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Om de ontwikkeling van muizenembryo's, in het bijzonder het 
stadium van de gastrulatie, beter te begrijpen, hebben we een 
in vitro platform voor muizen embryonale stamcellen (mESC) 
opgezet waarmee onderzoek kan worden verricht naar kritieke 
processen en de betrokken genen tijdens differentiatie van het 
embryoid body (EB). Wnt / β-catenine is een cruciale 

signaalroute die de differentiatie tijdens het gastrulatieproces 
moduleert. We hebben de Wnt3, Wnt8a en Wnt2b knock-out 
mESC's gegenereerd en gedifferentieerd in EB's, om de effecten 
van het verlies van deze genen te onthullen en de moleculaire 
mechanismen achter de verkregen fenotypes te achterhalen. 
Om dat te bereiken, gebruikten we TALEN en CRISPR DNA-
bewerkingstools. Bovendien ontwikkelden we een cultuur van 
drie dimensionale EB's die mESC's aggregeren als een in vitro cel 
differentiatie model. 
Onze resultaten benadrukten het belang van Wnt8a en Wnt2b in 
de mesodermale en cardiale differentiatie, waarbij Wnt8a 
essentiëler is, wat werd bewezen door de vertraagde EB-
morfogenese bij het verlies van Wnt8a of Wnt2b. Onze 
resultaten suggereerden ook dat de defecten in Wnt / β-

catenine-signalering de exit van naïef naar primed pluripotentie 
beïnvloedden tijdens differentiatie tussen lineage-commitment 
en de progressie van EMT. Bovendien illustreerden onze 
gegevens de invloed van Wnt / β-catenine-signalering op andere 

fundamentele signaalroutes. 
Ten slotte hebben we ook de biologische functies van een reeks 
nieuwe genen onderzocht, waaronder epithelial membrane 
protein 2 (Emp2). We vonden dat Emp2 deelnam aan de 
gastrulatie-achtige en voor het hart relevante differentiatie. 
Verder hebben we een verband ontdekt tussen Emp2 en Wnt / 
β-catenin pathway door de Wnt / β-catenin signalering te 

activeren om het fenotype van Emp2 knock-out EB's te redden. 
We hebben ook geprobeerd de mogelijke link tussen Emp2 en 
FAK / Src te achterhalen, die werd geanalyseerd op basis van de 
specifieke remming van FAK / Src in EBmodellen. 
In dit proefschrift hebben we een reeks genen gekenmerkt die 
betrokken zijn bij de gastrulatie-achtige en cardiale 
differentiatie van mESC met behulp van het EB-vorming en 
differentiatieplatform. 
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