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Erfelijke  hartritmestoornissen zijn geassocieerd met een  verhoogd risico op 
plotselinge dood en kunnen worden veroorzaakt door mutaties in genen die coderen 
voor ionkanalen in het hart of hun accessoire eiwitten. De ontdekking dat mutaties ten 
grondslag kunnen liggen aan levensbedreigende hartritmestoornissen heeft wereldwijd 
geleid tot de screening van grote  aantallen individuen en gezinnen op erfelijke 
hartritmestoornissen en het behandelen van deze mensen bij het vinden van een mogelijk 
pathogene mutatie. Echter, behandeling wordt sterk gehinderd door het groeiende besef 
dat dragerschap van een mutatie vaak geen goede voorspeller is van de ziekte-ernst. 
Veel mutatiedragers vertonen nooit symptomen, terwijl andere mutatiedragers juist op 
jonge leeftijd overlijden aan een hartstilstand. Het is grotendeels onduidelijk wat deze 
grote variabiliteit in ziekte-ernst bepaalt, waarbij zelfs familieleden met een identieke 
mutatie grote verschillen in ziekte-ernst kunnen vertonen. Hierdoor blijft het moeilijk 
om patiënten met het grootste risico op hartritmestoornissen tijdig te identificeren en 
adequaat te behandelen. Dit proefschrift richt zich op de potentiële rol van genetische 
en niet-genetische factoren die, in combinatie met een pathogene mutatie, het fenotype 
van erfelijke hartritmestoornissen kunnen beïnvloeden en daardoor, tenminste deels, 
de bovenbeschreven grote variabiliteit in ziekte-ernst kunnen verklaren.

Deel I van dit proefschrift introduceert cardiale ionkanalen en hun accessoire eiwitten 
die bijdragen aan de vorming van actiepotentialen in een gezond menselijk hart en hun 
rol in erfelijke en verworven hartaandoeningen. Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van 
de genetische, moleculaire, elektrofysiologische  en farmacologische  eigenschappen 
van de belangrijkste ionkanalen in het hart. Hoofdstuk 1 geeft tevens een overzicht van 
de meest voorkomende erfelijke hartritmestoornissen.1  Hoofdstuk 2 beschrijft 
in  meer  detail de structuur en functie van het cardiale natrium (Na+)  kanaal en  de 
diverse  accessoires  eiwitten van dit kanaal in het hart.  De belangrijkste  erfelijke 
hartritmestoornissen die geassocieerd zijn met mutaties in het gen dat codeert voor de 
cardiale Na+ kanaal (SCN5A) of in de genen die coderen voor diverse accessoires eiwitten 
van dit kanaal worden in hoofdstuk 2 beschreven.2

Deel II van dit proefschrift richt zich op de rol van SCN5A mutaties en de niet-
genetische factoren  koorts en  lichamelijke inspanning in  patiënten met Brugada 
syndroom (BrS). In hoofdstuk 3 beschrijven we een nieuwe SCN5A mutatie (D1714G) 
in een 57-jarige man met BrS.3  Omdat  de mutatie zich in een gedeelte van de Na+ 
kanaal bevindt dat verantwoordelijk is voor ion geleiding en ion selectiviteit, hebben 
wij de hypothese getoetst dat de D1714G mutatie de ion selectiviteit van het Na+ 
kanaal kan beïnvloeden en het kanaal meer permeabel kan maken voor andere ionen. 
In vitro elektrofysiologische studies op kamertemperatuur (21°C) en op fysiologische 
temperatuur (36°C) toonden aan dat D1714G-gemuteerde kanalen bijna 80% minder 
Na+ stroom (INa) geleiden vergeleken met gezonde Na+ kanalen. Hoewel de D1714G 
mutatie de ion selectiviteit van het Na+ kanaal niet veranderde, zorgde de mutatie wel 
voor meer langzame inactivatie (“slow inactivation”) van de kanalen bij 36°C, maar niet 
bij 21°C. We concluderen dat de sterke vermindering van INa door de D1714G mutatie 
de manifestatie van BrS in onze patiënt kan verklaren en veronderstellen dat deze 
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vermindering van INa grotendeels het gevolg kan zijn van verminderde expressie van 
het Na+ kanaal op het celmembraan van de hartspiercellen. Bovendien kan meer “slow 
inactivation” van het gemuteerde kanaal bij 36°C, maar niet bij 21°C, resulteren tot 
meer INa vermindering bij hogere lichaamstemperaturen. Dit zou in overeenstemming 
zijn met een aantal  case reports  die suggereren dat koorts geassocieerd is met een 
groter risico op hartstilstand en verergering van ECG afwijkingen in BrS patienten.4-5

