Phospholamban Cardiomyopathie
Een cardiomyopathie is een ziekte aan de hartspier. Hartspierziekten kunnen
verschillende oorzaken hebben, waaronder erfelijke oorzaken. In Nederland
is een vaker voorkomende mutatie (verandering in het DNA) gevonden die
een cardiomyopathie kan veroorzaken.
Bij mensen met deze PLN mutatie, de zogeheten
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Diagnose
Als bekend is dat een persoon drager is van de PLN
mutatie, is het belangrijk dat deze persoon regelmatig cardiologisch wordt onderzocht.
Hiermee wordt gecontroleerd of veranderingen in
de hartspier ontstaan en wordt het risico op hartritmestoornissen ingeschat.
Bij cardiologisch onderzoek wordt een echocardiogram en/of MRI-scan van het hart verricht. Daarnaast wordt vaak een elektrocardiogram (ECG of
hartfilmpje), een inspanningsonderzoek en een
holteronderzoek gedaan.

Behandeling
Het is (nog) niet mogelijk de cardiomyopathie die
door de PLN mutatie wordt veroorzaakt, te genezen.
De behandeling wordt afgestemd op klachten en
verschijnselen.
Als er een risico is op gevaarlijke hartritmestoornissen, kan een ICD (inwendige defibrillator) worden
geplaatst. Hiermee kan plotseling overlijden worden
voorkomen. Ook worden leefregels voorgeschreven,
zoals het vermijden van competitiesport of intensieve inspanning. In zeer ernstige gevallen kan
uiteindelijk een harttransplantatie nodig zijn.

Erfelijkheidsonderzoek & adviezen
De meest voorkomende manier van overerven bij erfelijke hartziekten is autosomaal dominant. Autosomaal
betekent dat de mutatie niet op de geslachtschromosomen zit, maar op één van de algemene chromosoomparen. Hierdoor komt het zowel bij mannen als bij vrouwen voor. Dominant betekent dat de mutatie op een
gen op slechts één van de 2 chromosomen van een chromosomenpaar voldoende is om de ziekte tot uiting
te brengen.
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Voor kinderen tussen de 10 en 18 jaar wordt
eenmaal per jaar een cardiologisch onderzoek
geadviseerd.

Wat wordt er geadviseerd voor minderjarige kinderen?
De kinderen van iemand met een PLN mutatie hebben een verhoogde kans om in de loop van hun leven een
hartspierziekte te ontwikkelen. Wij raden voorspellend genetisch onderzoek aan vanaf ongeveer het 10e
levensjaar. Als een kind competitiesport wil gaan bedrijven en/of familieleden heeft waarbij de ziekte op
jonge leeftijd tot uiting kwam, kan het zijn dat eerder onderzoek wordt aangeraden.

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

