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Drie weken na de bevruchting is het al mogelijk een kloppend hart waar te nemen in het zich 

ontwikkelende menselijke embryo. Zo vroeg in de ontwikkeling is het hart een buisvormige 

structuur, die het bloed van de veneuze instroom naar de arteriële uitstroom pompt door 

middel van peristaltische contracties. De wand van de hartbuis bestaat uit een binnenste 

endocardiale laag en een buitenste myocardiale spierlaag. De cellen van de spierlaag worden 

cardiomyocyten genoemd en hebben een aantal belangrijke ‘embryonale’ eigenschappen 

gemeenschappelijk, waaronder hoge automaticiteit (de eigenschap van een cel om zelf een 

elektrische prikkel te kunnen genereren), lage contractiliteit (de mogelijkheid tot 

samentrekken), en een lage impuls-voortgeleidingssnelheid. Nadat de rechte hartbuis is 

gevormd begint deze uit te bochten naar voren en naar rechts. Rond dezelfde tijd wordt op 

specifieke plaatsen van de nu ontstane buitenste bocht van de hartbuis een specifiek 

genprogramma aangeschakeld, waardoor de eigenschappen van de cellen ter plaatse 

veranderen (differentiëren). Dit proces markeert het begin van de ontwikkeling van de 

boezems (atria) en de kamers (ventrikels). De spiercellen van de zich ontwikkelende atria en 

ventrikels hebben andere, typische ‘werk’ eigenschappen gemeenschappelijk, zoals hoge 

contractiliteit en hoge voortgeleidingssnelheid, maar lage automaticiteit. Met deze 

eigenschappen zijn de kamers perfect toegerust om het bloed met kracht voort te pompen in 

het nu snel groeiende embryo. De rest van het uitbochtende hart, namelijk het instroom gebied 

(inflow tract), het atrioventriculaire kanaal (de embryonale structuur die de atria met de 

ventrikels verbindt), de binnenste curvatuur (dat gedeelte van de hartbuis dat zich aan de 

binnenbocht bevindt) en het uitstroom gebied (outflow tract), differentieert niet tot kamer-

spiercel, maar behoudt zijn embryonale eigenschappen gedurende een langere periode (zie 

ook figuur 3 in hoofdstuk 2, waarin bovenstaand proces aan de hand van een tekening wordt 

uitgelegd). Uit deze laatstgenoemde structuren ontwikkelen zich onder andere de knopen van 

het geleidingssysteem van het hart, welke ook in het volwassen stadium gekarakteriseerd 

worden door de eerder genoemde ‘embryonale’ spiercel-eigenschappen. De sinusknoop, die 

ontstaat in het instroom gebied, is een gespecialiseerde spiercel-structuur bij de instroom van 

de bovenste lichaamsader in het rechter atrium. Deze structuur heeft de hoogste automaticiteit 

van alle hartspiercellen en genereert de elektrische prikkel die het hart aanzet samen te 

trekken. Vanuit de sinusknoop wordt de elektrische impuls voortgeleid door de atriale wand, 

welke als reactie samentrekt, waarna de impuls terecht komt in de atrioventriculaire knoop. 

De atrioventriculaire knoop ontstaat uit het atrioventriculaire kanaal. In het volwassen 

stadium is de atrioventriculaire knoop de enige myocardiale structuur die de atria, via de 

atrioventriculaire bundel, met de ventrikels verbindt. Verder zijn de atria en ventrikels 

elektrisch gescheiden door bindweefsel. De atrioventriculaire knoop heeft twee belangrijke 

eigenschappen. Ten eerste vertraagt de atrioventriculaire knoop de impuls voordat hij deze 
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doorgeeft aan de ventrikels, waardoor deze net iets later samentrekken dan de atria. Hierdoor 

profiteren de ventrikels optimaal van de extra instroom van bloed door de atria-contractie, en 

pompen dus een zo groot mogelijk volume per slag. Ten tweede heeft ook de 

atrioventriculaire knoop een hoge automaticiteit, zodat, wanneer de sinusknoop uitvalt, de 

atrioventriculaire knoop een prikkel kan genereren die de kamers aanzet samen te trekken. 

