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Απεικόνιση μικροκυκλοφορίας 
με χρήση λέιζερ και μέθοδο Ντόπλερ (LDI)

n ΜΑΡΚΟΣ ΚΛΩΝΙΖΑΚΗΣ 
Αγγειολογικό Ινστιτούτο Sheffield, Northern General Hospital, UK

Εισαγωγή
Η μικροκυκλοφορία της επιδερμίδας πα-

ρουσιάζει τόσο χρονική όσο και τοπική δι-
ακύμανση. Η τοπική διακύμανση έχει τις 
ρίζες της στην ετερογένεια του δικτύου μι-
κροκυκλοφορίας της επιδερμίδας με με-
γάλη παρουσία πλούσια αρδευόμενων 
αρτηριοφλεβικών αναστομώσεων σε κά-
ποιες περιοχές και ύπαρξη τριχοειδών αγ-
γείων σε κάποιες άλλες1. Επομένως, για 
να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την αιμά-
τωση της επιδερμίδας, πρέπει να χρησι-
μοποιηθεί ένα σύστημα το οποίο θα επι-
τρέπει την καταγραφή τόσο των χρονικών 
όσο και των τοπικών διακυμάνσεων που 
παρουσιάζονται.

Ο Οπτικοποιητής Λέιζερ Ντόπλερ (LDI) 
είναι ένα σχετικά πρόσφατο εύρημα2, το 
οποίο εκμηδενίζει την ανάγκη της ύπαρξης 
ενός καθετήρα επικολλημένου στο δέρμα 
και το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα με-
τρήσεων μιας σχετικά μεγάλης δερματικής 
περιοχής από απόσταση3. Με τη συλλογή 
δεδομένων χωρίς το άγγιγμα του ιστού, ο 
LDI παράγει μια χρωματικά κωδικοποιημέ-
νη απεικόνιση της τοπικής κατανομής της 
αιμάτωσης των ιστών4.

Θεωρία
Ενώ με τη χρήση του προκατόχου του 

(Ροομετρητή Λέιζερ Ντόπλερ -LDF) το λέ-
ιζερ που χρησιμοποιείται τοποθετείται σε 
ένα ακριβές σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια 

της μελέτης, με το LDI η δέσμη του λέιζερ 
«σαρώνει» μια προεπιλεγμένη περιοχή πα-
ράγοντας πολλαπλές περιοχές μέτρησης. 
Με τη χρήση καθρεπτών, συνδεδεμένων 
με «βηματικούς» κινητήρες, η δέσμη λέ-
ιζερ κινείται τμηματικά, βήμα προς βήμα, 
πάνω από τον ιστό μέσω ενός μεγάλου 
αριθμού μετρήσιμων περιοχών (4096 το 
μέγιστο και περίπου 0,04cm το καθένα), 
καλύπτοντας περίπου 144cm2 σε περίπου 
5 λεπτά3. Οι συντελεστές διόρθωσης που 
χρησιμοποιούνται για την απόσταση μεταξύ 
του ανιχνευτή και της μετρούμενης περιο-
χής έχουν αποδειχθεί επαρκείς σε πραγμα-
τικές συνθήκες2. Τα φωτόνια από το λέιζερ 
προσκρούουν στην επιφάνεια του ιστού 
και σκεδάζονται σε μια εκτιμώμενη επιφά-
νεια 1 κυβικού χιλιοστού μέσω της μάζας 
του ιστού, που εξαρτάται από την ένταση 
και το μήκος κύματος της ακτίνας λέιζερ, 
καθώς επίσης και τις οπτικές ιδιότητες του 
πλέγματος του ιστού5. Μερικά από τα φω-
τόνια συγκρούονται με τα κινούμενα ερυ-
θροκύτταρα και αλλάζουν τις συχνότητές 
τους σύμφωνα με το φαινόμενο Ντόπλερ, 
ενώ άλλα συγκρούονται με το στατικό ιστό, 
κρατώντας την αρχική συχνότητα της πη-
γής του λέιζερ. Ένα μικρό ποσοστό και από 
τις δυο κατηγορίες φωτονίων επιστρέφουν 
προς τον ανιχνευτή φωτός που βρίσκεται 
στην κεφαλή του σαρωτή, και επεξεργάζο-
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Σχήμα 1. H αρχή του φαινομένου Ντόπλερ, 
όπως αυτή εφαρμόζεται στο LDI.

