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Summary  
  



 

Summary  

Heart function is a result of alternating contractions that require continuous ener-
gy supply through cellular uptake of energy rich-compounds. Glucose and long-
chain fatty acids are the major substrates, oxidation of which meets the daily ener-
gy needs of the heart. Glucose transporter 4 (GLUT4) and fatty acid transporter 
CD36, present in the plasma membrane, facilitate the entry of glucose and fatty 
acids into the cardiac muscle cell, respectively. Both these transporters are stored 
in subcellular organelles (endosomes) from which they can translocate to the 
plasma membrane to increase the rate of substrate uptake. In case cardiac energy 
requirements decrease, these transporters are internalized and stored in endo-
somes (recycling). 

Under physiological conditions the heart can switch between available sub-
strates to ensure a continuous ATP production. However, in diabetic cardiomyopa-
thy the heart switches to the use of mainly fatty acids. This change is accompanied 
by impaired CD36 recycling between endosomal compartments and the plasma 
membrane thus leading to a permanent CD36 relocation to the plasma membrane 
while GLUT4 remains intracellularly (insulin resistance) In this thesis we describe 
studies that have revealed novel factors and mechanisms controlling CD36-
mediated fatty acid uptake into cardiac muscle. This knowledge is important for a 
better understanding of the perturbations in cardiac energy metabolism occurring 
in diabetes and also offers new targets for its treatment. 

Chapter 1 introduces the molecular mechanism of the protein transporter 
mediated substrate uptake process, involving GLUT4 and CD36. Several stimuli, 
including insulin and contraction, initiate signaling events to increase substrate 
uptake into cardiac muscle cells. Impairment of signaling events that control the 
recycling of GLUT4 and CD36 containing vesicles from endosomal compartments 
to the plasma membrane contributes to the progression of diabetes or related 
chronic diseases, such as diabetic cardiomyopathy. 

Chapter 2 is a report on studies in which we aimed at inhibiting CD36 so as 
to reduce fatty acid influx into the heart to ameliorate lipid induced insulin re-
sistance. It has been shown in both skeletal and cardiac muscle that upon exposure 
to a high fat diet CD36 permanently translocates to the plasma membrane thereby 
causing an elevated fatty acid influx and storage in intracellular lipid pools, which 
eventually leads to insulin resistance. Hence, we hypothesized that interfering with 
CD36 fatty acid binding would prevent excessive fatty acid uptake and further im-
pairment of insulin signaling via accumulation of intracellular lipids and their me-
tabolites. For these studies, a cell model was established comprising of primary rat 
cardiomyocytes cultured in the absence (control) or presence of either a high con-

136 
 



  

centration of insulin (HI-medium) or a high concentration of palmitic acid (HP me-
dium) to provoke insulin resistance. We showed that exposure to either HI or HP 
media during 48 hours leads to impaired insulin signaling (including Akt phos-
phorylation), a diminished response to insulin stimulated glucose uptake, in-
creased TAG levels and cellular contractile dysfunction. Exposure to HI or HP me-
dia also caused an increased plasma membrane occurrence of CD36. Blocking 
CD36 fatty acid transport via co-incubation of the primary cardiomyocytes with 
CD36 monoclonal antibodies resulted in a reduction of TAG stores, amelioration of 
insulin sensitivity and the prevention of contractile dysfunction. These findings 
suggest CD36 to be a suitable target to prevent lipid-induced insulin resistance and 
related disease.  

In chapter 3 we studied the beneficial effect of polyunsaturated fatty acids 
(PUFA) of marine origin, namely eicosapentaenoic acid  (EPA, C20:5 n–3) and do-
cosahexaenoic acid (DHA, C22:6 n–3), on primary rat cardiomyocytes subjected to 
insulin-resistance-evoking conditions (treatment with HI medium). Our data indi-
cate that the simultaneous presence of either EPA or DHA in the HI medium pre-
vented the induction of insulin resistance in cardiomyocytes by preserving the in-
sulin responsiveness of key proteins in the insulin signaling cascade and by pre-
venting the net relocation of the fatty acid transporter CD36 to the sarcolemma. 
Cardiomyocytes incubated in the presence of EPA, not DHA, also showed main-
tained insulin-stimulated glucose and fatty acid uptake rates and maintained con-
tractile function.  Hence, EPA protects all metabolic and functional properties of 
cardiomyocytes subjected to insulin resistance-evoking conditions, whereas DHA 
only preserves insulin sensitivity. These findings indicate that preservation of in-
sulin sensitivity is not sufficient to preserve contractile function and that EPA and 
DHA use different action mechanisms. 

