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Summary

This thesis begins with a general introduction in Chapter 1. There, the contents
of this thesis are placed in the corresponding scientific context and the reader is
presented with the main analysis tool that will be used and developed in the following
chapters. The main goal of this thesis is to exploit the information carried by the
signal measured by optical coherence tomography (OCT) to measure directional and
random motion (flow, diffusion, and displacement) of a sample.

In Chapter 2 we report on the localized measurement of the longitudinal and
transverse flow velocities in a colloidal suspension using OCT. We present a model
for the path-length resolved autocorrelation function including diffusion and flow,
which we experimentally verify. For flow that is not perpendicular to the incident
beam, the longitudinal velocity gradient over the coherence detection gate causes
additional decorrelation, which is described by our model. We demonstrate simul-
taneous imaging of sample morphology and longitudinal and transverse flow at mi-
crometer scale in a single measurement.

In Chapter 3 we extend the results presented in the previous chapter to mea-
sure the longitudinal and the transverse flow velocity components and the diffusion
coefficient simultaneously and in a single measurement. Our results on a flowing
suspension of polystyrene spheres show that the flow velocity and the diffusion coef-
ficient can be reliably estimated in a regime determined by the sample diffusivity, the
local flow velocity, and the Gaussian beam waist. We experimentally demonstrate
that a smaller beam waist results in an improvement of the velocity sensitivity at the
expense of the precision and accuracy of the estimation of the diffusion coefficient.
Further, we show that the decay of the OCT autocorrelation function due to flow
depends only on the Gaussian beam waist irrespective of the sample position with
respect to the focus position.

In Chapter 4 we apply the knowledge and results developed in the previous two
chapters to the measurement of biofilm growth and local hydrodynamics in a mi-
crofluidic channel. Specifically, we measure independently with high spatio-temporal
resolution the longitudinal flow velocity component parallel to the imaging beam and
the transverse flow velocity component perpendicular to the imaging beam. Based
on the measured velocities we calculate the shear-rates in the flow channel. We show
the relation between the measured biofilm structure and flow velocities as biofilm
growth progresses over the course of 48 hours.

In Chapter 5 we treat the issue of non-uniform lateral scanning of the probe
beam in OCT. In the previous chapters we have generated two-dimensional images
of a sample by scanning the probe beam using a galvanometric mirror. In that case,
the lateral scan range is limited to a few millimeters. However, for certain appli-
cations, such as in dermatology, a lateral scan range in that order is not sufficient.
This limitation can be lifted by scanning the OCT imaging beam by hand. By do-
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Summary

ing so, the non-uniform scan velocity characteristic of hand-held scanning produces
imaging artifacts and leads to a morphologically inaccurate representation of the
sample. Here, we demonstrate a solution to this problem which is based on the
Doppler shift carried by phase of the OCT signal. Furthermore, we demonstrate the
feasibility of Doppler flow velocity measurements in underlying flow channels while
laterally scanning the imaging probe with arbitrary and varying velocity. Finally,
we performed centimeters-long hand-held two-dimensional imaging of skin in-vivo.

In Chapter 6 we report on a method to measure the height profile of non-
scattering soft (biological) samples in liquid environments using a combination of
optical tweezers and OCT. We measure the displacement of an optically trapped
probe using OCT to quantify the height profile of a sample with nanometer resolu-
tion. The method is validated by measuring the height profile of a silicone mold of
a diffraction grating with a well defined height profile. As an application example
for profilometry of soft non-scattering samples we measured the height profile of a
smooth muscle mouse aorta fixed cell.

In Chapter 7 we present the general conclusion from the experiments reported in
this thesis and in Chapter 8 we make recommendations for future research directions.

In Appendices A-C we present three different approaches to reduce the form-
factor of an OCT system based on integrated-optics. We designed, fabricated, and
characterized an integrated-optics-based swept-source optical coherence tomography
(SS-OCT) system in TriPleX, silicon, and silicon oxynitride technologies. An exter-
nal 1300 nm swept source is coupled to the chip, which contains waveguide structures
for interferometric path-length ranging. In all three technologies, we demonstrate
cross-sectional OCT imaging of a multilayered tissue phantom.
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Samenvatting

Dit proefschrift begint met een algemene introductie in hoofdstuk 1, waarin de in-
houd van dit proefschrift geplaatst wordt in zijn wetenschappelijke context. Daar-
naast wordt het belangrijkste analysemiddel gëıntroduceerd, welke wordt ontwikkeld
en gebruikt in de daaropvolgende hoofdstukken. Het hoofddoel van dit proefschrift
is om de informatie te exploiteren die in het signaal, gemeten met optische coherentie
tomografie (OCT), zit en om daarmee gerichte en willekeurige bewegingen (stroom-
snelheid, diffusie, en verplaatsing) van deeltjes in een vloeistof te kwantificeren.

