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SuMMARy

Brain function depends on a continuous provision of oxygen and nutrients. Interruption 
of blood supply to the brain for only a few seconds results already in loss of conscious-
ness, emphasizing the need for tight regulation of CBF. Although CBF regulation by cere-
brovascular control mechanisms (e.g. mechano- and chemoregulation) is often assumed 
to be sufficiently efficacious, also vascular patency and maintained cardiac function are 
considered important to secure blood supply to the brain. For instance, patients with 
carotid artery occlusive disease or chronic heart failure have a lower CBF and a higher 
prevalence of cognitive dysfunction. This thesis aims to delineate the human heart-brain 
connection from a physiological point of view according to three (overlapping) themes. 
The first part (Chapter 4) is concerned with the identification of physiological interven-
tions that bring the circulatory system out of balance in a controlled and reproducible 
manner as well as with the implementation of these interventions in the MRI scanner. 
The second part (Chapter 5) addresses quantification of CBF by two different measure-
ment modalities and part three focuses on the heart-brain connection over the life-span 
(Chapter 6).

Chapter 1 introduces the term ‘heart-brain connection’ as the link between the heart, 
the effective arterial blood volume and the large arteries feeding the brain on one hand, 
and brain perfusion and cognition on the other. Chapter 2 reviews the physiological 
mechanisms involved in systemic and cerebral blood flow control. Chapter 3 describes 
the methods regarding non-invasive quantification of CBF as well as the physiological 
interventions used to assess autonomic cardio- and cerebrovascular control.

Chapter 4 discusses the findings of studies on maneuvers that may be suitable as 
reproducible cardiovascular challenges in both the physiological laboratory as well as 
inside the MRI scanner. In Chapter 4.1 the cardiovascular response to supine LBNP was 
studied as a possible MRI compatible alternative to induce postural stress by head-up 
tilt. The latter challenge is obviously incompatible with the horizontal and static set-up 
of the MRI scanner. Two distinct patterns of cardiovascular control in healthy volunteers 
were identified in response to LBNP and these patterns revealed to be consistent over 
time. In Chapter 4.2 we report on a formal comparison of the physiological hemody-
namic response to head-up tilt and LBNP. Similar cardiovascular responses combined 
with different cerebrovascular responses were found, implying that the cerebrovascular 
effect of a posture change cannot completely be simulated by supine LBNP. Following 
implementation of LBNP within the MRI scanner, we found out that the magnitude of 
head movement by conventional LBNP appeared too large for the acquisition of MR im-
ages of sufficient quality. As a possible solution to this problem, we developed a custom 
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designed compact LBNP box limiting the coverage to the pelvic region and upper legs. 
This compact box minimized head motion during the application of sub-atmospheric 
pressure with preservation of the hemodynamic response (Chapter 4.3).

Whereas the desired effect of the physiological challenges applied in this thesis 
(head-up tilt, LBNP and standing-up) have in common that they primarily modulate the 
central blood volume, quantifying the central blood volume itself remains to be difficult. 
Traditional clinical parameters of the ‘filling state’ including skin turgor, blood pressure, 
heart rate and urine osmolality are insufficiently sensitive to blood loss up to one liter. 
Earlier studies suggested respiration-related variations in arterial pressure (e.g. pulse 
and systolic pressure variation) as potentially useful biomarkers of central hypovolemia 
in mechanically ventilated patients. In Chapter 4.4, we demonstrate that these mark-
ers are also useful in spontaneously breathing subjects as well. Introducing an external 
respiratory resistance in combination with a breathing frequency of 6 breaths per min 
enhances the magnitude and discriminative value of pulse pressure variation during 
progressive hypovolemia with acceptable sensitivity and accuracy. We demonstrate in 
Chapter 4.5 that when cardiac function has become compromised, the cardiovascular 
response to postural stress deviates from what is known in healthy volunteers. The slack-
ened vasomotor response observed in heart failure patients was found to be related to 
cardiac condition rather than to multidrug neurohormonal blockade treatment.

