
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Acid-base regulation at the cellular level in ischemic, reperfused and failing
hearts

van Borren, M.M.G.J.

Publication date
2003

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Borren, M. M. G. J. (2003). Acid-base regulation at the cellular level in ischemic,
reperfused and failing hearts. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/acidbase-regulation-at-the-cellular-level-in-ischemic-reperfused-and-failing-hearts(b91bd08a-c59c-4a16-b8cd-6d2cf3fc05df).html


ChapterChapter 8 

Summary y 
Nederlandsee samenvatting 

Marcell  M.GJ. van Borren 





Summary/samenvatiing Summary/samenvatiing 

Summary y 
Inn the last decade better understanding of cellular processes underlying normal pump 

functionn of the heart has offered new insights to treat cardiovascular disease. A 

numberr of these strategies are involved in maintainance of normal ion homeostasis. 

Duringg myocardial infarction concentration of intracellular ions, such as Na+, Ca2+, 

H++ and lactate", start to rise, which is detrimental for cell survival in the infarcted area. 

Disturbedd ion homeostasis can induce arrhythmias, tissue swelling and disruption of 

thee contractile apparatus, which might ultimately lead to tissue necrosis. 

Underr physiological conditions, ion transporters located in the cell membrane tightly 

controll  the intracellular H+ (pH,) concentration. In the heart two acid extruders expell 

H++ from the cytoplasm, among which Na+/H+ exchange (NHE) and Na+-HCCV 

cotransportt (NBC). Both NHE and NBC use the inwardly directed Na+ gradient to 

opposee an acidosis. In addition, the heart possesses also two acid loaders to 

counteractt alkalosis, a CI/HCO3" exchange (AE) and a C170H" exchange (CHE). 

Bothh AE and CHE use the inward directed CI" concentration to load the cell with acid. 

Normally,, these four acid-base transporters are in equilibrium thereby keeping pH, 

constantt at neutral values. In addition, when lactate is present the monocarboxylate 

coptransporterr (MCT) contributes to acid-base transport since it uses H+ to carry 

lactatee across the cell membrane. In this thesis we identified and characterized the 

fourr acid-base transporters in rabbit ventricular and human atrial myocytes. 

Underr pathophysiological conditions such as myocardial infarction the equilibrium 

betweenn the acid-base transporters is disturbed by the developing intracellular 

acidosis.. Despite the presence of potent acid extruders pH, declines and stays acidic 

duringg mycocardial infraction. In this thesis we studied why NHE, NBC and MCT 

aree not able to succesfully figth the acidosis during ischemia. Moreover we 

determinedd the contribution of NHE and NBC to the disturbed Na+ and Ca2+ 

homeostasiss under ischemic conditions. Finally we studied whether inhibition of 

NHEE and NBC could prevent injurious Na+ and Ca2+ loading following reperfusion. 

Heartss that survive myocardial infarction might develop impaired pump capacity. If 

thiss leads to insufficient oxygen supply to metabolic active tissue, the heart can be 
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classifiedd as a failing heart. Heart failure is accompanied with altered Na+, Ca2+ and 

H++ homeostasis. Recently it has been shown that increased NHE activity partially 

underliess the altered ion homeostasis in failing hearts. In this thesis we studied 

whetherr the four acid-base transporter activity has been changed in our combined 

pressuree and volume overloaded rabbit model of heart failure. Moreover we 

investigatedd how altered acid-base transport changes cardiac contractility. Finally, we 

characterizedd the lactate and pH dependency of MCT in normal and failing hearts. 

Chapterr 1 reviews how cardiac pH, is regulated under normal conditions. It 

summerizess information about function, isoforms, drug sensitivity, structure and 

modulationn of each cardiac acid-base transporter. Moreover, the role of pH, 

regulationn during ischemia, reperfusion injury and heart failure is explained. 

Futhermore,, the effects of pH, and acid-base transport on cardiac contraction are 

discussed.. Finally, the electrophysiology and the possible effects of activation of a 

swellingg activated chloride current (IQ\ swel l ) on the cardiac action potential 

configurationn in normal and failing hearts are described shortly. 

