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Summary 
 

While the spectrum of  diseases associated with mutations in SCN5A, the 
gene encoding the  �-subunit of  the cardiac Na+ channel (Nav1.5), is still 
expanding, it is becoming increasingly clear that even subtle changes in 
Nav1.5 gating can dramatically affect cardiac rhythm, especially if  
exacerbated by environmental factors that act on the electrical activity of  
the heart. Biophysical studies have revealed that defects in Nav1.5 
expression and gating can, in many cases, explain the phenotype associated 
with the rhythm disorder. However, recent reports have highlighted the fact 
that Nav1.5 does not exist in isolation, but in association with other 
proteins, such as �-subunits, cytoskeleton proteins, extracellular matrix 
proteins, and adhesion molecules. While we have just started to elucidate the 
correlations between all the parts that constitute the so-called cardiac Na+ 
channel macromolecular complex, new evidence is emerging that mutations 
in individual components of  the complex (e.g., caveolin-3, �4-subunit) or 
alterations in their interactions, can cause diseases such as Long QT 
syndrome type 3 (LQT3), sudden infant death syndrome (SIDS), or 
Brugada syndrome (BrS), in the past exclusively associated with mutations 
in Nav1.5. 

To further complicate this matter, several studies have also shown 
significant overlap between aberrant rhythm phenotypes, and single 
mutations have been found to evoke different rhythm disorders. It is now 
evident that the correlation between a mutation and the clinical phenotype 
is not always straightforward. Many factors such as the presence of  
common gene variants (polymorphisms), humoral regulation, auxiliary 
protein subunits, and transcriptional regulation may play a role. Moreover, it 
is becoming clear that Na+ channel related diseases not only involve 
derangements in cardiac excitability, but also structural cardiac 
derangements, that may not be detectable using current clinical imaging 
modalities, but that nevertheless may act in concert with reductions in 
cardiac excitability to facilitate reentrant arrhythmias. With the discovery of  
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novel disease entities associated with SCN5A variants, and the elucidation 
of  the biophysical ways in which these variants impact on Na+ current (INa), 
we are now beginning to obtain the insights to apply the concepts derived 
from studies into these rare inherited SCN5A associated diseases to 
common acquired diseases. 

In the first part of  Chapter 1, we present a general introduction in 
which the structure and the functioning of  the cardiac Na+ channel 
macromolecular complex are described. In the second part, a description of  
the inherited primary electrical cardiac diseases and acquired structural 
diseases involving Na+ channel derangements is given. 
 In Chapter 2, we investigated the functional consequence of  the 
SCN5A mutation G1319V, found in a BrS patient. The G1319V mutation is 
located in the loop connecting transmembrane segments 4 and 5 in domain 
III (DIIIS4-S5), a region so far considered to be exclusively involved in fast 
inactivation. Consequently, previously described mutations located in this 
linker segment were associated with LQT3. G1319V mutant and wild-type 
channels were transiently expressed in HEK293 cells together with the �1-
subunit. Patch-clamp experiments, conducted at room temperature, revealed 
no changes in peak INa and persistent INa (INaL), while Nav1.5 gating 
properties were modified, exhibiting, in particular, altered inactivation. This 
involved a negative shift in voltage-dependence of  inactivation, exclusively 
due to a negative shift of  voltage-dependence of  slow inactivation, slowing 
of  the recovery from inactivation, and enhanced slow inactivation. All these 
gating changes contribute to a reduction in INa, in line with the proposed 
mechanism underlying BrS. Yet, reduction in INa peak amplitude on 
repetitive depolarizations at short interpulse intervals (40 ms) was 
significantly more pronounced in G1319V compared to wild-type. 
Accordingly, carriers of  the G1319V mutation showed marked QRS 
widening upon increases in heart rate during exercise. Finally, a three-
dimensional model of  the structure of  the DIIIS4 segment and the DIIIS4-
S5 linker indicated that the presence of  the large aromatic ring of  
phenylalanine at position 1317 at the end of  the DIIIS4 segment could be 
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presumably only accommodated by the presence of  a small amino acid at 
position 1319. A valine, rather than a glycine, at position 1319 will 
potentially create a steric hindrance to the movement of  the DIIIS4-S5 
linker, thus destabilizing the inactivation properties of  the channel. 
Surprisingly, the G1319V mutation affected particularly slow inactivation, 
with minor changes in fast inactivation, thus this study identified a new 
region involved in slow inactivation.  

