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SAMENVATTING 

 

 

 

 

 

Medische beeldvormende technieken zijn een belangrijk hulpmiddel voor klinische 

diagnose, het monitoren van behandelingen en het voorkomen van ziektes. Er is een 

grote verscheidenheid aan medische beeldvormende technieken die zijn gebaseerd op 

radioactieve stoffen, radiogolven, Röntgenstralen, of geluidsgolven. Vergeleken met 

bovenstaande beeldvormende technieken heeft optische beeldvorming het voordeel dat 

het relatief goedkoop is, het gebruikt kan worden zonder contact te maken, het compact 

is, en het geen gebruik maakt van ioniserende straling. Optische coherentie tomografie 

(OCT) is een relatief nieuwe en snelgroeiende beeldvormende techniek die hoge resolutie 

afbeeldingen van weefsel kan maken tot een aantal millimeter diep. OCT is gebaseerd op 

laag coherente interferometrie met nabij infrarood licht voor diepte bepaling in het 

weefsel. De resultaten gepresenteerd in dit proefschrift richten zich op de ontwikkeling 

van nabij infrarode OCT systemen met verbeterde prestaties. Daarnaast halen we, naast 

structurele informatie, ook nieuwe functionele informatie van samples en weefsel uit het 

gedetecteerde OCT signaal.  

Hoofdstuk 2 beschrijft een methode om de indringdiepte van licht te bepalen in 

verscheidene biologische weefsels voor golflengtes in het spectrale bereik van 1000 tot 

2000 nm. De toename of afname van de licht indringdiepte met golflengte in weefsel 

wordt gekwantificeerd d.m.v. de verstrooiing parameter SP en het watergehalte C van het 

weefsel. De SP parameter bepaalt hoe sterk de verstrooiing met golflengte varieert en het 

watergehalte C  bepaalt hoe sterk de optische absorptie van het licht is. Wij hebben licht 

transmissie metingen uitgevoerd op Intralipid oplossingen als verstrooiend medium en 

hebben resultaten verkregen die in goede overeenstemming zijn met berekeningen 

gebaseerd op de SP en C van de oplossingen. De methode is vervolgens toegepast op 

verschillende biologische weefsels waarbij we gebruik hebben gemaakt van 

gepubliceerde gegevens over hun optische eigenschappen. Berekeningen zijn gedaan 

voor het hoornvlies (sclera) uit een konijnen oog en op de enamel en dentine lagen van 

een tand. Hierbij hebben we ons gericht op de golflengtes 1300 en 1600 nm. We hebben 

aangetoond dat de indringdiepte voor 1600 nm licht toeneemt vergeleken met 1300 nm 

voor sclera en enamel. Geen verbetering is te verwachten voor dentine. In het algemeen 

wordt een toename van de indringdiepte van licht verwacht voor weefsels met hoge SP 

en laag water gehalte C. 
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Hoofdstuk 3 laat een kwantitatieve vergelijking zien van de OCT afbeeldingsdiepte 

bij 1300 en 1600 nm zien. Langere golflengtes kunnen voordelig zijn voor OCT 

beeldvorming aangezien de lagere mate van verstrooiing bij langere golflengtes de 

indringdiepte van licht doet toenemen. De OCT afbeeldingsdiepte bij deze twee 

golflengtes is gemeten met een tijdsdomein OCT system waarvan de technische 

karakteristieken bij de gebruikte golflengtes gelijk zijn gemaakt. We hebben OCT 

metingen aan Intralipid oplossingen gedaan waarbij de verstrooiingscoëfficiënt is 

gevarieerd, maar de absorptie coefficient constant is gehouden. Aangezien de technische 

prestaties van het OCT systeem bij beide golflengte hetzelfde zijn wordt de OCT 

afbeeldingsdiepte uitsluitend maar bepaald door de optische eigenschappen van de 

Intralipide oplossingen. We hebben een toename van de OCT afbeeldingsdiepte gemeten 

voor Intralipid concentraties groter dan 4 vol.%. Voor de hoogste Intralipid concentratie 

hebben we een toename van 30% in de afbeeldingsdiepte gevonden. Ook hebben we 

laten zien dat de terugverstrooiingscoëfficiënt, die de hoogte van het OCT signaal aan het 

oppervlak bepaalt, een belangrijk effect heeft op de OCT afbeeldingsdiepte. 

In hoofdstuk 4 beschrijven we kwantitatieve OCT metingen aan een oplossing van 

monodisperse polystyreen bolletjes ter bepaling van de fasefunctie in de 

terugverstrooiingsrichting en de verstrooiingsanisotropie parameter g. We analyseren de 

gemeten OCT attenuatiecoëfficiënt en terugverstrooiingsamplitude met behulp van het 

enkelvoudige verstrooiingsmodel. De kwantitatieve bepaling van de fasefunctie in de 

terugverstrooiingsrichting is goed in overeenkomst met Mie verstrooiingsberekeningen. 

