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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Optical methods for the assessment of microvascular perfusion and oxygenation

Bezemer, R.

Publication date
2011

Link to publication

Citation for published version (APA):
Bezemer, R. (2011). Optical methods for the assessment of microvascular perfusion and
oxygenation. [Thesis, fully internal, 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/optical-methods-for-the-assessment-of-microvascular-perfusion-and-oxygenation(2e28fa44-9716-40b6-888d-a817c1ac394b).html


samenvatting en cOnclusies





149

SA
M

EN
VA

TTIN
G

 EN
 C

O
N

C
LU

SIES

samenvatting en cOnclusies

Technische ontwikkelingen zijn altijd de drijvende kracht achter medisch en 
experimenteel onderzoek geweest. Technologieën dienen geoptimaliseerd, 
geëvalueerd, en gevalideerd te worden voordat ze in onderzoek toegepast kunnen 
worden. Zo bleef de toepassing van de door Van Leeuwenhoek geïntroduceerde 
microcirculaire microscropie [Van Leeuwenhoek, 1688, 1689] geruime tijd beperkt 
vanwege het ontbreken van geavanceerde belichtingstechnieken die zorgen voor 
de beeldvorming van de oppervlakte van intacte organen. Het duurde meer dan 
300 jaar voordat microcirculaire microscopie toegepast kon worden door de 
ontwikkeling van dark field illuminatie [Sherman et al., 1971] en orthogonale 
polarisatie imaging [Slaaf et al., 1987]. Deze technieken werden geïncorporeerd 
in klinisch-toepasbare apparaten [Groner et al., 1999], waardoor vele klinische 
scenario’s onderzocht konden worden [e.g., De Backer et al., 2002, 2004, 2007; 
Boerma et al., 2005, 2007, 2010]. 

Onze groep focust zich op het ‘vertalen’ van klinische scenario’s naar (patho)
fysiologische concepten en op de ontwikkeling van therapeutische strategieën 
gebaseerd op inzichten vanuit de kliniek en het lab. Aangezien de microcirculatie 
een belangrijke rol speelt in zowel ziekte als gezondheid, ligt de nadruk van 
diverse onderzoeksprojecten op dit fysiologische compartiment. Om deze 
projecten te ondersteunen is het werk beschreven in dit proefschrift gericht op 
het ontwikkelen en valideren van beschik bare en nieuwe technologieën voor het 
meten van microvasculaire perfusie (Deel I) en oxygenatie (Deel II).

deel i – microvasculaire perfusie bepaling

Zoals besproken in de Algemene introductie heeft OPS imaging een grote impact 
op klinisch onderzoek gehad en een aanzienlijke bijdrage aan de ontwikkeling 
van microcirculaire microscopie geleverd. Verschillende tekortkomingen zijn 
echter nog steeds aanwezig, zoals suboptimale weergave van de capillairen 
door bewegingsgeïnduceerde image blurring door beweging van de camera, 
het weefsel, en/of de stromende rode bloedcellen. Dit heeft tot gevolg dat de 
snelheid van de bloeddoorstroming in deze vaten moeilijk te meten is. Gedreven 
door het succes en de bestaande tekortkomingen van OPS imaging hebben wij 
een nieuwe beeldvormende modaliteit ontwikkelend, die we sidestream dark 
field (SDF) imaging genoemd hebben. In Hoofdstuk 1 hebben we laten zien 
dat OPS en SDF imaging dezelfde waarden geven voor capillaire diameters en 
bloedstroomsnelheden in de microcirculatie van de humane nagelriem. Dit valideert 
het gebruik van SDF imaging voor het klinisch meten van de microcirculatie. 
Daarnaast onderscheidt SDF imaging zich door de betere beeldkwaliteit met 
meer detail en een scherper contrast. Dit maakt het mogelijk om individuele 
rode en witte bloedcellen weer te geven en de dikte van de glycocalyx van de 
endotheelcel te bepalen. 
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Omdat de SDF imaging technologie in een handgeopereerde microscoop 
geïncorporeerd is, kunnen er problemen ontstaan door axiale en laterale 
instabiliteit van de microscoop, wat drukartefacten en beeldverschuiving 
kan veroorzaken. Daarom hebben we een image acquisitie stabilisator (IAS) 
ontwikkeld voor het SDF apparaat, zoals beschreven wordt in Hoofdstuk 2. De 
IAS is gebaseerd op het creëren van hechting aan het sublinguale weefsel door 
middel van het toedienen van negatieve druk op de buitenzijde van de probe van 
de microscoop. We hebben aangetoond dat de negatieve druk de microcirculatie 
in niet verstoorde en dat drukartefacten afkomstig van de SDF probe tot op 
significant hogere drukken voorkomen worden. Daarnaast kan met behulp van 
de IAS significant langer een stabiel beeld behouden worden. 

