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PDGF: παράγοντες ανάπτυξης προερχόµενους από τα αιµοπετάλια
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Ca2+: ιόντα ασβεστίου
ΝΕ: νορεπινεφρίνη
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Κ+: ιόντα καλίου
ΚCl: χλωριούχο κάλιο
∆ΦΑ: διάλυµα φυσιολογικού άλατος
ΚCN: κυανιούχο κάλιο
AGEs: advanced glycosylation endproducts
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1. Περίληψη
Η δηµιουργία αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας είναι µια από τις συχνότερα εκτελούµενες
αγγειοχειρουργικές

επεµβάσεις

στους

αιµοκαθαιρόµενους

ασθενείς.

Η

ιδανική

αρτηριοφλεβική επικοινωνία πρέπει να εξασφαλίζει τη συνέχεια της ζωής στους νεφροπαθείς,
παρεµβαίνοντας στην κυκλοφορία του αίµατος και αποδίδοντας ροές τουλάχιστον 400
ml/min τρεις φορές την εβδοµάδα, ενώ τα ποσοστά αποτυχίας αλλά και των επιπλοκών της
να είναι περιορισµένα. ∆υστυχώς, για τους περισσότερους αιµοκαθαιρόµενους ασθενείς, η
κυριότερη αιτία νοσοκοµειακής νοσηλείας οφείλεται σε προβλήµατα σχετιζόµενα µε τη
βατότητα της αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας. Σε µεγάλο ποσοστό ασθενών επιλέγεται η
αγγειακή προσπέλαση να γίνεται µε χρήση συνθετικού µοσχεύµατος από εκτεταµένο
πολυτετραφλουοροαιθυλένιο (e-PTFE), ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που είχε γίνει στο παρελθόν
πρωτογενής αρτηριοφλεβική επικοινωνία και είχε αποτύχει. Έχει παρατηρηθεί ότι ένα και
δύο έτη µετά από την τοποθέτηση ενός συνθετικού µοσχεύµατος, το ποσοστό βατότητάς του
είναι 40-50% και 25% αντίστοιχα. Η θρόµβωση του µοσχεύµατος αποτελεί την κύρια αιτία
αποτυχίας του µοσχεύµατος, και σε ποσοστό πάνω από 90% οφείλεται σε φλεβική ινοµυϊκή
υπερπλασία και αγγειακή αναδιάταξη κεντρικά και περιφερικά του σηµείου της φλεβικής
αναστόµωσης. Παρά το µεγάλο µέγεθος του προβλήµατος, δεν υπάρχουν µέχρι σήµερα
αποτελεσµατικά µέσα για την πρόληψη και τη θεραπεία της φλεβικής στένωσης και της
ινοµυϊκής υπερπλασίας στη φλεβική αναστόµωση των αρτηριοφλεβικών µοσχευµάτων από
PTFE.
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Στην παρούσα εργασία δηµιουργήθηκε αρτηριοφλεβική επικοινωνία µε τη χρήση συνθετικών
µοσχευµάτων e-PTFE µεταξύ της δεξιάς κοινής καρωτίδας και της οµόπλευρης της έσω
σφαγίτιδας σε εικοσιτέσσερις υγιείς χοίρους Landrace. Τα ζώα χωρίσθηκαν τυχαία σε τρεις
ισάριθµες οµάδες και ευθανατώθηκαν δεκαπέντε ηµέρες, έναν και τρεις µήνες µετά τη
δηµιουργία της αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας. Πριν και µετά τη δηµιουργία της
αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας έγιναν in vivo καταγραφές της αιµατικής πίεσης και ροής ενώ
οι µετρήσεις αυτές επαναλήφθηκαν και πριν την ευθανασία. Επίσης µετά την ευθανασία,
τόσο στα αναστοµωµένα αγγεία όσο και στα αντίστοιχα ετερόπλευρα, στα οποία δεν είχε
γίνει χειρουργική επέµβαση και θεωρήθηκαν φυσιολογικά, έγινε ιστολογική µελέτη µε τη
χρήση κοινού και συνεστιακού µικροσκοπίου, µορφοµετρική µελέτη µε τη χρήση κοινού
µικροσκοπίου σε ιστολογικά πλακίδια και µε τη χρήση στερεοµικροσκοπίου σε φρέσκο ιστό
και τέλος εµβιοµηχανική µελέτη σε φρέσκα κυλινδρικά δοκίµια ιστού σε πειραµατική
συσκευή διάτασης/επιµήκυνσης.
Μετά τη δηµιουργία της αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας βρέθηκε ότι η αιµατική ροή στο
κεντρικά της αναστόµωσης αρτηριακό στέλεχος διπλασιάστηκε ενώ δε σηµειώθηκε καµία
ιδιαίτερη µεταβολή στην πίεση. Στο αντίστοιχο φλεβικό σκέλος βρέθηκε ότι η αιµατική πίεση
και ροή σχεδόν τριπλασιάστηκαν. Πριν την ευθανασία διαπιστώθηκε ότι η αρτηριοφλεβική
επικοινωνία είχε αποφραχθεί σε ορισµένα ζώα τα οποία και αποκλείστηκαν από την
περεταίρω µελέτη. Στα υπόλοιπα, διαπιστώθηκαν µόνο µικρές µεταβολές όλων των
µετρούµενων αιµοδυναµικών παραµέτρων.

Στο αρτηριακό σκέλος βρέθηκε ότι η αύξηση της αιµατικής ροής συνοδεύθηκε από διεύρυνση
της διαµέτρου του αυλού και αύξηση της µάζας του τοιχώµατος, µε θρυµµατισµό της
ελαστίνης και συσσώρευση του συνδετικού ιστού, ενώ το πάχος του τοιχώµατος διατηρήθηκε
σε φυσιολογικές τιµές και ο λόγος του πάχους προς την ακτίνα µειώθηκε. Αυτά τα ευρήµατα
συνδέονται επίσης µε την πτώση στις παραµένουσες τάσεις και το άνοιγµα. Οι µορφολογικές
αλλαγές στις αναστοµωµένες αρτηρίες οδήγησαν στην κανονικοποίηση των διατµητικών και
των ενδοτοιχωµατικών τάσεων σε διάστηµα δεκαπέντε ηµερών. Οι ελαστικές ιδιότητες των
αναστοµωµένων αρτηριών επίσης τροποποιήθηκαν, µε τις καµπύλες διαµέτρου-πίεσης να
µετατοπίζονται προς υψηλότερες διαµέτρους σε ολόκληρο το εύρος των πιέσεων. Η
ενδοτικότητα και η διατασιµότητα των αναστοµωµένων αρτηριών, στην τιµή της µέσης πίεσης
ήταν αυξηµένες, ενώ το δοµικό µέτρο ελαστικότητας είχε µειωθεί. Συµπεραίνεται ότι η
εµβιοµηχανική προσαρµογή της καρωτίδας αρτηρίας είναι σε συµφωνία µε τις δοµικές
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αλλαγές του συνδετικού ιστού, και ιδιαίτερα µε τον θρυµµατισµό της ελαστίνης και την
αύξηση της περιεκτικότητας του κολλαγόνου. Τα ευρήµατα συνηγορούν στο ότι η
εµβιοµηχανική προσαρµογή µετά από επιβαλλόµενη αύξηση της ροής οδηγεί στην
κανονικοποίηση των διατµητικών τάσεων, χωρίς όµως την αποκατάσταση της ενδοτικότητας
σε φυσιολογικά επίπεδα.

Στο φλεβικό σκέλος βρέθηκε ότι η κύρια µορφολογική απόκριση µετά την αναστόµωση και
την αύξηση των αιµοδυναµικών φορτίων, ήταν η αύξηση του πάχους των φλεβών, η οποία
εντός δεκαπέντε ηµερών είχε επιφέρει την επαναφορά των ενδοτοιχωµατικών τάσεων σε
οµοιοστατικά επίπεδα, ενώ παρατηρήθηκε και µια λιγότερο σηµαντική διεύρυνση της
εσωτερικής διαµέτρου η οποία επέφερε τη βαθµιαία κανονικοποίηση των διατµητικών τάσεων
µετά από τέσσερις εβδοµάδες. Ο λόγος του πάχους προς την εσωτερική ακτίνα, οι
παραµένουσες παραµορφώσεις και το άνοιγµα, µεγέθη που σχετίζονται µε την αναδιάταξη της
κατάστασης µηδενικών τάσεων των φλεβών, αυξήθηκαν µετά από τη δηµιουργία της
αναστόµωσης, αλλά οι διαφορές σε σχέση µε τις φυσιολογικές φλέβες έφτασαν τη
σηµαντικότητα µόνο µετά από δώδεκα εβδοµάδες. Τα ιστοµορφοµετρικά ευρήµατα, που
αφορούν τις µεταβολές της επιφάνειας του έσω, του µέσου και του έξω χιτώνα δείχνουν µια
σαφή σύνδεση µεταξύ της υπερπλασίας του έσω χιτώνα και της αύξησης του ανοίγµατος. Το
ποσοστό της ελαστίνης και των κυττάρων στο τοίχωµα ελαττώθηκε αν και ο αριθµός των
τελευταίων αυξήθηκε, ενώ επίσης και το ποσοστό των ινών του κολλαγόνου αυξήθηκε, µε το
κύριο µέρος όλων αυτών των µεταβολών να λαµβάνει µέρος µέσα σε ένα µήνα από τη
δηµιουργία της αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας. Η δοκιµασία διάτασης/επιµήκυνσης έδειξε
αύξηση της δυσκαµψίας των αναστοµωµένων φλεβών η οποία συνδέεται µε τις δοµικές
αλλαγές, καθώς οι φλέβες επεδείκνυαν µικρότερο ποσοστό αύξησης της διαµέτρου και
ταυτόχρονη αύξηση του µέτρου ελαστικότητας η οποία διευρυνόταν µε την πάροδο του
χρόνου. Συµπεραίνεται ότι µετά τη δηµιουργία αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας το τοίχωµα των
φλεβών κεντρικά της αναστόµωσης γίνεται σταδιακά παχύτερο και πιο δύσκαµπτο, οδηγώντας
στην κανονικοποίηση των ενδοτοιχωµατικών και διατµητικών τάσεων, χωρίς όµως να
λαµβάνει χώρα και αποκατάσταση της ενδοτικότητας σε φυσιολογικά επίπεδα.
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Abstract
Arteriovenous fistula creation is one of the most common surgical procedures performed in
patients with end-stage renal disease. The ideal arteriovenous fistula should assure the
longevity of patients on hemodialysis and allow flows of 400 ml/min three times a week,
while its failure and complication rates should be limited. Unfortunately, the main reason of
hospitalization for the majority of hemodialysis patients is related to access site problems. In
an appreciable percentage of patients, especially in patients who had a failed fistula in the
past, arteriovenous access is obtained using synthetic grafts made of expandedpolytetrafluoroethylene (e-PTFE). It has been shown that one and two years after the creation
of a prosthetic access, the failure rate is 50 – 60% and 75%, respectively. Thrombosis is the
most common complication leading to failure of an arteriovenous graft. In about 90% of the
thrombosed grafts, the cause of thrombosis is the development of a stenosis at the venous
anastomosis, which is related to venous intimal hyperplasia and remodeling either at the distal
or the proximal part of the vein. Despite the magnitude of the problem, there is still not
enough knowledge for the prevention and treatment of intimal hyperplasia at the venous
anastomosis of arteriovenous e-PTFE grafts.
In the present study, arteriovenous fistulae were created by implantation of synthetic e-PTFE
grafts between the right carotid artery and the ipsilateral jugular vein in twenty four healthy
Landrace pigs. The animals were randomly allocated into three groups (n=8 in each group),
sacrificed at fifteen days and at one and three months postoperatively. In vivo recordings of
blood flow and pressure were obtained before and immediately after fistula creation and
before sacrifice. The biomechanical adaptation of shunted vessels was assessed via
inflation/extension testing and the respective histomorphometric adaptation through optical and
confocal microscopy on histological sections, and through stereomicroscopy on fresh tissue.
Post-shunting, flow at the proximal arterial segment was doubled and retained so until
euthanasia, without pressure change. At the respective part of the venous fistula, pressure and
volumetric flow rate exhibited a nearly three-fold elevation. Before euthanasia, it was observed
that in some animal, which were excluded from further study, the fistulas were occluded by
thrombus formation overlying intimal hyperplasia. At the remaining animals were observed
only minimal alterations.
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At the arterial part, flow elevation induced lumen diameter enlargement and wall mass growth,
accommodated by elastin fragmentation and connective tissue accumulation, while the wall
thickness remained at normal values and the wall thickness to inner radius ratio was decreased.
The latter observation is associated with the decline of residual strains and opening angle.
These morphological modifications lead to normalization of circumferential and shear stresses
within fifteen days. The elastic properties of shunted arteries were also modified, with the
diameter-pressure curves shifted to higher diameters at all pressures. Compliance and
distensibility were augmented in shunted arteries at mean in vivo pressure, while incremental
elastic modulus was reduced. It is inferred that the biomechanical adaptation is relevant with the
observed alterations in connective tissue composition, in particular with the fragmented elastin
and increased collagen content. The above findings suggest that the biomechanical adaptation
in moderate flow-overload leads to normalization of intimal shear without, however, restoring
compliance to control levels.
At venous part, it was found that in response to hemodynamic overload, the chief
morphological finding in grafted than contralateral vessels was wall thickening, already at two
weeks, serving to restore intramural stresses to homeostatic levels, and a less important internal
diameter enlargement that gradually normalized intimal shear after four weeks. As with
thickness to internal radius ratio, the residual strains and opening angle, characterizing the zerostress configuration of veins, increased after fistula creation, with differences reaching
significance in the twelve-week group. Association with histomorphological findings on
intima, media, and adventitia growth disclosed a certain correlation between increased intimal
hyperplasia and opening angle increase. Elastin and cellular percentage wall content diminished
opposite to collagen fiber accumulation and cellular proliferation, the largest part of differences
occurring within the first four weeks after grafting. Inflation/extension testing showed vein
stiffening associated with these structural changes, as their distension ratio declined over the
entire pressure range, with a concomitant rise in the elastic modulus of wall material that was
exaggerated over time. It can be concluded that post-fistula the vein wall becomes progressively
thicker and stiffer, leading to normalization of shear and circumferential stresses, but lacking
restoration of compliance to baseline levels.

21

2. Εισαγωγή
2.1. Εµβιοµηχανική
Η εµβιοµηχανική µπορεί να οριστεί σαν η ανάπτυξη, επέκταση και εφαρµογή της µηχανικής
για την απάντηση σηµαντικών ερωτηµάτων της βιολογίας και της ιατρικής. Πολλά βιοφυσικά
φαινόµενα που συντελούνται τόσο σε µοριακό και κυτταρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο
ιστών, οργάνων και οργανισµών µπορούν να κατανοηθούν και να αφοµοιωθούν µόνο µέσω
αυτής. Οι λόγοι αυτοί κάνουν, το συγκεκριµένο αντικείµενο τόσο σηµαντικό αλλά και τόσο
ενδιαφέρον. Οι σηµαντικότερες προκλήσεις που αντιµετωπίζονται µέσω της εµβιοµηχανικής
εστιάζονται: α) στην εξεύρεση έξυπνων αλλά και σύνθετων θεωρητικών ιδεών που να
αποτυπώνουν επιτυχώς την πολύπλοκη δοµή και συµπεριφορά των ιστών, β) στην
κατάστρωση νέων ευφυών πειραµάτων ώστε οι συνθήκες που δηµιουργούνται να
προσοµοιάζουν κατά το δυνατόν περισσότερο τις φυσιολογικές, in vivo συνθήκες, και τέλος
γ) στην εύρεση βελτιωµένων µεθόδων διάγνωσης και θεραπείας που να αντιµετωπίζουν τη
νοσηρότητα και τη θνητότητα που επέρχεται από ασθένειες και τραυµατισµούς.

2.1.1. Εµβιοµηχανική του Αγγειακού Συστήµατος
Η µηχανική του αγγειακού συστήµατος είναι ένα ειδικό πεδίο της εµβιοµηχανικής το οποίο
σκοπεύει στην κατανόηση της φυσιολογίας και της παθοφυσιολογίας των αγγείων και στη
βελτίωση των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρακτικών. Η σπουδαιότητα της γίνεται
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κατανοητή αν αναλογιστούµε ότι τα καρδιαγγειακά νοσήµατα είναι από τις κυριότερες αιτίες
θανάτου στο δυτικό κόσµο. Για παράδειγµα το 1999, το 40,7% των θανάτων που
σηµειώθηκαν στην Ελβετία προκλήθηκαν από προβλήµατα του καρδιαγγειακού συστήµατος,
ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από την αµέσως επόµενη αιτία θανάτου, τον καρκίνο (24,2%)1. Το
γεγονός αυτό από µόνο του αποτελεί ένα επαρκές στοιχείο για την κατανόηση της
αναγκαιότητας της διερεύνησης του καρδιαγγειακού συστήµατος και των βλαβών του. Όµως,
επιπροσθέτως των ποσοστών θνησιµότητας θα πρέπει να συνυπολογιστούν τόσο η
παρατεταµένη ταλαιπωρία των ασθενών όσο και το υψηλό κόστος της υγειονοµικής
περίθαλψης, το οποίο επιβαρύνει και τους ασθενείς αλλά και την κοινωνία γενικότερα. Για
την αντιµετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων, οι ασθενείς λαµβάνουν φαρµακευτική
αγωγή, υποβάλλονται σε χειρουργικές επεµβάσεις αλλά επίσης παροτρύνονται να αλλάξουν
τον τρόπο ζωής τους, κάνοντας γυµναστική, καλύτερη διαχείριση του άγχος τους,
αποκτώντας καλύτερες διατροφικές συνήθειες κ.λπ. Αυτές οι θεραπείες σκοπό έχουν να
αποκαταστήσουν και να επαναφέρουν το κυκλοφορικό σύστηµα του ασθενούς στην
φυσιολογική του µορφή.

2.1.2. Εµβιοµηχανική στην Καρδιαγγειακή Φυσιολογία
Η εµβιοµηχανική αποτελεί σηµαντικό πεδίο στην έρευνα της καρδιαγγειακής φυσιολογίας.
Για παράδειγµα, η πίεση του αίµατος είναι η πιο ευρέως χρησιµοποιούµενη µηχανική
παράµετρος για την περιγραφή του κυκλοφορικού συστήµατος και ο ουσιαστικότερος
δείκτης για την πρόβλεψη της καρδιαγγειακής θνησιµότητας είναι το εύρος του πλάτους του
παλµού της αρτηριακής πίεσης.2 Επίσης, η αύξηση της συστολικής πίεσης του αίµατος έχει
συσχετισθεί µε την αύξηση της δυσκαµψίας των µεγάλων αρτηριών, όπως είναι η αορτή και
οι καρωτίδες.3,4 Επιπλέον, λόγω της ροής του αίµατος σε όλο το αγγειακό σύστηµα
ασκούνται ορθές και διατµητικές τάσεις. Η καρδιά και τα αιµοφόρα αγγεία συµπεριφέρονται
ελαστικά και έχουν µηχανική απόκριση στις δυνάµεις που ενεργούν σε αυτά, αλλά καθώς
είναι ζωντανοί ‘µηχανισµοί’ έχουν επιπλέον την ικανότητα να µεταβάλλουν τις ελαστικές
τους ιδιότητες και τη γεωµετρία τους.
Η µηχανική των συνεχών µέσων (µηχανική στερεού και ρευστοµηχανική) µας δίνουν
εργαλεία για τη διερεύνηση της αιµοδυναµικής και των µηχανικών ιδιοτήτων των αιµοφόρων
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αγγείων, καθώς και για την καλύτερη κατανόηση τόσο της υγιούς όσο και της παθολογικής
καρδιαγγειακής φυσιολογίας.

2.1.3. Εµβιοµηχανική στη Χειρουργική, στα Εµφυτεύµατα και στη
Μηχανική των Ιστών
Όταν λαµβάνουν χώρα καρδιαγγειακές χειρουργικές επεµβάσεις, όπως π.χ. για τη δηµιουργία
στεφανιαίας παράκαµψης ή αγγειοπλαστικής και ακολούθως εισαγωγής ενδοαρτηριακού
νάρθηκα, η σωστή γνώση της µηχανικής του αρτηριακού τοιχώµατος είναι χρήσιµη από δυο
απόψεις:
Πρώτον, οι χειρουργικές διαδικασίες και τα χρησιµοποιούµενα εργαλεία θα πρέπει να είναι
σχεδιασµένα έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η βλάβη που προκαλείται στα αιµοφόρα αγγεία
και στους περιβάλλοντες ιστούς. Τα αποτελέσµατα της µελέτη των παραµορφώσεων και των
τάσεων που ασκούνται στους ιστούς, µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατά τη φάση του
σχεδιασµού των νέων χειρουργικών οργάνων (Εικόνα 2.1.3/1), κάτι που µπορεί να έχει
αποτέλεσµα την αύξηση των ποσοστών επιτυχίας των επεµβάσεων.5
∆εύτερον, ορισµένες καρδιαγγειακές επεµβάσεις περιλαµβάνουν τη µεταµόσχευση φλεβών
και αρτηριών ή την εµφύτευση τεχνητών ιστών ή συσκευών. Εποµένως, δηµιουργούνται
επιφάνειες διεπαφής µεταξύ των ξένων σωµάτων και της γηγενούς αρτηρίας. Οι επιπλέον
τάσεις που δηµιουργούνται στο αγγείο από το εµφύτευµα πιθανώς να προκαλέσουν
ανεπιθύµητη ανάπτυξη ή απορρόφηση του ιστού.6 Αυτές οι επιφάνειες επαφής πρέπει να
είναι τέτοιες ώστε τόσο η βραχυπρόθεσµη όσο και η µακροπρόθεσµη βλάβη που προκαλείται
στους ιστούς να είναι η ελάχιστη δυνατή.7 Επιπλέον, η διαφορά στις µηχανικές ιδιότητες
ανάµεσα σε ένα τεχνητό αγγείο και στη γηγενή αρτηρία, στην οποία τοποθετείται, µπορεί να
διαταράξει τη ροή του αίµατος στην πλευρά του µοσχεύµατος.8,9 Η µη κανονικότητα της
τοπικής ροής του αίµατος θεωρείται µία από τις σηµαντικότερες αιτίες δηµιουργίας νέου
ιστού, κάτι το οποίο είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει µακροπρόθεσµα σε αποτυχία αυτών των
µοσχευµάτων.10
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Εικόνα 2.1.3/1: Ο σχεδιασµός των λαβίδων σαν εφαρµογή της µηχανικής στην
εµβιοµηχανική των αρτηριών. Τα πεπερασµένα στοιχεία χρησιµοποιούνται για να
προσοµοιάσουν την αλληλεπίδραση των λαβίδων µε την αρτηρία. Εάν είναι γνωστές οι
ιδιότητες της αρτηρίας η λαβίδα µπορεί να σχεδιαστεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι
παραµορφώσεις στο αρτηριακό τοίχωµα και κατά συνέπεια το προκαλούµενο τραύµα

Η πρόσφατη ανάπτυξη της µηχανικής των ιστών δίνει ελπίδες για τη βελτίωση της ποιότητας
των εµφυτευµάτων που χρησιµοποιούνται για την αντικατάσταση των γηγενών αγγείων.10 Η
γενική στρατηγική είναι να κατασκευαστεί ένας τεχνητός ιστός ο οποίος θα µοιάζει µε τον
φυσιολογικό ιστό τόσο βιολογικά και όσο και µηχανικά, προκειµένου να βελτιωθεί η
εµβιοµηχανική τους συµβατότητα (για παράδειγµα11).
Συνοψίζοντας, για τη βελτιστοποίηση της θεραπείας των καρδιαγγειακών νοσηµάτων,
απαιτείται µια εµβριθής γνώση της µηχανικής των αγγείων τόσο σε φυσιολογικές όσο και σε
παθολογικές καταστάσεις.
Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η µηχανική συµπεριφορά του αρτηριακού και του
φλεβικού τοιχώµατος τόσο στη φυσιολογική τους κατάσταση όσο και κατά την αναδιάταξη
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τους που προκαλείται από τη δηµιουργία αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας (ΑΦΕ) µε τη χρήση
συνθετικών µοσχευµάτων, η οποία είναι µια πολύ συχνή επέµβαση που πραγµατοποιείται
στους αιµοκαθαιρούµενους ασθενείς. Για την κατανόηση των προβληµάτων που
δηµιουργούνται από αυτήν την επέµβαση και την ανάγκη για τη διεξαγωγή της παρούσας
έρευνας, στις επόµενες παραγράφους παρατίθεται µια µικρή ιστορική αναδροµή της
θεραπείας της αιµοκάθαρσης και των προβληµάτων που σχετίζονται µε αυτή ενώ επίσης
γίνεται µια ανασκόπηση στη σχετική των προβληµάτων αυτών βιβλιογραφία. Εν συνεχεία
αναφέρονται τα γενικά χαρακτηριστικά των αγγείων, ώστε να δοθούν και να περιγραφούν οι
απαραίτητες για την ανάλυση των αποτελεσµάτων µας έννοιες.

2.2. Η Ιστορία της Αιµοκάθαρσης
Η εισαγωγή της αιµοκάθαρσης ως θεραπεία της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας
αντιπροσωπεύει µια από τις σηµαντικότερες ιατρικές εξελίξεις του 20ού αιώνα. Η
ανακάλυψη από τον Willem J.Kolff το 194312 του πρώτου µηχανήµατος τεχνητού νεφρού
αποτέλεσε την αρχή µιας αλµατώδους ανάπτυξης στην ιστορία της αιµοκάθαρσης. Ασθενείς
µε νεφρική ανεπάρκεια, που η τελική τους κατάληξη ήταν ο θάνατος στις αρχές του αιώνα
µας, τώρα µε την εφαρµογή της χρόνιας περιοδικής αιµοκάθαρσης έχουν περισσότερα αλλά
και πλέον ποιοτικά χρόνια ζωής. Στις Ηνωµένες Πολιτείες, ο αριθµός των ασθενών που
αιµοκαθαίρονται πλησιάζει σταθερά τις 400.000,13 ενώ το 1984 ήταν 66.300.14
Η διατήρηση του νεφροπαθούς ασθενούς στην ζωή, προϋποθέτει, προς τον παρόν
τουλάχιστον, την περιοδική σύνδεσή του µε το τεχνητό νεφρό, ή την πραγµατοποίηση
συχνών περιτοναϊκών πλύσεων µε ειδικά διαλύµατα ή την απόκτηση άλλου υγιούς νεφρού
µετά από τέλεση επιτυχούς µεταµόσχευσης. Η πιο διαδεδοµένη λύση παραµένει η πρώτη,
αλλά και όταν είναι εφικτή η προτιµητέα µεταµόσχευση, πάλι προηγείται διάστηµα σύνδεσης
του ασθενούς µε το τεχνητό νεφρό. Έτσι η δηµιουργία των κατάλληλων υποδοχέων στο
σώµα του ασθενούς, προς σύνδεσή του µε τον εν λόγω ζωοδότη µηχανισµό, αφορά το σύνολο
σχεδόν των ασθενών που εισάγονται στο τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας.
Προϋπόθεση για τη συνεχή αρτηριοφλεβική εξωνεφρική κάθαρση αποτελεί η δηµιουργία
ΑΦΕ, χειρουργικών δηλαδή επεµβάσεων που φέρουν σε επικοινωνία µια αρτηρία µε µια
φλέβα -συνήθως των άνω άκρων- δηµιουργώντας ένα σύστηµα υψηλής παροχής αίµατος, από
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µια πύλη εισόδου σε µια πύλη εξόδου, µε σκοπό την αποδοτική, ωφέλιµη και απρόσκοπτη
αιµοκάθαρση. Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια από την εποχή του Willem J.Kolff µέχρι την
εισαγωγή των εξωτερικών ΑΦΕ από τους Quinton, Dillard και Scribner το 1960.15 Η µέθοδος
απέβει χρήσιµη για επείγουσες περιπτώσεις, µιας και αποδείχθηκε σχετικά περιορισµένος ο
χρόνος διάρκειας της αιµατικής ροής εντός αυτών των καθετήρων σύνδεσης. Πρακτικά,
όµως, αυτό που επιτρέπει συστηµατική και επαναλαµβανόµενη παρέµβαση στην κυκλοφορία
ή, αλλιώς, συστηµατική αιµοκάθαρση σε ασθενείς µε νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου,
εισήχθη το 1966 από τους Brescia, Cimino και Appel16 µε την εσωτερική αρτηριοφλεβική
επικοινωνία της κερκιδικής αρτηρίας µε την κεφαλική φλέβα στο ύψος του καρπού.
Οι αγγειακές προσπελάσεις για χρόνια νεφρική αιµοκάθαρση είναι ουσιαστικά ιατρογενείς
επίκτητες ΑΦΕ, αυτόλογες ή µη µε χρήση συνθετικών µοσχευµάτων, που εκτελούνται για
θεραπευτικούς σκοπούς. Οι επεµβάσεις αυτές είναι σήµερα οι συχνότερα εκτελούµενες
αγγειοχειρουργικές εγχειρήσεις στις ΗΠΑ, όπως ανέφεραν οι Kherlakian et al.14 το 1984,
θεωρώντας «υποχρεωτική», σε κάθε ΑΦΕ, την προσπάθεια επίτευξης µακροχρόνιας
βατότητας και λειτουργίας. Τα τελευταία χρόνια, όλο και µεγαλύτερος αριθµός ασθενών µε
νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου αντιµετωπίζεται µε αιµοκάθαρση. Αυτή η αύξηση του
αριθµού οφείλεται τόσο στη δεδοµένη µείωση των νεφρικών µοσχευµάτων όσο και
παράλληλα στην αύξηση του µέσου όρου ηλικίας, αλλά και στην επιµήκυνση της επιβίωσης
των ασθενών που εισάγονται σε προγράµµατα χρόνιας περιοδικής αιµοκάθαρσης.17 Στις
Ηνωµένες Πολιτείες, περίπου 100.000 ασθενείς υποβάλλονται ετησίως σε αγγειακές
προσπελάσεις,18 ενώ, παγκοσµίως περισσότεροι από 200.000 νεφροπαθείς ασθενείς
διατηρούνται στην ζωή χάρη στις αγγειακές προσπελάσεις.19
Η αγγειακή προσπέλαση για αιµοκάθαρση είναι µια από τις συχνότερα εκτελούµενες
αγγειοχειρουργικές επεµβάσεις. 14, 20, 21, 22 Η τοποθέτηση κεντρικών φλεβικών καθετήρων, οι
αυτόλογες (µε αυτόλογο ιστό) και προσθετικές (µε συνθετικά µοσχεύµατα) ΑΦΕ αποτελούν
το θεµέλιο λίθο της αιµοκάθαρσης. Ιδανική ΑΦΕ είναι η αγγειακή προσπέλαση που µπορεί
να εξασφαλίζει τη συνέχεια της ζωής στους νεφροπαθείς, παρεµβαίνοντας στην κυκλοφορία
του αίµατος και αποδίδοντας ροές τουλάχιστον 400 ml/min τρεις φορές την εβδοµάδα,21 ενώ
τα ποσοστά αποτυχίας (άµεσης και απώτερης) αλλά και των επιπλοκών της να είναι
περιορισµένα.
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Οι αγγειακές προσπελάσεις για αιµοκάθαρση, καθώς επίσης και οι επιπλοκές τους,
αποτελούν πηγή αυξηµένης νοσηρότητας, νοσοκοµειακής φροντίδας και κόστους.23, 24, 25 Για
τους περισσότερους αιµοκαθαιρούµενους ασθενείς στις ΗΠΑ, η κυριότερη αιτία
νοσοκοµειακής νοσηλείας οφείλεται σε προβλήµατα σχετιζόµενα µε τη βατότητα της ΑΦΕ.26
Η δυσλειτουργία των αγγειακών προσπελάσεων σε αιµακαθαιρούµενους ασθενείς αποτελεί
την κύρια αιτία θνησιµότητάς τους. Στις ΗΠΑ 230.000 χρόνιοι αιµακαθαιρούµενοι ασθενείς
καταλήγουν ετησίως, αριθµός που αυξάνεται κατά 7% ετησίως. Έχει προσδιοριστεί ότι
περίπου το 20% των αιµακαθαιρούµενων ασθενών παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία στην
αγγειακή προσπέλασή του µε συνολικό κόστος περίπου 1,7 δισεκατοµµύρια δολάρια ανά
χρόνο (1997).25 Στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη σε ποσοστό 70% και 60%, αντίστοιχα, χρόνιων
αιµοκαθαιρούµενων ασθενών χρησιµοποιείται, για αγγειακή προσπέλαση, συνθετικό
αρτηριοφλεβικό

µόσχευµα

από

εκτεταµένο

πολυτετραφλουοροαιθυλένιο

(polytetrafluoroethylene, PTFE) έναντι των υπολοίπων ειδών αγγειακής προσπέλασης,
ιδιαίτερα σε ασθενείς οι οποίοι είχαν δεχθεί και στο παρελθόν ΑΦΕ και την είχαν
απορρίψει.27, 28, 29
Έχει παρατηρηθεί ότι µετά το πέρας ενός και δύο ετών από την τοποθέτηση του
αρτηριοφλεβικού µοσχεύµατος PTFE σε αιµοκαθαιρούµενους ασθενείς ο δείκτης βατότητας
του µοσχεύµατος είναι 40-50% και 25% αντίστοιχα.27,
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Η θρόµβωση του µοσχεύµατος

αποτελεί την κύρια αιτία όλων των δυσλειτουργιών των αγγειακών προσπελάσεων σε
ποσοστό 80%. Ενώ σε ποσοστό πάνω από 90% των θροµβουµένων µοσχευµάτων λαµβάνει
χώρα στένωση του µοσχεύµατος που οφείλεται σε φλεβική ινοµυϊκή υπερπλασία και
αγγειακή αναδιάταξη (remodeling κατά τον αγγλικό όρο), είτε στο σηµείο της ΑΦΕ είτε στην
κεντρική της περιοχή.31,32
Παρά το µεγάλο µέγεθος του προβλήµατος, δεν υπάρχουν µέχρι σήµερα αποτελεσµατικά
µέσα για την πρόληψη και τη θεραπεία της φλεβικής στένωσης και της φλεβικής ινοµυϊκής
υπερπλασίας των αρτηριοφλεβικών µοσχευµάτων PTFE.33,
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Αυτό οφείλεται σε µεγάλο

βαθµό στην έλλειψη επαρκούς γνώσης σχετικά µε την παθοφυσιολογία της ινοµυϊκής
υπερπλασίας σε αιµοδυναµικό, κυτταρικό αλλά και µοριακό επίπεδο.33
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2.2.1. Προβλήµατα και Επιπλοκές κατά τη Χρήση Συνθετικών
Αρτηριοφλεβικών Μοσχευµάτων
Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, η πλειοψηφία των συνθετικών αρτηριοφλεβικών
µοσχευµάτων που χρησιµοποιούνται για αιµοκάθαρση σε ασθενείς τελικού σταδίου
αποφράσσονται εντός δεκαοκτώ µηνών από την τοποθέτησή τους µε σηµαντικές συνέπειες
στην ποιότητα ζωής των ασθενών καθώς και στην επιβίωση τους. Τα συνθετικά
αρτηριοφλεβικά µοσχεύµατα αποφράσσονται κυρίως λόγω ινοµυϊκής υπερπλασίας στη
φλεβική αναστόµωση. Παρά το γεγονός ότι µεγάλο µέρος της επιστηµονικής κοινότητας
ασχολείται µε την ανάπτυξη της ινοµυϊκής υπερπλασίας, για την πρόληψη και τη θεραπεία
της, δεν υπάρχουν µέχρι σήµερα ικανοποιητικά αποτελέσµατα που να συµβάλουν στη
διεύρυνση της περιόδου βατότητας των µοσχευµάτων.
∆ιάφοροι µηχανικοί παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί για την ανάπτυξη της ινοµυϊκής
υπερπλασίας, οι σηµαντικότεροι από τους οποίους είναι ο µηχανικός τραυµατισµός του
αγγείου, η διαφορά ενδοτικότητας µεταξύ µοσχεύµατος και αγγείου καθώς και η διαταραχή
των αιµοδυναµικών συνθηκών στην περιοχή της αναστόµωσης. Η διαταραχή αυτή
χαρακτηρίζεται από στροβιλώδη ροή, περιοχές υψηλών και χαµηλών διατµητικών τάσεων,
διαχωρισµό ροής και υψηλή σφυγµική καταπόνηση. Οι παράγοντες αυτοί έχουν µελετηθεί
εκτενώς στην περίπτωση των περιφερικών αρτηριακών παρακάµψεων, η συµµετοχή τους
όµως στην ανάπτυξη της ινοµυϊκής υπερπλασίας στη φλεβική αναστόµωση των
αρτηριοφλεβικών µοσχευµάτων δεν έχει ακόµα διερευνηθεί επαρκώς.35, 36,37
Η διαταραχή του αιµοδυναµικού περιβάλλοντος στο αγγειακό σύστηµα αποτελεί έναν από
τους καθοριστικούς παράγοντες που ευθύνονται για την εµφάνιση της ινοµυϊκής υπερπλασίας
στον έσω χιτώνα του αγγείου.10 Σε φυσικές αρτηρίες, ινοµυϊκή υπερπλασία τείνει να
εµφανίζεται σε καµπυλωτά τµήµατα, διχασµούς και διακλαδώσεις αρτηριών, όπως είναι οι
στεφανιαίες αρτηρίες και οι καρωτίδες, στις οποίες η οµοιόµορφη ροή διακλαδίζεται.38, 39 Σε
αγγειακές ανακατασκευές έχει παρατηρηθεί ινοµυϊκή υπερπλασία επιλεκτικά σε τελικοπλάγιες αναστοµώσεις, σε αντιδιαστολή µε τις τελικο-τελικές αναστοµώσεις, όπου η
διεύθυνση της ροής του αίµατος παραµένει αναλλοίωτη ως προς την αρχική κατάσταση.40
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Επειδή η ινοµυϊκή υπερπλασία του έσω χιτώνα είναι από τις πρωταρχικές αιτίες αποτυχίας
των παρακαµπτήριων µοσχευµάτων, καθ’ ότι το 20 – 50% της απόφραξής τους οφείλεται σε
αυτή, είναι σηµαντικό να προσδιοριστούν τα αιµοδυναµικά χαρακτηριστικά, τα οποία
ευθύνονται για τις παθολογικές συνθήκες έναρξης της ινοµυϊκής υπερπλασίας.41, 42, 43

2.2.2. Μελέτες του Προβλήµατος σε Ανθρώπινους Ιστούς.
Οι Porter et al.44 υπέβαλαν την ενδοαυλική επιφάνεια σαφηνούς φλεβός σε συγκεκριµένες
διατµητικές τάσεις µέσω in vitro πειραµατικής διάταξης τεχνητής κυκλοφορίας για 14
ηµέρες. Απέδειξαν ότι όταν οι φλέβες που υποβάλλονται σε διατµητικές τάσεις της τάξης των
1 dyn/cm2, δηλαδή χαµηλότερες από αυτές που επικρατούν στο φλεβικό σύστηµα,
αναπτύσσουν σηµαντικά παχύτερο έσω χιτώνα, σε σύγκριση µε εκείνες που εκτίθενται σε
υψηλότερα, σχεδόν αρτηριακά επίπεδα διατµητικών τάσεων, περίπου της τάξης των 9
dyn/cm2. Επιπλέον, απέδειξαν ότι οι φλέβες που υποβάλλονται σε στατικές συνθήκες
αναπτύσσουν σηµαντικά παχύτερο έσω χιτώνα, απ’ ότι εκείνες που εκτίθενται σε φλεβικές ή
αρτηριακές συνθήκες.
Οι Kornet et al.45 µέτρησαν τη µέση διατµητική τάση του τοιχώµατος στην κοινή και την
επιπολής µηριαία αρτηρία 54 υγιών ατόµων χρησιµοποιώντας µη επεµβατικό υπέρηχο.
Παρατήρησαν σηµαντικά χαµηλότερες διατµητικές τάσεις στην κοινή µηριαία αρτηρία, τις
οποίες συσχέτισαν µε σηµαντικά αυξηµένες τιµές πάχους του έσω και του µέσου χιτώνα.

Έχουν περιγραφεί αρκετές τεχνικές αναστόµωσης αρτηριών µε τεχνητά µοσχεύµατα. Τις
περισσότερες φορές, οι τεχνικές αυτές διαφοροποιούνται από τις συµβατικές τεχνικές στον
τρόπο µε τον οποίο γίνεται η ένωση και η ραφή του µοσχεύµατος µε το αγγείο. Οι τεχνικές
αυτές επιγραµµατικά είναι γνωστές ως: Linton patch,46 Miller cuff,47 St. Mary’s Boot,48
Κaracagil cuff.49, 50

Οι Hofstra et al.30 µελέτησαν τη σχέση µεταξύ της ταχύτητας ροής και της υπερπλασίας του
έσω χιτώνα στην περιφερική τελικοπλάγια αναστόµωση 24 ασθενών που υφίσταντο
αιµοκάθαρση. ∆ιαπίστωσαν ότι µοσχεύµατα µε εκτεταµένη υπερπλασία στην άπω
αναστόµωση είχαν υψηλές αρχικές τιµές παροχής και συµπέραναν ότι οι υψηλές διατµητικές
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τάσεις τοιχώµατος, περίπου 3 φορές υψηλότερες από το φυσιολογικό, µπορούν να
προδιαθέσουν σε υπερπλασία του έσω χιτώνα.
Οι Taylor et al.51 και Tyrrell et al.48,

52

ανέπτυξαν µια βελτιωµένη µορφή προσθετικού

παρακαµπτήριου µοσχεύµατος που ενσωµάτωνε ένα φλεβικό κάλυµµα (patch στην
αγγλόφωνη βιβλιογραφία) στην άπω τελικοπλάγια αναστόµωση. Ο σχεδιασµός, στον οποίο
έχει δοθεί το όνοµα Taylor patch, παρουσιάζει σηµαντικά αυξηµένους χρόνους βατότητας,
από ένα έως πέντε έτη µετά την τοποθέτησή του. Η βελτίωση αυτή έχει αποδοθεί στο
αιµοδυναµικά τροποποιηµένο περιβάλλον της αναστόµωσης.
Όλες οι ανωτέρω µελέτες απέδειξαν ότι το διαταραγµένο αιµοδυναµικό περιβάλλον, και
ειδικότερα οι µη φυσιολογικές, είτε χαµηλές είτε υψηλές, στάθµες των διατµητικών τάσεων
του τοιχώµατος προδιαθέτουν σε υπερπλασία του έσω χιτώνα του ανθρώπινου φλεβικού
τοιχώµατος.
Τα χαρακτηριστικά της ροής στις αναστοµώσεις επηρεάζονται σηµαντικά από τις διαµέτρους
του µοσχεύµατος και του αγγείου.53, 54 Όµως τα υπάρχοντα κλινικά δεδοµένα σχετικά µε την
κατάλληλη επιλογή του λόγου των διαµέτρων µοσχεύµατος-αγγείου δεν είναι επαρκή. Για
µηρο-ηγνιακά µοσχεύµατα πάνω από το γόνατο, έχει αναφερθεί ότι µεγαλύτερες διάµετροι
(7-8 mm) έχουν µεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας από µοσχεύµατα µικρότερων διαµέτρων (5-6
mm).55 Αντίθετα όµως, σε αντίστοιχες αναστοµώσεις κάτω από το γόνατο ο αυξηµένος λόγος
των διαµέτρων µοσχεύµατος-αγγείου σχετίζεται περισσότερο µε την αποτυχία των
µοσχευµάτων.56 Εποµένως, η ιδανική επιλογή της διαµέτρου του µοσχεύµατος δεν είναι
πάντα γνωστή.

2.2.3. Μελέτες του Προβλήµατος σε Ζωικά Πρότυπα
Μελέτες σε ζωικά πρότυπα έχουν αναδείξει στενή συσχέτιση µεταξύ της αιµοδυναµικής
κατάστασης στο εσωτερικό του αγγείου και της εµφάνισης υπερπλασίας στον έσω χιτώνα.
Οι Dobrin et al.40 συνέκριναν τις µηχανικές και τις ιστολογικές µεταβολές σε τελικο-τελικές
και σε τελικο-πλάγιες αναστοµώσεις στο τοίχωµα της µηριαίας αρτηρίας σκύλων, το οποίο
χρησιµοποιήθηκε ως παρακαµπτήριο µόσχευµα. Παρατήρησαν επιλεκτική υπερπλασία του
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έσω χιτώνα στις τελικο-πλάγιες αναστοµώσεις των µοσχευµάτων, στα οποία η ροή
διαφοροποιείται δραστικά από τις φυσιολογικές τις τιµές σε σχέση µε τις τελικο-τελικές
αναστοµώσεις.
Οι LoGerfo et al.57 τοποθέτησαν µηριο-µηριαία µοσχεύµατα από Dacron σε σκύλους και
συνέκριναν την έκταση της υπερπλασίας του έσω χιτώνα που εντοπίζεται στις εγγύς και άπω
αναστοµώσεις. Βρέθηκε σηµαντικά αυξηµένη υπερπλασία στην περιφερική τελικο-πλάγια
αναστόµωση του µοσχεύµατος, όπου η ροή είναι περισσότερο διαταραγµένη, συγκριτικά µε
την κεντρική αναστόµωση.57, 58
Οι Sottiurai et al.35 και Bassiouny et al.59 χρησιµοποίησαν επίσης σκύλους ως ζωικά πρότυπα
µε λαγονιο-µηριαία µοσχεύµατα. Βρέθηκε ότι η υπερπλασία σχηµατίζεται εµφανώς σε
σηµεία της περιφερικής τελικο-πλάγιας αναστόµωσης, καθώς και στη φυσική αρτηρία. Σε
αυτές τις περιοχές, παρατηρήθηκε αποκόλληση της ροής, καθώς και ζώνες ανακοπής της
ροής που χαρακτηρίζονται από χαµηλές τιµές διατµητικών τάσεων τοιχώµατος.
Οι Keynton et al.60 διαπίστωσαν αύξηση της υπερπλασίας στις περιοχές της περιφερικής
αναστόµωσης των εµφυτευµένων PTFE µοσχευµάτων σε σκύλους. Επίσης, παρατήρησαν ότι
περισσότερες από 75% των περιπτώσεων υπερπλασίας προκλήθηκαν από µέσο ρυθµό
διάτµησης τοιχώµατος µικρότερο των 100 s-1, ενώ 92% προκλήθηκαν από διατµητικές τάσεις
τοιχώµατος ίσες ή µικρότερες της µισής εκείνης που υφίσταται η φυσική αρτηρία.
Οι Rittgers et al.61 τοποθέτησαν λαγονιο-µηριαία φλεβικά µοσχεύµατα µε διάφορες εγγύς
γωνίες αναστόµωσης, ούτως ώστε να µελετήσουν ποικιλία συνθηκών ροής. Χρησιµοποίησαν
µετρήσεις ταχύτητας µε θερµαινόµενη ταινία για να προσδιορίσουν τις κατανοµές της
ταχύτητας και των διατµητικών τάσεων του τοιχώµατος στα µοσχεύµατα. Κατέληξαν σε
αντίστροφο συσχετισµό των διατµητικών τάσεων και του βαθµού υπερπλασίας του έσω
χιτώνα.
Οι Mattsson et al.62 βρήκαν ότι προσθετικά µοσχεύµατα σε µπαµπουίνους που είχαν εκτεθεί
σε αυξηµένες διατµητικές τάσεις, µετά από σχηµατισµό µιας αρτηριοφλεβικής τελικοπλάγιας αναστόµωσης, εµφάνισαν σηµαντικά µικρότερης έκτασης υπερπλασία του έσω
χιτώνα, συγκριτικά µε µοσχεύµατα που εκτίθεντο σε συνήθεις τάσεις.
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Οι µελέτες αυτές σε ζωικά πρότυπα παρέχουν σαφή απόδειξη ότι η εµφάνιση και η εξέλιξη
της υπερπλασίας επηρεάζεται από τη ροή και τις διατµητικές τάσεις του τοιχώµατος στην
περιφερική τελικο-πλάγια αναστόµωση του παρακαµπτήριου µοσχεύµατος. Ειδικότερα, η
προκαλούµενη υπερπλασία παρατηρείται σε περιοχές αποκόλλησης και ανακοπής της ροής,
όπως επίσης και χαµηλών διατµητικών τάσεων του τοιχώµατος.
Οι in-vivo µελέτες που αφορούν στη σχέση της ελαστικότητας µε την ανάπτυξη υπερπλασίας
του αγγειακού τοιχώµατος και το ποσοστό επαναστένωσης είναι αµφιλεγόµενες. Ορισµένοι
ερευνητές έχουν δείξει ότι η διαφορά της ελαστικότητας µοσχεύµατος και αγγείου παίζει
σηµαντικό ρόλο στην αποτυχία του µοσχεύµατος στην αναστόµωση,63,
υποστηρίζουν το αντίθετο.

64

ενώ άλλοι

65, 66

Τέλος, υπάρχουν ενδείξεις ότι η τοποθέτηση εξωτερικού νάρθηκα στην αναστόµωση της
σαφηνούς φλεβός επηρεάζει θετικά την καταστολή της υπερπλασίας του έσω χιτώνα του
αγγείου.67

2.2.4. Φυσικά In Vitro Εργαστηριακά Μοντέλα
Πολλοί ερευνητές έχουν επικεντρωθεί στη µελέτη των φαινόµενων ροής, κατασκευάζοντας
εργαστηριακά µοντέλα αναστοµώσεων από γυαλί ή άλλα διαφανή υλικά και αναπαριστώντας
την αιµοδυναµική συµπεριφορά µέσω προσοµοιωτών ροής in vitro. Τα εν λόγω µοντέλα
στηρίζονται σε ιδεατές µορφές αναστοµώσεων (π.χ. συµβολή δύο σωλήνων), ή σε εκµαγεία
(casts) ζωικών αναστοµώσεων.
Οι Bassiouny et al.59 συνόδευσαν την in vivo µελέτη τους µε ένα διαφανές µοντέλο από
Silgard τελικο-πλάγιας αναστόµωσης. Από οπτικοποίηση της ροής, προσδιόρισαν τη ζώνη
ανακοπής κατά µήκος του τοιχώµατος της αρτηρίας και τις ζώνες αποκόλλησης, καθώς και
δευτερεύουσες ροές στα περιφερικά άκρα του µοσχεύµατος. Συµπέραναν ότι οι χαµηλές
διατµητικές τάσεις αντιστοιχούν σε περιοχές πάχυνσης του έσω χιτώνα στο ζωικό πρότυπο.
Οµοίως, οι Loth et al.68 κατασκεύασαν ένα µοντέλο από Sylgard του εκµαγείου της λαγονιοµηριαίας αναστόµωσης. Χρησιµοποίησαν ανεµοµετρία Laser Doppler για να προσδιορίσουν
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το πεδίο ροής και τις αντίστοιχες διατµητικές τάσεις του τοιχώµατος στην αναστόµωση υπό
συνθήκες µόνιµης ροής. ∆ιαπίστωσαν περιοχή χαµηλών διατµητικών τάσεων στο τοίχωµα
της φυσικής αρτηρίας και συµπέραναν ότι αυτή η περιοχή επάγει σχηµατισµό υπερπλασίας
του έσω χιτώνα.
Οι Ojha et al.69 χρησιµοποίησαν τεχνική φωτοχρωµατικών ιχνηθετών προκειµένου να
οπτικοποιήσουν τη ροή σε ιδανικό µοντέλο τελικο-πλάγιας αναστόµωσης από Plexiglas.
∆ιαπίστωσαν περιοχές χαµηλών διατµητικών τάσεων στο σηµείο της περιφερικής
αναστόµωσης, µε οξείες χρονικές και χωρικές µεταβολές της κλίσης των διατµητικών τάσεων
κατά µήκος του τοιχώµατος της αρτηρίας, συµπεριλαµβανοµένης και ζώνης ανακοπής, και
συσχέτισαν αυτές τις περιοχές µε περιοχές σχηµατισµού υπερπλασίας του έσω χιτώνα που
έδειξαν άλλοι ερευνητές.
Οι Zarins et al.38 και Ku et al.70 επικέντρωσαν τις µελέτες τους στον καρωτιδικό διχασµό, ο
οποίος παρουσιάζει διαταραγµένη ροή του αίµατος ανάλογη µε αυτή που παρατηρείται σε
τελικο-πλάγια αναστόµωση ενός µοσχεύµατος. Μέτρησαν την ταχύτητα µε ανεµοµετρία
Laser Doppler και διαπίστωσαν αντιστοιχία µεταξύ περιοχών πάχυνσης του έσω χιτώνα σε
ανθρώπινα πτώµατα και περιοχών χαµηλών διατµητικών τάσεων τοιχώµατος στο αντίστοιχο
µοντέλο από Plexiglas.
Tα τελευταία έτη έχει περιγραφεί η επίδραση της τρισδιάστατης γεωµετρίας των
µοσχευµάτων στα πεδία ροής των αναστοµώσεων. Σε τέτοιου είδους γεωµετρίες,
αναπτύσσονται ελικοειδή πεδία ροής µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη µεγαλύτερων ταχυτήτων
στην περιοχή της στένωσης και τη µείωση της µέγιστης διατµητικής τάσης.71, 72, 73
Τα προηγούµενα in vitro µοντέλα δίδουν χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε την αιµοδυναµική
των τελικο-πλάγιων αναστοµώσεων των παρακαµπτήριων µοσχευµάτων. Μέσω αυτών,
συµπεραίνεται ότι περιοχές αποκόλλησης της ροής, δευτερευουσών ροών, χαµηλών και
ταλαντευόµενων διατµητικών τάσεων τοιχώµατος και της κλίσης τους σχετίζονται µε
περιοχές σχηµατισµού υπερπλασίας του έσω χιτώνα.
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2.2.5. Υπολογιστικές Προσοµοιώσεις
Η υπολογιστική ρευστοµηχανική έχει χρησιµοποιηθεί από αρκετές ερευνητικές οµάδες για τη
διερεύνηση του ρόλου της τοπικής αιµοδυναµικής κατάστασης στην περιφερική θέση της
τελικο-πλάγιας αναστόµωσης του µοσχεύµατος.
Οι Steinman et al.74 ανέπτυξαν ένα δισδιάστατο υπολογιστικό µοντέλο που παρουσιάζει
αυξηµένες διατµητικές τάσεις τοιχώµατος στις διάφορες τοπογραφικές θέσεις της
περιφερικής αναστόµωσης, καθώς και κατά µήκος του τοιχώµατος της αρτηρίας. Συγχρόνως,
διαπίστωσαν πολύ µεγάλη διακύµανση των τιµών των διατµητικών τάσεων κατά τη διάρκεια
του καρδιακού κύκλου, όπως επίσης και υψηλές τιµές της κλίσης των διατµητικών τάσεων.
Οι Hofer et al.75 ανέπτυξαν υπολογιστικό µοντέλο τελικοπλάγιας αναστόµωσης, λαµβάνοντας
υπ’ όψιν και την ελαστικότητα των τοιχωµάτων. Τα αποτελέσµατά τους δείχνουν έντονες
δευτερεύουσες ροές, αποκόλληση της ροής και ανακυκλοφορία κατά µήκος του εσωτερικού
τοιχώµατος της αρτηρίας. Συµπέραναν ότι περιοχές χαµηλών διατµητικών τάσεων
σχετίζονται θετικά µε τη δηµιουργία υπερπλασίας του έσω χιτώνα.
Οµοίως, οι Henry et al.76 ανέπτυξαν τρισδιάστατο υπολογιστικό µοντέλο και έδειξαν ότι
περιοχές υπερπλασίας παρουσιάζουν χαµηλές διατµητικές τάσεις αλλά υψηλές κλίσεις
αυτών.
Οι Fei et al.77 χρησιµοποίησαν τρισδιάστατο υπολογιστικό µοντέλο για τη µελέτη της
επίδρασης της γωνίας τελικο-πλάγιας αναστόµωσης του µοσχεύµατος. Κατέληξαν ότι τα
µοσχεύµατα πρέπει να τοποθετούνται µε γωνία µεγαλύτερη των 20 µοιρών, ώστε να
µειώνονται οι αποκολλήσεις ροής και τα ακρότατα των διατµητικών τάσεων στα τοιχώµατα
της αρτηρίας.
Οι Ethier et al.78 ανέπτυξαν τρισδιάστατο υπολογιστικό µοντέλο για τη µελέτη της επίδρασης
των κυµατοµορφών στην αιµοδυναµική των περιφερικών τελικοπλάγιων αναστοµώσεων. Η
χωρική κατανοµή των κανονικοποιηµένων, µέσων τιµών των διατµητικών τάσεων
τοιχώµατος ήταν διαφορετικές για διάφορες επιβαλλόµενες κυµατοµορφές της παροχής.
Βρέθηκαν ευρύτερες περιοχές χρονικής και χωρικής µεταβολής της κλίσης των διατµητικών
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τάσεων για τη µηριαία κυµατοµορφή από εκείνες της στεφανιαίας και πρότειναν ότι η
διαφοροποίηση αυτή πιθανόν να οδηγεί σε µεγαλύτερο σχηµατισµό υπερπλασίας του έσω
χιτώνα.
Οι Lei et al.,79 Kleinstreuer et al.80 και Cole et al.81 χρησιµοποίησαν τρισδιάστατο µοντέλο
υπολογιστικής ρευστοµηχανικής για να βελτιστοποιήσουν τη γεωµετρία της αναστόµωσης
και να αναιρέσουν σοβαρές κλίσεις διατµητικών τάσεων. Υπέθεσαν ότι η µεγαλύτερη
επιτυχία των Taylor-patches, τα οποία εµφανίζουν οµαλότερη µετάβαση από την ευθύγραµµη
µορφή του µοσχεύµατος στη φυσική αρτηρία σε σύγκριση µε τις κανονικές αναστοµώσεις,
οφείλεται στη χρονική και χωρική µείωση της κλίσης των διατµητικών τάσεων, που
επιτυγχάνεται χάρη στη συγκεκριµένη γεωµετρία τους.

Η δηµιουργία στροβίλων, σηµείων αποκόλλησης της ροής και ζωνών ανακυκλοφορίας του
ρευστού αποτελούν τις πιο συχνά παρατηρούµενες διαταραχές σε αναστοµώσεις.81,

82, 83

Άλλοι ερευνητές κατασκεύασαν τρισδιάστατες γεωµετρίες από in vivo δεδοµένα διάφορων
περιοχών του αγγειακού συστήµατος, και ενσωµάτωσαν αυτή την πληροφορία στα µοντέλα
υπολογιστικής ρευστοµηχανικής.

Οι Chandran et al.84 χρησιµοποίησαν ενδοαγγειακό υπέρηχο για να λάβουν εικόνες διατοµών
που απαιτούνται για την ανακατασκευή της κοιλιακής αορτής σκύλου. Προσδιόρισαν την
κατανοµή των διατµητικών τάσεων στην αιχµή της κοιλιακής συστολής σε κανονικής
διαµέτρου αγγεία και σε τεχνητά στενωµένα αγγεία (25 και 40% µείωση της επιφάνειας
διατοµής).
Οι Krams et al.85 χρησιµοποίησαν συνδυασµό ενδοαγγειακού υπερήχου (IVUS) και
αγγειογραφίας για να ανακατασκευάσουν ανθρώπινες στεφανιαίες αρτηρίες. Εφάρµοσαν
µόνιµη ροή µετά την ανακατασκευή και απέδειξαν ανάστροφο συσχέτιση του πάχους του
τοιχώµατος και των διατµητικών τάσεων.
Οι Perktold et al.86 έλαβαν εκµαγείο της αριστερής εµπρόσθιας κατιούσας στεφανιαίας
αρτηρίας, το οποίο ψηφιοποίησαν και ανακατασκεύασαν σε µοντέλο υπολογιστικής
ρευστοµηχανικής. Επιπλέον, κατασκεύασαν ένα διαφανές µοντέλο για οπτικοποίηση της
ροής

και

την

αξιολόγηση

(στάθµιση)

των

αποτελεσµάτων

της

υπολογιστικής

37

ρευστοµηχανικής. Προσδιόρισαν το πεδίο ροής (ταχύτητες και κατανοµές των διατµητικών
τάσεων τοιχώµατος) για παλλόµενη ροή µέσω της διακλάδωσης, και µέσω αυτού προέκυψε
ότι χαµηλές και ταλαντευόµενες διατµητικές τάσεις εµφανίζονται στις ίδιες περιοχές που
εµφανίζονται και οι αθηρωµατικές αλλοιώσεις.
Οι Xu et al.87 χρησιµοποίησαν µη επεµβατικές απεικονιστικές τεχνικές µαγνητικού
συντονισµού (ΜR) αγγειογραφίας και ταχύτητας για να ανακατασκευάσουν τον αορτικό
διχασµό ανθρώπου και να αναπτύξουν ένα µοντέλο υπολογιστικής ρευστοµηχανικής.
Απέδειξαν ότι η γεωµετρία, οι κατανοµές της ταχύτητας και οι προκύπτουσες κατανοµές των
διατµητικών τάσεων του τοιχώµατος είναι εντελώς µη επίπεδες. Άλλες ερευνητικές οµάδες 53,
54, 74, 88, 89, 90

χρησιµοποίησαν το µαγνητικό συντονισµό για να ανακατασκευάσουν σύνθετες

αρτηριακές γεωµετρίες και να αναπτύξουν µοντέλα υπολογιστικής ρευστοµηχανικής του
καρωτιδικού διχασµού (διακλάδωσης) και της τελικο-πλάγιας αναστόµωσης.
Οι Ballyk et al.91 και Leuprecht et al.92 τεκµηριώνουν υπολογιστικά ότι η µειωµένη
ελαστικότητα του µοσχεύµατος σε σχέση µε αυτήν του αγγείου προκαλεί διαταραχές στα
χαρακτηριστικά της ροής και στην κατανοµή των επιφανειακών και διατµητικών τάσεων στο
αγγείο, ενώ οι in vivo µελέτες είναι αµφιλεγόµενες.

2.3. Το Φυσιολογικό Αρτηριακό Τοίχωµα
Το κυκλοφορικό σύστηµα είναι πολύπλοκο και αποτελείται από αρτηρίες, αρτηρίδια,
τριχοειδή αγγεία, φλεβίδια και φλέβες. Κάθε αγγείο εκπληρώνει ένα µοναδικό σκοπό και
επιδεικνύει µια ξεχωριστή συµπεριφορά. Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούν αρχικά τα
γενικά χαρακτηριστικά των αρτηριών και εν συνεχεία αυτά των φλεβών καθώς και οι µεταξύ
τους διαφορές.

2.3.1 ∆οµή και Λειτουργία
Το αγγειακό σύστηµα χρησιµεύει σαν ένα κανάλι µεταφοράς µέσω του οποίου γίνεται η
µεταφορά του αίµατος από την καρδιά στα τριχοειδή αγγεία όλου του σώµατος. Μέσω των
τριχοειδών αγγείων κυρίως, γίνεται η ανταλλαγή του οξυγόνου Ο2, του διοξειδίου του
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άνθρακα CO2, της τροφής και των ορµονών από το αίµα προς τους ιστούς, µε τα περισσότερα
κύτταρα να απέχουν τυπικά από τα τριχοειδή αγγεία 50 µm. Το αρτηριακό σύστηµα
χωρίζεται γενικά σε δύο υποσυστήµατα, το πνευµονικό και το συστηµατικό. Το πρώτο
αποτελείται από αγγεία που λειτουργούν σε χαµηλή πίεση και µεταφέρουν αίµα µε χαµηλή
περιεκτικότητα σε οξυγόνο από τη καρδιά στους πνεύµονες, ενώ το δεύτερο σύστηµα
λειτουργεί σε υψηλή πίεση και µεταφέρει αίµα πλούσιο σε οξυγόνο στο υπόλοιπο σώµα.
Όπως θα δειχθεί και στα επόµενα, η αρτηριακή δοµή εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη
θέση της κάθε αρτηρίας στο αρτηριακό σύστηµα.