In Chapter 3, we described the clinical, genetic, 
electrophysiological, histological, characteristics of  a heart of  a BrS patient 
without clinically detected cardiac structural abnormalities, who underwent 
heart transplantation because of  an excessive number of  episodes of  
ventricular fibrillation (VF). Genetic screening revealed a SCN5A mutation, 
G1935S, located in the C-terminus of  the cardiac Na+ channel. Subsequent 
electrophysiological characterization of  the mutant channel in an 
heterologous expression system (HEK293 cells) at room temperature did 
not reveal substantial changes in Nav1.5 properties, while, at 37�C, slow 
inactivation was enhanced. Activation mapping revealed slow conduction in 
the right ventricle (RV), in particular, the right ventricle outflow tract 
(RVOT). Of  note, this region was the origin of  VF, but had no appreciable 
transmural differences in action potential duration. Abnormal restitution of  
propagation, which is associated with alteration in tissue architecture, was 
present in the RV but not in the left ventricle myocardium. Indeed, 
histological analysis showed fibrosis and fatty infiltration in the RV, 
especially in the RVOT. A computer simulation study demonstrated that 
localized conduction delay in the RVOT might have been the cause of  the 
observed ECG changes. In conclusion, at least in some cases of  BrS, subtle 
structural changes, not detectable by routine diagnosis, may underlie the 
ECG phenotype. Cardiac Na+ channel mutations might be causally involved 
in the changes in myocardial structure. On the other hand, it is also possible 
that the electrophysiological effects of  subtle structural abnormalities might 
be exacerbated by concurrent loss of  Na+ channel function. 

In Chapter 4, we studied how cardiac Na+ channel function may be 
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regulated by the cytoskeletal component tubulin. This study was provoked 
by the clinical observation that the use of  the anti-tumor drug taxol (TXL), 
which causes tubulin polymerization, can cause various arrhythmias in 
patients, which suggest derangement of  Na+ channel function. Besides, an 
increased degree of  tubulin polymerization was observed in heart failure 
(HF), a condition where Na+ channel function is often compromised. 
HEK293 cells were transfected with Nav1.5 alone or together with the �1-

subunit (Nav1.5+�).  The reason to assess whether the presence of  the �1-
subunit may influence the interaction between Nav1.5 and the cytoskeleton 
lies in the observation that �-subunits not only modulate Nav1.5 expression 
and gating, but also participate in cell adhesion and cytoskeleton anchoring. 
Transfected cells were incubated with TXL, and INa characteristics were 
studied with the patch-clamp technique. Nav1.5 membrane expression was 
determined by immunohistochemistry. Pre-treatment with TXL reduced 
peak INa amplitude almost 2-fold in both Nav1.5 and Nav1.5+�, as 
compared to untreated cells. Accordingly, immunohistochemistry assays 
revealed a reduced channel expression at the cell surface in the TXL-treated 
groups. Voltage-dependence of  (in)activation and recovery from activation 
were unchanged after exposure to TXL in both Nav1.5 and Nav1.5+�. In 

contrast, TXL accelerated INa decay of  Nav1.5+�, while INa decay of  Nav1.5 
remained unaltered. Finally, TXL reduced the fraction of  channels that slow 
inactivated and increased the time constant of  slow inactivation by 2-fold in 
Nav1.5. Slow inactivation properties of  Nav1.5+� were unchanged by TXL. 
Thus, enhanced tubulin polymerization modulates Nav1.5 fast and slow 
inactivation and decreases INa amplitude. Whereas �1 seems to be involved 
in tubulin modulation of  Nav1.5 inactivation properties, the reduction of  INa 
amplitude was �1-independent. In conclusion, tubulin-mediated reduction 
of  Nav1.5 membrane expression may account both for the observed rhythm 
disturbances in patients treated with TXL and the reduced INa density in HF. 
 In Chapter 5, we investigated whether calcium modulates Na+ 
channels in ventricular myocytes at intracellular calcium concentrations 
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([Cai
2+]) present during the cardiac action potential (0-500 nM), and how 

this modulation affects Na+ channel properties in HF, a condition in which 
calcium homeostasis is disturbed. Mid-myocardial myocytes were isolated 
from control and HF rabbits. Subsequently, whole cell-configuration patch-
clamp experiments were performed in HF and control myocytes at room 
temperature, to evaluate INa characteristics in the presence of  various [Cai

2+], 
as obtained using different buffered pipette solutions (0-500 nM). Then, 
using an alternate voltage/current-clamp mode, maximal action potential 
upstroke velocities (dV/dtmax), a measure of  INa,  were recorded  in HF and 
control myocytes at 37�C (0-500 nM [Cai

2+]). At both temperatures, elevated 

[Cai
2+] reduced INa density and dV�dtmax without changing gating properties. 

