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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Clinical applications of functional optical coherence tomography

de Bruin, D.M.

Publication date
2014

Link to publication

Citation for published version (APA):
de Bruin, D. M. (2014). Clinical applications of functional optical coherence tomography.
[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/clinical-applications-of-functional-optical-coherence-tomography(af1638c6-0301-434c-a858-e11deff98e99).html


182 183

    nederlandse       

-chapter 14-

    Samenvatting     



184 185

samenvatting

et specifieke doel van het onderzoek, beschreven in dit 
proefschrift, is het potentieel van functionele optische 
coherentie tomografie (OCT) aan te tonen bij het onder-
scheiden van pathologisch weefsel ten opzichte van normaal 

weefsel door gebruikmaking van de optische verzwakkingscoëfficiënt 
(hoofdstuk 1). 

OCT is een afbeeldingstechniek, analoog aan ultrageluid beeldvorming, 
waarin met behulp van licht 3D-opnames worden gemaakt van weef-
sel met een resolutie van eenduizendste tot eenhonderdste millimeter. 
De verzwakkingscoëfficiënt is een weefselspecifieke parameter die de 
afname van gedetecteerd signaal met toenemende diepte beschrijft. 
De verzwakkingscoëfficiënt is afhankelijk van de organisatie van het 
weefsel op (sub)cellulaire schaal en de biochemische samenstelling 
van het weefsel (respectievelijk verzwakking door lichtverstrooiing 
en lichtabsorptie). De verzwakkingscoëfficiënt bepaalt direct de meet-
diepte van OCT: voor de meeste weefsels is deze beperkt tot 1 à 2 mm.

De overgang van ‘normaal’ naar ‘ziek’ weefsel in verscheidene aan-
doeningen (bijvoorbeeld tijdens de ontwikkeling en progressie van 
kanker) gaat gepaard met een verandering in weefselstructuur. De 
centrale hypothese van dit proefschrift is dat deze veranderingen 
niet invasief (dus zonder verwijdering van weefsel) kunnen worden 
bepaald op basis van OCT-metingen van de verzwakkingscoëfficiënt.

Naast weefseleigenschappen wordt de verzwakkingscoëfficiënt bepaald 
door de (centrale) golflengte van het gebruikte licht. Voor OCT-toepas-
sing in de oogheelkunde wordt 800 en meer recent 1050 nm gebruikt 
(vanwege lage absorptie door het water in het glasvocht), terwijl in 
zachte weefsels 1300 nm de standaard is (vanwege lage verliezen door 
verstrooiing).

Om het begrip van de gemeten signalen te vergroten werden een aantal 
fundamentele studies uitgevoerd (bijvoorbeeld in fantomen, hoofstuk-
ken 4 en 5, en tijdens apoptose van cel-suspensies, hoofdstuk 6). Om 
de klinische waarde aan te tonen zijn zowel ex- en in-vivo-onderzoeken 
uitgevoerd in de urologische en gynaecologische kliniek (hoofdstukken 
7, 8, 9, 10).

In hoofdstuk 2 wordt interferometrie behandeld, het principe dat aan 
de basis staat van OCT. De voor- en nadelen van de verschillende in 
dit proefschrift gebruikte OCT-systemen (time domain OCT, spectral 
domain OCT, optical frequency domain imaging, OFDI) worden be-

schreven. Daarnaast worden de optische parameters van een OCT-sys-
teem gedefinieerd, zoals axiale resolutie, laterale resolutie en imaging 
diepte. Hoofdstuk 2 behandelt vervolgens functionele OCT: het door 
middel van analyse van de verzwakkingscoëfficiënt (μOCT) achterhalen 
van de pathologische status van het gemeten weefsel.

Bij het achterhalen van de status van het weefsel wordt het grote be-
lang van zorgvuldige kalibratie van een OCT-systeem onderstreept. Dit 
hoofdstuk eindigt met een uitleg van de praktische implementatie van 
een OCT-systeem kalibratie waardoor het mogelijk is om de exacte ver-
zwakkingscoëfficiënt van een monster te bepalen.