Σχήμα 2. Τυπικός χάρτης αιμάτωσης σε 
περισφυραία περιοχή ασθενούς με αγγειακό 
έλκος, αποκτηθείς με χρήση LDI.
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νται κεντρικά για να παράγουν ένα ηλεκτρι-
κό σήμα το οποίο είναι ανάλογο με την αι-
μάτωση του ιστού (Σχήμα 1). Μετά από μια 
πλήρη σάρωση της επιφάνειας του ιστού, 
το σήμα του LDI κωδικοποιείται χρωματι-
κά για να προβάλει μια δισδιάστατη εικό-
να της αιμάτωσης του ιστού6, με κάθε χρώ-
μα να αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο 
επίπεδο αιμάτωσης σαν ποσοστό του μέ-
γιστου επιπέδου αιμάτωσης μιας συγκεκρι-
μένης απεικόνισης (Σχήμα 2). 

Το σήμα του LDI βρέθηκε να έχει στενή 
συσχέτιση με τις μετρήσεις αιματικής ροής 
με μικροσκοπική εξέταση των τριχοειδών6, 
ενώ παράλληλα συγκρίνεται (με θετικά απο-
τελέσματα) με τα αποτελέσματα της χρήσης 
του LDF, ενώ αποδείχθηκε ανώτερο από τη 
θερμογραφική απεικόνιση4.

Εφαρμογές του LDI
Μια από τις πρώτες εφαρμογές του LDI 

ήταν η αντικειμενική μελέτη των ερεθιστι-
κών και αλλεργικών δερματικών αντιδράσε-
ων. Ένα παράδειγμα μελέτης είναι η μελέτη 
ουσιών που μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
ως αντίδοτα για τις δερματικές παρενέργειες 
που προκαλούνται με τη χρήση ισταμίνης, 
που διερευνήθηκε από τους Willis et al7, 
καθώς επίσης και αυτά της μελέτης φλεγ-
μονώδους υπεραιμίας που προκαλείται 
από δερματικές αλλεργικές αντιδράσεις, το 
οποίο μελετήθηκε από τους Stucker et al8. 
Σε άλλη εφαρμογή στον τομέα της δερμα-
τολογίας χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη των 
αγγειοδιασταλτικών επιπτώσεων της ουσί-
ας PGE(2) σε ασθενείς με ατοπική δερμα-
τίτιδα, με τελικό σκοπό αυτόν της μελέτης 
της πρωτεϊνικής εξαγγείωσης9.

Το LDI χρησιμοποιείται επίσης στις πλα-
στικές εγχειρήσεις και στις εγχειρήσεις απο-
κατάστασης10, όπου παρατηρήθηκε ότι η 
ανόρθωση των χειρουργικών κρημνών αυ-
ξάνει την εγγύς αιμάτωσή τους και τη μει-
ώνει περιφερικά11. Ακόμα, θεωρείται ένας 
από τους πιο ακριβείς τρόπους υπολογι-
σμού του βάθους των εγκαυμάτων12. 

Η μέθοδος έδειξε επίσης ότι ασθενείς 
με συστημική σκλήρωση μπορεί να ωφε-
ληθούν από την αγγειοδιασταλτική θερα-
πεία στα δάκτυλα χορηγούμενη με ιοντο-
φόρεση13.

