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6.2 Nederlandse samenvatting 

 

Tijdens somitogenese segmenteert het paraxiaal mesoderm van jonge embryo’s van 

gewervelde dieren van kop naar staart in somieten, blokken van mesodermale cellen. 

Somieten zijn de voorlopers van het gesegmenteerde bouwplan van gewervelde dieren en de 

vorming van somieten wordt gebruikt als onderzoeksmodel voor weefselvorming, 

patroonvorming van het lichaam, en mesenchymaal-epitheel-transities (MET). Het bestuderen 

van somitogenese levert daarmee relevante kennis op met betrekking tot aangeboren ziektes, 

de evolutie van gewervelde dieren, het reguleren van celgedrag tijdens kanker en helpt bij het 

verbeteren van weefselkweek en celtherapie waarmee verloren of beschadigd weefsel 

geregenereerd kan worden voor patiënten. 

 

Het gangbare model voor somitogenese, het clock-and-wavefront model, veronderstelt dat 

het mesoderm segmenteert onder invloed van cyclische genexpressie en signaalgradiënten. 

Naast chemische signalen is mechanica ook essentieel voor weefselvorming en 

biomechanische signalen kunnen celgedrag en differentiatie sturen. Maar veel 

somitogenesestudies behandelen mechanische factoren niet en mede daardoor is de vertaling 

van de genetische segmentatie naar de fysieke somietvorming nog onbegrepen. Het doel van 

dit proefschrift is de mogelijke rol van mechanica te definiëren tijdens de segmentatie van 

embryo’s van gewervelde dieren. 

 

Om dit te toetsen heb ik het kippenembryo gebruikt, aangezien het kippenembryo een 

praktisch, goedkoop en ethisch onderzoeksmodel is voor de ontwikkeling van embryo’s van 

gewervelde dieren. In dit project zijn vier studies uitgevoerd met de volgende vier 

doelstellingen: 

 

1. Onderzoek de potentiële invloed van mechanobiologie tijdens somietvorming en schets 

een perspectief voor toekomstige biomechanische experimenten die dit concept kunnen 

toetsen. 

2. Ontwikkel een ex ovo kweek voor kippenembryo’s voor manipulatie-experimenten en 

langdurige time-lapse microscopie op hoge resolutie. 
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3. Meet de mechanische eigenschappen van jonge kippenembryo’s voor een beter begrip 

van de fysica van weefselvorming tijdens somietvorming. 

4. Toets de potentie voor mechanische signalen om somitogenese aan te sturen in het 

kippenembryo. 

 

Doelstelling 1: Onderzoek de potentiële invloed van mechanobiologie tijdens 

somietvorming en schets een perspectief voor toekomstige biomechanische experimenten 

die dit concept kunnen toetsen. Het is onduidelijk hoe de genetische segmentatie in het 

presomitsch mesoderm (PSM) vertaald wordt naar de fysieke somietvorming. In Hoofdstuk 

2, een literatuuroverzicht, stelden we een lijst van open vragen op rondom het clock-and-

wavefront model en de mechanische aspecten van somietvorming. De genetische 

segmentatie en somietvorming zijn eigenlijk twee verschillende, overlappende mechanismen, 

waarbij de genetische segmentatie een gedetermineerd proces is en de somietvorming een 

proces van lokale cellulaire zelforganisatie. We stellen dat een positieve terugkoppeling kan 

ontstaan door de interactie tussen de chemische en mechanische aspecten in het rostrale 

PSM, wat leidt tot toename in weefselspanning voordat de somieten vormen. Deze 

terugkoppeling zou een fysieke fenotype van het PSM kunnen ontwikkelen, waardoor het in 

staat is om somieten te vormen. Om dit te bestuderen, is een focus op het kwantitatieve aspect 

van somitogenese essentieel: celgedrag, matrixopbouw, mechanisch gedrag en het 

stresspatroon en de geometrie van het PSM beïnvloeden allen hoe de PSM cellen samenkomen 

tot somieten. Dit soort kwantitatieve data kunnen vervolgens getoetst worden met wiskundige 

modellering voor mechanische interacties. Studies met in vitro gekweekte PSMs kunnen een 

interessante experimentele koers zijn om de mechanobiologie van somietvorming te 

bestuderen, omdat zij de mogelijkheid bieden om nieuwe technieken te combineren, zoals 