Gedurende hieropvolgende stappen van ontwikkeling wordt, door een samenspel van 

differentiatie, celgroei, celdeling, en toevoeging van cellen aan het hart, het vierkamerige 

volwassen hart gevormd. Dit bevat veel fenotypisch verschillende cellen. In het volwassen 

hart zijn het linker en rechter atrium, evenals de linker en rechter ventrikel, volledig van 

elkaar gescheiden door tussenschotten, waardoor de long- en de lichaams-bloedsomloop 

gescheiden functioneren. Het hart bevat kleppen die een efficiënte bloedstroom in één richting 

verzekeren, en het gespecialiseerde geleidingssysteem van het hart verzekert opeenvolgende, 

synchrone contractie van de atria en de ventrikels. Op moleculair niveau moeten veel 

beslissingen worden genomen voordat de embryonale hartcellen zich in een correct patroon 

ontwikkelen van hun primitieve tot hun terminaal gedifferentieerde staat. Dit proefschrift richt 

zich op het ontrafelen van sommige van de moleculaire regel-netwerken, die ten grondslag 

liggen aan de beslissing van een embryonale spiercel om zich te ontwikkelen tot een spiercel 

van de atrioventriculaire knoop, dan wel tot een spiercel van de (atriale of ventriculaire) 

kamers. 

 Binnen één organisme bevat elke cel hetzelfde erfelijk materiaal (genoom of DNA). 

De reden dat elke cel toch andere eigenschappen heeft (een ander fenotype heeft), is dat in 

elke cel verschillende genen aan en uit staan. Als een gen aan staat, wordt deze afgelezen in 

RNA, een proces dat transcriptie wordt genoemd. Vervolgens wordt dit RNA omgezet in 

eiwit. Dit proces heet translatie. Alle eiwitten die aanwezig zijn in een specifieke cel bepalen 

samen het fenotype van deze cel, met andere woorden bepalen welke eigenschappen deze cel 

heeft. Binnen elke cel wordt zowel de transcriptie als de translatie nauwkeurig gereguleerd. 

Veel van de beslissingen die worden genomen gedurende de ontwikkeling worden op 

transcriptieniveau opgelegd door een complex samenspel van transcriptiefactoren en 

signaalmoleculen. Transcriptiefactoren zijn eiwitten die kunnen binden aan een specifieke 

DNA regel-sequentie. Elk gen heeft zijn eigen regulatoire sequenties, welke bestaan uit een 

specifieke volgorde van de bouwstenen van het DNA (basenparen). Als transcriptiefactoren 

binden, in samenspel met andere transcriptiefactoren, signaalmoleculen en co-factoren, 

schakelen ze de transcriptie van doelwit-genen aan of uit. De hieruit resulterende verhoogde 

of verlaagde aanwezigheid van doelwit-eiwitten in de cel induceert uiteindelijk de 

veranderingen in cellulaire differentiatie. Terwijl transcriptiefactoren intracellulair (binnen de 

cel) tot expressie komen en dus de differentiatie van de cel beïnvloeden waarin ze actief zijn, 

worden signaalmoleculen extracellulair (buiten de cel) uitgescheiden. Deze signaaleiwitten 

fungeren als meest ‘stroomopwaarts’ gelegen spelers van een ‘signaal-transductie pad’. Na 

uitscheiding binden de signaaleiwitten aan het extracellulaire gedeelte van specifieke trans-

membraanreceptoren die alleen aanwezig zijn op doelwit-cellen. Na binding wordt het signaal 

naar het binnenste van de cel (het cytoplasma) doorgegeven, doordat het intracellulaire 
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gedeelte van de geactiveerde receptor een intracellulaire signaalcascade activeert. Uiteindelijk 

leidt deze cascade ertoe dat specifieke eiwitten vanuit het cytoplasma de celkern in migreren, 

waar ze – net als transcriptiefactoren – meestal aan specifieke DNA regel-sequenties binden, 

en zo de transcriptie van doelwit-genen activeren of onderdrukken. 

