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Chapterr 12 

Algemenee discussie, klinische implicatie, en 
suggestiess voor verder onderzoek 

Verbeteringg van diagnostiek en management van kritieke ischemie 

MicrocirculatoireMicrocirculatoire technieken 
Microcirculatoiree technieken (capillair microscopie, transcutane 
zuurstofdrukmetingg [Tcp02] en laser Doppler) zijn sinds ongeveer 30 jaar 
beschikbaarr en onderzocht bij patiënten met perifeer vaatlijden.1 Deze technieken 
hebbenn inzicht verschaft in de pathofysiologie van kritieke ischemie. Daarnaast is 
hunn waarde voor de diagnostiek en behandeling van kritieke ischemie onderzocht. 
Opp het moment dat de studies in dit proefschrift werden uitgevoerd, was de 
routinematigee klinische praktijk gebaseerd op het Europese Consensus 
Document.. Hierin wordt kritieke ischemie gedefinieerd als een enkeldruk (AP) 
lagerr dan 50 mm Hg. 

Echter,, zoals beschreven in hoofstuk 3 en zoals geïmplementeerd in de laatst 
verschenenn Transatlantische Inter-Society Consensus voor de behandeling van 
perifeerr vaatlijden (TASC 2000), is een definitie van kritieke ischemie die alleen 
gebaseerdd is op de enkeldruk obsoleet.2 In het TASC document worden niettemin 
geenn alternatieve 'absolute' richtlijnen gegeven voor de diagnostiek van kritieke 
ischemie.. Nochtans is de diagnostiek en het management (bepalen van de 
behandelingsstrategie)) van patiënten die verdacht zijn van kritieke ischemie vooral 
gebaseerdd op de klinische beoordeling door de vaatspecialist. Dit is een 
subjectievee beoordeling waardoor een standaardisatie niet mogelijk is. Hierom zijn 
nieuwee afdoende technieken nodig voor zowel een zorgvuldige selectie van 
patiëntenn als voor standaardisatie van de klinische praktijk en wetenschappelijk 
onderzoek.. Recente studies hebben aangetoond dat teenbloeddruk en 
microcirculatoiree technieken beter correleren met de noodzaak voor een 
vasculairee interventie dan conventionele macrocirculatoire technieken (enkeldruk 
enn enkel-arm index [ABPI]).3"5 In een prospectieve studie met patiënten met 
diabetischee voeten had de Tcp02 goede prognostische waarde voor 
wondgenezingg en de selectie van patiënten voor vasculaire interventie.6 De 
teenbloeddrukk en Tcp02 zijn eenvoudige, niet invasieve technieken die functionele 
informatiee verschaffen over het meest bedreigde distale deel van de 
macrocirculatiee (teenbloeddruk) en microcirculatie (Tcp02). De combinatie van 
beidee technieken zou een objectieve definitie kunnen zijn voor kritieke ischemie. 
Dezee diagnostische technieken worden zelden in de klinische praktijk gebruikt, 
omdatt de uiteindelijke klinische waarde van deze technieken vooralsnog 
onduidelijkk is. 

TeenbloeddrukTeenbloeddruk metingen 
Tott op heden wordt de teenbloeddruk doorgaans gemeten met behulp van 
fotoplethysmografiee (PPG). Deze techniek schiet echter tekort bij het meten van 
lagee drukken, welke juist relevant zijn bij de beoordeling van kritieke ischemie. Bij 
lagee drukken zijn er geen pulsaties meer zichtbaar in het PPG signaal die 
noodzakelijkk zijn voor het detecteren van de hervatting van de doorbloeding 
tijdenss het leeg laten lopen van de manchet om de grote teen. Daarom hebben we 
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gebruikk gemaakt van de laser Doppler methode, omdat hierbij de aanwezigheid 
vann pulsaties in de doorbloeding niet noodzakelijk is. In hoofdstuk 2 beschrijven 
wee de evaluatie van de klinische waarde en reproduceerbaarheid van de 
teenbloeddrukk gemeten met behulp van PPG versus laser Doppler. 