Inn Chapter 2 we investigated the question why animal studies showed significant 

reductionn of reperfusion injury upon NHE inhibition whereas clinical trials did not. 

Wee explained this discrepancy by the extent and moment of NHE and NBC activation 

duringg ischemia and reperfusion. We conclude that during ischemia NHE and NBC 

aree largely suppressed and do not contribute to intracellular Na+ loading. However, 

immediatelyy following pseudo-reperfusion NHE activity doubled whereas NBC 

remainss suppressed. Hyperactivation of NHE rose Na+; to ~30 mM within 1.5 min 

leadingg to cell injury. Thus total inhibition of NHE solely at the beginning of 

reperfusionn should successfully reduce tissue damage. 

Inn Chapter 3 we addressed the question whether resting pH„ NHE, NBC AE and 

CHEE are changed and how these changes contribute to cardiac contractility in failing 

hearts.. Measurements of pH, and acid-base activity revealed a large increased NHE 

andd AE activity, and a moderate increase of NBC and CHE activity in failing 

myocytes.. Resting pH, was elevated from 7.02 to 7.23 in HEPES, whereas in 

CO2/HCO3-bufferedd conditions resting pH, of 7.05 remained unchanged in failing 
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myocytes.. Furthermore, contracting myocytes showed no difference in the twitch-

frequencyfrequency relation between normal and failing myocytes under CC^/HCC^-buffered 

conditions.. However a negative relation exists under HEPES-buffered conditions in 

failingg myocytes. Inhibition of NHE reversed this negative twitch-frequency relation, 

butt had no effect on twitch amplitudes under CC^/HCCV-buffered conditions in 

failingg myocytes. Thus increased NHE activity improves contractility at low 

stimulationn frequencies in failing hearts. 

Inn Chapter 4 we addressed the question whether the same four acid-base transporters 

aree also present in human cardiomyocytes. We showed that human atrial myocytes 

exhibitt the same four cardiac acid-base transporters as found in rabbit. Also the 

relativee contribution of these transporters to pH/-regulation did not differ much 

betweenn rabbit and human. NHE is the major acid extrusion pathway, whereas AE is 

thee most important acid loader. The only difference is the three times larger Jn+ at 

restingg pH; values in human cardiomyocytes. This might explain the high 

intracellularr Na+ concentrations observed in human cardiomyocytes. 

Inn Chapter 5 we addressed the question if lactate transport by means 

monocarboxylatee cotransport (MCT) is changed in our rabbit model of heart failure. 

Moreover,, intracellular lactate accumulation during ischemia is ascribed to the limited 

lactatee extrusion. In this study we investigated to what extent MCT-mediated lactate 

effluxx is affected by anoxia. We showed that both normal and failing myocytes had a 

similarr affinity for extracellular lactate, whereas maximal transport rate was 

significantlyy increased in failing myocytes. In contrast the intracellular lactate and Yf 

dependencyy of MCT did not differ significantly between normal and failing myocytes. 

Thiss agrees with the increased reliance on lactate oxidation in failing hearts. 

Metabolicc inhibition using the anoxia protocol revealed a large reduction of the MCT 

influxx and efflux rates in normal myocytes. This explains why lactate accumulates 

duringg ischemia. Pseudo-reperfusion completely restored the lactate efflux rates but 

thee lactate influx rates only partially. 
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Inn Chapter 6 we investigate how activation of the swelling-activated CI" current 

(^Cl,swell)) affects the abnormal action potential (AP) configuration in hypertrophied 

myocytess failing hearts. We studied \Q\ swell  m ventricular myocytes isolated from 

failingg and age-matched normal rabbit hearts. We applied whole-cell patch-clamp 

methodologyy and activated Ici,swell by lowering tonicity of the superfusate. Neither 

withh ruptured-patch nor with amphotericin B perforated-patch, whole-cell clamp we 

foundd \Q\ s w en active under isotonic conditions in either the normal or the 

hypertrophiedd failing heart myocytes. I Q swell caused AP shortening and resting 

membranee potential (Vm) depolarization in an osmotic gradient dependent fashion. 

