
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Inherited arrhythmia syndromes
From genotype to phenotype in hiPSC-derived cardiomyocytes
Veerman, C.C.

Publication date
2017
Document Version
Other version
License
Other

Link to publication

Citation for published version (APA):
Veerman, C. C. (2017). Inherited arrhythmia syndromes: From genotype to phenotype in
hiPSC-derived cardiomyocytes. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/inherited-arrhythmia-syndromes(45d4be23-c95d-47cb-aaa7-6de6e3ba063b).html


 Chapter 9

Summary





223

Summary

SuMMARy

Inherited arrhythmia syndromes account for a large subset of sudden cardiac death in the 
young. During the last two decades, pathophysiological insights into these syndromes 
have increased substantially. It has become clear that rare genetic variants in genes 
encoding ion channels or subunits that modulate ion channel function often underlie 
these disorders. However, it has also become clear that the genotype-phenotype rela-
tionship is not always clear and that a large interindividual variability exists. While the 
identification of genetic and environmental factors is beginning to emerge, the precise 
pathophysiological role of these factors is largely unknown. Many of the pathophysi-
ological insights in inherited arrhythmia syndromes are derived from animal models and 
heterologous expression systems. However, crucial differences between these models 
and the (patho)physiological situation hinder a direct translation of the obtained results 
to the clinic. In the ideal situation, studies are performed on human cardiac tissue, how-
ever due to ethical and technical concerns this is not feasible. Recently, a method has 
been developed in which human unipotent cells are reprogrammed into a pluripotent 
state (human induced pluripotent stem cells; hiPSC), which can be cultured and differ-
entiated into a limitless number of cardiomyocytes. Because the genetic information 
stemming from the donor remains intact, we can now study patient-specific cardiac cells 
carrying mutations and genetic variations of interest. The use of hiPSC in the study of 
inherited arrhythmia syndromes is the central topic in this thesis.

Many of the arrhythmia syndromes that were studied in this thesis are associated with 
mutations in the gene SCN5A, which encode the cardiac sodium (Na+)-channel Nav1.5. 
In chapter 1 we described the function and properties of this channel, as well as the 
arrhythmia syndromes that are associated with mutations in SCN5A. Nav1.5 mediates 
the Na+-current (INa), which is a key player in the fast depolarization of the cardiomyocyte 
and fast conduction through cardiac tissue. Dysfunction in Nav1.5 caused by genetic 
variations is associated with a wide range of syndromes, including the Brugada Syn-
drome, Long QT syndrome type 3 and progressive cardiac conduction disease.

Although hiPSC-derived cardiomyocytes (hiPSC-CMs) are promising research tools in 
studying arrhythmia syndromes, one major concern is the fact that hiPSC-CMs exhibit 
an immature phenotype. In chapter 2 we discussed different aspects of immaturity, e.g 
electrophysiological, morphological and immaturity relating to calcium homeostasis. 
Different strategies have been studied to overcome the immature profile, such as the 
application of mechanical stretch, electrical stimulation and the use of chemical com-
pounds. Although these strategies can stimulate the maturation process, the state of 
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an adult cardiomyocyte cannot be reached yet. We proposed that researchers using 
hiPSC-CMs should bear the shortcomings of the model in mind.

In chapter 3 we investigated the cellular electrophysiological properties of hiPSC-CMs 
from Brugada syndrome patients without any identified mutations. Brugada syndrome 
is an inherited arrhythmia syndrome characterized by typical ECG features and an in-
creased risk of ventricular fibrillation. In 20 % of the patients with Brugada syndrome, a 
mutation in the gene SCN5A is found that results in a decreased function of the cardiac 
Na+-channel. Sporadically, mutations are found in other genes that results in a gain-of-
function in one of the potassium currents (responsible for the transient outward current 
Ito) or a loss-of-function in the L-type calcium channel (responsible for ICa,L). In the remain-
ing 80 %, the genetic cause as well as the underlying pathophysiological mechanism is 
unknown. By characterizing cellular electrophysiological properties of hiPSC-CMs from 
3 Brugada syndrome patients in which no mutation was identified, we aimed to glean 
insights into the pathophysiological mechanism in these patients. However, compared 
to ‘healthy’ control hiPSC-CMs, no clear electrophysiological abnormalities were ob-
served in the hiPSC-CMs. This could imply that at the cellular level, electrophysiological 
defects are not a prerequisite for the Brugada syndrome. Alternatively, properties that 
are not cell-intrinsic, such as cell-cell contacts, fibrosis and connexions, are of impor-
tance. However, we cannot exclude the possibility that differences between hiPSC-CMs 
and adult cardiomyocytes, especially with respect to the maturation state, underlie the 
absence of clear cellular electrophysiological abnormalities.

