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B. Faciliteiten
1. Welke faciliteiten zijn nodig voor een adequate uitvoering van de vraagstelling?
• TOPCam-instrument (beschikbaar binnen Biomedical Photonic Imaging)
• (Deels) commercieel verkrijgbare, deels te ontwikkelen technieken om weefsel zuurstof
saturatie metingen te kunnen verrichten.
• Steriele probes om in proef opstelling bij vrijwilligers te kunnen meten op bewegend
weefsel (oppervlakkige spieren)
2. Wat zijn daarbij mogelijke risico’s voor de voortgang van de opdracht?
Literatuur: metingen zij met name van waarde en reeds verricht bij darmchirurgie; de vraag of ook
op een bewegend object betrouwbaar gemeten kan worden is de eerste vraag van dit project. Bij
negatieve beantwoording is dit tevens het einde van het project. Indien echter succesvol dan is
uitbreiden naar de klinische situatie afhankelijk van de snelheid waarmee protocol goedgekeurd
wordt door METC

C. Overige opmerkingen

-

D. Inhoudelijke informatie MDO-opdracht
Omschrijving van de technisch geneeskundige vraagstelling:
Achtergrond
Chirurgische coronaire revascularisatie (CABG) op het kloppend hart is een techniek die sinds
een 15 tal jaren wordt toegepast. Het succes van de ingreep hangt af van de mate waarin de
coronaire bloedstroom kan worden herstelt om aan de zuurstofbehoefte van het (contractiele)
myocardweefsel te voorzien. Belemmeringen in de coronaire bloedstroom zoals een knik in het
aanvoerend vat, een te hoge weerstand in het aanvoerend vat (spasme), een te lage
perfusiedruk, een niet goed uitgevoerde anastomose tussen aanvoerend en ontvangend vat of
een slechte run off distaal van de anastomose , die allen kunnen leiden tot cardiale ischemie, zijn
lastig te detecteren tijdens de ingreep. Detectie tijdens de kloppend hart procedure is mogelijk en
zinvol: eventuele effecten op een meting zijn na het herstel van de coronaire circulatie (loslaten
van de klem op het vat) direct zichtbaar; dit in tegenstelling tot de zelfde ingreep op stilliggend
hart (met gebruik van hart long machine)
De huidige technieken om te beoordelen of er een voldoende coronaire bloedstroom na het
verrichten van de anastomose aanwezig is zijn:
ECG: Tijdens de ingreep geeft het ECG slechts indirecte en meestal onvolledige informatie;
indirect: pas als het intracellulaire metabolisme te kort schiet uit zich dit als ECG afwijkingen en
onvolledig omdat het ECG tijdens de operatie slechts een klein deel van het hart oppervlakte
bestrijkt en meestal juist niet de regio waarin de revascularisatie plaats vindt. Bovendien is het
myocard farmacologisch zodanig geconditioneerd (beta blokkade) dat er sprake is van een
rusttoestand tijdens de ingreep zodat ook een mogelijk onvoldoende revascularisatie niet direct
tot ischemische waarnemingen zal leiden.
Echocardiografie: Ook deze meting is indirect: cardiale ischemie uit zich pas laat in
wandbewegingsstoornissen. Evenals voor het ECG geldt ook hier dat eventuele onvoldoende
revascularisatie niet direct tot wandbewegingsstoornissen zal leiden
Doppler flow metingen in het aanvoerend vat (conduit). Hoewel dit wel een directe meting is, die
in theorie die informatie zou moeten kunnen leveren waarop de ingreep gericht is (goede flow
door de coronairen) leert de praktijk dat deze metingen technisch lastig zijn en ook lastig te
interpreteren zijn. Theoretisch betekenen lage flow velocity waarden natuurlijk niet dat er ook lage
volume flow is en vice versa. Bovendien moet tot op heden het aanvoerend vat ontdaan worden
van begeleidend weefsel (skeleteren) om adequate metingen mogelijk te maken. Ten derde is
ook de flow naar een bepaalde regio afhankelijk van de te verrichten arbeid van die regio en in
een rust situatie is die flow lager dan in een gestimuleerde toestand
De te onderzoeken weefselperfusie-meting kent in theorie de meeste van deze beperkingen niet:
de techniek meet de perfusie in de microcirculatie, dus op het niveau waarop de uitwisseling van
zuurstof met het weefsel plaatsvindt. In feite zou deze meting dezelfde directe informatie over het
slagen van de revascularisatie kunnen geven als de Doppler flow meting, maar dan zonder de
beperkingen die eigen zijn aan de doppler techniek.
Naast de beschikbare optische techniek voor de meting van weefselperfusie bestaan ook
technieken die het locale zuurstofgehalte of zuurstofsaturatie meten. Bijgaande literatuur geeft
een redelijk goed inzicht in de tot op heden in de kliniek gebruikte toepassing; met name bij
darmchirurgie blijkt de techniek het optreden van darmnaad lekkage (door onvoldoende perfusie
van de naad) te kunnen voorspellen

Vraagstellingen
• Is de TOPCam-techniek, of een gemodificeerde versie, in staat om de perfusie in een
kloppend hart te meten? Deze vraag kan beantwoord worden door een fysisch model te
gebruiken dat de essentie van het kloppende hart weergeeft.
• Is een van de commerciële technieken voor meting van hemoglobine-gebonden zuurstof in
staat om ook op bewegend weefsel te kunnen meten?
• Welke van de technieken is daarvoor het meest geschikt?
• Indien nee, kunnen technische aanpassingen meting op bewegend weefsel wel mogelijk
maken?
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