Εικόνα 2.3.1/1. Σχηµατική απεικόνιση του αρτηριακού δέντρου των σκύλων.
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Η κύρια συστηµατική αρτηρία είναι η αορτή, η οποία αποτελείται από ένα ανιόν τµήµα το
οποίο ονοµάζεται αορτικό τόξο και ένα καθοδικό τµήµα που χωρίζεται σε θωρακικό και σε
κοιλιακό. Ορισµένες από τις µεγαλύτερες αρτηρίες που ξεκινούν από την αορτή είναι οι
λαγόνιες (οι οποίες τροφοδοτούν τα πόδια), µία υποκλείδιος αρτηρία, µία κοινή καρωτίδα
αρτηρία, και ο βραχιονοκεφαλικός κορµός. Από τον τελευταίο ξεκινάει µία δεύτερη
υποκλείδιος αρτηρία η οποία τροφοδοτεί τα χέρια και µία δεύτερη κοινή καρωτίδα αρτηρία η
οποία τροφοδοτεί το λαιµό και το κεφάλι. Αυτές και οι περισσότερες από τις υπόλοιπες
κύριες διακλαδώσεις της αορτής φαίνονται στην Εικόνα 2.3.1/1. Αυτές οι αρτηρίες δεν είναι
παρά λίγες σε σχέση µε τον αριθµό των ειδικών αρτηριών που βρίσκονται σε όλο το σώµα.
Για παράδειγµα, υπάρχουν πάνω από 100.000 συστηµατικές αρτηρίες στους ενήλικους
σκύλους, οι οποίες τροφοδοτούν περίπου 3.000.000 αρτηρίδια και 3.000.000.000 τριχοειδείς
αρτηρίες. Οµοίως, το πνευµονικό σύστηµα των σκύλων περιλαµβάνει πάνω από 1.000
αρτηρίες, εκατοµµύρια αρτηριών και δισεκατοµµύρια τριχοειδών αγγείων.
Η διάµετρος της αορτής µειώνεται καθώς κινούµαστε από την αορτική βαλβίδα προς το τέλος
της, στην αορτο-λαγόνια ένωση. Η σχετική αλλαγή στην εγκάρσια επιφάνεια α µπορεί να
προσεγγιστεί από την εξίσωση:
a = a 0 exp(− kx / r0 )

(2.3.1/1)

όπου α0 είναι η επιφάνεια της αορτής στην αορτική βαλβίδα, r0 είναι η ακτίνα της σε αυτό το
σηµείο, x είναι η απόσταση του εκάστοτε σηµείου από την βαλβίδα και k είναι ένας
παράγοντας σχετικός µε τη µείωση της διαµέτρου ο οποίος τυπικά κυµαίνεται µεταξύ του
0,01 και 0,05.93 Στους ανθρώπους για παράδειγµα, η µέση εσωτερική διάµετρος και το πάχος
του τοιχώµατος είναι περίπου 2,5 cm και 2,0 mm, αντίστοιχα.94 Αν και οι διακλαδώσεις που
ξεκινούν από τις περισσότερες αρτηρίες έχουν µικρότερη διάµετρο αυλού από το γονικό
αγγείο, η συνολική επιφάνεια κυκλοφορίας του αίµατος αυξάνεται καθώς µεγαλώνει η
απόσταση από την καρδιά. Η αύξηση αυτή είναι περίπου 10 µε 15 φορές από την αορτή στις
µικρές αρτηρίες, περίπου 25 φορές από την αορτή στα αρτηρίδια και παραπάνω από 500
φορές από την αορτή στα τριχοειδή αγγεία. Η µεγάλη συνολική επιφάνεια του αυλού του
τριχοειδούς συστήµατος και η συνολική µείωση της ταχύτητας του αίµατος από την αορτή
στις τριχοειδείς αρτηρίες (από 50 σε 0,1 cm/s στους σκύλους) υποβοηθούν την διαδικασία
κυκλοφορίας στις τριχοειδείς αρτηρίες.
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Σε αυτή την παράγραφο θα αναφερθούν λίγες βασικές πληροφορίες για τις στεφανιαίες
αρτηρίες οι οποίες τροφοδοτούν µε αίµα τα τοιχώµατα της καρδιάς και τις εγκεφαλικές
αρτηρίες οι οποίες τροφοδοτούν µε αίµα τον εγκέφαλο, καθώς αυτά τα δύο δίκτυα της
συστηµατικής κυκλοφορίας αφενός παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αφετέρου είναι
πολύ καλά παραδείγµατα του τρόπου λειτουργίας των αρτηριών, ενώ στο δεύτερο δίκτυο
ανήκουν και οι καρωτίδες αρτηρίες οι οποίες απασχολούν µεγάλο µέρος της παρούσας
µελέτης.
Οι δύο µεγαλύτερες στεφανιαίες αρτηρίες ξεκινάνε από την αορτική ρίζα κοντά στην αορτική
βαλβίδα. Αυτές είναι η δεξιά στεφανιαία αρτηρία (∆ΣΑ), η οποία τροφοδοτεί µε αίµα τη
δεξιά καρδιακή κοιλία και τον κόλπο και η αριστερή στεφανιαία αρτηρία (ΑΣΑ) η οποία
τροφοδοτεί αντίστοιχα την αριστερή καρδιακή κοιλία και κόλπο. Η ΑΣΑ διαιρείται γρήγορα
στην αριστερή πρόσθια κατιούσα αρτηρία (ΑΠΚΑ) και την περισπωµένη στεφανιαία αρτηρία
(ΠΣΑ). Οι τρεις αυτές αρτηρίες (∆ΣΑ, ΑΠΚΑ και ΠΣΑ) και οι κύριες διακλαδώσεις τους
περιβάλουν την εξωτερική επιφάνεια της καρδιάς ακριβώς κάτω από τη µεµβράνη του
επικαρδίου και τροφοδοτούν τα διάτρητα αγγεία τα οποία µεταφέρουν πλούσιο σε οξυγόνο
αίµα στο τοίχωµα αυτής. Αυτές οι διάτρητες αρτηρίες, καθώς και τα αντίστοιχα τους
αρτηρίδια και τριχοειδή, συµπιέζονται κατά τη διάρκεια κάθε καρδιακής σύσπασης κατά την
οποία εξωθείται αίµα στην αορτή. Έτσι η αριστερή στεφανιαία κυκλοφορία πραγµατοποιείται
κυρίως κατά τη διάρκεια της διαστολής, σαν αποτέλεσµα µιας αντίρροπης κυκλοφορίας που
δηµιουργείται λόγω του ελαστικού αναδιπλώµατος της εκτεταµένης κατά τη συστολική φάση
αορτής. Ο φυσικός περιορισµός από τη σύσπαση του µυοκαρδίου στη στεφανιαία έγχυση
γενικά αναφέρεται σαν ‘ενδοµυοκαρδιακή πίεση’ αν και στην πραγµατικότητα συντελείται
λόγω µιας πολύπλοκης αλληλεπίδρασης µεταξύ κάθε αγγείου και του µυοκαρδίου.
Συµπερασµατικά η στεφανιαία κυκλοφορία ελέγχεται από τη στεφανιαία πίεση πλήρωσης
(δηλαδή τη διαφορά πίεσης ανάµεσα στην αορτική ρίζα και το δεξιό καρδιακό κόλπο), την
ενδοµυοκαρδιακή πίεση και τους τυπικούς µηχανισµούς που ελέγχουν τον τόνο του λείου
µυϊκού κυττάρου, δηλαδή το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα και τον τοπικό µεταβολισµό. Για
τους λόγους αυτούς, η εµβιοµηχανική παίζει ξεκάθαρα έναν ουσιαστικό ρόλο στη στεφανιαία
φυσιολογία. ∆εδοµένου ότι η αρτηριοσκλήρυνση, η κύρια δηλαδή ασθένεια της στεφανιαίας
αρτηρίας, έχει ως αποτέλεσµα σηµαντικές µεταβολές στις µηχανικές ιδιότητες και τη
γεωµετρία των µεγάλων αρτηριών, η εµβιοµηχανική έχει έναν παρόµοια σηµαντικό ρόλο
στην κατανόηση της παθολογίας και της κλινικής επέµβασης.
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Το εγκεφαλικό αγγειακό σύστηµα λαµβάνει αίµα από δύο πηγές: τις έσω καρωτίδες αρτηρίες,
οι οποίες εκφύονται από τις κοινές καρωτίδες και από τις σπονδυλικές αρτηρίες, οι οποίες
εκφύονται από τις υποκλείδιους αρτηρίες. Οι δύο έσω σφαγίτιδες αρτηρίες τροφοδοτούν
κατευθείαν τον αποκαλούµενο κύκλο του Willis, ο οποίος βρίσκεται στη βάση του
εγκεφάλου. Αυτό το δίκτυο των αγγείων αποτελείται από τις πρόσθιες εγκεφαλικές αρτηρίες,
την πρόσθια αναστοµωτική αρτηρία, τις οπίσθιες αρτηρίες επικοινωνίας και τις οπίσθιες
εγκεφαλικές αρτηρίες. Οι τελευταίες συγκλίνουν στην βασική αρτηρία η οποία τροφοδοτείται
από τις σπονδυλικές αρτηρίες. Σε αντίθεση µε πολλά αρτηριακά δίκτυα, το εγκεφαλικό είναι
ένα πλεονάζον σύστηµα το οποίο λαµβάνει καρδιακό αίµα από τέσσερις βασικές αρτηρίες. Ο
πλεονασµός αυτός είναι ευεργετικός, δεδοµένου ότι το εγκεφαλικό παρέγχυµα είναι πολύ
ευαίσθητο στην έλλειψη του οξυγόνου, καθώς τα νευρικά του κύτταρα πεθαίνουν µέσα σε
λίγα λεπτά εάν δεν τους παρέχεται αρκετό οξυγόνο. Εντούτοις, αν και ο ανθρώπινος
εγκέφαλος απαρτίζει µόνο το 2% µε 3% του συνολικού βάρους του σώµατος, λαµβάνει το
15% της καρδιακής παραγωγής και καταναλώνει το 20% και 25% του οξυγόνου και της
γλυκόζης που δηµιουργείται στο αίµα, αντίστοιχα.
Η πίεση πλήρωσης στην κυκλοφορία του εγκεφάλου ισούται µε την πίεση της αρτηριακής
εισροής µείον τη φλεβική πίεση, η οποία είναι συγκρίσιµη µε την πίεση του
εγκεφαλονωτιαίου υγρού δηλαδή περίπου 3 µε 5 mmHg. Αν και αυτή η πίεση πλήρωσης
οδηγεί τη ροή στο εγκεφαλικό σύστηµα, ένας αυτορρυθµιζόµενος µηχανισµός διατηρεί την
κυκλοφορία σχεδόν σταθερή για ένα εύρος αρτηριακών πιέσεων µεταξύ 50 και 150 mmHg.
Πολλές υποθέσεις που έχουν εµπνεύσει και έχουν εµπνευστεί από την εµβιοµηχανική, έχουν
προταθεί για την εξήγηση αυτού του µηχανισµού. Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα
που απαντάται στις εγκεφαλικές αρτηρίες είναι η δηµιουργία, η ανάπτυξη και τελικά η ρήξη
των ασκοειδούς σχήµατος ανευρυσµάτων, φαινόµενο, στην ανάπτυξη του οποίου συµβάλει η
έλλειψη µηχανικής υποστήριξης των αρτηριών από πέριξ ιστούς. Επιπροσθέτως, των
µεγάλων εγκεφαλικών αρτηριών, υπάρχουν πολλά µικρότερα ειδικά αγγεία (π.χ. οφθαλµικές
αρτηρίες, παρεγκεφαλικές αρτηρίες κ.λπ.) καθώς και πάρα πολλά µικρά διάτρητα αγγεία. Σε
αυτές τις µικρότερες αρτηρίες είναι πιθανό να συµβεί εµβολική έµφραξη και αγγειοσπασµός,
φαινόµενα τα οποία µπορούν να προκαλέσουν εγκεφαλικά επεισόδια. Όπως η
αρτηριοσκλήρυνση στις στεφανιαίες αρτηρίες, τα εγκεφαλικά επεισόδια συνεχίζουν να είναι
από τις κυριότερες αιτίες της ανθρώπινης νοσηρότητας και θνητότητας.
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2.3.2 Ιστολογία Αρτηριών
Η µικροδοµή του φυσιολογικού αρτηριακού τοιχώµατος διαφέρει ανάλογα µε τη θέση του
κατά µήκος του αρτηριακού δέντρου, την ηλικία του οργανισµού, το είδος του οργανισµού,
ενώ υπάρχουν και διαφοροποιήσεις που αφορούν τοπικές προσαρµογές και µεταβολές λόγω
ασθένειας. Έτσι κατά τη µελέτη των αρτηριών κάποιος θα πρέπει να επικεντρώνεται στις
συγκεκριµένες αρτηρίες και καταστάσεις οι οποίες τον ενδιαφέρουν. Παρόλα αυτά οι
αρτηρίες µπορούν γενικά να διαιρεθούν σε δύο µεγάλες γενικές κατηγορίες: τις ελαστικές
αρτηρίες, στις οποίες περιλαµβάνονται η αορτή, η βασική πνευµονική αρτηρία, οι κοινές
καρωτίδες και οι κοινές λαγόνιες και τις µυϊκές αρτηρίες, στις οποίες περιλαµβάνονται οι
στεφανιαίες, οι εγκεφαλικές, οι µηριαίες και οι νεφρικές αρτηρίες. Οι ελαστικές αρτηρίες
συνήθως έχουν µεγαλύτερη διάµετρο και βρίσκονται πιο κοντά στη καρδιά, ενώ οι µυϊκές
αρτηρίες είναι µικρότερης διαµέτρου και βρίσκονται πιο κοντά στα αρτηρίδια. Υπάρχουν και
κάποιες µεταβατικές αρτηρίες, όπως οι εξωτερικές καρωτίδες οι οποίες έχουν
χαρακτηριστικά και από τους δύο τύπους αρτηριών.
Γενικά, όλες οι αρτηρίες, ανεξαρτήτως τύπου, αποτελούνται από τρεις χιτώνες: τον έσω, το
µέσο και τον έξω. Ο έσω χιτώνας είναι παρόµοιος στις περισσότερες ελαστικές και µυϊκές
αρτηρίες και αποτελείται τυπικά από ένα στρώµα κυττάρων ενδοθηλίου και από ένα λεπτό
βασικό πέταλο. Εξαιρέσεις αποτελούν η αορτή και οι στεφανιαίες αρτηρίες στις οποίες ο έσω
χιτώνας συνήθως έχει και ένα υποενδοθηλιακό στρώµα συνεκτικού ιστού και λεία µυϊκά
κύτταρα µε αξονικό προσανατολισµό. Τα κύτταρα του ενδοθηλίου είναι συνήθως επίπεδα και
επιµηκυµένα κατά τη διεύθυνση της ροής του αίµατος, συχνά µε πάχος από 0,2 έως 0,5 µm,
πλάτος από 10 έως 15 µm και µήκος από 25 έως 50 µm. Εξαιρέσεις απαντώνται κοντά στις
διακλαδώσεις όπου η ροή του αίµατος είναι πολύπλοκη και τα κύτταρα έχουν συχνά
πολυγωνικό σχήµα. Τα κύτταρα του ενδοθηλίου είναι διασυνδεδεµένα τόσο µε κλειστές
ισχυρές συνδέσεις, οι οποίες ρυθµίζουν τη µεταφορά ουσιών στο ενδοθήλιο, όσο και µε
επίπεδες ανοιχτές ενώσεις, οι οποίες επιτρέπουν την επικοινωνία µεταξύ των κυττάρων µέσω
ιόντων και µεταβολιτών. Τα κύτταρα αυτά µπορούν να επικοινωνούν άµεσα µε τα γειτονικά
λεία µυϊκά κύτταρα µέσω των κοντών, µυτερών προεξοχών που έχουν και οι οποίες
εκτείνονται από το βασικό πέταλο µέχρι και εντός του µέσου χιτώνα. Το βασικό πέταλο (το
οποίο µερικές φορές αναφέρεται σαν βασική µεµβράνη) αποτελείται σε µεγάλο ποσοστό από
κολλαγόνο, προσκολληµένα µόρια λαµινίνης και ινονεκτίνης και µερικές πρωτεογλυκάνες.
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Το βασικό πέταλο αν και παρέχει κάποια δοµική βοήθεια στο αρτηριακό τοίχωµα, δρα
κυρίως σαν ένα δίκτυο υποστήριξης, µέσω του οποίου τα ενδοθηλιακά κύτταρα µπορούν να
αναπτυχθούν.

Ενδοθήλιο
Έσω
Χιτώνας

Υποενδοθήλιο
Έσω
Ελαστική
Μεµβράνη

Μέσος
Χιτώνας

Αγγεία Αγγείων
Έξω
Χιτώνας

Εικόνα 2.3.2/1. Σχηµατικό διάγραµµα µυϊκού τύπου αρτηρίας (αριστερά) και ελαστικής
αρτηρίας (δεξιά). Ο µέσος χιτώνας της ελαστικής αρτηρίας σχηµατίζεται από στρώµατα
λείων µυϊκών κυττάρων που διαχωρίζονται από ελαστικά πέταλα. Ο έξω χιτώνας και το
εξωτερικό τµήµα του µέσου χιτώνα περιέχει µικρά αιµοφόρα αγγεία (vasa vasorum),
ελαστικές ίνες και ίνες κολλαγόνου.

Η έσω ελαστική µεµβράνη διαχωρίζει τον έσω από το µέσο χιτώνα αλλά συχνά θεωρείται ως
µέρος του δεύτερου. Αυτό το πέταλο, το οποίο στις µυϊκές αρτηρίες είναι λίγο παχύτερο,
είναι ουσιαστικά ένα θυριδωτό φύλο πλαστίνης το οποίο επιτρέπει τη µεταφορά νερού,
τροφής και ηλεκτρολυτών στο τοίχωµα καθώς και την απευθείας διατοιχωµατική επικοινωνία
των κυττάρων. Ο µέσος χιτώνας περιέχει λεία µυϊκά κύτταρα τα οποία είναι τοποθετηµένα σε
ένα εξωκυτταρικό πλέγµα ελαστίνης και κολλαγόνου καθώς και σε µια υδατοειδή µήτρα που
περιέχει πρωτεογλυκάνες. Τα λεία µυϊκά κύτταρα των αρτηριών είναι ατρακτοειδούς
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σχήµατος, µε τυπικό µήκος 100 µm και διάµετρο περίπου 5 µm, εκτός της περιοχής κοντά
στον πυρήνα όπου είναι λίγο παχύτερα. ∆εδοµένου του σχήµατος τους, αυτά συνήθως
τοποθετούνται έτσι ώστε το παχύτερο µέρος του ενός κυττάρου να είναι δίπλα στο λεπτό
άκρο των γειτονικών κυττάρων. Τα λεία µυϊκά κύτταρα καλύπτονται από µία λεπτή (40 µε 80
nm) βασικού τύπου µεµβράνη και έτσι το 12% µε 50% του όγκου του λείου αρτηριακού µυός
καταλαµβάνεται από αυτόν τον περιβάλλοντα συνδετικό ιστό. Όπως και τα ενδοθηλιακά
κύτταρα έτσι και τα λεία µυϊκά επικοινωνούν εν µέρει, µέσω ανοιχτών ενώσεων. Οι
ενδοκυτταρικές µυϊκές τους ίνες είναι τυπικά προσανατολισµένες κατά µήκος του επιµήκη
άξονα του κυττάρου και η µεταφορά των δυνάµεων από κύτταρο σε κύτταρο γίνεται µέσω
ινών κολλαγόνου οι οποίες ενώνουν τα µεµβρανοειδή καλύµµατα των κυττάρων. Αν και ο
προσανατολισµός και ο διασκορπισµός των συστατικών του µέσου χιτώνα ποικίλλει ανάλογα
µε το είδος και τη θέση της αρτηρίας στο αρτηριακό σύστηµα, τα λεία µυϊκά κύτταρα τείνουν
να είναι ελικοειδώς προσανατολισµένα, δηλαδή σχεδόν περιφερειακά σε πολλά αγγεία.95
Αυτή η προτίµηση στον προσανατολισµό είναι εν µέρει αναµενόµενη, καθώς ο βασικός
ρόλος της σύσπασης των λείων µυϊκών κυττάρων είναι να µεταβάλλουν την διατασιµότητα
των µεγάλων αρτηριών ή να κανονικοποιούν τη διάµετρο του αυλού στις µεσαίες και µικρές
αρτηρίες.96 Σύµφωνα και µε το διαφορετικό ρόλο του λείου µυϊκού κυττάρου στα µεγάλα και
στα µικρά αγγεία, αυτό είναι διατεταγµένο κάπως διαφορετικά στις ελαστικές και στις µυϊκές
αρτηρίες.
Στις ελαστικές αρτηρίες, τα λεία µυϊκά κύτταρα είναι οργανωµένα σε οµόκεντρα στρώµατα
πάχους 5 έως 15 µm, τα οποία διαχωρίζονται από λεπτά (3 µm) θυριδωτά φύλα ελαστίνης, τα
οποία είναι παρόµοια µε αυτά της έσω ελαστικής µεµβράνης, και επιτρέπουν την ακτινική
µεταφορά των µεταβολιτών, την απευθείας ενδοτοιχωµατική επικοινωνία των κυττάρων και
την τρισδιάστατη συνοχή του τοιχώµατος µέσω του ακτινωτά προσανατολισµένου
συνεκτικού ιστού. Το εξωτερικό φύλο της ελαστίνης ονοµάζεται έξω ελαστική µεµβράνη και
διαχωρίζει τον µέσο από τον έξω χιτώνα, αλλά συχνά θεωρείται ότι ανήκει στο δεύτερο. Σε
µια µεγάλου πάχους αρτηρία, όπως είναι η ανθρώπινη αορτή υπάρχουν περίπου 40 µε 70
οµόκεντρα στρώµατα λείων µυϊκών κυττάρων. Οι Clark και Glagov97,

98

πρότειναν ότι τα

εναλλασσόµενα στρώµατα λείων µυϊκών κυττάρων και ελαστίνης στις ελαστικές αρτηρίες
(ειδικά στην κοιλιακή και θωρακική αορτή) αναπαριστούν µια ξεχωριστή δοµική και
λειτουργική µονάδα, τη µυοελαστική δέσµη. Ο Glagov και οι συνεργάτες97, 98, 99 του έδειξαν
ότι το πάχος αυτών των µονάδων είναι σχεδόν ανεξάρτητο από την ακτινική τους θέση στο
τοίχωµα, αλλά ο αριθµός τους αυξάνεται µε τη διάµετρο του αγγείου (µετρηµένη στη µέση
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πίεση του αίµατος). Για παράδειγµα µια αορτή ποντικού µε διάµετρο 1,2 mm έχει 5
µυοελαστικές µονάδες, ενώ η αορτή των γουρουνιών µε διάµετρο 23 mm έχει 72 µονάδες.
Σαν συµπέρασµα, µπορούµε να πούµε ότι αυτός είναι ο λόγος που το πάχος της αορτής
αυξάνεται κατά 0,05 mm για κάθε 1 mm αύξησης της διαµέτρου.99 Επιπλέον αυτοί οι
ερευνητές έδειξαν ότι ενώ η συνολική τάση στο τοίχωµα των µεγάλων αρτηριών είναι
σηµαντικά υψηλότερη στις αρτηρίες µεγάλης διαµέτρου (π.χ. 203 Ν/m στους χοίρους έναντι
7,82 Ν/m στα ποντίκια), η µέση τάση ανά µυοελαστική µονάδα είναι σχεδόν ανεξάρτητη της
αορτικής διαµέτρου (π.χ. περίπου 2±0,4 Ν/m). Στους παραπάνω υπολογισµούς της τάσης
χρησιµοποιήθηκε ο τύπος του Laplace για κύλινδρο, ο οποίος είναι:
Τ=Piri

(2.3.1/2)

όπου Pi είναι η ενδοαυλική πίεση και ri είναι η αντίστοιχη εσωτερική ακτίνα. Ο Glagov και οι
συνεργάτες του97, 98, 99 επίσης έδειξαν ότι το ελαστικό πέταλο γίνεται αξονικά ευθύ στο in
vivo µήκος του αγγείου και περιφερικά ευθύ σε πιέσεις µεγαλύτερες των 60 mmHg. Αυτή η
εξαρτώµενη από την πίεση ευθυγράµµιση γίνεται οµοιόµορφα κατά πλάτος του τοιχώµατος
και είναι πιθανό να συνδέεται µε την ύπαρξη παραµενουσών τάσεων στο αρτηριακό τοίχωµα
όπως θα σχολιασθεί και στη συνέχεια. Συγκεντρωτικά, αυτά τα ευρήµατα συνιστούν ότι τα
λεία µυϊκά κύτταρα εναποτίθενται σαν µονάδες στις ελαστικές αρτηρίες, ο αριθµός των
οποίων εξασφαλίζει την ευνοϊκότερη κατανοµή των τάσεων και των παραµορφώσεων στο
φυσιολογικό τοίχωµα.
Από την άλλη πλευρά, στις µυϊκές αρτηρίες, τα λεία µυϊκά κύτταρα εµφανίζονται σαν ένα
απλό παχύ στρώµα το οποίο περιορίζεται από µία παχιά έσω και µία µικρότερη έξω ελαστική
µεµβράνη. Εξαιρέσεις αποτελούν και πάλι οι εγκεφαλικές αρτηρίες, οι οποίες δεν έχουν έξω
ελαστική µεµβράνη και αντιθέτως έχουν µερικές ελαστικές ίνες στο µέσο χιτώνα. Παρόλα
αυτά το λείο µυϊκό κύτταρο στις µυϊκές αρτηρίες είναι καθηλωµένο σε µία µήτρα χαλαρού
συνδετικού ιστού και είναι τοποθετηµένο σαν µία ακολουθία οµόκεντρων στρωµάτων από
κύτταρα. Ο αριθµός των στρωµάτων µπορεί να φτάσει τα 25 µε 35 στις µεγαλύτερες
αρτηρίες. Ο συνδετικός ιστός αυξάνει τη δοµική ακεραιότητα του τοιχώµατος, µια και αυτός
έχει τη δυνατότητα να παράγει δύναµη και να δρα σαν ένα ικρίωµα στο οποίο τα κύτταρα
µπορούν να προσκολληθούν ή να µετακινηθούν.
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Τέλος, ο εξωτερικός χιτώνας αποτελείται κυρίως από ένα πυκνό δίκτυο κολλαγόνου στο
οποίο επίσης υπάρχουν ελαστίνη, νεύρα, ινοβλάστες και αγγεία αγγείων. Στις περισσότερες
αρτηρίες, στον έξω χιτώνα οι ίνες του κολλαγόνου τείνουν να έχουν αξονικό προσανατολισµό
και να είναι κυµατιστές στην αφόρτιστη κατάσταση. Αν και ο εξωτερικός χιτώνας αποτελεί
µόνο το 10% και 50% του αρτηριακού τοιχώµατος στις ελαστικές και µυϊκές αρτηρίες,
αντίστοιχα, θεωρείται ότι περιορίζει την απότοµη διαστολή όλων των αρτηριών, και αυτό
γιατί το κολλαγόνου του παίζει κυρίως το ρόλο του προστατευτικού καλύµµατος όπως και το
επικάρδιο για την καρδιά. Παρόλα αυτά η παρουσία των νεύρων στον εξωτερικό χιτώνα
επίσης επιτρέπει τη νεύρωση των λείων µυϊκών κυττάρων της εξωτερικής πλευράς του µέσου
χιτώνα µέσω διάχυσης νευροδιαβιβαστών, κυρίως νορεπινεφρίνης και ακετυλοχολίνης. Οι
ινοβλάστες είναι υπεύθυνοι για την ρύθµιση του συνδετικού ιστού και κυρίως του
κολλαγόνου. Τα αγγεία των αγγείων είναι ένα ενδοτοιχωµατικό δίκτυο αρτηριδίων,
τριχοειδών και φλεβιδίων τα οποία εξυπηρετούν τη µεταφορά Ο2, CO2, θρεπτικών ουσιών και
µεταβολιτών των µεγάλων αρτηριών από την εσωτερική προς την εξωτερική επιφάνεια, η
οποία χωρίς αυτά δε θα µπορούσε να τραφεί επαρκώς. Για παράδειγµα, είναι γενικά
αποδεκτό, ότι τα αγγεία των αγγείων είναι αναγκαία εάν τα οµόκεντρα ελαστικά πέταλα των
ελαστικών αρτηριών είναι περισσότερα από 29. Σε πολλά αγγεία, ο εξωτερικός χιτώνας είναι
σε επαφή µε τον περιαγγειακό ιστό, κάτι το οποίο συχνά προσφέρει µια επιπρόσθετη δοµική
υποστήριξη. Εξαίρεση είναι πάλι οι εγκεφαλικές αρτηρίες, οι οποίες µερικές φορές
περιβάλλονται από το εγκεφαλονωτιαίο υγρό.
Περιληπτικά, οι µηχανικές ιδιότητες του αρτηριακού τοιχώµατος οφείλονται στην κατανοµή,
το προσανατολισµό και την διασύνδεση των ενδοτοιχωµατικών συστατικών. Σε αντίθεση
όµως µε την κλασσική µηχανική όπου η σύνδεση ιδιοτήτων και δοµής είναι αρκετά ξεκάθαρη
δεν ισχύει το ίδιο και στη εµβιοµηχανική όπου η σχέση αυτή είναι πιο πολύπλοκη. Για
παράδειγµα, σε µια δηµοσίευση από τους Roach και Burton100 αναφέρθηκε ότι η παθητική
αρτηριακή απόκριση στις χαµηλές πιέσεις εξαρτάται από την ελαστίνη ενώ στις υψηλές από
το κολλαγόνο. Οι Fisher και Laurado101 πρότειναν ότι η διατασιµότητα και η δυσκαµψία των
αρτηριών εξαρτάται από το λόγο του κολλαγόνου προς την ελαστίνη. Αυτή η υπόθεση
εξετάστηκε από τον Cox,102-107 ο οποίος αφού οδηγήθηκε σε αντικρουόµενα αποτελέσµατα
κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ‘η κατανοµή και η σύζευξη των στοιχείων του συνδετικού
ιστού µπορούν να είναι πολύ σηµαντικοί παράγοντες για τον προσδιορισµό των παθητικών
µηχανικών ιδιοτήτων’. Στον αλληλοσυµπληρωµατικό ρόλο της ποσοτικής ιστολογίας και της
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εµβιοµηχανικής δε πρέπει να δίνεται ιδιαίτερα µεγάλη έµφαση, και αυτός είναι ο κύριος
λόγος για τη συνέχιση της έρευνα κατά µήκος αυτών των γραµµών.

2.4 Το Φυσιολογικό Φλεβικό Τοίχωµα

2.4.1 ∆οµή και Λειτουργία
Οι φλέβες γενικά κατηγοριοποιούνται σε µεγάλης και µεσαίας διαµέτρου. Η µεγαλύτερη
είναι η κοίλη φλέβα, ενώ επιπλέον υπάρχουν και οι αποκαλούµενες µικρής διαµέτρου φλέβες
και τα φλεβίδια. Κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας του αίµατος περίπου τα δύο τρίτα του
συνολικού του όγκου παραµένουν στις φλέβες και γι’ αυτό συχνά αυτές αναφέρονται σαν
αγγεία χωρητικότητας.96 Οι φλέβες, όπως και οι αρτηρίες, αποτελούνται από τρεις χιτώνες τον έσω, το µέσο και τον έξω- και τα περισσότερα τους συστατικά απαντώνται και στο
αρτηριακό τοίχωµα. Οι σηµαντικότερες διαφορές µεταξύ των φλεβών και των αρτηριών
αφορούν τη κατανοµή και τη µικροοργάνωση αυτών των συστατικών ενώ επιπλέον στις
φλέβες οι τρεις χιτώνες δεν είναι τόσο καθαρά διακριτοί. Για τις µεταξύ των φλεβών
διαφορές ο Rhodin το 197995 διατύπωσε ότι: “η δοµή των διαφόρων φλεβών διαφέρει
σηµαντικά ανάλογα µε το µέγεθος τους, την ηλικία τους και ανάλογα µε το είδος του
εξεταζόµενου οργανισµού: οι ίδιες φλέβες µπορούν να διαφέρουν µεταξύ τους ανάλογα µε τη
κατάσταση τους στο σώµα και η δοµή τους µπορεί να διαφέρει σηµαντικά και κατά το µήκος
τους αλλά ακόµα και κατά την περίµετρο τους.”

2.4.2 Ιστολογία Φλεβών
Η σύσταση των τριών χιτώνων ποικίλει στις διάφορες κατηγορίες φλεβών και αποτελεί
βασικό κριτήριο για τη διάκρισή τους. Τα κυριότερα δοµικά χαρακτηριστικά των φλεβών,
αλλά και των υπολοίπων αιµοφόρων αγγείων συνοψίζονται στον πίνακα 2.4.2/1. Οι φλέβες
ποικίλουν σε µέγεθος, µε διάµετρο που κυµαίνεται από 1 mm έως 4cm. Σε σχέση µε τις
αρτηρίες µε συγκρίσιµη εξωτερική διάµετρο, οι φλέβες έχουν µεγαλύτερο αυλό και σχετικά
λεπτότερο τοίχωµα (Εικόνα 2.4.2/1). Στα ιστολογικά παρασκευάσµατα παρατηρείται
σύµπτωση των τοιχωµάτων τους, εκτός και αν έχει προηγηθεί ειδική ενδοαγγειακή έγχυση
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Πίνακας 2.4.2/1. Κατηγορίες αιµοφόρων αγγείων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.
Αγγεία
Ελαστικές
αρτηρίες

∆ιάµετρος
> 1 cm

Έσω χιτώνας
Ενδοθήλιο
Συνδετικός ιστός
Λεία µυϊκά κύτταρα

Μέσος χιτώνας
Λεία µυϊκά κύτταρα
Ελαστικά πέταλα

Μυϊκές
αρτηρίες
-Μεγάλες

2 – 10 mm

Λεία µυϊκά κύτταρα
Ίνες κολλαγόνου
Σχετικά λίγος
ελαστικός ιστός

-Μικρές

0,1 – 2 mm

Ενδοθήλιο
Συνδετικός ιστός
Λεία µυϊκά κύτταρα
Χαρακτηριστική
έσω ελαστική
µεµβράνη
Ενδοθήλιο
Συνδετικός ιστός
Λεία µυϊκά κύτταρα
Έσω ελαστική
µεµβράνη

Αρτηρίδια

10 – 100
µm

Τριχοειδή
Μετατριχοειδή
φλεβίδια
Μυϊκά φλεβίδια

4 – 10 µm
10 – 50 µm

Μικρές φλέβες

Έξω χιτώνας
Συνδετικός ιστός
Ελαστικές ίνες
Λεπτότερος από το
µέσο χιτώνα
Συνδετικός ιστός
Λίγες ελαστικές ίνες
Λεπτότερος από το
µέσο χιτώνα

Λεία µυϊκά κύτταρα
(8 - 10 στοιβάδες)
Ίνες κολλαγόνου

Συνδετικός ιστός
Λίγες ελαστικές ίνες
Λεπτότερος από τον
έσω χιτώνα

Ενδοθήλιο
Συνδετικός ιστός
Λεία µυϊκά κύτταρα

Λεία µυϊκά κύτταρα
(1 - 2 στοιβάδες)

Ενδοθήλιο
Ενδοθήλιο
Περικύτταρα
Ενδοθήλιο
Περικύτταρα

Απουσία
Απουσία

Λεπτό, µόλις
οριζόµενο
περίβληµα
συνδετικού ιστού
Απουσία
Απουσία

Λεία µυϊκά κύτταρα
(1 - 2 στοιβάδες)

Συνδετικός ιστός
Λίγες ελαστικές ίνες
Παχύτερος από το
µέσο χιτώνα

0,1 – 1 mm

Ενδοθήλιο
Συνδετικός ιστός
Λεία µυϊκά κύτταρα
(2 – 3 στοιβάδες)

Λεία µυϊκά κύτταρα
(2 – 3 στοιβάδες
συνεχόµενες µε τον
έσω χιτώνα)

Συνδετικός ιστός
Λίγες ελαστικές ίνες
Παχύτερος από το
µέσο χιτώνα

Μεσαίες φλέβες

1 – 10 mm

Ενδοθήλιο
Συνδετικός ιστός
Λεία µυϊκά κύτταρα
Έσω ελαστική
µεµβράνη σε
ορισµένες
περιπτώσεις

Λεία µυϊκά κύτταρα
Ίνες κολλαγόνου

Συνδετικός ιστός
Λίγες ελαστικές ίνες
Παχύτερος από το
µέσο χιτώνα

Μεγάλες
φλέβες

> 1 cm

Ενδοθήλιο
Συνδετικός ιστός
Λεία µυϊκά κύτταρα

Λεία µυϊκά κύτταρα
(2 – 15 στοιβάδες)

Συνδετικός ιστός
Λίγες µυϊκές ίνες
Σηµαντικά παχύτερος
από το µέσο χιτώνα

50 – 100
µm
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µονιµοποιητικού υγρού, η οποία διατηρεί σε διάταση τον αυλό του αγγείου. Αν και οι φλέβες
φέρουν έσω, µέσο και έξω χιτώνα, αυτοί δε διαχωρίζονται καλά, σε αντίθεση µε τις αρτηρίες,
ώστε συχνά είναι δύσκολο να αναγνωριστεί πότε τελειώνει ο ένας χιτώνας και πότε αρχίζει ο
επόµενος. Οι φλέβες ανάλογα µε τη θέση τους εµφανίζουν διαφορετική δοµή στο τοίχωµά
τους.108, 109, 110, 111

Εικόνα 2.4.2/1. Σχηµατική απεικόνιση αρτηρίας και φλέβας όπου διαφαίνεται ότι η φλέβα
έχει µεγαλύτερη διάµετρο και λεπτότερο τοίχωµα από την αρτηρία.

Τα άµεσα µετατριχοειδή φλεβίδια (περικυτταρικές φλέβες), που ποικίλουν σε διάµετρο από
0,1-0,5 mm και σε µήκος από 0,5 -70 mm χαρακτηρίζονται από την παρουσία περικυττάρων.
Ο έσω χιτώνας αυτών των αγγείων αποτελείται από ενδοθήλιο και µία πολύ λεπτή
υπενδοθηλιακή στοιβάδα. Στα αγγεία αυτά παρατηρούνται οι χαλαρότερες συνδέσεις µεταξύ
των ενδοθηλιακών κυττάρων από όλο το καρδιαγγειακό σύστηµα. Ο µέσος χιτώνας αυτών
των φλεβιδίων είναι δυνατόν να περιέχει µόνο συσταλτικά περικύτταρα. Τα µετατριχοειδή
φλεβίδια έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά µε τα τριχοειδή, όπως τη συµµετοχή στις
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φλεγµονώδεις διαδικασίες και την ανταλλαγή µορίων, ακόµα και κυττάρων µεταξύ αίµατος
και ιστών.108, 109, 110, 111
Τα περισσότερα φλεβίδια έχουν µυϊκά κύτταρα στο τοίχωµά τους. Τα αγγεία αυτά συχνά
συνοδεύουν αρτηρίδια, από τα οποία διακρίνονται εύκολα σε ιστολογικές τοµές, εξαιτίας του
λεπτότερου τοιχώµατός και του ανώµαλου αυλού, λόγω της σύµπτωσης των τοιχωµάτων
τους. Τα φλεβίδια αυτά είναι δυνατόν να επηρεάζουν την αιµατική ροή στα αρτηρίδια µε την
παραγωγή και έκκριση αγγειοδραστικών ουσιών.108, 109, 110, 111
Από τα φλεβίδια, το αίµα συλλέγεται σε φλέβες µεγαλύτερου µεγέθους, που διακρίνονται σε
µικρού ή µεσαίου µεγέθους, µε διάµετρο µεταξύ 1 και 9 mm. O έσω χιτώνας συνήθως
διαθέτει λεπτή υπενδοθηλιακή στοιβάδα, που όµως µπορεί και να απουσιάζει. Ο µέσος
χιτώνας αποτελείται από µικρές δεσµίδες λείων µυϊκών ινών που αναµιγνύονται µε δικτυωτές
ίνες και ένα λεπτό δίκτυο ελαστικών ινών. Ο έξω χιτώνας, που αποτελείται κυρίως από
κολλαγόνο και είναι καλά αναπτυγµένος.108, 109, 110, 111
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Ροή

Εικόνα 2.4.2/2. Συγκριτική σχηµατική απεικόνιση των συστατικών του τοιχώµατος µιας
φλέβας µέσου µεγέθους (αριστερά) και µιας µεγάλης φλέβας (δεξιά).
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Οι µεγάλες φλέβες περιλαµβάνουν κυρίως τα πλησίον της καρδιάς µεγάλα φλεβικά στελέχη.
Τα αγγεία αυτά έχουν καλά αναπτυγµένο έσω χιτώνα, αλλά ο µέσος χιτώνας είναι αρκετά
λεπτότερος, µε λίγες στοιβάδες λείων µυϊκών κυττάρων και άφθονο συνδετικό ιστό (Εικόνα
2.4.2/2). Ο έξω χιτώνας είναι ο παχύτερος και ο καλύτερα ανεπτυγµένος χιτώνας στις φλέβες
και συχνά περιέχει επιµήκη δεµάτια λείων µυϊκών κυττάρων. Αυτές οι φλέβες, ειδικά οι
µεγαλύτερες, έχουν βαλβίδες στο εσωτερικό τους, που αποτελούνται από δύο ηµισεληνοειδές
πτυχές του έσω χιτώνα που προβάλλουν στον αυλό. Συντίθεται από συνδετικό ιστό πλούσιο
σε ελαστικές ίνες και επενδύονται και από τις δύο πλευρές από το ενδοθήλιο. Οι βαλβίδες,
που είναι πολυάριθµες στις φλέβες των άκρων, συµβάλλουν στην επαναφορά του φλεβικού
αίµατος στην καρδιά, σε συνδυασµό µε τη σύσπαση των σκελετικών µυών που περιβάλλουν
τις φλέβες.108, 109, 110, 111

2.5. Φυσιολογία και Βιολογία Κυττάρων
Η προαναφερθείσα κατηγοριοποίηση των αγγείων σε ελαστικά και µυϊκά στη
πραγµατικότητα αφορά περισσότερο τη λειτουργία τους πάρα τη δοµή τους. Για την
κατανόηση αυτού του διαχωρισµού είναι χαρακτηριστικό το επόµενο παράδειγµα. Η καρδιά,
η οποία είναι µια παλµική αντλία, εξωθεί αίµα στα αγγεία µόνο κατά τη διάρκεια της
συστολικής φάσης (δηλαδή της σύσπασης, η οποία είναι ένα µικρό κλάσµα του καρδιακού
παλµού). Αν και το αποτέλεσµα από τη σύσπαση της καρδιάς είναι η εξώθηση και η
κυκλοφορία του περισσότερου όγκου του αίµατος, κάποιο ποσοστό του αποθηκεύεται στις
µεγάλες αρτηρίες κατά τη διάρκεια της διαστολής καθώς η ενδοαυλική τους πίεση αυξάνεται.
Καθώς η πίεση του αίµατος ελαττώνεται κατά τη διαστολική φάση, οι διεσταλµένες αρτηρίες
αντιδρούν ελαστικά δηµιουργώντας ένα δεύτερο βοηθητικό παλµό πίεσης ο οποίος βοηθά
στη διατήρηση της ροής του αίµατος. Επιπλέον να επισηµάνουµε ότι η κυκλοφορία του
αίµατος στην αριστερή στεφανιαία οφείλεται κυρίως σε αυτή την αντίδραση της
διεσταλµένης αορτής. Επιπλέον, µέσω αυτής της αντίδρασης των µεγάλων αρτηριών και της
διατήρησης της ροής του αίµατος, η ροή στα τριχοειδή µετατρέπεται από παλµική σε σχεδόν
σταθερή, κάτι το οποίο βοηθάει τις αναγκαίες διαδικασίες µεταφοράς των ποικίλων ουσιών.
Αυτή η σηµαντική ελαστική συµπεριφορά των µεγάλων αρτηριών, και κατά συνέπεια ο λόγος
που ονοµάστηκαν έτσι, οφείλεται κυρίως στη µεγάλη περιεκτικότητα του µέσου χιτώνα τους
σε ελαστίνη και κολλαγόνο.
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Αντίθετα, οι µικρότερες αρτηρίες (και ειδικά τα αρτηρίδια) παίζουν σηµαντικό ρόλο για την
κανονικοποίηση της τοπικής ροής του αίµατος, κάτι το οποίο πετυχαίνουν µέσω της
αγγειοδιαστολής και της αγγειοσύσπασης, οι οποίες οφείλονται στη µυϊκή λειτουργία. Κατά
την αναφορά µας στην εγκεφαλική ροή του αίµατος η λειτουργία αυτή αναφέρθηκε ως
αυτορρύθµιση. Για την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας το λείο µυϊκό κύτταρο στην
οµοιοστατική ή βασική του κατάσταση είναι εν µέρει σε σύσπαση, κατάσταση η οποία
αναφέρεται ως βασικός τόνος. Επιπλέον σύσπαση ή χαλάρωση του λείου µυϊκού κυττάρου
αυτών των αρτηριών έχει ως αποτέλεσµα την ελάττωση ή την αύξηση της διαµέτρου του
αυλού τους και κατά συνέπεια τον έλεγχο για τη διατήρηση της ροής του αίµατος. Με αυτό
τον τρόπο το αίµα µπορεί να αποστέλλεται σε περιοχές που έχουν αυξηµένη ανάγκη σε
οξυγόνο ή σε µεταφορά θρεπτικών ουσιών (π.χ. οι σκελετικοί µυς κατά την διάρκεια της
άσκησης ή το πεπτικό σύστηµα αφού λάβει τροφή), ή να µειώνεται σε περιοχές που υπάρχει
τραυµατισµός (π.χ. για να µειωθεί η αιµορραγία µετά από τραυµατισµό των αγγείων). Λόγω
της ικανότητας τους να ελέγχουν τη ροή του αίµατος οι µυϊκές αρτηρίες και αρτηρίδια
παίζουν σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση της θερµοκρασίας του σώµατος στέλνοντας το αίµα
προς ή µακριά από το δέρµα. Για τους λόγους αυτούς οι µυϊκές αρτηρίες εκπληρώνουν τις
βασικές τους λειτουργίες µέσω της δραστηριότητας των λείων µυϊκών κυττάρων. Έτσι για
την κατανόηση της αγγειακής φυσιολογίας είναι απαραίτητη η ποσοτικοποίηση της
εµβιοµηχανικής σύσπασης των λείων µυϊκών κυττάρων.
Όπως προηγουµένως αναφέρθηκε τα τρία βασικά κύτταρα του αρτηριακού τοιχώµατος είναι
το ενδοθήλιο του εσωτερικού χιτώνα, το λείο µυϊκό κύτταρο του µέσου χιτώνα και οι
ινοβλάστες του εξωτερικού χιτώνα. Η πρόοδος στην µοριακή και κυτταρική βιολογία τα
τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακή, µε τις πληροφορίες που δίνονται από τους τοµείς
αυτούς να είναι ζωτικές για την ανάπτυξη και την εξέταση των θεωριών της εµβιοµηχανικής.
Για τις ανάγκες του παρόντος κειµένου δε θα χρησιµοποιηθούν παρά λίγες µόνο βασικές
αρχές της βιολογίας των κυττάρων.
Η εσωτερική επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων περιέχει θειική ηπαρίνη, ένα
γλυκοζαµινογλυκάνιο το οποίο δρα σαν ισχυρό αντιθροµβωτικό. Αυτή η ιδιότητα του
ενδοθηλίου έρχεται να ισοσκελίσει τον ισχυρά θροµβωτικό χαρακτήρα του κολλαγόνου του
τοιχώµατος (να σηµειωθεί ότι θρόµβος είναι µία συσσώρευση παραγόντων του αίµατος,
κυρίως αιµοπεταλίων και φιβρίνης, στην οποία εγκλωβίζονται και άλλα κυτταρικά στοιχεία,
τα οποία µπορούν να φράξουν τον αυλό ενός αγγείου). Είναι ξεκάθαρο ότι ένας σηµαντικός
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ρόλος του ενδοθηλίου είναι να δρα σαν ένα λείο αντιθροµβωτικό στρώµα, στο οποίο
διαχωρίζονται τα συστατικά του τοιχώµατος από το αίµα και αυξάνεται η ροή του
τελευταίου. Το ενδοθήλιο επιτρέπει τη µεταφορά ουσιών από και προς το αίµα και µπορεί να
θεωρηθεί σαν ένας επιλεκτικός διαχωριστής. Χωρίς να υποβαθµίζεται η σηµαντικότητα του,
για πολύ καιρό θεωρούταν ότι το ενδοθήλιο επιτελούσε µόνο αυτές τις δύο λειτουργίες.
Σήµερα είναι γνωστό ότι το ενδοθήλιο είναι επίσης πολύ ενεργό βιολογικά: µπορεί να
κανονικοποιήσει πηκτικές διαδικασίες (π.χ. εκκρίνοντας πλασµινογόνους ενεργοποιητές του
ιστού (t-PA) ή αναστολείς, τον παράγοντα von Willebrand), µπορεί να συνθέσει ουσίες που
επενεργούν στα αγγεία (π.χ. νιτρικό οξύ (NO), προστακυκλίνη (PGI2), ενδοθηλίνη 1 (ΕΤ-1),
αγγειοτενσίνη-II (ANG-II)), µπορεί να παράγει ρυθµιστικά για την ανάπτυξη µόρια (π.χ.
παράγοντες ανάπτυξης του αγγειακού ενδοθηλίου (VEGF), παράγοντες ανάπτυξης
προερχόµενους από τα αιµοπετάλια (PDGF), παράγοντες ανάπτυξης ινοβλαστών (FGF)),
µπορεί να συνθέσει συνδετικό ιστό (π.χ. κολλαγόνο και πρωτεογλυκάνες) και µπορεί να
τροποποιήσει τις λιποπρωτεΐνες του πλάσµατος ώστε να µεταφερθούν στο αρτηριακό
τοίχωµα. Επιπλέον, πολλές παραγόµενες από το αίµα αγγειοδιασταλτικές ουσίες όπως είναι
η ακετυλοχολίνη, η ισταµίνη και η θροµβίνη επιδρούν στο αρτηριακό τοίχωµα µόνο
παρουσία άθικτου ενδοθηλίου,112 δηλαδή το ενδοθήλιο δρα και σαν χηµικός καταλύτης. Έτσι
αν και το ενδοθήλιο αποτελεί µόνο ένα µικρό µέρος του αρτηριακού τοιχώµατος ο ρόλος του
στη µηχανική του αγγείου ένα πολύ σηµαντικός.
Πολλές από τις βιολογικές λειτουργίες του ενδοθηλίου ενεργοποιούνται µέσω µηχανικών
σηµάτων, όπως για παράδειγµα από αλλαγές στη ροή του αίµατος και συνεπώς των
διατµητικών τάσεων. Η αύξηση της ροής προκαλεί µείωση της σύνθεσης του
αγγειοσυσταλτικού παράγοντα ΕΤ-1 και αύξηση της σύνθεσης αγγειοδιασταλτών όπως είναι
το ΝΟ και το PGI2, έχοντας ως αποτέλεσµα η µεταβολή στη ροή να προκαλεί
αγγειοδιαστολή.113, 114 Τα κύτταρα του ενδοθηλίου έχουν επίσης την τάση να επιµηκύνονται
και να ευθυγραµµίζονται κατά τη διεύθυνση της ροής του αίµατος, και κατά συνέπεια να
αναπροσανατολίζουν τα µικρονηµάτια της ακτίνης και να µεταβάλουν τις κυτταροσκελετικές
τους ιδιότητες.
Τα λεία µυϊκά κύτταρα αποτελούν το 25% µε 60% του βάρους του αρτηριακού τοιχώµατος.96
Σε διάφορες όµως καταστάσεις µπορεί να αυξηθεί το µέγεθος τους (υπερτροφία) ή ο αριθµός
τους µέσω διαχωρισµού των κυττάρων (πολλαπλασιασµός), αναλόγως του ερεθίσµατος που
δέχονται. Από δοµική άποψη, τα λεία µυϊκά κύτταρα περιέχουν έναν συσταλτικό µηχανισµό
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ακτίνης-µυοσίνης ο οποίος ελέγχεται από ιόντα ασβεστίου (Ca2+), αν και δεν είναι
διευθετηµένα σε σαρκοµερή όπως στους ραβδωτούς µυς και µπορούν να περιέχουν ένα
ιδιαίτερα τραχύ ενδοπλασµικό δίκτυο και έναν ανεπτυγµένο µηχανισµό Golgi. Ο τελευταίος
µηχανισµός επιτρέπει τη σύνθεση συνδετικού ιστού, µία ιδιότητα η οποία αν και είναι πολύ
σηµαντική κατά την ανάπτυξη, ο ρόλος της κατά το γήρας και σε διάφορες παθολογίες είναι
επιζήµιος. Να σηµειωθεί επίσης ότι αρκετά σήµατα είναι ικανά να αλλάξουν το φαινότυπο
των λείων µυϊκών κυττάρων από συσταλτικό σε συνθετικό.
Σε σχέση τους γραµµωτούς µυς, η σύσπαση των λείων µυϊκών κυττάρων των αγγείων
εκτελείται πολύ πιο αργά, αρχίζοντας τυπικά 5 µε 100 ms µετά την αρχική διέγερση και
κάνοντας περίπου 1 µε 10 δευτερόλεπτα µέχρι την επίτευξη της µέγιστης σύσπασης.115
Παρόλα αυτά, αν το ερέθισµα διατηρείται, τα λεία µυϊκά κύτταρα είναι ικανά να διατηρούν
τη µέγιστη σύσπαση τους σταθερή για πολύ µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από ότι οι
γραµµωτοί µυς, ξοδεύοντας πολύ λιγότερη ενέργεια (περίπου το 0,25% µε 5% της ενέργειας
που απαιτείται για µία παρόµοια σύσπαση τον σκελετικών µυών).116 Αυτή τους η ιδιότητα
είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του βασικού τόνου, ο οποίος είναι αποτέλεσµα µιας
ολοκληρωµένης ισορροπίας ανάµεσα στη συνεχή παραγωγή ΝΟ από το ενδοθήλιο και του
νευροδιαβιβαστή της νορεπινεφρίνης ΝΕ. Οι λόγοι για την διαφορετική λειτουργία του λείου
µυϊκού κυττάρου δεν είναι εντελώς κατανοητοί, αλλά αναµφίβολα είναι αποτέλεσµα από τη
µοναδική αλληλεπίδραση της ακτίνης και της µυοσίνης. Για παράδειγµα τα λεία µυϊκά
κύτταρα έχουν υψηλότερο λόγο ακτίνης προς µυοσίνη (5:1) και µακρύτερα φύλλα
µυοσίνης.117
Αν και υπάρχουν κάποιες διαφορές, οι γενικές σχέσεις ανάµεσα στη δύναµη, στο µήκος και
στην ταχύτητα σύσπασης µεταξύ των λείων µυϊκών κυττάρων και των γραµµωτών µυών είναι
παρόµοιες, καθώς και οι δύο τύποι µυός µπορούν να παράγουν 3 kp ή και περισσότερη
δύναµη ανά cm2, 96, 116 η οποία αντιστοιχεί σε µια ενεργή µυϊκή τάση των 0,3 MPa. Οι µελέτες
της µηχανικής συµπεριφοράς των λείων µυϊκών κυττάρων συχνά πραγµατοποιούνται in vitro
σε λεπτά δακτυλίδια αρτηριών τα οποία εµβαπτίζονται σε θερµικά και χηµικά ελεγχόµενα
λουτρά και υποβάλλονται σε µονοαξονικό εφελκυσµό.118 Τα λεία µυϊκά κύτταρα, όπως και οι
σκελετικοί µυς, ασκούν τη µέγιστη δύναµη τους σε ένα συγκεκριµένο µήκος, το οποίο συχνά
συµβολίζεται σαν L0. Για το λόγο αυτό υπάρχει ένα συγκεκριµένο µήκος στο οποίο οι µυς
προτιµούν να ενεργούν, καθώς σε µικρότερα ή µεγαλύτερα του L0 µήκη δεν µπορούν να
παράγουν τόσο µεγάλη ενεργή δύναµη Σε αντίθεση µε τους γραµµωτούς µυς, οι οποίοι
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αναπτύσσουν τη µέγιστη ενεργή τους δύναµη σε µήκη όπου δεν υπάρχει παθητική έκταση, τα
λεία µυϊκά κύτταρα, για να βρεθούν στο L0, απαιτούν µια σηµαντική παθητική δύναµη πριν
την ενεργοποίηση τους,115 µία ιδιότητα η οποία αποδεικνύεται πολύ σηµαντική και για την
κατάστρωση των καταστατικών σχέσεων. Τέλος να σηµειωθεί ότι οι µονοαξονικές δοκιµές
επιτρέπουν την εύκολη µελέτη των καµπύλων δόσης-αντίδρασης πολλών φαρµακολογικών
στοιχείων. Να σηµειωθεί επίσης ότι τόσο η συγκέντρωση κάποιας ουσίας όσο και το µήκος
του µυός παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στη µηχανική συµπεριφορά των αγγείων.
Σε µοριακό επίπεδο, τα διακυτταρικά κατιόντα ασβεστίου Ca2+ είναι ο σηµαντικότερος
παράγοντας για τη σύσπαση του µυός. Το εύρος των κυτταροπλασµατικών ιόντων ασβεστίου
κυµαίνεται από 100 nM σε χαλαρά µέχρι 600 µε 800 nM στα λεία µυϊκά κύτταρα που
βρίσκονται σε πλήρη σύσπαση.115 Έτσι η αύξηση των διακυτταρικών ιόντων ασβεστίου
συνδέεται µε τη σύσπαση ενώ η µείωση τους µε τη χαλάρωση.117 Οι δύο κύριες πηγές των
διακυτταρικών ιόντων ασβεστίου είναι το σαρκοπλασµατικό δίκτυο και το εξωκυτταρικό
περιβάλλον, από το οποίο ιόντα ασβεστίου µπορούν να µπουν στο µυ µέσω καναλιών ιόντων
και αντλίες και ανταλλακτήρια που βρίσκονται στη µεµβράνη των κυττάρων. Όπως και οι
γραµµωτοί µυς, τα λεία µυϊκά κύτταρα µπορούν να ενεργοποιηθούν µέσω αλλαγών στο
δυναµικό της κυτταρικής µεµβράνης (το δυναµικό της οποίας στη χαλάρωση είναι -40 µε -60
mV), εκπόλωση της οποίας αυξάνει τα διακυτταρικά ιόντα ασβεστίου, και έτσι επιβάλει
σύσπαση, ενώ υπερπόλωση της επιβάλει χαλάρωση. Το δυναµικό της µεµβράνης µπορεί να
αλλάξει µε πολλούς τρόπους όπως π.χ. ηλεκτρικούς, µηχανικούς (οι οποίοι πιστεύεται ότι
δρουν µέσω των παραµορφώσεων) και χηµικούς. Για παράδειγµα, οι νευροδιαβιβαστές
ακετυλοχολίνη (Ach) και νορεπινεφρίνη (NE) δρουν εν µέρη αλλάζοντας το δυναµικό της
µεµβράνης. Επιπλέον, καθώς το δυναµικό της µεµβράνης καθορίζεται κυρίως από το λόγο
των ενδοκυτταρικών ιόντων καλίου Κ+ προς το εξωκυτταρικό, σε πειράµατα αρτηριακών
δοκιµίων, µία συνηθισµένη µέθοδος για την επιβολή σύσπασης του λείου µυϊκού κυττάρου
είναι η εµβάπτιση των δοκιµίων σε διαλύµατα χλωριούχου καλίου KCl συγκέντρωσης
µεγαλύτερης των 50 µε 80 mM. Τέλος, να σηµειωθεί ότι και πολλοί άλλοι παράγοντες
επηρεάζουν τη σύσπαση του λείου µυϊκού κυττάρου, όπως είναι οι τοπικές συγκεντρώσεις
των O2, CO2, NO, PGI2 και του ET-1.
Τέλος, οι ινοβλάστες είναι πολύ σηµαντικοί παράγοντες για την διατήρηση του έξω χιτώνα,
κυρίως µέσω της σύνθεσης κολλαγόνου.
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2.6 Γενικά Χαρακτηριστικά της Μηχανικής Συµπεριφοράς του
Αγγειακού Τοιχώµατος
Το πρώτο βήµα για την κατάστρωση κατάλληλων καταστατικών νόµων, οι οποίοι να
περιγράφουν τα γενικά χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς ενός υλικού, είναι η περιγραφή της
τοπικής µακροσκοπικής συµπεριφοράς του υλικού. Στο υπόλοιπο µέρος αυτού του κεφαλαίου
θα εξεταστούν τα γενικά χαρακτηριστικά των αρτηριών σαν ενιαίο υλικό και όχι στη βάση
των συστατικών τους. Οι γενικές έννοιες που ακολουθούν ισχύουν τόσο για τις αρτηρίες όσο
και για τις φλέβες. Οι ιδιαιτερότητες που συναντώνται στις φλέβες αναφέρονται στο τέλος
του κεφαλαίου.

2.6.1 Συµµετρία του Υλικού
Από την ιστολογία βλέπουµε ότι ο προσανατολισµός των διαφόρων συστατικών του
αγγειακού τοιχώµατος είναι συγκεκριµένος και όχι τυχαίος. Τα λεία µυϊκά κύτταρα του
µέσου χιτώνα έχουν την τάση να έχουν περιφερειακό ή σχεδόν περιφερειακό
προσανατολισµό. Αν και στη φυσιολογική κατάσταση το κολλαγόνο του εξωτερικού χιτώνα
είναι κυµατιστό ο κυρίαρχος προσανατολισµός του είναι ο διαµήκης. Η ελαστίνη του µέσου
χιτώνα στις ελαστικές αρτηρίες είναι κυρίως οργανωµένη σε οµόκεντρα πέταλα, έτσι η
απόκριση των δοµικών συστατικών αναµένεται να είναι διαφορετική στις διάφορες φορτίσεις
(π.χ. σε φορτίσεις εντός και εκτός των επιπέδων τους). Εξαιτίας της ιστολογικής δοµής
αναµένεται λοιπόν, το αρτηριακό τοίχωµα να είναι (τοπικά) ανισότροπο και όχι ισότροπο. Για
παράδειγµα, κάποιοι ερευνητές έχουν προτείνει µια ελικοειδή, ή µια κοχλιωτή δοµή των
ινών, η οποία µε τη σειρά της επιβάλλει µία τοπική εγκάρσια ισοτροπία.95
Παρεµπιπτόντως, εδώ πρέπει να δοθεί έµφαση στη λέξη τοπική. Αν και η συµµετρία των
υλικών, κατά ακρίβεια ορίζεται σε ένα σηµείο και γι’ αυτό είναι τοπικό χαρακτηριστικό, είναι
σύνηθες στη βιβλιογραφία της µηχανικής και της εµβιοµηχανικής να ορίζεται µία γενική (ή
δραστική) συµµετρία, η οποία βασίζεται στη συνολική απόκριση ενός δοκιµίου. Καθώς στις
περισσότερες πειραµατικές µελέτες για την αγγειακή συµµετρία χρησιµοποιούνται ολόκληρα
αγγεία, τα συσχετιζόµενα αποτελέσµατα για τη συµµετρία είναι αναγκαστικά γενικά, και όχι
τοπικά όπως θα ήταν τελικώς επιθυµητό. Επίσης πρέπει να επισηµανθεί ότι η συµµετρία του
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υλικού πρέπει να ορίζεται ως προς ένα συγκεκριµένο σύστηµα συντεταγµένων, έτσι κάποιος
πρέπει να προσδιορίζει επακριβώς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η συµµετρία µετρήθηκε.
Για παράδειγµα, µια δοµική δοκιµασία για τη διαστολική κατάσταση πιθανότατα θα έδινε
πολύ διαφορετικά αποτελέσµατα από ότι µία δοκιµασία σε µια διάταξη στην οποία δεν
υπάρχει έκταση. Και τα δύο αυτά είδη δοκιµών έχουν χρησιµοποιηθεί στη µηχανική των
ιστών και έχουν δώσει κάποια από τα αντικρουόµενα αποτελέσµατα για τη συµµετρία του
υλικού που συναντάµε στη βιβλιογραφία.
∆εδοµένου ότι η ιστολογία υποδεικνύει πως η αγγειακή συµπεριφορά είναι ανισότροπη,
προκαλεί έκπληξη το γεγονός πως έχουν γίνει πολύ λίγες εργασίες για τη διερεύνηση αυτής
της συµµετρίας. Μία από τις πρώτες εργασίες για την αρτηριακή συµµετρία έγινε από τους
Patel και Fry.119 Οι ερευνητές αυτοί έβγαλαν δοκίµια αορτής και καρωτίδας αρτηρίας από
σκύλους και τοποθέτησαν και τα δύο άκρα τους σε σωλήνες, τα ανάρτησαν κάθετα σε ένα
κρίκο και τους άσκησαν εσωτερική πίεση σε διάφορα επίπεδα αξονικής δύναµης ή έκτασης.
Η περιστροφή του κάτω άκρου της αρτηρίας µετρήθηκε ως προς το πάνω ακινητοποιηµένο
άκρο σαν συνάρτηση της πίεσης. Επίσης, κατέγραψαν σε τρία δοκίµια την περιστροφή ενός
γυάλινου τριχοειδούς το οποίο ήταν τοποθετηµένο στον αυλό της αρτηρίας και είχε το
ακριβές µήκος της. Τα στοιχεία της γραµµικής παραµόρφωσης ε υπολογίστηκαν από τις
µετρήσεις του συνολικού µήκους του δοκιµίου, την ακτίνα του µέσου τοιχώµατος και την
περιστροφή. Ανέφεραν ότι οι διατµητικές παραµορφώσεις εzθ και εrθ ήταν κατά µία τάξη
χαµηλότερες από ότι οι περιφερειακές και αξονικές παραµορφώσεις εθθ και εzz, και έτσι
συµπέραναν ότι το επίπεδο συµµετρίας σχεδόν συµπίπτει µε την ακτινική, την περιφερική και
την αξονική διεύθυνση, και θεώρησαν ότι η συνολική απόκριση του ιστού είναι κυλινδρικά
ορθότροπη. Αυτή η συµµετρία έχει χρησιµοποιηθεί από τους περισσότερους ερευνητές (π.χ.
von Maltzan et al,120 Chuong and Fung, Takamizawa121 και Hayashi122) και χρησιµοποιείται
και σε αυτή την εργασία.
Είναι εντυπωσιακό το γεγονός πως τα πειράµατα των Patel και Fry δεν έχουν επαναληφθεί,
δεδοµένου ότι τα ευρήµατα τους έχουν χρησιµοποιηθεί ευρέως και ότι οι µετρήσεις αυτές
ήταν αρκετά χονδροειδείς (π.χ. µέσω µοιρογνωµονίου) καθώς και ότι χρησιµοποίησαν
γραµµικό ορισµό της παραµόρφωσης παρόλο που ανέφεραν τιµές αξονικής και περιφερικής
παραµόρφωσης µεγαλύτερες του 50%. Για παράδειγµα, σε µια πεπερασµένη διάταση, έκταση
και στρέψη ως προς την αφόρτιστη κατάσταση έχουµε ότι ε zθ =
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1
γr , ενώ η αντίστοιχη
2

Green παραµόρφωση είναι E zθ =

1 2
r γ / ρ , όπου γ είναι η στροφή ανά µονάδα αφόρτιστου
2

µήκους, r είναι µία ακτινική θέση του παραµορφωµένου σώµατος και ρ είναι µια ακτινική
θέση του απαροµόρφωτου σώµατος. Έτσι το Εzθ είναι αριθµητικά ίσο µε εzθλθ όπου λθ=r/R
είναι ο περιφερειακός λόγος παραµόρφωσης. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η διάτµηση και
η έκταση στην ακριβή θεωρία των µεγάλων παραµορφώσεων διασυνδέονται και ότι οι
υπολογιζόµενες τιµές των πεπερασµένων διατµητικών παραµορφώσεων µπορεί να διαφέρουν
σηµαντικά από τις γραµµικές ακόµα και για µικρές στρέψεις. Η χρησιµοποίηση των πιο
κατάλληλων Green παραµορφώσεων δείχνουν ένα ~ 40% λάθος στους υπολογισµούς των
διατµητικών παραµορφώσεων του Patel και του Fry, στα δεδοµένα της καρωτίδας και της
αορτής. Αν και τα συνολικά συµπεράσµατα από τα δεδοµένα τους πιθανότατα δεν πρόκειται
να αλλάξουν από την διόρθωση αυτών των λαθών, θα ήταν επιθυµητό τα πειράµατα αυτά να
επαναληφθούν χρησιµοποιώντας πιο εξελιγµένες µεθόδους µέτρησης και κατάλληλες
µεθόδους ανάλυσης των δεδοµένων.
Αντίθετα, οι Doyle και Dobrin123 εξέτασαν τη συµµετρία του υλικού συγκρίνοντας τις τιµές
των µέσων περιφερειακών και αξονικών τάσεων σε ίσες παραµορφώσεις. Ανέφεραν ότι σε
µία µέση ισοδιαξονική έκταση λθ=λz=1,59 ο λόγος των σχετικών µέσων Cauchy τάσεων
tθθ=tzz είναι 1,39 και 1,84 σε παθητικές και ενεργές καρωτίδες σκύλων, αντίστοιχα. Αυτό
σηµαίνει ότι ως προς το απαραµόρφωτο σύστηµα αναφοράς, η καρωτίδα είναι πιο δύσκαµπτη
στη περιφερική διεύθυνση. Αυτό το εύρηµα είναι σύµφωνο µε την αναφορά των Chuong και
Fung121 για καρωτίδες κουνελιών και αντίθετο µε αυτήν των von Maltzahn et al,120 οι οποίοι
ανέφεραν ότι η αξονική διεύθυνση είναι πιο δύσκαµπτη στις βόειες καρωτίδες. Τα
αποτελέσµατα και των δύο τελευταίων εργασιών βασίστηκαν σε τιµές υλικών παραµέτρων
από θεωρητικές εξισώσεις ψευδοελαστικής πυκνότητας ενέργειας. Αν και οι διαφορές στα
αποτελέσµατα των Dobrin και von Maltzahn µπορεί να οφείλονται στα διαφορετικά ζωικά
πρότυπα που χρησιµοποιήθηκαν, αυτές είναι ένα παράδειγµα των αντικρουόµενων
αποτελεσµάτων που υπάρχουν στην βιβλιογραφία.
Παρόµοια µε τους Choung και Fung121 και von Maltzahn et al,120 οι περισσότερες εκτιµήσεις
της αρτηριακής ανισοτροπίας έχουν γίνει µε βάση τη σύγκριση των τιµών των υλικών
παραµέτρων, οι οποίες σχετίζονται µε τις τρεις κύριες διευθύνσεις (r,θ,z), οι οποίες
προκύπτουν από δοµικούς ή µη γραµµικούς, ψευδοελαστικούς καταστατικούς νόµους. Όταν
µία καταστατική σχέση διατυπώνεται θα πρέπει να ισχύει για όλο το εύρος των
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παραµορφώσεων που παρατηρούνται στη µελέτη. Έτσι είναι προτιµότερο να συγκρίνονται
υπολογισµένες τιµές τάσεων οι οποίες να σχετίζονται µε διαφορετικές τιµές της
παραµόρφωσης. Για την οπτική εκτίµηση αυτών ιδιαίτερα χρήσιµα είναι τα πειράµατα µε
ισοδιαξονική παραµόρφωση.124 Παρόλα αυτά, βασισµένοι κυρίως σε συγκρίσεις των υλικών
παραµέτρων που σχετίζονται µε την περιφερειακή και αξονική διεύθυνση, οι περισσότεροι
ερευνητές προτείνουν ότι η συµπεριφορά του αρτηριακού τοιχώµατος είναι ανισότροπη ως
προς την απαραµόρφωτη διάταξη (π.χ. Vaishanav et al,125 Chuong και Fung,126 von Maltzahn
et al,120 Takamizawa και Hayashi,122 Holzapfel και Weizsacker127). ∆υστυχώς όµως, η
ακριβής συµµετρία κάθε αρτηρίας παραµένει αµφιλεγόµενη και θα πρέπει να πούµε ότι παρά
την εκτεταµένη βιβλιογραφία της µηχανικής των αρτηριών, υπάρχει ανάγκη για πιο
προσεκτική µελέτη της υλικής συµµετρίας ειδικά ως προς κάθε χιτώνα του αρτηριακού
τοιχώµατος και µάλιστα σε σχέση µε την ιστολογία.

