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Coordinated contraction of the heart relies on the proper functioning of ion channels
that generate the cardiac electrical impulse. Improper regulation of these ion channels
can result in a wide variety of cardiac arrhythmias. Several different causes for 
misregulation of ion channels have been identified, but perhaps the most prominent
one lies in our genetic code. Mutations in the genes encoding for ion channels can cause
an imbalance, resulting in altered cardiac conduction Genetic screening of families with
a history of cardiac arrhythmias or sudden cardiac death sometimes identifies a clear 
culprit when such a mutation is present. However, even then a large phenotypic 
variability exists between individuals carrying the same mutation. Many factors 
contribute to this variability, including the presence of additional genetic modifiers in
the noncoding portion of the genome. While previously discarded as a non-relevant
part of the genome, increasing evidence shows that noncoding regions are involved in
important biological processes, such as gene expression, architectural organization of
chromatin structure and epigenetic modification. In this thesis, we investigated the role
of regulatory elements in the noncoding DNA and the effects of genetic variants therein
on cardiac ion channel function.

Chapter 1 serves as an introduction to the research that is described in this thesis. 
The chapter focuses on the role of ion channels in cardiac rhythm and the role of 
regulatory elements in the expression of the ion channel encoding genes. Many 
regulatory elements have been discovered through chromatin immunoprecipitation
(ChIP) followed by genome wide sequencing. The discovery that these two techniques
could be combined marked a new era for genome biology. Since the first reports about
ChIP sequencing (ChIP-seq) in 2007, numerous studies have been performed to assess
the DNA occupancy of regulatory proteins in many cell types of various species. 
Chapter 2 is a technical chapter that describes the use of this technique in adult mouse
hearts, which we implement in the following chapters for the identification of cardiac
regulatory elements. 

In chapter 3 we provide new insight into the regulation of the human ether-a-go-go-
related gene KCNH2. This gene encodes the voltage-gated potassium channel under-
lying IKr, which is important for repolarization of cardiac myocytes. Inappropriate
regulation of KCNH2 can result in cardiac arrhythmia due to altered repolarization, seen
as variation in the duration of QT interval on the ECG. Recent research showed that
presence of specific KCNH2 isoforms has an important impact on the function of the
potassium channel. However, despite the existence of multiple KCNH2 isoforms, clinical
(drug) research mainly focused on the isoform KCNH2A. In this chapter, we investi-
gated the regulatory landscape of Kcnh2 in mice. We identified a downstream regulatory
region that physically contacts the Kcnh2 promoter. At the location of two regulatory
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elements in this region we observed active transcription of noncoding RNA (ncRNA).
One of the ncRNAs is prominently expressed in the cerebellum and different compart-
ments of the heart, thereby mimicking the endogenous expression of Kcnh2b. The other
ncRNA is present in many different tissues and expressed at levels similar to Kcnh2
mRNA. Knockdown of this ncRNA results in downregulation of Kcnh2b, whereas the
expression of Kcnh2a is not significantly altered. Besides a downregulation of Kcnh2b,
we also observed a reduced expression of neighboring cardiac genes Nos3 and Abcb8.
Together, our data show that Kcnh2a and Kcnh2b are differentially regulated. Further-
more, it shows that a downstream regulatory region is necessary for the correct expres-
sion of three important proteins in the heart. 

