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Summary

E MERGING evidence exists that accelerated stiffening of the large arteries is a strong
predictor of cardiovascular complications worldwide. The gold standard method
for the assessment of arterial stiffness in patients is the measurement of pulse wave

velocity (PWV), the velocity of the pressure pulse wave as it travels along the large arter-
ies. Although PWV is positively related to arterial stiffness, this relationship is confounded
by several factors. Furthermore, establishing whether an artery is stiffened or not does
not inform a researcher or clinician on the cause of the stiffening. Therefore, this thesis
is centred around two aims: 1) to advance the objective quantification of arterial stiff-
ness; and 2) to advance the interpretation of observed differences and changes in arterial
stiffness. Chapters 2 to 7 pertain to aim 1, chapters 8 to 12 pertain to aim 2.

Chapter 1 provides a general introduction to this thesis and introduces the reader to
the problem of arterial stiffening and its relationship with hypertension.

In chapter 2, we studied the dependence of PWV on blood pressure (BP). We recor-
ded carotid artery echo-tracking and tonometry waveforms in a group of hypertensive
patients. Echo-tracking was used to measured the time course of the artery diameter and
thereby cross-sectional area, whereas tonometry was used to measure the time course
of local arterial pressure. These measurements were performed at baseline and after
three months of anti-hypertensive treatment. The recorded waveforms at baseline were
combined into exponential pressure-area curves for each subject. Using follow-up pres-
sures and baseline curves, we predicted the follow-up decrease in local, carotid PWV after
anti-hypertensive treatment. Follow-up measurements showed a near 1 m/s decrease in
carotid PWV when compared to baseline, which fully agreed with our model prediction
given the roughly 10 mmHg decrease in diastolic pressure. This implies that in this patient
group, the measured decrease in local, carotid PWV is fully explained by the decrease in
BP, and suggests no change in intrinsic arterial wall behaviour. Quantitatively, our findings
are surprisingly similar to data from the “Reference Values for Arterial Stiffness’ Collab-
oration” study, albeit that in this reference values study, carotid-femoral (transit time)
PWVs were measured.

In chapter 3, we used the measurement and modelling methodology developed in
chapter 2 to study the effects of anti-angiogenic drugs (AADs) on intrinsic arterial stiff-
ness. AADs are increasingly used in anti-cancer therapy, with hypertension and an in-
creased PWV as frequent side effects. PWVs and pressure-area curves were measured
at baseline (before AAD treatment) and at four follow-up visits spaced two weeks apart.
In this study, the measured change in carotid PWV with AAD treatment significantly ex-
ceeded the BP-predicted change, indicating structural changes in arterial wall behaviour.
We compared our method to a traditional, statistical method of correction; results were
quantitatively similar. However, our novel (chapter 2) methodology is applicable in indi-
vidual patients, whereas a fully statistical method requires a patient cohort in order to be
applied.



Chapter 4 assessed two indices of arterial stiffness: stiffness index β and cardio-ankle
vascular index (CAVI). Both are used to quantify the intrinsic exponent (β0) of the BP-
diameter relationship, and are often presented to be BP-independent. CAVI and β assume
an exponential relationship between pressure (P) and diameter (D). In this chapter, we
demonstrated that, 1) under this assumption, β and CAVI as currently implemented are
inherently BP-dependent; and 2) that this BP dependence can be readily corrected for. To
substantiate the BP effect on CAVI in a typical follow-up study, we computer-simulated a
patient cohort of 161 subjects before and following BP-lowering “treatment” (assuming
no follow-up change in intrinsic β0 and therefore in actual P-D relationship). Lowering
BP from a hypertensive to a normotensive range resulted in a significant CAVI decrease,
whereas our corrected CAVI measure (CAVI0) showed no significant change.