2.6.2 Ετερογένεια
Από την ιστολογία γνωρίζουµε ότι τα αγγεία αποτελούνται από χιτώνες και συνεπώς δεν είναι
οµοιογενή υλικά. Παρόλα αυτά λόγω της τακτικότητας των συστατικών που απαρτίζουν κάθε
χιτώνα (π.χ. όπως προτάθηκε από τους Clark και Glagov97), κάποιοι ερευνητές υπέθεσαν ότι
οι µηχανικές ιδιότητες είναι οµοιογενείς σε κάθε χιτώνα και διαφέρουν µόνο από χιτώνα σε
χιτώνα. Αυτή η θεώρηση θα µπορούσε να απλοποιήσει τη ποσοτικοποίηση των διαφόρων
παραµέτρων αν και θα υπήρχαν σκαλοπάτια της τάσης ανάµεσα στους χιτώνες. Όµως είναι
πιθανό, στα συστατικά του τοιχώµατος να υπάρχει µια κλίση οµαλοποίησης,128 αν και αυτή η
θεωρία χρειάζεται µια πιο προσεκτική µελέτη.
Από τα πειράµατα φαίνεται ότι ο έσω χιτώνας δε βοηθάει ιδιαίτερα στη µεταφορά των
φορτίων του αρτηριακού τοιχώµατος.94 Αυτή η διαπίστωση δεν ήταν απροσδόκητη καθώς ο
µέσος χιτώνας είναι πολύ λεπτός και αποτελείται κυρίως από ένα στρώµα κυττάρων
ενδοθηλίου και ένα λεπτό βασικό πέταλο. Για το λόγο αυτό θεωρείται ότι ο µέσος και ο έξω
χιτώνας είναι δοµικά πιο σηµαντικοί. Αν και αυτές τις παρατηρήσεις θα µπορούσαµε να τις
υποθέσουµε ως συνέπεια της βασικής ιστολογίας και έχουν αναγνωριστεί τουλάχιστον από το
1880 από τον Roy,129 είναι αξιοσηµείωτο ότι η ποσοτικοποίηση της αρτηριακής ετερογένειας
έχει λάβει πολύ λίγη προσοχή. Αντιθέτως, οι περισσότερες καταστατικές σχέσεις για τις
αρτηρίες είναι βασισµένες στην υπόθεση της οµοιογένειας ολόκληρου του τοιχώµατος, η
60

οποία είναι κάποιες φορές αιτιολογηµένη στις ελαστικές αρτηρίες λόγω του πολύ λεπτού τους
έξω χιτώνα.
Οι von Maltzahn et al.130 ήταν οι πρώτοι που προσπάθησαν να ποσοτικοποιήσουν τις µη
γραµµικές µηχανικές ιδιότητες του αρτηριακού τοιχώµατος. Σε επόµενη εργασία των von
Maltzahn et al.120 έγιναν πολυαξονικές δοκιµασίες (δοκιµασία πίεσης-διαµέτρου σε διάφορες
σταθερές αξονικές επιµηκύνσεις) τόσο σε ολόκληρα δοκίµια βόειας καρωτίδας όσο και σε
δοκίµια από τα οποία είχε αφαιρεθεί ο έξω χιτώνας. Ανέφεραν ότι ο µέσος και ο έξω χιτώνας
είναι ανισότροποι, ότι ο µέσος χιτώνας είναι πιο δύσκαµπτος, πιο µη γραµµικός και υπόκειται
σε µεγαλύτερες τάσεις από ότι θεωρείται συνήθως, και ότι και οι δύο χιτώνες είναι πιο
δύσκαµπτοι στην αξονική διεύθυνση από ότι στην περιφερειακή. Αυτή η εργασία παραµένει
η πιο πλήρης στη µελέτη της ετερογένειας του αρτηριακού τοιχώµατος αν και δεν
υπολογίστηκαν οι παραµένουσες τάσεις.
Τα πρώτα µηχανικά δεδοµένα σε διαχωρισµένα δοκίµια του µέσου και έξω χιτώνα
δηµοσιεύτηκαν από τους Vito και Demiray.131 Αυτοί έκαναν πειράµατα µονοαξονικού
εφελκυσµού στην αξονική και περιφερειακή διεύθυνση δοκιµίων έξω και µέσου χιτώνα που
προέρχονταν από αορτή σκύλων. Τα αποτελέσµατα τους έδειξαν ότι ο έξω χιτώνας είναι πιο
δύσκαµπτος από το µέσο, αλλά και οι δύο χιτώνες είναι σχεδόν ισότροποι. Αργότερα όµως οι
Demiray και Vito131 συµπέραναν ότι ο µέσος χιτώνας ήταν κυλινδρικά ορθότροπος, όπως
ισχύει και µε τη γενική εκτίµηση των Patel και Fry.119
Αυτές και άλλες παρόµοιες αναφορές ενισχύουν την αίσθηση ότι οι ιδιότητες του µέσου και
του έξω χιτώνα διαφέρουν, αλλά έχουν και µειονεκτήµατα. Πρώτον, πειράµατα έχουν γίνει
σε πολύ λίγα δοκίµια. ∆εύτερον και πιο σηµαντικό, τα αποτελέσµατα δεν έχουν
χρησιµοποιηθεί για να εκτιµηθούν υλικές παράµετροι για κάθε χιτώνα ξεχωριστά. Για
παράδειγµα, οι von Maltzahn et al120, 121 δεν έδειξαν ότι οι παράµετροι που υπολόγισαν για
τον έξω χιτώνα από τα πειράµατα τους σε ολόκληρα τα δοκίµια των αρτηριών περιγράφουν
επίσης και τον αποµονωµένο έξω χιτώνα. Οι Vito και Demiray131 δεν έδειξαν ότι οι υλικές
παράµετροι που υπολόγισαν από διαξονικά πειράµατα σε αποµονωµένους χιτώνες µπορούν
να προβλέψουν τα αποτελέσµατα των πειραµάτων πίεσης-διαµέτρου και αξονικής δύναµηςεπιµήκυνσης σε ολόκληρο το αρτηριακό τοίχωµα. Τρίτον, παραµένει άγνωστη η επίδραση
του µηχανικού διαχωρισµού των χιτώνων στη µηχανική συµπεριφορά του αποµονωµένου
µέσου ή έξω χιτώνα. Αυτή θα έπρεπε να διερευνηθεί περισσότερο, για παράδειγµα, µέσω
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ιστολογίας και ανοσοχηµείας όπου η έκταση και ο βαθµός της δοµικής αλλοίωσης θα
µπορούσε να ποσοτικοποιηθεί. Για τους παραπάνω λόγους, υπάρχει ανάγκη για τη συνέχιση
της µελέτης των ετερογενών µηχανικών ιδιοτήτων του αρτηριακού τοιχώµατος και του πως
αυτές συµβάλουν τόσο στη φυσιολογία όσο και στην παθοφυσιολογία. Επιπλέον αυτό το
ζήτηµα γίνεται πιο απαραίτητο για την κατανόηση της διαφορετικής ανάπτυξης των
διαφόρων µερών του αρτηριακού τοιχώµατος όταν αυτό υποστεί µεγάλες σε χρονική
διάρκεια διαταραχές των οµοιοστατικών αιµοδυναµικών του συνθηκών.

2.6.3 Ασυµπιεστότητα
Εκτός των κυττάρων και του συνδετικού ιστού, το αγγειακό τοίχωµα περιέχει ενδοκυτταρικά
και εξωκυτταρικά σηµαντικό ποσοστό νερού, περίπου 70% µε 80% του συνολικού του
βάρους. Έτσι, µε βάση την ιστολογία, τα αγγεία µπορούν µηχανικά να χαρακτηρισθούν σαν
‘µεικτά σύνθετα’ υλικά, καθώς αποτελούνται από ένα στερεό µέρος, το οποίο συνθέτουν οι
στρώσεις ελαστίνης, κολλαγόνου και λείων µυϊκών κυττάρων, και από ένα ρευστό µέρος το
οποίο αποτελείται κυρίως από το εξωκυτταρικό νερό. Παρόλα αυτά, τα αγγεία, ανάλογα µε
την εφαρµογή, µπορεί να θεωρηθούν είτε σαν ένα µείγµα132 είτε σαν ένα οµογενές υλικό. Η
πρώτη θεώρηση είναι ιδιαίτερα σηµαντική σε υπολογισµούς µεταφοράς µάζας εντός του
τοιχώµατος, καθώς και σε µελέτες για την αθηρογένεση, ενώ η δεύτερη θεώρηση
χρησιµοποιείται περισσότερο στις πειραµατικές και θεωρητικές µελέτες της καταστατικής
τους συµπεριφοράς και της κατανοµής των τάσεων στο τοίχωµα τους. Έτσι, αν και τα αγγεία
δεν είναι στην πραγµατικότητα ασυµπίεστα, λόγω εν µέρει της κίνησης του νερού εντός και
εκτός του τοιχώµατος εξαιτίας των επιβαλλόµενων τάσεων, αυτές φαίνεται να κινούνται
σχεδόν ισόχωρα υπό τις περισσότερες ενδιαφέρουσες συνθήκες φόρτισης (π.χ. ισόθερµη,
φυσιολογικά φορτία κ.λπ.).
Οι βασικές συνέπειες που επιβάλλονται από την ασυµπιεστότητα είναι δύο. Στην
πεπερασµένη ελαστικότητα, λόγω αυτής επιβάλλεται ότι det F ≡ 1 για όλα τα F που
πραγµατοποιούνται από το υλικό, συνθήκη η οποία επιβάλει ένα κινηµατικό περιορισµό,
όπου F είναι ο τανυστής των παραµορφώσεων. Στη γραµµική ελαστικότητα, η
ασυµπιεστότητα επιβάλλει ότι ο συντελεστής όγκου (bulk modulus) είναι πολύ µεγαλύτερος
του συντελεστή διάτµησης, που σηµαίνει ότι ο πρώτος συντελεστής αντανακλά τις ιδιότητες
του υλικού. Οι Carew et al.133 υιοθέτησαν την τελευταία άποψη και µε βάση τη γραµµική
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θεωρία, υπέθεσαν ότι ο ‘µέσος’ συντελεστής όγκου, k, θα µπορούσε να υπολογιστεί από το
λόγο µιας υδροστατικής τάσης προς την προκαλούµενη αλλαγή του όγκου σε ένα κλειστό
σύστηµα, δηλαδή:

V
V ⎛ − Pi Pi ri L + Pi πri 2
⎜
+
+
k=
tr (t avg ) =
3∆v
3∆v ⎜⎝ 2
2πri h
h

⎞
⎟
⎟
⎠

(2.6.3/1)

όπου tavg είναι ο µέσος τανυστής των τάσεων, Pi είναι η ενδοαυλική πίεση, L το αξονικό
φορτίο, ri, h, και v, η παραµορφωµένη εσωτερική ακτίνα, πάχος του τοιχώµατος, και όγκος
του τοιχώµατος αντίστοιχα, και V είναι ο απαραµόρφωτος όγκος του τοιχώµατος.
Συγκρίνοντας το k µε τις τιµές του µέτρου του Young που δόθηκαν από τον Bergel,134 οι
Carew et al133 βρήκαν το ότι ο λόγος του συντελεστή όγκού ως προς αυτόν της διάτµησης
είναι της τάξης του 103 και δικαιολογεί την υπόθεση της ασυµπιεστότητας εντός της
γραµµικής θεωρίας. Παρόµοια, ο Lawton135 και Dobrin και Rovick136 βρήκαν ότι οι αρτηρίες,
παραµορφώνονται σχεδόν ισόχωρα υπό πολλών διαφορετικών τύπων φόρτισης και έτσι η
ασυµπιεστότητα ισχύει τουλάχιστον γενικά.
Πιο πρόσφατα, οι Chuong και Fung137 έκαναν πειράµατα ακτινικής συµπίεσης σε ορθογώνια
δοκίµια αορτής κουνελιών των οποίων τα άκρα ήταν ανοιχτά, ώστε να επιτρέπεται η µέτρηση
του ρευστού που εξάγεται λόγω της συµπίεσης. Αν και αυτή η διάταξη επέτρεπε τη µέτρηση
του επιθυµητού φαινόµενου, ίσως η έκκριση του ρευστού να έχει αυξηθεί τεχνητά λόγω των
κοµµένων άκρων που ήταν εκτεθειµένα στον αέρα, σε σχέση µε την φυσιολογική κατάσταση
όπου τα αγγεία περιβάλλονται από ρευστά. Παρόλα αυτά, οι Chuong και Fung137 βρήκαν ότι
η έκκριση του υγρού ήταν µόνο το 0,5% µε 1,26% του αρχικού απαραµόρφωτου αρτηριακού
όγκου ανά 10 kPa ασκούµενης ακτινικής τάσης στο εύρος των τάσεων µεταξύ 0 µε 30 kPa.
Όπως αναµενόταν, αυτές οι τιµές είναι ελαφρώς υψηλότερες από το 0,13% που αναφέρθηκαν
από τους Carew et al133 των οποίων οι µετρήσεις έγιναν σε εµβαπτισµένες αρτηρίες (οι οποίες
απέκλειαν την άµεση µέτρηση της κίνησης του ρευστού προς ή από το τοίχωµα). Παρά την
ύπαρξη κάποιων διαφορών, αυτά τα δεδοµένα δείχνουν ότι η ασυµπιεστότητα είναι µία
λογική παραδοχή για τη µηχανική των αρτηριών σε πολλά προβλήµατα, περιλαµβανοµένων
ισοθερµικών, σχεδόν φυσιολογικών φορτίσεων. Για άλλα προβλήµατα, για παράδειγµα σε
αυτά στα οποία περιλαµβάνεται η µετακίνηση των ρευστών εντός του τοιχώµατος και τα
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οποία συνδέονται µε τη µεταφορά µάζας, (π.χ. στην αρτηριοσκλήρυνση) θα πρέπει να η
συµπιεστότητα να λαµβάνεται υπ’ όψιν.

2.6.4 Παραµένουσες Τάσεις
Η εύρεση ενός κατάλληλου γεωµετρικού συστήµατος αναφοράς είναι απαραίτητη για τον
ορισµό των τάσεων, των παραµορφώσεων, της δυσκαµψίας και της συµµετρίας, και κατά
συνέπεια κρίσιµη για την κατάστρωση των καταστατικών εξισώσεων και την ανάλυση των
τάσεων. Για ένα στερεό, συνήθως ψάχνουµε για την πιο απλή φυσιολογική διάταξη, η οποία
είναι αρχικά ελεύθερη από τάσεις και στην οποία το υλικό σώµα επιστρέφει µετά από
οποιαδήποτε αναστρέψιµη διαδικασία. Το 1973 επισηµάνθηκε από τον Fung138 ότι µία τέτοια
απλή φυσιολογική διάταξη δεν είναι υπαρκτή για τους µαλακούς ιστούς. Αντίθετα, καθώς
αυτοί αλλάζουν συνεχώς (π.χ. µεγαλώνουν, αναδιατάσσονται, γερνούν και παθαίνουν
διάφορες αρρώστιες), υπόκεινται σε πολλές µη αναστρέψιµες µεταβολές. Για το λόγο αυτό,
ίσως στην καλύτερη περίπτωση να υπάρχει µια σειρά από φυσιολογικές διατάξεις, κάθε µία
από τις οποίες να είναι κατάλληλη σε κάποια διαφορετική ανάλυση. Για παράδειγµα, για
προβλήµατα που εξελίσσονται σε σύντοµο χρόνο (π.χ. in vitro πειράµατα και κλινικές
διαδικασίες), ίσως να είναι επαρκής η εύρεση ενός παρόντος συστήµατος αναφοράς. Παρόλα
αυτά, η διαπίστωση της ύπαρξης παραµενουσών τάσεων στις αρτηρίες που έχουν εξαχθεί από
το σώµα και δε δέχονται κανένα φορτίο είναι µέγιστης σηµασίας για τον προσδιορισµό του
συστήµατος αναφοράς.
Παραµένουσες τάσεις είναι οι τάσεις οι οποίες υπάρχουν σε ένα σώµα, απουσία εξωτερικών
φορτίων. Φαίνεται ότι ο Bergel134 ήταν από τους πρώτους που αναφέρθηκαν στις
παραµένουσες τάσεις των αρτηριών. Αυτός έγραψε ότι ‘ όταν µια αρτηρία κοπεί κατά το
µήκος της θα χάσει το αρχικό κυλινδρικό σχήµα της…Αυτό σίγουρα υπονοεί την ύπαρξη
κάποιου βαθµού τάσεων ακόµα και όταν δεν υπάρχουν διασταλτικές πιέσεις’. Ο McDonald139
κατέγραψε ένα παρόµοιο εύρηµα. Οι Skalak et al.140 πρότειναν επιπλέον ότι οι παραµένουσες
τάσεις θα µπορούσαν να είναι απαραίτητες για την διασφάλιση µιας συµβατής ανάπτυξης των
ιστών. Όµως ήταν οι ανεξάρτητες εργασίες του Y.C. Fung141 και του R.N. Vaishnav142 και
των συνεργατών τους, οι οποίες έδωσαν προσοχή στις παραµένουσες τάσεις και
παραµορφώσεις των αρτηριών. Λίγο αργότερα, οι Chuong και Fung121 και Takamizawa και
Hayashi122 έδειξαν ποσοτικά τη µεγάλη σηµασία και επίπτωση που έχει η ύπαρξη των
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παραµενουσών τάσεων στις αρτηρίες. Αυτές οι δύο εργασίες σηµάδεψαν την έναρξη της
σηµαντικής µελέτης που έχει γίνει στο ζήτηµα των παραµενουσών τάσεων των αρτηριών και
γενικότερα των µαλακών ιστών.

A

B

Γ

Εικόνα 2.6.4/2. Φωτογραφίες από κοινό µικροσκόπιο αρτηριακών δακτυλιδιών (Α)

µονιµοποιηµένα σε πίεση 120 mmHg, (Β) στην κατάσταση µηδενικών φορτίων και (Γ) στην
κατάσταση µηδενικών τάσεων. Παρατηρούµε τον αυξηµένο κυµατισµό της έσω ελαστικής
µεµβράνης στην κατάσταση µηδενικών φορτίων κάτι το οποία καταδεικνύει την ύπαρξη
συµπιεστικών δυνάµεων.

Να σηµειωθεί ότι τα αρτηριακά δακτυλίδια ανοίγουν όταν κοπούν ακτινικά. Αυτό το άνοιγµα
προκύπτει ως αποτέλεσµα της προσπάθειας του κοµµένου δακτυλιδιού να µειώσει την
αποθηκευµένη ενέργεια παραµόρφωσης. Λόγω της µορφής του ανοίγµατος των δακτυλιδιών
φαίνεται ότι το εσωτερικό τοίχωµα του άθικτου και αφόρτιστου δακτυλιδιού είναι υπό
συµπίεση ενώ το εξωτερικό τοίχωµα είναι υπό έκταση. Επιπλέον αυτή η παρατήρηση µπορεί
να φανεί και από την ιστολογία. Στην εικόνα 2.6.4/2 φαίνεται ότι το εσωτερικό ελαστικό
πέταλο είναι λιγότερο κυµατιστό στη φυσιολογικά φορτισµένη (A) και στην κοµµένη (Γ)
διάταξη, από ότι στην αφόρτιστη, άθικτη (Β) διάταξη του. Αυτή η αύξηση στον κυµατισµό
είναι πιθανό να οφείλεται σε συµπιεστικές δυνάµεις στο εσωτερικό µέρος του τοιχώµατος. Οι
Saini et al.143 χρησιµοποιώντας µεθόδους επιλεκτικής απορρόφησης των διαφόρων
συστατικών του αρτηριακού τοιχώµατος, έδειξαν επιπλέον, ότι η ελαστίνη είναι υπεύθυνη για
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µεγάλο µέρος παραµενουσών τάσεων στο φυσιολογικό αρτηριακό τοίχωµα. Οι Zeller και
Skalak144 παροµοίως ανέφεραν ότι η ελαστίνη ίσως να βρίσκεται υπό παραµόρφωση λόγω
παραµενουσών τάσεων. Αυτή η παρατήρηση φαίνεται λογική καθώς το ενδοτοιχωµατικό
κολλαγόνο είναι σε µεγάλο βαθµό κυµατιστό στην αφόρτιστη κατάσταση και πιστεύεται ότι
υπεύθυνη για τη µηχανική συµπεριφορά των αρτηριών κοντά σε αυτή τη κατάσταση είναι η
ελαστίνη.100 Όπως όµως ειπώθηκε από τους Zeller και Skalak144 πολλά αποµένουν να
µάθουµε για το ρόλο των ξεχωριστών συστατικών της εξωκυττάριας µήτρας.

Εικόνα 2.6.4/1. Η επίδραση των παραµενουσών παραµορφώσεων στην κατανοµή των

τάσεων κατά το πάχος του τοιχώµατος. Κατά τη διάταση το εσωτερικό τοίχωµα
παραµορφώνεται περισσότερο από το εξωτερικό. Εάν δεν υπήρχαν παραµένουσες
παραµορφώσεις (πρώτη στήλη), τότε στις φυσιολογικές πιέσεις (100 mmHg) τα εσωτερικά
στρώµατα του αγγειακού τοιχώµατος θα έφεραν πολύ µεγαλύτερες τάσεις σε σχέση µε τα
εξωτερικά. Υπάρχει ένα µη µηδενικό άνοιγµα (τελευταία στήλη) στο οποίο η τάση του
τοιχώµατος είναι οµοιόµορφη στις φυσιολογικές πιέσεις. Το ακριβές άνοιγµα διαφέρει στα
διάφορα αγγεία καθώς ο λόγος του πάχους του τοιχώµατος προς την εσωτερική διάµετρο και
οι ιδιότητες των υλικών διαφέρουν.7
Αν κάποιος θεωρήσει ότι η παραµένουσα τάση σε κάποιο σηµείο ενός αρτηριακού
δακτυλιδιού δεν εξαρτάται από την περιφερειακή θέση (δηλαδή, υπάρχει αξονική συµµετρία),
η µέτρηση της εσωτερικής και της εξωτερικής περιµέτρου του αρτηριακού δακτυλιδιού πριν
και µετά το κόψιµο του θα του ήταν αρκετές για να πάρει πληροφορίες για τους λόγους της
παραµένουσας περιφερικής παραµόρφωσης Λθ στην εσωτερική και στην εξωτερική
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επιφάνεια, αντίστοιχα.145 Πιο σύνθετες πληροφορίες τόσο για τις ακτινικές όσο και για τις
περιφερειακές παραµένουσες παραµορφώσεις µπορούν να παρθούν µε τη χρήση µεθόδων
στις οποίες σηµειώνονται διάφορα σηµάδια κατά µήκος της περιφέρειας των ιστών. Για
παράδειγµα, οι Han και Fung146 έβαλλαν σηµάδια µε µαρκαδόρο σε όλη την περιφέρεια ενός
µη φορτισµένου αρτηριακού δακτυλιδιού και στη συνέχεια µέτρησαν τις διδιάστατες
συντεταγµένες των σηµαδιών τόσο στην άθικτη όσο και αξονικά κοµµένη διάταξη.
Υπολόγισαν τις εντός επιπέδου Green παραµορφώσεις ΕRR και EΘΘ, από τις οποίες µπορούν
να υπολογιστούν οι κύριες παραµορφώσεις (π.χ. Λ2θ = 1 + 2 E ΘΘ ) εάν το Θ είναι κύρια
διεύθυνση, σαν συνάρτηση τόσο των ακτινικών όσο και των περιφερειακών θέσεων. Κάποια
από τα σηµαντικότερα ευρήµατα ήταν: (1) οι παραµένουσες παραµορφώσεις είναι σχεδόν
ανεξάρτητες από την περιφερειακή θέση στα ευθύγραµµα αγγεία (π.χ. κατιούσα αορτή) αλλά
ποικίλουν ανάλογα µε τη περιφερειακή θέση στα καµπυλωτά αγγεία (π.χ. αορτικό τόξο), (2)
τα ERR και EΘΘ διέφεραν σχεδόν γραµµικά κατά το πάχος του τοιχώµατος, µε EΘΘ = 0 στο
σχεδόν 41% της απόστασης από την εσωτερική προς την εξωτερική επιφάνεια, και (3) για τα
δακτυλίδια που προέρχονται από ευθύγραµµα δοκίµια και είναι σχεδόν κυκλικά κατά τη
διατοµή τους, οι λόγοι της αποµένουσας παραµόρφωσης Λρ και Λθ µπορούν να εκτιµηθούν µε
τη χρήση ενός βολικού θεωρητικού τύπου που προτάθηκε από τους Chuong και Fung121 µε
την παραδοχή ότι ο λόγος της αξονικής παραµένουσας παραµόρφωσης είναι Λζ ≈ 1.
Ειδικότερα, οι Chuong και Fung121 πρότειναν ότι η γωνία του ανοίγµατος Θ0 µπορεί να
χρησιµοποιηθεί σαν µία απλή µέτρηση των παραµενουσών παραµορφώσεων (σηµείωση: Θ0
= π ακτίνια απουσία παραµενουσών παραµορφώσεων, έτσι αύξηση της παραµένουσας
παραµόρφωσης, η οποία θα προκαλούσε αύξηση στο άνοιγµα του δακτυλιδιού, φαίνεται µε
µείωση των τιµών του Θ0 από το π). Καθώς η µέτρηση των περιφερειών είναι εύκολη έχουµε
2Θ 0 R i = Li , 2Θ 0 Ra = La

(2.6.4/1)

όπου Li και La είναι οι µετρήσεις των περιφερειών των εσωτερικών και εξωτερικών
επιφανειών, και

(

)

(

Θ 0 Ra2 − Ri2 = πΛ ζ ρ a2 − ρι2

)

(2.6.4/2)

Την οποία επιβάλει η ασυµπιεστότητα κατά τη διαδικασία της κοπής. Θεωρώντας ότι τα ρi
και ρa είναι επίσης εύκολο να µετρηθούν, οι εξισώσεις µπορούν να λυθούν ως προς τους τρεις
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αγνώστους, Ri, Ra και Θ0. Επιπλέον, επειδή το Θ0 µειώνεται καθώς η παραµένουσα
παραµόρφωση ή το άνοιγµα του δακτυλιδιού αυξάνονται, έχουν προταθεί άλλες δύο
µετρήσεις του ανοίγµατος. Πρώτον το Φ = 2(π − Θ 0 ) και το Φ 0 = Φ = π − Θ 0 .
2

Εικόνα 2.6.4/3. Σχηµατική απεικόνιση ενός ανοιγµένου αορτικού δακτυλιδιού, και της

ποσοτικοποίησης του µέσω της γωνίας του ανοίγµατος Θ0. Επίσης σηµειώνονται οι µετρήσεις
του Φ = 2(π – Θ0) και Φ0 = (π – Θ0)

Πρώτον, θα πρέπει να αναρωτηθούµε αν ένα απλό αξονικό κόψιµο είναι ικανό να
ελευθερώσει όλες τις παραµένουσες τάσεις ενός αφόρτιστου δοκιµιού. Για το λόγο αυτό, οι
Liu και Fung147, 148 και οι Han και Fung146, 149 έκαναν µία απλή, ακτινική τοµή σε διάφορες
θέσεις δακτυλιδιών κατά µήκος της περιφέρειας τους καθώς και πολλά κοψίµατα σε άλλα
δακτυλίδια. Ανέφεραν ότι ένα ακτινικό κόψιµο απελευθερώνει το µεγαλύτερο µέρος των
παραµενουσών τάσεων και ότι η τιµή του ανοίγµατος είναι ανεξάρτητη από τη θέση του
κοψίµατος (αν και για λόγους προτυποποίησης θα πρέπει να επιλέγεται ένα σηµείο).
Αντίθετα, οι Vossoughi et al.150 έδειξαν ότι εάν το αρτηριακό τοίχωµα διαχωριστεί στο
εξωτερικό και στο εσωτερικό του δακτυλίδι, το άνοιγµα που σχετίζεται µε το κάθε αξονικό
κόψιµο είναι διαφορετικό, φανερώνοντας έτσι ότι ένα αξονικό κόψιµο δεν είναι αρκετό για
την απελευθέρωση όλων των παραµενουσών τάσεων. Οι Greenwald et al.151 έκαναν µια
σειρά από πειράµατα για να εξετάσουν αυτήν την παρατήρηση. Τοποθέτησαν αρτηριακά
δείγµατα σε άξονες, τα πάγωσαν και µετά τα επεξεργάστηκαν για να αφαιρέσουν τα
εσωτερικά και εξωτερικά µέρη τους. Ακολούθως τα ακτινικά κοψίµατα των ξεπαγωµένων και
επεξεργασµένων δειγµάτων έδειξαν ότι το εξωτερικό δακτυλίδι είχε µικρότερο άνοιγµα και
το εσωτερικό δακτυλίδι µεγαλύτερο άνοιγµα σε σύγκριση µε αυτό του ολόκληρου
αρτηριακού δοκιµίου. Αν και η διαπίστωση αυτή είναι σε συµφωνία µε αυτή των Vossoughi
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et al.,150 η πτυχή αυτή των παραµενουσών τάσεων και παραµορφώσεων χρίζει περαιτέρω
εξέτασης. Συγκεκριµένα, καθώς οι παραµένουσες τάσεις είναι αυτο-ισορροπούµενες, η
αποµάκρυνση ενός µέρους του σώµατος που έχει παραµένουσες τάσεις αναγκάζει αυτές του
υπόλοιπου σώµατος να αλλάξουν. Τέτοιες αλλαγές αναµένεται να επιφέρουν µεταβολές,
ιδιαίτερα σε χονδροειδείς µετρήσεις των παραµενουσών τάσεων, όπως είναι αυτές του
ανοίγµατος. Οι παραµένουσες τάσεις θα πρέπει να αντιµετωπίζονται σαν ένα πρόβληµα που
σχετίζεται µε τις συνοριακές τιµές του και έτσι οι εµπειρικές παρατηρήσεις δεν είναι επαρκείς
από µόνες τους.
Επιπλέον, θα πρέπει να αναρωτηθούµε πως διάφορες εξωτερικές καταστάσεις και εγγενή
φαινόµενα µπορούν να επηρεάσουν το άνοιγµα. Για παράδειγµα ο Fung και οι συνεργάτες
του ανέφεραν ότι το άνοιγµα είναι σχεδόν ανεξάρτητο από τη θερµοκρασία του διαλύµατος
του λουτρού στο οποίο γίνεται η µέτρηση (από 25° µέχρι 40° C), ένα εύρηµα που
επιβεβαιώθηκε και από τους Badrek-Amoundi et al.152 Η µη εξάρτηση του ανοίγµατος από τη
θερµοκρασία, σε αυτό το εύρος των θερµοκρασιών, είναι σε συµφωνία µε την δηµοσίευση
από τους Kang et al.,153 όπου είχε διαπιστωθεί µη εξάρτηση της παθητικής µηχανικής
συµπεριφοράς των αρτηριών στο ίδιο εύρος θερµοκρασιών. Οι Hang και Fung,146 έδειξαν
επίσης ότι το άνοιγµα συνεχίζει να αυξάνεται για 15 µε 30 περίπου λεπτά µετά την
πραγµατοποίηση του κοψίµατος, κάτι το οποίο δείχνει µια ιξωδοελαστική συµπεριφορά των
παραµενουσών τάσεων. Οι περισσότερες µετρήσεις πλέον γίνονται 20 λεπτά µετά το κόψιµο
και η βισκοελαστικότητα δε λαµβάνεται υπόψη. Ένα πιο σύνθετο ερώτηµα που τίθεται είναι
κατά πόσο αυτές οι µετρήσεις επηρεάζονται από τη σύσταση του λουτρού και κατά συνέπεια
τον τόνο του λείου µυϊκού κυττάρου. Ο Fung και οι συνεργάτες του146,

147, 148

αρχικά

ανέφεραν ότι δεν βρήκαν διαφορές στο άνοιγµα αρτηριακών δακτυλίων που είχαν εκτεθεί σε
ουσίες που µεταβάλλουν τη σύσπαση του λείου µυϊκού κυττάρου, όπως είναι το KCl, το
αιθυλενοδιαµιδικό τετρα-οξικό οξύ, η παπαβερίνη, η προπρανολόλη, ή τα ποικίλα επίπεδα
οξυγόνου, έτσι υπέθεσαν ότι αυτή η µη ευαισθησία στο λείο µυϊκό τόνο υπήρχε λόγω της
σύµπτωσης του κέντρου µάζας των λείων µυϊκών κυττάρων µε τον φυσικό άξονα κάµψης, το
οποίο πρότειναν πως σηµαίνει ότι η σύσπαση των λείων µυϊκών κυττάρων έχει αποτέλεσµα
την οµοιόµορφη περιφερειακή συστολή χωρίς κάµψη. Ο Humphrey154 αµφισβήτησε αυτά τα
αποτελέσµατα λόγω του ελλιπή ελέγχου των πειραµατικών συνθηκών καθώς και λόγω του
σχολίου που είχε γίνει από τους Liu και Fung148 ότι το µετρούµενο άνοιγµα ήταν σηµαντικά
διαφορετικό όταν η αρτηρία ήταν τοποθετηµένη σε οξυγονωµένο διάλυµα για περισσότερο
της µίας ώρας πριν κοπεί και µετρηθεί. Επιπλέον, σε µια πιο προσεκτική µελέτη, οι
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Matsumoto et al.155 έδειξαν ότι η δράση του λείου µυϊκού κυττάρου επηρεάζει τη µέτρηση
του ανοίγµατος. Αυτοί µέτρησαν το άνοιγµα στη θωρακική αορτή ποντικών, η οποία ήταν
εµβαπτισµένη σε ένα διάλυµα Krebs-Ringer στους 37°C, στο οποίο παρεχόταν οξυγόνο,
καθώς και σε διαλύµατα τα οποία περιείχαν NE σε συγκέντρωση 10-5 M, ή νιτροπρωσσικό
άλας στην ίδια συγκέντρωση. Φάνηκε ότι το άνοιγµα αυξανόταν µε την αύξηση της
σύσπασης του λείου µυϊκού τόνου και µειωνόταν µε τη χαλάρωση του. Οι Zeller και
Skalak,144 αντιθέτως ανέφεραν αύξηση του ανοίγµατος (σε σύγκριση µε την βασική
φυσιολογική κατάσταση) λόγω χαλάρωσης του λείου µυϊκού κυττάρου µε την επίδραση
αδενοσίνης. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει η ανάγκη κατάλληλου ορισµού της φυσιολογικής
κατάστασης µε βάση την οποία θα αναφέρονται οι µεταβολές. Ασχέτως αποτελεσµάτων, τα
δεδοµένα αυτά έδειξαν ότι ο τόνος του λείου µυϊκού κυττάρου πρέπει να ελέγχεται και να
αναφέρεται στις έρευνες για τις παραµένουσες τάσεις και επιπλέον δίνουν ενδιαφέροντα
δεδοµένα σχετικά µε το ρόλο της κατάστασης του λείου µυϊκού κυττάρου στο πεδίο των
οµοιοστατικών τάσεων. Μια χρονολογική ανασκόπηση αυτού του θέµατος φανερώνει πόσο
σηµαντική είναι η κατανόηση και ο έλεγχος της φυσιολογικής κατάστασης ενός δείγµατος
κατά τη διάρκεια της εµβιοµηχανικής του µελέτης.
Βασισµένοι σε απλές αξονικές τοµές, ο Fung και άλλοι έχουν δηµοσιεύσει πολλά άλλα
ενδιαφέροντα και σηµαντικά ευρήµατα για τις παραµένουσες τάσεις κοντά στη παθητική
κατάσταση. Οι Han και Fung146 έδειξαν ότι το άνοιγµα διαφέρει ανάλογα µε το εξεταζόµενο
ζωικό πρότυπο, ενώ οι Saini et al.143 ανέφεραν ότι έχει την τάση να είναι µικρότερο στα
θηλυκά. Όπως και η µικροδοµή, έτσι και το άνοιγµα διαφέρει σηµαντικά κατά µήκος του
αρτηριακού δέντρου καθώς και ύστερα από µεταβολές της βασικής κατάστασης των
αρτηριών. Για παράδειγµα, το άνοιγµα τείνει να (1) µεγαλώνει µε την ηλικία,143 (2) να
αυξάνεται κατά τις πρώτες (περίπου 10) ηµέρες της υπέρτασης αλλά εν συνεχεία µειώνεται
σε µία σταθερή τιµή η οποία είναι µικρότερη από τη φυσιολογική156, 157 και (3) αυξάνεται τις
30 πρώτες ηµέρες ύστερα από την επιβολή διαβήτη µέσω στρεπτοζωτοσίνη στους
αρουραίους, και εν συνεχεία παραµένει σταθερό.148 Να σηµειώσουµε επίσης ότι οι Liu και
Fung148 πρότειναν ότι ‘µια αύξηση στο άνοιγµα σηµαίνει ότι το έσω τοίχωµα έχει µεγαλώσει
γρηγορότερα από το έξω, ενώ µία µείωση του σηµαίνει ότι το έξω τοίχωµα έχει µεγαλώσει
περισσότερο’. Γι’ αυτόν και άλλους λόγους, η περαιτέρω µελέτη της ιστοµηχανικής και των
επακόλουθων αλλαγών στις παραµένουσες τάσεις θα συνεχίσει να παίζει σηµαντικό ρόλο στη
ποσοτικοποίηση της ανάπτυξης και της αναδιάταξης.
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Οι σχετικές τιµές των παραµενουσών τάσεων που σχετίζονται µε την αξονική παραµόρφωση
Λζ δεν έχουν λάβει ανάλογη προσοχή αν και η σηµασία τους είναι εµφανής. Οι Takamizawa
και Hayashi122 ανέφεραν µια τιµή του Λζ = 1,015, αν και δεν είναι ξεκάθαρο το πώς αυτό
υπολογίστηκε. Οι Kang και Humphrey158 ανέφεραν µια παραπλήσια τιµή του Λζ = 1,018, η
οποία υπολογίστηκε επιβάλλοντας αξονική ισορροπία στη µη φορτισµένη άθικτη διάταξη µε
βάση τα δεδοµένα των Chuong και Fung121 για τις καρωτίδες αρτηρίες κουνελιών. Οι Chuong
και Fung υπέθεσαν ότι Λζ ≡ 1, αγνοώντας έτσι την αξονική ισορροπία στην αφόρτιστη
διάταξη. Αυτή η αξίωση θεωρήθηκε λογική αργότερα από τους Han και Fung159 βασισµένοι
σε απευθείας µετρήσεις καθώς και σε υπολογισµούς στους οποίους συνέκριναν ένα Λθ = 1 µε
τιµές µεταξύ του 0,6 και 1,4 ένα µη λογικό και έτσι παραπλανητικό εύρος τιµών.

2.6.5. Ελαστικότητα και Μη-γραµµικότητα
Σύµφωνα και µε την ιστολογία, η συµπεριφορά που επιδεικνύεται από ένα αγγείο στην
παθητική και στην ενεργητική του κατάσταση εξαρτάται από τη θέση του στο αγγειακό
δέντρο. Η διαπίστωση αυτή έχει εξεταστεί από τον Cox104-106 σε in vitro πειράµατα πίεσηςδιαµέτρου τα οποία πραγµατοποιήθηκαν στο in situ µήκος των αρτηριών, σε διάφορες
αρτηρίες σκύλων παραπλήσιας ηλικίας. Η µηχανική τους συµπεριφορά σε πεπερασµένες
παραµορφώσεις και στις δύο καταστάσεις είναι µη γραµµική. Αν και η ενεργητική και η
παθητική µηχανική συµπεριφορά διασυνδέονται, πρώτα θα πρέπει να αναπτυχθούν
διαφορετικές καταστατικές περιγραφές για την κάθε κατάσταση.

2.6.5.1. Παθητική Απόκριση
Απουσία του λείου µυϊκού τόνου, τα αγγεία παρουσιάζουν, (α) υστέρηση κατά τη κυκλική
τους φόρτιση, (β) χαλάρωση της τάσης υπό σταθερή έκταση και (γ) ερπυσµό υπό σταθερή
φόρτιση. Έτσι η αγγειακή συµπεριφορά, αν και είναι σε µεγάλο βαθµό ανεξάρτητη από το
ρυθµό επιβολής των παραµορφώσεων,160 µπορεί να χαρακτηριστεί ως ιξωδοελαστική. Όπως
φαίνεται και από τις πειραµατικές καµπύλες (Εικόνα 2.6.5.1/1), τα αγγεία µετά από τη
µηχανική τους προετοιµασία, επιδεικνύουν µία σχεδόν επαναλαµβανόµενη απόκριση σε
κυκλική φόρτιση (συµπεριφορά η οποία µοιάζει µε την άµβλυνση των τάσεων (stress
softening) που επιδεικνύουν υλικά όπως το λάστιχο). Έτσι, στα περισσότερα προβλήµατα,
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συµπεριλαµβανοµένης και της κυκλικής φόρτισης, η αγγειακή συµπεριφορά µπορεί να
θεωρηθεί ως ψευδοελαστική. Η προσέγγιση αυτή είναι πολύ χρήσιµη στη µελέτη της
φυσιολογίας των αγγείων καθώς στην πραγµατικότητα αυτές υπόκεινται σε κυκλικά
αιµοδυναµικά φορτία. Για τη µελέτη όµως άλλων σηµαντικών εφαρµογών, ίσως θα έπρεπε να
θεωρείται µία πλήρως ιξωδοελαστική συµπεριφορά (π.χ. στη µελέτη της αγγειοπλασίας µε
µπαλονάκι), ή µικτή συµπεριφορά (π.χ. για τη µελέτη της αθηρογένεσης). Από τα παραπάνω
βλέπουµε ότι για την περιγραφή του ίδιου υλικού είναι συχνά αναγκαίες πολλές καταστατικές
σχέσεις, οι οποίες περιγράφουν τη συµπεριφορά του κάτω από διαφορετικές συνθήκες.

Εικόνα 2.6.5.1/1. Χαρακτηριστική συµπεριφορά µιας στεφανιαίας αρτηρία από αγελάδα υπό

παθητικές συνθήκες. (Α) Κυκλική απόκριση σε πείραµα µονοαξονικού εφελκυσµού όπου
φαίνεται η ελάττωση της υστέρησης ύστερα από 15 κύκλους. (Β) Χαλάρωση της
µονοαξονικής τάσης του ίδιου δοκιµίου.

Πολλές από τις εκτιµήσεις που έχουµε για τη γενική χαρακτηριστική συµπεριφορά των
αρτηριών στη παθητική τους κατάσταση προέρχονται από τα in vitro πειράµατα που
εκτελέστηκαν ανεξάρτητα από το 1970 από τους R.H. Cox102,

103, 104, 105, 106, 107

και P.B.

Dobrin.123 Για παράδειγµα, καθώς η αξονική έκταση των αγγείων αυξάνεται, κατά την
άσκηση εσωτερικής κυκλικής πίεσης αυτά τείνουν να γίνουν πιο δύσκαµπτα στη
περιφερειακή τους διεύθυνση. Αυτή η συµπεριφορά είναι αναµενόµενη, καθώς παρόµοια
συµπεριφορά επιδεικνύεται από τους περισσότερους µαλακούς ιστούς κατά την εκτέλεση
διαξονικών πειραµάτων. Αντίθετα, η συµπεριφορά της αξονικής δύναµης γίνεται λιγότερο
ευαίσθητη προς τις αλλαγές της διαµέτρου. Αυτό δείχνει µια µη προσδοκούµενη σύνθετη
σύζευξη ανάµεσα στην περιφερειακή και την αξονική διεύθυνση, η οποία µπορεί να
διαφωτιστεί περεταίρω από τις παρακάτω παρατηρήσεις. Η συµπεριφορά της αξονικής
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δύναµης στο in vivo µήκος είναι σχετικά ανεξάρτητη από τις αλλαγές στην ενδοαυλική πίεση,
κάτι που έχει διαπιστωθεί, για παράδειγµα, στις καρωτίδες, µηριαίες, λαγόνιες και
στεφανιαίες αρτηρίες. Αυτό το χαρακτηριστικό αντανακλά µια ενδιαφέρουσα, αν και µη
εξακριβωµένη, δοµή του τοιχώµατος, η οποία αναδιαµορφώνεται κατά τη διάρκεια διάφορων
δοκιµασιών. Για παράδειγµα, οι van Loon et al.,161 και αργότερα οι Weizsacker et al.,162
έδειξαν ότι τα δεδοµένα της αξονικής δύναµης προς το µήκος επιδεικνύουν ένα σηµείο
διασταύρωσης κοντά στην in vivo αξονική έκταση κατά τη διάρκεια πολλών πειραµάτων
σταθερής πίεσης. Άλλοι µελετητές (π.χ. von Maltzahn et al.,120 Takamizawa και Hayashi,122
Dobrin,163 Weizsacker και Pinto,164 Humphrey et al.,165) έδειξαν ότι η αξονική δύναµη που
χρειαζόταν για να διατηρηθεί η αξονική παραµόρφωση λ σταθερή κατά την αύξηση της
διάτασης (1) µεγαλώνει όταν το λ είναι µεγαλύτερο της in vivo τιµής, (2) µειώνεται όταν το λ
είναι µικρότερο της in vivo τιµής και (3) παραµένει σχεδόν σταθερή όταν το λ είναι κοντά στη
in vivo τιµή. Μία συνέπεια αυτού του φαινόµενου είναι ότι η αρτηρία δε καταναλώνει έργο
κατά τον επιµήκη άξονα της κατά τη κυκλική της φόρτιση στο in vivo µήκος της, κάτι το
οποίο είναι ιδιαίτερα συµφέρον από ενεργειακή άποψη.
Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να αναλυθεί η έννοια των παθητικών ιδιοτήτων, καθώς σε
πολλές εργασίες γίνεται προσπάθεια ποσοτικοποίησης αυτής της συµπεριφοράς. Να
σηµειωθεί ότι µία αρτηρία που εξάγεται από ένα σώµα για να υποβληθεί σε in vitro
δοκιµασίες είναι αποµονωµένη από τις φυσιολογικές και τις νευρικές διεγέρσεις που δέχεται
κατά τη λειτουργία της. Για το λόγο αυτό η κατάσταση της αρτηρίας εξαρτάται κυρίως από
το εξωκυτταρικό της περιβάλλον, δηλαδή κυρίως το διάλυµα στο οποίο είναι εµβαπτισµένη
κατά τη διάρκεια των δοκιµασιών. ∆υστυχώς, δεν υπάρχει κάποιο κοινώς αποδεκτό διάλυµα
για τη διενέργεια παθητικών δοκιµών. Ο Cox103 ανέφερε ότι οι καρωτίδες αρτηρίες σκύλων
συµπεριφέρονταν σχεδόν παρόµοια όταν δοκιµάζονταν σε οξυγονωµένο διάλυµα
φυσιολογικού άλατος (∆ΦΑ) στους 37° C, είτε στο ίδιο ∆ΦΑ µε κυανιούχο κάλιο KCN (0,9
mM), ιωδιούχο άλας οξικού οξέος (1,0 mM) και δινιτροφαινόλη (0,2 mM), το τελευταίο εκ
των οποίων είναι µεταβολικό δηλητήριο. Αυτά τα δεδοµένα δείχνουν ότι το ∆ΦΑ είναι
επαρκές για παθητικά πειράµατα. Οι Dobrin και Doyle166 και van Loon et al.,161 οµοίως
αρχικά χρησιµοποίησαν KCN (100 mg/L) για τη χαλάρωση των λειών µυϊκών κυττάρων των
δοκιµίων τους, αλλά αργότερα χρησιµοποίησαν µόνο απλό ∆ΦΑ. Οι Takamizawa και
Hayashi122 επίσης χρησιµοποίησαν ένα απλό διάλυµα Krebs-Ringer. Σε αντίθεση, οι Vito και
Hickey167 χρησιµοποίησαν ένα διάλυµα απλού άλατος, οι Fung et al.160 χρησιµοποίησαν ένα
διάλυµα Krebs χωρίς Ca2+, και οι Cox168 και Weizsacker et al.162 και Humphrey et al.165
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χρησιµοποίησαν ένα ∆ΦΑ χωρίς Ca2+ στο οποίο είχαν προστεθεί 2 mM αίθυλογλυκολο
τετρα-οξικό οξύ, το οποίο είναι αντιδραστήριο του ασβεστίου. Οι Kang et al.153
χρησιµοποίησαν ένα ∆ΦΑ χωρίς Ca2+ µε προσθήκη 0,1 mM παπαβερίνης. Υπάρχει ξεκάθαρα
ανάγκη για καλύτερη κατανόηση του ρόλου του κάθε διαλύµατος, όπως και για συµφωνία
στη χρησιµοποίηση ενός διαλύµατος από όλα τα εργαστήρια, κάτι που θα έκανε πιο εύκολη
τη σύγκριση των αποτελεσµάτων.
Η συσχέτιση των αποτελεσµάτων της παθητικής συµπεριφοράς των αρτηριών είναι σχετική
µε το ερώτηµα για την εύρεση ενός κατάλληλου λουτρού που θα χρησιµοποιείται στα
πειράµατα. Βασιζόµενοι στην παρατηρούµενη οµοιότητα της αρτηριακής συµπεριφοράς
ανάµεσα σε πειράµατα που έχουν γίνει σε φυσιολογικά διαλύµατα και σε διαλύµατα που η
λειτουργία των λείων µυϊκών κυττάρων ελαχιστοποιούταν, κάποιοι έχουν συµπεράνει ότι η
απόκριση στην παθητική κατάσταση εξαρτάται µόνο από το τις µηχανικές ιδιότητες της
ελαστίνης και του κολλαγόνου (π.χ. Cox,104 Fronek και Fung169). Κάτι τέτοιο όµως δεν είναι
απαραίτητο ότι ισχύει. Οι παθητικές ουσίες που βρίσκονται µέσα στο λείο µυϊκό κύτταρο
(π.χ. ο κυτταροσκελετός, η κυτταρική µεµβράνη και η περιβάλλουσα κάψα κολλαγόνου), οι
οποίες διασυνδέουν µηχανικά τα κύτταρα µεταξύ τους και µε την εξωκυττάριο µήτρα, πρέπει
να συνεισφέρουν στην συνολική παθητική συµπεριφορά του αρτηριακού τοιχώµατος, αν και
οι γνώσεις µας για την ακριβή µικροδοµή τους δεν είναι προς το παρόν επαρκής ώστε να
προσδιοριστεί η ακριβής συνεισφορά τους. Καθώς τα µικροδοµικά µοντέλα της αρτηριακής
συµπεριφοράς γίνονται όλο και πιο χρήσιµα (π.χ. για το συσχετισµό µεγάλων
παραµορφώσεων και εφαρµοζόµενων φορτίων µε τη µοριακή και κυτταρική απόκριση) αυτό
το ζήτηµα θα γίνεται όλο και πιο έντονο.

2.6.5.2. Ενεργή Απόκριση
Όπως αναφέρθηκε πριν, η επιφάνεια του αυλού και η διατασιµότητα ενός αγγείου εξαρτώνται
από την κατάσταση σύσπασης του λείου µυϊκού κυττάρου και κατ’ επέκταση, µέσω αυτού
του µηχανισµού σύσπασης ρυθµίζονται και τα αιµοδυναµικά χαρακτηριστικά. Η κατανόηση
της εµβιοµηχανικής συµπεριφοράς των αγγείων που βρίσκονται υπό σύσπαση είναι πολύ
σηµαντική για τη κατανόηση τόσο της φυσιολογίας όσο και της παθοφυσιολογίας τους.
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Σε αντίθεση µε την πληθώρα της βιβλιογραφίας για την πολυαξονική παθητική συµπεριφορά
των αρτηριών, τα περισσότερα δεδοµένα για τις ενεργές ιδιότητες προέρχονται από
µονοαξονικά πειράµατα σε αρτηριακούς δακτυλίους ή σε ελικοειδής λωρίδες, οι οποίες
εξάγονται ακολουθώντας τον προσανατολισµό των λείων µυϊκών κυττάρων. Τα πειράµατα
αυτά έχουν κυρίως φαρµακολογική και όχι εµβιοµηχανική χρησιµότητα, καθώς τα
µονοδιάστατα πειράµατα δε µιµούνται τις συνθήκες της πολυαξονικής φόρτισης που
επικρατούν in vivo και δεν είναι κατάλληλα για την εκτίµηση της ανισότροπης
συµπεριφοράς. Επιπλέον, ακόµα και η φαρµακολογική χρησιµότητα αυτών των
µονοαξονικών πειραµάτων έχει πρόσφατα αµφισβητηθεί, καθώς λόγω του εκτεταµένου
κοψίµατος που απαιτείται για να παρθούν τα ελικοειδή ή τα δακτυλιοειδή δοκίµια,
καταστρέφονται σε µεγάλο βαθµό τα λεία µυϊκά κύτταρα, και έτσι ελευθερώνεται το
ενδοκυτταρικά αποθηκευµένο ασβέστιο καθώς και πολλοί µεταβολίτες και πρωτεάσες, κάθε
µία από τις οποίες µπορεί να επηρεάσει µε ανεξέλεγκτο τρόπο την αρτηριακή απόκριση.
Επειδή το άθικτο ενδοθήλιο επηρεάζει πολλές από τις αποκρίσεις του τοιχώµατος των
αγγείων, και η λειτουργία του εξαρτάται από την κατάσταση των τάσεων, υπάρχει επιπλέον
ανάγκη για τη διατήρηση του σε αντίστοιχη µε την πολυαξονική, in vivo, έκταση του.
Παροµοίως, επειδή η σύσπαση των λείων µυϊκών κυττάρων εξαρτάται από το µήκος της
αρτηρίας, δεδοµένα µε φυσιολογική σηµασία µπορούν να ληφθούν καλύτερα µέσω
πειραµάτων πίεσης-διαµέτρου και αξονικής δύναµης-έκτασης σε κυλινδρικά δοκίµια, στα
οποία η in vivo έκταση µπορεί να αντιγραφεί καλύτερα (Cox,170 Dobrin,171 Vinall και
Simone172).
Οι πιο ευρέως χρησιµοποιηµένες, από τις ουσίες που δηµιουργούν ενεργές αποκρίσεις, στις in
vitro µελέτες είναι το KCl και η ΝΕ. Μια χρήσιµη ιδιότητα του KCl είναι ότι µπορεί να
αποµακρυνθεί εύκολα και έτσι µπορούν να εναλλάσσονται ενεργά και παθητικά πειράµατα
στο ίδιο δείγµα. Τα λεία µυϊκά κύτταρα συσπώνται όταν οι αρτηρίες εκτίθενται σε
εξωκυτταρικές συγκεντρώσεις KCl µεγαλύτερες των 10 µε 30 mM, αλλά η µέγιστη απόκριση
απαντάται σε συγκεντρώσεις µεγαλύτερες των 50 µε 80 mM. Να σηµειωθεί ότι αν η
παθητική τάση αφαιρεθεί από τη συνολική τάση σε κάθε παραµόρφωση, µπορούµε να
λάβουµε µια ένδειξη της συνεισφοράς της ενεργής συµπεριφοράς της τάσης προς την
παραµόρφωση. Σε αντίθεση, στις µελέτες των σκελετικών µυών είναι σύνηθες να µετράται η
µονοαξονική δύναµη που παράγεται καθώς το δοκίµιο διατηρείται σε σταθερό µήκος
(ισοµετρική δοκιµασία), ή σε σταθερό φορτίο (ισοτονική δοκιµασία). Οι Dobrin173 και
Cox,174 έδειξαν ότι οι ισόχωρες και οι ισοτονικές δοκιµασίες έδιναν παραπλήσια
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αποτελέσµατα, τα οποία µε τη σειρά τους ήταν όµοια µε τα αποτελέσµατα από πειράµατα
συνεχούς διάτασης. Αυτό το σηµαντικό εύρηµα δικαιολογεί τη χρήση παρόµοιων δοκιµών σε
παθητικές και ενεργητικές καταστάσεις. Όπως και οι παθητικές αποκρίσεις, οι ενεργητικές
δεν είναι ευαίσθητες στο ρυθµό παραµόρφωσης στον οποίο εκτελούνται τα πειράµατα στο
εύρος των 0,2 µε 5 mmHg/s.174 Παρόλα αυτά η ενεργητική απόκριση είναι πιο ευαίσθητη στις
αλλαγές της θερµοκρασίας του λουτρού σε ένα µικρό εύρος, µε τις µέγιστες αποκρίσεις να
επιτυγχάνονται σε θερµοκρασίες µεταξύ 33° και 39° C (τα κύτταρα πεθαίνουν σε
θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 41° C). Τέλος, αν και τα λεία µυϊκά κύτταρα είναι
προσανατολισµένα κατά τη περιφερειακή διεύθυνση στις περισσότερες αρτηρίες, υπάρχει µία
σύµπλεξη µεταξύ της αξονικής και περιφερειακής διεύθυνσης στην ενεργή κατάσταση.175
∆υστυχώς υπάρχουν λίγα δεδοµένα της πολυαξονικής συµπεριφοράς ενεργών αρτηριών.
Συνοψίζοντας, η απόκριση των αρτηριών που βρίσκονται σε σύσπαση είναι µη γραµµική σε
ένα εύρος πεπερασµένων παραµορφώσεων και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως
είναι οι πολυαξονικές παραµορφώσεις, η συγκέντρωση του διεγέρτη και η θερµοκρασία.
Αυτά τα γενικά χαρακτηριστικά είναι αρκετά καλά προσδιορισµένα, όµως υπάρχει ακόµα
ανάγκη για επιπρόσθετα δεδοµένα τα οποία θα ποσοτικοποιούν την απόκριση των ενεργών
αρτηριών ως µια προκαθορισµένη φυσιολογική απόκριση.

2.6.6. Τυπικές Παραµορφώσεις
Η απεικόνιση των παραµορφώσεων, στις οποίες υπόκειται ένα αγγείο υπό διάφορες φορτίσεις
που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, είναι απαραίτητη τόσο για τη θεµελίωση των κατάλληλων
θεωρητικών πλαισίων όσο και για την καθοδήγηση των in vitro µελετών της καταστατικής
συµπεριφοράς. Στις µελέτες, θα πρέπει να καθορίζεται ένα σύστηµα αναφοράς ως προς το
οποίο θα αναφέρονται οι παραµορφώσεις. Το πιο χρήσιµο από αυτά τα συστήµατα ορίζεται
µε βάση τη διάταξη που είναι ελεύθερη από τάσεις.
Εκτός των πεπερασµένων παραµενουσών παραµορφώσεων στα µη φορτισµένα αγγεία, τα
περισσότερα αγγεία στην φυσιολογική in vivo κατάσταση τους είναι σηµαντικά
παραµορφωµένα και κατά την αξονική διεύθυνση. Για παράδειγµα, κατά την εξαγωγή τους,
οι καρωτίδες αρτηρίες έχει αναφερθεί ότι συµπτύσσονται κατά 57%, 51% και 61% σε
σκύλους, 60% σε κουνέλια, και 69% σε αρουραίους, οµοίως, οι λαγόνιες αρτηρίες κουνελιών
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και οι µηριαίες αρτηρίες σκύλων συµπτύσσονται κατά 50% και 48% αντίστοιχα.123, 161, 160, 162,
122

Η αορτή επίσης συµπτύσσεται κατά την εξαγωγή της, αν και το ποσοστό ποικίλει ανάλογα

µε την κατά το µήκος της αορτής θέση. Οι Deng et al.176 ανέφεραν ένα εύρος αορτικής
σύµπτυξης στην αορτή των αρουραίων που ποικίλει µεταξύ 20% στο τόξο και 50% στην
κοιλιακή περιοχή. Πιο πρόσφατα, οι Han και Fung149 ανέφεραν λεπτοµερείς µετρήσεις της in
situ αξονικής παραµόρφωσης λ* (σε µηδενική πίεση αίµατος) σε αορτές χοίρων και σκύλων
ως συνάρτηση της θέσης τους. Συγκεκριµένα, έδειξαν ότι το λ* αυξάνεται µη γραµµικά από
περίπου 1.2 στο/ή κοντά στο αορτικό τόξο µέχρι 1,6 κοντά στην αορτο-λαγόνια διακλάδωση.
Τα αποτελέσµατα από µετρήσεις σε χοίρους και σκύλους ήταν παρόµοια. Επιπλέον µέτρησαν
την επιφάνεια του αυλού Α* σαν συνάρτηση της θέσης και έδειξαν ότι:
⎛ A∗ (x / L ) ⎞
⎛x⎞
⎟⎟
λ ⎜ ⎟ = a − b⎜⎜
A
⎝L⎠
0
⎝
⎠
∗

(2.6.6/1)

όπου x ∈ [0,L], L είναι το συνολικό µήκος της αορτής από την αορτική ρίζα µέχρι την αορτολαγόνια διακλάδωση, α, β είναι παράµετροι και Α0 είναι η µέση επιφάνεια διατοµής της
αορτής. Οι τιµές των α και β ήταν περίπου 1,6 και 0,25 αντίστοιχα. Έτσι φαίνεται ότι στην
αορτή το λ* είναι µεγαλύτερο στις περιοχές όπου το Α* είναι µικρότερο. Βασισµένοι στα δικά
τους αποτελέσµατα και σε προηγούµενα δεδοµένα από τους Tanaka και Fung,177 οι Han και
Fung149 επίσης εκτίµησαν ότι η αξονική δύναµη που χρειάζεται για να επανέρθει η αορτή στο
in situ µήκος της είναι ~0,88 Ν (~90 g). Αυτή η τιµή, µε βάση τις µονοαξονικές εκθετικές
καταστατικές σχέσεις, είναι συγκρίσιµη µε τις απευθείας µετρούµενες συσταλτικές δυνάµεις
σε αγγεία σκύλων, στα οποία έχει αναφερθεί ότι είναι περίπου 0,36 Ν στην καρωτίδα, 0,54 Ν
στην θωρακική αορτή και 1,32 Ν στην κοιλιακή αορτή.119,
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Οι Brossollet και Vito178

παρουσίασαν µία προσέγγιση στη µηχανική συµπεριφορά των αρτηριών η οποία είναι
χρήσιµη για την παρουσίαση της σηµαντικότητας του in vivo µήκους και της αξονικής
δύναµης. Χρησιµοποίησαν µία συνολική (σε σύγκριση µε τις τοπικές) συµπληρωµατική
συνάρτηση ενέργειας, σε όρους συνολικών αξονικών φορτίων και πιέσεων, για να κάνουν µία
τυπική ανάλυση αξονικής σταθερότητας. Ανέφεραν ότι οι ιδιότητες των αγγείων
βελτιστοποιούνται όταν αυτά βρίσκονται στο in vivo αξονικό µήκος τους, κάτι που συχνά
απαντάται στα in vitro πειράµατα όταν υψηλές πιέσεις εφαρµόζονται σε χαµηλές αξονικές
παραµορφώσεις.
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Επιπλέον in vivo αξονική έκταση προκαλείται από κινήσεις των άκρων, για παράδειγµα,
εξαιτίας του λυγίσµατος του γόνατου προκαλείται 20% έκταση στις ανθρώπινες ιγνυακές
αρτηρίες και εξαιτίας της αυχενικής έκτασης, 20% µε 60% έκταση στις καρωτίδες αρτηρίες
των σκύλων.179, 180 Οι παρατηρήσεις αυτές µας δείχνουν ότι θα πρέπει λαµβάνεται προσοχή
όταν µετράµε το in situ µήκος των αγγείων για τον υπολογισµό του φυσιολογικού in vivo
µήκους. Οι εκτάσεις που προκαλούνται από την πίεση του αίµατος τείνουν να είναι µικρές
(π.χ. 1% στην κατιούσα αορτή) εκτός των πνευµονικών αρτηριών και της ανιούσας αορτής
όπου µπορεί να είναι 5% µε 11%.93,
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Υπάρχουν λίγες αναφορές για την in vivo

περιφερειακή έκταση (σε σχέση µε την αφόρτιστη διάταξη) η οποία προκύπτει πρωτίστως
από την πίεση του αίµατος που υπερνικά τη µείωση της διαµέτρου η οποία οφείλεται στην
αξονική παραµόρφωση. Για την καρωτίδα αρτηρία των σκύλων έχει αναφερθεί ότι είναι
περιφερειακά εκτεταµένη κατά 57% στα 100 mmHg in vivo,122 κάτι το οποίο είναι σε
συµφωνία µε το 59% που χρησιµοποιήθηκε από τους Doyle και Dobrin.123 Οι αλλαγές στη
διάµετρο µεταξύ συστολής και διαστολής µπορεί να είναι της τάξης του 10% µε 15% στην
πνευµονική αρτηρία, 6% µε 10% στις καρωτίδες αλλά µόνο 2% µε 5% στην αορτή.179 Γενικά,
οι φυσιολογικές συστολικές/διαστολικές πιέσεις είναι περίπου 120/80 mmHg στις αρτηρίες,
40/30 mmHg στις αρτηριόλες και 9/15 mmHg στις φλέβες.
Είναι εµφανές ότι in vivo τα αγγεία υπόκεινται πεπερασµένες παραµορφώσεις. Παρόλο που οι
ακτινικές παλµικές µετατοπίσεις είναι µικρές, οι αξονικές και οι περιφερειακές εκτάσεις που
παρατηρούνται σε αυτές είναι µεγάλες. Ακόµα, οι παραµορφώσεις που αναφέρθηκαν
παραπάνω εξαρτώνται από την κατάσταση των αγγείων, καθώς σε παθολογικές συνθήκες
(π.χ. υπέρταση, ανεύρυσµα), ή κατά τη διάρκεια κλινικών διαδικασιών (π.χ. αγγειοπλασία,
εµβολεκτοµή), µπορεί να επιβληθούν πολύ µεγαλύτερες παραµορφώσεις. Από τα παραπάνω
γίνεται αντιληπτό ότι για την ποσοτικοποίηση των παραµορφώσεων των αρτηριών χρειάζεται
να χρησιµοποιηθούν κατάλληλες µη γραµµικές µετρήσεις.

