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Specuale akoestische microscopie van oogweefsels Biot)'sisch Labomwrium, Oogheelkunde, St'Radboud, Nijmegen

SUMMARY

The study, described in this report, was performed as a part of the project

"Ultrasonic Microscopy of Neoplasms" at the Biophysical Laboratory of the

Institute of Ophthalmology of the University Hospital Nijmegen. The goal of the

project is to improve the ultrasonic tissue model by means of the investigation

of the correlation of several acoustical parameters with histological features.

The goal of the present study was to develop an acoustical model of the eye.

With this model it should become possible to estimate the influence of the

structures of the eye on the ultrasonic beam, when tissues are measured that

are in the posterior part of the eye (e.g. melanomas).

For realizing such a model it is necessary to know the geometric and acoustical

features of the eye. The geometric features have been taken from literature and

the parts of the eye that are relevant for an acoustical model have been selec

ted.

The model can be based on the following parameters: the ultrasonic speed, the

attenuation at the used frequency, the slope of the attenuation spectrum and

the mass density. The acoustical parameters of porcine and human ocular

tissues were determined in vitro at 20°C. The measured velocity of most

ocular tissues was compared to values known from literature. No values were

found in literature for the attenuation parameters.

The acoustical parameters of the lens have been measured locally to investigate

the dependence on the position. It could been shown that there is a structural

gradient with the position in the lens. Profiles of the attenuation and the

velocity are strongly correlated and show great similarity with profiles of

protein.
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The correspondence between the acoustical parameters of the human and

porcine eye was investigated. It is concluded that the porcine eye can be used

as a model of the human eye, with some restrictions.

With the determined acoustical parameters, geometric features and the mass

density, which is not determined, it will be possible to realize an acoustical

model of the eye at room temperature. The mass density of most of the ocular

tissues could not be found in literature and needs therefore still to be measured.

SAMENVATTING

Het onderzoek, dat in dit verslag wordt beschreven, is uitgevoerd als deel van

het project "akoestische microscopie van neoplasma's" op het Biofysisch

Laboratorium van de afdeling Oogheelkunde van het Academisch Ziekenhuis

Nijmegen. Het doel van het project is om het akoestische weefselmodel te

optimaliseren door middel van onderzoek naar de correlatie van bepaalde

akoestische parameters en histologische eigenschappen.

Het doel van dit onderzoek was de realisatie van een akoestisch model van het

oog. Met dit model moet het mogelijk zijn om de invloed van de oogstructuren

op de geluidsbundel te bepalen, wanneer weefsel wordt gemeten dat zich achter

in het oog bevindt (b.v. oogtumoren).

Om zo een oogmodel te realiseren is het nodig om de geometrische en akoesti

sche eigenschappen van het oog te bepalen. De geometrische eigenschappen

II



Spectrale akoestische microscopie van oogweefsels Biofysisch Laboratorium, Oogheelkunde, St'Radboud, Nijmegen

zijn uit de Iiteratuur bekend en de oogweefsels, welke relevant zijn voor een

akoestisch model, zijn geselecteerd.

Het model kan gerealiseerd worden met de volgende parameters: de ultrage

luidssnelheid, de verzwakking bij de gebruikte frequentie van de transducer, de

helling van het verzwakkingsspectrum en de massa dichtheid. De akoestische

parameters van varkens- en humaan oogweefsel zijn in vitro bij 20°C bepaald.

De gemeten snelheid was vergelijkbaar met bekende waarden uit de literatuur.

Er werden geen waarden voor de verzwakkingsparameters gevonden in de

literatuur.

De akoestische parameters van de lens zijn lokaal gemeten om de positieafhan

kelijkheid van de parameters te bepalen. Het blijkt dat de parameters structureel

afhankelijk zijn van de positie in de lens. Profielen van de snelheid en verzwak

king zijn sterk gecorreleerd en vertonen grote gelijkenis met profielen van het

prote·inegehalte.

De relatie tussen de akoestische parameters van het humane en varkensoog is

onderzocht. Het varkensoog blijkt tot op zekere hoogte gebruikt te kunnen

worden als model voor het humane oog.

Met de bepaalde akoestische parameters, de geometrische eigenschappen en de

massadichtheid (welke niet bepaald is) zal het mogelijk zijn om een akoestisch

model van het oog bij kamertemperatuur te realiseren.
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HOOFDSTUK 1 : INLEIDING

Biofysisch Laboratorium, Ooghcclkundc, St'Radboud, Nijmcgcn

Op het biotysisch laboratorium van de afdeling oogheelkunde van het acade

misch ziekenhuis "St. Radboud" te Nijmegen (AZN) wordt onderzoek verricht

naar het optimaliseren en uitbreiden van diagnostiek met behulp van akoestische

technieken. Hiervoor lopen op het ogenblik drie projecten:

E~n project heeft als doel om met simulaties van transducers en weefsels tot

een verbeterd transducer-patient model te komen. In een ander project wordt

onderzoek verricht naar de ontwikkeling van een medisch apparaat dat in de

kliniek kan zorgen voor de acquisitie van akoestische beelden en de bewerking

daarvan via real-time spectrale analyses. Tevens vindt onderzoek plaats om te

komen tot een differentiatie tussen verschillende oogmelanomen m.b.v ultrage

luid.

Binnen dit project, "Ultrasonic microscopy of neoplasms", wat gesubsidieerd

wordt door het Koningin Wilhelmina Fonds, heeft het afstudeerwerk plaats

gevonden. Het project heeft de volgende doelstellingen:

Verbetering van het ultrasonoor weefselmodel, d.m.v het onderzoeken

van correlaties tussen lokale akoestische parameters en de histologie.

Verbetering van de diagnostische methoden m.b.v. het verbeterde

weefselmodel.

Voor het project is een akoestische microscoop ontwikkeld welke het mogelijk

maakt om in vitro afbeeldingen te maken. Deze afbeeldingen worden met

frequenties gemaakt welke hoger zijn dan de klinisch toegepaste frequenties,

zodat een hogere resolutie gehaald wordt. De spectrale parameters van verschil

lende soorten weefsel, die met dit systeem bepaald worden, kunnen voor in vivo

metingen worden gebruikt.

De invloed van verschillende preparatiemethoden op de akoestische eigen

schappen van weefsel is onderzocht om een preparatiemethode te ontwikkelen

waarbij zowel akoestische- als lichtmicroscopische weefselcoupe's zodanig

worden geprepareerd dat meting met beide methoden mogelijk is.
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Met de gevonden geschikte methode was het mogelijk om levercoupe's met een

akoestische- en lichtmicroscoop te meten. De verkregen akoestische parameters

zijn gecorreleerd met bepaalde weefseleigenschappen, zoals o.a. de celconcen

tratie, het collageengehalte en het aantal en de grootte van de in het weefsel

aanwezige lumina en interstitiele ruimten (van der Steen et ai, 1993). Omdat

melanomen door bepaalde histologische eigenschappen worden gekenmerkt, kan

worden onderzocht of het mogelijk is om verschillende melanomen te differen

tieren m.b.v ultrageluid.

Het afstudeerwerk betrof een project wat hieraan parallel uitgevoerd is nl. de

verstoring van de geluidsbundel door het oog zelf onderzoeken:

Om oogmelanomen, welke zich in de meeste gevallen achter in het oog tussen

de retina en het chorioidea bevinden, te onderzoeken wordt de transducer op de

buitenzijde van het oog geplaatst. De akoestische golven gaan door het oog en

zullen invloed ondervinden van de verschillende weefselstructuren. Het doeI van

het project is om een akoestisch model van het oog te realiseren, zodat de

invloed op de geluidsbundel geschat kan worden.

Het onderzoek bestaat uit de volgende drie fasen:

1 Onderzoek naar de anatomie en geometrie van het oog.

2 Bepaling van de akoestische eigenschappen van het oog.

3 Realisatie van een akoestisch oogmodel.

Van deze zijn de eerste twee afgerond.

Het onderzoek naar de anatomie en geometrie is gedaan door een Iiteratuur

studie en levert een geometrisch model van het oog en informatie over de

relevantie van het meten van de verschillende oogweefsels.

De akoestische eigenschappen (snelheid en verzwakkingsparameters) van

relevante oogweefsels zijn gemeten van zowel varkens- als humaan materiaal,

waarna een relatie gelegd is tussen de akoestische parameters van de beide

soorten weefsels en de uit de Iiteratuur bekende waarden.

Met behulp van de verkregen waarden, zowel geometrisch als akoestisch, is het

mogelijk om een akoestisch model van het oog te realiseren.
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Het onderzoek is uitgevoerd als afstudeerwerk voor de vakgroep Medische

Elektrotechniek onder leiding van Prof.Dr.lr J.E.W. Beneken in het kader van de

studie Elektrotechniek aan de Technische Universiteit te Eindhoven (TUE).

Begeleiders van het onderzoek waren:

Drs M. Stapper (TUE)

Ir. A.F.W. van der Steen (AZN)

Dr.lr. J.M. Thijssen (AZN)
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HOOFDSTUK 2 : ECHOGRAFIE.

2.1 INLEIDING.

Biofysisch Laboratorium, Oogheelkunde, St'Radboud, Nijmegen

In de geneeskunde kan op verschillende manieren een afbeelding van het inwen

dige van een patient verkregen worden. E~n van deze manieren is het maken

van een echografische afbeelding. Een afbeelding verkregen op een echografi

sche wijze is te prefereren boven bijvoorbeeld een afbeelding verkregen met

behulp van rontgenstraling omdat deze laatste door ionisatie schadelijke effecten

op moleculair niveau veroorzaakt. Bij het maken van een echografische afbeel

ding wordt ultrageluid als informatiedrager gebruikt. Een ultrageluidsgolf heeft

per definitie een frequentie die boven de gehoorgrens van de mens Iigt > 20kHz.

In de medische diagnostiek worden frequenties gebruikt van ± 3 - 30 MHz.

2.2 TECHNIEKEN.

In de echografie wordt gebruik gemaakt van meerdere technieken, die allemaal

een specifiek toepassingsgebied kennen.

2.2.1 DOPPLER SNELHEIDSMETING.

Bij deze methode wordt er van uit gegaan dat bij de teruggekaatste golf een ver

schuiving van de uitgezonden frequentie optreedt, wanneer het reflecterende

object een snelheidscomponent bezit in de richting van de geluidsgolf. Uit de

frequentie verschuiving kan de grootte van de snelheidscomponent worden

bepaald. Deze methode wordt onder andere gebruikt om de bloedsnelheid in een

vat te meten. Bij deze methode wordt zowel van 'continuous wave' Doppler ge

bruik gemaakt, waarbij met twee transducers wordt gewerkt, als van 'pulsed

wave' Doppler, waarbij gebruik wordt gemaakt van een transducer, die als

zender en ontvanger dienst doet.
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2,2.2 AFBEELDINGSTECHNIEKEN.

Biofysisch Laboratorium. Oogheelkunde. St'Radboud. Nijmegen

Bij al deze methoden wordt gebruik gemaakt van gepulst ultrageluid. We

onderscheiden 4 methoden (figuur 2.1):

A-scan (Amplitude):

Het ontvangen echosignaal wordt AM gemoduleerd en aan de Y-ingang van de

B-beeld

vast

==[]TI

sector

sector+lineair

X~

vast

A-beeld

figuur 2.1 : De verschillende afbeeldingstechnieken (basiskennis echografie).
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oscilloscoop aangeboden. De tijdbasis van de scoop wordt getriggerd op het

moment dat de puis gezonden wordt. De ontvangen echo's zijn zichtbaar als

een piek op het scherm waarvan de positie direct gerelateerd is aan de diepte

van de reflector in het weefsel en de grootte van de amplitude direct gerelateerd

is aan de sterkte van de reflectie. Bij deze methode wordt er geen rekening

gehouden met een variabele geluidssnelheid in het weefsel maar wordt er van

uitgegaan dat deze in het gehele weefsel ongeveer gelijk is (1550 m/s).

B-scan (Brightness):

De amplitude van het ontvangen echosignaal wordt bij deze methode vertaald

naar een helderheidsniveau van de elektronenstraaJ. Door de geluidsbundel een

vlak te laten scannen wordt een anatomische doorsnede verkregen.

C-scan (Constant depth):

Het afgebeelde vlak ligt in dit geval loodrecht op de voortplantingsrichting van

de geluidgolf. Uit een groot aantal naast elkaar Iiggende B-scans wordt een

diepte geselecteerd waarmee het beeld opgebouwd wordt.

M-scan (Motion):

Bij deze methode wordt een A-lijn van een object in B-mode weergegeven. De

transducer wordt niet verplaats maar het object voert een beweging uit. Door de

opeenvolgende lijnen onder of naast elkaar weer te geven worden bewegingen

zichtbaar. Op deze wijze kunnen bijvoorbeeld bewegingen van een hartklep

worden bestudeerd.

2.2.3 ANALYSE VAN HET ECHOSIGNAAL.

Bij deze methode worden uit het ontvangen echosignaal (meestal een rf-signaal)

de akoestische parameters van het weefsel (zie hoofdstuk 4) geextraheerd.

Doordat de grootte van parameters gerelateerd is aan de fysische eigenschap

pen van het weefsel kan een correlatie met de histologische eigenschappen van

het weefsel worden uitgevoerd. Met deze methode wordt weefselidentitificatie

mogelijk.
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2.3 TRANSDUCERS.

2.3.1 OPBOUW VAN DE TRANSDUCER.

Biofysisch Laboratorium. Oogheelkunde. St'RAdboud. Nijmegen

Voor het opwekken van een ultrageluidsgolf wordt een ultrasone transducer ge

bruikt. De transducer is opgebouwd rond een plaatje' piezo-elektrisch materiaal,

dat door een electrische excitatie in een mechanische trilling kan worden ge

bracht zodat er een geluidsgolf uitgezonden wordt. Op de voorzijde van het

piezo-elektrisch materiaal kan een A/4 laag worden aangebracht om een betere

impedantie aanpassing te realiseren. Op de achterzijde bevindt zich het dem

pingslichaam (backing) Deze laag dient voor de mechanische demping waardoor

een korte puis kan worden verkregen.

Door focusering van de geluidsbundel kan een vergrote lateraIe resolutie worden

verkregen. Focusering kan op drie manieren worden gerealiseerd:

1 Door het piezo-elektrisch materiaal een kromming te geven treedt een gefo

cuseerde bundel uit het materiaal.

2 Door voor de transducer een akoestische lens te plaatsen wordt de bundel

gefocuseerd.

3 Door gebruik te maken van array transducers. Er treedt focusering op door de

array op een bepaalde wijze aan te sturen.

2.3.2 GELUIDSVELD VAN DE VLAKKE TRANSDUCER.

Bij de berekening van het veld van een vlakke transducer wordt er vanuit gegaan

dat het medium homogeen, isotroop en verliesvrij is met een geluidssnelheid c

en een dichtheid p (2.1) (Kinsler & Frey, 1982). Voor een transducer oppervlak

zoals gestileerd is weergegeven in figuur 2.2 geldt :

(2.1 )

8



Spectrale akoestische microscopie van oogweefsels

y

Biofysisch Laboratorium, Oogheelkunde, St'Radboud, Nijmegen

z

x

figuur 2.2 : Het transducermodel voor geluidsveld berekening.

Deze vergelijking gaat over in (2.2) met r' = ( r2 + u2 )% :

(2.2)

Na integratie van (2.2) over het oppervlak van de transducer geeft dit voor de

druk:

(2.3)

Het reele deel van deze uitdrukking representeert de actuele druk en kan worden

gebruikt om de intensiteit 10 te bepalen.

In het centrum van het transduceroppervlak is de afstand r = 0, zodat voor de

intensiteit geldt:

Het blijkt dat de intensiteit 0 is wanneer voor de afstand van een punt op de as

9
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geldt:

Biofysisch Laboratorium, Oogheelkunde, St'Radboud, Nijmegen

(2.6)

De grootste waarde voor r waarbij (2.6) oplosbaar is treedt op als n = 1. Door

het golfgetal k uit te drukken in de golflengte (k = 2"IA) gaat (2.6) over in :

(2.7)

Wanneer de uitgezonden frequentie zo laag is dat A> a dan heeft (2.7) geen

reele oplossing, zodat de intensiteit op de as aileen 0 wordt bij een oneindig

grote afstand r. Wanneer de frequentie voldoende hoog is en er geldt dat a> > A

gaat (2.7) over in :

a 2
r= -

2A
(2.8)

Dus de grootste afstand waarbij de intensiteit 0 is (uitgezonderd r = 00) voigt

uit (2.8). Voor afstanden veel groter dan de straal van het transducer oppervlak

(de Fraunhofer zone) gaat (2.4) over in :

(2.9)

Uit (2.4) blijkt dat de intensiteit op korte afstand van het transduceroppervlak

sterk varieert. Met een toenemende afstand doorloopt de intensiteit een aantal

maxima met een gelijke amplitude en een aantal minima met een waarde nul.

Voor een afstand volgens (2.8) treed het laatste nulpunt Opt Het gebied met de

sterk varierende intensiteit noemt men de Fresnel zone (ook wei het nabije veld

genoemd).

10
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Biofysisch Laboratorium, Oogheelkunde, St'Radboud, Nijmegen

figuur 2.3 : Het ge/uidsve/d van een transducer met a is 7 maa/ de golf/engte.

2.3.3 GELUIDSVELD VAN EEN GEFOCUSEERDE TRANSDUCER

Bij het onderzoek met de

akoestische microscoop

wordt gebruik gemaakt van

gefocusseerde transducers,

omdat deze tot een betere

lateraIe resolutie komen,

doordat de geluidsbundel figuur 2.4 : Schematische voorstelling van een

II k D
gefocuseerde transducer.

sma er wordt gemaa t. e

formule voor de axiale resolutie van een gefocusseerde transducer wordt

gegeven door Kossoff, 1979

(2.10)

In (2.10) is T = a21A de afstand waarbij het nabije veld overgaat in het verre

veld bij een equivalente vlakke transducer. In het geometrisch focus geldt voor

de intensiteit en de bundelbreedte 11z =A1 = ( rrT/2a )2 resp. w 1z =8) = 1.22 Mia =
1.22 aAIT, en omdat de energieinhoud van de bundel gelijk blijft geldt (Verhoef

et ai, 1985):

(2.11 )
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Uit (2.11) kan de bundelbreedte bepaald worden, zodat het akoestische focus

kan worden bepaald.

w(z) = 1,92a = 1,92a(A-z)
II(z) A sin(~T(A-z»

2Az

(2.12)

Het akoestisch focus is gelegen op de plaats waar de geluidsintensiteit maxi

maal is en de bundelbreedte minimaal, en blijkt altijd gelegen te zijn in het nabije

veld en dichter bij de transducer dan het geometrische focus. Bij een sterker

wordende focussering zullen het geometrisch en akoestisch focus elkaar

naderen.