Με τον LDI μελετήθηκε και η νεοαγγει-
ογένεση που παρουσιάζεται σε ασθενείς 
με επιφανειακούς ή δερματικούς όγκους, 
επικεντρώνοντας στην αιμάτωση μέσα και 
γύρω από επιφανειακούς όγκους του μα-
στού4, ενώ οι Vogel et al14 εξέτασαν επι-

τυχώς την αγγειογένεση σε ασθενείς με 
σάρκωμα Kaposi πριν και μετά από κυτ-
ταροτοξική και αντι-αγγειογενετική θερα-
πεία. Οι Morris et al15 χρησιμοποίησαν τον 
LDI για να μελετήσουν τη δερματική αιμα-
τική ροή αντίδρασης στα ACh και SNP, πα-
ρατηρώντας ότι η δερματική ροή βάσης 
δε διέφερε σημαντικά μεταξύ διαβητικών 
και της ομάδας ελέγχου, ενώ με την έναρ-
ξη χρήσης των ACh και SNP αυξάνεται σε 
όλους τους συμμετέχοντες, με την αγγειο-
διαστολή να είναι μεγαλύτερη στην ομά-
δα ελέγχου.

Όσο αφορά στα κάτω άκρα, οι Krishnan 
et al16 μελέτησαν διαβητικούς ασθενείς τύ-
που ΙΙ με έλκη, στους οποίους παρατηρή-
θηκε ότι ο χρόνος θεραπείας των πληγών 
δεν επηρεάζεται από τις αλλαγές στη νευ-
ροαγγειακή λειτουργία και δομή λόγω της 
ασθένειας. Σε άλλη μελέτη σε ασθενείς με 
αγγειακά έλκη, οι Gschwandtner et al5 πα-
ρατήρησαν ότι η ροή στην περιοχή υπό 
μελέτη ήταν μεγαλύτερη στον κοκκοποι-
ημένο ιστό σε σύγκριση με τον κανονικό 
και τις γειτονικές περιοχές. Ο LDI χρησιμο-
ποιήθηκε επίσης σε τραυματικές κακώσεις 
των κάτω άκρων από τους Stucker et al8 
που έδειξαν ότι η τοπική διαφοροποίηση 
στην αιμάτωση του ιστού άλλαξε κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας επούλωσης στη 
μετεγχειρητική περίοδο. Τέλος, οι Cheatle 
et al17 μελέτησαν ασθενείς με λιποδερμα-
τοσκλήρωση (LDS), βρίσκοντας υψηλή βα-
σική ροή στην ηρεμία και μειωμένη υπε-
ραιματική αντίδραση στη θερμότητα, σε 
σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. 

Παράγοντες επηρεασμού 
των Μετρήσεων LDI

Ένα βασικό μειονέκτημα των συστημά-
των αυτής της τεχνολογίας είναι ότι η αι-
ματική ροή δε μπορεί να μετρηθεί ποσο-
τικά και ότι οι τιμές δείχνουν μια πλατιά 
διαφοροποίηση από άτομο σε άτομο λό-
γω των εγγενών διαφορών στο πάχος και 
αγγειακή γεωμετρία, επιτρέποντας επομέ-
νως μόνο τη μέτρηση σχετικών αλλαγών 
με αξιοπιστία18.

Οι Kernick και Shore19, μελετώντας διά-
φορους παράγοντες που επιδρούν στις με-
τρήσεις με LDI (τόσο σε πραγματικές συν-
θήκες όσο και σε συνθήκες εργαστηρίου), 
έδειξαν ότι αυξάνοντας το ύψος της κεφα-
λής του σαρωτή είχαμε αύξηση του σήμα-
τος σε όλες τις ταχύτητες, με την αύξηση 
αυτή να είναι μη γραμμική υπό πραγματι-

κές συνθήκες. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι 
το σήμα του LDI μειώθηκε μη γραμμικά με 
την αύξηση της πυκνότητας, κάτι που κά-
νει την τεχνική πιο χρήσιμη σε επιφανειακές 
μετρήσεις ροής. Στην ίδια μελέτη εισηγείται 
ότι το σημείο του «βιολογικού μηδενός» 
(δηλ. το σημείο στο οποίο παρατηρείται 
μηδενική ροή) συνεισφέρει πολύ περισσό-
τερο στο σήμα ροής στον LDI, από ότι στο 
LDF. Οι Bornmyr et al18 αντικρούσανε τον 
ισχυρισμό αυτό, δηλώνοντας ότι δεν είναι 
σίγουρο εάν τα φαινόμενα τα οποία είναι 
υπεύθυνα για την παρουσία του «βιολο-
γικού μηδενός» συμβαίνουν υπό κανονι-
κές συνθήκες. Οι μελετητές αυτοί καταλή-
γουν ότι δε θα πρέπει να υπάρχει αφαίρεση 
τιμής από τα αποτελέσματα των μετρήσε-
ων αυτών.