In chapter 4 we studied the functional consequences of the heterozygous and homo-
zygous SCN5A mutation I230T in hiPSC-CMs. This mutation exhibited an autosomal 
recessive inheritance pattern, as heterozygous carriers did not display any symptoms 
while homozygous carriers experienced severe conduction disorders at young age. In 
hiPSC-CMs that were cultured for a short period (20 days), we found only a mild reduc-
tion in Na+- channel function, which was not in line with the clinical phenotype and with 
previous observed result in heterologous expression systems. We proposed that this 
discrepancy was related to the immature state of the hiPSC-CMs that were used in our 
experiments. Because the mutation resides in the developmentally regulated exon 6 of 
SCN5A, which is only expressed in the ‘adult’ isoform of SCN5A, we hypothesized that our 
hiPSC-CM mainly expressed the ‘fetal’ isoform, which would mask the effects of the I230T 
SCN5A mutation. Indeed, expression of the ‘fetal’ isoform of SCN5A was relatively high in 
the hiPSC-CMs that were used in our experiments. We next proposed that extending the 
time in culture up to 66 days, a common strategy to promote maturation, would increase 
the fraction of ‘adult’ SCN5A and as such uncover the complete cellular phenotype of the 
I230T mutation. Indeed, the expression fraction of ‘adult’ SCN5A increased and at this 
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stage homozygous I230T hiPSC-CMs exhibited a severe loss-of-function in Na+-channel 
function, while heterozygous displayed an intermediate phenotype. We concluded that 
the factor ‘time in culture’ is important in electrophysiological maturation, which should 
be taken into account in studies that are aimed to study phenotype-genotype relation-
ships of diseases associated with SCN5A mutations.

Chapter 5 encompasses a study in which the effects of the drugs gentamicin and 
PTC124 were evaluated in hiPSC-CMs carrying nonsense mutations in SCN5A. Nonsense 
mutations result in premature stop codons in the transcript, leading to truncated pro-
teins that are not functional. Both gentamicin and PTC124 can promote translational 
readthrough of nonsense mutations, which would lead to the production of complete 
proteins. By using hiPSC-CMs derived from patiënts carrying mutations W156X and 
R1638X in SCN5A we evaluated the efficiency of these two compounds. However, neither 
the use of gentamicin nor PTC124 resulted in any increase in Na+-channel function. This 
led us to conclude that the therapeutic application of these compounds is ambiguous 
for these mutations.

In chapter 6 we applied the CRISPR/Cas9 technology to introduce the point mutation 
S81L in the gene GNB5 in hiPSCs. This mutation was recently identified in two families 
presenting with a multisystem disorder that includes severe bradycardia and sinus 
pauses in homozygous carriers. The gene product of GNB5, Gβ5, is a G-protein β-subunit 
which is thought to modulate the inactivation of the acetylcholine-activated potassium 
current (IKACh) in sinoatrial and atrial cardiomyocytes and as such affects parasympathet-
hic tone. We hypothesized that the p.S81L mutation in GNB5 would lead to altered IKAch 
activity, which would explain the bradycardic phenotype in the patients. By applying 
retinoic acid to the hiPSCs during the differentiation process we generated cells with an 
atrial-like phenotype which expressed a robust IKACh. In hiPSC-CMs carrying the homozy-
gous GNB5 S81L mutation, IKACh density was increased as compared to heterozygous and 
wildtype hiPSC-CMs, resulting in a more pronounced slowing of spontaneous action po-
tential firing rate upon application of the acetylcholine-derivative carbachol. Moreover, 
application of the drug XEN-R0703, a selective IKACh blocker, reversed the phenotype, 
indicating the therapeutic potential of this drug in patients carrying GNB5 mutations. 
This is the first study that studies a genetic variants in a particular subtype of hiPSC-CMs 
and among the first that assessed the electrophysiological effects of a variant in a gene 
that does not encode an ion channel.

