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Angiografie en polarimetrie van het posterior oog met functionele
optische coherentie tomografie

Onze ogen zijn erg belangrijk voor onze dagelijkse activiteiten en zelfs een gedeel-
telijk verlies van visus door ziekte of  trauma heeft al een enorme invloed op ons 
leven. Het is daarom belangrijk dat de weefsel structuren in het oog nauwkeurig 
in beeld gebracht kunnen worden voor het tijdig diagnostiseren van ziekten en om 
de beste behandeling te kunnen kiezen. Het werk in deze thesis richt zich daarom 
op de visualisatie en het meten van de functie van de weefselstructuren aan de 
achterkant van het oog (het posterior oog) met gespecialiseerde oogheelkundige 
microscopen die zijn gebaseerd op optische coherentie tomografie (OCT). In OCT 
wordt de echo van laser licht gemeten met optische interferometrie met het doel 
om niet-invasief  dwarsdoorsnedes van weefselstructuren te meten met micrometer 
resolutie. OCT is tegenwoordig een veelgebruikte techniek binnen de oogheelkunde 
voor het klinisch beoordelen van het netvlies. Naast weefsel structuren kan OCT 
ook functionele processen meten, die aanvullende informatie kunnen geven over 
weefsel functies. Het hoofddoel was om twee functionele OCT methoden verder 
te ontwikkelen voor specialistische afbeelding van het posterior oog: Doppler OCT 
voor het afbeelden van bloedstromen (angiografie) en polarisatie-gevoelige OCT 
voor de analyse van vezelstructuren (polarimetrie).

Het Doppler effect doet zich voor wanneer licht terug wordt verstrooid door 
bewegende deeltjes zoals bloedcellen. Doppler OCT analyseert de fase verander-
ingen veroorzaakt door het Doppler effect tussen opeenvolgende OCT A-scans 
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gemeten op dezelfde locatie. In hoofdstuk 3 van deze thesis wordt de bouw van 
een experimenteel swept-source Doppler OCT instrument bij een golflengte van 
1040 nm beschreven samen met een kalibratie techniek om kleine instabiliteiten in 
de laser, de interferometer and de data acquisitie apparatuur te verhelpen. Daar-
voor is een nieuwe post-processing software methode ontwikkeld om de gemeten 
OCT signalen naar een exact gelijke golfnummer ruimte te interpoleren waardoor 
constante ruis signalen verwijderd konden worden en Doppler OCT metingen mo-
gelijk werden. Het ontwikkelde OCT systeem functioneerde dicht tegen de shot-
noise limiet aan (<1 dB) en maakte OCT afbeeldingen zonder kunstmatige artefac-
ten. De klinische toepasbaarheid van het OCT systeem werd gedemonstreerd met 
Doppler OCT metingen van de bloedstromen in het netvlies en de choroidia in een 
gezonde vrijwilliger, en met het volgen van de weefsel doorbloeding in een patient 
na transplantatie chirurgie van het retinaal pigment epitheel en de choroidia.

In snelle OCT systemen is de tijd tussen opeenvolgende A-scan metingen kort 
en dit zorgt er voor dat niet het gehele bloedvaten stelsel afgebeeld kan worden met 
Doppler OCT, omdat trage blodstromen onvoldoende fase veranderingen geven. 
In hoofdstuk 4 wordt dit probleem opgelost door B-scans te vergelijken in plaats 
van opeenvolgende A-scans zodat het Doppler tijds-interval vergroot wordt. Een 
nauwkeurige ruis analyse van de fase van het OCT systeem was uitgevoerd om 
optimale tijds-intervallen te bepalen voor angiografie van het netvlies en de cho-
roidia. Hoge resolutie afbeeldingen van het vatenstelsel in het posterior oog in een 
gezonde vrijwilliger bevestigde deze analyse. De Doppler OCT angiografie werd 
uitgevoerd met een backstitched (achtergestoken) B-scan patroon waarin gepaarde 
kleine herhaalde B-scans aan elkaar verbonden werden zodat het tijds-interval en 
de afgebeelde laterale afstand onafhankelijk van elkaar konden worden afgeregeld. 
Een tijds-interval tussen B-scans van ≥2.5 ms werd effectief  bevonden om het 
gehele vatenstelsel van het netvlies af  te beelden. De hogere stroomsnelheden in 
de choroidia zorgden er voor dat voor dit weefsel een tijds-interval van 0.64 ms 
genoeg was. De klinische bruikbaarheid van de nieuwe Doppler OCT angiografie 
methode werd getoond met het detecteren van een choroidale neovascularisatie in 
een patient met leeftijds-gerelateerde macula degeneratie. 