Chapter 5 assessed the influence of heart rate on transit-time PWV. In this study, indi-
viduals with an in situ cardiac pacemaker or cardioverter defibrillator were paced at heart
rates from 60 to 100 bpm. At each heart rate, BP and PWV were measured. As expected,
both PWV and central aortic diastolic BP increased with heart rate. We corrected PWV for
the influence of BP in three ways: 1) statistically, using a linear mixed model; 2) math-
ematically, using an exponential relationship between BP and cross-sectional lumen area
(chapter 2); and 3) using the measured BP dependence of cfPWV derived from changes
in BP induced by position changes (seated and supine) in a subset of subjects. All three
methods yielded a similar, BP-independent heart rate dependence of PWV in the range of
0.16 to 0.20 m/s/(10 bpm).

In chapter 6, we assessed whether carotid artery applanation tonometry causes ac-
tivation of the carotid baroreceptors. Such activation could cause fluctuations in heart
rate and blood pressure. We studied this potential activation by comparing finger blood
pressure-derived parameters during carotid and femoral applanation tonometry. 95%-
confidence intervals were used to calculate the maximum absolute difference in heart
rate and blood pressure between carotid and femoral tonometry. These differences were
of such a small magnitude that we concluded that in our study, carotid artery applanation
tonometry did not cause clinically significant baroreceptor activation.

During ultrasound distensibility assessment of the carotid artery, the patient’s head is
usually rotated sidewards and slightly upwards to optimise visibility of the carotid seg-
ment. This rotation may affect vessel length and thus the longitudinal arterial strain,
which intrinsically influences circumferential mechanical measures such as diameter and
distension. In chapter 7, we quantified the influence of head rotation on circumferen-
tial mechanics by performing ultrasound distensibility examinations with the head in two
orientations: 1) the normal orientation, facing forwards; and 2) the rotated orientation,
facing sidewards and slightly upwards. Additionally, we measured common carotid artery
length in both orientations using magnetic resonance imaging (MRI) to assess whether
indeed a change in length occurred with head rotation. MRI measurements showed a
significant rotation-induced longitudinal strain that led to a significant decrease in abso-
lute and relative distension with head rotation, respectively. From these measurements,
we concluded that consistent head rotation during a common carotid artery ultrasound
assessment causes a significant and clinically relevant bias in carotid artery distension
measurements.

In chapter 8, we used the measurement data from chapter 2, which we divided into
a “young” and an “old” group of subjects. We aimed to quantitatively interpret the ob-
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Summary

served changes in wall behaviour with age using a constitutive modelling approach. We
implemented a model of arterial wall biomechanics and fitted this to the group-averaged
pressure-area (P-A) relationship of the “young” subgroup of our study population. Using
this model as our take-off point, we assessed which parameters had to be changed to
let the model describe the “old” subgroup’s P-A relationship. Realistic conditions were
enforced by adapting the following physiologically based assumptions: 1) we required
wall stress to be homogeneously distributed over the arterial wall; 2) we assumed wall
stress normalisation with age by keeping average “old” wall stress at the “young” level;
and 3) we required axial force to remain constant over the cardiac cycle. Changing from
“young” to “old”, our simulations showed a shift in pressure load bearing from elastin to
collagen, caused by a decrease in elastin stiffness and a considerable increase in colla-
gen recruitment. Correspondingly, simulated diameter and wall thickness increased by
about 20 % and 17 %, respectively. The latter compared well with a measured thickness
increase of 21 %. This chapter showed that changes with age in arterial wall mechanics
can be interpreted in terms of constitutive properties.

In chapter 9, we investigated whether we could improve the process of constitutive
parameter estimation as proposed in chapter 8 by effectively increasing the amount
of measurable mechanical information. To this end, we used measurement data from
chapter 7 that was acquired at two levels of axial stretch. We compared the case of fitting
our constitutive model to the “full” distensibility data set containing data from both levels
of axial stretch, with the “normal” case of using only one level. In the case of using data
from both levels, variability of the constitutive model parameter representing collagen
stiffness reduced with 43% as compared to the case of using only one level. Sensitivity
analysis revealed that in further reducing the uncertainty of estimated constitutive pa-
rameters, it is most beneficial to increase the accuracy of ultrasound-based measurements
of arterial diameter, distension and wall thickness. This chapter demonstrated that con-
stitutive model-based interpretation of stiffness measurements (as in chapter 8) can be
improved by exploiting the dependence of distensibility measurements on head rotation
(chapter 7).

