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As an introduction (chapter I) we describe the general physical background of near infrared

spcctroscopy (NIRS) as well as an extensive description of our NIRS-system. Starting from the

most basic form of spectrophotomctry, as described by the Beer-Lambert law, the developments

of the current in vivo NIRS are presented. Two basic mechanism involved in the decrease in

light intensity measured by a detector arc absorption and scattering. The first occurring when

light is absorbed by a molecule in the solution and the second occurring at boundaries where two

media with a differential diffraction coefficient meet. The somewhat more complex scattering

phenomenon causes both loss of light due to photon deflection out of the detectors range and

lengthening of the pathway, thus increasing the measured volume. The fully described multi

wavelength NIRS-systcm we use assumes that the loss of light is on average the same and

accounts for the lengthening in pathlength by assessing the absorption of water in the area of the

spectrum of interest. This system allows assessment of the concentrations of oxy-, deoxy- and

total haemoglobin, changes in the concentration of oxidised cytochrome oxidase and finally the

detection of a tracer compound, indocyanine green. In general this thesis is comprised of studies

set up to develop and validate the use of NIRS in small experimental animals combined with

assessment of other clinically relevant parameters. Regarding the latter we mainly focused on

the difficulties encountered in assessing simultaneously NIRS-parameters on the one hand and

intracrunial pressure and cerebral oxygen metabolism on the other. NIRS measurements, after all.

may be disturbed due to the insertion of a pressure probe or a sagital sinus sampling catheter.

Furthermore, we describe a modified microsphere technique for blood flow assessment. In short,

the microsphere technique is based on the injection of labelled microsphere into the heart after

which they get dispersed through the body and embolise microvessels. The microspheres in the

tissue of interest are then counted and compared to the microspheres obtained in an artificial

organ, the flow of which is known. In a later stage this technique was used for the validation of

the CHI assessment as performed with NIRS.

In a first study in the rat (chapter 2) we investigated the changes in the NIRS-variables following

a phamiacological intervention and a pathophysiological event, enabling detailed evaluation of

the NIRS-system as available at that time-point. Administration of the nitric oxide (NO) synthase

inhibitor I-NAMI- showed that some of the measured NIRS variables were altered by this

intervention. More specific I-NAMI: increased the mean arterial blood pressure and decreased

the saturation of the cerebral blood, most probably both caused by arterial vasoconstriction.

Since this intervention did not alter the redox state of cytochrome oxidase. we could not

conclude whether NO does inhibit cytochrome oxidase in vivo, since certain mechanisms of

NO-production do only occur after a prolonged post-insult period.
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As a pathological event, anoxia of the brain of the rat resulted in major changes in the measured

NIRS-variables. During anoxia clear decreases in cytochrome oxidase and oxyhucmoglohin and

increases in deoxyhaemoglobin and total haemoglobin were observed. It was concluded that the

NIRS-technique can measure both minor and major differences, but certain shortcomings were

also apparent after this study. The most important were the inability to assess cerebral blood flow

(CBF) and the cerebral metabolic rate of oxygen (CmrO,) in small experimental animals.

Therefore, we devised a method to assess CBF by means of NIRS in small experimental

animals (chapter 3). A NIRS-detcctablc compound, indocyanine green (lCCi). was used as an

intravascular tracer, yielding bolus transit curves, From these we could calculate a blood flow

index (BFI). Initially, we established the use of an IC'Ci-bolus yielding a good signal to noise

ratio and causing only minor interference with the basic NIRS variables. Behaviour of NIRS-

determined BFI was assessed in animals, subjected to a series of normocapnic (normal blood

CO, concentration) and hypercapnic (increased blood CO, concentration) CBF conditions. The

results were in agreement with those obtained by other groups using similar conditions but

alternative CBF measurements. We concluded that the NIRS-mcthod can be used for repetitive

and qualitative CBF assessment. This method however still needed validation.