In hoofdstuk 2 demonstreren we gelokaliseerde metingen met OCT van de longi-
tudinale en transversale stroomsnelheden van een collöıdale suspensie. We presente-
ren en valideren een model voor de padlengteopgeloste autocorrelatie functie. Ons
model laat zien dat, in het geval van stromingen die niet loodrecht op de invallende
bundel staan, de longitudinale snelheidsgradiënt oorzaak is van extra decorrelatie.
We demonstreren gelijktijdige beeldvorming van het stromingskanaal en kwantifice-
ren de longitudinale en transversale stroomsnelheden, alle op micrometerschaal en
verkregen uit één meting.

In hoofdstuk 3 breiden we de resultaten van het vorige hoofdstuk uit, waarbij we
zowel de longitudinale en de transversale stroomsnelheden als de diffusie coëfficiënt
gelijktijdig uit één meting bepalen. Onze metingen op een stromende suspensie van
polystyreen bolletjes laten zien dat de stroomsnelheid en de diffusie coëfficiënt be-
trouwbaar gemeten kunnen worden in een regime bepaald door de diffusiviteit, de
lokale stroomsnelheid, en de Gaussische bundelbreedte. We tonen experimenteel aan
dat bij gebruik van een kleinere bundelbreedte de snelheidsgevoeligheid verbetert ten
koste van de precisie en nauwkeurigheid van de meting van de diffusie coëfficiënt.
Verder laten we zien dat het tijdsverval van de OCT-autocorrelatie functie veroor-
zaakt door de stroomsnelheid alleen afhankelijk is van de Gaussiche bundelbreedte
ongeacht de positie van het sample ten opzichte van de positie van het focus.

In hoofdstuk 4 passen we de kennis en de resultaten ontwikkeld in de vorige twee
hoofdstukken toe om de groei van biofilms en de lokale hydrodynamica in micro-
flüıdische kanalen te meten. Specifiek meten we, onafhankelijk van elkaar en met
hoge tijd en ruimtelijke resolutie, de longitudinale en transversale stroomsnelheiden
en structuur van de biofilm. Gebaseerd op de gemeten snelheden berekenen we de
afschuifsnelheden in het stromingskanaal. We laten de relatie zien tussen de gemeten
biofilm-structuur en de stroomsnelheid tijdens de groei van de biofilm gedurende 48
uur.

In hoofdstuk 5 behandelen we de ongelijkmatige beweging van een met de hand
bewogen OCT-sonde. In de vorige hoofdstukken hebben we twee dimensionale OCT-
beelden van een sample gegenereerd met behulp van galvanometrische spiegels. In
dat geval is de laterale omvang van een OCT-scan beperkt tot enkele millimeters.
Echter, voor sommige toepassingen, zoals in de dermatologie, is een scanlengte van
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Samenvatting

deze orde van grootte niet voldoende. Deze beperking kan worden opgeheven door
een OCT-sonde met de hand te scannen over het sample. Als gevolg van de ongelijk-
matige handbeweging ontstaat door deze beeldacquisitie wel snelheidsvariaties die
beeldvormingsartefacten geven. Deze variaties resulteren in een onscherp beeld van
het sample. In dit hoofdstuk demonstreren we een oplossing voor dit probleem die
gebaseerd is op de Doppler verschuiving, welke gemeten wordt met de fase van het
OCT-signaal. Verder, demonstreren we een tweedimensionale handmatig gemaakte
scan van enkele centimeters lang van de in-vivo huid.

In hoofdstuk 6 beschrijven we een methode gebaseerd op een combinatie van
optische pincetten en OCT om het hoogte profiel van niet verstrooiende zachte (bio-
logische) samples in vloeibare omgevingen te meten. De verplaatsing van een optisch
gevangen deeltje wordt met OCT gemeten, waardoor het hoogte profiel van een sam-
ple met nanometer nauwkeurigheid gemeten kan worden. De methode is gevalideerd
met metingen op een siliconen diffractierooster met een goed gedefinieerd hoogtepro-
fiel. Als een toepassingsvoorbeeld voor de profilometrie van zachte niet verstrooiende
samples meten we het hoogteprofiel van een gefixeerde aorta-spiercel van een muis.

In hoofdstuk 7 worden de algemene conclusies van de experimenten beschreven in
dit proefschrift besproken. In hoofdstuk 8 maken we aanbevelingen voor toekomstige
onderzoek.

In bijlagen A-C, worden drie verschillende benaderingen om de vormfactor van
een OCT-systeem te reduceren, gebaseerd op gëıntegreerde optica, gepresenteerd.
We ontwerpen en karakteriseren OCT-systemen die op TriPleX, silicium en silici-
umoxinitride technologieën zijn gebaseerd. In alle gevallen wordt een externe licht-
bron van 1300 nm gekoppeld aan de chip, die golfgeleider structuren bevat voor
interferometrische padlengte metingen. In alle drie technologieën demonstreren we
tweedimensionale OCT-beeldvorming met een weefselfantoom met meerdere lagen.
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