Chapter 5 is concerned with two questions regarding quantification of CBF. We first 
address whether TCD determined changes in blood flow velocity measured in the MCA 
link to those in MCA blood flow. These two measures are expected to be similar as 
long as the diameter of the insonated artery (i.e. the MCA) remain constant through-
out the measurement. In Chapter 5.1 we demonstrate an effect of CO2 inhalation on 
MCA cross-sectional area as assessed with high-resolution MRI at 7 Tesla but only at 
high PetCO2 levels (+2 kPa above baseline). Chapter 5.2 describes a small reduction in 
MCA cross-sectional area in response to sympathetic stimulation by dynamic handgrip 
exercise. Both observations indicate that the vasoactive effects of CO2 and the sympa-
thetic nervous system are not limited to the smaller cerebral arteries but also affect 
large intracranial arteries. The second question addresses whether TCD determined 
CBFv measured in a large intracranial artery reflects CBF at the tissue level in the cor-
responding flow territory as measured with ASL-MRI. We demonstrate in Chapter 5.3 
that whole-brain CBF measurements by ASL-MRI do not support the claim that changes 
in CBFv measured in the MCA reflect those in CBF at the tissue level during rhythmic 
handgrip exercise. This finding suggest an order of magnitude difference between two 
modalities in the cerebrovascular hemodynamic response upon moderate exercise of 
small muscle groups.



Summary | Samenvatting 195

7

Chapter 6 describes the relationship between CO and TCD determined CBFv in healthy 
humans. Assuming that cardiac function is of direct importance in maintaining cere-
bral perfusion, this may hold true for the central blood volume as well. We therefore 
addressed biomarkers of central hypovolemia in relation to CBFv. Chapter 6.1 reports 
on the linear relationship between pulse pressure variation and stroke volume index 
on one hand and between pulse pressure variation and CBFv on the other in young 
volunteers. Specifically, the magnitude of variation in pule pressure predicts a decline in 
stroke volume index and CBFv with comparable sensitivity and specificity. This finding 
suggest that the central blood volume (i.e. the volume of blood directly available to the 
heart) is important for the maintenance of brain perfusion. Chapter 6.2 considers the 
influence of aging on the CO-CBFv relationship. We demonstrate that mild alterations in 
CO do not affect CBFv in the young subjects whereas it does so in healthy middle-aged 
and elderly subjects. This suggests that with physiological aging a distinct influence 
of CO on CBFv becomes evident, implying that maintaining adequate brain perfusion 
becomes more dependent on cardiac function and preload later in life.
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SAMEnVATTInG

Voor een normale hersenfunctie is een continue voorziening van zuurstof en voedingsstof-
fen nodig. Een onderbreking van de bloedtoevoer naar de hersenen van enkele seconden 
leidt al tot verlies van bewustzijn. Dit benadrukt de noodzaak van een geïntegreerde 
regeling om de bloedstroom naar de hersenen zo constant mogelijk te houden. Er wordt 
weliswaar aangenomen dat de regeling van de cerebrale bloedstroom met behulp van ce-
rebrovasculaire regelsystemen (onder andere de mechano- en chemoregulatie) voldoende 
efficiënt is, maar ook de doorgankelijkheid van de (hersen)vaten en een goede hartfunctie 
lijken belangrijke factoren om de bloedstroom naar de hersenen te kunnen waarborgen. 
Patiënten met een vernauwing van de halsslagaders alsmede patiënten met chronisch 
hartfalen hebben bijvoorbeeld een afgenomen hersenbloedstroom en een verhoogde 
kans op cognitieve disfunctie. Dit proefschrift heeft als doel om de relatie tussen het hart 
en de hersenen (de ‘hart-brein connectie’) vanuit een fysiologisch oogpunt te beschrijven 
aan de hand van drie (overlappende) thema’s. Het eerste gedeelte (hoofdstuk 4) gaat over 
de identificatie van fysiologische interventies die de systemische circulatie kortdurend uit 
evenwicht brengen als wel over de implementatie van deze interventies in de MRI-scanner. 
Het tweede gedeelte (hoofdstuk 5) richt zich op het kwantificeren van de hersenbloed-
stroom met twee verschillende meetmethoden, terwijl het derde gedeelte (hoofdstuk 6) de 
nadruk legt op de hart-brein connectie onder invloed van het ouder worden.

