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In thlis thesis the influence of exogenous lactate (5 mM) on hernodynamtc and
metabolic prop&dilesof the heart under norrnoxic, ischemic and reperfused conditions
was studied.
The isolated working rat heart was used as a standard model. To establish {he
effect of lactate and to elucidate mechalnisms involved, hearts were perfused with
either glucose (1 1 mM), glucose (1 1 mM) plus lactate (5 mM) or glucose (1 1 mM) plus
pyruvate (5 rnM).
During 120 min of perfusion exogenous lactate was well tolerated by the norrnoixic
heart (chapter 211.Exogeno~uslactate reduced the decline in functional perfoarnalnce
compared to glucose perhused hearts. Likewise, pyruvate improved cardiac stability
in nolrrnoxic hearts during prolonged perfusion. Endogerrolus glycogen and
triacylglycerol pools were preserved in both lactate and pyruvate hearts. Iln glucose
hearts these endogenolus substrate pools became depleted. Unlike pylmvate anld
glucose, lactate stimulated the turnover of triacylllglycerolsthmuglhalut the perfusion
period. Increased availability of glycerol-3-phosphate may be involved in control of
triacylglycerol turnover.
The cardiac tolerance for extracellular lactate under ischemic and reperdused
conditions was dependent on ischemia Xirne (chapter 3-6). After 15 min of ischemia,
lactate did not inflluence hennodynamic recavery. However, cardiac function was
severely impaired afte~r30 and 45 mi~nof ischemia in lactate hearks comlpared to1
g~lucosehearts. Pyruvate perfused haarts demonstrated improved functional recovery
after 30 min of ischemia, but inferior function after 45 min of ischemia cornpared to
glucose heads. The release of lactate dehydrogenase (chapter 3) implied marked cell
damage in lactate healllts after 301 rnin of ischemia and in all1 groups of hearts after 45
rnin of ischemia.
The glycolysis p~rocesswas evaluated as a possible de'de~rlminantof hernodynamic
recovery (chapter 3). No protective role 04 either high or low gl~ycogenstores prior to
ischemia could be observed. Accumu~latio~n
of lactate, glycerol-3-phosphate and total
NADH (parameters related ?lo glycolysis) du~ring ischemia clld not seem to be
rlespcrnsible for the diversity of cardiac function either.
Deprivation of coronary flaw as well as subsequc~ant, rspelrkrsion caulsed
characteristic changes in lipid metabolism (chapter 4). During the first fifteen minutes
of ischemia, the turnover of triacylglycerols was increased in all groups of h ~ a r t sas
suggested by glycerol accumulation and coflcornitantly m~aintained levels of
triacylglycerols. After 15 min of uschemia glucose and lactate hearts startled to
accumulate fatty acids. Fatty acid levels were more elevated in glucose hearts than
in lactate hearts. In pyruvate hearts fatty acid accumulatian was retarded. By
reperliwsion, fatty acid levels were further increased in lactate and pyrwvalte hearts,
whereas iln glucose h~eartsthe fatty acid content returned to conltrol values. Although1
no net chan~ges were founld for the pholspholipid content, arachidonic acid
accumulatioln during ischemia and reperfusion suggested degradation of phospholipids.
Flurther, duning reperfusion the content of triacylglycerols was maintain~tdat a constant
level, but the activity of thle triacylglycerol cycle was increased in ladate hearts when
the preceding tilme of ischemia was 30 min. The glulcose and pyruvate r8perfwsed
hearts also demolnstrated elevated rates of cycling of triacyiglycerols after 45 rnin of
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ischemia. No direct corlrelation between ischemic lipid changes and postischemic
recovery was found. However, lipid disturbances dwring reperfusion occurred
simultaneously with lunctio~nal~m~pairment
of the postischemic hearts. The causal
relation~hi~p
remains ctcs be established.
Th~ecantent 01 high-energy phosphates was decreased after ischemia whereas
the content of breakdown praduds was increased (chapter 531. Lactate did not
stirnulate the degradation of high-ene~gyphosphates compared to glucose or pyruvate.