In chapter 4 we investigated the role of calcium (Ca2+) and Ca2+-activated 
protein kinases (CaMKKβ/CaMKII) in the regulation of substrate transporters and 
contraction mediated substrate uptake. In heart a direct involvement of Ca2+ and 
CaMKKβ/CaMKII signaling in the substrate uptake process has remained unde-
fined. We found that a rise in intracellular Ca2+ concentrations ([Ca2+]i) leads to 
translocation of both GLUT4 and CD36 from endosomal compartments to the 
plasma membrane via a process involving activation of CaMKKβ/CaMKII without a 
change in substrate uptake. We also show that AMP-activated protein kinase 
(AMPK) activation switches on the transporter function after initial recruitment to 
the plasma membrane via activated Ca2+ signaling. This study provides evidence 
that translocation and membrane activation are two separate steps in transporter 
mediated substrate uptake into the heart.   
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Zinc (Zn2+) deficiency often occurs in diabetic patients. However the molecu-
lar link between Zn2+ deficiency and substrate uptake in the context of type 2 dia-
betes is unknown. Therefore, in chapter 5 we investigated a possible connection 
between Zn2+ deficiency and CD36 transporter function in cultured and freshly 
isolated cardiomyocytes. We measured insulin signaling and substrate uptake into 
cardiomyocytes from which Zn2+ had been removed by exposure of the cells to the 
Zn2+-chelators 1-10 phenantroline or TPEN. Cardiomyocytes cultured with TPEN 
for 48 hours showed impaired Akt phosphorylation in response to insulin stimula-
tion, and increased triacylglycerol levels. Exposing freshly isolated adult rat cardi-
omyocytes to either phenanthroline or TPEN for 15 min resulted in further in-
creases in fatty acid uptake mediated by each of stimuli activating insulin or AMPK 
signaling. Further studies indicated a direct physical interaction between Zn2+ and 
cysteine residues located on the intracellular arms of CD36, two of which are locat-
ed on the N- and two others on the C- terminals. These cysteine residues bind Zn2+ 

ions but not bind other divalent cations such as Ba2+, Mg2+, Ca2+. The combined re-
sults suggest that Zn2+ binding to CD36 compromises its fatty acid transport func-
tion. These findings represent a first molecular explanation how Zn2+ deficiency 
through elevated CD36 mediated fatty acid import could contribute to lipid in-
duced diabetes development.  

In chapter 6, we discuss the major findings of this thesis and place them in 
the context of the current state-of-the-art literature. The three main findings are:  

1. The GLUT4 and CD36 mediated myocardial substrate uptake processes involve 
the separate translocation of these proteins to the plasma membrane and the 
subsequent activation of their transport function, pointing to novel regulatory 
mechanisms in cardiac substrate uptake regulation that require further eluci-
dation.  
 

2. Inhibition of CD36 mediated fatty acid uptake prevents lipid induced insulin 
resistance and contractile dysfunction in cardiomyocytes indicating CD36 as a 
possible drug target. 
 

3. Zinc binding to CD36 controls its fatty acid transport function putatively ex-
plaining the link between zinc deficiency and diabetes.  

