ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ
ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ
ΣΟΜΔΑ ΡΔΤΣΧΝ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΒΗΟΡΔΤΣΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ
ΒΗΟΗΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΜΔΛΔΣΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΣΗ
ΑΡΣΖΡΗΟΦΛΔΒΗΚΔ ΑΝΑΣΟΜΧΔΗ

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ ΜΑΝΟΤ
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ

ΑΘΖΝΑ 2009

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ
ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ
ΣΟΜΔΑ ΡΔΤΣΧΝ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΒΗΟΡΔΤΣΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ
ΒΗΟΗΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΜΔΛΔΣΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΣΗ
ΑΡΣΖΡΗΟΦΛΔΒΗΚΔ ΑΝΑΣΟΜΧΔΗ

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ ΜΑΝΟΤ
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ

ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: θαβίηζδα θθέαα, ηανςηίδα ανηδνία, αζιμδοκαιζηή,
ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία, δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ, ακαδζάηαλδ.

ΑΘΖΝΑ 2009

i

Θειζζημηθήξ Μάκμξ
Γζπθςιαημφπμξ Μδπακμθυβμξ Μδπακζηυξ
Δεκζημφ Μεηζυαζμο Πμθοηεπκείμο

Copyright Θειζζημηθήξ Μάκμξ, 2009.
Με επζθφθαλδ πακηυξ δζηαζχιαημξ. All rights reserved.
Απαβμνεφεηαζ δ ακηζβναθή, απμεήηεοζδ ηαζ δζακμιή ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ, ελ μθμηθήνμο ή ηιήιαημξ
αοηήξ, βζα ειπμνζηυ ζημπυ. Δπζηνέπεηαζ δ ακαηφπςζδ, απμεήηεοζδ ηαζ δζακμιή βζα ζημπυ ιδ
ηενδμζημπζηυ, εηπαζδεοηζηήξ ή ενεοκδηζηήξ θφζδξ, οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ κα ακαθένεηαζ δ πδβή
πνμέθεοζδξ ηαζ κα δζαηδνείηαζ ημ πανυκ ιήκοια. Δνςηήιαηα πμο αθμνμφκ ηδ πνήζδ ηδξ ενβαζίαξ βζα
ηενδμζημπζηυ ζημπυ πνέπεζ κα απεοεφκμκηαζ πνμξ ημ ζοββναθέα.
Οζ απυρεζξ ηαζ ηα ζοιπενάζιαηα πμο πενζέπμκηαζ ζε αοηυ ημ έββναθμ εηθνάγμοκ ημκ ζοββναθέα ηαζ
δεκ πνέπεζ κα ενιδκεοεεί υηζ ακηζπνμζςπεφμοκ ηδκ επίζδιδ εέζδ ημο Δεκζημφ Μεηζυαζμο
Πμθοηεπκείμο.

ii

Ζ έξεπλα ζπγρξεκαηνδνηήζεθε από:
ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ – Δονςπασηυ Κμζκμηζηυ Σαιείμ,
ημ Δθθδκζηυ Γδιυζζμ – Τπμονβείμ Ακάπηολδξ – Γεκζηή Γναιιαηεία Ένεοκαξ ηαζ
Σεπκμθμβίαξ.
ηαζ ημ Laboratory of Hemodynamics and Cardiovascular Technology, Swiss Federal Institute
of Technology (EPFL), A.E.I. Δθαεηίαξ.
ζημ πθαίζζμ ημο Μέηνμο 8.3 ημο Δ.Π. Ακηαβςκζζηζηυηδηα – Γ΄ Κμζκμηζηυ Πθαίζζμ ηήνζλδξ.

Ένβμ Π.ΔΝ.Δ.Γ. 2003 ιε ηςδζηυ ΓΓΔΣ:03ΔΓ/262

iii

iv

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΘΔΜΑ: Μεθέηδ ημο ημπζημφ αζιμδοκαιζημφ πανάβμκηα ζηζξ ανηδνζμθθεαζηέξ ακαζημιχζεζξ
ΤΠΟΦΖΦΗΟ ΓΗΓΑΚΣΟΡΑ: Θειζζημηθήξ Μάκμξ
ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ςηνάηδξ Σζαββάνδξ, Γζεοεοκηήξ ημο Δνβαζηδνίμο Βζμνεοζημιδπακζηήξ ηαζ
Βζμσαηνζηήξ Σεπκμθμβίαξ ημο Σμιέα Ρεοζηχκ, Καεδβδηήξ ηδξ πμθήξ Μδπακμθυβςκ
Μδπακζηχκ ημο Δεκζημφ Μεηζυαζμο Πμθοηεπκείμο.
ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ:
Δνβαζηήνζμ Βζμνεοζημιδπακζηήξ ηαζ Βζμσαηνζηήξ Σεπκμθμβίαξ ημο Σμιέα Ρεοζηχκ, ηδξ
πμθήξ Μδπακμθυβςκ Μδπακζηχκ ημο Δεκζημφ Μεηζυαζμο Πμθοηεπκείμο. Γζεοεοκηήξ:
ςηνάηδξ Σζαββάνδξ, Καεδβδηήξ.
Κέκηνμ Πεζναιαηζηήξ Υεζνμονβζηήξ ημο Ηδνφιαημξ Ηαηνμαζμθμβζηχκ Δνεοκχκ ηδξ Αηαδδιίαξ
Αεδκχκ. Γζεοεοκηήξ: Πακαβζχηδξ Καναβζακκάημξ, Οιυηζιμξ Καεδβδηήξ
ΣΡΗΜΔΛΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: Σζαββάνδξ ςηνάηδξ, Καεδβδηήξ (επζαθέπςκ)
Καναβζακκάημξ Πακαβζχηδξ, Οιυηζιμξ Καεδβδηήξ
Μαεζμοθάηδξ Γδιήηνζμξ, Ακαπθδνςηήξ Καεδβδηήξ

ΔΠΣΑΜΔΛΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
Σζαββάνδξ ςηνάηδξ, Καεδβδηήξ, πμθήξ Μδπακμθυβςκ Μδπακζηχκ Δ.Μ.Π. (επζαθέπςκ)
Καναβζακκάημξ Πακαβζχηδξ, Οιυηζιμξ Καεδβδηήξ, Ηαηνζηήξ πμθήξ Δ.Κ.Π.Α.
Μαεζμοθάηδξ Γδιήηνζμξ, Ακαπθδνςηήξ Καεδβδηήξ, πμθήξ Μδπακμθυβςκ Μδπακζηχκ Δ.Μ.Π.
Παπακηχκδξ Γδιήηνζμξ, Καεδβδηήξ, πμθήξ Μδπακμθυβςκ Μδπακζηχκ Δ.Μ.Π.
Ακαβκςζηυπμοθμξ Ηςάκκδξ, Δπζη. Καεδβδηήξ, πμθήξ Μδπακμθυβςκ Μδπακζηχκ Δ.Μ.Π.
Καηίζδξ Ηςάκκδξ, Δπίημονμξ Καεδβδηήξ, Ηαηνζηήξ πμθήξ, Δ.Κ.Π.Α.
Γάαμξ Κςκζηακηίκμξ, Δνεοκδηήξ Γ, Η.ΗΒ.Δ.Α.Α.

v

vi

Αθζενςιέκμ ζηδκ ιαηανζζηή ιδηένα ιμο Rosemary ηαζ ζε υθμοξ ημοξ πάζπμκηεξ
απυ κεθνζηή ακεπάνηεζα
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ
Κάκμκηαξ ιζα πανάθναζδ ημο βκςζημφ απμθεέβιαημξ ημο Νεφηςκα. Θα ιπμνμφζα κα
πς: "Ακ ηαηάθενα κα ηεθεζχζς αλζμπνεπχξ αοηυ ημ δζδαηημνζηυ, είκαζ επεζδή ζηάεδηα ζημοξ
χιμοξ βζβάκηςκ". Πμζμζ είκαζ μζ βίβακηέξ ιμο; Πμθθμί, πάνα πμθθμί, βζ' αοηυ εα ήεεθα ηδκ
οπμιμκή ζαξ, ιζαξ ηαζ θίβα πνάβιαηα είκαζ πεζνυηενα απυ ηδκ απανζζηία.
Ήεεθα πνχημκ κα εοπανζζηήζς ημκ επζαθέπμκηα Καεδβδηή ιμο ημκ η. ςηνάηδ
Σζαββάνδ, πμο είκαζ ηαζ οπεφεοκμξ ημο ενβαζηδνίμο Βζμνεοζημιδπακζηήξ ηαζ Βζμσαηνζηήξ
Σεπκμθμβίαξ ηαεχξ ηαζ ημο πνμβνάιιαημξ, βζαηί πίζηερε ζε ειέκα ηαζ ιμο έδεζλε εζθζηνζκέξ ηαζ
αιένζζημ εκδζαθένμκ ηαε' υθδ ηδκ δζάνηεζα ηδξ δζαηνζαήξ ιμο. Με ζηήνζλε πακημζμηνυπςξ, ιε
έλοπκμοξ ηαζ ζοκενβάζζιμοξ θμζηδηέξ, ιε οθζημηεπκζηή οπμδμιή, ιε ηδκ ιαηνυπνμκδ ειπεζνία
ημο ζημκ ενεοκδηζηυ πχνμ, αθθά ηαζ ιε ημ ηαθυ ηαζ εθπζδμθυνμ θυβμ ημο, υηακ ημ δεζηυ
ανίζημκηακ ημκηά ζημ καδίν. Με δίδαλε δ απθυηδηα, πναυηδηα, οπμιμκή ηαζ ηαθμζφκδ ημο.
είκαζ έκαξ ηαθυξ επζζηήιμκαξ, ια πνμπακηυξ άκενςπμξ.
Μεηά ημκ επζαθέπμκηα ηαεδβδηή ιμο εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ημκ ηαεδβδηή ηδξ
ηνζιεθμφξ επζηνμπήξ ιμο ηαζ δζεοεοκηή ημο Κέκηνμο Πεζναιαηζηήξ Υεζνμονβζηήξ ημο ΗΗΒΔΑΑ
η. Πακαβζχηδ Καναβζακκάημ, ζημ μπμίμ έβζκακ υθα ηα πεζνάιαηα. Σμκ εοπανζζηχ βζα ηδκ
ιένζικα, ημ ηυπμ ηαζ ηδκ αβάπδ πμο ηαηέααθθε βζα κα θηζάλεζ ημ οπένμπμ αοηυ ενβαζηήνζμ, ημ
μπμίμ λεπςνίγεζ βζα ηδκ ηεπκμθμβζηή οπμδμιή, αθθά ηαζ βζα ημ θζθζηυ ενβαζζαηυ ημο ηθίια. Σμκ
εοπανζζηχ βζα ηα mini ιαεήιαηα ζαηνζηήξ, πμο ιμο έηακε, ηαζ βζα ηα πναηηζηά πνμαθήιαηα,
πμο ήηακ πάκηα πνυεοιμξ κα θφζεζ. Με δίδαλε ημ πζμφιμν, ηδ κεακζηή γςκηάκζα ηαζ ημ
εκδζαθένμκ ημο βζα ημκ πάζπμκηα άκενςπμ. Γζα ιέκα είκαζ πνυηοπμ πνζζηζακμφ βζαηνμφ, βζα ημκ
μπμίμ μ Ηππμηνάηδξ εα είκαζ υκηςξ οπενήθακμξ.
Έπεζηα, εα ήεεθα κα εηθνάζς ηδκ εηηίιδζδ ηαζ ηζξ εοπανζζηίεξ ιμο ζημοξ ααζζημφξ
ζοκηεθεζηέξ ημο ενβαζηδνίμο Διαζμιδπακζηήξ, ζημ μπμίμ πενκμφζα ηζξ πενζζζυηενεξ χνεξ ηδξ
διέναξ ιμο. Σμκ ενεοκδηή ειαζμιδπακζηήξ Γνα Γδιήηνζμ μηυθδ, πμο ήηακ μ ζηοθμαάηδξ ηαζ
ζοκημκζζηήξ πνμβνάιιαημξ, ιεηά ημκ ηαεδβδηή ιμο η. ςηνάηδ Σζαββάνδ. Δοπανζζηχ βζα ημκ
πνυκμ πμο ιμο αθζένςζε, δζμνεχκμκηαξ ηα βναπηά ιμο, δζδάζημκηαξ ιε ηζ ζδιαίκεζ αζμθμβζηυ
πείναια ηαζ πςξ πνέπεζ κα βίκμκηαζ μζ ιεηνήζεζξ ηαζ δ ζοββναθή επζζηδιμκζηχκ άνενςκ. ημ
πνυζςπυ ημο ανήηα ημκ επζζηήιμκα, πμο θακηαγυιμοκα, ημκ άκενςπμ αθζενςιέκμ ζημ
πνμαβςβή ηδξ ακενχπζκδξ βκχζδξ, ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ έκα Πνμιδεέα, πμο ζημκ αβχκα ημο
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αβκμεί ηδκ ακάβηδ ημο θαβδημφ, ημο φπκμο ηαζ ηδξ δζαζηέδαζδξ, πςνίξ κα παναιεθεί υιςξ ηδκ
μζημβέκεζα ημο. Μαγί ιε αοηυκ εα ήεεθα εοπανζζηήζς ηαζ ημκ οπεφεοκμ ηεπκζημφ ελμπθζζιμφ η.
Κςκζηακηίκμ Γδιδηνίμο, πμο ηάθοπηε ηδκ άβκμζα ηαζ ηα ζθάθιαηα ιμο, ζδζαίηενα ζηα πνχηα
πεζνμονβεία, αθθά ηαζ πμο ιεηέθναγε ηδκ βθχζζα ηςκ βζαηνχκ ζηδκ βθχζζα ημο ιδπακζημφ ηαζ
ημ ακηίζηνμθμ. Γεκ λεπκχ ηζξ ςναίεξ ζδέεξ ημο ζηα πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηχπζγα, αθθά ηαζ ηδκ
εαοιαζηή ηαηακυδζδ, πμο έδεζπκε πνμξ υθμοξ.
Υςνίξ ημ ζαηνζηυ πνμζςπζηυ ηςκ πεζνμονβείςκ ιαξ εα ήηακ αδφκαημκ ημ μπμζμδήπμηε in
vivo πείναια. Δοπανζζηχ, θμζπυκ, εενιά ημκ αββεζμπεζνμονβυ ιαξ ηαζ Λέηημνα η. Ηςάκκδ
Καηίζδ, ηδκ "πεζνμονβζηή ιδπακή", ηαηά ηα θεβυιεκα ηςκ ζοκενβαηχκ ημο, βζα ηζξ άπεζνεξ
ενβαημχνεξ πμο αθζένςζε ζηα πεζνμονβεία ιαξ. Με δίδαλε δ απθυηδηα, εεηζηυηδηα, οπμιμκή
ηαζ ημ πζμφιμν ημο. Μαγί ιε αοηυκ εοπανζζηχ ηαζ ημκ πεζνμονβυ ηηδκίαηνμ ιαξ η. Μζπάθδ
Καηζζιπμφθα ηαζ ημκ αμδευ πεζνμονβυ η. Μζπάθδ Πενμφθδ, βζα ηδκ οπμιμκή πμο έδεζλακ ζηδκ
άβκμζα ιμο ηαζ ζηζξ θαεζκέξ ζδέεξ ιμο. Δοπανζζηχ ηαζ ηδκ πνμσζηαιέκδ ηςκ πεζνμονβείςκ ηα
Κίνηδ Λεαέκηδ βζα ημκ άρμβμ ζοκημκζζιυ ηαζ πνμβναιιαηζζιυ ηςκ πεζναιάηςκ ιαξ ηαεχξ ηαζ
ημκ ενβαθεζμδυηδ κμζδθεοηή η. Νζηυθαμ Κμοηζμβζχνβμ, βζα ημκ πνυκμ πμο αθζένςζε ηαζ ηζξ
ελοπδνεηήζεζξ ημο ζπεηζηά ιε αοηά πμο ήεεθα κα δμηζιάζς ζηα πεζνάιαηα.
Έκα ιεβάθμ ιένμξ ηδξ ενβαζίαξ ιμο αζπμθείηαζ ιε ημκ οπένδπμ, μ μπμίμξ έβζκε ζε
άιεζδ ζοκενβαζία ιε ημ ενβαζηήνζμ Κανδζάξ - Αββείςκ ημο ΗΗΒΔΑΑ. Θα ήηακ θμζπυκ ιεβάθδ
πανάθεζρδ, ακ δεκ ακέθενα ημοξ ζοκενβάηεξ ιμο ζημκ οπένδπμ. Πνχημκ, εα ήεεθα κα
εοπανζζηήζς ημκ οπεφεοκμ ημο ενβαζηδνίμο ημκ Δνεοκδηή ζαηνυ η. Κςκζηακηίκμ Γάαμ βζα ημ
ιεβάθμ εκδζαθένμκ ηαζ ηδκ ζοιπανάζηαζδ, πμο ιμο έδεζλε ελανπήξ, αθθά ηαζ βζα ηδκ
ηαηακυδζδ βζα ηάπμζεξ γδιζέξ πμο έβζκακ. Με δίδαλε δ απθυηδηα, ημ πζμφιμν, δ ιεβαθμηανδία
ηαζ ημ ροπζηυ ημο ζεέκμξ. Γεκ εα ιπμνμφζα κα ιδκ ηάκς ικεία ηαζ ζηδκ οπμρήθζα δζδάηηςν
ηαζ κμζδθεφηνζα Αζιζθία Βανεθά, πμο ένπεηαζ πνχηδ ζημκ ανζειυ ενβαημςνχκ πμο
αθζενχεδηακ ζηδκ δζαηνζαή ιμο. Ζ ηαθμζφκδ, ημ θζθυηζιμ ηαζ δ ενβαηζηυηδηα ηδξ ιε δίδαλακ
πμθθά.
Σμ δζδαηημνζηυ είπε έκημκμ ημ ζημζπείμ ηδξ ζοκενβαζίαξ. Βαζζηή ζοκενβία οπήνλε ιε
ημοξ άθθμοξ δφμ οπμρήθζμοξ δζδάηημνεξ ημκ Δθεοεένζμ Κνίεανδ ηαζ ηδκ Αεδκά Γζαββίκδ. Γεκ
ημοξ αζζεάκεδηα απθά ςξ ζοκάδεθθμοξ, αθθά πενζζζυηενμ ςξ ηαθμφξ θίθμοξ. Σμοξ εοπανζζηχ,
πμο ιε ηδκ ακενςπζά ημοξ, έηακακ ηδκ ηαεδιενζκυηδηα ιμο ηυζμ πζμ υιμνθδ.
Πμθθμί είκαζ ηαζ μζ θμζηδηέξ ημο Πμθοηεπκείμο πμο ζοκενβάζηδηακ ιαγί ιμο, ιε ζημπυ
κα ιε αβάθμοκε θίβμ απυ ηδκ δφζημθή ιμο εέζδ. Σμοξ εοπανζζηχ υθμοξ ηαζ ιε πνχημκ ημκ
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ηαεδβδηή η. ςηνάηδ Σζαββάνδ, πμο ιμο ημοξ έζηεζθε. Θα εοπανζζηήζς πνχηα ηδκ Μανίηα
Πδθμφ βζα ηδκ ενβαηζηυηδηα ηαζ ηδκ εοζηνμθία ηδξ, πμο βνήβμνα ηαηέδεζλε ηζ ιπμνεί κα βίκεζ
ηαζ ηζ δεκ ιπμνεί κα βίκεζ ζημ εέια ηδξ βεςιεηνίαξ, εκχ ηαοηυπνμκα δεκ ιμο ηνάηδζε ηαηία βζα
ηδκ αδζηία, πμο έβζκε εζξ αάνμξ ηδξ. Έπεζηα, κα εοπανζζηήζς ημοξ "ιάνηονεξ" θίθμοξ ιμο, ημκ
ζοιθμζηδηή Γεχνβζμ Σζανμοπά ηαζ ημκ Ηςάκκδ Μυζπμ, πμο οπμιέκμκηαξ ηζξ ηαημοπίεξ ηδξ
πμθθήξ δμοθεζάξ ηαζ ηδξ αυναηδξ βναιιήξ ηενιαηζζιμφ, αθθά ηαζ άθθεξ πζέζεζξ ηδξ γςήξ ημοξ,
ηαηέθδλακ κα αννςζηήζμοκ, εοηοπχξ πνμζςνζκά. Σέθμξ, εοβκςιμκχ ηαζ ημκ Γεχνβζμ
ηενβζυπμοθμ πμο ιε ιφδζε ανπζηά ζημκ ηυζιμ ημο Fluent ηαζ GAMBIT, αθθά ηαζ ιε δίδαλε
πχξ κα ιδκ οπμηφπης ζηζξ δοζημθίεξ ηδξ γςήξ.
Τπάνπμοκ, υιςξ, ηαζ πμθθμί πμο ζοκεζζθένακε αθθά ηεθζηά λεπκζμφκηαζ, βζαηί δεκ
ένπμκηαζ ζε άιεζδ επαθή ιε ημκ δζδαηημνζηυ. Έηζζ, εα λεηζκήζς εοπανζζηχκηαξ ημκ η.
Νζηυθαμ Κςζημιδηζυπμοθμ ημκ δζεοεοκηή ημο μίημο πεζναιαηυγςςκ βζα ημ πνυηοπμ ηέκηνμ
πμο δδιζμφνβδζε, αθθά ηαζ ηδ ζδζαίηενδ θνμκηίδα πμο έδεζλε βζα ημοξ πμίνμοξ ημο πνςημηυθθμο
ιαξ. Δπίζδξ, δεκ λεπκχ ημοξ ηεπκμθυβμοξ ηαζ θνμκηζζηέξ ηδξ ιμκάδαξ γςζηχκ πνμηφπςκ, πμο
πενζέεαθρακ, θνυκηζζακ ηαζ ιεηαηζκμφζακ ημοξ ιεβαθυζςιμοξ πμίνμοξ ιαξ, ιε πνχημ ημκ
Δοάββεθμ Μπαθάθα πμο ήηακ ηαζ ακαζζεδζζμθυβμξ ιαξ. Αηυιδ, εα ήεεθα κα εηθνάζς ημ
ααεφηαημ ζεααζιυ ηαζ εοβκςιμζφκδ βζα ημκ Αεακάζζμ Νζημθάμο ημκ ηαθυ ιμο θίθμ ηαζ ζμθυ
δάζηαθμ γςήξ, βζα ηδκ ηαθή ημο πανέα ηαζ ηζξ ακεηηίιδηεξ ζοιαμοθέξ ημο. Γεκ λεπκχ ηαζ ηδκ
η. Λίγα ιαξ, πμο θνυκηζγε, ηαηά ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ, ημ ενβαζηήνζμ. Άλζα εοπανζζηίαξ είκαζ ηαζ
δ θίθδ ιμο Άθηδζηδξ Καπεθμφγμο, βζα ηζξ αζιαημθμβζηέξ ακαθφζεζξ, δ Άνηειδξ Υαθεπθζυβθμο,
δ αζαθζμεδηάνζμξ ιαξ, βζα ηδκ έβηαζνδ πανάδμζδ ηςκ άνενςκ πμο ράπκαιε ηαεχξ ηαζ δ μιάδα
ηδξ πθδνμθμνζηήξ βζα ηδκ ζηήνζλδ ζε μπμζμδήπμηε γήηδια πνμέηοπηε ιε ημοξ Ζ/Τ.
Σέθμξ, εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ηαζ ηάπμζμοξ εζδήιμκεξ ζημκ πχνμ ημοξ, πμο ιε
αμήεδζακ κα θφζς πνμαθήιαηα πάκς απυ ηζξ δοκάιεζξ ιμο. Έηζζ, εηηζιχ ημκ πνυκμ ηαζ ηζξ
ζδέεξ, πμο ιαξ έδςζε άπθεηα, βζα ηα πνμαθήιαηα Fluent μ δζεοεοκηήξ ηδξ Simtec Inc. η.
Γδιήηνζμξ μθζαθίδδξ, βζα ηδκ επελενβαζία εζηυκαξ οπενήπμο ιε MATLAB μ δζεοεοκηήξ ηςκ
οπενδπμηανδζμβνάθςκ Philips η. Αεακάζζμξ Λμφπαξ ηαζ μ ηεπκζηυξ ζοκηδνήζεςκ βζα ημοξ
οπενδπμηανδζμβνάθμοξ ηδξ General Electric Κμζιάξ Μπεκεηυξ.
Δοπανζζηχ επίζδξ υζμοξ ιε αμήεδζακ ζηδκ ζοββναθή ηαζ ηδκ θεηηζηή δζυνεςζδ ημο
ηεζιέκμο, υζδ πνμθάααιε ημοθάπζζημκ. Σμκ ημοιπάνμ ιμο Δθεοεένζμ Κναααανίηδ βζα ηζξ
εφζημπεξ παναηδνήζεζξ ημο ηαζ ημ έθεβπμ ημο 4μο ηεθαθαίμο, ηδκ λαδέθθδ ιμο μθία
Γζακκμπμφθμο βζα ηδκ ιεηάθναζδ ηδξ δδιμζίεοζήξ, ζηδκ μπμία ζηδνίγεηαζ ημ 4μ ηεθάθαζμ,
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ηαεχξ ηαζ ημκ αδεθθυ ηαζ ημκ παηένα ιμο, πμο απθυπενα ιε ζηήνζλακ ζε υπμζα ακάβηδ ηαζ ακ
είπα ζε ηάεε θάζδ ημο δζδαηημνζημφ ιμο.
Λάεμξ είκαζ κα ιείκς ιυκμ ζημοξ ακενχπμοξ ημο πανυκημξ ηαζ κα λεπάζς αοημφξ πμο
ιε έθενακ ιέπνζ εδχ (οπμιμκή πθδζζάγμοιε!). Ανπίγς ιε ημκ παηένα ιμο Ακηχκζμ, πμο έβζκε
μθμηαφηςια βζα ηδκ πνυμδμ ηςκ παζδζχκ ημο. Θα είκαζ πάκηα ακελίηδθδ ζηδκ ικήιδ ιμο, δ
λεπςνζζηή αβάπδ ημο ηαζ ημ πανάδεζβια ηδξ ενβαηζηυηδηαξ ηαζ ημο θζθυηζιμο, πμο ιαξ
πανέδςζε ςξ ηθδνμκμιζά. Σδκ ιαηανζζηή ιδηένα ιμο Rosemary, πμο ζημκ δεφηενμ ημηεηυ,
πνμηίιδζε κα έπς έκα αδεθθυ απυ ημ κα έπεζ ηδκ οβεία ηδξ. Σμκ αβαπδηυ αδεθθυ ιμο
Αθέλακδνμ, ημ αίια ιμο, βζα ηδκ ηαθή ημο ζοκηνμθζά ζηδκ πανά ηαζ ζημ πυκμ. Σδκ εεία ιμο
Δθέκδ Παπαζηενβίμο πμο ήηακ ιδηένα ηαζ βζαβζά, υηακ δεκ είπα μφηε ιδηένα μφηε βζαβζά. Σμκ
δάζηαθμ ιμο Γδιήηνζμ Βενοαάηδ, πμο ζηάεδηε ςξ δεφηενμξ παηέναξ, ιαεαίκμκηαξ ιμο ηδκ
ζδιαζία ηδξ έλοπκδξ δμοθεζάξ, ηδξ ηαθήξ αοημπεπμίεδζδξ ηαζ ηδξ οπενκίηδζδξ ημο θυαμο. Σδκ
Άκκα, ηδκ δεφηενδ ζφγοβμ ημο παηένα ιμο, πμο ιαξ αβηάθζαζε ιε αβάπδ ηαζ ιε πνμεοιία πάκηα
αμδεμφζε ζε υ,ηζ είπαιε ακάβηδ.
Θα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ηαζ ημοξ δαζηάθμοξ, πμο ήηακ ζηαειμί ζηδκ γςή ιμο. Σμκ
ηαεδβδηή ιαεδιαηζηχκ Υανίθαμ Κμοηζάημ, πμο πίζηερε ζηζξ δοκαηυηδηεξ ιμο ηαζ ιε έιαεε κα
ζηέθημιαζ, άθθα ηαζ υθμοξ ημοξ άθθμοξ ζδιακηζημφξ δαζηάθμοξ εεηζηήξ ηαηεφεοκζδξ ημκ Γνα
Αεακάζζμ Φίθδ, Γζμκφζζμ Φναβηάημ ηαζ Πακαβζχηδ Μυνθδ. Δπίζδξ, εοβκςιμκχ ημοξ
δαζηάθμοξ θζθμθμβζηχκ Ακαζηάζζμ Μπέημ ηαζ Μζπαθυπμοθμ, πμο ιε αμήεδζακ κα ακαπεχ απυ
ηδκ "Γναιιζηή Β" ζηδκ δδιμηζηή βθχζζα ηαεχξ ηαζ απυ ημ πάμξ ζηδκ ζπεηζηή δμιή, χζηε κα
ηαηαθαααίκμοκ ηαζ μζ άθθμζ ηζ βνάθς. Σέθμξ, εα ήεεθα κα γδηήζς ζοβκχιδ απυ μπμζμκδήπμηε
δεκ ακέθενα απυ ακενχπζκδ αδοκαιία ή έθθεζρδ πχνμο.
Γεκ είπα ζηεθηεί πμηέ κα ηάκς δζδαηημνζηυ, ηνεζξ ιήκεξ πνζκ ημ ανπίζς ιάθζζηα,
βεθμφζα ζηδκ ζδέα ημο. Σμ άνπζζα, υιςξ, βζαηί ημ εεχνδζα ςξ ηάθεζια, εεςνχκηαξ ζδζαίηενα
ζπάκζμ κα ιμο πνμηαεεί πεζναιαηζηυ δζδαηημνζηυ ζηδκ Δθθάδα βζα ηδκ αννχζηζα πμο έπαζπε δ
ιδηένα ιμο, πςνίξ ηακ κα λένεζ ηακείξ ημ πανεθευκ ιμο. Πάκηα έραπκα βζα ηάηζ ιε κυδια ηαζ
ζηα ιάηζα ιμο δ πνμμπηζηή αοηή ήηακ βειάηδ κυδια, κα αάθς έκα θζεανάηζ ζηδκ πνμζπάεεζα
αεθηίςζδξ ηδξ γςήξ ηςκ κεθνμπαεχκ.
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Μεηά απυ πέκηε πνυκζα δεκ λένς ακ πέηοπα ημ ζηυπμ ιμο ιε ηδκ δδιμζίεοζδ πμο
ζηείθαιε ή ακ ημ πεηφπς ιε ιζα πζεακή δεφηενδ, αθθά έπς ήζοπδ ηδκ ζοκείδδζδ ιμο, αθμφ
έηακα υηζ ιπμνμφζα. Ξένς, επίζδξ, υηζ πμθθέξ θμνέξ δεκ έπεζ ζδιαζία μ πνμμνζζιυξ αθθά ημ
ηαλίδζ, υπςξ θέεζ ηυζμ υιμνθα μ Κααάθδξ ζηδκ "Ηεάηδ":
"α αβεζξ ζημ πδβαζιυ βζα ηδκ Ηεάηδ,
κα εφπεζαζ κα' καζ ιαηνφξ μ δνυιμξ,
βειάημξ πενζπέηεζεξ, βειάημξ βκχζεζξ
…
Ζ Ηεάηδ ζ' έδςζε η' ςναίμ ηαλίδζ.
Υςνίξ αοηή δεκ εα' αβαζκεξ ζημκ δνυιμ.
Αθθά δεκ έπεζ κα ζε δχζεζ πζα.
Κζ ακ πηςπζηή ηδκ ανεζξ, δ Ηεάηδ δε ζε βέθαζε.
Έηζζ ζμθυξ πμο έβζκεξ, ιε ηυζδ πείνα,
ήδδ εα ημ ηαηάθααεξ μζ Ηεάηεξ ηζ ζδιαίκμοκ."
Καζ ακαιθζζαήηδηα, είιαζ ηαηεκεμοζζαζιέκμξ ιε ημ ηαλίδζ, αθμφ λένς πυζμ ςθεθήεδηα
απυ υθα αοηά πμο έγδζα ηαζ έιαεα. Μα, ιε ηυζμοξ οπένμπμοξ ακενχπμοξ, πχξ κα ιδκ είιαζ
ηενδζζιέκμξ; Έηζζ, ηαηαθήβς ζηδκ ηεθεοηαία ιμο εοπανζζηία, πμο απεοεφκεηαζ πνμξ ημκ Θευ.
Σμκ εοπανζζηχ απυ ηα αάεδ ηδξ ροπήξ ιμο, βζα ημ οπένμπμ ηαλίδζ πμο ιμο πάνζζε, βζα ηδκ
θνμκηίδα ηαζ ηδκ αβάπδ Σμο ηαζ Σμο γδηχ κα είκαζ πάκηα ιαγί ιμο, υπςξ ιαξ οπμζπέεδηε:
"ζδμφ εβχ ιεε' οιχκ εζιί πάζαξ ηαξ διέναξ έςξ ηδξ ζοκηεθείαξ ημο αζχκμξ. αιήκ"
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Ζ ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (ΑΦΔ) είκαζ ιζα γςηζηήξ ζδιαζίαξ αββεζμπεζνμονβζηή
επέιααζδ πμο βίκεηαζ ζε πάζπμκηεξ απυ κεθνζηή ακεπάνηεζα ηεθζημφ ζηαδίμο. Υάνδ ζε αοηήκ,
επζηοβπάκμκηαζ μζ απαζημφιεκεξ βζα ηδκ αζιμηάεανζδ ορδθέξ πανμπέξ. Γζα έκα ιεβάθμ πμζμζηυ
ηςκ κεθνμπαεχκ, 70% ζηζξ ΖΠΑ ηαζ θζβυηενμ ζηδκ Δονχπδ, επζθέβεηαζ δ πνήζδ ζοκεεηζημφ
ιμζπεφιαημξ, ζοκήεςξ απυ εηηεηαιέκμ πμθοηεηναθθμομνμαζεοθέκζμ (e-PTFE), βζα ηδκ
δδιζμονβία ηδξ ΑΦΔ, ζδζαίηενα ζηζξ πενζπηχζεζξ αζεεκχκ ιεβάθδξ δθζηίαξ, δζααδηζηχκ ηαζ ζε
εηείκμοξ πμο έπμοκ απμννίρεζ θίζημοθα ζημ πανεθευκ. Γοζηοπχξ, μζ αββεζαηέξ πνμζπεθάζεζξ,
ζδζαίηενα ζηδκ πενίπηςζδ ζοκεεηζηχκ ιμζπεοιάηςκ, πανμοζζάγμοκ ζοπκέξ ιεηεβπεζνδηζηέξ
επζπθμηέξ, πμο ζπεηίγμκηαζ ζοκήεςξ ιε ηδκ απχθεζα ααηυηδηαξ. ε πάκς απυ 85% ηςκ
πενζπηχζεςκ δ αζηία απυθναλδξ είκαζ δ ενυιαςζδ ζηδκ θθεαζηή ακαζηυιςζδ, θυβς ζκμιοζηήξ
οπενπθαζίαξ (ΗΤ). Ζ πανμφζα ααηυηδηα ηςκ ιμζπεοιάηςκ έκα ηαζ δφμ πνυκζα ιεηά ηδκ
δδιζμονβία ηδξ ΑΦΔ είκαζ 50% ηαζ 25% ακηίζημζπα. Πανά ηζξ ζμαανυηαηεξ επζπηχζεζξ ζηδκ
οβεία ηςκ αζεεκχκ ηαζ ηδκ ζδιακηζηή επζαάνοκζδ ημο ζοζηήιαημξ οβείαξ, δεκ έπμοκ ανεεεί
έςξ ηχνα μζ αηνζαείξ αζηίεξ ειθάκζζδξ ηδξ ΗΤ, μφηε ηαζ απμηεθεζιαηζηά ιέηνα βζα ηδκ
ακηζιεηχπζζδξ ηδξ.
ηα πθαίζζα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ δδιζμονβήεδηε ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία ιε ηδ
πνήζδ ζοκεεηζηχκ ιμζπεοιάηςκ e-PTFE ιεηαλφ ηδξ δελζάξ ημζκήξ ηανςηίδαξ ηαζ ηδξ
μιυπθεονδξ ηδξ έζς ζθαβίηζδαξ ζε εζημζζηέζζενζξ οβζείξ πμίνμοξ Landrace. Σα γχα
πςνίζεδηακ ηοπαία ζε ηνεζξ ζζάνζειεξ μιάδεξ ηαζ εοεακαηχεδηακ δεηαπέκηε διένεξ, έκακ ηαζ
ηνεζξ ιήκεξ ιεηά ηδ δδιζμονβία ηδξ ΑΦΔ. Πνζκ ηαζ ιεηά ηδ δδιζμονβία ηδξ ΑΦΔ έβζκακ in vivo
(ζε γχκηεξ μνβακζζιμφξ) ηαηαβναθέξ: α) ηδξ αζιαηζηήξ πίεζδξ ιε εκδμαββεζαημφξ ηαεεηήνεξ
πίεζδξ, α) ηδξ νμήξ ιε πενζαββεζαηά πανμπυιεηνα ηαζ οπένδπμ Doppler ηαζ β) ηδξ ιεηααμθήξ
δζαιέηνμο ιε εζδζημφξ πζεγμηνφζηαθθμοξ οπενήπςκ, εκχ μζ ιεηνήζεζξ αοηέξ επακαθήθεδηακ
ηαζ πνζκ ηδκ εοεακαζία. Δπίζδξ, πνζκ ηδκ εοεακαζία έβζκε αββεζμβναθία βζα ηδκ ακάδεζλδ ηδξ
βεςιεηνίαξ ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ, πμο είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ δδιζμονβία ημο
οπμθμβζζηζημφ ιμκηέθμο, εκχ ιεηά ηδκ εοεακαζία, ηυζμ ζηα ακαζημιςιέκα αββεία υζμ ηαζ ζηα
ακηίζημζπα εηενυπθεονα, ζηα μπμία δεκ είπε βίκεζ πεζνμονβζηή επέιααζδ ηαζ εεςνήεδηακ
θοζζμθμβζηά, έβζκε: α) ζζημιμνθμιεηνζηή ιεθέηδ ιε μπηζηυ ιζηνμζηυπζμ ηαζ ζηενεμζηυπζμ, α)
ακμζμσζημπδιζηή ακάθοζδ ιε ζοκεζηζαηυ ιζηνμζηυπζμ (ίδζμ ενεοκδηζηυ πνυβναιια
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δζαθμνεηζηυ

δζδαηημνζηυ)

ηαζ

β)

ειαζμιδπακζηή

ιεθέηδ

ιε

πεζναιαηζηή

ζοζηεοή

δζάηαζδξ/επζιήηοκζδξ (ίδζμ ενεοκδηζηυ πνυβναιια δζαθμνεηζηυ δζδαηημνζηυ).
ηδκ δζαηνζαή ηαηά πνχημ θυβμ ελεηάζηδηε δ ιεηααμθή ηδξ αζιμδοκαιζηήξ ζηδκ
ζθαβίηζδα θθέαα ηαζ ηδκ ηανςηίδα ανηδνία ζε ανηδνζμθθεαζηή ακαζηυιςζδ. Καηά δεφηενμ
θυβμ ακαπηφπεδηε ιεεμδμθμβία οπμθμβζζιμφ ηςκ δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ (ΓΣ) ηαζ ηδξ πανμπήξ ιε
οπένδπμ. Ζ ζθαβίηζδα θθέαα ελεηάζηδηε, ζηδκ πενίπηςζδ πμίνμο, έκα ιήκα ιεηά ηδκ ΑΦΔ ιε
οπμθμβζζηζηυ ιμκηέθμ Fluent-Gambit, πνδζζιμπμζχκηαξ πναβιαηζηή βεςιεηνία ηαζ μνζαηέξ
ζοκεήηεξ, ιε ζημπυ κα δζενεοκδεμφκ μζ αζηίεξ πμο μδδβμφκ ζηδκ ενυιαςζδ ηςκ ΑΦΔ. Ζ
ηανςηίδα ελεηάζηδηε πνζκ ηαζ αηνζαχξ ιεηά ηδκ δδιζμονβία ΑΦΔ ζε 13 πμίνμοξ ιε παθιζηυ
οπένδπμ Doppler, δίκμκηαξ ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηδκ πμζμηζημπμίδζδ ημο θαζκυιεκμο ηδξ
οπμηθμπήξ ηαζ ζοζπεηίγμκηαξ ηα απμηεθέζιαηα ιε ηα ακηίζημζπα εονήιαηα ηδξ ζζημθμβίαξ. Γζα
ημοξ 13 πνμακαθενεέκηεξ πμίνμοξ, οπμθμβίζηδηακ μζ δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ ηαζ δ πανμπή ηαζ ιε
έβπνςιμ M-mode οπένδπμ, ιέζς ηχδζηα, πμο ακαπηφπεδηε ζε MATLAB. ηδ ζοκέπεζα βίκεηαζ
ζοκμπηζηή απανίειδζδ ηςκ ζοιπεναζιάηςκ ζηα μπμία ηαηαθήλαιε.
ημ θθεαζηυ ζηέθμξ ημ πεζναιαηζηυ ηαζ ιεηνδηζηυ πνςηυημθθμ πμο αημθμοεήεδηε
ζοκδφαζε in vivo αζιμδοκαιζηή, οπμθμβζζηζηή νεοζημιδπακζηή, ζζημθμβία ηαζ ιδπακζηή ημο
ημζπχιαημξ, πμο πναβιαημπμζήεδηακ ζε πμίνμ, έκα ιήκα ιεηεβπεζνδηζηά, ιε ζημπυ ηδκ
δζελμδζηή ιεθέηδ ηδξ ΗΤ ζηδκ θθεαζηή ακαζηυιςζδ ηδξ ΑΦΔ. Ζ αββεζμβναθία θακένςζε ηδκ
φπανλδ ηνζχκ ζηεκχζεςκ ιζαξ ζημ άηνμ ημο ηεκηνζημφ θθεαζημφ ζηεθέπμοξ (ΚΦ) ηαζ άθθςκ
δφμ ζημ ιέζμ ημο πενζθενζημφ θθεαζημφ ζηεθέπμοξ (ΠΦ). Σα πενζαββεζαηά νμυιεηνα
απμηάθορακ ηδκ φπανλδ ακηζζηναιιέκδξ νμήξ (οπμηθμπή) ζημ ΠΦ, εκχ μ έβπνςιμξ οπένδπμξ
Doppler εκηυπζζε ζζπονέξ δίκεξ Dean ζηδκ ακαζημιςιέκδ θθέαα. Με ηδκ οπμθμβζζηζηή
νεοζημιδπακζηή εηηζιήεδηακ μζ ΓΣ ηαζ μζ ηακμκζημπμζδιέκεξ ηθίζεζξ ηςκ ΓΣ (ΚΚΓΣ), απυ
υπμο θάκδηε υηζ μζ πενζμπέξ, ζηδκ εββφηδηα ηδξ ακαζηυιςζδξ, πμο επδνεάγμκηαζ πενζζζυηενμ,
είκαζ δ άπς βςκία ηαζ δ πνχηδ ζηέκςζδ ημο ΠΦ. Ζ ζζημθμβία έδεζλε υηζ αολδιέκδ ΗΤ
παναηδνείηαζ ζηδκ άπς βςκία ηδξ ακαζηυιςζδξ ηαζ ζημ ΠΦ, εονήιαηα πμο ζοζπεηίζηδηακ
ηαθά ιε ηα παναπάκς απμηεθέζιαηα ημο οπμθμβζζηζημφ ιμκηέθμο. Πένακ ημφημο, υιςξ, δ
ιεηααμθή ηδξ δμιήξ ηαζ ηδξ ζφζηαζδξ ημο ημζπχιαημξ πανμοζίαζε αφλδζδ ημθθαβυκμο εζξ
αάνμξ ηδξ εθαζηίκδξ, ηάηζ πμο επζαεααζχεδηε έιιεζα απυ ηδκ ιδπακζηή ιεθέηδ ημο
ημζπχιαημξ, δ μπμία ειθάκζζε αολδιέκδ δοζηαιρία βζα ημ ΚΦ. Δπζπνυζεεηα, δ ΗΤ ηςκ
ζδιείςκ ναθήξ θαίκεηαζ υηζ ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ αολδιέκεξ ΚΚΓΣ ζηδκ βναιιή ιεηάααζδξ απυ
ιυζπεοια ζε θθέαα, πζζημπμζχκηαξ ηδκ ακάβηδ μιαθυηενςκ ηαιποθχζεςκ ζηα ημζπχιαηα ζηδκ
πενζμπή ζοιαμθήξ ιμζπεφιαημξ ηαζ θθέααξ. Σέθμξ, πνέπεζ κα ημκζζηεί υηζ δ βεςιεηνία ηδξ
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θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ απεζηυκζγε ηδκ ηεθζηή ηαηάζηαζδ ηδξ θθέααξ, θίβμ πνζκ ηδκ απχθεζα
ααηυηδηαξ, υπμο ημ ημίπςια ημο αββείμο έπεζ πνμζανιμζηεί ζηζξ κέεξ ζοκεήηεξ νμήξ. Άνα
ιεθεηάιε ηδκ ελέθζλδ ημο θαζκυιεκμο ηδξ ΗΤ ηαζ υπζ ημ ενέεζζια πμο ηδκ πνμηάθεζε, υπςξ
ζοκήεςξ.
ημ ανηδνζαηυ ζηέθμξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ παναηδνήεδηακ ζδιακηζηέξ
ιεηααμθέξ ζηδκ νμή εηαηένςεεκ ηδξ ακαζηυιςζδξ, μζ μπμίεξ ζοζπεηίζηδηακ επζηοπχξ ιε ηα
ζζημθμβζηά εονήιαηα. ημ ηεκηνζηυ ανηδνζαηυ ζηέθεπμξ (ΚΑ) δ νμή αολήεδηε ζδιακηζηά,
αθθά δ δζαηφιακζδ ηδξ ζημκ ηανδζαηυ ηφηθμ ιεζχεδηε. ημ πενζθενζηυ ανηδνζαηυ ζηέθεπμξ
(ΠΦ) δ νμή ιεζχεδηε ζδιακηζηά, εκχ δ δζαηφιακζδ ηδξ αολήεδηε, ειθακίγμκηαξ ηαηά ηδκ
δζαζημθζηή θάζδ ακηζζηνμθή ηδξ νμήξ, ημ θαζκυιεκμ ηδξ οπμηθμπήξ. Λεπημιενέζηενδ ελέηαζδ
ηδξ οπμηθμπήξ έδεζλε υηζ αφλδζδ ηδξ δζαζημθζηήξ νμή πνζκ ηδκ ΑΦΔ ζοζπεηίγεηαζ ιε αολδιέκδ
οπμηθμπή, ηάηζ πμο πζεακχξ κα μθείθεηαζ ζηδκ ιεζςιέκδ ανπζηή πενζθενζηή ακηίζηαζδ. Δπίζδξ
δζαπζζηχεδηε υηζ αφλδζδ ηδξ νμήξ ζηδκ ανηδνία ιεηά ηδκ ΑΦΔ μδδβεί ζηδκ αφλδζδ ημο πάπμοξ
ημο έλς πζηχκα ηαζ ιείςζδ ημο ιέζμο, εκχ ημ ζοκμθζηυ πάπμξ ημο ημζπχιαημξ ειθακίγεζ ιζα
μνζαηή ιείςζδ. Αηυιδ, δ αφλδζδ ηδξ νμήξ ιεηά ηδκ ΑΦΔ ζοζπεηίζηδηε ιε αφλδζδ ηδξ
εθαζηίκδξ ηαζ ηςκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ ζημ ιέζμ πζηχκα, εκχ βζα ημ ζοκμθζηυ ημίπςια
ζοζπεηίζηδηε ιυκμ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ εθαζηίκδξ.
Γζα ηδκ ιεθέηδ ηδξ νμήξ ζηδκ ανηδνία ακαπηφπεδηε ηαζ αθβυνζειμξ ζε MATLAB ιε
ζημπυ ημκ αηνζαέζηενμ οπμθμβζζιυ ηαποηήηςκ, δζαιέηνμο, δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ ηαζ
μβημιεηνζηήξ πανμπήξ ααζζγυιεκμξ ζηζξ in vivo ιεηνήζεζξ ημο έβπνςιμο M-mode οπένδπμο.
Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ιεθέηδξ έδεζλακ υηζ, εθυζμκ δ δζαηφιακζδ ηδξ νμήξ δεκ είκαζ ιεβάθδ ηαζ
δεκ παναηδνείηαζ ακηζζηνμθή ηδξ νμήξ ηαηά ημκ ηανδζαηυ ηφηθμ, μζ ηαπφηδηεξ ηαζ δ δζάιεηνμξ
ιπμνμφκ κα οπμθμβζζημφκ ιε ζηακμπμζδηζηή αηνίαεζα. Οζ δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ πμο οπμθμβίγμκηαζ
ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ ιεεμδμθμβία πανμοζζάγμκηαζ ιεζςιέκεξ έκακηζ εηείκςκ πμο εηηζιχκηαζ ιε
ημκ ηφπμ ημο Poiseuille. Σέθμξ, δ πανμπή πμο οπμθμβίγεηαζ ιε ηδκ πανμφζα ιεεμδμθμβία είκαζ
ηαηά 14% αολδιέκδ έκακηζ εηείκδξ δ μπμία εηηζιζέηαζ ιε αάζδ ηδκ ιέζδ ηαπφηδηα ηαζ ηδκ
δζαημιή.
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ABSTRACT
The arteriovenous shunt (AVS) is a surgical connection between artery and vein that has
a critical importance for the lives of patients with end stage renal disease (ESRD). Without it
hemodialysis would be impossible for kidney patients, because the blood flow rate would not be
enough to successfully clean the excess waste products and fluids from the circulation. A large
number of ESRD patients, 70% in the USA and less in Europe, use a synthetic graft access
usually from expanded polytetrafluroethylene (e-PTFE), especially for the cases of elderly,
diabetics and patients which have already undergone the creation of a fistula at the same
extremity. Sadly, vascular access complications are extremely common and typically involve
loss of patency, particularly when grafts are preferred. The chief reason for graft failure in more
than 85% of the cases is intimal hyperplasia (IH) at the venous anastomosis. The current patency
rates for grafts one and two years after the creation of AVS is 50% and 25% respectively.
Despite the severe implications to the patient's life quality and the significant burden to the
health system, the exact causes of IH formation are still evasive and no effective counter
measure has been found to date.
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, one and three months postoperatively. In vivo recordings: a) of
blood flow with perivascular flow probes and Doppler ultrasound, b) pressure with intravascular
catheters and c) diameter change with ultrasound emitting piezoelectric crystals, were obtained
before, immediately after fistula creation and prior to the animal sacrifice. Furthermore, before
euthanasia an angiography was executed in order to portray the venous anastomosis geometry
and construct from it the computational model, whereas after the euthanasia the shunted
ipsilateral and control contralateral tissues where prepared: a) for the histomorphometric study,
which was performed with the optical microscope and stereoscope, b) the immunohistochemical
study that was carried out with the confocal microscope (same research project different PhD)
and c) the biomechanical analysis that was executed via inflation/extension testing (same
research project different PhD).
In this dissertation the primary objective was to study the effect that the AVS had on
venous and arterial hemodynamics. Additionally a method for wall shear stress (WSS) and flow
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rate calculation was implemented using ultrasound. The jugular vein hemodynamics were
assessed for the case of single pig, one month after the initial AVS surgery, with a Fluent and
Gambit computational model, using real geometry and boundary conditions, in order to
investigate the causes of thrombosis. The carotid artery was studied before and just after the
AVS creation in 13 swine with Pulse Wave Doppler, giving special emphasis on the
quantification of retrograde flow (steal syndrome) and correlating the results with the
histological findings. For the same 13 swine the WSS and blood flow rates were calculated with
a custom made MATLAB program that used color M-mode as input. The following paragraphs
will summarize the conclusions of these studies.
The carotid artery displayed, on either side of the arterial anastomosis, significant flow
changes that were correlated with histomorphometric findings. For the proximal arterial segment
a significant increase in flow was noted, whereas the flow variation during the cardiac cycle
decreased. In contrast, for the distal arterial segment (DAS) flow decreased, whereas flow
variation increased and retrograde flow (steal syndrome) was noted during the diastolic phase.
Detailed analysis of the steal syndrome proved that increased diastolic flow before the AVS
correlated with increased retrograde flow after the AVS at the DAS, something that could be
attributed to low initial peripheral resistance. Moreover, flow increase in the artery after AVS
seems related to the increase in adventitia and decrease in media layer thickness, although total
wall thickness exemplified little or no decrease according to the flow variable studied. Finally,
the flow increase was also correlated with elastin and smooth muscle cell increase in the media
layer, while for the total wall there was a correlation only for elastin.
The flow at the artery was further studied with an algorithm implemented in MATLAB,
which aimed at calculating the velocities, diameters, WSS and flow rates with greater accuracy,
using the in vivo color M-mode recordings. The results demonstrated that velocities and
diameters can be estimated with satisfactory accuracy, providing there is no retrograde flow and
no extreme velocity variations during the cardiac cycle. However, the WSS were significantly
underestimated compared with the ones measured by pulse wave Doppler using the Poiseuille
formula. Furthermore, the blood flow rates displayed a 14% overestimation relative to the ones
calculated by pulse wave Doppler.
For the jugular vein the experimental study combined in vivo hemodynamics,
computational fluid dynamics, histology, and wall mechanics that were all performed in the
same porcine model, one month postoperatively, for a more detailed investigation of IH at the
venous side of AVS. Angiography displayed the existence of one proximal and two distal
xx

stenoses. Perivascular flow probes revealed retrograde flow at the DVS, while ultrasound color
Doppler detected strong Dean vortices at the shunted vein. Computational simulation calculated
the WSS and normalized WSS gradient (WSSGND) and proved that the regions most affected in
the proximity of the junction was the heel and the first distal venous segment (DVS) stenosis.
Histological results correlated well with these findings, exhibiting increased IH at the heel and
DVS. Furthermore, suture line IH appeared to be associated with augmented WSSGND at the
transition line between graft and vein, attesting to the need for smoother wall curvatures at the
anastomosis. The study of mechanical wall properties demonstrated vein stiffening at the
proximal venous segment, which corroborated with histology, i.e. intimal thickening and
reduced elastin content. Finally, it should be noted that the geometry investigated portrayed the
chronically remodeled AVS, just prior to loss of patency; so that we examined the progress of IH
and not its stimulus.
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ
ΑΦΔ: Ανηδνζμθθεαζηή Δπζημζκςκία
ΗΤ: Ηκμιοσηή Τπενπθαζία
ΚΑ: Κεκηνζηυ Ανηδνζαηυ ηέθεπμξ (Αββθζηά: PAS)
ΠΑ: Πενζθενζηυ Ανηδνζαηυ ηέθεπμξ (Αββθζηά: DAS)
ΚΦ: Κεκηνζηυ Φθεαζηυ ηέθεπμξ (Αββθζηά: PVS)
ΠΦ: Πενζθενζηυ Φθεαζηυ ηέθεπμξ (Αββθζηά: DVS)
ΓΣ: Γζαηιδηζηέξ Σάζεζξ (Αββθζηά: WSS)
ΚΚΓΣ: Κακμκζημπμζδιέκεξ Κθίζεζξ Γζαηιδηζηχκ Σάζεςκ
(Αββθζηά: WSSNG)
TAMEAN: Υνμκζηά ιέζδ ηζιή ηδξ ιέζδξ ηαπφηδηαξ ημο πνμθίθ ακά
ηανδζαηυ ηφηθμ.
TAMAX: Υνμκζηά ιέζδ ηζιή ηδξ ιέβζζηδξ ηαπφηδηαξ ημο πνμθίθ ακά
ηανδζαηυ ηφηθμ.
e-PTFE: expanded Polytrafluroethylene (Δθθδκζηά: εηηεηαιέκμ
πμθοηναθθμονμαζεοθέκζμ)
nSMC: number of Smooth Muscle Cells (Δθθδκζηά: ανζειυξ θείςκ
ιοσηχκ ηοηηάνςκ)
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1

ΔΗΑΓΧΓΖ

1.1 ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ
Ζ ανηδνζμθθεαζηή ακαζηυιςζδ είκαζ δ εβπεζνδηζηή ζοκέκςζδ (ακαζηυιςζδ) ιζαξ
ανηδνίαξ ιε ιζα θθέαα (ανηδνζμθθεαζηή). Υνδζζιμπμζείηαζ βζα ημοξ αζεεκείξ ιε κεθνζηή
ακεπάνηεζα ηεθζημφ ζηαδίμο. Δίκαζ απαναίηδηδ, δζυηζ δδιζμονβεί ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ βζα
επζηοπδιέκδ αζιμηάεανζδ, δδθαδή πνυζααζδ ζημκ ελςκεθνζηυ ηαεανζζιυ ημο αίιαημξ απυ ηα
άπνδζηα πνμσυκηα ημο ιεηααμθζζιμφ, πμο ζε έκακ θοζζμθμβζηυ μνβακζζιυ απμιαηνφκμκηαζ ιε
ημ κεθνυ ιέζς ηςκ μονχκ.
Ο υνμξ αζιμδοκαιζηή είκαζ έκαξ ζφκεεημξ υνμξ, ιε ημκ μπμίμ ζοκδέμκηαζ δφμ
δζαθμνεηζηέξ επζζηήιεξ. Σμ πνχημ ζοκεεηζηυ αθμνά ηδκ ζαηνζηή, εκχ ημ δεφηενμ ηδ ιδπακζηή.
Έηζζ, ςξ αζιμδοκαιζηή ιπμνεί κα παναηηδνζζηεί δ ιεθέηδ ηδξ νμήξ ημο αίιαημξ, ηςκ δοκάιεςκ
πμο ηδκ πνμηαθμφκ ηαεχξ ηαζ ηςκ δοκάιεςκ πμο ακαπηφζζμκηαζ ζηα ημζπχιαηα ηςκ αββείςκ.
Ακηί, υιςξ, βζα ημκ υνμ ανηδνζμθθεαζηή ακαζηυιςζδ, ζοπκά πνμηζιζέηαζ μ υνμξ
ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία (ΑΦΔ). Οζ δφμ θέλεζξ εηθνάγμοκ πανειθενείξ ιεκ, αθθά υπζ
ηαοηυζδιεξ έκκμζεξ. Ζ ΑΦΔ έπεζ βεκζηυηενδ ζδιαζία, δεκ πενζμνίγεηαζ ημπζηά ζημ ζδιείμ
ζφκδεζδξ ηςκ δφμ αββείςκ ή αββείμο – ιμζπεφιαημξ. Έηζζ, υηακ ηα δφμ αββεία ζοκδέμκηαζ
άιεζα ιεηαλφ ημοξ μζ δφμ υνμζ ηαοηίγμκηαζ, υηακ υιςξ πανειαάθθεηαζ ιυζπεοια, ηυηε
οπάνπμοκ δφμ ανηδνζμθθεαζηέξ ακαζημιχζεζξ, δ θθεαζηή ηαζ δ ανηδνζαηή, αθθά ιζα ΑΦΔ. Ο
υνμξ ΑΦΔ επζημζκςκία εα πνμηζιδεεί ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ εκηυξ ηδξ πανμφζδξ
δζαηνζαήξ.
Ζ πανμφζα δζαηνζαή πναβιαηεφεηαζ ηδκ ιεηααμθή ηδξ αζιμδοκαιζηήξ ηςκ αββείςκ ιεηά
ηδκ δδιζμονβία ΑΦΔ, αθθά ηαζ ηδκ επίδναζδ ηδξ κέαξ ιδ θοζζμθμβζηήξ νμήξ ζηδκ δμιή ηαζ ηδκ
ζφζηαζδ ηδξ ζοκδευιεκδξ ανηδνίαξ ηαζ θθέααξ ηαζ επμιέκςξ ζηδ ιδπακζηή ζοιπενζθμνά ηδξ.
Σα αββεία, ανηδνίεξ ηαζ θθέαεξ, δεκ είκαζ αδνακείξ ζςθήκεξ, αθθά γχκηεξ μνβακζζιμί, πμο
πνμζανιυγμκηαζ ζηδκ ιεηααμθή ηςκ αζιμδοκαιζηχκ ζοκεδηχκ, αθθάγμκηαξ ηζξ δζαζηάζεζξ
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ηαεχξ ηαζ ηδκ δμιή ημοξ. οκήεςξ, αοηή δ πνμζανιμβή ηςκ αββείςκ είκαζ εοενβεηζηή βζα ημκ
μνβακζζιυ, ζε ηάπμζεξ υιςξ πενζπηχζεζξ μζ ιδ θοζζμθμβζηέξ νμέξ εκενβμπμζμφκ παεμβυκμοξ,
αζμθμβζημφξ ιδπακζζιμφξ. Γφμ είκαζ μζ ζοκήεεζξ ηαζ ζδιακηζηέξ παεμθμβζηέξ ηαηαζηάζεζξ
αββείςκ, πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ αζιμδοκαιζηή, δ αεδνςιάηςζδ ηαζ δ ζκμιοσηή οπενπθαζία
(ΗΤ), δ δεφηενδ εη ηςκ δφμ απεηέθεζε ηαζ έκα απυ ηα ακηζηείιεκα ιεθέηδξ ηδξ δζαηνζαήξ. Σα
παναπάκς ζημζπεία, ζε ζοκάνηδζδ ιε ημ βεβμκυξ υηζ ηα ηανδζαββεζαηά κμζήιαηα απμηεθμφκ
ηδκ πνχηδ αζηία εακάημο ζηζξ ακαπηοβιέκεξ πχνεξ, απμδεζηκφμοκ ηδκ ζδιαζία ηδξ πανμφζαξ
δζαηνζαήξ.
Οζ κέεξ ζοκεήηεξ νμήξ, πμο πνμηαθμφκηαζ ιεηά ηδκ δδιζμονβία ΑΦΔ, επζδνμφκ ηαζ ζηα
δφμ αββεία, πάνδ πθδνυηδηαξ, θμζπυκ, εα ιεθεηδεμφκ ηυζμ δ ανηδνία υζμ ηαζ δ θθέαα. Σμ
μοζζαζηζηυηενμ πνυαθδια παναηδνείηαζ ζηδκ θθέαα, υπμο ακαπηφζζεηαζ ΗΤ, δ μπμία μδδβεί ζε
ζηαδζαηή ενυιαςζδ ηδξ επζημζκςκίαξ. Αοηυξ είκαζ ηαζ μ ηφνζμξ θυβμξ εζζαβςβήξ κεθνμπαεχκ
ζημ κμζμημιείμ.
ημ άθθμ ζηέθμξ ηδξ ΑΦΔ, απυ ηδκ ιία μζ αθθαβέξ ηδξ νμήξ δεκ είκαζ ηυζμ δναζηζηέξ
ηαζ απυ ηδκ άθθδ δ ανηδνία είκαζ "ακεεηηζηυηενδ", έκακηζ ηδξ θθέααξ, ιε απμηέθεζια κα
οπάνπεζ ιεκ πνμζανιμβή ηςκ ημζπςιάηςκ ηδξ, αθθά ζε θοζζμθμβζηά επίπεδα, πμο δνμοκ
εοενβεηζηά ζηζξ κέεξ ζοκεήηεξ. Τπάνπεζ, υιςξ, ιζα αζοκήεδξ ηαζ επζηίκδοκδ επζπθμηή πμο
επζθένεζ ιεβάθεξ ιεηααμθέξ ζηδκ νμή ηαζ έπεζ ζμαανέξ ζοκέπεζεξ βζα ηδκ πμζυηδηα ηδξ γςήξ ημο
αζεεκμφξ, δ οπμηθμπή, ηαηά ηδκ μπμία παναηδνείηαζ ακηζζηνμθή ηδξ ανπζηήξ θμνάξ ηζκήζεςξ
ημο αίιαημξ Σμ θαζκυιεκμ αοηυ μθείθεηαζ ζηζξ κέεξ ζοκεήηεξ πμο δδιζμονβμφκηαζ απυ ηδκ
ζφκδεζδ ανηδνίαξ ηαζ θθέααξ ηαζ επζδεζκχκεηαζ ζδιακηζηά ακ οπάνλεζ ακεπανηήξ πνμζανιμβή
ηςκ πανάπθεονςκ αββείςκ ηδξ πενζμπήξ ιεηά ηδκ επέιααζδ.
ηδκ πνμζπάεεζα ζοζπέηζζδξ ηδξ αζιμδοκαιζηήξ ιε ηζξ ιεηααμθέξ ηςκ αββείςκ,
πνδζζιμπμζήεδηακ δζάθμνεξ ιεηααθδηέξ βζα κα παναηηδνίζμοκ ηδκ αζιαηζηή νμή. Κάπμζα απυ
αοηά ηα ιεβέεδ είκαζ βκςζηά ηαζ απυ ηδκ ηαεδιενζκυηδηα, υπςξ δ ηαπφηδηα, πίεζδ ηαζ πανμπή,
οπάνπμοκ υιςξ άθθα ιεβέεδ, πζμ ελεζδζηεοιέκα ηαζ θζβυηενμ βκςζηά, πμο πανμοζζάγμοκ
ιεβαθφηενμ ααειυ ζοζπέηζζδξ. Έκα ηέημζμ ιέβεεμξ, πμο πνδζζιμπμζείηαζ εονφηαηα ζηα
πνμαθήιαηα αζιμδοκαιζηήξ ηςκ αββείςκ, είκαζ δ δζαηιδηζηή ηάζδ, δ μπμία εα ελεηαζηεί
εηηεκχξ ζημ πανυκ ζφββναιια.
Γζα ηδκ ιέηνδζδ ηςκ δζαθυνςκ ιεηααθδηχκ ηδξ νμήξ πνδζζιμπμζήεδηακ δζάθμνεξ
ιέεμδμζ ελέηαζδξ ηδξ νμήξ ζηα αββεία. Γφμ απυ ηζξ ααζζηυηενεξ είκαζ δ οπμθμβζζηζηή
νεοζημιδπακζηή ηαζ μ οπένδπμξ. Ζ οπμθμβζζηζηή νεοζημιδπακζηή ιμκηεθμπμζεί, ιε ηδκ αμήεεζα

2

ανζειδηζηήξ ακάθοζδξ ηαζ Ζ/Τ, ηδκ νμή ηςκ νεοζηχκ, δζαηνζημπμζχκηαξ ημ πεδίμ νμήξ ζε έκα
πθήεμξ πεπεναζιέκςκ υβηςκ εθέβπμο ηαζ εθανιυγμκηαξ ηζξ εειεθζχδεζξ ελζζχζεζξ ηδξ
ιδπακζηήξ νεοζηχκ ζε ηάεε έκακ απυ αοημφξ. Ο οπένδπμξ, ιε ηζξ δζάθμνεξ ιμνθέξ ημο (Bmode, Doppler η.η.θ.) είκαζ έκαξ δζαδεδμιέκμξ ηνυπμξ βζα ακαίιαηηδ ακαπανάζηαζδ ημο
εζςηενζημφ ημο ακενςπίκμο ζχιαημξ, ιε ζημπυ ηδκ πμζμηζηή αθθά ηαζ ηδκ πμζμηζηή ελέηαζδ
παεμθμβζηχκ ηαζ θοζζμθμβζηχκ ηαηαζηάζεςκ, ιε ηδκ ιέηνδζδ δζαζηάζεςκ αββείςκ ηαζ
μνβάκςκ, αθθά ηαζ ιεηααθδηχκ νμήξ.
Ζ

δζαηνζαή

αοηή

πανμοζζάγεζ

ηα

απμηεθέζιαηα

ηςκ

πεζναιάηςκ

πμο

πναβιαημπμζήεδηακ ζηα πθαίζζα ημο ενεοκδηζημφ πνμβνάιιαημξ 03ΔΓ-262 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ (ΠΔΝΔΓ)-2003» ιε ηίηθμ «οιαμθή ηςκ
αζιμδοκαιζηχκ παναβυκηςκ ζηδκ πνυηθδζδ ζζημιμνθμθμβζηχκ αθθμζχζεςκ ημο ημζπχιαημξ
ηςκ ανηδνζμθθεαζηχκ ακαζημ-ιχζεςκ». Ζ πνδιαημδυηδζδ πνμήθεε ηαηά 80% απυ ηδκ
Δονςπασηή Έκςζδ – Δονςπασηυ Σαιείμ Πενζθενεζαηήξ Ακάπηολδξ ηαζ ηαηά 20% απυ ημ
Δθθδκζηυ Γδιυζζμ.

1.2 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ
– Κεθάθαζμ 1μ: Ζ πανμφζα εζζαβςβή ζημ ζημπυ ηαζ ζηδκ δμιή ημο δζδαηημνζημφ.
– Κεθάθαζμ 2μ: Απμηεθεί ημ απαναίηδημ εεςνδηζηυ οπυααενμ βζα ηδκ ηαθφηενδ
ηαηακυδζδ ηςκ επυιεκςκ εκμηήηςκ. ημπυ έπεζ κα δχζεζ ζημκ ακαβκχζηδ ηάπμζεξ ααζζηέξ
πθδνμθμνίεξ: α) βζα ηδκ κεθνζηή ακεπάνηεζα ηαζ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ, α) βζα ηδκ ζζημθμβία
ηςκ αββείςκ ηαζ β) βζα ηζξ ιεευδμοξ ιέηνδζδξ ιε οπενήπμοξ.
– Κεθάθαζμ 3μ: Πανυθμ πμο οπάνπεζ ακηίζημζπμ οπμηεθάθαζμ ζηζξ παναηάης εκυηδηεξ,
δδιζμονβήεδηε ηαζ αοηή δ εκυηδηα ιε ζημπυ απυ ηδκ ιζα κα δχζεζ πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ
βζα ηα υνβακα ιέηνδζδξ ηαζ ηα θμβζζιζηά, πμο πνδζζιμπμζήεδηακ, ηαζ απυ ηδκ άθθδ κα
ζοζπεηίζεζ ιεηαλφ ημοξ ηα παναηάης θαζκμιεκζηά αζφκδεηα ηεθάθαζα, δείπκμκηαξ πςξ απυ δφμ
πεζνάιαηα ζε 14 πμίνμοξ, πάνεδηακ υθεξ μζ ηαηαβναθέξ πμο ιεθεηχκηαζ παναηάης.
– Κεθάθαζμ 4μ: Δλεηάγεηαζ ιμκηεθμπμζδιέκδ θθεαζηή ακαζηυιςζδ, έκα ιήκα ιεηά ηδκ
δδιζμονβία ηδξ, ιε ηδκ πνήζδ οπμθμβζζηζηήξ νεοζημιδπακζηήξ. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ
ζοζπεηίγμκηαζ ιε ηα ζζημθμβζηά εονήιαηα ηαζ ηζξ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ ημο ημζπχιαημξ. Σμ
ηεθάθαζμ ααζίζηδηε ζε ενβαζία πμο εα δδιμζζεοηεί ζε λεκυβθςζζμ πενζμδζηυ.