Chapters 4-7 focus on the transcriptional regulation of the Scn5a locus. Scn5a encodes
the main cardiac sodium channel that regulates the initial upstroke of the action 
potential. Mutations in this gene underlie several hereditary arrhythmia syndromes,
such as Brugada syndrome, Long QT syndrome, sick sinus syndrome, progressive 
cardiac conduction disease, atrial fibrillation and several others. The genotype-
phenotype correlation in these diseases is often unclear, which makes it likely that other
genetic modifiers play a role in the regulation of disease. Studies that focused on 
identification of such modifiers, reported an increased number of genetic variants 
associated with ECG traits near genes encoding cardiac transcription factors and cardiac
ion channels including SCN5A. This suggested the presence of a transcriptional network
important for the correct regulation of Scn5a expression, which could be disrupted by
the presence of genetic variants. In chapter 4, we investigated this network by assessing
the genome-wide occupancy of important cardiac transcription factors in the adult
mouse heart in vivo. We found that the group of genes that is occupied and regulated
by the conduction system specific transcription factor TBX3 is enriched for cardiac ion
channels and gap junction proteins. The transcriptional regulation of genes occurs
through activation or repression by distal regulatory elements. By overlaying the
genome-wide occupancy profiles for several cardiac transcription factors, we identified
putative cardiac regulatory regions throughout the genome. As a proof op principle, 
we investigated the Scn10a-Scn5a locus for functionality of these regulatory elements. 
Although Scn5a encodes the main cardiac sodium channel, we found that its neighboring
gene Scn10a is also downregulated by overexpression of TBX3. Additionally, both genes
are expressed at a highly similar fashion in the heart. Therefore, we aimed to identify
regulatory elements in and around Scn5a and Scn10a. We selected 9 putative regulatory
elements, 7 of which showed regulatory activity in vitro. The two highest scoring 
elements, we named RE1 and RE9, recapitulated the endogenous Scn5a-Scn10a expres-
sion pattern in vivo. One of these elements (RE1), located in an intron of SCN10A, 
contains a noncoding variant (rs6801957) associated with prolonged QRS duration. 
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We found that the variant alters a TBX3/TBX5 consensus binding site, thereby reducing
the cardiac activity of the regulatory element in vivo. 

In chapter 5, we delve deeper into the topic of SCN5A transcriptional regulation
by distal regulatory elements and the effects of noncoding variants therein. We discuss
our findings on the regulatory element in SCN10A and propose that the effects of
rs6801957 on conduction velocity reflect changes in expression of SCN5A rather than
SCN10A. Therefore, we investigated the SCN10A-SCN5A locus by circular chromatin
conformation capture sequencing (4C-seq) in chapter 6. We found that the regulatory
elements we identified in chapter 4 both contact the Scn5a promoter in ventricular tissue
of adult mice. Expression analysis showed that SCN5A is expressed at significantly
higher levels than SCN10A in human and mouse heart tissue. To assess whether the 
regulatory elements RE1 and RE9 are necessary for Scn5a expression, we constructed a
BAC transgenic mouse model with a LacZ cassette inserted into the endogenous Scn5a
transcriptional start site. Deletion of RE1, located in Scn10a, from the BAC model 
resulted in loss of Scn5a-LacZ expression in the ventricular myocardium and proximal
cardiac conduction system. Removal of RE9, located downstream of Scn5a, from the
BAC model resulted in disrupted expression in the ventricular myocardium and distal
cardiac conduction system. Simultaneous deletion of both regulatory elements 
completely abrogated Scn5a-LacZ expression. When we tested the minor allele for the
QRS-duration associated variant rs6801957 in our BAC model, we observed a striking
loss of expression in the compact myocardium and atrioventricular bundle. Accordingly,
introduction of the minor allele in transient transgenic embryos results in a complete
loss of activity of RE1. Based on these observations, we hypothesized that this variant
affects SCN5A expression in humans. Therefore, we determined SCN5A mRNA 
expression levels in 2 independent heart tissue biobanks and correlated the results with
the genotype for rs6801957. We found significantly higher levels of SCN5A expression
in individuals homozygous for the major allele compared to individuals heterozygous
or homozygous for the minor allele. Expression of each minor allele resulted in a 12% 
± 6% reduction of cardiac SCN5A expression. Although the element is located in an 
intron of SCN10A, we observed no effect on SCN10A expression. Our results show that
genetic variants in regulatory elements can have a significant effect on gene expression.
Furthermore, we demonstrated that, counter intuitively, the effects of regulatory 
elements cannot be directly correlated with the expression of the gene in closest prox-
imity of the element. 

