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SUMMARY Y 

Suddenn cardiac death due to ventricular tachyarrhythmias may occur in the setting of 

structurall  heart disease. When potentially lethal ventricular tachyarrhythmias occur in the 

absencee of any structural heart disease, it is classified as 'primary electrical disease'. This 

impliess that the arrhythmogenic substrate is formed by the excitable and conducting 

propertiess of the heart as determined importantly by ion channel proteins. Indeed, mutations 

inn several cardiac ion channel genes have been identified in inherited primary electrical 

diseasess of the heart which have therefore been named Mon channelopathies'. 

Autosomall  dominant mutations in the SCN5A gene resulting in dysfunctional cardiac sodium 

channels,, have been found to be causally related to the long QT syndrome type 3 (LQT3), the 

Brugadaa syndrome (BS) and inherited cardiac conduction disease (ICCD). Recently 

compoundd heterozygosity of autosomal recessive SCN5A mutations have been found to be 

causallyy involved in sick sinus syndrome (SSS). Because of the central role the cardiac 

sodiumm current has in action potential configuration and propagation in the heart and its 

conductionn system, it is not surprising that channel dysfunction has grave consequences for 

properr electrical functioning of the heart. Studies of the clinical phenotypes of SCN5A 

mutationn carriers using the baseline 12 lead electrocardiogram (ECG) and more sophisticated 

diagnosticc tests, such as the flecainide challenge and invasive electrophysiological testing 

(EPS)) combined with cellular electrophysiological measurements, have greatly increased our 

understandingg of primary electrical diseases. The ultimate goals of such studies, including the 

studiess presented in this thesis, are multiple. Firstly, increased understanding of primary 

electricall  disease as caused by SCN5A mutations, will improve our diagnostic tools and will 

improvee patient management by identifying those individuals at high risk for lethal 

ventricularr arrhythmia's and selection of the proper therapy. The establishment of genotype-

phenotypee relationships is instrumental to this. Secondly, understanding of the basic 

electrophysiologicall  properties of the cardiac sodium channel, its role in the cardiac action 

potentiall  and in the electrophysiology of the heart, can enable us to develop a mechanistic 

therapyy for this ion channelopathy and other clinically important diseases associated with 

cardiacc arrhythmias , rather than a symptomatic one such as device therapy. 

Thee scope of this thesis was therefore to study the effects of mutations in the SCN5A gene on 

thee cardiac sodium current and to relate these findings to the arrhythmias involved and to the 

overalll  clinical phenotype of carriers of the specific mutation. 
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ChapterChapter 1 concerns a general introduction in which the genetics, the structure and the 

functionn of the cardiac sodium channel are described. 

ChapterChapter 2 is focussed on sodium channel mutations that are linked to inherited cardiac 

conductionn disease (ICCD). In chapter 2.1 we have reviewed the available literature on 

inheritedd forms of cardiac conduction disease. It could be concluded that ICCD may be due to 

eitherr structural or functional abnormalities of the heart although an overlap between these 

formss of ICCD may also exist. Furthermore, loss of function mutations in the SCN5A gene 

presentt the main cause for functional ICCD. Interestingly, recent studies suggest that loss of 

functionn SCN5A mutations in ICCD may additionally cause structural heart disease. Whether 

ICCDD is structural or functional in nature may have clinical consequences for the extent of the 

disease,, the risk of developing arrhythmias and development of a mechanistic therapy. 

Inn the study in chapter 2.2 we investigated the basic electrophysiological and clinical 

characteristicss of the 11569-1570ins and R367C sodium channel mutations, which were found 

too be causally related to ICCD in two families. The R367C mutation carriers had a clear 

clinicall  phenotype of ICCD, the ICCD clinical phenotype in I1569-1570ins mutation carriers, 

althoughh present, was less outspoken. On administration of drugs that block the fast sodium 

channel,, and thus affect cardiac conduction, these patients developed significantly more QRS 

prolongationn compared to family members without the mutation. The two index patients of 

thiss family died suddenly of unknown causes. Considering the basic electrophysiological 

findings,, their death could have either resulted from complete heart block or from ventricular 

tachyarrhythmias. . 