2.7. Μηχανική Συµπεριφορά Φλεβών
Η µηχανική συµπεριφορά των φλεβών µελετήθηκε πρώτα από τους MacWilliams το 1902181
και Clark το 1933.182 Σε πιο πρόσφατες µελέτες, οι Azuma και Hasegawa183 εκτέλεσαν
πειράµατα µονοαξονικού εφελκυσµού σε περιφερειακά και επιµήκη δοκίµια φλεβών που
προέρχονταν από εφτά διαφορετικές τοποθεσίες του αγγειακού συστήµατος των σκύλων (από
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την κοίλη έως τη µηριαία φλέβα). Τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης επιβεβαίωσαν αυτό
που αναµενόταν µε βάση την ιστολογία, την ύπαρξη δηλαδή, µεγάλων διαφορών στη
µηχανική συµπεριφορά µεταξύ των διαφορετικών φλεβών. Οι Wesley et al.184 δηµοσίευσαν
αποτελέσµατα από πολυαξονικά πειράµατα σε φυσιολογικές σαφήνειες φλέβες ανθρώπων και
σφαγίτιδες φλέβες σκύλων. Οι φλέβες των σκύλων, µήκους 5 έως 10 cm, αφαιρέθηκαν αφού
πρώτα απολινώθηκαν οι πλευρικές τους διακλαδώσεις. Τα δύο τους άκρα συνδέθηκαν µε
σωληνάκια και αναρτήθηκαν στην πειραµατική συσκευή, η οποία αποτελούταν από ένα
δοχείο µε συµπιεσµένο αέρα, ένα αισθητήρα πίεσης και µία κάµερα 35 χιλιοστών. Η
απόκριση της διαµέτρου ως προς την πίεση καταγράφηκε µετά από δύο ή τρεις κύκλους
προετοιµασίας και κρατώντας κάθε πίεση σταθερή για δύο λεπτά. Το εύρος των πιέσεων στο
οποίο οι φλέβες εξετάστηκαν ήταν από 0 έως 150 mmHg, ενώ παράλληλα εφαρµόζονταν
διάφορα αξονικά φορτία (από 0 έως 20 g, µε ταυτόχρονη εφαρµογή δύναµης 5 g η οποία
επανάφερε τα δοκίµια κοντά στο in situ µήκος τους), κρεµώντας διάφορα βάρη στο
χαµηλότερο σωληνάκι της διάταξης. Κατά τη διεξαγωγή του πειράµατος, το αξονικό φορτίο
αυξανόταν επιπλέον από το υγρό που χρησιµοποιώταν για την αύξηση της πίεσης και από την
αξονική συνεισφορά της πίεσης που επιδρούσε στο κλειστό αξονικό άκρο του ιστού. Αν και
πλέον αυτή η πειραµατική διάταξη είναι ξεπερασµένη τα αποτελέσµατα που προέκυψαν
έδωσαν σηµαντικές πληροφορίες. Συγκεκριµένα οι συγγραφείς βρήκαν ότι η εκτασιµότητα
ήταν µεγαλύτερη στην αξονική διεύθυνση, φτάνοντας περίπου µέχρι 65% παραµόρφωση, ενώ
κατά τη περιφερειακή διεύθυνση η παραµόρφωση έφτανε το µέγιστο της σε πίεση περίπου 30
mmHg. Αυτό το εύρηµα δεν είναι αναπάντεχο καθώς τυπικά οι φλέβες εκτίθενται σε πιέσεις
µικρότερες των 10 mmHg. Παρόλα αυτά ενδιαφέρον παρουσιάζει η επισήµανση των
συγγραφέων ότι δοµικές αλλοιώσεις παρατηρούνταν µόνο σε υψηλότερες των 220 mmHg
πιέσεις. Αυτό το όριο αντοχής δίνει στις φλέβες ένα τεράστιο ‘συντελεστή ασφαλείας’
δεδοµένου των πολύ µικρότερων πιέσεων που παρουσιάζονται in vivo. Επίσης διαπιστώθηκε
ότι η συµπεριφορά της σφαγίτιδας των σκύλων είχε σηµαντικές διαφορές σε σχέση µε την
ανθρώπινη σαφηνή φλέβα, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει το σχόλιο του Rhodin95 για τις µεγάλες
διαφορές στη δοµή των φλεβών κατά µήκος του δικτύου τους. Μία άλλη γενικότερη
παρατήρηση ήταν ότι οι φλέβες είναι λιγότερο ενδοτικές από τις αρτηρίες ειδικά στις χαµηλές
πιέσεις. Οι Sakanishi et al.185 παρουσίασαν µονοδιάστατες εκθετικές σχέσεις τάσηςπαραµόρφωσης για τα προηγουµένως αναφερθέντα δεδοµένα των Azuma και Hasegawa,
αλλά το βασικό µειονέκτηµα αυτών των σχέσεων είναι ότι χρησιµοποιήθηκε γραµµικά
ορισµένη παραµόρφωση. Οι Βerczi et al.186 επίσης µελέτησαν τις αλλαγές στον τόνο του
λείου µυϊκού κυττάρου στο εύρος των φυσιολογικών πιέσεων λειτουργίας τους.
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Οι Brossollet και Vito187 παρουσίασαν τα αποτελέσµατα τους από πολυαξονικά πειράµατα
που εκτέλεσαν στη σαφηνή φλέβα σκύλων (25 mm σε µήκος και 4,5 mm σε διάµετρο). Τα
πειράµατα εκτελέστηκαν σε διάλυµα Hank’s που ήταν σε θερµοκρασία 37°C και περιείχε
παπαβερίνη (12 mg/L). Τα δεδοµένα παρουσιάζονται µέσω ενός ειδικού µοντέλου, το οποίο
όµως είναι δύσκολο να παρουσιαστεί εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες κάποιος θα έπρεπε
να ανατρέξει στο ίδιο το άρθρο.
Συµπερασµατικά, πρέπει να αναφερθεί ότι έχει γίνει πολύ λίγη δουλειά στη µηχανική των
φυσιολογικών φλεβών µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει κάποιος πολυαξονικός καταστατικός
νόµος ο οποίος να µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις διάφορες αναλύσεις. Τέτοιες αναλύσεις
είναι ιδιαίτερα σηµαντικές ειδικά για τις µελέτες που γίνονται σε φλέβες που
χρησιµοποιούνται ως µοσχεύµατα καθώς και για την µελέτη των διαφόρων ασθενειών των
φλεβών (π.χ. κιρσούς, θροµβοφλεβίτιδα), στις οποίες θα πρέπει να γίνει µια πολύ πιο
προσεκτική εµβιοµηχανική εξέταση.

2.8. Αναδιάταξη Αρτηριών
Τα αγγεία δηµιουργούνται στα έµβρυα και αργότερα στην παιδική ηλικία διαµορφώνονται µε
τέτοιο τρόπο ώστε η διαδικασία της παροχής του αίµατος σε όλο το σώµα να
βελτιστοποιείται µε την ελαχιστοποίηση της ενέργειας που απαιτείται για το µεταβολισµό
αυτής της διαδικασίας.188,

189, 190

Αργότερα κατά τη διάρκεια της ζωής, εάν οι αρτηρίες

εκτίθενται σε αλλαγές της πίεσης και της ροής του αίµατος για εκτεταµένο χρόνο, η
γεωµετρία και οι εµβιοµηχανικές τους ιδιότητες θα αλλάξουν προκειµένου να ανταπεξέλθουν
καλύτερα στο νέο µηχανικά αλλαγµένο περιβάλλον.191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 Επιπλέον,
µε την ηλικία επέρχεται και η φυσική φθορά η οποία αναγκάζει τις αρτηρίες να
«επιδιορθώνονται» και να αλλάζουν ξανά τη γεωµετρία και τις εµβιοµηχανικές τους
ιδιότητες.3, 143, 200, 201 Αυτός ο µηχανισµός της προσαρµογής και της επιδιόρθωσης ονοµάζεται
συνολικά «αναδιάταξη» και περιλαµβάνει τις αλλαγές στη γεωµετρία, στη δοµή και στις
εµβιοµηχανικές ιδιότητες του αρτηριακού τοιχώµατος.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα δυο κύρια µηχανικά ερεθίσµατα, στα οποία τα αιµοφόρα
αγγεία αντιδρούν µε αναδιάταξη, είναι οι αλλαγές στις ορθές και τις διατµητικές τάσεις που
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τους ασκούνται (Εικόνα 2.8/1). Σε αντίθεση µε τη συστολή και τη χαλάρωση των λείων
µυϊκών κυττάρων, η οποία µπορεί να θεωρηθεί ως µία βραχυπρόθεσµη και µη µόνιµη λύση
για τις αλλαγές στην πίεση και τη ροή του αίµατος, η αναδιάταξη είναι µια µακροπρόθεσµη
διαδικασία, η οποία τελικά, επιτρέπει στα λεία µυϊκά κύτταρα να επιστρέψουν στον
φυσιολογικό τόνο λειτουργίας τους.

Εικόνα 2.8/1. Τα αγγεία εκτίθενται σε δύο κύριες δυνάµεις. Η πίεση του αίµατος

παραµορφώνει τον αυλό και το τοίχωµα των αγγείων και δηµιουργεί τάσεις µε περιφερειακή
διεύθυνση. Το ιξώδες αίµα ρέει πάνω στην επιφάνεια του αυλού και λόγω της τριβής µεταξύ
των επιφανειών δηµιουργείται διατµητική τάση.

2.8.1 Αναδιάταξη λόγω Μεταβολών στην Πίεση
Η ορθή τάση στο τοίχωµα προκαλείται από την πίεση του αίµατος η οποία επενεργεί στον
αυλό (εσωτερικά) της αρτηρίας σπρώχνοντας το τοίχωµα προς τα έξω και φουσκώνοντας την
αρτηρία σαν ένα κυλινδρικό µπαλόνι (Εικόνα 2.8/1, αριστερά). Η διάταση αυτή
παραµορφώνει το τοίχωµα αυξάνοντας την εσωτερική ακτίνα του αγγείου ri. Η
παραµόρφωση του ελαστικού αρτηριακού τοιχώµατος δηµιουργεί την τάση (σ), η οποία
προκαλεί τη δύναµη που εξουδετερώνει την πίεση (αριστερά) όπως περιγράφεται από τον
νόµο του Laplace.

σ=

pri
h

(2.8.1/1)
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Έτσι αύξηση της πίεσης του αίµατος (p) προκαλεί αύξηση της τάσης του τοιχώµατος. Οι
αρτηρίες σε µια τέτοια µεταβολή αποκρίνονται άµεσα µε αύξηση του φυσιολογικού τόνου
των λείων µυϊκών κυττάρων, καθώς η σύσπαση τους κάνει την αρτηρία πιο δύσκαµπτη και
µειώνει την εσωτερική της διάµετρο.202,

203

Μακροπρόθεσµα, η αρτηρία προσπαθεί να

αυξήσει το πάχος του τοιχώµατος της (h) προκειµένου να έχει περισσότερο ιστό για τη
µεταφορά του φορτίου και άρα να επαναφέρει τελικά την τάση του τοιχώµατος σε αποδεκτά
επίπεδα.155, 192, 197 Αυτός ο τύπος πάχυνσης του τοιχώµατος οφείλεται κυρίως στη σύνθεση
κολλαγόνου και σε αλλαγές του αριθµού και του µεγέθους των λείων µυϊκών κυττάρων.193, 204
Μέσα στα λεία µυϊκά κύτταρα, η τάση µεταφέρεται µέσω κυτταρικών σηµάτων τα οποία
ελέγχουν τη σύνθεση και τη διάσπαση της περιβάλλουσας εξωκυττάριας µήτρας αλλά και την
ανάπτυξη, τη µετανάστευση και το θάνατο των ίδιων των λείων µυϊκών κυττάρων. Αυτή η
µεταφορά του σήµατος αποκαλείται µηχανο-µεταγωγή και µέχρι τώρα είναι ελάχιστα
κατανοητή.205 Τα ενδοθηλιακά κύτταρα δεν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην παραµόρφωση
που προκαλείται από την πίεση, η οποία φαίνεται να τροποποιεί περισσότερο τη µυογενή
απόκριση και τη δραστηριότητα των λείων µυϊκών κυττάρων.206, 207, 208

A

B

Γ

Εικόνα 2.8.1/1. Η υπέρταση προκαλεί πάχυνση του τοιχώµατος των αρτηριών ώστε να

ανακατανεµηθούν οι αυξηµένες ενδοτοιχωµατικές τάσεις. Όπως φαίνεται οι µεγαλύτερες
πιέσεις επιφέρουν µεγαλύτερη πάχυνση.

2.8.2. Αναδιάταξη λόγω Μεταβολών στη Ροή
Τα ενδοθηλιακά κύτταρα ξεκινούν να αναδιαµορφώνονται σε απόκριση των αλλαγών της
ροής του αίµατος,199, 209 κάτι το οποίο φαίνεται λογικό καθώς αυτά είναι σε άµεση επαφή µε
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τη ροή του αίµατος σε αντίθεση µε τα λεία µυϊκά κύτταρα, τα οποία δεν έχουν επαφή. Το
αίµα, όντας ένα ιξώδες ρευστό, ασκεί µια δύναµη τριβής στην εσωτερική επιφάνεια της
αρτηρίας (διατµητική τάση, Εικόνα 2.8/1, αριστερά), καθώς ρέει σε αυτήν. Οι αλλαγές της
διατµητικής τάσης γίνονται αισθητές από τα ΕΚ, τα οποία απελευθερώνουν διάφορα µόρια,
τα οποία στέλνουν σήµατα για αλλαγή του βασικού τόνου των λείων µυϊκών κυττάρων και τα
αναγκάζουν να ξεκινήσουν την αναδιάταξη του τοιχώµατος.114,

210

Αυτή η µορφή

αναδιάταξης, γενικά, οδηγεί σε αλλαγές στην εσωτερική ακτίνα του αγγείου.211 Σύµφωνα µε
το νόµο του Poiseuille, µικρές αλλαγές στην ακτίνα ri µπορούν να έχουν µεγάλη επίδραση
στην διατµητική τάση, που ασκείται στον αυλό:

τ=

32 µQ
πd i3

(2.8.2/1)

όπου Q είναι η ροή του αίµατος και µ το ιξώδες του αίµατος, το οποίο τυπικά κυµαίνεται
µεταξύ 0.035-0.04 Poise.
Στις αρχικές φάσεις της αναδιάταξης του αρτηριακού τοιχώµατος, τόσο σε απόκριση των
αλλαγών της πίεσης του αίµατος όσο και της ροής του, µεταβάλλεται ο βασικός τόνος των
λείων µυϊκών κυττάρων.

2.8.3. Αναδιάταξη των Παραµενουσών Τάσεων
Κατά την αρτηριακή αναδιάταξη συνήθως αλλάζουν και οι παραµένουσες τάσεις.121, 212, 213
Το άνοιγµα είναι γνωστό ότι αλλάζει λόγω ηλικίας και λόγω υπέρτασης.

143, 192, 198, 214

Η

αλλαγή αυτή του ανοίγµατος, στην περίπτωση της υπέρτασης, θεωρείται ότι έχει σκοπό την
αναπροσαρµογή των παραµενουσών τάσεων του τοιχώµατος, ώστε οι ενδοτοιχωµατικές
παραµορφώσεις και τάσεις να εξοµαλυνθούν και στις νέες αυξηµένες πιέσεις λειτουργίας
(Εικόνα 2.8.3/1). Κατά τη διάρκεια, των λίγων πρώτων ηµερών µετά την εκδήλωση της
ξαφνικής υπέρτασης το άνοιγµα αυξάνεται. Καθώς το πάχος του αρτηριακού τοιχώµατος
σταδιακά αυξάνεται, στις εβδοµάδες που ακολουθούν, το άνοιγµα µειώνεται ξανά.214 Η
αλλαγή του ανοίγµατος πιστεύεται ότι είναι αποτέλεσµα του διαφορετικού ρυθµού
αναδιάταξης των διάφορων χιτώνων του τοιχώµατος. Η υπερτροφία των λείων µυϊκών
κυττάρων και η σύνθεση της εξωκυττάριας θεµέλιας ουσίας στο εξωτερικό µέρος του
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τοιχώµατος αρχικά υπερβαίνει την ανάπτυξη στο εσωτερικό µέρος του τοιχώµατος. Η
κατανοµή των τάσεων και η κατάσταση των µηδενικών τάσεων µεταβάλλονται σταδιακά. Σε
µεταγενέστερες φάσεις, η κατανοµή των τάσεων ευνοείται από την ανάπτυξη του εσωτερικού
τοιχώµατος και το άνοιγµα αποκαθίσταται στις φυσιολογικές του τιµές.193

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
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Εικόνα 2.8.3/1. Το άνοιγµα της αορτής ποντικιών δείχνει την εξέλιξη των παραµενουσών

τάσεων ύστερα από µια χειρουργικά επιβαλλοµένη αύξηση της ροής.7

2.8.4. Γήρανση
Η γήρανση των µεγάλων αιµοφόρων αγγείων είναι ένα φυσιoλογικό φαινόµενο, το οποίο σε
πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε απώλεια της αρτηριακής ενδοτικότητας και κατά συνέπεια έχει
δυσµενείς επιπτώσεις σε ολόκληρο το καρδιαγγειακό σύστηµα. Κάθε καρδιακός παλµός
αναγκάζει τις αρτηρίες να διαστέλλονται και να συστέλλονται ξανά. Σε ένα διάστηµα 80
ετών, στο οποίο έχουµε κατά µέσο όρο 70 κτύπους της καρδιάς ανά λεπτό έχουµε συνολικά
σχεδόν 3*109 µηχανικούς κύκλους. Συγκρίνοντας, οι διακόπτες του ηλεκτρικού ρεύµατος
είναι σχεδιασµένοι ώστε να αναβοσβήσουν 10000 πριν την αναµενόµενη αστοχία τους. Από
αυτή την οπτική, οι αρτηρίες είναι εκπληκτικά ανθεκτικές και έχουν µεγάλη αντοχή στην
κόπωση. Όµως, η επαναλαµβανόµενη µηχανική φόρτιση φαίνεται να θρυµµατίζει τα πέταλα
της ελαστίνης, τα οποία αναδηµιουργούνται µε τροµερά αργούς ρυθµούς και γενικά δεν
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συντίθενται στους ενηλίκους.215,

216

Αυτό σηµαίνει, πως θρύµµατα της µη συνδεδεµένης

ελαστίνης, τα οποία δε φορτίζονται κατά τη µεταφορά των µηχανικών φορτίων,
συσσωρεύονται µε τον καιρό και αποσυντίθενται µε πολύ αργούς ρυθµούς και δεν
αντικαθίστανται από ελαστικό ιστό µε τη φυσιολογική ορθή λειτουργία. Καθώς τα σχετικά
ποσοστά ελαστίνης και κολλαγόνου, που φέρουν φορτία, µετατοπίζονται υπέρ του
κολλαγόνου, µε το πέρασµα των χρόνων, οι αρτηρίες γίνονται πολύ διασταλτές σε χαµηλές
πιέσεις αλλά υπερβολικά άκαµπτες σε υψηλότερες πιέσεις.217,

218

Έτσι µε το γήρας, οι

αρτηρίες τείνουν όλο και περισσότερο να βασίζονται στο πιο δύσκαµπτο κολλαγόνο για να
αντισταθούν στα φορτία των φυσιολογικών πιέσεων.201, 219 Η σκλήρυνση των αρτηριών στις
φυσιολογικές πιέσεις λειτουργίας τους έχει επιπτώσεις στον απαιτούµενο φόρτο εργασίας της
καρδιάς , όπως περιγράφηκε και προηγουµένως.220, 221
Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι οι µεγαλύτεροι άνθρωποι είναι περισσότερο πιθανό να έχουν
αρτηρίες µε µειωµένη αξονική παραµόρφωση, γεγονός που προκαλεί λυγισµό και µια τάση
προς την απόκτηση ελικοειδούς σχήµατος.222 Αυτό το φαινόµενο καλείται στρεβλότητα. Η
µεταβολή της γεωµετρίας των διακλαδώσεων στο αρτηριακό δένδρο από αρκετά ευθείες
αρχικά σε ελικοειδείς επηρεάζει επίσης την αιµοδυναµική.
Κατά τη γήρανση, στο αρτηριακό τοίχωµα λαµβάνουν επίσης χώρα βιοχηµικές αλλαγές. Η
γλυκόζη αντιδρά µη ενζυµικά και µη αναστρέψιµα µε τα µακροµόρια του κολλαγόνου. Οι
τελικές χηµικές δοµές στην αγγλική ορολογία καλούνται Advanced Glycosylation
Endproducts (AGEs). Τα AGEs βλάπτουν την εµβιοµηχανική λειτουργία του περιβάλλοντος
ιστού, κάνοντας διασταυρούµενες συνδέσεις µε τις υπόλοιπες ίνες.223 Τα AGEs δεσµεύονται
µόνιµα στις υγιείς ασύνδετες ίνες και συσσωρεύονται. Έχει, επίσης, παρατηρηθεί ότι το
κολλαγόνο σε µεγαλύτερες ηλικίες είναι δυσκολότερο να διασπασθεί χηµικά, πιθανώς λόγω
των άφθονων διασταυρούµενων δεσµών και αυτός ίσως είναι ένας από τους παράγοντες, που
οδηγούν στην αύξηση της περιεκτικότητας του κολλαγόνου στις αρτηρίες σε σχέση µε την
ελαστίνη, κατά το γήρας.224 Οι διασταυρούµενες ίνες του κολλαγόνου θα µπορούσαν να
προκαλέσουν τροποποίηση του τρόπου µε τον οποίο το κολλαγόνου αρχίζει να λαµβάνει
φορτία καθώς αυξάνεται η πίεση, κάνοντας το να φαίνεται περισσότερο δύσκαµπτο.
Παθολογικές αναδιατάξεις, όπως ο σχηµατισµός ανευρυσµάτων, µπορούν βεβαίως να
συµβούν παράλληλα µε τη φυσική γήρανση.225 Εάν, όµως, η αιτία ανάπτυξης της παθολογίας
είναι λόγω λανθασµένου µηχανισµού αποκατάστασης κάποιας τοπικής καταστροφής του
ιστού, ή λόγω ελαττωµατικής αναδιάταξης, είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό.
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2.8.5. Τοπική Αναδιάταξη
Τόσο η αναδιάταξη λόγω πίεσης όσο και λόγω ροής είναι τοπικά φαινόµενα. Τοπικές αλλαγές
της συνολικής ροής ή του προφίλ της ταχύτητας της ροής µπορεί να προκαλέσουν αλλαγές
στο αντίστοιχο τµήµα.191 Οµοίως, η τάση του τοιχώµατος µπορεί να µειωθεί τοπικά
τυλίγοντας ή σταθεροποιώντας την αρτηρία µε κάποιο άλλο υλικό.4 Το επιπλέον υλικό
αναλαµβάνει µέρος της τάσης του τοιχώµατος και το φυσικό αρτηριακό τοίχωµα γίνεται
λεπτότερο στην περιοχή του περιβάλλοντως υλικού. Επιπλέον απόδειξη του τοπικού
χαρακτήρα της αναδιάταξη µπορεί να δοθεί από την περίπτωση της υπέρτασης. Η αυξηµένη
πίεση δεν είναι οµογενώς κατανεµηµένη κατά το πάχος του τοιχώµατος. Κάποια στρώµατα
της αρτηρίας θα υποστούν πάχυνση λόγω της επιπλέον πίεσης που δέχονται.193

2.8.6. Αλλαγές στα Λεία Μυϊκά Κύτταρα
Εκτός από τη διάµετρο του αυλού, το πάχος του τοιχώµατος και την παραµένουσα τάση, στις
αλλαγές του αιµοδυναµικού περιβάλλοντος προσαρµόζεται και το ενεργό συστατικό της
αρτηρίας, το λείο µυϊκό κύτταρο. Όπως επισηµάνθηκε παραπάνω, η ικανότητα των λείων
µυϊκών κυττάρων να αντιδρούν στις αιφνίδιες αλλαγές της πίεσης είναι µόνο µια
βραχυπρόθεσµη προσαρµογή χωρίς κανένα µακροπρόθεσµο αποτέλεσµα. Η µυογενής
αντίδραση των λείων µυϊκών κυττάρων στην αύξηση της πίεσης µπορεί επίσης να
τροποποιηθεί έτσι ώστε να απαιτείται λιγότερη παραµόρφωση για να ξεκινήσει η σύσπαση
των λείων µυϊκών κυττάρων.192 Αυτές οι τροποποιήσεις είναι µεταβατικού χαρακτήρα. Είναι
εµφανείς µόνο τις πρώτες µια µε δυο εβδοµάδες µετά την ξαφνική αύξηση της πίεσης όταν οι
άλλες διαδικασίες αναδιάταξης ακόµη εξελίσσονται. Περίπου οκτώ εβδοµάδες µετά την
πρόκληση υπέρτασης σε ποντίκια, η αναδιάταξη της εξωκυττάριας µήτρας έχει ολοκληρωθεί
και τα λεία µυϊκά κύτταρα επιστρέφουν στην φυσιολογική λειτουργία τους. Όµοια, η
υπέρταση που προκαλείται σε ποντίκια µέσω ψύχους, φαίνεται να αλλάζει την απόκριση των
λείων µυϊκών κυττάρων στην αγγειοτασίνη ΙΙ, στην αορτή µετά από έκθεση δυο εβδοµάδων
σε θερµοκρασία 5 °C. Μετά από 5 εβδοµάδες η απόκριση των λείων µυϊκών κυττάρων της
αορτής έχει επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.
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3. Θεωρητική Ανάλυση
Η πλήρης ανάλυση της λειτουργίας ενός ζωντανού οργανισµού ή µέρους αυτού, όπως το
καρδιαγγειακό σύστηµα απαιτεί τη µελέτη βιολογικών, χηµικών, ηλεκτρικών, µηχανικών
αλλά και θερµικών φαινοµένων. Στην εµβιοµηχανική ασχολούµαστε κυρίως µε τη µελέτη
των µηχανικών ιδιοτήτων των βιολογικών υλικών αγνοώντας τις βιοχηµικές ιδιότητες και τις
αλληλεπιδράσεις τους, προσφέροντας όµως αρκούντως ακριβή µακροσκοπικά πρότυπα της
µηχανικής συµπεριφοράς των ιστών µε χρήση της θεωρίας του συνεχούς µέσου. Ποσότητες,
όπως η παραµόρφωση, η δύναµη και η πίεση µέσα σε έναν ιστό, µπορούν να εκτιµηθούν.
Αυτές οι ποσότητες είναι σηµαντικές επειδή καθορίζουν σε σηµαντικό βαθµό τη
συµπεριφορά του υπό εξέταση ιστού.

3.1. Μηχανική Συνεχούς Μέσου
Η ύλη αποτελείται από ελαχίστων διαστάσεων µικροσκοπικά στοιχεία που αλληλεπιδρούν
µεταξύ τους µε περίπλοκους τρόπους. Η θεωρία του συνεχούς µέσου δέχεται ότι κάθε υλικό
συµπεριφέρεται ως συνεχές εάν η κλίµακα στην οποία µελετάται είναι σηµαντικά
µεγαλύτερη, τουλάχιστον 2 τάξεις µεγέθους, από τη µεγαλύτερη κλίµακα της µικροδοµής
του, η οποία καθορίζει αυτή τη συµπεριφορά. Υποθέτουµε δηλαδή ότι το υπό εξέταση σώµα
είναι οµογενοποιηµένο και οι µακροσκοπικές του ιδιότητες, όπως η τάση και η τροπή
ορίζονται σε κάθε σηµείο του. Για παράδειγµα, η διάµετρος µίας ίνας κολλαγόνου ή ενός
λείου µυϊκού κυττάρου είναι της τάξης του µm ενώ το πάχος του αρτηριακού τοιχώµατος
είναι της τάξης του mm, δηλαδή οι κλίµακές τους διαφέρουν κατά 3 τάξεις µεγέθους. Όταν
ενδιαφερόµαστε για την κατανοµή τάσης στο αρτηριακό τοίχωµα η υπόθεση του συνεχούς
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µέσου είναι αποδεκτή. Η ανάλυση συνεχούς µέσου για να είναι ολοκληρωµένη πρέπει να
συµπεριλαµβάνει 5 στοιχεία: (α) Μελέτη της κινηµατικής του προβλήµατος, όπου µε τον όρο
κινηµατική αναφερόµαστε τόσο στην κίνηση ολόκληρου του υπό εξέταση σώµατος όσο και
στη σχετική κίνηση σηµείων µέσα στο σώµα, δηλαδή στην παραµόρφωση αυτού. (β) Μελέτη
των δυνάµεων που δρουν στο σώµα, είτε αυτές είναι εξωτερικές δυνάµεις είτε είναι
εσωτερικές τάσεις. (γ) Εξισώσεις ισορροπίας µάζας, ορµής, ή και ενέργειας, κατά περίπτωση.
(δ) Καταστατικές εξισώσεις του υλικού, π.χ. η σχέση µηχανικής τάσης - τροπής. (ε) Οριακές
συνθήκες όπου επιβάλλονται.

3.1.1. Μηχανική Συνεχούς Μέσου για Κυλινδρικό Ιστό
Ένα µαθηµατικό πρότυπο κάποιου πραγµατικού αντικειµένου βασίζεται σε ορισµένες
παραδοχές, αναφορικά µε τη γεωµετρία και τις ιδιότητες του. Επιλέγοντας ένα πρότυπο
γνωρίζουµε εκ των προτέρων ότι δεν µπορεί να µας δώσει πληροφορίες για το πραγµατικό
αντικείµενο που δεν περιέχονται στο πρότυπο. Έχοντας αυτό υπόψη κάνουµε ορισµένες
παραδοχές για τους υπό εξέταση µαλακούς ιστούς. Καταρχάς, θεωρούµε ότι ο ιστός είναι
κυλινδρικής διατοµής, π.χ. ένα ευθύγραµµο τµήµα µιας αρτηρίας µε τοίχωµα οµοιόµορφου
πάχους. Το υλικό δηλαδή γεωµετρικά έχει τη συµµετρία και τις ιδιότητες ενός κυλίνδρου. Η
παραδοχή αυτή είναι αρκετά ρεαλιστική εάν προσέξουµε κατά την πειραµατική µελέτη να
χρησιµοποιήσουµε τµήµατα του ιστού που προσεγγίζουν όσο περισσότερο γίνεται το
κυλινδρικό σχήµα. ∆εύτερον, και πολύ σηµαντικό, το υλικό είναι ασυµπίεστο. Όπως
αναφέρθηκε και προηγουµένως, η αρχή του ασυµπίεστου επιβάλλει το υλικό να διατηρεί το
συνολικό του όγκο κάτω από όλες τις πιθανές συνθήκες φόρτισης και επακόλουθης
παραµόρφωσης. Η συνθήκη αυτή δεν είναι γενικά ρεαλιστική, αλλά για φυσιολογικές
φορτίσεις και για τα βιολογικά υλικά που αποτελούνται ως επί τω πλείστον από νερό,
ελαστίνη, κολλαγόνο και κύτταρα -που επίσης περιέχουν µεγάλο ποσοστό νερού- προσεγγίζει
αρκετά την πραγµατικότητα. Τρίτον, η συµπεριφορά του ιστού υπό φόρτιση είναι ελαστική.
Αυτή η παραδοχή είναι επίσης µη ρεαλιστική, καθώς τα βιολογικά υλικά είναι εν γένει
ιξωδοελαστικά.

Εµφανίζουν

δηλαδή

φαινόµενα

όπως:

(α)

υστέρηση,

δηλαδή

συµπεριφέρονται διαφορετικά κατά τη φόρτιση και την αποφόρτιση, (β) χαλάρωση, δηλαδή η
σταθερή παραµόρφωση προκαλεί τάση µειούµενη µε το χρόνο, (γ) ερπυσµό, δηλαδή η
σταθερή τάση προκαλεί παραµόρφωση αυξανόµενη µε το χρόνο. Έχει παρατηρηθεί όµως ότι
αν πριν την εκτέλεση ενός πειράµατος το υλικό υποστεί έναν αριθµό κυκλικών φορτίσεων –
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αποφορτίσεων, υπό τις συνθήκες όµως που θα εκτελεστεί αµέσως µετά το πείραµα, η
συµπεριφορά του γίνεται σχεδόν ελαστική για τις παραπάνω συνθήκες. Η διαδικασία αυτή
ονοµάζεται προετοιµασία του υλικού. Τα υλικά αυτά που µετά από µία διαδικασία
προετοιµασίας συµπεριφέρονται ως σχεδόν ελαστικά ονοµάζονται υπερελαστικά και οι
βιολογικοί ιστοί γενικά ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Μοντελοποιούµε δηλαδή ένα µαλακό
ιστό κυλινδρικής διατοµής ως ένα ασυµπίεστο, ελαστικό, όχι απαραίτητα γραµµικό, συνεχές
υλικό µε κυλινδρική συµµετρία. ∆εχόµαστε, τέλος, ότι οι φορτίσεις που δέχεται οφείλονται
είτε σε αξονική δύναµη, εφαρµοσµένη στα άκρα του, είτε σε οµοιόµορφη πίεση,
εφαρµοσµένη στο εσωτερικό του αυλού του, δηλαδή δεν εφαρµόζονται πουθενά ροπές ή
γενικά διατµητικές τάσεις.

3.1.2. Κινηµατική Ανάλυση
Όταν ένας µαλακός ιστός βρίσκεται υπό τάση παραµορφώνεται χωρίς να µεταβάλλεται ο
όγκος του (ασυµπίεστος). Θέλουµε να ορίσουµε µέτρα αυτής της παραµόρφωσης και για να
το πετύχουµε αυτό πρέπει να ξεκινήσουµε από την απαραµόρφωτη κατάσταση, την οποία
ορίζουµε ως κατάσταση µηδενικών τάσεων. Η λογική αντιµετώπιση θα ήταν να θεωρήσουµε
ως κατάσταση µηδενικής τάσης εκείνη στην οποία βρίσκεται ο ιστός ελεύθερος έξω από το
σώµα. Όπως όµως αναφέρθηκε, αυτή η κατάσταση δεν είναι άνευ τάσεων, αφού αν κόψουµε
ένα δαχτυλίδι από το ένα άκρο του ιστού και το ανοίξουµε µε µια τοµή παράλληλα στον
άξονά του, τότε τα δυο άκρα του δαχτυλιδιού αποµακρύνονται, γεγονός ενδεικτικό της
ύπαρξης αποθηκευµένης ελαστικής ενέργειας µε τη µορφή παραµένουσας τάσης. Θεωρούµε
την κατάσταση µετά την τοµή ως κατάσταση αναφοράς.7,141,142 Η Εικόνα 3.1.2/1 αποτυπώνει
το προφίλ ενός αγγείου στην κατάσταση µηδενικών τάσεων και σε µία τυχαία κατάσταση.
Κάθε υλικό σηµείο του αγγείου στην κατάσταση µηδενικών τάσεων θα αντιστοιχεί ακριβώς
σε ένα υλικό σηµείο µίας τυχαίας κατάστασης. Για τον ορισµό µέτρων παραµόρφωσης
χρειάζεται να αντιστοιχήσουµε –χαρτογραφήσουµε- κάθε σηµείο από το τοπικό σύστηµα
συντεταγµένων της µίας κατάστασης στο σύστηµα συντεταγµένων της άλλης. Η λογική
επιλογή για το σύστηµα συντεταγµένων και στις δύο περιπτώσεις είναι η χρήση του
κυλινδρικού συστήµατος. Εποµένως ένα σηµείο µε συντεταγµένες (Θ, Z, R) στην κατάσταση
µηδενικών τάσεων θα αντιστοιχεί στο σηµείο µε συντεταγµένες (θ, z, r) στη γενική
κατάσταση.
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Λ
π - θ’

θ’

(Θ, Z, R)

(θ, z, r)

Εικόνα 3.1.2/1: Κινηµατική Ανάλυση

Για να περάσουµε από τη µία κατάσταση, όπου το σχήµα δεν είναι πια κύλινδρος, στην άλλη
βασιζόµαστε σε απλές σχέσεις. Μπορούµε γραµµικά να αντιστοιχήσουµε τις γωνίες µε χρήση
του µετασχηµατισµού:7

θ=

π
Θ
π − θ'

(3.1.2/1)

Η γωνία θ' η οποία ονοµάζεται άνοιγµα µετράται εύκολα µέσω προγράµµατος επεξεργασίας
εικόνας. Μπορούµε να αντιστοιχήσουµε τις ακτινικές συντεταγµένες

βάσει του

µετασχηµατισµού:7
z = λz Z

(3.1.2/2)

Ο συντελεστής λz ονοµάζεται αξονικός λόγος παραµόρφωσης. Για το µετασχηµατισµό της
ακτίνας λαµβάνουµε υπόψη τα εξής: η εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια της κατάσταση
µηδενικών τάσεων είναι τόξα γωνίας 2(π-θ') µε περιφέρειες Γi και Γo αντίστοιχα και ακτίνες:7

΄

Rι =

Γι
2(π −θ')

(3.1.2/3)
και
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Ro =

Γo
2(π − θ' )

(3.1.2/4)

αντίστοιχα. Επειδή το υλικό είναι ασυµπίεστο η συνθήκη της διατήρησης του όγκου δίνει
εύκολα:7

Ro2 − Ri2 =

(

πλ z
ro2 − ri 2
π − θ'

)

(3.1.2/5)

Οπότε για µια οποιαδήποτε ακτίνα R ισχύει η χαρτογράφηση:7

Ro2 − R 2 =

(

πλ z
ro2 − r 2
π − θ'

)

(3.1.2/6)

Με τα παραπάνω να ισχύουν, ο λόγος παραµόρφωσης κατά τον εφαπτοµενικό άξονα είναι:7

λθ =

π
r
⋅
π − θ' R

(3.1.2/7)

Και λόγω του ασυµπίεστου:7

λθ λz λr = 1 → λr =

1
λθ λz

(3.1.2/8)

Η γενική µορφή του τανυστή τροπής για κυλινδρικές συντεταγµένες είναι:7
⎡ ∂r
⎢ ∂R
⎢ r∂θ
Λ=⎢
⎢ ∂R
⎢ ∂z
⎢⎣ ∂R

∂r
R∂Θ
r∂θ
R∂Θ
∂z
R∂Θ

∂r ⎤
∂Z ⎥
r∂θ ⎥
⎥
∂Z ⎥
∂z ⎥
∂Z ⎥⎦

(3.1.2/9)

και λόγω των παραδοχών που κάναµε γίνεται:7
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⎡ ∂r
⎢ ∂R
⎢
Λ=⎢ 0
⎢
⎢ 0
⎢⎣

⎤
0⎥
λ
⎥ ⎡ r
⎢
0⎥ = ⎢0
⎥
λz ⎥ ⎢⎣ 0
⎥⎦

0
rπ
R(π − θ)
0

0
λθ
0

0⎤
0 ⎥⎥
λ z ⎥⎦

(3.1.2/10)

Εδώ ο τανυστής τροπής είναι απλός αλλά στη γενική περίπτωση µπορεί να έχει πολύ πιο
σύνθετη µορφή και να περιέχει εκτός από παραµόρφωση και στερεή µετακίνηση, δηλαδή
µετατόπιση ή και στροφή. Ως εκ τούτου, στη βιβλιογραφία χρησιµοποιείται ο τανυστής
παραµόρφωσης του Green (Ε) που ορίζεται ως:7

E=

1 T
(Λ Λ − I )
2

(3.1.2/11)

και είναι εξ ορισµού συµµετρικός. Θα χρησιµοποιήσουµε και εµείς τον ίδιο τανυστή, ο
οποίος στην περίπτωσή µας περιλαµβάνει µόνο διαγώνια µη µηδενικά στοιχεία:7

Eκ =

(

)

1 2
λκ − 1
2

κ = θ , z, r

(3.1.2/12)

3.1.3. ∆υνάµεις, Ισορροπία, Οριακές Συνθήκες
Ο υπό εξέταση ιστός δέχεται οµοιόµορφα κατανεµηµένη δύναµη στα άκρα του µε µέτρο F
και οµοιόµορφη πίεση στο εσωτερικό του αυλού του µε µέτρο P. Αυτές οι εξωτερικές
επιδράσεις προκαλούν την παραµόρφωσή του και την ανάπτυξη τάσεων στο εσωτερικό του.
Επειδή έχουµε αποκλείσει την ανάπτυξη διατµητικών παραµορφώσεων και τάσεων, ο
τανυστής τάσης του Cauchy (σ) έχει µη µηδενικά στοιχεία µόνο τα διαγώνια σθ, σz και σr. Η
επιλογή του τανυστή του Green για τη µέτρηση της παραµόρφωσης επιβάλλει τη χρήση του
δευτέρου τανυστή των Piola-Kirchoff (S) για τη µέτρηση της τάσης για λόγους συµβατότητας
των συστηµάτων συντεταγµένων -και οι δύο είναι συµµετρικοί τανυστές που ορίζονται στο
σύστηµα

συντεταγµένων

αναφοράς

αλλά

περιγράφουν

ποσότητες

της

τρέχουσας

κατάστασης. Η σχέση µετασχηµατισµού µεταξύ των δύο τανυστών για µια συγκεκριµένη
παραµορφωτική κατάσταση είναι:228
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σ=

1
ΛSΛT
det ( Λ)

(3.1.3/1)

Η σχέση (3.1.3/1) µε δεδοµένη τη σχέση (3.1.2/10) δίνει για τα στοιχεία των σ και S τη
σχέση:226

σ κ = λκ2 S κ κ = θ, z, r

(3.1.3/2)

Η ισορροπία κατά τον εφαπτοµενικό άξονα σε κυλινδρικές συντεταγµένες δίδει:226
∂σ r σ r − σ θ
+
=0
∂r
r

(3.1.3/3)

Ολοκληρώνοντας τη σχέση (3.1.3/3) από ri έως rο µε οριακές συνθήκες ότι η τάση στο
εξωτερικό τοίχωµα είναι µηδέν και η τάση στο εσωτερικό τοίχωµα είναι η πίεση του αυλού
παίρνουµε:226
ro

1
P = ∫ (σ θ − σ r ) dr
r
ri

(3.1.3/4)

Η εξωτερική δύναµη που χρειάζεται να ασκηθεί στα άκρα του ιστού για να τον κρατήσει σε
ισορροπία εξαρτάται από τη δύναµη που ασκεί η ενδοαυλική πίεση στην αρπάγη στήριξης
του ιστού και το ολοκλήρωµα της ακτινικής τάσης επί της κάθετης στην ακτινική τάση
επιφάνειας του ιστού. Εποµένως η ισορροπία κατά τον ακτινικό άξονα δίδει:226
ro

2π ∫ σ z rdr − πri2 P − F = 0

(3.1.3/5)

ri

Από τις σχέσεις (3.1.3/4) και (3.1.3/5) προκύπτει:226
ro

F = π ∫ [2(σ z − σ r ) − (σ θ − σ r )]rdr

(3.1.3/6)

ri
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4. Υλικό και Μέθοδος
Στην παρούσα εργασία µελετήθηκαν οι αιµοδυναµικές, ιστολογικές και εµβιοµηχανικές
µεταβολές που παρατηρούνται στις αρτηρίες και στις φλέβες που έρχονται σε µεταξύ τους
επικοινωνία µέσω συνθετικού µοσχεύµατος. Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται όλες οι
πειραµατικές µέθοδοι, οι µέθοδοι λήψης των µετρήσεων καθώς και οι υπολογισµοί που
χρησιµοποιήθηκαν σε αυτή τη µελέτη.

4.1. Ζωικά Πρότυπα και Χειρουργικές ∆ιαδικασίες
4.1.1. Ζωικό Πρότυπο
Σε αυτήν την µελέτη χρησιµοποιήθηκαν εικοσιτέσσερις υγιείς αρσενικοί Landrace χοίροι, µε
σωµατικό βάρος πριν τη δηµιουργία της ΑΦΕ µεταξύ 62 και 68 κιλών. Τα ζώα υποβλήθηκαν
σε χειρουργική αποκάλυψη της δεξιάς κοινής καρωτίδας αρτηρίας και της δεξιάς έσω
σφαγίτιδας φλέβας, και δηµιουργήθηκε ΑΦΕ µέσω ενός e-PTFE µοσχεύµατος, σύµφωνα µε
το χειρουργικό πρότυπο που είχε προταθεί και χρησιµοποιηθεί από τους Rotmans et al.227 Στη
συνέχεια, η δεξιά καρωτίδα αρτηρία χρησιµοποιήθηκε για τη µελέτη της αγγειακής
αναδιάταξης λόγω αυξηµένης αιµατικής ροής και η δεξιά σφαγίτιδα φλέβα για τη µελέτη της
φλεβικής αναδιάταξης λόγω αυξηµένης αιµατικής ροής και πίεσης, ενώ το αντίστοιχο
ετερόπλευρο ζευγάρι αγγείων, το οποίο δεν είχε υποστεί χειρουργική επέµβαση,
χρησιµοποιήθηκε για τη µελέτη των ιδιοτήτων των φυσιολογικών αρτηριών και φλεβών. Τα
ζώα διαιρέθηκαν τυχαία σε τρεις οµάδες αποτελούµενες από οχτώ ζώα, οι οποίες
ευθανατώθηκαν δύο εβδοµάδες, έναν ή τρεις µήνες µετά την δηµιουργία της ΑΦΕ.

Ο εστιασµός των ζώων και η περιποίηση τους έγιναν µε βάση τις οδηγίες του American
Physiological Society και του ελληνικού Προεδρικού ∆ιατάγµατος 160/1991, που εκδόθηκε
ύστερα από την 609/1986 οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πειραµατικό πρωτόκολλο
εγκρίθηκε από την επιτροπή ηθικής του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας
Αθηνών.

4.1.2. Χειρουργικές ∆ιαδικασίες

Έξι ηµέρες πριν τη χειρουργική επέµβαση, άρχισε να χορηγείται στα ζώα φαρµακευτική
αγωγή η οποία αποτελούταν από ακετυλοσαλικυλικό οξύ σε δόση 100 mg ανά ηµέρα (Salospir
Unipharm), 75 mg ανά ηµέρα κλοπιδογρέλη (Plavix Sanofi Aventis), και 25 mg ανά ηµέρα
διγοξίνη (Digoxin Sandoz), η οποία και διατηρήθηκε µέχρι την ευθανασία τους εκτός από τη
χορήγηση του τελευταίου η οποία σταµατούσε οχτώ ηµέρες µετά την επέµβαση. Το
προηγούµενο βράδυ της χειρουργικής επέµβασης, τα ζώα δεν τρέφονταν και πριν την
εισαγωγή τους στο χειρουργείο προναρκώθηκαν ενδοµυϊκά µε 10 mg/kg κεταµίνης (Imalgen
Merial), αζαπερόνη 4 mg/kg (Suicalm Jansen-Cilag), και 0,05 mg/kg ατροπίνης (Atropine;
Demo). Η αναισθησία χορηγήθηκε 15 λεπτά µετά την προνάρκωση, µε ενδοφλέβια χορήγηση
0,9 mg/kg προποφόλης (Diprivan 1% w/v; AstraZeneca). Κατά τη διάρκεια της χορήγησης
της αναισθησίας, η πίεση του αίµατος ελεγχόταν µη-επεµβατικά κάθε 3 λεπτά, όπως
απαιτείται, µέσω ενός σφυγµοµανοµέτρου τοποθετηµένου στο δεξιό µπροστινό άκρο του
ζώου. Εξωτερικοί καρδιογραφικοί οδηγοί τοποθετήθηκαν για τον έλεγχο της καρδιακής
λειτουργίας. Τα ζώα συνδέθηκαν µε µια συσκευή έγχυσης αναισθητικού (MDS Matrx;
Orchard Park, NY, USA) και µε µια αναπνευστική συσκευή (Model 2000; Hallowell EMC,
Pittsfield, MA, USA). Για τη διατήρηση της αναισθησίας χορηγήθηκε σεβοφλουράνιο
(Sevorane; Abbott) 3-5 % (vaporizer setting) µέσω του οξυγόνου.

Υπό αποστειρωµένες συνθήκες, πραγµατοποιήθηκε µια επιµήκης τοµή κατά τη µέση γραµµή
του τραχήλου, µε την οποία αποκαλύφθηκαν η δεξιά κοινή καρωτίδα αρτηρία και η
οµόπλευρη της έσω σφαγίτιδα φλέβα. Για την αποφυγή αγγειοσπασµού έγινε τοπική έγχυση
παπαβερίνης πυκνότητας 5 mg/ml. Πριν από τους χειρισµούς στα αγγεία χορηγήθηκε
ηπαρίνη (iv, 200 IU/kg). Η αρτηρία απολινώθηκε µε τη χρήση ατραυµατικών λαβίδων και
πραγµατοποιήθηκε αρτηριοτοµή µήκους 8 mm. Μια τελικο-πλάγια αναστόµωση γωνίας 45
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µοιρών δηµιουργήθηκε χρησιµοποιώντας ένα συνεχές, 8-0 ράµµα πολυπροπυλενίου και η
ΑΦΕ πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση ενός λεπτότοιχου, ενισχυµένου µε δακτυλίους, e-PTFE
µοσχεύµατος, διαµέτρου 6 mm και µήκους 10 cm (Advanta VS; Atrium Medical Corp,
Hudson, NH, USA). Η φλεβική αναστόµωση δηµιουργήθηκε µε όµοιο τρόπο. Στις εικόνες
4.1.2/1 και 4.1.2/2 φαίνεται η γεωµετρία της αναστόµωσης αµέσως µετά τη δηµιουργία της
και δεκαπέντε ηµέρες αργότερα.

Εικόνα 4.1.2/1. Η Αρτηριοφλεβική επικοινωνία (ΑΦΕ) δηµιουργήθηκε µεταξύ της δεξιάς

κοινής καρωτίδας αρτηρίας και της οµόπλευρης έσω σφαγίτιδας φλέβας µε τη χρήση ενός
µοσχεύµατος από εκτεταµένο πολυτετραφλουροεθυλαίνιο (ε-PTFE). Στην εικόνα είναι
σηµειωµένα τα δοκίµια της καρωτίδας που χρησιµοποιήθηκαν για τις ιστολογικές και τις
εµβιοµηχανικές µελέτες.
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∆οκίµια για εµβιοµηχανικές µελέτες

∆οκίµια για ιστολογικές µελέτες
Μόσχευµα ePTFE

6 cm

1.5 cm

Σφαγίτιδα φλέβα
Κεντρικά

Περιφερικά
Καρωτίδα αρτηρία

Εικόνα 4.1.2/2. Η δεξιά κοινή καρωτίδα αρτηρία και η οµόπλευρη της έσω σφαγίτιδα δύο

εβδοµάδες µετά τη δηµιουργία της ΑΦΕ µε τη χρήση συνθετικού µοσχεύµατος από e-PTFE.
Στην εικόνα είναι σηµειωµένα τα δοκίµια της φλέβας που χρησιµοποιήθηκαν για τις
ιστολογικές και τις εµβιοµηχανικές µελέτες.

4.1.3. Αιµοδυναµικές Μετρήσεις
Υπό σταθερές συνθήκες, µετρήθηκε η ροή του αίµατος πριν τη δηµιουργία της ΑΦΕ στη
δεξιά έσω σφαγίτιδα φλέβα και την οµόπλευρη της κοινή καρωτίδα. Μετά από την
τοποθέτηση του µοσχεύµατος και πριν την ευθανασία, η ροή µετρήθηκε στα κεντρικά και
περιφερικά σκέλη της καρωτίδας και της σφαγίτιδας, για την επιβεβαίωση του ισοζυγίου των
ροών. Οι ροές καταγράφηκαν µε τη χρήση περιαγγειακών ροόµετρων υπερήχων (20 PAX,
TS420; Transonic Systems, Ithaca, NY, USA) κατάλληλου µεγέθους, τα οποία τοποθετούνται
κάθετα στα αγγεία, ενώ στο κενό µεταξύ αυτών και των αγγείων έγινε προσθήκη µιας ειδικής
γέλης για τη δηµιουργία κατάλληλου µέσου διεπαφής ώστε να αποφευχθεί η εµπέδωση του
σήµατος. Παπαβερίνη πυκνότητας 5 mg/ml ενσταλάχτηκε τοπικά για να αποφευχθεί ο
αγγειοσπασµός.
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Οι φλεβικές και αρτηριακές πιέσεις µετρήθηκαν µέσω 5F καθετήρων (SPC-450; Millar
Instruments, Houston, TX, USA). Για την αποφυγή τραυµατισµού από τον καθετηριασµό,
αυτοί εισήχθησαν µέσω του µοσχεύµατος και προωθήθηκαν στο κεντρικό µέρος των αγγείων.
Οι µετρήσεις ελήφθησαν µε ανοικτό και κλειστό µόσχευµα, µε την τελευταία µέτρηση να
χρησιµεύσει ως καταγραφή υπό φυσιολογικές συνθήκες. Όλα τα σήµατα καταγράφονταν
ταυτόχρονα µέσω ενός ψηφιακού συστήµατος (Sonometrics System; Sonometrics Co,
Ontario, Canada) για 60 δευτερόλεπτα, µε συχνότητα δειγµατοληψίας 300 Hz.

4.1.4. Ευθανασία και Προετοιµασία Ιστών

Προτού τα ζώα ευθανατωθούν ακολουθήθηκε η φαρµακευτική αγωγή και η µέθοδος
αναισθησίας που περιγράφηκε παραπάνω. Η τραχηλική τοµή ανοίχτηκε πάλι και
αποκαλύφθηκαν προσεκτικά το δεξιό αναστοµωµένο και το αριστερό φυσιολογικό ζευγάρι
αγγείων. Οι µετρήσεις της ροής και της πίεσης ελήφθησαν όπως περιγράφηκε και
προηγουµένως. Το αξονικό in situ µήκος και των δύο αναστοµωµένων αγγείων (κεντρικά της
αναστόµωσης) και των δύο φυσιολογικών αγγείων σε αντίστοιχη θέση µε αυτή των
ετερόπλευρων τους, προσδιορίστηκε µετρώντας την απόσταση µεταξύ δύο επιφανειακών
κόµβων, οι οποίοι δηµιουργήθηκαν µε χειρουργικό ράµµα. Τα ζώα ευθανατώθηκαν µε τη
χορήγηση µιας µεγάλης δόσης πεντοβαρβιταλικού νατρίου, και εν συνεχεία τα αγγεία
αφαιρέθηκαν µε πολύ µεγάλη προσοχή ώστε να αποφευχθεί τραυµατισµός του τοιχώµατος
τους (Εικόνες 4.1.2/1 και 4.1.2/2). Αφού αφαιρέθηκε προσεκτικά ο προσκολληµένος σε αυτά
συνδετικός ιστός, µετρήθηκε το ex situ µήκος τους, και υπολογίστηκε ο αξονικός λόγος
παραµόρφωσης, ο οποίος ορίζεται ως ο λόγος του in situ προς το αντίστοιχο ex situ µήκος των
δειγµάτων. Τα αγγεία φυλάχθηκαν σε λουτρό διαλύµατος Krebs-Ringer στους 37ºC µέχρι την
πραγµατοποίηση της ιστολογικής επεξεργασίας τους και της εµβιοµηχανικής τους µελέτης,
διαδικασίες οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν εντός 2 ωρών από την αφαίρεση των ιστών.
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4.2. Ιστολογικές Μελέτες
4.2.1. Οπτικό Μικροσκόπιο
∆οκίµια καρωτίδας µονιµοποιήθηκαν σε ρυθµιστικό διάλυµα φορµαλδεΰδης 10% για πάνω
από 24 ώρες, αφυδατώθηκαν σε βαθµολογηµένη αιθανόλη και ξυλόλη, και εµπεδωθήκαν σε
κερί παραφίνης. Στη συνεχεία πάρθηκαν διαδοχικές τοµές πάχους 5µm µε τη χρήση
µικροτόµου (Leica RM 2125; Leica, Nussloch, Germany) και βάφτηκαν µε αιµατοξυλίνηηωσίνη για τον προσδιορισµό των πυρήνων, µε ορσεΐνη για τον προσδιορισµό των ινών
ελαστίνης, και picro-Sirius red για τον προσδιορισµό του πλέγµατος του κολλαγόνου. Στα
ιστολογικά αντικειµενοφόρα πλακίδια δόθηκαν τυχαίοι κωδικοί ώστε κατά τις περαιτέρω
µετρήσεις και υπολογισµούς να µην είναι εκ των προτέρων γνωστό ποια πλακίδια
αντιστοιχούν σε φυσιολογικούς ιστούς και ποια όχι, ώστε να εξασφαλιστεί µεγαλύτερη
αντικειµενικότητα στη µελέτη τους.

Εν συντοµία, η µελέτη έγινε µέσω µιας ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής (Altra20; Soft
Imaging System, Munster, Germany) η οποία ήταν τοποθετηµένη σε ένα συµβατικό οπτικό
µικροσκόπιο (Olympus CX31; Olympus, Tokyo, Japan). Μέσω αυτού του συστήµατος
(φωτογραφικής µηχανής-µικροσκοπίου) ελήφθησαν έγχρωµες εικόνες οι οποίες αναλύθηκαν
µέσω ενός εµπορικού λογισµικού ανάλυσης εικόνας (Image-Pro Plus v4.5; Media
Cybernetics Inc, Silver Spring, MD, USA). Σε τοµές βαµµένες µε αιµατοξυλίνη-ηωσίνη
πραγµατοποιήθηκαν οι µετρήσεις του εµβαδού και του πάχους ολόκληρου του αγγειακού
τοιχώµατος καθώς και των µεµονωµένων χιτώνων ξεχωριστά. Ως πάχος του τοιχώµατος
θεωρήθηκε ο µέσος όρος δέκα µεµονωµένων µετρήσεων που πάρθηκαν σε δέκα
αντιπροσωπευτικές περιοχές κατά την περιφέρεια των αγγείων. Η πυκνότητα της ελαστίνης
και του κολλαγόνου των διαφόρων χιτώνων µετρήθηκε σε µεγάλη εστίαση που
πραγµατοποιήθηκε µέσω του λογισµικού, και υπολογίστηκαν µε βάση το συνολικό εµβαδόν
του εκάστοτε χιτώνα στη περιοχή ενδιαφέροντος. Η πυκνότητα των κυττάρων στο αγγείο
υπολογίστηκε µε βάση την υπόθεση ότι οι θεµέλιες ουσίες καταλαµβάνουν µόνο ένα
ελάχιστο τµήµα της συνολικής περιοχής του αγγειακού τοιχώµατος, έτσι ώστε, η πυκνότητα
των κυττάρων να ισούται µε 100 - πυκνότητα ελαστίνης - πυκνότητα κολλαγόνου. Οι
πυκνότητες της ελαστίνης, του κολλαγόνου, και των κυττάρων για ολόκληρο το τοίχωµα των
αγγείων υπολογίστηκαν µε βάση τις πυκνότητες στους µεµονωµένους χιτώνες και τα
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αντίστοιχα εµβαδά τους. Επίσης προσδιορίστηκε η πυκνότητα του αριθµού των κυττάρων σε
ολόκληρο

το

τοίχωµα

και

στους

µεµονωµένους

χιτώνες.

Όλες

οι

µετρήσεις

πραγµατοποιήθηκαν σε τρεις διαδοχικές τοµές και ως τελική τιµή κάθε µέτρησης θεωρήθηκε
ο µέσος όρος των δέκα µετρήσεων που πάρθηκαν σε κάθε µία από τις τρεις αυτές διαδοχικές
τοµές.

4.2.2. Συνεστιακό Μικροσκόπιο
Η συνεστιακή µικροσκοπία σάρωσης βρίσκεται σε ταχεία εξέλιξη τα τελευταία χρόνια.
Αντίθετα µε τον κλασσικό τρόπο φωτισµού και παρατήρησης που γίνεται στο κοινό
µικροσκόπιο, η συνεστιακή µικροσκοπία στηρίζεται στο γεγονός ότι και ο φωτισµός και η
παρατήρηση είναι περιορισµένα σε ένα σηµείο του παρασκευάσµατος. Αυτό επιτυγχάνεται µε
την τοποθέτηση ενός πολύ µικρού διαφράγµατος, που µπορεί να είναι µικρότερο από 10 µm,
στους οπτικούς άξονες του αντικειµενικού και του συγκεντρωτή φακού. Η εικόνα
σχηµατίζεται µε σάρωση όλων των σηµείων του πεδίου του µικροσκοπίου. Αρχικά το
παρασκεύασµα παρατηρείται µε φως ορατού µήκους κύµατος ή µε υπεριώδες και στη
συνέχεια επιλέγεται η ακτίνα Laser αργού (µε πιο χρήσιµα µέγιστα στα 488 και 514 nm που
συµπίπτουν µε το µήκος κύµατος που διεγείρει στο µέγιστο τη φλουορεσκείνη και τη
ροδαµίνη) ή ηλίου-νέου (µε µέγιστο στα 633 nm για άλλα φθοριοχρώµατα) ή και µε τα δυο
συγχρόνως. Οι εικόνες δεν είναι ορατές σε πραγµατικό χρόνο, αλλά η παρατήρηση γίνεται
στην οθόνη του µικροϋπολογιστή του µικροσκοπίου και µπορούν να ψηφιοποιηθούν για
αποθήκευση ή εκτύπωση.
Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα του συνεστιακού µικροσκοπίου σάρωσης µε λέιζερ είναι ότι
σε αυτό ελαττώνονται κατά πολύ τα σήµατα από τα µη εστιασµένα σηµεία του
παρασκευάσµατος, µε αποτέλεσµα να ενισχύεται η αντίθεση του παρασκευάσµατος. Αυτό το
χαρακτηριστικό επιτρέπει τη σάρωση του παρασκευάσµατος όχι µόνο ως προς τους άξονες x
και y αλλά και ως προς το z (βάθος), µε αποτέλεσµα να παίρνουµε καλά εστιασµένες
τρισδιάστατες εικόνες που όµως δεν παρατηρούνται άµεσα, αλλά µέσω µικροϋπολογιστή µε
ειδικό λογισµικό που κάνει ψηφιοποίηση και ανακατασκευή της εικόνας.
Οι ελαστικές ίνες του αγγειακού τοιχώµατος µπορούν να καταστούν ορατές και χωρίς χρώση
καθώς η ελαστίνη, δοµικό συστατικό των ελαστικών ινών, διαθέτει την ικανότητα να
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φθορίζει όταν διεγερθεί. Τα ιστολογικά παρασκευάσµατα, αφού λήφθηκαν µε τη χρήση του
µικροτόµου, τοποθετήθηκαν πάνω σε αντικειµενοφόρο πλάκα. Ακολούθησε επικόλληση των
αντικειµενοφόρων πλακών σε καλυπτρίδα µε τη µεσολάβηση ειδικής γέλης (Vectashied
Mounting Meduim for fluorescence, Vector). Κατόπιν, τα ιστολογικά παρασκευάσµατα
παρατηρήθηκαν στο συνεστιακό µικροσκόπιο σάρωσης µε λέιζερ (confocal microscope)
Leica TCSSP SP5 µε διπλό σαρωτή ειδώλου (Leica, Werzlar, Germany) (Εικόνα 4.2.2/1).

