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SUMMARY 
The heart is mostly made up of contractile muscle cells, referred to as cardiomyocytes. 
The continuous contractile function of the heart muscle requires that the myocytes 
produce large amounts of ATP. This high ATP demand is met primarily by the 
utilization of the predominant substrates of the heart, i.e., long-chain fatty acids (LCFA; 
60-70%) and glucose (20-30%). LCFA and glucose uptake each are protein-mediated 
processes, and depend on the sarcolemmal presence of fatty acid translocase/CD36 
(CD36) and the glucose transporter 4 (GLUT4), respectively. Other membrane-
associated proteins involved in cardiac LCFA uptake are plasma membrane fatty-acid 
binding protein (FABPpm), and the members of the fatty acid-transport protein family 
(FATP1, 4 and 6), although their role in this process is not yet exactly known. Under 
basal conditions, the majority of CD36 and of GLUT4 is located in intracellular pools. 
Upon either insulin stimulation or elevated contractile activity CD36 and GLUT4 are 
acutely recruited from these intracellular storage compartments to the sarcolemma 
which leads to an increased rate of substrate uptake. Although both stimuli enhance the 
abundance of sarcolemmal CD36 and GLUT4 simultaneously, the signaling pathways 
activated by these stimuli appear to be distinct. Several key players, mainly protein 
kinase B/Akt and AMP-activated protein kinase (AMPK) are involved in the insulin and 
contraction signaling pathways, respectively, leading to substrate transporter 
translocation. The aim of this thesis was to further unravel the molecular mechanism 
underlying the regulation of cardiac energy metabolism in the healthy heart and in the 
diseased heart with particular focus on the role of substrate transporter recycling. 
Because of the increased availability of genetically manipulated mouse models, isolated 
cardiomyocytes from mice, which were used in the studies described in this thesis, offer 
significant advantages to unravel regulatory key players. In chapter 1 a general 
introduction, the aim of the thesis, the experimental models used and the outline of the 
thesis have been described in greater detail.  
To stimulate the metabolic demand of non-contracting cardiomyocytes to levels 
comparable with that of the heart at increased workloads, different approaches were 
applied. In chapter 2 the metabolic effects of electrical stimulation of cardiomyocytes 
were compared with those of oligomycin, a pharmacological agent that inhibits 
mitochondrial ATP production. Similar to cellular contractions, oligomycin increases 
the AMP/ATP ratio followed by activation of the contraction signaling cascade, and, 
finally an increase in CD36-mediated LCFA uptake and in GLUT4-mediated glucose 
uptake. Because, these changes were comparable after both stimuli we concluded that 
oligomycin represents a powerful tool to study the consequence of metabolic challenges 
in the heart. 
It has been established that cardiac LCFA uptake is a CD36-dependent process. Chapter 
3 describes a study in which isolated cardiomyocytes from wild-type and CD36 
knockout mice were used to investigate to what extent CD36 is involved in basal and 
AMPK-mediated LCFA uptake. Here we showed that under both conditions, the 
majority of LCFA uptake is dependent on CD36. Based on these observations we 
calculated that CD36 mediates 39% of basal LCFA uptake and 79% of the oligomycin-
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induced LCFA uptake into mouse cardiomyocytes. In CD36 knockout cardiomyocytes, 
an upregulation of FATP1 (1.8-fold increase) was sufficient to compensate the loss of 
CD36 function in the basal state but was ineffective to increase LCFA uptake to the 
level found after AMPK stimulation.  
AMPK is a key player in the regulation of energy metabolism in various tissues. 
Chapter 4 reports a study with three different genetically manipulated mouse models, 
i.e., AMPK 2 knockout, AMPK 2 kinase-dead and LKB1 knockout mice to investigate 
the role of the two catalytic -subunits of AMPK and its upstream kinase LKB1 in 
contraction-induced LCFA and glucose uptake into cardiomyocytes. In each of these 
models contraction-induced increase in glucose uptake was totally blocked as was 
LCFA uptake, although in AMPK 2 kinase-dead cardiomyocytes LCFA oxidation was 
only partially reduced. This suggests that LCFA uptake and oxidation are differently 
regulated by AMPK  subunits, i.e., AMPK 2 activation is involved in stimulation of 
both LCFA uptake and oxidation while AMPK 1 is solely involved in LCFA oxidation. 
