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Nederlandse samenvatting
Aangeboren hartafwijkingen zijn één van de meest voorkomende aangeboren aandoeningen. 
Ongeveer acht van de duizend levendgeborenen hebben een aangeboren hartafwijking. Aange-
boren hartafwijkingen kunnen leiden tot significante morbiditeit en mortaliteit bij zowel kinderen als 
volwassenen. Dankzij vooruitgang in medische voorzieningen en cardiothoracale chirurgie bereikt 
90% van de patiënten nu de volwassen leeftijd. Hoewel de oorzaken van aangeboren hartafwijkingen 
voor een belangrijk deel onbekend zijn, is er de laatste decennia veel vooruitgang geboekt met 
de identificatie van genen en signaaltransductie pathways die betrokken zijn bij de ontwikkeling 
van het hart en het ontstaan van aangeboren hartafwijkingen. Deze toenemende kennis over 
de genetische basis maakt het mogelijk om patiënten te informeren over de oorzaak van hun 
hartafwijking, het overervingspatroon en het eventuele risico op extracardiale aandoeningen. Dit 
proefschrift richt zich op de genetica van syndromale en niet-syndromale aangeboren hartafwijkingen, 
de implicaties hiervan voor (volwassen) patiënten en hun visie op erfelijkheidskwesties.
 
In Hoofdstuk 1 wordt de huidige kennis over genetische oorzaken van aangeboren hartaf-
wijkingen samengevat. Er wordt een overzicht gegeven van veel voorkomende oorzaken van 
syndromale en van niet-syndromale aangeboren hartafwijkingen. Ook worden de implicaties voor 
genetische counseling van patiënten met een aangeboren hartafwijking besproken, met name 
gericht op volwassenen.

Deel I van dit proefschrift beschrijft studies naar genetische oorzaken van niet-syndromale aange-
boren hartafwijkingen. In deze studies werden verschillende technieken gebruikt. In Hoofdstuk 2 
verrichtten wij genoomwijde linkage analyse (koppelingsonderzoek) om de oorzaak te vinden van 
een niet eerder beschreven autosomaal dominant fenotype binnen een grote familie. Aangedane 
familieleden hadden aangeboren hartafwijkingen (waaronder ostium primum en secundum atrium 
septum defect, tetralogie van Fallot en persisterende linker vena cava superior) en/of een laag 
atriaal ritme. Dit nieuwe fenotype lijkt een milde uiting te zijn van links isomerisme, of is mogelijk 
een ontwikkelingsstoornis van de sinusknoop en omliggend weefsel. Wij identificeerden een locus 
van 39 Mb op chromosoom 9q, dat segregeerde met deze aandoening. Enkele kandidaatgenen 
binnen dit locus werden door middel van sequencing onderzocht, maar er kon geen mutatie worden 
aangetoond. Het onderliggende genetische defect is dan ook nog niet geïdentificeerd. 
Hoofdstuk 3 beschrijft de genetische analyse van een patiëntencohort met Ebstein anomalie. 
Door middel van next generation sequencing en Sanger sequencing vonden wij een pathogene 
mutatie in het MYH7-gen bij 8% van de onderzochte patiënten. Dit gen codeert voor het 
sarcomeereiwit beta-myosin heavy chain. Patiënten met een MYH7-mutatie en hun aangedane 
familieleden hadden noncompactie van de linker ventrikel  en verschillende typen aangeboren 
hartafwijkingen, waaronder Ebstein anomalie en ventrikel septum defect. De penetrantie van 
noncompactie was hoog, terwijl er significante pleiotropie en verminderde penetrantie was wat  



200

betreft de aangeboren hartafwijkingen. Met deze studie hebben wij kunnen aantonen dat er een 
associatie bestaat tussen Ebstein anomalie, noncompactie van de linker ventrikel en mutaties in MYH7. 
Hoofdstuk 4 richt zich op een mogelijke rol van natriumkanalen in het ontstaan van aangeboren 
hartafwijkingen. Het SCNA-gen codeert voor de alfa-subunit van het cardiale natriumkanaal. 
Mutaties in SCN5A kunnen leiden tot verschillende erfelijke aritmiesyndromen, waaronder Brugada 
syndroom en Lange QT syndroom. In dierstudies is aangetoond dat het ontbreken van scn5a 
daarnaast leidt tot stoornissen in de ontwikkeling van het hart. Wij verkenden of er een verband is 
tussen mutaties in SCN5A en aangeboren hartafwijkingen bij mensen. In het eerste deel van dit 
onderzoek bepaalden wij de frequentie van aangeboren hartafwijkingen in een cohort van SCN5A 
loss-of-function mutatiedragers en in een cohort van SCN5A gain-of-function mutatiedragers. Van 
de loss-of-function mutatiedragers had 3,1% een aangeboren hartafwijking. Dit is een hoger 
percentage dan in de algemene bevolking. De aangeboren hartafwijkingen die wij zagen waren 
met name septumdefecten. Van de gain-of-function mutatiedragers had niemand een aangeboren 
hartafwijking. In het tweede deel van dit onderzoek verrichtten wij Sanger sequencing van SCN5A 
in een patiëntencohort met septumdefecten en geleidingsstoornissen. Hierbij werd een (mogelijk) 
pathogene mutatie aangetoond in 3,7% van de patiënten. De resultaten van deze studie 
suggereren dat SCN5A mutaties kunnen bijdragen aan aangeboren hartafwijkingen bij mensen, 
met name septumdefecten.

