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Cognitive impairment in stroke patients is thought to result from structural brain dam-
age to both grey and white matter, leading to functional disconnection of neuronal 
networks. This so-called ‘vascular cognitive impairment’ has been associated with 
dysfunction of the central cholinergic system. As described in chapter 1, the present 
thesis explored the putative relationship between the development of cognitive im-
pairment and damage to the central cholinergic system in an animal model of cortical 
cerebral infarction. 
 Of the numerous experimental models available to study the effects of brain 
ischemia, the photothrombotic stroke model is able to produce highly reproducible 
localized infarction of the cerebral cortex in the rat. It involves intravenous administra-
tion of a photosensitive dye followed by irradiation of a particular brain area with a 
focused light beam of a specific wavelength. The resulting lipid peroxidation of vascu-
lar endothelial membranes and platelets causes the formation of intravascular aggre-
gates. Chapter 2 describes an in vivo study extending the view of the pathophysi-
ological processes involved in the photothrombotic stroke model in the rat. It was 
found that vascular leakage plays a major role in the process of brain ischemia that 
ultimately results in focal infarction of the cerebral cortex. And probably more so than 
the direct occlusive thrombosis of the cortical microcirculation, as was described 
originally. 
 One of the major objectives of this thesis was to establish an experimental 
equivalent of human vascular cognitive impairment using the photothrombotic stroke 
model in rats. The neuropsychological profile of human vascular cognitive impairment 
is typically characterized by mental slowing: a general disturbance in the speed of 
information processing is observed in up to 70% of stroke patients. Both in humans 
and lower vertebrates like the rat, the speed of information processing can be as-
sessed by testing reaction time performance. Behavioural tasks measuring reaction 
time performance are widely employed in experimental psychology, and reaction time 
is considered a basic element of information processing that is highly comparable 
between rats and humans. In chapter 3, rats were trained in a Skinner box to master 
a reaction time paradigm. The type of reaction time testing we employed is similar to 
what is done in humans, and the nature of responding of rats in this task shows many 
similarities with that of humans. Following a random time interval, an auditory stimu-
lus was presented. A high tone required pressing the left lever to obtain a food re-
ward, whereas a low tone required pressing the right lever. The main behavioural 
outcomes in this behavioural task are: (1) reaction time i.e. retraction of the head 
from a hinged panel, and (2) motor time, being the latency between panel release 
and lever press. After unilateral frontal cortex infarction, reaction time performance 
was shown to be differentially affected between left versus right-hemisphere lesioned 
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animals. Apart from a general reaction time increase of about 10% in both lesion 
groups, a lateralized deficit was present only after right frontal infarction as a reaction 
time increase of 10-15% in trials directed towards the contralesional side. These two 
types of reaction time deficits can be explained differently. The former resembles a 
gradual and general decrease in the speed of information processing that matches 
well with the mental slowing observed in stroke patients. The latter shows a specific 
impairment to initiate a contralateral motor response. Such an inability to respond to 
the contralesional hemispace occurs frequently in stroke patients, specifically in right 
hemisphere strokes, and is known as a neglect phenomenon. Therefore, reaction 
time performance after frontal cortical infarction in rats may be a useful tool to study 
particular human cognitive impairments observed in stroke patients. 
 Apart from deficits in information processing speed, the neuropsychological pro-
file of vascular cognitive impairment also includes impairments in attention perform-
ance that is typically seen in patients with right hemisphere strokes. To this end, the 
effects of right-hemisphere photothrombotic infarction to either the frontal cortex or 
the parietal cortex in a behavioural paradigm measuring spatial visual attention were 
studied in chapter 4. In this behavioural task, a light stimulus was presented either 
on the left side or on the right side of a food reward tray. One second after the light 
stimulus was extinguished, two levers were inserted simultaneously into the Skinner 
box. When the rat hit the lever on the side of the prior light stimulus (correct re-
sponse), the rat was rewarded with a food pellet. When the rat hit the lever on the 
opposite side of the previous light stimulus (incorrect response), the rat was not re-
warded. When the rat did not hit either lever within 3 seconds (omission), the rat was 
not rewarded. Our results showed a transient response bias immediately after frontal 
infarction, with a decrease in the percentage of correct responses contralateral to the 
lesion and an increase in contralesional omissions. Parietal infarction also resulted in 
a decrease in correct responses and an increase in omissions, albeit without a differ-
ence in side responding. Right frontal infarction thus induces a transient impairment 
in contralesional spatial visual attention that we explain as left-sided neglect, whereas 
right parietal infarction shows non-lateralized deficits in spatial visual attention, sug-
gestive of global attentional impairment. This confirms the role of the right hemi-
sphere’s frontal and parietal cortices in attention performance. 