Collectively, the work described in this thesis provides a deepened 
knowledge about the molecular mechanisms of membrane transporter mediated 
substrate uptake in the healthy and diabetic heart. These novel insights will facili-
tate the development of future strategies aimed at preventing and/or treating dia-
betic cardiomyopathy. 
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Samenvatting 

De functie van het hart is het voortdurend rondpompen van bloed door het 
lichaam. Hiertoe trekt de hartspier regelmatig samen. Voor deze spiercontractie is 
veel energie nodig, die het hart verkrijgt door verbranding van energierijke stoffen 
die vanuit de bloedbaan in de hartspiercellen worden opgenomen. Glucose en 
langketenige vetzuren zijn de belangrijkste brandstoffen voor de 
energievoorziening van het hart. De opname van deze brandstoffen door de 
hartspiercellen vindt plaats door middel van speciale transporteiwitten aanwezig 
in de plasmamembraan (dit is het celomhulsel) van de hartspiercellen. Het 
transporteiwit voor glucose is glucose transporter 4 (GLUT4) en dat voor vetzuren 
is CD36. Beide eiwitten zijn opgeslagen in subcellulaire organellen, de endosomen, 
vanwaar deze eiwitten naar de plasmamembraan migreren om de 
brandstofopname te vergroten. Indien de behoefte aam brandstoffen afneemt, 
keren deze transporteiwitten weer terug naar hun endosomale opslagplaats. 

Onder normale fysiologische omstandigheden kan het hart het gebruik van 
glucose en vetzuren afwisselen, afhankelijk van de beschikbaarheid ervan, om 
zodoende de energieproductie (ATP) veilig te stellen. Het diabete hart kan dit 
echter niet of nauwelijks en is voor de energievoorziening vrijwel uitsluitend 
aangewezen op vetzuren. Deze aanpassing gaat samen met een permanente 
aanwezigheid van CD36 op de plasmamembraan, terwijl GLUT4 juist in de cel 
(endosomen) blijft (insuline resistentie). In dit proefschrift worden een viertal 
experimentale studies beschreven die onze kennis over de regulatie van de CD36-
gemedieerde vetzuuropname door de hartspiercellen aanzienlijk hebben vergroot. 
Deze kennis is van belang voor een beter begrip van de verstoorde 
energiehuishoudng van het diabete hart en biedt nieuwe aangrijpingspunten voor 
behandeling ervan. 

In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van onze huidige kennis van het 
moleculaire mechanisme van eiwitgemedieerde brandstofopname door de 
hartspiercel, met name de rol van de glucosetransporter GLUT4 en die van de 
vetzuurtransporter CD36. Zowel de aanwezigheid van het hormoon insuline in de 
bloedbaan als veranderingen in contractiesnelheid van de hartspier worden door 
middel van ketens van intracellulaire signalen (signaaltransductiecascade) 
doorgegeven en leiden tot migratie van GLUT4 en CD36 naar de plasmamembraan 
om de opname van glucose en vetzuren te vergroten. Verstoringen in deze 
signaalketens dragen bij aan het ontstaan en de verergering van (type II) diabetes 
mellitus en verwante chronische ziekten, zoals diabete cardiomyopathie 
(verminderde hartfunctie ten gevolge van diabetes). 

Hoofdstuk 2 beschrijft een studie die tot doel had om het eiwit CD36 op de 
plasmamembraan te blokkeren om zodoende de instroom van vetzuren in de 
hartspiercellen te verminderen en daarmee bovenmatige vetopslag in het hart 
(hartvervetting) tegen te gaan. Hartvervetting is een belangrijke oorzaak van 
insulineresistentie van het hart. In zowel hart- als skeletspier is eerder aangetoond 
dat een vetrijke voeding leidt tot een permanente relocatie van CD36 naar de 
plasmamembraan en een toegenomen vetzuuropname en -opslag in de 
hartspiercel. Onze hypothese was dat bij een vetrijke voeding een blokkering van 
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CD36 de excessieve vetzuuropname zou tegengaan en dit zou leiden tot minder 
vetopslag en daarbij het ontstaan van insuline resistentie kan voorkomen.  

