Catecholaminerge polymorfe
ventriculaire tachychardie (CPVT)
Catecholaminerge polymorfe ventriculaire tachycardie (CPVT) is een erfelijke
hartziekte. Hierbij is de elektrische activiteit van het hart verstoord. Het hart
is normaal van opbouw, maar is gevoeliger voor bepaalde stresshormonen
(zogeheten catecholaminen).
Deze hormonen worden door het lichaam aangemaakt tijdens bepaalde omstandigheden, zoals
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Diagnose
Op een elektrocardiogram (ECG of hartfilmpje) in
rust kan de aandoening niet worden herkend.
Bij een inspanningsonderzoek zijn kenmerken
van de ziekte meestal wel duidelijk te zien. Soms
wordt nog een holteronderzoek gedaan.

Behandeling
Het is (nog) niet mogelijk CPVT te genezen. Het
doel van de behandeling is om hartritmestoornissen te voorkomen. Meestal worden medicijnen
(bètablokkers) voorgeschreven, die dagelijks
moeten worden gebruikt. Door deze medicijnen
loopt de hartfrequentie niet te hoog op (tijdens
inspanning en emotie) en worden ernstige hartritmestoornissen voorkomen.
Soms worden door de cardioloog ook bepaalde
leefregels geadviseerd.

Erfelijkheidsonderzoek & adviezen
CPVT is een erfelijke ziekte. Om een erfelijke oorzaak vast te stellen, kan DNA-onderzoek worden gedaan.
Bij ongeveer 60% van de mensen met CPVT wordt bij DNA-onderzoek de erfelijke oorzaak (mutatie) in het
DNA gevonden.
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Wat wordt er geadviseerd voor minderjarige kinderen?
Kinderen van patiënten met CPVT of van mensen met een erfelijke aanleg voor CPVT
hebben een verhoogde kans op klachten van CPVT.
Wij raden voorspellend cardiologisch onderzoek aan in ieder geval voor het 5e jaar, of eerder als een kind
klachten heeft of er familieleden zijn waarbij de ziekte op nog jongere leeftijd tot uiting kwam. Het is ook
mogelijk om direct na de geboorte in navelstrengbloed van de pasgeborene voorspellend genetisch
onderzoek naar CPVT te verrichten.

Kijk op de website www.erfelijkehartziekten.nl voor meer informatie over uw hartziekte en alle onderzoeken.