In chapter 10, we developed a method to determine two-dimensional smooth muscle
cell orientation in tubular structures. We extended this method to a three-dimensional
method in chapter 11, and used it to quantify smooth muscle cell orientation in vi-
able murine carotid arteries. In these arteries, mounted between micropipettes, smooth
muscle cell nuclei were fluorescently labelled and imaged using two-photon laser scan-
ning microscopy. After image processing, orientations were quantified by fitting a Bing-
ham distribution to the observed orientations. We observed that the orientations were not
only dispersed in the axial-circumferential plane (i.e., helically), but also in the radial-
circumferential plane (i.e., transversally). Helical dispersion in orientation was much
larger than transversal dispersion. Additionally, SMC orientations showed a statistically
significant mean right-handed helix angle in both inner and outer smooth muscle layers
of both left and right arteries.

Arterial biomechanical behaviour under dynamic (pulsatile, in vivo) conditions may
differ substantially from its behaviour under static conditions. Therefore, in chapter 12,
we developed an integrated system for biomechanical assessment of murine arteries un-
der pulsatile conditions. In this system, murine carotid arteries are mounted between
glass micropipettes. Subsequently, pulsatile pressure is generated (pulse frequency 2–
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10 Hz) and applied to these arteries. We performed pilot measurements using this system,
showing the feasibility of ex vivo mechanical assessment of murine carotid arteries under
pulsatile conditions.

Chapter 13 concludes this thesis and discusses our most important findings and their
clinical implications. In this chapter, also a set of clinical recommendations for the assess-
ment of arterial stiffness are given. Furthermore, the limitations of our work are reviewed
and directions for future research are suggested.
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Samenvatting

V ERSNELDE verstijving van de grote slagaders vergroot sterk de kans op hart- en
vaatziekten. De gouden standaard om vaatstijfheid te meten is het bepalen van
de polsgolfsnelheid, de snelheid waarmee de bloeddrukgolf zich beweegt langs de

grote slagaders. De polsgolfsnelheid (pulse wave velocity, PWV) is weliswaar geassocieerd
met vaatstijfheid, maar deze relatie wordt door een aantal factoren verstoord. Bovendien
vertelt een PWV-meting een arts niets over de oorzaak van de vaatverstijving. Dit proef-
schrift heeft daarom twee hoofddoelen: 1) het verbeteren van de objectieve kwantificatie

van vaatstijfheid, en 2) het verbeteren van de interpretatie van gemeten verschillen en
veranderingen in vaatstijfheid.

Allereerst wordt in hoofdstuk 1 een algemene inleiding tot dit proefschrift gegeven
en introduceert dit hoofdstuk het probleem van vaatverstijving aan de lezer, alsmede de
nauwe relatie tussen vaatverstijving en hoge bloeddruk.

