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Samenvatting
Plotse hartdood (SCD) is een van de meest voorkomende doodsoorzaken in de westerse 
samenlevingen. Het is verantwoordelijk voor 20% van de totale mortaliteit, en 50% van de 
cardiovasculaire mortaliteit. Bij jonge mensen (onder de 40 jaar) komt SCD vaak voor in de 
context van Mendeliaanse overerving; de cardiomyopathieën (hoofdstuk 3) en primaire 
elektrische stoornissen (hoofdstuk 4 - 6) zijn de meest voorkomende. Hier word het risico 
op SCD aanzienlijk verhoogd door het erven van zeldzame genetische varianten met een 
groot effect. De primaire elektrische stoornissen zijn in de eerste plaats geassocieerd 
met mutaties in genen die coderen voor onderdelen die samen de ionenkanalen vormen 
of die kunnen binden aan deze kanalen (figuur 1, hoofdstuk 1). De cardiomyopathieën 
echter zijn meestal geassocieerd met mutaties in genen die coderen voor de contractiele 
apparatuur en onderdelen van de cardiomyocyten, zoals het sarcomeer en desmosomen.

Genotype-fenotype studies in deze stoornissen hebben duidelijk aangetoond dat er 
vaak sprake is van verminderde penetrantie en variabele expressie van het fenotype. 
Bijvoorbeeld, in de primaire aritmie syndromen, is uitgebreide variatie in klinische 
verschijnselen waargenomen bij familieleden met een identieke ionkanaal genmutatie. 
Waar een aantal mensen afwijkingen vertonen op het elektrocardiogram (ECG) en 
potentieel fatale hartritmestoornissen kunnen ontwikkelen, hebben anderen geen 
abnormaal ECG en ontwikkelen ook geen ritmestoornissen gedurende hun leven. 
Probands en hun familieleden met deze Mendeliaanse aandoeningen, hebben bekende 
gen variaties, die zorgen voor een genetisch gevoelige systeem die daardoor kunnen 
helpen in de identificatie van nieuwe genen en systemen die de hart (elektrische) functie 
moduleren.  

In het onderzoek beschreven in dit proefschrift maken we gebruik van de fenotypische 
variabiliteit onder probands en hun familieleden met Mendeliaanse hartafwijkingen 
om genetische factoren te identificeren die de expressie van de ziekte moduleren. We 
concentreerden ons op twee verschillende groepen van aandoeningen geassocieerd 
met een verhoogd risico op SCD, namelijk de primaire elektrische stoornissen (lange 
QT syndroom, Brugada Syndroom, geleiding ziekte) en hypertrofische cardiomyopathie 
(HCM). Het doel van dit proefschrift was om dergelijke genetische modifiers met behulp 
van zowel linkage en (familie) associatie analyses te identificeren. Een kandidaat SNP/
gen aanpak en een genoom wijde benadering werden gebruikt in de studie van veel 
voorkomende genetische varianten die mogelijk de ernst van de ziekte modificeren.

Hoofdstuk 2 is een review gericht op de veel voorkomende genetische variatie die onlangs 
geïdentificeerd zijn door middel van genoom wijde associatie studies voor het moduleren 
van het risico op SCD en die hartslag en ECG-indices van geleiding (PR-interval, QRS-
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duur) en repolarisatie (QTc-interval) moduleren als intermediaire fenotypes van SCD. 
Verschillende studies laten zien dat een familiegeschiedenis van SCD het risico van een 
individu op SCD vergroot; dit is bewijs voor het bestaan van een erfelijke component in 
deze ziekte. In de algemene bevolking echter, blijft de genetische en allelische architectuur 
grotendeels onbekend.

Patiënten met hypertrofische cardiomyopathie (HCM), met een identiek pathogene 
mutatie hebben vaak verschillende fenotypes, wat een rol voor genetische modifiers 
suggereert (hoofdstuk 3). Het renine-angiotensine-aldosteron systeem (RAAS) speelt een 
regulerende rol in hartfunctie, bloeddruk en de elektrolytenhuishouding, waardoor het 
een interessant kandidaat-systeem is dat de fenotypische expressie in HCM patiënten zou 
kunnen veranderen. Vijf Singel nucleotide polymorphismes (SNPs) in dit systeem zijn eerder 
geassocieerd met variabele hypertrofie in HCM patiënten. Om het effect van deze SNPs 
te onderzoeken, selecteerden we een grote groep dragers van 3 functioneel equivalente 
truncatie mutaties in het MYBPC3 gen. We gebruikten familie associatie analyse om het 
effect van de vijf RAAS polymorfismen (ACE, rs4646994, AGTR1, rs5186, CMA, rs1800875, 
AGT, rs699, CYP11B2, rs1799998) te associëren met interventriculaire septum (IVS) dikte 
en de Wigle score. We hebben twee bescheiden associaties geïdentificeerd. Dragers van 
het CC genotype in het AGT-gen hadden minder uitgesproken IVS dikte ten opzichte van 
CT-en TT-genotype dragers. Het DD polymorfisme in het ACE-gen werd geassocieerd met 
een hoge Wigle score (p = 0,01). In onze grote populatie studie van HCM patiënten met 
een functioneel-equivalente mutatie in het gen MYBPC3 vonden we geen grote effecten 
van genetische variatie binnen genen van het RAAS-systeem op de fenotypische expressie 
van HCM of de eerder beschreven associatie tussen de pro-LVH score en IVS dikte/Wigle 
score.