(2.13)

2.4 DE GEBRUIKTE TRANSDUCER

De gebruikte transducer is van het type V317-S4-FO.5", geproduceerd door de

firma Panametrics en heeft volgens de specificaties een centrale frequentie van

20,8 MHz en een -6 dB bandbreedte van 14,8 MHz. Het -6 dB bandbreedte

gebied loopt van 12,4 MHz tot 27,2 MHz. Uit de diameter van de transducer

voigt dat de breedte van de bundel in het focus 150 pm. is en uit de duur van

de puis voigt een pulslengte in water van 20°C van 175 pm.

De transducer is ook in de akoestische microscoop opstelling gemeten, met en

zonder weefseJ. Uit deze metingen blijkt een afname van de bandbreedte door

het weefsel.

12
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figuur 2.5 : Pulsvorm en amplitudespectrum van de gebruikte transducer, ge
meten in de akoestische microscoop.
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HOOFDSTUK 3 : DE AKOESTISCHE PARAMETERS.

3.1 INLEIDING

De voortplanting van een ultrageluidsgolf door weefsels is afhankelijk van de

akoestische eigenschappen van deze weefsels en de verschillen in de eigen

schappen tussen de weefselscomponenten onderling. De akoestische eigen

schappen van een weefselcomponenten worden uitgedrukt in een aantal

akoestische parameters. Wanneer de parameters bekend zijn, kan het gedrag

van de geluidsbundel bepaald worden.

3.2 THEORIE AKOESTISCHE PARAMETERS

3.2.1 DE GOLFVERGELlJKING

De geluidsgolf kan worden afgeleid uit de golfvergelijking (3.1) (Kinsler & Frey,

1982).

(3.1)

Hierin geldt per definitie dat: c2 = ~/p, met Kp de adiabatische bulk modulus.

Het is duidelijk dat een geluidsgolf een samenspel tussen de druk en de deeltjes

snelheid is. Uit (3.1) voigt de 1-dimensionale vergelijking van de druk als functie

van de plaats en de tijd (3.2) (hierin is k =2"'A).

p = A8}(wt-b) + Be}(wt+b) (3.2)

Met de formule Po(6v/6t) = -Vp (wet van Hooke) kan een uitdrukking voor de

deeltjessnelheid worden gevonden.

v =(~ 8}(wt- b) - ~ 8}(wt+ b) )x
Poc Poc

15
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Verder geldt de volgende relatie tussen p en v, namelijk p = Z.v waarin Z de

specifieke akoestische impedantie van het medium is.

3.2.2 DE AKOESTISCHE IMPEDANTIE.

,

figuur 3.1:Reflectie en refractie
van een geluidsgolf op een
akoestisch grensvlak.

k1y (A - B) = ~Y C (3.4)
c.>P1 c.>P2

Hieraan wordt voldaan indien geldt

dat:

A+B = C, a' =a en sin p= c2/c,sin a.

2) v,ey = v2ey voor aile x op y = O.

Hieruit voigt (3.4).

De akoestische impedantie is bepaald door het quotient van de plaatselijke druk

(3.2) en de plaatselijke deeltjessnelheid (3.3). Wanneer de golf zich in 66n

richting voortplant, geldt dat Z = p.c. Op een overgang tussen twee media met

verschillende impedantie treedt reflectie en refraktie van de geluidsgolf op. De

invallende vlakke golf wordt beschreven door a = Aoe}1IIt met Ao= A.e-j(xkx + yky '.

De gereflecteerde en de gerefrakteerde golf evenzo. De druk in medium 1 wordt

gegeven door p, = p,e}1IIt met P, = A.e -j(xk,x + yk,y' + Be -j(Xk',x + Yk',y , wat tevens

geldt voor medium 2. Op het grensvlak tussen de twee media moet gelden dat

de druk en de snelheid van de deeltjes in de Y-richting beide continu zijn.

1) p, =P2 voor aile x op het vlak y = O.

A.e -jxk,x + B.e -jxk',x = C.e -jxk2x

Wanneer we de reflectie en refraktie coefficienten resp. definieren als R

= BIA en T = CIA dan gelden (3.5) & (3.6) en R + T = 1:

R = ~cos(Z - ~cosp

~cos(Z + ~cosp
(3.5)

16
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T= ~cosa
~cosa + ~cosp

3.2.3 DE GELUIDSSNELHEID.

(3.6)

De geluidssnelheid in een medium kan gebruikt worden om de specifieke

akoestische impedantie van het betreffende medium te bepalen als de dichtheid

van het medium ook bekend is, nl. uit Z =p.c. De snelheid kan frequentie

afhankelijk zijn en in dit geval spreekt men van dispersie. In biologische

weefsels is de dispersie zeer gering (0,7% per decade in het frequentiedomein,li

neair verband ) terwijl de dispersie in water is te verwaarlozen onder de 40 MHz

(al heeft water een kwadratische afhankelijkheid, dit speelt pas boven deze

frequentie een rol van betekenis ). In de meeste gevallen is de snelheid ook

afhankelijk van de temperatuur van het medium.

3.2.4 DE VERZWAKKING VAN EEN MEDIUM VDDR ULTRAGELUID.

Er treedt verzwakking op in een weefsel wanneer de druk van de golf afneemt

met een toenemende afgelegde weg volgens (3.7) .

.=!ill!
At(f,x) = 10 20

(3.7)

Verzwakking bestaat uit twee mechanismen nl. 1) Absorptie

2) Verstrooiing (scattering)

Bij absorptie vermindert de intensiteit van de golf, doordat energie wordt

opgenomen door het weefsel. In het verleden ging men er van uit dat de

absorptie van geluid kwadratisch afhankelijk was van de frequentie. Deze

afhankelijkheid is echter niet in de praktijk bevestigd. Het gemeten absorptie

gedrag is wei te verklaren met behulp van relaxatie principes. Wanneer een

geluidsgolf zich door een medium voortplant zullen de biologische macromolecu-

17
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len in trilling geraken, en op deze wijze de energie doorgeven. Doordat de druk

en de deeltjessnelheid uit fase geraken, zal niet aile energie die in de moleculen

was opgeslagen worden doorgegeven zodat er energieverlies optreedt. Dit

verschijnsel, wat moleculaire relaxatie wordt genoemd, doet zich voor bij 1 of

meerdere resonantiefrequenties. In het geval dat een bepaald medium 1 relaxatie

frequentie heeft, wordt de absorptie beschreven volgens

(3.8)

waarin W m =2rrfm en fm de relaxatie frequentie. In de meeste gevallen treden er

meerdere relaxatie frequenties op zodat de absorptie zich over een breed

frequentie bereik uitstrekt.

Andere relaxatie mechanismen die kunnen optreden zijn (Wells, 1972):

Thermische refaxatie : Treedt hoofdzakelijk op in gassen, en heeft een stijging

van de temperatuur tot gevolg.

Structurefe refaxatie : Treedt hoofdzakelijk op in vloeistoffen doordat er een

zekere maat van structuur aanwezig is. Door de geluidsgolf wordt de dichtheid

veranderd en treedt absorptie op door het uit fase raken van het volume en de

druk.

Warmte gefeiding refaxatie : Is van weinig belang in biologische weefsels.

Warmte strafing refaxatie : Is evenals de vorige van weinig belang in biologische

weefsels.

3.2.5 SCATTERING

De voortplanting van een ultrageluidsgolf volgens (3.1) geldt aileen als er vanuit

wordt gegaan dat het medium homogeen is. Wanneer zich in het medium inho

mogeniteiten in de compressibiliteit, dichtheid of akoestische impedantie voor

doen zal er scattering (verstrooiing) optreden. De mate van scattering is sterk

afhankelijk van de grootte van het deeltje. Wanneer we uitgaan van een

18
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verliesvrij medium wordt de golfvergelijking in een scattering volume met

compressibiliteit K(r) en dichtheid p(r) (vette eenheid is vector), omgeven door

een medium met compressibiliteit en dichtheid Ko(r),po(r), gegeven door (3.9)

(3.9)

met
en

y(r )=(K(r) - Ko)/Ko
J,'(r)=(p(r) - pJ/po

waarin de rechterterm de interaktie tussen de golf en de inhomogeniteiten

representeert. De gescatterde echo's zijn in biologisch weefsel in de meeste

gevallen veel zwakker dan de reflectie echo's zodat we uit mogen gaan van de

Born benadering ( bij deze benadering gaan we er van uit dat een deeltje aileen

onder invloed is van de primaire geluidsgolf), zodat (3.10)

p (7, t) = Pi(7, t) + P1 (7, t) (3.10)

overgaat in p(r,t) = Pi(r,t). Hiermee gaat het rechterdeel van (3.9), door de

verwaarlozing van de 'multiple scattering', over in :

(3.11 )

De oplossing van (3.9) [Morse & Imgard, 1968] kan worden geschreven als

P1(7,t) =J J J d 3r'Jf(r',t') g(7,tlr',t')dt'
c.,

met de Green's functie :

(3.12)

g(7,tlr',t')
4~ Ir-r'l

(3.13)

De Green's functie representeert de bijdrage van de gescatterde golf voor ieder
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punt, waarbij geldt dat de golf wordt opgewekt door een puntvormige bron in

het punt r' en op het tijdstip t'. Wanneer we Pi(r,t) schrijven als een superpositie

van vlakke golven volgens
PI(r,t) = JA(K)e/CKor-Wf)d3/( (3.14)

met I k I = w/co , dan geldt als oplossing Pi(r,t) = A exp Hk-r - wt) en gaat

(3.12) over in :

P1(r )=AJJ J d 3r'
M

x[k2y(r)e /CKof)_V(J,L(r')Ve/CKorf»)]

e/Ck1r-r'D
x---

41t Ir-r'l

(3.15)

De laatste vereenvoudiging kan worden gemaakt door het scatterende gebied in

de Fraunhofer zone te bekijken, waardoor 1/ I r - r' I overgaat in 1/ I r I en de

tweede orde effecten uit de faseterm k. I r - r' I worden verwaarloosd zodat

deze overgaat in kr - (kr-r')/r. (3.15) gaat dan over in ( met k = kn):

P1(r) = Ak
2
e/C/( of)

41tr
xJJ JlY(r')+COS6J,L(r')]e/CKor')d3r'

C~

met: I? = /(-/('

(3.16)

Het gescatterde geluidsveld wordt bepaald door de intensiteit ervan te meten.

Ais de intensiteit gemeten wordt op een voldoende grote afstand van het

scatterende volume geldt:

1= A 2k
4
VJJJ8 (r')e ICK.r

f )d3r'
$ 41t2r 2 C~ y

met 8 y(r') =y('1 +r')y(r1)

20
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HOOFDSTUK 4 : HET METEN VAN AKOESTISCHE PARAMETERS

4.1 INLEIDING

De akoestische parameters, die in het voorgaande hoofdstuk zijn beschreven

worden met een akoestische microscoop gemeten. Voor de verwerking van de

verkregen signalen bestaan algoritmes, welke de akoestische signalen vertalen

in akoestische parameters. Om tot een schatting van de betrouwbaarheid van de

bepaalde parameters te komen zijn metingen en nauwkeurigheids berekeningen

uitgevoerd.

4.2 DE MEETOPSTELLING

Om de akoestische parameters te bepalen wordt gebruik gemaakt van een

akoestische microscoop, die werkt volgens het puIs-echo principe (van der

Steen et ai, 1993).

De akoestische microscoop, zoals op de afdeling Oogheelkunde van het St.Rad

boud ziekenhuis gerealiseerd, bestaat uit een XV-tafel waarin een akoestische

transducer is bevestigd. De transducer kan in een vlak bewogen worden,

waarbij de geproduceerde geluidsbundel loodrecht op het bewegingsvlak staat.

De arm met de transducer bevinden zich in een bak, waarin zich een fysiologi

sche zoutoplossing bevindt. Op de bodem van de bak is een glasplaat geplaatst,

waarop een weefselcoupe kan worden gepositioneerd. Door de transducer in

een vlak te laten bewegen kan een C-scan van de coupe worden gemaakt. Het

bewegen van de XV-tafel en de verwerking van de ontvangen echosignalen

wordt bestuurd door een TULIP 386SX computer.

De transducer wordt aangestuurd door een AVTECH pulser, die een kortdurende

(5ns) negatieve puis van hoge spanning (instelbaar tussen 50 en 500V) levert.

De ontvangen echo's, worden versterkt, en gefilterd om aliasing te voorkomen

en om hoogfrequent ruis te elimineren. Het signaal wordt daarna gedigitaliseerd
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figuur 4. 1 : De akoestische microscoop.

en opgeslagen m.b.v. een TEKTRONIX DSA601 transient recorder. Via een IEEE

interface worden de meetgegevens getransporteerd naar een optische schijf, die

is verbonden aan de TULIP 386SX computer. De verwerking van de meetgege

vens geschiedt op een MICROVAX STATION 3200 (Digital Equipment Corporati

on).

De XV-tafel (Marzhauser) wordt aangestuurd door een XVZ-Steppermotor

Controller. Deze controller bevat de voedingskaarten voor de motoren en een

microcontroller kaart voor de besturing van de tafel. De transducer wordt

gepositioneerd met een nauwkeurigheid van 2 pm. De bewegingsinstructies

worden via een RS232 interface door de TULIP 386 SX computer naar de

microcontroller gezonden. De microcontroller handelt de bewegingen van de XV

tafel af zodat de computer aile processortijd over heeft voor het verwerken van

de meetgegevens.
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4.3 BEPALING VAN DE PARAMETERS.

4.3.1 HET BEPALEN VAN DE SNELHEID.

tissue

perapex
plate

De geluidssnelheid door het weefsel wordt bepaald aan de hand van twee (in

een geval uit drie) metingen, waarbij er van uitgegaan wordt dat de snelheid op

een vast punt constant is door de coupe. Om verschillende soorten weefsel te

kunnen bepalen wordt er gebruik gemaakt van drie protocollen.

Protocol 1 : Bij dit protocol vindt de eerste meting plaats met de coupe op de

bodemplaat, welke gemaakt is van perspex en een gepolijst oppervlak heeft, dat

parallel loopt aan de bewegingsrichting van de transducer (figuur 4.2). De

bovenzijde van het weefsel wordt afgedekt met een membraan, dat is opge

spannen over een cylinder. Dit mem-

braan zorgt ten eerste voor een re-

flectie, wanneer het te meten weefsel

een akoestische impedantie heeft

vergelijkbaar met die van de fysiologi

sche zoutoplossing en ten tweede

zorgt het gewicht van de ring voor

het aanliggen van het weefsel op de

bodemplaat. Het membraan is nage

noeg transparant voor ultrageluid in

het gebruikte frequentiegebied en

heeft een verzwakking van 0,2 dB.

De tweede meting is een referentie- figuur 4.2 : Het meetprotocol met het
weefsel vlak op de bodem

meting waarbij zich aileen de fysi-

ologische zoutoplossing tussen de transducer en de glasplaat bevindt.

Protocol 2 : Bij dit protocol wordt gebruik gemaakt van een cylinder (figuur 4.3).

Het weefsel wordt op deze cylinder geplaatst, zodat weefsel gemeten kan wor

den wat geen vlakke vorm heeft. Er treden bij de weefselmeting 3 reflecties op.
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Protocol 3 : Hiervan wordt gebruik gemaakt bij weefsels die op een cylinder zijn

geplaatst maar een zeer zwakke reflectie hebben, in vergelijking met de bodem

reflectie (figuur 4.3). Wanneer de reflectie in de buurt van het ruisniveau komt,

is de bepaling van de pieken niet meer betrouwbaar. Om deze reden is de me

ting met het weefsel in het de opstelling in twee delen gesplitst. De eerste

meting die wordt uitgevoerd met een DSA instelling met een verhoogde gevoe

Iigheid, zodat de weefsel reflecties duidelijk bepaald kunnen worden. De tweede

weefselmeting is de normale meting zoals uitgevoerd in protocol 2. Omdat het

mogelijk is dat door de beweging van de transducer het weefsel tussen de beide

weefselmetingen door beweegt, is een controlemeting uitgevoerd. Hierbij is na

de meting met de verhoogde versterkingsfactor en de meting met de normale

instelling, een controlemeting uitgevoerd met weer de verhoogde versterkings

factor. De parameters zijn vervolgens bepaald met de eerste weefselmeting met

verhoogde versterking en met de controlemeting. Aangezien beide resultaten

nagenoeg gelijk bleken te zijn, treedt geen beweging van het weefsel op tijdens

de meting.

reference signal

IIgnai with lIAue 2

reference signal

sl nal with dssue

figuur 4.3 : De twee meetprotocollen met een cylinder

Uit de drie looptijden kunnen de dikte van het weefsel en de geluidssnelheid

door het weefsel worden bepaald, waarbij voor protocol 1 geldt dat t,(x,Y) gelijk
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(4.1 )

Het verschil to(x,y) - t, (x,y) wordt bepaald met behulp van de fase verschilme

thode (Verhoef et al., 1985) en door piekdetektie wanneer de beide pieken

voldoende ver uit elkaar liggen (dit als een soort controle). De faseverschil

methode maakt gebruik van het feit dat een verschil in het tijdsdomein tussen

twee identieke signalen een Iineair verband in het frequentiedomein voor de

verschilfase geeft. Het tijdsverschil wordt bepaald door de beide bodemreflecties

uit het signaal te halen door middel van een 'raised cosine window'. Vervolgens

worden de twee signalen complex Fourier getransformeerd en worden de beide

fasespectra bepaald. Uit de helling van het verschil tussen de beide spectra kan

het tijdsverschil worden bepaald. Hiervoor wordt aileen het frequentie gedeelte

gebruikt wat overeenkomt met de -6dB bandbreedte. Het algoritme test ook op

de Iineariteit van de verschilfase in dit frequentie gebied.