Voor deze studie hebben we eerst een celmodel ontwikkeld voor het 
ontstaan van insuline resistentie door vetrijke voeding. Dit model bestaat uit 
primaire hartspiercellen (cardiomyocyten) die uit het rattehart worden geïsoleerd 
en vervolgens gedurende 48 uur in kweek gebracht in een medium met een hoge 
concentratie insuline (HI medium) of een medium met een hoge concentratie 
palmitinezuur (langketenig vetzuur; HP medium). In beide gevallen leidt dit tot 
insulineresistentie van de hartspiercellen, blijkend uit een verminderde insuline 
signaaltransductie (Akt fosforylatie), een verminderde insuline-gestimuleerde 
glucose opname, meer vetopslag en een verslechtering van contractiele 
eigenschappen van de cellen. Na het kweken van de cellen in een HI of HP 
kweekmedium was ook de hoeveelheid CD36 op de plasmamembraan sterk 
toegenomen. Door tegelijkertijd monoclonale antilichamen gericht tegen CD36 aan 
het medium toe te voegen, kon dit CD36 worden geblokkeerd. Onder deze 
omstandigheden nam de vetopslag in de hartspiercellen gedurende de 48 uur niet 
toe, was er geen sprake van insuline resistentie en bleef de contractiele functie van 
de cellen geheel behouden. Deze resultaten geven aan dat CD36 een geschikt 
aangrijpingspunt kan zijn om insulineresistentie van de hartspier door vetrijke 
voeding te voorkomen. 

In hoofdstuk 3 bestudeerden we de gunstige invloed van meervoudig 
onverzadigde visvetzuren, namelijk eicosapentaeenzuur (eicosapentaenoic acid, 
EPA; C20:5 n-3) en docosahexaeenzuur (docosahexaenoic acid, DHA; C22:6 n-3) op 
primaire hartspiercellen die aan insulineresistentie bevorderende 
omstandigheden worden blootgesteld (HI en HP kweekmedium gedurende 48 uur; 
zie hoofdstuk 2). De gelijktijdige aanwezigheid van EPA of DHA in het HI 
kweekmedium voorkwam de inductie van insulineresistentie in de hartspiercellen. 
Dit bleek uit het feit dat sleuteleiwitten uit de insuline signaalketen hun 
gevoeligheid voor insuline behielden en dat er geen sprake was van een 
toegenomen hoeveelheid CD36 op de plasmamembraan. In aanwezigheid van EPA 
– niet DHA – bleken de hartspiercellen bovendien onveranderd in hun gevoeligheid 
voor insuline-gestimuleerde glucose en vetzuuropname en waren de contractiele 
eigenschappen van de cellen ook niet gewijzigd. We mogen dus concluderen dat 
EPA alle metabole en functionele eigenschappen beschemt van hartspiercellen die 
worden blootgesteld aan insulineresistentie bevorderende omstandigheden (HI 
medium) terwijl DHA alleen de insulinegevoeligheid van de cellen beschermt. Deze 
bevindingen suggereren voorts dat behoud van insulinegevoeligheid niet 
voldoende is voor behoud van cellulaire contractiele eigenschappen en dat EPA en 
DHA volgens verschillende mechanismen werkzaam zijn. 

De rol van calcium (Ca2+) en Ca2+-geactiveerde eiwitkinases (CaMKII/ 
CaMKKβ) in de regulatie van GLUT4 en CD36 en contractie-gemedieerde glucose 
en vetzuuropname is in hoofdstuk 4 beschreven.  In de hartspier is de eventuele 
betrokkenheid van Ca2+ en de CaMKII/ CaMKKβ signaaltransductie bij de opname 
van glucose en vetzuren voor de energiehuishoudng niet eerder onderzocht. Wij 
vonden dat een toename in de intracellulaire Ca2+ concentratie ([Ca2+]]i) via de 
activatie van CaMKII/ CaMKKβ de translocatie van zowel GLUT4 als CD36 van 
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endosomen naar de plasmamembraan stimuleert, maar dat dit niet leidt tot een 
hogere opnamesnelheid van glucose of vetzuren. Activatie van de AMP-geactiveerd 
eiwitkinase (AMPK), een belangrijke cellulaire energiesensor, was nodig om de 
transportfunctie van de door Ca2+ signalering naar de plasmamembraan gebrachte 
GLUT4 en CD36 aan te schakelen. Op grond van deze studie concluderen we dan 
ook, dat bij de regulatie van de opname van glucose en vetzuren door de hartspier 
de translocatie van de transporters GLUT4 en CD36 naar de plasmamembraan 
enerzijds en activatie van hun transportfunctie anderszijds gescheiden processen 
zijn. 