During repeHusio,ndelgradatiionproducts were washed out. When preceded by 30 min
of isch~emia,the ladate hearts showed higher amounts of purine release and lower
levels olf high-energy phosphates at the end of reperfuslion compared to pyrwvate
hearts. b;l this time point there was no difference of high-energy phosphate aunten4 or
purine release between ladate and glucose hearts. FoPlowing 45 min of ischemia, ATP
and GTP lsvels remained severely depressled in lactate hearts, but were paaltly
restored in glucose and pyruvate hearts. Degradation products were incompletely
washed out both in llactate and pyruvate hearts. Accumulation of purines in tissue at
th10end of reperfusion was most pronounced in lactate hearts. A relationship between
the changes in energy metabolism and hsmodynarnic recovery could not be
established.
Myocardial metabolism depends on the supply of subslrates and oxygen which
Is wail,able by coronary flow through th~ecapillaries. Lactate did not influence the
distribution of coronary flow over the inner and outer layers of the left ventricular tissue
during the prelschernic normoxic phase (chapter 6). Following 15 rnin of isch~emia,all
groups of hearts increased coronary flow (hyperemic respon~se)in both the innsr and
outer layers of the myocardium at the onset of reperfusion. After 313 rnin of ischemia,
there was no increase of flow through the inner layers in llactate and glucose hearts.
Flow in the inner lays~rsof lactate hearts was even transiently depressed. In contrast,
pyruvate hearts were still able to raise flaw above preischem~iclevels. After 45 min of
ischemia, all substrate groups demonstrated lowered coronary flow in the inner layers
In lactate hea~rtsflow through the inner
of the myocardium at the onset of reperfus~ion~.
layers remained depressed during continued reperhion. Likewise, flow did not
recover in pyruvate h~eartsbut the disturbance was less severe than in ladate heants.
In contrast, in glucose hearts flaw through the inner layers returned to preischernic
levels. These findings indicate that ladate may aggravate an ischemic insult by
lcausilng(transient) underperfusion olthe inner layers of the ischemic myocardium after
rainslollation of flow.
Finally, special attention was paid to the validity of glycerol release as a measure
of lipolysis. Chapter 7 shows that the heart conta~insglycerol-3-phosphate hydrolysing
activity, In cardiac hornogenates, the apparent V,, wal~ueof the hydrolysis of glycerol3-P a1 pH 7.2 was 0.25 f 0.03 ymol Pjg wet weight.min while the K, value was
estimated to be 2.86 f 0.96 mlM. The hydrolysing activity increased when the pH was
decreased flrorn 7.2 to 5.0 (this pH range covers the range of acidosis in ischemic
R~earts).At pH 5.0, the apparent V, and K, values were 01.94k 0.1 1 pmol P i g wet
weight.rnin and 4.24 t 1.1 2 mM, respectively. Under normal normoxic circumstances,
the content of glyceroll-3-phosphate in cardiac tissue is far below th~eK, valws
measw~redat pH 7.2. However, under ischemic circumstances the content of glycerol3-P may amount to levels close to the K, value measured at pH 5.0. Hence, glycerol3-phosph~ate kydmlysis mlay contrilbute to glycerol produdion under ischemic
circ~umstances.

swmn-rary
In conclusian, iactate lrnprloves cardiac stability during pralrsrvgrd nicirnnckxic
perfusion, but impairs hs~modynamicfunction after 30 min of ischlem~a.There is no
co~rre-elationbetween postischemic hernodynamic recovery and glycoilytlc IIux, lipid
changes or degradation OF high-energy phosphates during ischenaie. During1
repellfusion, lipid d~s'turbancesoccwlr sirnultan,eousllyrwith functional impairment in the
lactate hearts. In addition, lactate-induced underperfusioru in the inner layers 0%the
myckcardiurn during reperfusion seems to be related to functional impairment. Future
researc~hshourd focus on the respons~blemechanism for underpiellfusion of the lefl
ventricular inner layers of the heart by lactate.
