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SUMMARY

Summary

In the last decade Genetics has become of major importance in medicine and medical
sciences. In Cardiology, the term Cardiogenetics has been introduced to indicate this
new field of health care in cardiovascular disease. The genetics revolution has been
initiated by the rapid advance in knowledge on genomes of humans and all kind of
model organisms. This has been corroborated by a rapid progress in molecular
biological and genomics technology, which has among others led to the identification
of genes involved in congenital heart diseases and primairy cardiac arrhythmias, which
is the topic of this thesis. Alterations (mutations) in these genes are a cause of sudden
death at a young age. Many investigations have been performed by us and others in
particular in congenital long QT syndrome and the hereditary disease associated with
an enlarged cardiac left chamber (hypertrophic cardiomyopathy). Especially in LQTS
the presence of a disease causing (pathogenic) mutation and the clinical presentation
within the family, has provided important breakthroughs in understanding the origin
of this inherited disease, the clinical features and the medical treatment.

The first part of this thesis covers the Long QT syndrome (LQTS). Chapter 2 reviews
clinical, genetic, functional aspects and medical treatment of LQTS and the ion channel
genes and proteins involved. The name of the disorder is derived from a characteristic
lengthening of the QT time interval. In LQTS the electric instability is caused by an
abnormal cardiac repolarization thereby creating a substrate for (fatal) cardiac
arrhythmia named Torsade de Pointes (TdP). Due to these ventricular arrhythmias,
carriers of the genetic defect may repeatedly suffer from syncope and seizures and
may in some instances lead to sudden cardiac death. LQTS is a predominantly
autosomal dominant disorder and at this point we distinguish 7 subtypes, involving
cardiac potassium channel genes (KCNQl/KvLQTl-LQTl, KCNH2/HERG-LQT2) and their
co-factors (KCNE1-LQT5, KCNE12-LQT6), a cardiac sodium channel gene (SCN5A-LQT3)
and an ankyrin gene (AnkB-LQT4). Mutations in these genes can alter protein function
in a dominant negative way and cause malfunctioning ion channels. As a result a
critical situation is created that may cause an electric instability in the heart. In
addition to the genetic form an acquired or medication induced form of LQTS exists as well.

Chapter 3 describes the results of a partial genetic screening protocol to unravel the
genetic causes of LQTs in the Dutch LQTS population. The KCNQl and HERG (KCNH2)
genes were tested by Single Stranded Conformation Polymorphism (SSCP) analysis,
followed by sequence analysis of shifted fragments. A disease causing mutation was
identified in 58% of the Dutch families and a large number of individuals at risk were
genotyped. This screening protocol was extended (Chapter 4) to all potassium channel
genes and a new more sensitive, faster and automated approach was applied by
incorporating DHPLC analysis.
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Subsequently, genetic screening was continued and extended by analyzing the entire
encoding region of the genes. With this protocol 91% of the familial cases of LOTS and
in 16% of the single cases the disease causing mutation could be clarified and follow-
up investigations in families could be offered. We conclude that our approach is highly
efficient and rapid in detecting almost all familial LOTS mutations.

Chapter 5 deals with genotype-phenotype correlations. LOTS patients have an
increased risk for ventricular arrhythmias and these events are triggered by physical
stress, swimming or diving, a loud noise or sleep. Our investigations showed that these
triggers were highly gene-specific. The highest correlation was shown for
KCNH2/HERG mutations and a load noise or acoustic trigger (5-1), but also a high
association between subtype LQTl and cold water (swimming, diving) was observed,
while other triggers were present in both subtypes (5-2). The correlation of the trigger
and the various subtypes in LQTS has been extremely valuable in selecting the genes
most likely involved for screening and has increased the speed, with which the genetic
causes can be detected, considerably. This is of major importance in a fatal, but
treatable disorder like LQTS.

In Chapter 6 the initial results of ß-blockade therapy in a group of genetically defined
carriers of subtype LQTl and LQT2 are presented. Our results indicate a significant
decrease in clinical symptoms in the group of LQTl patients (KCNOl). Within the group
of LQT2 patients the decrease in complaints, as a result of the ß-blockade therapy, was
less significant. A gender difference was also noticed with respect to the response to
medical treatment in carriers of a LQTl mutation. This phenomenon was not observed
in the carriers with a LQT2 (KCNH2) mutation.