Dee resultaten tonen dat laser Doppler een betrouwbaar alternatief is voor PPG. 
Dee resultaten van de metingen met beide technieken zijn vergelijkbaar en goed 
reproduceerbaarr (intra-class correlatie coëfficiënt [ICC]: 0.86- 0.92). Bovendien 
blijktt de laser Doppler bij lagere drukken gevoeliger te meten dan PPG. Met 
behulpp van Laser Doppler kon adequaat teenbloeddruk gemeten worden bij 19 
benenn (van in totaal 112 benen), terwijl dit met behulp van PPG niet mogelijk was. 
Ditt is voornamelijk relevant bij de beoordeling van de aanwezigheid van kritieke 
ischemie. . 

EenEen praktisch nadeel van de laser Doppler tehniek is dat er drie apparaten 
nodigg zijn (laser Doppler, manchet compressor, en data acquisitie systeem). Dit 
probleemm is inmiddels gepareerd doordat er een apparaat op de markt is gekomen 
datt alle drie de elementen bevat. 

Dee gevoeligheid van de laser Doppler zou nog verder verbeterd kunnen worden 
doorr gebruik te maken van verwarmde peilstiften. Locale verwarming geeft een 
vasodilatatiee wat de totale microcirculatoire doorbloeding van de huid verbetert 
zonderr de meting te beïnvloeden. Deze toename van de doorbloeding zou het 
signaall van hervatting van de doorbloeding in de teen kunnen versterken. Deze 
nieuwee applicaties van zowel de laser Doppler als van het nieuwe apparaat 
verdienenn verder onderzocht te worden. 

Meetvariatie Meetvariatie 
Eenn van de redenen dat de TP en Tcp02 niet algemeen gebruikt worden als 
diagnostischee instrumenten is dat zij verondersteld worden niet betrouwbaar te 
zijnn door hun grote meetvariatie. De enkelbloeddruk en enkel/arm index zijn 
betrouwbaree parameters, terwijl de reproduceerbaarheid van TP en Tcp02 veel 
minderr grondig onderzocht zijn onderzocht in de klinische praktijk. Daarom 
hebbenn we de intra-, en inter-waarnemer reproduceerbaarheid van de TP, Tcp02, 
enkelbloeddrukk (AP) en arm bloeddruk (BP) en enkel-arm drukindex (ABPI) 
onderzocht.. De resultaten van deze studie zijn beschreven in hoofstuk 3. 

Dee intra- en inter-waarnemer reproduceerbaarheid na 1 dag en na 1 week van 
BP,, AP, ABPI en TP blijkt goed en vergelijkbaar met elkaar (ICC range 0,80 -
0,99),, met uitzondering van de meting van BP na 1 week. De Tcp02 blijkt wat 
minderr reproduceerbaar te zijn, maar is nog steeds redelijk reproduceerbaar (ICC 
rangee 0,62 - 0,98). De absolute variatie van alle parameters bleek echter groter te 
zijnn dan tot nu toe werd verondersteld (ongeveer 15%).7'8 In tegenstelling tot 
eerderee bevindingen is in de huidige studie niet alleen de intra-waarnemer variatie 
gemetenn maar ook de inter-waarnemer variatie, alsmede de biologische 
fluctuatiess in de tijd, wat meer overeenkomt met de klinische praktijk. 

Dee biologische variatie van de Tcp02 is groter dan de biologische variatie van 
dee bloeddruk metingen. Dit kan verklaard worden uit het feit dat de Tcp02 een 
microcirculatoiree parameter is. De microcirculatie wordt beïnvloed door zowel 
centralee (cardiovasculaire en pulmonale status) als lokale factoren (huid 
doorbloeding,, huid metabolisme en diffusie condities zoals dikte en samenstelling 
vann epidermis). Daarentegen worden de andere drukparameters voornamelijk 
beïnvloedd door variatie in de centrale bloeddrukregulatie. 