In chapter 7 we applied an integrative approach to investigate the molecular and elec-
trophysiological underpinnings of the previously identified association of a haplotype in 
the vicinity of HEY2, encoding a basic helix-loop-helix transcription factor, with Brugada 
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syndrome. We used gene expression and genetic data from human hearts, while Hey2 
knockout mouse were used to evaluate electrophysiological implications of Hey2 in 
relation to Brugada syndrome. In human hearts, the haplotype that was associated 
with an increased risk of Brugada syndrome (the risk-allele) coincided with increased 
expression of HEY2. Moreover, HEY2 transcript abundance demonstrated a strong posi-
tive correlation with that of KCNIP2 (encoding the potassium channel subunit KCHIP2). 
Because Hey2 is mainly expressed in the subepicardial layer of the myocardium, we 
hypothesized that changes in Hey2 expression would mainly affect this region. In Hey2 
heterozygous knockout mice (Hey2+/-), we demonstrated a slower repolarization and a 
faster action potential upstroke in subepicardial myocytes in comparison to wildtype, 
while subendocardial myocytes were unaffected by reduced Hey2. We demonstrated 
that the changes in repolarization stemmed from a reduction in the transient outward 
potassium current (Ito), which is mediated among others by KCHIP2. We concluded that 
the mechanism associated with the Brugada Syndrome risk haplotype at the HEY2 locus 
entails in increased expression of KCHIP2 which leads to increased Ito density specifically 
in the subepicardium and that these effects are mediated by an increased expression of 
the HEY2 gene from the risk-allele.
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Erfelijke aritmiesyndromen, of hartritmestoornissen, zijn voor een groot gedeelte ver-
antwoordelijk voor plotse hartdood onder jonge mensen. De laatste 20 jaar is er veel 
kennis opgedaan in de genetische oorzaak en het pathofysiologische mechanisme dat 
ten grondslag ligt aan deze syndromen. Zo is duidelijk geworden dat in veel gevallen 
de oorzaak voor de ziekte gevonden kan worden in een genetische mutatie in genen 
die coderen voor ionkanalen. Deze mutaties leiden tot dysfunctie van de betreffende 
ionkanalen, resulterend in stoornissen in de elektrische activiteit van het hart. Echter, 
veel zaken, met name met betrekking tot interindividuele variabiliteit, zijn vooralsnog 
onopgelost. Veel van de inzichten in pathofysiologische mechanismen zijn verkregen uit 
diermodellen, zoals de muis, en uit heterologe expressie systemen. Het is echter bekend 
dat er cruciale verschillen bestaan tussen humane fysiologie en de gebruikte modellen, 
waardoor een directe translatie van de verkregen wetenschappelijke resultaten naar de 
kliniek niet altijd mogelijk is. Idealiter zouden humane cardiomyocyten van patiënten on-
derzocht worden, echter is dit vanwege technische en ethische bezwaren niet haalbaar. 
Recent is een methode ontwikkeld waardoor het mogelijk is om somatische, humane 
adulte cellen te reprogrammeren in een pluripotente staat (‘human induced pluripotent 
stem cells’; hiPSCs), welke vervolgens in kweek gedifferentieerd kunnen worden in 
cardiomyocyten. Doordat de genetische informatie van de oorspronkelijke donor intact 
blijft, kunnen zodoende patiënt-specifieke cardiale cellen onderzocht worden, wat zou 
kunnen leiden tot nieuwe inzichten in ziekte en therapie. De toepassing van hiPSCs in 
onderzoek naar erfelijke hartritmestoornissen staat centraal in dit proefschrift.