3

– Κεθάθαζμ 5μ: Δνεοκάηαζ δ ανηδνζαηή ακαζηυιςζδ 13 πμίνςκ πνζκ ηαζ ιεηά ηδκ ΑΦΔ,
ιέζς παθιζημφ οπένδπμο Doppler, ηαζ δφμ εαδμιάδεξ ανβυηενα, ιέζς ζζημιμνθμιεηνζηήξ
ακάθοζδξ ημο ζζημφ ηδξ ανηδνίαξ. Απχηενμξ ζημπυξ ηδξ ιεθέηδξ είκαζ δ ζοζπέηζζδ ηςκ
ιεηααθδηχκ νμήξ ημο οπενήπμο ιε ηα ζζημιμνθμιεηνζηά εονήιαηα ηαεχξ ηαζ δ εφνεζδ πζεακήξ
ζπέζδξ ιεηαλφ ηδξ ανπζηήξ ηοιαημιμνθήξ ηδξ νμήξ ηαζ ηδξ ειθακζγυιεκδξ ιεηεβπεζνδηζηήξ
οπμηθμπήξ.
– Κεθάθαζμ 6μ: Τπμθμβίγμκηαζ ηαπφηδηεξ, πανμπέξ ηαζ δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ ιε ηχδζηα
ακαπηοβιέκμ ζε MATLAB, πμο αλζμπμζεί θήρεζξ έβπνςιμο οπένδπμο M-mode. Δπίζδξ, βίκεηαζ
ζφβηνζζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ιε ηα ακηίζημζπα απμηεθέζιαηα ημο παθιζημφ οπένδπμο Doppler
ηαεχξ ηαζ ζοζπέηζζδ ιε ηα ζζημιμνθμιεηνζηά εονήιαηα.
– Κεθάθαζμ 7μ: Γίκεηαζ ιζα ζφκμρδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηαζ ηςκ πνςηυηοπςκ ζημζπείςκ
ηςκ πνμδβμφιεκςκ ηεθαθαίςκ, αθθά ηαζ έκαξ πνμαθδιαηζζιυξ ζπεηζηά ιε πζεακέξ ιεθθμκηζηέξ
αεθηζχζεζξ ηαζ πνμμπηζηέξ ηςκ εειάηςκ πμο ελεηάζηδηακ αάζεζ ηδξ ειπεζνίαξ πμο απμηηήεδηε
ζηδκ πανμφζα δζαηνζαή.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2

ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ

2.1 ΔΗΑΓΧΓΖ
Ζ εζζαβςβή ηδξ αζιμηάεανζδξ ςξ εεναπεία ηδξ πνυκζαξ κεθνζηήξ ακεπάνηεζαξ
ακηζπνμζςπεφεζ ιία απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ ζαηνζηέξ ελεθίλεζξ ημο 20μφ αζχκα. Ζ ακαηάθορδ
απυ ημκ Willem J. Kolff ημ 1943 ημο πνχημο ιδπακήιαημξ ηεπκδημφ κεθνμφ (Kolff, Berk et al.
1997) απμηέθεζε ηδκ ανπή ιίαξ αθιαηχδμοξ ακάπηολδξ ζηδκ ζζημνία ηδξ αζιμηάεανζδξ.
Αζεεκείξ ιε κεθνζηή ακεπάνηεζα, πμο δ ηεθζηή ημοξ ηαηάθδλδ ήηακ μ εάκαημξ ζηζξ ανπέξ ημο
αζχκα ιαξ, ηχνα ιε ηδκ εθανιμβή ηδξ πνυκζαξ πενζμδζηήξ αζιμηά εανζδξ έπμοκ πενζζζυηενα
αθθά ηαζ πθέμκ πμζμηζηά πνυκζα γςήξ. ηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ Αιενζηήξ (ΖΠΑ), μ ανζειυξ
ηςκ αζεεκχκ πμο αζιμηαεαίνμκηαζ πθδζζάγεζ ζηαεενά ηζξ 400.000, εκχ ημ 1984 ήηακ 66.300
(Kherlakian, Roedersheimer et al. 1986).
Ζ δζαηήνδζδ ημο κεθνμπαεμφξ αζεεκμφξ ζηδ γςή πνμτπμεέηεζ, πνμξ ημ πανυκ
ημοθάπζζημκ, ηδκ πενζμδζηή ζφκδεζή ημο ιε ημκ ηεπκδηυ κεθνυ ή ηδκ πναβιαημπμίδζδ ζοπκχκ
πενζημκασηχκ πθφζεςκ ιε εζδζηά δζαθφιαηα ή ηδκ απυηηδζδ άθθμο οβζμφξ κεθνμφ ιεηά απυ
ηέθεζδ επζηοπμφξ ιεηαιυζπεοζδξ. Ζ πζμ δζαδεδμιέκδ θφζδ παναιέκεζ δ πνχηδ, αθθά ηαζ υηακ
είκαζ εθζηηή δ πνμηζιδηέα ιεηαιυζπεοζδ, πάθζ πνμδβείηαζ δζάζηδια ζφκδεζδξ ημο αζεεκμφξ ιε
ημ ηεπκδηυ κεθνυ. Έηζζ δ δδιζμονβία ηςκ ηαηάθθδθςκ οπμδμπέςκ ζημ ζχια ημο αζεεκμφξ,
πνμξ ζφκδεζή ημο ιε ημκ εκ θυβς γςμδυηδ ιδπακζζιυ, αθμνά ζημ ζφκμθμ ζπεδυκ ηςκ αζεεκχκ
πμο εζζάβμκηαζ ζημ ηεθζηυ ζηάδζμ κεθνζηήξ ακεπάνηεζαξ.
Πνμτπυεεζδ βζα ηδ ζοκεπή ανηδνζμθθεαζηή ελςκεθνζηή ηάεανζδ απμηεθεί δ
δδιζμονβία ανηδνζμθθεαζηχκ επζημζκςκζχκ (αββεζαηέξ πνμζπεθάζεζξ), πεζνμονβζηχκ δδθαδή
επειαάζεςκ πμο θένμοκ ζε επζημζκςκία ιία ανηδνία ιε ιία θθέαα – ζοκήεςξ ηςκ άκς άηνςκ –
δδιζμονβχκηαξ έκα ζφζηδια ορδθήξ πανμπήξ αίιαημξ, απυ ιία πφθδ εζζυδμο ζε ιία πφθδ
ελυδμο, ιε ζημπυ ηδκ απμδμηζηή, ςθέθζιδ ηαζ απνυζημπηδ αζιμηάεανζδ. Υνεζάζηδηακ ανηεηά
πνυκζα απυ ηδκ επμπή ημο Willem J. Kolff ιέπνζ ηδκ εζζαβςβή ηςκ ελςηενζηχκ
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ανηδνζμθθεαζηχκ επζημζκςκζχκ απυ ημοξ Quinton, Dillard ηαζ Scribner ημ 1960 (Quinton,
Dillard et al. 1960). Ζ ιέεμδμξ απέαδ πνήζζιδ βζα επείβμοζεξ πενζπηχζεζξ, ηαευζμκ
απμδείπεδηε ζπεηζηά πενζμνζζιέκμξ μ πνυκμξ δζάνηεζαξ ηδξ αζιαηζηήξ νμήξ εκηυξ αοηχκ ηςκ
ηαεεηήνςκ

ζφκδεζδξ.

Πναηηζηά,

υιςξ,

αοηυ

πμο

επζηνέπεζ

ζοζηδιαηζηή

ηαζ

επακαθαιαακυιεκδ πανέιααζδ ζηδκ ηοηθμθμνία ή, αθθζχξ, ζοζηδιαηζηή αζιμηάεανζδ ζε
αζεεκείξ ιε κεθνζηή ακεπάνηεζα ηεθζημφ ζηαδίμο, εζζήπεδ ημ 1966 απυ ημοξ Brescia, Cimino
ηαζ Appel ιε ηδκ εζςηενζηή ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία ηδξ ηενηζδζηήξ ανηδνίαξ ιε ηδκ
ηεθαθζηή θθέαα ζημ φρμξ ημο ηανπμφ (Brescia, Cimino et al. 1966).
Οζ αββεζαηέξ πνμζπεθάζεζξ βζα πνυκζα κεθνζηή αζιμηάεανζδ είκαζ μοζζαζηζηά
ζαηνμβεκείξ επίηηδηεξ ανηδνζμθθεαζηέξ επζημζκςκίεξ, αοηυθμβεξ ή ιδ ιε πνήζδ ζοκεεηζηχκ
ιμζπεοιάηςκ, πμο εηηεθμφκηαζ βζα εεναπεοηζημφξ ζημπμφξ. Οζ επειαάζεζξ αοηέξ είκαζ ζήιενα
μζ ζοπκυηενα εηηεθμφιεκεξ αββεζμπεζνμονβζηέξ εβπεζνήζεζξ ζηζξ ΖΠΑ, υπςξ ακέθενακ μζ
Kherlakian ηαζ ζοκενβάηεξ 1984, εεςνχκηαξ «οπμπνεςηζηή», ζε ηάεε ανηδνζμθθεαζηή
επζημζκςκία, ηδκ πνμζπάεεζα επίηεολδξ ιαηνμπνυκζαξ ααηυηδηαξ ηαζ θεζημονβίαξ (Kherlakian,
Roedersheimer et al. 1986). Σα ηεθεοηαία πνυκζα, υθμ ηαζ ιεβαθφηενμξ ανζειυξ αζεεκχκ ιε
κεθνζηή ακεπάνηεζα ηεθζημφ ζηαδίμο ακηζιεηςπίγεηαζ ιε αζιμηάεανζδ. Αοηή δ αφλδζδ ημο
ανζειμφ είκαζ υιςξ ηαζ πναβιαηζηή (Schwab, Raymond et al. 1989), δεδμιέκδξ ηδξ ιείςζδξ ηςκ
κεθνζηχκ ιμζπεοιάηςκ ηαζ πανάθθδθα ηδξ αφλδζδξ ημο ιέζμο υνμο δθζηίαξ, αθθά ηαζ ηδξ
επζιήηοκζδξ ηδξ επζαίςζδξ ηςκ αζεεκχκ πμο εζζάβμκηαζ ζε πνμβνάιιαηα πνυκζαξ πενζμδζηήξ
αζιμηάεανζδξ. ηζξ ΖΠΑ, πενίπμο 100.000 αζεεκείξ οπμαάθθμκηαζ εηδζίςξ ζε αββεζαηέξ
πνμζπεθάζεζξ (Stanley 1996). Eκχ, παβημζιίςξ πενζζζυηενμζ απυ 200.000 κεθνμπαεείξ
αζεεκείξ δζαηδνμφκηαζ ζηδ γςή πάνδ ζηζξ αββεζαηέξ πνμζπεθάζεζξ (Kovalik 1999).
Ζ αββεζαηή πνμζπέθαζδ βζα αζιμηάεανζδ είκαζ ιία απυ ηζξ ζοπκυηενα εηηεθμφιεκεξ
αββεζμπεζνμονβζηέξ επειαάζεζξ (Mandel, Martin et al. 1977; Kherlakian, Roedersheimer et al.
1986; Kumpe and Cohen 1992; Beathard 1994). Ζ ημπμεέηδζδ ηεκηνζηχκ θθεαζηχκ ηαεεηήνςκ,
μζ αοηυθμβεξ (ιε αοηυθμβμ ζζηυ) ηαζ πνμζεεηζηέξ (ιε ζοκεεηζηά ιμζπεφιαηα) ανηδνζμθθεαζηέξ
επζημζκςκίεξ απμηεθμφκ ημ εειέθζμ θίεμ ηδξ αζιμηάεανζδξ. Ηδακζηή ανηδνζμθθεαζηή
επζημζκςκία είκαζ δ αββεζαηή πνμζπέθαζδ πμο ιπμνεί κα ελαζθαθίγεζ ηδ ζοκέπεζα ηδξ γςήξ
ζημοξ κεθνμπαεείξ, πανειααίκμκηαξ ζηδκ ηοηθμθμνία ημο αίιαημξ ηαζ απμδίδμκηαξ νμέξ
ημοθάπζζημκ 400 mL/min ηνεζξ θμνέξ ηδκ εαδμιάδα (Kumpe and Cohen 1992), εκχ ηα πμζμζηά
απμηοπίαξ (άιεζδξ ηαζ απχηενδξ) αθθά ηαζ ηςκ επζπθμηχκ ηδξ κα είκαζ πενζμνζζιέκα.
Οζ αββεζαηέξ πνμζπεθάζεζξ βζα αζιμηάεανζδ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ μζ επζπθμηέξ ημοξ,
απμηεθμφκ πδβή αολδιέκδξ κμζδνυηδηαξ, κμζμημιεζαηήξ θνμκηίδαξ ηαζ ηυζημοξ (Fan and
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Schwab 1992; Windus 1993; Feldman, Kobrin et al. 1996). Γζα ημοξ πενζζζυηενμοξ
αζιμηαεαζνυιεκμοξ αζεεκείξ ζηζξ ΖΠΑ, δ ηονζυηενδ αζηία κμζμημιεζαηήξ κμζδθείαξ μθείθεηαζ
ζε πνυαθδια ζπεηζγυιεκμ ιε ηδκ επζαίςζδ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (Feldman, Held
et al. 1993). Ζ δοζθεζημονβία ηςκ αββεζαηχκ πνμζπεθάζεςκ ζε αζιαηαεαζνυιεκμοξ αζεεκείξ
απμηεθεί ηδκ ηφνζα αζηία εκδζζιυηδηάξ ημοξ. ηζξ ΖΠΑ 230.000 πνυκζμζ αζιαηαεαζνυιεκμζ
αζεεκείξ ηαηαθήβμοκ εηδζίςξ, ανζειυξ πμο αολάκεηαζ ηαηά 7% ακά έημξ (1999; 2000). Έπεζ
πνμζδζμνζζηεί υηζ πενίπμο ημ 20% ηςκ αζιαηαεαζνυιεκςκ αζεεκχκ (Feldman, Kobrin et al.
1996) πανμοζζάγεζ ηάπμζα δοζθεζημονβία ζηδκ αββεζαηή πνμζπέθαζή ημο ιε ζοκμθζηυ ηυζημξ
πενίπμο 1,7 δζζεηαημιιφνζα δμθάνζα ακά πνυκμ (1997). ηζξ ΖΠΑ ηαζ ζηδκ Δονχπδ ζε
πμζμζηυ 70% ηαζ 60%, ακηίζημζπα πνυκζςκ αζιμηαεαζνυιεκςκ αζεεκχκ πνδζζιμπμζείηαζ βζα
αββεζαηή

πνμζπέθαζδ,

ζοκεεηζηυ

ανηδνζμθθεαζηυ

ιυζπεοια

απυ

εηηεηαιέκμ

πμθοηεηναθθμομνμαζεοθέκζμ (expanded polytetrafluoroethylene, ePTFE) έκακηζ ηςκ οπμθμίπςκ
εζδχκ αββεζαηήξ πνμζπέθαζδξ, ζδζαίηενα ζε αζεεκείξ μζ μπμίμζ είπακ δεπεεί ηαζ ζημ πανεθευκ
θίζημοθα ηαζ ηδκ είπακ απμννίρεζ (Schwab 1999; Dixon, Novak et al. 2002; Pisoni, Young et al.
2002). Έπεζ παναηδνδεεί υηζ ιεηά ημ πέναξ εκυξ ηαζ δφμ εηχκ απυ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο
ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ ePTFE ζε αζιμηαεαζνυιεκμοξ αζεεκείξ, μ δείηηδξ ααηυηδηαξ
ημο ιμζπεφιαημξ είκαζ 40-50% ηαζ 25% ακηίζημζπα (Hofstra, Bergmans et al. 1995; Schwab
1999). Ζ ενυιαςζδ ημο ιμζπεφιαημξ απμηεθεί ηδκ ηφνζα αζηία υθςκ ηςκ δοζθεζημονβζχκ ηςκ
αββεζαηχκ πνμζπεθάζεςκ ζε πμζμζηυ 80%. Δκημφημζξ, ζε πμζμζηυ πάκς απυ 90% ηςκ
ενμιαμφιεκςκ ιμζπεοιάηςκ θαιαάκεζ πχνα ζηέκςζδ ημο ιμζπεφιαημξ πμο μθείθεηαζ ζε
θθεαζηή

ζκμιοσηή

οπενπθαζία

ηαζ

αββεζαηή

ακαηαηαζηεοή,

είηε

ζημ

ζδιείμ

ηδξ

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ είηε ζηδκ ηεκηνζηή ηδξ πενζμπή (Beathard 1994; Roy-Chaudhury,
Kelly et al. 2002).
Πανά ημ ιεβάθμ ιέβεεμξ ημο πνμαθήιαημξ, δεκ οπάνπμοκ ιέπνζ ζήιενα απμηεθεζιαηζηά
ιέζα βζα ηδκ πνυθδρδ ηαζ ηδ εεναπεία ηδξ θθεαζηήξ ζηέκςζδξ ηαζ ηδξ θθεαζηήξ ζκμιοσηήξ
οπενπθαζίαξ ηςκ ανηδνζμθθεαζηχκ ιμζπεοιάηςκ ePTFE (Blankestijn, Bosman et al. 1996;
Himmelfarb and Saad 1996). Αοηυ μθείθεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ζηδκ έθθεζρδ επανημφξ βκχζδξ
ζπεηζηά ιε ηδκ παεμθοζζμθμβία ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ζε αζιμδοκαιζηυ, ηοηηανζηυ αθθά
ηαζ ιμνζαηυ επίπεδμ (Blankestijn, Bosman et al. 1996).
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2.2 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΗΣΟΛΟΓΗΑ
2.2.1 Καξδηαγγεηαθό ύζηεκα
Σμ ηοηθμθμνζηυ ζφζηδια απανηίγεηαζ απυ ημ ηανδζαββεζαηυ (αζιμθυνμ αββεζαηυ) ηαζ
ημ θειθζηυ αββεζαηυ ζφζηδια. Ζ θεζημονβία ημο πνχημο ζοκίζηαηαζ ζηδ ιεηαθμνά αίιαημξ
ιεηαλφ ηδξ ηανδίαξ ηαζ ηςκ ζζηχκ ηαζ πνμξ ηζξ δφμ δζεοεφκζεζξ, εκχ ημ δεφηενμ ζοθθέβεζ ηδ
θέιθμ, δδθαδή ηδκ πενίζζεζα ημο ελςηοηηάνζμο οβνμφ ηςκ ζζηχκ ηαζ ηδκ επακαθένεζ ζημ
ηανδζαββεζαηυ ζφζηδια. Δπμιέκςξ, ημ θειθζηυ ζφζηδια πναβιαημπμζεί ιμκυδνμιδ, εκχ ημ
ηανδζαββεζαηυ αιθίδνμιδ ηοηθμθμνία (Pugsley and Tabrizchi 2000; Junqueira 2005).
Σμ ηανδζαββεζαηυ ζφζηδια πενζθαιαάκεζ ηδκ ηανδζά ηαζ δφμ επζιένμοξ «ηοηθχιαηα»
ημο αίιαημξ: αοηυ ηδξ πκεοιμκζηήξ ηοηθμθμνίαξ, πμο ιεηαθένεζ ημ αίια απυ ηαζ πνμξ ημοξ
πκεφιμκεξ, υπμο βίκεηαζ δ ακηαθθαβή αενίςκ ηαζ αοηυ ηδξ ζοζηδιαηζηήξ ηοηθμθμνίαξ, ιε ημ
μπμίμ ημ αίια ηαηακέιεηαζ ζε υθμοξ ημοξ ζζημφξ ημο ζχιαημξ. Σα δφμ αοηά ηοηθχιαηα
απμηεθμφκηαζ απυ ανηδνίεξ, ηνζπμεζδή αββεία ηαζ θθέαεξ. Οζ ανηδνίεξ είκαζ ιία ζεζνά απυ
αζιμθυνα αββεία πμο ιεηαθένμοκ ημ αίια απυ ηδκ ηανδζά πνμξ ηδκ πενζθένεζα, ζοκεπχξ
δζαηθαδζγυιεκεξ ζε αββεία ιζηνυηενδξ δζαιέηνμο, ιε ηεθζηή δζαίνεζδ ηα ηνζπμεζδή πμο
ανδεφμοκ υθεξ ηζξ πενζμπέξ ημο ζχιαημξ ιε αίια. Σα ηνζπμεζδή είκαζ ηα αββεία ιε ημ θεπηυηενμ
ημίπςια, ηδ ιζηνυηενδ δζάιεηνμ ηαζ ζπδιαηίγμοκ δίηηοα υπμο βίκεηαζ δ ακηαθθαβή αενίςκ,
ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ, μνιμκχκ, ιεηααμθζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ ζδιαημδμηζηχκ ιμνίςκ ιεηαλφ
αίιαημξ ηαζ ζζηχκ, θεζημονβία μοζζχδδξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ θοζζμθμβζηήξ ιεηααμθζηήξ
δναζηδνζυηδηαξ ηαζ ηδξ μιμζυζηαζδξ ηςκ ζζηχκ. Σέθμξ, μζ θθέαεξ απμηεθμφκ ηα αββεία, πμο
πανμπεηεφμοκ ημ αίια απυ ημ δίηηομ ηςκ ηνζπμεζδχκ αββείςκ ζε αββεία μθμέκα ηαζ ιεβαθφηενδξ
δζαιέηνμο, επζζηνέθμκηάξ ημ ηεθζηά ζηδκ ηανδζά (Pugsley and Tabrizchi 2000; Junqueira 2005).
οκδείγεηαζ δ δζάηνζζδ ημο ηοηθμθμνζημφ ζοζηήιαημξ ζε ιαηνμηοηθμθμνία, πμο
αθμνά ζηα μναηά ιε βοικυ ιάηζ αββεία δζαιέηνμο ιεβαθφηενδξ ημο 0,1 mm (ιοσημφ ηαζ
εθαζηζημφ ηφπμο ανηδνίεξ, ιεβάθα ανηδνίδζα, ιοσημφ ηφπμο θθέαεξ) ηαζ ιζηνμηοηθμθμνία, πμο
αθμνά ζηα μναηά ιυκμ ιε ιζηνμζηυπζμ αββεία (ανηδνίδζα, ηνζπμεζδή, θθεαίδζα). Ζ
ιζηνμηοηθμθμνία είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηή βζα ηδκ ακηαθθαβή μοζζχκ ιεηαλφ αίιαημξ ηαζ
ζζηχκ, υπςξ πνμακαθένεδηε, αθθά ηαζ ζε πενζπηχζεζξ θθεβιμκήξ (Pugsley and Tabrizchi 2000;
Junqueira 2005).
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2.2.2 Αγγεηαθό Σνίρσκα
Πανυηζ ηα αββεία ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ έπμοκ ημζκά παναηηδνζζηζηά, παναηδνμφκηαζ
μνζζιέκεξ δζαθμνμπμζήζεζξ, μζ μπμίεξ απμηεθμφκ ηαζ ηδ αάζδ βζα ηδκ ηαηάηαλδ ηςκ αββείςκ ζε
ζοβηεηνζιέκεξ ηαηδβμνίεξ. Έηζζ βζα πανάδεζβια, ηα ημζπχιαηα ηςκ αββείςκ πμο δέπμκηαζ
ορδθέξ πζέζεζξ (υπςξ είκαζ μζ οπμηθείδζεξ ανηδνίεξ) είκαζ παπφηενα απυ αοηά πμο ιεηαθένμοκ
αίια ιε παιδθή πίεζδ (υπςξ είκαζ μζ οπμηθείδζεξ θθέαεξ). Πανυθα αοηά, υιςξ δ δζάιεηνμξ ηςκ
ανηδνζχκ εθαηηχκεηαζ ζε ηάεε δζαηθάδςζδ, δ δζάιεηνμξ ηςκ θθεαχκ αολάκεζ ιεηά απυ ηάεε
ζφβηθζζδ, ιεηααάθθμκηαξ επμιέκςξ ηαζ ηα ακηίζημζπα ζηνχιαηα ημο ημζπχιαημξ ηςκ αββείςκ.
οκεπχξ, δεκ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ιυκμ ημ πάπμξ ημο ημζπχιαημξ βζα ηδ δζάηνζζδ
ζοβηεηνζιέκςκ ανηδνζχκ απυ θθέαεξ, ηαεχξ δ ζφβηνζζδ δεκ είκαζ απυθοηδ. Ακηίεεηα, ηα
ημζπχιαηα ηςκ ηνζπμεζδχκ ηαζ ηςκ θθεαζδίςκ πανμοζζάγμοκ ζδζαζηενυηδηεξ ηαζ είκαζ θζβυηενμ
πμθφπθμηα απυ αοηά ηςκ ιεβαθφηενςκ αββείςκ, βεβμκυξ πμο ηα ηαεζζηά εφημθα δζαηνζηά. ε
βεκζηέξ βναιιέξ, πάκηςξ, μζ ανηδνίεξ δζαεέημοκ παπφηενμ ημίπςια ηαζ ιζηνυηενδ δζάιεηνμ απυ
ηζξ ακηίζημζπεξ θθέαεξ. Δπζπθέμκ, δ ζοκήεδξ ειθάκζζδ ηςκ ανηδνζχκ ζε ζζημθμβζηέξ ημιέξ είκαζ
ιε ζπήια ηοηθζηυ ηαζ πςνίξ αίια ζημκ αοθυ ημοξ (Δζηυκα 2-1) (Pugsley and Tabrizchi 2000;
Junqueira 2005; Ross 2006).
Σμ ημίπςια ηςκ αββείςκ ζπδιαηίγεηαζ απυ ηνία ααζζηά δμιζηά ζοζηαηζηά: εκδμεήθζμ,
ιοσηυ ζζηυ ηαζ ζοκδεηζηυ ζζηυ ιε εθαζηζηά ζημζπεία. Ζ ακαθμβία ηαζ δ μνβάκςζδ ηςκ ηνζχκ
αοηχκ ζημζπείςκ ηαηά ιήημξ ημο ηοηθμθμνζημφ ζοζηήιαημξ επδνεάγεηαζ απυ ιδπακζημφξ ηαζ
ιεηααμθζημφξ πανάβμκηεξ, υπςξ είκαζ δ ανηδνζαηή πίεζδ ηαζ μζ ιεηααμθζηέξ ακάβηεξ ηςκ ζζηχκ.
Οζ ζζημί αοημί, ζε δζαθμνεηζηέξ ακαθμβίεξ, ζπδιαηίγμοκ ημ ημίπςια υθςκ ηςκ αββείςκ, εηηυξ
απυ αοηυ ηςκ ηνζπμεζδχκ ηαζ ηςκ ιεηαηνζπμεζδζηχκ θθεαζδίςκ, ηςκ μπμίςκ ηα ιυκα δμιζηά
ζοζηαηζηά είκαζ ημ εκδμεήθζμ, μ ααζζηυξ οιέκαξ αοημφ ηαζ ηα πενζηφηηανα (Pugsley and
Tabrizchi 2000; Junqueira 2005; Ross 2006).
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Εικόνα 2-1. ρεκαηηθφ δηάγξακκα κπτθνχ ηχπνπ αξηεξίαο (αξηζηεξά) θαη ειαζηηθήο αξηεξίαο (δεμηά). Ο κέζνο
ρηηψλαο ηεο ειαζηηθήο αξηεξίαο ζρεκαηίδεηαη απφ ζηξψκαηα ιείσλ κπτθψλ θπηηάξσλ πνπ δηαρσξίδνληαη απφ
ειαζηηθά πέηαια. Ο έμσ ρηηψλαο θαη ην εμσηεξηθφ ηκήκα ηνπ κέζνπ ρηηψλα πεξηέρεη κηθξά αηκνθφξα αγγεία, ειαζηηθέο
ίλεο θαη ίλεο θνιιαγφλνπ (Junqueira 2005).

2.2.3 Iζηνινγηθή Γνκή Αηκνθόξσλ Αγγείσλ
Σνία λεπςνζζηά, ζοβηεκηνζηά ζηνχιαηα ζζημφ (πζηχκεξ) απανηίγμοκ ημ ημίπςια εκυξ
ηοπζημφ αζιμθυνμο αββείμο (Δζηυκα 2-2). Πνμξ ημ εζςηενζηυ ανίζηεηαζ μ έζς πζηχκαξ, μ μπμίμξ
απμηεθείηαζ απυ ιμκή ζημζαάδα πεπθαηοζιέκςκ, πθαηςδχκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ, ηα μπμία
ζπδιαηίγμοκ έκα ζςθήκα πμο επεκδφεζ ημκ αοθυ ημο αββείμο, ιαγί ιε ημκ οπμηείιεκμ
οπεκδμεδθζαηυ ζοκδεηζηυ ζζηυ. Σμ ιεζαίμ ζηνχια ζζημφ, μ ιέζμξ πζηχκαξ ζοκηίεεηαζ ηονίςξ
απυ θεία ιοσηά ηφηηανα ιε μιυηεκηνδ δζάηαλδ βφνς απυ ημκ αοθυ ημο αββείμο. Σμ πθέμκ
ελςηενζηυ ζηνχια, μ έλς πζηχκαξ απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ ζκμεθαζηζηυ ζοκδεηζηυ ζζηυ ιε
επζιήηδ πνμζακαημθζζιυ (Junqueira 2005).
Ο έζς πζηχκαξ πενζθαιαάκεζ ζημ ελςηενζηυ ημο ηιήια ηδκ έζς εθαζηζηή ιειανάκδ, ιία
θεπηή γχκδ εθαζηζηχκ ζκχκ πμο είκαζ ζδζαίηενα ακαπηοβιέκδ ζηζξ ιεζαίμο ιεβέεμοξ ανηδνίεξ.
Ακηίζημζπα, ημ ελχηαημ ηιήια ημο ιέζμο πζηχκα πενζθαιαάκεζ ιία επίζδξ θεπηή γχκδ
εθαζηζηχκ ζκχκ, ηδκ έλς εθαζηζηή ιειανάκδ, πμο υιςξ δεκ παναηδνείηαζ ζε υθεξ ηζξ ανηδνίεξ.
Σα ηφηηανα πμο ανίζημκηαζ ααεζά ζημ ιέζμ πζηχκα ηαεχξ ηαζ ηα ηφηηανα ημο έλς πζηχκα
αζιαηχκμκηαζ απυ ηα αββεία ηςκ αββείςκ (Pugsley and Tabrizchi 2000; Junqueira 2005; Ross
2006).
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Εικόνα 2-2. ρεκαηηθή απεηθφληζε ηεο ηζηνινγηθήο δνκήο ελφο αηκνθφξνπ αγγείνπ (Junqueira 2005).

2.2.3.1 Έζσ ρηηώλαο
Tα εκδμεδθζαηά ηφηηανα (ιμκυζημζαμ πθαηχδεξ επζεήθζμ) πμο επεκδφμοκ ημκ αοθυ ημο
αζιμθυνμο αββείμο ζηδνίγμκηαζ ζημ ααζζηυ οιέκα. Σα πεπθαζηοζιέκα αοηά ηφηηανα είκαζ
δζαηεηαβιέκα ζε έκα θεπηυ ζηνχια ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε μ επζιήηδξ άλμκάξ ημοξ κα είκαζ
ζπεδυκ πανάθθδθμξ ιε ημκ επζιήηδ άλμκα ημο αββείμο, βεβμκυξ πμο επζηνέπεζ ζε ιειμκςιέκα
εκδμεδθζαηά ηφηηανα κα επεκδφμοκ ιυκα ημοξ ημκ αοθυ ημοθάπζζημκ ιζηνμφ δζαιεηνήιαημξ
αββείμο (Δζηυκα 2-3). Σα εκδμεδθζαηά ηφηηανα δεκ πανέπμοκ ιυκμ ιία απυθοηα θεία επζθάκεζα
βζα ηδ νμή ημο αίιαημξ, αθθά επζπθέμκ έπμοκ ηαζ εηηνζηζηή θεζημονβία, αθμφ πανάβμοκ ηαζ
εηηνίκμοκ ημθθαβυκμ ηφπμο ΗΗ, IV ηαζ V, θαιζκίκδ, εκδμεδθίκδ 1 (endothelin 1, EDN1),
ιμκμλείδζμ ημο αγχημο (nitric oxide, NO), ηαζ πανάβμκηα von Willebrand (von Willebrand
factor, vWF). Αηυια, δζαεέημοκ ζοκδεδειέκα ζηδ ιειανάκδ ημοξ έκγοια, υπςξ ημ ιεηαηνεπηζηυ
έκγοιμ ηδξ αββεζμηεκζίκδξ, πμο δζαζπά ηδκ αββεζμηεκζίκδ Η ηαζ ηδ ιεηαηνέπεζ ζε αββεζμηεκζίκδ
ΗΗ, υπςξ ηαζ έκγοια πμο απεκενβμπμζμφκ ηδ αναδοηζκίκδ, ηδ ζενμημκίκδ, ηζξ πνμζηαβθακδίκεξ,
ηδ ενμιαίκδ ηαζ ηδ κμνεπζκεθνίκδ. Σέθμξ, ιπμνμφκ κα ζοκδέζμοκ ηδ θζπμπνςηεσκζηή θζπάζδ, ημ
έκγοιμ πμο απμδμιεί θζπμπνςηεΐκεξ (Pugsley and Tabrizchi 2000; Junqueira 2005; Ross 2006).
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Εικόνα 2-3. ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ (αξηζηεξά) θαη ειεθηξνληθή κηθξνθσηνγξαθία
ηνπ ελδνζειίνπ κηθξήο θιέβαο (δεμηά). Αμίδεη λα ζεκεησζεί ε παξάιιειε κε ηε ξνή ηνπ αίκαηνο δηάηαμε ησλ
ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ (Pugsley and Tabrizchi 2000).

Κάης αηνζαχξ απυ ηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα ανίζηεηαζ δ οπεκδμεδθζαηή ζημζαάδα. Αοηή
απμηεθείηαζ απυ παθανυ ζοκδεηζηυ ζζηυ ηαζ θίβα δζάζπανηα θεία ιοσηά ηφηηανα, αιθυηενα
δζαηαβιέκα ηαηά ημκ επζιήηδ άλμκα ημο αββείμο. Κάης ηαζ απυ ηδκ οπεκδμεδθζαηή ζημζαάδα
ανίζηεηαζ δ έζς εθαζηζηή ιειανάκδ, πμο είκαζ ζδζαίηενα ακαπηοβιέκδ ζηζξ ιοσηέξ ανηδνίεξ. Ζ
ιειανάκδ αοηή είκαζ έκα θεπηυ ζκχδεξ ζηνχια απμηεθμφιεκμ απυ εθαζηίκδ πμο πςνίγεζ ημκ
έζς απυ ημ ιέζμ πζηχκα ημο αββείμο ηαζ ειθακίγεζ εονίδεξ πμο επζηνέπμοκ ηδ δζάποζδ μοζζχκ
απυ ημκ αοθυ ημο αββείμο πνμξ ααεφηενα ζηνχιαηα ημο ανηδνζαημφ ημζπχιαημξ βζα ηδ ενέρδ
ηςκ ηοηηάνςκ πμο ανίζημκηαζ ζε αοηά (Pugsley and Tabrizchi 2000; Junqueira 2005; Ross
2006).
ε οβζή κεανά άημια, μ έζς πζηχκαξ είκαζ ζδζαίηενα θεπηυξ ηαζ δζαδναιαηίγεζ ζδιακηζηυ
νυθμ ζημκ ηαεμνζζιυ ηςκ ιδπακζηχκ ζδζμηήηςκ ηςκ αββείςκ. Με ηδκ δθζηία υιςξ επένπεηαζ
πάποκζδ ημο έζς πζηχκα ηαεχξ ηαζ αφλδζδ ηδξ αββεζαηήξ δζαιέηνμο, αθθαβέξ πμο επζδνμφκ
ηαηαθοηζηά ζηζξ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ ημο αββείμο (Clark and Glagov 1979).

2.2.3.2 Μέζνο ρηηώλαο
Ο ιέζμξ πζηχκαξ απμηεθεί ηδ ιεζαία ζημζαάδα ηαζ ημ παπφηενμ ζηνχια ημο αζιμθυνμο
αββείμο. Οζ μιυηεκηνεξ ζημζαάδεξ ηοηηάνςκ πμο ζπδιαηίγμοκ ημ ιέζμ πζηχκα απμηεθμφκηαζ
ηονίςξ απυ εθζημεζδχξ δζαηεηαβιέκα θεία ιοσηά ηφηηανα. Γζάζπανηεξ ιεηαλφ ηςκ ζημζαάδςκ
ηςκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ ανίζημκηαζ εθαζηζηέξ ίκεξ, ίκεξ ημθθαβυκμο ηφπμο ΗΗΗ ηαζ
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πνςηεμβθοηάκεξ. Σα ζκχδδ ζημζπεία ζπδιαηίγμοκ πέηαθα εκηυξ ηδξ εειέθζαξ μοζίαξ πμο
εηηνίκμοκ ηα θεία ιοσηά ηφηηανα. Ο ιέζμξ πζηχκαξ είκαζ πενζζζυηενμ ακαπηοβιέκμξ ζηζξ
ανηδνίεξ, εκχ δεκ είκαζ εοηνζκήξ ζηζξ θθέαεξ ηαζ ηέθμξ ζηα πμθφ ιζηνά αββεία μοζζαζηζηά είκαζ
ακφπανηημξ. ηα αββεία πμο είκαζ πμθφ ημκηά ζηδκ ηανδζά ηαζ δέπμκηαζ υθμ ημκ υβημ ημο
ηφιαημξ ηδξ ζοζημθζηήξ πίεζδξ, μ εθαζηζηυξ ζζηυξ είκαζ πμθφ ηαθά ακαπηοβιέκμξ ηαζ βζα αοηυ
μκμιάγμκηαζ εθαζηζηέξ ανηδνίεξ. ηζξ ιοσηέξ ανηδνίεξ ηαζ ανηδνίδζα ημ ηφνζμ εθαζηζηυ πέηαθμ
αιέζςξ ηάης απυ ημκ έζς πζηχκα μκμιάγεηαζ έζς εθαζηζηή ιειανάκδ. Οζ ιεβαθφηενεξ ιοσηέξ
ανηδνίεξ δζαεέημοκ ηαζ έλς εθαζηζηή ιειανάκδ, πμο είκαζ θεπηυηενδ απυ ηδκ έζς εθαζηζηή
ιειανάκδ ηαζ πςνίγεζ ημ ιέζμ πζηχκα απυ ημ οπενηείιεκμ έλς πζηχκα (Pugsley and Tabrizchi
2000; Junqueira 2005; Ross 2006).

2.2.3.3 Έμσ ρηηώλαο
Ο έλς πζηχκαξ ηαθφπηεζ ηα αββεία ηαηά ηδκ ελςηενζηή ημοξ επζθάκεζα, απμηεθμφιεκμξ
ηονίςξ απυ ζκμαθάζηεξ, ίκεξ ημθθαβυκμο ηφπμο Η ηαζ εθαζηζηέξ ίκεξ ιε επζιήηδ
πνμζακαημθζζιυ. Ο πζηχκαξ αοηυξ ζοκήεςξ ζοκέπεηαζ ιε ηα οπυθμζπα ζημζπεία ημο ζοκδεηζημφ
ζζημφ πμο πενζαάθθμοκ ημ αββείμ. Ο έλς πζηχκαξ είκαζ ζοπκά μ πζμ ειθακήξ πζηχκαξ ημο
ημζπχιαημξ ηςκ θθεαχκ. Μέζα ζημκ έλς πζηχκα ιε παπζά ημζπχιαηα δζεζζδφμοκ ιζηνά αββεία,
ηα αββεία ηςκ αββείςκ, ηα μπμία δζαηθαδζγυιεκα ηνμθμδμημφκ ιε αίια ημ ιέζμ πζηχκα (Pugsley
and Tabrizchi 2000; Junqueira 2005; Ross 2006).

2.2.4 Γηάθξηζε Αηκνθόξσλ Άγγεησλ
Σα αζιμθυνα αββεία δζαηνίκμκηαζ ζε ανηδνίεξ, θθέαεξ ηαζ ηνζπμεζδή, υπςξ έπεζ ήδδ
πνμακαθενεεί. Με αάζδ ημ ζπεηζηυ ιέβεεμξ ηςκ αββείςκ ηαζ ηα ιμνθμθμβζηά ημοξ
παναηηδνζζηζηά, ηαεειία απυ αοηέξ ηζξ ηαηδβμνίεξ ιπμνεί κα οπμδζαζνεεεί ζε πενζζζυηενεξ
(Δζηυκα 2-4). Έηζζ, μζ ανηδνίεξ δζαηνίκμκηαζ ζε ιεβάθεξ εθαζηζηέξ ανηδνίεξ, ιοσημφ ηφπμο
ανηδνίεξ ηαζ ανηδνίδζα. Οζ θθέαεξ ακηζζημίπςξ δζαηνίκμκηαζ ζε θθεαίδζα ηαζ ιζηνέξ, ιέζμο
ιεβέεμοξ ηαζ ιεβάθεξ θθέαεξ, εκχ ηα ηνζπμζεζδή δζαηνίκμκηαζ πεναζηένς ζε ζοκεπή (ζςιαηζημφ
ηφπμο), εονζδςηά (ζπθαπκζημφ ηφπμο) ηαζ ημθπχδδ (ημθπμεζδή) ηνζπμεζδή. Καεχξ δ δζάιεηνμξ
ηςκ ανηδνζχκ ηαζ θθεαχκ εθαηηχκεηαζ ηαζ αολάκεηαζ, ακηίζημζπα, ιε ζοκεπή ηνυπμ, οπάνπεζ
ααειζαία αθθαβή ζηα ιμνθμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ αββείςκ ηαηά ηδ ιεηάπηςζδ απυ ηδ ιία
ηαηδβμνία ζηδκ άθθδ. οκεπχξ, μνζζιέκα αββεία είκαζ δοκαηυ κα ειθακίγμοκ παναηηδνζζηζηά
δφμ ηαηδβμνζχκ ηαζ κα ιδκ ηαηαηάζζμκηαζ ιε αεααζυηδηα ζε ιία ηαηδβμνία (Alan 1999;
Pugsley and Tabrizchi 2000; Kumar 2005; Ross 2006).
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Εικόνα 2-4. ρεκαηηθή απεηθφληζε ησλ δηαθνξψλ ζηε δνκή ηνπ ηνηρψκαηνο ησλ αηκνθφξσλ ήηνη ησλ αγγείσλ,
αξηεξηψλ, θιεβψλ θαη ηξηρνεηδψλ (Kumar 2005).
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2.2.4.1 Αξηεξίεο
(I) Μεγάιεο ειαζηηθέο αξηεξίεο
Ζ αμνηή ηαζ μζ ηθάδμζ πμο εηθφμκηαζ απυ ημ αμνηζηυ ηυλμ (ημζκή ηανςηίδα ηαζ
οπμηθείδζμξ ανηδνία), μζ ημζκέξ θαβυκζεξ ανηδνίεξ ηαζ ημ ζηέθεπμξ ηδξ πκεοιμκζηήξ ανηδνίαξ
ακήημοκ ζηζξ εθαζηζηέξ ανηδνίεξ, πμο επίζδξ μκμιάγμκηαζ ηαζ ιεηαθμνζηέξ. Σμ ημίπςια αοηχκ
ηςκ αββείςκ ζε κςπά παναζηεοάζιαηα έπεζ ηίηνζκμ πνχια, θυβς ηδξ άθεμκδξ εθαζηίκδξ πμο
πενζέπεζ (Alan 1999; Pugsley and Tabrizchi 2000; Kumar 2005; Ross 2006).
Ο έζς πζηχκαξ ηςκ εθαζηζηχκ ανηδνζχκ απμηεθείηαζ απυ εκδμεήθζμ πμο οπμζηδνίγεηαζ
απυ θεπηή ζημζαάδα οπμηείιεκμο ζοκδεηζημφ ζζημφ, απμηεθμφιεκδ απυ θίβμοξ ζκμαθάζηεξ,
πενζζηαζζαηά θεία ιοσηά ηφηηανα ηαζ ίκεξ ημθθαβυκμο. Δπίζδξ, παναηδνμφκηαζ εθαζηζηέξ ίκεξ
πμο ζπδιαηίγμοκ θεπηή έζς εθαζηζηή ιειανάκδ. Σα εκδμεδθζαηά ηφηηανα ηςκ εθαζηζηχκ
ανηδνζχκ έπμοκ πθάημξ 10-15 ιm ηαζ ιήημξ 25-50 ιm, ιε ημοξ επζιήηεζξ άλμκέξ ημοξ
πανάθθδθμοξ ζημκ επζιήηδ άλμκα ημο αββείμο. Οζ ηφνζεξ δμιέξ ζοκμπήξ πμο παναηδνμφκηαζ
ιεηαλφ ημοξ είκαζ μζ απμθναηηζηέξ ζοκδέζεζξ. Ζ ηοηηανζηή ημοξ ιειανάκδ πενζέπεζ ιζηνά
ηοζηίδζα, πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ιεηαθμνά φδαημξ, ιαηνμιμνίςκ ηαζ δθεηηνμθοηχκ.
Πενζζηαζζαηά, αιαθείεξ πνμελμπέξ ηδξ ηοηηανζηήξ ιειανάκδξ ζπδιαηίγμοκ παζιαηζηέξ
ζοκδέζεζξ ιε θεία ιοσηά ηφηηανα ημο οπμηείιεκμο ιέζμο πζηχκα. Σα εκδμεδθζαηά ηφηηανα
επίζδξ πενζέπμοκ ζςιάηζα Weibel-Palade, πμο απμηεθμφκ έβηθεζζηα δζαιέηνμο 0,1 ιm ηαζ
ιήημοξ 3 ιm, πενζααθθυιεκα απυ ιειανάκδ, ποηκή ιήηνα απυ ζςθδκμεζδή ζημζπεία πμο
πενζέπμοκ ημ βθοημπνςηεσκζηυ πανάβμκηα von Willebrand. Αοηυξ μ πανάβμκηαξ, πμο
δζεοημθφκεζ ηδκ πήλδ ηαζ ημ ζπδιαηζζιυ αζιμπεηαθζημφ ενυιαμο, ζοκηίεεηαζ απυ ηδκ
πθεζμκυηδηα ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ, αθθά ανίζηεηαζ απμεδηεοιέκμξ ιυκμ ζε αοηά ηςκ
ανηδνζχκ (Alan 1999; Pugsley and Tabrizchi 2000; Kumar 2005; Ross 2006).
Ο ιέζμξ πζηχκαξ ηςκ εθαζηζηχκ ανηδνζχκ απμηεθείηαζ απυ δζάηνδηα πέηαθα εθαζηίκδξ,
βκςζηά ηαζ ςξ δζάηνδηεξ ιειανάκεξ, πμο εκαθθάζζμκηαζ ιε ηοηθμηενχξ δζαηαβιέκεξ ζημζαάδεξ
θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ. O ανζειυξ ηςκ ιειανακχκ εθαζηίκδξ αολάκεζ ιε ηδκ δθζηία ηαζ απυ
πενίπμο 40 ζημ κεμβκυ θηάκεζ ηζξ 70 ζημοξ εκήθζηεξ. Οζ ιειανάκεξ αολάκμοκ επίζδξ ζε πάπμξ,
θυβς ηδξ ζοκεπμφξ εκαπυεεζδξ εθαζηίκδξ, πμο ζοκεέηεζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο ιέζμο
πζηχκα. Σα θεία ιοσηά ηφηηανα είκαζ πμθφ θζβυηενα ζε ανζειυ ζηζξ εθαζηζηέξ απυ υ,ηζ ζηζξ
πενζζζυηενεξ ιοσηέξ ανηδνίεξ. Ζ ελςηοηηάνζα εειέθζα μοζία, πμο εηηνίκεηαζ απυ ηα θεία ιοσηά
ηφηηανα, απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ εεζζηή πμκδνμσηίκδ, ημθθαβυκμ, ηαεχξ ηαζ δζηηοςηέξ ηαζ
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εθαζηζηέξ ίκεξ. ημ ιέζμ πζηχκα παναηδνείηαζ επίζδξ έλς εθαζηζηή ιειανάκδ (Alan 1999;
Pugsley and Tabrizchi 2000; Kumar 2005; Ross 2006).
Ο έλς πζηχκαξ ηςκ εθαζηζηχκ ανηδνζχκ είκαζ ζπεηζηά θεπηυξ ηαζ ζοκηίεεηαζ απυ παθανυ
ζκμεθαζηζηυ ζοκδεηζηυ ζζηυ πμο πενζέπεζ θίβμοξ ζκμαθάζηεξ. Σνμθμδμηζηά αββεία ηςκ αββείςκ
απακημφκ ζε αθεμκία ζημκ έλς πζηχκα. Μάθζζηα, δίηηοα ηνζπμεζδχκ πμο λεηζκμφκ απυ αοηά ηα
αββεία επεηηείκμκηαζ ζημοξ ζζημφξ ημο ιέζμο πζηχκα βζα ηδκ πανμπή μλοβυκμο ηαζ ενεπηζηχκ
ζοζηαηζηχκ ζημ ζοκδεηζηυ ζζηυ ηαζ ζηα θεία ιοσηά ηφηηανα. Οζ εονίδεξ ηςκ εθαζηζηχκ πεηάθςκ
επζηνέπμοκ ςξ έκα ααειυ ηδ δζάποζδ μλοβυκμο ηαζ μοζζχκ απυ ημκ αοθυ ημο αββείμο ζηα
ηφηηανα ημο ιέζμο πζηχκα, αθθά δ ηφνζα πδβή ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ βζα ηα ηφηηανα αοημφ ημο
πζηχκα είκαζ μζ ηθάδμζ ηςκ ηνμθμθυνςκ αββείςκ ημο αββείμο (Alan 1999; Pugsley and Tabrizchi
2000; Kumar 2005; Ross 2006).

(II) Μεζαίεο κπτθέο αξηεξίεο
Οζ ιοσηέξ ανηδνίεξ, βκςζηέξ ηαζ ςξ ανηδνίεξ ηαηακμιήξ, πενζθαιαάκμοκ ημοξ
πενζζζυηενμοξ ηθάδμοξ ηδξ αμνηήξ εηηυξ απυ ημοξ ιεβάθμοξ ηθάδμοξ ημο αμνηζημφ ηυλμο ηαζ
ημο ηεθζημφ δζπαζιμφ ηδξ ημζθζαηήξ αμνηήξ, πμο ακαβκςνίγμκηαζ ςξ εθαζηζηέξ ίκεξ. Σμ
παναηηδνζζηζηυ ηςκ ιοσηχκ ανηδνζχκ είκαζ μ ζπεηζηά παπφξ ιέζμξ πζηχκαξ πμο απμηεθείηαζ
ηονίςξ απυ θεία ιοσηά ηφηηανα (Alan 1999; Pugsley and Tabrizchi 2000; Kumar 2005; Ross
2006).
Ο έζς πζηχκαξ ζηζξ ιοσηέξ ανηδνίεξ είκαζ θεπηυηενμξ απυ ημκ ακηίζημζπμ ηςκ εθαζηζηχκ
ανηδνζχκ, αθθά δ οπεκδμεδθζαηή ζημζαάδα πενζέπεζ θίβα θεία ιοσηά ηφηηανα. Δπίζδξ, ζε
ακηίεεζδ ιε ηζξ εθαζηζηέξ ανηδνίεξ, δ έζς εθαζηζηή ιειανάκδ ηςκ ιοσηχκ ανηδνζχκ είκαζ
εοδζάηνζηδ ηαζ ειθακίγεζ ηοιαημεζδή επζθάκεζα πάκς ζηδκ μπμία απθχκεηαζ ημ εκδμεήθζμ.
πςξ ηαζ ζηζξ εθαζηζηέξ ανηδνίεξ, ημ εκδμεήθζμ ειθακίγεζ πνμελμπέξ πμο δζαπενκμφκ ηζξ
εονίδεξ ηδξ έζς εθαζηζηήξ ιειανάκδξ ηαζ ζπδιαηίγμοκ παζιαηζηέξ ζοκάρεζξ ιε ηα θεία ιοσηά
ηφηηανα ημο ιέζμο πζηχκα πμο ανίζημκηαζ ζε επαθή ιε ημκ έζς πζηχκα. Θεςνείηαζ πςξ αοηέξ
μζ ζοκάρεζξ ιπμνμφκ κα ζοκδέμοκ ιεηααμθζηά ημ εκδμεήθζμ ιε ηα θεία ιοσηά ηφηηανα (Alan
1999; Pugsley and Tabrizchi 2000; Kumar 2005; Ross 2006).
ημ ιέζμ πζηχκα ηςκ ιοσηχκ ανηδνζχκ ηονζανπμφκ ηα θεία ιοσηά ηφηηανα, πανυθμ πμο
αοηά είκαζ ζδιακηζηά ιζηνυηενα ζε ιέβεεμξ απυ ηζξ ζπθαπκζηέξ θείεξ ιοσηέξ ίκεξ. Σα θεία ιοσηά
ηφηηανα είκαζ πνμζακαημθζζιέκα ηοηθμηενχξ βφνς απυ ημκ αοθυ ζηα ζδιεία επαθήξ ιε ημκ
έζς πζηχκα, εκχ θίβα δειάηζα θείςκ ιοσηχκ ζκχκ είκαζ δζαηαβιέκα ηαηά ημκ επζιήηδ άλμκα ηςκ
αββείςκ ζημκ έλς πζηχκα. Γζάζπανηεξ ιεηαλφ ηςκ ζημζαάδςκ ηςκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ
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ανίζημκηαζ εθαζηζηέξ ίκεξ, ίκεξ ημθθαβυκμο ΗΗΗ ηαζ εεσζηή πμκδνμσηίκδ, υθεξ παναβυιεκεξ απυ
ηα θεία ιοσηά ηφηηανα. Ζ έλς εθαζηζηή ιειανάκδ ακαβκςνίγεηαζ ζε ζζημθμβζηέξ ημιέξ
ιεβαθφηενςκ ιοσηχκ ανηδνζχκ (Alan 1999; Pugsley and Tabrizchi 2000; Kumar 2005; Ross
2006).
Ο έλς πζηχκαξ ηςκ ιοσηχκ ανηδνζχκ απμηεθείηαζ απυ εθαζηζηέξ ίκεξ, ίκεξ ημθθαβυκμο
(δζαιέηνμο 60 – 100 nm) ηαζ εειέθζα μοζία πμο πενζέπεζ εεσζηή δενιαηάκδ ηαζ εεσζηή δπανάκδ.
Αοηή δ ελςηοηηάνζα μοζία πανάβεηαζ απυ ζκμαθάζηεξ ημο έλς πζηχκα. Οζ ίκεξ ημθθαβυκμο,
ηαεχξ ηαζ μζ εθαζηζηέξ ίκεξ είκαζ πνμζακαημθζζιέκεξ ηαηά ημκ επζιήηδ άλμκα ημο αββείμο ηαζ
ακαιζβκφμκηαζ ιε ημκ πενζαάθθμκηα ζοκδεηζηυ ζζηυ. ηα πθέμκ ελςηενζηά ζηνχιαηα ημο έλς
πζηχκα απακημφκ ηα αββεία ηςκ αββείςκ ηαζ αιφεθεξ κεονζηέξ απμθήλεζξ (Δζηυκα 2-5). Οζ
κεονμδζααζααζηέξ πμο απεθεοεενχκμκηαζ ζηζξ κεονζηέξ απμθήλεζξ δζαπέμκηαζ ιέζς ηςκ πυνςκ
ηδξ έλς εθαζηζηήξ ιειανάκδξ ζημ ιέζμ πζηχκα ηαζ πνμηαθμφκ ηδκ εηπυθςζδ μνζζιέκςκ απυ ηα
επζθακεζαηά θεία ιοσηά ηφηηανα. Ζ εηπυθςζδ ηεθζηά δζαδίδεηαζ ζε υθεξ ηζξ θείεξ ιοσηέξ ίκεξ
ημο ιέζμο πζηχκα ιέζς ηςκ παζιαηζηχκ ζοκάρεςκ ιεηαλφ ημοξ (Alan 1999; Pugsley and
Tabrizchi 2000; Kumar 2005; Ross 2006).

Εικόνα 2-5. ρεκαηηθή παξνπζίαζε δχν αξηεξηψλ, κίαο ειαζηηθνχ ηχπνπ (πάλσ) θαη κίαο κπτθνχ ηχπνπ (θάησ), φπνπ
θαζίζηαληαη εκθαλείο νη δηαθνξέο ζηε ζρεηηθή ζχζηαζε ησλ ηξηψλ ρηηψλσλ ηνπ ηνηρψκαηνο ησλ αγγείσλ (Ross 2006).
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(III) Αξηεξίδηα
Οζ ανηδνίεξ ιε δζάιεηνμ ιζηνυηενδ ημο 0,1 ιm εεςνμφκηαζ ανηδνίδζα. Σα ανηδνίδζα
απμηεθμφκ ηα ηεθεοηαία ανηδνζαηά αββεία πμο νοειίγμοκ ηδκ αζιαηζηή νμή ζηα δίηηοα ηςκ
ηνζπμεζδχκ. Σμ πάπμξ ημο ημζπχιαημξ ηςκ ανηδνζδίςκ είκαζ πενίπμο ίζμ ιε ηδ δζάιεηνμ ημο
αοθμφ ημοξ (Alan 1999; Pugsley and Tabrizchi 2000; Kumar 2005; Ross 2006).

2.2.4.2 Φιέβεο
Ζ ζφζηαζδ ηςκ ηνζχκ πζηχκςκ πμζηίθεζ ζηζξ δζάθμνεξ ηαηδβμνίεξ θθεαχκ ηαζ απμηεθεί
ααζζηυ ηνζηήνζμ βζα ηδ δζάηνζζή ημοξ. Οζ θθέαεξ πμζηίθμοκ ζε ιέβεεμξ, ιε δζάιεηνμ πμο
ηοιαίκεηαζ απυ 1 mm έςξ 4 cm (έκακηζ ηδξ δζαιέηνμο ηςκ ανηδνζχκ απυ 1 cm έςξ 0,5 cm). ε
ζπέζδ ιε ηζξ ανηδνίεξ ιε ζοβηνίζζιδ ελςηενζηή δζάιεηνμ, μζ θθέαεξ έπμοκ ιεβαθφηενμ αοθυ ηαζ
ζπεηζηά θεπηυηενμ ημίπςια (Δζηυκα 2-6). ηα ζζημθμβζηά παναζηεοάζιαηα παναηδνείηαζ
ζφιπηςζδ ηςκ ημζπςιάηςκ ημοξ, εηηυξ ηαζ ακ έπεζ πνμδβδεεί εζδζηή εκδμαββεζαηή έβποζδ
ιμκζιμπμζδηζημφ οβνμφ, δ μπμία δζαηδνεί ζε δζάηαζδ ημκ αοθυ ημο αββείμο. Ακ ηαζ μζ θθέαεξ
θένμοκ έζς, ιέζμ ηαζ έλς πζηχκα, αοημί δε δζαπςνίγμκηαζ ηαθά, ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ ανηδνίεξ,
χζηε ζοπκά είκαζ δφζημθμ κα ακαβκςνζζηεί πυηε ηεθεζχκεζ μ έκαξ πζηχκαξ ηαζ πυηε ανπίγεζ μ
επυιεκμξ. Οζ θθέαεξ ακάθμβα ιε ηδ εέζδ ημοξ ειθακίγμ οκ δζαθμνεηζηή δμιή ζημ ημίπςιά ημοξ
(Alan 1999; Pugsley and Tabrizchi 2000; Kumar 2005; Ross 2006).

Εικόνα 2-6. ρεκαηηθή απεηθφληζε αξηεξίαο θαη θιέβαο, φπνπ παξαηεξείηαη φηη ε θιέβα έρεη κεγαιχηεξε δηάκεηξν
θαη ιεπηφηεξν ηνίρσκα απφ ηελ αξηεξία (www.coryi.org).
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(I) Μεηαηξηρνεηδή θιεβίδηα
Σα άιεζα ιεηαηνζπμεζδή θθεαίδζα (πενζηοηηανζηέξ θθέαεξ), πμο πμζηίθμοκ ζε δζάιεηνμ
απυ 0,1-0,5 mm ηαζ ζε ιήημξ απυ 0,5-70 mm, παναηηδνίγμκηαζ απυ ηδκ πανμοζία
πενζηοηηάνςκ. Ο έζς πζηχκαξ αοηχκ ηςκ αββείςκ απμηεθείηαζ απυ εκδμεήθζμ ηαζ ιία πμθφ
θεπηή οπεκδμεδθζαηή ζημζαάδα. ηα αββεία αοηά παναηδνμφκηαζ μζ παθανυηενεξ ζοκδέζεζξ
ιεηαλφ ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ απυ υθμ ημ ηανδζαββεζαηυ ζφζηδια. Ο ιέζμξ πζηχκαξ
αοηχκ ηςκ θθεαζδίςκ είκαζ δοκαηυκ κα πενζέπεζ ιυκμ ζοζηαθηζηά πενζηφηηανα. Σα
ιεηαηνζπμεζδή θθεαίδζα έπμοκ πμθθά ημζκά παναηηδνζζημθμβζηά ιε ηα ηνζπμεζδή, υπςξ δ
ζοιιεημπή ζηζξ θθεβιμκχδεζξ δζαδζηαζίεξ ηαζ δ ακηαθθαβή ιμνίςκ, αηυια ηαζ ηοηηάνςκ
ιεηαλφ αίιαημξ ηαζ ζζηχκ (Alan 1999; Pugsley and Tabrizchi 2000; Kumar 2005; Ross 2006).

(II) Μπτθέο θιέβεο
Σα πενζζζυηενα θθεαίδζα έπμοκ ιοσηά ηφηηανα ζημ ημίπςιά ημοξ. Σα αββεία αοηά ζοπκά
ζοκμδεφμοκ ανηδνίδζα, απυ ηα μπμία δζαηνίκμκηαζ εφημθα ζε ζζημθμβζηέξ ημιέξ, ελαζηίαξ ημο
θεπηυηενμο ημζπχιαημξ ηαζ ημο ακχιαθμο αοθμφ, θυβς ηδξ ζφιπηςζδξ ηςκ ημζπςιάηςκ ημοξ.
Σα θθεαίδζα αοηά είκαζ δοκαηυκ κα επδνεάγμοκ ηδκ αζιαηζηή νμή ζηα ανηδνίδζα ιε ηδκ
παναβςβή ηαζ έηηνζζδ αββεζμδναζηζηχκ μοζζχκ (Alan 1999; Pugsley and Tabrizchi 2000;
Kumar 2005; Ross 2006).
Απυ ηα θθεαίδζα, ημ αίια ζοθθέβεηαζ ζε θθέαεξ ιεβαθφηενμο ιεβέεμοξ, πμο
δζαηνίκμκηαζ ζε ιζηνμφ ή ιεζαίμο ιεβέεμοξ, ιε δζάιεηνμ ιεηαλφ 1 ηαζ 9 mm. O έζς πζηχκαξ
ζοκήεςξ δζαεέηεζ θεπηή οπεκδμεδθζαηή ζημζαάδα, πμο υιςξ ιπμνεί ηαζ κα απμοζζάγεζ. Ο ιέζμξ
πζηχκαξ απμηεθείηαζ απυ ιζηνέξ δεζιίδεξ θείςκ ιοσηχκ ζκχκ, πμο ακαιζβκφμκηαζ ιε δζηηοςηέξ
ίκεξ ηαζ έκα θεπηυ δίηηομ εθαζηζηχκ ζκχκ. Ο έλς πζηχκαξ, πμο απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ
ημθθαβυκμ, είκαζ ηαθά ακαπηοβιέκμξ (Alan 1999; Pugsley and Tabrizchi 2000; Kumar 2005;
Ross 2006).

(III) Μεγάιεο θιέβεο
Οζ ιεβάθεξ θθέαεξ πενζθαιαάκμοκ ηονίςξ ηα πθδζίμκ ηδξ ηανδζάξ ιεβάθα θθεαζηά
ζηεθέπδ. Σα αββεία αοηά έπμοκ ηαθά ακαπηοβιέκμ έζς πζηχκα, αθθά μ ιέζμξ πζηχκαξ είκαζ
ανηεηά θεπηυηενμξ, ιε θίβεξ ζημζαάδεξ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ ηαζ άθεμκμ ζοκδεηζηυ ζζηυ
(Δζηυκα 2-7). Ο έλς πζηχκαξ είκαζ μ παπφηενμξ ηαζ μ ηαθφηενα ακεπηοβιέκμξ πζηχκαξ ζηζξ
θθέαεξ ηαζ ζοπκά πενζέπεζ επζιήηδ δειάηζα θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ. Αοηέξ μζ θθέαεξ, εζδζηά μζ
ιεβαθφηενεξ, έπμοκ ααθαίδεξ ζημ εζςηενζηυ ημοξ, πμο απμηεθμφκηαζ απυ δφμ διζζεθδκμεζδέξ
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πηοπέξ ημο έζς πζηχκα πμο πνμαάθθμοκ ζημκ αοθυ. οκηίεεκηαζ απυ ζοκδεηζηυ ζζηυ πθμφζζμ ζε
εθαζηζηέξ ίκεξ ηαζ επεκδφμκηαζ ηαζ ζηζξ δφμ πθεονέξ απυ εκδμεήθζμ. Οζ ααθαίδεξ, πμο είκαζ
πμθοάνζειεξ ζηζξ θθέαεξ ηςκ άηνςκ, ζοιαάθθμοκ ζηδκ επακαθμνά ημο θθεαζημφ αίιαημξ ζηδκ
ηανδζά, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ ζφζπαζδ ηςκ ζηεθεηζηχκ ιοχκ πμο πενζαάθθμοκ ηζξ θθέαεξ (Alan
1999; Pugsley and Tabrizchi 2000; Kumar 2005; Ross 2006).

Εικόνα 2-7. πγθξηηηθή ζρεκαηηθή παξάζηαζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ηνηρψκαηνο κίαο θιέβαο κεζαίνπ κεγέζνπο
(αξηζηεξά) θαη κεγάινπ κεγέζνπο (δεμηά) (Ross 2006).

2.2.5 Γνκή Κπηηαξηθώλ πζηαηηθώλ Αγγεηαθνύ Σνηρώκαηνο
Σα εκδμεδθζαηά ηαζ ηα αββεζαηά θεία ιοσηά ηφηηανα (vascular smooth muscle cells,
VSMCs) απμηεθμφκ ηα δφμ ηφνζα ηοηηανζηά ζοζηαηζηά ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ. οκήεςξ
δεκ ειθακίγμκηαζ ηοπζημί ζκμαθάζηεξ, οπάνπμοκ υιςξ ζημκ έλς πζηχκα ζζηζμηφηηανα
ακαβκςνίζζια απυ ημ ελαζνεηζηά μνζγυκηζμ ζπήια ημοξ ηαζ ηζξ θεπηέξ ηοηηανμπθαζιζηέξ
δζαδζηαζίεξ πμο εηηείκμκηαζ ζε ιεβάθεξ απμζηάζεζξ ιεηαλφ ηςκ δεζιχκ ημθθαβυκμο. ηδκ
πανμφζα ενβαζία εα αζπμθδεμφιε ιυκμ ιε ηα αββεζαηά θεία ιοσηά ηφηηανα.

2.2.5.1 Αγγεηαθά ιεία κπτθά θύηηαξα
Σα αββεζαηά θεία ιοσηά ηφηηανα (VSMCs) (Silkworth, McLean et al. 1975), απμηεθμφκ
ιμκάδα ιε ηφνζα θεζημονβία ηδ ζοζημθή. Ζ δμιή ημοξ, επμιέκςξ, είκαζ ηέημζα πμο ελοπδνεηεί
ηδ ααζζηή ημοξ θεζημονβία. Κονίανπδ εέζδ ζηα VSMCs ηαηέπεζ δ ζοζηαθηζηή ζοζηεοή, εκχ μ
ηοηηανμζηεθεηυξ ηαζ μζ ζοκδέζεζξ ηςκ ηοηηάνςκ ιε ηα βεζημκζηά ημοξ ηαζ ιε ηδκ ελςηοηηάνζα
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εειέθζα μοζία είκαζ ελίζμο ζδιακηζηέξ, ηαεχξ πνδζζιεφμοκ ζηδ ζδιαημδυηδζδ ηαζ ιεηαθμνά
ιδκοιάηςκ απυ ημκ ελςηοηηάνζμ πχνμ (Small and Gimona 1998).
Σα VSMCs επεζδή έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα ζοζηέθθμκηαζ ηαζ κα αθθάγμοκ ηζξ εθαζηζηέξ
ημοξ ζδζυηδηεξ, παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζημ ζοκημκζζιυ ηδξ ιδπακζηήξ ζοιπενζθμνάξ ημο
αββείμο. Έπμοκ ηδ ιμνθή εκυξ ηοθζβιέκμο κήιαημξ ηαζ απθμφξ επζιδηοιέκμοξ πονήκεξ. Σμ
ζπήια ηςκ πονήκςκ ελανηάηαζ απυ ηδκ ηαηάζηαζδ ζοζημθήξ ή δζαζημθήξ ηςκ ηοηηάνςκ. Οζ
πονδκζηέξ ιειανάκεξ πενζεθίζζμκηαζ υηακ ηα ηφηηανα ζοζηέθθμκηαζ ηαζ μιαθμπμζμφκηαζ ζηδ
θάζδ πμο ηα ηφηηανα παθανχκμοκ. Ζ ζοζημθζηή δνάζδ ηςκ VSMCs ιεζμθααείηε απυ παπζά
(ιομζίκδ) ηαζ θεπηά (αηηίκδ ηαζ ηνμπμιομζίκδ) ηοηηανμπθαζιζηά ιομκδιάηζα. Σα θεπηά
κδιάηζα βίκμκηαζ εφημθα ειθακή, έπμοκ δζάιεηνμ 5,0 έςξ 7,5 nm ηαζ πνμζθφμκηαζ ζε
δθεηηνμκζυποηκα ζςιάηζα (ποηκά ζςιάηζα) πμο εκημπίγμκηαζ ζηδκ ηοηηανζηή ιειανάκδ. Αοηά
ηα ποηκά ζςιάηζα ελαζθαθίγμοκ ιδπακζηέξ δζαζοκδέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ηοηηανμπθαζιαηζηχκ
ιειανακχκ ηαζ ηςκ ζοζηαθηζηχκ ζοζηαηζηχκ (Ross 2006).
Πζμ πνυζθαηα, δζαπζζηχεδηε δ πανμοζία ηνίημο ηφπμο κδιαηίςκ, ιε πάπμξ 10 nm ηαζ
δζάιεηνμ 50 Α0, ηα μπμία είκαζ θηζαβιέκα απυ ιία πνςηεΐκδ, ηδ δεζιίκδ. Ο νυθμξ πμο επζηεθεί δ
πνςηεΐκδ αοηή είκαζ δ ζηήνζλδ ηςκ ιομκδιάηςκ ηδξ αηηίκδξ ηαζ ηδξ ιομζίκδξ. Σα ιομκδιάηζα
αοηά πζζηεφεηαζ υηζ απμηεθμφκ έκα ιάθθμκ ζοκεπέξ ζφζηδια (πθέβια), ημ μπμίμ ζοκδέεζ ηα
ποηκά, δθεηηνμκζηχξ, ζςιάηζα πμο παναηδνήεδηακ ζε υθδ ηδκ έηηαζδ ημο ηοηηανμπθάζιαημξ
ηαζ ζηδκ εζςηενζηή επζθάκεζα ηδξ ηοηηανζηήξ ιειανάκδξ. Ο ηνυπμξ ζφκδεζδξ ηςκ παναπάκς
εκδζάιεζςκ κδιαηίςκ ηαζ ηςκ ποηκχκ ζςιαηίςκ ιε ηα ιομκδιάηζα αηηίκδξ ή ιομζίκδξ δεκ
είκαζ αηυιδ βκςζηυξ. Ζ εκένβεζα ηδξ ζοζημθήξ ιεηααζαάγεηαζ πζεακχξ ζηα εκδζάιεζα κδιάηζα
ηαζ ιέζς αοηχκ ζηα ποηκά ζςιάηζα ιε απμηέθεζια ηδκ παναιυνθςζδ ηδξ ηοηηανζηήξ
επζθάκεζαξ ηαζ ηδκ ανάποκζδ ημο επζιήημοξ άλμκα ηδξ ιοσηήξ ίκαξ.
Δπζπθέμκ, ηα VSMCs πενζέπμοκ δίηηομ απυ ηοηηανμζηεθεηζηά εκδζάιεζα κδιάηζα
δζαιέηνμο 10 nm, πμο δζαθένμοκ ιμνθμθμβζηά απυ ηα κδιάηζα αηηίκδξ ηαζ ιομζίκδξ. Πανά ημ
βεβμκυξ υηζ δ φπανλδ ζοζηαθηζηχκ κδιαηίςκ απμηεθεί ημ πθέμκ παναηηδνζζηζηυ ιμνθμθμβζηυ
ζημζπείμ ηςκ VSMCs, εκημφημζξ είκαζ ακαβηαίμ κα ημκζζηεί υηζ απυ ιυκμ ημο αοηυ ημ
παναηηδνζζηζηυ δεκ είκαζ επανηέξ βζα κα ηαοηζζηεί έκα μπμζμδήπμηε ηφηηανμ ιε έκα θείμ ιοσηυ.
Σα κδιάηζα αοηά ηαζ μζ ζοβηεηνζιέκεξ ζοζηαθηζηέξ πνςηεΐκεξ ημοξ ηάκμοκ ηδκ ειθάκζζή ημοξ
ζε ιζηνυηενμ ααειυ ηαζ ζε άθθα ηφηηανα, ιδ ιοσηά. Σα VSMCs πενζαάθθμκηαζ απυ ιία ηαθά
ζπδιαηζζιέκδ ααζζηή ιειανάκδ. Ζ ιειανάκδ ημο ηοηηανμπθάζιαηυξ ημοξ ζοκήεςξ έπεζ έκα
ιέηνζμ ανζειυ πζκμηοηςηζηχκ ή ιεηαθμνζηχκ ηοζηζδίςκ, υπμο ηα βεζημκζηά ηφηηανα είκαζ
ζοκδεδειέκα ιε ιζηνμφξ, ιεζμηοηηάνζμοξ ζοκδέζιμοξ, ηα δεζιμζχιαηα. Σα ιζημπυκδνζα είκαζ
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ιζηνά ηαζ ζπμναδζηά, εκχ ημ εκδμπθαζιαηζηυ δίηηομ ηαζ ημ ζφιπθεβια Golgi είκαζ ιζηνά ηαζ
δοζδζάηνζηα, ελαζνμοιέκςκ ηςκ VSMCs πμο οθίζηακηαζ είηε ηαπεία αφλδζδ, είηε έκημκδ
ιεηααμθζηή δναζηδνζυηδηα (Ross 2006). Αηυια, δ ααζζηή ιειανάκδ ηςκ VSMCs απμηεθείηαζ
ηονίςξ απυ θαιζκίκδ, ημθθαβυκμ ηφπμο IV, ζκμκεηηίκδ, ηεκαζηίκδ, πνςηεμβθοηάκδ (εεζζηή
δπανάκδ), εκηαηηίκδ/κζδμβυκμ, πνςηεΐκεξ πμο εοεφκμκηαζ βζα ηδκ πανειπυδζζδ ημο
πμθθαπθαζζαζιμφ ηαζ ηδξ ιεηακάζηεοζδξ ηςκ VSMCs αθθά ηαζ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηςκ VSMCs
ζε ηαηάζηαζδ ζοζημθήξ (Hedin, Bottger et al. 1988; Hedin, Bottger et al. 1989; Palmberg,
Claesson et al. 1989; Thyberg 1996). ε θοζζμθμβζηά αββεία, υπμο ηα VSMCs είκαζ
δζαθμνμπμζδιέκα, πενζέπμοκ ηυζμ άθεμκεξ ζοζηαθηζηέξ πνςηεΐκεξ υζμ ηαζ εκδζάιεζεξ
ζκμδμβυκεξ πνςηεΐκεξ. Δκημφημζξ, οπυ θοζζμθμβζηέξ αθθά ηαζ παεμθμβζηέξ ζοκεήηεξ, υπςξ είκαζ
δ αεδνμζηθήνςζδ ηαζ δ επακαζηέκςζδ έπεζηα απυ αββεζμπθαζηζηή ηαζ ημπμεέηδζδ θθεαζηχκ
ιμζπεοιάηςκ (Kocher and Gabbiani 1986; Mosse, Campbell et al. 1986; Glukhova, Kabakov et
al. 1988; Kocher, Gabbiani et al. 1991; Giuriato, Scatena et al. 1993; Cai, Vosschulte et al.
2000), ηα VSMCs ηνμπμπμζμφκηαζ απυ «ζοζηαθηζηυ» δζαθμνμπμζδιέκμ θαζκυηοπμ ζε ακχνζιμ
ζοκεεηζηυ θαζκυηοπμ, μ μπμίμξ επζηνέπεζ ζηα VSMCs κα ιεηακαζηεφζμοκ ζημκ έζς πζηχκα, κα
πμθθαπθαζζάγμκηαζ, ηαζ κα εηηνίκμοκ πμζηίθα ιυνζα ηδξ ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ
(extracellular matrix, ECM), ηαεχξ ηαζ κα ζοιιεηέπμοκ ζηδκ ακάπηολδ ηαζ ημ ζπδιαηζζιυ ημο
έζς πζηχκα (Wolf, Cai et al. 1998; Cai, Vosschulte et al. 2000; Cai, Koltai et al. 2003).
Σα VSMCs είκαζ ζηακά κα ζοκεέζμοκ πμζηίθα ελςηοηηάνζα ζοζηαηζηά ημο ζοκδεηζημφ
ζζημφ, ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο ημθθαβυκμο ηφπμο Η ηαζ ΗΗΗ ηδξ ααζζηήξ ιειανάκδξ, ηςκ
εθαζηζηχκ ζκχκ ηαζ ηςκ πνςηεμβθοηάκςκ. Ζ νφειζζδ αοηχκ ηςκ θεζημονβζχκ πανμοζζάγεζ
ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ, επεζδή μζ δμιζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ δ ιδπακζηή ζοιπενζθμνά ηςκ αζιμθυνςκ
αββείςκ ελανηάηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ μνβάκςζδ ημο ζοκδεηζημφ ημοξ
ζζημφ. Έπεζ απμδεζπηεί υηζ δ αφλδζδ ηαζ μ πμθθαπθαζζαζιυξ ηςκ VSMCs επδνεάγεηαζ απυ ηζξ
ιδπακζηέξ δοκάιεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ νμή ημο αίιαημξ εκηυξ ημο αββείμο, ηαεχξ ηαζ απυ
δζάθμνμοξ πδιζημφξ πανάβμκηεξ πμο πενζέπμκηαζ ζημ αίια. Ηδζαίηενδ ικεία μθείθεηαζ ζημοξ
πανάβμκηεξ πμο απεθεοεενχκμοκ ηα αζιμπεηάθζα. Οζ Ross ηαζ ζοκενβάηεξ ημ 1997 (Ross,
Glomset et al. 1977) έδεζλακ υηζ πζεακυξ ηναοιαηζζιυξ ημο εκδμεδθίμο πνμηαθεί πνμζηυθθδζδ
ηαζ ζοβηυθθδζδ αζιμπεηαθίςκ. Σα ζοβηεκηνςιέκα αζιμπεηάθζα πανάβμοκ έκα ιζημβυκμ
πανάβμκηα, μ μπμίμξ μδδβεί ζε ημπζηυ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ VSMCs ζηζξ οπμηείιεκεξ πενζμπέξ
ημο έζς πζηχκα, ζοκμδεουιεκμ απυ ζφκεεζδ ζοζηαηζηχκ ημο ζοκδεηζημφ ζζημφ ηαζ εκαπυεεζδ
εκδμηοηηανζηχκ ηαζ ελςηοηηανζηχκ θζπζδίςκ (Ross, Glomset et al. 1977).