Zoals wordt besproken in dit proefschrift, speelt de T-box familie van 

transcriptiefactoren een centrale rol tijdens de ontwikkeling van het hart. Ook spelen meerdere 

signaal-transductie paden een belangrijke rol. Verschillende leden van de signaal-transductie 

subfamilie van ‘bone morphogenetic proteins’ (Bmp)s werken nauw samen met T-box 

transcriptiefactoren. De Bmp subfamilie kent meer dan 20 leden, van welke in dit proefschrift 

vooral Bmp2 en de intracellulaire moleculen Smad1, 5, 8 en 4, die uiteindelijk de celkern in 

migreren na extracellulaire Bmp activatie, in detail worden besproken. Nppa, het gen dat 

codeert voor ‘atriale natriuretische factor’ (ANF), waarvan we in onze studie in hoofdstuk 2 

de regulatoire DNA sequenties beschrijven, is een typisch voorbeeld van een doelwit-gen. 

 

 In Hoofdstuk 1 bespreken we recent verkregen inzichten in enige vormbepalende 

processen die een centrale rol spelen tijdens de vroege hartontwikkeling. Daarnaast gaan we 

in op de implicaties van deze nieuwe inzichten voor ons denken over het ontstaan van 

aangeboren hartafwijkingen. We beginnen met een bespreking van ons huidige begrip van 

patroonvorming van de in eerste instantie rechte hartbuis langs de verschillende assen van het 

lichaam (cranio-caudaal (kop-staart), dorso-ventraal (rug-buik), links-rechts). Patroonvorming 

maakt dat de cellen in de hartbuis ‘weten’ waar ze zich bevinden, en zich als zodanig 

gedragen en zich verder ontwikkelen. We leggen uit wat hierbij mis kan gaan en geven inzicht 

in verschillende relatief veel voorkomende aangeboren afwijkingen, waaronder isomerie van 

de atria. Vervolgens gaan we in op de huidige kennis over de ontstaanswijze van de atriale en 

ventriculaire kamers, en de moleculaire regel-netwerken die hieraan ten grondslag liggen. In 

vrijwel alle tekstboeken over hartontwikkeling wordt nog altijd het segmentmodel 

beschreven. In dit model wordt er ten onrechte van uit gegaan dat in de initiële hartbuis alle 

voorlopercellen van de bouwstenen van het volwassen hart aanwezig zijn. Deze 

voorlopercellen zouden bovendien lineair gerangschikt zijn als opeenvolgende over de gehele 

diameter verlopende voorlopersegmenten. Hier bespreken we het ‘ballooning model van 

kamer ontwikkeling’. Dit is het eerste model dat inzichtelijk maakt hoe een initieel 

enkelvoudige buis, met een bloedstroom door een enkele holte, zich kan ontwikkelen tot een 

vierkamerig hart waarin de long- en de lichaams-circulatie gescheiden functioneren. Als 

laatste bespreken we recente inzichten in de afkomst van die cellen die worden toegevoegd 

nadat de embryonale hartbuis is gevormd, en over de uiteindelijke plaats en functie van deze 

cellen in het volwassen hart.  

In Hoofdstuk 2 beschrijven we ons onderzoek naar de regulatoire DNA sequenties die 

de expressie van het gen Nppa reguleren in het zich ontwikkelende en in het zieke hart. Voor 

de geboorte komt Nppa specifiek tot expressie in de zich vormende atriale en ventriculaire 

kamers. Na de geboorte wordt het gen uitgezet in de ventrikels, waar het weer wordt aangezet 

bij het optreden van hypertrofie (verdikking van de hartspier) en bij hartfalen. Algemeen 
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wordt aangenomen dat deze re-activering plaats vindt als onderdeel van de re-activering van 

een groter embryonaal genprogramma. Om inzicht te krijgen in de lokatie van de regulatoire 

sequenties van Nppa, en zo op termijn in de eiwitten die hieraan binden en dit gen reguleren, 

hebben we verschillende transgene muizen gegenereerd. Alle muizen hebben een ander 

