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Резюме. В статті розглянуті наукові та клінічні аспекти лазерної допплерівської флоуметрії (ЛДФ) у діа-
гностиці стану мікроциркуляторного русла при цукровому діабеті (ЦД). ЛДФ — неінвазивний кількісний ме-
тод оцінки мікроциркуляції. Його можливості включають аналіз мікроциркуляторних ритмів і функціональне 
тестування з різними видами провокаційних проб, що забезпечує дослідження стану регуляторних меха-
нізмів мікроциркуляції. Труднощі вивчення мікроциркуляції зумовлені дуже малими розмірами мікросудин. 
Профілактика та лікування різних порушень мікроциркуляції є однією з найважливіших проблем медичної 
практики. Результати деяких досліджень свідчать про те, що порушення мікроциркуляції не тільки є па-
тогенетичною  ланкою  в  розвитку  ускладнень,  а  й  спостерігаються  в  пацієнтів  із  ранніми  порушеннями 
вуглеводного обміну і можуть передувати маніфестації ЦД. Використання ЛДФ у наукових дослідженнях 
дозволить виявити характерні для ЦД зміни функціонування мікроциркуляторного русла. Можливість про-
ведення неінвазивної кількісної оцінки стану мікроциркуляторного кровотоку в реальному часі та відносна 
простота використання пояснюють високу популярність ЛДФ у наукових дослідженнях та роблять цей ме-
тод перспективним для застосування в клінічній практиці. Даний метод може мати важливе діагностичне 
значення для дослідження стану різних рівнів регуляції мікроциркуляторного русла та динамічного спосте-
реження й контролю ефективності лікування, що призначається. Комплексне застосування ЛДФ щодо ви-
явлення ризику розвитку синдрому діабетичної стопи дозволить персоніфікувати терапію цукрового діабе-
ту. Даний метод є найбільш перспективним при вивченні мікроциркуляції в рамках ранньої діагностики ЦД 
та його ускладнень, уточненні ризику розвитку ускладнень, моніторингу ефективності лікування. Розробка 
оптимальних методик оцінки мікроциркуляції є передумовою подальших досліджень.
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Вступ
На сьогодні поширення цукрового діабету (ЦД) 2-го 

типу набуло пандемічного характеру [1, 2]. Дане захворю-
вання належить до однієї з найважливіших медико-соці-
альних проблем сучасності і має глобальний характер, що 
пов’язано зі значною його поширеністю та з тенденцією до 
подальшого збільшення хворих на ЦД [3]. 

Згідно з даними, опублікованими в Атласі Між-
народної діабетичної федерації (IDF), 537 мільйонів 
дорослих осіб зараз живуть із ЦД. Якщо необхідних 
заходів щодо боротьби з пандемією не буде вжито, до 
2030 року налічуватиметься 643 мільйони осіб із ЦД. 
До 2045 року ця кількість становитиме більше як 700 
мільйонів [4].

ЦД — захворювання, що найбільш загрозливе свої-
ми ускладненнями. Синдром діабетичної стопи (СДС) 
та патології нижніх кінцівок уражають від 40 до 60 
мільйонів осіб із ЦД у всьому світі [5, 6]. Хворі на діа-
бет мають ризик ампутацій, що може бути більше ніж у 
25 разів вищим, ніж в осіб без ЦД [7].

Однак при комплексному лікуванні можна запо-
бігти значній частині ампутацій, пов’язаних із ЦД. 
Тому на сьогодні стратегічним напрямком системи 
охорони здоров’я кожної країни є не лише лікування, 
але й рання діагностика і профілактика ускладнень 
діабету з метою збереження здоров’я населення, по-
кращення якості життя і, відповідно, економічного 
розвитку [8].
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У патогенезі ускладнень ЦД важливу роль відіграють 
системні мікроциркуляторні порушення [9, 10]. Вони 
призводять до розвитку мікроангіопатії та нейропатії че-
рез первинне ураження судин, що беруть участь у крово-
постачанні периферичних відділів нервової системи. На 
сьогодні менше ніж третина лікарів розпізнають ознаки 
периферичної нейропатії, пов’язаної з ЦД. Несвоєчасна 
діагностика значною мірою сприяє високій захворюва-
ності, інвалідизації та смертності [11, 12].

Рутинною процедурою, що дозволяє охарактеризу-
вати стан мікроциркуляції, є огляд очного дна офталь-
мологом. Це метод суб’єктивний, що виявляє мікро-
циркуляторні зміни вже після маніфестації ускладнень, 
не дозволяючи проводити їх ранню діагностику [13], 
що в результаті не дає повною мірою реалізувати мож-
ливості оцінки мікроциркуляції в пацієнтів для більш 
ефективного контролю захворювання [14].