Thee I1569-1570ins mutation when expressed in HEK-293 cells produced measureable sodium 

currentss with normal channel kinetics. The magnitude of It 569-1570ins sodium currents was 

howeverr reduced by approximately a factor 3. The R367C mutant channel did not produce 

measureablee sodium currents, neither in HEK-293 nor in tsA201 cells. The expression of this 

channell  could not be rescued by pharmacological intervention or lowering the cell incubation 

temperaturee after transfection, as has been shown for other ion channel mutations. Using 

fluorescencee confocal microscopy, both mutant channels were found to have a predominantly 

perinuclearr subcellular localization with a surface membrane distribution pattern of very low 

intensity.. Reduced sodium current density is consistent with an ICCD phenotype. 

Restorationn of sodium channel expression by pharmalogical intervention, seems an interesting 

approachh for new therapies in ICCD. Future research into the mechanisms of pharmacological 

rescuee of cardiac ion channels should not only answer the question whether this is a clinically 
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feasiblee treatment option, but also if it is desireable to have enhanced expression of 

dysfunctionall  ion channels. 

Thee central theme of chapter 3 is sodium channel mutations associated with Brugada 

syndromee (BS). Chapter 3.1 is a general introduction about the BS and in chapter 3.2 we 

discussedd the genetic background of the BS. 

Inn chapter 3.3 we describe the establishment of a genotype-phenotype relationships in the BS. 

Inn only approximately 15-30% of BS cases and families, a loss of function mutation in the 

SCN5ASCN5A gene is present. In one family the disease is linked to a locus on chromosome 3, 3p22-

25.. The gene located at that position, and other involved genes await identification. We found 

thatt BS patients who carry an SCN5A mutation, compared to those that do not have an 

SCN5AA mutation, have more impaired cardiac conduction which further deteriorates by the 

administrationn of class Ic antiarrhythmic drugs. With this, we have established the first 

evidencee of a phenotype-genotype relationship in BS, which may make the diagnostic process 

moree effective. Additionally this knowledge about a phenotype-genotype in BS maybe helpful 

inn the search for other genes. In line with this we discussed what other genes and gene 

productss may be involved in BS and what consequences this in theory may have for the 

clinicall  phenotype. 

Inn chapter 3.4 we investigated the E161K SCN5A mutation, which is a loss of function 

sodiumm channel mutation that gives rise to the clinical phenotypes of BS, ICCD and sick sinus 

syndromee (SSS). Not all mutation carriers, however, have a similar phenotype. The basic 

electrophysiologicall  properties of this sodium channel mutation were a 60% reduction in 

cardiacc sodium current and a 11.9mV positive shift of the voltage of half maximal activation. 

Thee consequent reduction in sodium current is not only consistent with the BS and ICCD 

clinicall  phenotype, but may also explain the SSS. Using a sinus node action potential model 

withh simulated acetylcholine application, we have shown that SSS, which is especially 

pronouncedd in periods wherein the parasympathetic nervous system prevails, is the result of a 

reductionn in diastolic depolarization rate and upstroke velocity. 

Thee clinical phenotype of carriers of the E16IK SCN5A mutation in this study shows that 

patientss with a loss of function SCN5A mutation may have clinical features of both BS and 

CCD.. Overlap in clinical phenotypes in sodium channelopathies has been recognised before. 

Uniquely,, the E161K mutation in addition to BS and CCD caused SSS. 
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Thee long QT syndrome type 3 (LQT3) and several sodium channel mutations involved, are 

discussedd in chapter 4. In chapter 4.1 we started with a discussion on the clincal aspects of 

LQT3,, which involved the phenotypical difference between LQT3 and the other inherited 

longg QT syndromes. The diversity in the genetic background of the long QT syndrome, at 

leastt 7 different genes have been indentified, is perhaps illustrative for the genetic background 

off  other primary electrical diseases of the heart. After that, we have discussed the different 

basicc electrophysical mechanisms underlying QT prolongation in LQT3 with the help of an 

overvieww of all LQT3 mutations thus far characterised. 

Inn chapters 4.2 and 4.3, we have described the clinical and basic electrophysiological 

phenotypess of the A1330P and A1330T SCN5A mutations. The A1330P mutation was a de 

novoo mutation identified in a sudden infant death (SIDS) case. This shows that although 

LQT33 usually becomes symptomatic at a median age of 16 years, it may also be a mechanism 

inn SIDS. 