Moreover, in control myocytes, reductions in dV/dtmax occurred 
simultaneously with increases in [Cai

2+], following caffeine administration. 
Overall, these data suggested that INa reduction in the presence of  elevated 
calcium was due to Na+ channel permeation block. Accordingly, unitary 
sodium current amplitudes were reduced at higher [Cai

2+]. While INa density 
and gating at fixed [Cai

2+] were not different between HF and control, 
reductions in dV/dtmax upon increases in stimulation rate were larger in HF 
than in control; these differences were abolished by the calcium chelator 
BAPTA. In conclusion, intracellular calcium exerted acute modulation of  
INa density in ventricular myocytes, but does not modify INa gating. These 
effects, occurring rapidly and in the [Cai

2+] range observed physiologically, 
may contribute to beat-to-beat regulation under physiological conditions 
and during HF. 

 
Conclusion 

The studies presented in this thesis aim to contribute to a further 
understanding of  the cardiac Na+ channel functioning and regulation, both 
in inherited arrhythmia syndromes and in common acquired diseases. 
Further investigation is necessary to elucidate the role of  Na+ channel 
dysfunction in inherited and acquired cardiac diseases in order to relate 
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these findings to the involved arrhythmias and phenotype. This would help 
the future development of  investigation tools and drugs for the 
management of  these patients. 

 

Samenvatting 
 

Het spectrum van ziekten die zijn geassocieerd met mutaties in SCN5A, het 
gen dat codeert voor de �-subunit van het cardiale Na+ kanaal (Nav1.5), is 
nog steeds breder aan het worden. Desalniettemin is het nu reeds duidelijk 
dat geringe veranderingen in de functie van Nav1.5 grote gevolgen kunnen 
hebben voor het hartritme, vooral als zij worden verergerd door 
omgevingsfactoren die een invloed uitoefenen op de electrische activiteit 
van het hart. Biofysische studies hebben aangetoond dat defecten in de 
expressie en functie van Nav1.5 vaak het fenotype kunnen verklaren, dat is 
geassocieerd met de ritmestoornis. Recente publicaties hebben de nadruk 
gevestigd op het feit dat Nav1.5 niet een op zichzelf  staand eiwit is, maar is 
geassocieerd met andere eiwitten, bijvoorbeeld �-subunits, 
cytoskeleteiwitten, extracellulaire matrix eiwitten, en adhesiemoleculen. De 
samenhang tussen de onderdelen waaruit het zogenaamde cardiale Na+ 
kanaal macromoleculaire complex bestaat, is geleidelijk duidelijk aan het 
worden. Tegelijkertijd verschijnen aanwijzingen dat mutaties in de 
verschillende onderdelen van dit complex (bijvoorbeeld caveolin-3, �4-
subunit), of  een veranderde samenhang tussen deze onderdelen, ziekten 
kunnen veroorzaken zoals bijvoorbeeld Lang QT syndroom type 3 (LQT3), 
wiegedood (SIDS) of  Brugada syndroom (BrS). Deze ziekten waren tot 
voor kort uitsluitend geassocieerd met mutaties in Nav1.5. 

