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Een hartstilstand is een van de meest voorkomende doodsoorzaken in de 
geïndustrialiseerde wereld.1,2 Als belangrijkste onderliggende oorzaak worden snelle 
ventriculaire ritmestoornissen3 optredend in het kader van coronairlijden gezien.2,4 
De aritmogene consequenties van coronairlijden zijn uitgebreid onderzocht.5 
Onze kennis binnen andere patiëntengroepen over de oorzaken van dit soort 
ritmestoornissen is echter minder compleet. Het onderzoek in dit proefschrift richt 
zich op de aritmogene mechanismen in twee van zulke patiëntengroepen: zij met 
het Brugada syndroom en zij met aritmogene rechter ventrikel cardiomyopathie 
(ARVC).

Het Brugada syndroom
Het Brugada syndroom wordt gekarakteriseerd door ECG afwijkingen in de vorm 
van ST-segment elevatie gevolgd door een negatieve T-top in de rechts precordiale 
afleidingen van het ECG en een aanzienlijk risico op het ontwikkelen van een 
hartstilstand door ventrikelfibrilleren.6 Deze ECG afwijking wordt ook wel het 
Brugada ECG patroon genoemd.
Het Brugada syndroom komt met name bij mannen voor.7,8 De leeftijd waarop 
patiënten meestal gediagnosticeerd worden ligt rond het 45ste levensjaar.8 Het 
aritmogene substraat van het Brugada syndroom is nog niet opgehelderd.9,10 Wat 
duidelijk is, is dat er een genetische component bijdraagt aan het Brugada syndroom. 
Loss-of-function mutaties in SCN5A, het gen dat de alpha-subunit van het cardiale 
natriumkanaal codeert, werden als eerste met het Brugada syndroom geassocieerd11 en 
kunnen in 15-25% van de patienten aangetoond worden.12,13 Andere loss-of-function 
mutaties die met het Brugada syndroom geassocieerd worden zijn gelokaliseerd in 
de genen die de α1- en β2b-subunit van het L-type calcium kanaal coderen.14 De 
gecombineerde prevalentie van deze mutaties is 2-9%.13,14

Voor aanvang van het onderzoek in dit proefschrift waren er twee prominente 
hypotheses over het pathosfysiologische mechanisme van het Brugada syndroom. 
De eerste beschouwde het Brugada syndroom als een repolarisatiestoornis waarbij de 
actiepotentiaal in het subepicard van de rechter ventrikel sterk verkort is.15 De tweede 
beschouwde late activatie van de rechter ventrikel als onderliggende oorzaak van het 
Brugada syndroom.16 Het toetsen van deze hypotheses bleek problematisch te zijn. 
In verschillende endocardiale17,18 en epicardiale19,20 mapping studies kon geen lokale 
ST-segment elevatie aangetoond worden, wat betekent dat het verantwoordelijk deel 
van het myocard gemist werd.
In tegenstelling tot directe metingen van het artimogene substraat van het Brugada 
syndroom bestaat er wel een duidelijk inzicht in factoren die invloed hebben op dit 
substraat (modulatoren).10,21 Van sommige van deze modulatoren is het onduidelijk 
hoe ze hun effect uitoefenen. Hiertoe behoren toename van de vagale tonus van 
het autonome zenuwstelsel22, koorts23 en consumptie van een royale maaltijd.24 