22

2.2.6 Γνκή Δμσθπηηαξηθώλ πζηαηηθώλ Αγγεηαθνύ Σνηρώκαηνο
Σα ελςηοηηανζηά ζημζπεία (Ferrans 1980; Silver 1996) ηςκ θοζζμθμβζηχκ αζιμθυνςκ
αββείςκ ακαθένμκηαζ εκ βέκεζ ςξ ζοζηαηζηά ημο ζοκδεηζημφ ζζημφ ηαζ πενζθαιαάκμοκ ηζξ
πνςηεμβθοηάκεξ, ηζξ ίκεξ ημθθαβυκμο ηαζ ηζξ εθαζηζηέξ ίκεξ ηαζ ζοκεζζθένμοκ ζε ζδιακηζηυ
ααειυ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ αββεζαηήξ μιμζμζηαζίαξ. Σα ιαηνμιυνζα ημο ημθθαβυκμο ηαζ ηδξ
εθαζηίκδξ αζημφκ πμθθαπθέξ δνάζεζξ, υπςξ βζα πανάδεζβια δζαιμνθχκμοκ ημ ζηεθεηυ πάκς
ζημκ μπμίμ εκαπμηίεεκηαζ ηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα ηαζ ηα θεία ιοσηά ηφηηανα, πνδζζιεφμοκ ζηδ
ιεηαθμνά ζδιάηςκ, δεζιεφμοκ ηαζ ηαηαηναημφκ θζπμπνςηεΐκεξ ηαζ απμηεθμφκ δελαιεκή
αολδηζηχκ παναβυκηςκ (Libby and Lee 2000; Liu, Wu et al. 2008). Δπζπθέμκ ημ ημθθαβυκμ ηαζ
δ εθαζηίκδ ζοιαάθθμοκ ζηδ δφκαιδ ηαζ ηδ δμιζηή αηεναζυηδηα ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ
(Oliva, Young et al. 1995). ε θοζζμθμβζημφξ ζζημφξ, δ έηθναζδ ηαζ ακαδζμνβάκςζδ ημο
ελςηοηηάνζμο οθζημφ απμηεθεί ιία ηαθά νοειζζιέκδ δοκαιζηή ζζμννμπία. Ακηίεεηα ζε
παεμθμβζηέξ ηαηαζηάζεζξ, υπςξ δ νεοιαημεζδήξ ανενίηζδα, δ ηανηζκμβέκεζδ, δ αεδνςιάηςζδ,
ηαζ δ ζκμιοσηή οπενπθαζία δ παναπάκς ζζμννμπία δζαηανάζζεηαζ εοκμχκηαξ ηδκ ελέθζλδ ηαζ
ηθζκζηή εηδήθςζδ ηςκ παναπάκς δζαηαναπχκ (Ohtani 1998; Libby and Lee 2000). ηδκ
πανμφζα ενβαζία, απυ ηα ελςηοηηανζηά ζοζηαηζηά εα ελεηάζμοιε υζα ζοζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ
ζκμιοσηή οπενπθαζία ηδξ θθέααξ ή ηδκ ακαδζάηαλδ ημο ημζπχιαημξ ηδξ ανηδνίαξ, δδθαδή ηζξ
ίκεξ εθαζηίκδξ ηαζ ημθθαβυκμο, πμο ακαθφμκηαζ παναηάης.

2.2.6.1 Διαζηηθέο ίλεο
Οζ εθαζηζηέξ ίκεξ απμηεθμφκ ημ ηφνζμ ζοζηαηζηυ ημο ελςηοηηάνζμο οθζημφ ηςκ ιεβάθςκ
αββείςκ ηαζ είκαζ απαναίηδηεξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ιδπακζηχκ δοκάιεςκ ηαζ αθθαβχκ πμο
πνμηαθεί δ ανηδνζαηή πίεζδ. Σμ ζφζηδια ηςκ εθαζηζηχκ ζκχκ απμηεθείηαζ απυ δφμ αζμπδιζηά
ηαζ οπενδμιζηά ζοζηαηζηά, ηδκ εθαζηίκδ, ημ ζοζηαηζηυ πμο είκαζ οπεφεοκμ βζα ηδκ
εθαζηζηυηδηα ηςκ εθαζηζηχκ ζκχκ, ηαζ ηα ζοζηαηζηά ηςκ ιζηνμïκζδίςκ. Ζ εθαζηίκδ (Ross 1973;
Fanning, Yates et al. 1981) απμηεθεί ημκ πονήκα ηδξ εθαζηζηήξ ίκαξ, είκαζ δμιζηά άιμνθδ, ηαζ
ζοκηίεεηαζ ςξ ιμκμιενέξ, ηδκ ηνμπμεθαζηίκδ, ιία πνςηεΐκδ πμο ζοκηίεεηαζ απυ ηα
εκδμπθαζιαηζηά δίηηοα ηςκ ιεζεβποιαηζηχκ ηοηηάνςκ. Οζ εθαζηζηέξ ηδξ ζδζυηδηεξ μθείθμκηαζ
ζηδ δζαζηαονμφιεκδ ακαδίπθςζδ ηςκ ιμκμιενχκ ζε εθαζηζηά ζκίδζα, υπμο ηα ιζηνμïκίδζα αοηά
επζηνέπμοκ ηδ δζάηαζδ ηαζ ακαδίπθςζδ ηδξ εθαζηίκδξ ηαζ είκαζ αοηά πμο πενζαάθθμοκ ημοξ
πονήκεξ, ιε δζάιεηνμ 10-15 nm ηαζ ζοκήεςξ ζςθδκμεζδή ειθάκζζδ. Σα ιζηνμσκίδζα έπμοκ ηδκ
ηάζδ κα ιεζχκμκηαζ ζε ανζειυ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ δθζηίαξ ηαζ ηδκ ςνίιακζδ ηςκ εθαζηζηχκ
ζκχκ. Με ηδ δμιή αοηή μζ εθαζηζηέξ ίκεξ, μζ μπμίεξ δζαπθέημκηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιε ίκεξ
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ημθθαβυκμο, επζηνέπμοκ ζημ αββεζαηυ ημίπςια κα ακείζηαηαζ, πςνίξ κα παναιμνθχκεηαζ απυ
ηζξ ιδπακζηέξ δοκάιεζξ πμο ημο αζημφκηαζ (Goncalves, Moses et al. 2003).
Ζ απμδυιδζδ ηςκ πνςηεσκχκ ημο ελςηοηηάνζμο οθζημφ, ιεηαλφ αοηχκ ηαζ ηδξ
εθαζηίκδξ, απμηεθεί ηεκηνζηυ ζδιείμ ηδξ ελέθζλδξ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ. Δπζηνέπεζ ανπζηά
ηδ δζήεδζδ, δζαιέζμο ηδξ ααζζηήξ ιειανάκδξ, ιμκμηοηηάνςκ ηαζ Σ-ηοηηάνςκ απυ ημκ αββεζαηυ
αοθυ ζημκ οπμεκδμεδθζαηυ πχνμ. ηδ ζοκέπεζα πνμάβεζ ηδ ιεηακάζηεοζδ ηςκ VSMCs απυ ημ
ιέζμ ζημκ έζς πζηχκα, δζαιέζμο ηςκ εθαζηζηχκ ζημζαάδςκ ηαζ ηέθμξ πνμςεεί ηδκ πνμξ ηα έλς
(εεηζηή) ακαηαηαζηεοή ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ, ηδκ ειθάκζζδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ
ηαζ ηδκ επαηυθμοεδ ελέθζλή ηδξ.
ζμ αθμνά ηδκ εθαζηίκδ, δ πμζυηδηά ηδξ ζημ αββεζαηυ ημίπςια ανίζηεηαζ ζε ιία
δοκαιζηή ζζμννμπία, ηαεχξ οπάνπεζ ζοκεπήξ ακαδζμνβάκςζδ ηςκ εθαζηζηχκ ζκζδίςκ. Έηζζ δ
εθαζηίκδ απμδμιείηαζ ζοκεπχξ απυ εθαζηάζεξ – εκδμπεπηζδάζεξ, εκχ ηα απεθεοεενςιέκα απυ
ηδκ απμδυιδζδ πεπηίδζα πμθθαπθαζζάγμοκ ηδκ ηαπφηδηα απμδυιδζδξ ημο ελςηοηηάνζμο οθζημφ
ηαζ παίγμοκ εκενβυ νυθμ ζηδ ιδ ακαζηνέρζιδ ελέθζλδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ. Απυ ηδκ
άθθδ ιενζά βζα κα δζαηδνδεεί δ μιμζμζηαζία ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ κέεξ εθαζηζηέξ ίκεξ
πανάβμκηαζ ηαζ εκαπμηίεεκηαζ ζοκεπχξ (Robert 2005).
Πανά ημ βεβμκυξ υηζ δ παναβςβή εθαζηίκδξ έπεζ απμδμεεί βεκζηά ζηα VSMCs ηαζ ημοξ
ζκμαθάζηεξ, εκημφημζξ οπάνπμοκ ηαζ άθθα ηφηηανα πμο είκαζ ζηακά κα ζοκεέημοκ αοηή ηδκ
πνςηεΐκδ. Ζ ηνμπμεθαζηίκδ δζαθένεζ απυ ημ ημθθαβυκμ ζηδκ πενζεηηζηυηδηα ηδξ ζε αιζκμλέα
ηαζ πενζέπεζ έκακ ανζειυ θοζοθμιάδςκ πμο ιεηαηνέπμκηαζ ιε μιμζμπμθζημφξ δεζιμφξ, υηακ δ
ηνμπμεθαζηίκδ πμθοιενίγεηαζ ζημκ ελςηοηηάνζμ πχνμ. Ζ μλεζδάζδ ηδξ θοζοθμιάδαξ παίγεζ
ζδιακηζηυ νυθμ ζε αοηή ηδ ιεηαηνμπή ηαζ δ ζοιιεημπή ηδξ ζ’ αοηέξ ηζξ δζαδζηαζίεξ μδδβεί ζε
ζμαανέξ

αββεζαηέξ

αθθμζχζεζξ.

Σα

ιζηνμσκίδζα

πενζέπμοκ

ιεβάθεξ

πμζυηδηεξ

οδνμβμκακενάηςκ, εκχ δεκ ζζπφεζ ημ ίδζμ βζα ηδκ εθαζηίκδ. Δκημφημζξ, μζ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ
ηςκ ιζηνμσκζδίςκ δεκ είκαζ ιέπνζ ζήιενα βκςζηέξ (Goncalves, Moses et al. 2003), εκχ μζ
ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ εθαζηζηχκ ζκχκ έπμοκ πνμζμιμζςεεί ιε ηαηάθθδθα ιμκηέθα (Hoeve
and Flory 1958; Dorrington and McCrum 1977; Andrady and Mark 1980). Δκημφημζξ, δ εκ θυβς
πνμζμιμίςζδ δεκ είκαζ δ ζδακζηή, βεβμκυξ πμο ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζηδκ αθθδθεπίδναζδ ημο
κενμφ ιε ηα οδνυθμαα ηιήιαηα ηδξ πνςηεΐκδξ (Gosline 1978). Σμ θμνηίμ εναφζδξ ημο
εθαζηζημφ ζζημφ είκαζ 0,1 MPa, εκχ ημ ιέηνμ εθαζηζηυηδηαξ ηαζ δ παναιυνθςζδ αζημπίαξ είκαζ
πενίπμο ίζδ ιε 0,1 MPa ηαζ 300% ακηίζημζπα (Dunn and Silver 1983). ε ζφβηνζζδ ιε ηζξ ίκεξ
ημθθαβυκμο, μζ εθαζηζηέξ ίκεξ είκαζ αζεεκέζηενεξ, ιαθαηυηενεξ ηαζ πενζζζυηενμ δζαηάζζιεξ.
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ηα αββεία, δ εθαζηίκδ πανμοζζάγεηαζ ζε πενζμπέξ μζ μπμίεξ εηηίεεκηαζ ζε πνμκζηά
ιεηαααθθυιεκδ ηάζδ (Rodbard 1974). Ζ πμζυηδηα ηδξ εθαζηίκδξ ζημοξ δζάθμνμοξ ζζημφξ
ελανηάηαζ απυ ημ ημπζηυ πθάημξ ημο παθιζημφ ηφιαημξ. Ζ αμνηζηή νίγα εηηείκεηαζ ζδζαίηενα
ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζοζημθήξ, εκχ «λεθμοζηχκεζ» ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζαζημθήξ ηαζ έπεζ ηδ
ιεβαθφηενδ πμζυηδηα εθαζηίκδξ. Σα αββεία πμο δζαζηέθθμκηαζ ζε ιζηνυηενμ ααειυ απυ ημ
παθιζηυ ηφια, υπςξ δ εςναηζηή ηαζ δ ημζθζαηή αμνηή ηαζ ηα ιζηνυηενα πενζθενεζαηά, έπμοκ
πνμμδεοηζηά ιζηνυηενδ πενζεηηζηυηδηα εθαζηίκδξ. Σα ηνζπμεζδή ηαζ ηα θθεαίδζα, ηα μπμία δεκ
εηηίεεκηαζ ζε ορδθμφξ νοειμφξ ιεηααμθήξ ηδξ ηάζδξ, δεκ πενζέπμοκ εθαζηίκδ. Μεηά ηδ
βέκκδζδ, δ εθαζηίκδ αολάκεηαζ ζδζαίηενα ζημ ημίπςια ηδξ αμνηήξ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ
ζοζημθζηήξ πίεζδξ, εκχ πανάθθδθα ιεζχκεηαζ ζηδκ πκεοιμκζηή ανηδνία. Δκ ηαηαηθείδζ, δ
πμζυηδηα ηαζ δ ημπμβναθζηή ζοβηέκηνςζδ ηδξ εθαζηίκδξ ζημοξ δζάθμνμοξ ζζημφξ
ιεηααάθθεηαζ ακάθμβα ιε ημ νοειυ ιεηααμθήξ ηδξ ηάζδξ, δ μπμία αζηείηαζ ημπζηά ζηα
ιεζεβποιαηζηά ηφηηανα.

2.2.6.2 Κνιιαγόλν
Σμ ιαηνμιυνζμ αοηυ ζοκήεςξ ζοκηίεεηαζ απυ αββεζαηά θεία ιοσηά ηφηηανα ηδξ έζς
ζημζαάδαξ ημο αββείμο ηαζ ελαζθαθίγεζ ηδκ αηεναζυηδηα ημο αββείμο έκακηζ ηςκ ιδπακζηχκ
δοκάιεςκ πμο αζημφκηαζ ιε ηδκ ηοηθμθμνία ημο αίιαημξ. Ζ πμζμηζηή πανμοζία ημο
ημθθαβυκμο ζημκ αββεζαηυ ζζηυ είκαζ ημ ηεθζηυ απμηέθεζια ιίαξ δοκαιζηήξ ζζμννμπίαξ ιεηαλφ
ηδξ ζφκεεζδξ ηαζ ηδξ απμδυιδζήξ ημο ηαζ ηαεμνίγεζ ηδ δμιή ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ.
Ζ ααζζηή δμιζηή ιμκάδα ημο ημθθαβυκμο είκαζ ημ ηνμπμημθθαβυκμ, ημ μπμίμ ιε
πμθοιενζζιυ ηαζ αθθδθεπίδναζδ ιε ηα άθθα ζοζηαηζηά ημο ζοκδεηζημφ ζζημφ ιπμνεί κα
ζπδιαηίζεζ πμζηζθία ζοκεέζεςκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ζκζδίςκ, ηςκ ααζζηχκ ιειανακχκ
ηαζ ημο πυκδνμο (Pinnell 1978). Με ηδ ζεζνά ημοξ, ηα ζκίδζα ημθθαβυκμο απμηεθμφκ ααζζηυ
δμιζηυ ζοζηαηζηυ ηςκ αζιμθυνςκ αββείςκ. Tμ ηνμπμημθθαβυκμ έπεζ ιμνζαηή ιάγα 285.000
πενίπμο ηαζ απμηεθείηαζ απυ ηνείξ πμθοπεπηζδζηέξ αθοζίδεξ ίδζμο ιεβέεμοξ, μζ μπμίεξ έπμοκ
εθζημεζδή δζεοεέηδζδ ηαζ δ ζφκεεζδ ημοξ ελανηάηαζ απυ ημκ ηφπμ ημο ημθθαβυκμο . Καηά ηδ
δζάνηεζα ζπδιαηζζιμφ ζκζδίςκ, μζ ηνεζξ έθζηεξ εθίζζμκηαζ ζε ιία δελζυζηνμθδ οπενέθζηα. Ζ
εθζημεζδήξ αοηή δζαιυνθςζδ δίκεζ ζημ ιυνζμ ιία πμθφ ζηαεενή ηαζ ζηένεα ιμνθή. Σμ
ηνμπμημθθαβυκμ είκαζ εηενμβεκέξ ηαζ ηα ηέζζενα είδδ ηνμπμημθθαβυκμο είκαζ εοδζάηνζηα ιε
αάζδ ηδ ζφκεεζδ ηςκ α-αθοζίδςκ ημοξ ζε αιζκμλέα. Σμ ηνμπμημθθαβυκμ ηφπμο Η πενζέπεζ δφμ
α1(Η)- ηαζ ιία α2-αθοζίδα. Καεέκα απυ ηα άθθα ηνμπμημθθαβυκα απμηεθείηαζ απυ ηνεζξ υιμζεξ
α-αθοζίδεξ ημο ηαηάθθδθμο ηφπμο, δδθαδή α1(ΗΗ), α1(ΗΗΗ) ηαζ α1(ΗV) ακηίζημζπα.
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Σμ ημθθαβυκμ ηφπμο Η είκαζ ημ εονφηενα δζαδεδμιέκμ είδμξ ημθθαβυκμο ζημ ζχια.
Απμηεθεί ααζζηυ ζοζηαηζηυ ηςκ αζιμθυνςκ αββείςκ ηαζ ιπμνεί κα ζπδιαηζζηεί απυ πθήεμξ
ηοηηάνςκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ θείςκ ιοσηχκ. Σμ ημθθαβυκμ ηφπμο Η ζπδιαηίγεζ ζκίδζα
δζαιέηνμο 50-100 nm ηαζ ιεβάθδξ ακημπήξ. Σμ ημθθαβυκμ ηφπμο ΗΗ ειθακίγεηαζ ιυκμ ζημ
πυκδνμ, υπμο ηαζ ζπδιαηίγεζ ζκίδζα δζαιέηνμο 20 nm ηαζ πενζθαιαάκεζ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ζε
οδνμβμκάκεναηεξ, αθμφ ακηζζημζπεί ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ πνςηεμβθοηάκςκ. Σμ ημθθαβυκμ
ηφπμο ΗΗΗ απμηεθεί ζδιακηζηυ ζοζηαηζηυ ηςκ αζιμθυνςκ αββείςκ ηαζ εεςνείηαζ υηζ
ακηαπμηνίκεηαζ ιμνθμθμβζηά ζε ζκίδζα ιε δζάιεηνμ 25-40 nm. Σα VSMCs ζοκεέημοκ ςξ επί ης
πθείζημκ ημθθαβυκμ ηφπμο ΗΗΗ. Σμ ημθθαβυκμ ηφπμο ΗV απακηάηαζ ηονίςξ ζηζξ ααζζηέξ
ιειανάκεξ ηςκ ηοηηάνςκ, υπμο ηαζ ειθακίγεηαζ ζε ζηεκή ζοκάνηδζδ ιε ορδθέξ πμζυηδηεξ
οδνμβμκακενάηςκ. Γεκ είκαζ βκςζηυ ηαηά πυζμ υθεξ μζ ααζζηέξ ιειανάκεξ πενζέπμοκ ημκ ίδζμ
ηφπμ ημθθαβυκμο.
Οζ Silver ηαζ ζοκενβάηεξ ημ 1989 παναηήνδζακ υηζ ηαηά ηδκ απμιάηνοκζδ ημο
εθαζηζημφ ζζημφ ηαζ ηςκ πνςηεμβθοηακχκ απυ ηα αζιμθυνα αββεία δζαηδνείηαζ άεζηημ ημ
δίηηομ ημθθαβυκμο, ημ δίηηομ πμο απμηεθεί ημ πζμ ααζζηυ ιδπακζηυ ζημζπείμ υθςκ ηςκ ζζηχκ
(Silver, Christiansen et al. 1989). Οζ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ επζιένμοξ ζκχκ ημθθαβυκμο
δζαιέηνμο 50-100 ιm έπμοκ ιεηνδεεί ζε ιμκμαλμκζηυ εθεθηοζιυ (Kato, Christiansen et al.
1989), υπμο έπεζ πνμζδζμνζζηεί ςξ ιέβζζημ θμνηίμ εναφζδξ ιέπνζ ηαζ 40 ΜPa, παναιμνθχζεζξ
έςξ ηαζ 10%, ηαζ ιέηνα εθαζηζηυηδηαξ ηδξ ηάλδξ ηςκ 500 ΜPa. Οζ ιδπακζηέξ αοηέξ ζδζυηδηεξ
ακηζηαημπηνίγμοκ ηδ δμιζηή δοζηαιρία ηδξ ηνζπθήξ έθζηαξ ημο ημθθαβυκμο πμο εεςνείηαζ υηζ
ιπμνεί κα θάαεζ ηζιέξ έςξ ηαζ 4000 ΜPa ακαθυβςξ ιε ηζξ ζδζυηδηεξ ημο δζαθφιαημξ (Nestler,
Hvidt et al. 1983). Αηυια, μζ ίκεξ ημθθαβυκμο είκαζ ζλςδμεθαζηζηέξ ηαζ ειθακίγμκηαζ ζημοξ
ζοκδεηζημφξ ζζημφξ ζε πμζηζθία δζαιέηνςκ ηαζ βεςιεηνζχκ.
Ζ αζμζφκεεζδ ημο ημθθαβυκμο ζηδνίγεηαζ ζημ ζπδιαηζζιυ ιίαξ πνυδνμιδξ ιμνθήξ
βκςζηήξ ςξ πνμ-ηνμπμημθθαβυκμ, ημ μπμίμ απμηεθείηαζ απυ ηνεζξ πνμ-α-αθοζίδεξ. Αλίγεζ κα
ακαθενεεί, πνζκ απυ ηδ ζφκεεζδ ημο πνμ-ηνμπμημθθαβυκμο, αημθμοεείηαζ ιία πμθφπθμηδ ζεζνά
βεβμκυηςκ πμο απανηίγεηαζ απυ ηζξ ελήξ θάζεζξ: (1) οδνμλοθίςζδ ηςκ πνμθοθ- ηαζ
θοζοθμιάδςκ (2) βθοημγοθίςζδ, (3) πνμζακαημθζζιυξ ηςκ ζοζηαηζηχκ ηςκ πνμ-α-αθοζζδχκ
ηαζ δδιζμονβία ηνζπθμφ έθζηα, (4)έηηνζζδ απυ ημ ηφηηανμ ζημκ ελςηοηηάνζμ πχνμ ζε ιία ιδζκζδζαηή ιμνθή, (5) επζθεηηζηή πνςηεμθοηζηή δζάζπαζδ ηαζ ζηα δφμ άηνα ημο πνμηνμπμημθθαβυκμο βζα ηδ δδιζμονβία ημο ηνμπμημθθαβυκμο, (6) δδιζμονβία ζκζδίςκ ηαζ (7)
δζαζηαφνςζδ ζκζδίςκ πμο πνμζθένεζ επζπθέμκ ιδπακζηή ακημπή, απαζηεί υιςξ ηδκ πανμοζία
ανηεηχκ δζαθμνεηζηχκ εκγφιςκ.
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Σα ζηάδζα αοηά ζηδ ζφκεεζδ ημο ημθθαβυκμο πανμοζζάγμοκ εκδζαθένμκ ηαεχξ δ
πανέιααζδ ζε ιενζηά απυ αοηά πνμηαθεί ανζειυ δζαηαναπχκ πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ
ελαζεέκζζδ ηςκ ζοκδεηζηχκ ζζηχκ ηαζ απυ παεμθμβζηή δμιή ηςκ αζιμθυνςκ αββείςκ ιε
απμηέθεζια ημ ζπδιαηζζιυ αμνηζηχκ ακεονοζιάηςκ ζε πενζμπέξ ελαζεέκδζδξ ηαζ θέπηοκζδξ
ημο ημζπχιαημξ. Δπί παναδείβιαηζ, δ μλεζδάζδ ηδξ θοζοθμιάδαξ απαζηεί ηδκ πανμοζία παθημφ
βζα ηδ δνάζδ ηδξ, δ έθθεζρδ ή δ ακεπάνηεζα ημο μπμίμο μδδβεί ζε νήλδ ηδξ αμνηήξ. Πανυιμζεξ
αθθμζχζεζξ ειθακίγμκηαζ ζε αζεεκείξ ιε ζφκδνμιμ Ehler-Danlos. Ο ηφπμξ ΗV αοημφ ημο
ζοκδνυιμο παναηηδνίγεηαζ απυ ακεπάνηεζα ζηδ ζφκεεζδ ημθθαβυκμο ηφπμο ΗΗΗ ηαζ απυ νήλδ
ηδξ αμνηήξ ηαζ ημο εκηένμο. Σμ ζφκδνμιμ Marfan είκαζ ιία αζεέκεζα ημο ζοκδεηζημφ ζζημφ δ
μπμία παναηηδνίγεηαζ απυ ιομζηεθεηζηέξ ακςιαθίεξ, νήλδ ηδξ αμνηήξ ηαζ δναιαηζηή ιείςζδ
ηςκ εθαζηζηχκ ζκχκ απυ ημ ιέζμ πζηχκα ηδξ αμνηήξ ηαζ ηςκ ιεβάθςκ ανηδνζχκ. Ζ
μιμηοζηζκμονία είκαζ ημ ζοθθμβζηυ υκμια βζα ιία μιάδα απυ ακςιαθίεξ ημο ιεηααμθζζιμφ ηδξ
ιεεεζμκίκδξ ηαζ πανμοζζάγεζ έκακ ανζειυ εηδδθχζεςκ ζπεηζγυιεκςκ ιε δοζθεζημονβία ημο
ζοκδεηζημφ ζζημφ. Ζ μιμηοζηεΐκδ ζοζζςνεφεηαζ ζ’ αοηέξ ηζξ παεήζεζξ ηαζ πανειααίκεζ ζηδ
δζαζηαφνςζδ ηςκ ζκχκ ημθθαβυκμο. Δπζπθέμκ, παναηδνείηαζ ίκςζδ ημο έζς ηαζ ημο ιέζμο
πζηχκα ηςκ ανηδνζχκ υθςκ ηςκ ιεβεεχκ. Οζ ιεηααμθέξ αοηέξ ειπθέημκηαζ απυ ιία ενμιαςηζηή
ηάζδ, δ μπμία πζεακυκ κα ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ εοημθία απυπηςζδξ ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ
απυ ηα ημζπχιαηα ηςκ αββείςκ. Ζ αολδιέκδ πανμοζία ημθθαβυκμο ζε έκα αββείμ πμο ειθακίγεζ
ζκμιοσηή οπενπθαζία ιπμνεί κα πνμέθεεζ απυ αολδιέκδ παναβςβή ημο απυ ηα VSMCs θυβς
αφλδζή ημοξ.

2.2.7 Αλαδηάηαμε Αξηεξηώλ
Σα αββεία δδιζμονβμφκηαζ ζηα έιανοα ηαζ ανβυηενα ζηδκ παζδζηή δθζηία
δζαιμνθχκμκηαζ ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε δ δζαδζηαζία ηδξ πανμπήξ ημο αίιαημξ ζε υθμ ημ ζχια
κα αεθηζζημπμζείηαζ ιε ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηδξ εκένβεζαξ πμο απαζηείηαζ βζα ημ ιεηααμθζζιυ
αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ. (Kamiya, Bukhari et al. 1984; Taber 1998; Taber 2001) Ανβυηενα ηαηά
ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ, εάκ μζ ανηδνίεξ εηηίεεκηαζ ζε αθθαβέξ ηδξ πίεζδξ ηαζ ηδξ νμήξ ημο
αίιαημξ βζα εηηεηαιέκμ πνυκμ, δ βεςιεηνία ηαζ μζ ειαζμιδπακζηέξ ημοξ ζδζυηδηεξ εα αθθάλμοκ
πνμηεζιέκμο κα ακηαπελέθεμοκ ηαθφηενα ζημ κέμ ιδπακζηά αθθαβιέκμ πενζαάθθμκ.(Kamiya
and Togawa 1980; Brownlee and Langille 1991; Matsumoto and Hayashi 1994; Girerd, London
et al. 1996; Matsumoto and Hayashi 1996; Rachev, Stergiopulos et al. 1998; Fridez, Makino et
al. 2001; Humphrey 2002; Fridez, Zulliger et al. 2003) Δπζπθέμκ, ιε ηδκ δθζηία επένπεηαζ ηαζ δ
θοζζηή θεμνά δ μπμία ακαβηάγεζ ηζξ ανηδνίεξ κα «επζδζμνεχκμκηαζ» ηαζ κα αθθάγμοκ λακά ηδ
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βεςιεηνία ηαζ ηζξ ειαζμιδπακζηέξ ημοξ ζδζυηδηεξ.(Skalak, Dasgupta et al. 1982; Langewouters,
Wesseling et al. 1984; Benetos, Laurent et al. 1997; Groenink, Langerak et al. 1999) Αοηυξ μ
ιδπακζζιυξ ηδξ πνμζανιμβήξ ηαζ ηδξ επζδζυνεςζδξ μκμιάγεηαζ ζοκμθζηά «ακαδζάηαλδ» ηαζ
πενζθαιαάκεζ ηζξ αθθαβέξ ζηδ βεςιεηνία, ζηδ δμιή ηαζ ζηζξ ειαζμιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ ημο
ανηδνζαημφ ημζπχιαημξ.
πςξ ακαθένεδηε παναπάκς, ηα δομ ηφνζα ιδπακζηά ενεείζιαηα, ζηα μπμία ηα
αζιμθυνα αββεία ακηζδνμφκ ιε ακαδζάηαλδ, είκαζ μζ αθθαβέξ ζηζξ μνεέξ ηαζ ηζξ δζαηιδηζηέξ
ηάζεζξ πμο ημοξ αζημφκηαζ (Δζηυκα 2-8). ε ακηίεεζδ ιε ηδ ζοζημθή ηαζ ηδ παθάνςζδ ηςκ
θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ, δ μπμία ιπμνεί κα εεςνδεεί ςξ ιία αναποπνυεεζιδ ηαζ ιδ ιυκζιδ
θφζδ βζα ηζξ αθθαβέξ ζηδκ πίεζδ ηαζ ηδ νμή ημο αίιαημξ, δ ακαδζάηαλδ είκαζ ιζα
ιαηνμπνυεεζιδ δζαδζηαζία, δ μπμία ηεθζηά, επζηνέπεζ ζηα θεία ιοσηά ηφηηανα κα επζζηνέρμοκ
ζημκ θοζζμθμβζηυ ηυκμ θεζημονβίαξ ημοξ.

Ρμ ή

Πίεζδ

Ονεέξ ηάζεζξ
Γζαηιδηζηέξ ηάζεζξ

Εικόνα 2-8. Σα αγγεία εθηίζεληαη ζε δχν θπξίσο δπλάκεηο. Σελ πίεζε ηνπ αίκαηνο πνπ παξακνξθψλεη ηνλ απιφ θαη ην
ηνίρσκα ησλ αγγείσλ θαη δεκηνπξγεί ηάζεηο κε πεξηθεξεηαθή δηεχζπλζε. Σν αίκα πνπ ξέεη πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ
απινχ θαη ιφγσ ηνπ ημψδνπο κεηαμχ ησλ επηθαλεηψλ δεκηνπξγείηαη δηαηκεηηθή ηάζε.

2.2.7.1 Αλαδηάηαμε ιόγσ Μεηαβνιώλ ζηελ Πίεζε
Ζ μνεή ηάζδ ζημ ημίπςια πνμηαθείηαζ απυ ηδκ πίεζδ ημο αίιαημξ δ μπμία επεκενβεί
ζημκ αοθυ (εζςηενζηά) ηδξ ανηδνίαξ ζπνχπκμκηαξ ημ ημίπςια πνμξ ηα έλς ηαζ θμοζηχκμκηαξ
ηδκ ανηδνία ζακ έκα ηοθζκδνζηυ ιπαθυκζ (Δζηυκα 2-8, ανζζηενά). Ζ δζάηαζδ αοηή
παναιμνθχκεζ ημ ημίπςια αολάκμκηαξ ηδκ εζςηενζηή αηηίκα ημο αββείμο ri. Ζ παναιυνθςζδ
ημο εθαζηζημφ ανηδνζαημφ ημζπχιαημξ δδιζμονβεί ηδκ ηάζδ (ζ), δ μπμία πνμηαθεί ηδ δφκαιδ
πμο ελμοδεηενχκεζ ηδκ πίεζδ (ανζζηενά) υπςξ πενζβνάθεηαζ απυ ημκ κυιμ ημο Laplace.
pri
h

Έηζζ αφλδζδ ηδξ πίεζδξ ημο αίιαημξ (p) πνμηαθεί αφλδζδ ηδξ ηάζδξ ημο ημζπχιαημξ. Οζ
ανηδνίεξ ζε ιζα ηέημζα ιεηααμθή απμηνίκμκηαζ άιεζα ιε αφλδζδ ημο θοζζμθμβζημφ ηυκμο ηςκ
θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ, ηαεχξ δ ζφζπαζδ ημοξ ηάκεζ ηδκ ανηδνία πζμ δφζηαιπηδ ηαζ ιεζχκεζ
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ηδκ εζςηενζηή ηδξ δζάιεηνμ. (Jackson and Duling 1989; Schubert and Mulvany 1999)
Μαηνμπνυεεζια, δ ανηδνία πνμζπαεεί κα αολήζεζ ημ πάπμξ ημο ημζπχιαημξ ηδξ (h)
πνμηεζιέκμο κα έπεζ πενζζζυηενμ ζζηυ βζα ηδ ιεηαθμνά ημο θμνηίμο ηαζ άνα κα επακαθένεζ
ηεθζηά ηδκ ηάζδ ημο ημζπχιαημξ ζε απμδεηηά επίπεδα. (Vossoughi, Hedjazi et al. 1993;
Matsumoto, Okumura et al. 1999; Fridez, Makino et al. 2001) Αοηυξ μ ηφπμξ πάποκζδξ ημο
ημζπχιαημξ μθείθεηαζ ηονίςξ ζηδ ζφκεεζδ ημθθαβυκμο ηαζ ζε αθθαβέξ ημο ανζειμφ ηαζ ημο
ιεβέεμοξ ηςκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ. (Laurent, Lacolley et al. 1996; Fridez, Zulliger et al.
2003) Μέζα ζηα θεία ιοσηά ηφηηανα, δ ηάζδ ιεηαθένεηαζ ιέζς ηοηηανζηχκ ζδιάηςκ ηα μπμία
εθέβπμοκ ηδ ζφκεεζδ ηαζ ηδ δζάζπαζδ ηδξ πενζαάθθμοζαξ ελςηοηηάνζαξ ιήηναξ αθθά ηαζ ηδκ
ακάπηολδ, ηδ ιεηακάζηεοζδ ηαζ ημ εάκαημ ηςκ ίδζςκ ηςκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ. Αοηή δ
ιεηαθμνά ημο ζήιαημξ απμηαθείηαζ ιδπακμ-ιεηαβςβή ηαζ ιέπνζ ηχνα είκαζ εθάπζζηα
ηαηακμδηή. (Osol 1995) Σα εκδμεδθζαηά ηφηηανα δεκ είκαζ ζδζαίηενα εοαίζεδηα ζηδκ
παναιυνθςζδ πμο πνμηαθείηαζ απυ ηδκ πίεζδ, δ μπμία θαίκεηαζ κα ηνμπμπμζεί πενζζζυηενμ ηδ
ιομβεκή απυηνζζδ ηαζ ηδ δναζηδνζυηδηα ηςκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ. (Garcia, Izzard et al.
1997; Dunn, Wallis et al. 1998; Falcone and Meininger 1999)

A

B

Γ

Εικόνα 2-9. Ζ ππέξηαζε πξνθαιεί πάρπλζε ηνπ ηνηρψκαηνο ησλ αξηεξηψλ ψζηε λα αλαθαηαλεκεζνχλ νη απμεκέλεο
ελδνηνηρσκαηηθέο ηάζεηο. Όπσο θαίλεηαη νη κεγαιχηεξεο πηέζεηο επηθέξνπλ κεγαιχηεξε πάρπλζε.

2.2.7.2 Αλαδηάηαμε ιόγσ Μεηαβνιώλ ζηε Ρνή
Σα εκδμεδθζαηά ηφηηανα λεηζκμφκ κα ακαδζαιμνθχκμκηαζ ζε απυηνζζδ ηςκ αθθαβχκ
ηδξ νμήξ ημο αίιαημξ, (Rachev, Stergiopulos et al. 1998; Taber 1998) ηάηζ ημ μπμίμ θαίκεηαζ
θμβζηυ ηαεχξ αοηά είκαζ ζε άιεζδ επαθή ιε ηδ νμή ημο αίιαημξ ζε ακηίεεζδ ιε ηα θεία ιοσηά
ηφηηανα, ηα μπμία δεκ έπμοκ επαθή. Σμ αίια, υκηαξ έκα ζλχδεξ νεοζηυ, αζηεί ιζα δφκαιδ
ηνζαήξ ζηδκ εζςηενζηή επζθάκεζα ηδξ ανηδνίαξ (δζαηιδηζηή ηάζδ, Δζηυκα 2-8, δελζά), ηαεχξ
νέεζ ζε αοηήκ. Οζ αθθαβέξ ηδξ δζαηιδηζηήξ ηάζδξ βίκμκηαζ αζζεδηέξ απυ ηα ΔΚ, ηα μπμία
απεθεοεενχκμοκ δζάθμνα ιυνζα, ηα μπμία ζηέθκμοκ ζήιαηα βζα αθθαβή ημο ααζζημφ ηυκμο ηςκ
θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ ηαζ ηα ακαβηάγμοκ κα λεηζκήζμοκ ηδκ ακαδζάηαλδ ημο ημζπχιαημξ
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(Furchgott 1983; Ben Driss, Devaux et al. 2000) Αοηή δ ιμνθή ακαδζάηαλδξ, βεκζηά, μδδβεί ζε
αθθαβέξ ζηδκ εζςηενζηή αηηίκα ημο αββείμο. (Langille and O'Donnell 1986) φιθςκα ιε ημ
κυιμ ημο Poiseuille, ιζηνέξ αθθαβέξ ζηδκ ζηδκ δζάιεηνμ di ιπμνμφκ κα έπμοκ ιεβάθδ επίδναζδ
ζηδκ δζαηιδηζηή ηάζδ, πμο αζηείηαζ ζημκ αοθυ:

32 Q
d3i
υπμο Q είκαζ δ νμή ημο αίιαημξ ηαζ κ ημ ζλχδεξ ημο αίιαημξ, ημ μπμίμ ηοπζηά ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ
0.035-0.04 Poise.
ηζξ ανπζηέξ θάζεζξ ηδξ ακαδζάηαλδξ ημο ανηδνζαημφ ημζπχιαημξ, ηυζμ ζε απυηνζζδ ηςκ
αθθαβχκ ηδξ πίεζδξ ημο αίιαημξ υζμ ηαζ ηδξ νμήξ ημο, ιεηααάθθεηαζ μ ααζζηυξ ηυκμξ ηςκ θείςκ
ιοσηχκ ηοηηάνςκ.

2.2.7.3 Αλαδηάηαμε ησλ Παξακελνπζώλ Σάζεσλ
Καηά ηδκ ανηδνζαηή ακαδζάηαλδ ζοκήεςξ αθθάγμοκ ηαζ μζ απμιέκμοζεξ ηάζεζξ. (Patel
and Fry 1969; Fung 1991; Rachev and Greenwald 2003) Σμ άκμζβια είκαζ βκςζηυ υηζ αθθάγεζ
θυβς δθζηίαξ ηαζ θυβς οπένηαζδξ. (Skalak, Dasgupta et al. 1982; Matsumoto and Hayashi 1996;
Liu 1999; Fridez, Makino et al. 2001) Ζ αθθαβή αοηή ημο ακμίβιαημξ, ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ
οπένηαζδξ, εεςνείηαζ υηζ έπεζ ζημπυ ηδκ ακαπνμζανιμβή ηςκ παναιεκμοζχκ ηάζεςκ ημο
ημζπχιαημξ, χζηε μζ εκδμημζπςιαηζηέξ παναιμνθχζεζξ ηαζ ηάζεζξ κα ελμιαθοκεμφκ ηαζ ζηζξ
κέεξ αολδιέκεξ πζέζεζξ θεζημονβίαξ (Δζηυκα 2-10). Καηά ηδ δζάνηεζα, ηςκ θίβςκ πνχηςκ
διενχκ ιεηά ηδκ εηδήθςζδ ηδξ λαθκζηήξ οπένηαζδξ ημ άκμζβια αολάκεηαζ. Καεχξ ημ πάπμξ
ημο ανηδνζαημφ ημζπχιαημξ ζηαδζαηά αολάκεηαζ, ζηζξ εαδμιάδεξ πμο αημθμοεμφκ, ημ άκμζβια
ιεζχκεηαζ λακά. (Liu and Fung 1989) Ζ αθθαβή ημο ακμίβιαημξ πζζηεφεηαζ υηζ είκαζ απμηέθεζια
ημο δζαθμνεηζημφ νοειμφ ακαδζάηαλδξ ηςκ δζάθμνςκ πζηχκςκ ημο ημζπχιαημξ. Ζ οπενηνμθία
ηςκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ ηαζ δ ζφκεεζδ ηδξ ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ ζημ ελςηενζηυ
ιένμξ ημο ημζπχιαημξ ανπζηά οπενααίκεζ ηδκ ακάπηολδ ζημ εζςηενζηυ ιένμξ ημο ημζπχιαημξ. Ζ
ηαηακμιή ηςκ ηάζεςκ ηαζ δ ηαηάζηαζδ ηςκ ιδδεκζηχκ ηάζεςκ ιεηααάθθμκηαζ ζηαδζαηά. ε
ιεηαβεκέζηενεξ θάζεζξ, δ ηαηακμιή ηςκ ηάζεςκ εοκμείηαζ απυ ηδκ ακάπηολδ ημο εζςηενζημφ
ημζπχιαημξ ηαζ ημ άκμζβια απμηαείζηαηαζ ζηζξ θοζζμθμβζηέξ ημο ηζιέξ. (Fridez, Zulliger et al.
2003)
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Εικόνα 2-10. Σν άλνηγκα ηεο ανξηήο πνληηθηψλ δείρλεη ηελ εμέιημε ησλ παξακελνπζψλ ηάζεσλ χζηεξα απφ κηα
ρεηξνπξγηθά επηβαιινκέλε αχμεζε ηεο ξνήο.7

2.2.7.4 Γήξαλζε
Ζ βήνακζδ ηςκ ιεβάθςκ αζιμθυνςκ αββείςκ είκαζ έκα θοζζoθμβζηυ θαζκυιεκμ, ημ μπμίμ
ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ μδδβεί ζε απχθεζα ηδξ ανηδνζαηήξ εκδμηζηυηδηαξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα έπεζ
δοζιεκείξ επζπηχζεζξ ζε μθυηθδνμ ημ ηανδζαββεζαηυ ζφζηδια. Κάεε ηανδζαηυξ παθιυξ
ακαβηάγεζ ηζξ ανηδνίεξ κα δζαζηέθθμκηαζ ηαζ κα ζοζηέθθμκηαζ λακά. ε έκα δζάζηδια 80 εηχκ,
ζημ μπμίμ έπμοιε ηαηά ιέζμ υνμ 70 ηηφπμοξ ηδξ ηανδζάξ ακά θεπηυ έπμοιε ζοκμθζηά ζπεδυκ
3*109 ιδπακζημφξ ηφηθμοξ. οβηνίκμκηαξ, μζ δζαηυπηεξ ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ είκαζ
ζπεδζαζιέκμζ χζηε κα ακααμζαήζμοκ 10000 πνζκ ηδκ ακαιεκυιεκδ αζημπία ημοξ. Απυ αοηή ηδκ
μπηζηή, μζ ανηδνίεξ είκαζ εηπθδηηζηά ακεεηηζηέξ ηαζ έπμοκ ιεβάθδ ακημπή ζηδκ ηυπςζδ. ιςξ,
δ επακαθαιαακυιεκδ ιδπακζηή θυνηζζδ θαίκεηαζ κα ενοιιαηίγεζ ηα πέηαθα ηδξ εθαζηίκδξ, ηα
μπμία ακαδδιζμονβμφκηαζ ιε ηνμιενά ανβμφξ νοειμφξ ηαζ βεκζηά δεκ ζοκηίεεκηαζ ζημοξ
εκδθίημοξ. (Robert 1980; Avolio, Jones et al. 1998) Αοηυ ζδιαίκεζ, πςξ ενφιιαηα ηδξ ιδ
ζοκδεδειέκδξ εθαζηίκδξ, ηα μπμία δε θμνηίγμκηαζ ηαηά ηδ ιεηαθμνά ηςκ ιδπακζηχκ θμνηίςκ,
ζοζζςνεφμκηαζ ιε ημκ ηαζνυ ηαζ απμζοκηίεεκηαζ ιε πμθφ ανβμφξ νοειμφξ ηαζ δεκ
ακηζηαείζηακηαζ απυ εθαζηζηυ ζζηυ ιε ηδ θοζζμθμβζηή μνεή θεζημονβία. Καεχξ ηα ζπεηζηά
πμζμζηά εθαζηίκδξ ηαζ ημθθαβυκμο, πμο θένμοκ θμνηία, ιεηαημπίγμκηαζ οπέν ημο ημθθαβυκμο,
ιε ημ πέναζια ηςκ πνυκςκ, μζ ανηδνίεξ βίκμκηαζ πμθφ δζαζηαθηέξ ζε παιδθέξ πζέζεζξ αθθά
οπεναμθζηά άηαιπηεξ ζε ορδθυηενεξ πζέζεζξ. (Andreotti, Bussotti et al. 1985; Cattell, Anderson
et al. 1996) Έηζζ ιε ημ βήναξ, μζ ανηδνίεξ ηείκμοκ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ κα ααζίγμκηαζ ζημ πζμ
δφζηαιπημ ημθθαβυκμ βζα κα ακηζζηαεμφκ ζηα θμνηία ηςκ θοζζμθμβζηχκ πζέζεςκ.
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(Langewouters, Wesseling et al. 1984; Gillessen, Gillessen et al. 1995) Ζ ζηθήνοκζδ ηςκ
ανηδνζχκ ζηζξ θοζζμθμβζηέξ πζέζεζξ θεζημονβίαξ ημοξ έπεζ επζπηχζεζξ ζημκ απαζημφιεκμ θυνημ
ενβαζίαξ ηδξ ηανδζάξ , υπςξ πενζβνάθδηε ηαζ πνμδβμοιέκςξ. (Stergiopulos, Meister et al. 1996;
Stergiopulos and Westerhof 1999)
Δπζπθέμκ, έπεζ παναηδνδεεί υηζ μζ ιεβαθφηενμζ άκενςπμζ είκαζ πενζζζυηενμ πζεακυ κα
έπμοκ ανηδνίεξ ιε ιεζςιέκδ αλμκζηή παναιυνθςζδ, βεβμκυξ πμο πνμηαθεί θοβζζιυ ηαζ ιζα
ηάζδ πνμξ ηδκ απυηηδζδ εθζημεζδμφξ ζπήιαημξ. (Dobrin, Schwarcz et al. 1988) Αοηυ ημ
θαζκυιεκμ ηαθείηαζ ζηνεαθυηδηα. Ζ ιεηααμθή ηδξ βεςιεηνίαξ ηςκ δζαηθαδχζεςκ ζημ
ανηδνζαηυ δέκδνμ απυ ανηεηά εοεείεξ ανπζηά ζε εθζημεζδείξ επδνεάγεζ επίζδξ ηδκ
αζιμδοκαιζηή.
Καηά ηδ βήνακζδ, ζημ ανηδνζαηυ ημίπςια θαιαάκμοκ επίζδξ πχνα αζμπδιζηέξ αθθαβέξ.
Ζ βθοηυγδ ακηζδνά ιδ εκγοιζηά ηαζ ιδ ακαζηνέρζια ιε ηα ιαηνμιυνζα ημο ημθθαβυκμο. Οζ
ηεθζηέξ πδιζηέξ δμιέξ ζηδκ αββθζηή μνμθμβία ηαθμφκηαζ Advanced Glycosylation Endproducts
(AGEs). Σα AGEs αθάπημοκ ηδκ ειαζμιδπακζηή θεζημονβία ημο πενζαάθθμκημξ ζζημφ, ηάκμκηαξ
δζαζηαονμφιεκεξ ζοκδέζεζξ ιε ηζξ οπυθμζπεξ ίκεξ. (Lee and Cerami 1992) Σα AGEs
δεζιεφμκηαζ ιυκζια ζηζξ οβζείξ αζφκδεηεξ ίκεξ ηαζ ζοζζςνεφμκηαζ. Έπεζ, επίζδξ, παναηδνδεεί
υηζ ημ ημθθαβυκμ ζε ιεβαθφηενεξ δθζηίεξ είκαζ δοζημθυηενμ κα δζαζπαζεεί πδιζηά, πζεακχξ
θυβς ηςκ άθεμκςκ δζαζηαονμφιεκςκ δεζιχκ ηαζ αοηυξ ίζςξ είκαζ έκαξ απυ ημοξ πανάβμκηεξ,
πμο μδδβμφκ ζηδκ αφλδζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ημο ημθθαβυκμο ζηζξ ανηδνίεξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ
εθαζηίκδ, ηαηά ημ βήναξ. (Hamlin 1991) Οζ δζαζηαονμφιεκεξ ίκεξ ημο ημθθαβυκμο εα
ιπμνμφζακ κα πνμηαθέζμοκ ηνμπμπμίδζδ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ ημ ημθθαβυκμο ανπίγεζ κα
θαιαάκεζ θμνηία ηαεχξ αολάκεηαζ δ πίεζδ, ηάκμκηαξ ημ κα θαίκεηαζ πενζζζυηενμ δφζηαιπημ.
Παεμθμβζηέξ ακαδζαηάλεζξ, υπςξ μ ζπδιαηζζιυξ ακεονοζιάηςκ, ιπμνμφκ αεααίςξ κα
ζοιαμφκ πανάθθδθα ιε ηδ θοζζηή βήνακζδ. (Dobrin and Mrkvicka 1994) Δάκ, υιςξ, δ αζηία
ακάπηολδξ ηδξ παεμθμβίαξ είκαζ θυβς θακεαζιέκμο ιδπακζζιμφ απμηαηάζηαζδξ ηάπμζαξ
ημπζηήξ ηαηαζηνμθήξ ημο ζζημφ, ή θυβς εθαηηςιαηζηήξ ακαδζάηαλδξ, είκαζ δφζημθμ κα βίκεζ
ηαηακμδηυ.

2.2.7.5 Σνπηθή Αλαδηάηαμε
Συζμ δ ακαδζάηαλδ θυβς πίεζδξ υζμ ηαζ θυβς νμήξ είκαζ ημπζηά θαζκυιεκα. Σμπζηέξ
αθθαβέξ ηδξ ζοκμθζηήξ νμήξ ή ημο πνμθίθ ηδξ ηαπφηδηαξ ηδξ νμήξ ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ
αθθαβέξ ζημ ακηίζημζπμ ηιήια. (Brownlee and Langille 1991) Οιμίςξ, δ ηάζδ ημο ημζπχιαημξ
ιπμνεί κα ιεζςεεί ημπζηά ηοθίβμκηαξ ή ζηαεενμπμζχκηαξ ηδκ ανηδνία ιε ηάπμζμ άθθμ οθζηυ.
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(Ioannou, Stergiopulos et al. 2003) Σμ επζπθέμκ οθζηυ ακαθαιαάκεζ ιένμξ ηδξ ηάζδξ ημο
ημζπχιαημξ ηαζ ημ θοζζηυ ανηδνζαηυ ημίπςια βίκεηαζ θεπηυηενμ ζηδκ πενζμπή ημο
πενζαάθθμκημξ οθζημφ. Δπζπθέμκ απυδεζλδ ημο ημπζημφ παναηηήνα ηδξ ακαδζάηαλδ ιπμνεί κα
δμεεί απυ ηδκ πενίπηςζδ ηδξ οπένηαζδξ. Ζ αολδιέκδ πίεζδ δεκ είκαζ μιμβεκχξ ηαηακειδιέκδ
ηαηά ημ πάπμξ ημο ημζπχιαημξ. Κάπμζα ζηνχιαηα ηδξ ανηδνίαξ εα οπμζημφκ πάποκζδ θυβς ηδξ
επζπθέμκ πίεζδξ πμο δέπμκηαζ. (Fridez, Zulliger et al. 2003)

2.2.7.6 Αιιαγέο ζηα Λεία Μπτθά Κύηηαξα
Δηηυξ απυ ηδ δζάιεηνμ ημο αοθμφ, ημ πάπμξ ημο ημζπχιαημξ ηαζ ηδκ παναιέκμοζα ηάζδ,
ζηζξ αθθαβέξ ημο αζιμδοκαιζημφ πενζαάθθμκημξ πνμζανιυγεηαζ ηαζ ημ εκενβυ ζοζηαηζηυ ηδξ
ανηδνίαξ, ημ θείμ ιοσηυ ηφηηανμ. (Matsumoto and Hayashi 1994) πςξ επζζδιάκεδηε
παναπάκς, δ ζηακυηδηα ηςκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ κα ακηζδνμφκ ζηζξ αζθκίδζεξ αθθαβέξ ηδξ
πίεζδξ είκαζ ιυκμ ιζα αναποπνυεεζιδ πνμζανιμβή πςνίξ ηακέκα ιαηνμπνυεεζιμ απμηέθεζια.
Ζ ιομβεκήξ ακηίδναζδ ηςκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ ζηδκ αφλδζδ ηδξ πίεζδξ ιπμνεί επίζδξ κα
ηνμπμπμζδεεί έηζζ χζηε κα απαζηείηαζ θζβυηενδ παναιυνθςζδ βζα κα λεηζκήζεζ δ ζφζπαζδ ηςκ
θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ. (Fridez, Makino et al. 2001) Αοηέξ μζ ηνμπμπμζήζεζξ είκαζ ιεηαααηζημφ
παναηηήνα. Δίκαζ ειθακείξ ιυκμ ηζξ πνχηεξ ιζα ιε δομ εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ λαθκζηή αφλδζδ
ηδξ πίεζδξ υηακ μζ άθθεξ δζαδζηαζίεξ ακαδζάηαλδξ αηυιδ ελεθίζζμκηαζ. Πενίπμο μηηχ
εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ πνυηθδζδ οπένηαζδξ ζε πμκηίηζα, δ ακαδζάηαλδ ηδξ ελςηοηηάνζαξ ιήηναξ
έπεζ μθμηθδνςεεί ηαζ ηα θεία ιοσηά ηφηηανα επζζηνέθμοκ ζηδκ θοζζμθμβζηή θεζημονβία ημοξ.
ιμζα, δ οπένηαζδ πμο πνμηαθείηαζ ζε πμκηίηζα ιέζς ρφπμοξ, θαίκεηαζ κα αθθάγεζ ηδκ
απυηνζζδ ηςκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ ζηδκ αββεζμηαζίκδ ΗΗ, ζηδκ αμνηή ιεηά απυ έηεεζδ δομ
εαδμιάδςκ ζε εενιμηναζία 5 °C. Μεηά απυ 5 εαδμιάδεξ δ απυηνζζδ ηςκ θείςκ ιοσηχκ
ηοηηάνςκ ηδξ αμνηήξ έπεζ επακέθεεζ ζε θοζζμθμβζηά επίπεδα.

2.2.8 Αλάπηπμε Ηλνκπτθήο Τπεξπιαζίαο
Σμ αββεζαηυ ημίπςια, υπςξ έπεζ πνμακαθενεεί, απμηεθείηαζ απυ ηζξ ηνεζξ εοδζάηνζηεξ
ζημζαάδεξ: ημκ έζς, ιέζo ηαζ έλς πζηχκα (Δζηυκα 2-11). O έζς πζηχκαξ πενζέπεζ ιία ιμκή,
θεπηή εκδμεδθζαηή ζημζαάδα, ηδκ έζς εθαζηζηή ιειανάκδ, ζηδκ μπμία επζηάεεηαζ ιία
ελεζδζηεοιέκδ ελςηοηηάνζα εειέθζα μοζία, δ ααζζηή ιειανάκδ. Ζ ααζζηή ιειανάκδ
απμηεθείηαζ απυ δμιζηέξ πνςηεΐκεξ υπςξ ημθθαβυκμ ηφπμο IV, θαιζκίκδ, ζκμκεηηίκδ, ηεκαζηίκδ,
ηαεχξ ηαζ πνςηεμβθοηάκεξ εεσηήξ δπανάκδξ, υπςξ πενθεηάκδ (Timpl 1996) ηαζ ζοκδεηάκεξ
(Woods, Oh et al. 1998). ημκ έζς πζηχκα οπάνπεζ εειέθζα μοζία πθμφζζα ζε οαθμονμκάκδ, δ
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μπμία πενζέπεζ ζπμναδζηά πμζηίθα ιεζεβποιαηζηά ηφηηανα, ηα μπμία πζεακμθμβείηαζ υηζ
ηνμπμπμζμφκηαζ ζε αββεζαηά θεία ιοσηά ηφηηανα (VSMCs) (Stary 1990).
Ο ιέζμξ πζηχκαξ απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ VSMCs ηα μπμία πενζαάθθμκηαζ απυ ηδ δζηή
ημοξ ααζζηή ιειανάκδ ηαζ απυ ελςηοηηάνζα εειέθζα μοζία. O ιέζμξ πζηχκαξ οπμζηδνίγεηαζ
απυ ιία ζημζαάδα ζοκδεηζημφ ζζημφ, ηδκ έλς εθαζηζηή ιειανάκδ. Σα VSMCs ανίζημκηαζ ποηκά
παηεηανζζιέκα ζηδκ εκδζάιεζδ εειέθζα μοζία, ζηδκ μπμία οπάνπμοκ επζπθέμκ δμιζηέξ
πνςηεΐκεξ

ημθθαβυκμο

ηφπμο

Η

ηαζ

ΗΗΗ,

ζκμκεηηίκδξ

ηαζ

πνςηεμβθοηάκεξ

εεζζηήξ

πμκδνμïηίκδξ/δενιαηάκδξ, ιε ηφνζα ηδ αενζζηάκδ. Ο ιέζμξ πζηχκαξ ηςκ εθαζηζηχκ ανηδνζχκ
πενζέπεζ αηυια πέηαθα πθμφζζα ζε οδνυθμαδ πνςηεΐκδ εθαζηίκδξ. Σμ ελςηενζηυ ιένμξ ημο έλς
πζηχκα πενζέπεζ ζκμαθάζηεξ ηαηά ιήημξ ημο παθανμφ ζοκδεηζημφ ζζημφ, ηαεχξ ηαζ ιζηνά
αζιμθυνα αββεία αθθά ηαζ θζπχδδ ηφηηανα (Wight 1995; Wight 1996). Γεκζηά, έπεζ
παναηδνδεεί υηζ ημ αββεζαηυ ημίπςια είκαζ παπφηενμ έκακηζ ημο θθεαζημφ ημζπχιαημξ, βεβμκυξ
πμο μθείθεηαζ ζηδκ πανμοζία πενζζζυηενςκ VSMCs ηαζ εθαζηζηχκ ζκχκ.Tέθμξ, μ έλς πζηχκαξ
ημο αββείμο πενζέπεζ ζκμαθάζηεξ, ελςηοηηάνζα εειέθζα μοζία ηαζ κεφνα (Davies and Hagen
1995).
Ζ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηςκ VSMCs ηαζ ηδξ ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ πανέπεζ ηδ
δοκαηυηδηα κα δζαηδνμφκηαζ ηα VSMCs ζε ηαηάζηαζδ δνειίαξ. Ο αολδηζηυξ πανάβμκηαξ
ιεηαζπδιαηζζιμφ α (transforming growth factor beta, TGFB), δ δπανίκδ ηαζ ιυνζα υιμζα ιε ηδκ
δπανίκδ έπεζ παναηδνδεεί υηζ ζοιιεηέπμοκ ηαζ αοηά ζηδ δζαηήνδζδ ηςκ VSMCs ζε ηαηάζηαζδ
δνειίαξ επάβμκηαξ ακαζημθή ημο πμθθαπθαζζαζιμφ ηαζ ηδξ ιεηακάζηεοζήξ ημοξ (Clowes and
Karnowsky 1977; Snow, Bolender et al. 1990). οβηεηνζιέκα, δ δπανίκδ δφκαηαζ κα πνμζδεεεί
ζημκ αολδηζηυ πανάβμκηα 2 ηςκ ζκμαθαζηχκ (fibroblast growth factor 2, FGF2), ακαζηέθθμκηαξ
ηδ ιζημβυκμ δνάζδ ημο ζηα VSMCs (Lindner, Olson et al. 1992). Αηυια, μ TGFα ακαζηέθθεζ
ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηαζ ηδ ιεηακάζηεοζδ ηςκ VSMCs αθθά ηαζ ζηαεενμπμζεί ηδκ
ελςηοηηάνζα εειέθζα μοζία, δ μπμία παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ πανειπυδζζδ ηδξ απυπηςζδξ
ηςκ VSMCs (Reilly and McFall 1991).
Σα εκδμεδθζαηά ηφηηανα απμηεθμφκ δμιζηά ζοζηαηζηά βζα ηδκ αηεναζυηδηα ηαζ
θεζημονβία ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ. Σα ηφηηανα αοηά ζοκεέημοκ πθήεμξ αββεζμδναζηζηχκ
μοζζχκ, πμο παίγμοκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηζξ θοζζμθμβζηέξ θεζημονβίεξ ηδξ εκδμεδθζαηήξ
ζημζαάδαξ. Τβζή εκδμεδθζαηά ηφηηανα εηηνίκμοκ δζανηχξ πνμζηαβθακδίκδ I2 (prostaglandin I2,
PGI2) ηαζ ιμκμλείδζμ ημο αγχημο (nitric oxide, ΝΟ) (Palmer, Ferrige et al. 1987; Furchgott 1999).
Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ ημ ΝΟ απμηεθεί ημ ααζζηυ νοειζζηή ημο αββεζμηζκδηζημφ ηυκμο. Ζ
πανμοζία ηςκ θεζημονβζηχκ επζδνάζεςκ ημο εκδμεδθίμο ηαηά ηδ ζφκεεζδ ημο ΝΟ ηαζ ηδξ PGI2
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επάβμοκ ακαζημθή ηδξ εκενβμπμίδζδξ, πνμζηυθθδζδξ ηαζ ζοβηυθθδζδξ ηςκ αζιμπεηαθίςκ ηαζ
απμηεθμφκ ηα ενεείζιαηα πμο δνμοκ ζημκ έζς πζηχκα ηαζ εοεφκμκηαζ βζα ημ ζπδιαηζζιυ ηδξ
ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ (Radomski, Palmer et al. 1987).
Δπίζδξ, ημ ΝΟ αζηεί ηαζ ακηζθθεβιμκχδεζξ ζδζυηδηέξ ημο υπςξ είκαζ δ ακαζημθή ηδξ
έηηνζζδξ ηοηηανμηζκχκ ηαζ δ έηθναζδ ιμνίςκ πνμζηυθθδζδξ ζηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα, ηαζ
ζοβηεηνζιέκα ημο εκδμηοηηάνζμο ιμνίμο ηοηηανζηήξ πνμζηυθθδζδξ (intracellular adhesion
molecule, ICAM1) ηαζ ημο ιμνίμο πνμζηυθθδζδξ αββεζαηχκ ηοηηάνςκ (vascular cell adhesion
molecule, VCAM1) (Bath, Hassall et al. 1991). διακηζηυξ είκαζ ηαζ μ νυθμξ ηςκ δζαηιδηζηχκ
ηάζεςκ ηαηά ηδκ παναβςβή ημο ΝΟ απυ ηδκ εκδμεδθζαηή ζοκεεηάζδ ημο ιμκμλεζδίμο ημο
αγχημο (endothelial nitric oxide synthase, eNOS) (Joannides, Haefeli et al. 1995). Καηά ηδκ
ημπμεέηδζδ ημο ιμζπεφιαημξ πονμδμηείηαζ πθήεμξ παναβυκηςκ πμο εοεφκμκηαζ βζα ηδκ
δζέβενζδ ηδξ απεθεοεένςζδξ ημο ΝΟ, υπςξ είκαζ δ αηεηοθμπμθίκδ, δ αναδοηζκίκδ, δ ζζηαιίκδ,
ημ οπυζηνςια Ρ, αθθά ηαζ μζ ιδπακζηέξ δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ. Οζ πνμακαθενεέκηεξ πανάβμκηεξ
παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ νφειζζδ ημο αββεζμηζκδηζημφ ηυκμο, εκχ ιεβάθδξ ζδιαζίαξ είκαζ
ηαζ μ πνμζηαηεοηζηυξ νυθμξ ημο ΝΟ ζηα VSMCs απυ ηδ δνάζδ ηςκ αββεζμδναζηζηχκ μοζζχκ
πμο απεθεοεενχκμκηαζ απυ ηα αζιμπεηάθζα ηαεχξ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ
οπενπθαζίαξ. Σέθμξ, ζδιακηζηυξ είκαζ ηαζ μ νυθμξ ηςκ εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ πμο εηθνάγμοκ
ηδκ εκδμεδθίκδ 1 (endothelin 1, EDN1), έκα ζζπονυ αββεζμζοζηαθηζηυ πεπηίδζμ πμο παίγεζ ηαζ
αοηυ εκενβυ νυθμ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ (Yanagisawa, Kurihara et al. 1988;
Clozel and Fischli 1989) ηαζ ημ μπμίμ εοεφκεηαζ βζα ηδ ζοζημθή ηςκ VSMCs ζηδ θθέαα, εκχ
ζηδκ ανηδνία έπεζ ιζηνυηενδξ έηηαζδξ επζπηχζεζξ (Miller, Komori et al. 1989).
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Εικόνα 2-11. Κπηηαξηθνί κεραληζκνί ηεο ηλνκπτθήο ππεξπιαζίαο: (Α) Γνκή θπζηνινγηθνχ αγγείνπ. Γηαθξίλνληαη νη
ηξεηο ρηηψλεο ηνπ αγγεηαθνχ ηνηρψκαηνο (έζσ, κέζνο, θαη έμσ ρηηψλαο), θαζψο θαη ηα δηάθνξα είδε ηεο εμσθπηηάξηαο
ζεκέιηαο νπζίαο, ησλ βαζηθψλ κεκβξαλψλ, ηεο ελδηάκεζεο ζεκέιηαο νπζίαο, θαη ησλ ειαζηηθψλ ηλψλ. (Β) Απφθξηζε
ζε ηξαπκαηηζκφ. O απμεηηθφο αηκνπεηαιηαθφο παξάγνληαο (PDGF) παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ηξνπνπνίεζε,
κεηαλάζηεπζε, θαη πνιιαπιαζηαζκφ ησλ αγγεηαθψλ ιείσλ κπτθψλ θπηηάξσλ (VSMCs). Ο PDGF δηεγείξεη ηε ζχλζεζε
ηνπ θνιιαγφλνπ θαη ησλ πξσηενγιπθαλψλ. Οη κεηαιινπξσηεάζεο (MMPs) δηεπθνιχλνπλ ηελ κεηαλάζηεπζε θαη ηνλ
πνιιαπιαζηαζκφ ησλ VSMCs. (Γ) Φιεγκνλψδεο απφθξηζε. O PDGF ελεξγνπνηεί ηα ελδνζειηαθά θχηηαξα, ηα VSMCs
θαη ηα καθξνθάγα (FC). Ζ παξαγσγή ησλ MMPs δηεγείξεηαη απφ ηνπο θιεγκνλψδεηο κεζνιαβεηέο θαη ηελ
ελδνθπηηαξηθή ζχλδεζε CD40/ππνδνρέα CD40 (Newby and Zaltsman 2000).

Ηκμιοσηή οπενπθαζία ηαθείηαζ μ ιδ θοζζμθμβζηυξ ζοκεπζγυιεκμξ πμθθαπθαζζαζιυξ ηςκ
ηοηηάνςκ πμο οπάνπμοκ ζημκ έζς πζηχκα ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ αθθά ηαζ ηςκ ζημζπείςκ
ημο ζοκδεηζημφ ζζημφ ζημ ζδιείμ ημο αββεζαημφ ηναφιαημξ. Δκημφημζξ, δ ζκμιοσηή οπενπθαζία
ζοκμδεφεηαζ ηαζ απυ αφλδζδ ημο ζοκυθμο ηδξ ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ. Ζ αφλδζδ ηςκ
ηοηηάνςκ ηαζ δ αφλδζδ ηδξ ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ ημο έζς πζηχκα απμηεθμφκ αοηυ πμο
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ηαθείηαζ πάποκζδ ημο έζς πζηχκα. Ζ ζκμιοσηή οπενπθαζία θαιαάκεζ πχνα ηονίςξ ζηδ θθεαζηή
ακαζηυιςζδ ηαζ ζηδκ εββφξ ηαζ άπς πενζμπή ημο ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ ηαζ πμθφ
θζβυηενμ ζηδκ ανηδνζαηή ακαζηυιςζδ (Δζηυκα 2-12.A) (Kanterman, Vesely et al. 1995; Kelly,
Heffelfinger et al. 2002; Asif, Gadalean et al. 2005; Roy-Chaudhury, Sukhatme et al. 2006).
Δπζπθέμκ, δ ζκμιοσηή οπενπθαζία εκημπίγεηαζ ηονίςξ ζηδ θθέαα, απέκακηζ απυ ημ ιυζπεοια,
ηαζ ζημ υνζμ ιεηαλφ αοημφ ηαζ ηδξ θθέααξ (Δζηυκα 2-12.B). Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ ζκμιοσηή
οπενπθαζία θαιαάκεζ πχνα ηαζ θοζζμθμβζηά, ζοβηεηνζιέκα ζημ ηθείζζιμ ημο ανηδνζαημφ
αββείμο ιεηά ηδ βέκκδζδ (Slomp, van Munsteren et al. 1992) ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηφδζδξ
ζηδ ιήηνα. Αηυια, δ δζάποηδ πάποκζδ ημο έζς πζηχκα θαιαάκεζ πχνα θοζζμθμβζηά ζηδκ
ακενχπζκδ αμνηή ζοκανηήζεζ ηδξ δθζηίαξ (Orekhov, Karpova et al. 1984) ηαζ έπεζ ςξ
απμηέθεζια ηδκ επέηηαζδ ημο πνμτπάνπμκημξ πθδεοζιμφ ηςκ VSMCs, ηαζ ηα μπμία
πζεακμθμβείηαζ υηζ αολάκμκηαζ πεναζηένς απυ ηα πμζηίθα ηφηηανα ηα μπμία ιεηακαζηεφμοκ απυ
ημ ιέζς πνμξ ημκ έζς πζηχκα (Weiser, Majack et al. 1995).

