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Ondanks de identificatie van verschillende factoren die het ontstaan 

ervan beïnvloeden, blijft plotselinge, aritmische hartdood een van de 

belangrijkste oorzaken van wereldwijde mortaliteit. Afwijkingen van cardiale 

impuls initiatie, geleiding en repolarisatie vertegenwoordigen fundamentele  

tekenen van een dreigende cardiale gebeurtenis met dodelijke afloop.  De 

genetische onderbouwing van abnormale ECG kenmerken is nog 

grotendeels onbekend, hetgeen zou pleiten voor de identificatie van die 

genetische loci die mogelijk verband houden met verschillen in ECG 

parameters. Toch verklaart de relevante, bekende genetische variatie tot op 

heden slechts een zeer klein deel van de variance in deze complexe ECG 

eigenschappen; bovendien vertegenwoordigen deze genetische varianten 

slechts relatief kleine toenamen van het risico.  Wij ondernamen een 

systeem-gebaseerde analyse van abnormale electrofysiologie van het hart, 

ter identificatie van die genen en regulerende factoren die impact uitoefenen 

op deze intermediaire fenotypen tot plotselinge hartdood. 

      Hoofdstuk 2 van dit proefschrift geeft een overzicht van de kennis 

over modifiers van erfelijke aritmie syndromen, in het bijzonder met 

betrekking tot genetische modifiers. Deze overwegend autosomaal dominant 

erfelijke syndromen zijn niet gevrijwaard van genetische fenomenen zoals 

variabele expressie en incomplete penetrantie.  Dit bemoeilijkt in hoge mate 

het beheer van deze aandoeningen.  De toepassing van complementaire 

strategieën ter verkrijging van beter inzicht in de etiologie van deze primaire 

aritmie syndromen zal de last aanzienlijk verlichten van het identificeren van 

diegenen met risico op dodelijke cardiale aritmieën.    

Mutaties in het SCN5A gen dat codeert voor het porie-vormende 

natrium kanaal  α-subeenheid,  houden verband met familiaire aritmie 

syndromen gebaseerd op, onder andere, geleidingsvertraging. Daar de ernst 

van geleidingsstoornissen onder dragers van de SCN5A mutatie zeer 

variabel is, zijn wij onderzoek begonnen naar de genetische modifiers die 

ten grondslag liggen aan deze variabiliteit. Hoofdstuk 3 beschrijft het 

onderzoek naar zulke modifiers. We bestudeerden de Scn5a-1798insD/+ 
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mutatie in twee verschillende muizenstammen, FVB/N en 129P2. We laten 

zien, dat 129P2 muizen ernstigere geleidingsvertraging vertonen, met name 

in het rechter hartkamer, in vergelijking met die gevonden in FVB/NJ muizen. 

Bij het uitvoeren van genoom-brede mRNA expressie profilering in de twee 

muizenstammen ontdekten wij in de 129P2 muizen een drastische 

vermindering van het mRNA dat codeert voor de natrium kanaal auxiliaire 

subeenheid β4 (Scn4b), in vergelijking met dat gevonden in FVB/N muizen. 

Dit kwam overeen met lage tot niet-detecteerbare β4 eiwitniveaus in 129P2 

hartkamer weefsel, terwijl overvloedig β4 eiwit werd gedetecteerd in FVB/N. 

Metingen van natrium stromen in geïsoleerde myocyten afkomstig van de 

twee muizenstammen gaven aan dat natrium kanaal  activatie in myocyten 

van 129P2 muizen plaatsvond bij meer positieve potentialen dan het geval 

was bij FVB/N muizen. Dit verschil in activatie kinetiek werd voorspeld door 

computer simulaties als de verklaring voor de geobserveerde verschillen 

tussen de twee muizenstammen met betrekking tot de ernst van de 

geleidings stoornissen. Hieruit concluderen we dat de natrium kanaal 

subeenheid β4 (SCN4B) mogelijk een potentiële genetische modifier is van 

cardiale  geleidings-en natrium kanaal stoornissen.  

      De aanzienlijke verschillen in ECG manifestaties tussen deze 

muizen met verschillende genetische achtergronden maakt ze ideale 

modellen voor het blootleggen van die genetische factoren verantwoordelijk 

voor het moduleren van ECG parameters en vatbaarheid  voor aritmie. 