In conclusion, in cardiomyocytes there is a signaling axis consisting of LKB1 and 
AMPK 2 which activation induces the translocation of CD36 and GLUT4, and results 
in increased LCFA and glucose utilization. 
Besides oligomycin, 5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleoside (AICAR) is also 
an AMPK-activating agent. To compare the effects of AICAR with the effects of 
oligomycin on LCFA uptake and oxidation we used CD36 knockout mice and 
determined the sarcolemmal content of other LCFA transporters, as is described in 
chapter 5. It was observed that AICAR stimulates LCFA utilization to the same extent 
in wild-type and CD36 knockout cardiomyocytes and that other LCFA transporters 
(FABPpm, FATP1 and FATP6) do not mediate this event by possible shifting to the 
sarcolemma. Because of this unaltered presence of FABPpm, FATP1 and FATP6 in 
mouse cardiomyocytes, we were unable to unmask the CD36-independent mechanism 
by which AICAR induces LCFA utilization and therefore could only speculate about the 
mechanism involved which may include species and tissue specific aspects of this 
compound. 
Munc18c, a soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein receptor 
(SNARE)-associated protein has been reported to play a role in GLUT4 translocation in 
adipose tissue and skeletal muscle. However, the role of Munc18c has neither been 
assessed in the regulation of glucose uptake into the heart, nor in the regulation of 
LCFA uptake in any tissues. Because homozygous Munc18c knockout mice are not 
viable, we studied the substrate uptake in heterozygous mice with a 56% reduction of 
Munc18c, as described in chapter 6. Insulin and contraction-induced increases in LCFA 
and glucose uptake were fully preserved in Munc18c heterozygous cardiomyocytes. 
This led to the conclusion that Munc18c is not rate-limiting for both basal and 
stimulated LCFA and glucose uptake into cardiomyocytes.  
It should be noted that the heart can rapidly switch its substrate selection to 
accommodate different physiological and pathophysiological conditions. Although 
substrate switching is essential to ensure continuous ATP generation to maintain heart 
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function, it has also been associated with negative consequences. Accumulating 
evidence suggests that alterations of cardiac metabolism in type 2 diabetes mellitus, i.e., 
a shift to LCFA as main substrate, play an important role in the development of 
cardiomyopathy. Hence, it is essential to identify and understand the mechanisms that 
control substrate utilization in the diabetic heart. In chapter 7 lessons from metabolism 
in the healthy heart and new players in the regulation of cardiac energy metabolism are 
discussed. Targets for therapies aimed at restoring cardiac substrate balance in diabetic 
cardiomyopathy are also evaluated. The focus is on (i) AMPK, and (ii) CD36 which are 
two key regulatory proteins in LCFA utilization and, therefore, promising targets for 
strategies to prevent or treat diabetic cardiomyopathy. (i) Because AMPK 2 activation 
is involved in stimulation of both LCFA uptake and oxidation, and AMPK 1 is solely 
involved in LCFA oxidation, AMPK 1 offers a better target for therapy than AMPK 2, 
in order to reduce intracellular lipid accumulation. (ii) For CD36, which has various 
functions in different tissues it is of interest to identify a cardiac specific inhibitory 
mechanism that would allow to limit CD36 translocation to the sarcolemma. Most 
likely, such inhibitory mechanism could be best identified in the trafficking machinery. 
Finally, this chapter describes other studies to which I have contributed. One of these 
studies demonstrated that it is possible to translocate selectively either CD36 or GLUT4 
to the sarcolemma suggesting that these transporters are recruited by distinct trafficking 
mechanisms. Further unraveling downstream targets either involved in CD36 or GLUT4 
trafficking is expected to reveal novel therapies in metabolic diseases in which a shift in 
substrate balance in the use of either glucose or LCFA elicits malfunctioning of the 
heart. 
