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Aangeboren hartafwijkingen zijn verantwoordelijk voor 25% van alle aangeboren

afwijkingen. Een groot deel van de hartafwijkingen ontwikkelt aan de veneuze zijde

van het hart, zoals sinus venosus defecten, atrium septum defecten en abnormale

uitmondingen van de longvenen. Het veneuze pool gebied is niet alleen een

veelvoorkomende locatie van anatomische afwijkingen, maar is ook vaak betrokken

bij het ontstaan van hartritmestoornissen, zoals atriumfibrilleren en ziekte van de si-

nusknoop.

Dit proefschrift richt zich op de ontwikkeling van het myocard aan de veneuze

pool van het hart, bestaande uit het myocard van de atria, het sinus venosus myocard

dat de cavale venen omgeeft, en het myocard rond de longvenen. We bieden nieuwe

inzichten in hoe dit myocard zich vormt, vanaf de locatie en aard van de voorloper-

cellen tot het mechanisme van vorming van de uiteindelijke myocard structuren.

Verder laten we zien wat er fout kan gaan in de ontwikkeling van deze gebieden.

In de introductie, Hoofdstuk 2, wordt de ontwikkeling van de veneuze pool kort

samengevat en bediscussiëren we de mogelijke onderliggende oorzaken van atri-

umfibrilleren vanuit het oogpunt van de ontwikkeling. Atriumfibrilleren is de meest

voorkomende hartritmestoornis en treft ongeveer 1% van de totale bevolking,

oplopend tot zelfs 10% van de 80-plussers. Alhoewel bekend is dat atriumfibrilleren

onder andere zijn oorsprong kan hebben in het myocard rondom de cavale venen,

ontstaan veruit de meeste gevallen vanuit het myocard dat de longvene omgeeft.

Door de kennis over de ontwikkeling van de veneuze pool verkregen met het onder-

zoek in dit proefschrift en uit de literatuur te combineren hebben we geprobeerd om

begrijpelijk te maken waarom bepaalde gebieden in het hart de voorkeurlocaties zijn

voor het ontstaan van hartritmestoornissen. 

De volgende drie hoofdstukken concentreren zich op de ontwikkeling van

het sinus venosus myocard. De embryonale sinus venosus is opgebouwd uit een

rechter en linker sinushoorn. De rechter sinushoorn zal de bodem van de systemis-

che veneuze sinus vormen en de proximale myocardiale delen van de vena cava su-

perior en inferior omgeven. De linker sinushoorn zal in de muis blijven bestaan rond

de linker superior vena cava, terwijl hij bij de mens de sinus coronarius zal vormen.

In Hoofdstuk 3 is de oorsprong van de voorlopercellen van de sinus venosus

in het cardiogene mesoderm in relatie tot de andere voorlopercellen van het hart

bestudeerd. De initiële embryonale hartbuis wordt gevormd als de twee bilaterale

cardiogene regio’s in het splanchnische mesoderm, het ‘eerste hartveld’ genoemd,

differentiëren naar myocard en midsagitaal fuseren. Cellen uit het midden van het

cardiogene mesoderm, het ‘tweede hartveld’ genoemd, zullen na de initiële vorming

van de hartbuis zorgen voor verlenging van de hartbuis door cellen toe te voegen

aan de arteriële en veneuze pool en het dorsale mesocard. In deze studie hebben

we met DiI labeling en korte termijn lineage analyse laten zien dat de sinus venosus

voorlopercellen caudaal gesitueerd zijn in het cardiogene mesoderm, lateraal van
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alle andere cardiale voorlopercellen. Terwijl de mediale voorlopercellen door vouwing

van het embryo dorsaal van de hartbuis komen te liggen, verplaatsen de sinus veno-

sus voorlopercellen zich van lateraal in het cardiogene mesoderm naar ventraal van

de nu gevormde veneuze pool. Met behulp van drie dimensionale reconstructies

hebben we inzicht verkregen in hoe de sinus venosus voorlopercellen en tweede

hartveld cellen zich verplaatsen gedurende de vorming van de hartbuis.  Deze pop-

ulaties blijven gedurende de ontwikkeling gescheiden in plaats en verschillend in ex-

pressiepatroon. Initieel brengen alle cardiale voorlopercellen de transcriptie factoren

Isl1 en Nkx2-5 tot expressie. De sinus venosus voorlopercellen verliezen, in tegen-

stelling tot de andere cardiale voorlopercellen, Isl1 en Nkx2-5 expressie lang voordat

ze differentiëren naar myocard. 

Hoofdstuk 4 beschrijft het proces van myocardvorming aan de systemische

veneuze pool van het hart. Het myocard dat initieel de veneuze pool van het hart

vormt wordt opgenomen in de atria. Pas na (E) 9,5 dag van embryonale ontwikkeling,

nadat kamervorming is geïnitieerd, differentiëren de sinus venosus voorlopercellen

naar myocard. Dit sinus venosus myocard wordt gekarakteriseerd door de

afwezigheid van Nkx2-5 expressie. Lineage experimenten hebben verder laten zien

dat het sinus venosus myocard, in tegenstelling tot de rest van het myocard van het

hart, ontstaat uit Nkx2-5–negatieve voorlopercellen. Zowel de voorlopercellen als de

myocyten van de sinus venosus myocard brengen Tbx18 tot expressie. In deze studie

hebben we laten zien dat Tbx18 nodig is voor de normale vorming van de sinus veno-

sus. In Tbx18 deficiënte embryo’s treedt vertraagde vorming van het sinus venosus

myocard en abnormale vorming van de cavale venen op.

