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De Laser Doppler techniek (Laser Doppler Perfusion Monitoring, LDPM) is 

een bekende niet-invasieve optische diagnostische techniek waarmee de 

conditie van de microcirculatie van de huid continu kan worden gemeten. 

Omdat veel vaatziektes tot verstoringen in de microcirculatie leiden, wordt 

LDPM veelvuldig in vaatonderzoek gebruikt. Hoewel LDPM al enkele tien-

tallen jaren bestaat, kent deze meetmethode nog steeds enkele tech-

nische beperkingen die het gebruik ervan in de dagelijkse klinische praktijk 

in de weg staan. 

Dit proefschrift beschrijft resultaten van een onderzoek dat in het kader 

van een Europees onderzoeksproject standarisatie van de Laser Doppler 

flowmetrie apparatuur tracht te bewerkstelligen en de klinische toepassing 

van LDPM tracht te bevorderen. Binnen het Europees consortium zijn 

meerdere LDPM-studies uitgevoerd om het effect van het gebruik van ver-

schillende probes en meetapparatuur op de uitslag van de metingen in een 

klinische setting te kunnen evalueren. Tevens werd een nieuwe analyse-

methode ontwikkeld die gebruikt kan worden om met behulp van LDPM-

metingen  patiënten te onderzoeken. 

In Hoofdstuk 2 wordt het effect van de afstand tussen de detecterende 

en belichtende glasvezels op de flux onderzocht. In de proefopstelling werd 

een twee-kanaals LDPM-monitor gebruikt waarop een probe met twee 

detectievezels werd aangesloten. Deze detectievezels bevonden zich op 

een afstand van 0,2 en 1,0 mm van de belichtende glasvezel. De probe 

was op de top van de grote teen geplaatst van 8 gezonde controlepersonen 

en 11 proefpersonen waarvan bekend was dat ze een vaatziekte hadden. 

In de meeste metingen vertoonden de fluxsignalen bij beide 

vezelafstanden zeer veel overeenkomsten. Per vezelafstand gaven de 

gemeten fluxwaarden voor de controle groep en de test groep geen 

significante verschillen te zien. Verder bleek de huidtemperatuur (22-34 

°C) de microcirculatie in de top van de grote teen sterk te beïnvloeden. 

Voor beide vezelafstanden nam de flux verhoudingsgewijs en gelijkmatig 

toe, waarbij de flux bij 1,0 mm vezelafstand hoger was dan die gemeten 

bij 0,2 mm. Het fiber-flux-ratiosignaal, dat verkregen wordt door de flux 

gemeten bij 0,2 mm te delen door de flux gemeten bij 1,0 mm, was 

significant verschillend tussen de gezonde controles en de patiëntengroep 

(p < 0,05). Samenvattend kan worden gesteld dat de in vivo gemeten flux 

afhankelijk is van de afstand tussen de belichtende en detecterende vezels 

in de LDPM probe. De fiber-fluxratio, die gemeten kan worden m.b.v. een 

multi-vezelprobe, verdient nadere aandacht. Dit zou wel eens een goede 

parameter kunnen zijn om een gezonde en een afwijkende microcirculatie, 

onafhankelijk van de huid-temperatuur, van elkaar te kunnen 

onderscheiden. 
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De handelingen waarmee, klinisch, de microvasculaire perfusiereserve 

vastgesteld wordt is niet gestandariseerd, evenmin als de analyse van de 

daarop volgende fysieke reactie. Doel van het onderzoek in Hoofdstuk 3 

was een reproduceerbare analysetechniek voor reactieve hyperaemie voor 

LDPM na occlusie (PORH) te ontwikkelen. De fluxwaarden werden bij 24 

PAOD-patiënten, Fontaineklasse II-III, gemeten en bij 30 gezonde 

controles. De PORH werd op de bovenkant (dorsum) van de voorvoet 

gemeten, nadat de doorbloeding gedurende 3 minuten was onderbroken 

door het afbinden van het bovenbeen. De registraties werden aan de hand 

van vijf parameters geanalyseerd: de flux tijdens rust (resting flux, RF), 

tijd-tot-rustwaarde (tRF), maximale flux (MF) die tijdens de hyperaemie 

werd bereikt, tijd tot maximale flux (tMF) en tijd tot half herstel (tHR). De 

responstijden bleken alle significant te verschillen tussen controles en 

patiënten, de fluxwaarden niet. Met behulp van tRF kon 88,5% van de 

gezonde proefpersonen en PAOD-patiënten correct onderscheiden worden. 

Aan de hand van dit onderzoek concludeerden wij dat tRF een zeer goede 

maat is om de conditie van de microcirculatie te bepalen uit analyse van 

PORH. 