However,, in the failing myocytes swelling-induced AP changes were significantly 

smaller,, even though the cells underwent the same relative change in planar cell 

surfacee area. Voltage-clamp experiments revealed that in failing myocytes \Q\ swell 

currentt density was -50% reduced. Thus reduced I d s w en densities in failing 

myocytess cause limited AP shortening and Vm depolarization upon swelling of the 

cells. . 

Chapterr 7 aims at connecting the results presented in earlier chapters. Moreover 

futuree experminets to prevent the development of heart failure by NHE inhibition in 

ourr combined pressure and overloaded rabbit model of heart failure are outlined. 
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Samenvatting g 
Hartt -en vaatziekten eisen jaarlijks duizenden levens in Nederland. Velen sterven aan 

eenn acute hartaanval of houden er uiteindelijk hartfalen aan over. Een hartinfarct is 

eenn acute situatie waarbij een deel van het hart niet meer wordt voorzien van 

zuurstofrijkk bloed, door een verstopping (trombus) in de kransslagader. Indien dit 

deell  van het hart (ischemisch gebied) voor lange tijd verstoken blijf t van zuurstof kan 

hett afsterven en daarmee de pompkracht van het hart verslechten. Het lijk t dan ook 

logischh om dit deel van het hart weer snel te voorzien van zuurstof door de trombus te 

verwijderenn of door een omleiding aan te leggen. Echter, het herstellen van de 

bloedtoevoerr aan dit ischemisch gebied (reperfusie) veroorzaakt paradoxaal genoeg 

verderee schade, ook wel reperfusie-schade genoemd. Kennis over het mechanisme 

datt ten grondslag ligt aan deze paradoxale reperfusie-schade is essentieel om 

reperfusie-therapiee te verbeteren. Wij hebben aanwijzingen gevonden dat 

intracellulairee zuurgraadregulatie (pH regulatie) een cruciale rol speelt tijdens 

reperfusie-schadee (hoofdstuk 2). 

Hett overleven na een hartinfarct gaat dikwijl s gepaard met een toenemende 

verslechterendee pompfunctie van het hart dat uiteindelijk kan leiden tot hartfalen. 

Hartfalenn is een chronische aandoening waarbij de organen slecht doorbloed worden 

doorr een afgenomen pompkracht van het hart. Naast een hartinfarct kunnen 

bijvoorbeeldd ook hartklepafwijkingen en verhoogde bloeddruk leiden tot hartfalen. 

Omm de verslechterde pompfunctie van het hart te compenseren ondergaat het hart 

structurelee veranderingen. De hartspier neemt in omvang toe (hypertrofie) om meer 

krachtt te kunnen leveren. Naast structurele ondergaat een faalhart ook functionele 

veranderingen.. Echter sommige van deze functionele veranderingen lijken de 

pompfunctiee juist te verslechteren. In dit proefschrift hebben verschillende 

functionelee veranderingen, waaronder die in de zuurgraadregulatie, melkzuurtransport 

enn volume regulatie, bestudeerd in faalharten (hoofdstukken 3,4, 5 en 6). 

Dee zuurgraad (pH) in hartspiercellen wordt in stand gehouden door zuur-base 

transporters.. Ze zijn te classificeren in zuurverwijderaars en zuurladers. Een 

hartspiercell  bezit twee soorten zuurverwijderaars, namelijk een natrium/proton 

(Na+/H+)) uitwisselaar en een natrium-bicarbonaat (Na+-HC(V) co-transporter. Ook 

155 5 



ChapterH ChapterH 

zijnn er twee verschillende zuurladers aanwezig, namelijk een chloor/bicarbonaat (Cl* 

/HCO3")) uitwisselaar en een chloor/hydroxyl (C170H) uitwisselaar. De zuurladers 

vullenn het zuur tekort aan door basen uit de cel (zoals HCO3" en OH") te verwijderen 

enn in te wisselen tegen chloride ionen. De zuurverwijderaars daarentegen, 

verwijderenn het overtollig zuur uit de cel door protonen (H+) uit te scheiden of base 

(HCO3)) op te nemen. 