In hoofdstuk  4 hebben we het verband tussen  koorts, hartstilstand en  ECG 
afwijkingen in BrS patiënten  systematisch onderzocht.6  In een retrospectieve 
studie hebben wij, 1) de prevalentie van  koortsgeïnduceerde ventrikeltachycardie, 
ventrikelfibrilleren of plotselinge dood in 111 BrS patiënten onderzocht, 2) 
koortsgeïnduceerde ECG veranderingen in 24 BrS patiënten geanalyseerd, en 3) 
onderzocht of een hartstilstand tijdens koorts minder voorkomt in patiënten die op tijd 
paracetamol hebben gebruikt. Koorts bleek de typische ECG veranderingen in BrS te 
verergeren en in bijna 18% van alle gevallen van hartstilstand was er sprake van koorts. 
Tijdig gebruik van paracetamol leek het risico op koortsgeïnduceerde hartstilstand te 
verminderen. 

Naast koorts zou lichamelijke inspanning ook de typische ECG afwijkingen in BrS 
(d.w.z. ST-segment elevatie in de rechter voorwandwandsafleidingen V1-V3) kunnen 
induceren (of verder doen toenemen) en ritmestoornissen kunnen uitlokken.7-9  In 
hoofdstuk 5  hebben we ECG’s van BrS patiënten tijdens inspanning geanalyseerd 
en onderzocht of de ECG veranderingen tijdens lichamelijke inspanning beïnvloed 
worden door de aanwezigheid van een SCN5A mutatie.10 We analyseerden  de 
ECG’s  voor aanvang,  bij maximale inspanning en tijdens de herstelfase  bij 
35 mannelijke proefpersonen, 25 mannen met BrS zonder SCN5A mutatie (BrSSCN5A-) en 
25 mannen met BrS en een SCN5A mutatie (BrSSCN5A+). De ECG afwijkingen in BrS 
bleken tijdens lichamelijke inspanning te verergeren. De aanwezigheid van een SCN5A 
mutatie was geassocieerd met verdere geleidingsvertraging in de ventrikels bij hogere 
hartfrequenties, en dit uitte zich in meer verbreding van het QRS-interval tijdens 
maximale inspanning in BrSSCN5A+ vergeleken met BrSSCN5A- en de proefpersonen. 

In hoofdstuk 6 hebben we de relatie tussen SCN5A mutaties en atriumfibrilleren 
(AFib) in BrS onderzocht. Naast een hoge incidentie van ventriculaire ritmestoornissen 
wordt ook een hoge incidentie van AFib in BrS vermeld.11 Uit elektrofysiologische 
onderzoeken is gebleken dat intra-atriale geleiding is vertraagd in BrSSCN5A+ vergeleken 
met BrSSCN5A-.

12-13 Ondanks tragere intra-atriale geleiding, die het bestaan van re-entry 
circuits in de atria kunnen onderhouden, is de aanwezigheid van een SCN5A mutatie 
niet geassocieerd met een hogere prevalentie van AFib.12-13 Wij hebben de relatie tussen 
SCN5A mutaties, atriale geleiding en atriale ectopische activiteit in 214 BrS patiënten 
(78 BrSSCN5A+ en  136 BrSSCN5A-) onderzocht.  Intra-atriale geleidingssnelheid werd 
gemeten aan de hand van de duur van de P-golf op ECG’s. Atriale ectopische activiteit 
werd gemeten door het bepalen van de frequentie van atriale ectopische slagen op 
24-uurs Holter opnames.  De gemiddelde duur van de P-golf was langer in BrSSCN5A+ 
dan in BrSSCN5A- patiënten. Atriale ectopische slagen kwamen echter vaker voor in 

CArdiAC ioN CHANNeLS iN HeALTH ANd diSeASe

12

217



BrSSCN5A- dan in BrSSCN5A+ patiënten. Deze resultaten suggereren dat in BrS een SCN5A 
mutatie AFib kan helpen handhaven door de intra-atriale geleiding te vertragen, maar 
ook remmend kan werken op het ontstaan van AFib door de atriale ectopische activiteit 
te verminderen.