Οι Kernick και Shore19 διαπίστωσαν επί-
σης μια γραμμική σχέση στην αύξηση της 
συγκέντρωσης των ερυθρών αιμοσφαιρί-
ων και του σήματος εξόδου του LDI, κάτι το 
οποίο συμφωνεί με τα αποτελέσματα των 
Wardell et al2. Αυτό φαίνεται να ισχύει για 
χαμηλούς αιματοκρίτες (μέχρι 1%), αλλά 
με την αύξηση του αιματοκρίτη η γραμμι-
κότητα χάνεται.

Τέλος, οι Svedman et al3, σε μια μελέτη 
πάνω στην άκρα χείρα, πρότειναν κατά την 
εκτίμηση της επίδρασης των διαφορών στις 
τιμές που προέρχονται από την κλίση του 
δέρματος, να υπάρχει η παραδοχή ότι η αι-
μάτωση του δέρματος είναι παρόμοια σε 
όλα τα τμήματα της περιφέρειας της άκρας 
χειρός, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από 
τη σχετικά μικρή διακύμανση των μέσων 
τιμών LDI της μελέτης. 

Πλεονεκτήματα και 
Μειονεκτήματα του LDI

Παρότι οι χρονικές αλλαγές στη ροή 
του αίματος μπορούν να μελετηθούν μέ-
σω συνεχών μετρήσεων LDF (στο οποίο 
χρησιμοποιούνται οπτικές ίνες), οι τοπικές 
αλλαγές δε μπορούν να μελετηθούν ανά-
λογα με αυτή τη μέθοδο, μιας και θα πρέ-
πει να πραγματοποιηθεί μια μεγάλη σει-
ρά μετρήσεων σε διαφορετικά σημεία σε 
αληθινό χρόνο. 

Αυτό μπορεί να γίνει με το LDI20. Ως απο-
τέλεσμα, και με τη μέτρηση μέχρι 4096 δι-
αφορετικών σημείων σε μία και μόνη σά-
ρωση, η διαφοροποίηση από σημείο σε 
σημείο μπορεί να θεωρηθεί ως μη σημα-
ντική, πράγμα που επιτρέπει μεγαλύτερη 
εμπιστοσύνη στις διαφορές μεταξύ ασθε-
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νών17. Eπιπροσθέτως οι Kernick και Shore19 
έδειξαν σε μια σειρά από πειράματα σε με-
λέτες μοντέλων, ότι τα αποτελέσματα του 
LDI έχουν γραμμική εξάρτηση με την τα-
χύτητα των ερυθρών κυττάρων εάν αυτή 
είναι μέχρι 3 χιλ. ανά εκατοστό σε φυσιο-
λογικούς αιματοκρίτες και ότι οι παραγό-
μενες τιμές είναι εξαρτώμενες στο ύψος του 
οργάνου τόσο σε κανονικές όσο και πειρα-
ματικές συνθήκες.