In chapter 7 we determined the chromatin conformation of the SCN10A-
SCN5A regulatory landscape in human ventricular tissue. We observed an increased
frequency of interaction between the regulatory elements RE1 and RE9 and the SCN5A
promoters, similar to the interaction profile in ventricular tissue of mice. Interestingly,
the interaction profile overlapped with clustering of QRS duration associated variants
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in the intergenic region downstream of SCN5A, where we previously identified 4 
regulatory elements. Deletion of this intergenic region from the mouse genome using
TALEN-assisted genome editing resulted in a ~50% downregulation of Scn5a in 
heterozygous mice. Further analyses of the mice lacking the intergenic region shows a
lengthening of the P-wave, PR interval and QRS duration on surface ECGs. These are
similar to the effects we observed in heterozygous Scn5a null mice. The fact that removal
of the intergenic region results in heterozygosity for Scn5a shows that it is crucial 
for regulation of Scn5a in vivo. It also shows that the regulatory elements in the Scn10a-
Scn5a locus act in synergy, as the previously identified element RE1, which drove 12%
of Scn5a expression in human ventricular tissue, is unable to rescue part of the Scn5a
expression in mice heterozygous for the intergenic region. Complete loss of the 
intergenic region resulted in early embryonic lethality. We observed a much more 
severe phenotype in these mutant embryos compared to the homozygous Scn5a null
embryos. This suggests that the regulatory elements in the intergenic region regulate
other genes besides Scn5a. However, we found no evidence that genomic removal of
the intergenic region affects other genes in the topologically associated domain of Scn5a.
Therefore, we propose that the intergenic region downstream of Scn5a contains 
elements that can regulate transcription of genes in trans. 

To further investigate the individual effects of regulatory elements in the 
intergenic region downstream of SCN5A, we selected an element that overlapped with a
QRS duration-associated variant. The variant, rs6781009, in RE6 also alters a 
conserved portion of a T-box binding element. This results in decreased constitutive activity
and altered response to TBX5 for RE6 carrying the minor allele of the variant 
in vitro. The expression pattern of RE6 carrying the major allele overlaps with the 
endogenous SCN5A expression pattern in the interventricular septum. When the minor 
allele is introduced, expression is completely lost. To assess the effects RE6 in vivo, 
we created a mouse line that lacks this regulatory element. Unexpectedly, functional 
characterization of these mice shows no effect on Scn5a expression or cardiac conduction.
Even in a sensitized model heterozygous for Scn5a, loss of RE6 does not have an additional
functional effect on Scn5a expression or function. This means that either RE6 is not impor-
tant for regulation of Scn5a, or the other regulatory elements in the region are able to 
compensate for loss of this regulatory element. Taken together, our research on the Scn5a
locus show that regulation of this gene is an intricate and delicately balanced process. 

In conclusion, we identified several regulatory elements in the vicinity of ion channel
genes and investigated their role in the regulation of gene expression. We show that loss
of these regulatory elements results in reduced expression of ion channel genes, which
consequently affects cardiac conduction. Furthermore, we show that genetic variants in
noncoding regulatory elements affect ion channel gene expression in humans.





SAMENVATTING



212 | Samenvatting

De elektrische impuls die nodig is voor het gecoördineerd samentrekken van de 
hartkamers komt voort uit het samenspel van meerdere ionkanalen. Wanneer er iets
mis gaat in de regulatie van deze ionkanalen, kan dit leiden tot een scala aan 
hartritmestoornissen. Hoewel hiervoor vele verschillende oorzaken te bedenken 
zijn, komt een belangrijk deel hiervan voort uit veranderingen in ons DNA. Mutaties
in genen die coderen voor ionkanalen kunnen zorgen voor een disbalans tussen 
de verschillende ionkanalen. Wanneer dit leidt tot een verandering in het elektrische 
signaal dat hierdoor gegenereerd wordt, kunnen er ernstige ritmestoornissen 
ontstaan. In sommige families waarin hartritmestoornissen veelvuldig voorkomen
wordt door middel van genetische screening een oorzakelijke mutatie 
gevonden. Hoewel dit enige richting geeft in het voorspellen of iemand last krijgt van
ritmestoornissen, blijkt er tussen familieleden met de zelfde mutatie nog steeds veel
variatie te zitten. Waarschijnlijk komt deze variatie voort uit een combinatie van 
meerdere factoren. Een van deze factoren is de aanwezigheid van genetisch variatie
in niet-coderende delen van het DNA. Deze niet-coderende gebieden beslaan 
ongeveer 98% van het genoom en werden kort na hun ontdekking bestempeld als
‘junk DNA’ – DNA waarvan gedacht werd dat het niet relevant was voor biologische
processen. In de afgelopen jaren is echter gebleken dat deze niet-coderende delen
van het genoom belangrijk zijn voor vele verschillende processen, zoals regulatie 
van genexpressie, inrichting van de chromosoom architectuur en allerlei epigeneti-
sche processen. In dit proefschrift onderzoeken we het effect van genetische variatie
in het niet-coderende deel van het genoom op de regulatie en expressie van genen
die coderen voor ionkanalen.