Veel van de in dit proefschrift onderzochte aritmiesyndromen zijn geassocieerd met 
mutaties in het gen SCN5A, het gen dat codeert voor het cardiale natrium (Na+) -kanaal 
Nav1.5. In hoofdstuk 1 beschreven we de functie en eigenschappen van dit kanaal met 
daarbij de aritmiesyndromen die een associatie met mutaties in het SCN5A gen kennen. 
Nav1.5 is verantwoordelijk voor de Na+-stroom, welke cruciaal is voor de snelle geleiding 
in het hart. Dysfunctie in dit kanaal veroorzaakt door genetische mutaties is geas-
socieerd met een breed scala aan syndromen, waaronder het Brugada syndroom, het 
Lange QT syndroom type III en het Lev-Lenègre syndroom (ofwel ‘progressive cardiac 
conduction disease’).

Ondanks de verschillende mogelijkheden die het gebruik van hiPSC-CMs te bieden heeft 
is er een belangrijk nadeel verbonden aan het model, namelijk het immature fenotype 
van de cellen. In hoofdstuk 2 worden de verschillende aspecten van immaturiteit van 
hiPSC-CMs besproken, te weten de elektrofysiologische, morfologische en aan calci-
umhomeostase gerelateerde immaturiteit. Verschillende methoden zijn onderzocht ter 
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bevordering van maturatie, zoals het gebruik van kweektechnieken ten behoeve van 
het creëeren van driedimensionaal weefsel, elektrische stimulatie en het toepassen van 
rek, al dan niet in combinatie toegepast. Ondanks uitgebreid onderzoek naar het bevor-
deren van de maturatie van hiPSC-CMs kan de staat van een adulte cardiomyocyt (nog) 
niet bereikt worden. Onderzoekers behoren daarom voor het gebruik van het hiPSC 
model rekening te houden met de tekortkomingen die verbonden zijn aan het model.

In hoofdstuk 3 onderzochten we de elektrofysiologische eigenschappen van uit 
hiPSC-verkregen cardiomyocyten (hiPSC-CMs) afkomstig van Brugada syndroom (BrS) 
patiënten zonder geïdentificeerde mutatie. BrS is een erfelijk aritmiesyndroom geka-
rakteriseerd door typische afwijkingen op het elektrocardiogram, waarbij patiënten 
een verhoogde kans op kamerfibrilleren hebben. In 20 % van de patiënten met BrS 
wordt een mutatie in het SCN5A gen gevonden welke leidt tot een verminderde functie 
van het natriumkanaal. In sporadische gevallen wordt een mutatie in een ander gen 
gevonden, leidend tot ofwel een toegenomen functie van een van de kaliumkanalen 
(verantwoordelijk voor de ionstroom Ito) of een verminderde functie van het calciumka-
naal (verantwoordelijk voor ICa,L). In de overige 80 % is zowel de genetische oorzaak als 
het pathofysiologische mechanisme onbekend. Middels het karakteriseren van hiPSC-
CMs van 3 BrS patiënten bij wie ondanks uitvoerige genetische screening geen mutatie 
was geïdentificeerd trachtten we meer inzicht te verkrijgen in het pathofysiologische 
mechanisme in juist deze patiëntengroep. Vergeleken met hiPSC-CMs van een ‘gezonde’ 
groep bleken er echter op cellulair niveau geen elektrofysiologische verschillen te be-
staan. Dit zou kunnen betekenen dat in deze patiëntengroep dysfunctie aan een van de 
ionkanalen niet ten grondslag ligt aan de ziekte. Echter, we kunnen niet uitsluiten dat er 
verschillen tussen hiPSC-CMs en adulte cardiomyocyten zijn, met name met betrekking 
tot de maturatie toestand, die ten grondslag liggen aan de afwezigheid van cellulaire 
elektrofysiologische stoornissen in hiPSC-CMs van de BrS patiënten.