 Another major objective of this thesis was to characterize structural and func-
tional changes to the central cholinergic system after photothrombotic cortical infarc-
tion in rat brain. Among other modulatory functions, the central cholinergic system is 
known to modulate attention performance. Therefore, the effect of cholinergic recep-
tor blockade with scopolamine was studied in our behavioural paradigm measuring 
spatial visual attention. Systemic administration of scopolamine resulted in a de-
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crease in correct responses and an increase in omissions, without a difference in 
side responding. Cholinergic blockade thus showed non-lateralized deficits in spatial 
visual attention, suggestive of global attentional impairment. As such, the results 
described in chapter 4 underscore the well-known involvement of the cholinergic 
system in cognitive performance. 
 Next, a method was sought that would enable whole-brain assessment of the 
cholinergic system in a living animal. Functional imaging of this neurotransmitter 
system may provide novel opportunities in the diagnosis and evaluation of cognitive 
disorders. A number of novel ways of using functional magnetic resonance imaging 
(fMRI) to visualise the action of drugs on animal and human brain are becoming 
established tools in translational psychopharmacology. Chapter 5 describes the 
feasibility of pharmacological magnetic resonance imaging (phMRI) as a means to 
detect cholinergic muscarinic receptor activation in rat brain. Blood oxygenation level-
dependent (BOLD) MRI and contrast-enhanced cerebral blood volume (CBV)-
weighted MRI were conducted during pharmacological stimulation with pilocarpine, a 
non-selective muscarinic acetylcholine receptor agonist. BOLD and CBV responses 
were assessed in drug-naïve rats, and in rats pretreated with methyl-scopolamine in 
order to block peripheral muscarinic effects. Both in drug-naïve and methyl-
scopolamine pretreated animals, pilocarpine induced significant BOLD signal in-
creases primarily in the cerebral cortex. With contrast-enhanced CBV-weighted MRI, 
positive CBV responses were detected in the cerebral cortex, thalamus, and hippo-
campus whereas a negative CBV response was observed in the corpus striatum. It 
was concluded that pilocarpine induced significant activation responses in brain re-
gions that are known to have a high density of muscarinic receptors. These experi-
ments demonstrate that phMRI of muscarinic receptor stimulation in rats allows func-
tional assessment of the cholinergic system in vivo. Subsequently, this neuroimaging 
method was applied to measure cholinergic muscarinic receptor activation after brain 
infarction, as is described in the appendix. It was hypothesized that subcortical 
ischemia would result in the degeneration of cholinergic projections toward the cere-
bral cortex, and thereby reduced cortical muscarinic receptor activation. Transient 
middle cerebral artery occlusion was performed to induce subcortical ischemia in a 
small number of rats, followed after two weeks by phMRI of muscarinic receptor 
activation. The results of this pilot study suggest that direct subcortical ischemic 
damage leads to diminished striatal muscarinic receptor activation as well as dimin-
ished muscarinic receptor stimulation in the cerebral cortex. However, further ex-
periments are required to establish these preliminary findings. 
 Chapter 6 reports on remote effects of photothrombotic infarction to the frontal 
cortex on muscarinic receptor activation as well as cholinergic cell number and vol-
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ume in several basal forebrain nuclei. First, phMRI assessing cerebral muscarinic 
receptor activation was performed at 1 and 3 weeks after left or right frontal cortex 
infarction. We found near-significant reductions in muscarinic receptor activation 
inside the ischemic area after right-sided cortical infarction. Moreover, significant 
activation changes at 3 weeks after right-hemisphere infarction were found in the 
motor cortex adjacent to the lesion, and in the sensory cortex as well as striatum 
distant from the lesion. Second, stereological assessment of choline acetyltrans-
ferase (ChAT)-immunopositive cells was conducted in several basal forebrain nuclei. 