Deel III  van dit proefschrift  richt zich op de  genetische subtypes 1 en 2 van 
het lange QT syndroom (LQT1 en LQT2), respectievelijk gekoppeld aan  mutaties 
in  KCNQ1  en  HERG. KCNQ1  en  HERG coderen voor 2 verschillende kalium (K+) 
kanalen in het hart. In hoofdstuk 7 hebben we het herhaaldelijk optreden van 
koortsgeïnduceerde ventrikeltachycardie en ventrikelfibrilleren onderzocht in 2 LQT2 
patiënten met de A558P mutatie in HERG.14 Analyse van de ECG’s van deze patiënten 
liet een langere gecorrigeerde QT-tijd (QTc) zien tijdens koorts.  Biochemische  en 
elektrofysiologische studies toonden aan dat  A558P-gemuteerde HERG eiwitten 
minder op het celmembraan tot expressie komen. Co-expressie van mutant en 
normaal HERG liet een dominantnegatief effect van de mutante eiwitten zien op het 
intracellulaire transport van de normale eiwitten naar het celmembraan en op de 
temperatuurgevoeligheid van de HERG stroom. Dus in de aanwezigheid van de mutante 
HERG eiwitten steeg de HERG stroom in mindere mate bij hogere temperaturen dan in 
de afwezigheid van de mutante eiwitten. We veronderstellen dat de zwakke stijging van 
de HERG stroomdichtheid in de aanwezigheid van gemuteerde eiwitten bijdraagt aan 
de ontwikkeling van langere QTc en ritmestoornissen tijdens koorts in onze 2 LQT2 
patiënten. We suggereren dat koorts een potentiële trigger is van ritmestoornissen in 
LQT2. 

In hoofdstuk 8  beschrijven we  het fenomeen van  “nonsense-mediated 
decay” (NMD) in LQT2.15  NMD  is  een controlemechanisme  dat selectief  mRNA 
transcripten  degradeert  met een vroegtijdige stopcodon ten gevolge van een 
nonsense mutatie of een frameshift mutatie.16 Wij  hebben het voorkomen  van 
herhaalde  vroege  miskramen  en intra-uteriene dood ten gevolge van 
hartritmestoornissen bestudeerd in een consanguïne Arabische familie met de Q1070X 
mutatie in  de carboxy-terminus (C-terminus) van HERG.15 Onze biochemische  en 
elektrofysiologische experimenten laten zien dat de Q1070X-gemuteerde eiwitten in 
staat zijn om op het celmembraan tot expressie te komen en functionerende K+ kanalen 
te vormen, maar hun  mRNA  transcripten wordt door NMD  vernietigd voordat 
de transcripten in eiwitten kunnen worden vertaald.  Onze  resultaten tonen aan 
dat NMD leidt tot bijna volledige afwezigheid van HERG in homozygote dragers van 
de Q1070X mutatie in deze consanguïne familie, waardoor homozygote mutatiedragers 
ernstige hartritmestoornissen ontwikkelen, terwijl heterozygote dragers geen evidente 
symptomen vertonen.

In hoofdstuk 9 beschrijven we de effecten van een nieuwe splice acceptor site mutatie 
in intron-1 van KCNQ1 (c.387 -5 T > A) op het fenotype in 2 Arabische consanguïne 
families waarin meerdere kinderen plotseling zijn overleden.17 Homozygote dragers 
van een mutatie in KCNQ1 lijden aan Jervell  en Lange-Nielsen  syndroom (JLNS), 
die wordt gekenmerkt door  lange QT-interval, hartritmestoornissen en aangeboren 
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doofheid.18 Aangeboren doofheid ontstaat doordat KCNQ1 ook tot expressie komt 
in het binnenoor, waar het de secretie van endolymfe en daardoor normaal gehoor 
mogelijk maakt.19-20 Echter, terwijl homozygote dragers van de c.387 -5 T > A mutatie 
in onze 2 consanguïne families ernstige hartritmestoornissen ontwikkelden, leed geen 
van hen aan gehoorverlies. Moleculaire analyse liet zien dat de c.387 -5 T > A mutatie 
lijdt tot een afwijkende transcriptie van KCNQ1. Echter, ongeveer 10% van KCNQ1 kan 
aan deze afwijkende transcriptie ontsnappen en daardoor een normaal gehoorfunctie 
mogelijk maken. We veronderstellen dat een kleine hoeveelheid (zo laag als 10%) van 
KCNQ1 de gehoorfunctie effectief in stand kan houden, maar niet voldoende is voor 
een normale repolarizatie in homozygote familieleden. 