PSM cellijnen, CRISPR-Cas9 genmodificaties en mechanische stimulatie van PSM, terwijl de 

PSM cellen en matrix gevolgd kunnen worden met kwantitatieve microscopie. Een combinatie 

van dit soort technieken kan ons meer inzicht geven in de rol van mechanica als instructief 

signaal tijdens somitogenese. 

 

Doelstelling 2: Ontwikkel een ex ovo kweek voor kippenembryo’s voor manipulatie-

experimenten en langdurige time-lapse microscopie op hoge resolutie. In Hoofdstuk 3 
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ontwikkelden we een in vitro protocol voor een stabiele experimentele omgeving, waarmee 

de vroege morfogenetische processen van het kippenembryo bestudeerd kunnen worden 

tijdens langdurige, widefield microscopie in hoge resolutie. Dit bereikten we door een 

bestaande filterpapier-cultuurmethode aan te passen: we plaatsten onze embryo’s tussen twee 

filterpapiertjes in een simpel cultuurmedium (bestaande uit een buffer met vers, dun eiwit) en 

bedekten dit met een lichte minerale olie in een temperatuur-gecontroleerde reservoir. We 

noemen onze in vitro cultuur de submerged filter paper sandwich culture. Onze methode is 

goedkoop, makkelijk uit te voeren en er is geen geavanceerde klimaatkast voor nodig. 

Daarnaast biedt de methode de mogelijkheid om kippenembryo’s voor langere periodes te 

visualiseren, zowel dorsaal als ventraal, van de primitiefstreep (HH5) tot ten minste het 28 

somieten stadium (HH16). De submerged filter paper sandwich is een simpele en stabiele 

methode voor micro-operaties, bead-implantaties, micro-injecties, gen-uitschakeling en 

electroporatie. De methode kan ook gecombineerd worden met lasermicroscopie, immersie-

objectieven en light-sheet microscopie 

 

Doelstelling 3: Meet de mechanische eigenschappen van jonge kippenembryo’s voor een 

beter begrip van de fysica van weefselvorming tijdens somietvorming. Omdat cellen 

mechanosensitief zijn, is hun migratie en differentiatie deels afhankelijk van hun mechanische 

omgeving, zoals samentrekkende buurcellen en de stijfheid van de extracellulaire matrix. De 

stijfheid van weefsels kan dus een factor zijn die de morfogenese kan beïnvloeden en is 

zodoende relevante informatie om embryonale ontwikkeling beter te begrijpen. Het jonge 

embryo van gewervelde dieren heeft een morfologisch leeftijdsverschil langs zijn 

rostrocaudale as, dit suggereert verschillen in mechanische eigenschappen maar dat is vrijwel 

niet onderzocht. In Hoofdstuk 4 combineerden we verschillende technieken om de visco-

elastische eigenschappen van embryo’s te meten. Deze methode gebruikten we vervolgens om 

de stijfheid van segmenterende kippenembryo’s (stadium HH10-11), in vivo van kop naar 

staart, te meten. De methode bestaat uit een combinatie van de submerged filter paper 

sandwich met een ferrule-top micro-indentator, in een zelfgemaakte opstelling, waarbij de 

metingen gecontroleerd worden met optische coherentietomografie (OCT). Onze nieuwe 

methode maakt het mogelijk om de relatie te bepalen tussen kleine, embryonale structuren en 

hun dynamische mechanische eigenschappen. Onze data bevat de eerste gedocumenteerde 
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stijfheidsmetingen van het mesoderm van kippenembryo’s met een hoge ruimtelijke resolutie, 