Hoofdstuk 1 beschrijft hoe specifieke ionkanalen bijdragen aan het normale hartritme.
Daarnaast gaan we dieper in op de rol van regulatoire elementen in de regulatie 
van genen die coderen voor ionkanalen. Door middel van onderzoek naar eiwit-
binding op het DNA kan men voorspellen waar op dat moment regulatoire activiteit
plaatsvind in het genoom. Met behulp van een techniek genaamd chromatine 
immunoprecipitatie (ChIP) gevolgd door DNA sequencen kan men precies aanwijzen
waar een specifiek eiwit bindt aan het DNA van een specifieke cel van een specifiek
organisme. Door deze techniek toe te passen in verschillende celtypen van 
verschillende plant- en diersoorten zijn er inmiddels vele regulatoire gebieden 
geïdentificeerd.
Het moge duidelijk zijn dat de ontdekking van deze techniek een belangrijke stap
voorwaarts was in het onderzoek naar regulatie van genexpressie. In hoofdstuk 2 
beschrijven we hoe deze techniek kan worden toegepast in volwassen muizenharten.
In de daaropvolgende hoofdstukken gebruiken we deze methode om belangrijke 
regulatoire gebieden in hartweefsel te identificeren. 
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In hoofdstuk 3 gaan we op zoek naar regulatoire gebieden die bijdragen aan expressie
van het humane ether-a-go-go-gerelateerde gen KCNH2. Dit gen codeert voor een
voltage-afhankelijk kaliumkanaal dat bijdraagt aan de normale repolarisatie van 
hartspiercellen. Wanneer er iets mis gaat in de regulatie van KCNH2 kan dit leiden tot
ernstige hartritmestoornissen. Dit is terug te zien als een verandering van de duur van
het QT interval op het ECG. Recente studies hebben aangetoond dat er verschillende
isovormen van KCNH2 bestaan. Een veranderde balans in expressie van deze verschil-
lende isvormen kan zorgen voor verandering van functie van het kaliumkanaal. 
Hoewel we weten dat deze verschillende isovormen bestaan, wordt er bij genees-
middelenonderzoek nog steeds voornamelijk naar één specifieke isovorm gekeken.
Hierdoor kunnen belangrijke consequenties van de andere isovormen gemist worden.
In dit hoofdstuk onderzoeken we het regulatoire landschap van Kcnh2 in muizen.
Wanneer we naar de 3D configuratie van het genoom in hartspiercellen kijken, zien
we dat een niet-coderend gebied ongeveer 80kb stroomafwaarts van Kcnh2 in fysiek
contact staat met de Kcnh2 promoter. In dit gebied bevinden zich twee regulatoire
elementen, die tevens worden afgeschreven als niet-coderend RNA (ncRNA). Een
van deze ncRNAs komt, evenals een van de Kcnh2 isovormen – Kcnh2b, specifiek tot
expressie in het hart en het cerebellum. De andere ncRNA is qua expressieniveau 
vergelijkbaar met Kcnh2, maar komt in zeer veel verschillende weefsels tot expressie.
Wanneer we deze ncRNA wegvangen in een cel-systeem heeft dit geen effect op 
expressie van Kcnh2a, maar zien we wel een significante reductie in de hoeveelheid
Kcnh2b. Daarnaast blijkt deze ncRNA verantwoordelijk voor expressie van de 
naastgelegen cardiale genen Nos3 en Abcb8. Met deze resultaten tonen we aan dat
Kcnh2a en Kcnh2b differentieel worden gereguleerd. Het regulatoire gebied dat hier
verantwoordelijk voor is, is tevens betrokken bij de regulatie van twee andere 
belangrijke eiwitten in het hart.  