Εικόνα 4.2.2/1 Συνεστιακό µικροσκόπιο σάρωσης µε λέιζερ (Leica TCSSP SP55).

Αρχικά, τα παρασκευάσµατα παρατηρήθηκαν µε φωτονική µικροσκοπία και στη συνέχεια
υπό το φως ακτίνας λέιζερ αργού, µε µέγιστο στα 488 nm, και µε παράλληλη χρήση ενός
πράσινου φίλτρου στα 500-575 nm, ώστε να γίνει ορατό το πράσινο χρώµα που αποκτούν οι
ελαστικές ίνες λόγω αυτοφθορισµού. Στη συνέχεια παρατηρήθηκαν οπτικά πεδία σε εγκάρσιες
σειριακές τοµές πάχους 0,5 µm. Αυτή η δυνατότητα παρέχεται αποκλειστικά από το
συνεστιακό µικροσκόπιο. Με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, συνδεδεµένου µε το
συνεστιακό µικροσκόπιο, καθώς και εξειδικευµένου λογισµικού προγράµµατος, έγινε
παρατήρηση σε πραγµατικό χρόνο, ανάλυση και επεξεργασία των εικόνων. Η παρατήρηση
των οπτικών τοµών των ιστών πραγµατοποιήθηκε σε µεγέθυνση HC PL APO CS 20×/0,7
(Leica, Werzlar, Germany) και οι εικόνες λήφθηκαν σε ανάλυση 1024×1024 pixel.
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4.3. Εµβιοµηχανικές Μελέτες

4.3.1. Γεωµετρικές Μελέτες
Πριν την τοποθέτηση των δοκιµίων των αγγείων στην συσκευή των εµβιοµηχανικών
µελετών, δύο δαχτυλίδια πλάτους ~ 2 mm κόπηκαν από τις άκρες των δοκιµίων. Τα
δαχτυλίδια αυτά βάφτηκαν µε βαφή Miller για τον εύκολο προσδιορισµό των ορίων του
τοιχώµατος, τοποθετήθηκαν σε τριβλία Petri που περιείχαν διάλυµα Krebs-Ringer
θερµοκρασίας 37ºC, και φωτογραφήθηκαν µέσω µιας φωτογραφικής µηχανής Olympus
(model E400; Olympus Optical Co Ltd, Tokyo, Japan) η οποία ήταν τοποθετηµένη σε
στερεοµικροσκόπιο (Stemi 2000C; Carl Zeiss Optical, Chester, VA, USA). Εν συνεχεία, τα
δοκίµια κόπηκαν µε ψαλίδι κατά µήκος στην πρόσθια πλευρά τους, αφέθηκαν να
ισορροπήσουν για 30 λεπτά στο τριβλίο Petri και ξαναφωτογραφηθήκαν. Με τη χρήση
κατάλληλου λογισµικού ανάλυσης εικόνας (Sigma Scan Pro 5, Aspire Software International,
Leesburg, VA, USA) και µέσω ψηφιακών φωτογραφιών µετρήθηκαν το πάχος καθώς και η
εσωτερική και η εξωτερική περίµετρος των δαχτυλιδιών τόσο στην κατάσταση µηδενικής
εξωτερικής φόρτισης όσο και στην κατάσταση µηδενικών τάσεων, ενώ προσδιορίστηκε και
το άνοιγµα, το οποίο ορίζεται ως η γωνία που σχηµατίζεται από δύο χορδές που συνδέονται
στο µέσο της εσωτερικής περιµέτρου του τοιχώµατος και εκτείνονται µέχρι τα εσωτερικά
άκρα του ανοιχτού τοιχώµατος.

195, 228, 229

Για τις περαιτέρω αναλύσεις κάθε αρτηρίας,

χρησιµοποιήθηκαν οι µέσες τιµές των µετρήσεων στα δύο δαχτυλίδια.

4.3.2. ∆οκιµασία ∆ιάτασης/Επιµήκυνσης

4.3.2.1. Πειραµατική ∆ιάταξη
Η διάταξη που χρησιµοποιήθηκε και η χρήση της για την εκτέλεση πειραµάτων περιγράφεται
σε αυτό το κεφάλαιο. Η εικόνα 4.3.2.1/1 είναι ένα σχηµατικό διάγραµµα της όλης διάταξης:
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Πιεσόµετρο
Κλωβός Πίεσης

Μικρόµετρο
Laser

Καπάκι
Γεµίσµατος

∆ιάλυµα
Ιστός
Αντλία Σύριγγας

Υδατόλουτρο
Εναλλάκτης
∆ύναµης

Εναλλάκτης
Πίεσης

Θερµαντικό
Στοιχείο

PC

NI DAQ-MX

Ενισχυτής

Εικόνα 4.3.2.1/1: Σχηµατικό διάγραµµα της πειραµατικής διάταξης

Το κεντρικό κοµµάτι της διάταξης είναι το υδατόλουτρο: µια δεξαµενή από πλεξιγκλάς
γεµισµένη µε φυσιολογικό διάλυµα Krebs-Ringer το οποίο έχουµε τη δυνατότητα να
αερίζουµε συνεχώς µε µίγµα 95% Ο2 και 95% CO2 και στο οποίο γινόταν προσθήκη 100µM
παπαβερίνης για την πλήρη εξασθένιση του τόνου των λείων µυϊκών κυττάρων. Μέσα σε
αυτό υπάρχουν οι αρπάγες στις οποίες καθηλώνεται ο υπό µελέτη ιστός. Κάτω από το λουτρό
βρίσκεται µια θερµαινόµενη πλάκα που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να διατηρήσει το
διάλυµα σε φυσιολογική θερµοκρασία, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η θερµαινόµενη
πλάκα συνδέεται µε έναν ελεγκτή θερµοκρασίας, ο οποίος και την τροφοδοτεί. Ο ιστός
δένεται µε ράµµατα στις αρπάγες ανάρτησής του. Οι αρπάγες είναι εναλλάξιµες ώστε να
δέχονται ιστούς διαφορετικής διαµέτρου. Η µία αρπάγη -στο σχήµα αριστερά του ιστού- έχει
µορφή σωλήνα και χρησιµοποιείται για την ελεγχόµενη τροφοδότηση του αυλού µε υγρό
ελεγχόµενης πίεσης. Η άλλη τερµατίζει στεγανά το κύκλωµα πίεσης και είναι αναρτηµένη
πάνω στο στέλεχος του εναλλάκτη δύναµης. Ο τελευταίος δέχεται δυνάµεις στο άκρο του
στελέχους του και µετατρέπει την αναπτυσσόµενη ροπή σε διαφορά δυναµικού. Η έξοδος
αυτή του εναλλάκτη δύναµης οδηγείται σε έναν ενισχυτή για περαιτέρω επεξεργασία. Το
κεντρικό κοµµάτι του κυκλώµατος πίεσης είναι µια γυάλινη φιάλη, ο κλωβός πίεσης, µε τρεις
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εξόδους στο πάνω µέρος και µία στο κάτω. Η φιάλη περιέχει ποσότητα υγρού, ώστε οι πάνω
έξοδοι να είναι στον αέρα και η κάτω στο υγρό. Η κάτω έξοδος συνδέεται µε πλαστικό αγωγό
µε τον εναλλάκτη πίεσης και από εκεί διαµέσου ενός διακόπτη µε την αρπάγη τροφοδότησης
του ιστού. Η έξοδος του εναλλάκτη πίεσης, όπως και του εναλλάκτη δύναµης, οδηγείται στον
ενισχυτή. Από τις πάνω εξόδους, η µία χρησιµοποιείται για την πλήρωση της φιάλης µε υγρό
και κατά την εκτέλεση των πειραµάτων φράσσεται αεροστεγώς. Η άλλη οδηγείται µέσω
πλαστικού σωλήνα σε ένα πιεσόµετρο που χρησιµοποιείται για ενδεικτικούς λόγους. Η
τελευταία έξοδος οδηγείται πάλι µέσω πλαστικού σωλήνα σε µια σύριγγα, η οποία
χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της πίεσης στο κύκλωµα. Η σύριγγα µπορεί να
χρησιµοποιηθεί απευθείας για χειροκίνητο έλεγχο της πίεσης ή να αναρτηθεί σε µία µηχανική
διάταξη που ονοµάζεται αντλία σύριγγας και χρησιµοποιείται για τον αυτόµατο έλεγχο της
πίεσης µέσω ελεγχόµενης µετατόπισης του εµβόλου της σύριγγας. Αν χρησιµοποιηθεί η
ελεγχόµενη από ηλεκτρονικό υπολογιστή αντλία σύριγγας αυτή ενώνεται σε µια ελεύθερη
σειριακή θύρα του υπολογιστή. Όπως προαναφέρθηκε, οι εναλλάκτες δύναµης και πίεσης
συνδέονται µε τον ενισχυτή σήµατος Transbridge TBM/4M της World Precision Instruments.
Η έξοδος του ενισχυτή οδηγείται σε έναν αναλογικοψηφιακό µετατροπέα (Analog to Digital
Converter) DAQmx της National Instruments και από εκεί οδηγείται µέσω σειριακής θύρας
(USB) στον υπολογιστή. Η µέτρηση της εξωτερικής διαµέτρου του ιστού γίνεται µε χρήση
του µικρόµετρου λέιζερ LS-3100 της KEYENCE. Το σχήµατος Π µικρόµετρο τοποθετείται
πάνω από το υδατόλουτρο έτσι ώστε ο ιστός να βρίσκεται ανάµεσα από τον ποµπό και το
δέκτη του λέιζερ. Η σύνδεση του µικρόµετρου µε τον υπολογιστή γίνεται πάλι µέσω
σειριακής θύρας.

4.3.2.2. Χρήση της ∆ιάταξης
Πριν την εκτέλεση του πειράµατος η διάταξη πρέπει να προετοιµαστεί. Η προετοιµασία της
διάταξης

περιλαµβάνει

τα

εξής

στάδια:

1.

Συναρµολόγηση

της

διάταξης:

Θα

χρησιµοποιηθούν αρπάγες διαµέτρου παρεµφερούς µε εκείνη του ιστού µε σκοπό την
καλύτερη εφαρµογή του δεύτερου στη διάταξη. 2. Πλήρωση της διάταξης µε το κατάλληλο
για τη διεξαγωγή του πειράµατος υγρό. Το υγρό στο υδατόλουτρο πρέπει να έχει στάθµη
ικανή να καλύπτει πλήρως τον ιστό και το πεδίο µέτρησης του µικροµέτρου λέιζερ. Ο ιστός
πρέπει να είναι καλυµµένος από το υγρό για να βρίσκονται όλα τα κύτταρά του στο ίδιο
περιβάλλον και η στάθµη του υγρού πρέπει να βρίσκεται πάνω από το πεδίο µέτρησης του
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µικροµέτρου λέιζερ γιατί αλλιώς το δεύτερο µπορεί να πιάσει την επιφάνεια του υγρού, αντί
για το πραγµατικό όριο του ιστού, και να δώσει λανθασµένες µετρήσεις. Αν η διατήρηση της
φυσιολογικής θερµοκρασίας στο υγρό είναι επιθυµητή, τότε πρέπει να ενεργοποιηθεί ο
ελεγκτής του θερµαντικού στοιχείου. 3. Πλήρωση του κλωβού πίεσης µε το ίδιο υγρό. Η
στάθµη του υγρού στον κλωβό πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο µε τον άξονα του ιστού γιατί
αλλιώς η διαφορά υδροστατικής πίεσης θα προσθέσει σφάλµα στις µετρήσεις. Ο εναλλάκτης
πίεσης πρέπει επίσης να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο. 4. Εξαγωγή του αέρα από τους σωλήνες
µεταφοράς υγρού, επειδή πιθανή παραµονή αέρα µέσα στους σωλήνες θα καταστήσει το υγρό
"συµπιεστό". 5. Έλεγχος της βαθµονόµησης των εναλλακτών δύναµης και πίεσης και
βαθµονόµηση εάν κρίνεται απαραίτητο. 6. Ανάρτηση του ιστού στις αρπάγες και δέσιµο
αυτού µε χειρουργικό νήµα. Ο ιστός πρέπει να είναι σχετικά καθαρός από λίπος και
συνδετικό ιστό στο εξωτερικό του τοίχωµα επειδή µεγάλες ποσότητες λιπώδους και
συνδετικού ιστού θα επηρεάσουν δυσµενώς τη µηχανική συµπεριφορά του τοιχώµατος και τη
µέτρηση της διαµέτρου του. Προέχει, όµως, ο προσεκτικός καθαρισµός, ώστε να αποφευχθεί
ο τραυµατισµός του ιστού. Οποιαδήποτε λύση της συνέχειας του τοιχώµατος θα προκαλέσει
διαρροή υγρού, όταν αυξηθεί η πίεση στο εσωτερικό, µην επιτρέποντας τη σωστή διεξαγωγή
του πειράµατος. 7. Προένταση του ιστού στο επιθυµητό φυσιολογικό επίπεδο. 8. Εκτέλεση
κυκλικών φορτίσεων προετοιµασίας µέχρι να εκλείψει το φαινόµενο της υστέρησης και η
συµπεριφορά του ιστού γίνει σχεδόν ελαστική. Η διαδικασία της προετοιµασίας πρέπει να
γίνεται πάντα αµέσως πριν την εκτέλεση κάθε πειράµατος. Αν αλλάξει κάτι στις συνθήκες
διεξαγωγής του πειράµατος, πρέπει ο ιστός να υποστεί τη διαδικασία προετοιµασίας από την
αρχή. Ο ρυθµός φόρτισης-αποφόρτισης κατά την προετοιµασία δεν έχει πολύ µεγάλη
σηµασία αλλά πρέπει να είναι σταθερός. Η φόρτιση και η αποφόρτιση του ιστού γίνεται µε
ελεγχόµενη αυξοµείωση της ενδοαυλικής πίεσης του υγρού στο εσωτερικό τοίχωµα του ιστού
που, επειδή το υγρό είναι ασυµπίεστο, είναι ίση µε την πίεση του αέρα στον κλωβό. Επίσης, η
µέγιστη πίεση έως ότου θα εκτελεστεί η διαδικασία της προετοιµασίας πρέπει να είναι και η
µέγιστη πίεση µέχρι την οποία θα γίνουν οι µετρήσεις κατά το κυρίως πείραµα. 9. Εκτέλεση
του κυρίως πειράµατος και καταγραφή των µετρήσεων. 10. Επεξεργασία των µετρήσεων µε
κατάλληλο λογισµικό.
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4.3.2.3. Λήψη των Μετρήσεων
Η πειραµατική διάταξη µετράει τρεις ποσότητες. (α) τη δύναµη που ασκεί ο ιστός στις
αρπάγες, (β) την ενδοαυλική πίεση στο εσωτερικό τοίχωµα του ιστού, και (γ) την εξωτερική
διάµετρο του ιστού. Ο εναλλάκτης δύναµης είναι στην ουσία µια µεταβλητή αντίσταση της
οποίας η µεταβολή είναι ευθέως ανάλογη της ροπής που δηµιουργείται από την
εφαρµοζόµενη σε ένα συγκεκριµένο σηµείο του άκρου του στελέχους του, δύναµη. Ο
εναλλάκτης πίεσης, αντίστοιχα, είναι µια µεταβλητή αντίσταση, η µεταβολή της οποίας είναι
ανάλογη της πίεσης του ρευστού που περνάει από µέσα του. Και οι δύο εναλλάκτες
συνδέονται µε έναν ενισχυτή γέφυρας Transbridge TBM/4M της World Precision Instruments
πού φαίνεται στην εικόνα 4.3.2.3/1

Εικόνα 4.3.2.3/1: Ενισχυτής Transbridge TBM/4M

Ο ενισχυτής έχει 4 κανάλια για τη σύνδεση εναλλακτών. Ο κάθε εναλλάκτης συνδέεται σε
συνδεσµολογία γέφυρας, η οποία τροφοδοτείται µε τάση από τον ενισχυτή. Η συνδεσµολογία
γέφυρας παρέχει τη δυνατότητα µέτρησης της µεταβολής της αντίστασης του εναλλάκτη άρα
και της µετρούµενης ποσότητας. Η έξοδος του κάθε καναλιού είναι τάση ανάλογη της
µετρούµενης ποσότητας, ενώ υπάρχει δυνατότητα µεταβολής της ενίσχυσης κατά ×1, ×10,
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×100 και ×1000, καθώς και µετακίνησης της ισορροπίας του µηδενός για διόρθωση του
σταθερού σφάλµατος. Το αναλογικό σήµα εξόδου του ενισχυτή κάθε καναλιού εισάγεται σε
ένα από τα κανάλια εισόδου του αναλογικοψηφιακού µετατροπέα DAQmx 6009 της National
Instruments που φαίνεται στην εικόνα 4.3.2.3/2

Εικόνα 4.3.2.3/2: Ψηφιοποιητής DAQmx

Η µεταφορά του σήµατος γίνεται µε θωρακισµένο οµοαξονικό καλώδιο για µείωση του
προσλαµβανόµενου από το περιβάλλον θορύβου. Ο θόρυβος αυτός µειώνεται περαιτέρω
επειδή επιλέχθηκε η διαφορική συνδεσµολογία. Αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχει συγκεκριµένη
γείωση αλλά µετράται µόνο η διαφορά δυναµικού ανάµεσα στους αγωγούς. Σε περίπτωση
πρόσληψης ηλεκτροµαγνητικού θορύβου αυτός θα εισαχθεί προσθετικά και στους δύο
αγωγούς µε αποτέλεσµα πρακτικά εκµηδένιση της επίδρασής του στη διαφορά δυναµικού
τους. Ο αναλογικοψηφιακός µετατροπέας DAQmx 6009 διαθέτει 4 διαφορικά κανάλια µε
εύρος 14 bit δηλαδή ψηφιοποιεί το µετρούµενο σήµα σε µία από 214 = 16384 τιµές. Επίσης,
το εύρος της εισόδου (R) είναι επιλέξιµο ανεξάρτητα για το κάθε κανάλι και µπορεί να είναι
από ±1 έως ±20 Volt. Επειδή το µέγιστο σφάλµα κβαντισµού είναι:

e max =
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R
1
LSB = 15
2
2

(4.3.2.3/1)

και δεδοµένου ότι η ακρίβεια της διάταξης εξαρτάται από το εύρος της τάσης εισόδου
(Εικόνα 4.3.2.3/2) είναι συµφέρον να τεθεί το εύρος εισόδου στο ελάχιστο απαραίτητο για να
µπορεί να µετρηθεί όλο το εύρος της επιτρεπτής µεταβολής των εναλλακτών µε τη δεδοµένη
ενίσχυση. Είναι σηµαντικό να µην χρησιµοποιηθεί κάποιο κανάλι εισόδου για τη µέτρηση
τάσης εκτός των επιλεγµένων ορίων του επειδή µπορεί να προκληθεί ζηµιά στο κύκλωµα του
µετατροπέα µετά από παρατεταµένη χρήση εκτός ορίων.

Εικόνα 4.3.2.3/3: Εξάρτηση της ακρίβειας από το εύρος της τάσης εισόδου

Η µέτρηση της διαµέτρου του ιστού βασίζεται σε διαφορετική φυσική αρχή. Το µικρόµετρο
λέιζερ δεν έρχεται σε φυσική επαφή µε τον ιστό. Το µικρόµετρο έχει έναν ποµπό µίας
παράλληλης δέσµης µη-ορατού φωτός λέιζερ και έναν δέκτη. Ο ιστός παρεµβάλλεται µεταξύ
ποµπού και δέκτη µε αποτέλεσµα η παρουσία του να σχηµατίζει σκιά πάνω στο δέκτη. Το
µέγεθος της σκιάς αυτής µετράται µε φωτοευαίσθητο αισθητήρα. Η αρχή λειτουργίας του
µικρόµετρου παρουσιάζεται στην εικόνα 4.3.2.3/4.

Ποµπός

∆έκτης

Εικόνα 4.3.2.3/4: Αρχή λειτουργίας του µικρόµετρου
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Το µικρόµετρο δίνει αναλογική έξοδο της τάξης του 1 Volt ανά εκατοστό διαµέτρου αλλά και
ψηφιακή έξοδο µέσω σειριακής θύρας. Θα µπορούσε να συνδεθεί η έξοδος του µικρόµετρου
σε ένα κανάλι του αναλογικοψηφιακού µετατροπέα για τη µεταφορά του σήµατος στον
υπολογιστή, αλλά επιλέχθηκε να χρησιµοποιηθεί η ψηφιακή ζεύξη για λόγους ακρίβειας και
ανοχής στον ηλεκτροµαγνητικό θόρυβο.

4.4. Ανάλυση ∆εδοµένων
Ο περιφερειακός και ο αξονικός λόγος παραµόρφωσης, λθ και λz αντίστοιχα, υπολογίστηκαν
χρησιµοποιώντας τους τύπους: 195, 228, 229

λθ =

s
,
S

λz =

l
,
L

(4.4/1)

όπου το S δηλώνει την περίµετρο του αγγείου στην κατάσταση µηδενικών τάσεων, όπως
µετρήθηκε από τις ψηφιακές φωτογραφίες (δείτε τις Γεωµετρικές Μελέτες), και µε s η
περίµετρος στη κατάσταση µηδενικών φορτίων, τα L και l δηλώνουν τα αντίστοιχα µήκη
(δείτε την Ευθανασία και Προετοιµασία Ιστών). Οι περιφερειακές παραµένουσες
παραµορφώσεις υπολογίστηκαν στις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του τοιχώµατος,
χρησιµοποιώντας τον ορισµό των παραµορφώσεων του Green: 195, 228, 229

Eθ =

(

)

1 2
λθ − 1 .
2

(4.4/2)

Οι περίµετροι του µέσου τοιχώµατος στις καταστάσεις µηδενικών τάσεων, µηδενικής
φόρτισης και υπό διαφόρων φορτίσεων υπολογίστηκαν ως οι µέσοι όροι των εσωτερικών και
εξωτερικών περιµέτρων, δηλ. S = (S i + S o ) 2 και s = (si + so ) 2 .

Η εσωτερική διάµετρος d i υπολογίστηκε µε βάση την υπόθεση της ασυµπιεστότητας του
ιστού για ένα κυλινδρικό αγγείο ως: 195, 228, 229
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d i = d o2 −

4 A0

πλ z

,

(4.4/3)

όπου d o είναι η εξωτερική διάµετρος του αγγείου όπως καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του
πειράµατος διάτασης-επιµήκυνσης, λz είναι ο αξονικός λόγος παραµόρφωσης, και A0 το
εµβαδό του τοιχώµατος της καρωτίδας αρτηρίας στη κατάσταση µηδενικών-τάσεων,
µετρηµένο από τις ψηφιακές εικόνες (δείτε τις Γεωµετρικές Μελέτες). Το εµβαδόν της
επιφάνειας του αυλού Α προς την πίεση P προσοµοιώθηκε µε ένα µοντέλο συνεφαπτοµενικής
συνάρτησης,201 το οποίο έχει τρεις παραµέτρους σύγκλισης α, β, και γ:

⎡π
⎛P−β
A = a ⎢ + arctan⎜⎜
⎝ γ
⎣2

⎞⎤
⎟⎟⎥ ,
⎠⎦

(4.4/4)

µε A = πdi2 4 . Η ενδοτικότητα C και η διατασιµότητα D ορίστηκαν ως:

C=

∂A
,
∂P

D=

1 ∂A
.
A ∂P

(4.4/5)

Η µέση Cauchy τάση σ θ στην περιφερειακή διεύθυνση υπολογίστηκε χρησιµοποιώντας τον
τύπο που ισχύει για τους λεπτότοιχους σωλήνες: 195, 228, 229

σθ =

Pdi
,
2h

(4.4/6)

όπου h = (d o − di ) 2 είναι το πάχος του αρτηριακού τοιχώµατος και P η ενδοαυλική πίεση.

Περαιτέρω, υποτέθηκε Poiseuille ροή, και οι διατµητικές τάσεις τ υπολογίστηκαν ως:195, 228,
229

τ=

32 µQ
,
πd i3

(4.3.3/7)
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όπου Q η µέση ροή του αίµατος και µ είναι το ιξώδες αίµατος το οποίο υπολογίστηκε µε
βάση τον αιµατοκρίτη (Ht) του εκάστοτε ζώου, ο οποίος προσδιορίστηκε µε αιµοληψία πριν
την ευθανασία των ζώων και µε βάση τον τύπο του Einstein:

µ = µ plasma (1 + 2.5 Ht )

(4.3.3/8)

όπου µplasma =0.015 P το ιξώδες του πλάσµατος

Σαν δείκτης ακαµψίας των εγγενών ελαστικών ιδιοτήτων του τοιχώµατος της καρωτίδας
αρτηρίας, χρησιµοποιήθηκε το δοµικό µέτρο ελαστικότητας του Hudetz H θθ (18):230

H θθ
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⎟⎟
∂
*
P
P *= P
⎝
⎠

(4.3.3/8)

4.5. Στατιστική Ανάλυση
Σε όλες τις παραµέτρους υπολογίστηκαν οι µέσοι όροι και οι τιµές εκφράστηκαν ως µέσος
όρος ± τυπικό λάθος του µέσου όρου. Η two-tailed paired Student’s t-test στατιστική
δοκιµασία χρησιµοποιήθηκε για τη σύγκριση των παραµέτρων µεταξύ των αναστοµωµένων
και των ετερόπλευρων τους αρτηριών για κάθε οµάδα ζώων, ενώ οι χρονικές συγκρίσεις
µεταξύ των διαφορετικών οµάδων ζώων εκτελέστηκαν µε την one-way ANOVA στατιστική
δοκιµασία. Το όριο της στατιστικής σηµαντικότητας ορίστηκε στο p<0.05. Το πρόγραµµα
SPSS v13.0 (SPSS Inc, Chicago, IL, USA) χρησιµοποιήθηκε για όλες τις αναλύσεις.
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5: Αναδιάταξη των Εµβιοµηχανικών Ιδιοτήτων, της
∆οµής και της Κατάστασης Μηδενικών Τάσεων της
Καρωτίδας στην Αρτηριοφλεβική Επικοινωνία
5.1. Εισαγωγή
Όταν τα αιµοδυναµικά φορτία που ασκούνται στα τοιχώµατα των αγγείων αποκλίνουν των
φυσιολογικών τους τιµών, ενεργοποιούνται µηχανισµοί που επιφέρουν γεωµετρική, δοµική,
και εµβιοµηχανική αναδιάταξη του αγγείου και οι οποίοι συνήθως αποσκοπούν στην
επαναφορά των διαταραγµένων ενδοτοιχωµατικών και διατµητικών τάσεων σε φυσιολογικά
επίπεδα. 195, 228, 229 Ο ρυθµιστικός ρόλος των εµβιοµηχανικών φορτίων κατά το σχηµατισµό των
αγγείων, µελετήθηκε πρώτα από τον Thoma το 1893,231 ο οποίος σε έµβρυα κοτόπουλου
παρατήρησε ότι οι κύριες αρτηρίες δηµιουργούνται στα ‘µονοπάτια’ του αίµατος µε την
ταχύτερη ροή, ενώ το πάχος του τοιχώµατος του αγγείου συσχετίζεται µε τις ορθές τάσεις
που ασκούνταν σε αυτά. Ακολούθως το 1933 ο Schretzenmayr232 τεκµηρίωσε ότι στις
αρτηρίες ενηλίκων µια σηµαντική αύξηση της αιµατικής ροής επιφέρει αγγειοδιαστολή, ενώ το
1975 ο Rodbard233 ενοποίησε τις προαναφερθείσες παρατηρήσεις αποφαινόµενος ότι οι
διατµητικές τάσεις γίνονται αντιληπτές από τα κύτταρα του ενδοθηλίου και ότι η διάµετρος
των αγγείων παρουσία µη φυσιολογικών ροών, τροποποιείται µέσω µιας βραχυπρόθεσµης
µεταβολής του τόνου των λείων µυϊκών κυττάρων και µέσω µιας πιο µακροπρόθεσµης
ανατοµικής τροποποίησης. Αρκετά στοιχεία πειραµατικών και κλινικών µελετών κατά τη
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διάρκεια των προηγούµενων τριών δεκαετιών έχουν τεκµηριώσει αυτή την υπόθεση του
Rodbard.233 Η κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο τα χαρακτηριστικά των αγγείων
µεταβάλλονται ως αποτέλεσµα των αλλαγών της αιµατικής ροής είναι πολύ σηµαντική,
δεδοµένου ότι τέτοιες αλλαγές λαµβάνουν µέρος κατά τη διάρκεια τόσο φυσιολογικών
διαδικασιών όπως είναι η εγκυµοσύνη,235 η ανάπτυξη και η ενηλικίωση,235,

236

όσο και σε

απόκριση καρδιαγγειακών παθήσεων, όπως η αθηροσκλήρωση, η δηµιουργία ανευρύσµατος,
η καρδιακή ανεπάρκεια, κ.λπ.237, 238, 239

Σε ένα σηµαντικό αριθµό εργασιών, στον οποίο έχουν χρησιµοποιηθεί αρκετά ζωικά
πρότυπα, έχουν εξεταστεί τα ζητήµατα της µορφολογικής και µικροδοµικής αναδιάταξης των
αρτηριών που επέρχονται από αλλαγές της ροής (στις196, 240, 241, 242 και στην ανασκόπηση από
τον Humphrey195). Οι εργασίες αυτές έχουν καταδείξει ότι µια παραµένουσα (όχι στιγµιαία)
αύξηση της ροής του αίµατος, επιφέρει µόνιµη γεωµετρική αύξηση της διαµέτρου του αυλού,
ενώ αντιθέτως µια µείωση της αιµατικής ροής προκαλεί αντίστοιχα µόνιµη µείωση της, όµως
σε ότι αφορά τις υπόλοιπες µορφοµετρικές παραµέτρους, δηλαδή το πάχος και το εµβαδόν του
τοιχώµατος κ.λπ. τα αποτελέσµατα που δίνονται είναι αντικρουόµενα. Επιπλέον, έχει δυστυχώς
δοθεί λιγότερη προσοχή στην αντίστοιχη εµβιοµηχανική αναδιάταξη και τα υπάρχοντα
δεδοµένα εστιάζονται στην αναδιάταξη που προκύπτει µόνο σε ένα χρονικό διάστηµα και έτσι
η κινηµατική και η εξέλιξη αυτών των αλλαγών δεν έχει διερευνηθεί. Σε µια από τις λίγες
εργασίες που έχουν µελετήσει αυτή την πλευρά της αναδιάταξης, οι Kamiya και Togawa196
κατέγραψαν in situ, σε σκύλους, την απόκριση των φυσιολογικών καρωτίδων αρτηριών και
των καρωτίδων στις οποίες η αιµατική ροή είχε αυξηθεί πέραν της φυσιολογικής για
διάστηµα µεγαλύτερο των έξη µηνών, µέσω της δοκιµασίας πίεσης-διαµέτρου, και
διαπίστωσαν ότι η διάµετρος των τελευταίων αγγείων αυξάνεται χωρίς όµως να σηµειώνεται
καµία διαφοροποίηση στη µορφολογία των καµπύλων πίεσης-διαµέτρου σε όλο το εύρος των
πιέσεων που εξετάστηκαν. Οµοίως, οι Langille et al.236 και οι Rudic et al.243 συγκρίνοντας
φυσιολογικές µεγάλες αρτηρίες µε αρτηρίες στις οποίες η αιµατική ροή είχε µειωθεί για
µεγάλο χρονικό διάστηµα, διαπίστωσαν µέσω πειραµάτων αξονικής τάσης-επιµήκυνσης σε
κυλινδρικά δοκίµια ότι η απόκριση τους ήταν όµοια, αλλά οι δεύτερες είχαν µετατοπιστεί σε
µικρότερες διαµέτρους. Αντίθετα, οι Pourageaud και de Mey244 ανέφεραν ότι η παθητική
απόκριση του τοιχώµατος αρτηριών µικρής διαµέτρου, που είναι µακροχρόνια εκτεθειµένες
είτε σε αυξηµένη είτε σε µειωµένη αιµατική ροή, µεταβάλλεται σηµαντικά σε όλα τα επίπεδα
πίεσης σε σύγκριση µε τις φυσιολογικές αρτηρίες. Οι Matsumoto et al.245 µελέτησαν την
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απόκριση των καρωτίδων αρτηριών κουνελιών που είχαν εκτεθεί σε αυξηµένη ροή µέσω της
δηµιουργίας αναστόµωσης για τέσσερις εβδοµάδες και βρήκαν ότι οι καµπύλες πίεσηςδιαµέτρου µετατοπίζονται προς υψηλότερες διαµέτρους και ότι το δοµικό µέτρο
ελαστικότητας των αναστοµωµένων αρτηριών σε πιέσεις µεταξύ 20-110 mmHg αυξάνεται.
Επιπλέον, σε µια προηγούµενη µελέτη από τους Lu et al.246 εξετάστηκαν οι αλλαγές της
κατάστασης µηδενικών τάσεων των µηριαίων αρτηριών λόγω αυξηµένης ροής και
διαπιστώθηκε µείωση του ανοίγµατος µετά από µια περίοδο οκτώ εβδοµάδων.
Συγκεντρωτικά βλέπουµε ότι τα αποτελέσµατα αυτών των εργασιών δεν µπορούν να
οδηγήσουν σε ασφαλή συµπεράσµατα, καθώς αν και έχουν αναφερθεί αλλαγές της
εµβιοµηχανικής συµπεριφοράς ύστερα από µη-φυσιολογικές µεταβολές της ροής του αίµατος
λόγω δηµιουργίας ΑΦΕ, αυτές δεν συσχετίζονται πάντα µε τις αντίστοιχες µικροδοµικές
αλλαγές.

Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η χρονική εξέλιξη της αρτηριακής αναδιάταξης ύστερα
από αύξηση της αιµατικής ροής, λόγω της δηµιουργίας ΑΦΕ µεταξύ της κοινής καρωτίδας
αρτηρίας και της έσω σφαγίτιδας φλέβας µε τη χρήση ενός µοσχεύµατος από e-PTFE σε ένα
χοίρειο ζωικό πρότυπο. Στόχος µας ήταν η µελέτη της µορφολογικής, γεωµετρικής
(διαστάσεις, κατάσταση µηδενικών τάσεων), και εµβιοµηχανικής (εκτασιµότητα, µέτρο
ελαστικότητας) αναδιάταξης του αρτηριακού τοιχώµατος. Τα αποτελέσµατα µας µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση της υπόθεσης που υποστηρίζει ότι η αρτηριακή
αναδιάταξη που εξελίσσεται λόγω µεταβολών των διατµητικών τάσεων καταλήγει στην
πλήρη αποκατάσταση του πεδίου των τάσεων, και το σηµαντικότερο, εάν αυτή η γεωµετρική
αναδιάταξη πετυχαίνετε µε αλλαγή ή όχι της εµβιοµηχανικής λειτουργίας των αρτηριών,
δηλαδή, εάν η ενδοτικότητα διατηρείται σε φυσιολογικά επίπεδα.

5.2. Αποτελέσµατα

5.2.1. Ζωικό Πρότυπο και In Vivo Αιµοδυναµικές Καταγραφές
Από τα εικοσιτέσσερα µοσχεύµατα που εµφυτεύτηκαν, δύο στην οµάδα των δεκαπέντε
ηµερών και του ενός µήνα και τέσσερα από την οµάδα των τριών µηνών αποφράχθηκαν στην
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πλευρά της φλεβικής αναστόµωσης. Τα ζώα στα οποία το µόσχευµα δε λειτουργούσε
αποκλείστηκαν από τις περαιτέρω αναλύσεις.

A

Ροή (ml min-1)

750

p=0,001

p<0,05

p<0,001

p<0,05

p=0,01 p<0,05

πριν την ΑΦΕ
µετά την ΑΦΕ
πριν την ευθανασία

500

250

0

B

Πίεση (mmHg)

80

15 ηµέρες

1 µήνας

3 µήνες

p<0,05

p<0,05

p<0,05

15 ηµέρες

1 µήνας

3 µήνες

60
40
20
0

Εικόνα 5.2.1/1. In vivo αιµοδυναµικές καταγραφές στις αναστοµωµένες καρωτίδες πριν και

µετά από τη δηµιουργία της ΑΦΕ, και πριν από τη ευθανασία. (Α) Η µέση ροή διπλασιάστηκε
αµέσως µετά τη δηµιουργία της ΑΦΕ, αλλά δεν αυξήθηκε περαιτέρω µέχρι την ευθανασία (15
ηµέρες: 275,1±38,8 έναντι 575,0±58,3 ml min-1 p=0,001 και 575,0±58,3 έναντι 593,1±72,5 ml
min-1 p=0,8; 1 µήνας: 257,2±27,7 έναντι 598,1±56,2 ml min-1, p<0,001 και 598,1±56,2 έναντι
553,9±54,8 ml min-1, p=0,6; 3 µήνες: 271,4±44,5 έναντι 589,3± 80,5 ml min-1, p=0,01 και
589,3±80,5 έναντι 536,7±93,3 ml min-1, p=0,7). (Β) Η µέση πίεση δεν ήταν διαφορετική στις
15 ηµέρες (73,3±4,2 έναντι 69,3±5,6 mmHg p=0,5), στον 1 µήνας (71,9±6,9 έναντι 65,6±2,7
mmHg, p=0,4), και στους 3 µήνες (70,9±5,0 έναντι 63,8±8,3 mmHg, p=0,5) µετά τη
δηµιουργία της ΑΦΕ.
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Η ροή του αίµατος στην καρωτίδα, κεντρικά της αναστόµωσης, αυξήθηκε σηµαντικά µετά τη
δηµιουργία της ΑΦΕ, και διατηρήθηκε σηµαντικά αυξηµένη µετά από δεκαπέντε ηµέρες,
έναν και τρεις µήνες (Εικόνα. 5.2.1/1). Η δηµιουργία της ΑΦΕ δεν είχε καµία επίδραση στην
αιµατική ροή της ετερόπλευρης αρτηρίας µέχρι τη ευθανασία (τα αποτελέσµατα δεν
παρουσιάζονται). Στο ίδιο σκέλος της αναστοµωµένης καρωτίδας η αρτηριακή πίεση δεν
επηρεάστηκε από τη δηµιουργία της ΑΦΕ, καθώς καταγράφηκε µόνο µια µικρή, όχι
σηµαντική, πτώση της πίεσης η οποία και διατηρήθηκε µέχρι την ευθανασία.

5.2.2. Επίδραση της Αύξησης της Αιµατικής Ροής στη Μορφολογία και στη
∆οµή της Καρωτίδας
Η κύρια µορφολογική µεταβολή που προκλήθηκε στο αρτηριακό τοίχωµα από τη δηµιουργία
της ΑΦΕ, ήταν η αύξηση της διαµέτρου του αυλού (Εικόνα 5.2.2/1). Εντός δεκαπέντε
ηµερών, η διάµετρος του αυλού των αναστοµωµένων αρτηριών είχε αυξηθεί σηµαντικά, ενώ
δεν παρατηρήθηκε καµία περαιτέρω µεταβολή της µέχρι και τους τρεις µήνες. Καµία
διαφορά της διαµέτρου του αυλού δεν παρατηρήθηκε µεταξύ των φυσιολογικών καρωτίδων.
Το πάχος του τοιχώµατος µετρήθηκε τόσο άµεσα σε δοκίµια καρωτίδας µε τη χρήση
στερεοµικροσκοπίου (Εικόνα 5.2.2/1) όσο και µέσω ιστολογικών πλακιδίων (Πίνακας 5.2.2/1).
Αν και τα τµήµατα της καρωτίδας που χρησιµοποιήθηκαν γιατί την ιστολογική ανάλυση
βρίσκονταν πιο κοντά στην αναστόµωση σε σχέση µε αυτά που υποβλήθηκαν στα
εµβιοµηχανικά πειράµατα, οι δύο διαφορετικές µετρήσεις ήταν σε λογική συµφωνία,
λαµβάνοντας επιπλέον υπόψη την επιρροή της ιστολογικής επεξεργασίας στις παραµέτρους
που µετρήθηκαν. Η δηµιουργία της ΑΦΕ δεν είχε επιπτώσεις στο πάχος του αρτηριακού
τοιχώµατος, αν και τόσο οι φυσιολογικές όσο και οι αναστοµωµένες καρωτίδες της οµάδας
των τριών µηνών ήταν σηµαντικά παχύτερες έναντι αυτών των άλλων δύο οµάδων, εύρηµα
που ενδεχοµένως να οφείλεται στη γήρανση.
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Εικόνα 5.2.2/1 (Α) Αντιπροσωπευτικά δείγµατα δαχτυλιδιών από αναστοµωµένες (ΑΚ) και

φυσιολογικές καρωτίδες (ΦΚ) από την οµάδα του ενός µήνα στην κατάσταση µηδενικών
φορτίων, όπου φαίνεται η σηµαντική διεύρυνση του αυλού µετά από την αναστόµωση. (Β, Γ)
Μορφοµετρικοί παράµετροι στην κατάσταση µηδενικών φορτίων που µετρήθηκαν µε τη
βοήθεια στερεοµικροσκοπίου. (Β) Η εσωτερική διάµετρος αυξήθηκε στις 15 ηµέρες
(4,239±0,113 έναντι 3,197±0,126 mm, p<0,001), στον 1 µήνας (4,619±0,322 έναντι
3,112±0,132 mm, p<0,001), και στους 3 µήνες (4,826±0,411 έναντι 3,555±0,379 mm, p=0,04)
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µετά τη δηµιουργία της ΑΦΕ (Γ) το πάχος παρέµεινε αµετάβλητο στις 15 ηµέρες
(0,795±0,037 έναντι 0,754±0,025 mm, p=0,5), στον 1 µήνα (0,887±0,077 έναντι 0,811±0,042
mm, p=0,7), και στους 3 µήνες (1,215±0,073 έναντι 1,159±0,085 mm, p=0,7). Η στατιστική
δοκιµή ANOVA φανέρωσε χρονικές διαφορές στις ΑΚ (p<0,001) και στις ΦΚ (p=0,002). (∆)
Ο λόγος του πάχος ως προς την εσωτερική διάµετρο µειώθηκε στις 15 ηµέρες (0,175±0,010
έναντι 0,218± 0,011, p=0,003), στον 1 µήνα (0,221±0,031 έναντι 0,299±0,029, p=0,05), και
στους 3 µήνες (0,269±0,021 έναντι 0,347±0,040, p=0,05). Η στατιστική δοκιµή ANOVA
φανέρωσε χρονικές διαφορές στις ΦΚ (p=0,03).

Λαµβάνοντας υπόψη το αµετάβλητο πάχος του τοιχώµατος και την αύξηση της διαµέτρου
του αυλού των αναστοµωµένων αρτηριών, ο λόγος αυτών των µεγεθών µειώθηκε σε όλες τις
αναστοµωµένες αρτηρίες σε σύγκριση µε το λόγο των φυσιολογικών (Εικόνα 5.2.2/1),
παρουσιάζοντας επίσης µια προοδευτική µε το χρόνο αύξηση του, τόσο στις φυσιολογικές
όσο και στις αναστοµωµένες αρτηρίες εξαιτίας της παράλληλης αύξησης του πάχους του
τοιχώµατος. Εκτός από το συνολικό πάχος του τοιχώµατος, µετρήθηκαν επιπλέον τα πάχη του
µέσου και του έξω χιτώνα µέσω ιστολογικών πλακιδίων (Πίνακας 5.2.2/1). Ο µέσος χιτώνας
ήταν σηµαντικά λεπτότερος στις αναστοµωµένες αρτηρίες σε σχέση µε τις φυσιολογικές, ενώ
αντίθετα ήταν τα ευρήµατα µας για τον έξω χιτώνα. Όπως και το συνολικό πάχος, έτσι και
αυτό των δύο χιτώνων ήταν αυξηµένο στα ζώα της οµάδας των τριών µηνών.

Η οργάνωση των ινών της ελαστίνης και του κολλαγόνο των αναστοµωµένων έναντι των
ετερόπλευρων καρωτίδων αρτηριών εξετάστηκε µε τη χρήση βαφών ορσεΐνης και picro-Sirius
red, και οπτικού µικροσκοπίου (Εικόνα 5.2.2/2), ενώ η ακεραιότητα των ισχυρά
αυτοφθοριζόµενων ελαστικών ινών εξετάστηκε µέσω συνεστιακού µικροσκοπίου (Εικόνα
5.2.2/3). Η κύµανση των πετάλων της ελαστίνης και των ινών του κολλαγόνου επέδειξε µια
χαρακτηριστική µείωση σε όλο το τοίχωµα των αναστοµωµένων καρωτίδων, µε τις διαφορές
να είναι πιο έντονες στο εσωτερικό µέρος του τοιχώµατος και να εξασθενίζουν βαθµιαία
καθώς αποµακρυνόµαστε προς τον εξωτερικό χιτώνα. (Εικόνες 5.2.2/2 και 5.2.2/3).
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Εικόνα 5.2.2/2 Φωτογραφίες από το κοινό µικροσκόπιο του τοιχώµατος των αναστοµωµένων

(A, Γ, Ε) και των φυσιολογικών καρωτίδων (Β, ∆, Ζ) 1 µήνα µετά τη δηµιουργία της ΑΦΕ.
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Μείωση των ινών ελαστίνης που έχουν βαφεί πορτοκαλί και αύξηση του κολλαγόνου που έχει
βαφεί κόκκινο παρατηρείται στο µέσο χιτώνα και τον έξω χιτώνα των αναστοµωµένων
καρωτίδων σε σύγκριση µε τις φυσιολογικές. ∆είγµατα βαµµένα µε ορσεΐνη (Α, Β), picroSirius red (Γ, ∆) και αιµατοξυλίνη-ηωσίνη (Ε, Ζ).

ΑΝΑΣΤΟΜΩΜΕΝΕΣ
A

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
B

Εικόνα 5.2.2/3. Eικόνες από το συνεστιακό µικροσκόπιο του τοιχώµατος των αναστοµωµένων

(Α) και φυσιολογικών καρωτίδων (Β) 1 µήνα µετά τη δηµιουργία της ΑΦΕ. Θρυµµατισµός
της έσω ελαστικής µεµβράνης και των πετάλων του µέσου χιτώνα παρατηρείται στις
αναστοµωµένες καρωτίδες, σε αντίθεση µε τη συνεχή έσω ελαστική µεµβράνη και τα πέταλα
του µέσου χιτώνα των ετερόπλευρων καρωτίδων.
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Πίνακας 1. Ιστοµορφοµετρικές µετρήσεις στο τοίχωµα των αναστοµωµένων και των

φυσιολογικών καρωτίδων στις διάφορες ζωικές οµάδες.
Αναστοµωµένες Καρωτίδες
Πάχος Τοιχώµατος (µm)

15 ηµέρες
1 µήνας
618,943±24,276‡ 711,751±32,276

Πάχος Μέσου Χιτώνα (µm) 435,975±24,209
Πάχος Έξω Χιτώνα (µm)
Επιφάνεια Τοιχώµατος
(µm2)
Επιφάνεια Μέσου Χιτώνα
(µm2)
Επιφάνεια Έξω Χιτώνα
(µm2)
Πυκνότητα Κολλαγόνου
στο Τοίχωµα (%)
Πυκνότητα Κολλαγόνου στο
Μέσο Χιτώνα (%)
Πυκνότητα Κολλαγόνου
στον Έξω Χιτώνα (%)
Πυκνότητα Ελαστίνης στο
Τοίχωµα (%)
Πυκνότητα Ελαστίνης στο
Μέσο Χιτώνα (%)
Πυκνότητα Ελαστίνης στον
Έξω Χιτώνα (%)
Πυκνότητα Κυττάρων στο
Τοίχωµα (%)
Πυκνότητα Κυττάρων στο
Μέσο Χιτώνα (%)
Πυκνότητα Κυττάρων στον
ΈξωΧιτώνα (%)
Αριθµός Κυττάρων στο
Τοίχωµα (×10-3 µm-2)
Αριθµός Κυττάρων στο
Μέσο Χιτώνα (×10-3 µm-2)
Αριθµός Κυττάρων στον
Έξω Χιτώνα (×10-3 µm-2)
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3 µήνες
798,423±10,076

467,149±31,964 538,854±13,903*

172,999±7,321*‡ 243,743±3,108*

260,357±16,893

5,973±0,328*‡

7,188±0,701*

9,523±0,462*

3,989±0,262‡

4,359±0,471

6,109±0,411*

1,989±0,214*‡

2,857±0,270*

3,568±0,215*

31,163±0,577†

31,999±1,969*

33,447±1,501*

28,264±0,821†

28,774±2,158*

29,897±2,151*

37,113±0,345†‡

38,771±0,368*

38,349±0,271*

27,092±0,711†

28,921±0,444*

26,994±1,003*

12,334±0,257*

12,341±0,501*

12,017±0,592*

61,702±0,518*

59,854±1,963*

59,157±0,812*

41,745±0,552*

39,080±1,611*

39,559±1,791*

59,402±0,788*

58,885±1,946*

58,086±2,301

1,185±0,237

1,375±0,769

2,494±1,042

2,855±0,106*‡

2,895±0,143*

2,681±0,172*

2,972±0,122*

3,231±0,101*

3,001±0,115*

2,031±0,192*‡

2,157±0,192*

2,001±0,102*

Φυσιολογικές Καρωτίδες
15 ηµέρες

1 µήνας

3 µήνες

589,863±20,194‡

702,587±41,442

807,543±32,838

Πάχος Μέσου Χιτώνα (µm) 448,163±19,764‡
Πάχος Έξω Χιτώνα (µm) 149,145±8,163‡

559,293±40,312

586,134±22,833

152,417±14,735

218,888±21,799

4,709±0,308‡

4,659±0,907

6,873±0,479

3,551±0,221

3,409±0,699

4,542±0,391

1,372±0,111‡

1,237±0,216

2,302±0,258

24,897±0,883

25,767±1,223

26,059±0,464

22,007±1,226

22,989±1,479

23,761±0,574

33,268±0,313

33,891±0,614

33,332±0,812

25,311±0,693

24,999±1,452

26,241±1,129

13,604±0,203

14,397±0,421

13,946±0,412

63,974±0,365

64,291±1,486

63,724±0,888

49,792±0,782

49,234±1,989

47,700±1,108

64,389±0,519

62,614±1,000

62,293±0,614

2,758±0,711

1,818±0,914

2,944±0,443

2,382±0,103

2,362±0,129

2,291±0,092

1,998±0,217

2,198±0,106

2,396±0,123

2,434±0,069

1,996±0,201

1,794±0,051

Πάχος Τοιχώµατος (µm)

Επιφάνεια Τοιχώµατος
(µm2)
Επιφάνεια Μέσου
Χιτώνα (µm2)
Επιφάνεια Έξω Χιτώνα
(µm2)
Πυκνότητα Κολλαγόνου
στο Τοίχωµα (%)
Πυκνότητα Κολλαγόνου
στο Μέσο Χιτώνα (%)
Πυκνότητα Κολλαγόνου
στον Έξω Χιτώνα (%)
Πυκνότητα Ελαστίνης στο
Τοίχωµα (%)
Πυκνότητα Ελαστίνης στο
Μέσο Χιτώνα (%)
Πυκνότητα Ελαστίνης στον
Έξω Χιτώνα (%)
Πυκνότητα Κυττάρων στο
Τοίχωµα (%)
Πυκνότητα Κυττάρων στο
Μέσο Χιτώνα (%)
Πυκνότητα Κυττάρων στον
ΈξωΧιτώνα (%)
Αριθµός Κυττάρων στο
Τοίχωµα (×10-3 µm-2)
Αριθµός Κυττάρων στο
Μέσο Χιτώνα (×10-3 µm-2)
Αριθµός Κυττάρων στον
Έξω Χιτώνα (×10-3 µm-2)

Οι τιµές είναι εκφρασµένες σα µέσος όρος ± τυπικό λάθος του µέσου όρου. * = p<0,05 και †
= p<0,001 ως προς τις φυσιολογικές καρωτίδες (student’s t-test). ‡ = p<0,05 ως προς τις
χρονικές διαφορές (ANOVA).
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Η µελέτη στο οπτικό µικροσκόπιο φανέρωσε επίσης µία αποδιοργανωµένη έσω ελαστική
µεµβράνη και θρυµµατισµό των ελαστικών ινών στο µέσο χιτώνα των αναστοµωµένων
αρτηριών σε σχέση µε τη συνεχή έσω ελαστική µεµβράνη και τις ίνες ελαστίνης του µέσου
χιτώνα των φυσιολογικών ετερόπλευρων δοκιµίων (Εικόνα 5.2.2/2). Αυτά τα συµπεράσµατα
επιβεβαιώθηκαν και από τη µελέτη µέσω συνεστιακού µικροσκοπίου (Εικόνα 5.2.2/3).

Η ετερογενής ανάπτυξη των διαφόρων στρωµάτων του τοιχώµατος της καρωτίδας είχε ως
αποτέλεσµα την µεταβολή της σύστασης των βασικών δοµικών του στοιχείων, δηλαδή της
ελαστίνης και του κολλαγόνου (Πίνακας 5.2.2/1). Το συνολικό ποσοστό και των δύο
στοιχείων αυξήθηκε κυρίως λόγω της αύξησης της επιφάνειας του εξωτερικού χιτώνα σε βάρος
του µέσου (Πίνακας 5.2.2/1).

Ο εξωτερικός χιτώνας αποτελείται κυρίως από ελαστίνη και κολλαγόνο σε αντίθεση µε τον
µέσο χιτώνα, ο οποίος περιέχει µεγάλο ποσοστό κυτταρικών στοιχείων και κυρίως λεία µυϊκά
κύτταρα. Σε ότι αφορά τη σχετική τους περιεκτικότητα, το ποσοστό της ελαστίνης µειώθηκε
ενώ αυτό του κολλαγόνου αυξήθηκε τόσο στον µέσο όσο και στον έξω χιτώνα των
αναστοµωµένων καρωτίδων αρτηριών. Σε ότι αφορά τα κυτταρικά στοιχεία, παρατηρήθηκε
πολλαπλασιασµός τους εντός δεκαπέντε ηµερών, ενώ η πυκνότητα τους δεν τροποποιήθηκε
περαιτέρω µέχρι το τέλος των τριών µηνών (Πίνακας 5.2.2/1). Ελάχιστες διαφορές
παρατηρήθηκαν µε το χρόνο τόσο ανάµεσα στις φυσιολογικές όσο και στις αναστοµωµένες
καρωτίδες.

5.2.3. Επίδραση της Αύξησης της Ροής στην Κατάσταση Μηδενικών
Τάσεων της Καρωτίδας

Οι παραµένουσες παραµορφώσεις στην εσωτερική και στην εξωτερική επιφάνεια των
αναστοµωµένων και των φυσιολογικών καρωτίδων (Εικόνα 5.2.3/1) υπολογίστηκαν µέσω
µετρήσεων της εσωτερικής και της εξωτερικής περιµέτρου τόσο στην κατάσταση µηδενικών
φορτίων όσο και στην κατάσταση µηδενικών τάσεων. ∆ιαπιστώθηκε ότι η παραµόρφωση
στην εξωτερική επιφάνεια ήταν εφελκυστική, ενώ στην εσωτερική ήταν συµπιεστική και ότι η
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παραµένουσα παραµόρφωση στην εσωτερική επιφάνεια ήταν υψηλότερη από αυτή στην
εξωτερική. Σε σύγκριση µε τις φυσιολογικές καρωτίδες, η εξωτερική επιφάνεια των
αναστοµωµένων ήταν υπό µεγαλύτερη έκταση και η εσωτερική υπό µικρότερη συµπίεση σε
όλες τις οµάδες, αλλά οι διαφορές των παραµενουσών παραµορφώσεων ήταν σηµαντικές µόνο
στην οµάδα των τριών µηνών και µόνο στην εσωτερική επιφάνεια.

Οι προαναφερθείσες αλλαγές στο λόγο του πάχους προς την εσωτερική διάµετρο και στις
παραµένουσες παραµορφώσεις, όπως επίσης και η ανοµοιόµορφη ανάπτυξη των διαφορετικών
στρωµάτων του αρτηριακού τοιχώµατος συσχετίζονται µε τις αλλαγές στο άνοιγµα. ∆εκαπέντε
ηµέρες και ένα µήνα µετά τη δηµιουργία της ΑΦΕ, το άνοιγµα των αναστοµωµένων αρτηριών
έτεινε να µειωθεί, αλλά η µείωση ήταν σηµαντική µόνο ύστερα από τρεις µήνες (Εικόνα
5.2.3/1). Οι διακυµάνσεις ανάµεσα στις φυσιολογικές καρωτίδες ήταν µικρές και όχι
σηµαντικές. Αν και η περιφέρεια του τοιχώµατος των αναστοµωµένων καρωτίδων αρτηριών
αυξήθηκε, η µη σηµαντική µεταβολή στον αξονικό λόγο παραµόρφωσης, σε σύγκριση µε τις
φυσιολογικές, καταδεικνύει ότι δεν συνέβη το ίδιο και κατά τον επιµήκη άξονα (Εικόνα
5.2.3/1). Ο λόγος παραµόρφωσης δεν µεταβλήθηκε µετά από δεκαπέντε ηµέρες και ήταν
παρόµοιος σε όλες τις οµάδες ελέγχου.
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Εικόνα 5.2.3/1. (Α) Αντιπροσωπευτικά ανοιγµένα δείγµατα αναστοµωµένων (ΑΚ) και

φυσιολογικών καρωτίδων (ΦΚ) από την οµάδα του ενός µήνα, όπου φαίνεται η χαµηλότερη
γωνία ανοίγµατος στη κατάσταση µηδενικών τάσεων µετά τη δηµιουργία της ΑΦΕ. (Β) Η
γωνία ανοίγµατος δεν άλλαξε σε 15 ηµέρες (53,2±7,4 έναντι 61,3±6,1 deg, p=0,4) και σε 1
µήνα (50,1±5,9 έναντι 59,9±4,2 deg, p=0,4), αλλά µειώθηκε σε 3 µήνες (42,8±5,1 έναντι
63,4±3,2 deg, p=0,03) µετά τη δηµιουργία της ΑΦΕ. (Γ) H αποµένουσα παραµόρφωση δεν
άλλαξε στην εσωτερική επιφάνεια των αναστοµωµένων καρωτίδων σε σχέση µε τις
ετερόπλευρες σε 15 ηµέρες (-0,062±0,007 έναντι -0,064±0,014, p=0,9) και σε 1 µήνα (0,051±0,010 έναντι -0,071±0,016, p=0,08), αλλά έγινε λιγότερο συµπιεστική σε 3 µήνες (0,047±0,013 έναντι -0,091±0,021, p=0,05), ενώ ήταν το ίδιο εφελκυστική στην εξωτερική
επιφάνεια σε 15 ηµέρες (0,042±0,008 έναντι 0,047±0,006, p=0,5), σε 1 µήνα (0,046±0,011
έναντι 0,044±0,010, p=0,7), και σε 3 µήνες (0,059±0,021 έναντι 0,049±0,025, p=0,7). (∆) Ο
αξονικός λόγος παραµόρφωσης παρέµεινε αµετάβλητoς σε 15 ηµέρες (1,509±0,035 έναντι
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1,515±0,043, p=0,9), σε 1 µήνα (1,468±0,033 έναντι 1,540± 0,072, p=0,4), και σε 3 µήνες
(1,494±0,034 έναντι 1,549±0,079, p=0,2).

5.2.4. Επίδραση της Αυξηµένης Ροής στις Εµβιοµηχανικές Ιδιότητες της
Καρωτίδας

Οι µέσες καµπύλες της εξωτερικής διαµέτρου ως προς την πίεση όλων των οµάδων έχουν
τυπωθεί στην Εικόνα 5.2.4/1 (Α, Γ, Ε). Οι καµπύλες των αναστοµωµένων αρτηριών, σε
σύγκριση µε αυτές των φυσιολογικών, είναι µετατοπισµένες προς σηµαντικά υψηλότερες
εξωτερικές διαµέτρους σε όλο το φάσµα των πιέσεων. Η µορφή των καµπύλων των
αναστοµωµένων αρτηριών σε σχέση µε των φυσιολογικών είναι επίσης ευδιάκριτα
διαφορετική, δεδοµένου ότι οι πρώτες παρουσίασαν ένα καθαρό s-σχηµατισµό και µια πιο
µικρή κλίση (χαµηλότερη ενδοτικότητα) στην περιοχή των χαµηλών πιέσεων (0-45 mmHg) και
ότι η διάµετρος τους σταθεροποιείται σε υψηλότερες πιέσεις, ενδεικνύοντας αλλαγές στις
εµβιοµηχανικές ιδιότητες του τοιχώµατος. Αλλαγές στις καµπύλες παρατηρήθηκαν επίσης και
µε το χρόνο, καθώς τόσο οι καµπύλες των φυσιολογικών όσο και των αναστοµωµένων
αρτηριών στην οµάδα των τριών µηνών παρουσίασαν ελαφρώς υψηλότερη εξωτερική
διάµετρο, κάτι που οφείλεται στην συνδυασµένη αύξηση της εσωτερικής διαµέτρου και του
πάχους του τοιχώµατος. Στην εικόνα 5.2.4/1 (Β, ∆, ΣΤ) παρουσιάζονται οι µέσες καµπύλες της
αξονικής δύναµης ως προς την πίεσης, στις οποίες φαίνεται ότι οι αναστοµωµένες καρωτίδες
ασκούν µεγαλύτερες δυνάµεις στις χαµηλές πιέσεις. Μέχρι πίεση 90 mmHg, οι καµπύλες αυτές
ήταν µετατοπισµένες σε υψηλότερες δυνάµεις σε σχέση µε αυτές των φυσιολογικών, ενώ σε
υψηλότερες πιέσεις µετατοπίζονταν σε χαµηλότερες δυνάµεις. Στην εικόνα 5.2.4/2 φαίνονται
οι καµπύλες του µέσου πάχους ως προς την πίεση, οι οποίες σε αντίθεση µε τα µορφολογικά
µας δεδοµένα στην κατάσταση µηδενικής φόρτισης δείχνουν ότι οι αναστοµωµένες
καρωτίδες είναι πιο παχιές από τις φυσιολογικές ειδικά στις χαµηλές και τις φυσιολογικές
πιέσεις. Στις καµπύλες των εικόνων 5.2.4/1 και 5.2.4/2 παρατηρήθηκαν επίσης χρονικές
διαφορές καθώς αυξήθηκε το πάχος τόσο των φυσιολογικών όσο και των αναστοµωµένων
αρτηριών της οµάδας των τριών µηνών, κάτι που σε συνδυασµό και µε την αύξηση της
εσωτερικής διαµέτρου είχε συνέπεια να αυξηθούν ελαφρώς και οι εξωτερικές διάµετροι.
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Εικόνα 5.2.4/1. (Α, Γ, Ε) Καµπύλες της εξωτερικής διαµέτρου ως προς την πίεση και (Β, ∆,

ΣΤ) της δύναµης ως προς την πίεση των αναστοµωµένων (ΑΚ) και φυσιολογικών καρωτίδων
(ΦΚ) 15 ηµέρες (Α, Β) ένα µήνα (Γ, ∆) και τρεις µήνες (Ε, ΣΤ) µετά από τη δηµιουργία της
ΑΦΕ.
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Εικόνα 5.2.4/2. Καµπύλες του εξωτερικού πάχους ως προς την πίεση των αναστοµωµένων

(ΑΚ) και φυσιολογικών καρωτίδων (ΦΚ) 15 ηµέρες (Α) ένα µήνα (Β) και τρεις µήνες (Γ)
µετά από τη δηµιουργία της ΑΦΕ.
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Εικόνα 5.2.4/3. (Α, Γ, Ε) Καµπύλες ενδοτικότητας-πίεσης και (Β, ∆, ΣΤ) διατασιµότητας-

πίεσης των αναστοµωµένων (ΑΚ) και φυσιολογικών καρωτίδων (ΦΚ) 15 ηµέρες (Α, Β), ένα
µήνα (Γ, ∆) και τρεις µήνες (Ε, ΣΤ) µετά από τη δηµιουργία της αναστόµωσης.
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60000
40000
20000
0
-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Περιφερειακή Παραµόρφωση (-)

Εικόνα 5.2.4/4. (Α, Γ, Ε) Καµπύλες περιφερειακής τάσης ως προς την περιφερειακή

παραµόρφωση και (Β, ∆, ΣΤ) δοµικού µέτρου ελαστικότητας ως προς την περιφερειακή
παραµόρφωση των αναστοµωµένων (ΑΚ) και φυσιολογικών καρωτίδων (ΦΚ) 15 ηµέρες (Α,
Β), 1-µήνα (Γ, ∆), και 3-µήνες (Ε, ΣΤ) µετά τη δηµιουργία της αναστόµωσης.
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Εικόνα 5.2.4/5. Εµβιοµηχανικοί δείκτες των αναστοµωµένων (ΑΚ) και φυσιολογικών

καρωτίδων (ΦΚ) υπολογισµένοι στη µέση in vivo πίεση. (Α) Η περιφερειακή τάση ήταν
κανονικοποιηµένη στις 15 ηµέρες (69,1±8,9 έναντι 70,5±9,6 kPa, p=0,9), στον 1 µήνα
(68,3±6,7 έναντι 64,2±11,2 kPa, p=0,9), και στους 3 µήνες (65,6±14,7 έναντι 67,3±10,7 kPa,
p=1,0) µετά τη δηµιουργία της ΑΦΕ. (Β) Η διατµητική τάση κανονικοποιήθηκε στις 15
ηµέρες (1,200±0,075 έναντι 0,882±0,221 Pa, p=0,2), στον 1 µήνα (0,798±0,147 έναντι
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0,589±0,148 Pa, p=0,3), και στους 3 µήνες (0,692±0,164 έναντι 0,663±0,084 Pa, p=0,7). (Γ)
H εκτασιµότητα και (∆) η διατασιµότητα αυξήθηκαν, ενώ (Ε) το δοµικό µέτρο ελαστικότητας
µειώθηκε στις 15 ηµέρες (0,212±0,043 έναντι 0,094 ±0,021 mm2mmHg-1, p=0,02;
0,009±8×10-4 έναντι 0,005±9×10-4 mmHg-1, p=0,01; 2892,2±296,0 έναντι 6047,0±796,3
mmHg, p=0,003), στον 1 µήνα (0,258±0,031 έναντι 0,079±0,016 mm2mmHg-1, p<0,001;
0,011±7×10-4 έναντι 0,004±4×10-4 mmHg-1, p<0,001; 2315,7±366,6 έναντι 6957,7±983,6
mmHg, p=0,004), και στους 3 µήνες (0,317±0,034 έναντι 0,081±0,032 mm2mmHg-1, p=0,009;
0,012± 8×10-4 έναντι 0,003±4×10-4 mmHg-1, p<0,001; 2459,6±413,7 έναντι 7749,9±1204,0
mmHg, p=0,02). Η δοκιµασία ANOVA έδειξε χρονικές µεταβολές στη διατασιµότητα (p=0,02)
και τις διατµητικές τάσεις (p=0,008) των ΑΚ.

