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Samenvatting g 

Ditt proefschrift beschrijft twee meetinstrumenten waarmee het 
aggregatiegedragg en de vervormbaarheid van rode bloedcellen kunnen worden 
bestudeerd.. Hoewel bij het ontwikkelen van deze instrumenten vooral de 
techniekk een grote rol speelt, staat het gedrag van de cellen centraal. Daarom 
wordenn eerst enkele eigenschappen van rode bloedcellen besproken. 

Rodee bloedcellen spelen een rol bij de aanvoer van zuurstof van de 
longenn naar de weefsels en bij het afvoeren van koolzuurgas van de weefsels 
naarr de longen. Om deze taak te kunnen vervullen moeten de cellen (0 * 8 um) 
zichh in hoge mate kunnen vervormen om zo de kleine vaten van de 
microcirculatiee (0 » 3 - 7 urn) te kunnen passeren. De vervormbaarheid van de 
cell  hangt voornamelijk af van: 1) de mechanische eigenschappen van het 
membraann dat de inhoud van de cel omvat, 2) de viscositeit van de vloeistof in 
dee cel en 3) de mate van vulling. Naast de eigenschap zich te kunnen 
vervormenn hebben rode bloedcellen de neiging te gaan aggregeren bij lage 
stroomsnelhedenn van het bloed. Tijdens dit aggregatieproces plakken cellen aan 
elkaarr als muntjes in een geldrol, de zogenaamde rouleaux (zie figuur 1.3). In 
eenn later stadium kunnen rouleaux ook in zowel de lengterichting als zij-aan-
zij,, aan elkaar plakken tot grote 3D aggregaten (tot ongeveer 0.5 mm). 
Aggregatenn kunnen weer worden afgebroken door de stroming te verhogen. 

Wanneerr de mechanische celeigenschappen zijn verstoord kan dit de 
bloedstroomm op verschillende manieren beïnvloeden. Een verlaagde 
vervormbaarheidd kan de microcirculatie verstoppen waardoor achterliggend 
weefsell  onvoldoende van zuurstof wordt voorzien. In grotere vaten leidt een 
afgenomenn vervormbaarheid tot een hogere viscositeit waarbij de bloeddruk 
moett stijgen om de doorstroming in stand te houden (hypertensie). Een sterkere 
neigingg tot aggregeren kan kleine vaten verstoppen. In grotere vaten wordt 
enigee aggregatie zelfs gunstig verondersteld. Hoewel uit onderzoek is gebleken 
datt bij verschillende ziektebeelden de celvervormbaarheid en/of het 
aggregatiegedragg blijkt te zijn verstoord, is het niet altijd duidelijk of de 
celafwijkingenn oorzaak of gevolg zijn van de ziekte. De twee meetinstrumenten 
enn meetmethodes die in dit proefschrift worden besproken kunnen klinisch 
onderzoekk op dit gebied bevorderen. 
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Mett de Laser-assisted Optical Rotational Cell Analyzer (LORCA) kunnen de 
vervormbaarheid,, het aggregatiegedrag en de relaxatietijd (vormherstel na 
uitrekking)) van rode bloedcellen worden bestudeerd. Met de geautomatiseerde 
reoscoopp kan de vervormbaarheid van een groot aantal individuele cellen 
wordenn bepaald zodat inzicht wordt verkregen in de vervormbaarheids-
verdeling. verdeling. 

Aggregatie e 

Dee bloedbezinkingstest (sedimentatietest) wordt vaak gebruikt om een 
verhoogdd aggregatiegedrag aan te tonen bij infectieziekten. Wanneer de neiging 
tott aggregeren is toegenomen is de bezinkingstijd korter. Het nadeel van deze 
eenvoudigee meetmethode is de lange meetduur (> 1 uur) voordat uitsluitsel 
wordtt verkregen. 

Inn de hoofdstukken 2-4 wordt de Laser-assisted Optical Rotational Cell 
Analyzerr (LORCA) beschreven. Met dit geautomatiseerde instrument kan een 
aggregatiemetingg in enkele minuten worden uitgevoerd. De meetmethode is 
gebaseerdd op syllectometrie in een Couette-systeem. Hierin wordt bloed tussen 
tweee gecentreerde glazen cilinders in stroming gebracht door de buitenste 
cilinderr (cup) te laten draaien. Tegelijkertijd wordt de bloedlaag belicht en 
wordtt de intensiteit van het terugverstrooide licht (backscatter) gemeten. De 
intensiteitt van dit licht hangt af van de vorm van de cellen (in stroming) of van 
dee aggregatietoestand waarin ze verkeren (bij stilstand van de cup). Wanneer 
plotselingg de rotatie wordt gestopt zullen de nog uitgerekte cellen hun 
oorspronkelijkee vorm aannemen (plotselinge intensiteitsverhoging) waarna het 
aggregatieprocess op gang komt (geleidelijke intensiteitsverlaging). De gemeten 
intensiteitscurvee wordt het syllectogram genoemd. 