No significant alterations were found in cholinergic cell number and volume following 
focal infarction to the right of left frontal cortex. Since cholinergic projections do not 
seem to degenerate after focal cortical infarction, functional imaging of muscarinic 
receptor activation may provide a sensitive tool for the evaluation of therapy in vascu-
lar cognitive impairment. 
 Finally, in chapter 7 the results of the conducted studies are discussed and 
recommendations for future research are made. 
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Cognitieve stoornissen bij patiënten met een beroerte worden verondersteld het 
resultaat te zijn van structurele hersenschade van zowel grijze als witte stof, leidend 
tot functionele disconnectie van neuronale netwerken. Deze zogenaamde ‘vasculaire 
cognitieve beperking’ is geassocieerd met disfunctie van het centrale cholinerge 
systeem. Zoals beschreven in hoofdstuk 1, richt dit proefschrift zich op de veronder-
stelde relatie tussen het ontstaan van cognitieve stoornissen en beschadiging van 
het centrale cholinerge systeem in een diermodel voor het herseninfarct. 
 Van de vele diermodellen die beschikbaar zijn voor het bestuderen van de effec-
ten van hersenischemie, is het met behulp van het fototrombotisch model mogelijk 
zeer reproduceerbare en gelokaliseerde infarcten in de hersenschors bij de rat te 
verkrijgen. Hierbij wordt een lichtgevoelige kleurstof intraveneus ingespoten waarna 
door de schedel heen een hersengebied wordt beschenen met een lichtstraal van 
specifieke golflengte (laser). Dit leidt via lipidperoxidatie van vaatendotheel en bloed-
plaatjes tot vorming van aggregaten en dientengevolge microvasculaire trombose. 
Hoofdstuk 2 beschrijft een studie die de kijk op de pathofysiologische processen 
betrokken bij fototrombotisch model voor herseninfarcering verbreedt. Vaatlekkage 
blijkt een belangrijke rol te spelen in het ontstaan van een herseninfarct. En waar-
schijnlijk zelfs meer dan de microvasculaire trombose zoals die oorspronkelijk werd 
beschreven. 
 Een van de voornaamste doelen van dit proefschrift was het ontwikkelen van een 
experimenteel equivalent van vasculaire cognitieve stoornissen in mensen, gebruik-
makend van het fototrombotisch beroertemodel in ratten. Het neuropsychologische 
profiel van vasculaire cognitieve beperking wordt vooral gekenmerkt door mentale 
traagheid: verstoring van de snelheid van informatieverwerking wordt gezien bij on-
geveer 70% van de patiënten met een beroerte. Zowel bij mensen als lagere gewer-
velde dieren zoals de rat, kan de snelheid van informatieverwerking worden bepaald 
door testen van het reactievermogen. Gedragstaken die de reactietijd meten, worden 
breed toegepast in de experimentele psychologie. Reactiesnelheid wordt gezien als 
de basis van informatieverwerking, en is gebleken vergelijkbaar te zijn tussen ratten 
en mensen. 
 In hoofdstuk 3 werden ratten in een Skinner box getraind om een reactietijdtaak 
te beheersen. Het type reactietest dat werd gebruikt is gelijk aan dat bij mensen, en 
de aard van de respons bij ratten vertoont in deze taak veel gelijkenissen met die bij 
mensen. De taak begint met een geluidsstimulus die wordt gepresenteerd terwijl een 
rat met zijn hoofd tegen een paneel rust. Bij een hoge toon levert het indrukken van 
het pedaal links met het hoofd een voedselbeloning op, terwijl bij een lage toon het 
indrukken van het pedaal rechts van het hoofd nodig is voor het krijgen van een 
voedselbeloning. De belangrijkste uitkomstmaten in deze gedragstaak zijn: (1) reac-
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tietijd, te weten de tijd benodigd voor terugtrekken van het hoofd, en (2) motortijd, 
zijnde de latentie tussen terugtrekken van het hoofd en indrukken van het pedaal. 