Hoofdstukken 4 tot 7 richten zich op de transcriptionele regulatie van het Scn5a locus.
Het gen Scn5a codeert voor het belangrijkste cardiale natriumkanaal dat verantwoor-
delijk is voor de initiatie van de cardiale actiepotentiaal. Mutaties in dit gen kunnen
aanleiding geven tot het ontstaan van verschillende erfelijke hartritmestoornissen,
zoals Brugada syndroom, lang QT syndroom, atriumfibrilleren en verschillende 
andere ritmestoornissen. De relatie tussen genotype en fenotype is in deze ziekten
vaak onduidelijk en het is zeer waarschijnlijk dat andere oorzaken, zoals genetische
variaties in niet-coderende delen van het DNA, hierbij een belangrijke rol spelen. 
Verschillende studies hebben de geleidingstijden van gezonde mensen gecorreleerd
aan genetische variaties in het DNA. Uit deze zogenaamde associatie studies bleek
dat subtiele veranderingen op het ECG significant vaker geassocieerd zijn met 
variaties in en rondom transcriptiefactoren en ionkanalen, zoals bijvoorbeeld SCN5A.
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Hieruit kan worden afgeleid dat genetische varianten het transcriptionele netwerk
rondom SCN5A kunnen verstoren. In hoofdstuk 4 onderzochten we dit netwerk door
te bepalen waar belangrijke cardiale transcriptiefactoren aan het DNA binden in het
volwassen muizenhart. De transcriptiefactor TBX3 speelt een belangrijke rol in de
ontwikkeling van het geleidingssysteem van het hart. Onze resultaten laten zien dat
dit eiwit voornamelijk betrokken is bij de regulatie van ionkanalen en gap junction 
eiwitten. Omdat transcriptionele regulatie van genen voornamelijk verloopt via distale
regulatoire elementen, bekeken we de locaties waar meerdere transcriptiefactoren
met elkaar overlapten. Hiermee identificeerden we talloze regulatoire elementen
door het hele genoom van de muis. Om de effecten van deze regulatoire elementen
op de genregulatie verder te onderzoeken richtten we ons specifiek op de locatie van
Scn5a in het genoom. Hoewel Scn5a het belangrijkste cardiale natriumkanaal is, blijkt
ook het naastgelegen Scn10a door TBX3 te worden gereguleerd. Genexpressie 
analyse liet zien dat beide genen op dezelfde locaties in het hart tot expressie komen.
Om die reden onderzochten we de regulatoire elementen in en rondom Scn5a én
Scn10a. Op basis van overlap in eiwitbinding selecteerden we 9 verschillende locaties
die mogelijk als regulatoir gebied van Scn5a of Scn10a dienden. Zeven van deze 
locaties lieten regulatoire activiteit zien in een celsysteem, waarvan twee sterke 
constitutieve activiteit lieten zien. Deze twee elementen, die we RE1 en RE9 
noemden, bleken in transgene embryo’s op de zelfde plaats in het hart tot expressie
te komen als Scn5a en Scn10a. Element RE1, gelokaliseerd in een intron van SCN10A,
bevat een genetische variant (rs6801957) waarvan het minor allel geassocieerd is met
een verlengde QRS duur op het ECG. Wij ontdekten dat deze variant de bindings-
plaats van TBX3 / TBX5 in element RE1 veranderd, waardoor de cardiale activiteit van
dit element wordt verminderd, zowel in vitro als in vivo. 

