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Samenvatting
De mechanismen voor het ontstaan van hartritmestoornissen zijn heel complex. Voor de 
opbouw van het actiepotentiaal zijn verschillende hartionkanalen vereist. Het juist functio-
neren van deze kanalen, samen met een goede coördinatie van de werking van hartdesmo-
somen en gap junction eiwitten, zijn essentieel voor een juiste elektrische aansturing van 
het hart. 
Verstoring van mechano-elektrische eigenschappen van het hart (ten gevolge van ionka-
naal-, desmosoom-  of gap junctiondefecten) kan verschillende vormen van hartrit-
mestoornis veroorzaken. Het hoofddoel van  het onderzoek dat in dit proefschrift wordt 
beschreven is klinisch en moleculair pathofysiologisch onderzoek van nog onbekende en 
nog niet gekarakteriseerde geërfde hartaritmieën.
De hoofdstukken 2-6 concentreren zich op CPVT (Catecholaminergic Polymorphic  Ven-
tricular Tachycardia), een ziekte gekarakteriseerd door ventriculaire aritmie veroorzaakt 
door inspanning. In hoofdstuk 2 wordt een deletie in het RYR2 gen beschreven die  tot een 
klinisch fenotype leidt, dat niet eerder is geassocieerd met RYR2. Verder  wordt, zowel 
fenotypisch als genotypisch, een nieuwe variant van CPVT beschreven, genoemd CPVT3.  
CPVT3 werd in de chromosomale regio 7p14-p22 gelocaliseerd , maar verder onderzoek is 
vereist om precies het causale gen te identificeren (Hoofdstuk 3).
In de hoofdstukken 4 en 5 wordt een gecombineerde strategie, om mutaties in het RYR2 
gen in een groep van 78 CPVT patiënten te identificeren, beschreven. De mutaties en de 
fenotypische gevolgen worden besproken. In hoofdstuk 6 wordt het gebruik van LCSD 
(Left Cardiac Sympathetic Denervation) beschreven als een nieuw en doeltreffend thera-
peutisch middel voor jonge CPVT patiënten.
De hoofdstukken 7-10 concentreren zich op het Lange QT Syndroom (LQTS). In hoofdstuk 
7 werd een consanguïne Arabische familie met herhaalde miskramen, waarschijnlijk ten 
gevolge van aanhoudende aritmie vroeg in het embryonale leven, onderzocht. Er werd een 
truncerende mutatie (Q1070X) in het HERG gen aangetoond. Als deze mutatie homozygoot 
aanwezig is, is deze verantwoordelijk voor deze ernstig vorm van aritmie die reeds begon in 
het 2de trimester van zwangerschap.
In hoofdstuk-8 werden twee bloedverwante Arabische families, met een geschiedenis van 
plotselinge dood van enkele kinderen, onderzocht. Ouders in beide families vertonen geen 
afwijkende hartsymptomen en ook geen afwijkingen op het ECG. Homozygotie map-
ping rond kandidaatgenen, geassocieerd met elektrische instabiliteit van het hart, leidde 
tot de identificatie van een locus dat het KCNQ1 gen bevat. Analyse van het KCNQ1 gen 
voor mutaties resulteerde in de identificatie van een nieuwe homozygote splice acceptor 
site  mutatie in intron 1 van het KCNQ1 gen (c.387 -5 T>A). Dezelfde verandering werd 
in beide, niet aantoonbaar verwante, families geïdentificeerd. RNA analyse openbaarde dat 
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deze splice site mutatie de transcriptie van het KCNQ1 gen niet volledig uitschakelt en dat 
de overblijvende functionele activiteit van de normale transcripten (10%), voldoende is 
om de gehoorfunctie te behouden, terwijl dit percentage onvoldoende is voor een correcte 
hartrepolarisatie. 
Deze nieuwe KCNQ1 verandering is heel waarschijnlijk een “founder” mutatie in de 
zuidelijke provincie van Saudi-Arabië. Genetische screening in de LQTS bevolking in 
dit gebied van Saudi-Arabië kan een doeltreffend middel zijn om plotselinge hartdood te 
voorkomen.
In hoofdstukken 9 en 10 werd het genetische defect, dat verantwoordelijk is voor fatale 
arrythmiën in kinderen van Saudi-Arabië (hoofdstuk 9) en Maleisische families (hoofdstuk 
10) gekarakteriseerd. 
In hoofdstuk 11 tot en met 14 werd de mutatiefrequentie van genetische veranderingen vast-
gesteld en werden mutaties in de desmosomale genen Plakophilin-2 (PKP2), Desmoglein-2 
(DSG2) en Desmocollin-2 (DSC2) in patiënten met aritmogene rechterkamerdysplasie 
[Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia/Cardiomyopathy (ARVD/C)] gekarakteri-
seerd. ARVD/C is een autosomaal dominante erfelijke hartziekte met variabele expressie en 
onvolledige penetrantie. In deze studies werd tevens een fenotype-genotype relatie in kaart 
gebracht. In ons cohort van Nederlandse ARVD/C patiënten worden de meeste mutaties in 
het PKP2 gen gevonden, terwijl DSG2 en DSC2 veranderingen, soms in combinaties, in 
minder dan 10% van de patiënten worden gezien. Bi-allelische- of digene- veranderingen 
werden, opvallend genoeg, in 50% van de dragers van DSG2 en DSC2 mutaties gevonden. 
Dit suggereert dat één enkele verandering, ofwel in het DSG2 of het DSC2 gen, waarschijn-
lijk een onvolledig fenotype veroorzaakt. De aanwezigheid van een tweede verandering, in 
een ander of hetzelfde desmosomaal gen, kan dus het fenotype verergeren.