Hoofdstuk 1 introduceert de term ‘hart-brein connectie’ als de verbinding tussen het 
hart, het effectief arteriële bloedvolume en de grote hersenvaten aan de ene kant, en 
hersenperfusie en cognitie aan de andere kant. Hoofdstuk 2 beschrijft enkele van de 
fysiologische principes die betrokken zijn bij de regulatie van zowel de systemische 
als de cerebrale bloeddoorstroming. Hoofdstuk 3 geeft een samenvatting van de in 
het onderzoek gebruikte methoden met betrekking tot het niet-invasief meten van de 
hersenbloedstroom(snelheid) met behulp van TCD en ASL-MRI alsmede de fysiologische 
interventies om de autonome cardio- en cerebrovasculaire regeling te onderzoeken.

Hoofdstuk 4 bespreekt de studiebevindingen met betrekking tot de manoeuvres die 
wellicht geschikt zijn als reproduceerbare cardiovasculaire interventies in zowel het 
fysiologie lab als de MRI-scanner. In Hoofdstuk 4.1 wordt de cardiovasculaire reactie op 
LBNP onderzocht als mogelijk MRI-compatibel alternatief voor het induceren van een 
posturale cardiovasculaire belasting zoals gedaan wordt tijdens het passief kantelen van 
het lichaam (head-up tilt). Deze laatstgenoemde interventie is door de kanteling van het 
lichaam incompatibel met de horizontale en statische opstelling van de MRI-scanner. 
Er kunnen bij gezonde vrijwilligers twee verschillende patronen van cardiovasculaire 
regeling worden onderscheiden in reactie op verkleining van het centrale bloedvolume 
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door LBNP. Deze patronen blijken individu afhankelijk en niet te veranderen in de tijd. 
In Hoofdstuk 4.2 wordt de fysiologische reactie op head-up tilt vergeleken met die op 
LBNP. De cardiovasculaire respons op head-up tilt is vergelijkbaar met die op LBNP maar 
de cerebrovasculaire respons verschilt tussen beide interventies. Dit impliceert dat het 
cerebrovasculaire effect van een verandering in lichaamshouding niet zonder meer kan 
worden gesimuleerd met behulp van LBNP in een liggende positie. Wij kwamen er tijdens 
de implementatie van conventionele LBNP in de MRI-scanner achter, dat het opleggen 
van een sub-atmosferische druk leidt tot een verschuiving van het hoofd. Deze verschuiv-
ing blijkt te groot te zijn om MRI-beelden van een goede kwaliteit te kunnen verwerven. 
Als mogelijke oplossing voor dit probleem, werd een compacte LBNP-box ontwikkeld die 
in plaats van het gehele onderlichaam alleen bekken en bovenbenen omsluit. Deze LBNP-
box bleek de mate waarin het hoofd verschuift te beperken met behoud van een vergeli-
jkbare hemodynamische respons ten opzichte van conventionele LBNP (Hoofdstuk 4.3).

Ondanks dat de fysiologische interventies zoals gebruikt in dit proefschrift (head-up 
tilt, LBNP en opstaan) gemeenschappelijk hebben dat ze het centraal bloedvolume 
moduleren, blijft het kwantificeren van het centraal bloedvolume bijzonder lastig. Tradi-
tionele klinische parameters die verondersteld worden de ‘volume status’ te beschrijven, 
zoals huidturgor, bloeddruk, hartfrequentie en urine osmolariteit, zijn onvoldoende 
gevoelig gebleken om een verlies aan vocht of bloed tot één liter te detecteren. De 
resultaten van eerdere studies suggereren dat ademhalings-gerelateerde variaties in 
de bloeddruk (bijv. pols en systolische druk variaties), potentieel bruikbare biomarkers 
zijn van centrale hypovolemie, althans bij beademende patiënten. De resultaten van 
de studie beschreven in Hoofdstuk 4.4 laten zien dat deze markers ook bruikbaar 
zijn in spontaan ademende gezonde vrijwilligers. Het gebruik van een externe adem-
halingsweerstand in combinatie met een ademhalingsfrequentie van 6 teugen per 
minuut versterkt het onderscheidend vermogen van polsdruk variaties tijdens progres-
sieve hypovolemie met een acceptabele gevoeligheid en nauwkeurigheid. Tenslotte 
beschrijven wij in Hoofdstuk 4.5 dat een afname van de pompfunctie van het hart, de 
cardiovasculaire reactie op een posturale belasting beïnvloedt. De bloeddruk daalt kort-
durend in reactie op gaan staan, maar deze daling in bloeddruk blijft in patiënten met 
hartfalen langer laag vergeleken met gezonde leeftijdsgenoten doordat de vaatweer-
stand niet voldoende snel toeneemt. Deze tragere vasomotor response is waarschijnlijk 
gerelateerd aan de hartziekte zelf en niet aan de medicamenteuze behandeling met 
neurohormonale blokkade.