In hoofdstuk 5 duiken we dieper in de transcriptionele regulatie van SCN5A
door distale regulatoire elementen en de effecten van genetische varianten hierop.
We bespreken onze bevindingen met betrekking tot het regulatoire element in
SCN10A en komen tot de conclusie dat er weinig aanwijzingen zijn voor een belang-
rijke rol voor SCN10A in het hart. Daarom veronderstelden we dat de effecten van de
genetische variant rs6801957 op de geleidingssnelheid van het hart wellicht het 
gevolg zijn van veranderde regulatie van SCN5A. Om dit verder te onderzoeken, 
gebruikten we in hoofdstuk 6 de 4C-sequencing techniek om de 3D-configuratie van
het SCN10A-SCN5A locus te bekijken. Hieruit bleek dat de regulatoire elementen RE1
en RE9 die we in hoofdstuk 4 onderzochten, door middel van DNA looping contact
maken met de Scn5a promoter in ventriculair weefsel van het volwassen muizenhart.
Expressie analyse liet zien dat SCN5A, in vergelijking tot SCN10A, significant hoger
tot expressie komt in hartweefsel van zowel muis als mens. Om te bepalen of RE1 en
RE9 nodig zijn voor Scn5a expressie construeerden we een BAC transgene muis met
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een LacZ cassette op de plaats van de endogene Scn5a transcriptie startplaats. Deletie
van RE1 in het BAC model leidde tot verlies van Scn5a-LacZ expressie in het 
ventriculaire myocard en het proximale geleidingssysteem. Verwijdering van RE9 
resulteerde in verlies van expressie in het ventriculaire myocard en het distale 
geleidingssysteem. Gecombineerde deletie van zowel RE1 als RE9 resulteerde in
compleet verlies van Scn5a-LacZ expressie in het volwassen muizenhart. Vervolgens
testten we het effect van de genetische variant rs6801957 in het BAC model. Het allel
dat geassocieerd is met verlengde QRS duur – het minor allel – laat een opvallend 
verlies van Scn5a-LacZ expressie zien in het compacte myocard en de atrioventricu-
laire bundel. In een onafhankelijk systeem tonen we vervolgens dat de expressie van
RE1 in het interventriculaire septum van transgene embryo’s volledig verdwijnt in de
aanwezigheid van het minor allel. Op basis van deze bevindingen veronderstelden
we dat het minor allel van rs6801957 verantwoordelijk is voor verminderde SCN5A
expressie in mensen. Daarom bepaalden we de SCN5A mRNA expressie levels in 
hartweefsel van 2 onafhankelijke biobanken en correleerden de resultaten met het
genotype voor rs6801957. Hieruit bleek dat de SCN5A expressie levels significant
hoger zijn in mensen die homozygoot zijn voor het major allel in vergelijking tot 
mensen die heterozygoot of homozygoot zijn voor het minor allel. De aanwezigheid
van het minor allele resulteerde in een 12% ± 6% reductie van SCN5A expressie per
allel. Hoewel het regulatoire element in een intron van SCN10A ligt, zagen we geen
verschil in SCN10A expressie tussen het minor en major allel. Onze resultaten laten
zien dat genetische variatie in regulatoire elementen een belangrijk effect op gen 
expressie kunnen hebben. Daarnaast blijkt uit onze resultaten dat het effect van 
regulatoire elementen niet direct kan worden toegeschreven aan het (lineair) dichtst
bijgelegen gen. 