Door de helling van het verschilfasespectrum te bepalen kan het tijdsverschil

worden bepaald. Het verschil tussen t 2 (x,y) en t,(x,y) wordt bepaald door middel

van piekdetektie omdat de fase verschil methode niet gebruikt kan worden wan

neer de twee reflecties verschillen. De pieken worden bepaald door de centroide

methode, waarbij eerst het samplepunt met de maximaIe amplitude wordt

bepaald, waarna het zwaartepunt wordt bepaald over 9 opeenvolgende punten.

(4.2)

De lokale dikte wordt bepaald door:
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(4.3)

4.3.2 HET BEPALEN VAN DE VERZWAKKING.

De verzwakking wordt bepaald met behulp van de substitutiemethode waarbij

ook de freqentie afhankelijkheid wordt bepaald. De beide reflectie worden uit

het RF signaal gehaald m.b.v. een Tukey datawindow. Het referentie amplitude

spectrum en het amplitude spectrum van de echo met weefsel worden resp.

beschreven door:

(4.4)

(4.5)

waarin: Vi =

Alf,2d) =

A ph(f,2d) =

De electro-akoestische rondgang functie van de pulser,

transducer en receiver.

Overdrachtsfunctie van het weefsel.

Overdrachtsfunctie van de fysiologische

zoutoplossing.

De diffractie factor

Reflectie coefficient van de glasplaat.

Wanneer Hpr(f,z) voor beide echo's identiek is, wat bij de gebruikte meetopstel

ling het geval is omdat de gebruikte transducer een voldoend lange focale zone

heeft, geldt de vergelijking :

aCt) = 20(lo910P,(f,Z) - I0910Pt(f,Z»
2d
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4.3.3 HET BEPALEN VAN DE BACKSCATTERING.

Het is gebleken (3.2.5) dat voor de gemeten scattering, de backscatter coeffi

cient, geldt:

(4.7)

Wanneer de scatterende deeltjes echter groter zijn kan de backscatter coeffici

ent beschreven worden in termen van de amplitude reflectie coefficient Ro en de

correlatie functie C, die de verdeling van de impedantie inhomogeniteiten

beschrijft.

(4.8)

De backscatter coefficient wordt gemeten door de pulser op het hoogste

vermogen in te stellen. De voorkant- en de bodemreflectie zullen een oversturing

van de ADC veroorzaken. Het signaal tussen deze beide reflecties wordt uit het

RF signaal geextraheerd door een window, dat loopt van het eind van de

voorkantreflectie tot het begin van de bodemreflectie. Het verkregen signaal

wordt gecorrigeerd voor de verzwakking, die van invloed is door de toenemende

diepte. Er worden zoveel mogelijk windows genomen van 64 samples met een

overlap van 50 % met behulp van een Tuckey data window. Windows waarin

een sterke reflectie optreedt worden niet meegenomen. leder window wordt

genormaliseerd door een referentie spectrum dat is bepaald met behulp gelati

neuze (10%) oplossing. Daarna worden de spectra van aile windows van 1 RF

Iijn gemiddeld tot een backscatter spectrum. Als parameter wordt de helling van

het spectrum genomen.
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4.4 INTRINSIEKE NAUWKEURIGHEID VAN HET MEETSYSTEEM.

Omdat de bepaling bestaat uit 2 of meer metingen treden er onnauwkeurighe

den in de bepaling van de parameters op. Deze onnauwkeurigheden zijn:

1 Verschil in hoogte tot de bodemplaat.

2 Verschil in temperatuur.

3 Fout in de tijdschatting, door onnauwkeurigheid van de digitale osciloscoop en

triggering.

AI deze fouten veroorzaken een directe fout in de snelheidsbepaling en een

indirecte fout in de verzwakkingsparameter bij 20 MHz door de fout in de

dikteschatting.

4.4.1 NAUWKEURIGHEID IN DE

SNELHEIDSBEPALING.

De fout in de snelheid wordt

veroorzaakt door 3 fouten, die

op kunnen treden. De onnauw

keurigheid die elke fout introdu

ceert zal apart worden berekend.

1. Wanneer er een hoogtever- . . .
flguur 4.4 : Schematlsche voorstellmg van

schil optreedt tussen de weef- het meetprotocol voor de foutberekening.

selmeting en de referentiemeting

zal dit een fout in de tijdsbepaling van de bodemreflectie van de referentieme

ting veroorzaken. Ais we aile tijdtermen omschrijven naar afstand- en snelheids

termen (4.9) kunnen we de onnauwkeurigheden apart doorbereken.
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Z1 + ~ + dto = 2 ,
G>

Z1 dtb = 2( - + - ),
G> C

z,
t, = 2-

G>

d+-,
C (4.9)

Door het hoogteverschil ontstaat een fout in to, zodat deze term overgaat in :

to = (z, + zz + 6z + d) I co'

Met deze term gaat (4.1) over in (4.10).

C' = G> ( 1 +

2 Z1 + ~ + az + d _ 2( Z1 + ~ _ d)

G> G> c)

2( Z1 + d) _ 2 Z1

G> C Co

(4.10)

Ais we deze formule omschrijven naar een term die de werkelijke snelheid

representeert en een fout op deze resulteert dit in (4.12) zodat de procentuele

z1+~+d Z1+~ d

C' = G> ( 1 + __G> G> C )

d
C

az
+ C'-

d
(4.11 )

(4.12)C' = C ( 1 + az)
d

fout bekend wordt bij een fout in de hoogte van de transducer tot de bodem

plaat.

2. Een fout in de temperatuur geeft op een gelijksoortige wijze een andere

formule voor (4.1), omdat door een fout in de temperatuur de geluidssnelheid in

de fysiologische zoutoplossing anders zal zijn. Een efT in de referentie meting

resulteert direct in een 6co' zodat (4.1) met to = (z, + Zz + d) I ( Co + 6co )

overgaat in (4.13).
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e" = Co ( 1 +
d
e

d

e ) (4.13)

Om de procentuele tout te bepalen wordt de 6co uit de noemer gewerkt en met

co
2 + aco

2
- co

2 resulteert dit in (4.16).

d
e

(Z1 + ~ + d )(1 _ ~Co)
Co

(Z1 +~+d)(Co-~Co)

~-~~e" =Co (1 + ---:......--:......-------
d
e

Z1 +~ _ d

e" = e ( 1 + CO...;;...- .....;Co~__e)
d
e

z + '7_ + d
e" = c ( 1 + 1 ~ ~Co)

dCo

(4.14)

(4.15)

(4.16)

3. Door een tout in de tijdsschatting worden de 4 tijdsmomenten in (4.1) aange

tast en wei met at. Aangezien de nauwkeurigheid van de digitale osciloscoop in

de orde van grootte van de 0,01 % Jigt, is de tout die gemaakt wordt in de

tijdsschatting te verwaarJozen.

De totale tout die in de snelheidsbepaling gemaakt kan worden is de som van de

atzonderlijke touten, die gemaakt worden (4.17). Aan het systeem zijn metingen

(4.17)
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uitgevoerd om de grootte van de fout te kunnen bepalen. Omdat het niet

mogelijk is om de maximale fout van elk van bovengenoemde termen te bepa

len, is de fout in het tijdsmoment van de ontvangen referentie puis bepaald. In

deze fout zitten de drie afzonderlijke termen en geldt dat de maximale fout gelijk

is aan (4.18):

(4.18)

Er zijn over een tijdspanne van 1 uur 7 rasterscans van 30 bij 30 punten

gemaakt. Er was op de bodemplaat geen weefsel geplaatst, zodat aileen de

bodemreflectie optrad. De positie van de bodemreflectie in de opgenomen trace

is bepaald nadat de centro'id berekening was uitgevoerd. De 7 metingen zijn

voor ieder punt in de rasterscan afzonderlijk bekeken en het gemiddelde en

spreiding van de afwijking over aile 900 punten zijn berekend. Uit dit onderzoek

bleek dat de gemiddelde afwijking 0,54 samplepunten bedroeg met een stan

daarddeviatie van 0,39. Het berekende verschil in het aantal samplepunten

Coa t = aNssmpIeT. Co
= 0.54 . 4.10-9 • 1500
= 3.24.10-6

(4.19)

wordt omgezet in een tijdsverschil door (4.19) en geeft dus een fout in de

snelheid van 3,24.10-5/2. (dikte weefsel). Ais we dit uitzetten tegen een aantal

diktes geeft dit de volgende fouten in de snelheid.

1000 Jim - 2,4 m/s (0,16 %)

500 Jim - 4,8 m/s (0,32 %)

200 Jim - 12 m/s (0,8 %)

100 Jim - 24 m/s (1,6 %)

31



Spcctralc akocstischc microscopic van oogwccfscls Biofysisch Laboratorium, Ooghcclkundc, St'Radboud, Nijmcgcn

4.4.2 NAUWKEURIGHEID IN DE VERZWAKKINGSBEPALING.

De nauwkeurigheid van de verzwakkingsbepaling hangt af van de nauwkeurig

heid van de DSA en de dikteschatting. We gaan er vanuit dat de fout, die

gemaakt wordt door de DSA en de verwerkingsalgoritmes verwaarloosbaar is.

Dit omdat de nauwkeurigheid van de DSA in de orde van de 1% is, maar door

transformatie naar het frequentie domein en interpolatie algoritmes is deze fout

verwaarloosbaar.

Voor de nauwkeurigheid van de verzwakking gaan we er dus vanuit dat de fout

in het geheel veroorzaakt wordt door een verkeerde dikteschatting, die bij de

snelheidsbepaling gemaakt wordt, en dus afhankelijk is van de dikte.
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HOOFDSTUK 5 : HET OOG.

5.1 INLEIDING.

Biofysisch Laboratorium, Oogheelkunde, St'Radboud, Nijmegen

Het oog is een bolvormig Iichaam, dat de mens in staat stelt om visuele waarne

mingen te doen. Het bestaat uit een cornea (het hoornvlies) en een lens, die de

scherpstelling verzorgen. De invallende hoeveelheid Iicht wordt geregeld door de

iris. Het Iicht baant zich een weg door de cornea, de voorste oogkamer, de lens

en het corpus vitreum (het glasachtig Iichaam) en valt daarna op het retina. Het

retina bevat de cellen, die het invallende Iicht omzetten in zenuwprikkels. Het

gaat hier om twee soorten cellen:

1. De staafjes, die dienen voor het schemerzien. Deze bevinden zich op de

gehele retina maar niet in het fixatiepunt van het oog, de fovea.

2. De kegeltjes, die dienen voor het dagzien en ook kleuren kunnen onderschei

den. Er zijn drie soorten kegeltjes namelijk rood-, groen, en blauw-gevoelig. De

kegeltjes dichtheid is het grootst in de fovea en neemt geleidelijk af naar buiten

de fovea. De blauw-gevoelige kegeltjes vormen hierop een uitzondering omdat

van deze de maximaIe dichtheid zich op 1,5° van de fovea bevindt. De Iichtge-

equator

iris ------j-;(-----,/II

cornea

voorpool

Iens -----'\-\--\tT-

zonula

pars plana

ora serrata

~---sclera

~---choroidea

\WO'r---retina

fovea centralis

achterpool

opticus

lamina cribrosa

figuur 5.1 : Doorsnede van de oogbol (Colenbrander & Winning, 1980).

voelige cellen staan via een aantal tussenstations in verbinding met zo'n 1
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miljoen zenuwvezels. Deze verlaten het oog bij de 'papil' (de blinde vlek) en

lopen via de 'nervus opticus' (de oogzenuw) naar de hersenen. De tussenstati

ons zorgen voor de koppeling-verhouding tussen het aantal cellen en een

zenuwvezel. De kegeltjes binnen de fovea zijn 1 op 1 gekoppeld zodat een hoge

resolutie wordt gehaald. De Iichtgevoelige cellen buiten de fovea zijn niet 1 op 1

gekoppeld. De resolutie is daardoor niet optimaal maar de gevoeligheid wordt

veel groter dan die van de cellen binnen de fovea.

5.2 DE ANATOMISCHE EIGENSCHAPPEN VAN DE ONDERDELEN.

Omdat we met dit onderzoek tot een akoestisch model voor het oog willen

komen, is het noodzakelijk om de akoestische parameters van de verschillende

onderdelen van het oog te bepalen. Door de afmetingen van de oogonderdelen

op te zoeken kunnen we bepalen of het meten van de akoestische parameters

relevante informatie oplevert, omdat bij een gebruikte frequentie tot 50 MHz

structuren met een dikte kleiner dan 50 pm te dun zijn om te onderzoeken.

Het gehele oog van een volwassen mens is ongeveer 7,5 gram zwaar en de

doorsnede is gemiddeld 24 mm. De oogbol bestaat uit een wand van 3 lagen die

de 3 intra-oculaire holten omsluiten. De lens behoort niet tot een van beide

groepen.

5.2.1 DE DRIE LAGEN VAN DE WAND.

A De buitenste laag wordt gevormd door de cornea en de sclera:

A 1 Cornea. Bestaat voor 70% uit H20, 21 % eiwit en 9% andere stoffen. Aan

de limbus ( de grens met de sclera) is de dikte van de cornea 1 mm

en in het centrum 0,5 mm (Jacobiec, 1982), 0,54 mm (Le Grand,

1965) of 0,51 mm (Delmarcelle et a!., 1976). De kromtestraal van

de voor- en achterzijde van de cornea is niet gelijk, namelijk resp.
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dikte 50-60 pm

dikte 8-10 pm

dikte 600 pm (collagene vezels, die

parallel met het oppervlak Iiggen. )

dikte 8-12 pm

dikte 18-20 pm (Jacobiec, 1982)

4. Descemet membraan

5. Endotheel

7,8 ±0,4 mm en 6,5 mm (Le Grand, 1965) of 7,86 mm of 6,46

±0,26 mm (Delmarcelle et aI., 1976). De cornea is opgebouwd uit

5 lagen:

1. Epitheel

2. Bowman membraan

3. Stroma

9-----------'-"'~:

2--------l

figuur 5.2 : Detail van de doorsnede van
het oog. 1 Lens, 2 Lensepitheel, 3 M.sphincter
pupillae, 4 Irisplooi met de circulus arteriosus iridis
minor, 5 Membraan van Descemet, 6 Cornea, 7
Limbus, 8 Kanaal van Schlemm, 9 Sclera, 10 Circu-. 7__~

Ius arteriosus iridis major, 11 Processus ciliares, 12
Zonula, 13 M. dilatator pupillae (direct voor het
pigmentblad van de iris ), 14 M. ciliares (accomoda
tiespieren), 15 Kernboog van Becker, 16 Sulci ciliares
(Colenbrander & Winning, 1980).

15

1fIt----12

r\Wl,l~I\I-If---16

{l\1;UWiM:.1!---11
ftiII---10

~+++---14

A2 Sclera. Bestaat net als de cornea voor 70% uit H20. De sclera is 1 mm dik

aan de achterzijde van het oog, 0,6 mm (Jacobiec, 1982) en 0,5 mm (Le Grand,

1965) bij de equator (zie fig 2.1) en 0,8 mm bij de limbus (Jacobiec, 1982) en

(Le Grand, 1965). Bij de aanhechting van de oogspier is de dikte 0,3 mm (Le

Grand, 1965). De dikte van de sclera neemt af met een toenemende leeftijd.

B De middelste laag bestaat uit de iris, corpus ciliare en het chorioidea:

B1 Iris. De iris (ook wei regenboogvlies genoemd) bevat een pigmentlaag die

ondoordringbaar is voor Iicht. De mate van aanwezigheid van

pigment bepaalt de kleur van het oog. De opening in het centrum
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(de pupil) wordt gevarieerd aan de hand van de invallende Iichtin

tensiteit. De iris bestaat uit 3 lagen:

1. Voorste grenslaag dikte ± 5 pm

2. Stroma dikte ± 200 pm

3. Pigment laag dikte ± 20 pm (Jacobiec, 1982)

82 Corpus ciliare. 8estaat net als de iris uit een ring maar deze is in dit geval

niet symmetrisch want de breedte van de ring is aan de neuskant

kleiner dan elders (±4 mm normaal en ± 3,5 mm aan de neuskant).

Over de dikte is weinig te zeggen daar deze sterk varieert met de

leeftijd (Iigt in de orde van 1mm) Het aantal cellen en de collageen

dichtheid nemen toe met het toenemende leeftijd (Jacobiec, 1982).

83 Chorioidea. (het vaatvlies) Deze laag verzorgt de bloedvoorziening van de

retina. De totale laagdikte bedraagt 0,25 mm bij de fovea en 0,125

mm bij de equator. Het chorioidea bestaat uit 4 lagen:

1. 8ruchs membraan 2- 4 pm

2. Choriocapillaris 25- 50 pm

3. Laag met bloedvaten 75-150 pm

4. Suprachorioidea 20- 30 pm (Jacobiec, 1982)

C De binnenste laag bestaat uit de retina.

C1 Retina. 8ij de retina bestaat een grote kans dat deze bij post-mortem onder

zoek losgelaten is van het choriodea en aileen nog vast zit bij de 'ora se

rrata' en de 'optical disc'. De dikte van de retina is ± 0,23 mm in de

nabijheid van de fovea en zo'n 0,10 mm bij de equator. Het oppervlakte

van de retina is ongeveer 2200 mm2
• 8innen de fovea en de optical disc

is de dikte van de retina 0,10 mm (Jacobiec, 1982).

De doorsnede van de fovea is 1,5 mm en de retina is op deze plaats rijk

aan xanthophyl (dit veroorzaakt de gele kleur).
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5.2.2 DE DRIE INTRA-OCUlAIRE HOLTEN.

A De beide oogkamers staan direct met elkaar in verbinding en bestaan uit

dezelfde substantie.

