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SUMMARY

One of the remedies for patients suffering from severe heart failure is heart trans-
plantation. Lack of donors and problems with rejection of the graft have inspired
many investigators to find alternatives for heart transplantation. The use of grafts
constructed from the patients own muscle tissue overcomes the problem of tissue
rejection. In Maastricht, investigations are currently performed to explore the possibil-
ity to use the latissimus dorsi muscle to support the failing heart. It can be expected
that the use of the predominantly white (type II, fast) latissimus dorsi muscle encoun-
ters some problems. For instance fatigue is likely to occur in this muscle, which is
generally used for incidental contractions. Red muscles are able to perform con-
tinuously and do not suffer from fatigue. Red (type I, slow) and white muscles have
different metabolic properties. To work in a continuous fashion, a type II skeletal
muscle has to be changed into a type I skeletal muscle, which can be achieved by
training. For this purpose the stimulation of the muscle by the implanted pacemaker
must be gradually adapted to continuous contractions. A full 'training period' takes 6-
12 weeks. Since cardiac function of the patients is already depressed at the moment
of operation it is important to shorten this 'training' period, or at least have an optimal
strength of the muscle during this period. Because red fibres derive a large part of
their energy from fatty acid oxidation, and because carnitine is a key substance in
fatty acid oxidation we decided to investigate the role of carnitine in latissimus dorsi
muscle performance.

In this thesis the acute effect of carnitine on electrically stimulated (paced) ske-
letal muscle has been investigated as part of the cardiomyoplasty project. Two main
aspects are studied in this thesis. Firstly the acute effects of L-carnitine on latissimus
dorsi function, using in situ stimulated latissimi dorsi. Secondly the chronic effects of
L-carnitine are studied in in situ and in wrapped latissimus dorsi muscles. Chapters 2
to 7 have been published as full papers. General conclusions reached from this work
are presented below.

Chapter 2 shows that L-carnitine improves force of the in situ stimulated
latissimus dorsi muscle by 34 %. This effect of carnitine is acute, and (stereo)-
specific, since neither D-carnitine nor the structural analogue choline (also a tertiary
amine) have a positive effect on contractile force. Insulin (with glucose) administra-
tion abolished the carnitine effect, probably by lowering the supply of fatty acids.
Chapter 3 adds two aspects to these observations, firstly the fact that L-carnitine
increases blood flow in the paced latissimus dorsi. Secondly the observation that
Tensilon, a choline esterase inhibitor, induces a similar effect. The combination of
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Tensilon and carnitine does not lead to an additional effect. Tensilon is also able to
stimulate blood flow in skeletal muscle.
The acute positive effect of carnitine is rather unexpected, since no change in overall
muscle carnitine levels occurred. Therefore there must be another compartment
involved in the carnitine effect besides the striated muscle cells. During pacing of
muscles, a considerable lowering of interstitial pH may occur. This is mainly due to
secretion of lactic acid from pre-ischemic, striated muscle cells. Chapter 4 discusses
that continued pacing may lead to local acidosis which influences plasmalemmal
changes, resulting in alteration of cellular ion fluxes, including Ca^. Another conse-
quence of hypoperfusion of the muscle is the increase of oxygen free radicals, as
has been discussed as well.

Endothelial cells are more vulnerable to oxidative stress than muscle cells and
are prone to loose carnitine early during hypoperfusion. This is illustrated by the
observation that rat hearts labelled in vivo with '''C-carnitine loose, as paced Langen-
dorff heart, only 4% of their carnitine in 20 min perfusion, following 60 min global is-
chemia. The carnitine released had a much higher specific radioactivity than the
carnitine that was not released (chapter 5). This indicates compartmentation of carn-
itine in heart. Endothelial incompetence in flow regulation could be delayed by the
addition of carnitine and fatty acids in pre-ischemia.

Chapter 6 shows the results of a study in which dogs received 1 g of L-carnitine
intravenously (three times weekly) for 8 weeks. The left latissimus dorsi muscle was
equipped with electrodes and a pacemaker to perform in vivo contraction measurem-
ents weekly, while the right latissimus dorsi muscle served as control. Only in the left
latissimus dorsi carnitine administration caused the percentage of type I fibres to
increase from 30% to 55%. Also only in the left muscle the contraction speed
(measured as percentage ripple) decreased from 75% to 30%, and cytochrome c
oxidase activity increased from 113 to 179 nmol/min/g wet weight.

It is found that cardiomyoplasty causes complete transformation of the mixed
type latissimus dorsi muscle towards a muscle composed of solely type I fibres. A
complication that occurs in these 'wrapped' muscles is an increase of fat in the mu-
scle tissue from less than 1% to 23%. Intravenous administration of 1g of L-carnitine
three times weekly during the postoperative (training) period diminishes this fat ac-
cumulation to 7%, as is described in chapter 7.
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Hart en vaatziekten komen in Nederland veel voor, soms is de enig overgebleven
remedie een harttransplantatie. Een gebrek aan donoren en afstotingsproblemen
hebben in de hele wereld al veel mensen ge'inspireerd tot het zoeken van
alternatieven. Een van de mogelijkheden om zowel het donor probleem als de afsto-
ting te omzeiien is het gebruik van een eigen spier van de patient om de het faiende
hart te ondersteunen. In Maastricht wordt op het ogenblik de mogelijkheid onder-
zocht de latissimus dorsi spier te gebruiken als ondersteuning van het faiende hart.
Voor de "wikkelhart" of "cardiomyoplastiek" operatie wordt de latissimus dorsi spier
vrijgeprepareerd van de omringende spieren. Hierbij wordt de oorsprong van de
spier ongemoeid gelaten, waardoor de zenuw- en bloed-voorziening behouden blijft.
Vervolgens wordt de spier in de thorax gebracht en om het hart gewikkeld. Door
middel van twee electroden in de spier wordt deze, met behulp van een pacemaker,
synchroon met het hart tot contractie gebracht.