In the search for validation of the BFI as determined with ICG, the following study was

designed (chapter 4). It had a double aim. The first one was to evaluate the potential of the

microsphere technique for CBF measurement in small experimental animals and consequently

its use as reference technique. The second was to develop a microsphere technique enabling

the assessment of CBF combined with histological examination of the brain. Microsphcres

were injected using an already published method of cannulation and counted in situ after brain-

sectioning. Calibration of the flow, using an adequate reference sample, remained problematic.

We could show that three subsequent filiations yielded an adequate estimate of microsphcres in

the reference sample. The distribution of microspheres in the brain was found to be homogenous.

We again estimated flow under normocapnic and hypercapnic conditions and observed significant

flow increases during hypercapnia. Finally, this technique was used in a model of incomplete

ischemia and we demonstrated that this method of CBF assessment could be combined with

histological evaluation of brain lesions.

Having shown that we could use the microsphere technique for CBF assessment in small

experimental animals, we proceeded to the following study where we validated the determination

of BFI by comparing to CBF as measured with the microsphere technique (chapter 5). In a

first approach we evaluated the effect of the animals' body weight on the BFI, which lead to a

weight corrected BFI calculation (BFI ). Additionally we studied the effect of both 1-NAME
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and hypcrcapnia on BFI^, which clearly showed a dose dependent decrease and increase of flow, ]

respectively. Finally we compared the B F \ to the microsphere CBF assessment after quasi-

simultaneous injection of ICG and microsphcres, we found that BFI^ is an accurate predictor of

global CBF. i
j

Having a method of CBF assessment by means of NIRS at hand, we proceeded to another

technical problem, being the simultaneous assessment of the NIRS variables and determination of

intracranial pressure (chapter 6). In this respect we compared the IC"P measured in the cerebrum

and in the cerebellum. The advantage of cerebellar IIP is that insertion of the pressure transducer

into this part of the brain does not interfere with the NIRS measurement in the cerebrum. A range

of IC'P values was obtained by subjecting rats to closed head injury (CHI), a proven model for

increased KP. Measuring KP at both sites simultaneously revealed no differences in ICP-values

and when changes, although generally small, occurred, both measurement changed accordingly.

From these findings we concluded that the cerebellar site was a good alternative allowing the

estimation of cerebral ICP simultaneously with the assessment of NIRS variables.

In the final study (chapter 7) the measurement of cerebral metabolic rate of oxygen (CmrO,) by

assessing sagital sinus blood saturation (SvO,) and cerebral blood oxygen saturation (SmcO,)

by means of NIRS was evaluated. Using two models, pentobarbital administration and CHI,

we found that in normal and pentobarbital treated animals CmrO, could be assessed by means

of the NIRS variable: SmcO,. This, however, was not the case in the majority of the CHI-

animals, which still required sagital sinus blood sampling. Analysis of other indicative baseline

parameters revealed predictive criteria for the requirement of sagital sinus cannulation in CmrO,

assessment.

In conclusion, in this thesis we have further developed and complemented NIRS-applications

for their use in small experimental animals. In the final state NIRS will enable simultaneous

monitoring of the concentrations of oxy-, deoxy- and total haemoglobin and changes in the

concentration of oxidised cytochrome oxidase with either CBF, ICP. CmrO, or any combination

required for the study of pathophysiologal conditions or pharmacological intervention in small

experimental animals. The final application is currently under study.
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Tcr inlciding (Hoofdstuk 1) van dc/e thesis volgt allerecrst ccn beschrijving van de fysische

achtcrgrond van "near infrared spectroscopy' (NIRS) gevolgd door een uitgebrcide omschrijving

van hct door ons gebruikte NIRS-systeem. Als vertrekpunt van de huidige vorm van in vivo

NIRS hebben we gebruik gemaakt van de meest eenvoudige vorm van spectrofotometrie.