In hoofdstuk 4 hebben we de functionele gevolgen van de heterozygote en homozygote 
mutatie I230T in SCN5A onderzocht. In de familie waarin deze mutatie geïdentificeerd is, 
bleek deze mutatie autosomaal recessief over te erven: heterozygote dragers toonden 
geen evidente symptomen terwijl homozygote dragers op jonge leeftijd ernstige symp-
tomen van bradycardie en kamerritmestoornissen ervaarden. We onderzochten cardio-
myocyten van hiPSCs van een homozygote en een heterozygote drager van de I230T 
SCN5A mutatie en vergeleken deze met een ongerelateerde controle hiPSC-lijn. In eerste 
instantie werden milde afwijkingen in Na+-kanaal functie geconstateerd, welke niet in 
overeenstemming waren met de kliniek en de eerder gevonden effecten van de mutatie 
in heterologe expressie systemen. We veronderstelden dat dit mogelijk gerelateerd was 
aan de immature toestand van de hiPSC-CMs. Aangezien de I230T mutatie gelokaliseerd 



229

Nederlandse samenvatting

is in het exon dat alleen in de ‘adulte’ isoform van SCN5A tot expressie komt (in tegenstel-
ling tot de ‘foetale’ isoform van SCN5A), formuleerden we de hypothese dat hiPSC-CMs 
voornamelijk de ‘foetale’ isoform van SCN5A tot expressie brengt, waardoor de gevolgen 
van de I230T mutatie gemaskeerd werden. RNA-expressie analyses lieten inderdaad zien 
dat de fractie van ‘foetaal’ SCN5A relatief hoog is, hetgeen de eerder gevonden resultaten 
kon verklaren. Vervolgens toetsten we de hypothese dat het verlengen van de kweektijd 
tot 66 dagen na het begin van de differentiatie de fractie ‘adult’ SCN5A verhoogt, waar-
door de gevolgen van de I230T SCN5A mutatie vollediger tot uiting komen. Inderdaad 
leidde het verlengen van de tijd in kweek van de hiPSC-CMs tot het tot uiting komen 
van het (ernstige) verwachte fenotype in hiPSC-CMs met de homozygote I230T mutatie, 
waarbij de hiPSC-CMs met de heterozygote mutatie een matig verminderde functie in 
Na+-stroom liet zien. We concludeerden dat de kweektijd van hiPSC-CMs een belangrijke 
factor is voor ‘maturatie’ van het Na+-kanaal welke in acht moet worden genomen bij 
studies die gericht zijn op het onderzoeken van de effecten van mutaties in SCN5A.

Hoofdstuk 5 omvat de studie naar de effectiviteit van de middelen gentamicine en het 
recent ontwikkelde farmacon PTC124 tegen nonsens mutaties in SCN5A. Dergelijke mu-
taties leiden tot een prematuur stopcodon, resulterend in getrunceerde eiwitten welke 
niet functioneel zijn. Gentamicine en PTC124 promoten het ‘doorlezen’ (‘readthrough’) 
van het gemuteerde transcript, waardoor een gedeelte van het RNA toch wordt getrans-
leerd in functioneel eiwit. Door gebruik te maken van hiPSC lijnen afkomstig van pati-
enten met de mutaties W156X en R1638X in SCN5A hebben we de effectiviteit van deze 
middelen in het herstellen van functionele Na+-stroom onderzocht. Zowel gentamicine 
als PTC124 bleken echter voor beide mutaties niet in staat enig herstel van Na+-stroom 
te bewerkstelligen. Hieruit concludeerden we dat de therapeutische toepassing van 
deze middelen voor deze mutaties twijfelachtig is.

In hoofdstuk 6 maakten we gebruik van CRISPR/Cas9 technologie ten behoeve van 
het creëren van de mutatie S81L in GNB5 in een wildtype hiPSC lijn. Deze mutatie was 
recent geïdentificeerd in een familie waarin homozygote dragers symptomen van 
ernstige bradycardie en sinusknoop dysfunctie ervaarden. Het door GNB5 gecodeerde 
eiwit Gβ5 is betrokken bij het deactiveren van de door acetylcholine geactiveerde 
kaliumkanalen (verantwoordelijk voor IKACh) en speelt een belangrijke rol in de regulatie 
van parasympatische activiteit in met name de sinusknoop. Gezien de rol van Gβ5 in 
acetylcholine-gemedieerde signaling veronderstelden we dat de S81L mutatie in GNB5 
tot een verhoogde gevoeligheid voor acetylcholine leidt door een toegenomen activi-
teit van IKACh. Om deze hypothese te testen differentieerden we hiPSCs in aanwezigheid 
van retinolzuur (retinoic acid, RA), hetgeen leidde in hiPSC-CMs met eigenschappen van 
atriale cardiomyocyten, die, in tegenstelling tot ‘ventriculaire’ hiPSC-CMs, een robuuste 