Thee basic electrophysiological properties of the A1330P mutation were a positive shift of the 

voltagee of half maximal steady-state inactivation, a slower sodium current decay and a faster 

recoveryy from inactivation. The presence of a non-inactivating sodium current was checked 

for,, but was not to be found. 

Thee A1330T mutation was identified in a family were LQT3 was diagnosed after sudden 

deathh of the index patient. The basic electrophysiological properties of the A1330T mutation 

weree positive shifts of equal size of both the voltage of half maximal activation and steady-

statee inactivation. Additionally, channels recovered faster from inactivation. Also this 

mutationn did not display a non-inactivating sodium current. 

Thee action potential prolonging effect of these two mutations, was explained by the increase 

inn sodium window current. The A1330P and A1330T mutations add to existing evidence that 

otherr QT prolonging mechanisms, than the 'classic' incomplete sodium channel inactivation, 

exist.. Also, these mutations show the importance of the DIIIS4-S5 linker in cardiac sodium 

channell  inactivation, as has been shown for other sodium channel isoforms. 

Inn chapter 4.4 we have assessed the role of the c-terminus of the cardiac sodium channel in 

regulationn of its inactivation process. While the cytoplasmic loop linking Na+ channel 

domainss III and IV plays a role in fast inactivation gating, this structure alone cannot 

reconcilee subtle differences in fast inactivation between sodium channel isoforms. Moreover 

multiplee inherited mutations in other domains, such as the cardiac sodium channel c-terminus, 

havee been identified that affect fast inactivation gating. Previous studies have highlighted the 
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importancee of the proximal part of the c-terminus in inactivation. However, it is unknown 

whetherr the c-terminus moves during Na+ channel inactivation, and whether it has interaction 

domainss with loci in the channel. Therefore, to test whether the c-terminus may influence 

inactivationn directly, we assessed the gating-dependent accessibility of an engineered cysteine 

residue,, Y1795C, located in the proximal part of the c-terminus to a methanethiosulfonate 

reagentt (MTSEA) and a redox catalyst Cu(Il)(l,10-phenanthroline)3. Whole-cell current (INa) 

recordingss from tsA-201 cells expressing Y1795C channels revealed that accessibility to 

MTSEAA was increased during depolarization, an effect not seen in wildtype (WT) recordings. 

Moreover,, application of lidocaine reduced the depolarization dependent modification of 

Y1795CC by MTSEA. Also, intracellular Cu(II)(l,10-phenanthroline)3 increased Y1795C 

current,, but not WT current. These results suggest interaction between the c-terminus and the 

pore,, and hint at an interaction domain between the proximal c-terminus and a pore-lining 

cysteine. . 

CONCLUSION N 

Thee studies presented in this thesis contribute to the increasing knowledge on the role of the 

cardiacc sodium channel in primary electrical diseases of the heart such as ICCD, BS , LQT3 

andd SSS. 

Moree research is needed to fully elucidate the functional properties of the cardiac sodium 

channel,, its structure and its role in the heart. The electrophysiological characterisation of 

engineeredd and spontaneously occuring mutations in the SCN5A gene, will remain to have an 

importantt role herein. 

SAMENVATTING G 

Plotsee hartdood tengevolge van ventriculaire tachy-aritmièn kan veroorzaakt worden door 

structurelee hartafwijkingen. Wanneer deze, potentieel dodelijke, hartritmestoornissen 

voorkomenn in de afwezigheid van structurele hartafwijkingen, dan is er sprake van een 

'primairr electrische ziekte' van het hart. Dit betekent dat het aritmogene substraat voortkomt 

uitt de electrische eigenschappen van het hart, welke voor belangrijk deel worden bepaald door 

dee ionkanaaleiwitten in het hart. Het feit dat er mutaties zijn gevonden in verschillende genen 

diee coderen voor ionkanalen in het hart, bij patiënten met een primair electrische hartziekte 

ondersteuntt dit idee. Ziekten tengevolge van mutaties in genen die voor ionkanalen coderen 

wordenn ook wel 'ionkanaalziekten' genoemd. 
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Err zijn meerdere autosomaal dominant overervende mutaties gevonden in het SCN5A gen 

welkee resulteren in abnormaal functionerende natriumkanalen in het hart. Deze abnormale 

natriumkanalenn kunnen het lange QT-tijd syndroom van het type 3 (LQT3), het Brugada 

syndroomm of erfelijke electrisch geleidingsstoornissen in het hart veroorzaken. Recent is 

geblekenn dat combinaties van autosomaal recessief overervende mutaties in het SCN5A gen 

hett zieke sinusknoopsyndroom kunnen veroorzaken. Het natriumkanaal speelt een belangrijke 

roll  in het hart in de tot standkoming en voortgeleiding van de actiepotentiaal. Het is daarom 

niett verwonderlijk dat abnormaal functioneren van dit ionkanaal ernstige gevolgen heeft voor 

hett normale electrische functioneren van het hart. 

