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SAMENVATTING


Samenvatting


Te vroeg geboren babies hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van
geelzucht,omdathunorgaanfunctiesbijdegeboortenognietvolledigontwikkeldzijn.
Geelzuchtontstaatdoordaterteveelbilirubine(eenlichaamseigen,gelestof)aanwezig
isinhetbloedenindehuid,waardoordehuidgeelkleurt.Hetisergbelangrijkomde
bilirubinewaardegoedindegatentehouden,wantbijtehogebilirubinewaardenkaner
hersenschade(kernicterus)optreden.
Om de bilirubinewaarde te meten is een bloedmonster nodig, dat in de meeste
gevallenwordtafgenomendoormiddelvaneenhielpriek–somstotweldriekeerper
dag. Vervolgens wordt het bloedmonster in het lab geanalyseerd, waarbij de totale
serum bilirubineconcentratie (TSB) bepaald wordt. Vanzelfsprekend is dit een pijnlijke
en schadelijke procedure voor de patiënt. Daarnaast eist de methode veel tijd en
personeel,waardoorhetonmogelijkisomdebilirubinewaardecontinutemeten.
Een mogelijk alternatief voor de hielprik is transcutane bilirubinometrie: een niet
invasieve methode die snel en pijnloos de bilirubinewaarde in de huid (TcB) meet.
Transcutane bilirubinometrie is gebaseerd op optische spectroscopie, waarbij de
hoeveelheidlichtdierond460nmwordtgeabsorbeerdindehuid(de‘gelekleur’van
dehuid)wordtgerelateerdaandebilirubinewaardeinbloed.Alsinds1980wordener
bilirubinemetersontwikkelddiegebaseerdzijnopditprincipe,maartotnutoeisnog
geenenkelapparaatnauwkeuriggenoeggeblekenomdehielprikvolledigtevervangen.
Het doel van dit proefschrift is daarom 1) om te onderzoeken waarom de huidige
bilirubinemeterseenbeperktenauwkeurigheidhebbenen2)omeenbilirubinemeterte
ontwerpendiedehielprikwélkanvervangen.

Omteonderzoekenwaaromdehuidigebilirubinemeterseenbeperktenauwkeurigheid
hebben, ontwikkelden we zelf een transcutane bilirubinemeter die niet alleen de TcB
kanmeten,maarookdebloedvolumefractie(BVF)inhetgemetenhuidvolume.Uiteen
verkennende patientenstudie bleek dat de gemeten TcBwaarde voornamelijk bestaat
uitdebijdragevanbilirubinediezichrondomdebloedvaatjesindehuidbevind(>99%),
in plaats van in de bloedvaatjes zelf. Omdat de bilirubineconcentratie rondom de
bloedvaatjes (TcB) moeilijk te herleiden is tot de bilirubineconcentratie in het bloed
(TSB), ontstaat er een onvermijdelijke onnauwkeurigheid wanneer de TcB vergeleken
wordtmetdeTSB(Hoofdstuk1en2).
Een manier om dit probleem op te lossen, is door de bilirubinemeter zó te
ontwerpen,datalleendebilirubinewaardeindevaatjeswordtgemeten–bijvoorbeeld
door het meetvolume van de bilirubinemeter te beperken tot het binnenste van één
enkel bloedvat. De bestaande spectroscopische technieken kunnen hier niet voor
worden gebruikt,omdatde verstrooiingen absorptie vanlichtin hetweefselrondom
de vaatjes altijd de meting beïnvloedt. Daarom hebben we een nieuwe
spectroscopische techniek ontwikkeld – laag coherente spectroscopie (LCS) – die,
gebaseerdoplaagcoherenteinterferometrie,heelnauwkeurigdegrootteendelocatie
vanhetgemetenweefselvolumekanregelen(axialexlateraleresolutie:22μmx9μm).
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Bijhetontwikkelenvaneennieuweoptischetechniekvoormetingenopbabyhuidis
het belangrijk om gedegen kennis te hebben van de optische eigenschappen van
babyhuid. Daarom hebben we de bilirubinemeter van de patientenstudie tevens
gebruiktomdezeoptischeeigenschappentebepalen(hoofdstuk3).

