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Ελβετία.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα αιμοδυναμικά φορτία, που αναπτύσσονται στα αγγεία από τη ροή και την πίεση του αίματος,
διαταράσσονται κατά την κύηση, τη γήρανση και σε καρδιοαγγειακές παθήσεις, όπως η αθηρωμάτωση, ο
σχηματισμός ανευρύσματος και η καρδιακή ανεπάρκεια, προκαλώντας αλλαγές στις μηχανικές ιδιότητες του
τοιχώματος του αγγείου.
ΣΚΟΠΟΣ: Στην παρούσα μελέτη, εξετάστηκε η επίδραση της αυξημένης αιματικής ροής στα μηχανικά
χαρακτηριστικά του αρτηριακού στελέχους, έπειτα από τη δημιουργία αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας (ΑΦΕ).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Σε 5 χοίρους Landrace δημιουργήθηκε ΑΦΕ μεταξύ της δεξιάς κοινής καρωτίδας
(ΔΚ) και της ομόπλευρης έσω σφαγίτιδας με χρήση συνθετικού μοσχεύματος ePTFE. Με περιαγγειακό ροόμετρο
(Transonic) μετρήθηκε η ροή του αίματος στη ΔΚ πριν και μετά τη δημιουργία της ΑΦΕ, καθώς και έπειτα από
15 ημέρες, ενώ μετρήθηκαν οι πιέσεις στη ΔΚ και την αριστερή καρωτίδα (ΑΚ) με καθετήρες υψηλής
ευαισθησίας (Millar). Τα δύο αγγεία εξαιρέθηκαν και υποβλήθηκαν σε μελέτη διάτασης-επιμήκυνσης, ενώ
εγκάρσιες τομές τους μελετήθηκαν με συνεστιακό μικροσκόπιο. Από τις πειραματικές καμπύλες πίεσηςδιαμέτρου υπολογίστηκαν οι εμβιομηχανικές ιδιότητες του ιστού.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μετά τη δημιουργία ΑΦΕ, η ροή του αίματος αυξήθηκε σημαντικά (367,6±15,4 έναντι
949,4±181,6 ml/min) στη ΔΚ, ενώ 15 ημέρες αργότερα είχε ελάχιστα μειωθεί (645,4±40,5 ml/min). Δεν υπήρξαν

διαφορές στην πίεση μεταξύ ΔΚ και ΑΚ (66,4±3,3 έναντι 61,2±2,1 mmHg). Η μελέτη στο συνεστιακό
μικροσκόπιο κατέδειξε ότι τα πέταλα ελαστίνης του μέσου χιτώνα της ΔΚ είχαν θρυμματιστεί. Οι καμπύλες
διαμέτρου-πίεσης, ενδοτικότητας-πίεσης και διατασιμότητας-πίεσης διέφεραν σημαντικά στις ΔΚ και ΑΚ (Εικ.).
Στο επίπεδο της μέσης πίεσης, η περιφερειακή τάση ήταν αυξημένη στη ΔΚ (13,13±0,51 έναντι 8,98±0,78 kPa),
ενώ η διατμητική τάση δε διέφερε στα δύο αγγεία (1,48±0,22 έναντι 1,03±0,23 Pa). Η ενδοτικότητα και η
διατασιμότητα στη μέση πίεση ήταν επίσης μεγαλύτερες στη ΔΚ (0,336±0,062 έναντι 0,101±0,014 mm2/mmHg
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και 0,010±5×10-4 έναντι 0,004±4×10-4 mmHg-1, αντίστοιχα).
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ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ: Η αυξημένη ροή του αίματος επέφερε μακροπρόθεσμα θρυμματισμό των πετάλων
ελαστίνης στο μέσο χιτώνα του αρτηριακού στελέχους της ΑΦΕ, έχοντας ως αποτέλεσμα τη μεταβολή των
μηχανικών ιδιοτήτων, την αύξηση της διαμέτρου του αγγείου, και την επαναφορά των διατμητικών, όχι όμως και
των περιφερειακών, τάσεων στα ομοιοστατικά τους επίπεδα.
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