deze 

proeff  kwam naar voren dat de regulerende sequentie van ANF in staat is om 

dee expressie van het cardiac troponine I gen te onderdrukken in het 
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atrioventriculairee kanaal. Door het maken van gerichte mutaties in de 

regulerendee sequentie van ANF is vervolgens aangetoond dat een T-box factor 

DNAA bindingselement en een NK-2 factor DNA bindingselement betrokken 

zijnn bij deze repressie. Uit de familie van NK-2 factoren blijkt de 

transcriptiefactorr Nkx2.5 te binden aan het NK-2 factor DNA 

bindingselementt en Tbx2 blijkt te binden aan het T-box factor DNA 

bindingselement.. Verder komt Tbx2 in het hart juist op die plaatsen tot 

expressiee waar ANF afwezig is en beide factoren, Tbx2 en Nkx2.5, kunnen een 

complexx vormen dat de activiteit van de ANF regulerende sequentie sterk 

verlaagt.. Wanneer we nu deze specifieke resultaten veralgemeniseren komen 

wee tot de volgende werkhypothese: vorming van de boezems en kamers 

ontstaatt alleen op die plaatsen in de hartbuis waar de repressor Tbx2 en/of 

anderee repressoren niet tot expressie komen. 

Dee bovenstaande studie is volledig afhankelijk van de analyse van transgene 

muizen.. Deze muizen worden normaliter gemaakt door het DNA construct te 

injecterenn in de pronucleus van een bevruchte eicel. Op deze manier wordt een 

willekeurigg aantal exemplaren van het DNA construct op een willekeurige 

plaatss in het genoom geïntegreerd. Hierdoor kan echter het expressie niveau en 

hett expressie patroon van verschillende transgene muizen die hetzelfde DNA 

constructt bevatten verschillen en moeten er meerdere transgene muizen lijnen 

perr construct gemaakt worden om met een zekere mate van betrouwbaarheid 

hett patroon en niveau van expressie te beschrijven. Deze mate van 

betrouwbaarheidd neemt af naarmate het DNA construct dat geïnjecteerd wordt 

korterr is, omdat dan de invloed van de omgeving waar het DNA 

terechtgekomenn is groter wordt. Door gebruik te maken van een andere 

techniekk om transgene muizen te maken kunnen deze problemen voorkomen 

worden.. Deze andere techniek zorgt er middels homologe recombinatie in 

embryonalee stamcellen voor dat er slechts 1 kopie van het DNA construct op 

eenn vaste plaats in het genoom wordt geïntegreerd. In hoofdstuk vijf hebben 

wee getest of deze techniek ook geschikt is voor relatief korte hart-specifieke 

DNAA sequenties. Een drietal ANF constructen zijn door middel van homologe 

recombinatiee in de hypoxanthine phosphoribosyltransferase locus (HPRT) 
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gebracht.. Deze HPRT locus is transcriptioneel actief en toegankelijk in alle 

weefselss en op alle tijdstippen in de ontwikkeling en zorgt er dus voor dat 

verschillendee DNA constructen op dezelfde manier beïnvloed worden door 

hett genoom. Onze resultaten laten zien dat de HPRT aanpak specifieke 

expressiee geeft in het hart. Verder geven voorlopige resultaten aan dat deze 

aanpakk ook geschikt is om (1) naar de activiteit van korte DNA constructen te 

kijkenn die maar 400 bp bevatten en om (2) naar het effect van punt mutaties 

binnenn een DNA construct te kijken. 

Tenslottee hebben we transgene muizen gemaakt waarbij de a-myosine zware 

ketenn promoter het gen voor de gist-specifieke transcriptie factor Gal4 

aandrijft.aandrijft. Alhoewel Gal4 zelf niet bekend staat als factor die een 

cardiomyopathiee kan veroorzaken, ontwikkelden de ontstane muizen wel 

cardialee hypertrophy. Dit betekent dat (over)expressie van een bepaald 

transgenn in het hart dus kan leiden tot een niet-specifieke cardiomyopathie. 

Dezee bevinding plaatst vraagtekens bij eerder vermelde resultaten van studies, 

waarbijj  op basis van de resultaten van transgene muizen, aan bepaalde genen 

eenn rol wordt toebedeeld in het ontstaan van een bepaalde cardiomyopathie. 

Eenn deel van de cardiomoyopathieën zou ook het resultaat kunnen zijn van het 

transgen,, net als bij de a-myosine zware keten-Gal4 muizen. Bij de a-myosine 

zwaree keten-Gal4 muizen bleek het fenotype afhankelijk te zijn van het aantal 

geïntegreerdee kopieën. De hierboven beschreven HPRT aanpak garandeert de 

integratiee van slechts een kopie en de muizen die gemaakt zijn met deze aanpak 

lietenn geen hypertrophy zien. Het resultaat van transgenen die verkregen zijn 

mett behulp van deze HPRT aanpak valt dus met zeer grote zekerheid toe te 

schrijvenn aan de gekozen DNA sequentie en valt niet toe te schrijven aan het 

aantall  kopieën die geïntegreerd worden in het genoom. 
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