Voor evaluatie van de effecten van interventies en therapieën moeten SDF 
beelden geanalyseerd worden om (veranderingen in) microvasculaire dichtheid 
en perfusie te meten. Echter, offline analyse van SDF beelden is een tijdrovende 
onderneming (> 30 min) die veel user interactie vereist. In Hoofdstuk 3 hebben 
we daarom een nieuwe methode voor snelle en automatische analyse van 
microvasculaire dichtheid en perfusie in SDF beelden beschreven. Om dit te 
bewerkstelligen hebben we de eerder ontwikkelde algoritmes voor de bepaling 
van microvasculaire dichtheid verbeterd en daarnaast een nieuwe methode 
voor de analyse van microvasculaire perfusie geïntroduceerd, die gebaseerd is 
op laser speckle imaging: temporele SDF image contrast analyse (tSICA). We 
hebben 325 SDF video clips, die reeds eerder met de hand waren geanalyseerd, 
opnieuw geanalyseerd om de microvasculaire dichtheid te bepalen en dit nieuwe 
algoritme te valideren. We hebben laten zien dat de nieuwe methode zeer snel 
(< 30 sec) is en de microvasculaire dichtheid in SDF beelden adequaat bepaalt. 
De werking van de tSICA methode voor de bepaling van microvasculaire perfusie 
is getest in verschillende video simulaties en in een SDF video clip van hoge 
kwaliteit, waarin de microcirculatie was gemonitord op één plaats voor en tijdens 
een hartstilstand in een patiënt tijdens een hartoperatie. Met de video simulaties 
hebben we aangetoond dat de detectie van perfusie beperkt wordt door hoge 
rode bloedceldichtheid en snelheid, wat de toepasbaarheid van deze methode 
in echte SDF beelden aanzienlijk beperkt. Echter, in een SDF video clip van hoge 
kwaliteit is het met behulp van de tSICA methode wel mogelijk om doorbloede 
vaten van niet-doorbloede vaten te onderscheiden. 

Ondanks het feit dat sublinguale SDF imaging een meer prominente rol 
krijgt in klinisch onderzoek, kan deze techniek alleen gebruikt worden om de 
microcirculatie in een klein gebied te monitoren en is weefselcontact een vereiste. 
Bovendien is het meten van de bloedstroomsnelheid alleen mogelijk tot een 
bepaalde snelheid. Gezien deze redenen heeft een macroscopische techniek met 
hoge spatiële en temporele resolutie, gevoelig is voor microcirculaire perfusie en 
die geen weefselcontact vereist in bepaalde klinische en experimentele settings 
de voorkeur boven SDF imaging. Een techniek die aan deze voorwaarden 
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voldoet, is laser speckle imaging (LSI). Het is echter nog nooit vastgesteld of LSI 
daadwerkelijk voldoende sensitief is om perfusieveranderingen op microcirculair 
niveau te detecteren. Aangezien SDF imaging de rode bloedcellen stromend door 
de capillairen kan waarnemen (ondanks de beperkte detectie afhankelijk van de 
snelheid), kan deze techniek uitstekend als gouden standaard fungeren om LSI te 
valideren. In Hoofdstuk 4 hebben we LSI gevalideerd door de capillaire perfusie 
in de nagelriem te meten en de waarden van SDF imaging met de waarden van 
LSI te vergelijken. Hieruit is gebleken dat de metingen van deze twee technieken 
goed overeen komen en dat LSI weefsel perfusie met hoge spatiële en temporele 
resolutie kan meten. Deze technologie kan toegepast worden om microvasculaire 
reactiviteit onder verschillende (patho)fysiologische condities te meten.

Vervolgens hebben we in Hoofdstuk 5 het meten van microvasculaire perfusie 
in de nierschors van de rat met behulp van LSI geëvalueerd. Hiervoor hebben we 
LSI gebruikt tijdens complete renale ischemie/reperfusie (1, 10, 45 min ischemie) 
en tijdens heterogene ischemie/reperfusie (luchtembolieën). We hebben de LSI 
beelden op twee manieren geanalyseerd en bekeken of een perfusiewaarde of 
een perfusiehistogram de perfusieheterogeniteit in de nierschors bepaalt. We 
hebben aangetoond dat LSI verschillen in reperfusiedynamiek na verschillende 
perioden van ischemie kan meten en dat de perfusieheterogeniteit in de 
nierschors gekwantificeerd kan worden door middel van perfusiehistogrammen.

deel ii – microvasculaire oxygenatie bepaling

De afgifte van zuurstof aan weefselcellen vindt voornamelijk plaats in de 
microcirculatie en daarom wordt de microcirculaire zuurstofspanning gezien 
als een belangrijke fysiologische parameter. Tijdens endotoxemie is de 
balans tussen zuurstofafgifte en zuurstofverbruik echter ernstig verstoord. 
Door zijn complexe structuur en hoge zuurstofconsumptie is met name de 
nier gevoelig voor deze pathofysiologische conditie. Ondanks het feit dat 
zuurstofdiffusie van de microcirculatie naar de cellen wordt bepaald door de 
zuurstofspanningsgradiënt, een essentiële stap in de weefseloxygenatie, heeft 
geen enkele studie deze gradiënt tot nu toe onderzocht. Daarom hebben wij in 
Hoofdstuk 6 de complexe veranderingen in de renale zuurstofdistributie tijdens 
endotoxemie met behulp van dual-wavelength phosphorimetry en tissue oxygen 
monitoring bestudeerd in de verschillende compartimenten van de nier (cortex 
en  medulla) en op verschillende niveaus van weefsel oxygenatie (microcirculatie 
en interstitium) in endotoxemische ratten. We hebben gevonden dat de 
verschillende renale compartimenten verschillend reageren op endotoxemie en 
dat de zuurstofspanningsgradiënt in beide compartimenten in dit short-term 
model van endotoxemie niet verandert. 