Bovendien hebben verschillende studies aangetoond dat de 
eigenschappen van de verschillende ritmestoornissyndromen elkaar 
belangrijk kunnen overlappen. Daartegenover staat dat bepaalde mutaties 
verschillende ritmestoornissyndromen kunnen veroorzaken. Het is dus 
duidelijk dat de samenhang tussen mutatie en klinisch fenotype niet altijd 
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eenduidig is. Meerdere factoren kunnen hierbij een rol spelen, bijvoorbeeld 
de aan- of  afwezigheid van vaak voorkomende genvarianten 
(polymorfismen), hormonale regulatie, eiwit subunits, en regulatie van 
transcriptie. Het is bovendien duidelijk aan het worden dat Na+ kanaal 
gerelateerde ziekten niet alleen veranderingen van cardiale prikkelbaarheid 
omvatten, maar ook structurele veranderingen in het hart, die met de 
huidige klinisch toegepaste beeldvormende methoden niet aantoonbaar zijn, 
maar desondanks samen met reductie van cardiale prikkelbaarheid 
aanleiding kunnen geven tot ritmestoornissen die zijn gebaseerd op reentry. 
De ontdekking van ziekten die zijn geassocieerd met SCN5A varianten, en 
de opheldering van de biofysische mechanismen waarop deze varianten de 
Na+ stroom (INa) beïnvloeden, verschaft ons de inzichten die ons thans in 
staat stellen om de concepten, die voortvloeien uit studies van deze 
zeldzame aangeboren SCN5A geassocieerde ziekten, toe te passen voor 
vaak voorkomende verworven ziekten. 

In het eerste deel van Hoofdtuk 1 verschaffen wij een algemene 
inleiding, waarin de structuur en de functie van het cardiale Na+ kanaal 
macromoleculaire complex worden uiteengezet. In het tweede deel wordt 
een overzicht gegeven van de aangeboren primaire electrische hartziekten 
en verworven structurele ziekten, waarbij afwijkingen van het Na+ kanaal 
zijn betrokken. 
 In Hoofdstuk 2 onderzoeken wij de functionele gevolgen van de 
G1319V mutatie in SCN5A, die is aangetoond in een BrS patiënt. De 
G1319V mutatie bevindt zich in de lus die de transmembraan segmenten 4 
en 5 in domein III (DIIIS4-S5) verbindt, een regio die tot dusver werd 
verondersteld uitsluitend betrokken te zijn bij snelle inactivatie. Eerder 
gepubliceerde mutaties die zich bevinden in dit segment, zijn dan ook 
geassocieerd met LQT3. G1319V mutante en wild-type kanalen werden 
samen met de �1-subunit tot expressie gebracht in HEK293 cellen. Patch-
clamp experimenten, verricht bij kamertemperatuur, vertoonden geen 
veranderingen van piek INa en persisterende INa (INaL). Echter, Nav1.5 functie 
was veranderd, met name de inactivatie. Dit betrof  een negatieve 
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verschuiving van de spannings-afhankelijkheid van inactivatie die uitsluitend 
het gevolg was van een negative verschuiving van de spannings-
afhankelijkheid van trage inactivatie, een vertraging van herstel van 
inactivatie, en een toegenomen trage inactivatie. Deze veranderingen 
droegen allen bij tot vermindering van INa, in overeenstemming met het 
veronderstelde mechanisme van BrS. Vermindering van INa piek amplitude 
tijdens herhaaldelijke depolarisatie met korte interpuls intervallen (40 ms) 
was significant meer uitgesproken in G1319V dan in wild-type. Patiënten 
die drager waren van de G1319V mutatie, hadden dan ook uitgesproken 
QRS verbreding bij toename van de hartfrequentie tijdens inspanning. 
Tenslotte werd in een drie-dimensionaal model van de structuur van het 
DIIIS4 segment en de DIIIS4-S5 linker aangetoond dat de grote 
aromatische ring van fenylalanine op positie 1317 aan het einde van het 
DIIIS4 segment waarschijnlijk slechts voldoende ruimte zou hebben indien 
zich op positie 1319 een klein aminozuur bevindt. Een valine in plaats van 
een  glycine op positie 1319 zal de beweeglijkheid van de DIIIS4-S5 linker 
kunnen beperken, waardoor de inactivatie van het kanaal wordt 
gedestabiliseerd. De G1319V mutatie had vooral invloed op trage 
inactivatie, en veroorzaakte slechts geringe veranderingen van snelle 
inactivatie. Deze studie heeft derhalve een nieuwe regio geïdentificeerd, die 
betrokken is bij trage inactivatie.  