transgeen (lichaamsvreemd) DNA construct geïntegreerd in hun erfelijk materiaal (in hun 

genoom), waarin steeds een ander stuk regel-DNA is gekloneerd vanuit de natuurlijke Nppa 

locus, dat een ‘reportergen’ aanstuurt. Een reportergen is een gen (bijvoorbeeld groen 

fluorescerend proteïne (GFP), LacZ of Cre) waarvan het expressiepatroon makkelijk 

gedetecteerd kan worden in het transgene dier. Vervolgens hebben we hartfalen geïnduceerd 

in de reportermuizen door ze te kruisen met een andere transgene muis die een uit gist 

afkomstige transcriptiefactor (Gal4) tot expressie brengt in alle hartspiercellen. Hierdoor 

ontstaat drie weken na de geboorte aspecifieke cardiomyopathie (ziekte van de hartspier) in 

alle mannetjes van deze lijn. In enkele van de reportermuizen hebben we bovendien 

hypertrofie geïnduceerd door ‘aortic banding’. Dit is een operatie waarbij om de aorta, net 

nadat deze ontspringt uit het linker ventrikel, een bandje wordt gelegd die de aorta vernauwt. 

Hierdoor ontstaat een druk-overbelasting, waardoor een type hypertrofie wordt geïnduceerd 

die ook bij bijvoorbeeld langdurige hypertensie (hoge bloeddruk) wordt gezien. Vergelijking 

van de expressiepatronen van de reportergenen in de diverse transgene muizen, zowel tijdens 

het embryonale stadium als in het zieke hart, met het expressiepatroon van endogeen 

(lichaamseigen) Nppa, gaf vervolgens inzicht in de potentie van de diverse regulatoire DNA 

sequenties. In voorafgaande studies werden alleen korte regulatoire sequenties getest. Uit deze 

studies werd geconcludeerd dat een dicht bij het gen liggend (proximaal) DNA fragment van 

0.7 kilobasenparen alle regulatoire modules bevat die nodig zijn voor een correcte expressie 

voor de geboorte. De sequenties die Nppa expressie in het zieke hart aansturen werden in 

eerdere studies nooit gelokaliseerd. In onze studie onderzoeken we reportermuizen die korte 

regulatoire fragmenten op een willekeurige plek in het genoom hebben geïntegreerd, met een 

muis die een enkele kopie van een kort fragment heeft geïntegreerd op een welomschreven 

plek in het genoom (knockin muis), met muizen met een groot regulatoir fragment (tot 200 

kilobasenparen in ‘bacterial artificial chromosomes’ (BACs)), en komen zo tot heel andere 

conclusies. We laten zien dat de proximale fragmenten regulatoire elementen missen voor 

correcte ventriculaire activiteit tijdens de ontwikkeling. Vervolgens laten we zien dat voor 

correcte ventriculaire expressie voor de geboorte minimaal twee extra, op grote afstand 

(distaal) van het eigenlijke gen gelokaliseerde, activerende regulatoire sequenties nodig zijn. 

Eén van deze verzorgt het correcte patroon, de andere sequentie verzorgt de correcte 

embryonale activiteit. Ook de regulatoire sequenties die Nppa expressie in tijden van cardiale 

ziekte (stress respons) reguleren blijken distaal gelegen. Mogelijk overlappen deze, of werken 

samen, met de sequenties die het embryonale expressiepatroon reguleren. Echter, ze blijken 

onafhankelijk te functioneren van de activerende sequenties die de ventriculaire activiteit voor 

de geboorte reguleren. Om die reden concluderen we dat de ventriculaire Nppa activiteit voor 

de geboorte gereguleerd wordt door andere regulatoire sequenties en dus door andere 

transcriptie-paden dan de re-activatie van Nppa in tijden van cardiale stress. Deze nieuwe 
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informatie impliceert dat alle voorgaande data over genregulatie, verkregen uit onderzoek aan 

transgene muismodellen met enkel korte regulatoire Nppa fragmenten, opnieuw moeten 

worden geïnterpreteerd. Ook impliceert dit inzicht dat data over genregulatie die zijn 

verkregen uit embryonale muismodellen niet automatisch mogen worden geëxtrapoleerd naar 

situaties waarbij cardiale stress in het spel is, en vice versa. 