Ένα άλλο σοβαρό πλεονέκτημα είναι ότι 
παρότι είναι πιθανόν να διαφέρει η ροή στο 
δισδιάστατο χάρτη αιματικής ροής που δη-
μιουργείται από τον LDI1, τα συνολικά χα-
ρακτηριστικά του χάρτη είναι σταθερά από 
μέρα σε μέρα, ενώ και η σχετική διαφορά 
μεταξύ των σημείων στην τοπική ροή πα-
ραμένει σταθερή.  Οι Sorensen et al21 έχουν 
επίσης βρει ότι η ακρίβεια της μεθόδου σε 
κλινικές συνθήκες έχει βρεθεί να κατέχει μια 
επαναληψιμότητα που αντιστοιχεί σε συντε-
λεστή συσχέτισης 0.78 ή και μεγαλύτερο. 
Βρέθηκε επίσης ότι υπάρχει μια σημαντι-
κή μείωση θορύβου με την εξαγωγή του 
μέσου όρου ροής ανάμεσα σε τέσσερις ή 
δεκαέξι περιοχές μέτρησης22.

Στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί και 
το ότι η μέθοδος είναι μη επεμβατική, έχει 
αποδειχθεί επιστημονικά, ενώ μια σειρά 
επιστημονικών δημοσιεύσεων έχει αποδεί-
ξει ότι έχει ένα πλήθος εφαρμογών, καθώς 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την πα-
ρακολούθηση και εξέλιξη ασθενειών κα-
τά το χρόνο23.

Ένα από τα μειονεκτήματα της μεθόδου 
είναι ότι η ένταση του περιβάλλοντος φω-
τός1 και η ύπαρξη μικροκηλίδων24 μπο-
ρούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα, 
μιας και στη μέθοδο χρησιμοποιείται η συ-
νολική στάθμη φωτός για την εξομάλυνση 
των εικόνων. Επομένως προτείνεται το φως 
στο χώρο μετρήσεων να βρίσκεται στο χα-
μηλότερο δυνατό επίπεδο.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε 
παράγοντες που επηρεάζουν τη ροή του 
αίματος στο δέρμα (π.χ. άγχος), καθώς 
επίσης και σε παράγοντες του περιβάλλο-
ντος που μπορεί να επηρεάσουν εύκολα 
τα αποτελέσματα (π.χ. θερμοκρασία περι-
βάλλοντος), αλλά μπορούν να ελεγχθούν 
σχετικά εύκολα1,25. 

Παράλληλα, θεωρείται ότι η διαφορο-
ποίηση της διαφάνειας του δέρματος μπο-
ρεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα του LDI, 
παρότι η μέθοδος παρουσιάζεται ως πιο 
αξιόπιστη όταν συγκρίνεται με άλλες (π.χ. 
αγγειακή μικροσκόπηση)5.

Επίλογος
Η χρήση του LDI ως μέσου μελέτης της 

επιδερμικής μικροκυκλοφορίας έχει απο-
δειχθεί χρήσιμη και ουσιαστική, ενώ η ανα-
παραγωγιμότητά της έχει υποστηριχθεί από 
τη διεθνή βιβλιογραφία23. 

Παράλληλα, το γεγονός ότι αποτελεί μια 
μη παρεμβατική μέθοδο μελέτης αποτελεί 
ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα απένα-
ντι σε άλλες επεμβατικές μεθόδους όπως 
η αγγειογραφία. Έτσι, μπορεί να υποστηρι-
χθεί ότι, εφόσον ακολουθηθούν οι διεθνείς 
συστάσεις για τη χρήση της25, τα όποια μει-
ονεκτήματα υπάρχουν μπορούν να περιο-
ριστούν ώστε να διευρυνθεί περαιτέρω η 
εφαρμογή της.

Summary
The use of Laser Doppler Imaging (LDI) 
in the study of microcirculation
M. Klonizakis

Cutaneous microcirculation possesses 
both temporal and spatial variability. 

The spatial variability has its origin in the 
heterogeneity of the cutaneous microvascular 
network, with richly perfused arteriovenous 
anastomoses in some areas and mainly 
capillaries in others1. Its study has been 
proven as a useful tool in order to predict 
and study the progress of a number of 
diseases and conditions, and therefore, 
it is necessary to utilise a system that 
enables the recording of both temporal 
fluctuations and spatial variability. LDI is a 
useful, scientifically-proven, non-invasive 
system that has been shown to have a 
large number of advantages against other 
similar systems.

Key words: imaging, microcirculation, 
veins, Laser Doppler.
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