Waar het vorige hoofdstuk inzicht verschaft in de complexe veranderingen 
tijdens endotoxemie op het gebied van zuurstofdistributie in verschillende 
compartimenten van de nier (cortex en medulla) en op verschillende niveaus van 
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weefsel oxygenatie (microcirculatie en interstitium), zorgt deze studie niet voor 
nieuwe informatie over de onderliggende heterogeniteit van de zuurstofspanning 
op microcirculair niveau. Onder de pathofysiologische condities tijdens 
endotoxemie is echter aangetoond dat hypoxisch weefsel naast normoxisch 
weefsel kan bestaan. Deze hypoxische fracties kunnen in potentie tot nierfalen 
leiden en daarom is de detectie van deze fracties zeer belangrijk. In plaats van 
mono-exponentiële analyse van de phosphorimetrische volume meting, dat slechts 
één microvasculaire zuurstofspanningswaarde in het meetvolume verschaft, kan 
multi-exponentiële analyse worden gebruikt, dat een verdeling (of histogram) 
van de microvasculaire zuurstofspanningen oplevert. Hoewel het bekend is 
dat phosphorimetry met multi-exponentiële analyse kan worden benarderd, 
is de toepassing hiervan tot nu toe beperkt gebleven tot een beperkt aantal 
pathofysiologische studies. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt vanwege het feit 
dat de betrouwbaarheid van de zuurstofspanningshistogrammen nooit intensief 
geëvalueerd is en verslaglegging mist. Het doel van Hoofdstuk 7 was om de 
mogelijkheid van multi-exponentële analyse in zuurstofspanningshistogrammen 
van gesimuleerde en in vivo phosphorimetry waarden adequaat vast te stellen. 
We hebben bepaald hoezeer ruis de  zuurstofspanningshistogrammen beïnvloedt 
en hebben phosphorimetry uitvoerig gevalideerd met multi-exponentiële analyse 
voor lage, hoge, en bimodale zuurstofspanningsverdelingen.

In de hoofdstukken 5 en 7 hebben we vastgesteld dat LSI en phosphorimetry 
gebruikt kunnen worden om de renale microvasculaire perfusie en oxygenatie 
histogrammen, respectievelijk, te bepalen. Het doel van Hoofdstuk 8 was 
om deze modaliteiten te combineren en de rol van renale hypoperfusie in de 
ontwikkeling van renale microcirculaire dysfunctie in endotoxemische ratten te 
onderzoeken. We onderzochten de hypothese dat onmiddellijke vochtsuppletie 
de endotoxemisch-geïnduceerde hypotensie en renale microcirculaire dysfunctie 
zou kunnen voorkomen. We hebben echter aangetoond dat onmiddellijke 
vochtsuppletie en preventie van renale macrovasculaire hypoperfusie niet 
beschermen tegen renale microcirculaire dysfunctie. Verder hebben we laten 
zien dat het voorkomen van hypotensie (door onmiddellijke vochtsuppletie) 
renale ontstekings-activatoren vermindert. Dit duidt erop dat de endotoxemisch-
geïnduceerde hypotensie voor aanvang van de vochtsuppletie leidt tot schade 
ten gevolge van ischemie-reperfusie, hetgeen mogelijkerwijs leidt tot activatie 
van renale ontsteking. Deze studie laat dus zien dat tijdens endotoxemie renale 
microcirculaire dysfunctie kan bestaan met een volledig gecompenseerde 
macrovasculaire perfusie wat gepaard kan gaan met nierfalen.
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conclusies

Dit proefschrift beschijft de ontwikkeling, evaluatie, en validatie van belangrijke 
optische methoden voor het in vivo meten van microvasculaire perfusie 
(sidestream dark field imaging en laser speckle imaging) en oxygenatie 
(phosphorimetry). Dit ondersteunt het onderzoek in onze groep betreffende 
het ‘vertalen’ van klinische scenario’s naar (patho)fysiologische concepten en de 
ontwikkeling van therapeutische strategieën gebaseerd op inzichten opgedaan 
in de kliniek en het lab. Dit proefschrift kan daarom dienen als een raamwerk 
voor onderzoeken gericht op perfusie- en oxygenatie-(re)distributies in (patho)
fysiologie en moedigt onderzoekers en wetenschappers aan de beschreven 
technieken te gebruiken om zo wellicht verder inzichten in complexe ziekten en 
behandelingen te kunnen krijgen.