Inn hoofdstuk 2 van dit proefschrift zijn de activiteiten van de twee zuurverwijderaars 

tijdenss ischemie en reperfusie bestudeerd. Om deze activiteiten te bepalen hebben wij 

dee pH en natrium concentratie gemeten in geïsoleerde konijnen hartspiercellen. De 

experimentenn wezen uit dat de natrium/proton uitwisselaar en de natrium-bicarbonaat 

cotransporterr sterk worden geremd tijdens ischemie. Hoewel, op het moment van 

reperfusiee wordt de verzuring bliksemsnel opgeheven door een dan hyperactieve 

natrium/protonn uitwisselaar. De nog deels geremde natrium-bicarbonaat cotransporter 

draagtt daarentegen nauwelijks bij aan dit pH herstel. Door de snelle uitwisseling van 

zuurr (H+) tegen natrium ionen (Na*) stapelt natrium en indirect calcium (Ca +) in de 

hartspiercell  tot schadelijke hoogte. Deze enorme calcium stijging veroorzaakt een 

overmatigee samentrekking van de hartspiercel, welke hierdoor permanent wordt 

beschadigd.. Blokkade van de natrium/proton uitwisselaar (m.b.v. cariporide) op het 

momentt van reperfusie voorkomt de schadelijke calcium stijging en de overmatige 

samentrekkingg van de hartspiercel. 

Inn hoofdstuk 3 hebben we zuurgraadregulatie in en contractie (samentrekking) van 

geïsoleerdee hartspiercellen uit gezonde en falende konijnen harten bestudeerd. 

Doordatt zuur-base transporters gebruik maken van natrium en chloride uit de 

omgeving,, zijn ze naast het handhaven van een neutrale pH ook betrokken bij 

natriumchloridee (keukenzout) huishouding. Zoals we in hoofdstuk twee gezien 

hebben,, bepaalt de intracellulaire natrium concentratie indirect de calcium 

concentratie,, en daarmee ook de contractie van een hartspiercel. Uit dit onderzoek 

blijktt dat de activiteit van de natrium/proton uitwisselaar en de chloor/bicarbonaat 

uitwisselaarr strek toegenomen is in faalharten. Dit heeft echter geen gevolgen voor de 

pHH van de hartspiercel, omdat de verhoogde zuurlading precies wordt gecompenseerd 

doorr een gelijkmatig verhoogde zuurverwijderingsactiviteit. Er wordt dus extra zuur 

geladenn en tegelijkertijd net zoveel zuur geloosd. Deze ogenschijnlijke zinloze 
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toenamee in zuur-base transport heeft als gevolg dat er meer natriumchloride en dus 

ookk calcium geladen wordt. Inderdaad, uit deze studie blijkt dat de verhoogde 

natrium/protonn uitwisseling nodig is om de contractie bij lage hartslag frequenties te 

handhavenn in falende harten. Kortom, de toegenomen activiteit van de 

natrium/protonn uitwisselaar en de chloor/bicarbonaat uitwisselaar laat pH 

onveranderd,, maar lijk t een compensatoire mechanisme om de contractie te 

handhavenn in faalharten. 

Inn hoofdstuk 4 hebben we zuurgraadregulatie bestudeerd in humane hartspiercellen. 

Err is tot op heden weinig bekent over zuur-base transport in menselijke harten. De 

vierr zuur-base transporters die gevonden zijn in verschillende species zijn nog niet 

allenn aangetoond in de mens. In dit hoofdstuk laten we zien dat dezelfde vier zuur-

basee transporters voorkomen in humane hartspiercellen uit de linker boezem. De 

transporterss dragen ook in dezelfde mate bij aan de totale zuurverwijderings -en 

zuurladingscapaciteit.. Het enige verschil tussen humaan en konijn hartspiercellen is 

dee verhoogde transportactiviteit bij neutrale pH waarden. Uit hoofdstuk 3 weten we 

datt verhoogde zuur-base transport rond neutrale pH waarden leidt tot meer instroom 

vann natriumchloride. Mogelijkerwijs verklaart de verhoogde zuur-base transport de 

relatieff  hoger natrium concentratie in humane hartspiercellen. 

