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Introductie

Het angiosoomconcept beschrijft de perfusie van weefselgebieden vanuit een specifieke arterie. Vanuit deze 
theorie kan gekozen worden om bepaalde angiosomen direct ofwel indirect te revasculariseren. Deze studie 
evalueert of de kwantificatie van nabij-infrarood (NIR) fluorescentie met indocyanine groen (ICG) voor en na 
revascularisatie een verschil kan aantonen in perfusiepatronen tussen direct en indirect gerevasculariseerde 
angiosomen.

Methode

Deze klinische studie heeft gerevasculariseerde patiënten geïncludeerd tussen januari 2019 en december 2021. 
Fluorescentiebeelden werden voor en na revascularisatie gemaakt gedurende tien minuten. Drie dorsale 
angiosomen werden bepaald; de ATP (hallux), ATA (dorsum) en het gemende angiosoom (dig. 2-5). Direct en 
indirect gerevasculariseerde angiosomen werden geclassificeerd vanuit het patiëntendossier. De 
fluorescentiebeelden werden softwarematig gekwantificeerd tot tijd-intensiteit curves met bijbehorende in- en 
uitflowparameters. Daarnaast werd er een subgroepanalyse verricht  tussen open en endovasculair 
gerevasculariseerde angiosomen.

Resultaten

Bij 52 patienten (54 ledematen) zijn succesvolle fluorescentiemetingen verricht van in totaal 157 angiosomen 
(121 direct, 36 indirect) Deze studie geeft geen verschil in perfusieparameters pre- en postinterventie weer 
tussen direct en indirect gerevasculariseerde angiosomen. Significante verschillen in alle perfusieparameters 
werden geobjectiveerd in zowel direct als indirect gerevasculariseerde angiosomen. Er werd geen significant 
verschil te zien in de open en  endovasculair behandelde groepen.



Voorbeeld fluorescentiemeting met bijbehorende tijd-insentisteit curves per angiosoom

Conclusie

Deze studie laat geen verschillen zien in perfusieparameters van fluorescentiebeelden tussen de op basis van de 
angiosoomtheorie geclassificeerde directe en indirecte revascularisaties. Daarnaast is er geen verschil 
waargenomen in subgroepanalyses van open en endovasculaire ingrepen. De uitkomsten van deze studie 
suggereren dat het angiosoomconcept met enige terughoudendheid toegepast moet worden in klinisch verband.
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