Syllectometriee onderscheidt zogenaamde dynamische (kinetische) en 
statischee aggregatieparameters. Kinetische parameters beschrijven hoe snel 
rouleauxx en 3D aggregaten worden gevormd. Statische aggregatieparameters 
beschrijvenn in welke mate rode bloedcellen aggregeren. Met deze 
verscheidenheidd aan aggregatieparameters wordt het aggregatieproces beter 
beschrevenn dan met enkele oudere systemen die één gecombineerde 
aggregatieparameterr bepaalden (aggregatie-index). 

Mett de LORCA worden waarden van aggregatieparameters met hoge 
matee van reproduceerbaarheid verkregen. Aggregatie blijkt afhankelijk te zijn 
vann de temperatuur. Dit staat waarschijnlijk in verband met de viscositeit van 
plasmaa welke ook temperatuurafhankelijk is. Het is daarom van belang 
metingenn altijd bij 37°C uit te voeren. Verder blijkt het aggregatiegedrag 
afhankelijkk te zijn van bewaarcondities. De mate van aggregeren neemt sterk af 
wanneerr bloed gedurende een dag bij kamertemperatuur wordt bewaard terwijl 
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ditt effect klein is wanneer bloed, gedurende dezelfde tijd, bij 4 °C wordt 
bewaard. . 

Hett dalende deel van het syllectogram wordt veelal beschreven door 
tweee karakteristieke tijden (e-machten) die weergeven hoe lang het duurt 
voordatt een belangrijk deel van de aggregatie (rouleaux en 3D aggregaten) 
heeftt plaatsgevonden. De intensiteitspiek in het syllectogram en het effect van 
sedimentatiee worden niet in deze mathematische beschrijving meegenomen. 
Sedimentatiee is een erg langzaam proces wat het 2 minuten durende 
syllectogramm nauwelijks beïnvloedt. De intensiteitspiek in het syllectogram 
wordtt toegeschreven aan de collectieve vormverandering (celrelaxatie) die 
optreedtt na het plotseling stilzetten van de cup. 

Inn hoofdstuk 4 is beschreven hoe de stroming tussen de cilinders 
verlooptt na het plotseling stilzetten van de draaiende cup. Uit dit theoretische 
stromingsmodell  is gebleken dat de stroomsnelheid niet gelijk verdeeld is in de 
spleett tussen de twee cilinders. Het relaxeren en aggregeren van de cellen vindt 
hierdoorr niet collectief plaats, maar in de tijd verspreid. Het effect hiervan is 
voorall  merkbaar wanneer het uitsterven van de stroming langzaam verloopt in 
verhoudingg tot de celrelaxatie. Dit treedt met name op wanneer de afstand 
tussenn de cilinders groter dan 0.6 mm wordt genomen. 

Eenn tweede belangrijke vinding uit hoofdstuk 4 is de uitbreiding van de 
mathematischee syllectogram-representatie met een extra term die de piek 
meeneemtt in de beschrijving. Niet alleen worden hierdoor aggregatie-
parameterss beter bepaald maar ook komt de gemiddelde relaxatietijd van cellen 
inn bloed beschikbaar. 

Dee verbeterde mathematische beschrijving van het syllectogram is 
gebruiktt om de invloed van het stromingsverval op de bepaling van de 
relaxatie-- en aggregatieparameters te kunnen bepalen. Hoofdstuk 4 laat zien dat 
eenn langzaam uitstervende stroming de celrelaxatie verlengt. Bovendien treedt 
dee intensiteitspiek later op en met een lagere intensiteit. Hierdoor valt de 
aggregatie-indexx lager uit en is de amplitude van het syllectogram, welke de 
matee van aggregeren representeert, afgenomen. 

Dee bevindingen tonen aan dat celrelaxatie en -aggregatie sterk worden 
beïnvloedd door de geometrie van de aggregometer. Voor toekomstig onderzoek 
mett Couette-aggregometers wordt aanbevolen de afstand tussen de cilinders te 
beperkenn tot 0.6 mm. 

Vervormbaarheid d 

Dee vervormbaarheid van rode bloedcellen wordt soms gemeten door bloed te 
filtrerenfiltreren met speciaal filtreerpapier. Cellen met een afgenomen 
vervormbaarheidd worden verondersteld moeizamer door de gaatjes van het 
filterfilter  (« 5 um) te gaan waardoor het volume dat per minuut het filter passeert 
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(filtratie-index)) afhangt van de celvervormbaarheid. Wanneer de filtergaatjes 
verstoptt raken door stijve deeltjes geeft deze techniek echter een verkeerd 
beeld.. Vooral witte bloedcellen, die in pathologien in aantal soms zijn 
toegenomen,, kunnen de gaatjes verstoppen, met als gevolg een onzuivere 
vervormbaarheidindicatie. . 