Hoofdstukken 2 tot en met 7 richten zich op de kwantificatie van vaatstijfheid in
patiënten. In hoofdstuk 2 hebben we onderzocht hoe de PWV van de bloeddruk afhangt.
In een groep patiënten met hoge bloeddruk hebben we met behulp van echografie en
tonometrie metingen aan de halsslagader uitgevoerd. Met echografie maten we het dia-
meterverloop over de tijd van het vat; met tonometrie konden we een inschatting maken
van het lokale bloeddrukverloop in het vat. We hebben deze metingen uitgevoerd vóór-
en nadat deze patiënten behandeld werden voor hun hoge bloeddruk. Met behulp van
deze metingen hebben we in de uitgangssituatie de relatie (een curve) bepaald tussen
bloeddruk en doorsneeoppervlakte van het vat, gedurende de hartperiode. Met deze
curves kunnen we de invloed van een bloeddrukdaling op de doorsneeoppervlakte, maar
ook op de PWV voorspellen. We doen dit door voor iedere individuele patiënt de druk-
oppervlaktecurve vóór de hoge-bloeddrukbehandeling te bepalen, en van deze curve de
oppervlakte af te lezen bij de bloeddruk van de patiënt ná behandeling. Op deze manier
voorspelden we een PWV-verlaging van 1 m/s na een bloeddrukdaling van 10mmHg
diastolisch. Deze voorspelling kwam precies overeen met de gemeten PWV-verlaging. Dit
betekent dat de gemeten PWV-verlaging in deze studie puur en alleen een bloeddrukeffect
is, en dat de PWV-verlaging in dit geval niet duidt op veranderingen in de vaatwand. Ge-
talsmatig is de door ons gevonden bloeddrukafhankelijkheid verrassend vergelijkbaar met
de waarden uit de “Reference Values for Arterial Stiffness’ Collaboration” studie. Hier-
bij moet worden opgemerkt dat in deze referentiewaardenstudie, carotis-femoralis-PWV
werd gebruikt, terwijl wij in onze studie lokale, carotis-PWV’s hebben gebruikt.

In hoofdstuk 3 gebruiken we de methode uit hoofdstuk 2 om het effect van een be-
paald type kankermedicijnen (angiogeneseremmers) op vaatstijfheid te bepalen. Van deze
medicijnen is niet alleen bekend dat ze een verhoging in PWV veroorzaken, maar ook
dat ze de bloeddruk verhogen. In een groep van patiënten met kanker hebben we PWV
en druk-oppervlaktecurves gemeten vóór start van de kankerbehandeling en viermaal
daarna, telkens met tussenpozen van twee weken. Omdat in deze studie de gemeten PWV-



veranderingen significant groter waren dan de voorspelde veranderingen, was er meer
aan de hand dan alleen een bloeddruk-effect. In hoofdstuk 3 hebben we onze nieuwe
druk-oppervlaktecurve-gebaseerde methode om PWV te corrigeren voor bloeddrukveran-
deringen, vergeleken met de gebruikelijke, statistische methode van bloeddrukcorrectie.
De resultaten van beide methodes bleken vergelijkbaar. Echter, onze nieuwe methode
(hoofdstuk 2) is toepasbaar op individuele patiënten, terwijl voor de gebruikelijke me-
thode een hele patiëntengroep vereist is.

In hoofdstuk 4 hebben we twee indices voor vaatstijfheid nader bekeken: stiffness
index β en cardio-ankle vascular index (CAVI). Deze indices nemen allebei aan dat de
relatie tussen bloeddruk en vaatdiameter (de druk-diametercurve) een exponentieel ver-
loop heeft, waarbij deze indices de exponent van deze relatie kwantificeren. Boven-
dien worden beide indices vaak gepresenteerd als bloeddrukonafhankelijk. In dit hoofd-
stuk tonen we aan 1) dat β en CAVI, gegeven de aanname van een exponentiële druk-
diametercurve, wél van de bloeddruk afhangen; en 2) dat deze drukafhankelijkheid
makkelijk te corrigeren is. Om de impact van deze drukafhankelijkheid te illustreren
hebben we een computersimulatiestudie uitgevoerd in 161 patiënten. Bij hen hebben
we bloeddruk- en PWV-metingen gesimuleerd vóór- en nadat in deze patiënten de bloed-
druk verlaagd werd. We namen hierbij expliciet aan dat door de bloeddrukverlaging de
wandeigenschappen niet veranderden (met andere woorden: de druk-diametercurves
bleven ongewijzigd). De gesimuleerde bloeddrukverlaging leidde tot een significante
verlaging in CAVI, terwijl onze gecorrigeerde maat (CAVI0) geen verandering vertoonde.