Hoofdstuk 3 bevat een studie, die al bestaande kennis verdiept over de moleculaire 

netwerken die de gelokaliseerde formatie van de atriale en ventriculaire kamers, versus het 

tussenliggende atrioventriculaire kanaal, reguleren. Voorgaande studies hadden al aangetoond 

dat de T-box transcriptiefactoren Tbx2, Tbx3 en Tbx20, in nauwe samenwerking met het 

Bmp/Smad signaal transductie pad, een centrale rol spelen in de ontwikkeling van de kamers 

(Tbx20) en het atrioventriculaire kanaal (Tbx2, Tbx3 en Bmp/Smad). Echter, hun onderlinge 

hiërarchie en precieze samenspel in tijd en plaats waren nog onduidelijk. Knock-out muizen 

zijn muizen waarin de werking van één specifiek gen, van een totaal van meer dan 20.000 

genen, is kapot gemaakt. Door een knock-out muis te onderzoeken, kan vervolgens de functie 

van het specifieke gen worden afgeleid. In de hier beschreven studie hebben we muizen 

onderzocht waarin of alleen Tbx2, of alleen Tbx3, of zowel Tbx2 als Tbx3 was uitgeschakeld. 

Hieruit komt naar voren dat de transcriptiefactoren Tbx2 en het genetisch zeer verwante Tbx3 

onafhankelijk van elkaar voldoende zijn om zowel de ontwikkeling van de spiercellen van het 

atrioventriculaire kanaal te reguleren, als de formatie van de atrioventriculaire kussens 

(voorlopers van kleppen en tussenschotten) te initiëren, en bovendien de kamerontwikkeling 

in het atrioventriculaire kanaal te onderdrukken. Kortom, beide genen zijn in het 

atrioventriculaire kanaal ‘redundant’ actief, wat wil zeggen dat ze essentiële functies van 

elkaar kunnen overnemen, mocht het andere gen niet werkzaam zijn. Vervolgens hebben we 

verschillende Tbx2-reportermuizen bestudeerd en de data hiervan gecombineerd met data uit 

experimenten waarbij we het gedrag van diezelfde reporterconstructen in vitro (buiten het 

lichaam) testen door de constructen tijdelijk te introduceren in cellen. Het voordeel van deze 

laatste proefopzet is dat een laboratoriumsituatie wordt gecreëerd, waarbij heel specifiek de 

gevoeligheid van elk construct voor allerlei bij te voegen factoren kan worden getest. 

Aldoende hebben we een Bmp/Smad-afhankelijk regulatoir DNA-fragment geïdentificeerd, 

dat zowel de atrioventriculaire kanaal-specifieke expressie van Tbx2, als de Tbx20-

afhankelijke repressie van Tbx2 in de kamers reguleert. Vervolgens laten we zien dat Tbx20 

een dubbele rol speelt in de compartimentalisatie van het hart. Ten eerste blijkt, in 

tegenstelling tot wat tot nu toe werd verondersteld, dat Tbx20 kamerontwikkeling stimuleert 

onafhankelijk van Tbx2. Tegelijkertijd onderdrukt Tbx20 de activatie van Tbx2 in de zich 

onwikkelende kamers, waardoor Tbx2 expressie tot het atrioventriculaire kanaal wordt 

beperkt. Daarbij onderdrukt Tbx20 Tbx2 niet rechtstreeks door te binden aan de regulatoire 

DNA sequenties van Tbx2, maar indirect door te binden aan geactiveerd Smad1 en Smad5, 

waardoor deze eiwitten gescheiden blijven van Smad4. In het atrioventriculaire kanaal wordt 

Tbx2 geactiveerd door Bmp2 op een Smad-afhankelijke manier. Als resultaat van de Bmp2-

binding moet, als onderdeel van de geactiveerde intracellulaire signaalcascade, Smad4 als co-

factor eerst binden aan Smad1 of Smad5 voordat dit gehele Smad-complex vanuit het 