Bij patiënten met diabetes is er vaak sprake van een tekort aan zink (Zn2+). 
Het moleculaire mechanisme dat ten grondslag ligt aan dit verband is 
onopgehelderd. In hoofdstuk 5 bestudeerden we een mogelijke samenhang tussen 
Zn2+ deficëntie en de transportfunctie van CD36. Daartoe onderzochten we de 
insulinegevoeligheid en de opname van vetzuren in geïsoleerde hartspiercellen 
waarin Zn2+ was verwijderd door behandeling met zogenaamde Zn2+ chelators 
(zoals 1-10 fenantroline of TPEN). Wanneer de hartspiercellen gedurende 48 uur 
aan TPEN werden blootgesteld nam hun insulinegevoeligheid af (verminderde Akt 
fosforylatie) en namen de opnamesnelheid van vetzuren en de intracellulaire 
vetopslag toe. In vervolgstudies konden we vaststellen dat er een directe fysische 
interactie is tussen Zn2+ en vier cysteïne-residuen in het intracellulaire gedeelte 
van het CD36 molecuul. Twee van deze cysteïne-residuen bevinden zich in het N-
terminale segment en twee in het C-terminale segment van het eiwit. De cysteïne-
residuen binden specifiek Zn2+; andere divalente kationen, zoals Ba2+, Mg2+ of Ca2+, 
binden niet. Tesamengenomen duiden deze nieuwe onderzoeksgegevens erop dat 
de binding van Zn2+ aan CD36 de vetzuurtransportfunctie van CD36 remt. Bij 
afwezigheid van Zn2+ toont CD36 een grotere vetzuurtransportactiviteit hetgeen 
kan leiden tot een toegenomen vetopslag en uiteindelijk tot insuline resistentie en 
(type II) diabetes mellitus. Dit is een eerste moleculaire verklaring voor het 
verband tussen Zn2+ deficiëntie en het voorkomen van type II diabetes. 

Tenslotte worden de belangrijkste in dit proefschrift beschreven resultaten 
in hoofdstuk 6 samengenomen en bediscussieerd in relatie tot de huidige kennis 
omtrent de oorzaken van een afgenomen hartfunctie bij diabetes. De drie 
belangrijkste bevindingen zijn: 

1. In de regulatie van de GLUT4-gemedieerde glucose opname en de CD36-
gemedieerde vetzuuropname door de hartspier moeten we onderscheid 
maken tussen de translocatie van deze transporteiwitten van endosomen naar 
de plasmamembraan en activatie van deze eiwitten aan de plasmamembraan. 
Dit is een nieuw element in het regelmechanisme van de opname van 
brandstoffen voor de energievoorziening van de hartspier dat 
vervolgonderzoek verdient. 

2. Blokkering van de vetzuurtransportfunctie van CD36 aan de plasmamembraan 
voorkomt het ontstaan van vetzuur-gemedieerde insuline resistentie en een 
verminderde contractiele functie van hartspiercellen. CD36 lijkt daarmee een 
geschikt aangrijpingspunt voor de preventie en de behandeling van diabete 
cardiomyopathie. 
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3. De binding van zink aan CD36 reguleert de transportfunctie van CD36. Dit 
fenomeen zou verantwoordelijk kunnen zijn van het gevonden verband tussen 
een zinktekort en diabetes. 

De in dit proefschrift beschreven nieuwe inzichten in de moleculaire 
mechanismen die ten grondslag liggen aan de regulatie van de opname van glucose 
en vetzuren door de gezonde en de diabete hartspier zullen bijdragen aan de 
ontwikkeling van nieuwe strategiën ter voorkoming en genezing van diabete 
cardiomyopathie. 
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