In hoofdstuk 4 bestudeerden we een groot aantal mensen (probands en hun familieleden 
indien beschikbaar) met het lange QT syndroom en een mutatie in het gen KCNH2 dragen 
en presenteren met  klinisch lange QT-syndroom type 2 (LQT2). LQT2 is een cardiale 
repolarisatie aandoening die wordt veroorzaakt door mutaties in het KCNH2 gen dat 
Kv11.1 (HERG) codeert en ten grondslag liggen aan de Ikr repolarisatie K+ stroom. Hoewel 
bekend is dat het type mutatie en locatie van de mutatie invloed hebben op de ernst van 
de klinische verschijnselen, wijst het ontstaan   van fenotypische variabiliteit bij patiënten 
met dezelfde mutatie op de aanwezigheid van extra modulerende genetische factoren. 
Hier hebben we onderzoek gedaan naar het effect van 1201 haplotype-tagging SNPs in en 
rond de 18 kandidaat-genen, op QTc-interval duur in 438 patiënten met LQT2. In de  familie 
associatie analyse werd rekening gehouden met het   effect van KCNH2 mutatie type. Twee 
SNPs passeerden de Bonferroni-gecorrigeerde  drempel voor associatie (p <4,16 ´ 10-5): 
rs16847548, direct 5’ upstream van het NOS1AP gen, en rs956642, gelegen in de nabijheid 
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van KCNH2, werden in verband gebracht met het QTc-interval. Hiervan werd rs956642 ook 
geassocieerd met cardiale events (p = 0,02). Twee andere SNPs in NOS1AP, rs10494366 
en rs12567211, die in eerdere GWA studies geïdentificeerd waren, waren ook significant 
geassocieerd met QTc in de LQT2 patiënten (p-waarden, 9,96 × 10-3 en 2,24 × 10-4, resp.). 
Dit is de eerste studie die aantoont dat de veel voorkomende genetische varianten in 
KCNH2 de ernst van de klinische manifestaties in LQT2 kan moduleren. Verder bevestigen 
we eerder gevonden observaties met veel voorkomende genetische varianten in NOS1AP 
die de QTc- moduleren in deze aandoening 

In de laatste twee hoofdstukken bestudeerden we een grote Nederlandse familie met de 
SCN5A mutatie 1795insD. Door middel van uitgebreid genealogische onderzoek konden 
we deze familie terug voeren tot de achttiende eeuw, waardoor er een zeer uitgebreid 
stamboom ontstond. Personen in deze familie hebben het lange QT syndroom, Brugada-
syndroom en progressieve geleiding ziekte, of een combinatie daarvan.