Voorr de interpretatie van de reproduceerbaarheid in de klinische praktijk wordt 
dezee uitgedrukt in de reproduceerbaarheids coëfficiënt (RC). De RC geeft aan 
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wanneerr het verschil tussen twee metingen significant kan worden verondersteld. 
Eenn significant verschil tussen twee metingen, i.e. een verschil groter dan de RC, 
geeftt aan dat het verschil niet veroorzaakt is door de variatie van de meting zelf, 
maarr door een verandering van de klinische situatie, zoals een succesvolle 
behandelingg of een verslechtering van de klinische situatie. In de gepresenteerde 
studiee was de RC vann BP: 31 mm Hg, van AP : 44 mm Hg, van ABPI: 27%, van 
TP:: 41 mm Hg, en van Tcp02: 30 mm Hg. Een RC van 44 geeft aan dat een 
verschill tussen twee enkeldrukken dat kleiner is dan 44 mm Hg, niet met meer 
dann 95% zekerheid kan worden verondersteld echt van elkaar te verschillen. Een 
verschill kleiner dan 44 mm Hg kan ook veroorzaakt worden door meetvariatie. In 
dee klinische praktijk moet de RC bij de interpretatie van uitslagen van onderzoek 
meegenomenn worden. Dit geldt in het bijzonder voor uitslagen rondom 
grenswaarden.. Indien de meetuitslag plus of minus de RC de grenswaarde 
overschrijdtt dient deze meting herhaald te worden. De variatie is tot nog toe nog 
niett uitgedrukt middels de RC, daarom is een vergelijking met de literatuur ook 
niett mogelijk. 

IdentificatieIdentificatie van optimale grenswaarden 
Onzee volgende stap was het bepalen van de optimale grenswaarden voor TP en 
Tcp022 bij de definitie van kritieke ischemie in vergelijking tot een referentie 
standaard.. Hoewel de keuze voor de referentie standaard van cruciaal belang is 
voorr de uitkomst van deze studie, bestaat er geen goede referentie standaard 
voorr kritieke ischemie. In voorgaande studies zijn wondgenezing, succes van 
vasculairevasculaire interventie en noodzaak van amputatie gebruikt als referentie 
standaardd voor kritieke ischemie. 

Classificatiee van kritieke ischemie is noodzakelijk voor de standaardisatie van 
dee klinische praktijk, een zorgvuldige indicatiestelling voor vasculaire interventie 
enn een goede vergelijking tussen de uitkomsten van verschillende onderzoeken. 
Daaromm hebben we de klinische indicatie voor vasculaire interventie (binnen 6 
maanden)) gebruikt als de beste plaatsvervangende referentie standaard. Deze 
definitiee is het best toe te passen in de klinische praktijk en praktisch in het gebruik 
bijj de behandeling van deze patiënten. 

Dee resultaten van deze studie laten zien dat bij patiënten met de symptomen 
vann kritieke ischemie en een hoge AP en/of ABPI wel degelijk sprake kan zijn van 
ischemiee waarbij een vasculaire interventie noodzakelijk is (58%). De selectie van 
patiëntenn die vasculaire interventie behoeven kan bevorderd worden door gebruik 
tete maken van TP en Tcp02. Er is sprake van kritieke ischemie indien de TP lager 
iss dan 30 mm Hg of de Tcp02 lager is dan 25 mm Hg. Indien de TP en Tcp02 

lagerr zijn dan de grenswaarde wordt de waarschijnlijkheid aanzienlijk vergroot dat 
vasculairee interventie noodzakelijk is. We concluderen dat de identificatie van 
patiëntenn die vasculaire interventie behoeven met behulp van TP en Tcp02 kan 
verbeteren. . 

BeoordelingBeoordeling van de klinische consequentie; design 
Dee evaluatie van diagnostische tests in relatie tot een plaatsvervangende 
referentiee standaard, zoals beschreven in hoofdstuk 4, is in principe niet compleet, 
omdatt het effect op de klinische uitkomst niet geëvalueerd is. Het nieuwe 
diagnostischee instrument biedt geen voordelen voor de klinische praktijkvoering 
zolangg het de klinische uitkomst niet verbetert. Daarom hebben we een 
diagnostischee gerandomiseerde klinische studie (D-RCT) opgezet om de waarde 
vann Tcp02 en teenbloeddruk in de klinische praktijk verder te kunnen 
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onderzoeken.. Vanuit methodologisch oogpunt is een D-RCT een relatief 
ongebruikelijkk model van diagnostisch onderzoek. In hoofstuk 5 beschrijven we de 
beweegredenen,, theoretische overwegingen, problemen, beperkingen en 
oplossingenn van een D-RCT, waarbij de diagnostische en therapeutische kwesties 
rondomm kritieke ischemie als een voorbeeld worden gebruikt. 