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SAMENVATTING 
Het hart is grotendeels opgebouwd uit contraherende spiercellen, aangeduid als 
hartspiercellen. De voortdurend contraherende functie van het hart vereist dat deze 
cellen grote hoeveelheden ATP produceren. Deze hoge vraag naar ATP wordt tegemoet 
gekomen door het verbruik van specifieke substraten, waarvan voor het hart 
langketenige vetzuren (vetzuren; 60-70%) en glucose (20-30%) de voornaamste zijn. 
Vetzuur- en glucoseopname zijn beide eiwit-gemedieerde processen die afhankelijk zijn 
van de aanwezigheid van respectievelijk het vetzuurtransporteiwit vetzuur 
translocase/CD36 (CD36) en het glucose transporteiwit 4 (GLUT4) in de 
plasmamembraan. Andere membraan-geassocieerde eiwitten die betrokken zijn bij de 
vetzuuropname in het hart zijn plasmamembraan vetzuurbindend eiwit (FABPpm) en 
enkele leden van een familie van vetzuurtransporteiwiten (FATP1, 4 en 6), hoewel hun 
rol in dit proces niet exact bekend is. Onder basale omstandigheden is het meeste CD36 
en GLUT4 gelokaliseerd in intracellulaire opslagruimtes. Door insuline stimulatie of 
een verhoogde contraherende activiteit worden CD36 en GLUT4 acuut gerekruteerd 
vanuit deze intracellulaire opslagruimtes naar het plasmamembraan waarna de 
substraat-opname (vetzuren en glucose) toeneemt. Hoewel beide stimuli de hoeveelheid 
CD36 en GLUT4 op het plasmamembraan gelijktijdig verhogen, zijn de signalerings-
routes die door deze stimuli geactiveerd worden verschillend. Verscheidene essentiële 
spelers, voornamelijk eiwit kinase B/Akt en AMP-geactiveerd eiwit kinase (AMPK) 
zijn respectievelijk betrokken bij de insuline- en de contractie-signalerings-route, wat in 
beide gevallen leidt tot een herverdeling van de substraat-transporters CD36 en GLUT4. 
Het doel van dit proefschrift was om de onderliggende moleculaire mechanismen van de 
regulatie van het energie-metabolisme in het gezonde hart en in het zieke hart verder te 
ontrafelen, waarbij bijzondere aandacht is gegeven aan de rol van substraat-transporter 
herverdeling. Met de huidige ontwikkelingen in de muis genetica bieden geïsoleerde 
hartspiercellen van muizen, het gebruikte model in de studies die staan beschreven in dit 
proefschrift, vele voordelen om essentieel regulerende spelers te ontmaskeren. 
Hoofdstuk 1 is een algemene introductie, waarin het doel van het proefschrift, de 
experimentele modellen en de hoofdlijn van het proefschrift in meer detail worden 
beschreven. 
Om de metabole vraag van niet-contraherende hartspiercellen te stimuleren tot een 
niveau dat vergelijkbaar is met een verhoogde werkbelasting van het hart tijdens 
inspanning kunnen verschillende benaderingswijzen worden toegepast. In hoofstuk 2 
worden de metabole effecten van elektrische stimulatie van hartspiercellen vergeleken 
met de effecten van oligomycine-behandeling van hartspiercellen. Oligomycine is een 
farmacologische stof die de mitochondrieële ATP productie remt en daarmee de vraag 
naar substraten doet toenemen. Precies zoals in contraherende cellen verhoogt 
oligomycine de AMP/ATP verhouding waardoor de contractie-signalerings-route wordt 
geactiveerd en uiteindelijk de CD36-gemedieerde vetzuuropname en de GLUT4-
gemedieerde glucoseopname worden verhoogd. Aangezien deze metabole 
veranderingen door beide stimuli vergelijkbaar zijn concluderen we dat behandeling van 
de cellen met oligomycine een geschikte methode is om de consequenties van metabole 
uitdagingen in het hart te onderzoeken. 