zoals dcze beschrcven wordt door de Beer-Lambert wet. Spectrofotometrie is gebaseerd op

hct mctcn van het vcrschil in intensiteit van licht voor en na dat hct door een oplossing die een

lichl absorberende stof nevat is gegaan. Het vcrschil kan echter veroor/aakt worden door twee

fysische vcrschijnscls namelijk absorptie en verstrooiing. Het eerste gebeurt als een foton of

lichtdeeltje opgenomen wordt bij botsing met een molecule in de oplossing. Het tweede gebeurt

als licht overgaat van het ene naar hct ander medium dat elk van beide een andere diffractie

coefficient hebben. l)e lichl verstrooiing is een complex fenomeen dat cner/ijds rcsulteert in hct

verlies van licht door het albuigen van hct licht uit het detccticgebicd en ander/ijds resulteert

in ccn verlcnging van de afgelegde afstand van het licht. Dit laatstc wil dan ook /eggen dat a

een toename is van het gemeten volume. Het door ons gebruikte NIRS-systeem veronderstelt

dat het gemiddcld verlies van licht constant is en berekent het verlengen van de afgelegde

afstand aan de hand van lichtabsorptic van water in hct 'near infrared' gebicd. Dit systecm laat

toe oin de eoncentnities van oxy-, deoxy- en totaal hemoglobine te bcrekenen. Verder is het

mogelijk om veranderingen in de concentratie van geoxideerd cytochroom oxidase, de finale

electron-acceptor in dc mitochondriale elektrontransport keten, tc berekenen. Tevens kan ook

de concentratie van indocyanine-groen, in de/e context gebruikt om de cerebrate doorbloeding

te mctcn. gedetecteerd worden. In het algemecn bevat de/e thesis studies die bijdrage aan de

ontwikkeling en validatie van het gebniik van NIRS in kleine experimentele dieren en het

gebruik van NIRS in combinatie met het metcn van andere klinisch relevante parameters.

Wat de/e parameters betreft hebben we ons voornamelijk toegelegd op de problemen die de

simultane observatie van NIRS-parameters enerzijds en van de intracraniele druk en cerebraal

/uurstof mctabolismc ander/ijds verhinderden. namelijk het inbrengen van rcspectievclijk een

druknrobc en een sagitale sinus katheter.

Vcrder beschrijven we een aangepast microsphere technick voor het meten van de

herseiuioorbloeding. In het kort is de/e technick gebaseerd op het injecteren van kleine sferen in

ile blocdstroom. l)e/e worden dan afhankelijk van de doorbloeding verdeeld over de het lichaam

waar /c vast komen tc /itten in kleine blocdvaten. Hct aantal sferen in het weefsel van interesse

is dan vergeleken met het aantal verkregen tijdens een bloedafname met constante en gekende

afnamcsnelheid. Op de/e wij/e kan de doorbloeding van het desbetreffende weefsel berekend

worden. In ccn later stadium hebben we een variant van de/e techniek gebruikt om de NIRS-

methodc voor het meten van dc cercbrale doorbloeding te valideren.
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In de eerste Studie (Hoofdstuk 2) in ratten hcbbcn we de veranderingen van de NIRS-

veranderlijken na een farmacologische interventie en een pathofysiologisch insult bcstudeerd.

Dit liet ons tevens toe om een gedetailleerde evaluatie to maken van het NIRS-systeem bij de

aanvang van deze thesis. Het toediencn van I-NAMK een remnier van stikstof monoxide (NO)

synthase resulteerde in het veranderen van sommige NIRS-variabelen. Stiksiof monoxide (NO)

synthase is een enzym dat instaat voor de produetie van NO. onder meer een regulator van de

arteriele tonus. Meer specifiek veroorzaakt I-NAMH een stijging van de gemiddelde arteriele

bloeddruk and desaturatie van het ecrebrale bloed. Beide zijn het gcvolg van vasoconstrictic van

de cerebrale arterien. Ten gevolge van het feit dat I-NAME gcen veranderingen veroor/aakle

in de redox-status van eytochroom oxidase konden we niet concluderen dat NO cytochroom

oxidase inhibeert in vivo, want bepaalde meehanismen van NO-productie treden pas veel later

op na een insult.