Inzichtt in electrische hartziekten kan worden verkregen door het bestuderen van de basale 

cellulairee electrofysiologische karakteristieken van door gemuteerde genen gecodeerde 

natriumkanalenn en de klinische fenotypes van de dragers van de mutatie. Het klinische 

fenotypee van deze patiënten kan worden bestudeerd met behulp van het 12 afleidingen 

elektrocardiogramm (ECG) en meer geavanceerde diagnostische testen, zoals de flecaïnide test 

enn invasief klinisch elektrofysiologisch onderzoek (EFO). 

Hett doel van zulke studies, zoals ook die in dit proefschrift, is divers. Ten eerste, zullen we 

doorr het beter begrijpen van primaire hartziekten, zoals die veroorzaakt door SCN5A mutaties, 

beteree diagnostiek naar deze ziekten kunnen doen en patiënten gerichter kunnen behandelen. 

Mett deze kennis zullen we bijvoorbeeld in staat zijn inschattingen te maken over de risico's 

diee mutatiedragers lopen op het ontwikkelen van levensbedreigende ventriculaire tachy-

aritmiënn en daarom over de noodzaak tot het starten van therapie. Het vaststellen van 

genotype-fenotypee relaties ligt hieraan ten grondslag. Ten tweede, als we de basale 

electrofysiologischh eigenschappen van het cardiale natriumkanaal en zijn rol in de 

electrofysiologiee van het hart beter begrijpen, kunnen we mogelijk een specifieke therapie 

voorr deze en andere ionkanaatziekten ontwikkelen. Dit zou dan een therapie kunnen zijn die 

aangrijptt op het onderliggend mechanisme van de ionkanaalziekte in plaats van de huidige 

beschikbaree symptomatische therapie die veelal beperkt is tot de implantatie van een 

defibrillator.. Deze kennis zal wellicht ook kunnen bijdragen aan een beter begrip en 

behandelingg van hartritmestoornissen die bij de veel grotere groep patiënten met structurele 

hartafwijkingenn voorkomen. 

Hett doel van dit proefschrift was derhalve om de effecten van mutaties in het SCN5A gen op 

dee eigenschappen van de cardiale natriumstroom te bestuderen en deze bevindingen te 

relaterenn aan het fenotype van mutatiedragers en specifiek aan de geobserveerde 
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hartritmestoornissen.. Hieronder volgt een opsomming van de verschillende hoofdstukken met 

eenn beknopte samenvatting van de inhoud. 

HoofdstukHoofdstuk 1 is een algemene inleiding waarin de genetica, de structuur en de functie van het 

cardialee natriumkanaal worden beschreven. 

Inn hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan natriumkanaalmutaties die erfelijke 

geleidingsstoornissenn van het hart veroorzaken. In hoofdstuk 2.1 geven we een overzicht van 

dee beschikbare literatuur over erfelijke vormen van geleidingsstoornissen in het hart. Het 

blijk tt dat erfelijke geleidingsstoornissen van het hart het gevolg kunnen zijn van zowel 

structurelee als functionele afwijkingen van het hart, en dat er overlap tussen deze twee 

mechanismenn kan zijn. De belangrijkste oorzaak voor functionele ICCD zijn mutaties in het 

SCN5ASCN5A gen. Een interessante recente bevinding is dat mutaties die een vermindering van de 

natriumstroomm veroorzaken eveneens aanleiding kunnen geven tot structurele 

hartafwijkingen.. Of erfelijke geleidingsstoornissen van het hart van structurele danwei van 

functionelee aard zijn kan klinische consequenties hebben voor de uitgebreidheid van de 

ziekte,, het risico om hartritmestoornissen te ontwikkelen en de therapie. 