In hoofdstuk 5 hebben we de invloed van de hartfrequentie op de carotis-femoralis-
PWV onderzocht. In deze studie hebben we in pacemakerpatiënten de hartfrequentie
gevarieerd tussen de 60 en 100 slagen per minuut. Bij iedere frequentie hebben we bloed-
druk en PWV gemeten. Zoals verwacht stegen zowel de PWV als de diastole bloeddruk
met de hartfrequentie. We hebben de gemeten PWV’s op drie manieren gecorrigeerd voor
bloeddruk: 1) op een statistische manier, 2) met behulp van de in hoofdstuk 2 beschreven
curve-methode, en 3) door de bloeddrukafhankelijkheid direct af te leiden uit bloeddruk-
verschillen geïnduceerd door houdingsveranderingen (zitten versus liggen) in een deel
van de patiëntengroep. Alle drie de methoden gaven een vergelijkbare hartfrequentie-
afhankelijkheid van PWV, tussen 0.16 en 0.20 m/s per 10 slagen per minuut.

In hoofdstuk 6 hebben we bekeken of tonometrie van de halsslagader leidt tot activatie
van de in de hals gelegen baroreceptoren, en daarmee tot schommelingen in hartfrequen-
tie en bloeddruk. We hebben dit onderzocht door bloeddrukmetingen tijdens tonometrie
van de halsslagader te vergelijken met metingen tijdens tonometrie van de dijslagader. De
gevonden verschillen waren dusdanig klein, dat we konden concluderen dat tonometrie
van de halsslagader niet leidt tot baroreceptoractivatie.

Tijdens echografie wordt het hoofd van de patiënt vaak naar opzij en naar achteren
gedraaid. Door zo’n hoofdrotatie wordt de slagader een klein beetje uitgerekt. Deze
uitrekking heeft potentieel ook effect op de vaatmechanica in diameterrichting (lees: op
de distensie van het bloedvat). In hoofdstuk 7 hebben we bestudeerd hoe het draaien
van het hoofd tijdens echografie van de halsslagader lokale stijfheidsmetingen beïnvloedt.
We hebben dit gekwantificeerd door echografiemetingen te doen met het hoofd zowel in
een neutrale als in een gedraaide stand. De verschillen in vaatlengte hebben we gekwan-
tificeerd met behulp van magnetic resonance imaging (MRI). MRI toonde aan dat er een
significante rek in lengterichting optreedt. Deze leidt ertoe dat zowel absolute als rela-
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Samenvatting

tieve distensie afnemen. We concluderen hieruit dat het draaien van het hoofd tijdens
echografie leidt tot een onzuiverheid in het meten van distensie van de halsslagader.

Hoofdstukken 8 tot en met 12 richten zich op de interpretatie van vaatstijfheidsme-
tingen. In hoofdstuk 8 hebben we de meetgegevens van hoofdstuk 2 gebruikt. We hebben
de patiënten uit dit hoofdstuk onderverdeeld in een “jonge” en een “oude” groep. Hoofd-
stuk 8 had tot doel om de gemeten verschillen in wandgedrag tussen deze groepen te
interpreteren in termen van de individuele wandcomponenten. We hebben hiertoe een
computermodel van de slagaderwand geïmplementeerd, en dit model gefit op de meet-
gegevens van de jonge groep. Vervolgens hebben we bekeken welke modelparameters
er veranderd moesten worden om dit “jonge” model te veranderen in een “oud” model.
Hierbij hebben we een aantal fysiologisch onderbouwde aannames gemaakt: 1) de wand-
spanning werd vereist homogeen te zijn over de vaatwand, 2) de gemiddelde wandspan-
ning in de “oude” groep werd geforceerd op de waarde van de “jonge” groep, en 3) axiale
kracht werd constant verondersteld over de hartcyclus. Onze simulaties lieten van “jong”
naar “oud” een verschuiving zien van elastine als grootste drager van de drukbelasting,
naar collageen. Hierbij werd ook het percentage collageenvezels dat daadwerkelijk kracht
droeg, groter. In het model nam door veroudering de wanddikte toe met 17%. Deze toe-
name in het model kwam goed overeen met de gemeten diktetoename van 21%. Dit
hoofdstuk laat zien dat een interpretatie van niet-invasieve stijfheidsmetingen mogelijk
is.