Eenn alternatieve methode is ektacytometrie. Met deze techniek worden 
cellenn in een viskeus medium onderworpen aan een Couette-stroming tussen 
tweee gecentreerde glazen cilinders. In deze stroming vervormen cellen zich tot 
ellipsoïdenn met hun lengteas in de richting van de stroming. Een laserbundel 
wordtt door de verdunde celsuspensie verstrooid en het ontstane patroon wordt 
opp een schermpje afgebeeld. Deze afbeelding kan met een ellips worden 
beschrevenn en de asverhouding van die ellips is een goede benadering van de 
gemiddeldee asverhouding van de cellen. De lange as (a) en korte as (b) van de 
ellipss worden gebruikt om de elongatie-index (EI) te berekenen 
(EI(EI = (a-b)/(a+b)), die als maat dient voor de gemiddelde vervormbaarheid van 
dee cellen. Met de LORCA (hoofdstukken 2-4) kan op basis van ektacytometrie 
dee celvervormbaarheid worden gemeten. Het grootste verschil met eerder 
beschrevenn systemen is het gebruik van een videocamera en 
beeldverwerkingstechniekenn om de ellips te bepalen die de ellips het best 
beschrijft.. Met deze techniek is een hoge meetnauwkeurigheid verkregen. 
Verderr is de LORCA een geautomatiseerd instrument waarbij de gemiddelde 
EIEI en de meetfout automatisch worden bepaald als functie van de stroming 
(shearr stress). 

Doorr de hoge mate van automatisering is de LORCA geschikt voor 
klinischee toepassingen. Het nadeel is echter dat met behulp van ektacytometrie 
alleenn de gemiddelde vervormbaarheid wordt gevonden. Het gemiddelde kan 
verlaagdd zijn doordat alle cellen iets minder vervormbaar zijn, maar ook 
doordatt er een kleine fractie stijve cellen aanwezig is. Vooral de aanwezigheid 
vann zelfs een gering aantal stijve cellen kan de microcirculatie ernstig 
verstoren.. Het zou daarom beter zijn de vervormbaarheids-verJe/mg te meten 
vann een groot aantal cellen in een bloedmonster. Een techniek waarmee de 
vervormbaarheidd van individuele cellen kan worden gemeten heet micropipette 
aspiration.aspiration. Met deze techniek wordt (een deel van) de celmembraan opgezogen 
inn een micropipet. De zuigkracht (onderdruk) die daarvoor nodig is, dient als 
maatt voor de vervormbaarheid. Dergelijke technieken zijn bijzonder 
arbeidsintensieff  en zijn daarom zelden ingezet om een indruk te krijgen van de 
vervormbaarheids-verdelingg van cellen in een bloedmonster. In hoofdstuk 5 
wordtt een geautomatiseerde reoscoop beschreven waarin cellen worden 
onderworpenn aan een stroming tussen twee tegengesteld draaiende glazen 
schijfjess (zie figuur 5.1). Met een microscoop wordt gefocusseerd op een klein 
gebiedjee (100x80 um2) nabij de stilstaande vloeistoflaag in het midden tussen 
dee vlakke plaatjes. Hier staan de cellen praktisch stil terwijl ze toch vervormd 
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wordenn door  de stroming er  omheen. Met geavanceerde 
beeldverwerkingstechniekenn worden cellen automatisch in het beeld 
gelokaliseerd.. Voor  iedere cel wordt de ellips bepaald die de cel het best 
beschrijftt  en wordt geëvalueerd of de bepaling betrouwbaar  is. Als 
vervormbaarheids-indexx wordt in de reoscopie over  het algemeen de 
verhoudingg van de lange as (a) en de korte as (b) van de ellips genomen. De 
gebruikerr  hoeft slechts de door  de computer  goedgekeurde cellen te evalueren 
enn eventuele missers met de muis weg te klikken. In tegenstelling tot in de 
literatuurr  beschreven systemen kan met deze reoscoop de vervormbaarheid van 
eenn enkele cel in minder  dan 2 seconden worden bepaald. Hiermee is het 
mogelijkk  geworden de vervormbaarheids-verüfe/zng te bepalen van rode 
bloedcellenn in een bloedmonster. 