gemeten van de mesenchymale staartpunt tot de epitheliserende somieten. De stijfheid van 

het mesoderm varieert van 200 Pa in de staart tot 700 Pa in de somieten. De middellijn tussen 

het caudale PSM is de stijfste structuur met 900 Pa, waarmee het de omliggende weefsels 

mechanisch ondersteunt. Het verschil in stijfheid tussen de middellijn en het mesoderm 

wordt kleiner wanneer de somieten uit het PSM vormen, maar pas wanneer de somieten 

gerijpt zijn van S0 tot SIV, ontwikkelen zij een hogere visco-elastische reactie. Onze metingen 

laten dus grote veranderingen in stijfheid zien tijdens de epithelisatie. Ook al is er veel 

variatie in absolute stijfheid tussen individuele embryo’s, de relatieve relaties tussen de 

anatomische posities lijken gelijk in de embryo’s. Onze methode kan betrouwbaar stijfheden 

van 200 Pa en hoger meten in embryonale weefsels en maakt het mogelijk om de correlaties 

tussen lokale mechanische eigenschappen en weefselmorfologie in situ te onderzoeken, met 

meer precisie dan ooit bereikt is in voorgaande studies. 

 

Doelstelling 4: Toets de potentie voor mechanische signalen om somitogenese aan te sturen 

in het kippenembryo. In Hoofdstuk 5 onderzochten we het potentieel voor mechanische 

signalen om somitogenese in het kippenembryo te instrueren. We hypothetiseerden dat als 

somitisch mesoderm zelforganiseert onder invloed van biomechanische signalen, 

experimentele mechanische rek van het embryo morfologische veranderingen in de 

somietvorming zou kunnen veroorzaken. Om deze hypothese te testen hebben we een 

nieuwe experimentele opstelling ontwikkeld waarmee we gecontroleerd vervorming toe 

kunnen passen op levende jonge kippenembryo's. Dit systeem combineert de submerged filter 

paper sandwich met de mogelijkheid om de embryo’s in vivo te rekken op micrometersnelheid, 

terwijl veranderingen in de somietontwikkeling zichtbaar werden gemaakt door middel van 

time-lapses op hoge resolutie. Onze experimenten toonden aan dat een fysiek signaal, 

mechanisch rekken, de vorming van extra somieten in de kippenembryo's kan ontwikkelen 

en daardoor de vroege patroonvorming van embryo’s van gewervelde dieren kan aanpassen. 

Het rekken van levende kippenembryo's vervormt de somieten, wat resulteert in een 

langzame cellulaire reorganisatie van bestaande somieten tot stabiele kleinere dochter-

somieten. We concludeerden dat het somitisch mesoderm zelforganiserende eigenschappen 

heeft en daarmee fenotypisch plastisch kan reageren onder variaties in zijn mechanische 
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omgeving. Deze plastische reactie zou een alternatief mechanisme kunnen zijn waarmee de 

evolutie van de grote variatie in aantal wervels tussen gewervelde dieren verklaard kan 

worden. Eerder voorgestelde hypotheses verklaren dit aan de hand van mutaties die tot 

veranderingen leiden in de genetische segmentatieklok of de groeisnelheid van de staart. 

Bovendien kunnen deze eigenschappen van somieten selectief voordelig zijn doordat ze de 

vorming van transitionele wervels zouden kunnen voorkomen. De zelforganisatie van 

somieten biedt een veelbelovende basis voor verder onderzoek naar de fysieke component van 

somietvorming en de mogelijke rol van mechanica in de evolutie van het bouwplan van 

gewervelde dieren. 

 

Wanneer we de mechanismen die ten grondslag liggen aan fysieke somietvorming beter 

begrijpen, kan deze kennis bijdragen aan een meer gedetailleerd inzicht van 

weefselontwikkeling en stamceldifferentiatie in het algemeen. Dat is waardevol voor het 

identificeren van oorzaken van verschillende aangeboren aandoeningen en om nieuwe 

organen en weefsels voor transplantaties te maken. 

  