Οι εµβιοµηχανικές αλλαγές ποσοτικοποιήθηκαν µέσω των δεικτών της ενδοτικότητας, της
διατασιµότητας και του δοµικού µέτρου ελαστικότητας. Στην Εικόνα 5.2.4/3 (A, Γ, Ε)
φαίνονται οι καµπύλες της µέσης ενδοτικότητας ως προς την πίεσης. Η ενδοτικότητα στα
φυσιολογικά αγγεία µειωνόταν στο µεγαλύτερο εύρος πιέσεων (20-200 mmHg), ενώ στα
αναστοµωµένα αγγεία αυξανόταν µέχρι πίεσης 50-80 mmHg, ενώ στο υπόλοιπο εύρος πιέσεων
µειωνόταν. Οµοίως, οι καµπύλες διατασιµότητας-πίεσης των αναστοµωµένων αρτηριών είχαν
χαµηλότερες µέγιστες τιµές, οι οποίες ήταν µετατοπισµένες προς υψηλότερες πιέσεις (Εικόνα
5.2.4/3 (Β, ∆, ΣΤ)). Οι αναστοµωµένες αρτηρίες είχαν επίσης χαµηλότερη εκτασιµότητα και
διατασιµότητα από τις φυσιολογικές στις χαµηλές πιέσεις (0-40 mmHg), αλλά το αντίθετο
συνέβαινε στις υψηλότερες πιέσεις (40-200 mmHg). Οι προαναφερθείσες µεταβολές µεταξύ
των αγγείων µεγιστοποιούνταν στην οµάδα των τριών µηνών.

Επιπλέον, οι καµπύλες των περιφερειακών τάσεων προς παραµόρφωση (Εικόνα 5.2.4/4 (A,
Γ, Ε)) των αναστοµωµένων αρτηριών σε σχέση µε τις φυσιολογικές ήταν µετατοπισµένες
προς τα αριστερά σε χαµηλότερες τιµές παραµόρφωσης, µε τις διαφορές να είναι πιο
σηµαντικές στην οµάδα των τριών µηνών. Το περιφερειακό δοµικό µέτρο ελαστικότητας
σχεδιάστηκε ως προς την περιφερειακή παραµόρφωση στην Εικόνα 5.2.4/4 (Β, ∆, ΣΤ). Το
δοµικό µέτρο ελαστικότητας των αναστοµωµένων αρτηριών ήταν υψηλότερο σε σχέση µε
αυτό των φυσιολογικών σε ολόκληρο το εύρος των πιέσεων, συγκρίσιµες διαφορές ανάµεσα
στις αναστοµωµένες και τις φυσιολογικές αρτηρίες υπήρχαν σε όλες οµάδες αλλά οι διαφορές
εντείνονταν µε το χρόνο λειτουργίας της ΑΦΕ.
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Συγκρινόµενες στη µέση in vivo αρτηριακή πίεση, οι περιφερειακές τάσεις του τοιχώµατος δεν
ήταν σηµαντικά διαφορετικές µεταξύ των αναστοµωµένων και των φυσιολογικών αγγείων και
στις τρεις οµάδες (Εικόνα 5.2.4/5A). Παρόµοια ήταν και τα ευρήµατα για τις διατµητικές
τάσεις (Εικόνα 5.2.4/5B). Αν και στις φυσιολογικές αρτηρίες παρουσιαζόταν µεγαλύτερη
µέγιστη ενδοτικότητα και διατασιµότητα από ότι στις αναστοµωµένες, συγκρίνοντας τις τιµές
αυτών των δεικτών στην µέση in vivo πίεση το αποτέλεσµα ήταν αντίστροφο, καθώς οι
αναστοµωµένες αρτηρίες ήταν πιο ενδοτικές από τις φυσιολογικές κατά περίπου 152% ύστερα
από δεκαπέντε ηµέρες, 303% ύστερα από έναν µήνα, και 328% ύστερα από τρεις µήνες
(Εικόνα 5.2.4/5Γ). Επακολούθως, και το δοµικό µέτρο ελαστικότητας στη µέση in vivo
παραµόρφωση ήταν σηµαντικά χαµηλότερο στις αναστοµωµένες αρτηρίες (Εικόνα. 5.2.4/5E),
κάτι το οποίο υποδηλώνει ότι η αύξηση της ενδοτικότητας στις αναστοµωµένες αρτηρίες όταν
τους ασκείται φορτίο προκαλείται κυρίως από τις αντιστάσεις του υλικού του τοιχώµατος και
όχι από τις γεωµετρικές αλλαγές.

5.3. Συζήτηση

5.3.1. Προσαρµογή των Γεωµετρικών Χαρακτηριστικών της Καρωτίδας
Αρτηρίας σε Απόκριση των Μεταβολών της Ροής
Η προσαρµογή των αρτηριών ύστερα από αλλαγές στη ροή του αίµατος έχει ευρέως
διερευνηθεί σε προηγούµενες µελέτες στις οποίες έχει χρησιµοποιηθεί µια µεγάλη ποικιλία
ζωικών προτύπων (ανασκόπηση στην195). Αυτές οι µελέτες έχουν επιβεβαιώσει την άποψη
που είναι πλέον αποδεκτή, δηλαδή ότι σε περιπτώσεις µεταβολής της ροής του αίµατος, οι
αρτηρίες προσαρµόζονται σε δύο φάσεις: αρχικά λαµβάνει µέρος µία φάση η οποία ελέγχεται
από τα κυτταρικά στοιχεία του τοιχώµατος και σε δεύτερο χρόνο µια χρόνια φάση γεωµετρικής
και δοµικής αναδιάταξης, η οποία έχει στόχο την επαναφορά των διατµητικών
ενδοτοιχωµατικών τάσεων στα οµοιοστατικά τους επίπεδα.247,
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248, 249

Στην παρούσα εργασία, εξετάσαµε µόνο τις µακροχρόνιες αλλαγές των αρτηριών που
εκτίθενται σε αυξηµένη ροή. ∆εκαπέντε ηµέρες µετά από τη δηµιουργία της ΑΦΕ, η
διάµετρος του αυλού των αναστοµωµένων καρωτίδων ήταν µεγαλύτερη σε σχέση µε αυτή
των φυσιολογικών ετερόπλευρων, ενώ δεν παρατηρήθηκε καµία σηµαντική περαιτέρω
αύξηση µεταξύ των υπόλοιπων πειραµατικών οµάδων. Η πλειοψηφία των εργασιών196, 239, 241,
242, 245

που µελέτησαν την αναδιάταξη των µεγάλων αρτηριών λόγω αυξηµένης ροής

συµφωνεί µε αυτό το εύρηµα, ενώ οι εργασίες που εξέτασαν την επίδραση της µειωµένης
αιµατικής ροής αναφέρουν µείωση της αρτηριακής διαµέτρου.244 Επιπλέον, οι Langille et al.,235
χρησιµοποιώντας ένα ζωικό πρότυπο αµνών, βρήκαν ότι αµέσως µετά τον τοκετό µειώνεται η
διάµετρος του αυλού της κοιλιακής αορτής ενώ το αντίθετο συµβαίνει στη θωρακική αορτή,
κάτι το οποίο αποδόθηκε στην απώλεια της ροής του αίµατος από τον πλακούντα.

Οι Langille et al.,236 παρόµοια µε την παρούσα εργασία, ανέφεραν ότι η µορφολογική
αναδιάταξη της καρωτίδας του κουνελιού που εκτίθεται σε µειωµένη ροή αίµατος
ολοκληρώνεται εντός δύο εβδοµάδων. Οι ίδιοι συγγραφείς συµπέραναν επίσης ότι η διάµετρος
του αυλού σε µικρότερες χρονικές περιόδους µεταβολής της αιµατικής ροής, δηλαδή εντός
τριών ηµερών και µίας εβδοµάδας, εξαρτάται από την κατάσταση σύσπασης των λείων
µυϊκών κυττάρων και ότι η διάµετρος, αν όχι ολικώς τότε µερικώς, επανέρχεται σε
φυσιολογικές τιµές ύστερα από την επίδραση της παπαβερίνης. Οι Kamiya και Togawa196
δεν βρήκαν αλλαγές στην εσωτερική διάµετρο αναστοµωµένων καρωτίδων σκύλων, τρεις
ηµέρες µετά από τη δηµιουργία της ΑΦΕ, ενώ µικρές αλλαγές ανιχνεύθηκαν µια εβδοµάδα
αργότερα, και αξιοσηµείωτες αλλαγές υπήρχαν µετά από έξι έως οκτώ µήνες, οι οποίες ήταν
ανάλογες προς την αύξηση της ροής. Παρόµοια αποτελέσµατα λόγω µακροχρόνιας επίδρασης
της ΑΦΕ έχουν περιγραφεί από τους Zarins et al.239 για τη λαγόνιο αρτηρία κυνοµολγών
πιθήκων, από τους Driss et al.241 για την κοιλιακή αορτή αρουραίων, και από τους Singh et
al.,238 Masuda et al.,250 και Matsumoto et al.245 για τις καρωτίδες κουνελιών. Ενδιαφέρον
παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν από τους Girerd et al.,194 οι οποίοι
πραγµατοποίησαν in vivo µετρήσεις στις κερκιδικές αρτηρίες ασθενών µε νεφρική ανεπάρκεια
τελικού σταδίου και βρήκαν ότι οι αρτηρίες της ΑΦΕ ήταν κατά 1,4 φορές µεγαλύτερες σε
διάµετρο από τις ετερόπλευρες φυσιολογικές, ενώ δεν υπήρχαν άλλες µορφολογικές αλλαγές.

Τα αποτελέσµατα µας έδειξαν ότι το πάχος του τοιχώµατος στην κατάσταση µηδενικών
φορτίων (Εικόνα 5.2.2/1) δε διαφέρει µεταξύ των αναστοµωµένων και των φυσιολογικών
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αρτηριών, µε το πάχος του µέσου και του έξω χιτώνα των πρώτων να µειώνεται και να
αυξάνεται, αντίστοιχα (Πίνακας 5.2.2/1). Σε αντίθεση οι καµπύλες πάχους-πίεσης (5.2.4/2)
έδειξαν ότι οι αναστοµωµένες αρτηρίες ήταν παχύτερες υπό φόρτιση. Η επιφάνεια του
συνολικού τοιχώµατος και του έξω χιτώνα βρέθηκε ότι αυξάνονται σηµαντικά, ενώ αυτή του
µέσου χιτώνα αυξήθηκε µόνο στην οµάδα των τριών µηνών. Σε αντίθεση µε τα δηµοσιευµένα
αποτελέσµατα για την αρτηριακή διάµετρο τα οποία βρίσκονται σε συµφωνία, τα
αποτελέσµατα για το πάχος και την επιφάνεια του τοιχώµατος ύστερα από µεταβολή της
αιµατικής ροής διαφέρουν µεταξύ των διαφόρων εργασιών, αλλά οι διαφορές αυτές πιθανώς
να οφείλονται στο ότι οι περισσότερες από αυτές τις εργασίες194, 239, 240, 250 θεώρησαν ότι το
συνολικό τοίχωµα απαρτίζεται µόνο από τον έσω και το µέσο χιτώνα, αγνοώντας τον έξω του
οποίου το πάχος είναι σηµαντικό και η συνεισφορά του ίσως να καταδείκνυε την αύξηση του
συνολικού πάχους των αναστοµωµένων αρτηριών, όπως συµβαίνει και µε τα δεδοµένα µας.

Ειδικότερα παρόµοια µε τα δικά µας αποτελέσµατα για το συνολικό τοίχωµα έχουν
δηµοσιευθεί από τους Lu et al.246 για τις µηριαίες αρτηρίες αρουραίων µετά από τη
δηµιουργία ΑΦΕ. Οι Girerd et al.194 δεν παρατήρησαν µεταβολές στο πάχος και στη µάζα του
τοιχώµατος της κερκιδικής αρτηρίας ασθενών µε νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου,
δεδοµένα τα οποία µοιάζουν µε τα δικά µας, δεδοµένου ότι αυτοί οι συγγραφείς µέτρησαν µόνο
τον έσω και µέσο χιτώνα. Παρόµοια µε τα δικά µας αποτελέσµατα έχουν επίσης δηµοσιευτεί
από τους Matsumoto et al.,245 οι οποίοι κατέδειξαν αυξηµένο πάχος τοιχώµατος της καρωτίδας
αρτηρίας ύστερα από ΑΦΕ που δηµιουργήθηκε σε κουνέλια, και όπως εµείς βρήκαν ότι οι
διαφορές αυτές ήταν µεγαλύτερες υπό πίεση µε σχέση µε την κατάσταση µηδενικών φορτίων.
Οι Driss et al.240 σε αορτοκοιλιακή ΑΦΕ, οι Zarins et al.239 στη λαγόνιο αρτηρία κυνοµολγών
πιθήκων και οι Masuda et al.250 στην καρωτίδα αρτηρία µετά από ΑΦΕ παρουσίασαν
αποτελέσµατα για το in situ πάχος του τοιχώµατος, το οποίο βρήκαν να είναι σηµαντικά
µειωµένο στην πρώτη αλλά όχι στις άλλες δύο εργασίες, αντίστοιχα. Η διαφορά ανάµεσα σε
αυτές τις εργασίες µπορεί να εξηγηθεί αν λάβουµε υπόψη ότι σαν πάχος τοιχώµατος σε αυτές
τις εργασίες θεωρήθηκε µόνο ο µέσος χιτώνας. Επιπλέον, οι Pourageaud και de Mey244 και οι
Fath et al.251 έχουν αναφέρει ότι το πάχος του µέσου χιτώνα στις µεσεντέριες αρτηρίες
αρουραίων µετά από αύξηση της ροής δε µεταβάλλεται. Από τα παραπάνω µπορούµε να
συµπεράνουµε ότι η µορφολογική αναδιάταξη που προκαλείται από µεταβολές στη ροή
πιθανότατα είναι παρόµοια στις διάφορες αρτηρίες (µεγάλης έναντι µικρής διαµέτρου) και στις
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διαφορετικές χειρουργικές διαδικασίες που ακολουθούνται για τη µεταβολή της αιµατικής ροής
(ΑΦΕ έναντι αναστόµωσης έναντι δεσίµατος των αρτηριών).

Οι αλλαγές στην µορφολογία των αγγείων που περιγράφηκαν στην παρούσα εργασία, είχαν
αποτέλεσµα την επαναφορά των διατµητικών και περιφερειακών τάσεων σε οµοιοστατικές
τιµές εντός χρονικού διαστήµατος δεκαπέντε ηµερών. Παρόµοια αποτελέσµατα για την
αποκατάσταση των διατµητικών τάσεων σε φυσιολογικές τιµές έχει αναφερθεί στην
πλειοψηφία των µελετών196,
245, 250

στις.

239, 240, 244, 246, 251, 252

ενώ αντίθετα ευρήµατα έχουν αναφερθεί

Το χρονικό διάστηµα που απαιτείτε για την κανονικοποίηση των τάσεων είναι

πιθανό να εξαρτάται από το µέγεθος της αύξησης της ροής του αίµατος και από την
ικανότητα της αρτηρίας να προσαρµόζεται στις αιµοδυναµικές αλλαγές. Σε ότι αφορά τις
περιφερειακές τάσεις, αύξηση

194, 240

αλλά και κανονικοποίηση τους έχει διαπιστωθεί εντός

τεσσάρων εβδοµάδων,240, 244, 245, 246 αλλά η αναφερόµενη αύξηση ίσως στην πραγµατικότητα
να είναι κανονικοποίηση, εάν σε αυτές τις εργασίες παρθεί υπόψη και το πάχος του έξω
χιτώνα στον υπολογισµό του συνολικού πάχους του τοιχώµατος.

5.3.2. Προσαρµογή των ∆οµικών Χαρακτηριστικών της Καρωτίδας
Αρτηρίας σε Απόκριση των Μεταβολών της Ροής

Ο θρυµµατισµός της έσω ελαστικής µεµβράνης έχει αποδειχθεί ως ένα καθοριστικό
µορφολογικό συµβάν κατά τη διάρκεια της αρτηριακής αναδιάταξης ύστερα από αλλαγές
στην ροή. Σε προηγούµενες µελέτες έχει γίνει προσπάθεια να χαρακτηριστεί το επίπεδο και η
εξέλιξη των αλλαγών στην έσω ελαστική µεµβράνη και των συσχετιζόµενων αλλαγών στην
επιφάνεια του ενδοθηλίου των αρτηριών που εκτίθενται σε αυξηµένη αιµατική ροή και κατά
συνέπεια σε αυξηµένες διατµητικές τάσεις. Μετά από τη δηµιουργία της ΑΦΕ, παρατηρήσαµε
µέσω του συνεστιακού µικροσκοπίου εκτενή θρυµµατισµό της έσω ελαστικής µεµβράνης και
λιγότερο ευρεία αποδόµηση των ινών ελαστίνης στο µέσο και στον έξω χιτώνα. Παρόµοιες
παρατηρήσεις έχουν παλαιότερα δηµοσιευτεί από τους Masuda et al.,250 οι οποίοι µελέτησαν τις
χρονικές µεταβολές της αναδιάταξης της έσω ελαστικής µεµβράνης και βρήκαν ότι ο
πολλαπλασιασµός των κυττάρων του ενδοθηλίου συµβάλλει στον θρυµµατισµό της έσω
ελαστικής µεµβράνης κάτι το οποίο θα µπορούσε να είναι το πρώτο βήµα για την αύξηση της
αρτηριακής διαµέτρου ύστερα από αύξηση της ροής του αίµατος. Οι Tronc et al.252 επίσης
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παρατήρησαν εκτεταµένο θρυµµατισµό της έσω ελαστικής µεµβράνης και αποδόµηση της
ελαστίνης στο µέσο χιτώνα αρτηριών µε αυξηµένη ροή, ενώ οι Sho et al.253 έδειξαν ότι για την
αύξηση του µεγέθους των αρτηριών απαιτείται η πρόωρη έκφραση µεταλλοπρωτεϊνών της
µήτρας ώστε να

αποδοµηθεί η εξωκυτταρική µήτρα. Οι Wong και Langille254 έχουν

καταδείξει διευρυµένη θυρίδωση στην έσω ελαστική µεµβράνη της καρωτίδας κουνελιών κατά
την εκτίµηση του αντίκτυπου της πειραµατικής αλλαγής στη ροή του αίµατος στην
αναπτυξιακή αναδιάταξη της έσω ελαστικής µεµβράνης. Στη βιβλιογραφία, θρυµµατισµός της
έσω ελαστικής µεµβράνης έχει βρεθεί σε νεκρωτική αρτηρίτιδα,255 στο σχηµατισµό και τη
ρήξη των ανευρυσµάτων,256 και στην αθηροσκλήρωση.237 Πιθανολογείται ότι ο θρυµµατισµός
προκαλείται λόγω της αρτηριακής αναδιάταξης εξαιτίας των µεταβολών στη ροή και λόγω
άλλων ασθενειών, που συσχετίζονται µε µείωση των µηχανικών ιδιοτήτων του αρτηριακού
τοιχώµατος, αλλά µέχρι τώρα δεν έχει προταθεί κανένας συγκεκριµένος µηχανισµός για αυτό
το φαινόµενο.

∆ιαπιστώσαµε ότι τα διαφορετικά στρώµατα του αγγείου αναπτύσσονταν µε ανόµοιους
ρυθµούς, καθώς οι αναστοµωµένες αρτηρίες σε σύγκριση µε τις φυσιολογικές επέδειξαν
µικρότερη αύξηση του µέσου χιτώνα σε σχέση µε την αύξηση στον εξωτερικό χιτώνα. Η
συγκεκριµένη αυτή αύξηση του έξω χιτώνα οδήγησε στην αύξηση του ποσοστού της
ελαστίνης και του κολλαγόνου στο συνολικό τοίχωµα, εξ’ αιτίας της µεγαλύτερης
συγκέντρωσης στον έξω χιτώνα και των δύο δοµικών συστατικών. Σε αντίθεση µε τα δικά µας
ευρήµατα, προηγούµενες εργασίες που µελέτησαν τις αλλαγές της συγκέντρωσης των
σκληροπρωτεϊνών του τοιχώµατος κατέδειξαν ότι δεν υπήρχαν µεταβολές στο µέσο χιτώνα
λόγω αυξηµένης ροής,240 ενώ στην περίπτωση της µειωµένης ροής,236 το ποσοστό του
κολλαγόνου ήταν αµετάβλητο και αυτό της ελαστίνη σε ανήλικα κουνέλια είχε µειωθεί ενώ
σε ενήλικα δεν υπήρχε διαφορά.

Ο αξονικός λόγος παραµόρφωσης έτεινε να µειωθεί στις αναστοµωµένες καρωτίδες αλλά η
διαφορά δεν ήταν σηµαντική. Οι Masuda et al.250 βρήκαν ότι οι καρωτίδες αρτηρίες
κουνελιών επιµηκύνθηκαν σηµαντικά τέσσερις εβδοµάδες µετά την δηµιουργία ΑΦΕ, η
οποία συνδεόταν και µε θρυµµατισµό της έσω ελαστικής µεµβράνης. ∆εν ελέγξαµε το µήκος
του αρτηριακού τµήµατος κεντρικά της ΑΦΕ πριν τη δηµιουργία της και πριν την ευθανασία,
αλλά τα αγγεία παρέµειναν πάντα ευθέα χωρίς σηµάδια συστροφής. Οι Dobrin et al. 222, 257
έδειξαν ότι η αξονική εφελκυστική δύναµη των αρτηριών ασκείται κυρίως από την ελαστίνη,
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ενώ η συµβολή του κολλαγόνου υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι ελάχιστη, και υπέθεσαν ότι
η απώλεια της ελαστίνης σε παθολογικές καταστάσεις συνδέεται µε µειωµένο λόγο
παραµόρφωσης και επιµήκυνση των αγγείων. Από την άλλη πλευρά οι Jackson et al.258
υπέθεσαν ότι η µείωση του λόγου παραµόρφωσης ίσως να συνδέεται µε την ανάπτυξη των
αγγείων, η οποία συντελείται τόσο κατά τον περιφερειακό όσο και κατά τον επιµήκη άξονα.
Συµπερασµατικά, ο αµετάβλητος λόγος παραµόρφωσης που παρατηρήθηκε στην παρούσα
µελέτη µπορεί να είναι αποτέλεσµα των αντικρουόµενων συνεισφορών του θρυµµατισµού
της έσω ελαστικής µεµβράνης και της διεύρυνσης των αγγείων από τη µια πλευρά και της
αυξηµένης περιεκτικότητας σε ελαστίνη από την άλλη.

5.3.3. Προσαρµογή της Κατάστασης Μηδενικών Τάσεων της Καρωτίδας
Αρτηρίας σε Απόκριση των Μεταβολών της Ροής
Το άνοιγµα είναι µια µέτρηση η οποία χαρακτηρίζει τις παραµένουσες ενδοτοιχωµατικές
τάσεις ενός αιµοφόρου αγγείου όταν αυτό δε φορτίζεται µε εξωτερικά φορτία. Η ύπαρξη των
παραµενουσών τάσεων είναι ευεργετική για τη λειτουργία των αγγείων, καθώς έχει
αποδειχθεί ότι χάρη αυτών µειώνεται η συγκέντρωση των τάσεων στο εσωτερικό µέρος του
αρτηριακού τοιχώµατος σε καταστάσεις φυσιολογικής φόρτισης.195,

212, 228, 229

Οι αλλαγές

στην τιµή του ανοίγµατος µπορούν να αποδοθούν στο διαφορετικό ρυθµό αύξησης ή µείωσης
των διαφορετικών χιτώνων του αρτηριακού τοιχώµατος, ή/και στις αλλαγές των ιδιοτήτων του
υλικού.212 Για τους παραπάνω λόγους το άνοιγµα µπορεί να θεωρηθεί ως µία κατάλληλη
µέτρηση για την εκτίµηση της αρτηριακή αναδιάταξης. Τα αποτελέσµατά µας δείχνουν ότι το
άνοιγµα στην οµάδα των τριών µηνών ήταν χαµηλότερο στις αναστοµωµένες αρτηρίες σε
σύγκριση µε τις φυσιολογικές, επιβεβαιώνοντας την υπόθεση του Fung για την ανοµοιόµορφη
αναδιάταξη,212 δηλαδή της µεγαλύτερης αύξησης του εξωτερικού τοιχώµατος σε σχέση µε το
εσωτερικό, δεδοµένου ότι βρέθηκε ο εξωτερικός χιτώνας των αναστοµωµένων αρτηριών
παχύτερος από αυτόν των φυσιολογικών, ενώ στο µέσο χιτώνα διαπιστώθηκε το αντίθετο.
Αυτές οι µορφολογικές αλλαγές είχαν ως συνέπεια στα αναστοµωµένα αγγεία να µειωθούν οι
συµπιεστικές εσωτερικές παραµένουσες τάσεις και επίσης να µειωθούν οι εξωτερικές
εφελκυστικές τάσεις. Μείωση του ανοίγµατος των µηριαίων αρτηριών που εκτίθενται σε
αυξηµένη ροή για περισσότερο χρονικό διάστηµα των τεσσάρων εβδοµάδων έχει αναφερθεί
επίσης από τους Lu et al.,246 ενώ οι Kassab et al.,259 σε ένα µοντέλο υπερβαλβιδικής αορτικής
στένωσης όπου υπήρχε συνδυασµός αυξηµένων ροών και υπέρτασης, έδειξαν ότι η ροή ήταν
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το κυρίαρχο φαινόµενο το οποίο οδηγούσε την αναδιάταξη της κατάστασης µηδενικών
τάσεων.

∆εδοµένα

για

τις

διαστάσεις

των

διαφορετικών

αρτηριακών

χιτώνων

παρουσιάστηκαν µόνο στην τελευταία εργασία.

Οι Rodriguez et al.,260 σε µια θεωρητική µελέτη, προέβλεψαν ότι µια οµόκεντρη αύξηση του
πάχους του αρτηριακού τοιχώµατος, στην οποία ο λόγος του πάχους προς την εσωτερική
ακτίνα θα αυξανόταν, θα προκαλούσε αύξηση του ανοίγµατος και των παραµενουσών
τάσεων.195 Πειραµατικές έρευνες σε περιπτώσεις αναδιάταξης λόγω αρτηριακής υπέρτασης
και διαβήτη έχουν επιβεβαιώσει την παραπάνω πρόβλεψη (δείτε τις ανασκοπήσεις στις195, 228,
229

). Στην περίπτωση της έκκεντρης υπερτροφίας, όπου παρατηρείται µείωση στο λόγο του

πάχους προς την εσωτερική ακτίνα, οι παραπάνω ερευνητές προέβλεψαν την ύπαρξη ενός
ανάστροφου τανυστή παραµενουσών διατµητικών τάσεων, που οδηγεί σε µείωση του
ανοίγµατος. Η θεωρητική πρόβλεψη για την έκκεντρη αναδιάταξη επιβεβαιώνεται σαφώς από
τα αποτελέσµατά µας καθώς και εκείνα των246 και259 που µελετούν την αναδιάταξη λόγω
αλλαγών στη ροή, ενώ παρόµοια πειραµατική επιβεβαίωση έχει δοθεί από τους Omen et al.261
στην περίπτωση της αναδιάταξη της καρδιάς του αρουραίου κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης.
Σε εκείνη την µελέτη επιπλέον αποδείχθηκε ότι µείωση του ανοίγµατος εµφανίζεται
παράλληλα µε µια µείωση στο λόγο του πάχους του τοιχώµατος προς την εσωτερική ακτίνα,
καθώς το µυοκάρδιο διαµορφώνεται σε µια λεπτότοιχη κωνική δοµή µε πιο οµοιόµορφη
κατανοµή των ενδοτοιχωµατικών τάσεων, ανεξαρτήτως των παραµενουσών τάσεων.

Η απελευθέρωση κάποιου ποσοστού των συµπιεστικών παραµενουσών τάσεων στο µέσο
χιτώνα του αγγείου, λόγω του θρυµµατισµού των ινών ελαστίνης και της µειωµένης αγγειακής
περιεκτικότητας σε κύτταρα µπορούν επίσης να θεωρηθούν ως µερικώς υπεύθυνοι παράγοντες
για τη µείωση της γωνίας του ανοίγµατος. Σε µια παλαιότερη µελέτη151 είχε επισηµανθεί ότι
οι παραµένουσες τάσεις συσχετίζονται µε την ελαστίνη και τα λεία µυϊκά κύτταρα του
αρτηριακού τοιχώµατος, καθώς σε αυτά τα δοµικά συστατικά οφείλονται οι µηχανικές
ιδιότητες του τοιχώµατος κοντά στη κατάσταση των µηδενικών τάσεων, όπου το κολλαγόνο
παραµένει σε κυµατοειδή µορφή και δεν φέρει φορτία.97, 100, 185, 262 Εκείνες οι εργασίες καθώς
και πιο πρόσφατες, στις οποίες έχει καταγραφεί µείωση των παραµενουσών τάσεων σε
καρωτίδες αρτηρίες στις οποίες έχουν αποµακρυνθεί τα κύτταρα263 και καρωτίδες στις οποίες
η ελαστίνη έχει θρυµµατιστεί µέσω ενζυµατικής αποδόµισης,264 τεκµηριώνουν τα
αποτελέσµατα µας, στα οποία συσχετίστηκε η σηµαντική µείωση της περιεκτικότητας των
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κυττάρων και ο θρυµµατισµός της ελαστίνη των αναστοµωµένων αρτηριών µε τη µείωση του
ανοίγµατος.

5.3.4. Προσαρµογή των Εµβιοµηχανικών Ιδιοτήτων σε Απόκριση των
Μεταβολών της Ροής

Τα διαθέσιµα στοιχεία για την εµβιοµηχανική αναδιάταξη των αρτηριών λόγω µεταβολών
στη ροή είναι περιορισµένα. Οι Kamiya και Togawa196 δηµοσίευσαν στοιχεία για καρωτίδες
αρτηρίες σκύλων στις οποίες είχε αυξηθεί η αιµατική ροή για χρονικό διάστηµα έξι µηνών. Σε
αυτές τις καρωτίδες, οι καµπύλες διαµέτρου-πίεσης είχαν µετατοπιστεί σε υψηλότερες
διαµέτρους αλλά δεν παρατηρήθηκε καµία αλλαγή στο σχήµα τους. Οι Langille et al.236 και οι
Rudic et al.243 επίσης συµπέραναν ότι η απόκριση µεγάλων αρτηριών που αναδιατάσσονται
λόγω µακροχρόνιας µείωσης της αιµατικής ροής σε σύγκριση µε τις αρτηρίες ελέγχου σε
πειράµατα ενεργού µήκους-τάσης είναι η ίδια αλλά µετατοπισµένη σε χαµηλότερες τιµές
διαµέτρων. Σε αντίθεση µε αυτές τις εργασίες, οι καµπύλες µας όχι µόνο µετατοπίστηκαν σε
υψηλότερες διαµέτρους, αλλά επίσης τροποποιήθηκε και το σχήµα τους (Εικόνα 5.2.4/1). Σε
σύγκριση

µε

τις

φυσιολογικές

αρτηρίες,

οι

καµπύλες

ενδοτικότητας-πίεσης

και

διατασιµότητας-πίεσης των αναστοµωµένων αρτηριών παρουσίασαν χαµηλότερες µέγιστες
τιµές οι οποίες όµως είχαν µετακινηθεί σε υψηλότερες πιέσεις (Εικόνα. 5.2.4/3). Επιπλέον, οι
καµπύλες τάσης-παραµόρφωσης των αναστοµωµένων αρτηριών µετατοπίστηκαν προς
χαµηλότερες τιµές παραµορφώσεων σε σύγκριση µε τις φυσιολογικές (Εικόνα 5.2.4/4), έτσι
ώστε οι πρώτες να είναι πιο δύσκαµπτες από τις τελευταίες σε ολόκληρο το εύρος των
παραµορφώσεων.

Οι Matsumoto et al.245 βρήκαν ότι µετά από µία χρονική περίοδο τεσσάρων εβδοµάδων
έκθεσης των καρωτίδων κουνελιών σε αυξηµένη ροή, οι καµπύλες πίεσης-διαµέτρου
µετατοπίστηκαν σε υψηλότερες διαµέτρους και ότι το δοµικό µέτρο ελαστικότητας αυξήθηκε
στις αναστοµωµένες αρτηρίες στο φάσµα των πιέσεων µεταξύ 20 mmHg και 110 mmHg. Στην
µέση in vivo πίεση, όλοι οι εµβιοµηχανικοί δείκτες των αναστοµωµένων αρτηριών ήταν
σηµαντικά υψηλότεροι. Σε µια άλλη εργασία, οι Driss et al.,240 δέκα λεπτά µετά από τη
δηµιουργία αορτοκοιλιακής επικοινωνίας, µέτρησαν υψηλότερη in vivo διατασιµότητα στις
αναστοµωµένες αορτές αρουραίων έναντι των φυσιολογικών, αλλά η διαφορά αυτή είχε
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αποκατασταθεί δύο µήνες αργότερα. Για τις µικρές µεσεντέριες αρτηρίες αρουραίων, οι
Pourageoud και de Mey244 αναφέρουν ότι οι καµπύλες διαµέτρου-πίεσης µετατοπίστηκαν σε
υψηλότερες διαµέτρους ύστερα από τεσσάρων εβδοµάδων έκθεση τους σε υψηλή ροή αίµατος,
ενώ σε εκείνες που εκτέθηκαν σε µειωµένη ροή οι καµπύλες µετατοπίστηκαν σε χαµηλότερες
διαµέτρους σε σχέση µε τις φυσιολογικές. ∆υστυχώς σε εκείνη την εργασία δεν υπολογίστηκε
κανένας δείκτης ελαστικότητας, δηλαδή διατασιµότητα, µέτρο ελαστικότητας κ.λπ.

Οι εµβιοµηχανικές ιδιότητες θα πρέπει να συσχετίζονται µε τα ιστολογικά ευρήµατα,
δεδοµένου ότι οι µεταβολές των πρώτων είναι αποτέλεσµα των δοµικών αλλαγών. Η αρχική
µετατόπιση των καµπύλων διαµέτρου-πίεσης προς υψηλότερες διαµέτρους σε πιέσεις κοντά
στη µηδενική είναι πιθανώς αποτέλεσµα του θρυµµατισµού της έσω ελαστικής µεµβράνης και
της αποδόµησης των ινών ελαστίνης. Εάν τα ποσοστά και η µικροδοµή των
ενδοτοιχωµατικών ινών ελαστίνης και κολλαγόνου και των λείων µυϊκών κυττάρων των
αναστοµωµένων αγγείων ήταν παρόµοια µε αυτά των φυσιολογικών, η µηχανική απόκριση σε
αυτές τις δύο καταστάσεις θα έπρεπε να είναι παρόµοια. Στη µελέτη µας, η υψηλότερη
περιεκτικότητα σε ελαστίνη στις αναστοµωµένες αρτηρίες σχετίζεται µε το αυξηµένο µέτρο
ελαστικότητας στις χαµηλές τάσεις, ενώ το ίδιο ισχύει και για την υψηλότερη περιεκτικότητα
σε κολλαγόνο και το αυξηµένο µέτρο ελαστικότητας σε επίπεδο φυσιολογικών και υψηλών
τάσεων. Το µειωµένο εύρος παραµορφώσεων στα αναστοµωµένα αγγεία µπορεί επίσης να
θεωρηθεί αποτέλεσµα των θρυµµατισµένων ινών ελαστίνης, το οποίο πιθανότατα οδηγεί σε
γρηγορότερη εµπλοκή του κολλαγόνου.264

Η εργασία µας δείχνει ότι η γεωµετρική αναδιάταξη που επέρχεται λόγω µιας φυσιολογικά
αυξηµένης ροής οδηγεί στην αποκατάσταση των ορθών και διατµητικών τάσεων, αλλά όχι και
στην αποκατάσταση της ενδοτικότητας, η οποία παραµένει σε πολύ υψηλότερα επίπεδα στις
αναστοµωµένες αρτηρίες ακόµη και τρεις µήνες µετά τη δηµιουργία της ΑΦΕ. Σε αντίθεση, η
αναδιάταξη

που

προκαλείται

λόγω

αυξηµένης

πίεσης

προκαλεί

γεωµετρικές

και

εµβιοµηχανικές αλλαγές που οδηγούν στην αποκατάσταση όχι µόνο των ορθών και
διατµητικών τάσεων, αλλά επίσης και της διατασιµότητας και του τόνου των λείων µυϊκών
κυττάρων.193, 197, 199, 265 Αυτό δείχνει ότι ο τρόπος που αναδιατάσσεται ένα αγγείο εξαρτάται
από τον τύπο ή/και από την ένταση που έχει το ερέθισµα που προκαλεί την εµβιοµηχανική
αναδιάταξη (δηλαδή πίεση, ροή, κυκλική παραµόρφωση ή συνδυασµός αυτών), καθώς αυτά τα
διάφορα ερεθίσµατα ενεργούν µε διαφορετικούς µηχανισµούς οι οποίοι µεταβάλλουν τις
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εµβιοµηχανικές και µορφολογικές ιδιότητες του τοιχώµατος του αγγείου. Αυτό επίσης υπονοεί
ότι οι γενικοί νόµοι αναδιάταξης που εφαρµόζονται σε γενικές περιπτώσεις διαταραχών των
εµβιοµηχανικών δυνάµεων που ενεργούν στον τοίχωµα των αγγείων ίσως να µην είναι
ρεαλιστικοί και θα πρέπει να προσαρµόζονται προσεκτικά για να λαµβάνονται υπόψη οι
ιδιαιτερότητες της κάθε διαδικασίας αναδιάταξης.

5.3.5. Παθοφυσιολογική Σηµασία και Προβληµατισµοί Αφορικά µε τη
Μελέτη
Η ταχύτητα της ροής του αίµατος µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια φυσιολογικών διαδικασιών,
όπως είναι η εγκυµοσύνη, η άσκηση ή η έλλειψη της και η γήρανση, καθώς και σε κάποιες
καταστάσεις ασθένειας, συµπεριλαµβανοµένων της αθηρωµάτωσης, αρτηριοφλεβικών
δυσµορφιών και ανευρυσµάτων. Οι συνέπειες από τη µεταβολή της ροής του αίµατος και της
επακολουθούµενης αγγειακής αναδιάταξης εξαρτώνται από την ανατοµική θέση του αγγείου
και την αιτία που προκαλεί την αλλαγή στη ροή. Στην παρούσα εργασία εξετάσαµε την
προσαρµογή της κοινής καρωτίδας αρτηρίας χοίρων σε απόκριση της δηµιουργίας µιας ΑΦΕ
µε την έσω σφαγίτιδα φλέβα. Η δηµιουργία ΑΦΕ µε τη χρήση µοσχευµάτων e-PTFE είναι
µια συνηθισµένη διαδικασία στους αιµοκαθαιρόµενους ασθενείς. Τα µέχρι σήµερα ποσοστά
βατότητας αυτής της αγγειακής πρόσβασης στις Ηνωµένες Πολιτεία είναι 50% και 25% µετά
από ένα και δύο έτη αντίστοιχα. Καλύτερη εκτίµηση, µέσω των στοιχείων της παρούσας
εργασίας, για την αρτηριακή αναδιάταξη σε αυτή την περίπτωση ίσως να επιτρέψουν την
βελτίωση των τεχνικών της δηµιουργίας ΑΦΕ.

∆υστυχώς στις πειραµατικές µεθόδους αυτής της µελέτης υπάρχουν περιορισµοί.
Χρησιµοποιήσαµε τη δεξιά κοινή καρωτίδα αρτηρία, για να µελετήσουµε την αναδιάταξη
που προκαλείται από αύξηση της αιµατικής ροής, ενώ θεωρήσαµε ότι η ετερόπλευρη αρτηρία
στην οποία δεν είχε γίνει επέµβαση είναι φυσιολογική. Εντούτοις, λόγω της πλευρικής
τοποθεσίας της καρδιάς προς τη δεξιά καρωτίδα, οι ροές και οι µηχανικές ιδιότητες των
αγγείων ίσως να µην είναι ίδιες, έτσι ώστε η επιλογή του ετερόπλευρου αγγείου ως
φυσιολογικού να µην είναι κατάλληλη, αν και κατά τη διεξαγωγή των in vivo µετρήσεων δεν
παρατηρήσαµε διαφορές στη ροή µεταξύ των δύο αγγείων πριν από το σχηµατισµό της ΑΦΕ.
Οι Matsumoto et al.245 βρήκαν σε διαφορετικές οµάδες ζώων ότι οι εµβιοµηχανικές ιδιότητες
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µεταξύ ετερόπλευρων αγγείων διέφεραν, αλλά οι συντάκτες απέδωσαν αυτές τις διαφορές στο
διαφορετικό σωµατικών βάρος των ζωικών οµάδων που συγκρίθηκαν. Επιπλέον, η ροή στο
ετερόπλευρο αγγείο ίσως να διαταράσσεται σε απόκριση της δηµιουργίας ΑΦΕ, αλλά οι
µετρήσεις της ροής πριν και µετά από τη δηµιουργία της ΑΦΕ, καθώς επίσης και πριν την
ευθανασία στο ετερόπλευρο αγγείο δεν παρουσίασαν καµία ιδιαίτερη αλλαγή. Ο ρόλος του
χειρουργικού τραύµατος κατά τη διάρκεια της δηµιουργίας της ΑΦΕ στην εµβιοµηχανική
απόκριση των αναστοµωµένων καρωτίδων πιθανόν επίσης να µην είναι αµελητέος και
επιπλέον µε το παρόν µοντέλο δεν ήταν δυνατή η εξέταση της αναδιάταξης σε µεγαλύτερο
των τριών µηνών χρονικό διάστηµα, λόγω της απόφραξης του µοσχεύµατος και εποµένως της
κανονικοποίησης της ροής. Τέλος, οι µελέτες µε το κοινό µικροσκόπιο επέτρεψαν κυρίως
ηµιποσοτικές ποσοτικοποιήσεις της περιεκτικότητας των ινών της ελαστίνης και του
κολλαγόνου. Λάθη µπορεί επίσης να έχουν εισαχθεί στην ποσοτικοποίηση του ποσοστού των
κυττάρων λόγω της υπόθεσης ότι οι σχετικές πυκνότητες για τα διάφορα συστατικά του
τοιχώµατος συνιστούν το 100% της επιφάνειας του.

Περιληπτικά, η µελέτη µας παρέχει δεδοµένα για την εµβιοµηχανική αναδιάταξη του
αρτηριακού τοιχώµατος που διεγείρεται από χρόνια αύξηση της ροής του αίµατος σε ένα
µοντέλο ΑΦΕ που εφαρµόστηκε σε ένα χοίρειο ζωικό µοντέλο. Μετά το σχηµατισµό της
ΑΦΕ, η ροή του αίµατος στο κεντρικό αρτηριακό σκέλος διπλασιάστηκε και διατηρήθηκε σε
αυτά τα επίπεδα µέχρι την ευθανασία των ζώων, χωρίς να διαπιστωθούν αλλαγές στην πίεση. Η
αύξηση της ροής του αίµατος επακολουθήθηκε από αύξηση της διαµέτρου του αυλού και της
µάζας του τοιχώµατος, ενώ το πάχος του διατηρήθηκε σε φυσιολογικές τιµές και ο λόγος του
πάχους προς την ακτίνα µειώθηκε. Το τελευταίο αποτέλεσµα, συνδυασµένο µε τη µεγαλύτερη
ανάπτυξη του εξωτερικού χιτώνα σε σχέση µε το µέσο, συσχετίζεται µε τη µετρούµενη
µείωση του ανοίγµατος. Οι µορφολογικές αλλαγές στις αναστοµωµένες αρτηρίες οδήγησαν
στην κανονικοποίηση των διατµητικών και των περιφερειακών τάσεων εντός δεκατεσσάρων
ηµερών. Οι ελαστικές ιδιότητες των αναστοµωµένων αρτηριών επίσης άλλαξαν, µε τις
καµπύλες διαµέτρου-πίεσης να µετατοπίζονται σε υψηλότερες διαµέτρους σε όλες τις πιέσεις.
Οι δείκτες των ελαστικών ιδιοτήτων, δηλαδή η εκτασιµότητα και η διατασιµότητα µετρούµενες
στη µέση πίεση, ήταν αυξηµένες στις αναστοµωµένες αρτηρίες, επιδεικνύοντας σαφώς ότι η
γεωµετρική και η εµβιοµηχανική προσαρµογή µετά από αύξηση της ροής, οδηγεί σε
κανονικοποίηση των διατµητικών και ορθών τάσεων, αλλά δεν οδηγεί στην αποκατάσταση
της ενδοτικότητας.
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6: Αναδιάταξη των Εµβιοµηχανικών Ιδιοτήτων, της
∆οµής και της Κατάστασης Μηδενικών Τάσεων της
Σφαγίτιδας Φλέβας στην Αρτηριοφλεβική
Επικοινωνία

6.1. Εισαγωγή

Παγκοσµίως, υπάρχουν περίπου 800.000 νεφροπαθείς τελικού σταδίου, οι οποίοι
υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση τρεις φορές την εβδοµάδα. Περισσότερο από το 50% αυτών
στις ΗΠΑ και µικρότερο ποσοστό στην Ευρώπη χρησιµοποιούν συνθετικά µοσχεύµατα από
ενισχυµένο e-PTFE ως αγγειακή πρόσβαση για τη διαδικασία της αιµοκάθαρσης.28 Η
πλειοψηφία αυτών των µοσχευµάτων αποφράσσεται σε χρονικό διάστηµα µικρότερο των
δεκαοχτώ µηνών από την εµφύτευση τους, µε βασικότερο λόγο αποτυχίας να είναι η
ανάπτυξη υπερπλασίας στον έσω χιτώνα της φλεβικής πλευράς της αναστόµωσης.266 Η
επέκταση της περιόδου βατότητας των συνθετικών αγγειακών µοσχευµάτων αποτελεί ένα
σηµαντικό κλινικό στόχο µε µεγάλο κοινωνικοοικονοµικό αντίκτυπο.
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Η υπερπλαστική απόκριση του έσω χιτώνα των φλεβών κοντά στο σηµείο ένωσης τους µε το
µόσχευµα έχει συνδεθεί µε τον πολλαπλασιασµό των λείων µυϊκών κυττάρων ή/και των
ινοβλαστών, τον σχηµατισµό µικροαγγείων, και την απόθεση εξωκυττάριας µήτρας (δείτε την
εργασία227 και την ανασκόπηση στην267). Επιπλέον, αυτή έχει συνδεθεί µε την παρουσία
ανώµαλου τοπικού αιµοδυναµικού περιβάλλοντος, δηλαδή στροβιλώδους ροής,268 περιοχών
µε υψηλές

30, 268, 269

και χαµηλές διατµητικές τάσεις,59 µεγάλες διαφορές στις ορθές τάσεις

γειτονικών σηµείων,270 και παλινδρόµηση των διατµητικών τάσεων271 (δείτε και τις
ανασκοπήσεις στις272,

273

). Επίσης και άλλοι εµβιοµηχανικοί παράγοντες, όπως είναι η

διαφορά ενδοτικότητας µεταξύ του συνθετικού µοσχεύµατος και της φλέβας,59,

274

έχουν

προταθεί ως παράγοντες που ευθύνονται για την έναρξη του σχηµατισµού της υπερπλασίας
του έσω χιτώνα και την περιορισµένη επιτυχία των αναστοµώσεων.30, 271 Σε αντίθεση, µε τον
οµολογουµένως µεγάλο αριθµό αναφορών σχετικά µε τις ρευστοδυναµικές και µικροδοµικές
αλλαγές που προκύπτουν στη φλεβική αναστόµωση των ΑΦΕ που χρησιµοποιούνται για την
αιµοκάθαρση, δεν έχει δοθεί καθόλου προσοχή στην εξέταση των αντίστοιχων
εµβιοµηχανικών αλλαγών του φλεβικού τοιχώµατος. Τέτοιες αλλαγές είναι γενικά
αναµενόµενες, καθώς τα αιµοδυναµικά φορτία που αναπτύσσονται στα αγγεία είναι
καθοριστικοί παράγοντες της µορφολογίας τους, της ιστολογικής τους δοµής, και των
εµβιοµηχανικών τους ιδιοτήτων.195, 234

Αναλυτικότερα, πάρα πολλά στοιχεία από πειραµατικές µελέτες σε ζωικά πρότυπα και κλινικές
µελέτες σε ανθρώπους καταδεικνύουν ότι οι χρόνιες αλλαγές της ενδοαυλικής πίεσης του
αίµατος συνδέονται µε αλλαγές του πάχους του τοιχώµατος των αγγείων µέσω των οποίων
κανονικοποιούν οι ενδοτοιχωµατικές τάσεις σε οµοιοστατικά επίπεδα.193, 197, 198, 275, 276 Σε ότι
αφορά τις ελαστικές ιδιότητες των αγγείων, έχει αναφερθεί ότι το αρτηριακό τοίχωµα γίνεται
πιο δύσκαµπτο σε χαµηλές και πιο µαλακό σε υψηλές πιέσεις, αλλά η ελαστικότητα στην in
vivo πίεση αποκαθίσταται στις κανονικές της τιµές µετά από µια σχετικά µακρά χρονική
περίοδο.197, 276 Επιπλέον, η τιµή του ανοίγµατος αρχικά µεγαλώνει, κάτι που πιθανά σηµαίνει
ότι οι παραµένουσες τάσεις αυξάνονται για να αντισταθµιστούν οι αντίστοιχα αυξηµένες ορθές
τάσεις που ασκούνται στο τοίχωµα,198, 277 ενώ µετά από σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα
αποκαθίστανται σε οµοιοστατικά επίπεδα. Η αρτηριακή αναδιάταξη που επέρχεται της
αυξηµένης ροής έχει επιπλέον µελετηθεί σε προηγούµενες εργασίες τόσο σε µεγάλες όσο και
σε µικρές αρτηρίες, και έχει δειχθεί ότι η αύξηση της ροής προκαλεί αύξηση της διαµέτρου
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του αυλού και αντίστροφα η µείωση της ροής προκαλεί µείωση της διαµέτρου,
αποκαθιστώντας τις διατµητικές τάσεις σε φυσιολογικά επίπεδα.196,

259

Οι πληροφορίες για

την αντίστοιχη εµβιοµηχανική προσαρµογή του φλεβικού τοιχώµατος είναι, εντούτοις, σχετικά
περιορισµένες. Λίγες αναφορές σε µοντέλα σκύλων έχουν ασχοληθεί µε την αναδιάταξη των
φλεβών που τοποθετούνται σε συνθήκες αρτηριακής κυκλοφορίας, και έχουν δείξει ότι η
πάχυνση του τοιχώµατος είναι η βασική απόκριση,40,

184, 278, 279, 280

αλλά µελέτες για την

αναδιάταξη που προκαλείται από συνθήκες αυξηµένης πίεσης έχουν δώσει αντικρουόµενα
ευρήµατα.281, 282, 283, 284

Ο στόχος µας, στην παρούσα εργασία, ήταν να εξετάσουµε την εµβιοµηχανική αναδιάταξη
της απαγωγού φλέβας σε ένα ζωικό πρότυπο ΑΦΕ για αιµοδιάλυση. Η γεωµετρία (άνοιγµα,
διαστάσεις στις καταστάσεις µηδενικών φορτίων και µηδενικών τάσεων) και οι ελαστικές
ιδιότητες (ενδοτικότητα και µέτρο ελαστικότητας) του φλεβικού τοιχώµατος, µετρήθηκαν
κεντρικά της φλεβικής αναστόµωσης, δύο, τέσσερις, και δώδεκα εβδοµάδες µετά την
κατασκευή της ΑΦΕ µε τη χρήση µοσχεύµατος e-PTFE, και συσχετίστηκαν µε τα
µικροδοµικά χαρακτηριστικά (ανοµοιογενείς αλλαγές στη σύνθεση) αυτής της περιοχής. Τα
παρόντα ευρήµατα µπορούν να χρησιµεύσουν στην καλύτερη κατανόηση της δυναµικής της
φλεβικής εµβιοµηχανικής αναδιάταξης σε συνθήκες αυξηµένης ροής και πίεσης, για τις
οποίες τα δεδοµένα είναι ελάχιστα και αντιφατικά. Οι πληροφορίες για τις εµβιοµηχανικές
επιπτώσεις στο τοίχωµα από τις χειρουργικές διαδικασίες για τη δηµιουργία των αγγειακών
προσπελάσεων µπορεί επίσης να επιτρέψουν την βελτίωση του χειρουργικού σχεδιασµού και
των χειρουργικών τεχνικών, οι οποίες θα ελαττώσουν τη ροή του αίµατος και τις
ενδοτοιχωµατικές διαταραχές των τάσεων, και εποµένως θα επεκτείνουν τη βατότητα των
µοσχευµάτων.

6.2. Αποτελέσµατα

6.2.1. Ζωικό Πρότυπο
Από τα εικοσιτέσσερα µοσχεύµατα που εµφυτεύτηκαν, δύο στην οµάδα των δύο και
τεσσάρων εβδοµάδων και τέσσερα στην οµάδα των δώδεκα εβδοµάδων αποφράχθηκαν λόγω
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σχηµατισµού θρόµβου και υπερβολικής υπερπλασίας του έσω χιτώνα. Τα ζώα µε µη
λειτουργούντα µοσχεύµατα αποκλείστηκαν από την περαιτέρω µελέτη. Η εκτενής δηµιουργία
πέριξ ιστού ήταν εµφανής γύρω από το µόσχευµα σε όλα τα ζώα που µελετήθηκαν (Εικόνα
4.1.2/2). Το σωµατικό βάρος κατά την ευθανασία δεν διέφερε µεταξύ των ζωικών οµάδων
των δύο, τεσσάρων και δώδεκα εβδοµάδων (75±4 έναντι 70±2 έναντι 70±2 kg, p=0.4).

Πίνακας 6.2.1/1. In vivo µετρήσεις στις αναστοµωµένες σφαγίτιδες φλέβες των τριών ζωικών

οµάδων πριν τη δηµιουργία της ΑΦΕ (Φυσιολογική) αµέσως µετά τη δηµιουργία της ΑΦΕ
και πριν τον τερµατισµό της µελέτης (Ευθανασία).

Φυσιολογική
Πίεση
3.5±0,6
(mmHg)
Ροή
138,0 ±29,1
(ml/min)

2 Εβδοµάδες
Αµέσως
Μετά την
ΑΦΕ

Ευθανασία

8,0±1,4*

7,0±1,2*

443,9 ±68,7*

400,4 ±66,2*

4 Εβδοµάδες
Πίεση
3,3±0,7
(mmHg)
Ροή
114,3 ±17,6
(ml/min)

8,3±1,5*

6,8±1,5*

431,9 ±82,5*

363,1 ±41,3*

12 Εβδοµάδες
Πίεση
3,6±0,8
(mmHg)
Ροή
110,6 ±27,3
(ml/min)

8,3±1,9*

6,1±2,2*

399,0 ±63,0*

330,5 ±45,6*

Οι τιµές είναι εκφρασµένες σαν Μέσος Όρος ± Τυπικό Σφάλµα του Μέσου Όρου. * = p<0.05
έναντι της Φυσιολογικής (Tukey post-hoc δοκιµή µετά από τη δοκιµή ANOVA).

6.2.2. Αιµοδυναµικοί Παράµετροι
Η φυσιολογική αιµατική ροή της οµόπλευρης εσωτερικής σφαγίτιδας φλέβας δε διέφερε
µεταξύ των τριών πειραµατικών οµάδων (Πίνακας 6.2.2/1). Μετά από τη δηµιουργία της
ΑΦΕ, σηµειώθηκαν δραστικές αυξήσεις στον όγκο της ροής (~350%) και στην πίεση (~250%)
της αναστοµωµένης φλέβας. Οι µεταβολές που προκλήθηκαν στη ροή και στην πίεση από τη
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δηµιουργία της ΑΦΕ ήταν εµφανείς και πριν την ευθανασία, αν και σε µικρό βαθµό
µειωµένες. Οι αιµοδυναµικοί δείκτες στις ετερόπλευρες (φυσιολογικές) φλέβες δε
µεταβλήθηκαν

κατά

τη

διάρκεια

της

πειραµατικής

περιόδου

(τα

στοιχεία

δεν

παρουσιάζονται).

6.2.3. Ιστολογικά Συµπεράσµατα
Οι τραυµατισµοί που αναπτύχθηκαν στη φλεβική, σε αντίθεση µε την αρτηριακή
αναστόµωση, επέφεραν µείωση του αυλού. Ένα σχετικό µακροσκοπικό χαρακτηριστικό της
φλεβικής αναστόµωσης ήταν η ανάπτυξη ινοµυϊκής υπερπλασίας και θρόµβων, µε τους
τελευταίους να εκτείνονται στο µόσχευµα µερικά εκατοστά µακριά από το φλεβικό τέλος. Η
Εικόνα 6.2.3/1 δείχνει ότι η γενική δοµή του φλεβικού τοιχώµατος δε διατηρήθηκε δύο,
τέσσερις, και δώδεκα εβδοµάδες µετά τη δηµιουργία της ΑΦΕ. Πιο συγκεκριµένα, η µελέτη
στο οπτικό µικροσκόπιο έδειξε ότι τα αναστοµωµένα αγγεία είχαν µία διασπασµένη έσω
ελαστική µεµβράνη και θρυµµατισµένα πέταλα, συνοδευόµενα από σχηµατισµό ινοµυϊκής
υπερπλασίας, και εκτενής ανάπτυξη ιστού στο µέσο και στον έξω χιτώνα. Με την πάροδο του
χρόνου, οι φλέβες υπέστησαν σηµαντική ιστοπαθολογική τροποποίηση και πάχυνση,
συµπτώµατα τα οποία είχαν ως αποτέλεσµα οι φλέβες να χάσουν τη φυσιολογική φλεβική τους
εµφάνισή (Εικόνα 6.2.3/2).

Σε σύγκριση µε τις ετερόπλευρες φλέβες, το πάχος του µέσου και του έξω χιτώνα των
αναστοµωµένων αυξήθηκε σηµαντικά, σχεδόν δύο φορές, µετά από δύο εβδοµάδες και
τέσσερις φορές µετά από τέσσερις και δώδεκα εβδοµάδες από τη δηµιουργία της ΑΦΕ
(Εικόνα 6.2.3/3). Το πάχος του έσω χιτώνα στις αναστοµωµένες φλέβες ήταν περίπου το ίδιο
µε αυτό του µέσου χιτώνα στην οµάδα των δύο εβδοµάδων και περίπου το διπλάσιο του στις
άλλες δύο οµάδες. Ο αριθµός των πυρήνων ανά µονάδα επιφάνειας και στους τρεις χιτώνες
των αγγείων και σε ολόκληρο το τοίχωµα των αναστοµωµένων φλεβών ήταν παρόµοια
µεγαλύτερος από αυτόν των φυσιολογικών, και στις τρεις πειραµατικές οµάδες. Όπως
σηµειώνεται στην εικόνα 6.2.3/4, η σχετική πυκνότητα επιφάνειας της ελαστίνης, που
ποσοτικοποιήθηκε στα βαµµένα µε ορσεΐνη ιστολογικά πλακίδια, µειώθηκε σηµαντικά
ιδιαίτερα µε την πάροδο του χρόνου. Αντίθετα ήταν τα ευρήµατα για την πυκνότητα του
κολλαγόνου, η οποία ποσοτικοποιήθηκε σε ιστολογικά πλακίδια βαµµένα µε Sirius-red. Το
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µεγαλύτερο µέρος των διαφορών έλαβε µέρος εντός των πρώτων τεσσάρων εβδοµάδων µετά τη
δηµιουργία της αναστόµωσης, χωρίς περαιτέρω διαφορές στην οµάδα των δώδεκα εβδοµάδων.

∆ε σηµειώθηκαν διαφορές ανάµεσα στις οµάδες ελέγχου στην πλειοψηφία των
ιστοµορφοµετρικών παραµέτρων. Στις εικόνες 6.2.3/3 και 6.2.3/4 φαίνεται ότι η αύξηση του
τοιχώµατος των φλεβών µετά την ΑΦΕ συνοδευόταν µε αποδόµηση και θρυµµατισµό του
δικτύου των ινών ελαστίνης, µε αύξηση του κολλαγόνου εις βάρος της ελαστίνης και της
πυκνότητας των αγγειακών κυττάρων, καθώς επίσης και υπερπλασία των κυττάρων.

A

B

Γ

Εικόνα 6.2.3/1. Τυπικές φυσιολογικές (A: ετερόπλευρο αγγείο) και αναστοµωµένες σφαγίτιδες

φλέβες κεντρικά της ΑΦΕ (Β: 4-εβδοµάδες και Γ: 12-εβδοµάδες) Τα ιστολογικά πλακίδια είναι
βαµµένα µε αιµατοξυλίνη ηωσίνη. Σηµαντική πάχυνση του τοιχώµατος η οποία οδήγησε σε
αύξηση της εξωτερικής διαµέτρου ειδικά στην οµάδα των 12-εβδοµάδων (Γ). Μεγέθυνση × 2.
Τα σηµειωµένα τετράγωνα δείχνουν τα µέρη των αγγείων που απεικονίζονται στην εικόνα
6.3.2/2
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Α

Γ

Β

Έσω

Έσω

Έσω

Μέσο ς

Μ έσος

Μέσο ς

Έξω

Έξω

Έξω

∆

Ε

ΣΤ

Έσω

Έσω

Έσω

Μ έσος

Μ έσο ς

Μ έσος

Έξω

Έξω

Έξω

Ζ

Η

Θ

Έσω

Έσω

Έσω

Μέσο ς

Μέσο ς

Μ έσος

Έξω

Έξω

Έξω

Εικόνα 6.2.3/2. Τυπικές φυσιολογικές (A-Γ: φυσιολογικά αγγεία) και αναστοµωµένες

σφαγίτιδες φλέβες κεντρικά της ΑΦΕ (∆-ΣΤ: 4-εβδοµάδων και Ζ-Θ: 12-εβδοµάδων ζωική
οµάδα). Τα πλακίδια βάφτηκαν µε αιµατοξυλίνη-ηωσίνη (A, ∆, και Ζ), sirius-red (B, Ε, και
H), και ορσεΐνη (Γ, ΣΤ, και Θ). Οι βαµµένοι µπλε πυρήνες φαίνονται στο Α, οι ίνες του
κολλαγόνου είναι βαµµένες κόκκινες στο Β, και οι ίνες ελαστίνης φαίνονται σαν παράλληλα
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πέταλα στο Γ. Ο αριθµός των κυτταρικών στοιχείων αυξήθηκε στο ∆, και το ποσοστό του
κολλαγόνου στο (Ε) εις βάρος της ελαστίνης (ΣΤ) ειδικά στην οµάδα των 12-εβδοµάδων. Έσω,

Κύτταρα ανά 10000 µm2

Πάχος (µm)

Μέσος και Έξω υποδηλώνουν τους χιτώνες του αγγείου. Μεγέθυνση ×40.

Εικόνα 6.2.3/3. Πάχος (A) και αριθµός κυττάρων (Β) στο Τοίχωµα του αγγείου και στον Έσω,

Μέσο και Έξω χιτώνα των Φυσιολογικών και Αναστοµωµένων σφαγίτιδων φλεβών στις
οµάδες των 2-εβδοµάδων (αριστερό τµήµα), των 4-εβδοµάδων (κεντρικό τµήµα) και 12εβδοµάδων (δεξιό τµήµα). * = p<0,05 και † = p<0,001 έναντι των Φυσιολογικών (student’s ttest). ‡ = p<0,05 και • = p<0,001, δηλώνουν τις χρονικές διαφορές (Tukey post-hoc δοκιµή
µετά από δοκιµή ANOVA).

152

Πυκνότητα Ελαστίνης (%)
Πυκνότητα Κολλαγόνου (%)
Πυκνότητα Κυττάρων (%)

Εικόνα 6.2.3/4. Σχετική επιφανειακή πυκνότητα της ελαστίνης (A), του κολλαγόνου (B), των

αγγειακών κυττάρων (Γ) στον Έσω, στον Μέσο, στον Έξω χιτώνα και σε ολόκληρο το
Τοίχωµα των Φυσιολογικών και Αναστοµωµένων σφαγίτιδων φλεβών στις οµάδες των 2εβδοµάδων (αριστερό τµήµα), των 4-εβδοµάδων (κεντρικό τµήµα) και 12-εβδοµάδων (δεξιό
τµήµα). * = p<0,05 και † = p<0,001 έναντι των Φυσιολογικών (student’s t-test). ‡ = p<0,05 και
• = p<0,001, δηλώνουν τις χρονικές διαφορές (Tukey post-hoc δοκιµή µετά από ANOVA).

6.2.4. Γεωµετρικά Χαρακτηριστικά των Φλεβών
Η ποσοτικοποίηση των µεταβολών της γεωµετρίας του τοιχώµατος των φλεβών στις
καταστάσεις µηδενικών φορτίων και µηδενικών τάσεων συνοψίζεται στον Πίνακα 6.2.4/1.
Καµία στατιστικά σηµαντική διαφορά δεν παρατηρήθηκε µεταξύ των τριών οµάδων ελέγχου.
Η πάχυνση ήταν η κύρια γεωµετρική µεταβολή που επήλθε της ΑΦΕ στο τοίχωµα των
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σφαγίτιδων φλεβών. Στις αναστοµωµένες φλέβες σε σχέση µε τις φυσιολογικές, το πάχος του
τοιχώµατος αυξήθηκε σηµαντικά εντός δύο εβδοµάδων, µε λιγότερο σηµαντική πρόσθετη
πάχυνση να λαµβάνει µέρος τις επόµενες δέκα εβδοµάδες. Η ενδοαυλική διάµετρος
παρουσίασε µια τάση να αυξηθεί στις αναστοµωµένες φλέβες των οµάδων των τεσσάρων και
δώδεκα εβδοµάδων, αλλά οι διαφορές δεν έφτασαν τη σηµαντικότητα. Συνέπεια του
αυξηµένου πάχους και της αµετάβλητης εσωτερικής διαµέτρου των αναστοµωµένων έναντι
των φυσιολογικών φλεβών, ο λόγος τους, στις αναστοµωµένες, ήταν πάνω από διπλάσιος σε
σχέση µε τις φυσιολογικές σε όλες τις πειραµατικές οµάδες.