182

CHAPTER 10

Van andere modulatoren lijkt de manier waarop ze hun effect uitoefenen meer 
voor de hand liggend. Van deze lijkt de natriumstroom (INa) het meest potent. 
Natriumkanaalblokkers kunnen het Brugada ECG patroon opwekken of verergeren25 
en mutaties in SCN5A zijn de meest frequent met het Brugada syndroom geassocieerde 
mutaties.13 Daarentegen kan blokkade van de transient outward stroom (Ito) met 
Quinidine en stimulatie van de L-type calcium stroom (ICaL) met Isoproterenol 
het Brugada ECG patroon verminderen25,26 en ritmestoornissen onderdrukken.27,28 
Hiernaast zijn mutaties die tot een loss-of-function van het L-type calcium kanaal 
leiden geassocieerd met het Brugada syndroom.14,29 Het lijkt daarom redelijk dat 
hypothetische mechanismen van het Brugada syndroom diens modulatie door de INa, 
Ito en ICaL kunnen verklaren.
De vraag of dat hypothetische mechanismen van het Brugada syndroom ook 
(subtiele) structurele afwijkingen in het myocard moeten incorporeren is onduidelijk. 
De huidige diagnostische criteria van het Brugada syndroom vereisen het uitsluiten 
van structurele hartziekten vereisen.21 Daarentegen zijn uitgesproken structurele 
afwijkingen wel beschreven in patiënten met het Brugada ECG patroon na plotse 
hartdood.30,31,32 Meer subtiele afwijkingen werden gevonden in endocardiale biopten 
van Brugada syndroom patiënten.33,34,35 Verder kunnen natriumkanaalblokkers het 
Brugada ECG patroon opwekken in een substantiële groep patienten met structurele 
hartziekten zoals ARVC36 en de ziekte van Chagas.37 Deze observaties suggereren 
dat subtiele structurele afwijkingen in de hartspier een voorwaarde kunnen zijn voor 
ontwikkeling van het Brugada syndroom.
Tegen deze achtergrond hadden wij de mogelijkheid een geëxplanteerd, geperfundeerd 
hart van een drager van een SCN5A mutatie te bestuderen die harttransplantatie 
onderging wegens hartfalen (hoofdstuk 2). Met de natriumkanaalblokker Ajmaline 
werd ST-segment elevatie op een pseudo-ECG geprovoceerd. Vroege repolarisatie 
of late activatie konden niet aangetoond worden als oorzaak van de ST-segment 
elevatie. ST-segment elevatie in lokale epicardiale electrogrammen van de rechter 
ventrikel gingen gepaard met het wegvallen van het lokale activatiesignaal. Op 
deze locaties werd het myocard onderbroken door apidocyten en fibrose. Dit soort 
discontinuïteiten in het myocard kan de voortgeleiding beïnvloeden, omdat ze niet 
geleidende barrières kunnen vormen. Waar dit soort barrières een plotse verbreding in 
het myocard veroorzaken is meer depolariserende stroom nodig voor de voortgeleiding 
en zal de voortgeleiding falen als deze stroom niet afdoende is (current-to-load 
mismatch).38,39 Daarom formuleerden wij de hypothese dat ongeactiveerd myocard 
door current-to-load mismatch de ST-segment elevatie van het Brugada ECG patroon 
veroorzaakt. In hoofdstuk 2 en 3 werden de voorwaarden voor deze hypothese 
getest. In een twee dimensioneel model van current-to-load mismatch bestaand uit 
epicardiale preparaten van een varkenshart met aangebrachte discontinuïteiten werd 
gedemonstreerd dat ongeactiveerd myocard inderdaad zichtbaar is als ST-segment 
elevatie op een pseudo-ECG. Het succes van voortgeleiding in dit model was 
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afhankelijk van de mate van verbreding van het myocard en van de natriumstroom 
welke werd verminderd door Ajmaline en de frequentie van pacing (hoofdstuk 3). In 
een computer model lieten we zien dat de combinatie van structurele onderbrekingen 
in het subepicard van de rechter ventrikel en een verminderde INa inderdaad resulteren 
in het Brugada ECG patroon op het ECG, waarbij de ST-segment elevatie veroorzaakt 
werd door niet geactiveerd myocard en de negatieve T-top door vertraagde activatie. 
Het introduceren van structurele onderbrekingen of vermindering van de INa alleen 
had dit effect niet.
In hoofdstuk 3, testten wij de hypothese dat ICaL en Ito het Brugada ECG patroon 
veroorzaakt door current-to-load mismatch moduleren in hetzelfde computer 
model als in hoofdstuk 2. Inderdaad, een toename in de ICaL en een afname in Ito 
voorkwamen excitation failure en deden het Brugada ECG patroon afnemen net 
zoals Isoproterenol en Quinidine dat in patiënten doen. Het lijkt tegenstrijdig dat 
zowel de depolariserende stromen INa en ICaL als de repolariserende stroom Ito de 
voortgeleiding in current-to-load mismatch condities kunnen beïnvloeden. De 
voor de voortgeleiding beschikbare stroom is echter afhankelijk van de som van 
alle inwaartse (depolariserede) als uitwaartse (repolariserende) stromen die actief 
zijn gedurende de vroege fasen van de actiepotentiaal. Hierdoor zullen in sommige 
situaties zowel een toename van de vroede depolariserende stromen als een afname 
van repolariserende stromen de stroom voor de voortgeleiding doen toenemen.
Onze hypothese dat current-to-load mismatch het centrale mechanisme van het 
Brugada syndroom is impliceert dat wij ervan uitgaan dat er structurele afwijkingen 
binnen de hartspier aanwezig zijn. Dit lijkt te conflicteren met het breed gedragen 
concept dat het Brugada syndroom een zogenaamde channelopathie en daarmee een 
functionele hartziekte is.21,40 In hoofdstuk 4, reviewen wij de aanwijzingen voor 
de aanwezigheid van structurele afwijkingen en de rol van genetische afwijkingen 
in het Brugada syndroom. We concluderen dat een vermindering in INa alleen niet 
verantwoordelijk kan zijn voor het Brugada syndroom. Daarbij vinden wij veel 
aanwijzingen voor de aanwezigheid van subtiele structurele afwijkingen in Brugada 
syndroom patienten. We stellen voor dat de aanwezigheid van zulke structurele 
afwijkingen essentieel zijn voor de ontwikkeling van het Brugada syndroom en 
dat een verminderde INa door bijvoorbeeld loss-of-function mutaties in SCN5A de 
rol hebben van modulator. Subtiele structurele afwijkingen zijn echter (nog) niet 
detecteerbaar met de huidige beeldvormende technieken.
In 2008, demonstreerde Haïssaguerre en collega’s een hoge prevalentie van elevatie 
van het J-punt in de inferolaterale afleidingen, welke geïnterpreteerd werd als vroege 
repolarisatie, van patienten met idiopatisch VF.41 Dit vroege repolarisatiepatroon 
wordt ook frequent (~11%) waargenomen in Brugada syndroom patiënten.42 
Deze ogenschijnlijke overlap tussen deze patientengroepen hebben ertoe geleid 
dat sommigen het pathofysiologische mechanisme van het Brugada ECG patroon 
en inferolaterale vroege repolarisatie als hetzelfde beschouwen en stelden een 
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overlappende terminologie voor, voor beide ziektebeelden: “J wave syndromes”.43 In 
hoofdstuk 5, wordt de overlap tussen deze patientengroepen besproken. Aangezien 
modulatie van beide ECG patronen door medicamenten evident verschillen, doet ons 
concluderen dat het onderliggende mechanisme niet dezelfde kan zijn.