Men kan zich nu voorstellen dat intensief gebruik van deze houdingsspier speci-
fieke problemen met zich meebrengt. De latissimus dorsi wordt gewoonlijk slechts
gebruikt voor incidentele contracties. De metabole eigenschappen van de rode ske-
letspier en de hartspier zijn heel anders dan van de voornamelijk witte latissimus
dorsi spier. Langzame aanpassing van de latissimus dorsi spier wordt bereikt door
een weloverwogen trainingsprogramma. In het begin wordt de spier slechts kort
geprikkeld, bovendien niet bij elke hartslag. ledere twee weken wordt de prikkelduur
en frequentie iets aangepast totdat na ongeveer 6 - 1 2 weken een optimale prikkel
aan de latissimus dorsi spier bij elke (of bij een hoge hartfrequentie, elke tweede)
hartslag kan worden toegevoegd.

Een aantal basale vragen rond het wikkelhart wordt nog steeds op dierexperi-
menteel nivo onderzocht. Een van de aspecten is de metabole aanpassing van de
gewikkelde (of getrainde) latissimus dorsi, en de beinvloeding daarvan. Omdat rode
spieren hun energie vooral afleiden uit de verbranding van vetzuren, en omdat carni-
tine een belangrijke rol speelt bij de verbranding van vetzuren hebben we het effect
van L-carnitine op de functie van de latissimus dorsi spier bestudeerd. Het onder-
zoek valt uiteen in twee delen. Ten eerste worden de acute effecten van L-carnitine
bestudeerd, hiervoor werd de in situ gestimuleerde latissimus dorsi gebruikt. Ten
tweede werden een aantal chronische effecten van L-carnitine bestudeerd, hiervoor
werd zowel de in situ spier als de gewikkelde latissimus dorsi als model gebruikt.

In hoofdstuk 1 wordt een inleiding gegeven over skeletspier metabolisme en
over de functie van carnitine. De hoofdstukken 2 tot en met 7 zijn wetenschappelijke
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artikelen over dit onderwerp. In het kort volgen hier een aantal conclusies uit deze
hoofdstukken. Hoofdstuk 2 laat zien dat de kracht van de geprikkelde latissimus
dorsi spier in situ met 34 % toeneemt door inspuiting van L-carnitine ten opzichte
van de kracht in afwezigheid van camitine. Dit is een (stereo)specifiek effect van
carnitine daar noch D-carnitine, noch de structuur analoog choline een soortgelijk
effect kunnen bewerkstelligen. Bovendien bleek dat de aanwezigheid van vetzuren
essentieel is, daar een hoog insuline gehalte het effect van carnitine voorkwam.
Hoofdstuk 3 voegt twee nieuwe aspecten aan deze waarnemingen toe, namenlijk
het feit dat L-carnitine de flow in de geprikkelde spier verhoogt. Ten tweede het feit
dat Tensilon, een choline-esterase remmer, een soortgelijk effect te zien geeft, terwijl
tensilon plus carnitine niet leidt tot een extra verhoging van de kracht van de latis-
simmus dorsi. Ook Tensilon is in staat de bloedvoorziening van de skeletspier te
bevorderen.

Het acute positieve effect van carnitine is overwacht, daar het totaal carnitine
gehalte van de spier niet bemvloed wordt. Er moet dus een ander compartiment dan
de gestreepte spiervezels betrokken zijn bij het effect van carnitine.

Hoofdstuk 4 gaat in op een aantal gevolgen van het prikkelen van de hart of
skeletspier. Bij het prikkelen van spieren kan locaal een acidose ontstaan, die door
verstoring van het metabolisme van de endotheelcel tot een verlaging van de flow in
de spier kan leiden. Een ander gevolg van van hypoperfusie van de spier is de toe-
name van de hoevo»<iheid zuurstof radicalen. In hoofdstuk 5 wordt de kwetsbaar-
heid van endotheelcelllen tijdens ischemie besproken in relatie tot het carnitine af-
hankelijke vetzuurmetabolisme van deze cellen. Bij perfusies werd gebruik gemaakt
van ratteharten met een radioactief gelabelde carnitine voorraad. Met deze perfusies
werd ge'illustreerd dat bij ischemie in Langendorff geperfundeerde en geprikkelde
ratteharten slechts 4% van de totale carnitine pool verloren gaat, en dat de speci-
fieke activiteit van het uitgescheiden L-carnitine veel hoger is dan die in het hart.

Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van chronische L-carnitine toediening aan
honden. Het blijkt dat L-carnitine in combinatie met het wekelijks gedurende korte tijd
prikkelen van de spier leidt tot een toename van type I vezels van 30% naar 55%.
De contractie snelheid van de spier, gemeten als ripple, nam af van 75% naar 30 %.
Cytochroom c oxidase activiteit nam toe van 113% naar 179%.

Een van de problemen die bij post-mortem onderzoek van gewikkelde spieren
waarneembaar was, is het vervetten van de gewikkelde spier. In een normale latissi-
mus dorsi is minder dan 1% vet aanwezig, 16 weken na wikkelen en stimuleren van
de spier is dit percentage 23%. Intraveneuze toediening van L-carnitine aan een deel
van deze geiten, bleek het vetpercentage te beperken tot 7%, hetgeen beschreven
staat in hoofdstuk 7.
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