Εικόνα 2-12. (Α) ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο θιεβηθήο αλαζηφκσζεο φπνπ δηαθξίλεηαη ε ηλνκπτθή ππεξπιαζία. Με
V ζπκβνιίδεηαη ε εγθάξζηα ηνκή ηεο αλαζηφκσζεο. (Β) Δγθάξζηα ηνκή ηεο αλαζηφκσζεο. Ζ ηλνκπτθή ππεξπιαζία
εληνπίδεηαη ζηε θιέβα, απέλαληη απφ ην κφζρεπκα, θαη ζηα φξηα κεηαμχ απηνχ θαη ηεο θιέβαο (Li, Terry et al. 2008).

Ζ πάποκζδ ημο έζς πζηχκα πενζέπεζ ζε ιεβάθμ ααειυ VSMCs ηαζ ιπμνεί κα πνμηθδεεί
ζαηνμβεκχξ, ιεηά απυ ηναοιαηζζιυ ηδξ επζθάκεζαξ ηςκ αββείςκ ηαηά ηδκ ημπμεέηδζδ
ιμζπεφιαημξ, αθθά ηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα δζαδενιζηήξ αββεζμπθαζηζηήξ (Δζηυκα 2-12.) (Ip,
Fuster et al. 1990). Καηά ημκ ηναοιαηζζιυ, ηα αζιμπεηάθζα πανάβμοκ ημκ αολδηζηυ
αζιμπεηαθζαηυ πανάβμκηα (platelet-derived growth factor, PDGF), μ μπμίμξ δνα ςξ
πδιεζμηαηηζηυξ πανάβμκηαξ ηαζ παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ ηνμπμπμίδζδ ηςκ VSMCs, ζηδκ
ιεηακάζηεοζή ημοξ απυ ημ ιέζμ ζημ κεμζπδιαηζγυιεκμ έζς πζηχκα, ηαεχξ ηαζ ζημκ
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πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ VSMCs ζημκ έζς πζηχκα. Αηυια, μ PDGF δζεβείνεζ ηδ ζφκεεζδ ημο
ημθθαβυκμο ηαζ ηςκ πνςηεμβθοηακχκ ηδξ ααζζηήξ ιειανάκδξ ηςκ αββείςκ.
Να ακαθενεεί υηζ ζδιακηζηή αφλδζδ ημο πάπμοξ ημο έζς πζηχκα θαιαάκεζ πχνα ηαηά
ηδ ημπμεέηδζδ αοηυθμβςκ ιμζπεοιάηςκ (Salomon, Hughes et al. 1991) ηαζ πνήζδ
ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ή ανηδνζαηήξ πανάηαιρδξ ζε θθέαεξ (bypass) (Dilley,
McGeachie et al. 1988; Angelini and Newby 1989). Ζ αεδνμζηθήνςζδ, ςζηυζμ, απμηεθεί ηδκ
πζμ ημζκή παεμθμβζηή ακηίδναζδ, δ μπμία επζδνά ζηδκ επέηηαζδ ημο πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ
VSMCs ηαζ ζοζπεηίγεηαζ ζοπκά ιε ηδκ αθθμίςζδ ημο ιέζμο πζηχκα (Davies and Woolf 1990).
Σμ βεβμκυξ αοηυ θαιαάκεζ πχνα, ιαγί ιε ηδ δζήεδζδ θθεβιμκςδχκ ιμκμηοηηάνςκ, Σ –
ηοηηάνςκ, ηαζ άθθςκ θεοημηοηηάνςκ ημο πθάζιαημξ (πήια 2-11.Β) (Ross 1999). πμο ηαηά
ηδ θθεβιμκχδδ απυηνζζδ, μ PDGF εκενβμπμζεί ηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα, ηα VSMCs αθθά ηαζ
ηα

αθνχδδ

ιαηνμθάβα

ηφηηανα.

διακηζηή,

υιςξ,

είκαζ

ηαζ

δ

πανμοζία

ηςκ

ιεηαθθμπνςηεαζχκ ημο ελςηοηηάνζμο οπμζηνχιαημξ (matrix metalloproteases, MMPs), μζ
μπμίεξ δζεοημθφκμοκ ηδ ιεηακάζηεοζδ ηαζ ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ VSMCs ηαηά ηδκ
πνυηθδζδ ηδξ ακαηαηαζηεοήξ ηδξ ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ
παναβςβή ηςκ ιεηαθθμπνςηεαζχκ δζεβείνεηαζ απυ ημοξ θθεβιμκχδεζξ ιεζμθααδηέξ ηαζ απυ ηζξ
δζαηοηηανζηέξ ζοκδέζεζξ ιεηαλφ ακηζβυκμο CD40 ηαζ ημο CD40 οπμδμπέα (CD40 ligand,
CD40L) (πήια 2-11.Β).
Σα πθήνςξ δζαθμνμπμζδιέκα VSMCs ηςκ εκήθζηςκ αββείςκ εοεφκμκηαζ βζα ηα παιδθά
πμζμζηά πμθθαπθαζζαζιμφ ημοξ (Schwartz, Campbell et al. 1986; O'Brien, Alpers et al. 1993),
ηαεχξ ηαζ βζα ημκ ηοηηανζηυ ημοξ εάκαημ, απυπηςζδ (Geng and Libby 1995; Bjorkerud and
Bjorkerud 1996), βεβμκυξ πμο ηαεζζηά δφζημθδ ηδ ιεηακάζηεοζδ ηςκ VSMCs ηαεχξ ηαζ ηδκ
αηεναζυηδηα ημο αββείμο. Δκημφημζξ, ηα VSMCs δζαηδνμφκ ηδκ ζηακυηδηα κα ιεηακαζηεφμοκ
ηαζ κα δζαζνμφκηαζ ηαπφηαηα απμηεθχκηαξ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ απάκηδζδ ζημκ ηναοιαηζζιυ ημο
αββείμο (Clowes, Reidy et al. 1983). Μία ηέημζα αθθαβή ζηδ ζοιπενζθμνά ηςκ VSMCs απαζηεί
ηδ ιεηάααζδ ημοξ ζημ θάζια ηςκ εκενβχκ βμκζδίςκ, ηδκ απμηαθμφιεκδ «θαζκμηοπζηή»
πθαζηζηυηδηα (αθέπε πανάβναθμ 1.6.3), δ μπμία απμηεθεί ηδ ααζζηή πνμτπυεεζδ βζα ηδ
ιεηακάζηεοζδ ηαζ ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ VSMCs δζαηδνχκηαξ ζηαεενή ηδκ μιμζυζηαζή
ημοξ (Chamley-Campbell and Campbell 1981; Campbell and Campbell 1985; Thyberg 1998).
Καηυπζκ, έπεζ παναηδνδεεί υηζ μζ αθθαβέξ ζηδ ζφζηαζδ ηςκ εκδμηοηηάνζςκ πνςηεσκχκ,
επάβμοκ ηδκ ηνμπμπμίδζδ ηαζ νφειζζδ ηςκ βμκζδίςκ βζα πμζηίθα ιυνζα ηδξ ελςηοηηάνζαξ
εειέθζαξ μοζίαξ (Ang, Tachas et al. 1990; Thyberg 1996), εκχ δ αολδιέκδ ζφκεεζδ ημο
οαθμονμκζημφ μλέμξ απμηεθεί πνχζιμ ζηάδζμ. Έπεζ παναηδνήεεζ, αηυια, υηζ ημ οαθμονμκζηυ
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μλφ εηηνίκεηαζ πανμοζία ημο αολδηζημφ πανάβμκηα PDGF απυ ηα VSMCs ηαζ παίγεζ
ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηαζ ζηδ ιεηακάζηεοζή ημοξ (Savani, Wang et al. 1995;
Wight 1995). Οζ Thyberg ηαζ ζοκενβάηεξ παναηήνδζακ ζδιακηζηή αφλδζδ πμζηίθςκ δμιζηχκ
πνςηεσκχκ ζηδκ εκδζάιεζδ εειέθζα μοζία ημο ιέζμο πζηχκα ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ, υπςξ
αφλδζδ ημο ημθθαβυκμο ηφπμο Η, ηδξ εθαζηίκδξ, ηδξ ηεκαζηίκδξ (Jones and Rabinovitch 1996;
Jones, Cowan et al. 1997) ηαζ ηδξ ζκμκεηηίκδξ (Jones and Rabinovitch 1996; Jones, Cowan et al.
1997) αθθά ηαζ ιείςζδ ηδξ θαιζκίκδξ, δμιζηήξ πνςηεΐκδξ ηδξ ααζζηήξ ιειανάκδξ (Thyberg,
Blomgren et al. 1997). Ζ αθεμκία ημο πνυδνμιμο, ιμκμιενμφξ ημθθαβυκμο έκακηζ ημο
πμθοιενμφξ, έπεζ απμδεζπεεί απυ ημοξ Koyama ηαζ ημοξ ζοκενβάηεξ ημο υηζ παίγεζ ζδιακηζηυ
νυθμ ζημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ VSMCs (Koyama, Raines et al. 1996).
Καηά ηδκ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ θαιαάκμοκ πχνα μζ ιε ημ πνυκμ δμιζηέξ
ιεηααμθέξ ηςκ απμβοικςιέκςκ ανηδνζχκ, ηςκ ανηδνζμπμζδιέκςκ θθεαχκ, ηαζ ηςκ πνυζεεηςκ
ιμζπεοιάηςκ (Δζηυκα 2-13). Ζ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ πμο δδιζμονβείηαζ απυ
ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ εα ιπμνμφζε κα δζαηνζεεί ζε ηνείξ πνμκζηέξ
θάζεζξ, υπμο ζημ ηάεε ζηάδζμ ηυζμ μ αββεζαηυξ αοθυξ υζμ ηαζ ημ ζοκμθζηυ ημίπςια ημο
αββείμο οπμαάθθμκηαζ ζε ιία ζεζνά ιεηααμθχκ ιε ζημπυ ηδκ δζαηήνδζδ ηδξ μιμζυζηαζδξ ημο
αββείμο. οβηεηνζιέκα, θίβα θεπηά ηαζ χνεξ αιέζςξ ιεηά ηδ ημπμεέηδζδ ημο ανηδνζμθθεαζημφ
ιμζπεφιαημξ (οπενμλεία θάζδ) παναηδνείηαζ ζημκ αββεζαηυ αοθυ ηοηηανζηή απμβφικςζδ ημο
εκδμεδθίμο, ζοβηυθθδζδ ηςκ αζιμπεηαθίςκ ηαζ απεθεοεένςζδ αολδηζηχκ πνυδνμιςκ, εκχ ζημ
αββεζαηυ ημίπςια πναβιαημπμζείηαζ ηναοιαηζζιυξ ηαζ εκενβμπμίδζδ ηςκ VSMCs, έηθναζδ
πνςημ-μβημβμκζδίςκ, ηαζ απεθεοεένςζδ αολδηζηχκ πνυδνμιςκ. Με ηδκ πάνμδμ ηςκ ςνχκ ηαζ
ηςκ εαδμιάδςκ απυ ηδ ημπμεέηδζδ ημο ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ (μλεία θάζδ) ζημκ
αββεζαηυ αοθυ ανπίγεζ κα μνβακχκεηαζ ηαζ κα ζπδιαηίγεηαζ ενυιαμξ ηαζ θαιαάκεζ πχνα αφλδζδ
ηςκ ηοηηάνςκ ημο εκδμεδθίμο, απεθεοεένςζδ ηςκ αολδηζηχκ ακαζημθέςκ ηαζ πνυςνδ
ηοηηανζηή εκαπυεεζδ, εκχ ζημ αββεζαηυ ημίπςια θαιαάκεζ πχνα πμθθαπθαζζαζιυξ ηαζ
ιεηακάζηεοζδ ηςκ VSMCs απυ ημκ έλς ζημ ιέζμ πζηχκα, δζήεδζδ θεοημηοηηάνςκ, δζήεδζδ
πμζηίθςκ ηοηηάνςκ ημο έλς πζηχκα, δζήεδζδ πνυβμκςκ ηοηηάνςκ, ζφκεεζδ αολδηζηχκ
πνμδνυιςκ, αθθά ηαζ ζφκεεζδ αολδηζηχκ ακαζημθέςκ. Μεηά απυ εαδμιάδεξ ηαζ ιήκεξ απυ ηδ
ημπμεέηδζδ ημο ιμζπεφιαημξ θαιαάκεζ πχνα εη κέμο ακαδζμνβάκςζδ ημο εκδμεδθίμο ηαζ
ιεηααμθέξ

ζηζξ

δζαζηάζεζξ

ημο

αββεζαημφ

αοθμφ. Αηυια,

ζημ αββεζαηυ ημίπςια

πναβιαημπμζείηαζ πμθθαπθαζζαζιυξ ηαζ ιεηακάζηεοζδ ηςκ VSMCs ζημκ έζς πζηχκα, ζφκεεζδ
VSMCs ζηδκ ελςηοηηάνζα εειέθζα μοζία ημο έζς πζηχκα, ζφκεεζδ αολδηζηχκ ακαζημθέςκ, ηαζ
αββεζαηή ακαηαηαζηεοή (Rutherford 2005).

39

Καηυπζκ, ιεθεηχκηαξ δζελμδζηά ηδ αζμθμβία ημο ηάεε πζηχκα πςνζζηά λεηζκχκηαξ απυ
ημκ έλς πζηχκα εα ιπμνμφζε κα ακαθενεεί υηζ ηαηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ανηδνζμθθεαζημφ
ιμζπεφιαημξ πνμηαθείηαζ αββεζαηυξ ηναοιαηζζιυξ, θθεβιμκχδδξ απυηνζζδξ, ηαζ ιδπακζηυ
ζηνεξ ιε απχηενδ ζοκέπεζα ηδκ ιεηαηνμπή ηςκ ζκμαθαζηχκ ημο έλς πζηχκα ημο αββεζαημφ
ημζπχιαημξ ζε ιομζκμαθάζηεξ πανμοζία ημο αολδηζημφ πανάβμκηα FGF2 ηαζ ηςκ VSMCs.
Αημθμοεεί ιεηακάζηεοζδ ηςκ ιομζκμαθαζηχκ απυ ημκ έλς ζημ ιέζμ πζηχκα. Αηυια, ζημκ έλς
πζηχκα εηθνάγμκηαζ πμζηίθεξ μοζίεξ πμο παίγμοκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ ημπζηή θθεβιμκή,
υπςξ ζζηαιίκδ, πανάβμκηαξ εκενβμπμίδζδξ ηςκ αζιμπεηαθίςκ, ηαζ θεοημηνζέκζμ C4. Σέθμξ, ζημκ
έλς πζηχκα πναβιαημπμζείηαζ πμθθαπθαζζαζιυξ ηςκ VSMCs ηα μπμία ιέζς ηςκ εζδζηχκ
ιμκμπαηζχκ ιεηακαζηεφμοκ ζημ ιέζμ πζηχκα (αθέπε πανάβναθμ 1.19).
ημ ιέζμ πζηχκα ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ θαιαάκεζ πχνα πμθθαπθαζζαζιυξ ηςκ
VSMCs ηαζ ηςκ ιομζκμαθαζηχκ ηαζ ιεηακάζηεοζή ημοξ απυ ημ ιέζμ ζημ κεμζοκηζεέιεκμ έζς
πζηχκα. Αηυια, ζημ ιέζμ πζηχκα ημο αββείμο πναβιαημπμζείηαζ απυπηςζδ ηςκ VSMCs αθθά
ηαζ ζπδιαηζζιυξ μζδήιαημξ. Δπζπθέμκ, ζηδκ επζθάκεζα ημο εκδμεδθίμο βίκεηαζ δ πνμζηυθθδζδ
ηαζ εζζαμθή ηςκ θεοημηοηηάνςκ υπμο αημθμοεεί ιεηακάζηεοζδ ηςκ ιμκμηοηηάνςκ απυ ημκ
αββεζαηυ αοθυ ζημ κεμζοκηζεέιεκμ έζς πζηχκα ημο αββείμο, ηαεχξ ηαζ παναβςβή ιαηνμθάβςκ
ηαζ εθεφεενςκ νζγχκ μλοβυκμο, ιε ακαβηαία ηδκ πανμοζία ηςκ βμκζδίςκ c-jus ηαζ c-fos.
Καηυπζκ, ηα ιαηνμθάβα επάβμοκ ηδκ εκενβμπμίδζδ πμζηίθςκ αολδηζηχκ παναβυκηςκ, ηαζ
ζοβηνζιέκα ηςκ PGDF, FGF2, IGF1 (ζκζμοθζκμεζδήξ αολδηζηυξ πανάβμκηαξ, insulin-like growth
factor), TNFα (πανάβμκηαξ α κέηνςζδξ υβηςκ, tumour necrosis factor alpha), αθθά ηαζ ηςκ
ηοηηανμηζκχκ υπςξ IL-1α, αββεζμηεκζίκδ II ηαζ εκδμεδθίκδ, ηαζ μοζζχκ πμο παίγμοκ ζδιακηζηυ
νυθμ ζημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ VSMCs. Ζ εκενβμπμίδζδ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ μοζζχκ
νοειίγεηαζ εηηυξ απυ ηα ιαηνμθάβα ηαζ απυ ημ ιδπακζηυ ηναφια, ηδκ ζζπαζιία, ηαζ ηδκ οπμλία
πμο θαιαάκμοκ πχνα ζημ εκδμεήθζμ ημο αββείμο υπμο παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ηαζ ζηδ ιείςζδ
ηδξ παναβςβήξ ηςκ πνμζηαηεοηζηχκ δζαιεζμθααδηχκ ΝΟ, PGI2, ηαζ ενoιαμιμκημοθίκδ. Αλίγεζ
κα ακαθενεεί, υηζ ιεζςιέκδ παναβςβή αοηχκ ηςκ δζαιεζμθααδηχκ ζοκανηήζεζ ηδξ
ζοζζχνεοζδξ αζιμπεηαθίςκ ζημ αββεζαηυ αοθυ ηαζ ηςκ αολδιέκςκ δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ ζε
αοηυ επάβμοκ ιε ηδ ζεζνά ημοξ εκενβμπμίδζδ ηςκ αολδηζηχκ παναβυκηςκ ηαζ ηςκ
ηοηηανμηζκχκ. Σέθμξ ζημ κεμζοκηζεέιεκμ έζς πζηχκα θαιαάκεζ πχνα παναβςβή ηαζ απυεεζδ
ηςκ ελςηοηηάνζςκ δμιζηχκ ζοζηαηζηχκ (ημθθαβυκμ, εθαζηίκδ, πνςηεμβθοηάκεξ), ηαεχξ ηαζ
απεθεοεένςζδ ημο πθαζιζκμβυκμο, ηαζ ηςκ ιεηαθθμπνςηεαζχκ (Δζηυκα 2-13) (Schachner,
Laufer et al. 2006).
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Εικόνα 2-13. Ζ αλάπηπμε ηεο ηλνκπτθήο ππεξπιαζίαο αλά ρηηψλα ηνπ αγγείνπ (Schachner, Laufer et al. 2006).
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2.2.9 Παζνθπζηνινγηθνί Παξάγνληεο Αλάπηπμεο Ηλνκπτθήο
Τπεξπιαζίαο θαη Απόξξηςεο ηνπ Μνζρεύκαηνο
Πμζηίθμζ πανάβμκηεξ έπμοκ εκμπμπμζδεεί υηζ παίγμοκ ηαεμνζζηζηυ άιεζμ ή έιιεζμ νυθμ
ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ, μζ ζδιακηζηυηενμζ απυ ημοξ μπμίμοξ είκαζ μ
ιδπακζηυξ ηναοιαηζζιυξ ημο αββείμο (πήια 2-11.Β), δ θθεβιμκή ζηδκ πενζμπή ηδξ
ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (πήια 2-11.Γ), δ ηαηαζηνμθή ημο εκδμεδθίμο, δ εκενβμπμίδζδ
ηςκ αζιμπεηαθίςκ, δ απμδυιδζδ ηδξ εειέθζαξ μοζίαξ, ημο ημθθαβυκμο ηαζ ηδξ εθαζηίκδξ, ηαζ δ
ενυιαςζδ. Αηυια, δ αββεζμζφζπαζδ, δ απεθεοεένςζδ αολδηζηχκ παναβυκηςκ, δ αββεζαηή
ακαηαηαζηεοή, δ ίκςζδ, δ ζζπαζιία, δ δζαθμνά εκδμηζηυηδηαξ ιεηαλφ ιμζπεφιαημξ ηαζ αββείμο,
μζ εκδμαββεζαηέξ ηάζεζξ, δ δζαηαναπή ηςκ αζιμδοκαιζηχκ ζοκεδηχκ ζηδκ πενζμπή ηδξ
ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ, δ αββεζμβέκεζδ ηαεχξ ηαζ δ αζμζοιααηυηδηα ημο ιμζπεφιαημξ
(Δζηυκα 2-14). Ζ αββεζμζφζπαζδ ημο ιμζπεφιαημξ πμο θαιαάκεζ πχνα ηυζμ ηαηά ηδκ
ημπμεέηδζδ υζμ ηαζ ηαηά ηδ δζαηήνδζή ημο ζημ αββείμ ζοιαάθεζ ζδιακηζηά ζηδκ
απεθεοεένςζδ πμζηίθςκ πονμδμηζηχκ ιμνίςκ πμο εοεφκμκηαζ βζα ηδ ζηέκςζδ ημο ιμζπεφιαημξ
(Victor, Kimbiris et al. 1981; Mann, McIntosh et al. 1987). Ζ ζζπαζιία ακαπηφζζεηαζ ηαηά ημκ
ηναοιαηζζιυ ηςκ ιζηνχκ αζιμθυνςκ αββείςκ ηςκ αββείςκ ημο εκδμεδθίμο ηαζ ζοιιεηέπεζ ηαζ
αοηή εκενβά ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ (Corson, Leather et al. 1985). Αββεία
ηςκ αββείςκ αηυια ανίζημκηαζ ζημκ έλς πζηχκα ηςκ αζιμθυνςκ αββείςκ υπμο πανέπμοκ
μλοβυκμ ηαζ ενεπηζηέξ μοζίεξ ζημ αββεζαηυ ημίπςια ηςκ ιεβάθςκ ηονίςξ θθεαχκ ηαζ ανηδνζχκ.
Έπεζ

πνμζδζμνζζεεί

ζοζπεηζζιυξ

ημο

μλοβυκμο

ηαζ

ηςκ

ενεπηζηχκ

μοζζχκ

πμο

απεθεοεενχκμκηαζ απυ ηα αββεία ηςκ αββείςκ ιε ηδκ ακάπηολδ ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ
(McGeachie, Meagher et al. 1989). Δίκαζ αλζμζδιείςημ υηζ ιεβαθφηενμξ ανζειυξ αββείςκ ηςκ
αββείςκ παναηδνείηαζ ζημκ έζς πζηχκα ηςκ θθεαχκ έκακηζ ηςκ ανηδνζχκ.
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Εικόνα 2-14. ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ παζνθπζηνινγηθψλ παξαγφλησλ πνπ επζχλνληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
ηλνκπτθήο ππεξπιαζίαο ζηα αξηεξηνθιεβηθά κνζρεχκαηα (Rotmans, Pasterkamp et al. 2005).

Καηά ηδκ εζζαβςβή ημο ανηδνζμθθεαζημφ ιμζπεφιαημξ, δ θθέαα οπμαάθθεηαζ ζε ορδθή
ανηδνζαηή ηοηθμθμνία ιε απμηέθεζια κα εηηίεεηαζ ζε ορδθέξ οδνμζηαηζηέξ δοκάιεζξ, μζ μπμίεξ
επάβμοκ αφλδζδ ηδξ εζςηενζηήξ δζαιέηνμο ημο αββείμο ηαζ ηαηαζηνμθή ηςκ εκδμεδθζαηχκ
ηοηηάνςκ (Kennedy, Lever et al. 1989). Οζ Langille ηαζ ζοκενβάηεξ (1986) πνμζδζυνζζακ υηζ
έκα ακέπαθμ ηαζ θεζημονβζηυ εκδμεήθζμ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ πνμζηαηεοηζηυ θναβιυ ζηζξ
δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ πμο αζημφκηαζ ζημ αββεζαηυ ημίπςια (Langille and O'Donnell 1986) ηαζ
επμιέκςξ μπμζαδήπμηε αθθμίςζδ ημο εκδμεδθίμο δφκαηαζ κα ζοιιεηάζπεζ ζε αοηυ ημ
ιδπακζζιυ. Έπεζ αηυια παναηδνδεεί υηζ δ ακάπηολδ αεδνμζηθήνςζδξ ζημ θθεαζηυ ιυζπεοια
ζοιαάθθεζ ζδιακηζηά ζηδκ παεμθμβία ηδξ απυννζρδξ ιμζπεφιαημξ (Barboriak, Pintar et al.
1974; Grondin 1986). Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ ιμζπεοιάηςκ ιεηά απυ
έκα έημξ έπμοκ ειθακίζεζ ζε ηάπμζμ ααειυ ανηδνζμζηθδνςηζηέξ αθθμζχζεζξ (Kalan and Roberts
1990), μζ μπμίεξ ιπμνεί κα είκαζ ηαζ 30% ιεηά ημ πέναξ ηςκ ηνζχκ εηχκ απυ ηδ ημπμεέηδζδ ημο
ιμζπεφιαημξ (Fuchs, Mitchener et al. 1978). Σέθμξ, δ ζηέκςζδ ημο αββείμο, ζοκήεςξ, πέκηε
πνυκζα ιεηά απυ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ιμζπεφιαημξ, έπεζ παναηδνδεεί κα επάβεηαζ απυ
εηηεηαιέκδ αεδνμζηθήνςζδ (Ratliff and Myles 1989).
Σμ πανυκ ζφββναιια ζημπυ έπεζ κα ιεθεηήζεζ δζελμδζηά ηδκ αζιμδοκαιζηή ζηδκ ΑΦΔ,
βζ' αοηυ ηαζ δ πεναζηένς ελέηαζδ ηδξ ΗΤ απυ ζζημθμβζηή μπηζηή βςκία λεθεφβεζ απυ ηα πθαίζζα

43

αοημφ ημο δζδαηημνζημφ. οκεπχξ, βζα θεπημιενέζηενδ ελέηαζδ ηςκ παναβυκηςκ πμο μδδβμφκ
ζηδκ ειθάκζζδ ΗΤ, αθθά ηαζ ηςκ ιδπακζζιχκ πμο ζοκεζζθένμοκ ζηδκ ζπδιαηζζιυ ηαζ ηδκ
ακάπηολδ ηδξ, μ ακαβκχζηδξ παναπέιπεηαζ ζηδκ δζδαηημνζηή δζαηνζαή ηδξ η Αεδκάξ Γζαββίκδ
(Γζαββίκδ 2009).

2.3 ΥΡΟΝΗΑ ΝΔΦΡΗΚΖ ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ
2.3.1 Δπηδεκηνινγία θαη Δμέιημε Νεθξηθήο Νόζνπ
Ζ κεθνζηή κυζμξ απμηεθεί ζδιακηζηυ πνυαθδια οβείαξ, πμο ζπεηίγεηαζ ιε αολδιέκδ
ηανδζαββεζαηή κμζδνυηδηα ηαζ εκδζζιυηδηα. Δπζδδιζμθμβζηά δεδμιέκα απυ δφμ πνυζθαηεξ
δδιμζζεφζεζξ επζαεααζχκμοκ παθαζυηενα ζημζπεία ιεβάθςκ ιεθεηχκ, υπςξ δ Franginham Study
ηαζ πνμζδζμνίγμοκ ημκ επζπμθαζιυ ηδξ κεθνζηήξ κυζμο ζε πμζμζηυ άκς ημο 10% ημο εκήθζημο
πθδεοζιμφ. φιθςκα ιε δεδμιέκα απυ ηδκ Third National Health and Nutrition Examination
Survey (NHANES ΠΗ) ζηζξ ΖΠΑ πενίπμο ημ 11% ημο εκήθζημο πθδεοζιμφ πανμοζζάγεζ πνυκζα
κεθνζηή κυζμ μζαζδήπμηε αανφηδηαξ. Πανυιμζα επίπεδα επζπμθαζιμφ ηδξ κεθνζηήξ αθάαδξ
έδεζλε ηαζ δ AusDiab Kidney Study, πμο αθμνμφζε ζε εκήθζηεξ Αοζηναθμφξ. ηδ ιεθέηδ αοηή
δζαπζζηχεδηε υηζ ζε πμζμζηυ 16% ημο βεκζημφ πθδεοζιμφ οπήνπε ηάπμζα έκδεζλδ κεθνζηήξ
πνμζαμθήξ, πμο πενζεθάαακε αζιαημονία, πνςηεσκμονία ή επδνεαζιέκδ κεθνζηή θεζημονβία.
ημ βεκζηυ πθδεοζιυ, μ ζαηπανχδδξ δζααήηδξ, δ οπένηαζδ, δ πνςηεσκμονία (> 1,5 g
διενδζίςξ), ημ μζημβεκεζαηυ ζζημνζηυ κεθνζηήξ κυζμο ηαζ δ ιεβάθδ δθζηία (άκς ηςκ 65 εηχκ)
απμηεθμφκ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο, πμο ακελάνηδηα απυ ηδκ αζηία ηδξ κεθνζηήξ κυζμο,
ζπεηίγμκηαζ ιε αολδιέκδ επίπηςζδ ελεθζζζυιεκδξ κεθνζηήξ πνμζαμθήξ ηαζ κεθνζηήξ
ακεπάνηεζαξ.
Ζ ηθζκζηή πμνεία ηδξ πνυκζαξ κεθνζηήξ κυζμο είκαζ ζοπκά βζα ιεβάθα πνμκζηά
δζαζηήιαηα ζζςπδθή. Ζ κυζμξ παναιέκεζ πςνίξ ζοιπηςιαημθμβία ιέπνζ ηδκ απχθεζα ημο 7075% ηδξ θοζζμθμβζηήξ κεθνζηήξ θεζημονβίαξ, πθδκ ηδξ κοηημονίαξ, πμο απμηεθεί ζοκήεςξ
πνχζιδ ηθζκζηή εηδήθςζδ ηαζ ακηακαηθά ηδ ιεζςιέκδ ζηακυηδηα ζοιπφηκςζδξ ηςκ μφνςκ. Οζ
κεθνμί δζαηδνμφκ ηδ ζοκμθζηή απεηηνζηζηή ημοξ ζηακυηδηα ζε θοζζμθμβζηά επίπεδα, πανά ηδ
ζδιακηζηή απχθεζα κεθνζηήξ ιάγαξ, ιέζς πνμζανιμζηζηήξ ηνμπμπμίδζδξ ηδξ ζπεζναιαηζηήξ
αζιμδοκαιζηήξ ηαζ ηδξ ζςθδκανζαηήξ θεζημονβίαξ ηςκ εκαπμιείκακηςκ θοζζμθμβζηχκ
κεθνχκςκ. Μζα ζεζνά παναβυκηςκ ηαζ ιεζμθααδηχκ ηνμπμπμζμφκ ηδκ αζιμδοκαιζηή ημο
ζπεζνχιαημξ ιεηά ηδκ ανπζηή κεθνζηή πνμζαμθή ηαζ πνμηαθμφκ ακηζζηαειζζηζηή οπενδζήεδζδ
ζημοξ εκαπμιείκακηεξ κεθνχκεξ. Μεηά ηδκ ανπζηή κεθνζηή πνμζαμθή ηαζ ηδκ απχθεζα εκυξ
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ηνζηζημφ ανζειμφ κεθνχκςκ ηαζ ακελάνηδηα απυ ηδκ ανπζηή αζηία, δ κυζμξ ελεθίζζεηαζ ιε
ααειζαία επζδείκςζδ ηδξ οπμθεζπυιεκδξ κεθνζηήξ θεζημονβίαξ. Οζ ίδζμζ ιδπακζζιμί, μζ μπμίμζ
έςξ έκα ζδιείμ ελαζθαθίγμοκ ηδ θεζημονβζηή ηαζ δμιζηή πνμζανιμβή ηςκ εκαπμιείκακηςκ
κεθνχκςκ ζηδ κεθνζηή κυζμ, ηαείζηακηαζ ιδ πνμζανιμζηζημί ηαζ απμηεθμφκ ηεθζηά
ιδπακζζιμφξ ακαηνμθμδυηδζδξ ηδξ κεθνζηήξ αθάαδξ, πμο πνμδζαβνάθμοκ ηδκ ελέθζλή ηδξ ζε
ηεθζημφ ζηαδίμο κεθνζηή ακεπάνηεζα. Ζ ααειζαία ακάπηολδ ζπεζναιαημζηθήνοκζδξ,
ζςθδκανζαηήξ αηνμθίαξ ηαζ ίκςζδξ ημο δζάιεζμο κεθνζημφ ζζημφ ζδιαημδμηεί ηαζ ηαεμνίγεζ
αοηή ηδκ αοημηνμθμδμημφιεκδ δζαδζηαζία, πμο απμηεθεί ηδ δοκδηζηή ηεθζηή ημζκή πμνεία ηςκ
κεθνζηχκ παεήζεςκ ηαζ μδδβεί ζηδκ ακάπηολδ μοναζιίαξ.
Καηά ζοκέπεζα, δ θοζζηή πμνεία ηδξ κεθνζηήξ κυζμο πνμξ πνυκζα κεθνζηή ακεπάνηεζα
παναηηδνίγεηαζ απυ ζηαδζαηή ελέθζλδ ηαζ ακζζυπνμκδ ελάκηθδζδ ηςκ πνμζανιμζηζηχκ
εθεδνεζχκ, πμο ηαεμνίγμοκ ηδκ απεηηνζηζηή, ιεηααμθζηή ηαζ εκδμηνζκζηή θεζημονβία ηςκ
κεθνχκ.

2.3.2
Κιηληθεο Δθδεισζεηο θαη Δπηδεκηνινγία Νεθξηθεο
Αλεπάξθεηαο Σειηθνύ ηαδίνπ
Ο υνμξ πνυκζα κεθνζηή ακεπάνηεζα (ηεθζηυ ζηάδζμ κεθνζηήξ ακεπάνηεζαξ-ζηάδζμ 5)
πενζβνάθεζ ηδ πνυκζα κεθνζηή κυζμ, ζηδκ μπμία είηε οπάνπεζ ιείςζδ ημο GFR (εηηίιδζδ ηδξ
ζπεζναιαηζηήξ θεζημονβίαξ) ζε επίπεδα ιζηνυηενα ηςκ 15 mL/min/1,73 m2, είηε οπάνπεζ δ
ακαβηαζυηδηα έκανλδξ εεναπείαξ οπμηαηάζηαζδξ ηδξ κεθνζηήξ θεζημονβίαξ. ε αοηυ ημ ζηάδζμ
κεθνζηήξ ακεπάνηεζαξ, δ πνμσμφζα αδοκαιία ηςκ κεθνχκ κα δζεηπεναζχζμοκ ηζξ απεηηνζηζηέξ
ιεηααμθζηέξ ηαζ εκδμηνζκζηέξ ημοξ θεζημονβίεξ μδδβεί ζε πμθοζοζηδιαηζηή δοζθεζημονβία, πμο
εηδδθχκεηαζ ηθζκζηά ςξ μοναζιζηυ ζφκδνμιμ.
Δηδδθχζεζξ απυ ημ ηανδζαββεζαηυ ζφζηδια, πμο πενζθαιαάκμοκ ιεηαλφ άθθςκ ηδ
ζοιθμνδηζηή ηανδζαηή ακεπάνηεζα, ηδ ιομηανδζμπάεεζα, ηδκ πενζηανδίηζδα, ηδκ επζηαποκυιεκδ
αεδνμζηθήνςζδ ηαζ ηδκ ζζπαζιζηή ηανδζμπάεεζα, πμζηίθδξ αανφηδηαξ ζδιεζμθμβία ηαζ
ζοιπηςιαημθμβία πνμζαμθήξ ημο πενζθενζημφ ηαζ ηεκηνζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ,
βαζηνεκηενζηέξ δζαηαναπέξ, δζαηαναπέξ ηδξ αζιμπμίδζδξ ηαζ ηδξ αζιυζηαζδξ, μζηζηή κυζμξ
(κεθνζηή μζηεμδοζηνμθία) ηαζ πμζηίθεξ άθθεξ εκδμηνζκζηέξ ηαζ ιεηααμθζηέξ δζαηαναπέξ, ηαεχξ
επίζδξ ηαζ δενιαηζηέξ εηδδθχζεζξ, ζοκεέημοκ ημ ηθζκζηυ θάζια ηδξ μοναζιίαξ.
Ζ δοκαηυηδηα οπμηαηάζηαζδξ ηδξ κεθνζηήξ θεζημονβίαξ ιε ηδκ επζκυδζδ, ελέθζλδ ηαζ
εονεία πνήζδ πμζηίθςκ ηεπκζηχκ ελςκεθνζηήξ ηάεανζδξ (πνυκζα αζιμηάεανζδ, πνμκζά
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πενζημκασηή ηάεανζδ), ηαεχξ επίζδξ ηαζ ιε ηδ δοκαηυηδηα επζηοπμφξ ιεηαιυζπεοζδξ κεθνμφ,
έπεζ ιεηααάθθεζ εκηοπςζζαηά ηδκ ηθζκζηή εζηυκα ηαζ ηδ θοζζηή πμνεία ηδξ μοναζιίαξ απυ
εακαηδθυνμ κυζδια ζε δοκδηζηά πνυκζα κυζμ. Ζ ελςκεθνζηή ηάεανζδ, ζε ακηζδζαζημθή ιε ηδ
ιεηαιυζπεοζδ κεθνμφ, οπμηαεζζηά εκ ιένεζ ιυκμ ηδκ απεηηνζηζηή ηαζ ηδκ μιμζμζηαηζηή ςξ
πνμξ ηδκ μβημνφειζζδ θεζημονβία ηςκ κεθνχκ. ιςξ, δ απμηεθεζιαηζηυηδηά ηδξ έπεζ αεθηζςεεί
ιε ηδκ εζζαβςβή ηαζ πνήζδ ζηδ εεναπεοηζηή ηδξ ενοενμπμζδηίκδξ ηαζ ηδξ αζηαιίκδξ D, πμο
ζημπεφμοκ ζηδ δζυνεςζδ ηςκ δφμ ιείγμκςκ εκδμηνζκζηχκ δζαηαναπχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ
μοναζιία, δδθαδή ηδξ ακαζιίαξ ηαζ ηδξ ιεηααμθζηήξ μζηζηήξ κυζμο.
Απυ ημ 1990 ηαζ ιεηά δζαπζζηχκεηαζ ιζα ζδιακηζηή αφλδζδ ηςκ αζεεκχκ ιε ηεθζημφ
ζηαδίμο κεθνζηή ακεπάνηεζα, πμο ανίζημκηαζ ζε εεναπεία οπμηαηάζηαζδξ ηδξ κεθνζηήξ
θεζημονβίαξ ιε ελςκεθνζηή ηάεανζδ ή ιε ιεηαιυζπεοζδ κεθνμφ, εκχ πνμαθέπεηαζ πεναζηένς
αφλδζδ ιεθθμκηζηά. Ζ ηάζδ αοηή έπεζ επζαεααζςεεί ιε επζδδιζμθμβζηέξ ιεθέηεξ, ηυζμ ζηζξ ΖΠΑ
υζμ ηαζ ζηδκ Δονχπδ ηαζ ηδκ Αζία.
ηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ ηδξ Αιενζηήξ, ζηα ηέθδ ημο 1999, μ ανζειυξ ηςκ αζεεκχκ ιε
ηεθζημφ ζηαδίμο κεθνζηή ακεπάνηεζα, πμο εθάιαακε εεναπεία οπμηαηάζηαζδξ ηδξ κεθνζηήξ
θεζημονβίαξ (αζιμηάεανζδ, πενζημκασηή ηάεανζδ, ιεηαιυζπεοζδ κεθνμφ), ήηακ πενίπμο
340.000, πμο ακηζζημζπεί ζημ 0,1% ημο πθδεοζιμφ, οπενδζπθάζζμξ ημο ακηίζημζπμο ζηα ηέθδ
ημο 1989, εκχ δ πνυαθερδ βζα ημ 2010 είκαζ πενίπμο 651.000. Ζ εηήζζα επίπηςζδ ήηακ πενίπμο
73.000 ηαζ 87.000 κέμζ αζεεκείξ ημ 1996 ηαζ 1998, ακηίζημζπα, δδθαδή πενίπμο 300 κέμζ
αζεεκείξ ακά εηαημιιφνζμ πθδεοζιμφ εηδζίςξ.
οκμθζηά ζηδκ Δονχπδ δ επίπηςζδ ηδξ κεθνζηήξ ακεπάνηεζαξ ηεθζημφ ζηαδίμο
αολήεδηε πανυιμζα ζηδ δεηαεηία ημο 1990, ιε εηήζζμ νοειυ αφλδζδξ ηδξ επίπηςζδξ ηαηά
4,8%, απυ 79,4 (δζαηφιακζδ: 58,4-101,0) κέεξ πενζπηχζεζξ ακά εηαημιιφνζμ πθδεοζιμφ ηδ
δζεηία 1990-1991 ζε 117,1 (δζαηφιακζδ: 91,6-144,8) κέεξ πενζπηχζεζξ ακά εηαημιιφνζμ
πθδεοζιμφ ηδ δζεηία 1998-1999.
ηδκ Δθθάδα ημ 2000 οπήνλακ 1.650 κέμζ αζεεκείξ, πμο ακηζζημζπεί ζε 150,9 κέμζ
αζεεκείξ ακά εηαημιιφνζμ πθδεοζιμφ. Ο επζπμθαζιυξ ηδξ κυζμο βζα ημ έημξ 2000 ζε απυθοηδ
ηζιή ήηακ 8.429 αζεεκείξ, ή 770,7 ακά εηαημιιφνζμ πθδεοζιμφ, εκχ μζ ακηίζημζπεξ ηζιέξ ημ
1990 ήηακ 3.960 αζεεκείξ ή 388 ακά εηαημιιφνζμ πθδεοζιμφ. Σμ έημξ 2002, ζφιθςκα ιε
αδδιμζίεοηα ζημζπεία ηδξ ΤΔ, μζ κέμζ αζεεκείξ ήηακ 1.822, εκχ μ επζπμθαζιυξ ηδξ κυζμο
αολήεδηε ηαηά 9,65% ηδ δζεηία 2000-2002 ηαζ έθεαζε ημοξ 9.242 αζεεκείξ.
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Ζ βεκζηή ηάζδ αφλδζδξ ηςκ αζεεκχκ ιε οπμηαηάζηαζδ ηδξ κεθνζηήξ θεζημονβίαξ,
ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ ιεηαιυζπεοζδξ κεθνμφ, είκαζ παναηηδνζζηζηή βζα ημοξ αζεεκείξ ιε
δζααδηζηή κεθνμπάεεζα ηαζ κεθναββεζαηή κυζμ. Οθείθεηαζ επίζδξ ζε απμδμπή ηδξ εεναπείαξ,
ζδίςξ υζμκ αθμνά ζηζξ ιεβαθφηενεξ δθζηζαηέξ μιάδεξ αζεεκχκ, ζηδ ιείςζδ ηδξ εκδζζιυηδηαξ
θυβς ζοκοπάνπμκηςκ κμζδιάηςκ ηαζ εκδεπμιέκςξ ζε αθδεή αφλδζδ ηδξ επίπηςζδξ ηδξ
κεθνζηήξ κυζμο.
ηζξ ΖΠΑ, μζ πθέμκ ζοπκέξ αζηίεξ ηεθζημφ ζηαδίμο κεθνζηήξ ακεπάνηεζαξ βζα ημ έημξ
1998 ήηακ δ δζααδηζηή κεθνμπάεεζα (40,3% επί ημο ζοκυθμο), ιε ημοξ ιζζμφξ αζεεκείξ κα είκαζ
δθζηίαξ άκς ηςκ 65 εηχκ, δ οπένηαζδ (21,1%) ηαζ δ ζπεζναιαημκεθνίηζδα (11,0%). Ζ επίπηςζδ
ηδξ δζααδηζηήξ κεθνμπάεεζαξ ζημ ζφκμθμ ηςκ αζεεκχκ ιε ηεθζημφ ζηαδίμο κεθνζηή ακεπάνηεζα
ηδ δεηαεηία 1989-1998 αολήεδηε απυ 33% ζε 40,3%. Σδκ ίδζα δεηαεηία, δ επίπηςζδ ηδξ κυζμο
ζηζξ δθζηζαηέξ μιάδεξ 65-74 εηχκ ηαζ άκς ηςκ 75 εηχκ δζπθαζζάζεδηε ηαζ ηνζπθαζζάζηδηε,
ακηίζημζπα.
ηδκ Δονχπδ, ηδ δεηαεηία 1990-1999, παναηδνείηαζ πενίπμο δζπθαζζαζιυξ ηδξ
επίπηςζδξ ηδξ κεθνζηήξ ακεπάνηεζαξ ηεθζημφ ζηαδίμο, ςξ ζοκέπεζα ηδξ δζααδηζηήξ
κεθνμπάεεζαξ, ηδξ οπένηαζδξ ηαζ ηδξ κεθναββεζαηήξ κυζμο ηαζ βζα ημ 1998-1999 ηοιαίκεηαζ
ιεηαλφ 10,2 έςξ 39,9 ακά εηαημιιφνζμ πθδεοζιμφ βζα ημ ζαηπανχδδ δζααήηδ, 5,8 έςξ 21,0 ακά
εηαημιιφνζμ πθδεοζιμφ βζα ηδκ οπένηαζδ ηαζ 1,0 έςξ 15,5 ακά εηαημιιφνζμ πθδεοζιμφ βζα ηδ
κεθναββεζαηή κυζμ. Ζ επίπηςζδ βζα ηδκ δθζηζαηή μιάδα 65-74 εηχκ αολήεδηε ηδ δεηαεηία
1990-1999 ιε νοειυ 7,0% εηδζίςξ, εκχ δ επίπηςζδ βζα ηδκ δθζηζαηή μιάδα άκς ηςκ 75 εηχκ
ηνζπθαζζάζηδηε ζημ ίδζμ πνμκζηυ δζάζηδια.
Ζ ίδζα ηάζδ δθζηζαηήξ ηαηακμιήξ ηςκ αζεεκχκ ιε ηεθζηυ ζηάδζμ κεθνζηήξ ακεπάνηεζαξ
παναηδνείηαζ ηαζ ζηδκ Δθθάδα, ιε αφλδζδ ηδξ ιέζδξ δθζηίαξ κέςκ αζεεκχκ, ηδ δεηαεηία 19912000 απυ 57,69 ζε 64,54 έηδ. Σμ 43,56% ηςκ κέςκ αζεεκχκ βζα ημ έημξ 2000 ήηακ άκς ηςκ 65
εηχκ. Ζ εηήζζα επίπηςζδ ηδξ δζααδηζηήξ κεθνμπάεεζαξ έπεζ αολδεεί ηδ δεηαεηία 1991-2000,
πανυηζ εηπνμζςπεί ιυθζξ ημ 13,6% ημο ζοκμθζημφ ανζειμφ ηςκ αζεεκχκ ιε οπμηαηάζηαζδ ηδξ
κεθνζηήξ θεζημονβίαξ πμο απμβνάθδηακ ημ έημξ 2000. φιθςκα ιε ιδ δδιμζζεοιέκα ζημζπεία
ηδξ ΤΔ, δ επίπηςζδ ηδξ δζααδηζηήξ κεθνμπάεεζαξ ηαζ ηδξ οπένηαζδξ ημ έημξ 2002 ήηακ 26,6%
ηαζ 10,3%, ακηίζημζπα.
Ζ πνυκζα αζιμηάεανζδ απμηεθεί ηδ ιέεμδμ οπμηαηάζηαζδξ ηδξ κεθνζηήξ θεζημονβίαξ
βζα ηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ αζεεκχκ. ηδκ Δθθάδα, ζημ ηέθμξ ημο 2000, δ πμζμζηζαία ηαηακμιή
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ηςκ αζεεκχκ ιε ηεθζηυ ζηάδζμ κεθνζηήξ ακεπάνηεζαξ ζε πνυκζα αζιμηάεανζδ, πνυκζα
πενζημκασηή ηάεανζδ ηαζ ιεηαιυζπεοζδ κεθνμφ ήηακ 73,8%, 8,7% ηαζ 17,5%, ακηίζημζπα.
Σέθμξ, δ εηήζζα εκδζζιυηδηα αζεεκχκ οπυ αζιμηάεανζδ είκαζ ζδζαίηενα ορδθή ηαζ
ηοιαίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηα εονήιαηα ηδξ Euro-DOPPS (Dialysis Outcomes and Practice Pattern
Stζζdy), πμο δδιμζζεφεδηακ πνυζθαηα, ιεηαλφ 13% ηαζ 17%. ηδκ ίδζα ιεθέηδ, δ πανμοζία
δζααδηζηήξ κεθνμπάεεζαξ ςξ αζηία ηδξ κεθνζηήξ κυζμο παναηηδνζγυηακ απυ αολδιέκδ
εκδζζιυηδηα.
Κνίκμκηαξ απυ ηα παναπάκς ζηαηζζηζηά απμηεθέζιαηα, ακηζθαιαακυιαζηε ηδ
ζδιακηζηή ακάβηδ βζα αεθηζζημπμίδζδ ηςκ ηεπκζηχκ ελςκεθνζηήξ αζιμηάεανζδξ ηαζ ζοκεπχξ
ηδ ζδιαζία ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ.

2.4 ΑΓΓΔΗΑΚΔ ΠΡΟΠΔΛΑΔΗ
2.4.1 Δηζαγσγή
Με ημκ υνμ αγγεηαθέο πξνζπειάζεηο πενζβνάθεηαζ ηάεε πνμζπάεεζα πνμζέββζζδξ πνυζααζδξ ηςκ αββείςκ. ηδ πνυκζα κεθνζηή ακεπάνηεζα είκαζ απαναίηδηδ, υπςξ πενζβνάραιε,
δ άιεζδ ή δ πνμβναιιαηζζιέκδ αζιμηάεανζδ. Ζ δζαδζηαζία ηδξ αζιμηάεανζδξ απαζηεί ηδ
δοκαηυηδηα πνυζααζδξ ζε ιία θθέαα πμο εα ανίζηεηαζ ζε επζθακεζαηή εέζδ (ημκηά ζημ δένια)
ηαζ ιε ιεβάθδ ηαζ ζηαεενή νμή. Γζα ηδκ επίηεολδ ηδξ έκηαζδξ ηαζ ηδξ ζηαεενυηδηαξ ηδξ νμήξ
απαζηείηαζ δ έκςζδ ηδξ θθέααξ αοηήξ ιε ιία ανηδνία. Ζ δζαδζηαζία αοηή μκμιάγεηαζ
ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία.
Οζ ανηδνζμθθεαζηέξ επζημζκςκίεξ είκαζ απεοεείαξ δζαζοκδέζεζξ ανηδνζχκ ηαζ θθεαχκ.
Σέημζεξ οπάνπμοκ πμθθέξ ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ. Μπμνμφκ κα πςνζζημφκ ζε δφμ ιεβάθεξ
ηαηδβμνίεξ ζηζξ θπζηνινγηθέο ηαζ ζηζξ παζνινγηθέο. Οζ πνχηεξ εκημπίγμκηαζ ηεκηνζηυηενα ηδξ
αββεζαηήξ ημίηδξ, παναηάιπημκηαξ ηα ηνζπμεζδή αββεία (Δζηυκα 2-15). Έηζζ εηηνέπμοκ ημ αίια
απυ ηδκ ανηδνζαηή νμή ζηδκ θθεαζηή, πςνίξ αοηυ κα ζοιιεηάζπεζ ζηδκ ηνμθζηή δζαδζηαζία ηςκ
ζζηχκ. ε ακηίεεζδ ιε ηα ηνζπμεζδή, πμφ έπμοκ δζαιέηνμοξ ηςκ 7 ιm, μζ θοζζμθμβζηέξ ΑΦΔ
έπμοκ πμθφ ιεβαθφηενεξ δζαιέηνμοξ ηδξ ηάλδξ ηςκ 20-100 ιm (Καηζαιμφνδξ and
Υαηγδκζημθάμο 2001). Δπίζδξ δζαθένμοκ ζηδκ δμιή ημο ημζπχιαημξ, υκηαξ πθμφζζεξ ζε ιοσηέξ
ίκεξ, μζ μπμίεξ εθέβπμκηαζ απυ ημ ζοιπαεδηζηυ ζφζηδια.
Δηηυξ απυ ηζξ θοζζμθμβζηέξ ΑΦΔ οπάνπμοκ ηαζ παζνινγηθέο. Απυ αοηέξ υζεξ οπάνπμοκ
εη βεκεηήξ θέβμκηαζ ζπγγελείο αγγεηνδπζπιαζίεο (Δζηυκα 2-16), εκχ μζ οπυθμζπεξ θέβμκηαζ
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επίθηεηεο. Οζ δεφηενεξ παναηηδνίγμκηαζ απυ ηδκ άιεζδ επζημζκςκία ιεβάθςκ ζοκήεςξ
ανηδνζαηχκ ηαζ θθεαζηχκ ζηεθεπχκ ηαζ ιπμνεί κα είκαζ ηαηξνγελείο ή ηξαπκαηηθέο. Οζ
ζαηνμβεκείξ ιπμνεί κα είκαζ ζεξαπεπηηθέο, υπςξ εηείκεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ πνυκζα
αζιμηάεανζδ ηςκ κεθνμπαεχκ ή κε ζεξαπεπηηθέο, πμο πνμηθήεδηακ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ζαηνζηήξ
επέιααζδξ,

ελαζηίαξ

ηαοηυπνμκμο

ηναοιαηζζιμφ

ανηδνίαξ

ηαζ

βεζημκζηήξ

θθέααξ

(ηαεεηδνζαζιυ, αζμρία η.α.). Καηά πανυιμζμ ηνυπμ δδιζμονβμφκηαζ ηαζ μζ ηναοιαηζηέξ, ιε
ιυκδ δζαθμνά υηζ, ακηί πεζνμονβζημφ ενβαθείμο, αζηία πνυηθδζδξ ημο ηναφιαημξ είκαζ ηάπμζμ
άθθμ αζπιδνυ ακηζηείιεκμ. Σμ πανυκ ζφββναιια εα εζηζάζεζ ζηζξ ζαηνμβεκείξ εεναπεοηζηέξ
ΑΦΔ, πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημοξ κεθνμπαεείξ ηεθζημφ ζηαδίμο.

Εικόνα 2-15. Αξηεξηνθιεβηθέο επηθνηλσλίεο: α) Φπζηνινγηθή ΑΦΔ πνπ παξαθάκπηεη ηα ηξηρνεηδή. β) Παζνινγηθή
ΑΦΔ πνπ κπνξεί λα είλαη εθ γελεηήο (ζπγγελή αγγεηνδπζπιαζία) ή επίθηεηε (ηαηξνγελήο ή ζεξαπεπηηθή) (Καηζακνχξεο
and Υαηδεληθνιάνπ 2001).
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Εικόνα 2-16. πγγελήο αγγεηνδπζπιαζία (Καηζακνχξεο and Υαηδεληθνιάνπ 2001).

2.4.2 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή
Ζ ανπζηή ζδέα ιζαξ ελςηενζηήξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ δδιζμονβήεδηε απυ ημκ
Ν.Alwall, μ μπμίμξ ημ 1948 πνμζπάεδζε ιέζς θαζηζπέκζςκ ζςθήκςκ κα θένεζ ζε επζημζκςκία
ηδκ πενζθενζηή ανηδνζαηή ηαζ θθεαζηή βοάθζκδ ηάκμοθα ιε ημ θίθηνμ αζιμηάεανζδξ,
δδιζμονβχκηαξ έηζζ έκα shunt ζοκεπυιεκδξ νμήξ. Συζμ ζηα ημοκέθζα υζμ ηαζ ζημοξ
ακενχπμοξ, υπμο εθανιυζηδηε δ ιέεμδμξ, δζαπζζηχεδηε υηζ ιεηά ημ πέναξ ιενζηχκ
ζοκεδνζάζεςκ δ ενυιαςζδ ήηακ πάκηα ακαπυθεοηηδ (Alwall 1986). Ακ ηαζ δ πνήζδ βοάθζκδξ
ηάκμοθαξ βζα άιεζδ πνυζααζδ ζηα αββεία επέηνερε ηδκ επζαίςζδ αζεεκχκ αηυια ηαζ ιέπνζ έλζ
ιήκεξ, εκημφημζξ ιέπνζ ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950 δ ιδ ακηζζηνέρζιδ πνυκζα κεθνζηή
ακεπάνηεζα εεςνμφηακ ςξ απυθοηδ ακηέκδεζλδ βζα αζιμηάεανζδ (Cameron 2002).
Σμ 1960 μζ Quinton, Dillard ηαζ Scribner δδιζμονβμφκ ηδκ πνχηδ «ελςηενζηή» Α-Φ
επζημζκςκία, ανηδνζμθθεαζηυ shunt (Δζηυκα 2-17), απμηθεζζηζηά απυ Teflon πμο ελοπδνεημφζε
ςξ «ιυκζιδ» ηδκ αζιμηάεανζδ ζοκεπυιεκδξ νμήξ (Quinton, Dillard et al. 1960; Scribner 1990).
Ο επυιεκμξ ζηαειυξ ζηδκ ζζημνία ηςκ Α-Φ επζημζκςκζχκ ήηακ δ ακαηάθορδ ηδξ οπμδυνζαξ
εζςηενζηήξ Α-Φ επζημζκςκίαξ ζημκ ηανπυ απυ ημοξ Brescia, Cimino ηαζ Appel ημ 1966
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(Brescia, Cimino et al. 1966). Δπεζδή ανηεημί αζεεκείξ δεκ είπακ ζηακήξ δζαιέηνμο θθέαεξ ή
είπακ θθέαεξ πμο δεκ επέηνεπακ επανηή αζιαηζηή νμή, δ ζδέα ηδξ ιεβέεοκζδξ ηςκ θθεαχκ
δδιζμονβχκηαξ ιζα πεζνμονβζηά εηηεθμφιεκδ ακαζηυιςζδ ήηακ ημ επυιεκμ αήια (Cameron
2002).

Εικόνα 2-17 Scribner Shunt (Μεγαινθνλφκνο 2006).

Έηζζ, μζ Brescia, Cimino ηαζ Appel δδιζμφνβδζακ πεζνμονβζηά ηδ ζοκέκςζδ ηδξ
ηενηζδζηήξ ανηδνίαξ αιέζςξ πάκς απυ ημκ ηανπυ ηαζ ηδξ ιεβαθφηενδξ ζε δζάιεηνμ
πθδζζέζηενδξ δζαεέζζιδξ θθέααξ ζημκ ηανπυ (Brescia, Cimino et al. 1966). Ζ ανπζηή πενζβναθή
αθμνμφζε ζε πθαβζμ-πθάβζα ακαζηυιςζδ ιεηαλφ ηενηζδζηήξ ανηδνίαξ [α] ηαζ ηεθαθζηήξ
θθέααξ [θ], ακ ηαζ ανηεηέξ εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ πμο αθμνμφζακ ζημκ ηφπμ ηδξ ακαζηυιςζδξ
(ηεθζημ-ηεθζηή, ηεθζημ[α]-πθάβζα[θ], πθαβζμ[α]-ηεθζηδ[θ]), αθθά ηαζ ηα πνμξ ακαζημιςιέκα
αββεία (ςθέκζμξ-ηεθαθζηή, ςθέκζμξ-ααζζθζηή, ηενηζδζηή-ααζζθζηή), αημθμφεδζακ ανβυηενα.
Μέζα ζε ιζα δεηαεηία, ζπεδυκ υθμζ μζ αζεεκείξ ιε κεθνζηή ακεπάνηεζα ηεθζημφ ζηαδίμο
πνδζζιμπμζμφζακ αοηυθμβδ Α-Φ επζημζκςκία βζα πνυκζα πενζμδζηή αζιμηάεανζδ (Cameron
2002). Ζ πνμζπέθαζδ αοηή, πμο ημοξ απέδςζε αζιαηζηή νμή 250-300 mL/min, παναιέκεζ ιέπνζ
ζήιενα δ επέιααζδ εηθμβήξ βζα πνυκζα πενζμδζηή αζιμηάεανζδ ζε αζεεκείξ ιε κεθνζηή
ακεπάνηεζα ηεθζημφ ζηαδίμο, ιε ιαηνφ πνυκμ γςήξ αθθά ηαζ παιδθά πμζμζηά θμίιςλδξ ηαζ
ενυιαςζδξ.
ε ανηεηέξ υιςξ πενζπηχζεζξ, ημ θθεαζηυ ηονίςξ αθθά ηαζ ημ ανηδνζαηυ δίηηομ δεκ
είκαζ επανηέξ χζηε κα οπμζηδνίλεζ ηδ δδιζμονβία ιζαξ ηέημζαξ Α-Φ επζημζκςκίαξ. Αηυια ηαζ
ιεηά ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ, δ ηεθαθζηή θθέαα, βζα κα είκαζ έημζιδ βζα παναηέκηδζδ εα πνέπεζ κα
απμηηήζεζ ζηακή δζάιεηνμ αθθά ηαζ αέθηζζηεξ ζοκεήηεξ αζιαηζηήξ νμήξ, ηάηζ πμο απαζηεί
ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια. Οζ ηεθεοηαίμζ πενζμνζζιμί, αθθά επζπνυζεεηα ηαζ μζ ενμιαχζεζξ ηςκ
θθεαχκ ηαζ ηςκ ανηδνζχκ απυ ηζξ ζοπκέξ παναηεκηήζεζξ ή ηζξ πεζνμονβζηέξ ημιέξ ζημ
ακηζανάπζμ, ακηίζημζπα, έδςζακ ημ έκαοζια βζα ηδ δδιζμονβία άθθςκ ηεπκζηχκ ζε
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ηεκηνζηυηενεξ ακαημιζηέξ εέζεζξ ημο άκς άηνμο, πμο κα ιπμνμφκ κα ηαθφπημοκ ημ ηεκυ
ακάιεζα ζηδκ ανηδνζαηή ηαζ ηδ θθεαζηή ηοηθμθμνία.
Έηζζ, άνπζζε ηαζ δ επμπή ηςκ εζςηενζηχκ Α-Φ επζημζκςκζχκ ιε ηδ πνήζδ
αοημιμζπεοιάηςκ (αοηυθμβα ιμζπεφιαηα) απυ ζαθδκή θθέαα (May, Tiller et al. 1969),
αθθμιμζπεοιάηςκ (μιυθμβα ιμζπεφιαηα) απυ ανηδνία (Abu-Dalu, Urca et al. 1972),απυ
ηνμπμπμζδιέκδ μιθαθζηή θθέαα (Dardik, Ibrahim et al. 1976) ή λεκμιμζπεοιάηςκ (εηενυθμβα
ιμζπεφιαηα) απυ ηανςηίδα αμυξ (Chinitz, Tokoyama et al. 1972) ηαζ, ηεθζηά, ζοκεεηζηχκ
ιμζπεοιάηςκ απυ Dacron (Dunn, Frumkin et al. 1972) PTFE (Volder, Kirkham et al. 1973). Σα
ζοκεεηζηά ιμζπεφιαηα ήηακ ηαηαζηεοαζιέκα ιε θοζζηά ηαζ ζοκεεηζηά πνμσυκηα, ιε ζδζαίηενδ
πνμηίιδζδ ζημ πμθοηεηναθθμονμαζεοθέκζμ (polytetrafluoroethylene, PTFE). Απυ ημ 1973
πνδζζιμπμζείηαζ ημ ηεηαιέκμ πμθοιενέξ ημο PTFE (expanded PTFE), πμο πδιζηά είκαζ αδνακέξ,
έπεζ ακηζενμιαςηζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ είκαζ εφημθμ ζηδ πνήζδ ημο (Baker, Johnson et al. 1976).
Μεηά ηδκ ειθάκζζδ ηςκ PTFE ιμζπεοιάηςκ δ πνυμδμξ ζημκ πχνμ ηςκ εζςηενζηχκ
ανηδνζμθθεαζηχκ επζημζκςκζχκ έπαρε κα έπεζ ηδκ ανπζηή ημο αθιαηχδδξ ελέθζλδ. Βέααζα,
οπάνπμοκ αεθηζχζεζξ, αθθά δεκ είκαζ ακηίζημζπδξ ζδιαζίαξ ιε ηζξ πνμακαθενεείζεξ. Οζ
ηεθεοηαίεξ ελεθίλεζξ αθμνμφκ ηονίςξ ημκ πχνμ ηςκ αββεζαηχκ ιμζπεοιάηςκ ηαζ εα ελεηαζεμφκ
δζελμδζηά ζε επυιεκμ ηεθάθαζμ, αθμφ άθθςζηε είκαζ εέια ηαζ ημο πανυκημξ δζδαηημνζημφ.

2.4.3 Αξηεξηνθιεβηθέο Δπηθνηλσλίεο Αγγεηαθώλ Πξνζπειάζεσλ
Ζ δζαηήνδζδ ημο κεθνμπαεμφξ ηεθζημφ ζηαδίμο εκ γςή απαζηεί ηδκ πενζμδζηή ζφκδεζδ
ημο αζεεκή ιε ημ ηεπκδηυ κεθνυ (Δζηυκα 2-18) ή εκαθθαηηζηά ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηαηηζηχκ
πενζημκασηχκ πθφζεςκ ιε ηδκ πνήζδ εζδζηχκ δζαθοιάηςκ, ιέπνζ ηδκ απυηηδζδ οβζμφξ κεθνμφ
απυ ηάπμζμ ζοιααηυ δυηδ. Ζ πνμηζιδηέα θφζδ είκαζ δ ιεηαιυζπεοζδ, αθθά δ πζμ δζαδεδμιέκδ
παναιέκεζ δ αζιμηάεανζδ, δζυηζ δ ακαιμκή ιέπνζ ηδκ εφνεζδ ημο ζοιααημφ κεθνμφ ιπμνεί κα
δζανηέζεζ πμθθά πνυκζα ή κα είκαζ αδφκαηδ, ακ οπάνπμοκ άθθα ζμαανά πνμαθήιαηα οβείαξ, πμο
εα έεεηακ ζε ηίκδοκμ ηδκ επζηοπή έηααζδ ηδξ επέιααζδξ ηαζ ηδκ απμδμπή ημο κέμο κεθνμφ.
Καηά ημ πνυκμ πμο εα είκαζ μ κεθνμπαεήξ ζηδκ θίζηα ακαιμκήξ ηδκ θεζημονβία ημο κεθνμφ εα
ηδκ οπμηαηαζηήζεζ μ ηεπκδηυξ κεθνυξ. Χξ απμηέθεζια δ δδιζμονβία ηςκ ανηδνζμθθεαζηχκ
επζημζκςκζχκ, πμο απμηεθεί απαναίηδηδ δζαδζηαζία βζα ηδκ ζφκδεζδ ιε ημ ηεπκδηυ κεθνυ,
αθμνά ημ ζφκμθμ ζπεδυκ ηςκ αζεεκχκ πμο ηαηαθήβμοκ ζημ ηεθζηυ ζηάδζμ κεθνζηήξ
ακεπάνηεζαξ. (Μεβαθμημκυιμξ 2006)
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Εικόνα 2-18. χλδεζε λεθξνπαζνχο κε ηερλεηφ λεθξφ.

2.4.3.1 Δμσηεξηθή πξνζσξηλή αξηεξηνθιεβηθή επηθνηλσλία
Ζ ελςηενζηή πνμζςνζκή ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία ηαθφπηεζ ηδκ πενίπηςζδ ηαηά ηδκ
μπμία μ αζεεκήξ έπεζ ακάβηδ νμείαο (επείγνπζαο) αηκνθάζαξζεο. Σμ είδμξ αοηυ ηδξ
ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ, αθθζχξ βκςζηή ηαζ ςξ “shunt”,

πνδζζιμπμζεί θεπημφξ

πθαζηζημφξ ζςθήκεξ, πμο ηαηά ημ ιεβαθφηενμ ιήημξ ημοξ ημπμεεημφκηαζ εηηυξ ζχιαημξ. Ζ
ακςηένς ακαθενεείζα ιέεμδμξ, εθανιυζηδηε ηαζ δμηζιάζηδηε ανπζηά ημ 1960 (Δζηυκα 2-17)
απυ ημοξ Quinton, Dillard ηαζ Scribner (Quinton, Dillard et al. 1960). Ζ πναηηζηή πμο
αημθμοεείηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο shunt είκαζ πνχημκ δ δδιζμονβία ιυκζιδξ ανηδνζμθθεαζηήξ
επζημζκςκίαξ (fistula=θίζημοθα), ηαηά ηζξ επυιεκεξ διένεξ, ηαζ δεφηενμκ δ αθαίνεζδ ηδξ
ανπζηήξ επζημζκςκίαξ (shunt) ιεηά ηδκ ςνίιακζδ ηδξ κέαξ. Ζ ιέεμδμξ ανήηε εονεία εθανιμβή
απυ ημ 1965 ηαζ βζα ηα επυιεκα είημζζ πνυκζα. Πανυθα αοηά, ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία δ ιέεμδμξ
έπεζ εκ ιένεζ ακηζηαηαζηαεεί απυ ηδκ ημπμεέηδζδ θαζεηήξσλ δηπινχ απινχ (Δζηυκα 2-19), ζε
ηεκηνζηά θθεαζηά ζηεθέπδ ηαζ ιε ζεζνά πνμηίιδζδξ ηδκ έζς ζθαβίηζδα, ηδκ οπμηθείδζμ ηαζ ηδ
ιδνζαία θθέαα (Μεβαθμημκυιμξ 2006).
Σμ ζφζηδια απμηεθείηαζ απυ α) δφμ θεπημφξ, ηςκζημφξ, άηαιπημοξ ζςθδκίζημοξ α) απυ
δφμ θεπημφξ, εθαζηζημφξ, εφηαιπημοξ ζςθδκίζημοξ ηαζ β) απυ έκακ θεπηυ άηαιπημ ζςθδκίζημ
(Δζηυκα 2-20). Σμ πνχημ γεφβμξ ζςθήκςκ έπεζ ηδκ ιμνθή νφβπμοξ πμο πνμζανιυγεηαζ εκηυξ
ημο αββεζαημφ αοθμφ ηδξ ανηδνίαξ ηαζ ηδξ θθέααξ. Σμ οθζηυ ηαηαζηεοήξ ημοξ είκαζ ημ Teflon
ηαζ παναζηεοάγεηαζ ζε δζάθμνα ιεβέεδ. Σμ δεφηενμ γεφβμξ πνμζανιυγεηαζ εκηυξ ημο
εονφηενμο άηνμο ημο ζςθδκίζημο-νφβπμοξ, πμο ημπμεεηείηαζ επί ηα εηηυξ ημο αββείμο. ηδκ
πενίπηςζδ πμο μ αζεεκήξ οπμαάθθεηαζ ζε αζιμηάεανζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ εθαζηζηχκ ζςθήκςκ
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πανειαάθεηαζ μ ηεπκδηυξ κεθνυξ. Ζ πανμπή ημο αίιαημξ ηυηε δεκ πνέπεζ κα είκαζ θζβυηενμ απυ
300 ηοαζηά εηαημζηά ακά θεπηυ. Μεηά ηδκ αζιμηάεανζδ ζοκδέμοιε ημοξ δφμ εθαζηζημφξ
ζςθήκεξ ιεηαλφ ημοξ, ιε ηδκ πνήζδ ημο θεπημφ άηαιπημο ζςθήκα. Έηζζ επζηοβπάκμοιε ηδκ
δζαηήνδζδ ηδξ ζοκεπμφξ νμήξ ιέζα απυ υθμοξ ημοξ αβςβμφξ ηαζ απμθεφβμοιε ημ εκδεπυιεκμ
ηδξ ενυιαςζδξ, πμο εα απέηθεζε ηάπμζα ιεθθμκηζηή πνήζδ ημο πανυκημξ ζδιείμο πνυζααζδξ
(Μεβαθμημκυιμξ 2006).

Εικόνα 2-19. Κεληξηθφο θιεβηθφο θαζεηήξαο (Van Tricht, De Wachter et al. 2005).

Εικόνα 2-20. Δμσηεξηθή ΑΦΔ επηθνηλσλία θαη ηα απνηεινχκελα ηκήκαηα απηήο (Μεγαινθνλφκνο 2006).

2.4.3.2 Δζσηεξηθή αξηεξηνθιεβηθή επηθνηλσλία
Οζ ελςηενζηέξ ΑΦΔ ηαζ μζ ηαεεηήνεξ δζπθμφ αοθμφ πανμοζζάγμοκ αολδιέκμ πμζμζηυ
επζπθμηχκ, βζ’ αοηυ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ πνυκζαξ αζιμηάεανζδξ απμθεφβμκηαζ. Έπεζ
δζαπζζηςεεί υηζ ζε δζάζηδια εκυξ έημοξ πάκς απυ 50% ηςκ ηεκηνζηχκ θθεαζηχκ ηαεεηήνςκ
πνμζαάθθμκηαζ απυ ηάπμζμ είδμξ θμίιςλδξ, ζε ακηίεεζδ ιε ημ 6% ηςκ αββεζαηχκ ιμζπεοιάηςκ
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(Prakas and Anatole 2004). Σμ ιεβαθφηενμ υιςξ πνυαθδια ηςκ ηαεεηήνςκ είκαζ υηζ ιζα
εκδεπυιεκδ ζηέκςζδ ή ενυιαςζδ ιεηά ηδκ εζζαβςβή ημο ηαεεηήνα, εα ιπμνμφζε κα
απμηθείζεζ ηδκ δοκαηυηδηα πνήζδξ ηςκ άκς άηνςκ βζα ηδκ δδιζμονβία άθθδξ ανηδνζμθθεαζηήξ
επζημζκςκίαξ (Feldman, Kobrin et al. 1996). Έηζζ ηεθζηά πνμηζιχκηαζ μζ εζςηενζηέξ
ανηδνζμθθεαζηέξ επζημζκςκίεξ, μζ μπμίεξ πςνίγμκηαζ ζηζξ απηφινγεο ηαζ ζηα αγγεηαθά
κνζρεχκαηα.