Inn hoofdstuk 2,2 hebben we de basale electrofysiologische eigenschappen van de 11569-

1570inss en de R367C natriumkanaalmutaties onderzocht. Deze mutaties werden in twee 

familiess met ICCD gevonden. De dragers van de R367C mutatie hadden een duidelijk 

klinischh beeld van erfelijke geleidingsstoornissen, terwijl dat in I1569-1570ins mutatie 

dragerss minder duidelijk was. Wanneer laatstgenoemde patiënten medicatie kregen 

toegediendd die de cardiale natriumstroom blokkeert, en dus een negatieve invloed hebben op 

dee geleiding in het hart, ontwikkelden ze significant meer verlenging van het QRS complex 

dann hun familieleden die de mutatie niet droegen. De twee index patiënten in deze familie 

warenn plots overleden tengevolge van een onbekende oorzaak. Gezien de electrofysiologische 

eigenschappenn van het I1569-1570ins natriumkanaal, kan hun dood het gevolg zijn van een 

compleett hartblok of van een ventriculaire tachy-aritmie. 

Wanneerr het II569-1570ins natriumkanaal tot expressie werd gebracht in HEK-293 cellen 

kondenn er natriumstromen worden gemeten die een kinetiek hadden die niet verschilde van 

wild-typee kanalen. De grootte van de stroom was echter gereduceerd met een factor 3. 

Expressiee van de R367C mutatie in HEK-293 of tsA201 cellen resulteerde niet in een 

meetbaree natriumstroom. Expressie van het kanaal verbeterde niet na farmacologische 

interventie,, of na verlaging van de incubatietemperatuur na transfectie zoals voor andere 

ionkanaalmutatiess wel het geval was. 
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Mett behulp van confocale microscopie werd aangetoond dat er in het geval van beide 

mutatiess nauwelijks expressie van het ionkanaal op de celmembraan plaatsvond. De afname 

inn natriumstroom is in overeenstemming met het fenotype van ICCD. 

Hett idee om de expressie van natriumkanalen te verbeteren door middel van farmacologische 

interventies,, is een interessante optie voor ontwikkeling van een mechanistische therapie in 

ICCD.. Toekomstig onderzoek naar zulke farmacologische interventies moet zowel de vraag 

beantwoordenn of dit een klinisch toepasbare therapie zal blijken te zijn en de vraag of het 

wenselijkk is om zulke abnormale natriumkanalen tot verhoogde expressie te brengen. 

Inn hoofdstuk 3 worden natriumkanaalmutaties die het Brugada syndroom tot gevolg hebben 

besproken.. Hoofdstuk 3.1 is een algemene inleiding over het Brugada syndroom en in 

hoofdstukhoofdstuk 3.2 wordt de genetische achtergrond van het Brugada syndroom besproken. 

Inn hoofdstuk 3.3 bespreken we de ontdekking van een genotype-fenotype relatie in het BS. In 

slechtss 15-30% van de gevallen van Brugada syndroom kan een mutatie in het SCN5A gen 

wordenn vastgesteld. In één familie is het Brugada syndroom gerelateerd aan een locus op 

chromosoomm 3, 3p22-25. Het gen dat hier gelocaliseerd is, en waarschijnlijk nog vele andere 

genenn die dit syndroom kunnen veroorzaken, moeten nog worden geïdentificeerd. In deze 

studiee hebben wij ontdekt dat patiënten met een Brugada syndroom ten gevolge van een 

mutatiee in het SCN5A gen een minder goede electrische geleiding in het hart hebben, dan 

Brugadaa syndroom patiënten zonder mutatie in het SCN5A gen. Tevens hebben wij 

vastgesteldd dat bij toediening van klasse Ie anti-arritmica aan Brugada syndroom patiënten 

mett een SCN5A mutatie, de eletrische geleiding in het hart een sterkere verslechtering te zien 

geeftt dan bij toediening aan Brugada syndroom patiënten zonder een SCN5A mutatie. Door 

vaststellingg van deze verschillen hebben we het eerste bewijs geleverd voor de aanwezigheid 

vann een genotype-fenotype relatie in het Brugada syndroom, waardoor de diagnostiek van 

dezee ziekte efficiënter zal kunnen plaats vinden. Bovendien kan kennis van deze relatie 

behulpzaamm zijn bij het zoeken naar andere genen die betrokken zijn bij het BS. Welke genen, 

enn eventueel andere factoren, dit zouden kunnen zijn en wat de consequenties hiervan voor 

hett klinische fenotype zijn wordt eveneens in dit hoofdstuk besproken. 