Het belang van de optimale keuze van de golflengte van het licht wordt 
beschreven in hoofdstuk 3. Dit hoofdstuk beschrijft de eerste toepas-
sing van OFDI gebaseerd op 1050 nm licht, een langere golflengte dan 
gewoonlijk gebruikt wordt in de oogheelkunde. De hypothese is dat de 
vergrote afbeeldingsdiepte (ten gevolge van lagere verzwakking door 
lichtverstrooiing aan het netvlies) van het ontwikkelde 1050 nm OFDI-
systeem belangrijk is voor het afbeelden van dieper gelegen retinale ab-
normaliteiten in patiënten met leeftijdsgebonden macula degeneratie 
(LMD). Deze hypothese is getest in drie patiënten voor en na standaard 
behandeling (anti-VEGF toediening). Er kon worden vastgesteld dat 
de vergrote imagingdiepte van het 1050 nm OFDI-systeem inderdaad 
voordelen heeft ten opzichte van de gangbare OCT-systemen rond 800 
nm. Het was bijvoorbeeld mogelijk om voor het eerst goed het choroid, 
de dieper gelegen bloedvoorziening van de retina, zichtbaar te maken.

Voor kwantitatieve bepaling van de verzwakkingscoëfficiënt is kalibra-
tie en validatie van de gebruikte OCT-systemen en methoden cruciaal. 
De ontwikkeling van testmonsters (fantomen) is dan ook een onder-
werp wat in de (bredere, biomedische optica) literatuur veel aandacht 
geniet.

Hoofdstuk 4 beschrijft de ontwikkeling van een relatief goedkoop en 
gemakkelijk te fabriceren testmonster (fantoom) dat voldoet aan de 
eisen zoals gesteld in de literatuur. Deze fantomen stellen gebruikers 
in staat hun OCT-systeem en eventuele bepaling van functionele para-
meters te kalibreren, vergelijken en te valideren. De Fantomen bestaan 
uit lagen van 50 tot 300 µm dik die functioneren als bouwstenen voor 
een eventueel multi-gelaagd complex fantoom. De beschreven fabri-
cage methode laat voor het eerst zien dat geometrisch complexe struc-
turen kunnen worden gemaakt op relatief eenvoudige wijze, waardoor 
het mogelijk is om weefsels na te bootsen, zoals de huid, bloedvaten en 
het netvlies. Ook wordt de inclusie van gouddeeltjes (een mogelijk con-
trastmiddel voor OCT) in een fantoom beschreven en wordt het con-
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trast berekend wat deze gouddeeltjes geven.

Als directe toepassing van de in hoofdstuk 4 ontwikkelde fanto-
men worden deze in hoofdstuk 5 toegepast om te bepalen of de vier 
meest gebruikte en commercieel verkrijgbare OCT-apparaten in de 
oogheelkunde van elkaar verschillen in het meten van de belangrijke 
klinische parameter ‘retinale zenuw-laag dikte’. Hiervoor werd een 
‘fantoom-oog’ ontwikkeld dat deze meting mogelijk maakt voor OCT-
systemen van hetzelfde merk en tussen verschillende merken (Op-
tovue, Topcon, Zeiss en Heidelberg). Alle systemen overschatten de 
werkelijke dikte (49 µm) van het kunstoog fantoom met gemiddeld 18 
µm. Diktemetingen binnen hetzelfde merk verschilden significant voor 
een RTVue, Topcon- en Zeiss-systeem. De dikte gemeten met RTVue 
en Topconsystemen verschilden significant van metingen met Zeiss en 
Heidelberg. Dit verschil tussen werkelijke dikte en gemeten dikte kan 
gedeeltelijk worden verklaard door de gebruikte segmentatiemethode, 
maar omdat deze segmentatiemethode door de fabrikanten niet wordt 
vrijgegeven is het niet mogelijk dit te verifiëren. Inadequate interne 
kalibratie van het OCT-systeem kan ook bijdragen aan afwijkende me-
tingen van de dikte. Daarnaast kan een speculaire reflectie die ont-
staat bij de overgang van water naar fantoom zorgen voor een verbre-
ding van deze meting.

Om het begrip te vergroten van het effect van morfologische, (intra)cel-
lulaire veranderingen op het gemeten OCT-signaal wordt het effect van 
celdood op het OCT-signaal beschreven in hoofdstuk 6. Nauwkeurige 
detectie van apoptose en necrose, de twee vormen van celdood, is be-
langrijk voor: a) de diagnose van verschillende retinale ziektes, en b) 
het meten van effecten bij nieuwe behandelingsvormen van kanker. 
Bovendien volgen apoptose en necrose nauwkeurig bekende stadia 
waarin verschillende intracellulaire veranderingen optreden. Detectie 
van apoptose en necrose wordt normaal gesproken gedaan d.m.v. celbi-
ologische technieken, zoals fluorescence activated cell sorting (FACS), 
histologie, eiwitanalyse, enzovoorts. Het nadeel van deze technieken 
is dat ze niet in vivo in te zetten zijn waardoor er invasieve technie-
ken nodig zijn, zoals het nemen van een biopsie om deze informatie 
te bemachtigen. Dit hoofdstuk onderzoekt de toepassing van de verz-
wakkingscoëfficiënt (μOCT) en de genormaliseerde terugverstrooiings-
coëfficiënt (µb-NA) als markers voor detectie van alcohol-(EtOH)-geme-
dieerde-celdood in gekweekte retinale pigment epitheel (RPE) cellen. 
Het induceren van apoptose resulteert in een verandering van de twee 
parameters gedurende het verloop van de tijd. Deze verandering wordt 
toegeschreven aan veranderingen van extra en intracellulaire mor-
fologie tijdens het apoptotische proces – voornamelijk mitochondriale 
processen.