Aritmogene rechter ventrikel cardiomyopathie
ARVC is een aandoening van de hartspier waarin myocardweefsel vervangen wordt 
door fibrose en adipocyten en een aritmogeen substraat ontstaat. Aanvankelijk 
werd deze aandoening gezien als een selectief probleem van de rechter ventrikel 
waarvan m.n. het anterieure deel van de outflow tract, de apex en de onderwand (de 
zogenaamde “triangle of dysplasia”) was aangedaan.44 Het is nu echter duidelijk 
dat de linkerventrikel vaak ook betrokken is in dit proces en dat zelfs selectieve 
betrokkenheid van de linker ventrikel voorkomt.45 De term “arrhythmogenic 
cardiomyopathy” werd recent dan ook naar voren gebracht om recht te doen aan deze 
observaties.40 ARVC kan een progressieve aandoening zijn46,47 en is geassocieerd 
met een aanzienlijke kans op overlijden door een hartstilstand of hartfalen.48,49,50 Er 
is geen farmacologische therapie beschikbaar welke de ontwikkeling of progressie 
van ARVC kan vertragen of voorkomen.
Overbelasting van de mechanische myocyte-myocyte verbinding wordt gezien 
als de oorzaak van ARVC.51 In ongeveer 40% van de ARVC patiënten kunnen 
mutaties aangetoond worden in de genen die coderen voor eiwitten met een rol in de 
mechanische verbinding tussen myocyten.45 Behalve een afgenomen kracht van deze 
verbindingen is een toegenomen belasting van deze verbindingen ook geassocieerd 
met progressie van ARVC. Duursport doet de mechanische belasting van het hart 
en m.n. van de rechter ventrikel toenemen: een enkele episode van exceptionele 
belasting zoals het volbrengen van een Ironman Triathlon52 of een ultramarathon 
ruim boven zeeniveau53 resulteren in dilatatie van de rechter ventrikel die in 1 à 
2 dagen weer verdwijnt.52,53 Zoals verwacht, is een voorgeschiedenis van duurport 
geassocieerd met ernstigere vormen van ARVC.45 In het muizenmodel van ARVC, 
gebaseerd op heterozygote deficiëntie van plakoglobine, leidt duurtraining tot het 
sneller tot ontwikkeling komen van het ARVC fenotype.54 
In hoofdstuk 6 hebben wij de hypothese getest dat een farmacologische vermindering 
van de mechanische belasting van de myocyte-myocyte koppeling de ontwikkeling 
van ARVC kan vertragen of voorkomen in het model van heterozygote plakoglobine 
deficiënte muizen. Eerder werd reeds aangetoond dat duurtraining (zwemmen) 
resulteert in dilatatie van de rechter ventrikel, late activatie en extrasystolen in dit 
ARVC model.54 Vermindering van de mechanische belasting door behandeling 
met stikstofoxide donoren en lisdiuretica voorkwam de ontwikkeling van de 
rechter ventrikel dilatatie, de geleidingsvertraging in de rechter ventrikel, de 
induceerbaarheid van aritmieën en zorgde voor behoud van de connexiene 43 
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expressie na duurtraining. De bevindingen in onze studie ondersteunen het concept 
dat mechanische overbelasting van de myocyte-myocyte verbinding resulteert in 
ARVC. Op termijn kan onze studie resulteren in een farmacologische studie in ARVC 
patienten.55 Er zijn echter enkele beperkingen buiten de normale reserveringen in 
de vertaling van muismodelen naar de kliniek. Allereerst voorkwam de therapie de 
vorming van ARVC. Dit is interessant gezien ARVC een progressieve aandoening 
kan zijn.46,47 Het is daarentegen onzeker of de therapie ook effect heeft in patienten in 
wie reeds veel van het myocard verloren is gegaan, gezien dat als irreversibel gezien 
moet worden. Verder worden mutaties die leiden tot een verzwakte mechanische 
koppeling maar in ~40% van de ARVC patiënten en gevonden.56 Het is onzeker of in 
de overige patienten mechanische overbelasting van de myocyte-myocyte koppeling 
ook het centrale mechanisme is en dus of vermindering van de mechanische belasting 
een effectieve invalshoek is. Desalniettemin bestaat er tot heden geen effectieve 
therapie voor ARVC en zijn onze bevindingen bemoedigend.
In hoofdstuk 7 wordt de overlap in klinische eigenschappen tussen Brugada 
syndroom en ARVC gereviewed. De huidige diagnostische criteria sluiten het stellen 
van beide diagnosen in een patiënt uit.21,57 Desondanks komen alle klinische aspecten 
van het Brugada syndroom ook in een subgroep van ARVC patienten voor. Er wordt 
daarom voorgesteld de diagnose uit te breiden met een groep “Brugada syndroom in 
het kader van onderliggende structurele hartaandoening”. 