EenEen D-RCT is geschikt wanneer een echte referentie standaard niet 
beschikbaarr is en het effect van twee verschillende concepten (functionele versus 
anatomischee informatie) van behandelingsstrategieën op de klinische uitkomst 
mett elkaar vergeleken dienen te worden. Dit is van bijzonder van belang in 
situatiess wanneer de beslissing voor interventie (diagnose) niet op één moment 
genomenn wordt, maar een interactief proces in de tijd is, waarin de vaatspecialist 
eenn beoordeling maakt op basis van de klinische situatie, diagnostische 
bevindingen,, co-morbiditeit en complicatie risico. Bovendien kan met een D-RCT 
niett alleen het effect op de diagnose beoordeeld worden. Met een D-RCT wordt 
hett totale klinische effect beoordeeld, waaronder de bijwerkingen van diagnostiek, 
dee interpretatie en gebruik van de uitslag van de test door de arts, en complicaties 
vann behandeling. Anderzijds heeft een D-RCT ook enige nadelen zoals de power 
(onderscheidendd vermogen) en grootte van studie en de invloed van de 
behandelingg op de uitkomst parameter. Het opnemen van de behandeling in de 
uitkomstvariabelee introduceert namelijk een zogeheten black box waarin 
verschillendee factoren (de doeltreffendheid en gebruik van de test inclusief de 
subjectievee beoordeling door de arts en resultaten van behandeling) zijn 
betrokkenn welke de waarde van de test kunnen versterken of verminderen. 
Welbeschouwdd is de D-RCT de best bruikbare methode voor de beoordeling van 
dee waarde van TP en Tcp02 in de klinische praktijk. 

Omm de significantie van de studie te verbeteren zijn alle zogenaamde clear-cut 
casescases uitgesloten van deelname (patiënten met duidelijk ernstige en milde 
symptomenn van ziekte). Alleen de patiënten bij wie twijfel bestond over de 
diagnosee werden geïncludeerd in de studie omdat bij deze groep patiënten 
aanvullendee diagnostische informatie klinisch relevant is. Tevens zal een verschil 
tussenn de twee groepen eerder gedetecteerd kunnen worden indien alleen twijfel-
patiëntenn geïncludeerd worden in de studie, omdatt de twee 
behandelingsstrategieënn bij clear-cut cases niet snel tot een verschil in 
behandelingg en klinische uitkomst zullen leiden. 

StandStand van zake van de microcirculatoire technieken bij het management van 
kritiekekritieke ischemie 
Velee voorgaande studies hebben gesuggereerd dat de toepassing van TP en 
Tcp022 voordelen biedt bij het management van patiënten die verdacht worden van 
kritiekee ischemie.3'69-12 Echter, in tegenstelling tot deze eerdere studies en onze 
eigenn studie zoals beschreven in hoofdstuk 4, laat de D-RCT, zoals beschreven in 
hoofdstukk 6, zien dat het gebruik van TP en Tcp02 niet tot een klinische 
verbeteringg leidt. Er waren geen significante verschillen in pijn, wondgenezing, 
overleving,, amputaties, en kwaliteit van leven tussen de twee gerandomiseerde 
groepen.. Verder was het aantal diagnostische procedures niet verminderd door 
hett gebruik van deze twee objectieve parameters (TP en Tcp02). Kennelijk is de 
ervarenn arts met zijn klinische blik goed in staat om de ernst van de locale 
microcirculatiee afwijking te beoordelen en op basis hiervan een behandelplan op 
tee stellen. We concluderen dus dat het routinematig gebruik van TP en Tcp02 

