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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 

ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Θ. Μάνος, ∆.Π. Σοκόλης, Ι. Κακίσης, Κ. Α. ∆ηµητρίου, Μ. Κατσιµπούλας, Π.Ε. 

Καραγιαννάκος, Σ. Τσαγγάρης 

 

Κέντρο Πειραµατικής Χειρουργικής, Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας 

Αθηνών 

 

Σκοπός: Για την επιβίωση των νεφροπαθών ασθενών τελικού σταδίου απαιτείται η 

περιοδική σύνδεσή τους µε τον τεχνητό νεφρό που προϋποθέτει τη δηµιουργία 

αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας (ΑΦΕ). Ως συνέπεια όµως της ΑΦΕ µεταβάλλονται 

δραστικά τα αιµοδυναµικά φορτία στα οποία εκτίθεται το φλεβικό και αρτηριακό της 

σκέλος επιφέροντας αναδιάταξη του τοιχώµατός τους. Η παρούσα µελέτη εστίασε στην 

ποσοτικοποίηση των αιµοδυναµικών µεταβολών στο αρτηριακό σκέλος µέσω µετρήσεων 

µε περιαγγειακά ροόµετρα.  

 

Υλικό και Μέθοδος: Σε 14 χοίρους ράτσας Landrace (70±8 kg) δηµιουργήθηκε ΑΦΕ 

µεταξύ της δεξίας κοινής καρωτίδας και της οµόπλευρης έσω σφαγίτιδας µε τοποθέτηση 

µοσχεύµατος ePTFE. Πριν και µετά την αναστόµωση των αγγείων πραγµατοποιήθηκαν 

µετρήσεις ροής µε περιαγγειακά ροόµετρα στο εγγύς και άπω τµήµα του αρτηριακού 

σκέλους. Μετεγχειρητικά έγινε εκτίµηση της µέγιστης (ΜΓΠ), ελάχιστης (ΕΛΠ) και 

µέσης παροχής (ΜΣΠ) καθώς και υπολογισµός του εύρους µεταβολής της παροχής 

(ΕΡΠ), του δείκτη πάλµωσης (∆Π=(ΜΓΠ–ΕΛΠ)/ΜΣΠ) και του δείκτη αντίστασης 

(∆Α=(ΜΓΠ–ΕΛΠ)/ΜΓΠ).  

 

Αποτελέσµατα: Οι αιµοδυναµικές µεταβλητές που υπολογίστηκαν, παρατίθενται στον 

κάτωθι πίνακα:  
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Συµπεράσµατα: ∆ιακρίνονται σηµαντικές αλλαγές της ροής στο αρτηριακό σκέλος 

συνεπεία της ΑΦΕ. Στο εγγύς τµήµα προκύπτει σηµαντική αύξηση του µέτρου της 

παροχής γεγονός που πιστοποιούν τα µεγέθη ΜΓΠ, ΕΛΠ και ΜΣΠ αλλά και ταυτόχρονη 

µείωση του παλµικού χαρακτήρα της όπως δείχνουν τα µεγέθη ΕΡΠ, ∆Π και ∆Α. Στο 

άπω τµήµα η εξέταση των αποτελεσµάτων καταδεικνύει το αντίθετο, δηλαδή µείωση της 

παροχής και αύξηση της παλµικότητας της κυµατοµορφής µε περιόδους υποκλοπής που 

δικαιολογούν τα αρνητικά πρόσηµα. Τα παρόντα ευρήµατα είναι απαραίτητα για την 

πληρέστερη κατανόηση των µηχανισµών αναδιάταξης του αρτηριακού τοιχώµατος στην 

ΑΦΕ και χρήζουν επιβεβαίωσης στην κλινική πράξη.   

 

το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3 του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα   Γ΄ 

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και συγχρηµατοδοτείται κατά: 

• 80% της ∆ηµόσιας ∆απάνης από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταµείο 

• 20% της ∆ηµόσιας ∆απάνης από το Ελληνικό ∆ηµόσιο – Υπουργείο Ανάπτυξης – Γενική 

Γραµµατεία ΄Έρευνας και Τεχνολογίας 