(I) Υεηξνπξγηθή ηερληθή
Οζ ανηδνζμθθεαζηέξ επζημζκςκίεξ εκχκμοκ ανηδνίεξ ιε θθέαεξ, υπςξ θέεζ ηαζ δ θέλδ,
άιεζα (αοηυθμβεξ) ή έιιεζα (αββεζαηά ιμζπεφιαηα) ιε ηδκ πανειαμθή ηάπμζμο ζοκεεηζημφ ή
ιδ αβςβμφ. Ζ πεζνμονβζηή ζφκδεζδ αββείμο ιε αββείμ ή ιμζπεφιαημξ ιε αββείμ, εκηυξ ημο
ακενςπίκμο ζχιαημξ, θέβεηαζ αλαζηφκσζε (Migliavacca and Dubini 2005) ηαζ ιπμνεί κα
πναβιαημπμζδεεί πεζνμονβζηά ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ.
ήιενα δ πζμ ζοκδεζζιέκδ ηεπκζηή ακαζηυιςζδξ αββείςκ είκαζ δ πθάβζμ(ανηδνία)ηεθζηή(θθέαα) (Konner, Nonnast-Daniel et al. 2003). Πνχηα υιςξ ειθακίζηδηε δ πθάβζμ-πθάβζα
(Brescia, Cimino et al. 1966), έπεζηα δ ηεθζηυ-ηεθζηή ηαζ ηεθεοηαία δ πθάβζμ-ηεθζηή. Κάεε ιζα
απυ ηζξ ηεπκζηέξ έπεζ ηα πθεμκεηηήιαηα ηαζ ηα ιεζμκεηηήιαηα ηδξ.
Ζ πιάγην-πιάγηα ακαζηυιςζδ (Δζηυκα 2-21) πνδζζιμπμζείηαζ ιυκμ ζηδκ πενίπηςζδ
αοηυθμβςκ ΑΦΔ ηαζ έπεζ ςξ ααζζηυ πθεμκέηηδια υηζ είκαζ δ πζμ εφημθδ ζηδκ πναβιαημπμίδζδ
ηδξ, ζε ζπέζδ ιε ηζξ άθθεξ δφμ. Δπίζδξ έπεζ πμθφ ηαθή νμή, πανά ημ ιεβάθμ ζηνμαζθζζιυ.
Πανμοζζάγεζ ζοπκά υιςξ θθεαζηή οπένηαζδ, δ μπμία ιπμνεί κα ελεθζπεεί ζε ζμαανυ πνυαθδια,
πμο εα ηάκεζ ακαβηαία ηδκ απμθίκςζδ ηδξ θθέααξ ηεκηνζηά ηδξ ακαζηυιςζδξ (Konner,
Nonnast-Daniel et al. 2003; Ακδνζηυπμοθμξ 2005).
Ζ ηειηθφ-ηειηθή (Δζηυκα 2-21) πενζμνίγεηαζ ηαζ αοηή ζηζξ αοηυθμβεξ ΑΦΔ, αθθά ζε
ακηίεεζδ ιε ηδκ πθάβζμ-πθάβζα δεκ πανμοζζάγεζ ημκ ηίκδοκμ ηδξ θθεαζηήξ οπένηαζδξ. Ζ
δδιζμονβία ηδξ υιςξ είκαζ πμθφ πζμ δφζημθδ, ζδζαίηενα ηαηά ηδκ ζφκδεζδ αββείςκ ιε ιεβάθδ
δζαθμνά δζαιέηνμο. Άθθα ιεζμκεηηήιαηα πμο πανμοζζάγεζ είκαζ: δ παιδθή νμή, ημ βεβμκυξ υηζ
δ ενυιαςζδ εα επδνεάζεζ ανηδνία ηαζ θθέαα ηαεχξ ηαζ μ ηίκδοκμξ ζζπαζιίαξ ζηδκ πενίπηςζδ
πμο εθανιυγεηαζ ζηδκ πδπεμηανπζηή πενζμπή, ιε απμθίκςζδ ημο πενζθενζημφ ηιήιαημξ ηδξ
ηενηζδζηήξ ανηδνίαξ (Konner, Nonnast-Daniel et al. 2003; Ακδνζηυπμοθμξ 2005).
Ζ ηειηθφ(αξηεξία)-πιάγηα(θιέβα) (Δζηυκα 2-21) ζοκδοάγεζ ηα πθεμκεηηήιαηα ηαζ ηςκ
δφμ, εκχ ηαοηυπνμκα πναβιαημπμζείηαζ ηαζ ζηα αββεζαηά ιμζπεφιαηα. Έηζζ, εκχ έπμοιε ορδθή
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νμή, μ ζηνμαζθζζιυξ είκαζ ιζηνυξ ηαζ δ πζεακυηδηα ειθάκζζδξ θθεαζηήξ οπένηαζδξ παιδθή.
Δπίζδξ, δεκ ειθακίγεζ ζδζαίηενδ δοζημθία δ δδιζμονβία ηδξ, αθθά ακηζεέηςξ, ζηδκ πενίπηςζδ
πμο ηα αββεία ιαξ απέπμοκ πμθφ ιεηαλφ ημοξ, απμηεθεί ημκ ιυκμ ηνυπμ επίηεολδξ ζφκδεζδξ
πςνίξ ημκ ζπδιαηζζιυ έκημκα μλείαξ βςκίαξ. Κάπμζα αηυια απυ ηα πνμηενήιαηα ηδξ είκαζ υηζ
ζηδκ πενίπηςζδ ενυιαςζδξ επδνεάγεηαζ ανκδηζηά ιυκμ δ θθέαα, εκχ ακ επακαθδθεεί δ ΑΦΔ
ιπμνεί κα βίκεζ ιε εοημθία πζμ ηεκηνζηά (Konner, Nonnast-Daniel et al. 2003; Ακδνζηυπμοθμξ
2005).
Ζ πιάγην(θιέβα)-ηειηθή(αξηεξία) (Δζηυκα 2-21) δεκ ζοκδείγεηαζ, δζυηζ πανμοζζάγεζ δφμ
ιεβάθμοξ ηίκδοκμοξ βζα ημκ αζεεκή: α) ημ εκδεπυιεκμ ηδξ ζοζηνμθήξ ηδξ ανηδνίαξ α) ηδκ
αολδιέκδ πζεακυηδηα ειθάκζζδξ θθεαζηήξ οπένηαζδξ ζημ πένζ (Ακδνζηυπμοθμξ 2005).

Εικόνα 2-21. Σχπνη αλαζηνκψζεσλ: Α) πιάγην-ηειηθήΒ)πιάγην-πιάγηα Γ) ηειηθφ-ηειηθή Γ) ηειηθφ-πιάγηα
(Αλδξηθφπνπινο 2005).

(II) Δπηινγή αξηεξηνθιεβηθήο επηθνηλσλίαο
Ο ιεβάθμξ ανζειυξ ηςκ αββείςκ ημο ακενςπίκμο ζχιαημξ δίκεζ ηδκ ρεοδαίζεδζδ υηζ δ
επζθμβή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ είκαζ ηάηζ απθυ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα υιςξ, ζζπφεζ
αηνζαχξ ημ ακηίεεημ, βζαηί οπάνπμοκ πμθθμί πανάβμκηεξ πμο πνέπεζ κα θδθεμφκ οπυρδ, υπςξ δ
ηαηαθθδθυηδηα βζα αζιμηάεανζδ, δ δζεοηυθοκζδ ηδξ άκεηδξ δζααίςζδξ ημο αζεεκή ηαζ δ
ελαζθάθζζδ εκαθθαηηζηχκ επζθμβχκ βζα ΑΦΔ ζημ ιέθθμκ. Ζ δοζημθία ημο πνμαθήιαημξ έπεζ
εκηαεεί ηα ηεθεοηαία πνυκζα απυ ημ εοπάνζζημ βεβμκυξ ηδξ πανάηαζδξ ημο πνυκμο γςήξ ημο
κεθνμπαεμφξ, βζαηί εα πνέπεζ μ πνμηαεμνζζιέκμξ ανζειυξ ανηδνζμθθεαζηχκ επζημζκςκζχκ κα
ηαθφρεζ ηζξ ακάβηεξ ημο αζεεκή βζα πενζζζυηενμ πνυκμ (Ακδνζηυπμοθμξ 2005).
Ζ επζθμβή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ παναηηδνίγεηαζ ηονίςξ απυ ηδκ ακαημιζηή
ηδξ εέζδ ηαζ ημ είδμξ. Ζ ακάβηδ ελαζθάθζζδξ υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενςκ ΑΦΔ οπμπνεχκεζ
ημκ βζαηνυ κα επζθέλεζ πνχηα ηα πζμ πενζθενζηά ζδιεία ημπμεέηδζδξ, βζαηί ακ ανπίζεζ απυ ηα
ηεκηνζηυηενα ηάεε άθθδ ΑΦΔ πενζθενζηά ηδξ πνχηδξ ηαείζηαηαζ δφζημθδ ακ υπζ αδφκαηδ.
ηδκ ίδζα ζεζνά επζθμβήξ μδδβεί ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ, υζμ πζμ πενζθενζηά είκαζ ιζα ΑΦΔ ηυζμ
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ιζηνυηενδ είκαζ ηαζ δ επζαάνοκζδ ηδξ ηανδζάξ. Σέθμξ, εοκυδημ είκαζ υηζ εα πνέπεζ κα
πνμηζιάηαζ ημ ανζζηενυ άηνμ ζε δελζυπεζνεξ ηαζ ακηίζηνμθα (Ακδνζηυπμοθμξ 2005).
Πένα απυ ηδκ επζθμβή ηδξ εέζδξ, ζδιαζία έπεζ ηαζ δ ζςζηή επζθμβή ημο είδμοξ ηδξ
ΑΦΔ. Σμ δίθθδια ημο βζαηνμφ έβηεζηαζ ηονίςξ ιεηαλφ αοηυθμβδξ επζημζκςκίαξ ή ιμζπεφιαημξ.
οκήεςξ επζθέβεηαζ δ πνχηδ δζυηζ πανμοζζάγεζ εκ βέκεζ ηαθφηενεξ επζδυζεζξ, ζδζαίηενα ςξ πνμξ
ημ εέια ηδξ ιαηνμπνυκζαξ ααηυηδηαξ (Huber, Carter et al. 2003; Perera, Mueller et al. 2004).
Σμ ααζζηυ πνμηένδια ηδξ είκαζ ημ παιδθυ πμζμζηυ ενμιαχζεςκ ηαζ θθεβιμκήξ, πμο
απμηεθμφκ ηαζ ηζξ πζμ ζοκήεεζξ επζπθμηέξ (Perera, Mueller et al. 2004). Τπάνπμοκ υιςξ ηαζ
ηάπμζα ζμαανά ιεζμκεηηήιαηα, υπςξ ημ ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια ςνίιακζδξ, δ πνήζδ
ηεκηνζημφ θθεαζημφ ηαεεηήνα ηαηά ημ δζάζηδια αοηυ, δ αδοκαιία ςνίιακζδξ ζε ηάπμζεξ
πενζπηχζεζξ ηαζ ημ ορδθυ πμζμζηυ πνχζιδξ ενυιαςζδξ (Ακδνζηυπμοθμξ 2005). Σα παναπάκς
εκδεπυιεκα ακ ζοκδοαζημφκ ιε ηδκ φπανλδ πνμαθδιαηζηχκ αββείςκ, υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ
δζααδηζηχκ ή οπένβδνςκ, ακαβηάγμοκ ημκ εενάπμκηα βζαηνυ κα επζθέλεζ ηδκ πνήζδ αββεζαημφ
ιμζπεφιαημξ.
Δηηυξ ηςκ δφμ πνμακαθενεέκηςκ ηνζηδνίςκ επζθμβήξ οπάνπμοκ ηαζ άθθμζ πανάβμκηεξ
πμο πνέπεζ κα εθεβπεμφκ εη ηςκ πνμηένςκ: δ επίηεολδ ζηακμπμζδηζηήξ πανμπήξ βζα ηδκ
αζιμηάεανζδ, 500-600 ml/min βζα ηδκ αοηυθμβδ ΑΦΔ ηαζ 650-800 ml/min βζα ηα αββεζαηά
ιμζπεφιαηα, δ εοημθία ηδξ παναηέκηδζδξ (Van Tricht, De Wachter et al. 2005), κα οπάνπεζ
ζηακμπμζδηζηυ ιήημξ ανηδνζμπμζδιέκδξ θθέααξ, κα ιδκ επδνεάγεηαζ δ νμή απυ ηδκ ηίκδζδ ηςκ
ιεθχκ ηαζ κα ιδκ βεζηκζάγεζ ιε επίζδια κεφνα, πμο εα ιπμνμφζακ κα ηναοιαηζζημφκ
(Ακδνζηυπμοθμξ 2005).

(III) Δίδε εζσηεξηθώλ αξηεξηνθιεβηθώλ επηθνηλσληώλ
(A) Απηόινγεο αξηεξηνθιεβηθέο επηθνηλσλίεο
Ζ αοηυθμβδ ΑΦΔ ή θίζημοθα (fistula) είκαζ δ άιεζδ ζφκδεζδ ανηδνίαξ ηαζ θθέααξ,
πςνίξ ηδκ πανειαμθή ιμζπεφιαημξ ιεηαλφ ημοξ. Μπμνεί κα είκαζ ηεθζηυ-ηεθζηή, πθάβζμ-πθάβζα
ηαζ πθάβζμ-ηεθζηή. Ζ πνήζδ ηδξ υιςξ, δεκ είκαζ δοκαηή αηνζαχξ ιεηά απυ ηδκ δδιζμονβία ηδξ,
βζαηί απαζηείηαζ δ σξίκαλζε ηδξ επζημζκςκίαξ.
Χξ ςνίιακζδ ηδξ ΑΦΔ εεςνμφιε ημ πνμκζηυ δζάζηδια, απυ έκα έςξ ηέζζενζξ ιήκεξ
(Wilhelmi and Haverich 2003), πμο είκαζ ακαβηαίμ, χζηε κα πνμζανιμζηεί μ μνβακζζιυξ ζηζξ
αθθαβέξ πμο πνμηάθεζε δ πεζνμονβζηή επέιααζδ. Με ηδκ θίζημοθα, αθθάγεζ δναζηζηά δ
αζιμδοκαιζηή ηδξ θθέααξ απυ παιδθή πανμπή ηαζ πίεζδ ζε ορδθή πανμπή ηαζ πίεζδ. Αοηή δ
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αθθαβή ηδξ νμήξ ημο αίιαημξ πνμηαθεί πνχημκ δζεφνοκζδ ημο αοθμφ ηδξ θθέααξ ηαζ έπεζηα
πάποκζδ ηαζ ζζπονμπμίδζδ ημο ημζπχιαημξ, πμο μκμιάγεηαζ αξηεξηνπνίεζε. Ζ δζεφνοκζδ υιςξ,
παναηδνείηαζ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ανηδνίαξ, πμο θυβς ηδξ ιείςζδξ ηςκ πενζθενζηχκ
ακηζζηάζεςκ, πανέπεζ αηυιδ πενζζζυηενμ αίια, ιε απμηέθεζια κα ιδκ ζζπαζιεί ημ άηνμ,
πανυθμ πμο έκα ιεβάθμ ιένμξ ηδξ νμήξ πδβαίκεζ ηαηεοεείακ ζηδκ θθέαα. (Μεβαθμημκυιμξ
2006)
Απυ ηζξ αοηυθμβεξ ΑΦΔ εηείκδ πμο πνμηζιάηαζ πενζζζυηενμ είκαζ δ θεξθηδν-θεθαιηθή
θίζηνπια (Δζηυκα 2-23) βκςζηή ηαζ ςξ Brescia-Cimino (Brescia, Cimino et al. 1966), απυ ηα
μκυιαηα ηςκ εθεονεηχκ ηδξ . Βαζζηυ πθεμκέηηδια ηδξ είκαζ ημ υηζ είκαζ δ πενζθενζηυηενδ
ΑΦΔ, ελαζθαθίγμκηαξ πενζζζυηενεξ εκαθθαηηζηέξ επζθμβέξ βζα ημ ιέθθμκ. Ακ υιςξ δεκ επζηφπεζ
δ ςνίιακζδ ηδξ ή ακ ηα αββεία δεκ ιπμνμφκ κα οπμαθδεμφκ ζηδκ επέιααζδ, υπςξ ζηδκ
πενίπηςζδ δζααδηζηχκ κεθνμπαεχκ, ηυηε δ επυιεκδ επζθμβή είκαζ δ βξαρηφλην-θεθαιηθή
επζημζκςκία (Δζηυκα 2-22) ζημκ αβηχκα. Σέθμξ, ακ ειθακζζηεί ηάπμζα επζπθμηή ζηδκ παναπάκς
ΑΦΔ, εα πνέπεζ κα πνμπςνήζμοιε ζηδκ κεηάζεζε ηεο βαζηιηθήο θιέβαο ζημ αναπίμκα (Δζηυκα
2-23) ηαζ ζηδκ ακαζηυιςζδ ηδξ ιε ηδκ αναπζυκζμ ανηδνία ή ζηδκ πνήζδ ζοκεεηζημφ
ιμζπεφιαημξ. Τπάνπμοκ υιςξ, ηαζ άθθεξ ΑΦΔ πμο ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ (Δζηυκα 2-22
ηαζ Δζηυκα 2-23), ακ ηαζ ζοιθένεζ κα ελακηθδεμφκ πνχηα δ παναπάκς επζθμβέξ, πμο
πανμοζζάγμοκ ημ ιζηνυηενμ ανζειυ επζπθμηχκ ηαζ ηδκ ηαθφηενδ ααηυηδηα ζε αάεμξ πνυκμο
(Van Tricht, De Wachter et al. 2005; Ακδνζηυπμοθμξ 2005).

Εικόνα 2-22. α) πλήζε αγγεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία ΑΦΔ ζηνλ αγθψλα. β) Βξαρηφλην-θεθαιηθή
απηφινγε ΑΦΔ. γ) Βξαρηφλην-θεθαιηθφ αγγεηαθφ κφζρεπκα (www.adameducation.com).
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Εικόνα 2-23. Απηφινγεο ΑΦΔ (Αλδξηθφπνπινο 2005).

(B) Αγγεηαθά κνζρεύκαηα
(a) Δηζαγσγηθά ζηνηρεία
Σα αββεζαηά ιμζπεφιαηα έπμοκ ανεζ εονφηαηδ πνήζδ ζηδκ ζδιενζκή πεζνμονβζηή. Υάνδ
ζε αοηά έπμοκ δμεεί απμηεθεζιαηζηέξ θφζεζξ ζε πμθθέξ ηανδζαββεζαηέξ παεήζεζξ. Οζ έςξ ηχνα
ζοκήεεζξ εθανιμβέξ ημοξ είκαζ:
α) δ ακηζηαηάζηαζδ ηιδιάηςκ ημο ανηδνζαημφ δέκηνμο ιε ζμαανέξ αθθμζχζεζξ, υπςξ
ζηα αμνηζηά ακεονφζιαηα.
α) δ πανάηαιρδ αεδνςιαηζηχκ ζηεκχζεςκ πμο πνμηαθμφκ ζζπαζιία άηνςκ ηαζ
μνβάκςκ, υπςξ ηα παναηαιπηήνζα ιμζπεφιαηα ηςκ ζηεθακζαίςκ αββείςκ ηδξ ηανδίαξ.
β) δ πανάηαιρδ ηςκ ανηδνζδίςκ, θθεαζδίςκ ηαζ ηνζπμεζδχκ αββείςκ ιε ηδκ άιεζδ
ζφκδεζδ ανηδνίαξ ηαζ θθέααξ ιε ζημπυ ηδκ επίηεολή ορδθχκ νμχκ, πμο είκαζ απαναίηδηεξ βζα
αββεζαηέξ πνμζπεθάζεζξ.
ε ζφβηνζζδ ιε ηζξ αοηυθμβεξ ΑΦΔ ζηα ιμζπεφιαηα έπμοιε πμθφ παιδθυηενδ
ιαηνμπνυκζα ααηυηδηα, πμο ηαηά ιέζμ υνμ είκαζ βφνς ζημοξ 18 ιήκεξ (Ακδνζηυπμοθμξ 2005).
Έηζζ δ πνήζδ ημοξ απμηεθεί θφζδ ακάβηδξ υηακ:
α) δεκ οπάνπμοκ ηαηάθθδθα αββεία είηε δζυηζ δεκ είκαζ επζθακεζαηά, μπυηε
πανμοζζάγεηαζ αδοκαιία παναηέκηδζδξ (Wilhelmi and Haverich 2003; Van Tricht, De Wachter
et al. 2005), είηε δζυηζ είκαζ ιζηνήξ δζαιέηνμο, μπυηε δεκ έπμοκ ηδκ απαζημφιεκδ πανμπή (Haug
and Popescu 2003).
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α) ηα αββεία έπμοκ «ηαηακαθςεεί», δδθαδή έπμοκ ελακηθδεεί μζ υπμζεξ δοκαηυηδηεξ
δδιζμονβίαξ θίζημοθαξ ή ηα ζδιεία ηςκ παναηεκηήζεςκ είκαζ θακενά «ηαθαζπςνδιέκα» ιε
έκημκεξ αθθμζχζεζξ ή/ηαζ ακεονφζιαηα (Haug and Popescu 2003; Ακδνζηυπμοθμξ 2005).
β) μζ νμέξ ηδξ αοηυθμβδξ ΑΦΔ είκαζ πμθφ ορδθέξ επζαανφκμκηαξ ηδκ ηανδζά ή/ηαζ
πνμηαθχκηαξ οπμηθμπή ιε απχηενδ ζοκέπεζα ηδκ πζεακή ζζπαζιία ημο άηνμο (Haug and
Popescu 2003).
δ) δ ςνίιακζδ ιζαξ αοηυθμβδξ επζημζκςκίαξ έπεζ απμηφπεζ ή ηαεοζηενεί οπεναμθζηά
πςνίξ κα οπάνπμοκ πενζεχνζα ακαιμκήξ .
ηα ιμζπεφιαηα, υπςξ ηαζ ζηζξ θίζημοθεξ, απαζηείηαζ πνυκμξ ςνίιακζδξ, πενίπμο έκαξ
ιήκαξ (Ακδνζηυπμοθμξ 2005), πνζκ ηδκ πνήζδ ημοξ. Καηά ημ πνμκζηυ αοηυ δζάζηδια δζαηείκεηαζ
δ πνμζαβςβυξ ανηδνία ηαζ δ θθέαα, θυβς ηςκ αολδιέκςκ πανμπχκ, πμο μθείθμκηαζ ζηδκ
ιείςζδ ηςκ πενζθενζηχκ ακηζζηάζεςκ. Πένακ ημφημο υιςξ, ηαηά ημκ ιήκα αοηυ ημ ιυζπεοια
εκζςιαηχκεηαζ ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ. ημ εζςηενζηυ ημο ημζπχιαηυξ ημο δδιζμονβείηαζ
ρεοδμεκδμεήθζμ, πμο αμδεά ζηδκ αζιυζηαζδ

ηαζ ζηδκ «επμφθςζδ» ηςκ πθδβχκ, απυ ηζξ

παναηεκηήζεζξ. Δπζπνμζεέηςξ ελςηενζηά ημ ημίπςια ζοκδέεηαζ ηαζ εκζζπφεηαζ απυ ημκ
οπμδυνζμ ζζηυ, πμο ημ ζηαεενμπμζεί απμηνέπμκηαξ ηάπμζα πζεακή ακαδίπθςζδ ηαζ ηαθφπημκηαξ
ηάεε δδιζμονβδεέκ ηεκυ θυβς ηδξ επέιααζδξ, ημ μπμίμ εα ιπμνμφζε κα απμηεθέζεζ πενζμπή
ζοθθμβήξ αίιαημξ (αζιάηςια), ηαηά ηζξ παναηεκηήζεζξ. Σαοηυπνμκα υιςξ, ημ έιαζμ οθζηυ πμο
πενζζημζπίγεζ ημ ζοκεεηζηυ αμδεά ζηδκ επμφθςζδ ηςκ πθδβχκ ηαζ ζηδκ απμηνμπή θμζιχλεςκ
(Ακδνζηυπμοθμξ 2005).

(b) Σνπνζέηεζε αγγεηαθώλ κνζρεπκάησλ
φιθςκα ιε ηδκ μδδβία ηδξ NKF-DOQI (National Kidney Foundation2001) ηαηά ηδκ
επζθμβή ΑΦΔ πνέπεζ κα ανπίγμοιε ιε ηδ θίζημοθα Brescia-Cimino, κα αημθμοεεί δ αναπζμκζμηεθαθζηή επζημζκςκία ζημκ αβηχκα ηαζ ιεηά κα έπεηαζ δ πνήζδ ημο ζοκεεηζημφ ιμζπεφιαημξ ή
δ θθεαζηή ιεηάεεζδ ηδξ ααζζθζηήξ θθέααξ (Murphy, White et al. 2000; Van Tricht, De Wachter
et al. 2005; Ακδνζηυπμοθμξ 2005). Οζ δφμ ηεθεοηαίεξ πενζπηχζεζξ δδθχκμκηαζ ςξ ζζμδφκαιεξ
ζημ πνμακαθενεέκ ηείιεκμ, ακ ηαζ πζμ πνυζθαηεξ ιεθέηεξ ακαδεζηκφμοκ ηδκ οπενμπή ηδξ
ηεθεοηαίαξ (Oliver, McCann et al. 2001). Έηζζ, ιυκμ εθυζμκ ελακηθδεμφκ πνχηα μζ ηνεζξ
αοηυθμβεξ ΑΦΔ, πνμπςνάεζ μ εενάπςκ ζαηνυξ ζηδκ πνήζδ ζοκεεηζημφ ιμζπεφιαημξ (Murphy,
White et al. 2000; Ακδνζηυπμοθμξ 2005).
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Με αάζδ ηδκ εέζδ ημπμεέηδζδξ ημο ιμζπεφιαημξ οπάνπμοκ δζάθμνεξ ιδ αοηυθμβεξ
ΑΦΔ:
α) Μεηαλφ θεξθηδηθήο αξηεξίαο θαη επηπνιήο θιέβαο (Δζηυκα 2-24) ημο δζηηφμο ημο
αβηχκα (ηεθαθζηή, ααζζθζηή ηαζ ιεζμααζζθζηή) ιε επζχγξακκε ημπμεέηδζδ ημο ιμζπεφιαημξ.
α) Μεηαλφ αναπζυκζαξ ανηδνίαξ ηαζ επζπμθήξ θθέααξ (Δζηυκα 2-24) ημο δζηηφμο ημο
αβηχκα ιε ημπμεέηδζδ ζε ζπήια αβηφθδξ.
β) Μεηαλφ αναπζυκζαξ ανηδνίαξ ηαζ ιζαξ εη ηςκ δφμ ιαζπαθζαίςκ (Δζηυκα 2-24) θθεαχκ
ζε ζπήια ακμζηηήξ αβηφθδξ.
δ) Μεηαλφ ιδνζαίαξ ανηδνίαξ ηαζ ηδξ μιυπθεονδξ ιδνζαίαξ θθέααξ ή ιείγμκμξ ζαθδκμφξ
(Δζηυκα 2-24) ζε ζπήια αβηφθδξ, πθδζίμκ ηδξ ζαθδκμιδνζαίαξ ζοιαμθήξ.
ε) Μεηαλφ ιδνζαίαξ ανηδνίαξ ηαζ ηδξ εηενυπθεονδξ ιδνζαίαξ θθέααξ ή ιείγμκμξ
ζαθδκμφξ πθδζίμκ ηδξ ζαθδκμιδνζαίαξ ζοιαμθήξ, ζε ζπήια αβηφθδξ εβηάνζζα οπενδαζηά.
ζη) Μεηαλφ ηδξ οπμηθεζδίμο ανηδνίαξ ηαζ ηδξ εηενυπθεονδξ οπμηθεζδίμο θθέααξ ιε
εοεφβναιιδ ημπμεέηδζδ.
γ) Μεηαλφ βξαρηφληαο αξηεξίαο θαη επηπνιήο θιέβαο ημο δζηηφμο ημο αβηχκα ιε
αλάζηξνθε επζχγξακκε ημπμεέηδζδ ημο ιμζπεφιαημξ, δδθαδή ιε νμή αίιαημξ απυ πάκς πνμξ
ηα ηάης. Υνδζζιμπμζείηαζ ιυκμ ζηδκ πενίπηςζδ πμο δεκ οπάνπεζ ααηή ανηδνία ζηδκ πενζμπή,
πανυθμ πμο οπάνπεζ ηαηάθθδθμ θθεαζηυ δίηηομ. Πνζκ ηδκ δδιζμονβία ηδξ υιςξ πνέπεζ κα
εθεβπεεί υηζ οπάνπεζ επανηήξ πανάπθεονδ ηοηθμθμνία βζα ηδκ αζιάηςζδ ημο άηνμο
(Μεβαθμημκυιμξ 2006).
ηδκ πνάλδ ζοκήεςξ πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ ηνεζξ πνχηεξ (Murphy, White et al. 2000),
δδθαδή δ ηενηζδζηή ανηδνία ιε ηδκ ααζζθζηή θθέαα, δ αναπζυκζα ιε ηδκ ααζζθζηή ηαζ δ
αναπζυκζα ιε ηδκ ιαζπαθζαία. Απυ αοηέξ πνμηζιάηαζ ζοκήεςξ δ δεφηενδ, βζαηί δ ιεκ πνχηδ δεκ
έπεζ επανηή νμή, δ δε ηνίηδ είκαζ ζε ηεκηνζηυηενδ εέζδ.
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Εικόνα 2-24. Με απηφινγεο ΑΦΔ (Αλδξηθφπνπινο 2005).

(c) Δίδε αγγεηαθώλ κνζρεπκάησλ
ήιενα ιπμνμφιε κα πςνίζμοιε ηα ιμζπεφιαηα ζε δφμ ιεβάθεξ μιάδεξ. Σα βηνινγηθά
ιμζπεφιαηα ηαζ ηα ζπλζεηηθά. Σα αζμθμβζηά ιμζπεφιαηα πςνίγμκηαζ ζε ηνεζξ οπμηαηδβμνίεξ: α)
ηα απηφινγα ή απηνκνζρεχκαηα α) ηα νκφινγα ή αιινκνζρεχκαηα ηαζ β) ηα εηεξφινγα ή
μελνκνζρεχκαηα. Σα αοηυθμβα είκαζ ηιήιαηα ημο θθεαζημφ δζηηφμο ημο ζδίμο ημο αζεεκμφξ, ηα
μιυθμβα είκαζ ηιήιαηα θθεαζημφ δζηηφμο απυ πηςιαηζημφξ δυηεξ, εκχ ηέθμξ εηενυθμβα είκαζ
ημ γςζηήξ πνμέθεοζδξ θθεαζηυ δίηηομ πμο ιπμνεί κα απμιμκςεεί ηαζ κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ
ιυζπεοια.
Ζ έκανλδ πνήζδξ αζμθμβζηχκ ιμζπεοιάηςκ έβζκε ιε ηα αοηυθμβα ηαζ ζοβηεηνζιέκα ιε
ηδ ζαθδκή θθέαα (Murphy, White et al. 2000; Haug and Popescu 2003; Konner 2005).
Ανβυηενα υιςξ, εβηαηαθείθεδηε ςξ αηαηάθθδθδ ελαζηίαξ: α) ηδξ αναπφπνμκδξ ααηυηδηαξ α)
ηδξ φπανλδξ ααθαίδςκ πμο ειπμδίγμοκ ηδκ ενμιαεηημιή β) ηδκ ακάβηδ δζαθφθαλδξ ηδξ
ζαθδκμφξ βζα ιεθθμκηζηή ηδξ πνήζδ ςξ παναηαιπηήνζμ ανηδνζαηυ ιυζπεοια, υπμο μζ επζδυζεζξ
ηδξ είκαζ ελαζνεηζηά ηαθέξ (Haug and Popescu 2003). Μεηά έβζκακ δμηζιέξ ζε εηενυθμβα
ιμζπεφιαηα, ζοβηεηνζιέκα ιε ηελ ηανςηίδα αμυξ (Haug and Popescu 2003; Konner 2005), πμο,
πανυθμ πμο ζηδκ ανπή επζηνάηδζε, ανβυηενα μζ επζπθμηέξ ηςκ ζοπκχκ ιμθφκζεςκ ηαζ ηδξ
δζάννδλδξ ηδξ ακαζηυιςζδξ, χεδζακ ζηδκ εφνεζδ απμηεθεζιαηζηυηενδξ θφζδξ. Καηά ημ ίδζμ
πενίπμο πνμκζηυ δζάζηδια δμηζιάζηδηε ηαζ ημ μιυθμβμ ιυζπεοια ηδξ νκθαιηθήο θιέβαο
(Konner 2005), δ μπμία θάκδηε ζηδκ ανπή κα έπεζ δφμ ιεβάθα πνμηενήιαηα, ηδκ
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ακηζενμιαςηζηή ζδζυηδηα ημο εκδμεδθίμο ηδξ ηαζ ηδκ έθθεζρδ θθεαζηχκ ααθαίδςκ. ηδκ πνάλδ
υιςξ, θάκδηε πνμαθδιαηζηή ελαζηίαξ ηδξ εοαζζεδζίαξ ηδξ ζηζξ ζοκεπείξ παναηεκηήζεζξ ηαζ ζηζξ
δζμνεςηζηέξ πεζνμονβζηέξ επειαάζεζξ (Fan and Schwab 1992; Haug and Popescu 2003; Konner
2005). Μζα πζμ ζφβπνμκδ ηαζ πζμ επζηοπδιέκδ πνμζπάεεζα πνήζδξ μιυθμβςκ ιμζπεοιάηςκ
είκαζ αοηή ηςκ θξπνδηαηεξεκέλσλ αλζξψπηλσλ κεξηαίσλ αξηεξηψλ (Cryolife Inc, Kennesaw,
GA, USA), πμο έπμοκ οπμζηεί επελενβαζία ιε ηδκ ηεπκμθμβία SynerGraft. Ανπζηέξ ιεθέηεξ
έπμοκ δείλεζ ελαζνεηζηά απμηεθέζιαηα υζμ αθμνά ημ εκδεπυιεκμ ιυθοκζδξ ηαζ απυννζρδξ ημοξ
(Haug and Popescu 2003; Wilhelmi and Haverich 2003; Van Tricht, De Wachter et al. 2005). Ζ
αζηία πμο δεκ έπμοκ ανεζ εονφηενδ απμδμπή είκαζ ημ απαβμνεοηζηυ ηυζημξ ημοξ (Haug and
Popescu 2003).
Ζ απμηοπία ηςκ αζμθμβζηχκ ιμζπεφιαηςκ μδήβδζε ζηδκ ακαγήηδζδ ηαηάθθδθςκ
ζοκεεηζηχκ. Ζ ανπή έβζκε ιε ηα οθζηά πμο είπακ ήδδ πνδζζιμπμζδεεί βζα ηα παναηαιπηήνζα
ανηδνζαηά ιμζπεφιαηα (Feldman, Kobrin et al. 1996). Έηζζ, δμηζιάζηδηακ πνχηα ημ Dacron®
(Δζηυκα 2-25) ηαζ έπεζηα ημ ePTFE®. Πανυθμ πμο ηα δφμ οθζηά έπμοκ δζαθμνεηζηέξ θοζζηέξ
ηαζ πδιζηέξ ζδζυηδηεξ μζ επζδυζεζξ ημοξ ήηακ πανυιμζεξ ζηζξ ανηδνζαηέξ παναηάιρεζξ (Xue and
Greisler 2003; Konner 2005). Γζα ηζξ αββεζαηέξ υιςξ πνμζπεθάζεζξ, πμο απαζημφκηαζ ηαζ άθθα
παναηηδνζζηζηά, υπςξ ακημπή ζε επακεζθδιιέκεξ παναηεκηήζεζξ, ημ ePTFE οπενηενμφζε ηαζ βζ’
αοηυ επζηνάηδζε (Xue and Greisler 2003; Konner 2005). ε ζφβηνζζδ υιςξ ιε ηζξ αοηυθμβεξ
ΑΦΔ ηαζ ηα δφμ πνμακαθενεέκηα ζοκεεηζηά ιμζπεφιαηα οπμθείπμκηακ πμθφ ςξ πνμξ ηδκ
ιαηνμπνυκζα ααηυηδηα, μπυηε ήηακ ακαβηαίμ κα ανεεμφκ εκαθθαηηζηέξ επζθμβέξ. Έκα οθζηυ πμο
είπε ηζξ πνμμπηζηέξ κα λεπενάζεζ ηα πνμαθήιαηα ηςκ πνμδβμοιέκςκ ήηακ δ πνιπνπξεζάλε βζαηί
α) δ εκδμηζηυηδηα ηδξ ιπμνεί κα πνμζεββίζεζ αοηή ηςκ αββείςκ, αθμφ είκαζ δοκαηυκ κα
νοειζζηεί ηαηά ηδκ παναζηεοή ηδξ, ηάκμκηαξ ημ ημίπςια θζβυηενμ ή πενζζζυηενμ πμνχδεξ
(Kannan, Salacinski et al. 2005) ηαζ α) έπεζ ηδκ ζηακυηδηα ηδξ «επμφθςζδξ» ηςκ ζδιείςκ
παναηέκηδζδξ (Wiese, Blume et al. 2003; Kapadia, Popowich et al. 2008). Πένα απυ αοηά υιςξ,
πανμοζίαζε ηαζ κέα ιεζμκεηηήιαηα πμο έπμοκ πενζμνίζεζ ηδκ πνήζδ ηδξ: δ παναηδνμφιεκδ
αζμαπμζημδυιδζδ, πμο ειπενζέπεζ ηζκδφκμοξ απεθεοεένςζδξ ηανηζκμβυκςκ ζοζηαηζηχκ (Xue
and Greisler 2003) ηαζ δ απχθεζα ηδξ εκδμηζηυηδηαξ ηδξ ηαηά ηδκ ημπμεέηδζδ ηδξ εκηυξ ημο
ζχιαημξ (Kapadia, Popowich et al. 2008).
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Εικόνα 2-25. Μφζρεπκα απφ Dacron.

Ζ αδοκαιία εφνεζδξ ημο «ηέθεζμο» οθζημφ πμο κα ειπενζέπεζ υθεξ ηζξ απαζημφιεκεξ
ζδζυηδηεξ μδήβδζε ζηδκ πνμζπάεεζα αεθηίςζδξ ηςκ οπανπυκηςκ. Έηζζ βζα ημ ePTFE
ακαγδηδεήηακ ηνυπμζ δζαηήνδζδξ ηδξ ααηυηδηαξ βζα πενζζζυηενμ πνυκμ, υπςξ μ ειπμηζζιυξ
ημο ημζπχιαημξ ιε άκεναηα (carbon impregnation), πμο ιεζχκεζ ηδκ ενμιαμβέκεζδ εκχ
ηαοηυπνμκα πανμοζζάγεζ αζμζηαεενυηδηα (Xue and Greisler 2003; Kapadia, Popowich et al.
2008). Γοζηοπχξ, ανπζηέξ ιεθέηεξ έπμοκ δείλεζ αιθζθεβυιεκα απμηεθέζιαηα έςξ ηχνα (Xue and
Greisler 2003; Kapadia, Popowich et al. 2008). Άθθδ απυπεζνα έβζκε ιε ηδκ πνήζδ ePTFE
ιμζπεοιάηςκ ιε επίζηνςζδ δπανίκδξ (heparin bonding), βκςζηή βζα ηδκ ακηζενμιαςηζηή ηδξ
δνάζδ (Xue and Greisler 2003; Kapadia, Popowich et al. 2008). Οζ οπάνπμοζεξ ιεθέηεξ είκαζ
εθπζδμθυνεξ (Xue and Greisler 2003; Kapadia, Popowich et al. 2008). Τπάνπμοκ υιςξ δφμ
ιεζμκεηηήιαηα ζηδκ πνήζδ ηδξ ζπεηζηά ιε ηδκ νφειζζδ ηδξ πμζυηδηαξ πμο απεθεοεενχκεηαζ
ηαζ ημκ ηίκδοκμ πνυηθδζδξ ενμιαμηοηηανμπεκίαξ (thrombocytopenia) πμο ιπμνεί κα είκαζ
εακαηδθυνα (Xue and Greisler 2003).
Βαζζηυ ιεζμκέηηδια ηδξ πμθομονεεάκδξ ήηακ δ ηάζδ βζα αζμαπμζημδυιδζδ εκηυξ ημο
ζχιαημξ (Xue and Greisler 2003). Σμ πνχημ είδμξ πμθομονεεάκδξ (polyester) είπε ςξ αάζδ ηδξ
ημκ πμθοεζηένα ηαζ είπε πμθφ έκημκμ ημ πνμακαθενεέκ πνυαθδια. Ζ επυιεκδ βεκζά ιε αάζδ
ημκ πμθοαζεένα (polyether-based) είπε πμθφ ιεβαθφηενδ ακεεηηζηυηδηα ζηδκ οδνυθοζδ αθθά
εοαζζεδζία ζηδκ μλείδςζδ. Έκα απυ αοηά ηα ιμζπεφιαηα, ημ Vectra (Thoratec Laboratories
Corporation, Pleasanton, Calif), πμο είκαζ ημ ιυκμ ιυζπεοια πμθομονεεάκδξ πμο έπεζ εβηνζεεί
απυ ημ FDA (Food and Drug Administration), ηαζ είκαζ απυ πμθοαζεενμμονεεακμονία
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(polyetherurethaneurea) ζε πνμηαηανηζηή ιεθέηδ είπε δείλεζ ακηίζημζπδ ααηυηδηα ιε αοηή ημο
ePTFE, αθθά ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ παναηδνήεδηε αθθμίςζδ πμο πνμηάθεζε επζιήηοκζδ.
ήιενα βίκμκηαζ

δμηζιέξ ηαζ ιε ιζα κέα βεκζά ιμζπεοιάηςκ ιε

πμθοηαναμκζηή αάζδ

(polycarbonatebased) πμο ελαθείθεζ ημοξ δεζιμφξ αζεένα πνμζδίδμκηαξ αολδιέκδ ζηαεενυηδηα.
ε ιμζπεφιαηα, υπςξ ημ Corvita (Corvita, Miami, Fla), ηαζ ημ Chronoflex, (CardioTech
International, Woburn, Mass) πμο ακήημοκ ζηδκ ηαηδβμνία αοηή έβζκακ πεζνάιαηα υπμο δεκ
παναηδνήεδηακ ζδιάδζα απμζημδυιδζδξ (Xue and Greisler 2003; Kannan, Salacinski et al.
2005).
Ζ ζφβπνμκδ ένεοκα ηςκ ιμζπεοιάηςκ έπεζ δείλεζ ζδζαίηενμ

εκδζαθένμκ βζα ηδκ

θαιιηέξγεηα ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ (ΔΚ) πάκς ζημ εζςηενζηυ ημίπςια ημο ιμζπεφιαημξ ή ηδκ
επίζηνςζδ αοημφ ιε μοζίεξ πμο απεθεοεενχκμοκ NO (Nitric Oxide). Σα ΔΚ εηθφμοκ δζάθμνεξ
μοζίεξ πμο ακαζηέθθμοκ ηδκ ενυιαςζδ ηαζ ηδκ ζκμιτζηή οπενπθαζία, βζ’ αοηυ βίκμκηαζ ιεβάθεξ
πνμζπάεεζεξ εκζςιάηςζδξ ημοξ ζε ζοκεεηζηά ιμζπεφιαηα. Χξ ηχνα ημ απμηέθεζια δεκ είκαζ ημ
ακαιεκυιεκμ, θυβς ζμαανχκ πνμαθδιάηςκ ζπεηζηά ιε ηδκ απυηηδζδ ημο ηαηαθθήθμο ανζειμφ
ηοηηάνςκ ηαζ ηδξ πνμζάνηδζδξ ημοξ ζημ εζςηενζηυ ημίπςια ημο ιμζπεφιαημξ (Kannan,
Salacinski et al. 2005; Kapadia, Popowich et al. 2008). Σμ ΝΟ είκαζ ζοζηαηζηυ πμο εηθφμοκ ηα
ΔΚ ημ μπμίμ νοειίγεζ ημκ ιοσηυ ηυκμ ημο αββείμο ηαζ ιπμνεζ κα απμηνέπεζ ηδ δδιζμονβία
ζκμιοζηήξ οπενπθαζίαξ. Ζ ένεοκα εδχ είκαζ ζε πνχζια ζηάδζα. Σμ ααζζηυηενμ πνυαθδια ηδξ
είκαζ υηζ

ημ ΝΟ δφζημθα εκζςιαηχκεηαζ ζημ ημίπςια ηαζ υηζ ηα απμεέιαηα ημο είκαζ

πεπεναζιέκα (Kapadia, Popowich et al. 2008).
Πένα απυ ηζξ αθθαβέξ ζηδκ ζφζηαζδ, δ αφλδζδ ηδξ ααηυηδηαξ ιπμνεί κα επζηεοπεεί ηαζ
ιε ηδκ αεθηίςζδ ηδξ ιμνθήξ ημο ιμζπεφιαημξ. ηα ανηδνζαηά ιμζπεφιαηα έπμοκ δμηζιαζηεί
δζάθμνμζ εκαθθαηηζημί ηνυπμζ ακαζηυιςζδξ ημο ιμζπεφιαημξ ιε ηδ θθέαα, μζ ηονζυηενμζ ηςκ
μπμίςκ είκαζ ημ Linton-patch (Linton and Darling 1962), Miller-cuff (Miller, Foreman et al.
1984) ηαζ Taylor-patch (Taylor, Loh et al. 1992) (Δζηυκα 2-26). ε υθεξ ηζξ παναπάκς
πενζπηχζεζξ ιεηαλφ ιμζπεφιαημξ ηαζ θθέααξ πανειαάθθεηαζ αοηυθμβμ θθεαζηυ ιυζπεοια, ιε
ζημπυ δ κέα πςνζηή δζάηαλδ ζηδκ ακαζηυιςζδ κα πνμηαθέζεζ αζιμδοκαιζηέξ ζοκεήηεξ μζ
μπμίεξ δεκ εα εοκμμφκ ηδκ ακάπηολδ ζκμιτζηήξ οπενπθαζίαξ. Γζα ηζξ ΑΦΔ, έκα ιυζπεοια ιε
ζδζυιμνθδ ακαζηυιςζδ πμο έπεζ πνδζζιμπμζδεεί εονφηαηα είκαζ ημ Venaflo Vascular Graft
(Bard, Inc, Tempe, AZ, USA) (Δζηυκα 2-27), ημ μπμίμ, ζε ακηίεεζδ ιε ηα πνμδβμφιεκα, ένπεηαζ
ζε άιεζδ επαθή ιε ηδκ θθέαα (Haruguchi and Teraoka 2003). Ζ δζαθμνά ημο απυ ηα ζοιααηζηά
ιμζπεφιαηα έβηεζηαζ ζημ εζδζηά δζαιμνθςιέκμ, πεπθαηοζιέκμ ηαζ οπυ βςκία άηνμ ημο.
Κάπμζεξ πνχηεξ ιεθέηεξ πμο έβζκακ είκαζ εθπζδμθυνεξ, αθθά απαζηείηαζ πενζζζυηενδ ένεοκα επί
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ημο εέιαημξ βζα κα ηαηαθήλμοιε ζε έκα αζθαθέξ ζοιπέναζια (Haruguchi and Teraoka 2003).
Άθθεξ πνμζπάεεζεξ πμο εζηίαζακ ζηδκ αεθηίςζδ ηδξ απυδμζδξ ηςκ ιμζπεοιάηςκ ιε αθθαβή
ηδξ ιμνθήξ ημο ιμζπεφιαημξ είκαζ: α) δ δδιζμονβία ηςκζηχκ ιμζπεοιάηςκ, ιε ηα μπμία
επζηοβπάκμκηαζ ορδθυηενεξ ηαπφηδηεξ ζηδκ δζαημιή ιζηνήξ δζαιέηνμο (Kannan, Salacinski et al.
2005), α) δ πενζηφθζλδ ηςκ ιμζπεοιάηςκ ιε ζπεζνμεζδέξ πθαζηζηυ πμο εα πνμζηαηεφεζ ημ
ιυζπεοια απυ ημ κα δζπθχζεζ ή κα ζοζηναθεί εκηυξ ημο ζχιαημξ (Xue and Greisler 2003).

Εικόνα 2-26. Α) Γεκηνπξγία ζπλήζεο ΑΦΔ. Β) Linton-patch. C) Taylor-patch. D) Miller-cuff. E) St. Marys boot
(Kapadia, Popowich et al. 2008).
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Εικόνα 2-27. Venaflo Graft.

2.4.4 Δπηπινθέο Αξηεξηνθιεβηθώλ Δπηθνηλσληώλ
Πανυθμ πμο δ ανηδνζμθθεαζηή έκςζδ απμηεθεί ιζα ζοκδεζζιέκδ πεζνμονβζηή επέιααζδ,
δεκ εα πνέπεζ κα βίκεηαζ πμηέ ιε επζπμθαζυηδηα. Έκαξ απ’ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ θυβμοξ είκαζ δ
μζημκμιία ηςκ αββείςκ βζα ηδ πνήζδ ημοξ ζε πζεακή ιεθθμκηζηή επέιααζδ, υπςξ
πνμακαθέναιε. Πένακ ημφημο, υιςξ, ζε ηάεε ΑΦΔ, παναιέκεζ ζδιακηζηυξ μ ηίκδοκμξ ηςκ
ζμαανχκ επζπθμηχκ, πμο ιπμνμφκ κα απμαμφκ ιμζναίεξ βζα ημ άηνμ ζημ μπμίμ θεζημονβεί δ
ΑΦΔ, αθθά ηαζ βζα ηδ γςή ημο αζεεκμφξ. Οζ παναπάκς θυβμζ επζαάθθμοκ πνμζεηηζηυ
ζπεδζαζιυ ηαζ θεπημφξ πεζνμονβζημφξ πεζνζζιμφξ βζα ηδ δδιζμονβία ιζαξ επζηοπδιέκδξ ΑΦΔ
πμο εα ακηέλεζ ζε αάεμξ πνυκμο. Οζ επζπθμηέξ ειθακίγμκηαζ ηυζμ ζηζξ αοηυθμβεξ ΑΦΔ υζμ ηαζ
ζηα ανηδνζμθθεαζηά ιμζπεφιαηα, αθθά δ ζοπκυηδηα βζα ηζξ πνχηεξ είκαζ πμθφ ιζηνυηενδ, βζ'
αοηυ ηαζ πνμηζιχκηαζ. Μενζηέξ απυ ηζξ πζεακέξ ακαιεκυιεκεξ επζπθμηέξ είκαζ: δ ζηέκςζδ, δ
ενυιαςζδ, δ θθεβιμκή, ημ ακεφνοζια, δ ηανδζαηή ακεπάνηεζα, δ οπμηθμπή ιε ηδ
ζοκεπαηυθμοεδ ζζπαζιία, ηαζ δ θθεαζηή οπένηαζδ. θεξ αοηέξ παίγμοκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδ
δοζθεζημονβία ηδξ ΑΦΔ (Ακδνζηυπμοθμξ 2005; Μεβαθμημκυιμξ 2006).

2.4.4.1 ηέλσζε
Ζ ζηέκςζδ ζοκήεςξ παναηδνείηαζ ζηδκ πενζμπή ηδξ ακαζηυιςζδξ ή ζηδκ απαβςβυ
θθέαα. Μπμνεί κα μθείθεηαζ ζε ζκμιτζηή οπενπθαζία, αεδνςιαηζηή πθάηα ή ζε ηναφια θυβς
επακεζθδιιέκςκ παναηεκηήζεςκ ζημ ίδζμ ζδιείμ. Ζ οπενπθαζία πνμηαθείηαζ ηαζ επζδεζκχκεηαζ
απυ ηδκ αθθαβή ηςκ αζιμδοκαιζηχκ ζοκεδηχκ ζε ιία πενζμπή. Ανπζηά δ θθέαα έπεζ παιδθή
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πίεζδ ζηα 20 mmHg, δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ (ΓΣ) ηάης απυ 0.76 Pa ηαζ νμή πμο δεκ είκαζ παθιζηή
μφηε ηαζ ηοναχδδξ. Μεηά ηδκ ΑΦΔ δ πίεζδ ακεααίκεζ ζηα 120 mmΖg, μζ ΓΣ λεπενκμφκ ηα 0,76
Pa ηαζ δ νμή βίκεηαζ παθιζηή ηαζ ηοναχδδξ (Van Tricht, De Wachter et al. 2005).
Ζ ζηέκςζδ μδδβεί ανβά ή βνήβμνα ζε ενυιαςζδ πμο πμθφ πζεακυκ κα απαζηήζεζ ηδκ
εβηαηάθεζρδ ηδξ ΑΦΔ ηαζ ηδκ δδιζμονβία κέαξ. Δίκαζ ζδιακηζηυ θμζπυκ κα εκημπζζηεί
εβηαίνςξ, χζηε κα ιπμνμφκ κα θδθεμφκ πζμ ήπζα ιέηνα, πμο εα απμθφβμοκ ηδκ αηναία θφζδ.
Αοηυ πνμςεείηαζ άθθςζηε ηαζ απυ ηζξ δζεεκείξ κεθνμθμβζηέξ εηαζνίεξ, ζηζξ μδδβίεξ ηςκ μπμίςκ
πνχηα επζζδιαίκεηαζ δ ακάβηδ πνμηίιδζδξ ημο αοηυθμβμο ιμζπεφιαημξ έκακηζ ημο ζοκεεηζημφ
ηαζ έπεζηα ημκίγεηαζ δ ζδιαζία ηςκ ζοπκχκ εθέβπςκ ηςκ επζημζκςκζχκ ιε ζημπυ ηδκ πνχζιδ
ακίπκεοζδ ηςκ δοζθεζημονβζχκ ηδξ (Ακδνζηυπμοθμξ 2005).
Ο έθεβπμξ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ ακαζηυιςζδξ βίκεηαζ ιε έβπνςιμ οπενδπμβνάθδια, ιε
ηνυπμ ιδ επειααηζηυ ηαζ θεδκυ ή ιε αββεζμβναθία αλζυπζζηα ιεκ αθθά αηνζαά ηαζ ιε
επζαάνοκζδ ηςκ κεθνχκ, θυβς ζηζαβναθζημφ. Γζα ηδκ αλζμθυβδζδ ημο ααειμφ ηδξ ζηέκςζδξ
έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί δζάθμνμζ αζιμδοκαιζημί δείηηεξ. Γείηηδξ πμο έπεζ πνδζζιμπμζδεεί εονέςξ
ηαζ έπεζ απμδεζπηεί αλζυπζζημξ είκαζ δ ιέβζζηδ ζοζημθζηή ηαπφηδηα. Άθθμζ δείηηεξ είκαζ μ θυβμξ
ακηίζηαζδξ (resistive index) ηαζ μ θυβμξ ηδξ ιέζδξ πίεζδξ ιεηαλφ ημο θθεαζημφ ηαζ ανηδνζαημφ
ζηεθέπμοξ πμο ζοκδέεηαζ ιε ημ ηεπκδηυ κεθνυ (Van Tricht, De Wachter et al. 2005).
Ζ εφνεζδ ιζαξ ζδιακηζηήξ ζηέκςζδξ ηαηά ημκ έθεβπμ εα πνέπεζ κα ακηζιεηςπζζηεί πνζκ
πνμηαθέζεζ ενυιαςζδ. Ζ θμβζηή πίζς απυ ηδκ επζθμβή ηδξ ιεευδμο απμηαηάζηαζδξ ηδξ
ανπζηήξ νμήξ είκαζ δ «μζημκμιία ηςκ αββείςκ», δδθαδή δ πνήζδ ηάεε ΑΦΔ βζα υζμ ημ δοκαηυκ
πενζζζυηενμ πνυκμ ιέπνζ κα εβηαηαθεζθεεί (Μεβαθμημκυιμξ 2006).
Έηζζ ανπζηά δμηζιάγμκηαζ μζ θζβυηενμ επειααηζηέξ ιέεμδμζ υπςξ δ αββεζμπθαζηζηή ιε
ιπαθυκζ, υπμο ιέζς ηαεεηήνα εζζάβμοιε έκα δζαζηεθθυιεκμ ιπαθυκζ ιέζα απυ ηδκ ζηέκςζδ
ηαζ έπεζηα ημ δζεονφκμοιε. Πμθθέξ θμνέξ υιςξ ιεηά ηδκ απμιάηνοκζδ ημο ιπαθμκζμφ
επακένπεηαζ δ ζηέκςζδ, ηυηε ιαγί ιε ημ ιπαθυκζ εζζάβμοιε ηαζ έκακ εκδμκάνεδηα (stent), πμο
εα ζοβηναηεί ημκ αοθυ (Van Tricht, De Wachter et al. 2005). Ακ δ ζηέκςζδ είκαζ ιεβάθδ ή δ
ζοπκυηδηα επακαζηέκςζδξ είκαζ ορδθή ηυηε πνμηζιάηαζ δ επακμνεςηζηή πεζνμονβζηή. Έηζζ, βζα
ζηέκςζδ ζηδκ απαβςβυ θθέαα, υηακ δ ΗΤ είκαζ πενζμνζζιέκδ αημθμοεείηαζ πθαζηζηή ιε
ειαάθςια (patch), αθθζχξ βίκεηαζ πανάηαιρδ ιε ιυζπεοια (jump graft). Ακ υιςξ ημ πνυαθδια
ειθακζζηεί ζηδκ πενζμπή ηδξ ακαζηυιςζδξ ηυηε βζα εηηεηαιέκδ οπενπθαζία αημθμοεείηαζ
εβηαηάθεζρδ ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ ηαζ δδιζμονβία κέαξ, πζμ ηεκηνζηά ιε πανειαμθή κέμο
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ιμζπεφιαημξ, εκχ βζα πενζμνζζιέκδ οπενπθαζία πνμηζιάηαζ ηαζ πάθζ δ δζεφνοκζδ ηδξ θθεαζηήξ
ακαζηυιςζδξ ιε ημπμεέηδζδ ειααθχιαημξ (Ακδνζηυπμοθμξ 2005).

2.4.4.2 Θξόκβσζε
Ζ ζοκδεέζηενδ επζπθμηή πμο μδδβεί ζηδκ εβηαηάθεζρδ ιζαξ ΑΦΔ είκαζ δ ενυιαςζδ,
πμο πνμηαθείηαζ απυ ζηέκςζδ. Οζ ζηεκςηζηέξ αθθμζχζεζξ εκημπίγμκηαζ πάκς ή ημκηά ζηδκ
ακαζηυιςζδ ζε 58 ιε 90% (Dougherty, Calligaro et al. 1999) ηςκ αζεεκχκ. Οζ παναηδνμφιεκεξ
ενμιαχζεζξ δζαηνίκμκηαζ ζε αοηέξ πμο ειθακίγμκηαζ ζε παθζέξ ή κέεξ ΑΦΔ. Μεηαλφ ηςκ δφμ
ηαηδβμνζχκ οπάνπεζ δζαθμνμπμίδζδ ζηδκ αζηία πνυηθδζδξ (Ακδνζηυπμοθμξ 2005).
Οζ κέεξ ΑΦΔ, μζ μπμίεξ δεκ θεζημονβμφκ πάκς απυ έκα ιήκα, ενμιαχκμκηαζ ηονίςξ
θυβς ζθάθιαημξ ζηδκ επζθμβή ηςκ αββείςκ (ππ πμθφ ιζηνήξ δζαημιήξ) ή ζηδκ πεζνμονβζηή
ηεπκζηή, υπςξ θακεαζιέκδ ζονναθή, ζηέκςζδ ηδξ ακαζηυιςζδξ, ειπθμηή ηδξ έλς ζημζαάδαξ
ζηδκ ακαζημιςηζηή βναιιή, ζοζηνμθή, βςκίςζδ ηδξ απαβςβμφ θθέααξ ή ημο ιμζπεφιαημξ ηαζ
ιδ πμνήβδζδ δπανίκδξ. Τπάνπμοκ υιςξ ηαζ άθθμζ πανάβμκηεξ πμο δεκ ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ
ηνυπμ δδιζμονβίαξ ηδξ ΑΦΔ, ηέημζμζ είκαζ μζ δζαηαναπέξ ηδξ πδηηζηυηδηαξ ημο αίιαημξ ή δ
οπεναμθζηή ελςηενζηή πίεζδ ζηδκ ακαζηυιςζδ. Γζα ηζξ χνζιεξ ΑΦΔ μζ αζηίεξ δζαθένμοκ ηαζ
ζοκήεςξ είκαζ ΗΤ ή ανηδνζμζηθήνοκζδ ηαζ μ ηναοιαηζζιυξ ημο ημζπχιαημξ απυ ηζξ
επακεζθδιιέκεξ παναηεκηήζεζξ. Ζ ενυιαςζδ ιπμνεί κα πνμηθδεεί επίζδξ απυ αζιμνναβία ηαζ
πηχζδ ηδξ ζοζηδιαηζηήξ πίεζδξ ζε ηάπμζα επέιααζδ ή απυ αζιμζοιπφηκςζδ ηαηά ηδκ
αζιμδζάθοζδ (Ακδνζηυπμοθμξ 2005).
Ζ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ενυιαςζδξ ααζίγεηαζ ζηδκ ανπή ηδξ μζημκμιίαξ ηςκ αββείςκ,
ζδζαίηενα υηακ αθμνά κέμοξ κεθνμπαεείξ, δ μπμίμζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημοξ εα
οπμαθδεμφκ ακαβηαζηζηά ζε πμθθέξ ΑΦΔ (Μεβαθμημκυιμξ 2006). Έηζζ ιε αάζδ ηδκ θμβζηή
αοηή βίκεηαζ ηάεε πνμζπάεεζα κα δζαζςεεί δ ΑΦΔ πνζκ πνμπςνήζμοιε ζε κέα. Αηυια ηαζ υηακ
ηάπμζα ιένδ ηδξ δεκ είκαζ δοκαηυκ κα δζμνεςεμφκ, πνμηζιάηαζ κα πνδζζιμπμζδεεί ημ οπυθμζπμ
ιε ηάπμζα ηνμπμπμίδζδ απυ ημ κα εβηαηαθεζθεεί εκηεθχξ δ επζημζκςκία. Πθδεχνα ιεευδςκ
έπεζ πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο πνμαθήιαημξ. Μπμνεί κα βίκεζ υιςξ πςνζζιυξ
ημοξ ζε δφμ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ, ζηζξ πεζνμονβζηέξ επακμνεςηζηέξ επειαάζεζξ ηαζ ζηζξ
εκαθθαηηζηέξ, εθάπζζηα επειααηζηά ιεευδμοξ. Ζ οπενμπή ηςκ πνχηςκ είκαζ εονέςξ απμδεηηή
(Ακδνζηυπμοθμξ 2005).
Ζ πεζνμονβζηή δζυνεςζδ ηδξ ενυιαςζδξ ελανηάηαζ απυ ημ ακ είκαζ πνυζθαηδ ή παθζά δ
ΑΦΔ ηαεχξ ηαζ απυ ημ είδμξ ηδξ. ε ηάεε πενίπηςζδ υιςξ πνχηα εα πνέπεζ κα βίκεζ ημπζηή
ενμιαεηημιή. Γεκ ανηεί υιςξ κα βίκεζ αθαίνεζδ ημο ενυιαμο, αθθά εα πνέπεζ κα εκημπζζηεί
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ηαζ δ αζηία, πμο ζοκήεςξ είκαζ δ ζηέκςζδ (Liu, Hung et al. 2008). Γζα ηδκ εφνεζδ ηδξ εα
πνεζαζηεί κα βίκεζ αββεζμβναθία (Glanz, Gordon et al. 1987). Οζ ζοκήεεζξ εέζεζξ υπμο
ακζπκεφεηαζ δ ενυιαςζδ είκαζ ζηδκ θθεαζηή ακαζηυιςζδ ηαζ ζηδκ απαβςβυ θθέαα
(Ακδνζηυπμοθμξ 2005).
Ζ ενυιαςζδ ζηδκ ακαζηυιςζδ είκαζ δ ζοκδεέζηενδ. Ακ δ ΗΤ δεκ είκαζ εηηεηαιέκδ ηυηε
πνμηζιάηαζ δ δζεφνοκζδ ηδξ πενζμπήξ ιε πθαζηζηή ηαζ θθεαζηυ ειαάθςια, αθθζχξ βίκεηαζ
απμθίκςζδ ηδξ πνμαθδιαηζηήξ ακαζηυιςζδξ ηαζ δδιζμονβία κέαξ ηεκηνζηυηενα ηδξ πνχηδξ
(Δζηυκα 2-28). Δπίζδξ ηάπμζεξ θμνέξ είκαζ εθζηηυ κα δζαζχζμοιε ημ οβζέξ ιένμξ ηδξ
ακαζηυιςζδξ ιε αθθαβή ημο ηνυπμο ζφκδεζδξ ηςκ αββείςκ. Έηζζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο δ
ηενηζδυ-ηεθαθζηή ΑΦΔ ιε ιυζπεοια θνάλεζ, πμθθέξ θμνέξ ζοκζζηάηαζ δ αθαίνεζδ ημο
ενμιαςιέκμο ηιήιαημξ ηαζ δ ζφκδεζδ ηςκ δφμ αββείςκ ιεηαλφ ημοξ ηεθζημ-ηεθζηά ιε ή πςνίξ
πανειααθθυιεκμ ιυζπεοια (Mickley 2004).

Εικόνα 2-28. Απνιίλσζε παιίαο αλαζηφκσζεο θαη δεκηνπξγία λέαο θεληξηθφηεξα (Αλδξηθφπνπινο 2005).

Πμθφ ζοκδεζζιέκδ είκαζ ηαζ δ ειθάκζζδ ζηέκςζδξ ζηδκ απαβςβυ θθέαα. ηδκ
πενίπηςζδ αοηή, ακ δ ζηέκςζδ είκαζ ιζηνμφ ιήημοξ επζθέβμοιε ηδκ πθαζηζηή ιε ειαάθςια. Γζα
ζηέκςζδ ιεβάθμο ιήημοξ υιςξ πνμηζιάηαζ δ πανάηαιρδ ιε ιυζπεοια (jump graft) (Mickley
2004; Ακδνζηυπμοθμξ 2005).
Πένα ηςκ πεζνμονβζηχκ ιεευδςκ, οπάνπμοκ ηαζ άθθεξ ιέεμδμζ πμο έπμοκ
πνδζζιμπμζδεεί ιε ημκ ίδζμ ζημπυ. Πζμ εονεία απμδμπή έπμοκ επζηφπεζ μζ εκδμαββεζαηέξ ιέεμδμζ
ηδξ αββεζμπθαζηζηήξ ιε ιπαθυκζ ιε ή πςνίξ εκδμκάνεδηα. Ζ πνήζδ ηδξ θαίκεηαζ κα ζοιθένεζ ζε
αζεεκείξ ιε πμθφ επζαανοιέκδ οβεία ή υηακ δ ζηεκςιέκδ πενζμπή έπεζ πμθφ δφζημθδ πνυζααζδ
υπςξ δ ιαζπαθζαία θθέαα οπέναανςκ αζεεκχκ (Dougherty, Calligaro et al. 1999). Πένα υιςξ
απυ αοηά ηα πνμηενήιαηα οπάνπμοκ ηαζ ζμαανά ιεζμκεηηήιαηα ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ
επακμνεςηζηή πεζνμονβζηή, πμο εεςνείηαζ ιέεμδμξ ακαθμνάξ (Green, Lee et al. 2002). Σμ
ααζζηυηενμ είκαζ δ δζαθμνά ζημ πνμκζηυ δζάζηδια πμο παναιέκεζ ααηή δ ΑΦΔ (Marston,
Criado et al. 1997). Τπάνπμοκ υιςξ ηαζ άθθα υπςξ δ ιεβάθδ αδοκαιία ηδξ ιεευδμο ζηδκ
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ακηζιεηχπζζδ ζηεκχζεςκ ιεβάθμο ιήημοξ, ημ ορδθυηενμ ηυζημξ ηαζ δ ιεβαθφηενδ δοζημθία
ζημοξ πεζνζζιμφξ (Glanz, Gordon et al. 1987; Dougherty, Calligaro et al. 1999; Green, Lee et al.
2002).
Άθθεξ εθάπζζηα επειααηζηέξ ιέεμδμζ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ζηεκχζεςκ είκαζ ηα
δζάθμνα είδδ ενμιαυθοζδξ πμο πςνίγμκηαζ ζηζξ ελήξ ηαηδβμνίεξ:
α) Φανιαηεοηζηή ενμιαυθοζδ, υπμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ιυκμ θάνιαηα, υπςξ δ
μονμηζκάζδ, βζα ηδκ δζάθοζδ ηςκ ενυιαςκ.
α) Φανιαημιδπακζηή ενμιαυθοζδ, υπμο βίκεηαζ ζοκδοαζιυξ θανιάηςκ ηαζ οδναοθζηήξ
πίεζδξ (pulse spray method).
β) Μδπακζηή ενμιαυθοζδ υπμο βίκεηαζ δ δζάθοζδ ηςκ ενυιαςκ ή i) ιε οδναοθζηή πίεζδ
ηαζ ακαννυθδζδ (οδνμδοκαιζηέξ ζοζηεοέξ) ή ii) ιε ηαηαηενιαηζζιυ ιέζς πενζζηνεθυιεκςκ
εθίηςκ

ηαζ

ακαννυθδζδ

(ζοζηεοέξ

ηαηαηενιαηζζιμφ)

(Lameire

and

Mehta

2000;

Ακδνζηυπμοθμξ 2005).
Ζ πνήζδ ηςκ θανιάηςκ βζα ηδκ ενμιαυθοζδ έπεζ ηάπμζεξ ζδιακηζηέξ ακηεκδείλεζξ,
υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ αζιμνναβίαξ, δζαηαναπχκ ηδξ πήλδξ ηαζ αθθενβζχκ, βζ’ αοηυ δεκ είκαζ
δδιμθζθήξ. Ακηίεεηα δ ιδπακζηή ενμιαυθοζδ είκαζ αζθαθέζηενδ ηαζ ιε ηαθφηενεξ ιεθθμκηζηέξ
πνμμπηζηέξ (Ακδνζηυπμοθμξ 2005).

2.4.4.3 Αλεύξπζκα
Σμ αλεχξπζκα είκαζ ημ ακηίεεημ ηδξ ζηέκςζδξ, δ ημπζηή δζυβηςζδ ημο αββείμο, δδθαδή
«δ δζεφνοκζδ ημο αοθμφ ζε ααειυ ηέημζμ, χζηε δ εζςηενζηή δζάιεηνμξ ημο κα είκαζ ζοπκά
δζπθάζζα ηδξ ακηίζημζπδξ ημο θοζζμθμβζημφ αββείμο» (Καηζαιμφνδξ and Υαηγδκζημθάμο 2001).
οκήεςξ είκαζ απμηέθεζια ηδξ ηαηαζηνμθήξ ημο ημζπχιαημξ, θυβς ηςκ ζοκεπχκ
παναηεκηήζεςκ, ηαζ ηδξ ακηζηαηάζηαζδξ ημο ιε άθθμ αζμθμβζηά ηαηχηενμ, πμο απμηεθείηαζ
ηονίςξ απυ ημθθαβυκμ. Άθθδ αζηία πμο ζοιαάθθεζ ζδιακηζηά ζημ ζπδιαηζζιυ ακεονφζιαημξ
είκαζ δ φπανλδ ζηέκςζδξ ηαοηυπνμκα ιε αφλδζδ ηδξ πίεζδξ (Konner, Nonnast-Daniel et al.
2003).
Τπάνπμοκ ηαζ ςεπδή αλεπξχζκαηα. ηα ρεοδή ακεονφζιαηα ημ ημίπςια ημοξ δεκ
απμηεθείηαζ απυ αββεζαηυ ημίπςια, αθθά απυ ακηζδναζηζηυ ζκχδδ ζζηυ. πδιαηίγμκηαζ ζοκήεςξ
απυ ημοξ ηναοιαηζζιμφξ ηςκ παναηεκηήζεςκ, ζε ζδιείμ πμο θφκεηαζ δ ζοκέπεζα υθςκ ηςκ
πζηχκςκ ημο αββείμο, ιε απμηέθεζια ημκ ζπδιαηζζιυ αζιαηχιαημξ. Καεχξ ζοζζςνεφεηαζ ζηδκ
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ημζθυηδηα ημ αίια αζηεί πίεζδ ζημοξ πένζλ ζζημφξ, ιε απμηέθεζια ζε αάεμξ πνυκμο κα
δδιζμονβείηαζ μ ζκχδδξ ζζηυξ πμο πνμακαθένεδηε (Καηζαιμφνδξ and Υαηγδκζημθάμο 2001).
Σα ακεονφζιαηα ειθακίγμκηαζ πμθφ πζμ ζοπκά ζηα ζοκεεηζηά ιμζπεφιαηα απυ υηζ ζηα
αοηυθμβα. ε ιεθέηδ πμο έβζκε θάκδηε υηζ ιυθζξ 2% απυ ηζξ αοηυθμβεξ ΑΦΔ πανμοζζάγμοκ
ακεονφζιαηα, ζε ακηίεεζδ ιε ημ 10% ηςκ ζοκεεηζηχκ. Αοηυ μθείθεηαζ, ηαηά ηφνζμ θυβς, ζηδκ
αδοκαιία ηςκ ζοκεεηζηχκ ιμζπεοιάηςκ κα ζθναβίζμοκ ζηεβακά ηζξ μπέξ ηςκ παναηεκηήζεςκ
(Ακδνζηυπμοθμξ 2005).
φιθςκα ιε ημκ κυιμ Laplace, πμο εηθνάγεηαζ απυ ηδκ παναηάης ζπέζδ:
p

ri
h

(υπμο η δ πενζθενεζαηή ΓΣ, Γp δ ιεηααμθή ηδξ πίεζδξ, ri δ εζςηενζηή δζάιεηνμξ ηαζ h
ημ πάπμξ ημο ημζπχιαημξ), δ ΓΣ είκαζ ακάθμβδ ηδξ δζαιέηνμο ημο αοθμφ. Αοηυ ζδιαίκεζ, υηζ
απυ ηδκ ζηζβιή ηδξ ειθάκζζδξ ημο ημ ακεφνοζια έπεζ ηδκ ηάζδ κα ιεβαθχκεζ, δζυηζ αφλδζδ ηδξ
δζαιέηνμο ζδιαίκεζ αφλδζδ ηςκ ΓΣ, πμο ζοκεπάβεηαζ αφλδζδ ηδξ δζαιέηνμο ημη. οκεπχξ δ
νήλδ ημο αθδεμφξ ακεονφζιαημξ είκαζ εέια πνυκμο. Πένα υιςξ απυ αοηυ, οπάνπεζ ηαζ μ
αολδιέκμξ ηίκδοκμξ ενυιαςζδξ, δζυηζ μ ιεβάθμξ πνυκμξ παναιμκήξ ημο αίιαημξ ιέζα ζηδκ
ημζθυηδηα, αολάκεζ ημ εκδεπυιεκμ ζοζζςιάηςζδξ ηςκ αζιμπεηαθίςκ. Γζα ημ ηαθυ θμζπυκ ημο
αζεεκή πνέπεζ κα εκημπζζηεί ηαζ κα ακηζιεηςπζζηεί εβηαίνςξ. Αοηυ ιπμνεί κα βίκεζ
οπενδπμβναθζηά ή αββεζμβναθζηά. Ακ είκαζ εηηεηαιέκμ ημ ακεφνοζια, ηυηε εα πνέπεζ κα βίκεζ
πεζνμονβζηή επέιααζδ, υπμο εα βίκεζ ηαεανζζιυξ ηαζ απθή ζονναθή. ηζξ πζμ δφζημθεξ
πενζπηχζεζξ, ίζςξ κα παναζηεί δ ακάβηδ βζα ηιδιαηζηή ελαίνεζδ ημο ηιήιαημξ πμο πενζέπεζ ημ
ακεφνοζια ηαζ ηδκ βεθφνςζδ ημο ηεθζημ-ηεθζηά ιε ηα εκαπμιείκακηα άηνα ή ακ πνεζαζηεί ηαζ δ
πανειαμθή κέμο ιμζπεφιαημξ (Δζηυκα 2-29) (Van Tricht, De Wachter et al. 2005;
Ακδνζηυπμοθμξ 2005).