Inn hoofdstuk 3.4 bespreken we de bestudering van de El6IK. SCN5A mutatie, die aanleiding 

geeftt tot een verminderde natriumstroom en een klinisch fenotype van BS, ICCD en het zieke 

sinusknoopsyndroom.. Dragers van de E161K mutatie hebben een gevarieerd fenotype. Bij 

bestuderingg van de basale electrofysiologische eigenschappen van deze natriumkanaalmutatie 

werdd een 60% vermindering van de natriumstroom amplitude gevonden en een positieve 

verschuivingg van 11.9 mV van de spanning waarbij de aktivatie van het kanaal half maximaal 
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is.. De reductie in natriumstroom verklaart niet alleen het BS en ICCD fenotype, maar kan ook 

hett zieke sinusknoopsyndroom verklaren. Hiertoe hebben we een model van de 

actiepotentiaall  van de sinusknoop gebruikt, waarin we bovendien toediening van 

acetylcholinee konden simuleren om daarmee de invloed van het parasympatische zenuwstelsel 

naa te bootsen. We hebben hiermee aangetoond dat het zieke sinusknoopsyndroom, dat 

voornamelijkk op de voorgrond treedt wanneer de invloed van het parasympatisch zenuwstel 

overheerst,, het gevolg is van een afname van de snelheid van de diastolische depolarisatie en 

dee stijgsnelheid van de actiepotentiaal. 

Hett fenotype van El6IK mutatie dragers laat dus een overlap zien tussen BS en ICCD, een 

verschijnsell  dat vaker voorkomt bij ionkanaalziekten. Nieuw is dat de E161K mutatie behalve 

BSS en ICCD ook het zieke sinusknoopsyndroom veroorzaakt. 

Hett lange QT-tijd syndroom van het type 3 (LQT3) en enkele mutaties in het natrium kanaal 

diee deze ziekte veroorzaken worden besproken in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 4.1 bespreken we 

dee klinische aspecten van LQT3 en welke fenotypische karakteristieken LQT3 onderscheiden 

vann de andere erfelijke lange QT-tijd syndromen. De genetische diversiteit van het lange QT 

tijdd syndroom, er zijn reeds 7 verschillende betrokken genen geïdentificeerd, zou wel eens een 

voorbeeldd kunnen vormen voor de andere primair electrische ziekten van het hart. 

Gebruikmakendd van een overzicht van de verschillende LQT3 mutaties die tot nu toe zijn 

gekarakteriseerd,, bespreken we de verschillende basale electrofysiologische mechanismen die 

tott QT tijd verlenging aanleiding geven. 

Inn hoofdstuk 4.2 en 4.3 beschrijven we de klinische en basale electrofysiologische fenotypen 

vann de A1330P en A1330T SCN5A mutaties. De A1330P mutatie was een de novo mutatie 

diee werd gevonden in een geval van wiegendood (SIDS). Hoewel LQT3 gewoonlijk 

symptomatischh wordt op een mediane leeftijd van 16 jaar, laat deze mutatie zien dat LQT3 

ookk een oorzaak van SIDS kan zijn. 

Dee basale electrofysiologische eigenschappen van de A1330P mutatie zijn een positieve 

verschuivingg van de spanning waar de inactivatie in evenwichtstoestand half maximaal is, een 

trageree afname van de natriumstroom en een sneller herstel vanuit de geïnactiveerde toestand. 

Dee aanwezigheid van een niet volledig inactiverende natriumstroom werd onderzocht, maar 

niett gevonden. 

Dee A1330T mutatie werd gevonden in een familie waar LQT3 werd geconstateerd na plotse 

hartdoodd van de index patient. De basale electrofysiologische eigenschappen van de A1330T 

mutatiee waren vergelijkbaar met die van de A1330P mutatie. Het betrof positieve 

verschuivingenn van zowel de spanning waar de activatie half maximaal is, als waar de 
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spanningg van inactivatie in de evenwichtstoestand half maximaal is. Bovendien herstelde de 

kanalenn sneller vanuit de geïnactiveerde toestand. Ook bij deze mutatie werd de aanwezigheid 

vann een niet volledig inactiverende natriumstroom uitgesloten. 