De rol van Nkx2-5 is verder onderzocht in Hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk

hebben we ons geconcentreerd op de vorming van de sinusknoop in de sinus veno-

sus. De initiële hartbuis is opgebouwd uit langzaam geleidende myocyten die intrin-

sieke pacemakeractiviteit bevatten. Dominante pacemakeractiviteit kan altijd

gevonden worden aan de meest caudale zijde van de veneuze pool, wat ervoor zorgt

dat elektrische activiteit en contractie van de veneuze naar de arteriële pool lopen.

In deze studie hebben we aangetoond dat Hcn4 expressie, dat verantwoordelijk is

voor pacemaker activiteit in muizenembryo’s, in het proximale deel van de veneuze

pool van de initiële hartbuis overlapt met Nkx2-5 expressie. Tegelijkertijd met de

vorming van de Nkx2-5-negatieve sinus venosus, beperkt de expressie van Hcn4

zich tot dit nieuw gevormde myocard. Met behulp van Nkx2-5 knock-out en hypo-

morfe embryo’s hebben we laten zien dat deze factor essentieel is voor de restrictie

van Hcn4 tot de Nkx2-5-negatieve sinus venosus en sinusknoop. De sinusknoop on-

twikkelt, na E9,5, als een verdikking aan de rechterkant van de sinus venosus en

brengt meteen na zijn vorming Tbx3 tot expressie. Tbx3 onderdrukt kamerdifferenti-

atie, een mechanisme waardoor de Tbx3 positieve sinusknoop wordt afgeschermd

van differentiatie naar atrium myocard. Het programma voor sinusknoop vorming
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wordt aan de linker zijde onderdrukt door Pitx2c. Pitx2c knock-out embryo’s ontwikke-

len een sinusknoop aan zowel de rechter als linkerzijde van hart.

Terwijl het sinus venosus myocard aan de ventrale zijde van de atria vormt

om de systemische veneuze ingang te bekleden, vormt aan de dorsale zijde van de

atria de andere veneuze verbinding met het hart, de longvene. De longvene mondt

uit in het midden van de gezamenlijke atria. Door vorming van het atrium septum

rechts van deze uitmonding, zal de longvene een exclusieve verbinding met het linker

atrium krijgen. Deze verbinding wordt omgeven door een myocardlaag, net zoals de

verbinding van de cavale venen met het rechter atrium. In zowel mens als muis begint

de ontwikkeling van de longvene met een enkele verbinding naar het atrium. In de

muis blijft deze enkele verbinding behouden met een lange myocardboom rond de

vertakkende longvenen. In de mens wordt de longvene samen met zijn myocard

deels opgenomen in het linker atrium, waardoor vier longvenen met relatief korte my-

ocardlagen uitmonden in het linker atrium. Hoofdstuk 6 is gewijd aan de ontwikkeling

van het myocard rond de longvenen. Onze data laten een twee-fasemodel zien voor

de ontwikkeling van het longvene myocard. In eerste instantie vormt zich, door middel

van differentiatie van omliggend mesenchym, een eerste myocard populatie aan het

proximale deel van de longvene. In tweede instantie initieert deze myocard populatie

een fase van snelle proliferatie en expansie om de myocardiale boom om de longve-

nen te vormen. Pitx2c deficiënte embryo’s ontwikkelen de myocardiale boomstructuur

niet, doordat ze falen om de initiële longvene myocard cellen te vormen. Met behulp

van lineage analyse hebben we aan kunnen tonen dat er geen bijdrage is van atrium

cellen aan het longvene myocard. Verder liet lineage analyse zien dat het longvene

myocard, in tegenstelling tot het sinus venosus myocard, ontwikkelt vanuit Nkx2-5-

positieve voorlopercellen. Dit wijst op een verschillende oorsprong van de twee

veneuze myocard structuren. Nkx2-5 en het target gap-junction gen Cx40 komen tot

expressie in het atrium en het longvene myocard, maar niet in de sinus venosus, die

in plaats daarvan het essentiële pacemakerkanaal Hcn4 tot expressie brengt. Door

verlaging van het Nkx2-5 eiwit niveau in een hypomorf model, schakelt het longvene

myocard om naar een Cx40-negatief, Hcn4-positief sinusknoop-achtig fenotype.

Deze omschakeling naar een pacemaker-achtig genprogramma suggereert dat

Nkx2-5 een rol kan spelen in de ontwikkeling van atriumfibrilleren. 

Net voordat het longvene myocard begint te ontwikkelen, ontwikkelt aan de

rechter kant van de ontwikkelende longvene een mesenchymale celpopulatie, de

‘spina vestibuli’ ook wel het ‘dorsale mesenchymale uitsteeksel’ genoemd. Deze

celpopulatie zal een verbinding vormen met de atrioventriculaire kussens en deel uit

gaan maken van het atrioventriculaire septum complex. In Hoofdstuk 7 hebben we

met behulp van lineage analyse aangetoond dat de ‘spina vestibuli’, in tegenstelling

tot het overige mesenchym van het atrioventriculaire septum complex, niet afkomstig

is van het endocard, maar een extracardiale oorsprong heeft. Drie dimensionale re-
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constructies hebben laten zien dat deze extracardiale populatie geen zichtbaar uit-

steeksel vormt in het atriële lumen. De morfogenese van dit gebied is van groot klin-

isch belang, door de hoge incidentie van atrium- en atrioventriculaire septumdefecten. 
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