Inn hoofdstuk 6 wordt de reoscoop ingezet om de vervormbaarheids-
verdelingg van rode bloedcellen in bloedmonsters van gezonde vrijwilliger s en 
vann patiënten te bepalen. De vervormbaarheids-verdeling van gezonde rode 
bloedcellenn lijk t klokvormi g hoewel de linker  staart doorgaans iets is opgetild. 
Hoewell  hoofdstuk 6 geen uitgebreid klinisch onderzoek beschrijft, is duidelijk 
tee zien dat de vervormbaarheids-verdeling van enkele patiëntenbloedmonsters 
duidelij kk  meer  stijvere cellen bevatten. In veel van de beschreven gevallen 
blijk tt  de breedte van de klokvormige verdeling (spreiding) duidelijk toe te 
nemenn wanneer  er  stijvere cellen in het bloedmonster  voorkomen. Bij  een 
dialysepatiëntt  die werd behandeld met EPO bleek de gemiddelde 
vervormbaarheidd niet anders te zijn ten opzichte van de groep gezonde 
vrijwilligers .. De spreiding echter, was verhoogd. Dit voorbeeld geeft het 
mogelijkee belang aan van de spreiding als meetparameter  om afwijkingen in 
vervormbaarheidd aan te tonen. 

Omm de aanwezigheid van afwijkende celfracties te kwantificeren werden 
vervormbaarheids-verdelingenn van pathologische bloedmonsters vergeleken 
mett  de verdeling van een groep gezonde vrijwilliger s (controleverdeling). De 
celfractiee die onder  de controleverdeling viel, werd normaal verondersteld en 
dee overige fractie werd gesplitst in een hypovervormbare (minder  vervormbare) 
enn een hypervervormbare (sterk vervormbare) fractie. Bij  sikkelcelpatiënten 
bleekk de /rjpovervormbar e fractie verhoogd te zijn, bij  dialysepatiënten 
behandeldd met EPO bleek de /lypervervormbare fractie verhoogd te zijn. Naast 
dee gemiddelde vervormbaarheid zijn de vervormbaarheids-spreiding en de 
normale,, hypovervormbare en hypervervormbare celfractie, veelbelovende 
parameterss die het onderzoek naar  afwijkingen in celvervormbaarheid kunnen 
bevorderen. . 
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Aanbevelingenn voor  toekomstig onderzoek 

Mett de LORCA kunnen we nu op een eenvoudige wijze de vervormbaarheid, 
hett aggregatiegedrag en de relaxatietijd van rode bloedcellen in een 
bloedmonsterr bepalen. De geautomatiseerde reoscoop stelt ons in staat de 
vervormbaarheidd van grote aantallen individuele cellen te bepalen zodat we ook 
dee beschikking krijgen over de vervormbaarheidsverdeling. Beide instrumenten 
kunnenn klinisch worden toegepast om de relatie tussen mechanische 
celeigenschappenn en pathologien te bestuderen. Hieronder enkele 
aanbevelingenn voor toekomstig onderzoek. 

Hett is belangrijk te bepalen of een slechte celvervormbaarheid en een 
sterkeree neiging tot aggregeren daarwerkelijk het zuurstoftransport nadelig 
beïnvloeden,, en in welke mate. Dit kan worden gedaan door de relatie tussen 
celeigenschappenn en de oxygenatie van weefsel te bestuderen. 

Dee nieuwe methode voor het beoordelen van de relaxatie van rode 
bloedcellenn uit de piek van het syllectogram is getest met bloed van gezonde 
vrijwilligers.. De makkelijk toepasbare meetmethode kan waarschijnlijk ook op 
patiëntenbloedd worden toegepast zodat de relatie tussen pathologien en de 
elastischee eigenschappen van het celmembraan kan worden bestudeerd. 

Dee reoscoop kan een waardevol instrument zijn voor het vaststellen van 
eenn verhoogd aantal hypervervormbare cellen als respons op EPO-injecties, 
zoalss was gevonden bij dialysepatienten die met dit hormoon werden 
behandeld.. De reoscoop kan ook zinvol zijn voor het volgen van het 
ziektebeeldd van sikkelcel-patienten of voor het vaststellen van de ernst van een 
infectiee met malaria tropica. 

Zowell  de LORCA als de reoscoop kunnen worden ingezet bij het 
bestuderenn van het effect van bloedopslag of het gebruik van hart-long 
machiness op de mechanische eigenschappen van de rode bloedcellen. De 
instrumentenn kunnen ook nuttig zijn bij het bestuderen van de invloed van de 
plasmasamenstellingg op de mechanische eigenschappen van de cellen, of bij het 
bestuderenn van het tijdelijke effect van geneesmiddelen, b.v. in de klinische 
farmacologie. . 

Hett bepalen van de celvervormbaarheids-verdeling is slechts één 
toepassingg waarbij een reoscoop kan worden ingezet. Een dergelijk systeem 
kann ook worden ingezet voor het bepalen van de relaxatie-tijdsconstante van 
individuelee cellen en voor het bepalen van de verdeling van deze parameter. 
Tenn slotte kan de reoscoop ook worden gebruikt voor het bepalen van plaatjes-
off  rode bloedcel-aggregatie of voor het bestuderen van andere deeltjes in 
stroming. . 
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