Het hiervoor beschreven werk is gericht op een beter begrip van de 
gemeten signalen (OCT afbeeldingen + verzwakkingscoëfficiënt) afhan-
kelijk van de specificaties van het OCT-systeem zelf, en afhankelijk van 
(intra)cellulaire veranderingen tijdens celdood. Het is bekend uit de 
literatuur dat deze morfologische celveranderingen ook optreden tij-
dens de ontwikkeling van kanker. De resterende hoofdstukken richten 
zich op het vaststellen van de klinische toepasbaarheid en toegevoegde 
waarde van de voorgestelde technieken om kanker weefsel van nor-
maal weefsel te onderscheiden.

In hoofdstuk 7 wordt de eerste toepassing van functionele OCT be-
schreven voor de gradering (inschalen van celactiviteit) van blaas-
kanker. Real-time graderen van blaaskanker is klinisch belangrijk, om-
dat dit de keuze van behandeling beïnvloed, maar de huidige standaard 
voor graderen door middel van histopathologie kan deze informatie 
niet geven. Wij hypothetiseren dat, op grond van bekende morfolo-
gische veranderingen die ontstaan tijdens de ontwikkeling van blaas-
kanker, OCT door middel van μOCT-bepaling blaaskanker kan graderen. 
In eerste aanzet is deze hypothese onderzocht met behulp van  850 
nm time-domain OCT-metingen. Drie analisten hebben onafhankelijk 
van elkaar de μOCT bepaald van blaaskankerbiopten en drie pathologen 
hebben onafhankelijk van elkaar de corresponderende histopathologie 
bepaald. Daarnaast is er een consensus diagnose gemaakt voor beide 
methoden. Dit protocol is toegepast op een totaal van 76 OCT-scans 
van 54 blaasbiopten, verkregen tijdens 20 procedures uitgevoerd bij 
achttien patiënten. De negatieve conclusie uit deze studie dat het gra-
deren van blaasbiopten door middel van μOCT niet mogelijk is, wordt 
grotendeels toegeschreven aan:

a) de omstandigheden die ontstaan tijdens een ex-vivo-experimen
 tele studie, waarbij onder andere gedacht moet worden aan 
 problemen met de oriëntatie van het biopt; de reden daarvoor is 
 dat de onderkant niet van de bovenkant was te onderscheiden 
 en het feit dat verbrandingseffecten het biopt slecht bruikbaar 
 maakten voor de analyse;
b)  het gebrek aan een goede overeenkomst in pathologie-uitslagen 
 van de drie onafhankelijke pathologen. 

Om een deel van bovengenoemde factoren het hoofd te bieden, is voor 
het onderzoek, beschreven in hoofdstuk 8, besloten over te schakelen 
naar tumoren van de nier. Op basis van de huidige klinische protocol-
len is het mogelijk grotere weefselmonsters/biopten te bemeten, waar-
bij de oriëntatie en locatie van het biopt in het orgaan traceerbaar zijn.
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Vanuit klinisch oogpunt is er, om onnodige behandeling van kleine 
niertumoren te minimaliseren, een methode nodig die een accuratere 
diagnose kan stellen dan de huidige methoden. Hierbij is het belangrijk 
om normaal weefsel van tumorweefsel te onderscheiden en goedaardig 
van kwaadaardig tumorweefsel te onderscheiden. In hoofdstuk 8 eva-
lueren we de mogelijkheid om in een ex-vivo-setting μOCT toe te passen 
om hiermee normaal nierweefsel van nierkanker te onderscheiden. 
Ondanks een klein aantal weefselsamples, is geconcludeerd dat er een 
verschil in μOCT is tussen normaal weefsel en tumornierweefsel. Renaal 
nierkankerweefsel laat een significant hogere μOCT zien wanneer alle 
patiënten gegroepeerd worden per weefseltype. Echter, de vergelijking 
binnen een patiënt liet dit verschil niet zien.