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SAMENVATTING
De hartspier heeft zuurslof en substraten nodig om in zijn energiebehoefte te
voorzien, Qnder normale omstandigheden zijn vetzuren, glucose, lactaat en pyrwvaat
geschikte voedingsstoffen voor het hart. Lactaat blijkt kwantitatief een belangrijke
n
de con~eenlratielactaat In het bloed stijgt.
bijdrage als energiebron te I e v s r ~ wanneer
Een verhoogde lac2aatconcentaatie! treedt o.a. op bij fysieke inspanning tijdens sport.
Voor de verbranding van Iiadaat is zuurstof nodig. Het gezonde hart krijgt woldoende
zuurstof aangeboden vanuit het bloed om lactaat te oxyderen. Deze situatie verandert
echter wanneer de doorbloeding van het hart gestolord is [ischemie). Hierdoor ontstaat
een zuurstof tekori in het hart en gaat het hart zelf lactaat produceren. Tijdige
opheffing van ischemie mlaaact herstel van eiie haflspierfunctie m~ogelijk. Er zijn
aanwijzingen dat de aanwezigheid van de circulerende substraten hierbij van invloed
is. Wet doel van dit onderzoek was orn het effect van een verhoogde exogene lactaat
concentratie op het posiischemisch herstel van het hart Oe bestuderen. Tevens werd
aandacht geschonken aan de functionele en metabole veranderingen in het hlart
tijdens Aarigdulrige norrnoxische petdusie.
Het: onderzoek werd uitgevoerd met behulp van geisoleerde ratteharten die
volgens het werkende (=ejeclereiideJ hartmodel geperfundeerd werden. Het
perîusiemediurn was een gemodificeerde Krebs-WenseleiE buffer waarin standaard
giwcose (11 mM) als substraat aanwezig was. Lactaat of pyruvaat werd extra
toegevoegd (concentratie 5 mM). Er werd een vergelijking gemaakt tussen g~lucose,
glucose plus lactaat en glucose plus pyrwvaat geperíundeierde harten om meer inzicht
te wrkrijgen in hef werkingsmechanisrne van lactaat. Glucose werd gekozen als
controle t.01.v. Iactaattoevoeging. Pyruwaat werd bestudeerd omdat lactaat en pyruvaat
vrijwel identieke verbindingen zijn in de metabole route (pyruvaat is de geoxideerde
vorm van lactaat)).
Gedurende twee uren norrnoxische perfusie bleek de combinatie exogeen lactaat
en glucose een beter behoud van de hemodynarnische functie te waarborgen dan
glucose alleen (hoofdstuk 2). Ook in pyrualaaf .bfisfen bleef de stalln"/i!ejt %hgtiel~
gehandhaafd dan in glucose harten. Hiervoor werd geen aanspraak gemaakt op de
endogene substraatbronnen 117 het hart. In de glucose harten daarentegen werd
energie geput uit de endogene glycogeen en Iriacylglycerol voorraad. Opvallend was
dat lactaat de omzetting van de iiriacylglycerol voorraad verhoogde. Dit betekent dat
de synthese en afbraakvan triacylglycerolsn sneller verloopt. Een verhoogd glycerol-3fosfaat aanbod sou hiensoor de aanleiding kun~n~en
vormen. Glycerol-3-fosfaat is
betrokken bij de synthese van triacylglycerolen.
De talerantie wan de hartspier voor exogeen lactaat na blootstelling aan ischemie
bleek afhankelijk te rijn van de tijdsduur (hoofdstuk 3-6).Na een ischemische periode
van 15 minuten werd het hemodynarnisch herstel nauwelijks beinvloed door exogeen
lactaat. Echter na 30 minuten ischemie verslechterde de hernodynarnische functie
aanzienlijk in lactaat harten ten opzichte van glucose of pyruvaal harten. Na 45
minuten ischemie ging ook het hemodynarnisch herstel in pyruvaat harten verloren
tewijl glucose harten nog een matig herstel van functie vertoonden. Wet verhoogde
verlias aan lactaaidehydrog~nase,een enzym dat zich in het cytoplasma bevindt, wijst
op het lek raken van cellen in lactaat harten die blootgesteld waren aan 30 minuten
ischemie (hoofdstuk 3). In de glucose en pyrwvaat groep werd een aanzienlijk werlies
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van lactaatdehydrogenase geconstateerd na 45 minuten iseh,emie.