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Eerder is vastgesteld dat de vetzuuropname in het hart een CD36-gemedieerd proces is. 
Hoofdstuk 3 beschrijft een studie waarin geïsoleerde hartspiercellen van controle 
muizen en van muizen met een deletie in het gen voor CD36 (knockout) werden 
gebruikt om te onderzoeken in welke mate CD36 bij de basale en de AMPK-
gestimuleerde vetzuuropname betrokken is. Hier hebben we laten zien dat in beide 
condities de vetzuuropname grotendeels afhankelijk is van CD36. Gebaseerd op deze 
waarnemingen konden we berekenen dat in hartspiercellen van de muis CD36 
verantwoordelijk is voor 39% van de basale en voor 79% van de oligomycine-
gestimuleerde vetzuuropname. In CD36 knockout hartspiercellen is een 1.8-voudige 
verhoging van FATP1 toereikend om voor het verlies van de CD36 functie in de basale 
omstandigheden te compenseren maar deze verhoging van FATP1 was ineffectief in de 
AMPK-gestimuleerde vetzuuropname.  
AMPK is een essentiële speler in de regulatie van het energie-metabolisme in 
verschillende weefsels. Hoofdstuk 4 beschrijft een studie met verschillende 
muismodellen, namelijk AMPK 2 knockout, AMPK 2 kinase-dead en LKB1 knockout 
muizen, om de rol van de twee alfa-subeenheden van AMPK en van de 
stroomopwaartse kinase LKB1 in contractie-geïnduceerde substraat-opname in 
hartspiercellen te onderzoeken. In elk model was de contractie-geïnduceerde verhoging 
van de glucoseopname totaal geblokkeerd evenals de vetzuuropname, terwijl in 
AMPK 2 kinase-dead hartspiercellen de vetzuurverbranding gedeeltelijk was verlaagd. 
Dit wijst erop dat de opname en verbranding van vetzuren verschillend worden 
gereguleerd door AMPK  subeenheden waarbij geactiveerd AMPK 2 bij de verhoging 
van de opname en verbranding van vetzuren is betrokken en geactiveerd AMPK 1 
alleen bij de verhoging van de vetzuurverbranding. De conclusie is dat de activatie van 
de AMPK 2 - LKB1 signalerings-route ervoor zorgt dat CD36 en GLUT4 naar het 
plasmamembraan wordt gerekruteerd dat respectievelijk het vetzuur- en glucoseverbuik 
in hartspiercellen verhoogd.   
Evenals oligomycine, is 5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleoside (AICAR) ook 
een AMPK-activerende stof. Om de effecten van AICAR met de effecten van 
oligomycine op de opname en verbranding van vetzuren te vergelijken hebben we CD36 
knockout muizen gebruikt en de mogelijk ter compensatie veranderde hoeveelheid van 
andere vetzuur-transporters op het plasmamembraan bepaald, zoals beschreven in 
hoofdstuk 5. AICAR bleek het vetzuurverbruik in dezelfde mate te stimuleren in 
controle als in CD36 knockout hartspiercellen, terwijl andere vetzuur-transporters 
(FABPpm, FATP1 en FATP6) dit proces niet bleken te medieëren door de verplaatsing 
naar het plasmamembraan. Doordat de aanwezigheid van FABPpm, FATP1 en FATP6 
niet was veranderd, was het onmogelijk om het CD36-onafhankelijke proces waarmee 
AICAR het vetzuurverbruik stimuleert te ontmaskeren en daardoor konden we alleen 
speculeren over mogelijke mechanismen, waarbij soort en weefsel specifieke aspecten 
van deze stof zijn meegenomen.  