In hoofdstuk 5 hebben we linkage en associatie analyse uitgevoerd voor hartslag en ECG-
indices van geleiding en repolarisatie door middel van 1308 haplotype-tagging SNPs in 
en rond 18 kandidaat-genen in 215 leden (100 dragers) van de 1795insD mutatie-familie. 
Zowel significante linkage (LOD = 3.7) en associatie (p = 9.8e-08) met PR-interval werd 
gevonden in de regio van chromosoom 21 waar de kandidaat genen KCNE1 en KCNE2 
bevinden. De SNP met de meest significante associatie in deze regio (rs2834506, p 
= 9.8e-08), bevind zich in intron 3 van het RCAN1 (Regulator van calcineurin 1) gen. 
Deze associatie werd vervolgens gevalideerd in een onafhankelijke set van patiënten 
met  verschillende mutaties in SCN5A: het effect van rs2834506 op PR-interval in de 
SCN5A mutatiedragers is groter dan in de patienten zonder mutatie. De genen KCNE1 
en KCNE2 waren niet de meest voor de hand liggende modulatoren van PR-interval, 
dus we zochten aanvullend bewijs voor een rol van RCAN1 in het moduleren van het 
waargenomen effect. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een genetisch gemodificeerd 
muismodel met de scn5a-1798insD mutatie (equivalent aan de 1795insD mutatie in de 
mens). In Scn5a1798insD/+ F2 nakomelingen van FVB/N en 129P2 muizen die verschillende 
mate van geleidings problemen laten zien, werd een significante correlatie gevonden 
tussen de ventriculaire Rcan1 mRNA transcript niveaus en PR-interval (n = 56 muizen; r = 
-0,333, p = 0,012). Omdat RCAN1 een regulator is van het pro-hypertrofische calcineurin/
NFAT-systeem, veronderstelden we dat de Scn5a1798insD/+ mutatie de intracellulaire Ca2+-
homeostase verstoort, waardoor calcineurin geactiveerd kan worden, die vervolgens van 
invloed is op PR-interval. In hartspiercellen van Scn5a1798insD/+ muizen werden verhoogde  
intracellulaire Na+ en diastolische Ca2+  niveaus waargenomen. Bovendien veroorzaakte 
chronische activering van de calcineurin/NFAT systeem door het toepassing van dwars 
aorta vernauwing (TAC) extreme AV-disfunctie, AV-blok en het plots overlijden van 
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Scn5a1798insD/+ muizen.  Dit laatste kon worden voorkomen door behandeling met de NFAT-
inhibitor cyclosporine-A . Dit bewijs wijst allemaal naar de calcineurin/NFAT route als een 
mogelijke modifier van PR-interval in de context van een natriumkanaal ziekte, waardoor 
het een zeer interessant systeem is voor toekomstige studies.

Verder hebben we in de SCN5A-1795insD familie een genoom wijde associatie studie 
(GWAS) gedaan (hoofdstuk 6). DNA en ECG gegevens waren beschikbaar voor 276 
familieleden (120 dragers) van deze familie. We hebben een familie based associatie 
analyse uitgevoerd. Een SNP (rs2631864) in de regio van GFRA2 passeerde de genoom 
wijde significatie drempel voor PR-interval (p-waarde = 3,1 ´ 10-9). Deze SNP is gelegen 
tussen genen in, het dichtstbijzijnde gen is GFRA2 dat codeert voor GDNF (gliale cellijn 
afgeleide neurotrofe factor) familie receptor alpha 2. Interessant is dat knock-out muizen 
voor dit gen [Gfra2 (- / -)] 40% verminderde cholinerge innervatie in de ventrikels vertoont 
en 60% vermindering in het ventriculaire geleidingssysteem. Dit is extra bewijs dat dit 
gen een rol zou kunnen spelen in het waargenomen effect op PR-interval. Daarnaast 
vonden we twee suggestieve geassocieerde SNPs in LMCD1. Beide SNPs zijn gelegen in 
het LMCD1 gen dat codeert voor LIM en cysteïne-rijke domeinen eiwit 1. Dit gen, speelt, 
net als RCAN1, een rol in het calcineurin/NFAT systeem wat het eerder gevonden bewijs 
ondersteunt in de rol van dit systeem in de modulatie van de geleiding in het hart. Verdere 
studies naar de mogelijke rol van LMCD1 in het moduleren van PR-interval zijn dan ook 
zeer gerechtvaardigd en zullen naar verwachting meer licht werpen op de relevantie 
van de calcineurin/NFAT systeem in de modulatie van de atrio-ventriculaire geleiding 
in een achtergrond van hart-natrium kanaal ziekten. Het is relevant om te bepalen in 
toekomstige studies of het effect van de LMCD1 locus is beperkt tot dragers van een 
mutatie in SCN5A zoals is gebleken voor de RCAN1 locus. Verschillende andere SNPs 
waren ook geassocieerd met hartslag en de ECG-indices en meerdere interactie-effecten 
werden ook gevonden, maar allemaal met suggestieve associatie. Toekomstig moleculair 
werk op de kandidaat-genen gevonden in deze studie zal meer inzicht kunnen geven in de 
moleculaire onderbouwing van de cardiale elektrofysiologische functie.

Samenvattend, in het onderzoek beschreven in dit proefschrift hebben we ons gericht 
op het identificeren van genetische modifiers in families met Mendeliaanse cardiale 
aandoeningen geassocieerd met een hoog risico op SCD. Ons doel was om genetische 
modifiers te identificeren die, de verschijnselen van verminderde penetrantie en variabele 
expressie van ziekte die waargenomen wordt binnen families (ten dele) zouden kunnen 
verklaren. We ontdekten een aantal interessante nieuwe kandidaat-genen en systemen 
die geassocieerd zijn met hartslag en ECG-indices van de geleiding (PR-interval, QRS-duur) 
en repolarisatie (QT-interval) die interessante kandidaten zijn voor functionele studies in 
de toekomst.