A 1 Voorste oogkamer. Deze heeft een doorsnede van 11,3 tot 12,4 mm en de

diepte is 3,0 ± 0,4 mm (Jacobiec, 1982). De diepte van de kamer

is afhankelijk van de leeftijd (zie tabel 5.1). Afvoer van kamerwater

vindt plaats via de kanalen van Schlemm (fig 5.2).

TABEl5.1 : Diepte van de voorste oogkamer als functie van de leeftijd.

leeftijd Aantal metingen Gemiddelde diepte
(mm)

pas-geboren 104 2,55

2 - 5 jaar 211 2,88

6 - 10 jaar 575 3,16

11 - 15 jaar 489 3,25

16 - 20 jaar 298 3,22

21 - 40 jaar 217 3,10

41 - 60 jaar 372 2,84

ouder dan 60 jaar 233 2,64
( Delmarcelle et aI., 1976 )

A2 Achterste oogkamer. Deze oogkamer bevindt zich tussen de corpus ciliare

en de lens. Er is aanvoer van kamerwater door de ciliaire processu

sen. Door de aan- en afvoer wordt het water in de beide kamers

per 10 uur ververst.

B Corpus vitreum. Deze holte bevat een substantie genaamd de Vitreous ( oak

wei glasvocht genaamd) bestaat voor 98,5 tot 99,7% uit H20.
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Naarmate de leeftijd stijgt treedt segmentatie op door bepaalde

structuren die tracks genaamd worden. Zij vormen een fibrillair

netwerk. De consistentie is gelatineus doordat Hyaluronzuur de

vloeistof aan het netwerk bindt.

De diameter in transversale richting en in verticale richting zijn niet gelijk

(tabel 5.2). De diepte van het corpus vitreum is door verschillende

mensen bepaald (tabel 5.3).

TABEL 5.2: Metingen transversale en verticale diameter corpus vitreum.

(Delmarcelle et ai., 1976)

Krause, 1836
Weiss, 1897
Scammon et Armstrong, 1925

Diametre
transversal

(mm)

24,4
23,3
23,8

Diametre
vertical
(mm)

23,6
22,8
23,4

Circonference
(mm)

76,2

TABEL 5.3: Metingen diepte van het corpus vitreum. (Delmarcelle et aI., 1976)

Auteurs Refraction N Age Sexe Longueur du vitre

Luyckx et Weekers, 1966 +0,5 10 < 50 16,57 (0,79)
+0,5 43 > 50 16,32 (U5)

Gemet, 1%7 -0,75 +1,25 349 15,7 (0,80)
(13.5-18,0)

Luyckx et Weekers, 1967 -I +1 40 <25 H+F 16,18 (0,73)
20 25-50 16,57 (0,79)
43 > 50 16,32 (0,84)

Fran~ois et Goes, 1968 -1,5 +1,5 64 H 15,73 (0,85)
63 F 15,48 (0,85)
13 < 25 H+F 16,41 (0,87)
57 25-50 15,75 (0,94)
57 > 50 15,28 (0,56)

Gemet, 1969 -0,75 +1,25 446 H+F 15,73 (0,81)
H 15,69 (0,85)
F 15,77 (0,77)

Larsen, 1971 Emm. 10 20-40 H 15,44
(14,9-16,0)

10 F 15,18-
(14,5-15,16)

Fran~ois et Goes, 1973 -I +1 222 adultes (13,36-17,98)
H+F 15,56 (0,83)

H 15,50 (0,81)
F 15,61· (0,84)

Karantinos et al.. 1974 Emm. 174 21 H 16,15 (0,55)
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5.2.3 DE LENS. 6
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De lens is een van de vroegst

gedifferentieerde weefsels in het

menselijk embryo. De diameter

van de lens is 6,3 mm op een

leeftijd van 3 maanden en loopt

op tot een 9,6 mm bij een leef

tijd van 80-90 jaar (Jacobiec,

1882). De dikte van de lens
varieert van 3 mm tot 5 mm en figuur 5.3 : Verandering van de dikte (width)

van de lens (Delmarcelle et aI., 1976)
verandert met de leeftijd volgens

de functie ; Dikte = (3,5 + 0,025 * leeftijd)mm (zie figuur 5.3).

De voorkant van de lens heeft een kromtestraal van 8-14 mm en de achterkant

een kromtestraal van 4,2-7,5 mm afhankelijk van de accommodatie van het oog

en leeftijd.(Le Grand, 1965) De gemiddelde waarde van de kromtestraal van de

voorzijde is 10,3 mm en 11,0 mm (Delmarcelle et aI., 1976) en de voor de

achterzijde 6,0 mm (Le Grand, 1965),(Delmarcelle et al., 1976). Bij een toene

mende leeftijd neemt de kromtestraal af. De lens bestaat vanuit het middelpunt

gezien uit:

1. Epitheel dikte 6 pm

2. Fibrillen dikte 3- 5 mm

3. Capsule dikte 10-20 pm (aan de voorzijde)

12-25 pm (aan de achterzijde)

De lens wordt op de plaats gehouden door de zonula aparatus. Dit zijn vezels,

die lopen van de lens naar het corpus ciliare en de accommodatie van de lens

verzorgen. De vezels zijn 5-30 pm dik en bestaan uit fibrillen met en diameter

van 8-55 nm.
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TABEL 5.4 : De diameter van de lens als functie van de leeftijd.

(Uit Delmarcelle et aI., 1976).

5.2.4 CONCLUSIE.

Age

I- 3 mois
10-11 mois

1-]0 ans
10-20 ans
20-30 ans
J{)-40 ans
40-50 ans
50-60 ans
60-70 ans
70-80 ans
80-90 ans

Diamerre frontal
(mm)

6,31
7,46
8,06
8,47
8,67
8,97
9,09
9,44
9,49
9,64
9,62

Uit de afmetingen en structuur van de verschillende onderdelen blijkt dat niet

aile onderdelen voor meting in aanmerking komen. De meting van bijvoorbeeld

het corpus ciliare is niet mogelijk door de golvende structuur, al zijn de afmetin

gen wei zodanig dat meting van het weefsel mogelijk is. Gelet op afmetingen en

structuur is gekozen voor de volgende weefsels :

1. cornea

2. lens

3. retina

4. chorioidea

5. sclera

6. vitreous
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5,3 DE AKOESTISCHE PARAMETERS VAN DE OOGONDERDELEN

5.3.1 DE GELUIDSSNELHEID IN DE VERSCHILLENDE OOGONDERDELEN.

Om tot een akoestisch oogmodel te komen waarin de stralengang door de

oogdelen en de verzwakking van de oogdelen kan worden bekeken. moeten de

akoestische impedantie en de verzwakking van de afzonderlijke oogdelen bekend

zijn. De akoestische impedantie kan bepaald worden uit de snelheid van het

geluid in het weefsel en de dichtheid van het weefsel (hoofdstuk 3).

Allereerst is onderzocht van welke oogonderdelen, in het verleden, de snelheid

bepaald is. Het blijkt dat er, van de meest relevante onderdelen, door verschil

lende onderzoekers snelheden zijn bepaald, dit echter wei bij uiteenlopende tem

peraturen en frequenties. Er is gemeten aan menselijk oogweefsel en aan dierlijk

oogweefsel, waaronder van varkens, stieren en konijnen. (Goss et al.,1978)

TABEL 5.5 : De ultrasone geluidssnelheid in menselijke oogweefsels
Temp. Freq. Condo Cornee Aqueous Lens Vitreous Retina Choroid Sclera Referentie

Humor

• 20 5
• 20 10
• 22 10
·37 4
·37 ?

• 4 4
15
25
37

• 37 2,5
·37 15

fresh
fresh 1553
p.m. 1632 1514
fresh 1625
fresh 1610 1540
p.m. 1542

1557
1569
1586

p.m. 1639 1534
fresh

1638 1514 1630 Araki. 1961
1620 1506 1538 1527 1583 Thijssen et al., 1985
1558 1510 1743 Chivers et al., 1984
1641 1532 Jansson & kock, 1962
1645 1540 1650 Nover & Glansch., 1965
1617 1459 1609 Rivara & Sanna, 1962
1630 1481 1622
1639 1500 1635
1647 1523 1647
1647 Tschewnenko, 1965
1659 Coleman et al., 1975

Uit het onderzoek blijkt dat de gevonden waarden niet allemaal overeenstem

men. Het blijkt dat vooral de temperatuur een grote invloed heeft op de snel

heidsparameter en wei zo dat de geluidssnelheid in het weefsel toeneemt met

een stijgende temperatuur (Rivara & Sanna, 1962) (Tabel 4.6). Verder heeft de

tijd tussen meten en enucleatie een invloed (Jansson en Kock, 1962), maar
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deze is zo klein dat de invloed kan worden verwaarloosd. De dikte van de lens

heeft wei een aanmerkelijke invloed op de snelheid (Jansson & Kock, 1962), en

wei volgens de relatie c = 1614+ 6xl, met 1 de dikte van de lens in mm (Dit

is de snelheid gemeten volgens Jansson & Kock, 1962).

TABEL 5.6: De temperatuursafhankelijkheid van de snelheid in menselijk oog

weefsel (T in °C).

Cornea 1536,98 + 1,33·T (m!s)

Lens 1616,26 + 0,89· T (m!s)

Sclera 1605,0 + 1,15·T (m!s)

Vitreous 1451,41 + 1,94·T (m!s)

Omdat er bij het onderzoek geen gebruik van menselijke ogen gemaakt wordt is

voor varkensogen als vervanging gekozen. Het is namelijk gebleken dat deze

anatomisch grote gelijkenis met het menselijk oog vertonen. Uit een vergelijking

van de geluidssnelheid in menselijke en in varkensogen door Thijssen et aI.,

1985 en Rivara en Sanna, 1962 blijkt dat deze in de beide soorten in hoge mate

overeenkomen. De keuze lijkt vanuit het gezichtspunt van de geluidssnelheid

gerechtvaard igd.

TABEL 5.7 : De ultrasone geluidssnelheid in varkensoogweefsel (T in °C).
Temp. Freq. Condo Cornea Aqueous Lens Vitreous Retina Choroid Sclera Referentie

Humor

* 20 5 fresh 1546 1498 1627 1498 1609 Araki, 1961
• 20 10 fresh 1555 1651 1497 1532 1631 Thijssen et al., 1985

*4 4 p.m. 1538 1463 1639 1464 1616 Rivara & Sanna, 1962

15 1555 1487 1652 1488 1632

25 1568 1507 1662 1506 1644

37 1588 1530 1672 1542 1656

* 7 5 7 1580 1530 Yamamoto et al., 1961
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TABEL 5.8: De temperatuursafhankelijkheid van de snelheid in varkensoogweef

sel (T in °C).

Cornea 1531,64 + 1,51·T (m/s)

Lens 1635,76 + 1,03 •T (m/s)

Sclera 1612,87 + 1,20·T (m/s)

Vitreous 1456,26 + 2,03· T (m/s)

Kamerwater 1455,78 + 2,02· T (m/s)

5.3.2 DE VERZWAKKING VAN DE VERSCHILLENDE OOGWEEFSELS.

In het verleden is ook onderzoek gedaan naar de verzwakking van ultrageluid in

de versehillende oogonderdelen. De verzwakking in de oogweefsels is bij

menselijk oogweefsel eehter aileen voor de lens gemeten, de andere metingen

vonden plaats op de ogen van koeien. De waarde van de verzwakking van de

lens is 0,8 dB.em-'.Hz·' (Lizzi et aI., 1976). Van de verzwakking van oogonder

delen van varkens is uit de Iiteratuur niets bekend.
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HOOFDSTUK 6 : METHODEN VOOR HET PREPAREREN EN HET

METEN AAN OOGWEEFSELS.

6.1 INLEIDING

Voor het onderzoek naar de akoestische parameters van de verschillende

oogweefsels is gebruik gemaakt van varkensogen en humane ogen. Omdat het

bij de aanvang van het onderzoek onmogelijk was om aan humaan materiaal te

komen, is gezocht naar een geschikte vervanger. Zoals uit een vergelijking van

de bekende akoestische parameters blijkt (5.3) blijkt een varkensoog een

geschikte vervanger.

Bij het onderzoek van de varkensogen is gebruik gemaakt van ogen, die een

leeftijd van ongeveer 4 maanden hadden. De ogen werden via het centrale

dierenlaboratorium betrokken van het gemeentelijke slachthuis binnen 2 uur na

slachting. De gebruikte ogen werden geenucleeerd nadat de varkens een deel

van de verwerkingscyclus hadden doorlopen, namelijk: elektrocuteren, het

warme dompelbad om de huid en haren stug te maken en het schrappen van de

huid. De ogen werden op ijs aangeleverd en wei zo dat er geen direct contact

met het ijs gemaakt werd. Dit is noodzakelijk om zwelling van de cornea en de

sclera te voorkomen daar de osmotische waarden van het ijs en de ogen niet

een gelijke waarde hebben. Er is getracht niet de beide ogen van 1 varken te

onderzoeken omdat dit de de statische parameters zal beinvloeden. Bij twee

ogen van een varken kunnen we niet meer spreken van statisch onafhankelijke

waarnemingen.

De humane ogen werden verkregen via de corneabank. De corneabank is

gevestigd in het AMC te Amsterdam en verkrijgt het materiaal via het 101. Deze

organisatie regelt de verzameling en verdeling van humaan transplantatie

materiaal voor Nederland. Omdat het noodzakelijk is voor een goede transplan

tatie van de cornea wordt het gehele oog verwijderd, en naar de corneabank

getransporteerd. Bij de corneabank wordt de cornea verwijderd, waarna de rest
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van het oog als restmateriaal overblijft. Dit materiaal wordt ter beschikking

gesteld aan, door het 101, goedgekeurde onderzoeken. Van iedere donor is maar

een van de ogen gemeten, om onafhankelijke waarnemingen te garanderen.

Omdat het praktisch niet voorkomt dat een cornea wordt afgekeurd voor trans

plantatie zijn op deze wijze bijna geen cornea's te verkrijgen. Om toch aan

humaan corneamateriaal te komen zijn cornea beschikbaar gesteld, door de

afdeling oogheelkunde van het AZN, welke verwijderd werden om vervangen te

worden door een transplantatiecornea.

6.2 DE CORNEA

6.2.1 PREPARATIE VAN DE CORNEA

Voor het onderzoek aan de cornea van varkens, werden aileen ogen gebruikt

waarvan het epitheel niet beschadigd was. Een beschadigd epitheel ontstaat

doordat de varkens de ogen niet geheel gesloten hadden, op het moment dat ze

in het bad geplaatst worden. De beschadiging is zichtbaar doordat er een Iichte

baan over de gehele cornea loopt of doordat rafels op het epitheel zichtbaar

waren. Tijdens het prepareren van de cornea werd deze voortdurend vochtig

gehouden met een fysiologische zoutoplossing (NatriumChloride 0,9%) welke

gedurende minimaal 20 minuten was ontgast.

Het losprepareren geschiedde door een kleine incisie met een scalpel op de

overgang tussen cornea en sclera (Limbus), waarna met een corneaschaar de

cornea geheel van de sclera werd gescheiden. De cornea werd vervolgens

schoon gespoeld met de zoutoplossing, waarna het preparaat direct in de

meetopstelling werd geplaatst.

De humane cornea was in de operatiekamer verwijderd en werd daarna in een

fysiologische zoutoplossing met de voedingsstof dextran geplaatst. Deze

oplossing is speciaal ontwikkeld om transplantatiecornea's gedurende een tijd

van enkele weken in levende conditie te houden en om zwelling van het weefsel
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zoveel mogelijk tegen te gaan.

6.2.2 METING AAN DE CORNEA
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De varkens cornea is gemeten met behulp van een cylinder (dikte 1,0 mm,

0binnen =4,4 mm en 0 buiten = 18,0 mm), waarop de cornea met de boiling naar de

cylinder toe was geplaatst. Er is voor deze maten gekozen omdat bleek dat op

deze wijze de achterkant reflectie van het weefsel dicht bij de bodemreflectie

kwam te Iiggen (de afstand bedroeg ongeveer 3 maal de pulslengte), zodat het

weefsel zich zo dicht mogelijk bij het focus bevond. Ais bodemreflector is

gekozen voor perspex omdat dit materiaal een geschikte amplitude van de

bodemreflectie opleverde.

De roosterscan van 10 bij 10 punten werd gemaakt met een onderlinge afstand

in beide richtingen van de helft van de bundelbreedte, welke in het focus van de

gebruikte transducer 150 pm bedroeg, dus een onderlinge afstand van 75pm.

De scan werd gemaakt om het punt waarop de achterkantreflectie een maximale

waarde had, omdat dit optreedt in het midden van de boiling van de cornea. De

echo signalen, die werden opgenomen, bevatten 512 punten, bemonsterd met

een frequentie van 100 MHz. Er werden een weefsel- en referentiemeting

uitgevoerd (protocol 2).

De humane cornea is op gelijke wijze gemeten, aileen moest bij de plaatsing van

de cornea rekening worden gehouden met de gebreken van het weefsel. De

cornea waren in aile gevallen Keratokonus, wat wi! zeggen dat een deel van de

cornea veeI dunner is geworden en is uitgestulpd naar buiten toe. Omdat in dit

deel de opbouw van de lagen is veranderd, kan op deze plaats niet worden

gemeten. Daarom is bij de plaatsing van de cornea's op de cylinder rekening

gehouden met het Keratokone deal. Omdat de weefselreflecties een zodanige

sterkte hadden dat ze nauwlijks waarneembaar waren in vergelijking met de

bodemplaatreflectie zijn de humane cornea's gemeten met protocol 3.
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6.2.3 VERWERKING VAN DE CORNEA METINGEN

Voor de varkens cornea zijn de geluidsnelheid, de verzwakking en het frequentie

afhankelijke gedrag van de verzwakking bepaald. De gemiddelde waarde (6.1)

en de standaard deviatie (6.2) van deze drie parameters zijn over aile metingen

van aile cornea's berekend. Vervolgens is de inter-individuele spreiding (6.3)

over aile observaties berekend. Dit is een maat voor de spreiding tussen de

observaties onderling. De intra-individuele spreiding (6.4) is een maat voor de

bepaling van de parameters binnen de meting.