geenn toegevoegde klinische waarde heeft bij het management van patiënten die 
verdachtt worden van kritieke ischemie. 
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Ookk al laat de huidige studie geen significant verschil zien tussen de beide 
managementt strategieën, kan het gebruik van TP en Tcp02 in potentie beter zijn. 
Dee meer meerwaarde van deze technieken kan immers gemaskeerd worden door 
velee factoren die invloed hebben op de uitkomst (zie voorgaande alinea over de 
blackblack box). Bovendien zou het aantal foutpositieve resultaten (diagnostische 
duplexx of angiografie zonder dat er een behandelbare vaatafwijking was) 
toegenomenn kunnen zijn doordat we een relatief hoge grenswaarde hebben 
gehanteerdgehanteerd bij de indicatie voor vasculaire interventie. Dit was nodig omdat we 
wildenn voorkomen dat patiënten onterecht niet behandeld zouden worden. Tevens 
zouu de meetvariatie van een enkele TP, en vooral Tcp02, een groot aantal 
foutnegatievee en foutpositieve uitkomsten kunnen hebben veroorzaakt. 

Inn tegenstelling tot de beperkte klinische waarde, is het gebruik van TP (middels 
laserr Doppler) en Tcp02 nuttig als een objectief instrument in de follow-up van 
patiëntenn bij onderzoek. Daarom raden wij aan om Tcp02 metingen alleen te 
beperkenn tot onderzoekssituaties, waarbij dan tevens herhaalde metingen 
noodzakelijkk zijn. Voor onderzoeksdoeleinden kan kritieke ischemie gedefinieerd 
wordenn indien er sprake is van een TP lager dan 30 mm Hg en een Tcp02 lager 
dann 35 mm Hg. Tevens is de TP noodzakelijk in de beoordeling van patiënten met 
diabetess mellitus bij wie de enkeldruk niet betrouwbaar te meten is ten gevolge 
vann media sclerose.13,14 

Verbeterenn van de kennis van de pathofysiologie van kritieke ischemie 

HetHet belang van de capillaire druk en microcirculatie bij kritieke ischemie 
Microcirculatoiree doorbloeding is essentieel voor de voeding van de huid. Het is 
feitelijkk de aangetaste microcirculatie die de symptomen veroorzaakt bij patiënten 
mett kritieke ischemie. Capillaire doorbloeding en transmural druk zijn nauwkeurig 
geregeldd door microcirculatoire vasoconstrictiemechanismen, die worden 
geactiveerdd door veranderingen in houding, maar op non-actief worden gezet door 
ischemiee en/of metabole afvalproducten. Dit proces leidt tot vasodilatatie. Het is 
bekendd dat capillaire doorstroming (rode bloedcel stroomsnelheid) en totale huid 
doorbloedingg (laser Doppler flux) veranderd zijn bij patiënten met ernstig 
vaatafwijkingenn van de benen.1516 Echter, informatie over de capillaire bloeddruk 
bijj deze groep patiënten was vooralsnog onbekend. 

TechnischeTechnische aspecten van capillaire bloeddrukmetingen 
Dee capillaire bloeddruk wordt bij mensen doorgaans gemeten met een servo-
nullingg microdrukmeter, die een olie-water interface bevat. Dit systeem kent 
enkelee beperkingen. Het systeem dient absoluut luchtvrij te zijn en de metingen 
dienenn verricht te worden onder een laagje water, wat de visualisatie van de 
capillairenn in de loop van de tijd belemmert.17 In een poging deze beperkingen te 
verbeterenn hebben we de uitvoerbaarheid en reproduceerbaarheid van capillaire 
bloeddrukmetingenn in de vingers onderzocht. Hierbij werd een alternatieve 
microdrukmeterr gebruikt, die een water-lucht interface bevat. In hoofdstuk 7 
beschrijvenn we de resultaten van deze studie, waaruit blijkt dat de capillaire 
bloeddrukk goed met deze alternatieve methode kan worden gemeten. De 
bloeddrukkenn komen overeen met de resultaten zoals beschreven door anderen 
diee gebruik hebben gemaakt van een (conventionele) microdrukmeter met een 
olie-waterr interface. De reproduceerbaarheid van het onderhavige systeem was 
acceptabell en vergelijkbaar met de conventionele methode. 
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Onafhankelijkk van het gebruikte systeem kent de dynamische capillaire 
bloeddrukk twee nadelen die de betrouwbaarheid zouden kunnen beïnvloeden. 
Allereerstt kan het aanprikken van de relatief grote pipet (diameter  4 urn) in een 
nietigg capillair (diameter  8 jjm) de doorbloeding en dientengevolge de druk 
beïnvloeden.. Ten tweede is het noodzakelijk om de huid te prepareren door de 
opperhuidd en bovenste lagen van het stratum corneum te verwijderen. Dit 
voorkomtt dat bij het aanprikken van de capillair de fragiele pipet breekt. Dit 
preparerenn zou een lokale ontstekingsreactie kunnen veroorzaken, wat een 
verstoringg van de doorbloeding en druk tot gevolg kan hebben. Hoewel het effect 
vann beide interventies op de bloeddruk in de capillairen niet direct onderzocht is, 
latenn de resultaten van de studie zien dat de bloeddruk in de capillairen gemeten 
kann worden zonder dat de doorbloeding gestoord wordt. Dit impliceert dat de 
directee bloeddrukmetingen in capillairen betrouwbaar kan geschieden. 