Hoofdstuk 5 concentreert zich rond twee vragen omtrent het kwantificeren van de 
hersenbloedstroom. De eerste vraag was of veranderingen in de hersenbloedstroom-
snelheid gemeten in de MCA, gekoppeld kunnen worden aan veranderingen in de MCA 
bloedstroom. Theoretisch veranderen stroomsnelheid en stroom proportioneel en in 
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gelijke richting zolang de diameter van het geïnsoneerde vat (in dit geval de MCA) niet 
verandert gedurende de meting. In Hoofdstuk 5.1 blijkt het inademen van CO2 effect 
te hebben op de dwarsdoorsnede van het MCA oppervlak zoals bepaald met hoge reso-
lute MRI (7 Tesla), maar alleen wanneer het CO2 gehalte in de uitademingslucht aan het 
einde van de uitademing hoog is (+2 kPa). Hoofdstuk 5.2 beschrijft een geringe afname 
in de dwarsdoorsnede van het MCA oppervlak in reactie op sympathische stimulatie 
als gevolg van het dynamisch knijpen van de hand (‘handgripping’). Beide observaties 
wijzen er op dat het vasoactieve effect van CO2 en het sympathische zenuwstelsel zich 
niet beperkt tot de kleinere hersenvaten maar ook invloed heeft op de grote hersen-
vaten. Dit betekent dat veranderingen in bloedstroomsnelheid gemeten in de MCA met 
TCD niet onder alle omstandigheden gekoppeld kan worden aan de bloedstroom in 
datzelfde vat. De tweede vraag gaat over het wel of niet gelijkwaardig zijn van de bloed-
stroomsnelheid gemeten in grote hersenvaten met TCD en de bloedstroom gemeten op 
weefselniveau met ASL-MRI. In Hoofdstuk 5.3 werd dit onderzocht tijdens dynamische 
handgripping. De bloedstroomsnelheid gemeten in de MCA bleek niet overeen te ko-
men met de bloedstroom zoals gemeten op weefselniveau. Deze bevinding duidt op 
een ordegrootte verschil in de cerebrovasculaire hemodynamische response gemeten 
met twee verschillende methoden gedurende inspanning met kleine spiergroepen.

Hoofdstuk 6 beschrijft de relatie tussen het hartminuutvolume (de hoeveelheid bloed 
dat het hart elke minuut rondpompt) en bloedstroomsnelheid gemeten met TCD 
in gezonde vrijwilligers. Wanneer de hartfunctie van belang kan zijn voor het op peil 
houden van de hersendoorbloeding, zou dit ook het geval kunnen zijn voor het centraal 
bloedvolume. Wij hebben ons daarom gericht op biomarkers van centrale hypovolemie 
in relatie tot de cerebrale bloedstroomsnelheid. Hoofdstuk 6.1 beschrijft twee nieuwe 
bevindingen bij jong volwassenen, namelijk een lineaire relatie tussen polsdruk variatie 
en slagvolume-index en evenzo een lineaire relatie tussen polsdruk variatie en cerebrale 
bloedstroomsnelheid. De mate van variatie aanwezig in de polsdruk voorspelt een afna-
me in slagvolume-index en cerebrale bloedstroomsnelheid met eenzelfde sensitiviteit 
en specificiteit. Deze bevinding suggereert dat het centraal bloedvolume belangrijk is 
voor het op peil houden van de doorbloeding van de hersenen. Hoofdstuk 6.2 gaat 
over de invloed van gezond ouder worden op de relatie tussen het hartminuutvolume 
en hersenbloedstroomsnelheid. We laten zien dat kleine veranderingen in het hartmi-
nuutvolume geen effect hebben op de hersenbloedstroom-snelheid in jonge gezonde 
vrijwilligers maar wel in gezonde vrijwilligers van middelbare leeftijd en ouderen. Dit 
wijst erop dat met veroudering de invloed van het hartminuutvolume op de cerebrale 
bloedstroomsnelheid duidelijker wordt. Bovenstaande bevindingen impliceren dat bij 
het ouder worden zowel preload als hartfunctie steeds belangrijker worden voor het op 
peil houden van de doorbloeding van de hersenen.