Metingen aan Intralipide oplossingen demonstreren de mogelijkheid om de gemiddelde 

verstrooiingsanisotropie parameter g voor polydisperse oplossingen van bolletjes te 

bepalen. Voor Intralipide vinden we bij 1300 nm golflengte een waarde van g=0.35, wat in 

goede overeenstemming is met waarden uit de literatuur. De OCT metingen aan 

Intralipide oplossingen zjin gecontroleerd door m.b.v. een transmissie electronen 

microscoop afbeeldingen te maken van de distributie van de bolletjesgrootte. Als gevolg 

van de oscillaties in de fasefunctie voor variërende bolgrootte kunnen we met onze 1300 

nm golflengte OCT opstelling g bepalen voor bolletjes met een doorsnede kleiner dan 500 

nm. 

Hoofdstuk 5 demonstreert het meten van optische eigenschappen van dunne 

samples. Omdat voor deze dunne samples het fitten van het OCT signaal in de diepte niet 

mogelijk is maken we gebruik van het OCT signaal aan het oppervlak van het samle. We 

hebben metingen gedaan aan weefselfantomen gebaseerd op Intralipid en op siliconen 

met titaniumoxide verstrooiers. Ten eerste laten we zien dat met behulp van een a priori 

bekende fasefunctie in de terugverstrooiingsrichting, een kwantitatieve meting van de 

verstrooiingscoëfficiënt in dunne monsters mogelijk is. Deze resultaten zijn in goede 

overeenstemming met de resultaten voor dikke monsters. Ten tweede demonstreren we 

dat in het geval er geen a priori fasefunctie bekend is, de relatieve verandering van de 

terugverstrooiing belangrijke informatie kan geven met betrekking tot veranderingen in 
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de optische eigenschappen tijdens dynamische processen, zoals celdood. We hebben OCT 

metingen uitgevoerd aan een enkele laag van retinale pigment epitheel cellen. Celdood is 

geïnduceerd door de toevoeging van 10% alcohol aan de cellen. Gedurende enkele uren is 

de verandering in terugverstrooiing gemeten waarbij een toename van de 

terugverstrooiing is geobserveerd. Deze geobserveerde toename in terugverstrooiing 

schrijven we toe aan apoptotische celdood. Deze methode kan dus worden gebruikt om 

apoptose in een vroeg stadium te detecteren in dunne weefsellagen. 

In hoofdstuk 6 demonstreren we de ontwikkeling van een golflengte verstembare 

laser met continu uitgangsvermogen voor OCT. We tonen aan dat electronische 

golflengte verstemming van een titanium saffier laser d.m.v een akoesto-optisch 

verstembaar filter (AOVF) mogelijk is. We onderzoeken de laser verstemkarakteristieken 

en de invloed van de AOVF op de laser werking. Bij een kwantitatieve analyse van de 

verstemmingskarakteristieken hebben we gekeken naar de invloed van de volgende 

parameters: spectraal verstemmingsbereik, pomp vermogen, en verstemmingsfrequentie. 

We observeerden een minimum verstemfrequentie welke wordt veroorzaakt door de 

afname van de AOVF diffractie efficiëntie. Ook observeerden we een maximum 

verstemmingsfrequentie, welke wordt bepaald door de tijd nodig om de laser werking op 

te bouwen vanuit versterkte spontane emissie. De maximum verstemmingsfrequentie 

hebben we theoretisch bepaald en experimenteel bevestigd. We demonstreren dat de 

door de AOVF geïnduceerde radio-frequentie verschuiving resulteert in verschillende 

laser uitgangsvermogens in de voorwaartse en achterwaardse verstemmingsrichtingen. 

Een verkleining van het spectrale verstemmingsbereik geeft de mogelijkheid om het 

aantal gescande spectra per seconde te vergroten. Het maximum aantal scans per 

seconde dat wij bereikten was 11 kHz voor 10 nm verstemmingsbereik. 

Dit proefschrift wordt afgesloten met hoofdstuk 7 en bevat een discussie en 

conclusies. In het bijzonder bediscussiëren we de invloed van meervoudige en 

concentratie afhankelijke verstrooiing op het meten van optische eigenschappen van 

sterk verstrooiende monsters. Wij stellen de combinatie van optische transmissie 

metingen en OCT terugverstrooiingsmetingen voor om de bijdragen van meervoudige en 

concentratie afhankelijke verstrooiing te scheiden. Ook bespreken we theoretische 

modellen die een beschrijving geven van concentratie afhankelijke verstrooiing en de 

invloed daarvan op metingen van monsters met hoge concentraties verstrooiers. 

 

 

 

 