Hoofdstuk 4 beschrijft hoe we deze verschillen exploiteerden.  Eerst 

genereerden we een disease-sensitized F2 muis populatie door het kruisen 

van Scn5a1798insD/+ transgene muizen met 129P2 en FVB/N genetische 

achtergronden.  Hierna analyseerden we de ECG fenotypen van deze 

hybride muizen om zo de genetische loci in kaart te brengen, die invloed 

uitoefenen op de betreffende ECG eigenschap. De hartslag frequentie (HR), 

P-duur, PR-, QRS-, en QT- intervallen werden gemeten bij aanvang en na 

toediening van flecainide. Episoden van sinus aritmie en ventriulaire 

tachyaritmie die plaatsvonden na flecainide toediening werden beschouwd 
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als binaire eigenschappen. Door het toepassen van genetische interval 

mapping ontdekten we meerdere kwantitatieve trait  loci (QTL) voor deze 

ECG parameters en aritmieën.  Een aantal van de QTL viel samen op 

specifieke chromosomale locaties, hetgeen pleiotrope effecten op deze loci 

suggereert.  Homozygotie voor de 129P2 allelen bij het main-effect QTL is 

geassocieerd met een hogere HR, grotere PR-interval prolongatie, korter 

QRS-interval en de toename van gevoeligheid voor flecainide-geinduceerde 

ventriculaire tachycardie (VT), in vergelijking met hetgeen gevonden bij 

FVB/N homozygote allelen.  We detecteerden een aanzienlijk aantal 

geslachts-afhankelijke QTL die invloed uitoefenen op de variance in ECG 

parameters en vatbaarheid voor aritmie; dit was te verwachten, gezien het 

feit dat deze ook verschillen tussen humane mannen en vrouwen.  Belangrijk 

is, dat QTL impacting op zowel QRS-duur als PR-interval  twee genen 

betreft, zijnde ARHGAP24 en TBX5. Deze genen zijn onlangs in verband 

gebracht met PR-, QRS-, en QT-duur in de mens. 

      De identificatie van de specifieke causale genen die ten grondslag 

liggen aan de gedetecteerde QTLs stelt de onderzoeker voor een lastige 

taak, waarbij integratie is vereist van verschillende genomics en statistische 

benaderingen. Hoofdstuk 5 beschrijft de analyse van genoom-brede 

genexpressie in hartkamer weefsel, geïntegreerd met het in kaart brengen 

van QTL. Dit maakt het mogelijk om de genetische loci te isoleren, die 

genexpressie beïnvloeden. Deze expressie (e)QTLs  werden vervolgens 

geanalyseerd voor co-localisatie met de hiervoor beschreven ECG 

eigenschap QTL, en beoordeeld op correlaties met die eigenschap. Hiermee 

verfijnden we deze genomische intervallen tot een beperkt aantal  genen 

waaronder Ctsc, Cyr61 en Tnni3k   waarschijnlijk positionele kandidaten voor 

geleidingsvertraging QTL, en Ctnnbip1  en  Hspb7 voor de flecainide-

geïnduceerde VT QTL. 

      Gezien de complexiteit van het cardiovasculaire systeem en 

cardiovasculaire aandoeningen zullen systeem-gebaseerde benaderingen 

ongetwijfeld een rol van toenemend belang spelen in het ontrafelen van de 
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hoger-orde interacties die ten grondslag liggen aan cardiale electrische 

functie en aritmieën. In Hoofdstuk 6 wordt de constructie toegelicht van een 

cardiaal gen co-expressie netwerk om de relatie te  tussen transcripten te 

vatten in genexpressie data. Dit maakte de identificatie mogelijk van clusters 

van co-gereguleerde genen die een aanzienlijk verrijkende invloed hebben 

op specifieke  biologische netwerken, inclusief mitochondriale processen, 

immuun respons reacties en contractiele vezel processen. We 

zeer verbonden genen gedefinieerd binnen deze netwerk modules. We 

isoleerden het Cxcl9 gen, dat codeert voor de monokine/chemokine-

geïnduceerde door interferon-ϒ als een co-expressie netwerk effector. 

Recombinant cxcl9 veroorzaakt het verkorten van de duur van de 

ventriculaire actiepotentiaal (APD) in de muis. Wij tonen aan, dat APD 

modulatie door cxcl9 hoofdzakelijk wordt gemedieerd door een vermindering 

van  sarcolemmal   L-type  Ca
2+

 stroom, eerder dan door toename van K+ 

stromen.  Bovendien werd het effect van recombinant cxcl9 op de APD niet 

waargenomen in myocyten die werden voorbehandeld met pertussis toxin 

(PTX), noch in myocyten die geïsoleerd werden uit transgene muizen zonder 

de bekende cxcl9 receptor      de chemokine (C-X-C motif) receptor 3, Cxcr3.  

Hiermee presenteren wij bewijs voor een nieuwe rol van de cxcl9-cxcr3 

signalerings-as in het moduleren van cardiomyocyt electrofysiologie. 

 

         

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 