Verder is het effect van de temperatuur op de akoestische parameters onder

zocht om tot een uitspraak te komen wat de waarde van de parameters zal zijn

bij een temperatuur van 37°C. Hierbij werd de fysiologische zoutoplossing in

een erlemeier op een verwarmingselement verwarmd tot ongeveer 38°C,

waarna de oplossing in de meetbak werd gegoten. Door een omgevingstempera

tuur van ongeveer 20°C koelde de oplossing af. De cornea werd op de cylinder

(6.1 )
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geplaatst en er werden vervolgens 6 metingen bij aflopende temperatuur

uitgevoerd, evenredig verdeeld over het bereik 20 tim 38°C. Van elke meting

werd de begin- en eindtemperatuur genoteerd, zodat als referentietemperatuur

het gemiddelde van deze waarden kon worden genomen. Door de gevonden

punten wordt een rechte Iijn gefit welke het temperatuur afhankelijke gedrag

van de cornea representeert.

Van de humane cornea zijn de statische parameters (6.1) tot (6.4) bepaald.

6.3 DE LENS

Uit het Iiteratuuronderzoek naar bekende akoestische oogparameters is gebleken

dat deze nagenoeg constant werden verondersteld. Omdat bekend is dat de

samenstelling van de lens met de positie varieert (zie 6.3.3) is onderzoek

gedaan naar de grootte van de parameters, gerelateerd aan de positie. Voor

deze meting is het noodzakelijk om de lens op een zodanige wijze te prepareren,

dat een afspiegeling van de eigenschappen in aile posities wordt verkregen.

6.3.2 PREPARATIE VAN DE LENS.

Om de varkenslens los te prepareren werd deze van de achterzijde benaderd. Na

een incisie in de sclera gemaakt te hebben, op ongeveer 5 mm. vanaf de limbus,

werd de gehele voorkant met behulp van een schaar losgemaakt. Het vitreous

werd van de lens verwijderd waarna de zonula vezels met een schaar met een

gekromde bek werden doorgeknipt, zodat de lens vrij van het voorste gedeelte

kwam te Iiggen. Na de lens te hebben gespoeld met de fysiologische zoutoplos

sing werd deze in een mal geplaatst, met de voorkant naar beneden. De mal

bestaat uit een perspex bodem met aan twee zijden een koperen plaat met 20

parallelle gleuven op een afstand van 1 mm. De lens werd op zijn plaats gehou

den door twee steunplaatjes, die in de gleuven werden geplaatst. Vervolgens

werd een coupe van 1 mm dik gesneden door twee scheermesjes, geplaatst in

49



Spectrale akoestillChe microllCopie van oogweefsels BiofysillCh Laboratorium, Oogheelkunde, St'Radboud, Nijmegen

p

twee naast elkaar gelegen gleu-

ven, in tegengestelde richting te

bewegen, zodat de lens van de

achterzijde naar de voorzijde toe

werd doorgesneden (figuur 6,1).

De verkregen coupe represen

teert de gehele lens, omdat deze

rotatiesymmetrisch rond de

voor- achterwaartse (axiale) as figuur 6. 1 : Preparatie van de lenscoupe

is.

eq

Doordat de humane ogen ontdaan waren van de cornea, was het niet mogelijk

om het voorste gedeelte van het oog te verwijderen. Daardoor bleef de lens niet

opgespannen doordat de gevulde voorste oogkamer niet voor de vereiste span

ning kon zorgen. De oogbol werd daarom twee millimeter onder de limbus door

gesneden, waardoor de lens samen met de corpus ciliaire, iris en zonula vezels,

los van de oogbol kwamen te Iiggen. Door de zonula vezels met behulp van een

pincet op te spannen werd het mogelijk de vezels door te knippen. Van de

humane lens werd op dezelfde wijze als de varkenslens een coupe geprepareerd.

6.3.2 METING VAN DE LENS.

Omdat bleek dat de lens niet homogeen is, werd van de gehele plak een 2D

scan gemaakt. Op deze wijze wordt de grootte van de snelheid en verzwakking

als functie van de positie in de lens bekend.

De varkens lenscoupe is gemeten door deze direct op de perspex plaat te

plaatsen (protocol 1). Door deze wijze vaIt de reflectie van de achterkant van

het weefsel gelijk met de bodemreflectie. Omdat de voorkantreflectie een

zodanige sterkte had, dat deze niet in de ruis te onderscheidden was, is er

gebruik gemaakt van het membraan. Hiermee werd tevens bereikt dat de coupe

overal vlak op de plaat werd gedrukt. De roosterscan, van 100 bij 80 punten,
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werd gemaakt met een afstand tussen de punten van 150 pm, zodat een gebied

van 15 mm bij 12 mm werd afgebeeld.

Bij de metingen is de lenscoupe zodanig geplaatst dat de equatoriale Iijn horizon

taal in de afbeelding loopt en de axiale Iijn verticaal. Het middelpunt van de

kern, waar de axiale en equatoriale lijn doorheen lopen, is het punt waar de

snelheids parameter de maximaIe waarde heeft.

Van de humane lens is tevens een 2D scan gemaakt. De afmetingen van de

scan zijn gewijzigd omdat de humane lens kleiner is en een andere vorm heeft.

Er is gekozen voor een scan van 120 bij 80 punten met een afstand tussen de

punten van 100 pm.

6.3.3 TRANSLATIE METHODEN VAN DE LENS METINGEN

Uit de proefmetingen blijkt dat de drie parameters over de coupe sterk varieren,

zodat niet een waarde voor de lens bepaald kan worden. Er is gekozen voor een

presentatie van de parameters door twee Iijnen te selecteren, namelijk het axiale

profiel, van 'anterior border' naar 'posterior border', en het equatoriale profiel

van equator naar equator. Uit het literatuur onderzoek is gebleken dat deze twee

profielen ook gebruikt worden voor het weergeven van andere parameters van

de lens, zoals het lokale prote'inegehalte, het lokale watergehalte en de brekings

index afhankelijk van de positie. Doordat de profielen van elke lens bepaald

worden kunnen we de gemiddelde profielen van de parameters bepalen.

Omdat de positie van de lenzen in het scanvlak niet over aile metingen gelijk

was, is een translatie, voor de axiale en equatoriale profielen uitgevoerd, van het

middelpunt van de kern naar het centrum van de scan (het punt (50,40)). Deze

translatie is voor drie methoden onderzocht nl.

1. Translatie van maximumwaarde van de snelheidscurve naar het punt

(50,40).

2. Translatie van het zwaartepunt van de snelheidscurve naar het punt

(50,40).
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3. Translatie van de midden van de beide randen van de snelheidscurve naar

het punt (50AO)

Bij de translatie van de maximumwaarde wordt de positie van het maximum

bepaald en vervolgens wordt het profiel verschoven over het verschil tussen

n

L (X,. \l{X)
zwaartepunt = _1=_1 _

n

L (\I{x)
1=1

(6.5)

middelpunt en gevonden positie. Het zwaartepunt wordt bepaald volgens (6.5)

waarna de curven worden versehoven over het verschil tussen middelpunt en

zwaartepunt. Bij de laatste methode (3) worden de beide overgangen tussen de

lenscoupe en de fysiologisch zoutoplossing bepaald door een overschrijding van

de 1520 m/s grens (aangezien de snelheid in de fysiologische zoutoplossing

1500 m/s is, bij 20°C, en er een verloop van de snelheid is van 200 mIs, komt

dit overeen met een 10% drempel). Vervolgens is de betreffende curve verscho

ven over het verschil tussen de gemiddelde waarde van deze beide grenzen en

het middelpunt van de scan.

6.3.4 VERWERKING VAN DE VARKENSLENS METING

Uit proefmetingen bleek het gemiddelde waarde filter het beste resultaat te

geven. De met deze methode getransleerde curven werden vervolgens per

positie gemiddeld volgens het volgende principe. De matrix met een bepaalde

ultrageluidsparameter, wordt gefilterd met een 2 dimensionaal gemiddelde

waarde filter. Dit filter bestaat uit 9 punten (3 bij 3) en geeft aan de centrum

waarde de gemiddelde waarde van de negen punten. Vervolgens zijn de waar

den per positie gemiddeld en is het profiel gevormd, waarbij de 95% betrouw

baarheidsintervallen zijn bepaald. De lens bestaat in hoofdzaak uit twee compo-
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figuur 6.2 : Water gehalte in cortex
(1&11I) en kern (II)(Deussen & Pau,
1976)

positie. Er zijn geen lokale percentages

(wei in cortex en kern (figuur 6.2)) van de

samenstelling van de varkenslens bekend,

maar het blijkt dat aile dieren die wij heb

ben gevonden een kwadratische afhanke

Iijkheid hebben met de afstand tot het

centrum van de lens (figuur 6.3) (dit in

tegenstelling tot de mens). Uit de Iiteratuur

is tevens gebleken dat er een bepaalde

relatie bestaat tussen de snelheid, de verzwakking en het prote"ine gehalte (Goss

et al. 1980). Om de relatie met het prote'ine gehalte te kunnen onderzoeken, zijn

de gemeten profielen gefit met een 28 graads polynoom (6.6).

nenten nl. prote'inen en water en de per

centages van deze twee varieren met de
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Bij het fitten van deze curven zijn gren

zen aangehouden omdat bij het prepare

ren is gebleken dat aan deze grenzen

snij-artefacten optraden.

Om een correlatie tussen de snelheid en

de verzwakking aan te tonen, zijn de

Pearson correlatie coefficienten tussen
0.0 L....L._-'-----.L.-----'_--'-------'--_-'--------'--_.L-J

OISTANCE FROM CENTER mm

figuur 6.3: Lokaal proteihe gehalte in
de rat lens (Philipson, 1969)

1.5 2.01.00.0 051.0 0.52.0 1.5de 3 bepaalde parameters berekend.

Hierbij zijn de gemeten punten in het

geselecteerde gebied van de curve

genomen. De uit de Iiteratuur bekende

waarden voor de snelheid kunnen met de gemeten waarden worden vergeleken,

door de gemiddelde waarde over het profiel te bepalen. Deze gemiddelde

waarde is bepaald voor aile drie de parameters.
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6.3.5 VERWERKING VAN DE HUMANE LENS METING

De metingen van de humane lens zijn net als de varkenslens bewerkt met een 9

punts mediaan filter. Vervolgens zijn de equatoriale en axiale profielen bepaald,

welke met de zwaartepuntsmethode zijn getransleerd naar het middelpunt

(60,40) van de scan. Omdat de leeftijd van de donoren verschilt is het mogelijk

om eventuele leeftijdseffecten te bepalen. Er zijn vier groepen gevormd nl.

100,.----------------,
A

1. lenzen tussen 20 en 30 jaar.

2. lenzen tussen 40 en 50 jaar.

3. lenzen tussen 70 en 80 jaar.

4. aile lenzen, die gemeten zijn.

80

60
.. .
.......... If e : If 5 ••••••••~

ac pc

.
•••••••·G "G

.....

B

80

60

l; 100..--------------_

~
Voor deze vier groepen zijn per parame

ter het gemiddelde profiel bepaald om

de locale eigenschappen van de parame

ters te bepalen. Hierbij is gelet op de

snijartefacten en de veranderende afme-
ec 2

tingen door de verschillende leeftijden A"ol position (mm)

van de lenzen (5.2.3). Tevens zijn de figuur 6.4 : Watergehalte in de huma-
'dd Id d d f' I ne lens (Siebenga et ai, 1991).geml e e waar en van e pro Ie en

van de drie parameters voor de vier groepen bepaald om tot een vergelijking met

de uit de literatuur bekende waarden te kunnen komen. Een regressie analyse op

gemiddelde waarde van de drie groepen is uitgevoerd om de leeftijdsafhankelijk

heid te bepalen.

De Pearson correlatie coefficienten tussen de drie profielen zijn bepaald per lens

waarna vervolgens de gemiddelde waarden van de correlatiecoefficienten zijn

berekend. Omdat de coefficienten een asymmetrische verdeling hebben is

gebruik gemaakt van de Fisher-Z transformatie (Snedecor & Cochran, 1979).

Door deze transformatie wordt de verdeling symmetrisch zodat de coefficienten
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gemiddeld kunnen worden. Na inverse Fisher-Z transformatie resulteert dit in de

gemiddelde correlatiecoefficient. De gemiddelde p-waarde kan niet worden

bepaald zodat de coefficienten gepresenteerd worden met 95 % betrouwbaar

heids grenzen.

De Pearson correlatie tussen de 3 gemiddelde profielen is berekend om een

vergelijking tussen de humane en varkenslens te kunnen maken.

Om het verloop van het snelheidsprofiel te verklaren is de relatie met het

prote'ine gehalte gelegd (figuur 6.4).

6.4 DE RETINA

6.4.1 PREPARATIE VAN DE RETINA

Uit de literatuurstudie (hoofdstuk 4) is

gebleken dat de retina aileen bij de

macula en de ora serata vast zit aan

het chorio'idea.

De retina van het varken werd gepre

pareerd, door een incisie half op de

oogbol te maken (figuur 6.5) en ver-

volgens een cirkelvormig stuk weefsel figuur 6.5 : Preparatie van de retina

met een schaar los te knippen. Op

deze wijze werd een stukje weefsel verkregen wat los tegen het chorio'idea aan

lag. De retina werd losgemaakt door het stukje weefsel in een klein badje met

een fysiologische zoutoplossing te plaatsen en vervolgens met een pincet vanaf

de rand de retina te isoleren van het chorio'idea. De retina werd met behulp van

een spatel, waarop het weefsel vlak werd gelegd, in de meetbak geplaatst.

De humane retina kon niet worden verwijderd op gelijke wijze als de varkens

retina. Omdat van 1 oog aile onderdelen gemeten moesten worden, was de

oogbol al geopend. Dit had tot gevolg dat er geen druk meer op de oogbol
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stond, zodat snijden onmogelijk was. Er is daarom een stuk weefsel geprepa

reerd lopend van de limbus tot 5 mm vanaf de ora serata, met een breedte van

ongeveer 5 mm. Dit 'reepje' weefsel werd in een bakje met fysiologisch zout

geplaatst, waarna de verschillende lagen van elkaar gescheiden konden worden.

Het bleek dat het vitreous niet geheel van de retina gescheiden kon worden,

zodat de bovenkant van het weefsel niet geheel vrij was van het vitreous.

Doordat de eigenschappen van het vitreous in grote mate overeen komen met

die van fysiologisch zout zijn de restjes vitreous niet verwijderd.

6.4.2 METING VAN DE RETINA

Door de boiling van de retina moet bij deze meting gebruik worden gemaakt van

protocol 2 of 3. Uit proefmetingen is gebleken dat de reflecties van de voor- en

achterzijde van de retina erg zwak zijn. Omdat de reflectie van de perspex

reflector vele malen hoger is (ongeveer 20 maal) zijn de pieken van de reflecties

met protocol 2 niet te bepalen. Door de meet- en de digitalisatieruis (de top van

de reflectie is in de orde van 5 op een schaal van 128 niveaus) zijn de resultaten

onbetrouwbaar.

Om de parameters van de varkensretina te bepalen zijn twee methoden gebruikt.

1. De eerste methode maakt gebruik van protocol 3 (4.3.2).

2. De tweede manier van meten die is toegepast maakte gebruik van protocol 1.

Omdat de retina zeer flexibel is kan deze ook vlak op de plaat worden gepositio

neerd, waarbij dan een zodanige grootte van het stukje retina wordt genomen

dat de boiling een geringe invloed heeft (ongeveer 0,5 cm 0). Bij deze methode

wordt een fout ge'introduceerd omdat het aanliggen tegen de bodemplaat en het

membraan niet kan worden gegarandeerd. Door de resultaten van de beide

methoden te vergelijken kan de grootte van de fout worden bepaald.

De humane retina is aileen gemeten volgens protocol 3.
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6.5 HET CHORIOIDEA
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6.5.1 PREPARATIE VAN HET CHORIOIDEA

Het chorioTdea werd op dezelfde wijze geprepareerd als de retina, voor het

varkens- en humane chorioTdea.

Bij de varkensogen werd de oogbol op dezelfde plaats (figuur 6.5) doorsneden,

maar er werd altijd een deel genomen tussen twee plaatsen waar een arterie

door de sclera ging. Dit omdat deze arterie een verbinding met het chorio'idea

heeft, zodat bij het prepareren het chorioTdea zou beschadigen. Vervolgens werd

het chorioTdea na verwijdering van de retina losgeprepareerd van de sclera,

waarbij het pigmentblad zoveel mogelijk intact werd gelaten.

Bij de humane ogen werd het stuk chorioTdea genomen, dat onder het gemeten

stuk retina lag.

6.5.2 METING VAN HET CHORIOIDEA

Het chorio'idea van het varken is gemeten met de aanligmethode (protocol 1).

Omdat de structuur geheel bestaat uit vaatjes zijn er geen constante reflecties

van de voor- en achterzijde zodat de reflecties op een groot deeI van de te

meten posities geheel in de ruis verdwijnen. Door de structuur van het chorio

idea bleek deze geheel op te krullen wanneer het werd geplaatst op de cylinder.

Het membraan en de bodemplaat zorgen bij gebruik van protocol 1 voor een

goede reflectie. Het is te verwachten dat de bepaling van de verzwakking een

zeer grote spreiding zal geven omdat de energie op de vaatwanden erg ver

strooid zal worden.

Bij de meting aan het humane chorioTdea bleken er meetbare reflecties op te

treden, als gebruik werd gemaakt van protocol 3. Doordat het humane chorio'i

dea structuur veel fijner is dan die van varkens, zijn de betere reflecties te

verklaren. Ook blijkt het humane chorio'idea een vormvastere structuur te
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bezitten, zodat deze niet opkrult bij plaatsing op de cylinder.

6.6 DE SCLERA

Bij de preparatie van de sclera, zowel van het varken als van de mens, is een

deel van de oogbol genomen overeenkomend met dat van de retina en chorio'i

dea. Bij de selectie is gelet op delen zonder beschadigingen en arterien. De

geselecteerde plaats werd eerst ontdaan van het vet en vervolgens d.m.v. een

incisie en een schaar uit de oogbol losgeprepareerd. Nadat de retina en het

chorio'ldea waren verwijderd werden met een fijne pincet de overgebleven

haarvormige structuren verwijderd. Deze zorgen voor de hechting tussen

chorio'ldea en sclera. De sclera werd met protocol 2 gemeten.