In hoofdstuk 7 bepaalden we de 3D configuratie van het regulatoire 
landschap in en rondom SCN10A-SCN5A in humane ventrikels. Hieruit bleek dat,
evenals in het muizenhart, de regulatoire elementen RE1 en RE9 contact maken met
de SCN5A promoters. Tevens zagen we een sterke interactie tussen de SCN5A
promoter en de 3’UTR van het naastgelegen gen, EXOG. In dit gebied zagen we 
tevens een toename van het aantal genetisch varianten dat geassocieerd is met een
veranderde QRS duur op het ECG. In hoofdstuk 4 identificeerden we reeds 4 regula-
toire elementen in dit gebied en we veronderstelden dat de overlap met QRS-duur
geassocieerde genetisch variatie impliceert dat dit gebied belangrijk is voor regulatie
van het cardiale geleidingssysteem. Om dit te testen verwijderden we het niet-
coderende gebied tussen Scn5a en Exog uit het muizengenoom met behulp van een
nieuwe techniek genaamd TALEN. Dit resulteerde in een 50% verlies van Scn5a
expressie. Analyse van de geleidingstijden in deze muizen met behulp van ECG lieten
een verlengde P-, PR- en QRS duur zien. Deze resultaten zijn gelijk aan de effecten
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die we vonden in Scn5a heterozygote muizen. Hieruit kunnen we afleiden dat de 
niet-coderende regio tussen Scn5a en Exog noodzakelijk is voor regulatie van Scn5a
in vivo. Daarnaast blijkt hieruit dat de regulatoire elementen in het Scn5a locus op 
synergistische wijze met elkaar samenwerken, aangezien de aanwezigheid van RE1
– waarvan we in hoofdstuk 6 aantoonden dat dit element verantwoordelijk is voor
12% van de normale Scn5a expressie – onvoldoende is om Scn5a expressie te redden
in afwezigheid van het regulatoire gebied tussen Scn5a en Exog. Analyse van embryos
waarin dit gebied op beide allelen is verwijderd overlijden vroeg in de embryonale
ontwikkeling. Het phenotype van deze embryos is veel ernstiger dan dat van embryos
die helemaal geen Scn5a tot expressie brengen. Dit wekt de suggestie dat het regula-
toire gebied tussen Scn5a en Exog tevens betrokken is bij de regulatie van andere
genen. Uit analyse van alle andere genen in het regulatoire gebied van Scn5a bleek
echter geen van deze genen te zijn aangedaan door verlies van het regulatoire gebied.
Mogelijk is dit gebied dus betrokken bij regulatie van verder weg gelegen genen. 

Om de individuele effecten van regulatoire elementen uit het gebied tussen
Scn5a en Exog verder te onderzoeken selecteerden we een element dat overlap
toonde met een QRS-duur geassocieerde variant. Evenals de variant in RE1, ligt deze
variant – rs6781009 in RE6 – in een consensus bindingselement voor T-box factoren.
Aanwezigheid van het minor allel van deze variant resulteert in een verminderde 
constitutieve activiteit van het element en een verminderde activatie door TBX5. 
Analyse van transgene embryos met het major allel in RE6 toonde robuuste expressie
in het interventriculaire septum. Wanneer we RE6 testten met het minor allel bleek
deze expressie volledig verloren te gaan. Vervolgens testten we het effect van verlies
van RE6 in vivo, door het regulatoire element uit het muizengenoom te verwijderen
met behulp van TALEN. In tegenstelling tot wat we verwachtten blijkt verlies van RE6
geen effect te hebben op Scn5a expressie of geleidingssnelheid. Zelfs wanneer we
RE6 testten in combinatie met Scn5a heterozygotie bleek er geen additioneel effect
te zijn van verlies van dit regulatoire element. Hieruit zouden we kunnen afleiden dat
RE6 niet belangrijk is voor Scn5a expressie, maar het is ook mogelijk dat andere 
regulatoire elementen in het locus kunnen compenseren voor het verlies van RE6. 
Al met al laten onze resultaten zien dat de regulatie van Scn5a een complex en delicaat
proces is. 

In dit proefschrift hebben we verschillende regulatoire elementen ontdekt en 
gekarakteriseerd die van belang zijn voor de regulatie van genen die coderen voor
ionkanalen. We hebben laten zien dat verlies van deze regulatoire elementen kan 
leiden tot verminderde expressie van genen die coderen voor ionkanalen en dat dit
kan leiden tot veranderde geleidingssnelheid in hartspiercellen. Daarnaast hebben
we laten zien hoe genetische variatie in regulatoire elementen kunnen bijdragen aan
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verminderde genexpressie van ionkanalen en veranderde geleidingstijden bij mensen.
Met dit onderzoek hebben we een begin gemaakt aan het ontrafelen van het 
ingewikkelde transcriptionele netwerk dat betrokken is bij regulatie van genen die
coderen voor ionkanalen. Onze resultaten bieden een solide basis voor verder onder-
zoek naar de transcriptionele regulatie van genen die coderen voor ion kanalen en
hun rol in erfelijke hartritmestoornissen. 