InvloedInvloed van de stand van het been op de microcirculatie bij gezonde 
proefpersonen proefpersonen 
Volgenss de literatuur is de bloeddruk in de capillairen van de voet tot nu toe alleen 
nogg maar gemeten bij twee vrijwilligers met behulp van een statische methode, 
zoalss beschreven in het klassieke werk van Levick en Michel: "het effect van 
houdingg op en huidtemperatuur op de bloeddruk in capillairen van de vingers en 
voeten."188 Zij laten zien dat de capillaire bloeddruk in de tenen toeneemt na het 
latenn afhangen van het been, en dat de bloeddruk van de capillairen gerelateerd is 
aann de bloeddruk in de venen. In hoofdstuk 8 beschrijven en evalueren we een 
opstellingg die simultane informatie geeft over de doorstroming (capillaire dichtheid, 
capillairee diameter, capillaire rode bloed stroomsnelheid en laser Doppler) en 
dynamischee capillaire bloeddruk metingen in de voeten van gezonde vrijwilligers in 
zowell zittende als liggende houding. 

Dee resultaten laten zien dat de capillaire bloeddruk in de grote teen significant 
toeneemtt bij afhangen, maar dat deze toename niet zo groot is als de toename in 
dee arteriële bloeddruk. De locale doorbloeding bleek niet significant te veranderen 
bijj deze houdingsverandering. Deze bevindingen bewijzen dat activatie van 
periferee vasoconstrictie mechanismen een overdracht van de orthostatische 
druktoenamee in de arteriën ten gevolge van houdingsverandering compenseert. 
Ditt is in overeenkomst met onze hypothese dat arteriolaire vasoconstrictie 
mechanismenn de overdracht van een toename in arteriële druk naar capillairen 
proberenn te vermijden om oedeemvorming te voorkomen.1920 

Dee constante microcirculatoire doorstroming suggereert dat 
doorstromingsregulatiee belangrijker is dan bloeddrukregulatie in de voet. 
Arteriolairee vasoconstrictie mechanismen lijken zich aan te passen aan de 
veneuzee druk (mogelijk door middel van de veno-arteriolaire respons) om een 
constantee doorstroming van de microcirculatie te waarborgen. Deze theorie is 
echterr niet bevestigd bij eerder observaties die aantonen dat microciculatoire 
doorbloedingg in de voet verandert bij houdingsveranderingen, zoals blijkt uit een 
afnamee in de rode bloedstroomsnelheid21'22 en laser Doppler flux.23,24 Het verschil 
tussenn deze en onze waarnemingen kan verklaard worden door het verschil in 
meettechniekk en meetlocatie. 

Onzee observaties kunnen nuttig zijn bij de klinische evaluatie van vasculaire 
interventies.. Omdat capillaire druk geregeld kan worden door vasoconstrictie 
mechanismen,, zou capillaire doorstroming (en mogelijk microcirculatoire 
doorstroming)) betere informatie kunnen geven over het effect en functioneren van 
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vasculairee interventies dan perifere bloeddrukmetingen die tot nu toe gebruikt 
worden. . 