Het reactievermogen bleek op verschillende manieren te zijn aangedaan bij ratten 
met een herseninfarct. Enerzijds was er een algemene toename in reactietijd bij 
ratten met een herseninfarct in de frontale hersenschors van de linker of rechter 
hersenhelft. Anderzijds was er een gelateraliseerd defect specifiek voor het reactie-
vermogen naar links bij ratten met een herseninfarct in de rechter hemisfeer. Deze 
twee soorten stoornissen in reactiesnelheid kunnen verschillend verklaard worden. 
De graduele en algemene afname in de snelheid van informatieverwerking past bij 
de mentale vertraging zoals die gezien wordt bij beroertepatiënten. De specifieke 
beperking tot het initiëren van een contralaterale respons komt ook bij patiënten met 
een beroerte in de rechter hersenhelft vaak voor, en staat bekend als een neglect 
fenomeen. Hierbij zijn de zintuiglijke functies intact, maar is er desondanks een on-
vermogen tot het reageren op stimuli aan de zijde contralateraal van het letsel in de 
hersenen. Testen van het reactievermogen bij ratten met een herseninfarct van de 
frontale hersenschors kan hierom een bruikbaar instrument zijn voor het bestuderen 
van bepaalde cognitieve stoornissen zoals die voorkomen bij beroertepatiënten. 
 Naast tekorten in de snelheid van informatieverwerking, wordt het neuropsycho-
logische profiel van vasculaire cognitieve beperking ook gekenmerkt door stoornis-
sen in aandachtsfuncties, vooral bij patiënten met een beroerte in de rechter hersen-
helft. Hierom werden in hoofdstuk 4 gedragseffecten gemeten na fototrombotische 
herseninfarcering in ofwel de frontale ofwel de parietale schors van de rechter her-
senhelft. In de gebruikte aandachtstaak werd een lichtstimulus gepresenteerd aan 
ofwel de linkerkant ofwel de rechterkant van de rat. Vervolgens werden aan weerszij-
den van de rat simultaan twee pedalen in de Skinner box gebracht. Wanneer de rat 
het pedaal aan de kant van de voorafgaande lichtstimulus indrukte (correcte res-
pons), werd deze beloond met voedsel. Wanneer de rat het pedaal indrukte aan de 
tegenovergestelde kant van de voorafgaande lichtstimulus (incorrecte respons), werd 
deze niet beloond. Wanneer de rat binnen 3 seconden geen van beide pedalen in-
drukte (omissie), werd deze ook niet beloond. In de eerste dagen na een frontaal 
hersenschorsinfarct werd een transiënte responsfout gezien, met een afname in het 
percentage van correcte responsen en een toename in het aantal omissies contrala-
teraal van het letsel. Ook infarcering van de parietale hersenschors resulteerde in 
een afname van het percentage correcte responsen en een toename in het aantal 
omissies, doch zonder verschil tussen contralaterale en ipsilaterale responsen. Bij 
ratten induceert een infarct van de rechter frontale hersenschors dus een tijdelijke 
stoornis in ruimtelijke visuele aandacht contralateraal aan het letsel, hetgeen te ver-
klaren is als een linkszijdig neglect fenomeen. Een infarct van de rechter parietale 
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hersenschors leidt echter tot een globaal tekort in ruimtelijke visuele aandacht. Deze 
studie bevestigt de rol van de frontale en parietale schors van rechter hersenhelft in 
aandachtsfuncties. 
 Een ander belangrijk doel van dit proefschrift was het karakteriseren van structu-
rele en functionele veranderingen in het centrale cholinerge systeem na fototromboti-
sche infarcering in rattenhersenen. Het is bekend dat het centrale cholinerge sys-
teem onder andere een modulerende rol speelt bij aandachtsfuncties. Daarom werd 
het effect bestudeerd van blokkade van cholinerge receptoren door scopolamine in 
de bovenbeschreven gedragstaak voor ruimtelijke visuele aandacht. Systemische 
toediening van scopolamine resulteerde in een afname van correcte responsen en 
een toename van omissies, zonder verschil tussen contralaterale en ipsilaterale 
responsen. Net als na infarcering van de rechter parietale hersenschors, leidt bloka-
de van cholinerge receptoren dus tot een globaal tekort in ruimtelijke visuele aan-
dacht. Zodoende onderstrepen de resultaten beschreven in hoofdstuk 4 de betrok-
kenheid van het cholinerge systeem bij cognitief functioneren. 