De humane sclera bleek nauwlijks waarneembare reflecties te geven, wanneer

gebruik werd gemaakt van protocol 2. Daarom is voor de meting van de

parameters gekozen voor protocol 3.

6.7 HET VITREOUS

6.7.1 PREPARATIE VAN HET VITREOUS

Om het vitreous uit de oogbol te krijgen is dezelfde gang van zaken gevolgd als

met de preparatie van de lens. Na het losmaken van het voorste oogdeel bleek

in de meeste gevallen het vitreous aan dit voorste segment vast te blijven zitten.

Het werd door middel van de scalpel van dit deel losgemaakt.

Doordat de humane oogbol al was doorsneden, voor de preparatie van retina,

chorioidea en sclera, en het bleek dat het vitreous sterk vastgehecht zit aan de

retina. was het niet mogelijk om het uit de oogbol te trekken. De oogbol is

daarom boven een reservoir geplaatst, waardoor het vitreous uit het restant van

de oogbol kon vloeien.
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6.7.2 METING VAN HET VITREOUS
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Het vitreous is met de variabele weglengte methode ofwei 'variable pathlength

method' (Wells, 1977) gemeten. Om het bovenstuk van de bodemrefleetor werd

een cylinder geplaatst, zodat een bak ontstond. In deze bak werden 2 tot 3

vitrei geplaatst, zodanig dat een hoogte van meer dan 1,6 em werd bereikt.

Omdat de temperatuur van de ogen tussen de 0 en 5 DC bedroeg was het

noodzakelijk om de substantie op te laten warmen tot 20 DC (Cit in tegen

stelling tot de andere weefsels, die door de geringe massa en het plaatsen in de

fysiologisehe zoutoplossing, zeer snel de temperatuur van deze oplossing

aannamen). Na het bereiken van de gewenste temperatuur werden metingen op

5 hoogtes uitgevoerd, nl. +0,5mm, +0,25mm, Omm, -0,25mm en -0,5mm

relatief tot de foeale afstand. Op iedere hoogte werd een 5 bij 5 rastersean

gemaakt en de verkregen pieken werden omgezet in een 'time of flight' en

gemiddeld per hoogte. Uit de 5 afstanden en de daarbij behorende 'time of

flight' werd met behulp van regressie analyse de snelheid bepaald.
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HOOFDSTUK 7 : AKOESTISCHE PARAMETERS VAN

VARKENSOOGWEEFSELS

7.1 AKOESTISCHE PARAMETERS VAN DE CORNEA.

In totaal zijn 19 cornea's gemeten, waarvan er 18 zijn gebruikt. De ene meting,

die is verworpen bleek van een oog afkomstig met een afwijkende anatomische

structuur. Uit de resultaten blijkt dat de afwijking in de snelheid vooral veroor

zaakt wordt door fouten binnen de cornea en niet door fouten tussen de

verschillende cornea's. Dit is niet te verklaren door het feit dat de snelheid

bepaald kan worden met een nauwkeurigheid van 3 m/s (de dikte zit tussen de

0,8 en 1,0 mm). Er treed dus biologische spreiding op in de cornea's. Over de

metingen per observatie blijkt de waarde goed uit te middelen.

TABEL 7.1 : ULTRAGELUIDSPARAMETERS VAN DE CORNEA

Snelheid Verzwakking bij Helling verzwakking
(m/s) 20 MHz(dB/cm) 17-23 MHz(dB/cm.MHz)

Jl 1587,8 13,7 1,15
SD 5,9 1,9 0,22
SDinter 2,6 1,7 0,14
SDintra 5,4 0,9 0,17

Bij de verzwakkingscoefficient bij 20 MHz blijkt juist de fout tussen de cornea's

groter dan de fout per cornea. De afwijking per cornea impliceert dat de waarde

voor de verzwakking per cornea behoorlijk constant is, terwijl de gemiddelde

waarde van de verzwakking varieert.

Het temperatuurafhankelijke gedrag is bepaald door metingen aan 4 cornea's.

De gemiddelde waarde van de snelheid en de standaard deviatie bij elke tempe

ratuur zijn bepaald. Het is gebleken dat bij een hogere temperatuur de standaard

deviatie toeneemt, wat is te verklaren door een grotere temperatuurafname

tijdens de meting. De afname van de temperatuur in de tijd kan namelijk
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figuur 7. 1 : Temperatuurafhankelijkheid van de snelheid in de cornea.

gerepresenteerd worden door een e-machts functieo

Uit de regressie analyse voigt dat de snelheid lineair afhankelijk is van de

temperatuur met de coefficient 3.90 (m/s per DC). Deze waarde is bepaald met

een 'RMSE' van 0.37. Uit de literatuur is een waarde van 1,51 m/s bekend

(Rivara & Sanna, 1963). Het verschil tussen deze waarden is niet te verklaren al

kunnen we wei constateren dat de gemeten snelheid in de cornea bij 20 DC ook

lager is.

7.2 AKOESTISCHE PARAMETERS VAN DE LENS.

Voor de lens zijn de snelheid, de verzwakking en de frequentie afhankelijke

verzwakking van het geluid bepaald. Omdat het uit de Iiteratuur blijkt dat het

lensweefsel niet homogeen is, is verondersteld dat de ultrageluidsparameters

niet gelijk zijn over het gehele weefsel. Daarom is van de lenscoupe een scan

gemaakt, die de gehele coupe bevat. Van deze scan zijn afbeeldingen gemaakt

voor de drie parameters, waarbij de grijswaarde is gerelateerd aan de grootte

van de gemeten waarde. Hierbij komt zwart overeen met de minimum waarde,

die is gemeten, voor de betreffende parameter en wit met de maximum waarde.
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figuur 7.2 : Optische afbee/ding van de /enscoupe. Aan de anteriore en posterio
re grens zijn de snijartefacten waar te nemen.

figuur 7.3 : A fbee/ding van de u/trage/uidssne/heid (schaa/ 1500-1700 m/sJ.
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figuur 7.4 : Afbeelding van de ultrageluidsverzwakkingscoefficient bij de
centrale frequentie 20 MHz (schaal 0-50 dB/cm).

figuur 7.5 : Afbeelding van de helling van het verzwakkingsspectrum tussen 17
23 MHz (schaal 0,5-3 dB/cm·MHz).
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In totaal zijn er 10 lenzen gemeten, waarvan 10 metingen waardevol bleken

voor het bepalen van het equatoriale profiel en 6 metingen voor het bepalen van

het axiale profiel. De vier verworpen metingen hadden snijartefacten aan de

anterior- en posterior border, welke een zodanige afmeting hadden, dat geen

relevante informatie meer over bleef.

1750.-----_-~--~-_-_-___,

, - ell.fle- frOl'l'l Ceflt.' [m",]

figuur 7.6 : Snelheidsprofiellangs de
equatoriale as.
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figuur 7.7 : Snelheidsprofiellangs de
axiale as.

Uit de resultaten van de verschillende translatie methoden (6.3.3) bleek de

zwaartepunt bepaling het beste resultaat te geven, omdat het midden van de

curve, bepaald met deze methode, een continue 111 afgeleide vertoonde. De

profielen zijn vervolgens gefit met een tweede graads polynoom (Tabel 7.2).De

grenzen voor het gebied waarin de fit wordt uitgevoerd is bepaald door een

combinatie van factoren nl. de standaarddeviatie van de waarden van de

figuur 7.8 : Verzwakkings parameter
profiel bij 20 MHz langs de equatoria
Ie as.
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figuur 7.9 : Verzwakkingsparameter
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verzwakking bij 20 MHz, visuele waarnemingen van de grootte van de beschadi

gingen aan de randen en onwaarschijnlijk hoge verzwakkings waarde bij 20 MHz

(in de afzonderlijke metingen). Het is gebleken dat de verzwakkings coefficient

bij de centrale frequentie van 20 MHz de grootste invloed van de beschadigin

gen aan de rand ondervindt. Dit is te verklaren door het feit dat de discontinui

teiten in het weefsel de geluidsbundel reflecteren in een richting niet loodrecht

staande op het bodemreflectoroppervlak, zodat er minder energie door de trans

ducer wordt opgevangen. Dit wordt in het algoritme vertaald in een hogere

verzwakkingscoefficient bij 20 MHz, omdat het algoritme aileen de beide

bodemreflecties vergelijkt. Het feit dat het snelheidsprofiel een knik maakt bij de

gestelde grens, kan worden verklaard door beschadigingen, die zijn opgevuld

met de fysiologische zoutoplossing.

TABEL 7.2 : COEFFICIENTEN VAN DE TWEEDE ORDE POLYNOOM FIT

profile Bo B, B2 RMSE

velocity EO 1703 -12,0 -2,9 1,084

[m/s] AA 1699 0,0 -21,6 0,9714

AP 1700 6,9 -7,0 1,551

0(20)

[dB/cm]

0,

[dB/cm.MHz]

EO

AA

AP

EO

AA

AP

52,84

50,34

51,82

2,35

2,25

2,33
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-6,72

1,26

4,57

0,24

-0,011

-0,206

-0,10

-4,77

-1,09

-0,028

-0,236

-0,0477

0,558

0,725

0,479

0,0183

0,0414

0,0405
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figuur 7. 10 : Profief helling van het
verzwakkingsspectrum (17-23 MHz)
fangs de equatoriafe as.
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figuur 7. 11 : Profief helling van het
verzwakkingsspectrum (17-23 MHz)
fangs de axiafe as.

Uit het feit dat de helling van het verzwakkingsspectrum geen invloed onder

vindt van de randbeschadigigen kan worden opgemaakt dat de reflecties op de

discontinuiteiten frequentie onafhankelijk zijn (althans de in deze studie bekeken

frequentieband (17-23 MHz). De verkregen profielen zijn benaderd volgens (6.6)

en de RMSE waarde is bepaald, waaruit blijkt dat de profielen goed worden

gekarakteriseerd door de polynomen.

De Pearson correlatie coefficienten tussen de drie gemeten akoestische para

meters zijn bepaald (Tabel 7.3), en het blijkt dat de drie parameters direct gecor

releerd zijn (aile correlatie coefficienten zijn groter dan 99%). Dit resultaat maakt

duidelijk dat het verloop van de drie parameters bekend is, als ~~n van de drie

bekend is.

De gemiddelde waarde over het axiale profiel is voor de drie parameters bere

kend (Tabel 7.4). Aangezien in de Iiteratuur aileen waarden voor de snelheid in

de lens bekend zijn, kan aileen voor deze parameter een vergelijking worden

gemaakt. Uit verschenen artikelen blijkt de waarde van de snelheid te varieren

tussen de 1627 en 1672 mis, waarbij de waarde die door Yamamoto et al. is

gemeten (1530 m/s) niet is meegenomen (aangehaald in Goss et al. 1978). De

gemiddelde waarde blijkt zich in de range van waarden te bevinden.
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TABEL 7.3 : Pearson correlatie coefficienten TABEL 7.4 Gemiddelde waarde
axiale profiel parameters

velocity

0(20)

0,

Velocity

1.000

0(20)

0.991

1.000

0,

0.998

0.996

1.000

1629 m/s

36,6 dB/cm

1,52 dB/cm· MHz

7.3 AKOESTISCHE PARAMETERS VAN DE RETINA

In totaal zijn 10 retina's gemeten met protocol 3 en 7 retina's met protocol 1.

De statistische variabelen (6.1 - 6.4) zijn bepaald.

TABEL 7.6 : Ultrageluidsparameters van de retina (protocol 1 & 3)

Snelheid Verzwakking bij Helling verzwakking
(m/s) 20 MHz(dB/cm) 17-23 MHz(dB/cm.MHz)

1 3 1 3 1 3

p 1557,0 1548,5 12,4 9,19 1,46 0,83
SD 14,7 21,3 8.00 2,75 1,79 0,56
SDinter 11,3 15,1 8,53 2,20 0,48 0,31
SDintra 12,0 15,7 2,27 1,76 0,66 0,50

De grootte van de standaarddeviatie kan ten eerste verklaard worden door de

dikte van het weefsel. Aangezien de dikte tussen de 100 en 200 pm zit, is de

nauwkeurigheid waarmee de snelheid kan worden bepaald 15 m/s. De grootte

van de inter-individuele spreiding is te verklaren uit het feit dat de opbouw van

de verschillende lagen met de positie op de oogbol varieert, al is zoveel mogelijk

dezelfde positie gekozen.

Uit een vergelijking tussen de resultaten verkregen met protocol 1 en 3 blijkt de
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nauwkeurigheid van de snelheid bepaald met protocol 1 groter te zijn wat ver

klaard kan worden door een betere definitie van de reflecties. De verzwakking,

bepaald met protocol 1, vertoond echter een grotere afwijking wat te wijten is

aan het niet geheel aanliggen van het weefsel. De ware dikte van het weefsel

en de bepaalde dikte wijken af en geven een verkeerd berekende waarde voor

de verzwakking per lengte eenheid. Deze aanname voor de mogelijke oorzaak

wordt nog versterkt door het feit dat de intra-individuele spreiding juist erg klein

is in vergelijking met de inter-individuele spreiding. De hogere gemiddelde

snelheid die is bepaald met protocol 1 is niet te verklaren met het feit dat het

weefsel niet geheel aanligt, maar is hiermee in tegenspraak. Door het niet geheel

aanliggen zal er een laagje fysiologische zoutoplossing tussen weefsel en

membraam komen. De snelheid in deze oplossing is lager dus zou de berekende

snelheid lager moeten zijn dan de werkelijke snelheid in de retina.

Uit de resultaten blijkt dat metingen met protocol 3 een beter resultaat geven,

vooral met betrekking tot de bepaling van de verzwakking bij 20 MHz en de

helling van het verzwakkingsspectrum.

7.4 AKOESTISCHE PARAMETERS VAN HET CHORIOIDEA

Voor de bepaling van de chorioidea parameters was het aileen mogelijk om met

protocol 1 te werken. Op deze manier zijn 8 chorioidea's gemeten. Doordat de

dikte van het weefsel tussen de 200 en 300 pm zit, kan gemeten worden met

een nauwkeurigheid van 10 mIs, zodat de intra-individuele spreiding van 11,70

m/s acceptabeJ.

De grote van de intra-individuele spreiding is te verklaren door het feit dat het

chorioidea zeer inhomogeen is. Het is een structuur van vaatjes die een aantal

malen groter zijn dan de doorsnede van de gebruikte geluidsbundel (150 pm.).

Dit geeft een onnauwkeurige dikteschatting en een grote spreiding in de ultra

geluidssnelheid, omdat een scanvlak van 1,5 bij 1,5 mm is afgetast , zodat de

doorsnede van de vaten in deze orde van grootte lag. De grote spreiding van de
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verzwakkingscoefficient is te wijten aan een onnauwkeurige dikte schatting, en

een verstrooiing van de bundel op de vaten.

TABEL 7.7 : Ultrageluidsparameters van het chorioidea

Snelheid Verzwakking bij Helling verzwakking
(m/s) 20 MHz(dB/cm) 17-23 MHz(dB/cm.MHz)

p 1546,79 19,27 1,56
SD 21,32 7,55 0,89
SDinter 19,54 3,39 0,29
SDintra 11,70 6,92 0,85

7.5 AKOESTISCHE PARAMETERS VAN DE SCLERA.

De metingen aan de sclera zijn uitgevoerd met protocol 2 omdat de reflecties

met dit protocol goed te detecteren waren. De parameters vertonen ook bij dit

onderdeel weer een aanzienlijke spreiding in tegenstelling tot een vergelijkbaar

onderdeel als de cornea. Beide zijn met hetzelfde protocol gemeten en hebben

vergelijkbare kromtestralen, maar verschillende diktes. Door de dikte van de

sclera (ongeveer 500 pm) is een inter-individuele spreiding van 6 m/s te ver

wachten.

Het grote verschil tussen de beide weefsels is de aanwezigheid van andere

grenslagen bij de sclera. De cornea staat aan de voorzijde in contact met de

buitenlucht en de achterzijde met het kamerwater, terwijl de sclera aan de

voorzijde in contact staat met het chorioidea en aan de achterzijde met orbitaal

vet. Het chorioidea zit op een groot aantal plaatsen vast aan de sclera met een

fijnmazig net van fibrillen en het orbitale vet zit ook stevig aan de sclera

bevestigd. Bij de experimenten zijn de fibrillen en het vet zoveel mogelijk

verwijderd, met inachtname va'n een onbeschadigde sclera.

Aangezien er toch nog resten tijdens de metingen aanwezig waren geeft dit

onnauwkeurigheden in de metingen. Doordat er vetresten op sommige sclera's
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zijn achtergebleven zal de ultrageluidssnelheid in deze lager zijn (de snelheid in

vet is ongeveer 1470 m/s bij 20°C).

TABEL 7.8 : Ultrageluidsparameters van de sclera

P
SD
SDinter
SDintra

Snelheid
(m/s)

1553,8
17,79
11,11
14,28

Verzwakking bij
20 MHz(dB/cm)

22,92
7,48
4,56
6,48

Helling verzwakking
17-23 MHz(dB/cm.MHz)

1,68
0,50
0,31
0,41

7.6 ULTRAGELUIDSSNELHEID IN HET VITREOUS

Het vitreous is met de 'variable path length method' (6.7.2) gemeten. Er zijn 6

metingen uitgevoerd, waarbij 1 meting is verworpen, omdat de temperatuur van

deze substantie niet gemeten is, maar aangezien de meting direct na de prepa

ratie is uitgevoerd, is het aannemelijk dat de temperatuur lager is geweest dan

de vereiste 20°C. Uit 1 van de metingen (figuur 7.12) blijkt dat de spreiding op

de gemeten punten zeer klein is, wat een maat is voor de betrouwbaarheid van

de gemeten punten. Tevens blijken de MSQE van de regressies klein (SDintra).