InvloedInvloed van houding op de microcirculatie bij patiënten met perifeer vaatlijden 
Bijj een kritiek verminderde perifere arteriële bloeddruk zoals bij patiënten met 
perifeerr vaatlijden blijkt de regulatie mechanisme op een zelfde manier te werken. 
Dee resultaten zoals gepresenteerd in hoofdstuk 9 laten zien dat de capillaire 
bloeddrukk bij patiënten met perifeer vaatlijden niet significant vermindert ten 
opzichtee van gezonde vrijwilligers. In tegenstelling tot de capillaire bloeddruk, is de 
microcirculatoiremicrocirculatoire doorstroming (zoals gemeten met laser Doppler) en rode 
bloedcelbloedcel stroomsnelheid significant verminderd bij patiënten met ernstig perifeer 
vaatlijdenn (Fontaine stadia III en IV) in vergelijking tot gezonde proefpersonen en 
patiëntenn met claudicatio intermittens (Fontaine stadium II). Dit impliceert dat 
locale,, pre-capillaire weerstandsveranderingen essentieel zijn in de regulatie van 
dee capillaire perfusie druk, waarbij de capillaire transmurale drukverschillen 
wordenn beperkt ten behoeve van transcapillair transport. 

Dezee observaties suggereren een nauwkeurige balans tussen transcapillair 
transport,, capillaire bloeddruk en capillaire doorstroming. In het algemeen wordt 
getrachtt de capillaire (transmurale) druk boven de kritieke sluitdruk van capillairen 
tee houden (ongeveer 20 mm Hg), ook al gaat dit ten koste van doorstroming. 
Bovenn dit minimum, zoals in zittende houding in de teen, kan de capillaire 
bloeddrukk stijgen ten gevolge van een stijging in de veneuze druk, waarbij de 
capillairee doorstroming gewaarborgd wordt. 

Dezee eerste observaties ondersteunen de opvatting dat conservatieve 
therapeutischee mogelijkheden die de doorstroming verbeteren door vermindering 
vann de veneuze druk (zoals veneuze compressie therapie) effectief kunnen zijn. 
Naderr onderzoek naar de microcirculatoire regulatie mechanismen in ischemisch 
weefsell bij onder andere perifeer vaatlijden is noodzakelijk om de regulatie 
mechanismenn te ontdekken en therapeutische mogelijkheden te verkennen. 

ToekomstigeToekomstige mogelijkheden van capillaire bloeddruk metingen 
Capillairee bloeddrukmetingen (in handen en voeten) kunnen nieuw inzicht 
verschaffenn in de pathofysiologie van diverse ziekten. De gepresenteerde studies 
zijnn een eerste verkenning van de capillaire bloeddruk in de tenen bij patiënten 
mett perifeer vaatlijden, welke zijn verricht bij slechts 7 patiënten met kritieke 
ischemiee en bij 8 patiënten met claudicatio intermittens. De aanwezigheid en 
ontwikkelingg van oedeem voor en na revascularisatie is vooralsnog niet 
onderzocht.. Nader onderzoek bij patiënten met en zonder oedeem, en voor en na 
eenn vasculaire interventie, kunnen inzicht verschaffen in de rol van de capillaire 
bloeddrukk in de vorming van oedeem. Oedeemvorming is tevens een belangrijke 
factorr bij vele andere ziekten. Verder is de relatie tussen vasculaire interventies, 
enn conservatieve therapeutische mogelijkheden bij perifeer vaatlijden en de relatie 
tussenn diabetes en diabetische neuropathie nuttig om verder onderzocht te 
worden.. Behalve bij perifeer vaatlijden zou deze methode ook nieuw inzicht 
kunnenn verschaffen in de pathofysiologie van diverse vaatziekten, zoals 
chronischee veneuze insufficiëntie en microcirculatoire stoornissen, waaronder 
primairee en secundaire Raynaud (vasospastische ziekten). Tevens is de invloed 
vann diverse cardiovasculaire medicijnen vooralsnog onbekend.25 Als laatste, maar 
niett minder belangrijk, is de rol van de capillaire bloeddruk bij het ontstaan van 
oedeemm en bij de behandeling van sepsis (vascodilatatie of vasoconstrictie) nog 
onopgehelderd.2627 7 
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Dee invloed van kritieke ischemie op de kwaliteit van leven 