In Hoofdstuk 3 beschrijven wij de klinische, genetische, 
electrofysiologische, en histologische eigenschappen van een hart van een 
BrS patiënt. Deze patiënt had geen klinisch aangetoonde structurele 
afwijkingen aan het hart en onderging harttransplantatie omdat hij een zeer 
groot aantal episoden van ventrikelfibrilleren (VF) had. Genetisch 
onderzoek toonde een SCN5A mutatie aan, G1935S, die zich bevond in de 
C-terminus van het cardiale Na+ kanaal. Electrofysiologische analyse van het 
gemuteerde kanaal in een heteroloog expressie-systeem (HEK293 cellen) bij 
kamertemperatuur toonde geen substantiële veranderingen in de functie van 
Nav1.5. Echter, metingen bij 37�C gaven een toegenomen trage inactivatie 
te zien. Activatie mapping toonde trage prikkelgeleiding in de rechter 
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ventrikel (RV), in het bijzonder in de rechter ventrikel outflow tract 
(RVOT). In dit gebied lag de oorsprong van VF, hoewel het geen 
belangrijke transmurale verschillen van actiepotentiaalduur had. Abnormale 
restitutie van prikkelvoortgeleiding, die is geassocieerd met veranderingen 
van weefselarchitectuur, werden in de RV gevonden, maar niet in het linker 
ventrikel myocard. Histologische analyse toonde fibrose en vet infiltratie in 
de RV aan, vooral in de RVOT. Een computer simulatie studie toonde aan 
dat plaatselijke vertraging in prikkelgeleiding in de RVOT de oorzaak kon 
zijn van de aanwezige ECG veranderingen. Wij hebben hieruit 
geconcludeerd dat subtiele structurele veranderingen, die niet detecteerbaar 
zijn met routine diagnostische methoden, aan de basis kunnen liggen van 
het ECG fenotype, tenminste bij sommige BrS patiënten. Mutaties in het 
cardiale Na+ kanaal zouden kunnen bijdragen tot de veranderingen in de 
structuur van het myocard. Aan de andere kant is het ook mogelijk dat de 
electrofysiologische gevolgen van  subtiele structurele veranderingen 
worden verergerd door de gelijktijdige afname van Na+ kanaal functie. 

In Hoofdstuk 4 bestuderen we op welke wijze de functie van het 
cardiale Na+ kanaal gereguleerd wordt door tubuline, een component van 
het cytoskelet. Deze studie werd ingegeven door het feit dat behandeling 
met de anti-tumor drug taxol (TXL), die polymerisatie veroorzaakt van 
tubuline, aanleiding kan geven tot ritmestoornissen die duiden op 
stoornissen in het functioneren van het Na+ kanaal. Bovendien wordt een 
toename in de mate van tubuline-polimerisatie ook waargenomen in 
patienten met hartfalen (HF), een toestand waarbij eveneens vaak het 
functioneren van het Na+ kanaal is aangedaan. In deze studie werden 
HEK293 cellen getransfecteerd met Nav1.5 alleen, of  tesamen met de �1-

subunit (Nav1.5+�). De reden om te bepalen of  de �1-subunit de interactie 
tussen Nav1.5 en het cytoskelet beinvloed, vloeit voort uit de wetenschap 
dat �-subunits niet alleen de expressie en kinetiek van Nav1.5 moduleren, 
maar ook deelnemen in celadhesie en verankering van het cytoskelet. 
Getransfecteerde cellen werden geincubeerd met TXL en de 
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karakteristieken van INa werden bestudeerd met de patch-clamp techniek. 
Nav1.5 expressie in de celmembraan werd bepaald middels 
immunohistochemische methoden. Voorbehandeling met TXL deed de 
amplitude van de INa piekstroom met een factor 2 afnemen, zowel in Nav1.5 
en Nav1.5+�, wanneer vergeleken met onbehandelde cellen. De afname in 
expressie van kanalen in de celmembraan in de TXL-behandelde groep, 
zoals vastgesteld middels immunohistochemische methoden, was daarmee 
in overeenstemming. Spannings-afhankelijkheid van (in)aktivatie en herstel 
van inaktivatie waren onveranderd na blootstelling aan TXL, zowel in 
Nav1.5 als in Nav1.5+�. Het tijdsverloop van inaktivatie in Nav1.5+� 
daarentegen, werd versneld door TXL, terwijl dit tijdsverloop onveranderd 
bleef  in Nav1.5. Ten slotte, behandeling met TXL gaf  een afname te zien in 
de fractie van kanalen die traag inaktiveren en deed het tijdsverloop van 
trage inaktivatie met een factor 2 toenemen in Nav1.5. De eigenschappen 
van het trage inaktivatieproces in Nav1.5+� waren onveranderd. Dus, een 
toegenomen polymerisatie van tubuline moduleert zowel het snelle als het 
trage inaktivatieproces van Nav1.5, en vermindert de INa amplitude. Terwijl 
�1 betrokken lijkt te zijn bij de modulatie van de inaktivatieprocessen door 