Voor Munc18c, een oplosbaar ‘N-ethylmaleimide-sensitive factor bindings eiwit 
receptor’ (SNARE)-geassocieerd eiwit is beschreven dat het een rol speelt bij de 
GLUT4 herverdeling in vet weefsel en in de skeletspier. Over de mogelijke rol van 
Munc18c bij de regulatie van de glucoseopname in het hart was nog niets bekend, 
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evenmin bij de regulatie van de vetzuuropname in ieder ander weefsel. Omdat 
homozygote Munc18c knockout muizen niet levensvatbaar zijn, hebben we 
heterozygote Munc18c muizen (waarbij Munc18c voor 56% gereduceerd is) 
onderzocht, zoals beschreven in hoofdstuk 6. Zowel de insuline- als de contractie-
geïnduceerde verhoging van de glucose- en vetzuuropname waren volledig intact in 
Munc18c heterozygote hartspiercellen. Hieruit concluderen we dat Munc18c niet 
snelheidsbepalend is voor de basale en de gestimuleerde glucose- en vetzuuropname in 
hartspiercellen.  
Het is algemeen bekend dat om zich snel te kunnen aanpassen aan veranderingen in 
fysiologische- en pathofysiologische omstandigheden het hart de substraatselectie snel 
kan wisselen. Hoewel deze substraat-wisseling essentieel is om een voortdurende ATP 
productie op peil te houden en daarmee een adequate hartfunctie te behouden, heeft een 
al te grote verandering in substraatpreferentie ook negatieve gevolgen. Er komen steeds 
meer gegevens beschikbaar die erop wijzen dat de verandering in het hart-metabolisme 
bij type 2 diabetes mellitus, met name de verschuiving naar vetzuren als voornaamste 
substraat, een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van (diabetische) 
cardiomyopathie. Het is daarom van groot belang om het moleculaire mechanisme dat 
het substraatverbruik in het diabete hart controleert te begrijpen. In hoofdstuk 7 wordt 
op basis van de kennis van het metabolisme in het gezonde hart en op basis van nieuw 
ontrafelde spelers in de regulatie van het energie-metabolisme in het hart verder 
geredeneerd. Aangrijpingspunten voor therapieën gericht op het herstellen van de 
substraat balans bij diabete cardiomyopathie worden ook besproken. De aandacht wordt 
gevestigd op (i) AMPK en (ii) CD36 omdat dit belangrijke eiwitten zijn in de regulatie 
van het vetzuurverbruik en daarom veelbelovende aangrijpingspunten bieden voor 
strategieën ter preventie en behandeling van diabetische cardiomyopathie. (i) Aangezien 
geactiveerd AMPK 2 betrokken is bij de stimulatie van de opname en verbranding van 
vetzuren, en geactiveerd AMPK 1 alleen betrokken is bij vetzuurverbranding, is 
AMPK 1 een beter aangrijpingspunt voor therapie om de intracellulaire vetstapeling te 
reduceren. (ii)  CD36 heeft verschillende functies in diverse weefsels en vandaar moet 
er naar een strategie worden gezocht om de herverdeling van CD36 naar het 
plasmamembraan specifiek in het hart te remmen. Hoogstwaarschijnlijk kan een 
aangrijpingspunt worden gevonden in het (nog verder te ontrafelen) mechanisme dat de 
intracellulaire herverdeling van CD36 regelt. Uiteindelijk worden in dit hoofdstuk ook 
nog andere studies beschreven waaraan ik heb meegeholpen. Eén van deze studies toont 
aan dat het mogelijk is om de herverdeling van CD36 of GLUT4 selectief te laten 
plaatsvinden. Dit wijst erop dat deze substraat-transporters gerekruteerd worden door 
een (gedeeltelijk) afzonderlijk [eiwitspecifiek] mechanisme. Het verder ontrafelen van 
stroomafwaartse aangrijpingspunten die de intracellulaire herverdeling van CD36 en 
GLUT4 van en naar de plasmamembraan bepalen zijn veelbelovend voor het 
ontwikkelen van nieuwe therapieën voor metabole ziektes waarin een verschuiving in 
de balans van het vetzuur- en glucoseverbruik verantwoordelijk is voor het slecht 
functioneren van het hart. 
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