In hoofdstuk 9 hebben we bestudeerd of we de interpretatiemethode uit hoofdstuk 8
konden verbeteren door de metingen hiervoor te doen met het hoofd zowel in een neutrale
als in een gedraaide stand (hoofdstuk 7). Door de gegevens van metingen in deze twee
houdingen te combineren beschikken we effectief over tweemaal zoveel meetgegevens in
dezelfde patiënt. We hebben onze nieuwe methode vergeleken met de “normale” methode
waarbij slechts één houding van het hoofd gebruikt wordt. Door het gebruik van de
nieuwe methode werd de spreiding in de collageenstijfheidsparameter van het model 43%
lager dan bij de “normale” methode. Een sensitiviteitsanalyse wees uit dat verdere winst
te behalen valt door de ultrageluidsparameters betrouwbaarder te meten (bijvoorbeeld
door deze metingen een aantal maal te herhalen).

In hoofdstuk 10 hebben we een methode ontwikkeld om in twee dimensies de rich-
ting van gladde spiercellen in buisvormige structuren te bepalen. In hoofdstuk 11

hebben we deze methode uitgebreid tot een driedimensionale methode, waarna we deze
gebruikt hebben om de gladde-spierceloriëntatie in muizenslagaders te bepalen. We
hebben deze slagaders opgespannen tussen glazen micropipetten, en de celkernen hier-
van aangekleurd met een fluorescente marker. Vervolgens hebben we van deze celkernen
opnamen gemaakt met behulp van tweefotonmicroscopie. Na verwerking van de mi-
croscoopbeelden hebben we de gladde-spierceloriëntaties gekwantificeerd met behulp
van Bingham-verdelingen. Door het gebruik van deze statistische methode konden we
de spreiding in oriëntatie afzonderlijk kwantificeren in twee richtingen: in het axiaal-
circumferentiële vlak (helicaal), maar ook in het radiaal-circumferentiële vlak (transver-
saal). De helicale spreiding bleek veel groter dan de transversale spreiding. Naast deze
bevinding bleek dat de gladde-spierceloriëntaties een significante rechtshandige helix ver-
toonden in de binnenste én buitenste gladde-spiercellaag van zowel de linker als rechter
halsslagader.

Omdat het mechanische gedrag van slagaders onder dynamische (pulsatiele, in vivo)
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condities waarschijnlijk substantieel verschilt van het gedrag onder statische condities,
hebben we een systeem ontwikkeld om muizenslagaders biomechanisch te testen onder
statische én dynamische condities. Dit systeem beschrijven we in hoofdstuk 12. In dit
systeem worden muizenslagaders opgespannen tussen micropipetten. Vervolgens wordt
een pulsatiele druk gegenereerd met pulsfrequenties tussen 2 en 10 Hz, welke aan de
binnenkant op de slagaders wordt aangebracht. We hebben met dit systeem proefme-
tingen uitgevoerd, en hebben zo laten zien dat het mogelijk is om ex vivo muizenslagaders
te bestuderen onder pulsatiele condities.

Hoofdstuk 13 besluit dit proefschrift en bediscussieert onze belangrijkste bevindingen
en de klinische implicaties hiervan. We formuleren in dit hoofdstuk ook een set van klini-
sche aanbevelingen voor het meten van vaatstijfheid. Verder bespreken we de beperkin-
gen van ons onderzoek, en doen we suggesties voor vervolgonderzoek.
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