De resultaten van hoofdstuk 8 hebben ertoe geleid dat een grotere fase-
1 in-vivo-studie is opgezet in het AMC om met behulp van μOCT nier-
tumorweefsel van normaal en goedaardig weefsel te onderscheiden 
(hoofdstuk 9). Met gebruik van een zeer kleine OCT-katheter was het 
mogelijk om in vivo aan de buitenkant (kapsel) van normaal weefsel 
en verdacht tumorweefsel van de nier te meten. Om de vraag te beant-
woorden of het kapsel van de nier en niertumor representatief is voor 
het centrale weefsel is er, na verwijdering van de nier, ex vivo gekeken 
naar het verschil tussen μOCT van het kapsel en μOCT van de centrale 
tumor. De μOCT waardes werden vergeleken per patiënt en gegroepeerd 
per weefseltype. In deze eerste in vivo studie om kapsulair nierweefsel 
te differentiëren op basis van μOCT werd vastgesteld dat de μOCT van tu-
morweefsel significant verschilt van normaal weefsel. In de studie om 
aan te tonen dat kapsulair weefsel representatief is voor centraal weef-
sel is er geen verschil gevonden tussen de μOCT van kapsel ten opzichte 
van centraal tumorweefsel. Hierdoor concluderen wij dat de μOCT van 
niertumorweefsel verschilt van normaal nierweefsel en een meting 
aan het kapsel representatief is voor de centrale tumor. Hiermee is de 
basis gelegd voor een grotere fase-2-studie om te testen of OCT gebruikt 
kan worden als optisch biopt van niertumorweefsel.

De voorgaande conclusie dat OCT op basis van μOCT onderscheid kan 
maken tussen normaal weefsel en tumorweefsel, gaf aanleiding om 
deze techniek ook in te zetten bij de diagnose van intra-epitheliale neo-
plasie van de vulva (VIN), het voorstadium van vulvakanker. De nor-
male diagnose van VIN gaat door middel van een pijnlijk punch-biop-
siemethode, waarvan bekend is dat het een zeer mutilerende methode 
is met veel additionele psychische problemen.

In hoofdstuk 10 wordt gekeken of functionele OCT kan differentiëren 
tussen normaal en VIN-weefsel. We hypothetiseren dat (a) de epider-
male laagdikte gemeten in OCT-afbeeldingen en (b) de kwantitatieve 

analyse van μOCT,  het mogelijk maken om VIN van normaal weefsel te 
onderscheiden. 20 verdachte plekken van zestien patiënten zijn geme-
ten en afgebeeld met OCT in deze studie. Direct na OCT-data-acquisitie 
werd er een biopt genomen voor de vergelijking met histopathologie. 
Epidermale dikte en μOCT waardes zijn gemeten in 200 OCT-scans (vijf 
per plek). Beide, de dikte en μOCT, zijn significant verschillend wanneer 
normaal met VIN-weefsel wordt vergeleken. Op grond daarvan kan 
geconcludeerd worden dat het gebruik van deze kwantitatieve waardes 
toegevoegde waarde heeft in de differentiatie van normaal weefsel ten 
opzichte van VIN-weefsel.

Als besluit worden de vijf voornaamste conclusies van dit onderzoek 
beschreven in hoofdstuk 12. Als eerste wordt geconcludeerd dat met 
behulp van 1050 nm OFDI, een vorm van OCT, het mogelijk is om dieper 
in de retina te kijken en dat het vervolgens hierdoor ook mogelijk is 
om afwijkingen die dieper in de retina plaatsvinden te visualiseren. 
Ten tweede wordt vastgesteld dat het mogelijk is de verzwakkingscoëf-
ficiënt van het OCT-signaal te meten in dunne homogene testmonsters 
(fantomen) van 300 µm dik en dat de verzwakkingscoëfficiënt lineair 
schaalt met de verandering van de concentratie licht verstrooiende 
deeltjes in een fantoom. De derde conclusie is dat het met functionele 
OCT mogelijk is om de veranderingen in de tijd, die tijdens geprogram-
meerde celdood (apoptose) plaatsvinden, te meten door middel van 
de verzwakkingscoëfficiënt en de genormaliseerde terugverstrooi-
ingscoëfficiënt. Als vierde conclusie wordt gesteld dat functionele 
OCT door middel van de verzwakkingscoëfficiënt een tumor van nor-
maal weefsel kan onderscheiden. Als vijfde en laatste conclusie wordt 
gesteld dat het histopathologisch onderscheiden van laaggradige tu-
moren moeilijk is en dat daarom studies die daarvan gebruik maken 
hiermee voorzichtig om moeten gaan.


