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Chapter
Samenvatting 10



Erfelijke aritmiesyndromen zijn een heterogene groep van ziektes, die niet zelden leiden 
tot plotselinge hartdood bij jonge mensen zonder hartafwijking. De juiste diagnose 
van deze ziekte is een uitdaging onder andere door karakteristieke eigenschappen van 
de ziektes als variabele penetrantie en expressie. Tevens is er een relatieve schaarste 
aan literatuur over deze zeldzame ziektebeelden.1 De identificatie van het moleculaire 
substraat in de afgelopen 20-30 jaren heeft een revolutie veroorzaakt in het proces 
van de bevestiging van een klinische diagnose. Het is belangrijk dat men voor ogen 
houdt dat de genetisch testen een snel ontwikkelend instrument zijn en dat het een 
voorzichtige toepassing en een zorgvuldige interpretatie behoeft.2 Het gebruik van 
testen is beperkt door tijd en kosten, en beperkte beschikbaarheid. Dat betekent 
dat de klinische beoordeling van de patiënten adequaat moet zijn met als doel het 
optimaliseren van het gebruik van beschikbaar bronnen en het bereiken van een hoge 
diagnostische opbrengst.3

Als de ziekte eenmaal gediagnosticeerd is, is de intensiteit van de behandeling 
in aangedane individuen bijna altijd direct gerelateerd aan de ernst van de ziekte. 
Therapeutische dilemma’s zijn met name belangrijk wanneer men geconfronteerd wordt 
met extreme vormen van de ziekte. Dit betreft dan de extreme vormen die neigen tot 
therapie resistentie en de asymptomatische patiënt die lijkt op gezonde individuen. 
Meervoudige therapieën, het combineren van medicamenten en device therapieën zijn 
meestal nodig in de eerste groep, regelmatige evaluaties en/of een medicament voldoen 
bij de laatste groep. Andere criteria in het bepalen van de therapeutische strategieën 
zijn het doel van de behandeling (primair profylaxe versus voorkomen van herhaalde 
aritmieen), de leeftijd van de patiënt ten tijde van diagnose (zuigelingen en jonge kinderen 
versus volwassenen), en de familie anamnese (positief voor acute hartdood versus een 
blanco familie anamnese). Het concept van een op de persoon toegesneden persoonlijke 
behandeling is dan ook belangrijk.4 De studies in dit proefschrift zijn uitgevoerd om de 
vraagstelling welke behandeling effectief is voor patiënten met een lange QT-syndroom 
(LQTS) en verlies van functie van de Natrium kanalen te beantwoorden.

Hoofdstuk 1 geeft een introductie van de erfelijke aritmiesyndromen met een focus 
op de huidige behandeling van LQTS en ziektes met een verlies van Natrium kanaal 
functie. De genotype-fenotype correlatie, de diagnostische mogelijkheden, de risico 
stratificatie en de huidige behandel mogelijkheden worden besproken in het hoofdstuk. 
Na deze introductie en het overzicht van het proefschrift bespreken we in hoofdstuk 
2-5, de diagnostische en therapeutische mogelijkheden van LQTS. In de hoofdstukken 
6-8 behandelen we de huidige behandelingsmogelijkheden in kinderen met afwijkende 
Natriumkanalen. 

Deel 1: het lange QT-syndroom
Hoofdstukken 2-4 zijn een serie van studies waarin beschreven wordt hoe de 
aanwezigheid van LQTS het best te voorspellen is met de huidige diagnostische testen. 
De basis van deze studie is de noodzakelijkheid om helder en duidelijk te identificeren 
welke patiënten waarschijnlijk het meest voordeel hebben van genetisch testen. 
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Dit betreft in het bijzonder, de index personen die zich presenteren met atypische 
klachten of symptomen en asymptomatische familieleden van mutatie dragers. In de 
toekomst hopen we de bevindingen van deze studies toe te passen, niet alleen om te 
diagnosticeren, maar ook om het risico van de aangedane patiënten te stratificeren. 