Nederlandse samenvatting 
___________________________________________________________________________________ 

 140 

cytoplasma de celkern in kan migreren om de transcriptie van Tbx2 te activeren. Daardoor 

onderdrukt Tbx20 op een indirecte manier (namelijk, door te voorkómen dat er geactiveerde 

Smad-complexen ontstaan die de celkern in migreren om hier Tbx2 te activeren) de 

Bmp/Smad-gemedieerde activatie van het doelwit-gen Tbx2 zeer effectief. Samenvattend 

suggereren onze data dat tegengestelde regulatie van Bmp-signalering door Tbx20 en Tbx2 

aan de basis ligt van de specificatie van respectievelijk de kamers en het atrioventriculaire 

kanaal. 

In Hoofdstuk 4 beschrijven we het genereren van een nieuwe reportermuis, welke in 

zijn genoom een construct draagt waarin een groen fluorescerend eiwit (GFP) wordt 

aangestuurd door 160 kilobasenparen van de regulatoire sequenties van de T-box 

transcriptiefactor Tbx3. Terwijl endogeen Tbx3 tot expressie komt in de verschillende 

componenten van het cardiale geleidingssysteem, namelijk in de sinusknoop, de 

atrioventriculaire knoop, de atrioventriculaire (His) bundel en de bundeltakken, laten we zien 

dat GFP heel specifiek tot expressie komt alleen in de zich ontwikkelende atrioventriculaire 

knoop en niet in de andere componenten van het geleidingssysteem. Deze vinding toont aan 

dat de verschillende componenten van het geleidingssysteem worden gereguleerd door 

verschillende regulatoire DNA sequenties, en dus door verschillende transcriptionele paden. 

Vervolgens hebben we deze reportermuizen, die gekenmerkt worden door een fel groen 

fluorescerende atrioventriculaire knoop, gebruikt om sterk gezuiverde atrioventriculaire 

knoopcel-populaties te verkrijgen op twee verschillende stadia van ontwikkeling (embryonaal 

E10.5 en foetaal E17.5). Vervolgens hebben we het genexpressieprofiel (de specifieke 

hoeveelheid RNA van alle individuele genen) bepaald van deze atrioventriculaire 

knoopcellen, en dit profiel vervolgens vergeleken met het genexpressieprofiel van kamer-

spiercellen van dezelfde leeftijd (die we hebben gezuiverd door gebruik te maken van de 

transgene muizen beschreven in hoofdstuk 2). Hiertoe hebben we gebruik gemaakt van 

microarrays, een moderne techniek die het mogelijk maakt de expressie van meer dan 20.000 

genen simultaan te bepalen. Uit de hieruit gegenereerde data hebben we een volledige lijst 

geconstrueerd van genen die geassocieerd zijn met elektrische impulsvoortgeleiding, en die 

specifiek in de atrioventriculaire knoopspiercellen, dan wel in de kamerspiercellen tot 

expressie kwamen. Vele van deze zijn ionkanalen die niet eerder werden geassocieerd met 

knoop- of werk-spiercellen, terwijl verschillende zelfs niet eerder werden geassocieerd met 

het hart. Bovendien komt uit deze data naar voren dat hoewel de fenotypen van de 

kamerspiercellen en van de atrioventriculaire knoopspiercellen gedurende de ontwikkeling 

divergeren, binnen elk subtype de aanwezigheid van de karakteristieke functionele genklassen 

grotendeels behouden blijft. Eén van de functionele genrepertoires die we hebben 

geïdentificeerd in de atrioventriculaire knoopcellen, bestaat uit genen die voorheen alleen 

werden geassocieerd met de ontwikkeling van zenuwen. Dit suggereert dat knoopspiercel-

ontwikkeling en zenuw-ontwikkeling vele kenmerken delen. De informatie die uit deze 

microarray naar voren komt representeert het eerste genexpressieprofiel van de zich 

ontwikkelende atrioventriculaire knoop op genoombreed niveau en geeft ons waardevolle 

informatie over zijn moleculaire identiteit. 