Het door ons gebruikte pathologische insult, namelijk een korte anoxia of /uurstofgebrek van

de rattenhersencn. resultccrde in ingrijpende veranderingen in de NIRS-variabelen. l)e/e anoxia

veroor/aakte een duidelijke at'name van de geoxideerde vorm van cytochroom oxidase alsook

een afname van de hoeveelheid oxyhemoglobinc. Anderzijds resulteerde het ook in een toename

van dcoxyhemoglobine en de totale hoeveelheid hcmoglobine. Uit dit alles concludeerden we

dat de NIRS-techniek toclaat om zowel kleine als grote verschillcn te detccteren. maar de Studie

toonde ook een aantal gebreken of onvolmaakthedcn van de/e technick aan. De belangrijkste

waren dat het onmogclijk was om de hersendoorbloeding en het cerebrale /uurstofmetabolisine

te meten in kleine experimentele dieren.

Daarom begonnen we met het ontwikkelen van ccn methode voor het mctcn van de

hersendoorbloeding in kleine experimentele dieren. meer bepaald de rat (Hoofdstuk 3). Iliervoor

gebruikten we indocyanine groen. een stof na inspuiting gclimitccrd tot het mtravasculaire

compartiment. Deze stof kan na aanpassing van het NIRS-systeem gedetcctcerd worden en

we verkrijgen dan bolus transit curven waaruit we een doorblocdingindex kunncn berckencn.

Aanvankelijk hebben we nagegaan welke hoevcclhcid indocyaninc grocn rcsulteert in ccn goedc

signaal achtergrond vcrhouding gecombineerd met cnkel kleine vcrstoringen van de ander NIRS-

variabelen. Verder hebben we gekeken hoe de doorblocdingindcx /ich gedraagt bij normale en

verhoogde hersendoorbloeding. Hiertoe werden metingen verricht bij normocapnische (normale

CO, concentratie in het bloed) en hypcrcapnische (verhoogde CO, conccntratie in het blocd)

doorblocdingcondities. De gevonden resultaten waren in overcenstemming met die van andere

groepen die de hersendoorbloeding gemeten hebben met andere technicken, maarondcrdc/clfde

condities. Hieruit besloten we dat deze NIRS-mcthodc gcbruikt kan worden voor hcrhaaldclijke
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en kwalitaticvc ccrebralc doorblocdingmetingen. Wat echter nog vereist was om deze techniek

te kunne gcbruiken was een validatie.

Om de hicrbovcn bcschrcvcn technick tc valideren hebben nog eerst een andere techniek

bcstudccrd cn ontwikkeld (Hoofdstuk 4) Met doel van deze Studie was dan ook dubbel. ten

cerste de evaluatie van de microsleer techniek voor het meten van hersendoorbloeding in

kleine expenmentcle dteren en als dusdanig ook het gebruik ervan als referentie techniek.

Ten tweede wilden we tcgclijkcrtijd ook cen techniek ontwikkclcn die toelaat om zowel de

hcrscndoorhlocding als microscopisch de hersenstruetuur te bestuderen. De injeetie van de

microsferen gebeurde op een reeds door anderen gepubliceerde manier. De sferen werden

echter gcteld in situ op hcrscncoupcs. als dusdanig kunnen tle/e dan nog gebruikt worden voor

anulyse van de hersenstruetuur. Doch de calibratie. aan de hand van het referentiestaal. van de

hcrscndonrblocding blccf problematisch, maar uitcindclijk bleck dat na drie filtraties er genoeg

microsferen werden terug gewonnen om de werkelijke doorbloedingwaarde te benaderen. Verder

vonden we ook dat de microsfcerverdeling in de hersenen vrij homogeen was. Zoals in de vorige

Studie werd er terug gekeken naar normale en hypercapnisch verhoogde hersendoorbloeding.

Ook hier vonden we een ingrijpende toename in de hersendoorbloeding tijdens hypercapnie.

Uitcindclijk hebben we deze techniek ook gebruikt in een incompleet ischemiemodcl, dit wil

/.eggen in een model van verminderde doorbloeding. In dit model toonden we aan dat het meten

van de cerebrale doorbloeding ook gecombineerd kon worden met de histologische evaluatie van

de hersenschade.