Deel II van dit proefschrift gaat over aangeboren hartafwijkingen geassocieerd met andere 
(extracardiale) afwijkingen, in zowel syndromale als niet-syndromale vorm. In Hoofdstuk 5 lieten 
wij zien dat het 22q11.2 deletie syndroom vaak niet herkend wordt bij volwassenen met tetralogie 
van Fallot of pulmonalisatresie met ventrikel septumdefect. Wij onderzochten hiertoe patiënten 
met deze hartaandoeningen die geregistreerd stonden in CONCOR, de landelijke registratie en 
DNA-bank voor volwassenen met aangeboren hartafwijkingen. Door middel van multiplex liga-
tion probe amplificaton vonden wij een 22q11.2 deletie bij 6,5% van de tetralogie van Fallot 
patiënten en 16,5% van de pulmonalisatresie met ventrikel septumdefect patiënten. Meer dan de 
helft van de aangetoonde 22q11.2 deleties bleek nog niet bekend voordat deze studie werd gedaan. 
Deze patiënten waren dus niet gediagnosticeerd met dit syndroom. Omdat het 22q11.2 deletie 
syndroom belangrijke klinische en reproductieve consequenties kan hebben, zijn wij van mening 
dat een diagnostische test naar het 22q11.2 deletie syndroom overwogen moet worden bij alle 
patiënten met tetralogie van Fallot en pulmonalisatresie met ventrikelseptumdefect.
Hoofdstuk 6 beschrijft een pathomorfologische studie van de bicuspide aortaklep (BAV) in 
foetussen met Turner syndroom (monosomie X). Wij bestudeerden 37 post-mortem hartpre-
paraten van foetussen met Turner syndroom en zagen een abnormale aortaklep morfologie in 
de overgrote meerderheid. De aortaklep was bicuspide in 75% van de onderzochte harten. Wij 
observeerden verschillende BAV subtypen; zowel BAV met fusie van het rechter- en linker coro-
naire klepblad (Type 1 BAV), als BAV met fusie van het rechter-  en non-coronaire klepblad (Type 
2 BAV) kwamen voor. In onze foetale populatie zagen wij relatief veel Type 2 BAVs in vergelijking 
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met eerdere studies in volwassenen met Turner syndroom. Dit zou kunnen wijzen op een slech-
tere prognose met een hogere kans op foetaal overlijden bij Type 2 BAV dan Type 1 BAV, mogelijk 
veroorzaakt door een associatie met bijkomende cardiovasculaire afwijkingen.
In Hoofdstuk 7 wordt klinisch en functioneel onderzoek van de p.A119S variant in het NKX2-5 
gen beschreven. Mutaties in NKX2-5 zijn een bekende oorzaak van aangeboren hartafwijkingen; 
meer recent werden mutaties in dit gen ook gerapporteerd bij patiënten met schildklierdysgenesie. 
De p.A119S variant was eerder beschreven als oorzaak van schildklierdysgenesie; wij vonden 
deze variant bij twee indexpatiënten met een aangeboren hartafwijking. Met onze studies konden 
wij aantonen dat p.A119S een zeldzame variant is, die zich gedraagt als wild type NKX2-5 en die 
geen oorzaak is van aangeboren hartafwijkingen of schildklierdysgenesie.
Hoofdstuk 8 richt zich op de eerder gesuggereerde associatie tussen aangeboren hartafwijkingen 
en neuroblastoom. De beschikbare literatuur hierover is niet eenduidig. Wij onderzochten deze 
mogelijke associatie door het verrichten van een echocardiografische studie in een cohort van 
neuroblastoompatiënten. Wij vonden geen hogere prevalentie aangeboren hartafwijkingen in de 
neuroblastoompatiënten dan in de controlegroepen. Op basis van deze resultaten en de resul-
taten van een systematische review van de literatuur, concludeerden wij dat er onvoldoende bewijs 
is voor een associatie tussen aangeboren hartafwijkingen en neuroblastoom.

Deel III beschrijft studies naar de rol van de klinisch geneticus en de visie van volwassenen met 
een aangeboren hartafwijking op genetica en erfelijkheid. In Hoofdstuk 9 worden resultaten van 
een vragenlijstonderzoek onder volwassen patiënten met een aangeboren hartafwijking beschreven. 
Een merendeel van de patiënten ontbrak het aan kennis over erfelijkheid en ruim 40% gaf aan 
behoefte te hebben aan meer informatie over erfelijkheidskwesties. Bijna de helft van de patiënten 
maakt zich zorgen over erfelijkheid van hun hartaandoening. Een gericht counselingprogramma 
zou deze onderwerpen bespreekbaar kunnen maken en hiermee de zorg voor volwassenen met 
een aangeboren hartafwijking kunnen verbeteren. 
Hoofdstuk 10 richt zich op volwassenen met een aangeboren hartafwijking die een klinisch 
geneticus hebben geconsulteerd. Wij deden een retrospectief statusonderzoek en lieten zien dat 
in deze patiëntengroep een etiologische diagnose anders dan de meest voorkomende 
‘multifactoriële’ aangeboren hartafwijking gesteld kon worden bij ruim een kwart van de patiënten. 
De patiënten beoordeelden het bezoek aan de klinisch geneticus als positief. Deze laatste twee 
hoofdstukken demonstreren de toegevoegde waarde van de klinisch geneticus in de zorg voor 
volwassenen met een aangeboren hartafwijking.

Hoofdstuk 11 behandelt tot slot wetenschappelijke en klinische perspectieven op het gebied van 
genetica van aangeboren hartafwijkingen.