Hoofdstuk 2; een prospectieve studie om de rol van een epinefrine provocatie test 
te evalueren in het voorspellen van het dragerschap in 41 kinderen met een klinische 
verdenking van LQTS. Hoewel de test veilig is uit te voeren in kinderen heeft de positieve 
epinefrine provocatie test een slechte correlatie met de genotypering in het cohort. Dit is 
in tegenstelling tot studies in volwassenen waarbij het voorspellen van LQTS dragerschap 
goed mogelijk bleek en ook nog te onderscheiden is in LQTS type 1, 2 en 3. Niettemin 
maakte de epinefrine response het mogelijk om therapeutische beslissingen te nemen in 
vele patiënten, met name in de patiënten met een negatieve epinefrine test. 

Hoofdstuk 3; In dit hoofdstuk wordt een eenvoudige inspannings gerelateerd 
algoritme om LQTS te identificeren beschreven en gevalideerd. In deze studie worden 
de verschillende QT responses tijdens inspanning benut om te voorspellen wie van 
de 69 eerste graads familieleden van een LQTS index drager van de familiare mutatie 
zijn. Een simpel 3 stappen screening algoritme was afgeleid en gebaseerd op baseline 
gecorrigeerd QT interval, 4–minuten herstel gecorrigeerd QT interval en een 1 
minuut herstel gecorrigeerd QT interval. Onder de patiënten met een normaal rust 
QTc blijkt de 4 minuten herstel QTc ≥445 ms een goede voorspeller van de ziekte, 
terwijl een verlengd 1-minuut herstel QTc gebruikelijk is in het LQT1 sub-type. In een 
onafhankelijk cohort van 152 patiënten demonstreert latere externe validatie een hoge 
graad van accuratie om LQTS dragers te voorspellen en een gemiddelde graad van 
accuratie om LQTS subtypes te voorspellen (vergeleken met genetische testen als een 
gouden standaard). Het screening algoritme heeft potentiele toepassingen als interim 
test terwijl de uitslagen van officiele genetisch testen nog in bewerking zijn of als een 
diagnostisch test in centra waar genetisch onderzoek niet mogelijk is. Samen met de 
algemeen geaccepteerde diagnostische criteria voor LQTS, hebben inspanningstesten 
een rol in het verhogen van het rendement van de genetische testen.5 

In de klinische praktijk zien artsen vaak patiënten die verwezen zijn in verband met 
een verdenking LQTS met een borderline of bijna normale QTc. Of dan bij de patiënt 
genetisch getest moet worden is dan niet altijd een makkelijk vraagstuk, en dat zeker 
in centra waar geen of gelimiteerde mogelijkheden zijn om een genetische test uit te 
voeren. Holter registraties worden vaak uitgevoerd in de klinische evaluatie van LQTS 
patiënten, maar de rol van de maximale Holter QTc in het voorspellen van dragerschap 
is nog nooit geëvalueerd. In hoofdstuk 4, hebben we de maximale Holter QTc van 214 
niet gerelateerde probands verwezen voor LQTS genetische testen geanalyseerd. In 
111 patiënten met een laag tot intermediate Schwartz score vonden we dat de patiënten 
met normale rust QTc tijden en met een Holter QTc ≤450 ms allen genotype negatief 
waren. In deze groep is dus een normale Holter QTc 100% effectief in het uitsluiten 
van een mutatie dragerschap. Ondanks dat de studie beperkt is door een relatief klein 
patiënten cohort zijn de bevindingen significant en lijken een rol te kunnen spelen in 
situaties waar genetische testen beperkt beschikbaar zijn.
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Hoewel bèta blokkers domineren in de behandeling van LQTS, is het in de loop van 
de tijd duidelijk geworden dat een significant deel van de patiënten een cardiaal event 
hadden onder therapie. In een poging de mythe te doorbreken dat alle bèta blokkers 
even efficiënt zijn in de aritmie bescherming in LQTS, hebben we een multicenter 
studie uitgevoerd en beschreven in hoofdstuk 5. 382 LQT1/LQT2 patiënten werden 
behandeld met propranolol, metoprolol of nadolol. We ontdekten dat door de 
combinatie van QTc vermindering en late Natrium kanaalblokkade, propranolol en 
nadolol meer effectief zijn in het voorkomen van (recidief) cardiale events in voorheen 
symptomatische patiënten. Het risico van recidief symptomen was 4 keer hoger met 
metoprolol dan met propranolol en nadolol. We vinden dus dat de behandeling met 
metoprolol geen goede keuze is in al symptomatische LQT1 en LQT2 patiënten. 
Samenvattend zijn de belangrijkste bevindingen in de behandeling van LQTS:
•	  Met betrekking tot de diagnose van LQTS kan de opbrengst van genetische testen 