De verminderde ischemie tolerantie wan de harispier in aanwezigheid van
extracellulair lactaat bleek niet gerelateerd te zijn aan parameters wit de glycolysie
(hoofdstuk 3). Noch een beschermende werking van glycog~een (de bron voor
glycolyse) noch een schadelijk effect va1n de eindprodukten van de glycolyse
(rnelkzuwlr, glycerol-3-fosfaat af NADH) kon worden vastgesteld.
Tijdens ischemie en reperfusie traden veranderingen op in het vetmeiiabolisme
(hoofdstuk 4). Reeds vroeg in de ischsniische fase was de omzetting van de
triacylglycerol voorraad verhoogd in de drie groepen maar deze verhogintg bleef niet
gehandhaafd. In de glucose en lactaat groep trad vervolgens vetzuur accumulatie op.
Deze ophoping was iets hoger in de glucose harten dan in de lactaat harten. In del
pyruvaat giroep was de accumulatie van vetzuren enigzins vertraagd. Gedurende
reperfusik zette de stapeling wan vetzuren zich voort in lactaat en pyaivaa't blaitlen~.
Echter in glucose harten werd de endogene vetzwurinhaud hersteld tijdens reperlusie.
De belangrijke bijdrage wan aeachidonzuur, een vetzuur dat vooii'flamelijk is ingebouwd
in fosfolipiden, impliceert dat membraanfiosfolipiden werden afgebroken. Omdat de
totale vetzuurstapeling slechts een gering percentage van de totale fosfolipide
voorraad reflecteert, werden er geen veranderingen in de totale fosfolipide inhoud
waargenomen. Ook de totale triacylglycerol voorraad bleef behouden gedurende
ischemie en reperfusie. Tijdens reperfusie bleek de omzetting van de iriacylglycerollen
gestimuleerd te worden in lactaalt harten blootgesteld aan 30 minuten ischemie. Na
45 minuten ischemie werd de omzetting van de triacylglycerol voorraad ook iin glucose
en pyruvaat hlarten verhoogd.
Stapeling van vetzuren tijdens ischemie bleek niet gerelateerd te zijn aan het
postischemisch hemodynamische herstel. Lipidstoornissen tijdlens reperfusie leken wel
enigzins geassocieerd te zijn met de mate wan herstel.
Tijdens ischemie kon de beperkte energieleverantie niet voldloen aan de
energiebehoefte van de hartspier (hoofdstuk 5). Energ~ierijkefosfaten (creatine fosfaat,
ATP en GTP) werden afgebraken en atbraakprodlukten accumuleerden. De lactaat
harten werden hierbij niet benadeeld ten apzichte van glucose of pyruvaat harten.
Tijdens reperfusie werden afbraakprodukten uitgewassen. Hierdoor is geen wolilledig
herstel wan de ATP en GTP inhoud mogelijk. 1 1-1 d ~ opzich.t
t
vertoonden de lactaiat
harten een hogere uitwas van afbraakprodukten en een lagere inhoud aan ATP @n
GTP na 310minuten ischemie en 35 minuten reperfusie vergelleken met pyrw~vaat
harten. Op dit tijdstip was er geen verschil tussen lactaat en glucose harlen. Na 45
ischemie waren d@ lactaat harten niet meer in staat het gehalte aan anergierijke
fosfaten te herstellen tijdens reperfusie. De glucase en pyiuvaat harten daarentegen1
vertoonden eeln matig herstel van het gehalte aan energierijke fosfaten. 83s
afbraakprodukten bleven stelrkverhoogd aanwezig in het weefsel van de lactaat harten
na 45 minuten ischemie en 35 minuten reperfusie. Ook in pyruvaa! harten was de
uitwas van purines niet volledig. Veranderingen in het energie metabolisme vertoonden
geen direkte relatoe met de male van postischemirsch herstel.