Πίνακας 6.2.4/1. Γεωµετρικές παράµετροι των φυσιολογικών και των αναστοµωµένων

σφαγίτιδων φλεβών των τριών ζωικών οµάδων στις καταστάσεις µηδενικών φορτίων και
µηδενικών τάσεων.
2 Εβδοµάδες
Φυσιολογικές Αναστοµωµένες
(n=6)
(n=6)
Πάχος στη Κατάσταση
Μηδενικών Φορτίων (mm)
Εσωτερική ∆ιάµετρος στη
Κατάσταση Μηδενικών
Φορτίων (mm)
Λόγος Πάχους προς
Εσωτερική ∆ιάµετρο στην
Κατάσταση Μηδενικών
Φορτίων (-)
Άνοιγµα (º)

0,22 ±0,02

0,51±0,10*

5,06 ±0,30

4,53±0,28

0,04±0,01

0,12±0,03*

87,02±10,98

94,08±15,11

Εσωτερικές Παραµένουσες
-0,020±0,006
Παραµορφώσεις (-)
Εξωτερικές Παραµένουσες
0,004±0,017
Παραµορφώσεις (-)
Αξονικός Λόγος
1,59±0,03
Παραµόρφωσης (-)
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-0,039±0,008
0,021±0,008
1,61±0,04

4 Εβδοµάδες
Φυσιολογικές Αναστοµωµένες
(n=6)
(n=6)
Πάχος στη Κατάσταση
Μηδενικών Φορτίων (mm)
Εσωτερική ∆ιάµετρος στη
Κατάσταση Μηδενικών
Φορτίων (mm)
Λόγος Πάχους προς
Εσωτερική ∆ιάµετρο στην
Κατάσταση Μηδενικών
Φορτίων (-)
Άνοιγµα (º)

0,26±0,03

0,55±0,12*

4,90±0,29

5,91±0,64

0,06±0,01

0,14±0,03*

88,52 ±12,01

106,83 ±14,5

Εσωτερικές Παραµένουσες
-0,016±0,016
-0,056±0,015
Παραµορφώσεις (-)
Εξωτερικές Παραµένουσες
0,044 ±0,018
0,011±0,013
Παραµορφώσεις (-)
Αξονικός Λόγος
1,63±0,04
1,63±0,10
Παραµόρφωσης (-)
12 Εβδοµάδες
Φυσιολογικές Αναστοµωµένες
(n=4)
(n=4)
Πάχος στη Κατάσταση
Μηδενικών Φορτίων (mm)
Εσωτερική ∆ιάµετρος στη
Κατάσταση Μηδενικών
Φορτίων (mm)
Λόγος Πάχους προς
Εσωτερική ∆ιάµετρο στην
Κατάσταση Μηδενικών
Φορτίων (-)
Άνοιγµα (º)

0,27±0,03

0,60±0,02†

5,11±0,4

6,26±0,68

0,06±0,01

0,10±0,02*

82,44±11,32

110,42±14,15

Εσωτερικές Παραµένουσες
-0,017±0,008
Παραµορφώσεις (-)
Εξωτερικές Παραµένουσες
0,049±0,013
Παραµορφώσεις (-)
Αξονικός Λόγος
1,58±0,03
Παραµόρφωσης (-)

-0,063±0,027
0,014±0,023
1,66±0,05

Οι τιµές είναι εκφρασµένες σαν Μέσος Όρος ± Τυπικό Σφάλµα του Μέσου Όρου. n = ο
αριθµός των δοκιµίων. * = p<0,05 και † = p<0,001 έναντι και των φυσιολογικών σφαγίτιδων
φλεβών (δοκιµή student’s t-test). ‡ = p<0,05 προσδιορίζει τις χρονικές διαφορές (Tukey posthoc δοκιµή µετά από τη δοκιµή ANOVA).

155

Η τιµή των παραµενουσών παραµορφώσεων στην εσωτερική επιφάνεια των αναστοµωµένων
φλεβών ήταν µειωµένη σε σχέση µε αυτή των φυσιολογικών, µε τη διαφορά να γίνεται
σηµαντική στην οµάδα των δώδεκα εβδοµάδων. Εντούτοις, οι διαφορές των παραµενουσών
παραµορφώσεων της εξωτερικής επιφάνειας δεν ήταν σηµαντικές σε όλες τις οµάδες (Πίνακας
6.2.4/1.). Αν και η µέση τιµή της παραµόρφωσης του έξω χιτώνα ήταν εφελκυστική και αυτή
της παραµόρφωσης του έσω χιτώνα ήταν συµπιεστική, αυτό δεν ίσχυε σε όλα τα µεµονωµένα
δείγµατα, ίσως λόγω της µη ιδιαίτερα στερεής µορφής τους και της προκύπτουσας δυσκολίας
στην ορθή µέτρηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιφερειακού µήκους, στις καταστάσεις
µηδενικών φορτίων και µηδενικών τάσεων. Όπως και µε τις αλλαγές στις εσωτερικές
παραµένουσες τάσεις, το άνοιγµα αυξήθηκε µετά από τη δηµιουργία της ΑΦΕ, αλλά οι
διαφορές δεν ήταν σηµαντικές, ενώ ούτε και ο αξονικός λόγος παραµόρφωσης διέφερε
µεταξύ των αναστοµωµένων και φυσιολογικών φλεβών. Καµιά χρονική µεταβολή δε
παρατηρήθηκε στις προαναφερθείσες παραµέτρους.

6.2.5. Εµβιοµηχανικές Ιδιότητες των Φλεβών
Στην εικόνα 6.2.5/1 απεικονίζονται οι πειραµατικές καταγραφές που ελήφθησαν κατά τη
διάρκεια των δοκιµών διάτασης/επιµήκυνσης των φλεβών που βρίσκονταν στο in situ µήκος
τους, και είχαν εµβαπτισθεί σε διάλυµα Κrebs-Ringer στο οποίο είχε προστεθεί παπαβερίνη για
τη διατήρηση των λείων µυϊκών κυττάρων σε πλήρη χαλάρωση. Τα δεδοµένα της εξωτερικής
διαµέτρου έναντι της πίεσης τόσο των αναστοµωµένων όσο και των φυσιολογικών φλεβών
επέδειξαν µια διφασική µορφή. Η αρχική φάση στις χαµηλές πιέσεις (0-4 mmHg) επεδείκνυε
ένα µεγάλο φάσµα διαµέτρων και η τελική φάση στις υψηλότερες φυσιολογικές πιέσεις µια
σταθεροποίηση της διαµέτρου. Μετά τη δηµιουργία της ΑΦΕ, οι καµπύλες των
αναστοµωµένων φλεβών µετατοπίστηκαν σε χαµηλότερες εξωτερικές διαµέτρους σε σχέση µε
τις φυσιολογικές στην οµάδα των δύο εβδοµάδων, ενώ το αντίθετο συνέβει στις άλλες δύο
οµάδες. Αν και το σχήµα των καµπύλων των αναστοµωµένων και των φυσιολογικών φλεβών
ήταν παρόµοιο, η αύξηση της πίεσης οδηγούσε σε µικρότερη αύξηση της διαµέτρου στην
περιοχή των χαµηλών πιέσεων, δηλαδή είχαµε µια µικρότερη αρχική φάση και µια πρώιµη
εµφάνιση της τελικής φάσης, δείχνοντας ότι οι αναστοµωµένες φλέβες ήταν λιγότερο
ενδοτικές από τις φυσιολογικές. Ταυτόχρονα, το πάχος του τοιχώµατος ήταν σηµαντικά
υψηλότερο στις πρώτες σε ολόκληρο το φάσµα των πιέσεων. ∆εν παρατηρήθηκαν χρονικές
µεταβολές στις καµπύλες των φυσιολογικών φλεβών. Εκείνες των αναστοµωµένων φλεβών
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µετατοπίζονταν σταδιακά µε το χρόνο προς υψηλότερες εξωτερικές διαµέτρους και προς
µεγαλύτερο πάχος τοιχώµατος σε κάθε επίπεδο πίεσης, µε το µεγαλύτερο µέρος των αλλαγών
να πραγµατοποιείται µέσα σε τέσσερις εβδοµάδες.

Η εµβιοµηχανική αναδιάταξη του ιστού των φλεβών µετά από τη δηµιουργία της ΑΦΕ
αξιολογήθηκε µέσω δοµικών (π.χ. ενδοτικότητα και διατασιµότητα) και υλικών (π.χ. µέτρο
ελαστικότητας) δεικτών. Οι µέσες καµπύλες ενδοτικότητας-πίεσης των αναστοµωµένων
φλεβών κινούνταν εκθετικά προς µικρότερες τιµές σε όλο το φάσµα των πιέσεων, έχοντας
χαµηλότερες τιµές από τις φυσιολογικές στις χαµηλές πιέσεις στην οµάδα των δύο εβδοµάδων,
αντίθετα από ότι στις οµάδες των τεσσάρων και των δώδεκα εβδοµάδων (Εικόνα 6.2.5/2 (Α, Γ,
Ε). Παρόµοιες τάσεις παρατηρήθηκαν στις αντίστοιχες καµπύλες της µέσης διατασιµότητας ως
προς την πίεση (Εικόνα 6.2.5/2 (Β, ∆, ΣΤ). Η περιφερειακή τάση και το µέτρο ελαστικότητας
του Hudetz παρουσιάζονται στην εικόνα 6.2.5/3 σαν συναρτήσεις της παραµόρφωσης. Και οι
δύο καµπύλες διέφεραν σηµαντικά µεταξύ των διαφορετικών τύπων φλεβών. Οι καµπύλες
τάσης-παραµόρφωσης των αναστοµωµένων φλεβών είχαν µετατοπιστεί προς τα αριστερά σε
σχέση µε τις φυσιολογικές, ενδεικτικό ενός σηµαντικά υψηλότερου µέτρου ελαστικότητας,
δηλαδή µιας αύξησης της δυσκαµψίας του φλεβικού τοιχώµατος µετά τη δηµιουργία της ΑΦΕ
σε κάθε δεδοµένο επίπεδο περιφερειακής παραµόρφωσης. Καµία µεταβολή των µέσων
καµπύλων των φυσιολογικών φλεβών δεν παρατηρήθηκε µεταξύ των τριών πειραµατικών
περιόδων, αλλά οι αποκλίσεις σε σχέση µε τις αναστοµωµένες φλέβες ενισχύονταν µε την
πάροδο του χρόνου.

Στον πίνακα 6.2.5/1 καταγράφονται οι τιµές των ορθών και των διατµητικών τάσεων, και οι
δείκτες ελαστικότητας, ποσοτικοποιηµένοι στη µέση in vivo πίεση υπό παθητικές συνθήκες.
Η περιφερειακή τάση του τοιχώµατος δεν παρέκκλινε σηµαντικά στις αναστοµωµένες φλέβες
όλων των ζωικών οµάδων που εξετάστηκαν. Αντίθετα, οι διατµητικές τάσεις του έσω χιτώνα
ήταν αυξηµένες στις αναστοµωµένες σε σχέση µε τις ετερόπλευρες φλέβες της οµάδας των
δύο εβδοµάδων, αλλά αποκαταστάθηκαν σε φυσιολογικά επίπεδα στις υπόλοιπες οµάδες.
Όπως σηµειώθηκε και παραπάνω αντιπαραβάλλοντας την αγγειακή ενδοτικότητα,
διατασιµότητα, και µέτρο ελαστικότητας των δύο φλεβών σε δεδοµένα επίπεδα πίεσης και
περιφερειακής παραµόρφωσης, µείωση των δύο πρώτων παραµέτρων, και αύξηση της
τελευταίας σε κάθε in vivo πίεση και την αντίστοιχη in vivo παραµόρφωση, βρέθηκε στις
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αναστοµωµένες φλέβες σε σύγκριση µε τις φυσιολογικές, οι οποίες ενισχύθηκαν µε την
πάροδο του χρόνου.

Εικόνα 6.2.5/1. ∆ιαγράµµατα εξωτερικής διαµέτρου-πίεσης (Α, Γ, Ε) και πάχους-πίεσης (Β,

∆, ΣΤ) των ετερόπλευρων (Φυσιολογικές) και οµόπλευρων (Αναστοµωµένες) σφαγίτιδων
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φλεβών για τις οµάδες των 2-εβδοµάδων (Α, Β), των 4-εβδοµάδων (Γ, ∆) και 12-εβδοµάδων

Ενδοτικότητα (mm2/mmHg)

∆ιατασιµότητα (mmHg-1)

Ενδοτικότητα (mm2/mmHg)

∆ιατασιµότητα (mmHg-1)

Ενδοτικότητα (mm2/mmHg)

∆ιατασιµότητα (mmHg-1)

(Ε, ΣΤ).

Εικόνα 6.2.5/2. ∆ιαγράµµατα ενδοτικότητας-πίεσης (Α, Γ, Ε) και διατασιµότητας-πίεσης (Β,

∆, ΣΤ) των ετερόπλευρων (Φυσιολογικές) και οµόπλευρων (Αναστοµωµένες) σφαγίτιδων
φλεβών για τις οµάδες των 2-εβδοµάδων (Α, Β), των 4-εβδοµάδων (Γ, ∆) και 12-εβδοµάδων
(Ε, ΣΤ).
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Περιφερειακή Τάση (kPa)

Μέτρο Ελαστικότητας (×103 mmHg)

Περιφερειακή Τάση (kPa)

Μέτρο Ελαστικότητας (×103 mmHg)

Περιφερειακή Τάση (kPa)

Μέτρο Ελαστικότητας (×103 mmHg)

Εικόνα 6.2.5/3. ∆ιαγράµµατα περιφερειακής τάσης-περιφερειακής παραµόρφωσης (Α, Γ, Ε)

και µέτρο ελαστικότητας-περιφερειακής παραµόρφωσης (Β, ∆, ΣΤ) των ετερόπλευρων
(Φυσιολογικές) και οµόπλευρων (Αναστοµωµένες) σφαγίτιδων φλεβών για τις οµάδες των 2εβδοµάδων (Α, Β), των 4-εβδοµάδων (Γ, ∆) και 12-εβδοµάδων (Ε, ΣΤ).
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Πίνακας 6.2.5/1. Εµβιοµηχανικοί δείκτες υπολογισµένοι στη µέση in vivo πίεση των

φυσιολογικών και των αναστοµωµένων σφαγίτιδων φλεβών των τριών ζωικών οµάδων που
εξετάστηκαν.
2 Εβδοµάδες
Φυσιολογικές (n=6)

Αναστοµωµένες (n=6)

Περιφερειακές Τάσεις (kPa)

15,36±2,45

16,39±5,23

∆ιατµητικές Τάσεις (Pa)

0,28±0,13

0,96±0,40*

Ενδοτικότητα (mm2/mmHg)

2,91±0,58

0,57±0,10*

∆ιατασιµότητα (mmHg-1)

0,076±0,013

0,023±0,008*

Μέτρο Ελαστικότητας (mmHg)

1395±458

3947±2075

4 Εβδοµάδες
Φυσιολογικές (n=6) Αναστοµωµένες (n=6)
Περιφερειακές Τάσεις (kPa)

14,78±3,19

22,24±6,74

∆ιατµητικές Τάσεις (Pa)

0,17±0,06

0,37±0,14

Ενδοτικότητα (mm2/mmHg)

4,04±0,82

0,75±0,22*

∆ιατασιµότητα (mmHg-1)

0,109±0,051

0,013±0,005*

Μέτρο Ελαστικότητας (mmHg)

1025±449

5165±1726*

12 Εβδοµάδες
Φυσιολογικές (n=4) Αναστοµωµένες (n=4)
Περιφερειακές Τάσεις (kPa)

12,87±4,89

14,20±4,96

∆ιατµητικές Τάσεις (Pa)

0,42±0,30

0,27±0,13

Ενδοτικότητα (mm2/mmHg)

3,28±1,13

1,26±0,17

∆ιατασιµότητα (mmHg-1)

0,096±0,032

0,022±0,007*

Μέτρο Ελαστικότητας (mmHg)

1133±730

4564±1351*

Οι τιµές είναι εκφρασµένες σαν Μέσος Όρος ± Τυπικό Σφάλµα του Μέσου Όρου, n = ο
αριθµός των δοκιµίων. * = p<0,05 έναντι και των φυσιολογικών σφαγίτιδων φλεβών

161

(student’s t-test). ‡ = p<0,05 προσδιορίζει τις χρονικές διαφορές (Tukey post-hoc δοκιµή µετά
από την ANOVA).

6.3. Συζήτηση

6.3.1. Αναδιάταξη της Γεωµετρίας και της Μικροδοµής των Φλεβών στις
Αρτηριοφλεβικές Επικοινωνίες

Η υπερπλασία του έσω χιτώνα είναι η κύρια µορφολογική συνέπεια από τη δηµιουργία της
ΑΦΕ στο φλεβικό τοίχωµα, φαινόµενο το οποίο πιστεύεται ότι είναι ο κύριος λόγος για την
αποτυχία των µοσχευµάτων. Συνήθως, αυτή αναπτύσσεται γύρω από την περιοχή της
αναστόµωσης ή στο κεντρικό µέρος της φλέβας,

267, 272, 274

και αποτελείται από λεία µυϊκά

κύτταρα, εξωκυττάρια µήτρα, µακρόφαγα, και λεµφοκύτταρα. Τα µακροφάγα, συγκεκριµένες
κυτταροκίνες, π.χ. βασικοί παράγοντες αύξησης των ινοβλαστών, παράγοντες αύξησης που
προέρχονται από τα αιµοπετάλια, και ενδοθηλιακοί παράγοντες αγγειακής αύξησης, µαζί µε
την αγγειογένεση στον έσω και στον έξω χιτώνα πιθανότατα συµβάλουν στην παθογένεια της
υπερπλασίας του έσω χιτώνα στα e-PTFE µοσχεύµατα αιµοκάθαρσης. 267, 272

Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαµε µε τα µακροχρόνια αποτελέσµατα της δηµιουργίας
ΑΦΕ στη γεωµετρία της σφαγίτιδας φλέβας. Οι µορφοµετρικές µετρήσεις µας (Πίνακας
6.2.4/1) επιβεβαιώνουν την ευρέως αναφερόµενη πάχυνση του τοιχώµατος στις
αναστοµωµένες φλέβες. Περιορισµένα είναι τα διαθέσιµα δεδοµένα σε ότι αφορά την
προσαρµογή της αγγειακής διαµέτρου, αν και η διάµετρος του αυλού είναι ένα ουσιαστικό
χαρακτηριστικό το οποίο σχετίζεται µε την κανονικοποίηση των διατµητικών τάσεων. ∆ύο
εβδοµάδες µετά τη δηµιουργία της ΑΦΕ, οι αναστοµωµένες φλέβες επέδειξαν ακτινικά
παχυµένα τοιχώµατα µε µικρή πρόσθετη αύξηση να παρατηρείται στις οµάδες των τεσσάρων
και δώδεκα εβδοµάδων. Το µεγαλύτερο ποσοστό της πάχυνσης εµφανίστηκε στον έσω χιτώνα,
ενώ το πάχος του µέσου και του έξω χιτώνα αυξήθηκε συγκριτικά λιγότερο (Εικόνα 6.2.3/3).
Η σχετική πυκνότητα του κολλαγόνου αυξήθηκε εις βάρος της ελαστίνης και των αγγειακών
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κυττάρων, παρά τον πολλαπλασιασµό των τελευταίων (Εικόνα 6.2.3/4). Η πάχυνση του
τοιχώµατος συνοδεύθηκε από µείωση της εσωτερικής διαµέτρου στην οµάδα των δύο
εβδοµάδων και αύξηση της στις οµάδες των τεσσάρων και δώδεκα εβδοµάδων, αντίστοιχα
(Πίνακας 6.2.4/1).

Μορφοµετρικά δεδοµένα στο ίδιο ζωικό πρότυπο έχουν παρουσιαστεί από τους Rotmans et
al.,227,

285

αν και το πάχος του φυσιολογικού ιστού δεν ποσιτικοποιήθηκε και οι µετρήσεις

περιορίστηκαν στον έσω και στο µέσο χιτώνα. Σε συµφωνία µε τα παρόντα δεδοµένα, βρήκαν
πάχυνση του έσω χιτώνα και αύξηση της αναλογίας του έσω χιτώνα προς το µέσο η οποία
αυξανόταν µε το χρόνο και πιθανώς να σχετιζόταν µε αύξηση του συνολικού πάχους του
τοιχώµατος. Σε εκείνες τις µελέτες, η εξωτερική διάµετρος καταγράφηκε τόσο in vivo όσο και
µέσω ιστολογικών πλακιδίων in vitro, δηλαδή όχι άµεσα όπως στις δικές µας µετρήσεις σε
φρέσκο ιστό in vitro. Σε συµφωνία µε εµάς, παρατηρήθηκε µία χρονικά εξαρτηµένη αύξηση
της εξωτερικής διαµέτρου, αλλά δεν είναι σίγουρο εάν αυτή οφειλόταν στην πάχυνση του
τοιχώµατος, όπως βρήκαµε εµείς, ή εάν η εσωτερικός διάµετρος αυξήθηκε. Τα δεδοµένα τους
για τη σύνθεση της εξωκυττάριας µήτρας ολόκληρου του αγγείου, αποκάλυψαν µία µείωση της
περιεκτικότητας σε ελαστίνη µέσα σε δύο εβδοµάδες, σε συµφωνία µε αυτήν την µελέτη, αλλά
µια περισσότερο έντονη, έναντι των αποτελεσµάτων µας, αύξηση της περιεκτικότητας σε
κολλαγόνο. Επιπλέον, ανέφεραν ότι η υπερπλασία του έσω χιτώνα οφειλόταν κυρίως στην
αύξηση των λείων µυϊκών κυττάρων, αλλά δεν πραγµατοποιήθηκε ποσοτικοποίηση.
Σε άλλες δύο σηµαντικές µελέτες,268,

269

οι Fillinger et al. ερεύνησαν τον αντίκτυπο της

γεωµετρίας του µοσχεύµατος και της εφαρµογής πλέγµατος στις αιµοδυναµικές παραµέτρους
και την υπερπλασία του έσω και του µέσου χιτώνα σε ένα ζωικό πρότυπο κυνών στο οποίο
είχαν χρησιµοποιηθεί αρτηριοφλεβικά καµπυλωτά µοσχεύµατα. Οι µέγιστες µορφολογικές και
ιστολογικές αλλαγές λάµβαναν µέρος στο κεντρικό κοµµάτι της φλέβας κοντά στην
αναστόµωση, όπου, σε συµφωνία µε τη µελέτη µας, παρατηρούνταν πάχυνση του έσω και του
µέσου χιτώνα, αύξηση των κυττάρων και του ποσοστού του κολλαγόνου (δεν
ποσοτικοποιήθηκαν), ενώ µικρότερες αλλαγές εµφανίζονταν στα περιφερικά τµήµατα. Η
εφαρµογή πλέγµατος και η χρήση µοσχευµάτων µε µειούµενη διάµετρο είχαν ευνοϊκή
επίδραση στην υπερπλασία των χιτώνων.
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Μορφολογικά δεδοµένα έχουν επίσης δοθεί για φλέβες που χρησιµοποιήθηκαν ως µοσχεύµατα
και τέθηκαν σε συνθήκες αρτηριακής κυκλοφορίας, όπου η πάχυνση ήταν ακόµα µια φορά η
κύρια µεταβολή. Για µηριαίες φλέβες κυνών που χρησιµοποιήθηκαν ως αυτόλογα µοσχεύµατα,
οι Dobrin et al.40,

278

ανέφεραν πάχυνση του έσω και του µέσου χιτώνα συνοδευόµενη από

διεύρυνση της διαµέτρου του αγγειακού αυλού. Η πάχυνση του έσω χιτώνα επηρεαζόταν από
τον τρόπο κατασκευής της παράκαµψης (bypass), και η οποία ήταν µικρότερη στα τελικοτελικά από ότι στα τελικο-πλάγια µοσχεύµατα. Αύξηση του πάχους του τοιχώµατος µε την
πάροδο του χρόνου, η οποία κυρίως οφειλόταν στην πάχυνση του έσω χιτώνα, έχει επίσης
αναφερθεί από τους Han et al.279 για αυτόλογα µοσχεύµατα µηριαίων φλεβών σε σκύλους,
αλλά καµία σηµαντική προσαρµογή της διαµέτρου του αυλού δεν παρατηρήθηκε, σε
αντίθεση µε τις 40, 278 και παρόµοια µε αυτήν την εργασία. Ένας δεκαπλασιασµός του πάχους
του τοιχώµατος αναφέρθηκε από τους Wesley et al.184 για αυτόλογα µοσχεύµατα σφαγίτιδων
φλεβών σε σκύλους δέκα µήνες µετά από την εµφύτευση τους, κυρίως λόγω αύξησης του
έσω χιτώνα. Σε ότι αφορά τα λεία µυϊκά κύτταρα, οι Liu και Fung286 παρατήρησαν σε
µοσχεύµατα σφαγίτιδων φλεβών σε αρουραίους ότι ο αριθµός τους µειωνόταν σηµαντικά µία
ηµέρα µετά τη χειρουργική επέµβαση, αλλά έκτοτε αυξανόταν.

6.3.2. Αναδιάταξη της Κατάστασης Μηδενικών Τάσεων των Φλεβών στις
Αρτηριοφλεβικές Επικοινωνίες

Τα άθικτα σωληνοειδή δοκίµια φλεβών δεν ήταν ελεύθερα από ενδοτοιχωµατικές τάσεις µετά
από την εξαγωγή τους από το σώµα, δηλαδή στην κατάσταση µηδενικών φορτίων. Όταν αυτά
κοβόντουσαν κατά µήκος τους µετασχηµατίζονταν σε ανοιχτά τµήµατα, απελευθερώνοντας
τις παραµένουσες τάσεις. Η ύπαρξη αυτών των παραµενουσών τάσεων είναι ευεργετική για τη
λειτουργία των αγγείων καθώς οµογενοποιεί την κατανοµή των τάσεων στο τοίχωµα στις in
vivo συνθήκες. Επιπλέον, όπως αξιώθηκε από τον Fung,212 το άνοιγµα παρέχει µια κατάλληλη
ένδειξη της ετερογενούς αναδιάταξης των αγγείων, δηλαδή του ανόµοιου ρυθµού ανάπτυξης ή
απορρόφησης των διαφορετικών χιτώνων των αγγείων. Αν και η γεωµετρία της κατάστασης
µηδενικών τάσεων είναι το κατάλληλο σύστηµα αναφοράς και είναι απαραίτητη για το
σωστό χαρακτηρισµό των εµβιoµηχανικών ιδιοτήτων του φλεβικού τοιχώµατος και της
αναδιάταξης του, υπάρχουν λιγοστά τέτοια στοιχεία στη βιβλιογραφία.
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Στην παρούσα µελέτη, οι αντιπροσωπευτικές παράµετροι της κατάστασης µηδενικών τάσεων
διέφεραν µεταξύ των αναστοµωµένων και των φυσιολογικών φλεβών µόνο στην οµάδα των
δώδεκα εβδοµάδων. Βρέθηκε ότι το άνοιγµα των αναστοµωµένων φλεβών παρουσίασε µια
προοδευτική άνοδο και ότι οι παραµένουσες παραµορφώσεις στην επιφάνεια του έσω χιτώνα
παρουσίασαν πτώση, ενώ αυτές στην εξωτερική επιφάνεια δεν παρουσίασαν καµιά σηµαντική
µεταβολή (Πίνακας 6.2.4/1). Αυτά τα ευρήµατα είναι σε καλή συµφωνία µε τις µορφολογικές
παρατηρήσεις µας, δηλαδή της µεγαλύτερης αύξησης των εσωτερικών στρωµάτων σε σχέση µε
τα εξωτερικά (Εικόνα 6.2.3/3), οδηγώντας επίσης σε µια αύξηση του λόγου του πάχος προς την
εσωτερική διάµετρο (Πίνακας 6.2.4/1).

Οι τιµές του ανοίγµατος που παρουσιάσαµε για την υγιή σφαγίτιδα φλέβα δεν είναι
παρόµοιες µε αυτές των Xie et al.,280 οι οποίοι µέτρησαν το άνοιγµα σε διάφορες φλέβες και
την κοίλη φλέβα των αρουραίων. Οι τιµές τους επίσης διέφεραν από εκείνες που πρόσφατα
αναφέρθηκαν από τους Desch και Weizsäcker287 για την κοιλιακή κοίλη φλέβα και από τους
Rezakhanika και Stergiopulos288 για τις φυσιολογικές φλέβες του προσώπου των κουνελιών.
Οι διαφορές µεταξύ των διαφόρων ερευνών µπορεί να οφείλονται στη δυσκολία της
κατάλληλης ποσοτικοποίησης της κατάστασης µηδενικών τάσεων, καθώς τόσο τα άθικτα όσο
και τα κοµµένα δακτυλίδια των φλεβών, σε αντίθεση µε τα αντίστοιχα αρτηριακά,
επιδεικνύουν µία ανώµαλη (µη-κυκλική), κυµατιστή γεωµετρία. Αν και βρήκαµε τη µέτρηση
των παραµενουσών παραµορφώσεων λιγότερο προβληµατική από αυτή του ανοίγµατος, δεν
υπάρχουν αντίστοιχα τέτοια δεδοµένα ώστε να τα συγκρίνουµε µε τα δικά µας.

∆εν υπάρχουν επίσης πληροφορίες για τη φλεβική αναδιάταξη της κατάστασης µηδενικών
τάσεων λόγω δηµιουργίας ΑΦΕ, αν και η αντίστοιχη αναδιάταξη των φλεβών που έχουν τεθεί
σε συνθήκες αρτηριακής κυκλοφορίας έχει περιγραφεί.279 Στην περίπτωση αυτή, σε αντίθεση
µε τα αποτελέσµατά µας, το άνοιγµα µειώθηκε εντυπωσιακά µια ηµέρα µετά τη χειρουργική
επέµβαση, αλλά έκτοτε αυξήθηκε, και αποκαταστάθηκε σε φυσιολογικές τιµές µετά από
δώδεκα εβδοµάδες. Η αύξηση του ανοίγµατος µετά από την πρώτη ηµέρα είχε καλή
συσχέτιση µε το πάχος του έσω χιτώνα. Αυτοί οι ερευνητές απέδωσαν την αρχική µείωση του
ανοίγµατος στην απογύµνωση του ενδοθηλίου και στη νέκρωση των λείων µυϊκών κυττάρων
του µέσου χιτώνα, ενώ η ακόλουθη ανύψωση συνδέθηκε µε την αναδόµηση της
εξωκυτταρικής µήτρας και την υπερπλασία του µέσου χιτώνα.
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Όσον αφορά την αναδιάταξη της κατάστασης µηδενικών τάσεων που προκαλείται από την
αύξηση της πίεσης ή/και της ροής, εκτός από τη µελέτη των Han et al.,279 προσοχή έχει δοθεί
µόνο στην αρτηριακή αναδιάταξη. Πιο συγκεκριµένα, έχει αναφερθεί ότι το άνοιγµα
µειώνεται στις αρτηρίες µε την αύξηση της ροής, ενώ το αντίθετο συµβαίνει στις υπερτασικές
αρτηρίες.277,198 Επιπλέον, οι Kassab et al.259 βρήκαν σε ένα χοίρειο ζωικό µοντέλο µε
υπερβαλβιδική αορτική στένωση, όπου η πίεση του αίµατος και η ροή στις στεφανιαίες
αρτηρίες αυξάνονται, ότι η αναδιάταξη της κατάστασης µηδενικών τάσεων επηρεαζόταν
περισσότερο από τις αλλαγές στη ροή, µία υπόθεση η οποία δεν επιβεβαιώνεται στην
παρούσα εργασία και για τον φλεβικό ιστό.

Βρέθηκε επίσης (Πίνακας 6.2.4/1) ότι ο in situ λόγος αξονικής παραµόρφωσης δεν διέφερε
ανάµερα στις αναστοµωµένες και στις φυσιολογικές φλέβες, αν και µια µείωση ίσως να ήταν
αναµενόµενη λόγω της µείωσης της περιεκτικότητας της ελαστίνης, όπως έχει τεκµηριωθεί για
τον αρτηριακό ιστό.286 Προηγούµενα δεδοµένα για τις φυσιολογικές φλέβες προσώπου288 ήταν
παρόµοια µε τα δικά µας, ενώ εκείνα στην κοιλιακή κοίλη φλέβα287 και τις µηριαίες φλέβες279
έδιναν αυξηµένες τιµές. Αντίθετα µε τα ευρήµατά µας, µία µείωση στον αξονικό λόγο
παραµόρφωσης έχει αναφερθεί για τις φλέβες που χρησιµοποιήθηκαν σαν αυτόλογα
µοσχεύµατα µία εβδοµάδα µετά την επέµβαση.279

6.3.3. Αναδιάταξη των Εµβιοµηχανικών Ιδιοτήτων των Φλεβών στην
Αρτηριοφλεβική Αναστόµωση

Οι καµπύλες της ενδοαυλικής πίεσης προς την εξωτερική διάµετρο των φυσιολογικών και των
αναστοµωµένων φλεβών επέδειξαν ένα διφασικό σχήµα, παρουσιάζοντας οµοιότητα µε τις
καµπύλες που παρουσιάστηκαν για υγιείς φλέβες από τους Desch και Weizsäcker287 και από
τους Rezakhanika και Stergiopulos.288 Στις χαµηλές πιέσεις (0-3 mmHg) το σχήµα των
καµπύλων εξαρτάται από τις ιδιότητες της ελαστίνης, ενώ στις υψηλότερες φυσιολογικές
πιέσεις εξαρτάται από τις πολύ πιο δύσκαµπτες ίνες κολλαγόνου. Ο λόγος διάτασης των
αναστοµωµένων φλεβών ήταν χαµηλότερος σε σύγκριση µε αυτών των φυσιολογικών σε όλο
το εύρος των πιέσεων (Εικόνα 6.2.5/1). Η ενδοτικότητα και η διατασιµότητα των
αναστοµωµένων φλεβών ήταν µειωµένες µετά από δύο και αυξηµένες µετά από το τέσσερις
και δώδεκα εβδοµάδες ως προς τις φυσιολογικές (Εικόνα 6.2.5/2). Η σπουδαιότερη αλλαγή
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στο µέτρου ελαστικότητας ήταν η άνοδος του στις χαµηλές πιέσεις (Εικόνα 6.2.5/3). Αυτές οι
αλλαγές αµβλύνονταν µε την πάροδο του χρόνου.

Οι προαναφερθείσες αλλαγές στην εµβιοµηχανική απόδοση των αναστοµωµένων φλεβών
απεικονίζουν τις τροποποιήσεις των δοµικών συστατικών. Η ελαστίνη και το κολλαγόνο είναι
τα βασικά συστατικά που συνεισφέρουν στην παθητική απόκριση των αιµοφόρων αγγείων, µε
την εκτασιµότητα και τη δυσκαµψία στις χαµηλές παραµορφώσεις να εξαρτώνται από την
περιεκτικότητα της ελαστίνης και τη µικροδοµή, και τη δυσκαµψία στις φυσιολογικές και
υψηλές παραµορφώσεις να εξαρτώνται πρωτίστως από το κολλαγόνο.100,

262

Συνεπώς, τα

ιστολογικά µας ευρήµατα για τη µειωµένη περιεκτικότητα ελαστίνης του τοιχώµατος
επιβεβαιώνουν τη σταθεροποίηση της διαµέτρου των αναστοµωµένων φλεβών σε χαµηλότερες
πιέσεις, ενώ η αυξηµένη περιεκτικότητα κολλαγόνου του τοιχώµατος πιθανά έχει επιφέρει την
αύξηση του µέτρου ελαστικότητας στις µεσαίες και υψηλές παραµορφώσεις (Εικόνα 6.2.5/1).
Και τα δύο ευρήµατα µπορούν επίσης να σχετιστούν µε το θρυµµατισµό της ελαστίνης και τη
νωρίτερη δέσµευση των ινών του κολλαγόνου, όπως τεκµηριώθηκε από τους Fonck et al.264 για
καρωτίδες αρτηρίες που είχαν επεξεργαστεί µε ελαστάση.

Σύµφωνα µε τις γνώσεις µας, η εµβιοµηχανική αναδιάταξη του τοιχώµατος των φλεβών µετά
από τη δηµιουργία ΑΦΕ δεν έχει περιγραφεί µέχρι τώρα. Επιπλέον, πληροφορίες για την
αναδιάταξη των φλεβών που οφείλεται σε αιµοδυναµικές αλλαγές είναι λιγοστές, ενώ αρκετά
περισσότερη προσοχή έχει δοθεί στην αντίστοιχη αρτηριακή αναδιάταξη. Στην περίπτωση της
υπέρτασης, δηλαδή της αύξηση της πίεσης του αγγείου, έχει παρατηρηθεί αύξηση του πάχους
του αρτηριακού τοιχώµατος η οποία εξυπηρετεί στην αποκατάσταση των περιφερειακών
τάσεων σε σχεδόν οµοιοστατικά επίπεδα. 193, 195, 197, 198, 234, 276, 285 Οι εµβιοµηχανικές ιδιότητες
του αρτηριακού τοιχώµατος επίσης αλλάζουν, αλλά κανονικοποιούνται µετά από µία σχετικά
µακρά χρονική περίοδος.276,197 Οι αρτηρίες επιπλέον προσαρµόζουν την ενδοαυλική τους
διάµετρο στην περίπτωση της αυξηµένης ή µειωµένης ροής αίµατος, κάτι που εξυπηρετεί
στην αποκατάσταση των διατµητικών τάσεων σε φυσιολογικά επίπεδα,

195, 196, 234, 259

µε

συνακόλουθες αλλαγές στις εµβιοµηχανικές τους ιδιότητες οι οποίες, εντούτοις, δεν
κανονικοποιούνται µακροχρόνια.

Στοιχεία για την περίπτωση των υπερτασικών φλεβών έχουν δοθεί από τους Hayashi et al.281
Σε αυτή την εργασία, ένας διπλασιασµός της πίεσης του αίµατος στην αριστερή µηριαία
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φλέβα κουνελιών, προκαλούµενος από στένωση της οµόπλευρης εξωτερικής λαγόνιας φλέβας,
οδήγησε σε µείωση του λόγου διάτασης σε υψηλές

πιέσεις. Μια παρόµοια µείωση

παρατηρήθηκε στη µελέτη µας η οποία προκλήθηκε από µια παρόµοια αύξηση της φλεβικής
πίεσης στις αναστοµωµένες φλέβες. Εντούτοις, σε χαρακτηριστική αντίθεση µε τη µελέτη µας,
η σύγκριση της ενδοτικότητας και του µέτρου ελαστικότητας στις εκάστοτε in vivo µέσες
πιέσεις δεν παρουσίασε σηµαντικές διαφορές µεταξύ των υπερτασικών και φυσιολογικών
φλεβών, και παρόµοια µε τη µελέτη µας οι περιφερειακές τάσεις είχαν αποκατασταθεί σε
κανονικές τιµές λόγω αύξησης του πάχους του τοιχώµατος µέσα σε µια εβδοµάδα. Οι Monos et
al.283 αύξησαν την πίεση του αίµατος στις σαφηνείς φλέβες αρουραίων χρησιµοποιώντας µια
βαρυτική µέθοδο και σε αντίθεση µε τους Hayashi et al. (16),281 ανέφεραν ότι οι καµπύλες
πίεσης-εξωτερικής διαµέτρου είχαν µετατοπιστεί σε υψηλότερες διαµέτρους εξαιτίας της
αύξησης της διαµέτρου και όχι του πάχους του τοιχώµατος, µε µικρή προσαρµογή της
διατασιµότητας. Μετατόπιση των καµπύλων σε υψηλότερες διαµέτρους χωρίς αλλαγή της
διατασιµότητας και του µέτρου ελαστικότητας, έχει καταδειχθεί επίσης από τους Szentivanyi
et al.284 για τη σαφηνή φλέβα αυθόρµητα υπερτασικών αρουραίων. Σαν συνέπεια η
περιφερειακή τάση αυξήθηκε στις µεγαλύτερες των 18 mmHg πιέσεις, σε σχέση µε τις
φυσιολογικές. Τα µοναδικά διαθέσιµα δεδοµένα που αφορούν ανθρώπινο ιστό έχουν
παρουσιαστεί από τους Milesi et al.,282 οι οποίοι εξέτασαν την ανθρώπινη σαφηνή φλέβα
υπερτασικών και ανθρώπων µε φυσιολογική πίεση και µέσω µονοαξονικών πειραµάτων
εφελκυσµού σε αποµονωµένα δακτυλιοειδή δοκίµια συµπέραναν ότι στην περιοχή των
υψηλών παραµορφώσεων, η τάση ήταν σηµαντικά υψηλότερη στα υπερτασικά δαχτυλίδια,
φανερώνοντας αυξηµένη δυσκαµψία.

Η εµβιοµηχανική αναδιάταξη που διεγείρεται από ταυτόχρονη αύξηση της πίεσης και της ροής,
οι οποίες είναι οι χαρακτηριστικές εµβιοµηχανικές αλλαγές που εµφανίζονται µετά από τη
δηµιουργία της ΑΦΕ και αναλύονται στην τρέχουσα εργασία (Πίνακας 6.2.1/1), έχουν
περιγραφεί µόνο για φλέβες που εκτίθενται στην αρτηριακή κυκλοφορία από τους Dobrin et
al.40 (τα ίδια αποτελέσµατα έχουν παρουσιαστεί και στην εργασία278) στις µηριαίες φλέβες
σκύλων. Όµοια µε τα παρόντα αποτελέσµατα (Εικόνα 6.2.5/1), αύξηση της ενδοαυλικής
διαµέτρου η οποία βαθµιαία αυξανόταν µε την πάροδο του χρόνου και είχε σχεδόν
ολοκληρωθεί εντός οκτώ εβδοµάδων αναφέρθηκε για εύρος πιέσεων µεταξύ 0 και 200
mmHg, η οποία ήταν µεγαλύτερη στις φλέβες που είχαν αναστοµωθεί τελικο-πλάγια από ότι
σε αυτές που είχαν αναστοµωθεί τελικο-τελικά. Οι Monos et al.280 µελέτησαν µηριαίες φλέβες
που είχαν εµφυτευτεί στις αντίστοιχες αρτηρίες στο ίδιο ζωικό πρότυπο και βρήκαν αύξηση της
168

εσωτερικής διαµέτρου στις χαµηλές πιέσεις η οποία µειωνόταν σταδιακά στις υψηλότερες
πιέσεις. Σε αντίθεση µε τα δικά µας αποτελέσµατά, βρέθηκε µείωση του µέτρου
ελαστικότητας, αλλά η ενδοτικότητα κανονικοποιούταν καθώς οι αλλαγές στη διατασιµότητα
αντισταθµίζονταν από τις µορφολογικές, δηλαδή από την αύξηση του πάχους του τοιχώµατος
των αγγείων, η οποία επίσης οδήγησε σε σηµαντική µείωση των ενδοτοιχωµατικών τάσεων.
Οι Wesley et al.184 σε πειράµατα σε σκύλους, τοποθέτησαν τµήµατα σφαγίτιδας φλέβας σε
αρτηριακή κυκλοφορία και ανέφεραν ότι οι φλέβες σχεδόν έχασαν την εκτασιµότητα τους
µετά από δέκα µήνες και λειτουργούσαν σαν τραυµατισµένος ιστός.

Η µορφολογική και εµβιοµηχανική τροποποίηση των αναστοµωµένων φλεβών αποκατέστησε
τις ορθές και τις διατµητικές τάσεις στις οµοιοστατικές τους τιµές µέσα σε δύο και τέσσερις
εβδοµάδες, αντίστοιχα. Ακόµα, η ενδοτικότητα δεν αποκαταστάθηκε στη χρονική διάρκεια
της µελέτης και παρέµεινε σε αρκετά χαµηλότερα επίπεδα στις αναστοµωµένες φλέβες ακόµη
και δώδεκα εβδοµάδες µετά τη δηµιουργία της αναστόµωσης. Αντιθέτως, η αρτηριακή
αναδιάταξη, που διεγείρεται από την αύξηση της πίεσης, σύµφωνα µε τις υπάρχουσες
πληροφορίες οδηγείται στην αποκατάσταση τόσο των τάσεων όσο και της ενδοτικότητας και
του ενεργού τόνου των λείων µυϊκών κυττάρων.193,

195, 197, 198 234, 276, 285

Οι λόγοι για τη

διαφορετική απόκριση των φλεβών είναι ασαφείς, αν και η µη-κανονικοποιηµένη
ενδοτικότητα έχει παρατηρηθεί επίσης στην µελέτη µας για την αρτηριακή αναδιάταξη λόγω
αύξησης της αιµατικής ροής (κεφάλαιο 5). Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι τόσο οι αρτηρίες
όσο και οι φλέβες µπορεί να έχουν περιορισµένη ικανότητα να αποκριθούν επαρκώς σε µια
συνδυασµένη αύξηση της ροής και της πίεσης, δείχνοντας έτσι ότι αν και οι διαφορετικοί
νόµοι αναδιάταξης µπορεί να ισχύουν για τις αρτηρίες και τις φλέβες, αυτοί µπορεί να
εξαρτώνται από τον τύπο ή/και την ένταση του εµβιοµηχανικού ερεθίσµατος που διεγείρει τη
διαδικασία αναδιάταξης.

6.3.4. Προβληµατισµοί Αφορικά µε τη Μελέτη και Συµπεράσµατα

Συγκεκριµένοι περιορισµοί που αφορούν τη µεθοδολογία αυτής της µελέτης πρέπει να
αναφερθούν. Καταρχήν, ο ρόλος του χειρουργικού τραύµατος κατά τη διάρκεια της
δηµιουργίας της αναστόµωσης ίσως να µην είναι αµελητέος σε ότι αφορά την εµβιοµηχανική
απόκριση των αναστοµωµένων φλεβών, δεδοµένου ότι σε προκαταρκτικά πειράµατα
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διαπιστώθηκε ότι τα δοκίµια δύο φλεβών, οι οποίες επέδειξαν σηµαντική αγγειοσυστολή
αµέσως µετά τη δηµιουργία της ΑΦΕ, δύο εβδοµάδες µετά επεδείκνυαν ακραία δυσκαµψία και
πάχυνση των τοιχωµάτων τους, µαζί µε µείωση της εσωτερικής διαµέτρου και είχαν
συµπεριφορά τραυµατισµένου και µε µηδενική διατασιµότητα ιστού. Η επιρροή των
αιµοδυναµικών παραγόντων σε αυτές είναι επίσης πιθανή, επειδή η ροή µέσω εκείνων των
δειγµάτων ήταν αµελητέα, µε το µεγαλύτερο µέρος της ροής του µοσχεύµατος να
κατευθύνεται περιφερικά. Η πάχυνση του έσω χιτώνα θεωρείται ότι είναι συνέπεια των
χαµηλών διατµητικών τάσεων και της ροής του αίµατος. Επίσης, στην οµάδα των δώδεκα
εβδοµάδων συµπεριλάβαµε µόνο τέσσερα ζώα, καθώς τα µοσχεύµατα στα υπόλοιπα τέσσερα
δεν λειτουργούσαν λόγω σχηµατισµού θρόµβων και ινοµυϊκής υπερπλασίας, και επίσης δεν
ήταν δυνατό µε το παρόν πειραµατικό πρότυπο να εξετάσουµε την αναδιάταξη σε χρονικά
σηµεία πέρα των τριών µηνών, λόγω της απόφραξης των µοσχευµάτων και συνεπώς της
κανονικοποίησης της ροής.

Συµπερασµατικά, τα πειραµατικά µας αποτελέσµατα κατέδειξαν ότι η µορφολογική
προσαρµογή των αναστοµωµένων φλεβών, που διεγείρεται από αύξηση της ροής και της
πίεσης, περιλάµβανε πάχυνση του συνολικού τοιχώµατος και των τριών χιτώνων (έσω,
µέσου, και έξω) η οποία αποσκοπούσε στην αποκατάσταση των ενδοτοιχωµατικών τάσεων
στις κανονικές τιµές µέσα σε δύο εβδοµάδες, και µια αύξηση της εσωτερικής διαµέτρου η
οποία οδηγούσε στην κανονικοποίηση των διατµητικών τάσεων µέσα σε τέσσερις εβδοµάδες.
Σε συµφωνία µε την παρατηρηθείσα ετερογενή αναδιάταξη του φλεβικού τοιχώµατος, δηλαδή
της αρκετά µεγαλύτερης αύξησης του έσω χιτώνα από τον έξω, οι παραµένουσες τάσεις των
αναστοµωµένων φλεβών αυξήθηκαν δώδεκα εβδοµάδες µετά τη δηµιουργία της ΑΦΕ. Η
σύνθεση του φλεβικού τοιχώµατος επίσης άλλαξε πολύ, µε την αύξηση της απόθεσης
κολλαγόνου σε σχέση µε το ποσοστό της ελαστίνης και των κυττάρων. Αυτές οι δοµικές
αλλαγές συνδέονται µε την αύξηση της δυσκαµψίας του φλεβικού τοιχώµατος, δηλαδή της
σηµαντικής ανόδου του µέτρου ελαστικότητας του ιστού του τοιχώµατος. Τα παρόντα
δεδοµένα µπορούν να προσφέρουν µια βαθύτερη εκτίµηση της δυναµικής της φλεβικής
αναδιάταξης λόγω της αύξησης της ροής και της πίεση και των µηχανισµών που υποκινούν τις
ρυθµιστικές µετεγχειρητικές διαδικασίες της κεντρικής αναστόµωσης, τα οποία πιθανώς να
συµβάλλουν στην ανάπτυξη βελτιωµένων ΑΦΕ.
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7. Επίλογος – Συµπεράσµατα
Η παρούσα διδακτορική διατριβή επικεντρώθηκε στη µελέτη των µηχανικών, µορφολογικών
και ιστολογικών µεταβολών που λαµβάνουν χώρα στην κοινή καρωτίδα αρτηρία και στην
έσω σφαγίτιδα φλέβα του χοίρου, όταν µεταξύ αυτών των αγγείων δηµιουργείται
επικοινωνία.

Η

µηχανική

µελέτη

έγινε

σε

φρέσκο

ιστό,

µέσω

πειραµάτων

διάτασης/επιµήκυνσης και ανοίγµατος. Η µορφολογική µελέτη έγινε τόσο σε ιστολογικά
πλακίδια µε τη χρήση µικροσκοπίου όσο και σε φρέσκο ιστό µε τη χρήση
στερεοµικροσκοπίου. Η ιστολογική µελέτη πραγµατοποιήθηκε σε ιστολογικά πλακίδια µε τη
χρήση κοινού και συνεστιακού µικροσκοπίου.
Κατεβλήθη προσπάθεια να γίνει µία πλήρης περιγραφή της αναδιάταξης των αγγείων. Για το
σκοπό αυτό, υπολογίστηκαν όλες οι παράµετροι που περιγράφουν τη µηχανική συµπεριφορά
των αγγείων όταν αυτά βρίσκονται στη φυσιολογική τους κατάσταση, κατά την αναδιάταξή
τους και µετά την ολοκλήρωσή της. Επίσης, µελετήθηκαν και ποσοτικοποιήθηκαν οι
ιστολογικές µεταβολές, καθώς αυτές είναι αλληλένδετες µε τις µηχανικές µεταβολές.

7.1. Συµπεράσµατα και Σχόλια
Στις επόµενες παραγράφους ακολουθούν ανακεφαλαιώσεις, σχόλια και τα συµπεράσµατα,
στα οποία κατέληξε η παρούσα διδακτορική διατριβή σε ό,τι αφορά την αναδιάταξη των
αρτηριών και των φλεβών που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία ΑΦΕ.
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7.1.1. Αρτηριακή Αναδιάταξη Συνέπεια της ∆ηµιουργίας ΑΦΕ
Αµέσως µετά τη δηµιουργία της ΑΦΕ παρατηρήθηκε ότι στο κεντρικό σκέλος της
αρτηριακής αναστόµωσης, η κύρια αιµοδυναµική µεταβολή ήταν η αύξηση της ροής του
αίµατος. Αντίθετα, η πίεση σε αυτό το σκέλος παρέµεινε ουσιαστικά ανεπηρέαστη, µιας και
η µεταβολή της ήταν ελάχιστη. Στην παρούσα διατριβή, έγινε µελέτη της µακροχρόνιας
αναδιάταξης που προκαλείται από την αύξηση της αιµατικής ροής.
Βρέθηκε ότι η κύρια µορφολογική αλλαγή ήταν η αύξηση της διαµέτρου των αρτηριών (τόσο
της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής), ως συνέπεια της µεταβολής των τάσεων που
ασκούνται από τα αιµοδυναµικά φορτία. Στη βιβλιογραφία250 αναφέρεται ότι αυτή η αύξηση
συνδέεται µε τον παρατηρούµενο θρυµµατισµό της έσω ελαστικής µεµβράνης και την
απελευθέρωση µέρους των ενδοτοιχωµατικών τάσεων. Στο συνολικό πάχος του τοιχώµατος
δεν διαπιστώθηκε κάποια σηµαντική διαφοροποίηση, όµως δεν συνέβει το ίδιο και µε τους
επιµέρους χιτώνες, δεδοµένου ότι ο µέσος χιτώνας βρέθηκε λεπτότερος ενώ ο έξω χιτώνας
παχύτερος. Αυτή η µεταβολή της αναλογίας του πάχους των δύο χιτώνων ως προς το
συνολικό τοίχωµα επέφερε διαφοροποιήσεις στα ποσοστά των δοµικών συστατικών του
τοιχώµατος. ∆ιαπιστώθηκε µείωση της ελαστίνης και αύξηση του κολλαγόνου τόσο στο µέσο
όσο και στον έξω χιτώνα, αλλά λόγω της µεγαλύτερης περιεκτικότητας σε ελαστίνη του έξω
χιτώνα σε σύγκριση µε το µέσο, το ποσοστό της στο συνολικό τοίχωµα αυξήθηκε.
Από τα ευρήµατά µας, επίσης, διαπιστώνεται η επίδραση της ανοµοιόµορφης ανάπτυξης των
διαφόρων στρωµάτων του αρτηριακού τοιχώµατος και της µεταβολής του λόγου του πάχους
προς την εσωτερική διάµετρο στην κατάσταση µηδενικών τάσεων. Τόσο το άνοιγµα όσο και
η συµπιεστική παραµένουσα παραµόρφωση στην εσωτερική επιφάνεια του αρτηριακού
τοιχώµατος έτειναν να µειωθούν µε τη διαφορά να καθίσταται σηµαντική τρεις µήνες µετά τη
δηµιουργία της ΑΦΕ.
Οι προαναφερθείσες δοµικές µεταβολές είναι σύµφωνες µε αυτές των εµβιοµηχανικών
ιδιοτήτων. Ο θρυµµατισµός της έσω ελαστικής µεµβράνης είχε ως αποτέλεσµα τη µετατόπιση
των καµπυλών διαµέτρου – πίεσης σε µεγαλύτερες διαµέτρους στην περιοχή των χαµηλών
πιέσεων. Επιπρόσθετα, ο θρυµµατισµός συνδέεται µε τη µείωση του εύρους των
παραµορφώσεων µιας και οι ίνες του κολλαγόνου των αναστοµωµένων αρτηριών αρχίζουν
να λαµβάνουν φορτία σε µικρότερες παραµορφώσεις σε σχέση µε το φυσιολογικό αρτηριακό
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τοίχωµα. Η αύξηση της περιεκτικότητας του συνολικού τοιχώµατος σε ελαστίνη επέφερε
αύξηση του µέτρου ελαστικότητας στις χαµηλές πιέσεις και παραµορφώσεις. Αντίστοιχα, η
αύξηση της περιεκτικότητας σε κολλαγόνο επέφερε αύξηση του µέτρου ελαστικότητας στις
υψηλότερες πιέσεις και παραµορφώσεις.
Τέλος, δεν υπολογίστηκε διαφορά στις περιφερειακές τάσεις, που ασκούνται στο τοίχωµα
των φυσιολογικών και των αναστοµωµένων αρτηριών στη µέση in vivo αρτηριακή πίεση. Το
µεγαλύτερο πάχος των αναστοµωµένων αρτηριών σε αυτήν την πίεση είχε ως αποτέλεσµα
την επαναφορά των περιφερειακών τάσεων, οι οποίες είχαν αρχικά αυξηθεί λόγω της
διεύρυνσης της διαµέτρου του αυλού, σε φυσιολογικές τιµές. Από την άλλη, η αύξηση της
εσωτερικής διαµέτρου ήταν απαραίτητη για την κανονικοποίηση των διατµητικών τάσεων, οι
οποίες αµέσως µετά τη δηµιουργία της ΑΦΕ αυξήθηκαν λόγω της αύξησης της αιµατικής
ροής.

7.1.2. Φλεβική Αναδιάταξη Συνέπεια της ∆ηµιουργίας ΑΦΕ
Η δηµιουργία της ΑΦΕ είχε ως συνέπεια η αιµατική πίεση και ροή να τριπλασιαστούν στο
προσαγωγό φλεβικό στέλεχος. Οι διαταραγµένες αυτές αιµοδυναµικές παράµετροι
διατηρήθηκαν σχεδόν αναλλοίωτες µέχρι την ευθανασία των ζώων, που χρησιµοποιήθηκαν
σε αυτή τη µελέτη.
Η υπερπλασία του έσω χιτώνα ήταν το κύριο µορφολογικό εύρηµα στο φλεβικό τοίχωµα.
Μικρότερου βαθµού αύξηση παρατηρήθηκε στο πάχος του µέσου και του έξω χιτώνα και
κατά συνέπεια του συνολικού τοιχώµατος. Ο αυλός της σφαγίτιδας φλέβας µετρήθηκε
µειωµένος δεκαπέντε ηµέρες µετά τη δηµιουργία της ΑΦΕ, ενώ µετά από έναν ή τρεις µήνες
ήταν µεγαλύτερος του φυσιολογικού, αν και οι εν λόγω διαφορές δεν ήταν σηµαντικές. Σε
ό,τι αφορά την περιεκτικότητα των δοµικών συστατικών, βρέθηκε µείωση σε ελαστίνη και
αύξηση σε κολλαγόνο. Ο αριθµός των κυτταρικών στοιχείων ανά µονάδα επιφάνειας
αυξήθηκε ενώ δεν συνέβη το ίδιο µε την πυκνότητα της επιφάνειάς τους, η οποία µειώθηκε.
Η µεγαλύτερη ανάπτυξη της εσωτερικής επιφάνειας του τοιχώµατος των φλεβών επέφερε
αύξηση των συµπιεστικών δυνάµεων στην εσωτερική επιφάνεια, ενώ στην εξωτερική δεν
σηµειώθηκαν σηµαντικές διαφοροποιήσεις. Αντίστοιχα, το άνοιγµα προοδευτικά αυξήθηκε
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χωρίς όµως να γίνει σηµαντικά µεγαλύτερο από τις φυσιολογικές τιµές σε καµιά ζωική
οµάδα.
Από τα πειράµατα διάτασης/επιµήκυνσης βρέθηκε ότι η εξωτερική διάµετρος των
αναστοµωµένων φλεβών ήταν µειωµένη δεκαπέντε ηµέρες µετά τη δηµιουργία της ΑΦΕ και
αυξηµένη έπειτα από έναν ή τρεις µήνες σε όλο το φάσµα των πιέσεων. Το πάχος του
τοιχώµατος ήταν αυξηµένο σε όλες τις πιέσεις και σε όλα τα χρονικά διαστήµατα. Η
ελάττωση του ποσοστού της ελαστίνης προκάλεσε τη σταθεροποίηση της διαµέτρου των
φλεβών σε χαµηλότερες πιέσεις, ενώ η αύξηση του ποσοστού του κολλαγόνου είχε ως
αποτέλεσµα την αύξηση του µέτρου ελαστικότητας στις µέσες και υψηλές πιέσεις.
Τέλος, διαπιστώθηκε ότι δεκαπέντε ηµέρες αργότερα δεν υπήρχαν σηµαντικές διαφορές στις
περιφερειακές τάσεις των αναστοµωµένων και των φυσιολογικών φλεβών, ενώ αντίθετα οι
διατµητικές τάσεις εξακολουθούσαν να είναι αυξηµένες. Στα υπόλοιπα χρονικά διαστήµατα
δεν παρέµειναν µόνο οι περιφερειακές τάσεις κανονικοποιηµένες, αλλά κανονικοποιήθηκαν
επιπλέον και οι διατµητικές. Το εύρηµα αυτό καταδεικνύει ότι η αναδιάταξη µετά τη
δηµιουργία της ΑΦΕ είχε αρχικό στόχο την επαναφορά των περιφερειακών τάσεων σε
φυσιολογικές τιµές, ενώ η επαναφορά των διατµητικών σε φυσιολογικές τιµές επήλθε σε
δεύτερο χρόνο.

7.2. Στοιχεία Πρωτοτυπίας της ∆ιατριβής
Τα πρωτότυπα στοιχεία της παρούσας διδακτορικής διατριβής µπορούν να συνοψιστούν στα
παρακάτω:
•

Η αναδιάταξη µεγάλων αρτηριών, που εκτίθενται σε συνθήκες αυξηµένης αιµατικής
ροής, έχει στο παρελθόν µελετηθεί από πληθώρα εργασιών, οι οποίες όµως δίδουν
κάποια αντικρουόµενα αποτελέσµατα σε ζητήµατα που αφορούν στη µορφολογική
αναδιάταξη, ενώ επιπλέον οι πληροφορίες για την εµβιοµηχανική αναδιάταξη είναι
περιορισµένες. Στην παρούσα διατριβή, έγινε προσπάθεια να εξηγηθούν οι διαφορές
µεταξύ των προγενέστερων αποτελεσµάτων και να διαφωτιστούν τα ζητήµατα της
εµβιοµηχανικής αναδιάταξης. Συγκεκριµένα, αναφορικά µε τη µορφολογική
αναδιάταξη είναι γνωστό και κοινώς αποδεκτό ότι στις αρτηρίες που εκτίθενται σε
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αυξηµένη αιµατική ροή αυξάνεται η διάµετρος του αυλού τους. Αντίθετα, τα
αποτελέσµατα προηγούµενων µελετών σχετικά µε το πάχος του αρτηριακού
τοιχώµατος είναι σε αναντιστοιχία. Τα παρόντα ευρήµατα αποδεικνύουν ότι το πάχος
των διαφόρων χιτώνων του τοιχώµατος µεταβάλλεται ανοµοιόµορφα ύστερα από την
αύξηση της αιµατικής ροής, µε αυτό του µέσου χιτώνα να µειώνεται ενώ εκείνο του
έξω χιτώνα να αυξάνεται. Επιπλέον, αν και το πάχος του συνολικού τοιχώµατος δεν
διαφέρει µεταξύ φυσιολογικών και αναστοµωµένων αρτηριών στην κατάσταση
µηδενικών φορτίων, διαπιστώθηκε ότι το πάχος των δεύτερων ελαττώνεται
περισσότερο σταδιακά µε την αύξηση της ενδοαυλικής τους πίεσης. Ως εκ τούτου, τα
αποτελέσµατα όλων των προηγούµενων εργασιών µπορούν να συγκριθούν µόνο εάν
οι µετρήσεις έχουν ληφθεί στους ίδιους χιτώνες ή στο συνολικό τοίχωµα και επιπλέον
στο ίδιο επίπεδο πίεσης.
Εξ όσων γνωρίζουµε, η εµβιοµηχανική αναδιάταξη αναστοµωµένων αρτηριών µε
πειράµατα διάτασης/εφελκυσµού, τα οποία δίδουν τα πλέον αξιόπιστα αποτελέσµατα,
έχει µελετηθεί στο παρελθόν µόνο σε δύο εργασίες.196,
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Τα δεδοµένα αυτών

εστιάζονται στην αναδιάταξη, που προκύπτει σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή µετά
από τη δηµιουργία της αναστόµωσης. Αντίθετα, στην παρούσα διδακτορική εργασία
µελετήθηκε η χρονική εξέλιξη της αναδιάταξης, καθώς αυτή εκτιµήθηκε για τρία
διαφορετικά διαστήµατα λειτουργίας της ΑΦΕ. Επιπλέον, ανάλογη µε την παρούσα
ποσοτικοποίηση των εµβιοµηχανικών δεικτών (ενδοτικότητα, διατασιµότητα, µέτρο
ελαστικότητας) έχει προηγουµένως πραγµατοποιηθεί µόνο από τους Matsumoto et
al,245 ενώ και η αρτηριακή αναδιάταξη της κατάστασης µηδενικών τάσεων ύστερα
από αύξηση της αιµατικής ροής είχε µελετηθεί από µία µόνο εργασία.246
•

Η αναδιάταξη των φλεβών στις οποίες δηµιουργούνται ΑΦΕ έχει µελετηθεί σε
µικρότερο βαθµό από αυτή των αντίστοιχων αρτηριών, παρόλο που η πλειονότητα
των επιπλοκών των ΑΦΕ παρατηρούνται στο φλεβικό σκέλος. Η παρούσα διατριβή
είναι η πρώτη που ασχολείται µε την εµβιοµηχανική αναδιάταξη των φλεβών στην
ΑΦΕ. Κατά το παρελθόν, έχουν παρουσιαστεί µελέτες για την αναδιάταξη του
φλεβικού τοιχώµατος που υποβάλλεται σε µεγαλύτερες της φυσιολογικής τους πίεσης
και για εκείνο που χρησιµοποιείται ως µόσχευµα σε συνθήκες αρτηριακής
κυκλοφορίας, περίπτωση κατά την οποία οι αιµοδυναµικές µεταβολές (αύξηση
αιµατικής πίεσης και ροής) είναι σηµαντικά εντονότερες από ό,τι στις ΑΦΕ. Ο
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µηχανισµός αναδιάταξης των φλεβών, που παρουσιάστηκε στην παρούσα διατριβή,
που αποσκοπεί στην επαναφορά των ενδοτοιχωµατικών και διατµητικών τάσεων σε
φυσιολογικά επίπεδα, δεν έχει περιγραφεί σε άλλη εργασία.
•

Τέλος, αν και δεν αποτελεί στοιχείο πρωτοτυπίας, πρέπει να αναφερθεί ότι η
χρησιµοποίηση του χοίρου, ως ζωικό πρότυπο στη συγκεκριµένη εργασία για την
περιγραφή των εµβιοµηχανικών ιδιοτήτων των αρτηριών και των φλεβών, υπερέχει
αυτών που έχουν χρησιµοποιηθεί κατά το παρελθόν, γιατί το καρδιαγγειακό σύστηµα
των χοίρων είναι παραπλήσιο του ανθρώπου. Το γεγονός αυτό προσδίδει στα
αποτελέσµατά µας περαιτέρω αξιοπιστία έναντι των προγενέστερων.