Een andere beperking van de LDPM-techniek is het verschil in 

signaalverwerking tussen instrumenten. In Hoofdstuk 4 worden daarom 

de fluxsignalen van twee verschillende LDPM-monitoren in een klinische 

studie met elkaar vergeleken. De flux en de responstijden na een post-

occlusiereactive-hyperaemietest werden op twee verschillende plaatsen 

gemeten: op de top van de grote teen en op de bovenkant van de voet van 

proefpersonen die een breed scala van perfusiecondities vertegen-

woordigden. Twee meerkanaals LDPM-monitoren werden gelijktijdig 

gebruikt om de doorbloeding op de top van de grote teen en op de boven-

kant van de voorvoet te meten met twee probes met meervoudige 

glasvezels voor detectie. De metingen werden in drie groepen van tien 

proefpersonen gemeten: tien gezonde controles, tien patiënten met 

vaatstoornissen als gevolg van suikerziekte (Diabetes mellitus) en tien 

patiënten die leden aan atherosclerose (peripheral arterial obstructive 

disease, PAOD). De volgende fluxwaarden werden gemeten: flux tijdens 

rust en maximale flux, en drie karakteristieke responstijden van de PORH-

test. Zowel op de teen als de voorvoet registreerden beide monitoren 

dezelfde fluxpatronen, maar gaven wel verschillende fluxwaarden te zien 

bij verschillende vezelafstanden. Er werden geen verschillende fluxwaarden 

gemeten tussen de controles en de patiëntengroepen. De responstijden 

gemeten op eenzelfde positie op de voet waren praktisch gelijk voor beide 

monitoren en voor alle vezelafstanden. Iedere monitor registreerde wel 

een significant verschil in tRF, de tijd die de flux nodig had om na de 

occlusie weer de rustwaarde van de flux te bereiken, en gemeten op de 

voorvoet, tussen de PAOD-patiënten en de gezonde controles. 
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Van alle gemeten waarden, gaven de responstijden de meeste 

aanwijzingen om gezonde controles van patiënten te onderscheiden. Dit 

gold voor beide monitoren. Verder waren de relatieve fluxwaarden voor 

beide monitoren in veel gevallen gelijk. Alle andere (niet-tijdsafhankelijke) 

fluxwaarden hadden een correctiefactor nodig om resultaten van 

verschillende monitoren en probes met elkaar te kunnen vergelijken. 

In Hoofdstuk 5 is een model ontwikkeld waarmee de dynamica van de 

weefseldoorbloeding kan worden voorspeld uit analyse van de PORH, 

gemeten met LDPM op het onderbeen. Dit model is gebaseerd op twee 

tijdsconstanten (τ1 en τ2) en de verhouding tussen de maximum flux (MF) 

en rustwaardeflux (RF). Met deze drie constanten was het mogelijk een 

kwantitatieve vergelijking tussen verschillende experimenten uit te voeren. 

We stellen voor, om dit model als toekomstige rekenstandaard te 

gebruiken. Speciaal voor dit doel werd een computerprogramma 

ontwikkeld dat de constanten berekent uit de fit tussen de gemeten 

waarden en de berekende waarden. 

Laser-Doppler-fluxsignalen vertonen tijdsafhankelijke fluctuaties die door 

fysiologische fenomenen zoals hartslag, ademhaling en locale door-

bloedingsveranderingen veroorzaakt worden. Deze fluctuaties worden vaak 

tijdens de data-analyse weggefilterd. In Hoofdstuk 6 wordt nagegaan of 

de laser-Doppler-fluxfluctuaties die door de hartslag veroorzaakt worden 

klinisch bruikbare informatie bevatten. Nagegaan werd in hoeverre het 

type LDPM-apparaat, de probe-positie en de afstand tussen de glasvezels 

hierop van invloed waren. Door twee verschillende LDPM-apparaten in 

combinatie met de verschillende twee multifiberprobes gelijktijdig op twee 

verschillende posities op de voet te plaatsen (zoals beschreven in 

hoofdstuk 4), werden fluxsignalen in de PORH-test van patiënten met 

PAOD (Fontaineklasse II-III) en patiënten met diabetes mellitus 

vergeleken met die van gezonde controles. De fluxsignalen werden met 

een banddoorlaat- filter tussen 0,5 en 3 Hz gefilterd en vervolgens met de 

z.g.n. root-mean-square-techniek bewerkt en gemiddeld over een periode 

van 4 seconden. De aldus bewerkte fluxsignalen hadden dezelfde vorm als 

de orginele signalen. De verhouding tussen de bewerkte signalen en de 

fluxsignalen, pulsatiliteit genoemd, was bij de PAOD-patiënten voor alle 

kanalen gemeten op de voorvoet, en voor 1 kanaal gemeten op de top van 

de grote teen, significant kleiner dan bij de controles (p < 0,05). Voor 

iedere probe had de pulsatiliteit ongeveer dezelfde waarde, ongeachte met 

welke glasvezelafstand of welk apparaat gemeten was. De pulsatiliteit 

gemeten tijdens de piek van de reactieve hyperaemie had een 

maximumwaarde van ongeveer 0,3. Uit dit onderzoek is geconcludeerd dat 

de Laser-Doppler-fluctuaties die door de hartslag veroorzaakt worden op 

zich klinisch relevante informatie bevatten. 
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Dit proefschrift richt zich voornamelijk op metingen van de post-occlusie 

reactieve-hyperaemietest (PORH) met Laser-Doppler-Flow-Monitoring 

(LDPM). In onze studies hebben we gezonde proefpersonen en patiënten 

die lijden aan een geringe tot milde vorm van PAOD met LDPM op een niet 

invasieve wijze onderzocht. Met behulp van de fluxratio, de tijdsafhan-

kelijke parameters en de pulsatiliteit konden de verschillende groepen 

onderscheiden worden. De klinische toepasbaarheid van LDPM is door dit 

onderzoek mogelijk een stapje dichterbij gekomen. 

 

 