IKACh tot expressie brengen. RA-behandelde hiPSC-CMs met de homozygote GNB5 S81L 
mutatie bleken inderdaad over een verhoogde gevoeligheid voor de acetylcholine-de-
rivaat carbachol te beschikken ten opzichte van wildtype en heterozygote S81L hiPSC-
CMs. Dit uitte zich in een grotere afname van spontane depolarisaties na toevoeging 
van carbachol in homozygote S81L hiPSC-CMs in vergelijking met de andere groepen, 
die bleek te berusten op een hogere IKACh densiteit. Toevoeging van de specifieke IKACh 

blokker XEN-R0703 leidde tot herstel van het fenotype. Gezien deze laatste bevinding 
zouden IKACh blokkers mogelijk toegepast kunnen worden in patiënten die drager zijn 
van pathologische GNB5 mutaties.

In hoofdstuk 7 hebben we de rol van transcriptiefactor Hey2 in relatie tot het Brugada 
syndroom onderzocht. Eerder werd middels genetische associatie studies (GWAS) het 
genetische locus waar het gen Hey2 zich bevindt in verband gebracht met een verhoogd 
risico op Brugada syndroom. De precieze onderbouwing van deze associatie was echter 
nog onbekend. Door middel van een geïntegreerde benadering waarin we gebruik 
maakten van expressie en genetische analyses in humane harten, gecombineerd met 
muizenmodellen hebben we deze associatie verder onderzocht. In humane harten bleek 
aanwezigheid van het polymorfisme dat geassocieerd werd met Brugada syndroom 
(het ‘risk-allel’) geassocieerd te zijn met een verhoogde expressie van Hey2 en bestond 
er een sterke positieve correlatie tussen Hey2 expressie en expressie van het gen KCNIP2, 
het gen dat codeert voor een subunit (KChiP2) van het kalium-kanaal dat de transient-
outward current (Ito) medieert. Aangezien Hey2 met name in subepicardiale laag van het 
myocard tot expressie komt, onderzochten we de effecten van Hey2 knockout in het 
subepicard en het subendocard van wildtype (WT) en Hey2 heterozygote knockout mui-
zen (Hey2+/-). Hey2 knockout leidde in het subepicard tot een vertraagde repolarisatie en 
een versnelde depolarisatie, terwijl het subendocard onveranderd bleef. De verandering 
in repolarisatie berustte op een afname in Ito. We concludeerden dat de associatie tussen 
Hey2 en het Brugada syndroom waarschijnlijk berust op een verhoogde expressie van 
Hey2 in aanwezigheid van het ‘risk-allel’, leidend tot een verhoogde expressie van het 
gen KCNIP2 met als gevolg verhoogde activiteit van Ito en snellere vroege repolarisatie in 
met name het subepicard.

In dit proefschrift hebben we getracht inzichten te verkrijgen in de pathofysiologie van 
erfelijke aritmiesyndromen door gebruik te maken van verschillende modellen, waarin 
het hiPSC model centraal stond. We concluderen dat het hiPSC model voor verschillende 
ziektebeelden en genetische mutaties een adequaat en nuttig model vormt, welke 
inderdaad kan leiden tot nieuwe inzichten in pathogenese en therapie. Echter, men 
dient rekening te houden met enkele tekortkomingen van het model, met name met 
betrekking tot de immaturiteit. Indien correct gehanteerd en met in acht neming van 
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de gebreken zal het hiPSC model een nuttige aanvulling vormen op de reeds bestaande 
cel- en diermodellen in onderzoek naar erfelijke aritmie syndromen.