7.3. Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα
Πιθανές επεκτάσεις της έρευνας που εκπονήθηκε στην παρούσα διδακτoρική διατριβή
αφορούν (α) σε µελέτη για τη δηµιουργία µιας ιδανικής ΑΦΕ, όσο και (β) στην περαιτέρω
ανάλυση της µηχανικής συµπεριφοράς των εµπλεκόµενων αιµοφόρων αγγείων, µε καθορισµό
των καταστατικών τους νόµων υπό παθητικές και ενεργητικές συνθήκες λείων µυϊκών ινών
και την πραγµατοποίηση ανάλυσης των τάσεων στην περιοχή των αναστοµώσεων µε
εφαρµογή της θεωρίας των πεπερασµένων στοιχείων.
(α) Επειδή η αναδιάταξη των αγγείων δεν εξαρτάται µόνο από τις µέσες αιµοδυναµικές
µεταβολές και τις µέσες τιµές των περιφερειακών και διατµητικών τάσεων, αλλά και από τα
τοπικά χαρακτηριστικά τους, θα ήταν χρήσιµο να µελετηθεί ο τρόπος µε τον οποίο
µεταβάλλονται οι εµβιοµηχανικές ιδιότητες κυρίως των φλεβών, όταν αλλάζει η γεωµετρία
των ΑΦΕ. Για παράδειγµα θα είχε ενδιαφέρον να µελετηθούν οι ιδιότητες των αγγείων όταν
αυτά συνδεθούν µέσω µιας µη επίπεδης ΑΦΕ (εν προκειµένω, όταν οι επιµήκεις άξονες των
αγγείων και του µοσχεύµατος δεν τοποθετούνται στο ίδιο επίπεδο), καθώς σε αυτή την
περίπτωση έχει διαπιστωθεί ότι η κατανοµή των τάσεων είναι πιο οµοιόµορφη.73
Ένας άλλος παράγοντας που έχει συσχετιστεί µε την εµφάνιση της ινοµυϊκής υπερπλασίας
είναι η διαφορά ενδοτικότητας µεταξύ των συνθετικών µοσχευµάτων και των φλεβών.
Μελλοντικές µελέτες θα µπορούσαν να εξετάσουν τη µεταβολή των εµβιοµηχανικών
ιδιοτήτων σε αντίστοιχα µε της τωρινής µελέτης χρονικά διαστήµατα µετά την τοποθέτηση
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ενός εξωτερικού µεταλλικού πλέγµατος γύρω από την περιοχή της αναστόµωσης, που
περιoρίζει σηµαντικά τη διαφορά ενδοτικότητας. ∆υστυχώς, τα έως τώρα βιβλιογραφικά
αποτελέσµατα στο σηµείο αυτό είναι αντιφατικά. Ειδικότερα, παρά το γεγονός ότι η διαφορά
ενδοτικότητας έχει σαφώς συσχετιστεί µε την εµφάνιση ινοµυϊκής υπερπλασίας στις αρτηριοαρτηριακές αναστοµώσεις,289 κλινικές µελέτες σε αιµοκαθαιρόµενους ασθενείς µε
αρτηριοφλεβικά µοσχεύµατα έχουν δείξει ότι ο κύριος παράγοντας, που προκαλεί την
ανάπτυξη στένωσης στην περιοχή της φλεβικής αναστόµωσης, είναι η στροβιλώδης ροή και
όχι η διαφορά ενδοτικότητας.30
(β) Τα in vitro µηχανικά µας ευρήµατα θα µπορούσαν να συµπληρωθούν µε αντίστοιχα
πειράµατα, υπό συνθήκες φυσιολογικών ή πλήρως ενεργοποιηµένων λείων µυϊκών κυττάρων,
επιτρέποντας την καταγραφή της εµβιοµηχανικής συµπεριφοράς τόσο των παθητικών
δοµικών στοιχείων του αγγειακού τοιχώµατος όσο και των κυτταρικών. Επίσης, εκτός των
καµπυλών διαµέτρου – πίεσης στο in situ µήκος των αρτηριών, θα ήταν χρήσιµο να
λαµβάνονταν καµπύλες και σε διαφορετικές αξονικές παραµορφώσεις, ώστε να καταστεί
εφικτή η ποσοτικοποίηση της µηχανικής συµπεριφοράς και της αναδιάταξης των αγγείων
µέσω Συναρτήσεων Πυκνότητας Ενέργειας. Τέλος, τα αποτελέσµατά µας θα µπορούσαν να
εισαχθούν σε λογισµικό πεπερασµένων στοιχείων, ώστε να ληφθεί ακριβής χαρτογράφηση
του πεδίου των τάσεων, τόσο στην αρτηριακή όσο και στην φλεβική αναστόµωση.

∆ηµοσιεύσεις
Αποτελέσµατα της έρευνας της παρούσας διδακτορικής διατριβής έχουν, µέχρι τώρα,
δηµοσιευθεί στα πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων, ή βρίσκονται υπό κρίση σε
διεθνή επιστηµονικά περιοδικά. Ακολουθεί σχετικός κατάλογος.
1. Ε. Κρίθαρης. Μελέτη Μηχανικών Ιδιοτήτων και Ιστολογικών Αλλοιώσεων στη Φλεβική
Αναστόµωση των Συνθετικών Αρτηριοφλεβικών Μοσχευµάτων – Πειραµατική Μελέτη.
13ο Επιστηµονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Αθήνα 20-22 Απριλίου 2007.
2. Ε. Κρίθαρης, Θ. Μάνος, Ι. Κακίσης, Κ. ∆ηµητρίου, Ν. Στεργιόπουλος, Π.Ε.
Καραγιαννάκος, Σ. Τσαγγάρης, ∆.Π. Σοκόλης. Προκαταρτική Εµβιοµηχανική Μελέτη
του Τοιχώµατος της Καρωτίδας Αρτηρίας στην Αρτηριοφλεβική Επικοινωνία. 34ο
Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα 20-24 Μαΐου 2008.
177

3. Α. Γιαγκίνη, Ε. Κρίθαρης, Ι. Κακίσης, Μ. Περούλης, Γ. Καρατζάς, Ν. Στεργιόπουλος,
Π.Ε. Καραγιαννάκος, Σ. Τσαγγάρης, ∆.Π. Σοκόλης. Η Επίδραση της Αρτηριοφλεβικής
Επικοινωνίας στην Ιστοµορφοµετρία του Αρτηριακού Σκέλους – Πρόδροµη Ανακοίνωση.
34ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα 20-24 Μαΐου 2008.
4. Α. Γιαγκίνη, Ε. Κρίθαρης, Ι. Κακίσης, Μ. Περούλης, Γ. Καρατζάς, Ν. Στεργιόπουλος,
Π.Ε. Καραγιαννάκος, Σ. Τσαγγάρης, ∆.Π. Σοκόλης. Ποσοτικοποίηση της Ινοµυϊκής
Υπερπλασίας στο Φλεβικό Σκέλος της Αρτηριοφλεβικής Επικοινωνίας – Προκαταρτική
Μελέτη. 34ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα 20-24 Μαΐου 2008.
5. E. P. Kritharis, J. D. Kakisis, N. Stergiopulos, S. Tsangaris, D. P. Sokolis.
Biomechanical Adaptation of the Carotid Artery to Flow Overload in a Porcine
Anastomosis Model. 3rd Congress of the Hellenic Society of Biomechanics. Athens 2628 September 2008.
6. Ε. Κρίθαρης, Α. Γιαγκίνη, Θ. Μάνος, Ι. Κακίσης, Ν. Στεργιόπουλος, Π.Ε.
Καραγιαννάκος, Σ. Τσαγγάρης, ∆.Π. Σοκόλης. Η Επίδραση της Αυξηµένης Αιµατικής
Ροής στις Μηχανικές Ιδιότητες του Τοιχώµατος της Καρωτίδας στην Αρτηριοφλεβική
Επικοινωνία. 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής ∆ιεθνές Χειρουργικό Φόρουµ
2008. Αθήνα 12-15 Νοεµβρίου 2008.
7. Ε. Κρίθαρης, Ι. Κακίσης, Μ. Κατσιµπούλας, Ν. Στεργιόπουλος, Π.Ε. Καραγιαννάκος,
Σ. Τσαγγάρης, ∆.Π. Σοκόλης. Μακροχρόνιες Επιπτώσεις της Αρτηριοφλεβικής
Επικοινωνίας στα Μηχανικά Χαρακτηριστικά του Φλεβικού Τοιχώµατος. 35ο Πανελλήνιο
Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα 5-9 Μαΐου 2009.
8. Ε. Κρίθαρης, ∆.Π. Σοκόλης, Ι. Κακίσης, Μ. Κατσιµπούλας, Ν. Στεργιόπουλος, Σ.
Τσαγγάρης,

Π.Ε. Καραγιαννάκος. Αναδιάταξη των Μηχανικών Χαρακτηριστικών του

Αρτηριακού

Τοιχώµατος

στην

Αρτηριοφλεβική

Επικοινωνία.

30ο

Πανελλήνιο

Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 29-31 Οκτωβρίου 2009.
9. Ε. Κρίθαρης, ∆.Π. Σοκόλης, Ι. Κακίσης, Ν. Στεργιόπουλος, Σ. Τσαγγάρης,

Π.Ε.

Καραγιαννάκος. Μακροχρόνιες Μεταβολές των Μηχανικών Ιδιοτήτων του Φλεβικού
Σκέλους στην Αρτηριοφλεβική Επικοινωνία. 30ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο,
Αθήνα 29-31 Οκτωβρίου 2009.
10. E.P. Kritharis, A.T. Giagini, J.D. Kakisis, C.A. Dimitriou, N. Stergiopulos, S.
Tsangaris, D.P. Sokolis. Flow-Induced Adaptation of Carotid Artery Biomechanical
Properties, Structure, and Zero-Stress State in the Arteriovenous Shunt. Under
Submission.

178

11. E.P. Kritharis, J.D. Kakisis, A.T. Giagini, T. Manos, N. Stergiopulos, S. Tsangaris,
D.P. Sokolis. Biomechanical, Morphological, and Zero-Stress State Characterization
of Jugular Vein Remodeling in Arteriovenous Fistulas for Hemodialysis. Under
Submission.
12. T.A. Manos, D.P. Sokolis, A.T. Giagini, C.H. Davos, J.D. Kakisis, E.P. Kritharis, N.
Stergiopulos, P.E. Karayannacos, S. Tsangaris. Local Hemodynamics and Intimal
Hyperplasia at the Venous Side of a Porcine Arteriovenous Shunt. Under Submission

179

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

1

Herzstiftung,S. Zahlen und Daten uber Herz-Kreislauf-Krankheiten in der Schweiz. 2002,

Schweizerische Herzstiftung: Bern
2

Benetos A, Safar M, Rudnichi A, Smulyan H, Richard JL, Ducimetieère P, Guize L.

Pulse pressure: a predictor of long-term cardiovascular mortality in a French male
population.Hypertension. 1997 Dec;30(6):1410-5.
3

Benetos A, Laurent S, Asmar RG, Lacolley P. Large artery stiffness in hypertension. J

Hypertens Suppl. 1997 Mar;15(2):S89-97. Review.
4

Ioannou CV, Stergiopulos N, Katsamouris AN, Startchik I, Kalangos A, Licker MJ,

Westerhof N, Morel DR. Hemodynamics induced after acute reduction of proximal thoracic

aorta compliance. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2003 Aug;26(2):195-204.
5

Gasser TC, Schulze-Bauer CA, Holzapfel GA. A three-dimensional finite element model

for arterial clamping. J Biomech Eng. 2002 Aug;124(4):355-63.
6

Prendergast PJ, Lally C, Daly S, Reid AJ, Lee TC, Quinn D, Dolan F. Analysis of

prolapse in cardiovascular stents: a constitutive equation for vascular tissue and finiteelement modelling. J Biomech Eng. 2003 Oct;125(5):692-9.
7

Fung, Y.C. Biomechanics: motion, flow, stress and growth. Biomechanics. 1990, New

York: Springer-Verlag.
8

Stewart SF, Lyman DJ. Effects of a vascular graft/natural artery compliance mismatch on

pulsatile flow. J Biomech. 1992 Mar;25(3):297-310.
9

Weston MW, Rhee K, Tarbell JM. Compliance and diameter mismatch affect the wall

shear rate distribution near an end-to-end anastomosis. J Biomech. 1996 Feb;29(2):187-98.
10

Greenwald SE, Berry CL. Improving vascular grafts: the importance of mechanical and

haemodynamic properties. J Pathol. 2000 Feb;190(3):292-9. Review.
11

Sonoda H, Takamizawa K, Nakayama Y, Yasui H, Matsuda T. Small-diameter

compliant arterial graft prosthesis: Design concept of coaxial double tubular graft and its
fabrication. J Biomed Mater Res. 2001 Jun 5;55(3):266-76.
12

Kolff WJ, Berk HT, ter Welle M, van der LEY AJ, van Dijk EC, van Noordwijk J.

The artificial kidney: a dialyser with a great area. J Am Soc Nephrol. 1997 Dec;8(12):195965.

181

13

Mendes RR, Farber MA, Marston WA, Dinwiddie LC, Keagy BA, Burnham SJ.

Prediction of wrist arteriovenous fistula maturation with preoperative vein mapping with
ultrasonography. J Vasc Surg. 2002 Sep;36(3):460-3.
14

Kherlakian GM, Roedersheimer LR, Arbaugh JJ, Newmark KJ, King LR.

Comparison of autogenous fistula versus expanded polytetrafluoroethylene graft fistula for
angioaccess in hemodialysis. Am J Surg. 1986 Aug;152(2):238-43.
15

Quinton W, Dillard D, Scribner BH. Cannulation of blood vessels for prolonged

hemodialysis. Trans Am Soc Artif Intern Organs. 1960 Apr 10-11;6:104-13.
16

Brescia MJ, Cimino JE, Appell K, Hurwich BJ, Scribner BH. Chronic hemodialysis

using venipuncture and a surgically created arteriovenous fistula. N Engl J Med, 1966.
275(20): p. 1089-92.
17

Schwab SJ, Raymond JR, Saeed M, Newman GE, Dennis PA, Bollinger RR.

Prevention of hemodialysis fistula thrombosis. Early detection of venous stenoses. Kidney Int.
1989 Oct;36(4):707-11.
18

Stanley, JC, Barnes, RW, Ernst, CB, Hertzer, NR, Mannick, JA, Moore WS. Vascular

surgery in the United States: Workforce issues. Report of the Society for Vascular Surgery
and the International Society for Cardiovascular Surgery, North American Chapter,
Committee on Workforce Issues. J Vasc Surg 1996. 23: p. 172-181.
19

Kovalik EC, Schwab SJ. Can Venous Stenosis Be Prevented? Seminars in Dialysis, 1999.

12(3): p. 144-145.
20

Mandel SR, Martin PL, Blumoff RL, Mattern WD. Vascular access in a University

transplant and dialysis program. Results, costs, and manpower implications. Arch Surg,
1977. 112(11): p. 1375-80.
21

Kumpe DA and Cohen MA. Angioplasty/thrombolytic treatment of failing and failed

hemodialysis access sites: comparison with surgical treatment. Prog Cardiovasc Dis, 1992.
34(4): p. 263-78.
22

Beathard GA. The treatment of vascular access graft dysfunction: a nephrologist's view

and experience. Adv Ren Replace Ther, 1994. 1(2): p. 131-47.
23

Fan, PY and Schwab SJ. Vascular access: concepts for the 1990s. J Am Soc Nephrol,

1992. 3(1): p. 1-11

182

24

Windus, DW. Permanent vascular access: a nephrologist's view. Am J Kidney Dis, 1993.

21(5): p. 457-71.
25

Feldman HI, Kobrin S, and Wasserstein A. Hemodialysis vascular access morbidity. J

Am Soc Nephrol, 1996. 7(4): p. 523-35.
26

Feldman HI, Held PJ, Hutchinson JT, Stoiber E, Hartigan MF, Berlin JA.

Hemodialysis vascular access morbidity in the United States. Kidney Int, 1993. 43(5): p.
1091-6.
27

Schwab AJ, Harrington JT, Singh A. Vascular access for hemodialysis. Kidney Int,

1999. 55: p. 2078-2090.
28

Pisoni RL, Young EW, Dykstra DM, Greenwood RN, Hecking E, Gillespie B, Wolfe

RA, Goodkin DA, Held PJ.Vascular access use in Europe and the United States: results

from the DOPPS. Kidney Int, 2002. 61(1): p. 305-16.
29

Dixon, BS, Novak L, and Fangman J. Hemodialysis vascular access survival: upper-arm

native arteriovenous fistula. Am J Kidney Dis, 2002. 39(1): p. 92-101.
30

Hofstra L, Bergmans DC, Leunissen KM, Hoeks AP, Kitslaar PJ, Daemen MJ,

Tordoir JH. Anastomotic intimal hyperplasia in prosthetic arteriovenous fistulas for

hemodialysis is associated with initial high flow velocity and not with mismatch in elastic
properties. J Am Soc Nephrol 1995;6:1625-1633.
31

Beathard, GA. The treatment of vascular access dysfunction: A nephrologists view and

experience. Adv Ren Replace Ther, 1994. 1: p. 131-147.
32

Roy-Chaudhury P, Kelly BS, Narayana A, Desai P, Melhem M, Munda R, Duncan H,

Heffelfinger SC. Hemodialysis vascular access dysfunction from basic biology to clinical

intervention. Adv Ren Replace Ther, 2002. 9(2): p. 74-84.
33

Blankestijn PJ, Bosman PJ, and Boereboom FT. Haemodialysis access without

thrombosis: is it possible? Nephrol Dial Transplant, 1996. 11(12): p. 2394-7.
34

Himmelfarb J, and Saad T. Hemodialysis vascular access: emerging concepts. Curr Opin

Nephrol Hypertens, 1996. 5(6): p. 485-91.
35

Sottiurai

VS.

Distal

Anastomotic

Intimal

Hyperplasia:

Histocytomorphology,

Pathophysiology, Etiology, and Prevention. International Journal ofAngiology, vol. 8, pp. 110, 1999.
36

Wijesinghe LD, Mahmood T, and Scott D.J. Axial flow fields in cuffed end-to-side

anastomoses: effect of angle and disease progression. Eur J Vasc Endovasc Surg, 1999.
18(3): p. 240-4.

183

37

Fisher RK, How TV, Toonder IM, Hoedt MT, Brennan JA, Gilling-Smith GL, Harris

PL. Harnessing haemodynamic forces for the suppression of anastomotic intimal

hyperplasia: the rationale for precuffed grafts. Eur J Vasc Endovasc Surg, 2001. 21(6): p.
520-8.
38

Zarins CK, Giddens DP, Bharadvaj BK, Sottiurai VS, Mabon RF, Glagov S. Carotid

bifurcation atherosclerosis. Quantitative correlation of plaque localization with flow velocity
profiles and wall shear stress. Circ Res 1983;53:502-514.
39

Friedman MH, Bargeron CB, Deters OJ, Hutchins GM, Mark FF. Correlation between

wall shear and intimal thickness at a coronary artery branch. Atherosclerosis 1987;68:27-33.
40

Dobrin PB, Littooy FN, Golan J. Mechanical and histologic changes in canine vein

grafts. J Surg Res 1988;44:259-265.
41

Imparato AM, Bracco A, Kim GFE, Zeff RZ. Intimal and neointimal fibrous

proliferation causing failure of arterial reconstruction. Surgery 1972;72:1007-1017.
42

Nikkari ST, Clowes AW. Restenosis after vascular reconstruction. Ann Med 1994;26:95-

100.
43

Clowes AW. Pathologic Intimal Hyperplasia as a Response to Vascular Injury and

Reconstruction, in Vascular Surgery, R. B. Rutherford, Ed., 4th ed. Philadelphia: W. B.
Saunders Company 1995;285-295.
44

Porter KE, Nydahl S, Dunlop P, Varty K, Thrush AJ, London NJ. The development of

an in vitro flow model of human saphenous vein graft intimal hyperplasia. Cardiovasc Res
1996;31:607-614.
45

Kornet L, Hoeks AP, Lambregts J, Reneman RS. In the femoral artery bifurcation,

differences in mean wall shear stress within subjects are associated with different intimamedia thicknesses. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1999;19:2933-2939.
46

Linton RR, Darling RC. Autogenous saphenous vein bypass grafts in femoropopliteal

obliterative arterial disease. Surgery 1962;51:62-73.
47

Miller JH, Foreman RK, Ferguson L, Faris A. Interposition vein cuff anastomosis of

prosthesis to small artery. Aust N Z J Surg 1984;54:283-285.
48

Tyrrell MR, Chester JF, Vipond MN, Clarke GH, Taylor RS, Wolfe JH. Experimental

evidence to support the use of interposition vein collars/patches in distal PTFE anastomoses.
Eur J Vasc Surg 1990;4:95-101.
49

Karacagil S, Narbani A, Almgren B, Bowald S, Bergqvist D. Modified vein cuff

technique for distal polytetrafluoroethylene graft anastomoses: how we do it. Eur J Surg
1995;161:47-48.
184

50

Karacagil S, Holmberg A, Narbani A, Eriksson I, Bergqvist D. Composite

polytetrafluoroethylene/vein bypass grafts: conventional distal vein segment or vein cuff? Eur
J Vasc Endovasc Surg 1996;12:337-341.
51

Taylor RS, Loh A, McFarland RJ, Cox M, Chester JF. Improved technique for

polytetrafluoroethylene bypass grafting: long-term results using anastomotic vein patches. Br
J Surg 1992;79:348-354.
52

Tyrrell MR, Rampling MW, Wolfe JH, Chester JF, Taylor RS. PTFE, collars, and

patches. J Invest Surg 1992;5:25-34.
53

Moore JA, Steinman DA, Holdsworth DW, Ethier CR. Accuracy of computational

hemodynamics in complex arterial geometries reconstructed from magnetic resonance
imaging. Ann Biomed Eng 1999;27:32-41.
54

Moore JA, Steinman DA, Prakash S, Johnston KW, Ethier CR. A numerical study of

blood flow patterns in anatomically realistic and simplified end-to-side anastomoses. J
Biomech Eng – T ASME 1999;121:265-272.
55

Abbott WM, Green RM, Matsumoto T, Wheeler JR, Miller N, Veith FJ, Suggs WD,

Hollier L, Money S, Garrett HE. Prosthetic above-knee femoropopliteal bupass grafting:

results of a multi-center randomized prospective trial. J Vasc Surg 1997;25:19-28.
56

Stonebridge PA, Prescott RJ, Ruckley CV. Randomized trial comparing infrainguinal

polytetrafluoroethylene bypass grafting with and without vein interposition cuff at the distal
anastomosis. J Vasc Surg 1997;26:543-550.
57

LoGerfo F, Quist W, Nowak M, Crawshaw H, Haudenschild C. Downstream

anastomotic hyperplasia. A mechanism of failure in Dacron arterial grafts. Ann Surg
1983;197:479-483.
58

Butany JW, David T, Ojha M. Histological and morphometric analyses of early and late

aortocoronary vein grafts and distal anastomoses. Can J Cardiol 1998;14:671-677.
59

Bassiouny HS, White S, Glagov S, Choi E, Giddens DP, Zarins CK. Anastomotic

intimal hyperplasia: mechanical injury or flow induced. J Vasc Surg 1992;15:708-716;
discussion 716-717.
60

Keynton RS, Evancho MM, Sims RL, Rodway NV, Gobin A, Rittgers SE. Intimal

Hyperplasia and Wall Shear in Arterial Bypass Graft Distal Anastomoses: An In Vivo Model
Study. J Biomech Eng – T ASME 2001;123:464-473.
61

Rittgers S, Karayannacos P, Guy J, Nerem R, Shaw G, Hostetler J, Vasko J. Velocity

distribution and intimal proliferation in autologous vein grafts in dogs. Circ Res
1978;42:792-801.
185

62

Mattsson EJ, Kohler TR, Vergel SM, Clowes AW. Increased blood flow induces

regression of intimal hyperplasia. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1997;17:2245-2249.
63

Mehigan DG, Fitzpatrick B, Browne HI, Boutchier-Hayes DJ. Is compliance mismatch

the major cause of anastomotic arterial aneurysms? Analysis of 42 cases. J Cardiovasc Surg
1985;26:147-150.
64

Kidson IG. The effect of wall mechanical properties on patency of arterial grafts. Ann R

Coll Surg Engl 1983;65:24-29.
65

Wu MH, Shi Q, Sauvage LR, Kaplan S, Hayashida N, Patel MD, Wechezak AR,

Walker MW. The direct effect of graft compliance mismatch per se on development of host

arterial intimal hyperplasia at the anastomotic interface. Ann Vasc Surg 1993;7:156-168.
66

Okuhn SP, Connelly DP, Calakos N, Ferrell L, Pan MX, Goldstone J. Does compliance

mismatch alone cause neointimal hyperplasia? J Vasc Surg 1989;9:35-45.
67

Izzat MB, Mehta D, Bryan AJ, Reeves B, Newby AC, Angelini GD. Influence of

external stent size on early medial and neointimal thickening in a pig model of saphenous
vein bypass grafting. Circulation 1996;94:1741-1745.
68

Loth F, Jones S, Giddens D, Bassiouny H, Glagov S, Zarins C. Measurements of velocity

and wall shear stress inside a PTFE vascular graft model under steady flow conditions. J
Biomech Eng – T ASME 1997;119:187-194.
69

Ojha M, Ethier C, Johnston K, Cobbold R. Steady and pulsatile flow fields in an end-to-

side arterial anastomosis model. J Vasc Surg 1990;12:747-753.
70

Ku DN, Giddens DP, Zarins CK, Glagov S. Pulsatile Flow and Atherosclerosis in the

Human Carotid Bifurcation: positive correlation between plaque localization and oscillating
shear stress. Arteriosclerosis 1985;5:293-302.
71

Caro CG, Doorly DJ, Tarnawski M, Scott KT, Long Q, Dumoulin CL. Non-planar

curvature and branching of arteries and non-planar type flow. Proc Roy Soc A
1996;452:185-197.
72

Doorly DJ, Peiro J, Sherwin SJ, Shah O, Caro CG, Tarnawski M, McLean M,

Dumoulin CL, Axel L. Helix and model graft flows: MRI measurements and CFD

simulations. ASME FED SM’ 97 (Bio-medical Fluids Engineering II), 1-8, 1997.
73

Papaharilaou Y, Doorly DJ, Sherwin SJ. The influence of out-of-plane geometry on

pulsatile flow within a distal end-to-side anastomosis. J Biomech 2002;35:1225-1239.
74

Steinman D, Frayne R, Zhang X, Rutt B, Ethier C. MR measurement and numerical

simulation of steady flow in an end-to-side anastomosis model. J Biomech 1996;29:537-542.

186

75

Hofer M, Rappitsch G, Perktold K, Trubel W, Schima H. Numerical study of wall

mechanics and fluid dynamics in end-to-side anastomoses and correlation to intimal
hyperplasia. J Biomech 1996;29:1297-1308.
76

Henry F, Collins M, Hughes P, How T. Numerical investigation of steady flow in

proximal and distal end-to-side anastomoses. J Biomech Eng – T ASME 1996;118:302-310.
77

Fei DY, Thomas JD, Rittgers SE. The effect of angle and flow rate upon hemodynamics in

distal vascular graft anastomoses: a numerical model study. J Biomech Eng– T ASME
1994;116:331-336.
78

Ethier CR, Steinman DA, Zhang X, Karpik SR, Ojha M. Flow waveform effects on end-

to-side anastomotic flow patterns. Journal of Biomechanics 1998;31:609-617.
79

Lei M, Kleinstreuer C, Archie JP. Hemodynamic Simulations and Computer-Aided

Designs of Graft-Artery Junctions. J Biomech Eng – T ASME 1997;119:343-348.
80

Kleinstreuer C, Lei M, Archie JPJr. Flow input waveform effects on the temporal and

spatial wall shear stress gradients in a femoral graft-artery connector. J Biomech Eng – T
ASME 1996;118:506-510.
81

Cole JS, Watterson JK, O’Reilly MJG. Numerical investigation of the haemodynamics at

a patched arterial bypass anastomosis. Med Eng Physics 2002;24:393-401.
82

Noori N, Scherer R, Perktold K, Czerny M, Karner G, Trubel G, Polterauer P,

Schima H. Blood flow in distal end-to-side anastomoses with PTFE and a venous patch:

results of an in-vitro flow visualization study. Eur J Vasc Endovasc Surg 1999;18:191-200.
83

Ethier CR, Prakash S, Steinman D, Leask RL, Couch GG, Ojha M. Steady flow

separation patterns in a 45 degree junction. J Fluid Mech 2000;411:1-38.
84

Chandran KB, Vonesh MJ, Roy A, Greenfield S, Kane B, Greene R, McPherson DD.

Computation of vascular flow dynamics from intravascular ultrasound images. Med Eng Phys
1996;18:295-304.
85

Krams R, Wentzel JJ, Oomen JA, Vinke R, Schuurbiers JC, de Feyter PJ, Serruys

PW, Slager CJ. Evaluation of endothelial shear stress and 3D geometry as factors

determining the development of atherosclerosis and remodeling in human coronary arteries
in vivo. Combining 3D reconstruction from angiography and IVUS (ANGUS) with
computational fluid dynamics. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1997;17:2061-2065.
86

Perktold K, Hofer M, Rappitsch G, Loew M, Kuban BD, Friedman MH. Validated

computation of physiologic flow in a realistic coronary artery branch. J Biomech
1998;31:217-228.

187

87

Xu XY, Long Q, Collins MW, Bourne M, Griffith TM. Reconstruction of blood flow

patterns in human arteries. Proc Inst Mech Eng [H] 1999;213:411-421.
88

Ladak HM, Milner JS, Steinman DA. Rapid Three-dimensional Segmentation of the

Carotid Bifurcation from Serial MR Images. J Biomech Eng – T ASME 2000;122:96-99.
89

Milner JS, Moore JA, Rutt BK, Steinman DA. Hemodynamics of human carotid artery

bifurcations: computational studies with models reconstructed from magnetic resonance
imaging of normal subjects. J Vasc Surg 1998;28:143-156.
90

Steinman D, Vinh B, Ethier C, Ojha M, Cobbold R, Johnston K. A numerical

simulation of flow in a two-dimensional end-to-side anastomosis model. J Biomech Eng – T
ASME 1993;115:112-118.
91

Ballyk PD, Walsh C, Butany J, Ojha M. Compliance mismatch may promote graft-artery

intimal hyperplasia by altering suture-line stresses. J Biomech 1998;31:229-237.
92

Leuprecht A, Perktold K, Prosi M, Berk T, Trubel W, Schima H. Numerical study of

hemodynamics and wall mechanics in distal end-to-side anastomoses of bypass grafts. J
Biomech 2002;35:225-36.
93

Milnor WR. Hemodynamics. 2nd ed. Williams & Wilkins. Baltimore. 1989.

94

Burton AC. Relation of structure to function of the tissues of the wall of blood vessels.

95

Rhodin JAG. Architecture of the vessel wall. In Handbook of Physiology, section 2, Vol. 2

(RM Berne, ed) American Physiology Society. 1979
96

Milnor WR. Cardiovascular Physiology. Oxford University Press, Oxford, UK 1990.

97

Clark JM, Glagov S. Structural integration of the arterial wall. I. Relationships and

attachments of medial smooth muscle cells in normally distended and hyperdistended aortas.
Lab Invest. 1979 May;40(5):587-602.
98

Clark JM, Glagov S. Transmural organization of the arterial media. The lamellar unit

revisited. Arteriosclerosis. 1985 Jan-Feb;5(1):19-34.
99

Wolinsky H, Glagov S. A lamellar unit of aortic medial structure and function in

mammals. Circ Res. 1967 Jan;20(1):99-111.
100

Roach MR, Burton AC. The reason for the shape of the distensibility curves of arteries.

Can J Biochem Physiol. 1957 Aug;35(8):681-90.
101

Fischer GM, Llaurado JG. Collagen and elastin content in canine arteries selected from

functionally different vascular beds. Circ Res. 1966 Aug;19(2):394-9.
102

Cox RH. Anisotropic properties of the canine carotid artery in vitro. J Biomech. 1975

Sep;8(5):293-300.

188

103

Cox RH. Arterial wall mechanics and composition and the effects of smooth muscle

activation. Am J Physiol. 1975 Sep;229(3):807-12.
104

Cox RH. Passive mechanics and connective tissue composition of canine arteries. Am J

Physiol. 1978 May;234(5):H533-41.
105

Cox RH. Differences in mechanics of arterial smooth muscle from hindlimb arteries. Am J

Physiol. 1978 Dec;235(6):H649-56.
106

Cox RH. Regional variation of series elasticity in canine arterial smooth muscles. Am J

Physiol. 1978 May;234(5):H542-51.
107

Cox RH. Comparison of carotid artery mechanics in the rat, rabbit, and dog. Am J

Physiol. 1978 Mar;234(3):H280-8.
108

Alan S, Κίττας Χ. Ιστολογία του Ανθρώπου. 1999.

109

Pugsley MK, Tabrizchi R. The vascular system. An overview of structure and function. J

Pharmacol Toxicol Methods, 2000. 44(2): p. 333-40.
110

Kumar V, Abbas AK, Fausto N. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 7th

edition. Elsevier Saunders, 2005.
111

Ross MH, Pawlina W. Histology: A text and Atlas with Corrected Cell and Molecular

Biology, 5th edition. Lippincott Williams & Wilkins, 2006.
112

Furchgott RF. Role of endothelium in responses of vascular smooth muscle. Circ Res.

1983 Nov;53(5):557-73. Review.
113

Nerem RM. Hemodynamics and the vascular endothelium. Biomech Eng. 1993

Nov;115(4B):510-4. Review.
114

Davies PF. Flow-mediated endothelial mechanotransduction. Physiol Rev. 1995

Jul;75(3):519-60. Review.
115

Solmyo AP, AV Solmyo. Smooth muscle structure and function. In: The Heart and

Cardiovascular System. 2nd ed. (HA Fozzard, E Haber, RB Jennings et al.. eds). Raven Press,
New York, 1295-1324. 1992.
116
117

Guyton AC. A textbook on Medical Physiology. WB Saunders, Philadelphia. 1986.
Horowitz A, Menice CB, Laporte R, Morgan KG. Mechanisms of smooth muscle

contraction. Physiol Rev. 1996 Oct;76(4):967-1003. Review.
118

Murphry RA. Mechanics of Vascular Smooth Muscle. In: Handbook of Physiology, The

Cardiovascular System, Vol II. Vascular Smooth Muscle (DF Bohr, AP Somlyo,
HVParks,eds). American Physiology Society, MD. Pp. 325-351. 1980.

189

119

Patel DJ, Fry DL. The elastic symmetry of arterial segments in dogs. Circ Res. 1969

Jan;24(1):1-8.
120

von Maltzahn WW, Warriyar RG, Keitzer WF. Experimental measurements of elastic

properties of media and adventitia of bovine carotid arteries. J Biomech. 1984;17(11):839-47
121

Chuong CJ, Fung YC. On residual stresses in arteries. J Biomech Eng. 1986

May;108(2):189-92.
122

Takamizawa K, Hayashi K. Strain energy density function and uniform strain hypothesis

for arterial mechanics. J Biomech. 1987;20(1):7-17.
123

Doyle JM, Dobrin PB. Finite deformation analysis of the relaxed and contracted dog

carotid artery. Microvasc Res. 1971 Oct;3(4):400-15
124

Humphrey JD, Yin FCP. Fiber-induced material behavior in composites. Mec Res

Comm. 1986 13:277-283.
125

Vaishnav RN, Young JT, Janicki JS, Patel DJ. Nonlinear anisotropic elastic properties

of the canine aorta. Biophys J. 1972 Aug;12(8):1008-27.
126

Chuong CJ, Fung YC. Three-dimensional stress distribution in arteries. J Biomech Eng.

1983 Aug;105(3):268-74.
127

Holzapfel GA, Weizsäcker HW. Biomechanical behavior of the arterial wall and its

numerical characterization. Comput Biol Med. 1998 Jul;28(4):377-92.
128

Feldman SA, Glagov S. Transmedial collagen and elastin gradients in human aortas:

reversal with age. Atherosclerosis. 1971 May-Jun;13(3):385-94.
Physiol Rev. 1954 Oct;34(4):619-42.
129

Roy CS. The Elastic Properties of the Arterial Wall. Phil Trans Roy Soc (London) B99:1-

31. 1880
130

von Maltzahn WW, Besdo D, Wiemer W. Elastic properties of arteries: a nonlinear

two-layer cylindrical model. J Biomech. 1981;14(6):389-97.
131

Vito RP, Demiray H. A two layered model for arterial wall mechanics. Proceedings of the

35th ACEMB (Annual Conference on Engineering in Medicine and Biology) meeting,
Philadelphia. 1982.
132

Simon BR, Kobayashi AS, Strandness DE, Wiederhielm CA. Reevaluation of arterial

constitutive relations. A finite-deformation approach. Circ Res. 1972 Apr;30(4):491-500.
133

Carew TE, Vaishnav RN, Patel DJ. Compressibility of the arterial wall. Circ Res. 1968

Jul;23(1):61-8.
134

Bergel DH. The visco-elastic properties of the arterial wall. Ph.D. thesis, University of

London. London UK. 1960.
190

135

Lawton RW. The thermoelastic behavior of isolated aortic strips of the dog. Circ Res.

1954 Jul;2(4):344-53.
136

Dobrin PB, Rovick AA. Influence of vascular smooth muscle on contractile mechanics

and elasticity of arteries. Am J Physiol. 1969 Dec;217(6):1644-51.
137

Chuong CJ, Fung YC. Compressibility and constitutive equation of arterial wall in radial

compression experiments. J Biomech. 1984;17(1):35-40.
138

Fung YC. Biorheology of soft tissues. Bioreheology. 1973; 10:139-155.

139

McDonald DA. Blood Flow in Arteries. Edward Arnold, London. 1974.

140

Skalak R, Dasgupta G, Moss M, Otten E, Dullumeijer P, Vilmann H. Analytical

description of growth. J Theor Biol. 1982 Feb 7;94(3):555-77.
141
142

Fung YC. On the foundations of biomechanics. ASME J Appl Mech. 1973: 50:1003-1009
Vaishnav RN, J Vossoughi. Estimation of residual strains in aortic segments. In:

Biomedical Engineering II, Recent Developments(CW Hall, ed). Pegramon Press, New York.
pp. 330-333. 1983.
143

Saini A, Berry C, Greenwald S. Effect of age and sex on residual stress in the aorta. J

Vasc Res. 1995 Nov-Dec;32(6):398-405.
144

Zeller PJ, Skalak TC. Contribution of individual structural components in determining

the zero-stress state in small arteries. J Vasc Res. 1998 Jan-Feb;35(1):8-17.
145

Vaishnav RN, Vossoughi J. Residual stress and strain in aortic segments. J Biomech.

1987;20(3):235-9.
146

Han HC, Fung YC. Species dependence of the zero-stress state of aorta: pig versus rat. J

Biomech Eng. 1991 Nov;113(4):446-51.
147
148

Liu SQ, Fung YC. Zero-stress states of arteries. J Biomech Eng. 1988 Feb;110(1):82-4.
Liu SQ, Fung YC. Influence of STZ-induced diabetes on zero-stress states of rat

pulmonary and systemic arteries. Diabetes. 1992 Feb;41(2):136-46.
149

Han HC, Fung YC. Longitudinal strain of canine and porcine aortas. J Biomech. 1995

May;28(5):637-41.
150

Vossoughi J, Hedjazi Z, Borris FS. Intimal residual stress and strain in large arteries.

In: 1993 ASME Advances in Bioenginnering. ASME (American Society of Mechanical
Engineers) New York. pp. 434-437. 1993.
151

Greenwald SE, Moore JE Jr, Rachev A, Kane TP, Meister JJ. Experimental

investigation of the distribution of residual strains in the artery wall. J Biomech Eng. 1997
Nov;119(4):438-44.

191

152

Badreck-Amoudi A, Patel CK, Kane TP, Greenwald SE. The effect of age on residual

strain in the rat aorta. J Biomech Eng. 1996 Nov;118(4):440-4.
153

Kang T, Resar J, Humphrey JD. Heat-induced changes in the mechanical behavior of

passive coronary arteries. J Biomech Eng. 1995 Feb;117(1):86-93.
154

Humphrey JD. Mechanics of the arterial wall: review and directions. Crit Rev Biomed

Eng. 1995;23(1-2):1-162. Review.
155

Matsumoto T, Tsuchida M, Sato M. Change in intramural strain distribution in rat

aorta due to smooth muscle contraction and relaxation. Am J Physiol. 1996 Oct;271(4 Pt
2):H1711-6.
156

Fung YC, Liu SQ. Change of residual strains in arteries due to hypertrophy caused by

aortic constriction. Circ Res. 1989 Nov;65(5):1340-9.
157

Fung YC, Liu SQ. Changes of zero-stress state of rat pulmonary arteries in hypoxic

hypertension. J Appl Physiol. 1991 Jun;70(6):2455-70.
158

Kang T, JD Humphrey. Finite deformation of an inverted artery. In: 1991 ASME Adv

Bioengineering (R Vanderby, ed). ASME New York . pp. 617-619. 1991.
159

Han HC, Fung YC. Direct measurement of transverse residual strains in aorta. Am J

Physiol. 1996 Feb;270(2 Pt 2):H750-9.
160

Fung YC, Fronek K, Patitucci P. Pseudoelasticity of arteries and the choice of its

mathematical expression. Am J Physiol. 1979 Nov;237(5):H620-31.
161

Van Loon P. Length-force and volume-pressure relationships of arteries. Biorheology.

1977;14(4):181-201.
162

Weizsäcker HW, Lambert H, Pascale K. Analysis of the passive mechanical properties

of rat carotid arteries. J Biomech. 1983;16(9):703-15.
163

Dobrin PB. Biaxial anisotropy of dog carotid artery: estimation of circumferential elastic

modulus. J Biomech. 1986;19(5):351-8.
164

Weizsacker HW, Pinto JG. Isotropy and anisotropy of the arterial wall. J Biomech.

1988;21(6):477-87.
165

Humphrey JD, Kang T, Sakarda P, Anjanappa M. Computer-aided vascular

experimentation: a new electromechanical test system. Ann Biomed Eng. 1993;21(1):33-43.
166

Dobrin PB, Doyle JM. Vascular smooth muscle and the anisotropy of dog carotid artery.

Circ Res. 1970 Jul;27(1):105-19.
167

Vito RP, Hickey J. The mechanical properties of soft tissues--II: the elastic response of

arterial segments. J Biomech. 1980;13(11):951-7.

192

168

Cox RH. Comparison of mechanical and chemical properties of extra- and intralobar

canine pulmonary arteries. Am J Physiol. 1982 Feb;242(2):H245-53.
169

Fronek K, Fung YC. Mechanical properties of arteries as a function of topography and

age. Biorheology. 1980;17(3):227-34.
170

Cox RH. Regional, species, and age related variations in the mechanical properties of

arteries. Biorheology. 1979;16(1-2):85-94.
171

Dobrin PB. Mechanical behavior of vascular smooth muscle in cylindrical segments of

arteries in vitro. Ann Biomed Eng. 1984;12(5):497-510.
172

Vinall PE, Simeone FA. Whole mounted pressurized in vitro model for the study of

cerebral arterial mechanics. Blood Vessels. 1987;24(1-2):51-62.
173

Dobrin PB. Influence of initial length on length-tension relationship of vascular smooth

muscle. Am J Physiol. 1973 Sep;225(3):664-70.
174

Cox RH. Effects of norepinephrine on mechanics of arteries in vitro. Am J Physiol. 1976

Aug;231(2):420-5.
175

Takamizawa K, Hayashi K, Matsuda T. Isometric biaxial tension of smooth muscle in

isolated cylindrical segments of rabbit arteries. Am J Physiol. 1992 Jul;263(1 Pt 2):H30-4.
176

Deng SX, Tomioka J, Debes JC, Fung YC. New experiments on shear modulus of

elasticity of arteries. Am J Physiol. 1994 Jan;266(1 Pt 2):H1-10.
177

Tanaka TT, Fung YC. Elastic and inelastic properties of the canine aorta and their

variation along the aortic tree. J Biomech. 1974 Aug;7(4):357-70.
178

Brossollet LJ, Vito RP. An alternate formulation of blood vessel mechanics and the

meaning of the in vivo property. J Biomech. 1995 Jun;28(6):679-87.
179

Dobrin PB. Mechanical properties of arterises. Physiol Rev. 1978 Apr;58(2):397-460.

Review.
180

Canfield TR, PB Dobrin. Static elastic properties of blood vessels. In: Handbook of

Bioengineering (R Skalak, S Chien, eds). McGraw-Hill, New York. pp. 16.1-16.28. 1987.
181

MacWilliam JA. On the properties of the arterial and venous wall. Proc R Soc Lond 1902

70:109-153.
182

Clark JH. Elasticity of veins. Am J Physiol. 1933 105:418—427.

183

Azuma T, Hasegawa M. Distensibility of the vein: from the architectural point of view.

Biorheology. 1973 Sep;10(3):469-79.
184

Wesley RLR, Vaishnav RN, Fuchs JCA, Patel DJ, and Greenfield JC Jr. Static linear

and nonlinear elastic properties of normal and arterialized venous tissue in dog and man.
Circ Res 1975 37: 509-520.
193

185

Sakanishi A, Hasegawa M, Dobashi T. Distensibility characteristics of caval veins and

empirical exponential formulae. Biorheology. 1988;25(1-2):165-72.
186

Bérczi V, Greene AS, Dörnyei G, Csengödy J, Hódi G, Kádár A, Monos E. Venous

myogenic tone: studies in human and canine vessels. Am J Physiol. 1992 Aug;263(2 Pt
2):H315-20.
187

Brossollet LJ, Vito RP. The effects of cryopreservation on the biaxial mechanical

properties of canine saphenous veins. J Biomech Eng. 1997 Feb;119(1):1-5.
188

Kamiya A, Bukhari R, Togawa T. Adaptive regulation of wall shear stress optimizing

vascular tree function. Bull Math Biol. 1984;46(1):127-37.
189

Taber LA. An optimization principle for vascular radius including the effects of smooth

muscle tone. Biophys J. 1998 Jan;74(1):109-14.
190

Taber LA. Biomechanics of cardiovascular development. Annu Rev Biomed Eng.

2001;3:1-25. Review.
191

Brownlee RD, Langille BL. Arterial adaptations to altered blood flow.Can J Physiol

Pharmacol. 1991 Jul;69(7):978-83.
192

Fridez P, Makino A, Miyazaki H, Meister JJ, Hayashi K, Stergiopulos N. Short-Term

biomechanical adaptation of the rat carotid to acute hypertension: contribution of smooth
muscle. Ann Biomed Eng. 2001 Jan;29(1):26-34.
193

Fridez P, Zulliger M, Bobard F, Montorzi G, Miyazaki H, Hayashi K, Stergiopulos N.

Geometrical, functional, and histomorphometric adaptation of rat carotid artery in induced
hypertension. J Biomech. 2003 May;36(5):671-80.
194

Girerd X, London G, Boutouyrie P, Mourad JJ, Safar M, Laurent S. Remodeling of

the radial artery in response to a chronic increase in shear stress. Hypertension. 1996
Mar;27(3 Pt 2):799-803.
195

Humphrey JD. Cardiovascular Solid Mechanics. 2002, Springer. New York.

196

Kamiya A, Togawa T. Adaptive regulation of wall shear stress to flow change in the

canine carotid artery. Am J Physiol. 1980 Jul;239(1):H14-21.
197

Matsumoto T, Hayashi K. Mechanical and dimensional adaptation of rat aorta to

hypertension. J Biomech Eng. 1994 Aug;116(3):278-83.
198

Matsumoto T, Hayashi K. Stress and strain distribution in hypertensive and

normotensive rat aorta considering residual strain. J Biomech Eng. 1996 Feb;118(1):62-73.
199

Rachev A, Stergiopulos N, Meister JJ. A model for geometric and mechanical

adaptation of arteries to sustained hypertension. J Biomech Eng. 1998 Feb;120(1):9-17.

194

200

Groenink M, Langerak SE, Vanbavel E, van der Wall EE, Mulder BJ, van der Wal

AC, Spaan JA. The influence of aging and aortic stiffness on permanent dilation and

breaking stress of the thoracic descending aorta. Cardiovasc Res. 1999 Aug 1;43(2):471-80.
201

Langewouters GJ, Wesseling KH, Goedhard WJ. The static elastic properties of 45

human thoracic and 20 abdominal aortas in vitro and the parameters of a new model. J
Biomech. 1984;17(6):425-35.
202

Jackson PA, Duling BR. Myogenic response and wall mechanics of arterioles. Am J

Physiol. 1989 Oct;257(4 Pt 2):H1147-55.
203

Schubert R, Mulvany MJ. The myogenic response: established facts and attractive

hypotheses. Clin Sci (Lond). 1999 Apr;96(4):313-26. Review.
204

Laurent S, Lacolley P, Girerd X, Boutouyrie P, Bezie Y, Safar M. Arterial stiffening:

opposing effects of age- and hypertension-associated structural changes. Can J Physiol
Pharmacol. 1996 Jul;74(7):842-9. Review.
205

Osol G. Mechanotransduction by vascular smooth muscle. J Vasc Res. 1995 Sep-

Oct;32(5):275-92. Review.
206

Dunn WR, Wallis SJ, Gardiner SM. Remodelling and enhanced myogenic tone in

cerebral resistance arteries isolated from genetically hypertensive Brattleboro rats. J Vasc
Res. 1998 Jan-Feb;35(1):18-26.
207

Falcone JC, Meininger GA. Endothelin mediates a component of the enhanced myogenic

responsiveness of arterioles from hypertensive rats. Microcirculation. 1999 Dec;6(4):305-13.
208

Garcia SR, Izzard AS, Heagerty AM, Bund SJ. Myogenic tone in coronary arteries

from spontaneously hypertensive rats. J Vasc Res. 1997 Mar-Apr;34(2):109-16.
209

Taber LA. A model for aortic growth based on fluid shear and fiber stresses. J Biomech

Eng. 1998 Jun;120(3):348-54.
210

Driss AB, Devaux C, Henrion D, Duriez M, Thuillez C, Levy BI, Michel JB.

Hemodynamic stresses induce endothelial dysfunction and remodeling of pulmonary artery in
experimental compensated heart failure. Circulation. 2000 Jun 13;101(23):2764-70.
211

Langille BL, O'Donnell F. Reductions in arterial diameter produced by chronic

decreases in blood flow are endothelium-dependent. Science. 1986 Jan 24;231(4736):405-7.
212

Fung YC. What are the residual stresses doing in our blood vessels? Ann Biomed Eng.

1991;19(3):237-49.
213

Rachev A, Greenwald SE. Residual strains in conduit arteries. J Biomech. 2003

May;36(5):661-70.

195

214

Liu SQ, Fung YC. Relationship between hypertension, hypertrophy, and opening angle of

zero-stress state of arteries following aortic constriction. J Biomech Eng. 1989
Nov;111(4):325-35.
215

Avolio A, Jones D, Tafazzoli-Shadpour M. Quantification of alterations in structure and

function of elastin in the arterial media. Hypertension. 1998 Jul;32(1):170-5.
216

Robert L. Aging of connective tissue. Mech Ageing Dev. 1980 Nov-Dec;14(3-4):273-82.

217

Andreotti L, Bussotti A, Cammelli D, di Giovine F, Sampognaro S, Sterrantino G,

Varcasia G, Arcangeli P. Aortic connective tissue in ageing--a biochemical study.

Angiology. 1985 Dec;36(12):872-9.
218

Cattell MA, Anderson JC, Hasleton PS. Age-related changes in amounts and

concentrations of collagen and elastin in normotensive human thoracic aorta. Clin Chim
Acta. 1996 Feb 9;245(1):73-84.
219

Gillessen T, Gillessen F, Sieberth H, Hanrath P, Heintz B. Age-related changes in the

elastic properties of the aortic tree in normotensive patients: investigation by intravascular
ultrasound. Eur J Med Res. 1995 Dec 18;1(3):144-8.
220

Stergiopulos N, Meister JJ, Westerhof N. Determinants of stroke volume and systolic

and diastolic aortic pressure. Am J Physiol. 1996 Jun;270(6 Pt 2):H2050-9.
221

Stergiopulos N, Westerhof N. Role of total arterial compliance and peripheral resistance

in the determination of systolic and diastolic aortic pressure. Pathol Biol (Paris). 1999
Jun;47(6):641-7. Review.
222

Dobrin PB, Schwarcz TH, Baker WH. Mechanisms of arterial and aneurysmal

tortuosity. Surgery. 1988 Sep;104(3):568-71.
223

Lee AT, Cerami A. Role of glycation in aging. Ann N Y Acad Sci. 1992 Nov 21;663:63-

70.
224

Hamlin CR, Kohn RR. Evidence for progressive, age-related structural changes in post-

mature human collagen. Biochim Biophys Acta. 1971 May 25;236(2):458-67.
225

Dobrin PB, Mrkvicka R. Failure of elastin or collagen as possible critical connective

tissue alterations underlying aneurysmal dilatation. Cardiovasc Surg. 1994 Aug;2(4):484-8.
226

Heinbockel JD. Introduction to tensor calculus and Continium Mechanics. Trafford

Publishing, December 2001.
227

Rotmans JI, Velema E, Verhagen HJ, Blankensteijn JD, Kastelein JJ, de Kleijn DP, Yo

M, Pasterkamp G, Stroes ES. Rapid, arteriovenous graft failure due to intimal hyperplasia: a

porcine, bilateral, carotid arteriovenous graft model. J Surg Res. 113: 161-171, 2003.

196

228

Fung, Y.C. Biomechanics: Mechanical Properties of Living Tissues. New York: Springer-

Verlag, 1993.
229

Hayashi, K., A. Kamiya, and K. Ono. Biomechanics: Functional Adaptation and

Remodeling. Tokyo: Springer, 1996.
230

Hudetz AG. Incremental elastic modulus for orthotropic incompressible arteries. J

Biomech. 12: 651-655, 1979.
231

Thoma R. Untersuchungen über die Histogenese und Histomechanik des Gefässystemes.

Stuttgart, Germany: Enke, 1893.
232

Schretzenmayr A. Über kreislaufregulatorische Vorgänge an den grossen Arterien bei

der Muskelarbeit. Pflügers Arch 232: 743-748, 1933.
233
234

Rodbard, S. Vascular caliber. Cardiology 60: 4-49, 1975.
Dajnowiec D, Langille BL. Arterial adaptations to chronic changes in haemodynamic

function: coupling vasomotor tone to structural remodeling. Clinical Science 113: 15-23,
2007.
235

Langille BL, Brownlee RD, Adamson SL. Perinatal aortic growth in lambs: relation to

blood flow changes at birth. Am J Physiol Heart Circ Physiol 259: H1247-H1253, 1990.
236

Langille BL, Bendeck MP, Keeley FW. Adaptations of carotid arteries of young and

mature rabbits to reduced carotid blood flow. Am J Physiol Heart Circ Physiol 256: H931H939, 1989.
237

Glagov S, Weisenberg E, Zarins CK, Stankunavicious R, Kolettis G. Compensatory

enlargement of human atherosclerotic coronary arteries. N Engl J Med 316: 1371-1375,
1987.
238

Singh TM, Abe KY, Sasaki T, Zhuang YJ, Masuda H, Zarins CK. Basic fibroblast

growth factor expression precedes flow-induced arterial enlargement. J Surg Res 77: 165173, 1998.
239

Zarins CK, Zatina MA, Giddens DP, Ku DN, Glagov S. Shear stress regulation of

artery lumen diameter in experimental atherogenesis. J Vasc Surg 5: 413-420, 1987.
240

Driss AB, Benessiano J, Poitevin P, Levy BI, Michel JB. Arterial expansive remodeling

induced by high flow rates. Am J Physiol Heart Circ Physiol 272: H851-H858, 1997.
241

Langille BL, O’Donnell F. Reductions in arterial diameter produced by chronic

decreases in blood flow are endothelium dependent. Science 231: 405-407, 1986.

197

242

Masuda H, Bassiouny H, Glagov S, Zarins CK. Artery wall restructuring in response to

increased flow. Surg Forum 40: 285-286, 1989.
243

Rudic RD, Bucci M, Fulton D, Segal SS, and Sessa WC. Temporal events underlying

arterial remodeling after chronic flow reduction in mice: correlation of structural changes
with a deficit in basal nitric oxide synthesis. Circ Res 86: 1160-1166, 2000.
244

Pourageaud F, De Mey JGR. Structural properties of rat mesenteric small arteries after

4-wk exposure to elevated or reduced blood flow. Am J Physiol Heart Circ Physiol 273:
H1699-H1706, 1997.
245

Matsumoto T, Okumura E, Shirono T, Sho E, Masuda H, Sato M. Flow-induced

changes in dimensions and mechanical properties of rabbit common carotid arteries.
J.S.M.E. International Journal 48: 477-483, 2005.
246

Lu X, Zhao JB, Wang GR, Gregersen H, Kassab GS. Remodeling of the zero-stress

state of femoral arteries in response to flow overload. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 280:
H1547-H1559, 2001.
247

Guzman RJ, Abe K, Zarins CK. Flow-induced arterial enlargement is inhibited by

suppression of nitric oxide synthase activity in vivo. Surgery 122: 273-280, 1997.
248

Masuda H, Kawamura K, Sugiyama T, Kamiya A. Effects of endothelial denudation in

flow-induced arterial dilatation. Front. Med. Biol. Eng. 5: 57-62, 1993.
249

Tronk F, Wassef M, Esposito B, Henrion D, Glagov S, Tedgui A. Role of NO in flow-

induced remodeling of the rabbit common carotid artery. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 16:
1256-1262, 1996.
250

Masuda H, Zhuang YJ, Singh TM, Kawamura K, Murakami M, Zarins CK, Glagov

S. Adaptive remodeling of internal elastic lamina and endothelial lining during flow-induced

arterial enlargement. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 19: 2298-2307, 1999.
251

Fath SW, Burkhart HM, Miller SC, Dalsong MC, Unthank JL. Wall remodeling after

wall shear rate normalization in rat mesenteric arterial collaterals. J Vasc Res. 35: 257-264,
1998.
252

Tronc F, Mallat Z, Lehoux S, Wassef M, Esposito B, Tedgui A. Role of matrix

metalloproteinases in blood flow-induced arterial enlargement: Interaction with NO.
Arterioscler Thromb Vasc Biol. 20: 120-126, 2000.

198

253

Sho E, Sho M, Singh TM, Nanjo H, Komatsu M, Xu C, Masuda H, Zarins K. Arterial

enlargement in response to high flow requires early expression of matrix metalloproteinases
to degrade extracellular matrix. Exp Mol Pathol. 73: 142-153, 2002.
254

Wong LC, Langille BL. Developmental remodeling of the internal elastic lamina of

rabbit arteries. Circ Res. 78: 799-805, 1996.
255

Arkin A. A clinical and pathological study of periarteritis nodosa: a report of five cases,

one histologically healed. Am J Pathol. 6: 401–426, 1930.
256

Masuda H, Shozawa T, Naoe S, Tanaka N. The intercostal artery in Kawasaki disease:

a pathologic study of 17 autopsy cases. Arch Pathol Lab Med. 110: 1136–1142, 1986.
257

Dobrin PB, Baker WH, Clay WC. Elastolytic and collagenolytic studies of arteries:

implications for the mechanical properties of aneurysms. Arch Surg. 119: 405-409, 1984.
258

Jackson ZS, Gotlieb AI, Langille BL. Wall tissue remodeling regulates longitudinal

tension in arteries. Circ Res. 90: 918-925, 2002.
259

Kassab GS, Gregersen H, Nielsen SL, Lu X, Tanko LB, Falk E. Remodelling of the left

anterior descending artery in a porcine model of supravalvular aortic stenosis. J Hypertens.
20: 2429-2437, 2002.
260

Rodriguez EK, Hoger A, McCulloch AD. Stress-dependent finite growth law in soft

elastic tissue. J Biomech. 27: 455-467, 1994.
261

Omens JH, Valpon SM, Fazeli B, McCulloch AD. Left ventricular geometric

remodelling and residual stress in the rat heart. J Biomech Eng. 120: 715-719, 1998.
262

Sokolis DP, Kefaloyannis EM, Kouloukoussa M, Marinos E, Boudoulas H,

Karayannacos PE. A structural basis for the aortic stress-strain relation in uniaxial tension.

J Biomech. 39: 1651-1662, 2006.
263

Roy S, Silacci P, Stergiopulos N. Βιοmechanical proprieties of decellularized porcine

common carotid arteries. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 289: H1567-H1576, 2005.
264

Fonck E, Prod’hom G, Roy S, Augsburger L, Rufenacht DA, Stergiopulos N. Effect of

elastin degradation on carotid wall mechanics as assessed by a constituent-based
biomechanical model. Am J Physiol Heart Cir Physiol. 292: H2754-H2763, 2007.
265

Tsamis A, Stergiopulos N. Arterial remodeling in response to hypertension using a

constituent-based model. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 293: H3130-H3139, 2007.

199

266

Kanterman RY, Vesely TM, Pilgram TK, Guy BW, Windus DW, and Picus D.

Dialysis access grafts: anatomic location of venous stenosis and results of angioplasty.
Radiology 195: 135-139, 1995.
267

Roy-Chaudhury P, Sukhatme VP,

Cheung AK. Hemodialysis vascular access

dysfunction: a cellular and molecular viewpoint. J Am Soc Nephrol 17: 1112-1127, 2006.
268

Fillinger MF, Reinitz ER, Schwartz RA, Resetarits DE, Paskanik AM, Bredenberg

CE. Beneficial effects of banding on venous intimal-medial hyperplasia in arteriovenous loop

grafts. Am J Surg 158: 87-94, 1989.
269

Fillinger MF, Reinitz ER, Schwartz RA, Resetarits DE, Paskanik AM, Bruch D,

Bredenberg CE. Graft geometry and venous intimal-medial hyperplasia in arteriovenous

loop grafts. J Vasc Surg 11: 556-566, 1990.
270

Longest PW, Kleinstreuer C. Computational haemodynamics analysis and comparison

study of arterio-venous grafts. J Med Eng Technol 24, 102-110, 2000.
271

Shu MC, Hwang H. Haemodynamics of angioaccess venous anastomoses. J Biomed Eng

13: 103-112, 1991.
272

Haruguchi H, Teraoka S. Intimal hyperplasia and hemodynamic factors in arterial

bypass and arteriovenous grafts: a review. J Artif Organs 6: 227-235, 2003.
273

Loth F, Fischer PF, Bassiouny HS. Blood flow in end-to-side anastomoses. Annu Rev

Fluid Mech 40: 367-393, 2008.
274

Fillinger MF, Reinitz ER, Schwartz RA, Resetarits DE, Paskanik AM, Bredenberg

CE. Does the end-to-end venous anastomosis offer a functional advantage over the end-to-

side venous anastomosis in high-output arteriovenous grafts? Am J Surg 158: 87-94, 1989.
275

Girerd X, Mourad JJ, Copie X, Moulin C, Acar C, Safar M, Laurent S. Noninvasive

detection of an increased vascular mass in untreated hypertensive patients. Am J Hypertens
7: 1076-1094, 1994.
276

Hayashi K Sugimoto T. Biomechanical response of arterial wall to DOCA-salt

hypertension in growing and middle-aged rats. J Biomech 40: 1583-1593, 2007.
277

Liu SQ, Fung YC. Relationship between hypertension, hypertrophy, and opening angle of

zero stress state of arteries following aortic constriction. J Biomech Eng 111: 325-335, 1989.
278

Dobrin PB. Mechanical factors associated with the development of intimal and medial

thickening in vein grafts subjected to arterial pressure: a model of arteries exposed to
hypertension. Hypertension 26: 38-43, 1995.

200

279

Han HC, Zhao L, Huang M, Hou LS, Huang YT, Kuang ZB. Postsurgical changes of

the opening angle of canine autogenous vein graft. J Biomech Eng 120: 211-216, 1998.
280

Monos E, Csengody J. Does hemodynamic adaptation take place in the vein grafted into

an artery? E J Physiology 384: 177-182.
281

Hayashi K, Mori K, Miyazaki H. Biomechanical response of femoral vein to chronic

elevation of blood pressure in rabbits. Am J Physiol Heart Circ Physiol 284: H511-H518,
2003.
282

Milesi V, Rebolledo A, Paredes FA, Sanz N, Tommasi J, Rinaldi GJ, Grassi AO.

Mechanical properties of human saphenous veins from normotensive and hypertensive
patients. Ann Thorac Surg 66: 455-461, 1998.
283

Monos E, Lorant M, Feher E. Influence of long-term experimental orthostatic body

position on innervation density in extremity vessels. Am J Physiol Heart Circ Physiol 281:
H1606-H1612, 2000.
284

Szentivanyi M Jr, Nadasy GL, Toth M, Kopxsanyi V, Jednakovits A, and Monos E.

Biomechanics of the saphenous artery and vein in spontaneous hypertension in rats.
Pathophysiology 4: 295-302, 1998.
285

Rotmans JI, Velema E, Verhagen HJ, Blankensteijn JD, de Kleijn DP, Stroes ES,

Pasterkamp G. Matrix metalloproteinase inhibition reduces intimal hyperplasia in a porcine

arteriovenous-graft model. J Vasc Surg 39: 432-439, 2004.
286

Liu SQ, Fung YC. Changes in the organization of the smooth muscle cells in rat veins

grafts. Ann Biomed Eng 26: 1-11, 1998.
287

Desch GW, Weizsacker HW. A model for passive elastic properties of rat vena cava. J

Biomech 40: 3130-3145, 2007.
288

Rezakhaniha R, Stergiopulos N. A structural model of the venous wall considering

elastin anisotropy. J Biomech Eng 130(3): 031017, 2008.
289

Trubel W, Schima H, Moritz A, Raderer F, Windisch A, Ullrich R, Windberger U,

Losert U, Polterauer P. Compliance mismatch and formation of distal anastomotic intimal

hyperplasia in externally stiffened and lumen-adapted venous grafts. Eur J Vasc Endovasc
Surg 1995;10:415-423.

201