Deoverigehoofdstukken(4tot7)vanditproefschriftbeschrijvendeontwikkelingende
validatievanLCS.Dezevalidatiehoudtonderanderein1)datweLCSkunnengebruiken
voor de kwantitatieve bepaling van absorptiecoëfficiëntspectra μa, omdat we daar
concentraties van chromoforen (lichtabsorberende stroffen, zoals bilirubine) uit
kunnenherleidenen2)datweLCSkunnengebruikenvoordegelocaliseerdebepaling
vanμa,omdatwehetmeetvolumewillenkunnenbeperkentotéénenkelbloedvat.
Om te beginnen laten we in hoofdstuk 4 zien dat LCS inderdaad gebruikt kan
worden voor de kwantitatieve bepaling van μa. Dat doen we met behulp van
‘weefselfantomen’: een stof met ongeveer dezelfde optische eigenschappen als
babyhuid, maar waarvan we heel precies weten welke μa de stof heeft, zodat we
kunnencontrolerenofdemetingklopt.
LCSmeetnietdirectdeμainhetweefsel,maarhetattenuatiecoëfficiëntspectrum:
de som van het absorptie, en verstrooiingscoëfficiëntspectrum. Voor een goede
bepaling van de μa is het daarom belangrijk om te weten wat de invloed is van de
weefselverstrooiing op de meting. Ook dit hebben we onderzocht met behulp van
weefselfantomen,zoalsbeschreveninhoofdstuk5.
DatLCSgelocaliseerddeμakanmeten,latenwezieninhoofdstuk6,waarbijwede
optische eigenschappen van gelaagde weefselfantomen bepalen. In dit hoofstuk laten
weookdeeersteinvivo(‘inhetlichaam’)metingzienvanLCSopmensenhuid.Bijdeze
in vivo meting tonen we aan dat LCS de μa kan bepalen in verschillende huidlagen en
datuitdeμadeconcentratievanhetchromofoorhemoglobine(derodestofinbloed)
bepaald kan worden. De gemeten hemoglobineconcentratie is vergelijkbaar met de
normale waarden voor hemoglobineconcentraties in de huid, evenals de
zuurstofsaturatiedieweuitdeabsorptievanhemoglobinekunnenherleiden.
OmdeklinischewaardevanLCSverderteverbeterenzijnerwellichtaanpassingen
nodig aan de snelheid en de gevoeligheid van het huidige systeemontwerp. Daarom
beschrijven we in hoofdstuk 7 de mogelijkheid om de huidige ‘tijd domein’
detectiemethode te vervangen door spectroscopische detectie, wat theoretisch een
voordeeloplevertinmeetsnelheiden/ofgevoeligheid.

Als samenvatting van de samenvatting: dit proefschrift beschrijft de essentiële eerste
stappeninhetontwerp,deontwikkelingendevalidatievandenieuwetechniekLCSals
een mogelijk alternatief voor de hielprik. Meer onderzoek is nodig voordat LCS hier
daadwerkelijk voor gebruikt kan worden. Desondanks kunnen we zelfs in dit vroege
ontwikkelingsstadiumvandetechniekallatenziendatweLCSkunnengebruikenvoor
debepalingvandeμainéénenkelbloedvatindehuid,endatdehemoglobineconcen
tratiediedaaruitbepaaldwordtgoedkloptmetnormalehemoglobineconcentratiesin
bloed (hoofdstuk 8). Daarom is LCS een veelbelovende techniek die het waard is om
verderontwikkeldteworden,zodattevroeggeborenbabiesuiteindelijkminderpijnen
complicatieshebbenbijdebepalingvanhunbilirubinewaarde.
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