Альтернативною локалізацією для оцінки стану мікро-
циркуляторної сітки може бути найдоступніший для цього 
орган — шкіра [15]. Існує безліч методів оцінки шкірного 
кровотоку: відеокапіляроскопія, оптична когерентна то-
мографія, лазерна допплерівська візуалізація та ін. [16].

Метод лазерної допплерівської флоуметрії (ЛДФ) 
виділяється серед інших методів можливістю неінва-
зивно проводити тести з різними видами функціональ-
них впливів, є відносно недорогим та простим у вико-
ристанні, що зумовлює високий інтерес [17–19].

Метою даної статті є вивчення досвіду застосування 
лазерної допплерівської флоуметрії в клінічній прак-
тиці як методу дослідження стану мікроциркуляторно-
го русла у хворих на цукровий діабет. 

Результати та обговорення
Інтерес до дослідження мікросудинного русла систе-

ми кровообігу обумовлений значною роллю капілярів у 
здійсненні основних процесів життєдіяльності організ-
му, трофічному забезпеченні органів та їх безпосеред-
ньою участю в тканинному та клітинному диханні [20, 
21]. Система мікроциркуляції — одна з тих важливих 
систем, у яких різні хвороби виявляються на ранніх ста-
діях. Від узгодженої роботи серця, великих кровоносних 
магістралей та судин мікроциркуляції загалом залежать 
здоров’я та тривалість життя людини [22].

Неінвазивні методи мають низку переваг: вони більш 
доступні, здійснюються з мінімальними витратами часу, 
не мають протипоказань до дослідження, дають чітко 
виражений результат, дослідження можуть широко за-
стосовуватися в клініці, одержані показники можуть 
бути використані в діагностиці та вплинути на тактику 
лікування, зменшити термін перебування в клініці [23].

Перше використання ЛДФ для оцінки мікроциркуля-
ції крові датується 1972 роком, коли C. Riva і співавт. вимі-
ряли перфузію сітківки кролика [24]. У медичній практиці 
метод уперше був застосований у 1980-х роках. У 1982 р. 
J.E. Damber та співавт. провели велику роботу з адаптації ме-
тоду для вимірювання шкірної мікроциркуляції крові [25].

Принцип роботи ЛДФ полягає в зондуванні ткани-
ни лазерним випромінюванням, реєстрації відбитого 
сигналу й аналізі допплерівського зсуву частоти випро-
мінювання, що відбувається і розсіюється при взаємодії 

з рухомими еритроцитами. Аналізована глибина ткани-
ни становить у середньому близько 1 мм (рис. 1). Цей 
шар може містити, залежно від типу тканини, такі ланки 
мікроциркуляторного русла: артеріоли, термінальні ар-
теріоли, капіляри, посткапілярні венули, венули та ар-
теріоловенулярні анастомози [26].

Метод дозволяє неінвазивно вимірювати мікроцирку-
ляцію в різних локалізаціях: шкірі, слизових оболонках. 
Аналізований кінцевий параметр називають перфузією. 
Він вимірюється у відносних або перфузійних одиницях і 
прямо пропорційний кількості еритроцитів та їх середній 
швидкості. Найпростішим способом дослідження кро-
вотоку за допомогою ЛДФ є реєстрація базової перфузії 
[27]. Рівень перфузії відмічається приладом у реальному 
часі, після чого формується графік тимчасової залежнос-
ті перфузії — ЛДФ-грама. Рутинний аналіз ЛДФ-грами 
полягає в розрахунку середнього значення, середньоква-
дратичного відхилення та коефіцієнта варіації перфузії за 
певний період часу [28].

За результатами оцінки ЛДФ визначається тип крово-
току, відповідно до якого можна встановити наявність або 
відсутність ураження ендотелію та дати оцінку ефектив-
ності призначеної терапії [29]: 1. Нормотонічний. 2. Спас-
тичний (підвищення тонусу мікросудин і зниження при-
току крові в мікроциркуляторне русло за рахунок спазму 
прекапілярних сфінктерів). 3. Гіперемічний (збільшення 
притоку крові в систему мікроциркуляторного русла, що 
пов’язано з дилатацією мікросудин). 4. Застійно-стазич-
ний (при парезі судин притоку і порушенні відтоку на рівні 
капілярної і посткапілярної ланки) (рис. 2).