 Vervolgens is een methode gezocht waarmee het cholinerge systeem van de 
hersenen in zijn geheel zichtbaar te maken zou kunnen zijn bij een levend wezen. 
Functionele beeldvorming van dit neurotransmittersysteem biedt wellicht nieuwe 
mogelijkheden voor de diagnose en evaluatie van cognitieve stoornissen bij mensen. 
Hoofdstuk 5 beschrijft de haalbaarheid van farmacologische magnetische resonan-
tie beeldvorming (phMRI) als een instrument voor het detecteren van cholinerge 
muscarine receptoractivatie in rattenhersenen. Blood oxygenation level-dependent 
(BOLD-MRI) en contrastversterkte cerebral blood volume (CBV)-gewogen MRI wer-
den uitgevoerd gedurende toediening van pilocarpine, een niet-selectieve muscarine 
acetylcholine receptor agonist. BOLD- en CBV-responsen werden bepaald in ratten 
waarbij perifeer muscarinerge effecten geblokkeerd waren met methylscopolamine, 
dat de bloed-hersenbarriere niet passeert. Pilocarpine veroorzaakte een significante 
toename in BOLD signaal, voornamelijk in de cerebrale cortex. Met contrastversterk-
te CBV-gewogen MRI werden positieve CBV responsen gevonden in de cerebrale 
cortex, thalamus en hippocampus; een negatieve CBV-respons werd geobserveerd 
in het striatum. Toediening van pilocarpine leidt derhalve tot veranderingen in her-
sengebieden die een hoge dichtheid van muscarine receptoren kennen. Deze expe-
rimenten tonen aan dat phMRI met muscarine receptor stimulatie in ratten een func-
tionele beoordeling van het cholinerge systeem in vivo mogelijk maakt. Vervolgens 
werd deze beeldvormende techniek gebruikt voor het detecteren van cholinerge 
muscarine receptor activatie na herseninfarcering (appendix). De hypothese was dat 
subcorticale ischemie zou resulteren in degeneratie van cholinerge projecties naar de 
cerebrale cortex, en zodoende zou leiden tot een afname in corticale muscarine 
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receptor activatie. Subcorticale ischemie werd geïnduceerd door transiënte occlusie 
van de arteria cerebri media, en na twee weken gevolgd door phMRI van muscarine 
receptor activatie. De resultaten van deze pilot studie suggereren dat subcorticale 
ischemische schade leidt tot verlaagde muscarine receptor activatie in zowel het 
striatum als de cerebrale cortex. Aanvullende experimenten zijn echter nodig voor het 
bevestigen van deze voorlopige resultaten. 
 Hoofdstuk 6 rapporteert de effecten van fototrombotische infarcering van de 
frontale hersenschors op zowel muscarine receptor activatie als het aantal en volume 
van cholinerge cellen in verscheidene kernen in de basale voorhersenen. Ten eerste 
werd phMRI toegepast voor het beoordelen van cerebrale muscarine receptor activa-
tie 1 en 3 weken na infarcering van de linker danwel rechter frontale hersenschors. 
Er werd een afname van muscarine receptor activatie gevonden binnen het ische-
misch gebied na rechtszijdige corticale infarcering. Daarenboven werden 3 weken na 
infarcering van de rechter frontale hersenschors significante activatieveranderingen 
gevonden op afstand van het ischemisch gebied, te weten in de motore schors gren-
zend aan het ischemisch letsel en in de sensore cortex op grotere afstand. Ten 
tweede werd miscroscopische beoordeling van cholinerge acetyltransferase (ChAT)-
immunopositieve cellen uitgevoerd in verscheidene kernen in de basale voorherse-
nen. Er werden geen significante veranderingen gevonden in het aantal en volume 
cholinerge cellen na infarcering van de rechter danwel linker frontale hersenschors. 
Omdat cholinerge projecties niet structureel lijken te degenereren na infarcering van 
de hersenschors, kan functionele beeldvorming van muscarine receptor activatie een 
gevoelig instrument zijn voor de evaluatie van therapie bij vasculaire cognitieve be-
perking. 
 Ten slotte worden in hoofdstuk 7 de resultaten van de uitgevoerde studies be-
discussieerd en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek gedaan. 
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