Εικόνα 2-29. Υεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε αλεπξχζκαηνο (Αλδξηθφπνπινο 2005)
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2.4.4.4 Καξδηαθή αλεπάξθεηα
Μεηά ηδκ ακαζηυιςζδ μζ πενζθενεζαηέξ ακηζζηάζεζξ ιεζχκμκηαζ δναζηζηά ιε
απμηέθεζια κα αολάκεζ δ θθεαζηή επζζηνμθή. Έηζζ βζα κα ακηαπελέθεεζ δ ηανδζά ζημ αολδιέκμ
ηδξ θμνηίμ ακαβηάγεηαζ κα αφλδζδ ηδκ πανμπή ηαζ ημοξ ζθοβιμφξ ηδξ. Ζ αθθαβή ζηδκ
θεζημονβία ηδξ πνμηαθεί ιαηνμπνυκζα οπενηνμθία ηαζ ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ ηανδζαηή
ακεπάνηεζα (Ακδνζηυπμοθμξ 2005).
Ζ θθεαζηή επζζηνμθή ελανηάηαζ απυ ηδκ νμή ζημ ιυζπεοια, πμο αημθμοεεί ημκ κυιμ
ημο Poiseuille:

Q

p
8

r4
l

(υπμο Q δ πανμπή, Γp δ δζαθμνά πίεζδξ, r δ αηηίκα ηδξ δζαημιήξ, ι μ ζοκηεθεζηήξ
ζλχδμοξ ηαζ l ημ ιήημξ ημο ιμζπεφιαημξ). Δίκαζ θακενυ θμζπυκ υηζ μπμζαδήπμηε ιείςζδ ή
αφλδζδ ηδξ αηηίκαξ εα πνμηαθέζεζ πμθθαπθάζζα ιείςζδ ή αφλδζδ ηδξ δζαιέηνμο. Κάηζ
ακηίζημζπμ εα βίκεζ ηαζ ιε ηδκ δζαθμνά πίεζδξ αθθά ζε ιζηνυηενμ ααειυ, βζαηί είκαζ ζηδκ πνχηδ
δφκαιδ ηαζ υπζ ζηδκ ηέηανηδ, εκχ βζα ημ ιήημξ ημο ιμζπεφιαημξ εα ζζπφζεζ ημ ακηίζηνμθμ.
Άνα βζα κα απμθφβμοιε ηδκ ηανδζαηή ακεπάνηεζα, εα πνέπεζ ιε πμθφ πνμζμπή κα επζθέλμοιε
ηδκ εέζδ ηδξ ΑΦΔ, πμο νοειίγεζ ηδκ δζαθμνά πίεζδξ, ημ ιήημξ ημο ιμζπεφιαημξ ηαζ πάκς απυ
υθα ηδκ δζάιεηνυ ημο. Γοζηοπχξ υιςξ ηδκ αηνζαή πανμπή ημο ιμζπεφιαημξ ηδκ λένμοιε ιυκμ
υηακ βίκεζ πζα. Δπμιέκςξ πμθθέξ πανάιεηνμζ δεκ ιεηααάθθμκηαζ. Αοηυ υιςξ πμο ιπμνεί κα
βίκεζ ηαζ ιεηά ηδκ επέιααζδ είκαζ ημ ζηέκεια ηδξ δζαημιήξ ημο ιμζπεφιαημξ (banding), ιέπνζ
κα επζηφπμοιε ηδκ ηαηάθθδθδ πανμπή. Ζ ζςζηή νφειζζδ ηδξ πανμπήξ υιςξ είκαζ ηάηζ πμθφ
δφζημθμ, βζαηί ιζηνέξ πανμπέξ ιπμνμφκ κα μδδβήζμοκ ζε ενυιαςζδ ημο ιμζπεφιαημξ,
ζδζαίηενα ηαηά ηδκ αζιμδζάθοζδ υπμο έπμοιε ζοπκά οπυηαζδ (Konner, Nonnast-Daniel et al.
2003; Ακδνζηυπμοθμξ 2005).

2.4.4.5 Τπνθινπή θαη ηζραηκία
Σμ θαζκυιεκμ ηδξ οπμηθμπήξ είκαζ δ ακηζζηνμθή ηδξ ανηδνζαηήξ νμήξ ζημ πενζθενζηυ
ηιήια ηδξ ακαζηυιςζδξ (Δζηυκα 2-30), πμο έπεζ ςξ απμηέθεζια κα αθαζνείηαζ ακηί κα
πνμζηίεεηαζ ανηδνζαηυ αίια ζημ άηνμ απυ ηδκ ανηδνία. Παναηδνείηαζ ζε 6-8% ηςκ
κεθνμπαεχκ ηεθζημφ ζηαδίμο (Knox, Berman et al. 2002). Δίκαζ ζοκδεέζηενμ ζε βοκαίηεξ ηαζ
δζααδηζημφξ (Piotrowski, Alexander et al. 1996). Ζ ζοπκυηδηα ημο έπεζ αολδεεί ηα ηεθεοηαία
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πνυκζα, δζυηζ υθμ ηαζ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ κεθνμπαεχκ είκαζ ιεβάθδξ δθζηίαξ ηαζ
δζααδηζημί (Konner, Nonnast-Daniel et al. 2003).
Ακ δεκ ακηζιεηςπζζηεί εβηαίνςξ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ζζπαζιία, δδθαδή εθθζπή
αζιάηςζδ ημο άηνμο ηαζ βάββναζκα, κέηνςζδ ηςκ ζζηχκ (Δζηυκα 2-31). οκήεςξ υιςξ
απμθεφβεηαζ δ απχθεζα ημο άηνμο, θυβς ακηζννμπζζηζηχκ ιδπακζζιχκ πανάπθεονδξ
ηοηθμθμνίαξ, εηηυξ ακ μ αζεεκήξ πάζπεζ απυ δζααήηδ ή ανηδνζμζηθήνοκζδ (Ακδνζηυπμοθμξ
2005).
Ζ ειθάκζζδ οπμηθμπήξ αημθμοεείηαζ άθθμηε απυ ιεβάθδ ηαζ άθθμηε απυ ιζηνή νμή
εκηυξ ημο ιμζπεφιαημξ. Σδκ πνχηδ πενίπηςζδ ιπμνμφιε πμθφ πζμ εφημθα κα ηδκ πεζνζζημφιε
ιεζχκμκηαξ ηδκ δζάιεηνμ ιε ημ banding πμο πνμακαθέναιε, ηάκμκηαξ εθανιμβή ημο κυιμο ημο
Poiseuille. Ζ δεφηενδ υιςξ είκαζ πμθφ πζμ πμθφπθμηδ απαζηχκηαξ δναζηζηυηενα ιέηνα: ηδκ
εβηαηάθεζρδ ηδξ ΑΦΔ πνδζζιμπμζχκηαξ ηεκηνζηυ θθεαζηυ ηαεεηήνα ή ηδκ εθανιμβή ηδξ
ηεπκζηήξ DRIL (Distal Revascularizartion – Internal Ligation) (Δζηυκα 2-32). ηδκ ηεπκζηή αοηή
βίκεηαζ απμθίκςζδ ηδξ ανηδνίαξ πενζθενζηά ηδξ επζημζκςκίαξ ηαζ απμηαηάζηαζδ ηδξ
ανηδνζαηήξ νμήξ ιε ιυζπεοια, πμο ακαζημιχκεηαζ ιε ηδκ ανηδνία ηεκηνζηά ηδξ επζημζκςκίαξ
ηαζ πενζθενζηά ηδξ απμθίκςζδξ (Konner, Nonnast-Daniel et al. 2003; Ακδνζηυπμοθμξ 2005).

Εικόνα 2-30. Αλαζηξνθή ηεο ξνήο ζηελ αξηεξία θαηά ην θαηλφκελν ππνθινπήο (Αλδξηθφπνπινο 2005).

Εικόνα 2-31. Νέθξσζε ηζηψλ δαθηχισλ ζηελ πεξίπησζε ηεο ππνθινπήο.
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Εικόνα 2-32. Ζ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο DRIL ζηελ πεξίπησζε βξαρηνληνθεθαιηθήο θίζηνπιαο πνπ παξνπζηάδεη
επηθίλδπλε ππνθινπή (Konner, Nonnast-Daniel et al. 2003).

2.4.4.6 Φιεβηθή ππέξηαζε
Ζ θθεαζηή οπένηαζδ είκαζ δ πνυκζα ορδθή πίεζδ ζημ θθεαζηυ δίηηομ. Αζηία ηδξ είκαζ δ
ακηζζηνμθή ηδξ νμήξ ζηδκ θθέαα πενζθενζηά ηδξ ακαζηυιςζδξ, υπμο ακηί κα επζζηνέθεζ ημ
αίια ζηδκ ηανδζά δζμπεηεφεηαζ πνμξ ημ άηνμ. οκήεςξ υιςξ, δ ειθάκζζδ ζοκεπάβεηαζ ηαζ
φπανλδ ηάπμζαξ ηεκηνζηήξ ζηέκςζδξ, υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ οπμηθεζδίμο. Γεβμκυξ δζυθμο
απίεακμ βζα κεθνμπαεείξ, αθμφ μζ ηαεεηδνζαζιμί πμο βίκμκηαζ ζηδκ οπμηθείδζμ, ιε ζημπυ ηδκ
εζζαβςβή ηεκηνζημφ θθεαζημφ ηαεεηήνα άιεζδξ πνυζααζδξ πνμηαθμφκ ηναοιαηζζιυ ημο
εκδμεδθίμο, ίκςζδ, ζηέκςζδ ηαζ ηεθζηά ενυιαςζδ (Konner, Nonnast-Daniel et al. 2003;
Ακδνζηυπμοθμξ 2005).
Απμηέθεζια ηδξ θθεαζηήξ οπένηαζδξ είκαζ ημ μίδδια, δ ιεθάπνςζδ ημο δένιαημξ, μζ
ηνμθζηέξ αθθμζχζεζξ έςξ ηαζ μζ κεηνςηζηέξ ηαηαζηάζεζξ (Δζηυκα 2-33). Ζ ζμαανυηδηα ηςκ
επζπθμηχκ επζαάθθεζ άιεζδ θφζδ. Σμ πνχημ αήια είκαζ κα βίκεζ αββεζμβναθία βζα έθεβπμ ημο
θθεαζημφ δζηηφμο. Ακ δζαπζζηςεεί υηζ οπάνπεζ ηεκηνζηή ζηέκςζδ ηαζ εκημπζζηεί ημ αηνζαέξ
ζδιείμ αοηήξ, ιπμνμφιε ιε εκδμαββεζαηέξ ιεευδμοξ κα ηδκ απμηαηαζηήζμοιε. ηδκ πενίπηςζδ
πμο είκαζ εηηεηαιέκδ δ ζηέκςζδ, επζθέβεηαζ δ πανάηαιρδ ηδξ θθεαζηήξ νμήξ ιε ιυζπεοια ζηδκ
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μιυπθεονδ έζς ζθαβίηζδα θθέαα. Μζα άθθδ θφζδ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή είκαζ εβηαηάθεζρδ ηδξ
ΑΦΔ πμο πνμηαθεί ηδκ αολδιέκδ θθεαζηή επζζηνμθή. ηδκ εζδζηή πενίπηςζδ ηδξ πθάβζμπθάβζαξ αοηυθμβδξ επζημζκςκίαξ, δ μπμία ειθακίγεζ ηδκ ηάζδ βζα θθεαζηή οπένηαζδ, οπάνπεζ
ηαζ δ επζθμβή κα απμθζκχζμοιε ηδκ πενζθενζηή θθέαα ιεηαηνέπμκηαξ έηζζ ηδκ επζημζκςκία ζε
ηεθζημ-πθάβζα, εθυζμκ δεκ οπάνπεζ ηεκηνζηή ζηέκςζδ (Konner, Nonnast-Daniel et al. 2003;
Ακδνζηυπμοθμξ 2005).

Εικόνα 2-33. Φιεβηθή ππέξηαζε

2.4.4.7 Λνίκσμε – Φιεγκνλή
Ζ θμίιςλδ απμηεθεί

ηδκ δεφηενδ αζηία εακάημο βζα ημοξ κεθνμπαεείξ ιεηά ηα

ηανδζμθμβζηά ηαζ ηδκ δεφηενδ ζε ζοπκυηδηα επζπθμηή ιεηά ηδκ ενυιαςζδ. Οζ αοηυθμβεξ ΑΦΔ
έπμοκ πμθφ ιζηνή πζεακυηδηα κα ιμθοκεμφκ ζε ζπέζδ ιε ηα ιμζπεφιαηα, αθθά ηαζ ακ
ιμθοκεμφκ βζα ηδκ εεναπεία ανηεί δ πμνήβδζδ ακηζαζμηζηχκ. ηδκ πενίπηςζδ υιςξ ηςκ ιδ
αοηυθμβςκ ΑΦΔ απαζηείηαζ ζοκήεςξ πεζνμονβζηή επέιααζδ. Πανυθα αοηά ηα αββεζαηά
ιμζπεφιαηα οπενηενμφκ ζαθχξ έκακηζ ηςκ ηεκηνζηχκ θθεαζηχκ ηαεεηήνςκ ζημ εέια ηςκ
θμζιχλεςκ. οβηεηνζιέκα ζε ιεθέηδ έπεζ θακεί υηζ ζηδκ δζάνηεζα εκυξ πνυκμο ημ 50% ηςκ
ηεκηνζηχκ θθεαζηχκ ηαεεηήνςκ ιμθφκμκηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ημ ιυθζξ 6% ηςκ ιμζπεοιάηςκ
(Prakas and Anatole 2004; Ακδνζηυπμοθμξ 2005).
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2.5 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΠΔΡΖΥΟΓΡΑΦΗΑ
2.5.1 Γεληθά
Μζα δπδηζηή δέζιδ ιπμνεί κα εεςνδεεί ζοβηνίζζιδ ιε ιζα δέζιδ αηηίκςκ Υ, ακ
θάαμοιε οπυρδ ημ βεβμκυξ υηζ ηαζ μζ δφμ ιεηααζαάγμοκ εκένβεζα. Μζα ιεβάθδ δζαθμνμπμίδζδ
ιεηαλφ ημοξ ανίζηεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μζ αηηίκεξ Υ πενκμφκ πςνίξ ηαιζά δοζημθία δζαιέζμο
ημο ηεκμφ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ δπδηζηή δέζιδ, πμο δ ιεηάδμζή ηδξ ελανηάηαζ άιεζα απυ ηδκ
φπανλδ ηάπμζμο οθζημφ ιέζμο, εκχ ηαζ δ ηαπφηδηα ημο ίδζμο ημο ήπμο ελανηάηαζ απυ ηδ θφζδ
ημο ιέζμο (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).

2.5.2 Παξαγσγή θαη Αλίρλεπζε Τπεξήρσλ
Πνμηεζιέκμο κα παναπεεί ιζα δέζιδ οπενήπςκ, πνδζζιμπμζμφκηαζ εζδζηέξ δζαηάλεζξ πμο
μκμιάγμκηαζ ιεηαηνμπείξ (transducers). Αοηέξ μζ δζαηάλεζξ έπμοκ ηδκ ζδζυηδηα κα ιεηαηνέπμοκ
ιζα ιμνθή εκένβεζαξ ζε ιζα άθθδ. ηδκ πενίπηςζδ ηςκ οπενήπςκ, μζ ιεηαηνμπείξ ιεηαηνέπμοκ
ηδκ δθεηηνζηή εκένβεζα ζε ιδπακζηή (παναβςβή οπενήπςκ) (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ
1998).
Ζ παναβςβή ηαζ δ ακίπκεοζδ ηςκ οπενήπςκ ααζίγεηαζ ζημ πζεγμδθεηηνζηυ θαζκυιεκμ,
ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ ειθακίγμκηαζ εηενχκοια θμνηία ζηα άηνα εκυξ οθζημφ φζηενα απυ
ζοιπίεζδ ή εθεθηοζιυ. ηδκ ηαηάζηαζδ ζζμννμπίαξ, ηα ηέκηνα ζοιιεηνίαξ ηςκ εεηζηχκ ηαζ
ανκδηζηχκ θμνηίςκ ζοιπίπημοκ ηζ έηζζ δεκ οπάνπεζ δζαθμνά δοκαιζημφ ζηα άηνα ημο οθζημφ.
Σμ θαζκυιεκμ είκαζ ακηζζηνεπηυ, δδθαδή δ εθανιμβή ιζαξ δζαθμνάξ δοκαιζημφ ζηα άηνα εκυξ
ηέημζμο οθζημφ έπεζ ζακ απμηέθεζια ηδ ζοιπίεζδ ή ημκ εθεθηοζιυ ημο. Σα οθζηά πμο έπμοκ ηδκ
ζδζυηδηα αοηή μκμιάγμκηαζ πζεγμδθεηηνζηά ηαζ παναηηδνίγμκηαζ ςξ ιεηαθθάηηεξ (ηθααμφκμξ
and Θακαζμφθαξ 1998).
Τθζηά ιε ηδκ ζδζυηδηα αοηή πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ παναβςβή οπενήπςκ είκαζ μ
παθαγίαξ, μ ηνφζηαθθμξ Rochele ηαζ δζάθμνα ηεναιζηά οθζηά, υπςξ ηνάια ιμθφαδμο –
γζνημκίμο – ηζηακίμο, ζηα μπμία ιάθζζηα ιπμνεί κα δμεεί μπμζμδήπμηε ζπήια (ηθααμφκμξ and
Θακαζμφθαξ 1998).
Γζα ηδκ παναβςβή οπενήπςκ εθανιυγεηαζ ηαηάθθδθμ εκαθθαζζυιεκμ δοκαιζηυ ζηα
άηνα ημο οθζημφ, πμο πνμηαθεί πενζμδζηή ιεηαηίκδζδ ηδξ επζθάκεζαξ ημο οθζημφ, ηαζ ζηδ
ζοκέπεζα ηαθάκηςζδ ηςκ βεζημκζηχκ ιμνίςκ ημο αένα. Έηζζ, πανάβεηαζ ημ ηφια ηςκ οπενήπςκ.
Ο πζεγμδθεηηνζηυξ ηνφζηαθθμξ ζηα ζοζηήιαηα οπενδπμημιμβναθίαξ εκημπίγεηαζ ιέζα ζε
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δζαηάλεζξ, μζ μπμίεξ ηαθμφκηαζ ηεθαθέξ. ημ πνυζεζμ ηιήια ηδξ δζάηαλδξ ανίζηεηαζ μ
πζεγμδθεηηνζηυξ ηνφζηαθθμξ. Ζ πνυζεζα ηαζ δ μπίζεζα επζθάκεζα ημο ηνοζηάθθμο είκαζ
ηαθοιιέκεξ ιε έκα θεπηυ ζηνχια ζοκδεηζημφ οθζημφ, πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθζζηεί δ ηαθή
επαθή ιε ηα δφμ δθεηηνυδζα πμο εα δδιζμονβήζμοκ ηδ δζαθμνά δοκαιζημφ βζα κα
παναιμνθςεεί μ ηνφζηαθθμξ. Οζ επζθάκεζεξ ημο ηνοζηάθθμο ένπμκηαζ ζε επαθή ιε δφμ πνοζά ή
αζδιέκζα δθεηηνυδζα. Σμ ελςηενζηυ δθεηηνυδζμ είκαζ βεζςιέκμ πνμηεζιέκμο κα πνμζηαηεοεεί μ
ελεηαγυιεκμξ απυ εκδεπυιεκδ δθεηηνμπθδλία. Σμ εζςηενζηυ δθεηηνυδζμ ζοκμνεφεζ ιε έκα παπφ
ζηνχια εθαζηζημφ – απμννμθδηζημφ οθζημφ (backing material). Σμ απμννμθδηζηυ αοηυ οθζηυ
πνδζζιεφεζ βζα κα ζοκημιεφεζ ηδ δζάνηεζα δυκδζδξ ημο ηνοζηάθθμο, ηαηά ηδ θάζδ παναβςβήξ
ηδξ οπενδπδηζηήξ δέζιδξ, έηζζ χζηε κα ιπμνέζεζ μ ηνφζηαθθμξ κα δεπεεί ηαζ κα ακζπκεφζεζ
άιεζα ηζξ επζζηνεθυιεκεξ ακαηθάζεζξ (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).
Υςνίξ ηδ πνήζδ απμννμθδηζημφ οθζημφ, μ πνυκμξ δυκδζδξ ή δζάδμζδξ εα ήηακ πζμ
ιεβάθμξ απυ ημ πνυκμ ηαζ ηςκ πζμ ιαηνζκχκ ακαηθάζεςκ, πανειπμδίγμκηαξ έηζζ ηδ ζςζηή
ηαηαβναθή ηαζ επελενβαζία ημοξ. Δπίζδξ, ημ απμννμθδηζηυ οθζηυ πνδζζιεφεζ βζα ηδκ
απμννυθδζδ ηςκ δπδηζηχκ ηοιάηςκ, πμο επακαηθχκηαζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο ηνοζηάθθμο.
Έκαξ αημοζηζηυξ ιμκςηήξ απυ θεθθυ ή ηαμοηζμφη, πμο πενζαάθθεζ ημ ζφζηδια “backing block
– ηνφζηαθθμξ”, ειπμδίγεζ ημκ ήπμ κα πενάζεζ ζημ ελςηενζηυ ηέθοθμξ, πμο είκαζ ζοκήεςξ απυ
ζηθδνυ πθαζηζηυ (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).

2.5.3 Δίδε Κεθαιώλ
Γζαηνίκμοιε ηνία ααζζηά είδδ ηεθαθχκ ζηδκ οπενδπμβναθζηή ελέηαζδ. Σμκ ιδπακζηυ
ημιεαηυ ακζπκεοηή, ημκ δθεηηνμκζηυ ημιεαηυ ακζπκεοηή ηαζ ημκ βναιιζηυ ακζπκεοηή ζεζνάξ.
Οζ δφμ πνχημζ ακζπκεοηέξ παναηηδνίγμκηαζ ςξ ημιεαημί, ελαζηίαξ ηδξ ιμνθήξ ηςκ
αηηίκςκ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ημο απμηεθέζιαημξ ηδξ εζηυκαξ ζηδκ μευκδ, δ μπμία έπεζ ηνζβςκζηή
(ημιεαηή) ιμνθή. Ζ βςκία ημο ημιέα είκαζ ζοκήεςξ 90μ, αθθά δζαηίεεκηαζ ηαζ ιζηνυηενα ή
ιεβαθφηενα εφνδ, ακάθμβα ιε ημ ζημπυ βζα ημκ μπμίμ πνμμνίγμκηαζ. Σα ιεβαθφηενα εφνδ
αμδεμφκ ζηδκ αφλδζδ ημο πεδίμο πμο ακζπκεφεηαζ, εκχ ηα ιζηνυηενα ημ ακηίζηνμθμ (Nyland
and Matoon 1995).
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Εικόνα 2-34. Δίδε θεθαιψλ. Α) Μεραληθφο ηνκεαθφο αληρλεπηήο, Β) Ζιεθηξνληθφο ηνκεαθφο αληρλεπηήο θαη C)
Γξακκηθφο αληρλεπηήο ζεηξάο (Nyland and Matoon 1995).

Οζ ιδπακζημί ημιεαημί ακζπκεοηέξ (Δζηυκα 2-34) θζθηνάνμοκ ηδκ αηηίκα, ιε ηδ
ιεηαηίκδζδ εκυξ ζηενεμφ ηνοζηάθθμο ή πμθθαπθχκ ηνοζηάθθςκ, πμο πανειαάθθμκηαζ ιεηαλφ
ακζπκεοηή ηαζ μπηζημφ πεδίμο. Πμθθμί δζαθμνεηζημί ηνυπμζ ηίκδζδξ απακηχκηαζ ζηδ πνήζδ ηςκ
ζηενεχκ ηνοζηάθθςκ, ιε πζμ δζαδεδμιέκδ ηδ ιπνμξ-πίζς ηίκδζδ. Ακηίεεηα, μζ πμθθαπθμί
ηνφζηαθθμζ ηζκμφκηαζ ζοκήεςξ πενζζηνμθζηά ζε ιία ηοηθζηή ηίκδζδ. Σα ηζκμφιεκα ιένδ εκυξ
ιδπακζημφ ημιεαημφ ακζπκεοηή απμηεθμφκ αηυια ακηζηείιεκμ ένεοκαξ, εκημφημζξ υιςξ δ
αολδιέκδ πμζυηδηα ηδξ εζηυκαξ ζε ζοκάνηδζδ ιε ημ ιζηνυ ηυζημξ ηαζ ηδκ ακζπκεοηζηή ημο
ζηακυηδηα ζε ορδθέξ ζοπκυηδηεξ, υπςξ ηα 10 MHz, ημκ έπμοκ ηάκεζ δδιμθζθή ζηζξ πνήζεζξ ημο
απυ ημοξ οπενδπμβνάθμοξ (Nyland and Matoon 1995).
Οζ δθεηηνμκζημί ημιεαημί ακζπκεοηέξ (Δζηυκα 2-34) μδδβμφκ ηδκ αηηίκα ημο οπένδπμο
πνμξ ημ μπηζηυ πεδίμ δθεηηνμκζηά. Μπμνεί επίζδξ κα εζηζάγμοκ δοκαιζηά ιε ημ κα
εκενβμπμζμφκ ημ ιεηαηνμπέα ζε πνμκζηά ηαεοζηενδιέκεξ ζοπκυηδηεξ ή θάζεζξ. Οζ δθεηηνμκζημί
ημιεαημί ακζπκεοηέξ είκαζ ακχηενμζ απυ ημοξ ιδπακζημφξ, επεζδή δεκ πενζθαιαάκμοκ ηζκμφιεκα
- ιδπακζηά ιένδ. Πανυθα αοηά, πνμξ ημ πανυκ ηείκμοκ κα οζηενμφκ απυ πθεονάξ ηυζημοξ,
ελαζηίαξ ηςκ ανηεηά ζφβπνμκςκ δθεηηνμκζηχκ πμο απαζημφκ βζα κα ηζκδεμφκ ηαζ κα εζηζάζμοκ.
Δκχ μζ ιδπακζημί ακζπκεοηέξ πανήβαβακ παναδμζζαηά ακχηενδξ ακάθοζδξ εζηυκα ζε ορδθέξ
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οπενδπμβναθζηέξ ζοπκυηδηεξ, ημ βεβμκυξ ηείκεζ κα ελαθεζθεεί ιε ηδ πνήζδ κέςκ αεθηζςιέκςκ
ηεπκζηχκ ζημοξ δθεηηνμκζημφξ ακζπκεοηέξ (Nyland and Matoon 1995).
Σμ ηνίημ είδμξ ακζπκεοηχκ είκαζ μζ βναιιζημί ακζπκεοηέξ ζεζνάξ. Οζ ακζπκεοηέξ αοημί
είκαζ δθεηηνμκζημί ηαζ απμηεθμφκηαζ απυ πμθθαπθμφξ ηνοζηάθθμοξ, πμο είκαζ ημπμεεηδιέκμζ ζε
ιία εοεεία βναιιή ιέζα εκηυξ ιίαξ ηεθαθήξ ιε ζπήια ιπάναξ (Δζηυκα 2-34). Ζ μνζγυκηζα
δέζιδ ηςκ αηηίκςκ θζθηνάνεηαζ πενκχκηαξ ιέζα απυ έκα μνεμβχκζμ πεδίμ ηαζ εκενβμπμζχκηαξ
ημοξ ηνοζηάθθμοξ ημο ιεηαηνμπέα, πμο ανίζημκηαζ ζηδ ζεζνά μ έκαξ ιεηά ημκ άθθμ. οκήεςξ
εκενβμπμζμφκηαζ παναπάκς απυ έκαξ ηνφζηαθθμζ δζαδμπζηά, εκχ πανάθθδθα δεκ οπάνπμοκ
ηζκμφιεκα ιένδ ζημκ ακζπκεοηή. Χξ εη ημφημο, αοηυξ μ ηφπμξ ακζπκεοηή είκαζ πμθφ αλζυπζζημξ.
ε ιία παναθθαβή ημο βναιιζημφ ηφπμο ακζπκεοηή, μζ ηνφζηαθθμζ είκαζ ημπμεεηδιέκμζ ζε
ηαιπφθμ ηυλμ ακηί βζα εοεεία βναιιή δίκμκηαξ έηζζ εονφηενδ μπηζηή βςκία. Σμ ζπήια ηδξ
παναβυιεκδξ εζηυκαξ πμζηίθεζ ακάθμβα ιε ηδκ ηαιποθυηδηα ημο ηυλμο. Οζ βναιιζημί ακζπκεοηέξ
ζεζνάξ ημζηίγμοκ ζοκήεςξ θζβυηενμ απυ ημοξ ημιεαημφξ ακζπκεοηέξ, εηηυξ απυ ηζξ πενζπηχζεζξ
πμο πνδζζιμπμζείηαζ ελεζδζηεοιέκδ ηεπκμθμβία βζα κα μδδβήζεζ ηαζ κα εζηζάζεζ ηδ δέζιδ ηςκ
αηηίκςκ (Nyland and Matoon 1995).

2.5.4 Μέζνδνη Απεηθόληζεο
Ζ εζηυκα πμο πανάβεηαζ απυ ημκ οπένδπμ, είκαζ ζηδκ μοζία ιζα δθεηηνμκζηή εζηυκα, δ
μπμία δδιζμονβείηαζ απυ ηζξ πθδνμθμνίεξ, πμο ιεηαθένμκηαζ απυ ηζξ ακζπκεουιεκεξ ακαηθάζεζξ.
Ζ ελέθζλδ ηδξ οπενδπδηζηήξ απεζηυκζζδξ άνπζζε ζηαδζαηά ιε ηδκ ειθάκζζδ εκυξ ζηαηζημφ
ιμκμδζάζηαημο ηνυπμο απεζηυκζζδξ (A – Mode), αεθηζχεδηε ανβυηενα ηαεχξ μ πανάβμκηαξ
πνυκμξ πνμζανιυζεδηε ζηδκ υθδ δζαδζηαζία (TM – Mode) ηαζ έηακε ηενάζηζα άθιαηα πνμυδμο
ιε ηδκ απεζηυκζζδ δφμ δζαζηάζεςκ (B - Mode) ηαζ ιε ηδκ απεζηυκζζδ δζαααειίζεςκ ημο
βηνίγμο (grey scale imaging). Αοηή δ αθιαηχδδξ ελέθζλδ ζηδκ οπενδπμβναθζηή απεζηυκζζδ
μθείθεηαζ απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ ζηδκ πανάθθδθδ ελέθζλδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ (ηθααμφκμξ and
Θακαζμφθαξ 1998).
ηδκ

πναβιαηζηυηδηα,

ιέεμδμζ

απεζηυκζζδξ

υπςξ

μζ

παναπάκς

δείπκμοκ

«απανπαζςιέκμζ» ιπνμζηά ζηα ζφβπνμκα ηεπκμθμβζηά επζηεφβιαηα (ρδθζαημί ιεηαηνμπείξ
ζάνςζδξ, 3 – D απεζηυκζζδ η.θπ.) αθθά εα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ αηυια ηαζ αοηέξ μζ
οπενζφβπνμκεξ ιέεμδμζ ζηδνίγμοκ ηδ θεζημονβία ημοξ ζηζξ ίδζεξ «απθέξ» ανπέξ ηςκ
παθαζυηενςκ ηνυπςκ απεζηυκζζδξ (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).
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Οζ ιεηνήζεζξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ πνδζζιμπμζήζακ ημκ Β –Σνυπμ, βζα οπμθμβζζιυ ηςκ
δζαιέηνςκ πμο είκαζ απαναίηδηεξ ζηδκ εηηίιδζδ ηδξ πανμπήξ (ηεθάθαζμ 5μ) ηαζ ημκ Μ-ηνυπμ
απεζηυκδζδξ, βζα οπμθμβζζιυ δζαθυνςκ ιεβεεχκ δζαζηάζεςκ ηαζ νμήξ

(ηεθάθαζμ 6μ).

οκεπχξ, βζα ηαθφηενδ ηαηακυδζδ, εα ελεηάζμοιε ακαθοηζηυηενα αοηέξ ηζξ ιεευδμοξ
παναηάης. Πένακ ημφημο, υιςξ, πάνδ πθδνυηδηαξ εα ανπίζμοιε ιε ημκ Α-ηνυπμ απεζηυκζζδξ, μ
μπμίμξ είκαζ ηαζ μ πνχημξ ηνυπμξ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ζζημνζηά, αθθά ηαζ επεζδή πάκς ζηδκ
δζηζά ημο ανπή θεζημονβίαξ ζηδνίγμκηαζ ηαζ μζ ιεηαβεκέζηενεξ ιέεμδμζ (ηθααμφκμξ and
Θακαζμφθαξ 1998).

2.5.4.1 A-ηξνπνο απεηθνληζεο (A-mode)
Απμηεθεί ηαζ ηδκ αθεηδνία βζα ηδκ ελέθζλδ ηςκ οπυθμζπςκ ηνυπςκ απεζηυκζζδξ. Δδχ, μζ
ακζπκεουιεκεξ ακαηθάζεζξ απεζημκίγμκηαζ ιμκμδζάζηαηα ςξ ελέπμοζεξ, απυ ιζα μνζγυκηζα
ααζζηή βναιιή (base line), ημνοθέξ (peaks) (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).

Εικόνα 2-35. Α - Σξφπνο απεηθφληζεο. 1) Κεθαιή ππεξήρσλ, 2) Δθπεκπφκελε ερναλαθιαζηηθήδέζκε, 3)
Ζρναλαθιαζηηθέο επηθάλεηεο, 4) Δπηζηξεθφκελε ερψ θαη 5) Απεηθφληζε (θιαβνχλνο and Θαλαζνχιαο 1998).

Ζ ααζζηή βναιιή ακηζπνμζςπεφεζ ημκ άλμκα δζεφεοκζδξ ηδξ δέζιδξ ηαζ είκαζ
ααειμκμιδιέκδ ζε cm. Σμ φρμξ ηδξ ηάεε ημνοθήξ είκαζ ακάθμβμ ηδξ έκηαζδξ ηδξ ακαηθχιεκδξ
δέζιδξ ζηδκ μπμία ακηζζημζπεί, δδθαδή βζα έκημκεξ ακαηθάζεζξ οπάνπεζ ιεβάθμ φρμξ ημνοθχκ
(ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).
Ζ ζοβηεηνζιέκδ εέζδ ιζαξ ημνοθήξ επί ηδξ μνζγυκηζαξ ααζζηήξ βναιιήξ πανέπεζ ημ
αάεμξ, ζημ μπμίμ ανίζηεηαζ δ ακαημιζηή δμιή επί ηδξ επζθάκεζαξ ηδξ μπμίαξ έβζκε δ ακάηθαζδ
ημο δπδηζημφ παθιμφ. Ζ απεζηυκζζδ αοηήξ ηδξ αημθμοείαξ ημνοθχκ, μκμιάγεηαζ
οπενδπμβνάθδια Α – ηνυπμο (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).
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ηδκ μνμθμβία ηδξ Φοζζηήξ, ημ φρμξ ηςκ ημνοθχκ ηαθείηαζ πθάημξ (Amplitude) ηαζ δ
μκμιαζία A – Mode απμηεθεί ζφκηιδζδ ηςκ υνςκ Amplitude – Mode ή Amplitude Modulation
(Γζαιυνθςζδ πθάημοξ) (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).
Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ δζαδζηαζία πμο αημθμοεείηαζ βζα ηδ δδιζμονβία ιζαξ εζηυκαξ Α –
ηνυπμο είκαζ δ ελήξ (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998):
ηακ έκαξ δθεηηνζηυξ παθιυξ εθανιυγεηαζ ζημκ ιεηαηνμπέα, ιζα ημνοθή ειθακίγεηαζ
ζηδκ μευκδ βζα κα ζδιαημδμηήζεζ ηδκ έκανλδ ημο δπδηζημφ παθιμφ. Καεχξ δ οπενδπδηζηή
δέζιδ δζαπενκά ημ ιέζμ, έκα πμζμζηυ ηδξ ακαηθάηαζ πνμξ ημ ιεηαηνμπέα απυ ηζξ επζθάκεζεξ
ηςκ ακαημιζηχκ δμιχκ. Σμ αάεμξ ζημ μπμίμ ανίζηεηαζ ηάεε δμιή απεζημκίγεηαζ ζηδκ μευκδ ηαζ
είκαζ ακάθμβμ ημο πνυκμο πμο απαζηείηαζ, απυ ηδκ ακαηθχιεκδ δέζιδ βζα κα επζζηνέρεζ ηαζ κα
ακζπκεοεεί απυ ημ ιεηαηνμπέα (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).
Θεςνχκηαξ ςξ ηαπφηδηα βζα ημκ ήπμ ηα 1540 m/sec (ζημοξ ιαθαημφξ ζζημφξ),
οπμθμβίγεηαζ υηζ μ ήπμξ εηηεθεί ιζα δζαδνμιή 1 cm ζε 6,5ιsec. Γκςνίγμκηαξ ηχνα υηζ δ
ακίπκεοζδ ιζαξ ακάηθαζδξ απαζηεί ιζα «ηοηθζηή ηνμπζά» (εηπμιπή παθιμφ – ακάηθαζδ –
ακίπκεοζδ), οπμθμβίγεηαζ υηζ ιζα ακάηθαζδ πμο ακζπκεφεδηε ζηα 13 ιsec πνμένπεηαζ απυ αάεμξ
1cm. (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998)
Δάκ μζ ακαημιζηέξ δμιέξ είκαζ αηίκδηεξ ηαζ μ ιεηαηνμπέαξ είκαζ επίζδξ αηίκδημξ ιεηαλφ
παθιχκ (υπςξ ζοκδείγεηαζ), ηυηε μζ «ημνοθέξ ηςκ ακαηθάζεςκ» εκυξ παθιμφ εα
επζπνμαάθθμκηαζ ιε αοηέξ ημο πνμδβμφιεκμο ηαζ ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ εα ηζξ ακαζνμφκ. Αοηυ
ζοιααίκεζ επεζδή δε πνδζζιμπμζείηαζ ηακεκυξ είδμοξ ικήιδ βζα ηδκ απμεήηεοζδ ηςκ ζδιάηςκ.
Ο ιυκμξ ηνυπμξ ηαηαβναθήξ υθςκ ηςκ δζαδμπζηχκ παθιχκ είκαζ δ πνδζζιμπμίδζδ
θςημβναθζημφ θζθι ή πανηζμφ (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).
ηδκ απεζηυκζζδ Α – ηνυπμο μ ηφνζμξ ζημπυξ είκαζ κα ιεηνδεμφκ ημ αάεμξ ζημ μπμίμ
ανίζημκηαζ μζ δμιέξ μζ μπμίεξ ακζπκεφμκηαζ, ηαεχξ ηαζ δ απυζηαζδ ιεηαλφ ημοξ. Λίβδ ζδιαζία
δίκεηαζ ζημ πθάημξ ηςκ ημνοθχκ (έκηαζδ ακαηθάζεςκ) (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).
ηδκ εθανιμβή ημο Α – ηνυπμο ακίπκεοζδξ πνδζζιμπμζμφκηαζ δφμ ιεηαηνμπείξ, μ έκαξ
ςξ πμιπυξ ηαζ μ άθθμξ ςξ δέηηδξ.
Ζ δζαβκςζηζηή αηνίαεζα ημο Α – ηνυπμο ακίπκεοζδξ ελανηάηαζ ζζπονά απυ ηδκ αλμκζηή
δζαηνζηζηή ζηακυηδηα, δδθαδή άιεζα απυ ημ πςνζηυ ιήημξ παθιμφ ηαζ ηδ ζοπκυηδηα ημο
παθιμφ.
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Ο ελμπθζζιυξ πμο απαζηείηαζ βζα ζοζηήιαηα Α – ηνυπμο ακίπκεοζδξ είκαζ ζπεηζηά
θεδκυξ, εφημθμξ ζηδ πνήζδ ηαζ ακεεηηζηυξ. Πανυθα αοηά, ιζα ηαζ δ αηνίαεζα ιέηνδζδξ ημο
αάεμοξ είκαζ ελαζνεηζηήξ ζδιαζίαξ, απαζηείηαζ πμθφ ζοπκυξ πμζμηζηυξ έθεβπμξ. Έηζζ,
πνμιδεεουιεκμζ έκα ζηνχια απυ κενυ ή πμθοεζηένα πάπμοξ 2,5 cm (ζζμδφκαιμ πενίπμο ιε
2cm ζζημφ), είκαζ δοκαηυ κα έπμοιε έκα υνβακμ βζα ημκ πμζμηζηυ έθεβπμ ζε ηαεδιενζκή αάζδ.
ηδ ζδιενζκή πναβιαηζηυηδηα, δ απεζηυκζζδ Α – ηνυπμο ζπάκζα πνδζζιμπμζείηαζ (ηθααμφκμξ
and Θακαζμφθαξ 1998).

2.5.4.2 B-ηξόπνο απεηθόληζεο (B-mode)
Οζ ακζπκεουιεκεξ ακαηθάζεζξ ηαηά ημκ Α-Σνυπμ απεζημκίγμκηαζ ιμκμδζάζηαηα ςξ
ελέπμοζεξ, απυ ιζα μνζγυκηζα ααζζηή βναιιή (base line), ημνοθέξ (peaks) (ηθααμφκμξ and
Θακαζμφθαξ 1998).
Ζ ααζζηή βναιιή ακηζπνμζςπεφεζ ημκ άλμκα δζεφεοκζδξ ηδξ δέζιδξ, εκχ ημ φρμξ ηδξ
ηάεε ημνοθήξ είκαζ ακάθμβμ ηδξ έκηαζδξ ηδξ ακαηθχιεκδξ δέζιδξ ζηδκ μπμία ακηζζημζπεί,
δδθαδή βζα έκημκεξ ακαηθάζεζξ οπάνπεζ ιεβάθμ φρμξ ημνοθχκ (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ
1998).
Ζ ζοβηεηνζιέκδ εέζδ ιζαξ ημνοθήξ επί ηδξ μνζγυκηζαξ ααζζηήξ βναιιήξ πανέπεζ ημ
αάεμξ, ζημ μπμίμ ανίζηεηαζ δ ακαημιζηή δμιή επί ηδξ επζθάκεζαξ ηδξ μπμίαξ έβζκε δ ακάηθαζδ
ημο δπδηζημφ παθιμφ (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).
ηδκ απεζηυκζζδ Α – ηνυπμο, ημ φρμξ ηςκ ημνοθχκ είκαζ ακάθμβμ ιε ηδκ έκηαζδ ηδξ
ακαηθχιεκδξ δέζιδξ. Ακ αοηή δ ημνοθή «ζοιπζεζεεί» ζημ ιέβεεμξ ιζαξ ημοηίδαξ ζηδκ μευκδ
εκυξ παθιμβνάθμο, ηυηε δ έκηαζδ ηδξ θςηεζκυηδηαξ ηδξ ημοηίδαξ εα είκαζ ακάθμβδ ηδξ έκηαζδξ
ηδξ ακαηθχιεκδξ δέζιδξ, εκχ δ εέζδ ηδξ ημοηίδαξ εα ελαημθμοεεί κα μνίγεζ ηδ εέζδ ηδξ
ακαηθαζηζηήξ επζθάκεζαξ. Αοημφ ημο είδμοξ δ απεζηυκζζδ μκμιάγεηαζ απεζηυκζζδ Β – ηνυπμο
(B – Mode Display) (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).
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Εικόνα 2-36. Β - Σξφπνο απεηθφληζεο (θιαβνχλνο and Θαλαζνχιαο 1998).

Ζ απεζηυκζζδ αοηή, υπςξ βίκεηαζ εφημθα ηαηακμδηυ, απεζημκίγεζ ηδ εέζδ ηςκ
ακαηθαζηζηχκ επζθακεζχκ ηαηά ηδ δζεφεοκζδ ηαζ ιυκμ ηδξ δέζιδξ. Έηζζ, έπμοιε ιυκμ ιζα
πενζμνζζιέκδ άπμρδ βζα ημ αάεμξ, ζημ μπμίμ ανίζηεηαζ δ ακαηθαζηζηή επζθάκεζα ζημ ζφκμθυ
ηδξ. ηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ, δδθαδή, εα ιπμνμφζε κα πνμζμιμζαζηεί δ ηεθαθή ηςκ
οπενήπςκ ςξ δ θααή, εκχ δ δέζιδ οπενήπςκ ςξ δ θεπίδα εκυξ ιαπαζνζμφ, πμο ηυαεζ
(απεζημκίγεζ) ιζα θεπηή εβηάνζζα θέηα ημο ζχιαημξ ημο αζεεκμφξ. Κάεε ιζα ηέημζα εβηάνζζα
θέηα μκμιάγεηαζ βναιιή ζάνςζδξ (scan line) (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).
Ζ ιέεμδμξ απεζηυκζζδξ Β – ηνυπμο απυ ιυκδ ηδξ έπεζ πενζμνζζιέκδ εθανιμβή ζηδ
δζάβκςζδ ιε οπένδπμοξ. Ακ υιςξ δ εέζδ ηαζ δ δζεφεοκζδ ηδξ οπενδπδηζηήξ δέζιδξ
ακαβκςνίγεηαζ ιε ηάπμζμκ δθεηηνμιδπακζηυ ηνυπμ απυ ημ ζφζηδια απεζηυκζζδξ, ηαεχξ ηαζ μζ
δζαδμπζηέξ βναιιέξ ζάνςζδξ ιμκζιμπμζμφκηαζ πάκς ζηδκ μευκδ εκυξ παθιμβνάθμο ιεηααθδηήξ
δζαηήνδζδξ ικήιδξ, ηυηε εα ειθακζζεεί ιζα εζηυκα (αοηή ημο μνβάκμο πμο ζανχκεηαζ), δ μπμία
μθείθεηαζ ζε αοηή ηδ ζοκάενμζζδ ηςκ δζαδμπζηχκ βναιιχκ ζάνςζδξ (Δζηυκα 2-37)
(ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).
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Εικόνα 2-37. α) Βαζηθή ζχλζεζε ζπζηήκαηνο απεηθφληζεο Β – Σξφπνπ, β) χλζεηε απεηθφληζε Β – Σξφπνπ
(θιαβνχλνο and Θαλαζνχιαο 1998).

Αοημφ ημο είδμοξ δ απεζηυκζζδ μκμιάγεηαζ ζφκεεηδ απεζηυκζζδ Β – ηνυπμο (compound
– B – mode display), ακ ηαζ εονφηενα είκαζ ηαεζενςιέκμξ μ υνμξ Β – ζάνςζδ (B – scan).
πςξ έπεζ ακαθενεεί, δ εζηυκα πανμοζζάγεηαζ ζηδκ μευκδ εκυξ παθιμβνάθμο
ιεηααθδηήξ δζαηήνδζδξ ικήιδξ, βεβμκυξ πμο έπεζ ημ πθεμκέηηδια υηζ επζηνέπεζ κα
παναημθμοεείηαζ μ ζπδιαηζζιυξ ηδξ εζηυκαξ απυ ηζξ δζαδμπζηέξ βναιιέξ ζάνςζδξ ιέπνζ ημ
ηέθμξ αοηήξ ηαζ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια (10 min) ιεηά απυ ηδκ μθμηθήνςζή ηδξ
(ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).
Σμ ιεβάθμ ιεζμκέηηδια υιςξ ηςκ ζοιααηζηχκ παθιμβνάθςκ είκαζ υηζ δεκ είκαζ δοκαηυκ
κα ακαπανάβμοκ ηζξ δζάθμνεξ απμπνχζεζξ ημο βηνζ, πμο ακηζζημζπμφκ ζε εκδζάιεζεξ
δζαθμνεηζηέξ εκηάζεζξ ακαηθάζεςκ. Γζ’ αοηυ ηαζ μζ ηαηαζηεοαζηέξ ακηζηαηέζηδζακ ηδκ μευκδ
ημο παθιμβνάθμο ιε μευκδ δθεηηνμκζημφ οπμθμβζζηή, ζημο μπμίμο ηδ ικήιδ απμεδηεφμκηαζ μζ
βναιιέξ ζάνςζδξ οπυ ηδ ιμνθή ρδθζαηχκ δεδμιέκςκ (Δζηυκα 2-38 ηαζ Δζηυκα 2-39)
(ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).
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Εικόνα 2-38. άξσζε – Απεηθφληζε Β – Σξφπνπ. 1) Πεγή εθπνκπήο (κεηαιιάθηεο), 1β) Γέζκε ζάξσζεο, 2) Γέζκε
(πνξεία ερεηηθψλ παικψλ), 3) Αζζελήο (αλαηνκηθέο), 4) Οζφλε – γξακκέο ζάξσζεο 5) Pixels (α. Οζφλε κε ιίγεο
γξακκέο ζάξσζεο, β. νζφλε κε πνιιέο γξακκέο ζάξσζεο θαη γ. Φεθηαθή εηθφλα κε Pixels) (θιαβνχλνο and
Θαλαζνχιαο 1998).

Σα ααζζηυηενα πθεμκεηηήιαηα αοημφ ημο ηνυπμο απμεήηεοζδξ – πανμοζίαζδξ είκαζ:
α) Ζ δοκαηυηδηα απεζηυκζζδξ απμπνχζεςκ ημο βηνζ ζηδκ μευκδ ημο οπμθμβζζηή,
δδθαδή ακηζζημζπία ζε ηάεε ακάηθαζδ ιζαξ ανζειδηζηήξ ηζιήξ, πμο ηαοηυπνμκα ακηζπνμζςπεφεζ
ηδκ έκηαζδ ηδξ ακάηθαζδξ αοηήξ, ηαεχξ ηαζ ιζα απυπνςζδ ζηδκ ηθίιαηα ημο βηνζ (Gray
Scale).
α) Ζ δοκαηυηδηα επέιααζδξ ζηδκ πμζυηδηα – πμζυηδηα ηςκ δεδμιέκςκ, πμο είκαζ
απμεδηεοιέκα ζηδ ρδθζαηή ικήιδ. Σέημζμο είδμοξ επειαάζεζξ ιπμνεί κα έπμοκ ηδ ιμνθή:
i) Σεπκδηήξ αφλδζδξ ηςκ βναιιχκ ζάνςζδξ ιε ζηυπμ ηδκ αζζεδηζηή ηαζ ιυκμ
αεθηίςζδ ηδξ εζηυκαξ. Ζ αφλδζδ αοηή ιπμνεί κα βίκεζ ιε απεζηυκζζδ ηάεε βναιιήξ δφμ θμνέξ.
ii) Έκα άθθμ είδμξ ηεπκδηήξ αφλδζδξ ηςκ βναιιχκ ζάνςζδξ θέβεηαζ βναιιζηή
πανειαμθή (interpolation). Δδχ ζπδιαηίγμκηαζ κέεξ βναιιέξ, πμο πανειαάθθμκηαζ ιεηαλφ δφμ
πναβιαηζηχκ βναιιχκ. Οζ ηδθίδεξ ηςκ βναιιχκ αοηχκ έπμοκ εκδζάιεζεξ απμπνχζεζξ ημο βηνζ
ζε ζπέζδ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ ηδθίδεξ ηςκ δφμ πνμηείιεκχκ ημο βναιιχκ.
iii) Δπέιααζδ ζηδ δοκαιζηή πενζμπή (dynamic range) ηδξ εζηυκαξ (ηθααμφκμξ
and Θακαζμφθαξ 1998).
ηζξ πενζζζυηενεξ ηεπκζηέξ απεζηυκζζδξ Β – ηνυπμο, μ ιεηαηνμπέαξ ημπμεεηείηαζ πάκς
ζημ δένια ημο αζεεκμφξ ιε ηδκ πανειαμθή ηάπμζμο εκδζάιεζμο ιέζμο οθζημφ (coupling gel),
πνμηεζιέκμο κα ιδκ πανειαθδεεί αέναξ ηαζ έηζζ κα ελαζθαθζζεεί δ ζηακμπμζδηζηή ιεηαθμνά
εκένβεζαξ ιεηαλφ ιεηαηνμπέα ηαζ δένιαημξ. Αοηή δ ιέεμδμξ θέβεηαζ ζάνςζδ επαθήξ (contact
scanning) (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).
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Εικόνα 2-39. Block Γηάγξακκα ζάξσζεο Β – Σξφπνπ κε κεηαηξνπέα ηνκήο (θιαβνχλνο and Θαλαζνχιαο 1998).

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζάνςζδξ επαθήξ, μ ιεηαηνμπέαξ ιπμνεί είηε κα παναιείκεζ ζε έκα
ζδιείμ ηαζ κα ηάκεζ ιζα παθζκδνμιζηή ηίκδζδ ιπνμζηά – πίζς, επζηοβπάκμκηαξ έηζζ ηδ ζάνςζδ
εκυξ ηαζ ιυκμ ημιέα (simple sector scan) (Δζηυκα 2-40), είηε ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ
παθζκδνμιζηή ηίκδζή ημο, κα εηηεθεί ηαζ ιζα βναιιζηή ηίκδζδ ηαηά ιήημξ ιζαξ δζαδνμιήξ πάκς
ζημ ζχια ημο αζεεκμφξ, δδθαδή κα εηηεθεί ιζα ζφκεεηδ ζάνςζδ επαθήξ (compound contact
scan) (Δζηυκα 2-40) (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).
Αοηή δ ζφκεεηδ ηίκδζδ είκαζ απαναίηδηδ, βζαηί δζάθμνεξ ακαημιζηέξ δμιέξ ζημ
ακενχπζκμ ζχια πανμοζζάγμοκ ζηδκ επζθάκεζά ημοξ πμζηίθεξ βςκζχζεζξ, απυ ηζξ μπμίεξ
ακαηθχκηαζ ηα οπενδπδηζηά ηφιαηα. Ακ δ βςκία πνυζπηςζδξ ηδξ δέζιδξ ζηδκ ακαηθαζηζηή
επζθάκεζα είκαζ ιεβαθφηενδ απυ 30, ηυηε ημ πμζμζηυ ηδξ ακαηθχιεκδξ δέζιδξ δεκ είκαζ ζηακυ
πνμηεζιέκμο κα δδιζμονβδεεί εζηυκα. Δκχ, ακηίεεηα, ιε ηδ ζφκεεηδ ηίκδζδ πμο πενζβνάθδηε
παναπάκς ιπμνεί κα «ηαθοθεεί» ιζα δμιή οπυ ηάεε βςκία. Άθθμζ ηνυπμζ ζάνςζδξ είκαζ δ
βναιιζηή ζάνςζδ (linear scan) ηαζ δ ζάνςζδ ηυλμο (arc scan) (Δζηυκα 2.4.5 – 6) (ηθααμφκμξ
and Θακαζμφθαξ 1998).
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Εικόνα 2-40. Σξφπνη θίλεζεο ηεο ππεξερνηνκνγξαθηθήο θεθαιήο γηα ιήςε εηθφλσλ Β – Σξφπνπ (θιαβνχλνο and
Θαλαζνχιαο 1998).

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δδιζμονβίαξ ηδξ εζηυκαξ, δ πςνζηή ημπμεέηδζδ ιζαξ
ζοβηεηνζιέκδξ ακάηθαζδξ ζε ζπέζδ ιε ιζα άθθδ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδ αμήεεζα ηάπμζμο ιζηνμφ
δθεηηνμκζημφ οπμθμβζζηή, μ μπμίμξ ηνμθμδμηείηαζ ιε πθδνμθμνίεξ πμο πνμένπμκηαζ απυ ημ
αναπίμκα – ηαζ ζοβηεηνζιέκα απυ ηδ εέζδ ημο – ζημκ μπμίμ είκαζ πνμζανιμζιέκμξ μ
ιεηαηνμπέαξ. Αοηυξ μ αναπίμκαξ μνίγεζ ηνεζξ βςκίεξ (Δζηυκα 2-41), πμο απυ ηδκ ηζιή ημοξ
ηαεμνίγεηαζ δ δζεφεοκζδ ηδξ οπενδπδηζηήξ δέζιδξ. Ζ ηζιή αοηχκ ηςκ βςκζχκ ηαεμνίγεηαζ ιε ηδ
αμήεεζα πμηεκζζυιεηνςκ, ηαεχξ δ δθεηηνζηή ακηίζηαζδ ηςκ πμηεκζζυιεηνςκ αθθάγεζ ιε ηδκ
αθθαβή ηδξ εέζδξ ημο αναπίμκα αάεμοξ, απυ ημκ μπμίμ πνμένπεηαζ δ ακζπκεουιεκδ ακάηθαζδ
πμο ηαεμνίγεηαζ απυ ηδ πνμκζηή ηαεοζηένδζδ, υπςξ ηαζ ζημκ Α – ηνυπμ.

Εικόνα 2-41. α) Ζκηηνλνεηδή θαη ζπλεκηηνλνεηδή πνηελζηφκεηξα γηα κέηξεζε γσλίαο, β) γξακκηθά πνηελζηφκεηξα γηα
κέηξεζε απφζηαζεο (θιαβνχλνο and Θαλαζνχιαο 1998).

ηακ μ ιεηαηνμπέαξ ιεηαημπίγεηαζ απυ ιζα εέζδ Α ζε ιζα εέζδ Β (Δζηυκα 2-42), μ
οπμθμβζζηήξ οπμθμβίγεζ ηζξ βςκίεξ ηαζ ηζξ πνμκζηέξ ηαεοζηενήζεζξ, πνμηεζιέκμο κα
ημπμεεηδεμφκ μζ ακζπκεουιεκεξ ακαηθάζεζξ ζημ ζςζηυ ζδιείμ ηδξ μευκδξ (ηθααμφκμξ and
Θακαζμφθαξ 1998).
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Έηζζ, ηαζ ακ αηυια δ ακάηθαζδ πμο αθμνά ζηδκ ίδζα επζθάκεζα ακζπκεφεηαζ οπυ δφμ
ηεθείςξ δζαθμνεηζηέξ ημπμεεηήζεζξ ημο ιεηαηνμπέα, μ οπμθμβζζηήξ ηδκ ημπμεεηεί πάκηα ζημ
ίδζμ ζδιείμ ηδξ μευκδξ (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).

Εικόνα 2-42. Δληνπηζκφο ζέζεο αλάθιαζεο.

Μενζημί ηαηαζηεοαζηέξ εθανιυγμοκ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ βζα ηδ ιέηνδζδ ηςκ ηνζχκ
βςκζχκ. Οζ δφμ ααζζηυηενεξ ιέεμδμζ είκαζ:
α) Ζ πνδζζιμπμίδζδ βναιιζηχκ πμηεκζζυιεηνςκ ηαζ
α) Ζ πνδζζιμπμίδζδ μπηζηυ – ρδθζαηχκ ηαηαβναθέςκ (optical – digital encoders), μζ
μπμίμζ πανάβμοκ ζήιαηα πμο ιεηααάθθμκηαζ ιε ηδ ιεηααμθή ηδξ εέζδξ ηαζ ηδξ δζεφεοκζδξ ημο
ιεηαηνμπέα (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).

2.5.4.3 M-ηξνπνο απεηθνληζεο (M-mode)
Ακ μ ιεηαηνμπέαξ ημπμεεηδεεί ζημ ιπνμζηζκυ ηιήια ημο εχναηα, έηζζ χζηε κα ζημπεφεζ
ηδκ ηανδζά ηαζ κα θεζημονβήζεζ ζφιθςκα ιε ημκ Α – ηνυπμ απεζηυκζζδξ, ηυηε δ εζηυκα πμο εα
δδιζμονβδεεί εα απανηίγεηαζ απυ έκακ ανζειυ ημνοθχκ, απυ ηζξ μπμίεξ ιενζηέξ είκαζ αηίκδηεξ,
εκχ άθθεξ ηζκμφκηαζ ιπνμζηά – πίζς παθζκδνμιζηά ηαηά ηδ δζεφεοκζδ ημο άλμκα ηςκ Υ
(Δζηυκα 2-43α) (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).
Οζ αηίκδηεξ ημνοθέξ ακηζπνμζςπεφμοκ αηίκδηεξ ακαηθαζηζηέξ επζθάκεζεξ ηαζ ημ
«πθάημξ» αοηχκ ηςκ ημνοθχκ είκαζ ακάθμβμ ηδξ έκηαζδξ ηδξ ακαηθχιεκδξ δέζιδ. Οζ
ηζκμφιεκεξ ημνοθέξ, απυ ηδκ άθθδ ιενζά, ακηζπνμζςπεφμοκ ακαηθαζηζηέξ επζθάκεζεξ πμο
ανίζημκηαζ ζε ηίκδζδ ζε ζπέζδ ιε ημ ιεηαηνμπέα. Σμ εφνμξ ηδξ ηίκδζδξ ηδξ ηάεε ιίαξ A –
Mode ημνοθήξ ακηζπνμζςπεφεζ ηαζ ημ ιέβεεμξ ηδξ ιεηαηυπζζδξ ηδξ ακηίζημζπδξ ακαηθαζηζηήξ
επζθάκεζαξ (Δζηυκα 2-43α) (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).
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Εικόνα 2-43: (α) Α-mode (β) B-mode (γ) M-mode (θιαβνχλνο and Θαλαζνχιαο 1998).

Ακ μζ ημνοθέξ ημο Α – ηνυπμο ζάνςζδξ ιεηαθναζημφκ ζε ιζα βναιιή ζάνςζδξ Β –
ηνυπμο, ηυηε δ εζηυκα πμο εα πνμηφρεζ εα απμηεθείηαζ απυ ιζα ζεζνά ημοηίδςκ, άθθςκ
αηίκδηςκ ηαζ άθθςκ ηζκμφιεκςκ, ζε ακηζζημζπία ιε ηζξ «Α – ημνοθέξ» (Δζηυκα 2-43α)
(ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).
Απυ ιυκεξ ημοξ μζ ημοηίδεξ ημο Β – ηνυπμο ζάνςζδξ, δίκμοκ ηδκ πθδνμθμνία βζα ηδκ
ηίκδζδ ή υπζ ηάπμζςκ ακαηθαζηζηχκ επζθακεζχκ, ηαηά ηα άθθα υιςξ, δεκ ιπμνεί κα εθεβπεεί
μφηε δ επακαθδρζιυηδηα, μφηε ημ εφνμξ ηδξ ηίκδζδξ ηδξ ηάεε επζθάκεζαξ ηαζ ζε ζπέζδ ιε
βεζημκζηέξ επζθάκεζεξ. Σέημζμο είδμοξ εηηζιήζεζξ είκαζ υκηςξ πμθφ ζοπκά πνήζζιεξ (ηθααμφκμξ
and Θακαζμφθαξ 1998).
Γζα κα οπάνλεζ δ δοκαηυηδηα ηέημζςκ ιεηνήζεςκ, πνέπεζ κα επζηεοπεεί ηάπμζμο είδμοξ
απεζηυκζζδ ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο. Αοηυ επζηοβπάκεηαζ ακ ηαοηυπνμκα ιε ηδκ απεζηυκζζδ ηδξ
βναιιήξ Β – ηνυπμο ζάνςζδξ, οπάνπεζ ηαζ ιεηαηυπζζδ – ιε ζηαεενή ηαπφηδηα – ηαηά ηδ
δζεφεοκζδ ημο άλμκα ηςκ Φ εκυξ θςημεοαίζεδημο πανηζμφ ή ηάπμζμο άθθμο ηαηαβναθζημφ
ιέζμο (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).
Με αοηυκ ημκ ηνυπμ, βζα ηάεε πζθζμζηυ ημο άλμκα ηςκ Φ ηαηαβνάθεηαζ ηαζ ιζα
δζαθμνεηζηή Β – βναιιή ζάνςζδξ, ιζα ηαζ δ ιμνθή αοηήξ ιεηααάθθεηαζ ζοκανηήζεζ ημο
πνυκμο θυβς ηδξ ηίκδζδξ ηςκ ακαηθαζηζηχκ επζθακεζχκ (Δζηυκα 2-43β) (ηθααμφκμξ and
Θακαζμφθαξ 1998).
ηα πζμ ζφβπνμκα ζοζηήιαηα, υπμο ημ νυθμ ημο ηαηαβναθζημφ ιέζμο παίγεζ δ μευκδ
ημο δθεηηνμκζημφ οπμθμβζζηή, ημ A – scan απεζημκίγεηαζ ζημκ άλμκα ηςκ Φ (δζεφεοκζδ δέζιδξ
μ Φ άλμκαξ) ηαζ δ ηίκδζδ ημο ηαηαβναθζημφ ιέζμο (μευκδξ) βίκεηαζ ηαηά ηδ δζεφεοκζδ ημο
άλμκα ηςκ Υ (Δζηυκα 2-44) (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).
Αοηυξ μ ηνυπμξ οπενδπδηζηήξ απεζηυκζζδξ μκμιάγεηαζ Μ – ηνυπμξ (M – Mode, Motion
Mode) (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).
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Δπίζδξ ακαθένεηαζ ηαζ ςξ ΣΜ – ηνυπμξ (Time Motion – Mode) ηαζ UCH (Ultrasonic
Cardiography, Τπενδπδηζηυ Κανδζμβνάθδια), ιζα ηαζ δ ηφνζα εθανιμβή ημο αθμνά ηδκ
παναημθμφεδζδ ηδξ ηίκδζδξ ηδξ ηανδζάξ (π.π. ηανδζαηέξ ααθαίδεξ) (ηθααμφκμξ and
Θακαζμφθαξ 1998).

Εικόνα 2-44: Block δηάγξακκα Μ-ηξφπνπ απεηθφληζεο (θιαβνχλνο and Θαλαζνχιαο 1998).

Εικόνα 2-45. ρεκαηηθή απεηθφληζε ηχπνπ A-mode, B-mode θαη M-mode, πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ζηαζεξφ, κνλνχ
ζηνηρείνπ κεηαιιάθηε. Με έλα 1 θαη 4 παξηζηάλνληαη νη αθίλεηεο δηεπηθάλεηεο ηζηψλ, ελψ κε 2 θαη 3 ην εκπξφζζην θαη
νπίζζην ηνίρσκα παιιφκελνπ αγγείνπ. (ε επηθαλεηαθή – ε πξψηε απφ πάλσ πξνο ηα θάησ – αηρκή γηα δεδνκέλα
κνξθήο A-mode, θνπθίδα γηα Β-mode θαη γξακκή γηα M-mode, παξηζηάλεη ηελ απνθαινχκελν αξρηθφ παικφ)
(http://www.medcyclopaedia.com)
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2.5.5 Τπέξερνο Doppler
2.5.5.1 Φαηλόκελν Doppler
(I) Γεληθά
Σμ θαζκυιεκμ Doppler είκαζ πμθφ βκςζηυ ζηδκ ηαεδιενζκή γςή. ηακ, βζα πανάδεζβια,
έκαξ παναηδνδηήξ ζηέηεηαζ ζε έκα ζδιείμ πάκς ζε αοημηζκδηυδνμιμ, παναηδνεί υηζ μ ηυκμξ
ημο ήπμο, πμο πνμένπεηαζ απυ ηδ ιδπακή εκυξ δζενπυιεκμο αοημηζκήημο, αθθάγεζ απυ ορδθυξ
ζε παιδθυξ, ηαεχξ ημ αοημηίκδημ πθδζζάγεζ ημκ παναηδνδηή ηαζ ιεηά απμιαηνφκεηαζ. Ζ
ιδπακή πνμηαθεί ημκ ίδζμ ήπμ ηαεχξ πενκάεζ, υιςξ μ παναηδνδηήξ παναηδνεί αθθαβή ζημκ
ηυκμ, πμο ελανηάηαζ απυ ηδκ ηαπφηδηα ημο μπήιαημξ ηαζ ηδκ ηαηεφεοκζή ημο. ηδκ Δζηυκα 2-46
θαίκμκηαζ μζ αθθαβέξ ζηδ ζοπκυηδηα ιζαξ πδβήξ ήπμο, πμο πθδζζάγεζ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα
απμιαηνφκεηαζ, ζε ζπέζδ ιε ημκ παναηδνδηή (Kisslo and Adams 2001).

Εικόνα 2-46. Παξάδεηγκα θαηλνκέλνπ Doppler (Kisslo and Adams 2001).

Ζ πνχηδ πενζβναθή ηςκ θοζζηχκ ανπχκ, πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημοξ οπένδπμοξ
Doppler, απμδίδμκηαζ ζημκ Αοζηνζαηυ ιαεδιαηζηυ Johann Christian Doppler, πμο έγδζε ζημ
πνχημ ιζζυ ημο 19μο αζχκα. Οζ ανπζηέξ πενζβναθέξ ημο Doppler ακαθένμκηακ ζε αθθαβέξ ημο
ιήημοξ ηφιαημξ ημο θςηυξ ιε εθανιμβή ζηδκ αζηνμκμιία. Σμ 1842 πανμοζίαζε ιία ενβαζία,
υπμο δζαηφπςζε υηζ ζοβηεηνζιέκεξ ζδζυηδηεξ ημο θςηυξ, πμο εηπέιπεηαζ απυ ηα αζηένζα,
ελανηχκηαζ απυ ηδ ζπεηζηή ηίκδζδ ημο παναηδνδηή ηαζ ηδξ πδβήξ ημο θςηυξ. Πνυηεζκε υηζ δ
έβπνςιδ ειθάκζζδ ιενζηχκ άζηνςκ μθείθεηαζ ζηδ ζπεηζηή ημοξ ηίκδζδ πνμξ ηδ βδ, ηα βαθάγζα
ηζκμφιεκα πνμξ ηδ βδ, ηα ηυηηζκα απμηνζκυιεκα απυ αοηή (Kisslo and Adams 2001).
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Οζ δζαηοπχζεζξ αοηέξ επεηηάεδηακ ηαζ ανήηακ άνζζηδ εθανιμβή ζηα δπδηζηά ηφιαηα,
εκχ ζήιενα δ ανπή Doppler πνδζζιμπμζείηαζ ζε ζοζηήιαηα νακηάν ζηδ ιεηεςνμθμβία βζα ημκ
εκημπζζιυ ηαηαζβίδςκ ηαζ ηδ ιέηνδζδ ηδξ ηαπφηδηά ημοξ, ηαεχξ ηαζ ζηδκ αζηοκμιία βζα ηδ
ιέηνδζδ ηδξ ηαπφηδηαξ ηςκ μπδιάηςκ (Kisslo and Adams 2001).

(II) Δμίζσζε Doppler
Σμ θαζκυιεκμ Doppler πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ ακίπκεοζδ, ιεθέηδ ηαζ πανμοζίαζδ
ηζκμφιεκςκ επζθακεζχκ. Σμ ακαηθχιεκμ ηφια έπεζ δζαθμνεηζηή ζοπκυηδηα απυ ημ ανπζηυ ηαζ
ιεθεηάηαζ ζε ζπέζδ ιε αοηυ ημ παναηηδνζζηζηυ ημο. Ζ ζοπκυηδηά ημο ζοβηνίκεηαζ ιε ηδκ
ανπζηή ηαζ δ δζαθμνά ημοξ είκαζ ιέηνμ ηδξ ηαπφηδηαξ ηδξ ηζκμφιεκδξ επζθάκεζαξ. Ζ δζαθμνά
ζοπκμηήηςκ Γκ δίκεηαζ απυ ηδ ζπέζδ (Kisslo and Adams 2001):

v

2v cos
u

υπμο: κ δ ηεκηνζηή ζοπκυηδηα ημο ηφιαημξ πνζκ ηδ ζηέδαζδ (Ζz), ο δ ζπεηζηή ηαπφηδηα
ιεηαθθάηηδ – ηζκμφιεκδξ επζθάκεζαξ (π.π. ενοενμηοηηάνςκ), u δ ηαπφηδηα ημο ήπμο ζημκ ζζηυ
ηαζ ε δ βςκία ιεηαλφ ηδξ δέζιδξ οπενήπςκ ηαζ δζεφεοκζδξ ηίκδζδξ ηδξ επζθάκεζαξ (π.π.
ενοενμηοηηάνςκ) (Kisslo and Adams 2001).
Ζ αφλδζδ ή δ εθάηηςζδ ηδξ ζοπκυηδηαξ είκαζ δείηηδξ ηδξ δζεφεοκζδξ ηίκδζδξ, ακ
δδθαδή δ επζθάκεζα πθδζζάγεζ ή απμιαηνφκεηαζ απυ ημ ιεηαθθάηηδ, ακηίζημζπα (Kisslo and
Adams 2001).
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Εικόνα 2-47. Ζ επηζηξεθφκελε ζπρλφηεηα είλαη πςειφηεξε απφ ηελ αξρηθή, φηαλ ν ζηφρνο θηλείηαη πξνο ηελ πεγή
εθπνκπήο θαη ρακειφηεξε ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε (Kisslo and Adams 2001).