Разом із вимірюванням базового рівня перфузії для ви-
вчення шкірної мікроциркуляції крові за допомогою ЛДФ 
застосовуються різні функціональні проби. Вони дозво-
ляють підвищити інформативність дослідження за допо-
могою оцінки додаткового залучення регуляторних меха-
нізмів у вигляді зовнішніх стимулів. Однією з найчастіше 
використовуваних функціональних проб є оклюзійна про-
ба [23]. Мета проби полягає в тимчасовій оклюзії кровото-
ку (за допомогою нагнітання тиску в манжеті сфігмомано-
метра до супрасистолічних значень) на верхній або нижній 

Рисунок 1. Схема оптичного зондування тканини 
апаратом лазерної допплерівської флоуметрії
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Рисунок 2. Нормоциркуляторний тип мікроциркуляції

кінцівці з подальшою реєстрацією постоклюзійної реак-
тивної гіперемії. Тривалість оклюзії може становити від 
однієї до п’яти хвилин, величина тиску, що нагнітається, 
перебуває в межах від рівня на 40 мм рт.ст. вище систоліч-
ного до фіксованого значення 300 мм рт.ст. [23]. Способи 
обробки результатів також можуть відрізнятися: дослідни-
ки аналізують максимальні, середні, відносні значення по-
стоклюзійної гіперемії, розраховують площу під графіком 
та ін. [30]. Попри велику кількість робіт із застосуванням 
даної проби, зіставлення результатів досліджень утруднене 
через відсутність стандартизації вимірювань.

Іншими пробами, що часто використовуються, є тем-
пературна, дихальна і фармакологічна. Методики їх про-
ведення значно варіюють у різних дослідженнях [23]. При 
використанні фармакологічних проб на результат вимі-
рювань впливають фактори, що визначають ефективність 
іонофорезу: тривалість процедури, pH розчину та його 
концентрація, властивості розчинника, товщина шкірних 
покривів, їх електрична опірність, щільність розташування 

сальних, потових залоз та інтенсивність їх актив-
ності, а також низка інших параметрів.

На медичному ринку представлені контактні 
(рис. 3, 4) і безконтактні (системи, що сканують) 
флоуметри з передачею даних на комп’ютер, те-
лефон і відповідний пристрій лікаря.

Мітохондріальний стрес — основний меді-
атор нейродегенерації при ЦД. Високий рівень 
глюкози в тканинах обумовлює накопичення в 
мітохондріях відновленого нікотинамідаденінди-
нуклеотиду (НАДН). Дисбаланс редокс-системи 
(порушення співвідношення НАДН та окисне-
ного нікотинамідаденіндинуклеотиду (НАД)), 
окисний стрес (утворення вільних радикалів) та 
мітохондріальний стрес також беруть участь у по-
шкодженні тканин при ЦД. Поліолсорбітоловий 
шлях обміну активується гіперглікемією. Тривала 
гіперглікемія токсична для макро- та мікросудин-
ної системи, цей феномен відомий як глюкозо-
токсичність. Динаміку коферментів енергетич-
ного метаболізму — флавінаденіндинуклеотиду та 
НАДН та порушення окисного метаболізму мож-

на досліджувати за допомогою лазерної флуоресцентної 
спектроскопії (ЛФС) [32, 33]. Незаперечний потенціал 
комбінованої, одночасної оцінки доставки крові в систему 
мікроциркуляції методом ЛДФ та окисного метаболізму з 
біомаркерів-коферментів тканини способом ЛФС. Поєд-
нання зазначених методів діагностики в діабетології дозво-
ляє оцінити ризик розвитку CДС [34, 35].

Підсумовуючи наведені дані, слід зазначити, що такі 
переваги ЛДФ, як неінвазивність, можливість кількісної 
оцінки стану мікроциркуляції, використання функціо-
нальних проб для визначення різних регуляторних ме-
ханізмів, зробили цей метод одним із найпоширеніших 
способів оцінки мікроциркуляції (рис. 5). Значна частина 
наукових публікацій на тему ЛДФ пов’язана з вивченням 
мікроциркуляції при ЦД, артеріальній гіпертензії, опіках, 
а також станах, що характеризуються порушеннями ре-
ології крові та гемостазу. Попри велику кількість робіт у 
цій галузі, порівняння результатів окремих досліджень, 
а тим більше впровадження цих результатів у клінічну 

Рисунок 3. Портативні лазерні флоуметри
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Рисунок 4. Лазерний діагностичний апарат

практику ускладнюються низкою метрологічних та мето-
дологічних аспектів: відсутністю стандартизації проб, ме-
тодик реєстрації даних, конструктивними відмінностями 
приладів для вимірювання та ін. [29].