Tott slot is de kwaliteit van leven bij patiënten met ernstig perifeer vaatlijden 
onderzocht.. Uit de studie zoals beschreven in hoofstuk 10 blijkt dat patiënten met 
perifeerr vaatlijden een ernstig verlaagde, gezondheid gerelateerde kwaliteit van 
levenn hebben (HRQOL) op alle domeinen van de SF-36 vragenlijst. Patiënten met 
perifeerr vaatlijden scoren bijzonder laag op domeinen die gerelateerd zijn aan hun 
klachten,, zoals fysiek functioneren en rolbeperkingen ten gevolge van fysiek 
functioneren.. Maar deze patiënten scoren ook bijzonder slecht op domeinen die 
niett gerelateerd aan hun klachten zoals rolbeperkingen ten gevolge van 
emotionelee problemen en sociaal functioneren. Opmerkelijk is dat al deze 
aspectenn nauwelijks verbeteren ondanks intensieve behandeling, zoals kan 
wordenn afgeleid uit de grafieken gepresenteerd in hoofdstuk 6. De huidige 
vaatchirurgischee behandeling is gericht op pijnvermindering en wondgenezing, 
maarr leidt niet of nauwelijks tot een verbetering in de fysieke en mentale 
gezondheid.. Deze bevindingen worden bevestigd in een recente publicatie van 
Hernandez-Osnaa die concludeert dat veranderingen in de dimensies van kwaliteit 
vann leven zoals verkregen na revascularisatie niet verschilt van andere 
therapeutischee opties zoals conservatieve therapie en primaire amputatie.28 

Opp dit moment richt de behandeling van patiënten zich vooral op het verbeteren 
vann de fysieke gezondheid van het been, terwijl andere aspecten van welzijn 
(fysiekk functioneren en emotionele ondersteuning) onderbelicht blijven. Er dient in 
ditt kader nader onderzoek verricht te worden naar de status en behandeling van 
dee kwaliteit van leven zodat patiënten met kritieke ischemie beter integraal 
behandeldd kunnen worden. De SF-36 heeft echter zijn beperkingen en is niet in 
staatt om kleine veranderingen in patiënten met perifeer vaatlijden te meten omdat 
hett een algemene gezondheidsvragenlijst is. Tevens is er een grote variatie en is 
dee vragenlijst tamelijk subjectief.29* Het is daarom nodig om nieuwe specifieke 
vragenlijstenn voor perifeer vaatlijden te ontwikkelen en te evalueren. Alleen op 
dezee manier kunnen we de tekortkomingen en behoeften van vaatpatiënten beter 
lerenn herkennen en behandelen.31,32 
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Algemenee conclusies 

Microcirculatoiree technieken kunnen belangrijke aanvullende informatie 
verschaffenn over de ernst en de pathofysiologie van patiënten met kritieke 
ischemie,, maar hebben geen toegevoegde waarde in de klinische routine-
diagnostiekk en management. Kennelijk behoeft de klinische beoordeling door een 
ervarenn specialist geen aanvullende microcirculatoire evaluatie. 

Dee microcirculatoire technieken zijn daarentegen nog steeds erg nuttig voor 
wetenschappelijkk onderzoek. De combinatie van TP en Tcp02 zou als objectief 
criteriumm voor kritieke ischemie kunnen worden gehanteerd in de standaardisatie 
vann wetenschappelijk onderzoek. De teenbloeddruk kan het best gemeten worden 
mett behulp van een laser Doppler. 

Mett de ontwikkeling van capillaire bloeddrukmetingen in de voet is het mogelijk 
omm nader onderzoek te verrichten naar de pathofysiologie van kritieke ischemie en 
anderee ziekten doordat het nu mogelijk is om de microcirculatoire evaluatie van 
doorstromingg en druk parameters simultaan te meten. Nieuw pathofysiologisch 
inzichtt kan perspectief bieden op nieuwe (niet invasieve) behandelingsstrategieën 
vann kritieke ischemie. 

Perifeerr vaatlijden heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven. Er zou 
meerr aandacht besteed moeten worden aan onderzoek en behandeling die de 
kwaliteitt van leven van patiënten met perifeer vaatlijden verbeteren. Nader r 
ziektespecifiekk onderzoek naar de kwaliteit van leven is noodzakelijk. 
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