The second part of this thesis deals with the congenital form or primary form of
hypertrophic cardiomyopathy (HCM). Chapter 7 discusses the clinical and genetic
characteristics of HCM and the genotype-phenotype correlation and treatment.
Congenital or familial HCM (FHC) is inherited as an autosomal dominant trait and is
both genetically and clinically extremely heterogeneous. At present, mutations in
twelve genes have been reported to be associated with the disease. Ten out of these
twelve genes encode for sarcomeric proteins which are involved in generating the
force and the contractility of the cardiac muscle. Alterations in these proteins may
finally result in a decreased muscle contractility and it has been proposed that a
mechanism is initiated to compensate the loss of force generating power which
promotes the local hypertrophy in the left chamber and in particular the septum. Until
now therapeutic intervention is limited and prophylactic therapy is mainly used to
minimize the progression of the hypertrophy and to prevent life threatening
arrhythmias. This can be achieved by changing the life-style and by implementing
medical therapy or an implantable defibrillator (ICD) to prevent arrhythmias.
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Additionally, in case of a conduction block the implantation of a pacemaker might be
considered. In addition to the inherited form many other, far more common causes of
cardiac hypertrophy like hypertension, coronary vascular diseases or intensive sports
(sports heart), exist.

Based on the frequency of mutations that had been reported previously genetic
screening has been initiated in the ß-myosin-heavy-chain gene (MYH7) in a number of
60 index patients all diagnosed for familial HCM and with a high risk for sudden death
(Chapter 8). The result of the genetic analysis can be valuable in identifying gene
carriers in particular in those families that are associated with a malignant form of
HCM. The protocol was based on SSCP analysis, followed by sequence analysis. The
added value of large families, in which linkage analysis can be performed is shown as
well (8-2). Linkage analysis pointed at the involvement of the a-tropomyosin (TPMl)
gene in a single large family, which was confirmed by the presence of a pathogenic
mutation in the TPMl gene. The power and the success rate of linkage analysis largely
depends on the number of individuals, affected and non-affected members, available.

In Chapter 9 an update will be presented of our own actual data and the data from
literature, together with prospective of the future. Genetic screening in families with
LOTS has been highly successful and has resulted in the identification of a causative
genetic defect in a large number of families and in further classification of the various
subtypes. Based on genotype-phenotype correlations a straightforward gene-specific
screening protocol has been developed. This offers the possibility of early identification
and pre-symptomatic diagnostics and if possible lifesaving gene-specific treatment.
Additionally, non carriers can be reassured and dismissed of further medical
treatment. In HCM, however, despite extensive research an accurate genotype-
phenotype correlation is only in rare cases possible. This complicates the selection of
candidate gene for diagnostic genetic screening. In the Dutch HCM population the
genetic screening effort now has resulted in identifying the disease causing mutation
in about 30% of the families. Again predictive testing is possible in the families of
these patients, but given the limited therapeutic options is less straightforward. In the
group of patients from families with SCD, gene carriers patients may benefit from a
more aggressive (applied) intervention. In addition to this, routine yearly screening will
be advised to follow the cardiac hypertrophy. Also prophylactic medical treatment can
be initiated to delay the cardiac hypertrophy and to guaranty a long lasting normal
heart function.

Genetics has taken a strong position in genetic cardiac disease in the last couple of
years and further technical improvement will make genetic testing the first step of the
diagnostic protocol.
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Especially, as genes can cause many phenotypes (HCM, dilated cardiomyopathy [DCM])
and phenotypes can be caused by a variety of genes (at least 12 genes in HCM), the
solution has to come either from dedicated protocols or from largely increased
mutation detection capacity. We hope to achieve the first by gene expression profiling
of affected and unaffected tissue and resolving a gene-specific profile or signature. On
the other hand given the limitations in getting access to affected tissues, up-scaling of
mutation screening programs, the second option, will be most promising and a variety
of technologies, including CHIPs, can be applied. One has to keep in mind however that
the amount of data produced does not keep pace with the interpretation of the data,
which will be the challenge for genetic service in the years to come.
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Samenvatting