Energieverbuik tijdens ventrikel fibrilleren
In het laatste experimentele hoofdstuk van dit proefschrift worden niet de oorzaken, 
maar de gevolgen van VF nader bekeken. VF zorgt ervoor dat de ventrikels op een 
ongecoördineerde manier en met een snelle frequentie samentrekken wat leidt to het 
snel wegvallen van de perfusiedruk.58 Als hartmassage niet snel gestart en het VF 
niet spoedig beëindigd wordt middels defibrillatie zal dit resulteren in het overlijden 
van de patiënt.58,59,60,61 Ook na afhankelijk succesvolle defibrillatie treden er frequent 
nieuwe episodes van VF op.62,63,64 Hierdoor brengen patienten mediaan nog 4 minuten 
in VF door na de eerste defibrillatie.62 De duur die patienten in hernieuwd VF 
doorbrengen is omgekeerd gecorreleerd met de kans een reanimatie te overleven.62 
Het effect dat VF op het myocard heeft gedurende reanimaties is niet bekend. 
In hoofdstuk 8 testten wij de hypothese dat VF de energie consumptie van het 
hart vergroot gedurende gesimuleerde reanimaties. In geïsoleerde, geperfundeerde 
varkensharten deed VF de zuurstofconsumptie toenemen gedurende niet ischemische 
situaties (continue perfusie van het hart). Verder reduceerde VF het herstel van de 
creatinefosfaat waarden en de contractiliteit gedurende gesimuleerde reanimaties 
(beperkte perfusie) na een gesimuleerde hartstilstand door VF (VF zonder 
perfusie). Onze data laten zien dat er een potentiële keerzijde is aan de huidige 
focus op het minimaliseren van de onderbreking van hartmassage sinds de 2005 
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reanimatierichtlijnen.65 De strategieën om de onderbrekingen van hartmassage te 
minimaliseren gaan namelijk gepaard met een toename van de duur dat patienten in 
hernieuwd VF doorbrengen.62 Dit zal de energieconsumptie door het hart vergroten 
en mogelijk het beperkte herstel van de energiestatus gedurende hartmassage 
verminderen. Onze resultaten pleiten voor het testen van nieuwe reanimatiestrategieën 
waarin hernieuwd VF zo spoedig mogelijk ontdekt en beëindigd wordt, zonder te 
zorgen voor extra onderbrekingen van hartmassage.
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