Oogbewegingen bemoeilijken het vermogen om herhaalde metingen op 
dezelfde lokatie uit te voeren zoals noodzakelijk is voor Doppler OCT angiografie. 
Daarom werd in hoofdstuk 5 inter-B-scan Doppler OCT angiografie gecom-
bineerd met het real-time volgen van oogbewegingen. Het OCT instrument werd 
hiervoor gecombineerd met een tracking scanning laser ophthalmoscope bij een 
golflengte van 840 nm. Hiermee werd de drift van het oog gecorrigeerd en dis-
continuiteiten door (micro)saccades voorkomen. Dit verbeterde de stabiliteit van 
de gefocusde OCT bundel op de retina en verminderde daardoor de fase ruis. 
Hierdoor konden langzamere bloed stroom snelheden gedetecteerd worden zonder 
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signaal kwaliteitsverlies wanneer het tijds-interval werd verlengd. De correctie van 
oogbewegingen zorgde er verder voor dat meerdere datasets van de gele vlek van 
een gezonde vrijwilliger konden worden gecombineerd voor angiografie van hoge 
kwaliteit zonder verstoringen. Het was daardoor mogelijk om angiogrammen van 
hoge kwaliteit te maken van twee lagen bloedvaten in het netvlies, en voor het vaten 
stelsel van de choroidia. Voor het eerst was het ook mogelijk om een Doppler OCT 
angiogram van het fijn-mazige netwerk van de choriocapillaris te maken, waarin de 
typische porieuze openingen van dit netwerk werden waargenomen.

Polarisatie-gevoelige OCT (PS-OCT) bepaald de optische polarisatie eigen-
schappen van een object door middel van diepte-gevoelige polarimetrie van het 
terugverstrooide licht. In weefsel zorgen gelijk georienteerde vezelstructuren voor 
dubbelbrekendheid waarin een brekingsindex verschil tussen de vezels en hun om-
geving voor een orientatie afhankelijke, en dus een polarisatie afhankelijke, brekings-
index zorgt. Hoofdstuk 6 beschrijft de constructie van een experimenteel swept-
source PS-OCT instrument gebaseerd op single-mode optische vezels. Daarnaast 
wordt er een nieuwe Jones matrix kalibratie methode gepresenteerd die polarisatie 
afwijkingen corrigeert die worden veroorzaakt door de hardware. Hiervoor wordt 
een spectrale analyse uitgevoerd van de polarisatiestaat aan het netvlies oppervlak 
en voor dieper gelegen dubbelbrekend weefsel. Hoge resolutie B-scan afbeeldingen 
van de fase retardatie, diattenuatie en optische as orientatie zijn gemeten om de 
voordelen van de nieuwe analyse te demonsteren voor PS-OCT metingen van het 
netvlies. Het corrigeren van systeem polarisatie afwijkingen zorgde voor minder 
ruis op de fase retardatie en voor betere schattingen van zowel de diattenuatie en 
de relative optische as orientatie in zwak dubbelbrekende weefsels. De klinische 
bruikbaarheid van het PS-OCT systeem werd getoond door het afbeelden van de 
fase retardatie en de optische as orientatie van de zenuwvezellaag van het netvlies 
in een gezonde vrijwilliger en een patient met glaucoom. In de glaucoom patient 
gaf  een significante daling van de fase retardatie duidelijk aan dat er weefsel van de 
zenuwvezellaag verloren was gegaan.

In deze thesis is beschreven dat door een nauwkeurige opbouw en kalibratie 
van de instrumentatie swept-source OCT gebruikt kan worden voor niet-invasieve 
angiografie en polarimetrie in het levende posterior oog. De real-time correctie 
van oogbewegingen en nauwkeurige dataverwerking zorgden er verder voor dat de 
behaalde afbeeldingskwaliteit geschikt was voor een overtuigende visualisatie van 
pathologie in patienten. Met dit werk zijn Doppler OCT angiografie en PS-OCT 
polarimetrie voorbereid voor hun toekomstige introductie in de kliniek.
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