Voor aanvoer van zuurstoif en substraat naar de hartcellen IS coronai~ra
doorbloeding noodzakelijk. Hoofdstluk 6 beschrijft de invloed van lactaat op de
doorbloeding door de binnenste en buitenste lagen van het linker ventrikel. Onder
normoxische omstandigheden werden de binnenste lagen van een hogere
doorbloeding v~oorziendan de buitenste lagen Lactaat bracht hierin geen verandering
teweeg. Echter na blootstelli~ngaan iseihemie versnelde lactaat het optreden van

arideaper8usle in de binnenste lagen Na 15 minuten ilschemle waren de lactaat harten
nog in alaait de dooibloeding bij aranilang van reperfusre te verhogen in zowel de
binnensle aYs kuuitenstle lagen van het linker wentrikel (reactieve hyperemie). Deze
respons verdween voor de binnen~stelagen na 30 minuten ischemie. De binnenste
lagen werden zelfs tijdelijk oindergeperfiwndeerd. Na 45 minuten ischemie bleven de
bilnnenste lagen velrstoken war, volldoende doorbloeding tijdens de gehele reperfusie
fase. In glucoscl haIrten verdween aok na 30 minuten ischemie de verhoogde
doarli3laedingsrespons in de binnenste lagen bij aanvang van reperfusie. Echter hierbij
trad geen oindierpedusie op rolals in de lactaat harten. Ma 45 minuten ischemie was
ds anderperfusie in de binnenste Iaglen sleehts van tijdel~jkeaard. In tegenstelling tot
de lactaat en glucose harden, waren de pyruvaat harten na 30 miInlatenischemie nog
En staal hun doort-sloedin~gdoor dle binnenste lagen te verhogen bij aanvang van
ieperfusie. Daarentegen trad in deze harten een permanente onderperfusie van de
binnenste lagen op na 45 minute~nischemie. De doorblaeding bleek in mindere mate
verlaagd te zijn dan in de lactaat haften. Onderperfusie in de binnenste lagen van hst
Iinke~ent~rikeU
hangt mogelijksamen met een slechter hernodynarnisch herstel. Lactaat
verkort hierbij hef tijdsinterval waarin de veranderingen optreden.
Ter aainvulUinlg op hoofdstuk 2 en hoofdstuk 4 werd in hoofdstuk 7 de uitwas van
glycerol als maat voor lipolyse nader in het licht gesteld In hafthomogeniaten werd
aangetoond dat het har4 hydrolytische activiteit vertoont ten aanzien van glycer~ol-3fosfaat en dus dat sen directe omzetting van glycerol-3-fosfaat naar glycerol mogelijk
is. De hydrolytischa>activiteit bleek pH afhankelijk d.w.z. een hogere activiteit bij pH
5.0 dan bij pH 7.2. Het onderzochte pH g e b i d , pH 7.2 tot pH 5.0, reflecteert het
intemal waarover pH verlaging kan optreden tijdens ischemie. Ond1erischemische
omstandigheden stijgt de glycerol3-fosfaat concentratie in het hart tot nabij de K,
waarde (pH 5.0). Het is daarom niet uitgesloten dal directe defasforylatie van glycerol3-fosfaat bijdraagt aan glycerol praduktie in het hart tijdens ischemie.
Samenvattend ka~ngesteld worden dat lactaat de hemodynarnische stabiliteit van
het: hart verbetert tijdens norrnoxie, maar dat lactaaithet hemadynamisch herstel
verslechtert na een ischemisch tijdsinterval van 30 minuten. Er is geen eenduidige
relatie gevonden tussen de mate van herstel en verscheidene metabole verandet-,ngen
[glycogsnalyss, glycolyse, lipid werstairingen, afbraak energie rijke fosfaten) tijdens
isctiemiei. Daarentegen traden lipid veranderingen tijdens reperfusie gelijktijdig op met
de afname valn de hemodynarnische functie. Verder lijkt onderperfusie van de
binnenste lagen van het linker ventrikel tijdens reperfusie samen te hangen met een
slechter hsmodynamisch herstel in de lactaat harten. Het mechanisme dat
verantwoordeliijk is voor ondlerperfusie verdient nadere aandacht in de toekomst.