Dee oorzaak van de actiepotentiaalverlenging door deze mutaties was een toename van de 

natriumm 'window' stroom. De biofysische eigenschappen van de A1330P en A1330T mutaties 

dragenn bij aan het bewijs dat er behalve het 'klassieke' mechanisme, van de niet volledige 

inactivatiee van het natriumkanaal, andere mechanismen bestaan die QT-tijd verlenging 

kunnenn veroorzaken. Bovendien wijzen de electrofysiologische eigenschappen van deze twee 

natriumkanaalmutatiess op een belangrijke rol voor de DIIIS4-S5 structuur in het 

inactivatieprocess van het kanaal. Eerdere aanwijzingen hiervoor zijn gevonden in andere 

isoformenn van het natriumkanaal. 

Inn hoofdstuk 4.4 hebben we de rol van de c-terminus van het cardiale natriumkanaal 

bestudeerd.. Hoewel we weten dat de intracellulair gelokaliseerde structuur, die domein 

nummerr III en IV met elkaar verbindt, een belangrijke rol speelt in het snelle 

inactivatieprocess van het natriumkanaal moeten er nog andere structuren bij dit proces 

betrokkenn zijn. Aanwijzingen hiervoor zijn de verschillen die er bestaan in het snelle 

inactivatieprocess tussen natriumkanaalisovormen. Bovendien is er een groot aantal erfelijke 

mutatiess in de c-terminus geïdentificeerd die het snelle activatieproces beïnvloeden. Eerdere 

studiess hebben de belangrijke rol van het proximale deel van de c-terminus in het 

inactivatieprocess benadrukt. 

Hett is niet bekend of er werkelijk interactie tussen de c-terminus en andere structuren in het 

natriumkanaall  plaats heeft en of de c-terminus verplaatst om interactie met die structuren 

mogelijkk te maken. Om te bestuderen of de c-terminus een directe invloed heeft op het 

inactivatieproces,, hebben we bestudeerd of de bereikbaarheid van de c-terminus verandert 

gedurendee het 'gating' proces. Hiertoe hebben we een mutatie gemaakt waarbij een cysteine 

inn het proximale deel van de c-terminus wordt ingebouwd (Y1795C). Vervolgens 

bestudeerdenn we de bereikbaarheid van deze cysteine gedurende 'gating' voor het 

methanethiosulfonatee reagent (MTSEA) en de redox katalysator Cu(II)(l,10-phenanthroline)3. 

Doorr het meten van natriumstroom (INa) in tsA-201 cellen die Y1795C kanalen tot expressie 

brachten,, bleek dat de toegankelijkheid voor MTSEA van de Y1795C mutatie was 

toegenomenn gedurende depolarisatie. Dit effect werd niet waargenomen voor wild type 

kanalenn (WT). De mogelijkheid van MTSEA om de Y1795C kanalen te modificeren nam af 

nadatt lidocaïne werd toegediend. Intracellulair toegediend Cu(II)(l,10-phenanthroline)3 

veroorzaaktee een toename in de natriumstroom in cellen die Y1795C natriumkanalen tot 
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expressiee brachten in tegenstelling tot cellen met WT natriumkanalen. Deze resultaten doen 

eenn interactie vermoeden russen de c-terminus en de 'pore' waarbij mogelijk interactie met 

eenn cysteine in de pore betrokken is. 

CONCLUSIE E 

Dee resultaten beschreven in dit proefschrift dragen bij aan de kennis over de rol van het 

cardialee natriumkanaal in primair electrische ziekten van het hart zoals erfelijke 

geleidingsstoornissen,, het Brugada syndroom, het lange QT tijd syndroom type 3 en 

sinusknoopziekte. . 

Toekomstigg onderzoek is nodig om de functionele eigenschappen van het cardiale 

natriumkanaal,, de structuur van het kanaal en de rol van het kanaal in het hart verder te 

bepalen.. De electrofysiologische karakterisatie van opzettelijk gemaakte en spontaan 

voorkomendee mutaties in het SCN5A gen zal hier ook in de toekomst een belangrijke rol in 

blijvenn houden. 
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