Γζα ηδκ πενζμπή ζοπκμηήηςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ Ηαηνζηή ηαζ ηδκ πενζμπή
ηαποηήηςκ ημο ήπμο ζημοξ ζζημφξ ημο ακενχπζκμο ζχιαημξ, δ πμζυηδηα Γκ ανίζηεηαζ ζηδκ
πενζμπή ηςκ αημοζηζηχκ ζοπκμηήηςκ (πενίπμο ιέπνζ 15 Hz) (Kisslo and Adams 2001).

(III) Υξήζε Doppler γηα ηελ αηκαηηθή ξνή
Ζ αζιαηζηή νμή ζηδκ ηανδζά ηαζ ζηα ιεβάθα αββεία έπεζ ζοβηεηνζιέκα παναηηδνζζηζηά,
ηα μπμία ιπμνμφκ κα ιεηνδεμφκ ιε υνβακα Doppler ζπεδζαζιέκα βζα ζαηνζηή πνήζδ. Γζα ηδκ
ηαηακυδζδ ηςκ αζιαηζηχκ νμχκ ζηδκ ηανδζά, είκαζ απαναίηδημ κα ακαβκςνίγεζ ηακείξ ηδ
δζαθμνά ιεηαλφ ζηνςηήξ ηαζ ηοναχδμοξ νμήξ (Δζηυκα 2-48). Ζ ζηνςηή νμή είκαζ εηείκδ, δ
μπμία πναβιαημπμζείηαζ ηαηά ιήημξ δφμ μιαθχκ πανάθθδθςκ «πθαηχκ», έηζζ χζηε υθα ηα
ενοενά αζιμζθαίνζα ιζαξ πενζμπήξ κα ηζκμφκηαζ ιε πενίπμο ηδκ ίδζα ηαπφηδηα ηαζ ιε ηδ ίδζα
ηαηεφεοκζδ (Kisslo and Adams 2001).
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Εικόνα 2-48. ηξσηή θαη ηπξβψδεο ξνή (Kisslo and Adams 2001).

Λυβς ημο ζλχδμοξ, δ νμή είκαζ πάκημηε θίβμ πζμ ιζηνή ημκηά ζηα ημζπχιαηα ημο
αββείμο. Με ημοξ παθιμφξ ηδξ ηανδζάξ, ηα ενοενμηφηηανα επζηαπφκμοκ ηαζ επζαναδφκμοκ
ζοκεπχξ. ηα πενζζζυηενα ζδιεία ημο ηοηθμθμνζημφ ζοζηήιαημξ, δ νμή είκαζ ζηνςηή ηαζ
ζπάκζα λεπενκάεζ ηδκ ηαπφηδηα ηςκ 1,5 m/sec (Kisslo and Adams 2001).
Ακηίεεηα, δ ηοναχδδξ νμή είκαζ πανμφζα, υηακ οπάνπεζ ειπυδζμ πμο έπεζ ζακ
απμηέθεζια ηδ δζαηάναλδ ηδξ ηακμκζηήξ ζηνςηήξ νμήξ. Αοηυ πνμηαθεί αθθαβή ηδξ ηακμκζηήξ
ηίκδζδξ ηςκ ενοενμηοηηάνςκ, ηάκμκηάξ ηδκ ακμνβάκςηδ ηαζ πνμηαθχκηαξ δίκεξ ηαζ
ζηνμαζθζζιμφξ δζαθυνςκ ηαποηήηςκ ηαζ ηαηεοεφκζεςκ. Πανειπυδζζδ ηδξ νμήξ ζοκήεςξ
επζθένεζ ηαζ αφλδζδ ηδξ ηαπφηδηαξ Έηζζ, δ ηοναχδδξ νμή παναηηδνίγεηαζ απυ άηαηηεξ
ηαηεοεφκζεζξ ηδξ νμήξ ζε ζοκδοαζιυ ιε πμθθέξ δζαθμνεηζηέξ ηαπφηδηεξ ηςκ ενοενμηοηηάνςκ.
Ακ ημ ειπυδζμ ζηδκ ηίκδζδ είκαζ ζδιακηζηυ, ηάπμζα απυ ηα ενοενμηφηηανα ιπμνεί κα ηζκμφκηαζ
ιε ηαπφηδηεξ ηαηά πμθφ ορδθυηενεξ απυ ημ ηακμκζηυ, θηάκμκηαξ ηα 7 m/sec. Ζ ηοναχδδξ νμή
απμηεθεί ζοκήεςξ ιδ θοζζμθμβζηυ θαζκυιεκμ βζα ημ αίια ηαζ εεςνείηαζ έκδεζλδ ηάπμζαξ
οπμαυζημοζαξ ηανδζμαββεζαηήξ παεμθμβίαξ (Kisslo and Adams 2001).
Αθφζζηεξ θμζπυκ νμέξ παναηηδνίγμκηαζ εκ βέκεζ απυ ηοναχδδ θαζκυιεκα ηαζ αφλδζδ ηδξ
ηαπφηδηαξ. ακ πανάδεζβια ιπμνεί ηακείξ κα εεςνήζεζ ηδκ αζιαηζηή νμή ζηδκ ακζμφζα αμνηή
ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζοζημθήξ. Ακ δ αμνηή ηαζ δ αμνηζηή ααθαίδα είκαζ θοζζμθμβζηέξ, ηυηε δ
νμή είκαζ ζηνςηή. Χζηυζμ, δ πανμοζία ιζαξ ααθαζδζηήξ ζηέκςζδξ εα πνμηαθμφζε ηοναχδδ
νμή. ηδκ Δζηυκα 2-49 θαίκεηαζ υηζ έκα ζηεκςιέκμ αμνηζηυ ζηυιζμ δζαηυπηεζ ηζξ πανάθθδθεξ
βναιιέξ ηδξ θοζζμθμβζηήξ ζηνςηήξ νμήξ (Kisslo and Adams 2001).
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Εικόνα 2-49. Παξάδεηγκα ζηξσηήο ξνήο ζε ανξηηθή βαιβίδα (επάλσ) θαη δηαηαξαγκέλεο ηπξβψδνπο ξνήο (θάησ)
(Kisslo and Adams 2001).

Σα ζοιααηζηά δοζδζάζηαηα ζοζηήιαηα οπενήπςκ εηπέιπμοκ ήπμ ορδθχκ ζοπκμηήηςκ
ιέζα ζημοξ ζζημφξ. ε έκα οπενδπμβνάθδια, έκαξ δεδμιέκμξ παθιυξ ιεηαδίδεηαζ ιέζα ζημ
ζχια ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ακαηθάηαζ πίζς απυ δζάθμνμοξ ζζημφξ. Καεχξ δ ηαπφηδηα ημο ήπμο
ζημκ ζζηυ είκαζ βκςζηή (πενίπμο 1540 m/sec), έκα ζφζηδια οπενήπςκ ιπμνεί κα πενζιέκεζ βζα
ζοβηεηνζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια ημκ εηπειπυιεκμ παθιυ κα θηάζεζ ζημ ζηυπμ (πνυκμξ Υ) ηαζ
κα επζζηνέρεζ (πνυκμξ 2Υ) ηαζ μ δεδμιέκμξ ζηυπμξ εα θδθεεί ηαζ εα ηαηαβναθεί. ε πμθφπθμηα
δοζδζάζηαηα ζοζηήιαηα, αοηή δ εκαθθαζζυιεκδ δζαδζηαζία επακαθαιαάκεηαζ ιε ιζα πμζηζθία
ηαηεοεφκζεςκ πζθζάδεξ θμνέξ ημ δεοηενυθεπημ. Οζ ηαθφηενεξ εζηυκεξ απυ οπένδπμ
δδιζμονβμφκηαζ, υηακ μ ζηυπμξ είκαζ είηε ηαηαηυνοθμξ ή ηαημπηνζηυξ ζηα δπδηζηά ηφιαηα
(Kisslo and Adams 2001).
Ζ ζοπκυηδηα είκαζ έκα εειεθζχδεξ παναηηδνζζηζηυ ηάεε ηοιαηζημφ θαζκυιεκμο,
ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηαζ ημο ήπμο ηαζ ακαθένεηαζ ζημκ ανζειυ ηςκ ηοιάηςκ, πμο πενκμφκ
απυ έκα ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ ζε έκα δεοηενυθεπημ (Δζηυκα 2-50). Πενζβνάθεηαζ ζε ιμκάδεξ
ηφηθςκ ακά δεοηενυθεπημ ή Hertz. Έηζζ, ζημ πάκς ιένμξ ηδξ Δζηυκα 2-50 θαίκεηαζ έκα
πανάδεζβια ηοιαημιμνθήξ ηςκ 10 Hz, εκχ ηάης θαίκεηαζ ιία ηςκ 5 Hz. Ο οπένδπμξ
εηπέιπεηαζ ζε ηοιαημιμνθέξ βκςζηχκ ζοπκμηήηςκ (Kisslo and Adams 2001).
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Εικόνα 2-50. Ο ήρνο εθπέκπεηαη ζε θχκαηα γλσζηψλ ζπρλνηήησλ (Kisslo and Adams 2001).

Ζ οπενδπμβναθία Doppler, απυ ηδκ άθθδ, ελανηάηαζ μθμηθδνςηζηά απυ ηδ ιέηνδζδ ηδξ
ζπεηζηήξ ζοπκυηδηαξ ημο επζζηνεθυιεκμο οπένδπμο. ηδνζγυιεκα ζηζξ ζπεηζηέξ αθθαβέξ ηςκ
επζζηνεθυιεκςκ ζοπκμηήηςκ, ηα ζοζηήιαηα Doppler ιεηνμφκ ηα παναηάης παναηηδνζζηζηά:
ηαηεφεοκζδ, ηαπφηδηα ηαζ δζαηαναπέξ. Αοηυ επζηνέπεζ ζημοξ ελεηαζηέξ κα δζαθμνμπμζμφκ ηζξ
θοζζμθμβζηέξ απυ ηζξ ιδ θοζζμθμβζηέξ νμέξ ηαζ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ηα παναηηδνζζηζηά
αοηά αμδεμφκ ζημ κα ηνίκμοκ ηδ ζμαανυηδηα ηςκ ιδ θοζζμθμβζηχκ νμχκ (Kisslo and Adams
2001).
Οζ ζοπκυηδηεξ βίκμκηαζ ακηζθδπηέξ απυ ηδκ έκηαζδ (pitch) ημο δπδηζημφ ζήιαημξ. Ο
ααειυξ έκηαζδξ ημο ήπμο είκαζ ακάθμβμξ ιε ηδ ζοπκυηδηά ημο: ηαεχξ αολάκεζ δ ζοπκυηδηα
εκυξ δπδηζημφ ηφιαημξ, δ έκηαζδ ημο ήπμο βίκεηαζ πζμ ορδθή ηαζ ακηίζηνμθα. (Kisslo and
Adams 2001)
Σα ζοζηήιαηα Doppler ελανηχκηαζ απυ ηζξ αθθαβέξ ζηδ ζοπκυηδηα ημο ιεηαδζδυιεκμο
οπένδπμο. Οζ εκ θυβς αθθαβέξ πνμηαθμφκηαζ απυ ηδ ζοκάκηδζδ ημο ηφιαημξ ιε ηα ηζκμφιεκα
ενοενμηφηηανα. Ζ Δζηυκα 2-51 δείπκεζ έκακ ιεηαηνμπέα ζηα ανζζηενά, μ μπμίμξ εηπέιπεζ
οπενήπμοξ ιε ιία δεδμιέκδ ζοπκυηδηα πνμξ ηα δελζά ζημοξ ζζημφξ. Σα ιεηαδζδυιεκα δπδηζηά
ηφιαηα ζοκακημφκ ιζα μιάδα απυ ενοενμηφηηανα, πμο ηζκμφκηαζ πνμξ ημ ιεηαηνμπέα ηαζ
ακαηθχκηαζ πίζς ζε ζοπκυηδηα ορδθυηενδ απυ εηείκδ ηςκ ανπζηά ιεηαδζδυιεκςκ ηοιάηςκ,
δδιζμονβχκηαξ ιζα εεηζηή αθθαβή Doppler (positive Doppler shift). Σμ ακηίεεημ ζοιααίκεζ υηακ
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ηα ενοενμηφηηανα ηζκμφκηαζ ακηίεεηα, ιε απμηέθεζια ηα δπδηζηά ηφιαηα κα επζζηνέθμοκ ιε
παιδθυηενδ ζοπκυηδηα (negative Doppler shift) (Kisslo and Adams 2001).

Εικόνα 2-51. Ζ επηζηξεθφκελε ζπρλφηεηα είλαη πςειφηεξε απφ ηελ αξρηθή, φηαλ ν ζηφρνο θηλείηαη πξνο ηελ πεγή
εθπνκπήο θαη ρακειφηεξε ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε (Kisslo and Adams 2001).

Με ηδ ιέεμδμ Doppler, θμζπυκ, είκαζ εθζηηή δ ιέηνδζδ ηδξ ηαπφηδηαξ ηαζ ηδξ
ηαηεφεοκζδξ ηςκ ενοενμηοηηάνςκ. Κθζκζηά είκαζ πζμ εκδζαθένμοζα δ ιέηνδζδ ηδξ ηαπφηδηαξ,
ηαεχξ δ ηεθεοηαία αθθάγεζ ζε πενζπηχζεζξ παεμθμβίαξ (Kisslo and Adams 2001).
Έκα ζφζηδια Doppler ζοβηνίκεζ ηδκ εηπειπυιεκδ ιε ηδ θδθεείζα ηοιαημιμνθή,
ράπκμκηαξ βζα δζαθμνά ζηζξ ζοπκυηδηεξ (Δζηυκα 2-51). Αοηέξ μζ δζάθμνεξ θάζεζξ ιεηνχκηαζ
απυ ηδ ζοζηεοή. Ακ δ επζζηνεθυιεκδ ζοπκυηδηα είκαζ ορδθυηενδ (+ΑΡ) έπμοιε εεηζηή
ιεηαηυπζζδ ζοπκυηδηαξ Doppler, εκχ ακ είκαζ παιδθυηενδ (-ΑΡ) έπμοιε ανκδηζηή ιεηαηυπζζδ
ζοπκυηδηαξ Doppler. θα ηα ιεβέεδ ηδξ ελίζςζδξ Doppler, εηηυξ ηδξ ηαπφηδηαξ, ιεηνχκηαζ
απυ ηδ ζοζηεοή. Ζ ελίζςζδ ιπμνεί κα θοεεί ςξ πνμξ ηδκ ηαπφηδηα ημο αίιαημξ Δζηυκα 2-52)
ηαζ δ βςκία ε ιπμνεί ηάεε θμνά κα ιεηνάηαζ. Ζ ζοζηεοή Doppler θεζημονβεί μοζζαζηζηά ζακ
έκα ηαπφιεηνμ ςξ ελήξ:
ΑΛΛΑΓΖ ΤΥΝΟΣΖΣΑ → ΔΞΗΧΖ DOPPLER → ΣΑΥΤΣΖΣΑ
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Εικόνα 2-52. Ζ εμίζσζε Doppler ιπκέλε σο πξνο ηελ ηαρχηεηα, ηελ νπνία κεηξάεη θαη ε ζπζθεπή (Kisslo and Adams
2001).

2.5.5.2 Δίδε ππέξερνπ Doppler
θα ηα ζοζηήιαηα Doppler έπμοκ δπδηζηή έλμδμ. Οζ ιεηαααθθυιεκεξ ηαπφηδηεξ
(ζοπκυηδηεξ) ιεηαηνέπμκηαζ ζε ήπμοξ ηαζ ιεηά απυ επελενβαζία εηπέιπμκηαζ απυ δπεία ηδξ
ζοζηεοήξ. Ήπμζ ιε ορδθέξ εκηάζεζξ ιανηονμφκ ηδκ πανμοζία ορδθχκ ηαποηήηςκ ηαζ
ακηίζηνμθα. (Kisslo and Adams 2001)
Ζ ηαηεφεοκζδ ηδξ νμήξ πανμοζζάγεηαζ ζηδκ Δζηυκα 2-53. ημκ μνζγυκηζμ άλμκα
θαίκεηαζ μ πνυκμξ. Ζ εζςηενζηή θεζημονβία ηέημζςκ ζοζηδιάηςκ είκαζ πμθφπθμηδ, υιςξ ηα
απμηεθέζιαηα πμο δίκμοκ είκαζ απθά. ηδκ Δζηυκα 2-54 θαίκμκηαζ μζ δζαθμνεηζηέξ εκδείλεζξ ζε
πενίπηςζδ ζηνςηήξ ηαζ ηοναχδμοξ νμήξ. ηδκ ηοναχδδ νμή, βζα πανάδεζβια, θαίκμκηαζ μζ
πμθθέξ δζαθμνεηζηέξ ακζπκεοιέκεξ ηαπφηδηεξ (Kisslo and Adams 2001).
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Εικόνα 2-53. ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ηαρχηεηαο ξνήο (ξνή πξνο ηελ πεγή θαη ξνή
απνκαθξπλφκελε απφ ηελ πεγή) (Kisslo and Adams 2001).

Εικόνα 2-54. Γηάθνξεο ηαρχηεηεο, πνπ αληρλεχζεθαλ απφ ην φξγαλν Doppler θαη πνπ επεμεξγάζηεθαλ κε
κεηαζρεκαηηζκφ Fourie (Kisslo and Adams 2001)r.

Ζ θαζιαηζηή ακάθοζδ (Δζηυκα 2-55) δδιζμονβείηαζ ιε ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ δεδμιέκςκ
ηδξ ηαπφηδηαξ ζε «bins», ηα μπμία θαίκμκηαζ πάκς απυ ημκ άλμκα ημο πνυκμο. Ζ θςηεζκυηδηα
ημο ζήιαημξ ζε ηάεε δεδμιέκμ «bin» ζπεηίγεηαζ ιε ημ ζπεηζηυ ανζειυ ηςκ ενοενμηοηηάνςκ,
πμο ακζπκεφμκηαζ ζε αοηή ηδκ ηαπφηδηα. Ο υνμξ «έκηαζδ» ακαθένεηαζ ζηδ ζπεηζηή θςηεζκυηδηα
(Kisslo and Adams 2001).
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Εικόνα 2-55. Φαζκαηηθή αλάιπζε.

Σα ηονζυηενα ζοζηήιαηα Doppler, πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ζαηνζηή δζάβκςζδ, είκαζ
ηνζχκ εζδχκ:
α) ζοκεπχκ ηοιάηςκ (continuous wave)
α) παθιζηχκ ηοιάηςκ (pulsed wave)
β) έβπνςιoξ Doppler (colour Doppler) (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).
Ο έβπνςιμξ οπένδπμξ Doppler ιπμνεί κα παναηηδνζζηεί οανζδζηυ ζφζηδια οπενήπμο,
δζυηζ ζοκδοάγεζ ζε ιζα εζηυκα δφμ δζαθμνεηζηέξ ιεευδμοξ, ηδκ B-mode απεζηυκζζδ, πμο δίκεζ
ακαημιζηέξ πθδνμθμνίεξ ηαζ ημκ παθιζηυ Doppler οπένδπμ, πμο οπμθμβίγεζ ηαπφηδηεξ.
Τπάνπμοκ, υιςξ, ηαζ άθθα ζοζηήιαηα πμο ζοκδοάγμοκ δζαθμνεηζηέξ ιεευδμοξ, υπςξ o Duplex
οπένδπμξ ηαζ μ έβπνςιμξ Μ-mode. ηδκ ηαηδβμνία αοηή εα ιπμνμφζε κα ηαηαηαπεεί ηαζ δ
ιέεμδμξ CVI, ηδξ μπμίαξ δ θήρδ ηαοηίγεηαζ ιε εηείκδ ημο έβπνςιμο Doppler, αθθά δζαθένεζ ςξ
πνμξ ηδκ ανπή οπμθμβζζιμφ ηςκ ηαποηήηςκ.
ηα επυιεκα ηεθάθαζα αημθμοεεί ιζα ζφκημιδ πενζβναθή ηςκ ιεευδςκ Doppler ηαζ ηςκ
ζοκήεςκ παναθθαβχκ ημοξ.

(I) πλερώλ θπκάησλ (Continuous Wave)
Σμ πζμ απθυ ζφζηδια βζα ηδ ιδ επειααηζηή ιέηνδζδ ηδξ ηαπφηδηαξ ημο αίιαημξ είκαζ
αοηυ ηςκ ζοκεπχκ ηοιάηςκ. Αοηυ ημ ζφζηδια έπεζ δφμ ιεηαθθάηηεξ, έκακ βζα ηδκ εηπμιπή
ζοκεπμφξ δέζιδξ οπενήπςκ ηαζ έκακ άθθμ βζα ηδ θήρδ ηδξ ακαηθχιεκδξ ή ζηεδαγυιεκδξ
δέζιδξ (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).
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Σα ααζζηά ζημζπεία, απυ ηα μπμία απμηεθείηαζ έκα υνβακμ Doppler ζοκεπχκ ηοιάηςκ,
θαίκμκηαζ ζηζξ εζηυκεξ Δζηυκα 2-56 ηαζ Δζηυκα 2-57. Ο ηαθακηςηήξ πανάβεζ διζημκμεζδή
ηοιαημιμνθή, δ μπμία εκζζπφεηαζ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ δζέβενζδ ημο
ιεηαθθάηηδ – πμιπμφ ζηδ ζοπκυηδηα ζοκημκζζιμφ (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).
Έηζζ, δδιζμονβείηαζ δ δέζιδ οπενήπςκ, δ μπμία αθμφ ακαηθαζηεί ή ζηεδαζεεί
ακζπκεφεηαζ απυ ημ ιεηαθθάηηδ – δέηηδ. Σμ πεδίμ ακίπκεοζδξ νμήξ εκυξ ζοζηήιαημξ ζοκεπχκ
ηοιάηςκ είκαζ δ πενζμπή, δ μπμία πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηδ βεςιεηνζηή ημιή ηδξ εηπειπυιεκδξ
ηαζ ηδξ ακαηθχιεκδξ δέζιδξ (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).
Σα ζοκήεςξ αζεεκή ζήιαηα εκζζπφμκηαζ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα μδδβμφκηαζ ζημκ
απμδζαιμνθςηή βζα απμδζαιυνθςζδ (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).

Δηθφλα 2-56 Block δηάγξακκα ζπζηήκαηνο Doppler ζπλερψλ θπκάησλ (θιαβνχλνο and Θαλαζνχιαο 1998).

Εικόνα 2-57. Block δηάγξακκα ζπζηήκαηνο Doppler ζπλερψλ θπκάησλ δηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο ξνήο κε ρξήζε
ρεηξνθίλεηεο ζάξσζεο (θιαβνχλνο and Θαλαζνχιαο 1998).
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(A) Απνδηακόξθσζε
Σμ ζήια Doppler ακζπκεφεηαζ απυ ημ ιεηαθθάηηδ – δέηηδ ιαγί ιε ήπμοξ, πμο
πνμένπμκηαζ απυ ακάηθαζδ ζε δζάθμνεξ αηίκδηεξ επζθάκεζεξ, ημζπχιαηα αββείςκ η.θπ. Γζ’ αοηυ
είκαζ απαναίηδηδ δ δζαδζηαζία απμδζαιυνθςζδξ ημο ζήιαημξ βζα κα απμιμκςεεί ημ ζήια
Doppler (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).
Αθαζνχκηαξ ηδ ζοπκυηδηα ημο ανπζημφ εηπειπυιεκμο ηφιαημξ οπενήπςκ (δ ζοπκυηδηα
ηαζ ημο ακαηθχιεκμο ηφιαημξ οπενήπςκ απυ ηζξ αηίκδηεξ επζθάκεζεξ ηφιαημξ είκαζ ίζδ ιε ηδ
ζοπκυηδηα ημο εηπειπυιεκμο), απυ ηδ ζοπκυηδηα ημο ακζπκεουιεκμο ηφιαημξ ηαζ ιεζχκμκηαξ
ζημ εθάπζζημ ηζξ πανειαμθέξ απυ ζοπκυηδηεξ Doppler, πμο πνμένπμκηαζ απυ ακαηθάζεζξ ζε
ηζκμφιεκεξ επζθάκεζεξ μνβάκςκ, αββείςκ, η.θπ., επζηοβπάκμοιε ηδκ απμδζαιυνθςζδ ημο
ζήιαημξ (Δζηυκα 2-58 ηαζ Δζηυκα 2-59) (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).

Εικόνα 2-58. Απνδηακφξθσζε απνηέιεζκα άζξνηζεο, αλφξζσζεο θαη δηήζεζεο.(θιαβνχλνο and Θαλαζνχιαο 1998)
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Εικόνα 2-59. Απνδηακφξθσζε απνηέιεζκα πνιιαπιαζηαζκνχ θαη δηήζεζεο (θιαβνχλνο and Θαλαζνχιαο 1998).

Ηδζαίηενδ ακαθμνά πνέπεζ κα βίκεζ ζηδκ επίδναζδ ημο ηφιαημξ, πμο πνμένπεηαζ απυ ηα
ημζπχιαηα ηςκ αββείςκ ηαζ άθθεξ ηζκμφιεκεξ επζθάκεζεξ ζζηχκ, αθμφ αοηυ είκαζ 100 ιε 1000
θμνέξ ζζπονυηενμ απυ ημ ηφια πμο πνμένπεηαζ απυ ημ αίια. Ο ακαηθχιεκμξ ήπμξ απυ ημ
ημίπςια αββείμο ιπμνεί κα παναζηαεεί απυ ιεβάθμο ιήημοξ δζάκοζια, πμο πενζζηνέθεηαζ ιε
ιζηνή ηαπφηδηα (ιζηνυ πθάημξ, ιεβάθδ ζοπκυηδηα), ζε ζπέζδ ιε ημκ ακαηθχιεκμ ήπμ απυ ημ
αίια, πμο ιπμνεί κα παναζηαεεί απυ ιζηνμφ ιήημοξ δζάκοζια, πμο πενζζηνέθεηαζ ιε ιεβάθδ
ηαπφηδηα (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).
Σμ πθάημξ ημο ζήιαημξ πμο ακζπκεφεηαζ εα ακηζζημζπεί ζημ άενμζζια ηςκ δφμ
δζακοζιάηςκ ηαζ δ ιεηνμφιεκδ ηαπφηδηα πενζζηνμθήξ εα ελανηάηαζ απυ ηα ζπεηζηά ιεβέεδ ηςκ
δφμ αοηχκ δζακοζιάηςκ. Γζα ηδκ επίθοζδ αοημφ ημο πνμαθήιαημξ, είκαζ απαναίηδηδ δ
πανειαμθή ορζπεναηχκ θίθηνςκ (high – pass filters), πμο «ηυαμοκ» ηα ζήιαηα Doppler
ζοπκυηδηαξ ηάης απυ ηάπμζα ηαεμνζζιέκδ εθάπζζηδ ζοπκυηδηα (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ
1998).
πεδυκ υθμζ μζ ζφβπνμκμζ απμδζαιμνθςηέξ, ιε ηδ αμήεεζα εζδζηήξ ηεπκζηήξ ακίπκεοζδξ
ηεηανημηοηθίμο θάζδξ (phase quadrature detection), είκαζ ζε εέζδ κα δζαηνίκμοκ ακ δ
ζοπκυηδηα ημο ακζπκεουιεκμο ζήιαημξ Doppler είκαζ ιεβαθφηενδ ή ιζηνυηενδ απυ ηδ
ζοπκυηδηα ημο ανπζηά εηπειπυιεκμο οπενδπδηζημφ ηφιαημξ (ηφιαηα πνμενπυιεκα απυ ζηυπμοξ
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ηζκμφιεκμοξ πνμξ ημκ δπμαμθέα ή απμιαηνοκυιεκμοξ απυ αοηυκ) (ηθααμφκμξ and
Θακαζμφθαξ 1998).

(B) Δπεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε ηνπ ζήκαηνο Doppler
πςξ ήδδ έπεζ ακαθενεεί, ηυζμ ζηδ ζηνςηή υζμ ηαζ ζηδκ ηοναχδδ νμή, ημ θάζια
ηαποηήηςκ ηςκ ενοενμηοηηάνςκ είκαζ ανηεηά εονφ, ιε απμηέθεζια δ ηαηακμιή ηςκ
ζοπκμηήηςκ Doppler κα είκαζ επίζδξ εονεία. Καεχξ αοηυ ημ θάζια ζοπκμηήηςκ ζοκεπχξ
αθθάγεζ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο, ακάθμβα ιε ηδ θάζδ ημο ηανδζαημφ ηφηθμο, απαζηείηαζ δ
ηαηάθθδθδ επελενβαζία ηαζ πανμοζίαζή ημο ζε ζοκάνηδζδ ιε ημ πνυκμ (ηθααμφκμξ and
Θακαζμφθαξ 1998).
Ζ πθέμκ δζαδεδμιέκδ ιέεμδμξ επελενβαζίαξ ημο ζήιαημξ Doppler είκαζ μ
ιεηαζπδιαηζζιυξ Fourier. ηδκ Δζηυκα 2-60 θαίκεηαζ δ πανμοζίαζδ ημο ήδδ επελενβαζιέκμο
θάζιαημξ ζακ ζοκάνηδζδ ημο πνυκμο, υπμο δ ζοπκυηδηα πανίζηαηαζ πθέμκ ζημκ ηαηαηυνοθμ
άλμκα. Σμ πθάημξ ηάεε ζοπκυηδηαξ (ζακ ηνίηδ δζάζηαζδ) ηάεε πνμκζηή ζηζβιή
ακηζπνμζςπεφεηαζ απυ ιία απυπνςζδ ηδξ ηθίιαηαξ ημο βηνζ (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ
1998).

Εικόνα 2-60. α) Φάζκα ζπρλνηήησλ πνπ αληρλεχνληαη ζην ζθεδαδφκελν θχκα θαη β) παξνπζίαζε ηνπ θάζκαηνο
ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ (θιαβνχλνο and Θαλαζνχιαο 1998).

(C) Πιενλεθηήκαηα – κεηνλεθηήκαηα ησλ ζπζηεκάησλ ζπλερώλ θπκάησλ
Σα ζοζηήιαηα ζοκεπχκ ηοιάηςκ είκαζ αηνζαή ζηδ δζάβκςζδ ζηέκςζδξ ιε πμζμζηυ
πάκς απυ 50%. Σμ ιεβάθμ ιεζμκέηηδιά ημοξ, ςζηυζμ, είκαζ υηζ ζηενμφκηαζ δζαηνζηζηήξ
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ζηακυηδηαξ αάεμοξ, δδθαδή δεκ ιπμνμφκ κα δζαπςνίζμοκ ζήιαηα Doppler, πμο πνμένπμκηαζ
απυ δζαθμνεηζηά αββεία ζημ ίδζμ πεδίμ ακίπκεοζδξ, αθμφ μπμζμζδήπμηε ηζκμφιεκμξ ζηυπμξ ζημκ
ημζκυ ηυπμ ηδξ εηπειπυιεκδξ ηαζ ακζπκεουιεκδξ δέζιδξ πανάβεζ ζήια Doppler, ημ μπμίμ
ηαηαβνάθεηαζ (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).

(II) Παικηθόο Doppler (Pulsed Doppler)
Σα ζοζηήιαηα αοηά έπμοκ ιυκμ έκακ ιεηαθθάηηδ, μ μπμίμξ θεζημονβεί ηυζμ ζακ πμιπυξ
υζμ ηαζ ζακ δέηηδξ οπενήπςκ. Γδθαδή, μζ οπένδπμζ πανάβμκηαζ ηαηά παθιμφξ ηαζ ηα
ακαηθχιεκα ζήιαηα ελεηάγμκηαζ ςξ πνμξ ηδ ζοπκυηδηά ημοξ. Ακαθοηζηυηενα, δ θεζημονβία
ημοξ είκαζ δ ελήξ (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998):
Πανάβεηαζ μ 1μξ παθιυξ ηαζ ακζπκεφεηαζ ημ ακαηθχιεκμ ζήια φζηενα απυ ηαεμνζζιέκμ
πνμκζηυ δζάζηδια, έηζζ χζηε κα είκαζ βκςζηή δ απυζηαζδ ηδξ ηζκμφιεκδξ επζθάκεζαξ απυ ημ
ιεηαθθάηηδ. ηδ ζοκέπεζα, «απμζηέθθεηαζ» μ 2μξ παθιυξ ηαζ ακζπκεφεηαζ ημ ακαηθχιεκμ ζήια
ζε πνμηαεμνζζιέκμ πάθζ αθθά ιεβαθφηενμ πνμκζηυ δζάζηδια, έηζζ χζηε κα ελεηαζεεί ημ
αιέζςξ επυιεκμ απυ ημ 1μ δζάζηδια ds. (Δζηυκα 2-61) (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).

Εικόνα 2-61. Μέζνδνο Doppler θαηά παικνχο θαη ζρεκαηηθή απεηθφληζε εγθάξζηαο ηνκήο αγγείνπ (θιαβνχλνο and
Θαλαζνχιαο 1998).

Με ημκ ηνυπμ αοηυ παίνκμοιε πθδνμθμνίεξ, υπζ ιυκμ ζπεηζηά ιε ηδκ ηαπφηδηα ηςκ
ηζκμφιεκςκ επζθακεζχκ, αθθά ηαζ ιε ηδ εέζδ ημοξ (απεζηυκζζδ αζιμθυνςκ αββείςκ).
Ζ ιέεμδμξ αοηή πνδζζιμπμζείηαζ βζα:
i) απεζηυκζζδ εβηάνζζςκ ηαζ δζαιδηχκ ημιχκ αββείςκ,
ii) οπμθμβζζιυ ηδξ νμήξ ημο αίιαημξ,
iii) αηνζαή εηηίιδζδ ημο πχνμο ηίκδζδξ ηςκ ενοενχκ αζιμζθαζνίςκ, βζαηί, ζηδκ
πενίπηςζδ πμο οπάνπεζ πνυζθαημξ ενυιαμξ ιε ηα αημοζηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ ενοενχκ

106

αζιμζθαζνίςκ, δεκ απεζημκίγεηαζ ζηδκ οπενδπμημιμβναθία (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ
1998).
Σμ ιεβάθμ πθεμκέηηδια ηςκ παθιζηχκ οπενήπςκ είκαζ δ ορδθή δζαηνζηζηή ζηακυηδηα
αάεμοξ. Ζ ηεπκζηή παθιζηχκ οπενήπςκ Doppler, ζδζαίηενα ζε ζοκδοαζιυ ιε ορδθήξ
δζαηνζηζηήξ ζηακυηδηαξ B – scan ζοζηήιαηα, έπεζ βίκεζ απαναίηδημ ενβαθείμ ζηδκ ηθζκζηή πνάλδ
(ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).
Σμ ηφνζμ ιεζμκέηηδιά ημοξ είκαζ μ πενζμνζζιυξ ζηδ ιέβζζηδ ηαπφηδηα νμήξ αίιαημξ, πμο
ιπμνμφκ κα επελενβαζημφκ ιε αηνίαεζα. Σμφημ ζοιααίκεζ, επεζδή ηα ζοζηήιαηα αοηά παίνκμοκ
δείβιαηα απυ ηδ νμή ημο αίιαημξ ιε ηδ ζοπκυηδηα επακάθδρδξ ηςκ παθιχκ (P.R.R.), δ μπμία
είκαζ ζηαεενή βζα ηαεμνζζιέκμ αάεμξ. Αοηυ εέηεζ ηάπμζμ υνζμ ζηδ ιέβζζηδ ηαπφηδηα νμήξ
αίιαημξ, πμο ιπμνεί ημ ζφζηδια κα ακζπκεφζεζ (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).

(III) Έγρξσκνο Doppler (Color Doppler)
Μζα άθθδ ηεπκζηή απεζηυκζζδξ ηςκ αββείςκ ή, αηνζαέζηενα, ηδξ νμήξ αίιαημξ ζηα
αββεία είκαζ μ έβπνςιμξ Doppler. ηδκ αζπνυιαονδ οπενδπμημιμβναθζηή εζηυκα πνμζηίεεηαζ δ
έβπνςιδ απεζηυκζζδ ηςκ αββείςκ, πμο ααζίγεηαζ ζηδκ ακίπκεοζδ ημο ζήιαημξ Doppler. Ζ νμή
πνμξ ημ ιεηαθθάηηδ ακηζζημζπεί ζημ ηυηηζκμ πνχια ηαζ δ ακηίεεηδ ζημ ιπθε (ηθααμφκμξ and
Θακαζμφθαξ 1998).
Με ημ έβπνςιμ Doppler υπζ ιυκμ πνμζδζμνίγεηαζ μ αββεζαηυξ παναηηήναξ εκυξ
ιμνθχιαημξ, αθθά ιπμνμφιε κα παναημθμοεήζμοιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δζαθμνμπμζείηαζ δ
νμή ηαηά ημκ ηανδζαηυ ηφηθμ (π.π. ορδθή ηαπφηδηα ζε πενίπηςζδ ζηέκςζδξ) (Δζηυκα 2-62)
(ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).

Εικόνα 2-62. Block δηάγξακκα ελφο real-time δηζδηάζηαηνπ ζπζηήκαηνο έγρξσκεο απεηθφληζεο (θιαβνχλνο and
Θαλαζνχιαο 1998).
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(IV) Duplex scan
Ο ζοκδοαζιυξ ηδξ real – time οπενδπμημιμβναθίαξ (B-mode) ιε ζφβπνμκδ ηαηαβναθή
ημο ζήιαημξ Doppler απμηεθεί ηδ αάζδ ημο “duplex scanner”. Αοηή δ πνμζέββζζδ ηαεζζηά
δοκαηή ηδ ιεθέηδ νμήξ ημο αίιαημξ ζε επζθεβιέκεξ εέζεζξ ηδξ οπενδπμημιμβναθζηήξ εζηυκαξ,
ζοκήεςξ αββεία. ημ πάκς ιένμξ ηδξ εζηυκαξ δζαηνίκεηαζ δ real – time απεζηυκδζδ ιε ηδκ
ιέεμδμ B-mode, απυ ηδκ μπμία είκαζ βκςζηή δ αηνζαήξ εέζδ ημο ζδιείμο πμο ελεηάγεηαζ. Σμ
ζήια Doppler ηαηαβνάθεηαζ ζημ ηάης ιένμξ ηδξ εζηυκαξ, πάκς απυ ηδ ααζζηή βναιιή ακ δ
θμνά νμήξ ημο αίιαημξ είκαζ πνμξ ημ ιεηαθθάηηδ ηαζ ηάης ακ είκαζ ακηίεεηδ. Σμ duplex scan
πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ δζαθμνμδζάβκςζδ ηοζηζηχκ ιαγχκ απυ ηζξ αββεζαηέξ, ηαεχξ επίζδξ βζα
ημκ έθεβπμ ηδξ νμήξ ζηα αββεία (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).
Πανυθμ πμο μ παθιζηυξ οπένδπμξ έπεζ επίζδξ εζηυκα Β-mode εκζςιαηςιέκδ ζηδκ θήρδ
ημο, δζαθένεζ απυ ημκ Duplex οπένδπμ, δζυηζ έπεζ ζηαηζηή απεζηυκδζδ, πμο πανεδηε ζηδκ ανπή
ηδξ ηαηαβναθήξ ηαζ υπζ real – time, υπςξ ζημκ Duplex (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).

(V) Έγρξσκε απεηθόληζε ηαρύηεηαο (Color Velocity Imaging –
CVI)
Ζ CVI είκαζ ιζα ηεπκζηή απεζηυκζζδξ αββείςκ, πμο ααζίγεηαζ ζηδ ιέηνδζδ ηδξ ηαπφηδηαξ
ημο αίιαημξ άιεζα ηζ υπζ έιιεζα απυ ηδ ιεηααμθή ηδξ ζοπκυηδηαξ, υπςξ βίκεηαζ ζημ Doppler
(ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).
Ζ ιέεμδμξ είκαζ πζμ αηνζαήξ, έπεζ ηαθφηενδ ακηζζημζπία ηζιχκ ηαπφηδηαξ –
δζαααειίζεςκ πνςιάηςκ (δ έκηαζδ ημο πνχιαημξ ακηζζημζπεί ζηδκ έκηαζδ ημο ακζπκεουιεκμο
παθιμφ απυ ηδ ζοβηεηνζιέκδ ακαημιζηή πενζμπή), πμο ζδιαίκεζ υηζ μζ πενζμπέξ δζαθμνεηζηήξ
νμήξ απεζημκίγμκηαζ πζζηυηενα ηαζ μζ πμζμηζηέξ ιεηνήζεζξ είκαζ αηνζαέζηενεξ (Δζηυκα 2-63)
(ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).
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Εικόνα 2-63. Έγρξσκε απεηθφληζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αίκαηνο (θιαβνχλνο and Θαλαζνχιαο 1998).

(VI) Έγρξσκν M-mode
ημκ έβπνςιμ M-mode οπένδπμ, δ απεζηυκζζδ ηφπμο M-mode επζηαθφπηεηαζ ζηα ζδιεία
νμήξ ιε έβπνςια pixel, ηα μπμία ιε δζααάειζζδ πνχιαημξ ακαπανζζημφκ ηζξ δζάθμνεξ ηζιέξ ηδξ
ηαπφηδηαξ. Έηζζ, επί ηδξ ανπζηήξ μευκδξ δζαηνίκμκηαζ πενζμπέξ ιε βηνίγα pixel ηαζ δζααάειζζδ
θςηεζκυηδηαξ, αθθά ηαζ άθθεξ πενζμπέξ ιε έβπνςια pixel ηαζ δζααάειζζδ πνςιάηςκ. Ο
έβπνςιμξ M-mode οπένδπμξ μιμζάγεζ ιε ημκ έβπνςιμ Doppler οπένδπμ, ςξ πνμξ ημ βεβμκυξ ηδξ
επζηάθορδξ έβπνςιςκ pixel ζηδκ ανπζηή μευκδ, ιυκμ πμο δ ανπζηή μευκδ ζηδκ ιεκ πνχηδ
πενίπηςζδ είκαζ δ Μ-mode απεζηυκζζδ, εκχ ζηδκ δεφηενδ είκαζ δ B-mode απεζηυκζζδ
(ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).

(VII) Πιενλεθηήκαηα – κεηνλεθηήκαηα έγρξσκεο απεηθόληζεο
πςξ ακαθένεδηε πνμδβμοιέκςξ, ζηα ζοζηήιαηα έβπνςιδξ απεζηυκζζδξ νμήξ μζ
πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ιενζηέξ απυ ηζξ παναιέηνμοξ ηδξ νμήξ (θμνά / ηαπφηδηα)
πανμοζζάγμκηαζ αιέζςξ ζηδκ πναβιαηζημφ πνυκμο οπενδπμβναθζηή απεζηυκζζδ ζζηχκ, πςνίξ
ηδκ ακάβηδ ημπμεέηδζδξ πενζμπήξ εκδζαθένμκημξ απυ ημ πεζνζζηή. Απμηέθεζια είκαζ υηζ μ
πνυκμξ ελέηαζδξ ιεζχκεηαζ ηαζ μ πεζνζζιυξ βίκεηαζ εοημθυηενμξ (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ
1998).
Δπίζδξ, δ πανμοζίαζδ ιε πνχια ηδξ νμήξ επζηνέπεζ ηδκ ηαθφηενδ δζαηνζηζηυηδηα ηςκ
ιζηνχκ, ζδζαίηενα, αββείςκ ζηδκ εζηυκα. οβπνυκςξ, ηαζ δ ιέηνδζδ ηδξ βςκίαξ, πμο
ζπδιαηίγεηαζ απυ ηδ δέζιδ ηςκ οπενήπςκ ηαζ ημκ άλμκα ηδξ νμήξ αίιαημξ, είκαζ εοημθυηενδ
(ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).
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Ζ ορδθή ηζιή ηςκ ιδπακδιάηςκ, πμο πνμζθένμοκ έβπνςιδ απεζηυκζζδ ηδξ νμήξ, είκαζ
ιεζμκέηηδια. Γεκ οπάνπεζ ηαιία αιθζαμθία υηζ αοηή δ ιέεμδμξ ζημ ιέθθμκ, ιε ηδ ζοκεπή
δζεφνοκζδ ημο θάζιαημξ ηςκ ηθζκζηχκ εθανιμβχκ πμο ανίζηεζ, εα παίλεζ ζπμοδαίμ νυθμ ζηζξ
ιμκάδεξ ζαηνζηήξ απεζηυκζζδξ (ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).

2.5.5.3 Δπίδξαζε ηεο γσλίαο
Ζ ελίζςζδ Doppler ιαξ θέεζ υηζ δ βςκία ηδξ δέζιδξ Doppler ιε ηζξ βναιιέξ νμήξ είκαζ
πμθφ ζδιακηζηή. Ζ βςκία ε είκαζ ηνίζζιδξ ζδιαζίαξ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ ηαποηήηςκ
(Δζηυκα 2-64). ηακ δ δέζιδ ηςκ οπενήπςκ είκαζ πανάθθδθδ ζηδκ αζιαηζηή νμή (cos0 o = 1), δ
ιεηνμφιεκδ ηαπφηδηα είκαζ ηαζ δ πναβιαηζηή. Ακηίεεηα, υηακ δ δέζιδ ηςκ οπένδπςκ είκαζ
ηάεεηδ ζηδ νμή (cos90o = 0), δ ιεηνμφιεκδ ηαπφηδηα είκαζ ιδδεκζηή. οκεπχξ, υζμ ιζηνυηενδ
είκαζ δ βςκία, ηυζμ πζμ αλζυπζζημ είκαζ ημ απμηέθεζια ηδξ ιέηνδζδξ. Πναηηζηά, έπεζ
παναηδνδεεί υηζ βςκίεξ ιεβαθφηενεξ απυ 25o ιεηαλφ δέζιδξ οπενήπςκ ηαζ ηδξ οπυ ιεθέηδ
αζιαηζηήξ νμήξ δίκμοκ βεκζηά ηθζκζηά ιδ απμδεηηέξ εηηζιήζεζξ βζα ηδκ ηαπφηδηα (Kisslo and
Adams 2001).

Εικόνα 2-64. Δπίδξαζε γσλίαο ζηε κέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο (Kisslo and Adams 2001).
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Εικόνα 2-65. Μεηαβνιή ηνπ ζήκαηνο γηα δηάθνξεο γσλίεο.

2.5.6 θάικαηα Τπεξήρνπ
2.5.6.1 B-ηξόπνο απεηθόληζεο
Σα ηεπκζηά ζθάθιαηα (artifacts) ηςκ δζαβκςζηζηχκ οπενήπςκ ιπμνμφκ κα ηαηαηαβμφκ
ακάθμβα ιε ηδκ πνμέθεοζή ημοξ ζε δζάθμνεξ βεκζηέξ μιάδεξ, ιε αάζδ ηα θοζζηά θαζκυιεκα ηαζ
ηζξ ζδζυηδηεξ απεζηυκζζδξ. Άθθα απυ ηα ζθάθιαηα είκαζ πνμθακή ηαζ ςξ εη ημφημο δε
δδιζμονβμφκ μοζζαζηζηά πνμαθήιαηα ζηδ δζαβκςζηζηή ενιδκεία ηςκ εζηυκςκ. Τπάνπμοκ υιςξ
ηαζ ζθάθιαηα, ηα μπμία ιπμνεί κα μδδβήζμοκ ζε θαεειέκδ δζαβκςζηζηή ενιδκεία, εκχ
μνζζιέκα άθθα ζοπκά οπμδεζηκφμοκ ιε έιιεζμ ηνυπμ ηδ ζςζηή ενιδκεία (ηθααμφκμξ and
Θακαζμφθαξ 1998). Σα ηονζυηενα ζθάθιαηα είκαζ ηα ελήξ:
Α) θάικαηα δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο
Σα ζθάθιαηα αοηά πνμένπμκηαζ απυ ηδκ πενζμνζζιέκδ αλμκζηή ηαζ πθάβζα δζαηνζηζηή
ζηακυηδηα ηςκ ζοζηδιάηςκ οπενδπμβναθίαξ, ηαεχξ ηαζ απυ ημ πάπμξ ηδξ ημιήξ, υπςξ μνίγεηαζ
απυ ηδ δζάζηαζδ ηδξ δέζιδξ ηάεεηα πνμξ ημ επίπεδμ ζάνςζδξ.
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Β) θάικαηα θαηεύζπλζεο
Έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ ηαηεφεοκζδ πνμχεδζδξ ηαζ είκαζ βεςιεηνζηήξ θφζδξ. Δλδβμφκηαζ
ακ θδθεεί οπυρδ δ πναβιαηζηή ηαζ θαζκμιεκζηή ηαηεφεοκζδ ηδξ δέζιδξ ηςκ οπενήπςκ ζημοξ
ζζημφξ, ιεηά απυ πμθθαπθέξ ακαηθάζεζξ ηαζ δζαεθάζεζξ ζηζξ δζάθμνεξ ακαηθαζηζηέξ επζθάκεζεξ.
Γ) θάικαηα εμαζζέλεζεο
Πνμηαθμφκηαζ ηονίςξ απυ θαζκυιεκα ηεπκδηήξ ελαζεέκζζδξ ή εκίζποζδξ ηδξ έκηαζδξ
ηςκ ακαηθάζεςκ ηαζ πενζθαιαάκμοκ ηα ζθάθιαηα ζηίαζδξ θυβς δζάεθαζδξ, εκίζποζδξ ηαζ
εζηζαηήξ εκίζποζδξ.
Γ) Φαηλόκελν Specle
ηακ απεζημκίγεηαζ ιζα πενζμπή εκυξ ζζημφ, υπμο μζ απμζηάζεζξ ηςκ ζηεδαζηχκ ιεηαλφ
ημοξ είκαζ ιζηνυηενεξ απυ ημ υνζμ ηδξ αλμκζηήξ δζαηνζηζηήξ ζηακυηδηαξ ημο ζοζηήιαημξ, δ δπχ
απυ ηάεε αημιζηυ (λεπςνζζηυ) ακαηθαζηήνα «ζοβηνμφεηαζ» ιε ηζξ ακηίζημζπεξ ηςκ άθθςκ
ακαηθαζηήνςκ ηαζ μζ ημνοθέξ ηςκ ζδιάηςκ (πμο ηαεμνίγμοκ ηδ εέζδ ηςκ θςηεζκχκ ηδθίδςκ)
δεκ είκαζ ζηζξ ίδζεξ εέζεζξ, υπςξ αοηέξ εα έπνεπε κα ηαεμνίγμκηαζ απυ ηάεε λεπςνζζηή δπχ.
Έηζζ, ημ οπυδεζβια ηδξ εζηυκαξ δεκ είκαζ ημ ίδζμ, υπςξ ημ οπυδεζβια ηςκ ζηεδαζηχκ. Σμ
θαζκυιεκμ αοηυ ηαθείηαζ “Specle”.
Δ) θάικαηα άιιεο πξνέιεπζεο
ημοξ δζαβκςζηζημφξ οπενήπμοξ παναηδνμφκηαζ ζοπκά ηαζ άθθα ζθάθιαηα, ηα αίηζα ηςκ
μπμίςκ δζαθένμοκ απυ ηα υζα έπμοκ ήδδ ακαθενεεί, υπςξ ηα ζθάθιαηα ακηίθδρδξ (μπηζηέξ
απάηεξ), ηα ζθάθιαηα ενιδκείαξ (ακενχπζκμξ πανάβμκηαξ), μ ευνοαμξ, η.θπ (ηθααμφκμξ and
Θακαζμφθαξ 1998).
οιπεναζιαηζηά, μ πεζνζζηήξ ηςκ ζοζηδιάηςκ δζαβκςζηζηήξ οπενδπμημιμβναθίαξ,
πένα απυ ηζξ ζαηνζηέξ βκχζεζξ ηαζ ηζξ βκχζεζξ ηςκ ανπχκ θεζημονβίαξ, πνέπεζ κα έπεζ ιζα
λεηάεανδ ακηίθδρδ ηςκ πζεακχκ ηεπκζηχκ ζθαθιάηςκ, βζα κα ιπμνεί κα απμθεφβεζ παβίδεξ ή
κα ηα πνδζζιμπμζεί ζακ πνυζεεηεξ πθδνμθμνίεξ, πμο οπμαμδεμφκ ηδ δζαβκςζηζηή δζαδζηαζία
(ηθααμφκμξ and Θακαζμφθαξ 1998).

2.5.6.2 Τπέξερνο Doppler
(I) Aliasing
ηδ ζηαηζζηζηή, ηδκ επελενβαζία ζήιαημξ ηαζ ηα βναθζηά ηςκ δθεηηνμκζηχκ
οπμθμβζζηχκ ημ Aliasing ακαθένεηαζ ζε έκα θαζκυιεκμ, ημ μπμίμ πνμηαθεί δζαθμνεηζηά ζοκεπή
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ζήιαηα κα ιδ βίκμκηαζ δζαηνζηά, υηακ δεζβιαημθεζπημφκηαζ. Ακαθένεηαζ, επίζδξ, ζηδ
δζαζηνέαθςζδ πμο ζοκηεθείηαζ υηακ έκα ζήια ακαηαηαζηεοάγεηαζ ζακ «πθαζηυ υκμια» (alias)
ημο αοεεκηζημφ ζήιαημξ. Κμζηχκηαξ ιζα ρδθζαηή θςημβναθία, δ ακαηαηαζηεοή αοηή βίκεηαζ
απυ έκα display ή απυ ιζα ζοζηεοή εηηφπςζδξ, ηαεχξ ηαζ απυ ηα ιάηζα ιαξ ηαζ ημκ εβηέθαθυ
ιαξ. Ακ δ ακαηαηαζηεοαζιέκδ εζηυκα δζαθένεζ απυ ηδκ αοεεκηζηή, αοηυ ημ μπμίμ αθέπμοιε
είκαζ έκα alias. Έκα πμθφ απθυ, μπηζηυ ηαζ ηαεδιενζκυ πανάδεζβια aliasing ζημκ ημιέα ημο
video είκαζ υηακ μ ηνμπυξ εκυξ αοημηζκήημο θαίκεηαζ κα πενζζηνέθεηαζ ανβά ή αηυια ηαζ
ακηίζηνμθα: ημ aliasing έπεζ αθθάλεζ ηδ ζοπκυηδηα πενζζηνμθήξ ημο. Σζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ
πμο παναηδνείηαζ ημ θαζκυιεκμ ημο aliasing, ημ ζήια είκαζ πενζμδζηυ (Kisslo and Adams 2001).

Εικόνα 2-66. Σξηγιψρηλε βαιβίδα θαη ξνή εληφο απηήο. Ζ πνιπρξσκία νθείιεηαη ζην θαηλφκελν Aliasing (Kisslo and
Adams 2001).

ηζξ απεζημκίζεζξ ιε ηδ ιέεμδμ Doppler, ηυζμ δ δζάηαλδ υζμ ηαζ δ ζοπκυηδηα ηςκ
οπενήπςκ ηαεμνίγμοκ ηζξ ηαπφηδηεξ, ζηζξ μπμίεξ παναηδνείηαζ ημ aliasing. Λζβυηενμ aliasing
ζοκακηάηαζ ζηζξ δζαηάλεζξ ιε παιδθυηενεξ ζοπκυηδηεξ, εκχ πνεζαγυιαζηε ορδθέξ ζοπκυηδηεξ
βζα ηδκ επίηεολδ ορδθυηενδξ ακάθοζδξ. ηδκ μευκδ ημ aliasing θαίκεηαζ ηαεχξ, υηακ
αολάκμκηαζ μζ ιέζεξ ηαπφηδηεξ, ζοκακηχκηαζ πζμ θαιπενά πνχιαηα, ιέπνζ ημ ζδιείμ υπμο
λεηζκά ημ aliasing, μπυηε μζ πζμ θαιπενέξ απμπνχζεζξ ημο βαθάγζμο ηαζ ημο ηυηηζκμο
ζοκοπάνπμοκ ηαζ είκαζ βεζημκζηέξ. Πναηηζηά, ζε ζδιεία ζηα μπμία εα πενίιεκε ηακείξ κα δεζ ηδκ
πζμ θαιπενή απυπνςζδ, π.π. ημο βαθάγζμο, απεζημκίγεηαζ ηυηηζκμ θυβς aliasing, δδιζμονβχκηαξ
ζηδκ μευκδ έκα «ιςζασηυ» (Δζηυκα 2-66) (Kisslo and Adams 2001).

(II) θάικα θαζξεπηηδόκελνπ εηδώινπ
Σμ ζθάθια ηαενεπηζγυιεκμο εζδχθμο απμηεθείηαζ απυ έκα υιμζμ θάζια πνυκμοηαπφηδηαξ, πμο ειθακίγεηαζ πάκς ηαζ ηάης απυ ηδ βναιιή ημο ιδδεκυξ (Δζηυκα 2-67).
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οιααίκεζ ζε ιεβάθεξ βςκίεξ ελέηαζδξ, ζδζαίηενα ζε παιδθέξ ακαθμβίεξ ζήιαημξ – ήπμο, υηακ
απαζηείηαζ ιεβάθδ αφλδζδ ζζπφμξ απυ ημ θήπηδ, βζα κα εκημπίζεζ αζεεκή ζήιαηα Doppler. Αοηυ
έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ δζαπυηζζδ ημο ακζπκεοηή θάζδξ ελαζηίαξ ηςκ ζζπονχκ ζδιάηςκ
θυνηςζδξ απυ ημοξ αηίκδημοξ δζαζημνπζζηέξ (Taylor and Holland 1990).

Εικόνα 2-67. θάικα θαζξεπηηδφκελνπ εηδψινπ. Ζ αθηίλα ηνπ ππέξερνπ είλαη ζρεδφλ θάζεηε κε ηελ αξηεξία, κε
ζπλέπεηα ε θνξά ηεο ξνήο λα κελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί θαη κία ζχλζεηεο κνξθήο ξνή λα θαίλεηαη εμίζνπ θαη ζηηο
δχν πιεπξέο ηνπ άμνλα (Taylor and Holland 1990).

(III) θάικα θαηεύζπλζεο ηεο ξνήο
Σα έβπνςια ιδπακήιαηα οπενήπςκ δεκ έπμοκ ηοπμπμζδεεί αηυια, αθθά ζοκήεςξ ημ
ιπθε δδθχκεζ ηίκδζδ πνμξ ημ ιεηαηνμπέα ηαζ ηυηηζκμ ηίκδζδ απυ ημ ιεηαηνμπέα. Έηζζ, υηακ μζ
ανηδνίεξ απμηθίκμοκ, είκαζ δζαθμνεηζηά πνςιαηζζιέκεξ ηαζ ημ ιπθε δεκ ζδιαίκεζ θθεαζηή νμή
(Δζηυκα 2-68). Δπζπνυζεεηα, ιε έκα ενβαθείμ ημιεαηήξ ημιμβναθίαξ, δ ίδζα ανηδνία εα
πανμοζζάζεζ ιπθε πνχια υηακ ημ αίια εα πενκάεζ πνμξ ημκ ιεηαηνμπέα, απμοζία νμήξ υηακ μ
ιεηαηνμπέαξ εα ανίζηεηαζ ζε ζςζηέξ βςκίεξ πνμξ αοηήκ ηαζ ηυηηζκδ απυπνςζδ υηακ δ νμή
βίκεηαζ απυ ηαζ ζηδκ ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ απυ ημ ιεηαηνμπέα (Δζηυκα 2-68). Καεχξ δ βςκία ε
ιζηναίκεζ ζε ηάεε άηνδ ηδξ ημιεαηήξ ημιμβναθίαξ, δ ηαπφηδηα εα ειθακίζεζ αφλδζδ. Ζ
ειπεζνία εα ιαξ επζηνέρεζ κα ακαβκςνίγμοιε ηέημζα ζθάθιαηα (Taylor and Holland 1990).
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Εικόνα 2-68. θάικα θαηεχζπλζεο ηεο ξνήο. ην πξψην ζρήκα νη αξηεξίεο απνθιίλνπλ θαη ην κπιε δειψλεη άιιε
θαηεχζπλζε, ελψ ζην δεχηεξν ζρήκα νη απνρξψζεηο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε γσλία ηνπ κεηαηξνπέα σο πξνο ηε ξνή
(Taylor and Holland 1990).

(IV) Υξσκαηηζκόο βηνινγηθήο θίλεζεο
ε έβπνςια ελανηήιαηα νμήξ, ηάεε ηίκδζδ πνςιαηίγεηαζ ιε πνχια ηαζ αοηυ ιπμνεί κα
πνμηαθέζεζ εζθαθιέκδ εκηφπςζδ νμήξ. Έπεζ παναηδνδεεί, βζα πανάδεζβια, ζημκ αοπέκα εκυξ
παζδζμφ, υπμο δ έβπνςιδ νμή οπμδήθςκε ηδκ πανμοζία ρεοδμακεονφζιαημξ, ηαηά ηδ
πεζνμονβζηή επέιααζδ κα δζαπζζηςεεί υηζ πνυηεζηαζ βζα ημ πενζεπυιεκμ ιζαξ ηφζηδξ δ μπμία
ζηζθμβφνζγε ιε ηδ ιμνθή ηδξ ηίκδζδξ, πμο βίκμκηακ ζηδ βεζημκζηή ηανςηζδζηή ανηδνία. Ζ
ακαπκμή ιπμνεί κα δχζεζ αζηναπζαίμ ζθάθια ζηα υνβακα ηδξ ημζθίαξ ηαζ δ πνήζδ ιυκμ
ημζπχιαημξ-θίθηνμο βζα κα ακαζνέζεζ ηέημζεξ παιδθέξ ζοπκυηδηεξ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ
απχθεζα ζδιακηζηήξ δζαζημθζηήξ νμήξ. Έκαξ ηαηαζηεοαζηήξ πανήβαβε ηχνα έκα δζαπςνζζηή
πμθοαπμηθζκυκηςκ ηζκήζεςκ, πμο απαθείθεζ ημ ακαπκεοζηζηυ ζθάθια, εκχ δζαηδνεί ηδ
δζαζημθζηή νμή (Taylor and Holland 1990).
Σμ ζοκδεέζηενμ πνυαθδια πμο έπεζ ζπέζδ ιε ημκ εζθαθιέκμ εκημπζζιυ νμήξ, είκαζ δ
παθιζηή ηίκδζδ ηςκ ημζπςιάηςκ ηςκ αββείςκ πμο ελεηάγμκηαζ. Γζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο
πνμαθήιαημξ πνδζζιμπμζείηαζ εζδζηυ θίθηνμ ημζπχιαημξ, πμο οπάνπεζ ζπεδυκ ζε ηάεε
οπενδπμηανδζμβνάθμ. Σμ θίθηνμ ημζπςιάηςκ εκυξ ζοζηήιαημξ Doppler πενζμνίγεζ ή ελαθείθεζ
ηδ παιδθμφ εφνμοξ ηαζ παιδθήξ ζοπκυηδηαξ δπχ, πμο πανάβεηαζ απυ ημοξ ανβά ηζκμφιεκμοξ
ακαηθαζηήνεξ, υπςξ ημ ημίπςια ιζαξ θθέααξ. Αοηυ ηαεανίγεζ ηδκ εζηυκα ημο θάζιαημξ ηαζ
πνμθαιαάκεζ ηδκ επζηάθορδ παιδθμφ εφνμοξ ηαζ ορδθήξ ζοπκυηδηαξ δπμφ νμήξ απυ
ακηίζημζπεξ ηδξ ηίκδζδξ ημο ημζπχιαημξ (Nyland and Matoon 1995).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3

ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ

3.1 ΔΗΑΓΧΓΖ
Ακ ηαζ ημ ηάεε ηεθάθαζμ απμηεθεζιάηςκ ειπενζέπεζ ηαζ έκα οπμηεθάθαζμ ημο ζδίμο
ηίηθμο, ηνίεδηε ζηυπζιμ κα βίκεζ ηαζ ιζα πανυιμζα εζδζηή εζζαβςβζηή εκυηδηα, πμο εα
δζεοηνζκίγεζ ηαζ εα ζοκδέεζ ηα ηνία ηεθάθαζα απμηεθεζιάηςκ ιεηαλφ ημοξ (4μ, 5μ ηαζ 6μ
ηεθάθαζμ). ε αοηά ηεθάθαζα, πανυθμ πμο βίκεηαζ ακαθμνά ηςκ μνβάκςκ ιέηνδζδξ ηαζ ηςκ
θμβζζιζηχκ, δεκ δίδεηαζ ηαιία πεναζηένς ελήβδζδ ηαζ πθδνμθμνία βζ' αοηά. ηδκ πανμφζα
εκυηδηα, υιςξ, εα βίκεζ ιζα πνμζπάεεζα κα επελδβδεεί δ ζημπζιυηδηα, μ ηνυπμξ θεζημονβίαξ
αθθά ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ μνβάκςκ ιέηνδζδξ ηαζ υπμζςκ άθθςκ οθζηχκ
πνδζζιμπμζήεδηακ. Δπίζδξ, εα πανμοζζαζεεί ακαθοηζηά ημ πνςηυημθθμ ηςκ πεζναιάηςκ,
ζοιπενζθαιαάκμκηαξ υθεξ ηζξ ιεηνήζεζξ ηςκ ηεθαθαίςκ, χζηε κα βίκεζ πζμ ηαηακμδηυ, υηζ δεκ
έβζκακ ηνία δζαθμνεηζηά πνςηυημθθα, αθθά έκα πνςηυημθθμ ιε ηνεζξ λεπςνζζηέξ μιάδεξ
απμηεθεζιάηςκ.

3.2 ΕΧΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ
ηδκ πανμφζα ιεθέηδ πνδζζιμπμζήεδηακ ζοκμθζηά 30 ανζεκζημί πμίνμζ, δζαζηαφνςζδξ
ιεηαλφ Large White ηαζ Landrace, ιε ζςιαηζηυ αάνμξ 75±3 kg. Ζ έκανλδ ηδξ ιεθέηδξ
μνζμεεηήεδηε ιε ηδκ ηοπαζμπμίδζδ ηςκ πμίνςκ ζε ηνεζξ πεζναιαηζηέξ μιάδεξ ηςκ 8, μζ μπμίεξ
εοεακαηχεδηακ ηδ δεφηενδ, ηέηανηδ ηαζ δςδέηαηδ εαδμιάδα απυ ηδ πεζνμονβζηή επέιααζδ.
Μεηά ημ πέναξ πεζναιάηςκ δ πνχηδ μιάδα ζοιπθδνχεδηε ιε 5 αηυια, θεάκμκηαξ ημκ ανζειυ
ηςκ 13. Σμ πανυκ δζδαηημνζηυ ελέηαζε ηονίςξ ημοξ πμίνμοξ ηδξ δφμ εαδμιάδςκ (5μ ηαζ 6μ
ηεθάθαζμ), αθθά ηαζ έκακ πμίνμ ηςκ ηεζζάνςκ (4μ ηεθάθαζμ). Ζ επζθμβή ημο γςζημφ αοημφ
πνυηοπμο έβζκε θυβς ηδξ ακαθμβίαξ πμο πανμοζζάγμοκ μζ πμίνμζ ζε ζπέζδ ιε ημκ άκενςπμ ζηδκ
αββεζαηή ακαημιία ηαζ θοζζμθμβία, ηαεχξ ηαζ ζημ ιέβεεμξ ηςκ αββείςκ (ΠΔΝΔΓ 2003).
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Καηά ημ πνυκμ παναιμκήξ ηςκ πμίνςκ ζηδ Μμκάδα Εςζηχκ Πνμηφπςκ ημο Κέκηνμο
Πεζναιαηζηήξ Υεζνμονβζηήξ ημο Η.ΗΒ.Δ.Α.Α., ημοξ δυεδηε εθεφεενδ πνυζααζδ ζε ηνμθή ηαζ
κενυ (ad libitum), εκχ μζ ζοκεήηεξ πενζαάθθμκημξ ήηακ απυθοηα εθεβπυιεκεξ ηαζ ζηαεενέξ.
Δζδζηυηενα, οπήνπε 12 χνεξ θςξ (300 lux 1 ιέηνμ πάκς απυ ημ δάπεδμ) ηαζ 12 χνεξ ζημηάδζ,
ιέζς ηαηάθθδθμο πνμκμδζαηυπηδ. Ζ εενιμηναζία ημο δςιαηίμο ήηακ ζηαεενά νοειζζιέκδ
ζημοξ 22±2 °C ηαζ δ ζπεηζηή οβναζία ζημ 55±5%. Ζ πίεζδ ημο δςιαηίμο ήηακ ζηαεενά
ανκδηζηή 0,6 Pascal .
Σμ ενεοκδηζηυ πνςηυημθθμ εβηνίεδηε απυ ηδκ Δπζηνμπή Βζμδεζηήξ ημο Η.ΗΒ.Δ.Α.Α. ηαζ
απυ ηδκ Κηδκζαηνζηή Τπδνεζία ηδξ Νμιανπίαξ Αεδκχκ ηαζ εηδυεδηε δ οπ’ ανζειυκ Κ/8818
άδεζα εηηέθεζδξ πεζναιαηζζιμφ. Ζ πεζναιαηζηή ιεθέηδ ηαεχξ ηαζ υθεξ μζ ενβαζηδνζαηέξ
ακαθφζεζξ πναβιαημπμζήεδηακ ζημ Κέκηνμ Πεζναιαηζηήξ Υεζνμονβζηήξ ηαζ ημ Κέκηνμ
Ακμζμθμβίαξ ημο Η.ΗΒ.Δ.Α.Α.

3.3 OΡΓΑΝΑ ΜΔΣΡΖΔΧΝ
3.3.1 Τπεξερνθαξδηνγξάθνο Vivid 7 – GE
Ο οπενδπμηανδζμβνάθμξ (Δζηυκα 3-1) πμο πνδζζιμπμζήεδηε ήηακ ηδξ GE Healthcare, ημ
ιμκηέθμ Vivid7 Dimension (Vivid7, GE Medical Systems, Milwaukee, WI, USA). Σμ
ζοβηεηνζιέκμ ιμκηέθμ έπεζ πμθθμφξ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμξ θεζημονβίαξ: ηδκ ιέεμδμ 2D (Bmode), ακαημιζηυ ηαζ έβπνςιμ Μ-mode, παθιζηυ, ζοκεπέξ ηαζ έβπνςιμ Doppler. Πένα απυ
αοηέξ ηζξ ιεευδμοξ έπμοκ πνμζηεεεί ηαζ κέεξ μζ μπμίεξ πμζμηζημπμζμφκ ηδκ ηίκδζδ ημο
ημζπχιαημξ: tissue velocity imaging (TVI), tissue tracking, strain rate, strain ηαζ tissue
synchronization imaging (TSI). θα ηα δεδμιέκα ηαζ ηα απμηεθέζιαηα, πμο πνμένπμκηαζ απυ
ηδκ πνήζδ ηςκ παναπάκς ιεευδςκ, είκαζ δοκαηυκ κα απμεδηεοημφκ ζε ιμνθή Dicom, πμο έπεζ
ημ πνμηένδια ηδξ ζοιααηυηδηαξ ιεηαλφ ιδπακδιάηςκ

(GE-Healthcare 2003; GE-

MedicalSystems 2003). Έκα αηυιδ απυ ηα ιεβάθα πθεμκεηηήιαηα ημο ιμκηέθμο, έκακηζ ημο
ακηαβςκζζιμφ, είκαζ δ ζδζυηδηα TruScan, πμο οπάνπεζ βεκζηυηενα ζηδκ μζημβέκεζα ηςκ
ιδπακδιάηςκ Vivid ηαζ αθμνά ηδκ δοκαηυηδηα απμεήηεοζδξ ηςκ δεδμιέκςκ ζηδκ πνςημβεκή
(raw) ιμνθή ημοξ, πςνίξ ηδκ απχθεζα πθδνμθμνίαξ ηαηά ηζξ δζαδμπζηέξ επελενβαζίεξ. Δπίζδξ,
ζδιακηζηή είκαζ δ δοκαηυηδηα TrueSpeed ηςκ έβπνςιςκ θήρεςκ, υπμο δ αολδιέκδ ηαπφηδηα
πθαζζίμο (frame rate) δίκεζ ηδκ εοπένεζα βζα αηνζαέζηενδ ακαπανάζηαζδ ηςκ νμχκ (GEMedicalSystems 2001). Σέθμξ, ημ ιμκηέθμ παναηηδνίγεηαζ ηαζ απυ ενβμκμιζηή ζπεδίαζδ ηαζ
απθυηδηα ζηδκ πνήζδ ημο (GE-Healthcare 2005).
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Γζα ηζξ ιεηνήζεζξ πνδζζιμπμζήεδηακ δφμ ηεθαθέξ ημο οπενδπμηανδζμβνάθμο.

ηζξ

πνμεβπεζνδηζηέξ δζαδενιαηζηέξ ιεηνήζεζξ πνμηζιήεδηε δ Linear Array ηεθαθή 12L (511,5MHz, Δζηυκα 3-2). Ζ ηεθαθή αοηή πανέπεζ ιεβάθδ εοηνίκεζα ζε επζθακεζαηά αββεία, υπςξ
αοηυ ηδξ ελεηαγυιεκδξ ηανςηίδαξ, θυβς ηδξ ορδθήξ ζοπκυηδηαξ θεζημονβίαξ, εκχ ηαοηυπνμκα
έπεζ ιεβάθμ πάηδια, δζεοημθφκμκηαξ ηδκ ελέηαζδ ηδξ πενζμπή, αθμφ ηαθφπηεζ ιεβάθδ έηηαζδ.
Γζα ηζξ δζεβπεζνδηζηέξ, υιςξ, ιεηνήζεζξ δεκ ιπμνμφζε κα πνδζζιμπμζδεεί, επεζδή δεκ ιπμνεί κα
εζζαπεεί ζε νεοζηυ ηαζ επεζδή είκαζ πμθφ ιεβάθδ, βζ' αοηυ πνμηζιήεδηε δ δζεβπεζνδηζηή ηεθαθή
i13L (8-13 ΜΖz) (GE-MedicalSystems 2003).