Inn hoofdstuk 5 hebben we melkzuur (lactaat) transport bestudeerd in gezonde en 

falendee konijnen harten. Ook hebben we gekeken of onder ischemische 

omstandighedenn lactaat transport mogelijk is. Lactaat is een afvalstof die vrijkomt 

tijdenss anaërobe (zonder zuurstof) verbranding. Het meeste lactaat komt vrij uit de 

skeletspierenn na grote inspanning (sporten). Het hart neemt het lactaat uit het bloed 

op,, omdat het een van de weinige organen is dat lactaat kan verbranden. Patiënten 

mett hartfalen zullen bij inspanning eerder lactaat produceren, omdat het faalhart de 

vraagg naar zuurstof minder goed kan bijhouden. Hierdoor zullen patiënten met 

hartfalenn vaker en hogere lactaat concentraties hebben in het bloed. In dit hoofdstuk 

hebbenn we gevonden dat lactaatopname door de melkzuurtransporter (lactate"-H+ 

cotransporter)) is verhoogd in faalharten. De lactaatafgifte daarentegen was niet 

anderss dan in controle. 

Onderr ischemische omstandigheden willen hartspiercellen kennelijk geen lactaat meer 

opnemen,, maar het juist snel kwijt raken. Lactaat stapeling remt namelijk de enige 
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vormm van energieproductie en veroorzaakt zwelling van het hartweefsel. Ondanks de 

aanwezigheidd van melkzuurtransporters stapelt lactaat en zwelt het ischemisch 

hartspierweefsel.. Dit suggereert dat de melkzuurtransporter niet in staat is om al het 

geproduceerdee lactaat uit de cel te verwijderen. In dit hoofdstuk laten we zien dat de 

transportcapaciteitt van de melkzuurtransporter voldoende groot is om de verhoogde 

lactaatt productie tijdens ischemie te compenseren. Echter onder anaërobe 

omstandighedenn is lactaat afgifte gehalveerd. Kennelijk zijn er factoren aanwezig 

tijdenss ischemie die de melkzuurtransporter negatief beïnvloeden. 

Inn hoofdstuk 6 van dit proefschrift hebben we zwei-geactiveerde chloorstromen 

onderzochtt in hartspiercellen van gezonde en falende konijnen harten. Zwei-

geactiveerdee chloorstromen kunnen gaan openstaan onder ischemische 

omstandigheden,, bijvoorbeeld als het weefsel gezwollen is door lactaatstapeling. Een 

anderee manier om deze kanaaltjes te openen is door de hartspier te rekken. Omdat rek 

enn ischemie vaker voorkomen in faalharten, hebben we in dit hoofdstuk zwei-

geactiveerdee chloorstromen onderzocht in hartspiercellen uit gezonde -en faalharten. 

Ondankss de persisterende volume -en drukoverbelasting (rek) in faalharten staan de 

zwei-geactiveerdee chloorkanalen niet continu open. Deze kanaaltjes gingen echter 

well  openstaan nadat de zoutconcentratie buiten de cel werd verlaagd. Dit valt te 

verklarenn doordat de relatief hoge zout concentratie in de cel water uit de omgeving 

ontrekt,, waardoor de cellen gaan zwellen. Zwelling veroorzaakt rek op de 

celmembraann waardoor de zwel-gecativeerde kanaaltjes gingen openstaan. Door het 

openzettenn van deze chloor kanalen is de cel instaat om zout te lozen en zwelling 

tegenn te gaan. Echter het uitscheiden van negatief geladen ionen maakt de 

rustmembraanspanningg van de cel steeds positiever. Tijdens de actiepotentiaal wordt 

doorr deze kanalen juist chloor ionen opgenomen. Het naar binnen stromen van deze 

negatievee lading veroorzaakte een verkorting van de actie potentiaal duur. Zowel de 

depolarisatiee van de rustmembraan spanning als de verkorting van de actiepotentiaal 

duurr waren minder prominent in hartspiercellen uit faalharten. Dit viel te verklaren 

doordatt de stroomdichtheid bij de zelde mate van celzwelling gehalveerd was. 
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