substantieel verhoogd worden door het implementeren van de bevindingen van 
de familie anamnese, de voorgeschiedenis, het rust ECG en de QTc tijden tijdens 
inspanningstest (en de herstelfase) en de Holter. De rol van de epinefrine provocatie 
test in het diagnosticeren van LQTS in de pediatrische patiënten populatie is 
beperkt: hoewel een negatieve epinefrine test gebruikt kan worden in het besluit 
om therapie te onthouden in patiënten met een atypisch verhaal. 

•	   Tijdens de behandeling van symptomatische LQTS patiënten moeten propranolol 
en nadolol de voorkeur hebben boven metoprolol, omdat ze effectiever zijn in het 
voorkomen van events (en plotselinge hartdood).

Deel 2: Natrium kanaal ziekten met verlies van functie
Tien jaar geleden ontbraken Natrium kanaal afwijkingen nog helemaal in de differentiale 
diagnose van acute hartdood in van te voren gezonde kinderen. De studie van Prost 
et al6 met aaandacht voor deze entiteit in jonge kinderen trok brede belangstelling. In 
hoofdstuk 6 beschrijven we een unieke casus van een 4 maanden oud meisje met een 
status na reanimatie en terugkerende ventriculaire aritmieen, in relatie tot koorts en 
vaccinaties. De diagnose van een SCN5A mutatie, in de patiënt, haar broertje en hun 
vader, en de behandelingsstrategieën zijn in dit hoofdstuk beschreven. De tachycardie 
gerelateerde ventriculaire aritmieen in het kind maakte het implanteren van een 
inwendige defibrillator eigenlijk noodzakelijk, maar bètablokker therapie in een 
hoge dosering samen met maatregelen tijdens de koorts episodes gaven een adequate 
bescherming tegen ernstige ventriculaire ritmestoornissen zodat implantatie van een 
ICD vooralsnog voorkomen kon worden. 

Vervolgens is er een multicenter studie verricht om de diagnostische en 
therapeutische aspecten van het gehele spectrum van de Natrium kanaal afwijkingen 
in kinderen te bestuderen. In onze studie beschreven in hoofdstuk 7, er waren 
33 patiënten met bewezen Natrium kanaal afwijkingen. In deze cohort traden 
levensbedreigende aritmieen en acute hartdood vooral op in het eerste levensjaar; 
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verlengde geleidingstijden zijn frequent aanwezig op het ECG van deze kinderen 
terwijl een Brugada ECG patroon veel zeldzamer is. Na het stellen van de diagnose, 
bleken algemeen en/of specifieke behandelingen, zoals agressieve antipyretica en 
ECG monitoring tijdens de perioden met koorts en voor en na vaccinaties, effectief 
in de preventie van ritmestoornissen. Verder is het belangrijk potentieel schadelijke 
medicatie te vermijden. Als therapeutische strategieën gelden als anti-aritmicum 
bètablokkers en implantatie van een inwendige defibrillator. 
Het bestuderen van deze unieke patiënten serie heeft de volgende belangrijke inzichten 
gegeven:
•	  Het spectrum van de Natrium kanaal afwijkingen komen ook voor bij zuigelingen 

en zeer jonge kinderen; ernstige symptomen zijn niet ongebruikelijk bij deze 
leeftijdsgroep. 