ЛДФ є найбільш перспективним методом при ви-
вченні мікроциркуляції в рамках ранньої діагностики 
ЦД та його ускладнень, уточненні ризику розвитку 
ускладнень, моніторингу ефективності лікування.

Результати наукових досліджень, проведених із за-
стосуванням ЛДФ, дозволяють говорити про те, що 
метод дає можливість виявляти притаманні хворим на 
ЦД зміни мікроциркуляції, такі як порушення ендоте-
ліальної функції та нервової регуляції судинного тонусу 
в різних проявах. ЛДФ також продемонструвала здат-
ність визначати особливості мікроциркуляції в осіб із 
ранніми порушеннями вуглеводного обміну та високим 

Рисунок 5. Протокол дослідження



http://iej.zaslavsky.com.ua 617Vol. 17, No. 8, 2021

Оригінальні дослідження /Original Researches/

ризиком розвитку ЦД. Можливо, у майбутньому стане 
можливим перейти від суто наукового використання 
методу до його практичного застосування в клініці для 
діагностики порушень у конкретного пацієнта.

Більшість пацієнтів із ЦД не мають інформації 
щодо розвитку в них ускладнень ЦД, і тому ця когорта 
пацієнтів потребує постійного обстеження і виявлення 
уражень на ранній стадії.

Висновки
Можливість проведення неінвазивної кількісної 

оцінки стану мікроциркуляторного кровотоку в реаль-
ному часі та відносна простота використання поясню-
ють високу популярність ЛДФ у наукових дослідженнях 
та роблять цей метод перспективним для застосування 
в клінічній практиці. Даний метод може мати важливе 
діагностичне значення для дослідження стану різних 
рівнів регуляції мікроциркуляторного русла та дина-
мічного спостереження за контролем ефективності лі-
кування, що призначається. Комплексне застосування 
ЛДФ та ЛФС щодо виявлення ризику розвитку син-
дрому діабетичної стопи дозволить персоніфікувати 
терапію цукрового діабету. Розробка оптимальних оці-
ночних методик мікроциркуляції є перспективою по-
дальших досліджень.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсут-
ність конфлікту інтересів та власної фінансової заці-
кавленості при підготовці даної статті.
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Z.O. Shaienko, O.V. Ligonenko
Poltava State Medical University, Poltava, Ukraine

Prospects for the use of laser Doppler flowmetry to assess cutaneous blood microcirculation  
in diabetes mellitus

Abstract. The аrticle considers the scientific and clinical aspects of 
laser Doppler flowmetry (LDF) in the diagnosis of the state of the 
microcirculatory bed in diabetes mellitus. LDF is a non-invasive 
quantitative method of microcirculation assessment; its capabilities 
include the analysis of microcirculatory rhythms and functional 
testing with different types of provocation tests, which provides a 
study of the state of regulatory mechanisms of microcirculation. 
The difficulties with studying the microcirculation are caused by 
the very small size of microvessels. The prevention and treatment 
of various microcirculatory disorders is one of the most important 
problems in medical practice. The findings of some studies suggest 
that microcirculatory disorders are not only a pathogenetic link in 
the development of complications, but are also observed in patients 
with early disorders of carbohydrate metabolism and may precede 
the manifestation of diabetes mellitus. The use of LDF in scientific 
researches will make it possible to reveal changes in microcircu-
latory bed functioning that are characteristic of diabetes mellitus. 

The possibility of non-invasive quantitative assessment of the state 
of microcirculatory blood flow in real time and the relative ease of 
use explains the high popularity of LDF in scientific researches 
and makes this method promising for use in clinical practice. This 
method can be of important diagnostic value for the study of the 
state of different levels of regulation of the microcirculatory tract 
and dynamic monitoring of the effectiveness of the prescribed 
treatment. Combined use of LDF to identify the risk of develop-
ing diabetic foot syndrome will allow to personify the treatment of 
diabetes. Among the most promising points of application should 
be noted the study of microcirculation in the early diagnosis of di-
abetes and its complications, clarifying the risk of complications, 
monitoring the effectiveness of treatment. The development of 
optimal evaluation methods of microcirculation is a prospect for 
further research.
Keywords: microcirculation; laser Doppler flowmetry; diabetes 
mellitus
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