Nu we aangetoond hadden dat de microsfeertechnick konden gebruiken voor het bepalen van de

hersendoorbloeding in kleine proefdicren. hebben wc cen Studie opgezet ter validatie van de reeds

eerder beschreven doorbloedingindex (Hoofdstuk 5). Hiertoe hebben we de beide beschreven

technicken met elkaar vergeleken. Hcrst hebben we het etTect van het lichaamsgewicht op de

doorbloedingindex bcstudccrd. Dit leidde tot het uitvoeren van een gewichtscorrectie op de

doorbloedingindex. Verder bestudeerden we het effect van zowel I-NAME als hypercapnie op

de gecorrigeerde doorbloedingindcx. wat resulteerde in een respectievelijke dosis afhankelijke

athamc en toename van de hersendoorbloeding. De uiteindelijke validatie bestond uit het quasi

simultaan injeetcren \an /owel de K'Ci-bolus als de microsferen. Hicruit konden we concluderen

dat de gecorrigeerde doorbloedingindex een accurate voorspeller is van de hersendoorbloeding

zoals deze gemeten wordt met de microsfeertechniek.

Nu we een techniek hadden om de hersendoorbloeding te meten door middel van het NIRS-

systeetn, gingen we verder met het oplossen van het volgende technische probleem. namelijk

het tegelijkertijd meten van de NIRS-variabelen en het bepalen van de intracraniele druk
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(ICP: Hoofdstuk 6). Hiertoe vergeleken we de 1CP gemeten in net eerebrum met de/e gcmclen

in het cerebellum. Het voordeel van het nieten van de intracraniele druk in hot cerebellum is

dat het inbrengen van de drukprobe in dit deel van de hersenen niet interfereert met de NIRS-

metingen in het cerebrum. Door de ratten te onderwerpen aan 'closed head injury', een bewe/en

model van verhoogde intracraniele druk. werd een groter bereik van IC'P-waarden bekoinen. De

intracraniele drukken gemeten op beide plaatsen toonden geen vcrschillcn. Verder voiulen we dat

bij drukveranderingen de druk op beide plaatsen op dezelfde wijze verändert. Uit de/e gegevens

konden we concluderen dat het meten van de intracranielc druk in het cerebellum een goed

altcmatief is dat toelaat om de intracraniele druk te meten simultaan met de NIRS-variabelcn.

In laatste Studie (Hoofdstuk 7)evalueerden wij het bepalen van het cerebralc zuurstofmeiabolisme

aan de hand van de saturatie van een sagitale sinus bloedstaal en de zuurstofsaturatie van hel

cerebrale bloed gemeten met het NIRS systecm. Hiertoe gebruiktcn we twee modellen, namelijk

het toedienen van pentobarbital en 'closed head injury'. We vonden dat zowcl in de normale

ratten als in de ratten die pentobarbital kregen het cerebralc zuurstofmctabolisme berekend kon

worden aan de hand van de NIRS-variabelc: /uurstofsaturatie van cerebrale bloed. Doch in de

trauma-ratten vonden we dat dit voor het merendeel van de dieren niet mogclijk was, zodat het

nog steeds noodzakelijk is om hier een bloedstaal te nemen uit de sagitale sinus. Verdcrc analyse

van de gemeten variabelen toonde aan dat er andere eenvoudig te bepalen parameters waren die

predictief waren voor het al dan niet noodzakelijk zijn van een sagitaal bloedstaal.

Ter conclusie van deze thesis kunnen we zeggen dat wij dc NIRS-techniek verder onlwikkeld en

aangevuld hebben voor het gebruik in kleine proefdicren. Uitcindelijk laat NIRS ons nu toe om

in kleine proefdieren de oxy-, dcoxy- and total hemoglobinc concentrates en veranderingen in de

concentratie van geoxideerd cytochroom oxidase simultaan te meten met de hersendoorbloeding,

de intracraniele druk, het cerebralc zuurstofmetabolisme of een combinatie van deze variabelen

en parameters. Deze laatste toepassing is momentce! dan ook onder cvaluatie.