Het blijkt dat de snelheid in het vitreous nagenoeg dezelfde waarde heeft als de

snelheid in de fysiologische zoutoplossing. We kunnen concluderen dat de

bindende elementen in het vitreous procentueel weinig voorkomen of nagenoeg

geen invloed hebben op de ultrageluidssnelheid.

TABEL 7.9 : Ultrageluids
snelheid van het vitreous

Snelheid (m/s)

p
SDinter
SDintra

1500,7
5,22
7,45
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figuur 7.12 : Resultaat 'variable pathlenght' meting van een vitreous preparaat.
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HOOFDSTUK 8 : AKOESTISCHE PARAMETERS VAN HUMANE

OOGWEEFSELS.

8.1 AKOESTISCHE PARAMETERS VAN DE CORNEA

De gemeten cornea's bestonden uit 4 keratokone cornea's, verkregen na

transplantatie en 1 cornea, verkregen via de corneabank. Van de 4 metingen

aan de keratokone cornea's zijn 3 zodanig uitgevoerd dat de resultaten betrouw

baar zijn. Bij 1 cornea was het niet mogelijk om buiten het keratokone deel te

meten. In totaal zijn de resultaten van 4 cornea's statistisch geanalyseerd.

TABEL 8.1 : ULTRAGELUIDSPARAMETERS VAN DE CORNEA

Snelheid Verzwakking bij Helling verzwakking
(m/s) 20 MHz(dB/cm) 17-23 MHz(dB/cm.MHz)

p 1572,3 10,03 0,78
SO 14,8 4.47 0,42
SDinter 15,5 5,03 0,39
SDintra 6,1 1,77 0,27

De spreiding van de drie parameters is groter dan de spreiding in de drie para

meters van de varkenscornea. Dit verschil is te verklaren uit het feit dat de

cornea's niet gezond zijn en afkomstig van mensen met een verschillende leef

tijd, terwijl de varkenscornea's aile 4 maanden oud waren. Doordat de dikte van

de humane cornea ongeveer 500 pm bedraagt, is de SDintra van 6,1 m/s ac

ceptabel. Het aantal metingen is te gering om tot relevante conclusies te komen.

8.2.1 AKOESTISCHE PARAMETERS VAN DE LENS

De akoestische parameters van de humane lens zijn evenals de parameters van

de varkenslens lokaal bepaald. Van de parameters zijn voor 1 lens grijswaarde

afbeeldingen gemaakt, waaruit blijkt dat deze positieafhankelijk zijn.
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figuur 8.1 : Optische afbee/ding van de /enscoupe. Aan de anteriore en posterio
re grens zijn de snijartefacten waar te nemen.

figuur 8.2 : A fbee/ding van de u/trage/uidssne/heids (schaa/ 1500-1630 m/s).
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figuur 8.3 : Afbeelding van de ultrageluidsverzwakkingscoefficient bij de
centrale frequentie 20 MHz (schaal 0-50 dB/cm}.

figuur 8.4 : Afbeelding van de ultrageluidsverzwakkingsslope parameter tussen
17-23 MHz (schaal 0,5-3 dB/cm·MHz).
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In totaal zijn 13 lenzen gemeten, welke varieerden in leeftijd van 19 tot 85 jaar,

De afzonderlijke profielen van de lenzen zijn bepaald na toepassing van een 9

punts mediaan filter en een translatie van de curve naar het middelpunt, met

behulp van de zwaartepuntsbepaling.
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figuur 8.5 : Snelheidsprofiellangs de
equatoriale as (20-30 jaar), n =3.

figuur 8.6 : Snelheidsprofiel langs de
equatoriale as (40-50 jaar), n = 2.
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figuur 8.7 : Snelheidsprofiel langs de
equatoriale as (70-80 jaar) n = 8,

figuur 8.8 : Snelheidsprofiel langs de
equatoriale as (20-80 jaar) n = 13.

Om een leeftijdseffect te onderzoeken zijn de profielen gemiddeld per leeftijds

groep (zie 6.3.5). Uit de profielen van de ultrageluidssnelheid blijkt dat de lenzen

uit de groep van 20-30 jaar een ander profiel in axiale en equatoriale richting

vertonen, dan de andere twee groepen. Dit effect blijkt ook in de profielen van

de verzwakkingscoefficient bij 20 MHz van de helling van het verzwakkings

spectrum op te treden (zie bijlage A). Door het geringe aantal lenzen uit de

groep van 20 tot 30 jaar, is een leeftijdseffect in het profiel niet aantoonbaar,

76



Specltale akoe8tische micIOscopie van oogweefael8 Biofyaisch Laboratorium, Oogheelkunde, St'Radboud, Nijmegen

,...,----------------,

.IOOI....""----~-------~-......
-J -2 -t

, - clilltO",_ from cet!t4l, [mm]

'520

! '100

1,NO

I::,.
'520

............. .. . .. . .

...
o

....•.....••...•••..- ..... ..- -.
o..

o

I.
1120

o
.0

'~"'~~-':-2~-,-:-.. --':_,,.---o.,....•:--~o---:0"':"••-~~...'::'""-~----='u

r - d,*,noe from ....,. ["""1

figuur 8.9 . SneJheidsprofieJJangs de
axiaJe as (20-30 jaar).
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figuur 8.11 : SneJheidsprofieJ Jangs
de axiaJe as (70-80 jaar).

figuur 8. 12 : SneJheidsprofieJ Jangs
de axiaJe as (20-80 jaar).

De gemiddelde waarden van de profielen van de drie parameters zijn voor iedere

lens afzonderlijk bepaald, zodat een vergelijking met de waarden uit de Iiteratuur

mogelijk is. Tevens kan het leeftijdseffect voor de gemiddelde waarde worden

bepaald.
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figuur 8. 13 : Leeftijdseffect gemiddel
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figuur 8. 14 : Leeftijdseffect gemiddel
de profiel verzwakking bij 20 MHz
over de axiale as in de lens.
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Uit de lineaire regressie analyse blijkt

dat er een significant leeftijdseffect

optreedt, De correlatie coefficient blijkt

bij de snelheid klein te zijn, dit in tegen

stelling tot de verzwakking bij 20 MHz.

Deze blijkt sterk te correleren met de

leeftijd aJ kan niet van een significante

afhankelijkheid worden gesproken (p

= 0,07). De helling van het verzwak

kingsspectrum is sterk afhankelijk van

de leeftijd en deze correJatie heeft een kJeine p-waarde (Statistsch significant).

c = 1586,7 + 7,7. 10.2 ·Ieeftijd corr.coeff. = 0,31 p=0,30 (8.1 )

a(20) = 21,3 + 1,1.10·' ·Ieeftijd corr.coeff. = 0,52 p=0,07 (8.2)

a, = 0,64 + 9,3.10·3 ·leeftijd corr.coeff. = 0,75 p<0,01 (8.3)

De Pearson correlatiecoefficienten van het gemiddeJde equatoriale profiel zijn

bepaald. Het blijkt dat deze niet een waarde hebben vergelijkbaar met de

waarden voor het gemiddelde profiel van de varkenslenzen (aileen de correlatie

van snelheid en helling verzwakkingsspectrum is significant). Een verklaring
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wordt gevonden in het feit dat het gebied waarover de berekeningen worden

uitgevoerd een vlak verloop hebben. Door dit verloop krijgen kleine afwijkingen,

die niet in aile drie de profielen voorkomen een negatieve invloed op de correla

tie. De profielen van de parameters van de varkenslens, vertoonden een kwadra

tische afhankelijkheid met de afstand, zodat kleine afwijkingen geringe invloed

hebben op de correlatiecoefficient.

De Pearson correlatie coefficienten tussen de parameters per lens zijn bepaald

en vervolgens gemiddeld. De middeling vond plaats na een Fisher-Z transforma

tie van de coefficienten (6.3.5). Het resultaat toont een geringe correlatie, wat

weer verklaard kan worden door het vlakke verloop van de profielen.

TABEL 8.2 : CORRELATIECOEFFICIENTEN VAN HET GEMIDDELDE PROFIEL

Snelheid Verzwakking Helling van het
bij 20 MHz verzwakkingssspectrum

Snelheid 1,000 0,003 0,887
p = 0,0 p= 0,98 p < 0,01

Verzwakking 0,003 1,000 0,025
bij 20 MHz p = 0,98 p = o,b p = 0,83

Helling van het 0,887 0,025 1,000
Verzwakkingsspectrum p < 0,01 p = 0,83 p = 0,0

TABEL 8.3 : GEMIDDELDE VAN DE CORRELATIECOEFFICIENTEN VAN DE
INDIVIDUELE PROFIELEN

Snelheid Verzwakking Helling van het
bij 20 MHz verzwakking ssspectrum

Snelheid 1,00 0,47 0,56
(0,23-0,651 (0,39-0,701

Verzwakking 0,47 1,00 0,35
bij 20 MHz (0,23-0,651 (0,14-0,541

Helling van het 0,56 0,35 1,00
Verzwakkingsspectrum (0,39-0,701 (0,14-0,541
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8.3 AKOESTISCHE PARAMETERS VAN DE RETINA

In totaal zijn er 11 humane retina's gemeten. De statische parameters (6.1 

6.4) zijn bepaald.

TABEL 8.2 : ULTRAGELUIDSPARAMETERS VAN DE RETINA

Snelheid Verzwakking bij Helling verzwakking
(m/s) 20 MHz(dB/cm) 17-23 MHz(dB/cm.MHz)

p 1576,5 11,4 1,15
SO 45,0 4,9 0,87
SDinter 38,0 3,0 0,42
SDintra 26,7 3,9 0,77

De dikte van de retina op de gemeten plaats is ongeveer 100 pm (5.2.1). Dit

heeft tot gevolg dat de ultrageluidssnelheid met een nauwkeurigheid van 25 m/s

kan worden bepaald. De grootte van de SDintra in de snelheid kan worden

verklaard door de fout in de meetmethode. De grootte van de SDinter kan worden

verklaard door het feit dat de retina's afkomstig zijn van patienten met een

verschillende leeftijd. Bij de beide verzwakkingcoefficienten zien we dat de

SDinter en de SDintra gelijkwaardig zijn, wat verklaard kan worden uit de inhomo

geniteiten in het weefsel.
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figuur 8. 16 : Leeftijdsafhankelijkheid
van de snelheid in de retina
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Om de leeftijdsafhankelijkheid te onder

zoeken zijn de gemiddelden van de drie

parameters per retina bepaald en uitge

zet tegen de leeftijd, Uit de regressie

analyses blijkt dat de correlatiecoeffi

cient voor de beide verzwakkingspara

meters kleiner dan 0,1 is met een grote

p-waarde. Uit de correlatiecoefficient

voor de snelheid blijkt dat er een ver

band is tussen snelheid en leeftijd, maar

met een grote p-waarde. Er is dus geen significante afhankelijkheid tussen de

bepaalde akoestische parameters en de leeftijd.

figuur 8. 18 : Leeftijdsafhankelijkheid
van de helling van het verzwakkings
spectrum in de retina

c = 1622,8 - 7,7.10-' ·Ieeftijd corr .coeff. = -0,43 p=0,19 (8.4)

0(20) = 11,9 - 8,4.10-4·Ieeftijd corr.coeff. = -0,01 p=0,99 (8.5)

0, = 1,07 + 1,3.10-3 ·Ieeftijd corr.coeff. = 0,07 p=0,85 (8.6)

8.4 AKOESTISCHE PARAMETERS VAN HET CHORIOIDEA

De akoestische parameters van het chorioidea zijn bepaald door metingen aan

10 exemplaren. Aangezien het chorioidea een dikte heeft van ongeveer 175 pm

verwachten we een SDjntra van ongeveer 20 m/s. De grootte van de SDinter kan

worden verklaard door de verschillende leeftijden van de patienten en de

biologisch spreiding van de weefsels.

De beide verzwakkingsparameters tonen een verschillende oorzaak voor de

grootte van de standaard deviatie. Bij de verzwakkingscoefficient bij 20 MHz

wordt de spreiding vooral veroorzaakt door een verschillende gemiddelde

waarde van de weefsels, terwijl bij de waarde voor de helling van het verzwak

kingsspectrum de spreiding vooral veroorzaakt wordt door de spreiding per

meting.
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TABEL 8.3 : ULTRAGELUIDSPARAMETERS VAN DE CHORIOIDEA

Snelheid Verzwakking bij Helling verzwakking
(m/s) 20 MHz(dB/cm) 17-23 MHz(dB/cm.MHz)

p 1530,8 10,0 0,95
SD 23,6 5,65 0,76
SDinter 16,0 5,94 0,40
SDintra 21,6 3,26 0,80

figuur 8. 19 . Leeftijdsafhankelijkheid
van de snelheid in het chorioidea.

De leeftijdsafhankelijkheid van de akoes

tische parameters van het chorioidea is

onderzocht. De correlatie coefficienten

voor de akoestische parameters zijn

allen groter dan 0,35 echter met een

zodanige p-waarde dat er geen signifi

cante relatie tussen de parameters en

de leeftijd aan te tonen is.
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figuur 8.21 . Leeftijdsafhankelijkheid
van de helling van het verzwakkings
spectrum van het chorioidea.
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figuur 8.20 : Leeftijdsafhankelijkheid
van de verzwakking bij 20 MHz van
het chorioidea.

c = 1518,7 + 2,6.10.1 ·Ieeftijd carr.coeff. = 0,36 p=0,31 (8.7)

a(20) = 2,40 + 1,4.10.1 • leeftijd corr.caeff. = 0,52 p=0,12 (8.8)

a1 = 0,62 + 7,2.10.3 ·Ieeftijd carr.coeff. = 0,39 p=0,26 (8.9)
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8.5 AKOESTISCHE PARAMETERS VAN DE SCLERA

Om de akoestische parameters van de sclera te bepalen zijn metigen verricht

aan 11 sclera's.

TABEL 8.4 : ULTRAGELUIDSPARAMETERS VAN DE SCLERA

Snelheid Verzwakking bij Helling verzwakking
(m/s) 20 MHz{dB/cm) 17-23 MHz{dB/cm.MHz)

p 1597,0 12,88 0,97
SO 20,3 3,22 0,47
SDinter 14,7 3,04 0,22
SDintra 14,6 1,84 0,42

De grootte van de SDintra in de snelheid

is te verklaren uit het feit dat de dikte

van de sclera ongeveer 500 pm is. Deze

dikte veroorzaakt een fout in de meet-
.
I • :.

methode van 15 m/s. De SDinter geeft _

aan dat er een verschil bestaat tussen

de sclera's, wat verklaard kan worden
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en de leeftijd (fig. 8.16).

door het verband tussen de parameter figuur 8.22 : Leeftijdsafhankelijkheid
van de snelheid in de sclera.
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figuur 8.23 : Leeftijdsafhankelijkheid
van de verzwakking bij 20 MHz van
de sclera.

figuur 8.24 : Leeftijdsafhankelijkheid
van de helling van het verzwakkings
spectrum van de sclera.
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Het blijkt dat de correlatiecoefficient tussen de ultrageluidssnelheid en de leeftijd

een waarde heeft van 0,58 met p-waarde 0,06. Dit duidt op een bijna signifi

cante afhankelijkheid.

De spreiding van de verzwakkingscoefficient bij 20 MHz wordt grotendeels

veroorzaakt door de spreiding tussen de sclera's. Uit het onderzoek naar de

parameter en de leeftijd blijkt dat de correlatiecoefficient tussen deze twee 0,56

is met een p-waarde van 0,07, wat weer duidt op een bijna significant verband

tussen beide. De helling van het verzwakkingsspectrum vertoont een grote

SDintr., wat duidt op een inhomogene structuur voor deze parameter. Deze

parameter is significant afhankelijk van de leeftijd, daar de correlatiecoefficient

0,70 is met p-waarde 0,02.

c = 1665,0 + 4,9.10·' ·Ieeftijd corr.coeff. = 0,58 p=0,06 (8.10)

0(20) = 6,9 + 9,9.10·2 .leeftijd corr.coeff. = 0,56 p=0,07 (8.11 )

0, = 0,39 + 9,2.10.3 ·Ieeftijd corr.coeff. = 0,70 p=0,02 (8.12)

8.5 ULTRAGELUIDSSNELHEID VAN HET VITREOUS

TABEL 7.10 : Ultrageluids
snelheid van het vitreous

1513,5
3,22
7,15

Snelheid
(m/s)

De ultrageluidssnelheid in het vitre

ous is bepaald door metingen aan 4

preparaten. Uit de regressie analyse

zijn de gemiddelde snelheden be

paald.

Het blijkt dat de snelheid in het

vitreous afwijkt van de snelheid in

de fysiologische zoutoplossing. Omdat de vitre'i gezamelijk zijn gemeten is de

leeftijdsafhankelijkheid niet onderzocht.

p
SDinter

SDintr•
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HOOFDSTUK 9 : DISCUSSIE

9.1 INLEIDING
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Het doeI van dit afstudeerwerk was de realisatie van een akoestisch model van

het oog. Om dit model te realiseren was het noodzakelijk de anatomische,

geometrische en akoestische eigenschappen ven de verschillende oogweefsels

te bepalen.

9.2 ANATOMIE EN GEOMETRIE VAN HET OOG

Uit het literatuuronderzoek naar de opbouw van het oog is gebleken dat het niet

noodzakelijk en mogelijk is om aile verschillende oogweefsels akoestisch te

meten. Doordat met een frequentie van 20 MHz wordt gemeten is het niet

mogelijk om weefsels te meten welke dunner zijn dan 40 pm (% van de puls

lengte in focus). Deze weefsels hebben ook nagenoeg geen invloed op de

geluidsbundel bij de gebruikte frequentie zodat het niet nodig is om deze te

meten.

De weefsels, die relevant zijn en onderzocht zijn:

1 Cornea 4 Chorioidea

2 Lens 5 Sclera

3 Retina 6 Corpus Vitreum

De afmetingen en vorm van deze weefsels zijn bekend, zodat een geometrisch

model van het oog kan worden gevormd. Dit levert samen met de akoestisch

eigenschappen van de weefsels een akoestisch oogmodel.