tubuline, zo lijkt de afname in INa amplitude onafhankelijk van de �1-
subunit. Tot besluit, de door tubuline gemedieerde afname in Nav1.5 
membraanexpressie zou zeer wel verantwoordelijk kunnen zijn voor zowel 
de waargenomen ritmestoornissen in patienten die een behandeling 
ondergaan met TXL, als wel voor de afname in INa in HF.  
 In Hoofdstuk 5 onderzochten we of  Na+ kanalen in 
ventrikelmyocyten gemoduleerd worden door calcium, uitgaande van 
intracellulaire calciumconcentraties [Cai

2+] zoals die heersen tijdens de 
cardiale actiepotentiaal (0-500 nM). Daarbij werd ook gekeken naar de 
invloed van [Cai

2+] op de eigenschappen van het Na+-kanaal in HF, een 
toestand waarin de calciumhomeostase verstoord is.  Myocyten van het mid-
myocard werden geisoleerd uit harten van controlekonijnen en van konijnen 
met hartfalen. Vervolgens werden de electrofysiologische eigenschappen 
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van INa in deze twee groepen myocyten vastgesteld in de ‘whole-cell’ 
configuratie van de ‘patch-clamp’ techniek bij kamertemperatuur, tijdens 
blootstelling aan verschillende [Cai

2+] verkregen door verschillende 
gebufferde pipetoplossingen (0-500 nM). Eveneens werd in controle- en 
hartfaalmyocyten bij 37�C (0-500 nM [Cai

2+]) de maximale stijgsnelheid van 
de actiepotentiaal (dV/dtmax) gemeten als maat voor INa, daarbij gebruik 
makend van een beurtelings ‘voltage/current-clamp’ protocol. Zowel bij 
kamertemperatuur als bij 37 oC veroorzaakte een stijging in [Cai

2+], een 
afname in INa dichtheid en dV�dtmax zonder de kinetische eigenschappen van 
het kanaal te veranderen. Bovendien werd in myocyten van controleharten 
vastgesteld dat de afname in dV/dtmax simultaan optrad met een toename in 
[Cai

2+], welke opgewekt werd door toediening van caffeine. De resultaten 
van deze experimenten tesamen suggereerden dat de afname in INa onder 
invloed van verhoogd [Cai

2+] het gevolg was van een verminderde 
permeabiliteit van het Na+ channel. Deze hypothese werd verder 
ondersteund door de waarneming dat de stroomamplitude door een 
enkelvoudig kanaal was afgenomen bij verhoogd [Cai

2+].  
Ondanks de afwezigheid van verschillen in stroomdichtheid en 

kinetiek van het Na+ kanaal bij een vaste [Cai
2+] tussen HF en controle, was 

de afname in dV/dtmax bij een toename in stimulatiesnelheid toch groter in 
HF dan in controle; deze verschillen konden worden opgeheven door de 
calcium-chelator BAPTA. Concluderend kunnen we stellen dat intracellulair 
calcium een acuut modulerende werking heeft op de INa dichtheid, maar niet 
de kinetiek van het Na+ kanaal modificeert. Deze effecten, die snel optreden 
en zich afspelen bij fysiologische [Cai

2+] waarden, kunnen bijdragen aan een 
slag-op-slag regulatie onder fysiologische omstandigheden, maar ook tijdens 
hartfalen. 

 
Conclusie 

De studies beschreven in dit proefschrift hebben tot doel bij te dragen aan 
een beter begrip van het functioneren en de regulatie van het cardiale Na+ 



Chapter 6 

 186 

kanaal, zowel in erfelijke ritmestoornissyndromen als in de meer algemene 
verworven hartziekten. Verder onderzoek is nodig om de rol van een 
veranderde Na+ kanaalfunctie in erfelijke en verworven hartziekten op te 
helderen, zodat deze bevindingen kunnen worden gerelateerd aan de 
betrokken ritmestoornissen en klinisch fenotype. Dit zou ten goede kunnen 
komen aan de toekomstige ontwikkeling van onderzoeksmethoden en 
geneesmiddelen voor de behandeling van deze patienten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