De laatste decennia heeft de genetica een belangrijke plaats ingenomen binnen het
geheel van de medische zorg en wetenschap. De term Cardiogenetica reflecteert het
nieuwe samenwerkingverband op het gebied van de gezondheidszorg van
cardiovasculaire aandoeningen. Deze stormachtige ontwikkelingen op het gebied van
de genetica zijn vooral te danken aan de revolutionair toegenomen kennis van het
genoom van mens en andere species, als resultaat van het humane genoomproject, en
aan de snel voortschrijdende ontwikkelingen in moleculair biologische technieken.
Deze technieken hebben ertoe geleid dat genen konden worden geidentificeerd die
betrokken waren bij een aantal erfelijke vormen van primaire vormen van
hartritmestoornissen en hartspieraandoeningen. Dit proefschrift gaat over de genen
en gendefecten bij het aangeboren lange QT syndroom en bij aangeboren (familiaire)
spierafwijking welke resulteert in een verdikking van de linker hartkamer
(hypertrofische cardiomyopatie). Kleine veranderingen (mutaties) in deze genen
kunnen leiden tot plotse hartdood op jonge leeftijd. Bij het lange QT syndroom heeft
het onderzoek van genen en gendefecten in relatie tot het klinisch beeld in LQT
families geleid tot belangrijke nieuwe inzichten in de oorsprong van deze erfelijke
aandoening, de klinische kenmerken en de toegepaste behandelingsmethode.

Het eerste gedeelte van dit proefschrift behandelt het aangeboren lange QT syndroom
(LQTS). In Hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de klinische, genetische en
functioned aspect en en de medische bthandeling van dit syndroom. De naam lange
QT syndroom is gebaseerd op de karakteristieke verlenging van het QT tijdsinterval,
welke duidt op een abnormale repolarisatie in het hart. Deze abnormale repolarisatie
veroorzaakt een elektrische instabiliteit, waardoor er een kritieke situatie ontstaat die
kan leiden tot een specifieke gevaarlijke hartritmestoornis genaamd Torsade de
Pointes (TdP). Bij dragers van het genetisch defect kunnen ritmestoornissen reeds op
jonge leeftijd de oorzaak zijn van herhaaldelijk wegraken en bewustzijnsverlies
(absences en syncopes) en in het uiterste geval zelfs leiden tot een plotse hartstilstand
met de dood als gevolg. LQTS erft voornamelijk autosomaal dominant over en er zijn
momenteel 7 subtypen bekend. De betrokken genen coderen voor hartspecifieke
kaliumkanalen (KCNQl/KvLQTl-LQTl, KCNH2/HERG-LQT2, KCNJ2-LQT7) en hun co-
factoren (KCNE1-LQT5, KCNE12-LQT6), een hartspecifiek natrium kanaal (SCN5A-LQT3)
en een ankyrin (AnkB-LQT4). Mutaties in deze genen veranderen de eiwitfunctie in het
algemeen via een dominant-negatief mechanisme met als resultaat siecht
functionerende ionkanalen en elektrische instabiliteit. Naast de erfelijke vorm van
LQTS bestaat ook nog een verworven of medicatie geinduceerde vorm van LQTS.

173



SAMENVAT7ING

Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de resultaten van het eerste onderzoek van een
deel van de betrokken genen in een aantal Nederlandse families. Van de KCNOl- en
KCNH2 (HERC)- genen werden de gebieden, welke coderen voor de
membraangebonden delen van het eiwit (S1-S6), geanalyseerd met behulp van de
"Single Stranded Conformation Polymorphism" (SSCP) analyse methode. In 58% van de
gevallen werd een mutatie aangetoond. Het genetisch onderzoek werd uitgebreid
(Hoofstuk 4) middels de volledige analyse van deze twee genen met de DHPLC-
techniek. Dit is een relatief nieuwe geautomatiseerde methode voor mutatiedetectie,
die sneller en gevoeliger is dan de SSCP methode. Hiermee kon uiteindelijk in 91% van
de onderzochte LQTS families en in 16% van de losse personen met LOT een ziekte
veroorzakende mutatie worden aangetoond. Via onderzoek in de families konden
gendragers vroegtijdig worden geidentificeerd.