Uit de metingen van de akoestische parameters aan humane en varkensogen is

gebleken dat de dikten van de weefsels voor de beide soorten oogweefsel nogal

verschillen. Dit leidt tot een afwijkende geometrie van het varkensoog t.O.v het

humane oog.
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figuur 9. 1 : Watergehalte in cortex (I
& III) en kern (II)(Deussen & Pau,
1976)
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9.3 AKOESTISCH PARAMETERS VAN DE OOGWEEFSELS

Tijdens de start van het onderzoek was het niet mogelijk om over humaan

oogmateriaal te beschikken, zodat de akoestische parameters gemeten zijn van

varkensoogweefsels. Dit materiaal is gekozen omdat gebleken is dat het uit

anatomisch en akoestische oogpunt het meeste lijkt op humaan materiaal. Tij

dens het onderzoek werd het mogelijk om te beschikken over humaan oogmate

riaal, zodat de akoestische parameters hiervan ook zijn bepaald. Op deze manier

was het mogelijk om tot een vergelijking van beide oogweefsels te komen en

een conclusie te trekken over het varkensoog als model voor het humane oog.

9.3.1 AKOESTISCHE PARAMETERS VAN VARKENSOOGWEEFSEL.

Cornea. Het is gebleken dat de gemeten snelheidscoefficient in de cornea

vergelijkbaar is met de waarden uit de Iiteratuur. De waarden van de verzwak

kingsparameters impliceren dat de cornea een verzwakking bij 20 MHz van 1,1

dB zal veroorzaken.

lens. De parameters van de lens zijn in

tegenstelling tot de metingen, die be

kend zijn uit de literatuur, lokaal be

paald. Dit omdat onderzoek opleverde

dat de samenstelling varieert met posi-

tie. Uit de metingen is gebleken dat de

grootte van de drie parameters parabo

lisch afhankelijk is van de afstand tot

het centrum en dat het verloop van de

drie parameters direct gecorreleerd is.

Omdat we tot een verklaring van het

verloop van de grootte van de akoestische parameters wilden komen, is gezocht

naar de lokale prote'ine- of waterconcentratie in de varkenslens. Zoals in
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hoofdstuk 6 al bleek zijn deze in de bekende literatuur niet gevonden, Wei zijn

de waarden voor de waterconcentratie gevonden in de kern en de anteriore en

posteriore cortex (Deussen & Pau, 1989), Het is bekend dat de geluidssnelheid

en de verzwakking sterk wordt be'invloed in waterige substanties door de globu

laire prote'inen (P) en de structurele prote'inen, ook wei collageen genaamd (C).

Een toenemende concentratie van deze geeft een verhoogde waarde van de

snelheid en verzwakking, Dit effect wordt negatief be'invloed door een toene

mende concentratie Iipiden. Omdat de concentratie van Iipiden in de lens

ongeveer 2% is, wordt de invloed van deze verwaarloosd.

De relatie tussen snelheid en de concentratie prote"inen wordt gegeven door

(9.1 )(co = geluidssnelheid van de fysiologische zoutoplossing) waarbij de relatie

is gevormd uit een extrapolatie van data uit de Iiteratuur, verkregen door ver

schillende waarnemers bij verschillende temperaturen met een gemiddelde van

27°C, Omdat we er vanuit gaan dat er geen collageen in de lens aanwezig is,

C = Co + 3,2·P + 6,5·C (mls) (9.1)

gaat (9.1) over in (9.2) waarbij als referentie snelheid de snelheid van een

fysiologische zoutoplossing is gekozen.Wanneer we de data uit figuur 9,1

c = 1500 + 3,2P (mls) (9.2)

invullen in (9.2), verkrijgen we de waarden zoals vermeldt in tabel 9.1. Deze

waarden zijn vergelijkbaar met het bereik van gemeten waarden uit figuur 7.7,

TABEL 9. 1 : Prote'ine concentratie (Deussen et al. 1989) en berekende snelheid,

Percentage prote'inen

anterior cortex 16

kern 40

posterior cortex 25

Ultrageluids snelheid (m/s)

1564

1641

1593
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Uit de gemiddelde waarden van de axiale profielen voor de drie parameters is

gebleken dat deze vergelijkbaar zijn met bekende waarden uit de literatuur,

Retina. De snelheid in de retina kan vergeleken worden met 1 waarde uit de

literatuur, gemeten bij 4 MHz (Thijssen et ai, 1985). De door ons gemeten

snelheid heeft een hogere waarde. Het blijkt echter dat aile snelheidswaarden

voor oogweefsels gemeten door Thijssen et ai, 1985 een lagere waarde hebben

dan de door ons gemeten waarden. De verzwakking bij 20 MHz door de retina

zal afhankelijk van de positie 0,1 tot 0,3 dB zijn wat impliceert dat de verzwak

king van de retina niet relevant is voor het oogmodel.

Chorioidea. Van het chorioidea zijn geen waarden bekend uit de Iiteratuur. De

verzwakking bij 20 MHz van dit weefsel zal tussen de 0,4 en 0,6 dB zijn.

Sclera. De snelheid van de sclera kan worden vergeleken met een aantal waar

den, waarvan de gemiddelde waarde ongeveer 1640 m/s is. De gemeten waarde

van 1554 m/s is hoger. De sclera zal een verzwakking bij 20 MHz van ongeveer

4,5 dB veroorzaken.

Uit de metingen blijkt dat aile bepaalde waarden voor de snelheids een hogere

waarde hebben dan die gevonden in de literatuur. De door ons gebruikte

frequentie is hoger, maar doordat de snelheidscoefficient in het frequentiegebied

van 1-30 MHz constant wordt verondersteld, heeft dit geen invloed. De ver

zwakkingsparameters kunnen niet worden vergeleken met bekende waarden.

Het blijkt dat de grootte van de verzwakking geen Iineair verband heeft met de

frequentie, wanneer we de helling van de verzwakking tussen 17 en 23 MHz in

ogenschouw nemen. Bij aile weefsels, met uitzondering van de lens, geeft een

extrapolatie van deze waarde naar de oorsprong van de frequentie-as een

negatieve waarde voor de verzwakking. Dit wijst op een beschrijving van de

verzwakking als een machts-functie van de frequentie.
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9.3.2 AKOESTISCHE PARAMETERS VAN HUMAAN OOGWEEFSEL.
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figuur 9.2 .. Gemeten (-) snelheidspro
fief (lens = 21 jaar) en berekend profiel
(*) uit het protei'negehalte (lens =8
jaar) in het equatoriale vlak.
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Cornea. De gemeten waarde voor de snelheid is vergelijkbaar met de waarden

gevonden in de Iiteratuur. De verzwakking bij 20 MHz van de cornea zal

ongeveer 0,5 dB bedragen.

Lens. De akoestische parameters van de humane lens zijn afhankelijk van de

positie. Het verloop van de parameters is vlak in de kern en neemt Iineair af in

de cortex. Er is gemeten aan lenzen van verschillende ouderdom en daaruit is

gebleken dat er een leeftijdseffect optreedt, al is dit voor de snelheid niet

significant aantoonbaar. Om het verloop van de parameters en het leeftijdseffect

te verklaren is de relatie tussen de akoestische parameters en het prote·ine

gehalte is op twee manieren onderzocht.

1 De relatie tussen het verloop van

de parameters in de lens is be

paald door een prefiel van het

prote'inegehalte (figuur 6.4) van

een 8 jarige lens om te zetten

naar een snelheidsprofiel met

(9.3) (figuur 9.2). AI verschilt

de leeftijd van het gemeten (21

jaar) en berekende profiel, toch

blijkt de waarde in hetzelfde

gebied te liggen. Van de drie maxima is echter niets waar te nemen in het

berekende profiel. De waarde van de snelheid k~mt redelijk overeen met

de waarde berekend uit het profiel van het proteinegehalte.

De relatie tussen het gemiddelde van elk profiel en het prote'ine gehalte in

de lens aan de hand van de leeftijd. Uit de Iiteratuur blijkt een afnemend

proteinegehalte op te treden met een toenemende leeftijd (Siebenga et aI.,

1991). De relatie met de ultrageluidssnelheid kan worden gelegd met de

relatie:
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c = 3.2 0 P + 1500 (Goss et at. 1980) (9.3)

Het prote"inegehalte wordt gegeven door P = 44,2 - 0,11 oleeftijd (Sieb

enga et ai, 1991). De snelheid berekend uit het prote"inegehalte geeft dan:

c = 1541,4 - 0.35 0 leeftijd (9.4)

De gemeten leeftijdsafhankelijkheid (8.1) en de bepaalde komen niet

overeen en laten een tegenstrijdige leeftijdsafhankelijkheid zien. Een

verklaring voor dit feit kan liggen in het verschil in prepareren van beide

metingen. De bepaling van het prote"inegehalte vindt plaats nadat de lens

gedurende 1 week in een oplossing heeft gelegen al wordt niet verwacht

dat het prote"inegehalte veranderd door de preparatiemethode.

Retina. De snelheid in de retina kan vergeleken worden met 1 waarde (Thijssen

et ai, 1985) waaruit blijkt dat de beide waarden niet overeenkomen. De ver

zwakking bij 20 MHz van de retina zal 0,1 dB bedragen zodat deze verwaarloos

baar zal zijn voor het model. Het leeftijdsafhankelijk gedrag van de parameters is

onderzocht maar blijkt niet significant aanwezig te zijn.

Chorioidea. Van het chorioidea zijn geen akoestische parameters bekend. De

verzwakking bij 20 MHz van het weefsel zal ongeveer 0,2 dB zijn en is dus

verwaarloosbaar. Eem significant leeftijdseffect was niet aantoonbaar.

Sclera. De snelheid in de sclera is niet vergelijkbaar met de bekende waarden,

want deze zijn allemaal groter. De verzwakking bij 20 MHz van de sclera zal

ongeveer 0,65 dB bedragen. Het leeftijdseffect blijkt aanwezig,al is significantie

aileen bij de helling van het verzwakkingsspectrum aan te tonen.

Corpus vitreum. De snelheid van het corpus vitreum is vergelijkbaar met de

gevonden waarden uit de Iiteratuur.

Voor aile weefsels geldt dat de verzwakking niet Iineair afhankelijk is van de

frequentie omdat de helling van de verzwakking (bepaald uit het gebied 17-23

MHz) maal de gebruikte frequentie ( 20 MHz ) niet de bepaalde verzwakking

oplevert. Evenals de varkensoogweefsels wordt de verzwakking beschreven
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door een machts-functie van de frequentie.

Het is mogelijk dat de akoestische parameters van aile weefsels een leeftijdsaf

hankelijk gedrag vertonen, maar er zijn niet genoeg ogen onderzocht om deze

aan te kunnen tonen.

9.3.3 VERGELlJKING VAN DE AKOESTISCHE PARAMETERS VAN VARKENS

OGEN EN HUMANE OGEN

De verzwakkingsparameters van de humane en varkenscornea verschillen, wat

verklaard kan worden door de leeftijd en de afkomst (transplantatie) van de

humane cornea's. De waarde van de snelheid komen overeen.

De lens blijkt voor de beide soorten weefsel een geheel ander profiel op te

leveren. Het profiel van de drie parameters in de varkenslens blijkt een paraboli

sche afhankelijkheid te hebben terwijl de humane lens een vlak verloop ver

toond. De gemiddelde waarden van de profielen komen niet overeen.

De waarden van de retina vertonen grote gelijkenis, al wijkt de snelheid 20 m/s

af. Door de grootte van de standaard deviatie overlappen de waarden van beide

groepen elkaar. De verzwakkingsparameters zijn vergelijkbaar.

De parameters van het humane en varkenschorioidea hebben allen een verschil

lende gemiddelde waarde. De snelheid in het humane weefsel wijkt ongeveer 15

m/s af, maar door de grootte van de standaard deviatie zijn de waarden verge

Iijkbaar. Hetzelfde geldt voor de verzwakkingsparameters.

De humane sclera heeft een snelheid die 40 m/s hoger dan de sclera van het

varkens, waarbij de standaard deviatie elkaar niet overlappen. De verzwakkings

parameters zijn ook verschillend.

De snelheden in het corpus vitreum zijn vergelijkbaar.

Uit de vergelijking van aile parameters blijkt dat het varkensoog andere akoesti

sche eigenschappen heeft als het humane oog, maar dat de waarden vergelijk

baar zijn (met uitzondering van de sclera). De structuur van de lens blijkt een

geheel ander profiel van de akoestische parameters te veroorzaken. Er kan
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geconcludeerd worden dat het varkensoog een geschikt model is voor het

humane oog. Dit bleek ook al uit de waarden voor de snelheid uit de Iiteratuur,

9,4 REALISATIE VAN HET AKOESTISCHE MODEL VAN HET OOG

Met de bekende geometrische eigenschappen en de bepaalde akoestische

eigenschappen kan een model van het oog worden gevormd. Voor de bepaling

van de stralengang van de geluidsgolven is het noodzakelijk om de akoestische

impedantie van de verschillende lagen te kennen. Voor deze parameter zijn de

waarde van de snelheid en de dichtheid van het weefsel nodig. De dichtheid is

in dit onderzoek niet bepaald en zal eerst moeten worden gemeten.

Het model dat met de parameters gevormd kan worden modelleert een oog dat

bestaat uit weefsels, welke in vitro zijn gemeten en bij een temperatuur van

20°C. Om tot een model te komen wat het werkelijk oog representeert, zal de

invloed van de temperatuur bepaald moeten worden, alsmede die van meten in

vitro.

Met de uiteindelijke parameters kan een model gerealiseerd worden. Op het

biofysisch laboratorium bestaat de mogelijkheid om het model te implementeren

in een computersysteem, met een in eigen omgeving ontwikkeld software

pakket. Dit pakket kan transducers en weefsels met gelaagde structuren

simuleren.
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HOOFDSTUK 10 : CONCLUSIES
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In dit onderzoek is gewerkt aan de realisatie van een akoestisch model van het

oog. Met het model kan de invloed van het oog op de geluidsbundel bepaald

worden, als structuren welke zich achter in het oog bevinden gemeten worden.

- De geometrisch en anatomische eigenschappen van het humane oog zijn on

derzocht door middel van een Iiteratuurstudie. Uit de geometrie van de oogweef

sels is gebleken dat het niet relevant is om van aile structuren in het oog de

akoestische eigenschappen te bepalen. Bepaling van de eigenschappen van die

structuren, welke relevant zijn, is voldoende om een akoestisch oogmodel te

kunnen vormen.

- De ultrageluidssnelheid, de verzwakking bij 20 MHz en de helling van het

verzwakkingsspectrum van humaan en varkensoogweefsel zijn bepaald.

- De snelheden in varkensoogweefsel komen in grote mate overeen met de

waarden bekend uit de literatuur (voor zover bekend). De sclera geeft een afwij

kende waarde. De verzwakkingsparameters konden niet worden gerelateerd,

omdat uit de literatuur geen waarden bekend zijn.

De akoestische parameters van de lens varieren met de positie. Het verloop van

de parameters blijkt direct gecorreleerd (corr. coeff. = 0,99, p<0,01). Tevens

vertoont het verloop van de profielen grote overeenkomst met uit de Iiteratuur

bekende prote'inegehalteprofielen van andere dieren.

- De snelheden in humane oogweefsels zijn bepaald en komen overeen met de

waarden bekend uit de Iiteratuur. De verzwakkingsparameters zijn eveneens

bepaald.

De parameters van de lens varieren met de positie en zijn gecorreleerd. Het

verloop van de parameters is gelijk aan het verloop van het prote'inegehalte in de

lens, zoals dit in de Iiteratuur bekend is.

De invloed van de leeftijd op de parameters is onderzocht en blijkt bij de lens en

de retina voor de helling van het verzwakkingsspectrum significant aanwezig.

Voor dergelijke conclusies met betrekking tot de andere weefsels zullen nog
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meerdere ogen moeten worden onderzocht.

- Uit een vergelijking van de akoestische parameters en de geometrische eigen

schappen blijkt dat het varkensoog een redelijk goed model is voor het humane

oog.

- De eigenschappen zijn, op de dichtheid van de oogweefsels na, allen bepaald.

Met deze zal het mogelijk zijn om een akoestisch model van het humane oog te

realiseren. Dit model zal gelden voor de in vitro situatie bij 20°C.
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BIJLAGE A : Verzwakkingsprofielen van de humane lens.
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figuur A. 1 : Verzwakking bij 20 MHz
fangs axiafe as (25 jaar, n = 3).

figuur A.2 : Verzwakking bij 20 MHz
fangs axiafe as (45 jaar, n = 2).
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figuur A.3 : Verzwakking bij 20 MHz figuur A.4 : Verzwakking bij 20 MHz
fangs axiafe as (75 jaar, n =8). fangs axiafe as (aile feeftijden, n = 13).
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figuur A. 5 : Verzwakking bij 20 MHz
fangs equatoriafe as (25 jaar, n = 3).

figuur A. 6 : Verzwakking bij 20 MHz
fangs equatoriafe as (45 jaar, n = 2).
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figuur A. 7 : Verzwakking bij 20 MHz
fangs equatoriafe as (75 jaar, n = 8).

figuur A. 8 : Verzwakking bij 20 MHz
fangs equatoriafe as (aile feeftijden,
n = 13).
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figuur A.9 : Helling van het
verzwakkingsspectrum fangs axiafe as
(25 jaar, n =3).

figuur A. 10 : Helling van het
verzwakkingsspectrum fangs axiafe as
(45 jaar, n =2).
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figuur A. 11 : Helling van het
verzwakkingsspectrum fangs axiafe as
(75 jaar, n =8).

figuur A. 12 : Helling van het
verzwakkingsspectrum fangs axiafe as
(aile feeftijden, n = 13).
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figuur A. 13 • Helling van het
verzwakkingsspectrum fangs
equatoriafe as (25 jaar, n = 3).
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figuur A. 14 . Helling van het
verzwakkingsspectrum fangs
equatoriafe as (45 jaar, n =2).
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figuur A. 15 . Helling van het
verzwakkingsspectrum fangs
equatoriafe as (75 jaar, n = 8).
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figuur A. 16 • Helling van het
verzwakkingsspectrum fangs
equatoriafe as (aile feeftijden, n = 13).
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