Zoals  mutaties  in niet-voor-eiwit-coderende gebieden van  een gen tot ernstige 
hartritmestoornissen kunnen leiden (zoals beschreven  in  hoofdstuk 9),  zouden 
ook natuurlijk voorkomende genetische varianten in niet-coderende gebieden het 
fenotype kunnen beïnvloeden. In hoofdstuk  10 hebben wij de hypothese getoetst 
dat single nucleotide polymorfismen (SNPs) in de 3’untranslated  region  (3’UTR) 
van KCNQ1 de  relatieve expressie van  normale versus  LQT1-mutatie-
bevattende allel kunnen beïnvloeden en daarmee bijdragen aan de grote variabiliteit 
in ziekte-ernst.21  De  3’UTR  speelt een belangrijke regulerende  rol in de expressie 
van genen.22-23 Heterozygositeit  voor  SNPs  in de 3’UTR  kan deze regulerende rol 
van de 3’UTR in de genexpressie op een allel-specifieke manier beïnvloeden. Dit zal 
waarschijnlijk vooral van belang zijn wanneer een allel een pathogene mutatie bevat. 
In geval van LQT1 kunnen de 3’UTR SNP varianten, die zich op het gezonde of het 
gemuteerde KCNQ1 allel bevinden, het relatieve aantal van eiwitten afkomstig van elk 
KCNQ1 allel veranderen. We hebben daarom  de hypothese getoetst dat  SNPs in  de 
3’UTR  van KCNQ1  de functie van de  3’UTR kunnen beïnvloeden en  daarmee  het 
fenotype op een allel-specifieke manier kunnen wijzigen. We hebben dit onderzocht 
in 168  LQT1  patiënten. Onze resultaten laten zien dat 3’UTR  SNPs inderdaad op 
een allel-specifieke wijze geassocieerd zijn met de QTc en het optreden van symptomen. 
LQT1 patiënten met de minder voorkomende SNP varianten op hun mutant KCNQ1 
allel vertoonden kortere QTc en minder symptomen, terwijl patiënten met de minder 
voorkomende SNP varianten op hun normaal KCNQ1 allel vertoonden langere QTc 
en meer symptomen. Onze resultaten tonen aan dat 3’UTR SNPs de ziekte-ernst op 
een allel-specifieke wijze kunnen beïnvloeden, waarschijnlijk door de expressie van het 
allel waarop ze zich bevinden, en daardoor het evenwicht tussen de eiwitten afkomstig 
van het normaal of het mutant KCNQ1 allel, te veranderen.

In dit proefschrift  is getracht de rol van  potentiële genetische  en niet-genetische 
factoren, die in combinatie met een pathogene mutatie, het fenotype kunnen beïnvloeden, 
te ontrafelen. De belangrijkste bevindingen in BrS zijn dat 1) een mutatie in SCN5A (in 
dit geval de D1714G mutatie) kan de elektrofysiologische eigenschappen van de Na+ 
kanaal op  een temperatuurafhankelijke manier veranderen, met meer verlies-van-
functie (d.w.z. meer “slow inactivation”) bij hogere temperaturen, 2) koorts verhoogt 
het risico op een hartstilstand en kan de typische ECG afwijkingen in BrS verergeren, 
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3) lichamelijke inspanning kan ook de typische ECG afwijkingen in BrS verergeren en 
in BrSSCN5A+ patiënten tot verdere geleidingsvertraging in de ventrikels leiden, en 4) een 
SCN5A mutatie kan AFib helpen handhaven door intra-atriale geleiding te vertragen, 
maar ook remmend werken op het ontstaan van AFib door atriale ectopische activiteit 
te verminderen. De belangrijkste bevindingen in LQTS zijn dat 1) koorts kan leiden 
tot langere QTc en levensbedreigende ritmestoornissen in LQT2 patiënten, 2) afbraak 
van mutant HERG mRNA met een vroegtijdige stopcodon door NMD kan leiden 
tot bijna  volledig verlies van  HERG  en daardoor ernstige hartritmestoornissen 
in homozygote dragers, zelfs wanneer deze mRNA transcripten voor eiwitten coderen 
die kanalen kunnen vormen met bijna normale functie, 3) een mutatie in een intron 
van KCNQ1 (in dit geval een splice acceptor site mutatie in intron-1) kan het fenotype 
beïnvloeden door de exon-intron splicing te verstoren en tot een afwijkend transcriptie 
en splicing leiden, en 4) SNPs in  de 3’UTR  van KCNQ1 kunnen de functie van  het 
3’UTR  en daarmee het fenotype  in LQT1 op een  allel-specifieke specifieke  wijze 
beïnvloeden.
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