•	  Genotypering heeft een rol in de risico stratificatie. Truncerende mutaties, 
functioneel ernstige missense mutaties en multipele mutaties impliceren een hoger 
risico. 

•	  Behandeling van koorts speelt een belangrijke rol in het behandelen van aangedane 
kinderen. Naast het gebruik van agressieve antipyretica, is het belangrijk dat de 
zuigelingen en jonge kinderen gemonitord worden voor ritme verstoring tijdens 
perioden met koorts, zoals tijdens en kort na vaccinaties.

•	  Farmacologische therapieën of alleen of in combinatie met implantatie van een 
inwendige defibrillator is effectief in preventie van acute hartdood. 
Idiopatische ventrikel fibrilleren is een diagnose van uitsluiting en is zelden 

gerapporteerd in zuigelingen. Recent werd gerapporteerd dat idiopatisch ventrikel 
fibrilleren geassocieerd is met voorheen niet gedetecteerde ionkanaalafwijkingen en 
vroege repolarisatiesyndromen. In hoofdstuk 8 rapporteren wij het voorkomen van 
een acute hartstilstand in 2 kinderen, van beide kon de oorzaak van de hartstilstand, 
ondanks uitgebreide cardiale en extracardiale evaluatie, niet gevonden worden. Beide 
patiënten kregen een implantatie van een inwendige defibrillator voor secundaire 
preventie en waren klinisch stabiel nadien. Een van de kinderen ontwikkelde een 
gedilateerde cardiomyopathie op de leeftijd van 19 maanden, 10 maanden na het initiële 
event. Frequente monitoring is dus bewezen zinvol in deze unieke groep van patiënten. 

De Toekomst
Het gezegde “bench to bedside “ lijkt perfect te worden geïllustreerd bij de erfelijke aritmie 
syndromen. Inderdaad blijkt onderzoek in de basale wetenschappen zoals moleculaire 
biologie en cellulaire fysiologie, belangrijk te zijn in het patiënten management. Deze trend 
en deze delicate balans moeten zorgvuldig worden gekoesterd, en de wetenschappelijke 
samenwerking moet worden gecontinueerd en uitgebreid. Hoewel het genetisch onderzoek 
de hoeksteen is in het diagnosticeren van de patiënten, blijft het belangrijk om continue 
het klinisch onderzoek te verfijnen en nieuwe testen te ontwikkelen ter ondersteuning 
van het proces van de diagnose. Het begrijpen van de diversiteit van deze ziektebeelden 
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en het identificeren van de modifiers zijn de primaire doelen van de onderzoeksgroep. De 
variabiliteit van de patiëntengroep en de response op therapie vormt een ander belangrijk 
onderzoeksgebied van toekomstig onderzoek. Met name zijn studies gerechtvaardigd naar 
de oorzaak van Natrium kanaal ziekten met verlies van functie als een potentiële oorzaak 
van koorts en vaccinatie gerelateerde artimieen en plotse hartdood in voorheen niet 
gediagnosticeerde zuigelingen en jonge kinderen. 

Conclusies
Het proefschrift beschrijft de meest belangrijke problemen en uitdagingen in de 
behandeling van congenitaal lang QT syndroom en Natrium kanaal ziekten met 
verlies van functie, met een special focus op de pediatrische patiënt. Erfelijke 
aritmiesyndromen ontpoppen zich als een belangrijk stuk van de puzzel van acute 
hartdood. De bevindingen van de studies beschrijven relevante implicaties voor de 
klinische praktijk, namelijk het herkennen van het ziektebeeld, een accurate diagnose 
en een effectieve behandeling 
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