Hoofdstuk 5 gaat in op de relatie tussen genotype en fenotype. Patienten met LOTS
hebben een verhoogd risico op ventriculaire ritmestoornissen. Factoren (triggers) die
deze ritmestoornissen kunnen uitlokken zijn o.a. fysieke inspanning (intensief sporten),
stress situaties, zwemmen of duiken, harde geluiden, maar ook slaap. Uit het genetisch
onderzoek is gebleken dat deze triggers genspecifiek zijn. Een zeer duidelijk verband
werd aangetoond tussen mutaties in het KCNH2/HERG gen en een plotseling hard
geluid (5-1) en in iets mindere mate tussen KCNQl-mutaties en koud water
(zwemmen, duiken). Andere triggers (inspanning, emotie) konden beide vormen van
LQTS veroorzaken (5-2). Een causaal verband tussen de trigger en de verschillende
vormen van LQTS is zeer belangrijk om het meest waarschijnlijke kandidaat-gen te
identificeren, zodat zeer snel de genetische oorzaak kan worden opgespoord. Dit is
voor een levensbedreigende, maar behandelbare aandoening als LOTS uiterst relevant.

Hoofdstuk 6 beschrijft het eerste onderzoek van een groep genetisch gedefinieerde
LQTSl en LQTS2 patienten voor en tijdens de behandeling met een ß-adrenoceptor
blokkade. De eerste resultaten duiden op een duidelijke vermindering van de klinische
klachten bij de groep patienten met een gendefect in het KCNOl/KvLOTl (LOTl) gen.
Bij de groep patienten met een genetisch defect in het KCNH2/HERG (LQT2) gen was
deze afname echter minder duidelijk. Tevens werd geconstateerd dat de QTc tijd bij de
mannelijke LQTl gendragers aanzienlijk korter werd dan bij vrouwelijke LOTl-
gendragers. Dit verschijnsel werd niet waargenomen bij de LQT2 gendragers.

Het tweede gedeelte van dit proefschrift gaat in op de erfelijke ofwel primaire vorm
van hypertrofische cardiomyopatie (HCM). Hoofdstuk 7 beschrijft de klinische en
erfelijke kenmerken van HCM, de genotype-fenotype correlatie en de huidige medische
behandeling. De erfelijke of familiaire vorm van HCM (FHC) erft autosomaal dominant
over en de ziekte vertoont zowel klinisch als genetisch een zeer heterogeen beeld.
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Inmiddels zijn twaalf genen beschreven die verantwoordelijk zijn voor net ontstaan
van de aandoening. Tien van deze genen coderen voor eiwitten die verantwoordelijk
zijn voor de contractiele eigenschappen van de hartspier. Mutaties in deze genen
kunnen resulteren in een de verminderde contractie(kracht) van de hartspier en men
vermoedt een compensatoir mechanisme waardoor plaatselijk, met name in de linker
kamer en in het septum, een verdikking of hypertrofie ontstaat. Dit kan vervolgens
weer leiden tot levensbedreigende ritmestoornissen en plotse hartdood. De
therapeutische mogelijkheden zijn bij deze aandoening tot op heden beperkt en de
profylactische interventie is met name gericht op het beperken van een progressieve
toename van de hypertrofie en het voorkomen van de ritmestoornissen. Dit kan o.a.
door middel van een aangepaste levensstijl en door toedienen van medicatie of het
plaatsen van een implanteerbare defibrillator (ICD). In geval van geleidingstoornissen
kan men het plaatsen van een pacemaker overwegen. Naast deze primaire vorm zijn
nog andere oorzaken (secundaire vormen) bekend waardoor een verdikte hartspier of
hypertroof hart kan ontstaan bijv. hoge bloeddruk, coronaire vaataandoeningen of
zeer intensief sporten (sporthart).

De hoge frequentie van de in de literatuur gerapporteerde mutaties in het ß-myosine-
zware-keten gen MYH7 was de aanleiding om genetisch onderzoek te starten in een
60-tal erfelijk sterk belaste families (Hoofdstuk 8). Dit hoofdstuk beschrijft de gevolgde
Strategie om met name ernstig pathogene (maligne) genetische variaties, waarvoor
genetisch onderzoek het meest zinvol is, met succes op te sporen. Het protocol is
gebaseerd op SSCP-analyse en daaropvolgend sequentie-analyse van de afwijkende
SSCP-profielen. De kracht van uitgebreid familie- en koppelingsonderzoek m.b.v.
genetische markers en de daaropvolgende succesvolle bepaling van gen en gendefect
is beschreven in de daaropvolgende publicatie (8-2). Met koppelingsonderzoek werd
het a-tropomyosine (TPMl) gen als kandidaatgen aangetoond en vervolgens werd de
pathogene mutatie gevonden. Helaas is in veel gevallen het aantal levende patienten
in een familie te klein om succesvol koppelingsonderzoek te verrichten.

In Hoofdstuk 9 wordt de huidige stand van zaken in ons centrum vergeleken met data
uit de literatuur en worden een blik op de toekomst geworpen. Concluderend kan
worden gesteld dat het genetisch onderzoek van het LQTS heeft geleid tot de
identificatie van de oorzakelijke gendefecten bij deze aandoening en een verdere
onderverdeling in verschillende subtypen. De duidelijke genotype-fenotype correlatie
vereenvoudigt het genetische onderzoek sterk, waardoor snel predictieve diagnostiek
op basis van DNA-diagnostiek beschikbaar komt voor de families. Indien nodig, kan
direct levensreddende genspecifieke behandeling worden gestart. In geval van HCM
heeft het uitgebreide genetisch onderzoek nog niet geleid tot een goede genotype-
fenotype correlatie. Hierdoor is het momenteel nog niet mogelijk direct het meest
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waarschijnlijke kandidaatgen te selecteren en analyseren. Momenteel heeft het
genetisch onderzoek in families met HCM in 30% een gendefect aangetoond. Predictief
onderzoek bij familieleden van de patient is opnieuw mogelijk, maar de therapeutische
mogelijkheden zijn beperkter dan bij LOTS. Het blijft wel raadzaam om jaarlijks op
controle te komen bij de cardioloog om tijdig een (plotse) progressieve toename van de
hypertrofie te kunnen waarnemen. Ook kan worden getracht om met behulp van een
profylactische behandeling de hypertrofie te vertragen om zodoende langer een
voldoende hartfunctie te garanderen.

De laatste jaren heeft het genetisch onderzoek een belangrijke positie ingenomen op
het gebied van de cardiovasculaire aandoeningen en het zal in toenemende mate,
gezien de snelle technische ontwikkelingen, een belangrijke rol in de
differentiaaldiagnostiek gaan vervullen. Met name nu steeds duidelijker wordt dat
defecten in dezelfde genen tot verschillende fenotypes kunnen leiden (HCM ofwel
gedilateerde cardiomyopathie [DCM]) of dat hetzelfde fenotype wordt veroorzaakt
door verschillende genen (tenminste 12 in HCM), is het belangrijk om ofwel een goed
protocol te kunnen opzetten formuleren ofwel de mutatie detectiecapaciteit enorm uit
te breiden. Het eerste kan hopelijk worden bereikt met behulp van gen-expressie
profielen van aangedane en niet aangedane weefsels om zodoende een genspecifiek
beeld of genprofiel te krijgen en het fenotype te kunnen sub-classificeren. Echter, met
name de toegang tot het verkrijgen van het zieke weefsel en de minieme
hoeveelheden ervan is een reeel probleem. De tweede optie is in dit opzicht veel
belovend en een scala van technieken, zoals bijvoorbeeld mutatiedetectie-CHIPs,
kunnen worden toegepast. Men moet zieh echter wel realiseren dat de hoeveelheid
data die worden gegenereerd niet altijd eenduidig geinterpreteerd kunnen worden.
Voor genetici zal het bepalen van de betekenis van genetisch variatie
(ziekteverwekkend of niet) en van de relatie tussen verschillende Varianten de grootste
uitdaging zijn in de körnende jaren.
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