Εικόνα 3-1 Φσηνγξαθία ηνπ ππεξερνθαξδηνγξάθνπ Vivid7, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο κεηξήζεηο ππεξήρνπ.
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Εικόνα 3-2 Φσηνγξαθία ηεο θεθαιήο 12L, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ πξνεγρεηξεηηθφ ππέξερν.

3.3.2 Αθηηλνζθνπηθό ύζηεκα BV Libra – Philips
Σμ BV Libra (Philips Medical Systems, P.M.G Surgery, The Netherlands) είκαζ έκα
ηζκδηυ αηηζκμζημπζηυ ζφζηδια C-arm (Δζηυκα 3-3). Αηηζκμζημπζηυ, δζυηζ έπεζ ηδκ δοκαηυηδηα
κα εηπέιπεζ αυναηδ αηηζκμαμθία αηηίκςκ Υ, ηδκ μπμία ιεηαηνέπεζ ζε μναηυ θςξ, ιε ηδκ ανςβή
θεμνζγμοζχκ μοζζχκ, πμο θςημαμθμφκ υηακ πθήηημκηαζ απυ αηηίκεξ Υ ή β (Μπνζηάκκζηα
1981a; Μπνζηάκκζηα 1981b). Ζ ιεηαηνμπή αοηή βίκεηαζ ζε πναβιαηζηυ πνυκμ πάκς ζηδκ μευκδ
ημο ιδπακήιαημξ, δζεοημθφκμκηαξ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ηδκ επίηεολδ πθδεχναξ πεζνμονβζηχκ
επειαάζεςκ (μνεμπεδζηή, αββεζμπεζνμονβζηή, κεονμπεζνμονβζηή ηηθ) (Philips-Electronics
2006). Χξ C-arm παναηηδνίγεηαζ θυβς ημο ζπεδζαζιμφ ημο, πμο μιμζάγεζ ιε ημ ηεθαθαίμ
αββθζηυ βνάιια "C". Ζ ζπεδίαζδ αοηή επζηνέπεζ ηδκ απνυζημπηδ ιεηαηίκδζδ ημο
αηηζκμζημπζημφ ζε μπμζμδήπμηε πχνμ παναζηεί ακάβηδ πνήζδξ ημο.
Σμ ζοβηεηνζιέκμ ιμκηέθμ λεπςνίγεζ βζα ηδκ εοημθία ζηδκ ιεηαηίκδζδ ημο, υκηαξ
εθαθνφ, ιζηνυ ζε ιέβεεμξ ηαζ ιε δοκαηυηδηα εφημθήξ αθθαβήξ πνμζακαημθζζιμφ ζε ιζηνυ
πχνμ. Πένα απυ ημ υηζ είκαζ εφπνδζημ, πανέπεζ ηαζ θήρεζξ ορδθήξ εοηνίκεζαξ, πάνδ ζηδκ
ηεπκμθμβία charge coupled device (CCD) ηαζ ημοξ ακαιμνθμζημπζημφξ θαημφξ ημο. Δπίζδξ,
ιεζχκεζ ημκ πνυκμ ενβαζίαξ ιε αθβυνζειμοξ βζα ηδκ αοημιαημπμίδζδ δζαθυνςκ θεζημονβζχκ,
αθθά ηαζ ιέζς ημο real pulse fluoro mode, επζηοβπάκεηαζ δ θήρδ εοηνζκχκ εζηυκςκ ιε ηδκ ιίζδ
δυζδ αηηζκμαμθίαξ, πνμζηαηεφμκηαξ αζεεκείξ ηαζ πνμζςπζηυ (Philips-MedicalSystems 2001;
Philips-Electronics 2006). Σέθμξ, έβζκε ηαζ ιζα ακααάειζζδ ημο θμβζζιζημφ ηαζ ημο hardware
δίκμκηαξ ηαζ ηδκ δοκαηυηδηα ρδθζαηήξ αθαζνεηζηήξ αββεζμβναθίαξ DSA (Digital Subtraction
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Angiography), ιε ηδκ μπμία ήηακ εθζηηή δ επζθεηηζηή απεζηυκζζδ ιυκμ ηςκ ζηζαβναθμφιεκςκ
αββείςκ, ηαεχξ ηαζ δ απμεήηεοζδ ηςκ θήρεςκ ζε DVD.
ηα πεζνάιαηα πνδζζιμπμζήεδηε ημ αηηζκμζημπζηυ βζα ηδκ θήρδ αββεζμβναθζχκ, πμο
ζηζαβναθμφζακ ηδκ θθεαζηή ακαζηυιςζδ ηαηά ημ πείναια ηδξ εοεακαζίαξ. Απυ ηζξ θήρεζξ
αοηέξ, ιεηά απυ μνζζιέκεξ παναδμπέξ ηαζ πεναζηένς επελενβαζία, πνμέηορε δ βεςιεηνία ηαζ ημ
πθέβια ημο οπμθμβζζηζημφ ιμκηέθμο.

Εικόνα 3-3 Σν αθηηλνζθνπηθφ ζχζηεκα BV Libra ηεο Philips, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πείξακα επζαλαζίαο.

3.3.3 Πεξηαγγεηαθά Ρνόκεηξα – Transonic
Σα πενζαββεζαηά νμυιεηνα (Transonic Systems, Ithaca, NY, USA) είκαζ πανμπυιεηνα
ορδθήξ αηνίαεζαξ, πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ in vivo (ζε γχκηεξ μνβακζζιμφξ) ηαζ in vitro (ζε
πεζναιαηζηέξ ηαηαζηεοέξ). To ηονίςξ ηιήια ημοξ απμηεθείηαζ απυ έκα ηέθοθμξ, πμο ειπενζέπεζ
δφμ πζεγμηνοζηάθθμοξ, μζ μπμίμζ ηαηά εκαθθαβή, άθθμηε εηπέιπμοκ ηαζ άθθμηε θαιαάκμοκ
οπενήπμοξ. Απέκακηζ απυ αοημφξ είκαζ ημπμεεηδιέκμξ ζε ζηαεενή εέζδ ηαζ έκαξ ακαηθαζηήναξ,
μ μπμίμξ εηηνέπεζ ηδκ ανπζηή ηαηεφεοκζδ ηδξ δέζιδξ απυ ημ πνχημ πζεγμηνφζηαθθμ ιε ζημπυ
κα ηδκ ηαηεοεφκεζ πνμξ ημκ δεφηενμ (Transonic 2002a).
Ζ ανπή θεζημονβίαξ ημοξ (Δζηυκα 3-4) ααζίγεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ δ ιεηααμθή ηδξ
ηαπφηδηαξ νμήξ ιεηααάθθεζ ηαζ ημκ πνυκμ δζέθεοζδξ (transit-time) ημο οπενήπμο. Έηζζ, υηακ ιζα
απεζνμζηχκ δζαζηάζεςκ δέζιδ οπενήπμο δζένπεηαζ απυ ημ νεοζηυ ηαηά ηδκ θμνά νμήξ, θηάκεζ
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ηαπφηενα ζημκ δέηηδ απυ υηζ υηακ πδβαίκεζ εκάκηζα ζε αοηήκ. Αοηή δ δζαθμνά ζημοξ πνυκμοξ
δζέθεοζδξ απμδεζηκφεηαζ υηζ είκαζ ακάθμβδ ημο βζκμιέκμο ηδξ ιέζδξ ηαπφηδηαξ επί ηδκ εκενβή
δζαδνμιή ημο οπενήπμο, δδθαδή ημ ιήημξ ηαηά ημ μπμίμ ακζπκεφεηαζ ηίκδζδ νεοζημφ. Ζ πανμπή
οπμθμβίγεηαζ, πάνδ ζηδκ δοκαηυηδηα εονείαξ δέζιδξ αηηζκμαυθδζδξ (wide beam illumination),
ςξ ημ

άενμζζια ηςκ βζκμιέκςκ πμνδήξ-ηαπφηδηαξ ζηδκ ζοκμθζηή δζαημιή ημο αββείμο

(Transonic 2002a).
Σα πανμπυιεηνα ηαηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημοξ πενζζημζπίγμοκ ηα αββεία, βζ' αοηυ ηαζ
μκμιάγμκηαζ πενζαββεζαηά. Μεηαλφ, υιςξ, ηςκ πζεγμηνοζηάθθςκ, ημο ακαηθαζηήνα ηαζ ημο
αββείμο οπάνπμοκ ηεκά, ηα μπμία ακ δεκ ηαθοθεμφκ εα είκαζ αδφκαημξ μ οπμθμβζζιυξ ηδξ
πανμπήξ, δζυηζ μ αέναξ εα ακαηθάζεζ υθδ ηδκ δέζιδ. Γζ' αοηυ ηαζ ιεηαλφ αββείμο ηαζ
πανμπυιεηνμο εζζάβεηαζ αημοζηζηυ ιέζμ, ηαηάθθδθδξ αημοζηζηήξ ειπέδδζδξ (Transonic
2002b).
Σα νμυιεηνα ηδξ Transonic έπμοκ πμθθά πθεμκεηηήιαηα ζε ζπέζδ ιε ημκ ακηαβςκζζιυ,
βζ' αοηυ ηαζ έπμοκ επζηναηήζεζ ςξ ιέεμδμξ ακαθμνάξ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ πανμπήξ in vivo.
Κάπμζα απυ ηα πνμηενήιαηα είκαζ: α) ακελανηδζία ηςκ απμηεθεζιάηςκ απυ ηδκ δζάιεηνμ ημο
αββείμο ηαζ ημ πνμθίθ ηαπφηδηαξ, αθμφ ιεηνείηαζ δ

εκενβή1 επζθάκεζα δζαημιήξ ηαζ δ

πναβιαηζηή ηαηακμιή ηδξ ηαπφηδηαξ ηάεε πνμκζηή ζηζβιή, πςνίξ παναδμπέξ, α) δ ζπεηζηή
ακελανηδζία ηςκ απμηεθεζιάηςκ απυ ηδκ βςκία θήρδξ, β) ηαζ δ απθυηδηα ζηδκ πνήζδ ημο
(Transonic 1995). Πανυθα ηα πνμακαθενεέκηα πθεμκεηηήιαηα δ αηνίαεζα ηδξ ιεευδμο
ηοιαίκεηαζ ζημ 10-15%, ελαζηίαξ ηονίςξ ηδξ ακμιμζυιμνθδξ εοαζζεδζίαξ ζε αθθαβέξ ηδξ
ηαπφηδηαξ πάκς ζηδκ δζαημιή ημο αββείμο (Transonic 2002b).
ημ πθαίζζμ ηςκ πεζναιάηςκ πνμηζιήεδηακ ηονίςξ ηα πανμπυιεηνα PSB4 ηαζ PSB6,
υπςξ επίζδξ ηα RB4 ηαζ RB6, βζαηί μζ ζοκήεεζξ δζάιεηνμζ ηςκ αββείςκ ήηακ βφνς ζηα 4-6 mm.
ηδκ πενίπηςζδ ηςκ εοεακαζζχκ είπε ηφπεζ, ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ, κα παναιμνθςεεί ηυζμ ημ
αββείμ, χζηε κα λεπενάζεζ ανηεηά ηα 6 mm, μπυηε πνδζζιμπμζήεδηε ημ PSB8 ή PAX8 (Δζηυκα
3-5) (Transonic 2002a).
Οζ ιεηνήζεζξ πμο έβζκακ ιε ηα πενζαββεζαηά νμυιεηνα ηαζ ακαθένμκηαζ ζηδκ πανμφζα
δζδαηημνζηή δζαηνζαή, πνδζζιμπμζήεδηακ ηαζ ζηα δφμ πεζνάιαηα βζα ημκ έθεβπμ ηδξ
αζιμδοκαιζηήξ ζζμννμπίαξ ηαζ ημο ζζμθμβζζιμφ ηςκ νμχκ, απυ ηαζ πνμξ ημ ιυζπεοια. Δπίζδξ,

1

Χξ εκενβή παναηηδνίγεηαζ δ επζθάκεζα ηδξ δζαημιήξ ημο αββείμο ζηδκ μπμία εκημπίγεηαζ ηίκδζδ νεοζημφ, δδθαδή
δ επζθάκεζα ημο πνμθίθ ηαπφηδηαξ ηαζ υπζ δ επζθάκεζα ημο ημζπχιαημξ, πμο ιπμνεί ζε παεμθμβζηέξ ηαηαζηάζεζξ κα
είκαζ πμθφ αολδιέκδ.
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ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ εοεακαζίαξ μζ πανμπέξ απμηέθεζακ μνζαηέξ ζοκεήηεξ, ιαγί ιε ηδκ πίεζδ
ηςκ εκδμαββεζαηχκ ηαεεηήνςκ, βζα ημ οπμθμβζζηζηυ ιμκηέθμ.

Εικόνα 3-4 Πεξηγξαθηθή εηθφλα ηεο αξρήο ιεηηνπξγίαο ησλ πεξηαγγεηαθψλ ξνφκεηξσλ θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο
ηνπο (Transonic 2002a).

Εικόνα 3-5 Γχν απφ ηα είδε πεξηαγγεηαθψλ ξνφκεηξσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα πεηξάκαηα (Transonic 2002a).
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3.3.4 Δλδναγγεηάθνο θαζεηήξαο πίεζεο SPC 420 – Millar
Γζα ηδκ ιέηνδζδ ηδξ πίεζδξ πνδζζιμπμζήεδηε μ αζζεδηήναξ πίεζδξ SPC 420 (Δζηυκα
3-6) ηδξ Millar, o μπμίμξ παναηηδνίγεηαζ ςξ εκδμαββεζαηυξ ηαεεηήναξ πίεζδξ. 1)
Δκδμαββεζαηυξ: δζυηζ εζζάβεηαζ εκηυξ ηςκ αββείςκ ηαζ ηαηεοεφκεηαζ ιέζα απυ αοηά ζημ ζδιείμ
πνμμνζζιμφ ημο. 2) Καεεηήναξ: δζυηζ είκαζ θεπηυξ ζςθήκαξ, πμο εζζπςνεί ζε ημζθυηδηεξ ημο
ακενςπίκμο ζχιαημξ, υπςξ ηα αββεία, βζα ενεοκδηζημφξ ζημπμφξ. Ο ζοβηεηνζιέκμξ ηαεεηήναξ
ιεηνάεζ ηδκ πίεζδ ζε δφζημθα πνμζαάζζιεξ πενζμπέξ, ιε ηδκ αμήεεζα ιεηαθθάηηδ πίεζδξ, πμο
ηαηαβνάθεζ ηδκ πίεζδ ζε πναβιαηζηυ πνυκμ (Millar and Smith 1999; Millar-Instruments 2004).
Οζ πενζζζυηενμζ ηαεεηήνεξ ηδξ Millar Instruments, Inc., υπςξ ηαζ μ πνμηείιεκμξ,
ααζίγμκηαζ ζηδκ παηέκηα ημο Huntly D. Millar (Millar and Smith 1999), πμο απμηεθεί
επακάζηαζδ ζημ εέια ηδξ in vivo ηαηαβναθήξ πίεζδξ, επζηοβπάκμκηαξ ορδθή αηνίαεζα ζε
ζοκδοαζιυ ιε ιζηνυ ιέβεεμξ. Μζηνυ ιέβεεμξ είπε ήδδ επζηεοπεεί ιε ημοξ ιεηαθθάηηεξ fluid
filled ηαζ μπηζηχκ ζκχκ, αθθά ηαζ μζ δφμ οζηενμφζακ ζμαανά ζημ εέια ηδξ αηνίαεζαξ. Απυ ηδκ
άθθδ μζ ιεηαθθάηηεξ διζαβςβχκ είπακ αηνίαεζα, αθθά αολδιέκμ ιέβεεμξ. Ζ παηέκηα ζοκδφαζε
ηα πνμηενήιαηα ηαζ ηςκ δφμ πνδζζιμπμζχκηαξ ιεηαθθάηηδ διζαβςβμφ ημπμεεηδιέκμο ζηδ
πανάπθεονδ επζθάκεζα ημο άηνμο ημο ηαεεηήνα (Δζηυκα 3-7), εκχ ηαοηυπνμκα ηαθφπηεηαζ απυ
ιμκςηζηυ ζηνχια, πμο ημ πνμζηαηεφεζ απυ οβνά (ππ αίια), ημο πενζαάθθμκηα πχνμο.
Γζα ηδκ ιεθέηδ ιαξ πνδζζιμπμζήεδηε ημ ιμκηέθμ SPC 420 (Millar-Instruments 2004),
πμο έπεζ εκενβυ ιήημξ 120mm, δζάιεηνμ 5F ηαζ είκαζ θηζαβιέκμ απυ πμθομονεεάκδ. Οζ
ιεηνήζεζξ πμο έβζκακ ιε αοηυ πνδζζιμπμζήεδηακ ςξ μνζαηέξ ζοκεήηεξ ζημ οπμθμβζζηζηυ
ιμκηέθμ, αθθά ηαζ βζα ηδκ ελέηαζδ ηςκ ζδζμηήηςκ ημο ημζπχιαημξ, ιε ηδκ δδιζμονβία ηαιπφθςκ
εζςηενζηήξ δζαιέηνμο, εκδμηζηυηδηαξ ηαζ δζαηαζζιυηδηαξ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ πίεζδ.
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Εικόνα 3-6 Δλδναγγεηαθφο θαζεηήξαο Millar ζε εηθφλα φπνπ θαίλνληαη θαη ηα δχν ηνπ άθξα, ην άθξν πνπ ζπλδέεηαη
κε ηελ θνλζφια ζηελ νπνία γίλεηαη ε κεηαηξνπή ησλ ηηκψλ ηνπ ειεθηξηθνχ ζήκαηνο ζε ηηκέο πίεζεο, αιιά θαη ην άιιν
ηνπ άθξν πνπ έρεη ελζσκαησκέλν ησλ κεηαιιάθηε πίεζεο κε εκηαγσγφ (Millar-Instruments 2004).

Εικόνα 3-7 Πάλσ, επηκήθεο ηνκή ηνπ ελδναγγεηαθνχ θαζεηήξα, φπνπ θαίλεηαη θαη ν κεηαιιάθηεο εκηαγσγνχ ζηελ
παξάπιεπξε επηθάλεηα ηνπ άθξνπ. Κάησ, άλνςε ηνπ θαζεηήξα πίεζεο, φπνπ δηαθξίλεηαη ην άλνηγκα ζηελ παξάπιεπξε
επηθάλεηα κέζα ζην νπνίν ππάξρεη θαη ν κεηαιιάθηεο (Millar and Smith 1999; Millar-Instruments 2004).
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3.3.5 Aιια όξγαλα
Γζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηςκ ιεηνήζεςκ πνδζζιμπμζήεδηακ ηαζ άθθα υνβακα (Δζηυκα
3-8) πένα απυ ηα πνμακαθενεέκηα. Γεκ εα βίκεζ, υιςξ, θεπημιενήξ ακάθοζδ ημοξ, δζυηζ δεκ
έβζκακ απυ ημκ οπμρήθζμ δζδάηημνα, αθθά απυ ημκ Δθεοεένζμ Κνίεανδ ηαζ ηδκ Αεδκά Γζαββίκδ,
δ μπμίμζ ενβάζηδηακ ζηα πθαίζζα ημο ζδίμο ενεοκδηζημφ πνμβνάιιαημξ, βζα ηδκ απυηηδζδ ημο
δζημφ ημοξ δζδαηημνζημφ ηίηθμο. Σα υνβακα πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζηδκ ζοκενβαζία ημοξ ιε ημ
πανυκ δζδαηημνζηυ είκαζ: α) μζ πζεγμηνφζηαθθμζ Sonometrics (Sonometrics Co, Ontario,
Canada) βζα ηδκ ιέηνδζδ ηδξ ελςηενζηήξ δζαιέηνμο ηαηά ηδκ ιεθέηδ ηδξ ιδπακζηήξ ημο
ημζπχιαημξ (4μ ηεθάθαζμ) α) ημ ζηενεμζηυπζμ (Stemi 2000C; Carl Zeiss Optical) βζα ηδκ
ιέηνδζδ ηδξ ελςηενζηήξ δζαιέηνμο ηςκ αββείςκ βζα ηδκ ίδζα ιεθέηδ (4μ ηεθάθαζμ) β) μ
ιζηνμηυιμξ (Leica RM 2125; Leica, Nussloch, Germany) βζα ηδκ ημπή ηςκ ζζηχκ ζε θεπηέξ
θέηεξ, μζ μπμίεξ ζηδκ ζοκέπεζα αάθηδηακ ιε δζάθμνεξ πνχζεζξ (4μ, 5μ ηαζ 6μ ηεθάθαζμ) δ) ημ
μπηζηυ ιζηνμζηυπζμ (Olympus CX31; Olympus, Tokyo, Japan) ιε ημ μπμίμ πάνεδηακ εζηυκεξ
ιεβάθδξ εζηίαζδξ ηαζ ορδθήξ ακάθοζδξ, χζηε κα βίκμοκ μζ οπμθμβζζιμί ημο πάπμοξ η.η.θ. (4 μ,
5μ ηαζ 6μ ηεθάθαζμ).

Εικόνα 3-8 Σα φξγαλα κεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο άιινπο δχν ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο. Πάλσ
αξηζηεξά νη πηεδνθξχζηαιινη, πάλσ δεμηά ην ζηεξενζθφπην, θάησ αξηζηεξά ην νπηηθφ κηθξνζθφπην θαη θάησ δεμηά ν
κηθξνηφκνο.
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3.4 ΛΟΓΗΜΗΚΟ
Γζα κα βίκμοκ μζ δζάθμνεξ ιεηνήζεζξ ημο δζδαηημνζημφ πνδζζιμπμζήεδηε ιζα πθδεχνα
πνμβναιιάηςκ ημο ειπμνίμο. Σμ οπμθμβζζηζηυ ιμκηέθμ έβζκε ιε ηδκ ανςβή ηνζχκ ηονίςξ
πνμβναιιάηςκ. Ζ δδιζμονβία ηδξ βεςιεηνίαξ ηαζ ημο πθέβιαημξ ημο οπμθμβζζηζημφ ιμκηέθμο
έβζκε ιε ημκ πνμεπελενβαζηή GAMBIT. Ζ επίθοζδ ημο πεδίμο νμήξ έβζκε ιε ημ ειπμνζηυ
ηχδζηα πεπεναζιέκςκ υβηςκ Fluent. H ιεηεπελενβαζία ηςκ απμηεθεζιάηςκ βζα ηδκ
ακαπανάζηαζδ ιεηααθδηχκ ζε δζάθμνεξ πενζμπέξ ημο πεδίμο νμήξ έβζκε πάθζ ιε ημ Fluent ηαζ
βζα ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ηθίζδξ ηδξ δζαηιδηζηήξ ηάζδξ ιε ημ πνυβναιια ζπεδζαζιμφ 2D ηαζ 3D
βναθδιάηςκ Tecplot (4μ ηεθάθαζμ).
Κάπμζα απυ ηα πνμβνάιιαηα ήηακ πμθφ ελεζδζηεοιέκα ηαζ είπακ άιεζδ ζπέζδ ιε ημ
υνβακμ ιέηνδζδξ. ηδκ ηαηδβμνία αοηή ακήηεζ ημ ECHOPAC, ημ μπμίμ παναηηδνίγεηαζ ςξ
ιεηεπελενβαζηήξ ηςκ ηαηαβναθχκ ημο οπενδπμηανδζμβνάθμο. Με αοηυ έβζκακ υθμζ μζ
οπμθμβζζιμί πμο αθμνμφζακ ημκ παθιζηυ οπένδπμ (5μ ηεθάθαζμ). Δπίζδξ έβζκε ηαζ δ ελαβςβή
ηςκ δζαθυνςκ θήρεςκ ζε αζοιπίεζηεξ εζηυκεξ ηφπμο tif, εθυζμκ πνμδβήεδηε αεθηζζημπμίδζδ
ηδξ εζηυκαξ ιε αθαίνεζδ εμνφαμο η.η.θ., ιε απχηενμ ζημπυ ηδκ ιεηέπεζηα επελενβαζία ημοξ ζε
ηχδζηεξ MATLAB, πμο ακαπηφπεδηακ απυ ημκ οπμρήθζμ δζδάηημνα (6μ ηεθάθαζμ). Άθθμ
ελεζδζηεοιέκμ πνυβναιια είκαζ ηαζ ημ SonoSoft, ημ μπμίμ είκαζ εβηαηεζηδιέκμ ζημκ Ζ/Τ, πμο
πανέπεηαζ ιε ημοξ πζεγμηνφζηαθθμοξ Sonometrics. ημκ οπμθμβζζηή αοηυ, δεκ ηαηαβνάθμκηαζ
ιυκμ μζ δζάιεηνμζ πμο οπμθμβίγμκηαζ απυ ημοξ πζεγμηνφζηαθθμοξ, αθθά ηαζ υθεξ μζ άθθεξ in
vivo ηαηαβναθέξ ζοθθέβμκηαζ ζε αοηυκ, Σμ θμβζζιζηυ αοηυ πνδζζιεφεζ ζηδκ ακάθοζδ
ιμκμδζάζηαημο ζήιαημξ (πανμπέξ, πζέζεζξ η.η.θ.). Με αοηυ ηάκαιε ιζα πνμεπελενβαζία ζηα
ζήιαηα πανμπήξ ηαζ πίεζδξ, πνζκ εζζαπεμφκ ζηδκ MATLAB βζα κα πνμζανιμζημφκ ηαζ
ζοκανηήζεζξ ηφπμο Fourier 8δξ ηάλδξ.
ε πμθθμφξ οπμθμβζζιμφξ ιεηαπεζνζζηήηαιε ηαζ ημ ειπμνζηυ παηέημ MATLAB. Σμ
ιεβάθμ πθεμκέηηδια ημο θμβζζιζημφ αοημφ είκαζ δ πθδεχνα ηςκ έημζιςκ πνμβναιιάηςκ ηαζ
ενβαθείςκ, πμο ιπμνμφκ κα ζοκδοαζημφκ ιε ηδκ ακάπηολδ κέμο ηχδζηα. Έηζζ, ιε ημ Curve
Fitting Toolbox ηδξ MATLAB πνμζανιυζαιε ζηα ζήιαηα πανμπήξ ηαζ πίεζδξ ζοκανηήζεζξ
Fourier 8δξ ηάλδξ, ηδξ μπμίεξ πνδζζιμπμζήζαιε ςξ μνζαηέξ ζοκεήηεξ (4μ ηεθάθαζμ). Αηυιδ, ιε
έκα απθυ ηχδζηα, πμο ακαπηφπεδηε ζηα πθαίζζα ημο δζδαηημνζημφ, οπμθμβίζηδηακ μζ
ζοκηεηαβιέκεξ ηςκ αββείςκ απυ ιζα εζηυκα, ηζξ μπμίεξ ζηδκ ζοκέπεζα εζζαβάβαιε ζημ GAMBIT
(4μ ηεθάθαζμ). Σέθμξ, πνδζζιμπμζήεδηε δ MATLAB βζα ηδκ δδιζμονβία εηηεηαιέκμο ηχδζηα,
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ιε ημκ μπμίμ έβζκε επελενβαζία εζηυκαξ οπενήπμο ηφπμο έβπνςιμο M-mode ηαζ πνμέηορακ μζ
ηαπφηδηεξ, μζ πανμπέξ ηαζ μζ δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ (6μ ηεθάθαζμ).
Άθθα πνμβνάιιαηα, πμο πνδζζιμπμζήεδηακ, ήηακ ηάπμζα ζηαηζζηζηά παηέηα. Έηζζ,
επζθέλαιε ημ GraphPad Prism βζα ηδκ δδιζμονβία νααδμβναιιάηςκ ηαζ βζα ημκ έθεβπμ
ζδιακηζηυηδηαξ ηςκ δζαθμνχκ ιεηαλφ ζοβηνζκυιεκςκ ιεβεεχκ, ιε paired ηαζ unpaired t-test (5μ
ηαζ 6μ ηεθάθαζμ). Γζα ηζξ ζοζπεηίζεζξ, υιςξ, ηαζ ηα δζαβνάιιαηα ημοξ πνδζζιμπμζήζαιε ημ
SPSS (5μ ηαζ 6μ ηεθάθαζμ).
Κάπμζα αηυιδ πνμβνάιιαηα πμο ακαθένμκηαζ ιεκ ζημ πνςηυημθθμ, αθθά δεκ
πνδζζιμπμζήεδηακ απυ ημκ οπμρήθζμ δζδάηημνα είκαζ ηα πνμβνάιιαηα επελενβαζίαξ εζηυκαξ
Sigma Scan Pro ηαζ ημ Image Pro Plus (4μ ηεθάθαζμ). To πνχημ πνδζζιμπμζήεδηε βζα ημκ
οπμθμβζζιυ ημο ειααδμφ ηδξ εβηάνζζαξ δζαημιήξ ημο ημζπχιαημξ. Σμ δεφηενμ πνδζζιμπμζήεδηε
βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ πμζμζηχκ ημθθαβυκμο, εθαζηίκδξ, θείςκ ιτζηχκ ηοηηάνςκ ηαζ πάπμοξ
ηδξ ανηδνίαξ (5μ ηαζ 6μ ηεθάθαζμ) ηαζ ηδξ θθέααξ (4μ ηεθάθαζμ).
Σέθμξ ζε δζάθμνεξ εκδζάιεζεξ επελενβαζίεξ ιεηαπεζνζζηήηαιε ηαζ άθθα πνμβνάιιαηα
εονείαξ πνήζδξ, ηα μπμία δεκ ζπμθζάγμοιε. Σέημζα είκαζ ημ EXCEL, Grapher, Corel Print House
ηαζ Paint Shop Pro.

3.5 ΜΔΘΟΓΟΗ
Παναηάης εα ελεηαζεεί ημ πεζνμονβζηυ ηαζ ιεηνδηζηυ πνςηυημθθμ, πμο αημθμοεήεδηε
βζα ημ πείναια ηδξ ακαζηυιςζδξ ηαζ ηδξ εοεακαζίαξ. Σμ γςζηυ ιμκηέθμ ηαζ ηα αββεία, πμο
επζθέπηδηακ, ηαεχξ ηαζ εκ βέκεζ ημ πεζνμονβζηυ πνςηυημθθμ ααζίζηδηακ ζηδκ ιεθέηδ ηςκ
Rotmans et al. (Rotmans, Velema et al. 2003). Αλίγεζ κα επζζδιακεεί υηζ δ ζεζνά ηςκ
ιεηνήζεςκ, υπςξ πανμοζζάγεηαζ ζημ πανυκ ηεθάθαζμ, απμηεθεί ημ πνςηυημθθμ πμο ηεθζηά
επζηνάηδζε, δζυηζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ 30 πεζναιάηςκ πανμοζζάζηδηε δ ακάβηδ κα βίκμοκ
ιζηνμαθθαβέξ. Αοηέξ έβζκακ βζα δζάθμνμοξ θυβμοξ, υπςξ ακααάειζζδ ή αβμνά κέμο ελμπθζζιμφ,
ζδζαζηενυηδηεξ ηάπμζςκ γχςκ ηαζ αεθηζχζεζξ ζηδκ δζελαβςβή ημο πεζνάιαημξ. Βέααζα, ηέημζεξ
πνμζανιμβέξ ιπμνεί κα άθθαγακ ζδιακηζηά ηα απμηεθέζιαηα ιαξ, ηαεζζηχκηαξ αδφκαηδ ή
ακμφζζα ηδκ υπμζα ζφβηνζζδ. Αοηέξ μζ αθθαβέξ, υιςξ, επδνέαζακ ηονίςξ ηζξ αζιμδοκαιζηέξ
ιεηνήζεζξ ηαζ υπζ ηδκ πεζνμονβζηή δζαδζηαζία, άνα ζζημθμβζηά δεκ δδιζμονβμφζακ πνυαθδια.
ζμ βζα ηδκ πμζυηδηα ηςκ αζιμδοκαιζηχκ απμηεθεζιάηςκ, πάθζ δεκ οπήνπε μοζζαζηζηυ
πνυαθδια, δζυηζ απυ ηδκ ιζα μζ πενζπηχζεζξ πμο ελεηάζηδηακ αθμνμφζακ ηδκ ηεθεοηαία μιάδα
γχςκ, ηδξ ιζαξ εαδμιάδαξ, υπμο είπε πζα ηοπμπμζδεεί ημ πνςηυημθθμ (ηεθάθαζμ 5 μ ηαζ 6μ),
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αθθά ηαζ απυ ηδκ άθθδ δεκ επζηνάπδηακ αθθαβέξ πμο ιεηέααθθακ ζδιακηζηά ηζξ ζοκεήηεξ.
Δλαίνεζδ απμηεθεί ημ 4μ ηεθάθαζμ, ζημ μπμίμ ιεθεηάιε γςζηυ πνυηοπμ εκυξ ιδκυξ, αθθά αοηυ
απμηεθεί ιειμκςιέκδ πενίπηςζδ, πμο δεκ ζοβηνίκεηαζ ιε άθθεξ.
ηδκ ζεζνά ηςκ ιεηνήζεςκ πμο πενζβνάθμκηαζ παναηάης, ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ηαζ
ιεηνήζεζξ, πμο δεκ έβζκακ απυ ημκ οπμρήθζμ δζδάηημνα, αθθά απυ ημκ Κνίεανδ Δθεοεένζμ ηαζ
ηδκ Αεδκά Γζαββίκδ, ζε δζδαηημνζηά ημο ζδίμο ενεοκδηζημφ πνμβνάιιαημξ.. Οζ ιεηνήζεζξ αοηέξ
ακαθένμκηαζ, δζυηζ ζοζπεηίζηδηακ ιε ηα αζιμδοκαιζηά απμηεθέζιαηα ημο πανυκημξ
δζδαηημνζημφ. Απυ ημοξ δφμ πνμακαθενεέκηεξ οπμρήθζμοξ δζδάηημνεξ έβζκακ, υιςξ, ηαζ άθθεξ
ιεηνήζεζξ, αθθά επεζδή δεκ πανμοζίαγακ ηάπμζα ζοκάθεζα ιε ηα απμηεθέζιαηα ημο πανυκημξ
δζδαηημνζημφ, δεκ βίκεηαζ ακαθμνά ημοξ. Ο ακαβκχζηδξ, πμο εα ήεεθε πενζζζυηενεξ
πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε αοηέξ, παναπέιπεηαζ ζηα δζδαηημνζηά ηςκ οπμρήθζςκ δζδαηηυνςκ.
Δπίζδξ, δεκ βίκεηαζ ακαθμνά ηαζ ζε ιεηνήζεζξ ημο ζδίμο οπμρδθίμο δζδάηημνα, πμο ακ ηαζ
έβζκακ, δεκ ηαηέθδλακ ζε ηάπμζμ ζοιπέναζια, πμο κα πανμοζζάγεηαζ εηηεκέζηενα ζε επυιεκα
ηεθάθαζα απμηεθεζιάηςκ.

3.5.1 Πείξακα Αλαζηόκσζεο
3.5.1.1 Πξηλ ηελ επέκβαζε
Έλζ διένεξ πνζκ ηδ πεζνμονβζηή επέιααζδ, ζηα γςζηά πνυηοπα άνπζζακ κα πμνδβμφκηαζ
αηεηοθμζαθοηζθζηυ μλφ ζε δυζδ 100 mg/διένα (Salospir Unipharm), 75 mg/διένα
ηθμπζδμβνέθδ (Plavix Sanofi Aventis) ηαζ 25 mg/διένα δζβμλίκδ (Digoxin Sandoz) ιέπνζ ηαζ
ηδκ εοεακαζία ημοξ, εκχ δ πμνήβδζδ ημο ηεθεοηαίμο ζηαιαημφζε μηηχ διένεξ ιεηά ηδκ
επέιααζδ. Σμ πνμδβμφιεκμ ανάδο ηδξ πεζνμονβζηήξ επέιααζδξ, ηα γςζηά πνυηοπα δεκ έθααακ
ηνμθή, εκχ πνζκ ηδκ εζζαβςβή ημοξ ζημ πεζνμονβείμ πνμκανηχεδηακ εκδμιοσηά ιε ιε 10 mg/kg
ηεηαιίκδξ (Imalgen Merial), 4 mg/kg αγαπενυκδξ (Suicalm Jansen-Cilag) ηαζ 0,05 mg/kg
αηνμπίκδξ (Atropine; Demo). Ζ ακαζζεδζία πμνδβήεδηε δεηαπέκηε θεπηά ανβυηενα ιε
εκδμθθέαζα πμνήβδζδ 0,9 mg/kg πνμπμθυθδξ (Diprivan 1% w/v; AstraZeneca). Καηά ηδ
δζάνηεζα ηδξ πμνήβδζδξ ακαζζεδζίαξ, δ πίεζδ ημο αίιαημξ εθεβπυηακ ιδ επειααηζηά ακά ηνία
θεπηά. Γζα ημκ έθεβπμ ηδξ ηανδζαηήξ θεζημονβίαξ, ημ γςζηυ πνυηοπμ είπε ζοκδεεεί ιε ζοζηεοή
Dash2000 Pro (GE, USA) ιε ηα ακάθμβα δθεηηνυδζα. Ζ πμνήβδζδ ακαζζεδηζημφ ζοκεπίζηδηε
ιε εζδζηή ζοζηεοή (MDS Matrx; Orchard Park, NY, USA) ηαζ ηα γςζηά πνυηοπα ιεηά ηδ
δζαζςθήκςζή ημοξ ζοκδέεδηακ ιε ακαπκεοζηήνα υβημο (Hallowell EMC, Model 2000,

129

Pittsfield, MA, USA). Ζ ζοκέπζζδ ηδξ ακαζζεδζίαξ έβζκε ιε ηδ πμνήβδζδ ιίβιαημξ
ζεαμθθμονάκδξ (Sevorane; Abbott) 3-5 % (vaporizer setting) ηαζ μλοβυκμο.
Σέθμξ, πνζκ ανπίζεζ δ επέιααζδ ηαζ εκχ ημ γςζηυ πνυηοπμ ήηακ οπυ ήπζα ηαηαζημθή
έβζκε δζαδενιαηζηυξ οπένδπμξ ιε ηδκ δπμαυθμ ηεθαθή, βναιιζηήξ δζάηαλήξ 12L (5-11,5 ΜΖz)
ημο οπενδπμηανδζμβνάθμο (Vivid7, GE Medical Systems, Milwaukee, WI, USA). Δλεηάζηδηακ
εβηανζίςξ ηαζ ηαηά ιήημξ, ιε ηδκ ιέεμδμ έβπνςιμο ηαζ παθιζημφ Doppler ηαεχξ ηαζ ιε ημκ
έβπνςιμ Μ-mode οπένδπμ, δ πανμπή ηαζ δ δζάιεηνμξ ηδξ ηανςηίδαξ, αθθά ηαζ εκ βέκεζ δ νμή
ηαζ δ ακαημιία ηςκ αββείςκ ηδξ πενζμπήξ. Γζα ηδκ έζς ζθαβίηζδα ήηακ αδφκαημκ κα βίκμοκ μζ
ιεηνήζεζξ, δζυηζ δ παιδθή πίεζδ ημο αββείμο ηαοηυπνμκα ιε ηα θεπηά ημζπχιαηα ημο, είπακ ςξ
απμηέθεζια δ παναιζηνή δζαδενιαηζηή ζοιπίεζδ κα πνμηαθεί ηαζ δζαημπή ηδξ νμήξ.

3.5.1.2 Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο
Κάης απυ άζδπηεξ ζοκεήηεξ, έβζκε επζιήηδξ ημιή ηαηά ηδ ιέζδ βναιιή ημο ηναπήθμο,
ιε ηδκ μπμία απμηαθφθηδηακ ηαζ παναζηεοάζηδηακ δ δελζά ημζκή ηανςηίδα ανηδνία ηαζ δ
μιυπθεονδ έζς ζθαβίηζδα θθέαα. Γζα ηδκ απμθοβή αββεζμζπαζιμφ ημπμεεηήεδηε πάκς ζημ
αββείμ βάγα δζαπμηζζιέκδ ιε παπααενίκδ (5 mg/ml). Δπαημθμφεδζακ κέεξ ιεηνήζεζξ ιε ημκ ίδζμ
οπενδπμηανδζμβνάθμ, αθθά ιε ηδκ δζεβπεζνδηζηή ηεθαθή, βναιιζηήξ δζάηαλδξ i13L (8-13
ΜΖz), ελαζηίαξ ηδξ ιζηνήξ επζθάκεζαξ επαθήξ, ηδξ δοκαηυηδηαξ άιεζδξ επαθήξ ιε ημκ οπυ
ελέηαζδ ζζηυ ηαζ ηδξ ζηεβακυηδηαξ, πμο πανμοζζάγεζ ζε εκδεπυιεκδ επαθή ιε οβνά, υπςξ ημ
αίια. Σεθζηά, υιςξ, δ ηεθαθή δεκ αημφιπδζε άιεζα ημ αββείμ, βζαηί ζημπυξ ημο πεζνάιαημξ
ήηακ κα βίκεζ δ ακαζηυιςζδ ηαζ κα πναβιαημπμζδεμφκ ιεηνήζεζξ ηαζ ζε δεφηενμ πείναια.
Χζηυζμ, βζα κα βίκεζ αοηυ, ήηακ ακαβηαίμ βζα ηδκ επζαίςζδ ημο πμίνμο, δ δζαηήνδζδ άζδπηςκ
ζοκεδηχκ. Γζ' αοηυ ημ θυβμ πνδζζιμπμζήεδηε ιζα εζδζηή απμζηεζνςιέκδ εήηδ. Δκηυξ ημο
εδηανίμο, δ πενζμπή βφνς απυ ηδκ ηεθαθή πθδνχεδηε ιε βέθδ οπενήπμο ημο ειπμνίμο, ιε
αημοζηζηή ειπέδδζδ ημκηά ζε εηείκδ ημο αζμθμβζημφ ζζημφ. Έπμκηαξ πζα θάαεζ ηα ηαηάθθδθα
ιέηνα, έβζκακ ιεηνήζεζξ ηαηά ηδκ επζιήηδξ ημιήξ ιε ηδκ ιέεμδμ Doppler ηαζ Μ-mode, βζα ημκ
οπμθμβζζιυ ηδξ νμήξ (ηαπφηδηεξ ηαζ πανμπέξ.) ηαζ ιεηνήζεζξ ηαηά ηδκ εβηάνζζα ημιή ιε ηδκ
ιέεμδμ color Doppler, βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ δζαζηάζεςκ ημο αββείμο. Γζα ηδκ ηάεε
πενίπηςζδ, έβζκακ 3 ηαηαβναθέξ δζάνηεζαξ 4 sec, πμο ζοκήεςξ ζοιπενζεθάιαακακ 3-5
ηανδζαημφξ παθιμφξ.
ηδκ ζοκέπεζα, άνπζζε δ δζαδζηαζία δδιζμονβίαξ ηδξ ΑΦΔ. Πνζκ απυ ημοξ πεζνζζιμφξ
ζηα αββεία πμνδβήεδηε δπανίκδ (iv, 200 IU/kg). Ζ ανηδνία απμθζκχεδηε ιε ηδ πνήζδ
αηναοιαηζηχκ θααίδςκ ηαζ πναβιαημπμζήεδηε ανηδνζμημιή ιήημοξ 8 mm.. Μζα ηεθζημπθάβζα
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ακαζηυιςζδ βςκίαξ 45 ιμζνχκ δδιζμονβήεδηε πνδζζιμπμζχκηαξ έκα ζοκεπέξ, 8-0 νάιια
πμθοπνμποθεκίμο ηαζ δ ΑΦΔ πναβιαημπμζήεδηε ιε ηδ πνήζδ εκυξ θεπηυημζπμο, εκζζποιέκμο ιε
δαηηοθίμοξ, e-PTFE ιμζπεφιαημξ, δζαιέηνμο 6 mm. ηαζ ιήημοξ 10 cm. (Advanta VS; Atrium
Medical Corp, Hudson, NH, USA). Ζ θθεαζηή ακαζηυιςζδ δδιζμονβήεδηε ιε υιμζμ ηνυπμ.
Σδκ μθμηθήνςζή ηδξ ΑΦΔ, δζαδέπηδηακ μζ κέεξ ιεηνήζεζξ οπενήπμο, βζα ηζξ μπμίεξ
αημθμοεήεδηε δ ίδζα δζαδζηαζία. Γζα ιία αηυιδ θμνά ειθακίζηδηε αββεζμζπαζιυξ, πμο ήηακ
αηυια πζμ έκημκμξ, ελαζηίαξ ημο ακαπυθεοηημο ηναοιαηζζιμφ ηςκ αββείςκ απυ ηδκ
εκζςιάηςζδ ημο ηεπκδημφ ιμζπεφιαημξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, ημπμεεηήεδηε πάθζ βάγα
ειααπηζζιέκδ ιε παπααενίκδ (5 mg/ml) πάκς ζημ αββείμ. Δπζπνμζεέηςξ, δ ιείςζδ ηςκ
πενζθενζηχκ ακηζζηάζεςκ, θυβς ηδξ ΑΦΔ, αφλδζε ζδιακηζηά ημ ηανδζαηυ θμνηίμ, ιε
απμηέθεζια δ ηανδζά αθθά ηαζ υθμ ημ ηοηθμθμνζηυ ζφζηδια κα πνεζαζηεί ηάπμζμ πνυκμ βζα κα
πνμζανιμζηεί ζηζξ αθθαβέξ. Γζα κα εθεβπεεί υηζ έπεζ επέθεεζ ζζμννμπία πνδζζιμπμζήεδηακ
πενζαββεζαηά νμυιεηνα (Transonic Systems, Ithaca, NY, USA), πμο ημπμεεηήεδηακ επί ηςκ
αββείςκ, ιε πανειααθθυιεκδ εζδζηή βέθδ οπενήπμο (Aquasonic 100, Parker Laboratories,
Orange, NJ), εηαηένςεεκ ηδξ ακαζηυιςζδξ, ηεκηνζηά ηαζ πενζθενζηά ζε ανηδνία ηαζ θθέαα. Με
ημκ ηνυπμ αοηυ εθέβπμκηακ ακά πάζα ζηζβιή υθεξ μζ πανμπέξ, ηαεχξ ηαζ μ ζζμθμβζζιυξ ηςκ
νμχκ απυ ηαζ πνμξ ημ ιυζπεοια. Χξ αζιμδοκαιζηή ζζμννμπία εεςνήεδηε δ ηαηάζηαζδ, ηαηά
ηδκ μπμία υθεξ μζ πανμπέξ βζα 5 ζοκεπυιεκα θεπηά πανμοζίαζακ αιεηάαθδηεξ ηζιέξ. Αλίγεζ κα
ζδιεζςεεί, υηζ βζα κα παναιείκμοκ άζδπηεξ μζ ζοκεήηεξ ηδξ επέιααζδξ, υθα ηα νμυιεηνα είπακ
απμζηεζνςεεί πνζκ ηδκ πνήζδ ηαζ ημ εζδζηυ gel οπενήπμο πμο πνμηζιήεδηε ήηακ ηαζ αοηυ
απμζηεζνςιέκμ.
Τπυ αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ, αζιμδοκαιζηήξ ζζμννμπίαξ, έβζκε ιέηνδζδ ιε ημκ
οπενδπμηανδζμβνάθμ, ηαηά ημκ ηνυπμ πμο είπε βίκεζ ηαζ πνζκ ηδκ ΑΦΔ, αθθά ζε δφμ ζδιεία επί
ηδξ ημζκήξ ηανςηίδαξ ηαζ ηδξ έζς ζθαβίηζδαξ θθέααξ, ηεκηνζηά ηαζ πενζθενζηά ηδξ
ακαζηυιςζδξ ιε ημ ιυζπεοια. Γδθαδή, έβζκε ιέηνδζδ ζε 4 ζδιεία ζημ ηεκηνζηυ (ΚΑ) ηαζ
πενζθενζηυ (ΠΑ) ανηδνζαηυ ζηέθεπμξ ηαεχξ ηαζ ζημ ηεκηνζηυ (ΚΦ) ηαζ πενζθενζηυ (ΠΦ)
θθεαζηυ ζηέθεπμξ (Δζηυκα 3-9).
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Εικόνα 3-9 ρήκα πνπ απνζαθελίδεη ηηο πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο έγηλαλ αηκνδπλακηθέο κεηξήζεηο, κεηά ηελ ΑΦΔ.

3.5.1.3 Μεηά ηελ επέκβαζε
Μεηά ημ πέναξ ηδξ επέιααζδξ ηαζ αθμφ έβζκε ζφβηθεζζδ ημο ηναφιαημξ ηα γςζηά
πνυηοπα ιεηαθένεδηακ ζημκ ανπζηυ πχνμ παναιμκήξ ημοξ, υπμο ηέεδηακ οπυ παναημθμφεδζδ
βζα ηα επυιεκα εζημζζηεηνάςνα. Γζα ιζα εαδμιάδα αηυιδ ζοκεπίζηδηε δ πμνήβδζδ 25
mg/διένα δζβμλίκδ (Digoxin Sandoz), εκχ ημ αηεηοθμζαθοηζθζηυ μλφ ζε δυζδ 100 mg/διένα
(Salospir Unipharm) ιαγί ιε ηδκ 75 mg/διένα ηθμπζδμβνέθδ (Plavix Sanofi Aventis)
ζοκεπίζηδηακ ιέπνζ ηδκ εοεακαζία.
Σα δεδμιέκα πμο ζοθθέπεδηακ ηαηά ημ πνχημ πείναια, αθμνμφζακ ηονίςξ ημκ
οπένδπμ. Οζ ηαηαβναθέξ ημο παθιζημφ Doppler πνδζζιμπμζήεδηακ ζημ 5μ ηεθάθαζμ, υπμο ιεηά
απυ ηαηάθθδθδ επελενβαζία πνμέηορακ δζάθμνα ιεβέεδ νμήξ, πμο ζοζπεηίζηδηακ ιε ηδκ
ζζημθμβία ηςκ ημζπςιάηςκ. ημ 6μ ηεθάθαζμ ιεηαπεζνζζηήηαιε ηζξ θήρεζξ ημο έβπνςιμο Mmode οπένδπμο, ιε ζημπυ κα οπμθμβίζμοιε ηζξ ηαπφηδηεξ, ηζξ πανμπέξ ηαζ ηζξ δζαηιδηζηέξ
ηάζεζξ ιε εζδζηά ακαπηοβιέκμ αθβυνζειμ ζε MATLAB. Σα απμηεθέζιαηα ηςκ ακαθφζεςκ
ζοζπεηίζηδηακ ιε ηα πνμδβμφιεκα ημο παθιζημφ Doppler ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ ζζημθμβία. Ο
πνμεβπεζνδηζηυξ οπένδπμξ πνδζζιμπμζήεδηε βζα κα ελεηαζηεί δ επίδναζδ ηδξ επέιααζδξ ζηζξ
νμέξ ηαζ ζηζξ δζαιέηνμοξ ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ ελαβςβή ηαποηήηςκ, μβημιεηνζηχκ πανμπχκ ηαζ
δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ απυ δζζδζάζηαημ πνμθίθ ιέζς ηχδζηα, ακ ηαζ βζα ημ δεφηενμ ηεθζηά
πνμηζιήεδηε μ έβπνςιμξ Μ-mode οπένδπμξ, υπςξ πνμακαθέναιε.
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3.5.2 Πείξακα Δπζαλαζίαο
3.5.2.1 Πξηλ ηελ επέκβαζε
Καηά ημ πείναια ηδξ εοεακαζίαξ αημθμοεήεδηε δ ίδζα θανιαηεοηζηή αβςβή ηαζ
ακαζζεδζία ιε εηείκδ ηδξ ακαζηυιςζδξ. Γεκ πνεζάζηδηε, υιςξ, κα δμεεί δ ίδζα πνμζμπή ζημ
εέια ηδξ απμζηείνςζδξ, ημ πείναια ήηακ ζδπηζηυ, αθμφ επαημθμφεδζε εοεακαζία ημο γςζημφ
πνμηφπμο. Δπίζδξ, μ πνμεβπεζνδηζηυξ οπένδπμξ έβζκε ηαζ αοηυξ ηαηά πανυιμζμ ηνυπμ, ιυκμ πμο
ακηί βζα κα ηάκμοιε ιυκμ δφμ μιάδεξ (έβπνςιμ M-mode, παθιζηυ ηαζ έβπνςιμ Doppler)
ιεηνήζεςκ ηάκαιε 4, υπμηε ήηακε δοκαηυκ. Οζ δφμ πνχηεξ έβζκακ ζηδκ ηανςηίδα ζημ ΚΑ ηαζ
ζημ ΠΑ, εκχ μζ άθθεξ δφμ έβζκακ ζηδκ ζθαβίηζδα ζημ ΚΦ ηαζ ζημ ΠΦ. Γεκ ήηακ, υιςξ,
πάκηα εθζηηυ κα βίκμοκ υθεξ αοηέξ μζ ιεηνήζεζξ, δζυηζ πμθθέξ θμνέξ ημ ΠΑ ηαζ ημ ΠΦ ήηακ
ζε ιεβάθμ αάεμξ, υπμο δεκ έθεακε ή δεκ είπε εοηνίκεζα μ οπένδπμξ. Δπίζδξ, ηάπμζεξ θμνέξ
ειθακίγμκηακ αζιάηςια, πμο ειπυδζγε ηδκ μπμζμδήπμηε ιέηνδζδ ημο δζαδενιαηζημφ οπενήπμο.

3.5.2.2 Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο
Ζ ηναπδθζηή ημιή ακμίπηδηε πάθζ ηαζ απμηαθφθηδηακ πνμζεηηζηά δ δελζά ημζκή
ηανςηίδα ηαζ δ έζς ζθαβίηζδα θθέαα (Δζηυκα 3-10). Πνίκ παναζηεοαζημφκ ηα αββεία ηαζ εκχ
είκαζ αηυια ηαεδθςιέκα πάκς ζημοξ πένζλ ζζημφξ πναβιαημπμζήεδηε δ δζεπίπεδδ
αββεζμβναθία2 ιε θμνδηυ αηηζκμζημπζηυ ιδπάκδια C-arm (BV Libra; Philips Medical Systems,
P.M.G. Surgery, The Netherlands). Έκαξ ηαεεηήναξ εζζήπεδ εκηυξ ημο ιμζπεφιαημξ ηαζ ημ Carm δμηζιάζηδηε ζε δζάθμνεξ βςκίεξ πενζζηνμθήξ, χζηε κα απμθεοπεμφκ ιεηαηζκήζεζξ ηαηά
ηδκ δζάνηεζα ηςκ θήρεςκ. ε ηνεζξ πνμεπζθεβιέκεξ βςκίεξ, πμο επζηνέπμοκ ηδκ λεηάεανδ
απεζηυκζζδ υθδξ ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ, έβζκακ ηαηαβναθέξ ιε ηδκ ηαοηυπνμκδ έβποζδ ημο
ζηζαβναθζημφ Iobitridol (300 mg I/ml). Ζ έλμδμξ ηδξ μευκδξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ θήρεςκ
ηαηαβνάθδηε ζε DVD.
Μεηέπεζηα, παναζηεοάζηδηακ ηα αββεία ηδξ ηανςηίδαξ, ηδξ ζθαβίηζδαξ ηαζ ημο
ιμζπεφιαημξ βζα κα πναβιαημπμζδεμφκ μζ ιεηνήζεζξ. Οζ πεζνμονβζημί πεζνζζιμί, υιςξ,
δδιζμφνβδζακ πάθζ αββεζμζπαζιυ, πμο βζα κα θοεεί ημπμεεηήεδηε επί ημο αββείμο βάγα
δζαπμηζζιέκδ ιε παπααενίκδ (5 mg/ml) βζα 5-10 θεπηά. Ο αββεζμζπαζιυξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ
πεζνμονβζηυ ζηνεξ, είπακ ςξ απμηέθεζια κα ιεηααάθθμκηαζ ανπζηά μζ αζιμδοκαιζηέξ ζοκεήηεξ
ημ 4μ ηεθάθαζμ ακαθένεηαζ υηζ δ αββεζμβναθία βίκεηαζ ιεηά ηζξ αζιμδοκαιζηέξ ιεηνήζεζξ. Αοηυ ζοιααίκεζ, βζαηί
ανβυηενα εεςνήεδηε πνμηζιυηενμ κα βίκεζ πνζκ παναζηεοαζημφκ ηα αββεία, ιζαξ ηαζ ηυηε εα απμδίδμκηακ
αηνζαέζηενα δ ανπζηή εέζδ ηςκ αββείςκ ηαζ ημο ιμζπεφιαημξ.
2
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ζηδκ πενζμπή ηδξ ακαζηυιςζδξ. Γζ' αοηυ ημκ θυβμ, πενζιέκαιε βφνς ζηα δέηα θεπηά ή ηαζ
παναπάκς ιέπνζ κα επέθεεζ αζιμδοκαιζηή ζζμννμπία. Καηά ημ πνμκζηυ αοηυ δζάζηδια
εθέβπμκηακ μζ πανμπέξ ζηα αββεία ιε ηα πενζαββεζαηά νμυιεηνα (Transonic Systems, Ithaca,
NY, USA), πμο ημπμεεηήεδηακ πάκς ζε αοηά, ιε πανειααθθυιεκδ εζδζηή βέθδ οπενήπμο
(Aquasonic 100, Parker Laboratories, Orange, NJ), εηαηένςεεκ ηδξ ακαζηυιςζδξ, ηεκηνζηά ηαζ
πενζθενζηά ζε ανηδνία ηαζ θθέαα, υπςξ αηνζαχξ έβζκε ηαζ ζημ πνμδβμφιεκμ πείναια Δζηυκα
3-9. Με ημκ ηνυπμ αοηυ εθέβπμκηακ ακά πάζα ζηζβιή υθεξ μζ πανμπέξ, ηαεχξ ηαζ μ ζζμθμβζζιυξ
ηςκ νμχκ απυ ηαζ πνμξ ημ ιυζπεοια. Χξ αζιμδοκαιζηή ζζμννμπία εεςνήεδηε δ ηαηάζηαζδ,
ηαηά ηδκ μπμία υθεξ μζ πανμπέξ βζα 5 ζοκεπυιεκα θεπηά πανμοζίαζακ αιεηάαθδηεξ ηζιέξ. Τπυ
αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ, έβζκε ηαηαβναθή ηςκ πανμπχκ3, πμο επακαθήθεδηε έπεζηα ηαζ ιεηά ηδκ
εζζαβςβή 5F εκδμαββεζαημφ ηαεεηήνα πίεζδξ (SPC-450; Millar Instruments, Houston, TX,
USA), ιέζς ημο ιμζπεφιαημξ, πνμξ ημ ΠΦ. Οζ ιεηνήζεζξ ζηδκ δελζά πθεονά ημο θαζιμφ
ηεθείςζακ ιε ηδκ ηαοηυπνμκδ ηαηαβναθή δζαιέηνμο ηαζ πζέζεςξ ζημ ΚΦ, υπμο δ πίεζδ
ιεηνήεδηε ιε ημκ εκδμαββεζαηυ ηαεεηήνα, πμο πνδζζιμπμζήεδηε ηαζ πνμδβμοιέκμξ, εκχ δ
δζάιεηνμ ιε ημ γεφβμξ πζεγμδθεηηνζηχκ ηνοζηάθθςκ Sonometrics (Sonometrics Co, Ontario,
Canada), πμο ημθθήεδηε ακηζδζαιεηνζηά επί ημο ημζπχιαημξ ημο αββείμο. θα ηα ζήιαηα
ηαηαβνάθδηακ ηαοηυπνμκα, ιέζς εκυξ ρδθζαημφ ζοζηήιαημξ ηαηαβναθήξ (Sonometrics
System; Sonometrics Co, Ontario, Canada), βζα 60 δεοηενυθεπηα ηαζ ιε ζοπκυηδηα
δεζβιαημθδρίαξ 300 Hz.
Οζ ιεηνήζεζξ ζοκεπίζηδηακ ηαζ ζηδκ ανζζηενή πθεονά ημο θαζιμφ (Δζηυκα 3-10), ζημκ
ίδζμ πμίνμ. Έηζζ, απμηαθφθηδηακ ηαζ παναζηεοάζηδηακ, μιμίςξ, δ εηενυπθεονδ ημζκή
ηανςηίδα ανηδνία ηαζ δ έζς ζθαβίηζδα θθέαα, πμο ιέπνζ εηείκδ ηδκ ζηζβιή είπακ παναιείκεζ
ακέββζπηεξ. Ζ θθέαα πνδζζιμπμζήεδηε ςξ αββείμ εθέβπμο, δδθαδή εεςνήεδηε θοζζμθμβζηυ
αββείμ, ιε ζημπυ κα απμηεθέζεζ ιέηνμ ζφβηνζζδξ βζα ημ ακηίζημζπμ ακαζημιςιέκμ, υζμκ αθμνά
ηζξ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ ημο ημζπχιαημξ ηαζ ηδκ ζζημθμβία. Γεκ έβζκακ, υιςξ, πάθζ υθεξ μζ
ιεηνήζεζξ πανά ιυκμ δ ιέηνδζδ δζαιέηνμο ηαζ πίεζδξ ιε ημοξ πζεγμηνφζηαθθμοξ ηαζ ημκ
εκδμαββεζαηυ ηαεεηήνα πίεζδξ ζηδκ ζθαβίηζδα θθέαα. Καηυπζκ ηαζ εκχ ήηακ αηυιδ γςκηακυξ μ
πμίνμξ, ιεηνήεδηε ημ αλμκζηυ in situ ιήημξ ημο ΚΦ βζα ηδκ ακαζημιςιέκδ ηαζ ηδκ
θοζζμθμβζηή θθέαα, πμο πνμζδζμνίζηδηε ιεηνχκηαξ ηδκ απυζηαζδ ιεηαλφ δφμ επζθακεζαηχκ
Οζ ιεηνήζεζξ πμο πανμοζζάγμκηαζ ζημ ζδιείμ αοηυ, ελεηάγμκηαζ ιε ιεβαθφηενδ θεπημιένεζα ζημ 4 μ ηεθάθαζμ.
Τπάνπεζ, υιςξ, ιζα αζοκέπεζα ιεηαλφ ηςκ δφμ πενζβναθχκ. ημ πανυκ ηεθάθαζμ έβζκε ιέηνδζδ ηςκ πανμπχκ ζηδκ
ηανςηίδα ηαζ ηδκ ζθαβίηζδα ηαοηυπνμκα, εκχ ζημ 4 μ ηεθάθαζμ έβζκε δζαδμπζηά πνχηα ζηδκ ανηδνία ηαζ έπεζηα ζηδκ
θθέαα.. Ζ δζαθμνά αοηή μθείθεηαζ ζημ υηζ ανπζηά οπήνπακ θίβα νμυιεηνα, ημο ίδζμο ιεβέεμοξ, υπμηε δεκ
ιπμνμφζαιε κα ηα ημπμεεηήζμοιε ηαοηυπνμκα πάκς ζε υθα ηα αββεία,. Ανβυηενα, υιςξ, αβμνάζηδηακ ηαζ δφμ
αηυια, βεβμκυξ πμο ηαηέζηδζε εθζηηή ηδκ ηαοηυπνμκδ ηαηαβναθή ηαζ ηςκ ηεζζάνςκ πανμπχκ.
3
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πεζνμονβζηχκ ηυιαςκ. Σέθμξ, ημ γχμ εοεακαηχεδηε ιε εθάπαλ πμνήβδζδ πεκημααναζηάθδξ
(pentobarbital, Dolethal, Vetoquinol) ζε εθάπζζηδ δυζδ ηςκ 2 ml/kg ηαζ αθαζνέεδηακ
αιθυπθεονα ηανςηίδεξ ηαζ έζς ζθαβίηζδεξ ιε ιεβάθδ πνμζμπή, χζηε κα απμθεοπεεί
ηναοιαηζζιυξ ημο ημζπχιαημξ.

Εικόνα 3-10 ην ζρήκα θαίλεηαη ην θεθάιη ελφο ρνίξνπ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο αλάζθεια. Σα αγγεία ηνπ ιαηκνχ
έρνπλ απνθαιπθζεί θαη δηαθξίλεηαη ε δεμηά έζσ ζθαγίηηδα θαη θνηλή θαξσηίδα, πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία
ηεο ΑΦΔ, θαζψο θαη ηα εηεξφπιεπξα αγγεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ε νκάδα ειέγρνπ θαηά ηηο ηζηνινγηθέο
αλαιχζεηο.

3.5.2.3 Μεηά ηελ επέκβαζε
Μεηέπεζηα, αθμφ απεηδφεδηε μ πνμζημθθδιέκμξ ζοκδεηζηυξ ζζηυξ απυ ηα αββεία,
ιεηνήεδηε ημ αλμκζηυ ex situ ιήημξ ημο ΚΦ βζα ηδκ ακαζημιςιέκδ ηαζ ηδκ θοζζμθμβζηή
θθέαα, ημ μπμίμ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ in situ ιήημξ δίδεζ ημ αλμκζηυ θυβμ παναιυνθςζδξ. Απυ
ηζξ άηνεξ ημο δμηζιίμο ΚΦ ηυπδηε δαηηφθζμξ ~2mm, πμο ημπμεεηήεδηε ζε ηνζαθίμ Petri ιε
δζάθοια Krebs-Ringer εενιμηναζίαξ 37ºC ηαζ θςημβναθήεδηε οπυ ζηενεμιζηνμζηυπζμ (Stemi
2000C; Carl Zeiss Optical) ιε ιζα θςημβναθζηή ιδπακή Olympus (model E400; Olympus
Optical Co). Απυ ηζξ ρδθζαηέξ θςημβναθίεξ, ιέζς ηαηάθθδθμο θμβζζιζημφ ακάθοζδξ εζηυκαξ
(Sigma Scan Pro 5, Aspire Software International, Leesburg, VA, USA), ιεηνήεδηε ζηδκ
εβηάνζζα δζαημιή ημο δαηηοθίμο ημ ειααδυ ημο ημζπχιαημξ ημο αββείμο. Με ηα δεδμιέκα αοηά,
ηαοηυπνμκα ιε ηζξ in vivo πζέζεζξ ηαζ ελςηενζηέξ δζαιέηνμοξ, ηεθζηά ηαηαθήλαιε ζηζξ ηαιπφθεξ
εζςηενζηήξ δζαιέηνμο, εκδμηζηυηδηαξ ηαζ δζαηαζζιυηδηαξ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ πίεζδ, βζα
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πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ μ ακαβκχζηδξ παναπέιπεηαζ ζημ 4μ ηεθάθαζμ. Σμ οπυθμζπμ ιένμξ
ηςκ αββείςκ, πμο αθαζνέεδηακ, θοθάπεδηε βζα ηδκ ζζημθμβζηή ιεθέηδ.
Σα αββεία ιε ημ ιυζπεοια ιεηά ηδκ αθαίνεζή ημοξ ημπμεεηήεδηακ ζε θοζζμθμβζηυ μνυ
ζε εενιμηναζία δςιαηίμο. Σμ ηιήια ηδξ ακαζηυιςζδξ ημο ιμζπεφιαημξ ιε ηδκ έζς ζθαβίηζδα
ανζζηενά δζαζνέεδηε ζε ηνία ίζα ηιήιαηα 1 cm ζηδκ εββφξ4 πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ
επζημζκςκίαξ (Σ1), 1 cm ηεκηνζηά ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (Σ2) ηαζ 1 cm ζηδκ άπς
πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (Σ3) (Δζηυκα 3-11). Πανυιμζμξ πςνζζιυξ έβζκε ηαζ
βζα ηδκ ανηδνζαηή ακαζηυιςζδ. Σα δμηίιζα ηδξ ανηδνίαξ ηαζ θθέααξ ιμκζιμπμζήεδηακ ζε
νοειζζηζηυ δζάθοια θμνιαθδεΰδδξ 10% βζα πάκς απυ 24 χνεξ, αθοδαηχεδηακ ζε
ααειμθμβδιέκδ αζεακυθδ ηαζ xylol, ηαζ ειπεδςεήηακ ζε ηενί παναθίκδξ. ηδ ζοκεπεία
πάνεδηακ δζαδμπζηέξ ημιέξ πάπμοξ 5ιm ιε ηδ πνήζδ ιζηνμηυιμο (Leica RM 2125; Leica,
Nussloch, Germany) ηαζ αάθηδηακ ιε αζιαημλοθίκδ-ζςζίκδ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ πονήκςκ,
ιε μνζεσκδ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ζκχκ εθαζηίκδξ, ηαζ picro-Sirius red βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ
ημο πθέβιαημξ ημθθαβυκμο. Δκ ζοκημιία, ιέζς ιζαξ ρδθζαηήξ θςημβναθζηήξ ιδπακήξ
(Altra20; Soft Imaging System, Munster, Germany) ημπμεεηδιέκδξ ζε έκα ζοιααηζηυ μπηζηυ
ιζηνμζηυπζμ (Olympus CX31; Olympus, Tokyo, Japan) εθήθεδζακ έβπνςιεξ εζηυκεξ μζ μπμίεξ
ακαθφεδηακ ιέζς εκυξ ειπμνζημφ θμβζζιζημφ ακάθοζδξ εζηυκαξ (Image-Pro Plus v4.5; Media
Cybernetics Inc, Silver Spring, MD, USA). Δπίζδξ, βζα ηδ παναηήνδζδ ηςκ ζζημθμβζηχκ ημιχκ
έβζκε, ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ, πνήζδ ημο ζηενεμζημπίμο (Zeiss 2000-C), ιε ηδ αμήεεζα
ρδθζαηήξ ηάιεναξ Olympus Camedia C-5050. H ηάιενα ήηακ ζοκδεδειέκδ ιε δθεηηνμκζηυ
οπμθμβζζηή, ζημκ μπμίμ βζκυηακ δ απμεήηεοζδ ηςκ εζηυκςκ. Πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ
οπάνπμοκ ζημ 5μ ηεθάθαζμ.
Οζ οπυθμζπεξ ηαηαβναθέξ ημο πεζνάιαημξ αθμνμφζακ, ηονίςξ, ημ οπμθμβζζηζηυ ιμκηέθμ
ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ., πμο ελεηάγεηαζ ιε θεπημιένεζα ζημ 4μ ηεθάθαζμ. Έηζζ, απυ ηζξ
θήρεζξ αββεζμβναθίαξ πνμέηορε δ βεςιεηνία ηαζ ημ πθέβια ημο ιμκηέθμο, ιε ηδ εεχνδζδ
ηάπμζςκ απθμπμζδηζηχκ παναδμπχκ ηαζ ιε ηδκ πνήζδ ηχδζηα ακαπηοβιέκμο ζε MATLAB
ηαεχξ ηαζ εζδζημφ θμβζζιζημφ δδιζμονβίαξ 3D βεςιεηνίαξ ηαζ πθέβιαημξ (GAMBIT, v.2.3.16,
Fluent Inc., Lebanon, NH, USA). Απυ ηα in vivo ζήιαηα πανμπχκ ηαζ πίεζεςκ, επζθέλαιε ηα
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Γζα κα βίκεζ πενζζζυηενμ ηαηακμδηή δ πενζβναθή ημο πεζνάιαημξ ηαζ κα απμθεοπεεί ηοπυκ πανακυδζδ, πνέπεζ κα
επζζδιακεεί ιζα αζοκέπεζα ζηδκ μνμθμβία ιεηαλφ ηςκ ηεθαθαίςκ. ημ πανυκ ηεθάθαζμ ηαεχξ ηαζ ζημ 4 μ ηαζ 5μ
ηεθάθαζμ, υπμηε βίκεηαζ ακαθμνά ζε αζιμδοκαιζηά απμηεθέζιαηα, βζα κα μκμιαηίζμοιε ηζξ εέζεζξ εηαηένςεεκ ηδξ
ακαζηυιςζδξ, πνδζζιμπμζμφιε ημοξ υνμοξ ηεκηνζηά, βζα ημ ηιήια πζμ ημκηά ζηδκ ηανδζά, ηαζ πενζθενζηά, βζα ημ
ηιήια πζμ ημκηά ζηα άηνα, εκχ δ πενζμπή ηιήζδξ ηςκ αββείςκ ιε ημ ιυζπεοια θέβεηαζ ζοιαμθή. Άθθμζ υνμζ
πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηα ζζημθμβζηά εονήιαηα. Ζ ακηζζημζπία ιεηαλφ ημοξ είκαζ: ηεκηνζηά = εββφξ (Σ1), πενζθενζηά
= άπς (Σ3) ηαζ ζοιαμθή = ηεκηνζηά. (Σ2) .
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ηαηαθθδθυηενα ςξ μνζαηέξ ζοκεήηεξ, βζα ηδκ οπμθμβζζηζηή πνμζμιμίςζδ, ιέζς ειπμνζημφ
ηχδζηα πεπεναζιέκςκ υβηςκ (Fluent, version 6.2.16, Fluent Inc, Lebanon, NH, USA). Σέθμξ,
μζ θήρεζξ ημο πνμεβπεζνδηζημφ οπενήπμο πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ημκ έθεβπμ ηςκ απμηεθεζιάηςκ
ηδξ ανζειδηζηήξ επίθοζδξ ημο πεδίμο νμήξ ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ.

Εικόνα 3-11 . ρεκαηηθή παξάζηαζε ηεο θιεβηθήο αλαζηφκσζεο. Σ1: ηνκή 1 cm ζηελ εγγχο πεξηνρή ηεο
αξηεξηνθιεβηθήο επηθνηλσλίαο, Σ2: ηνκή θεληξηθά ηεο αξηεξηνθιεβηθήο επηθνηλσλίαο, Σ3: ηνκή 1 cm ζηελ άπσ
πεξηνρή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο επηθνηλσλίαο. Παξφκνηνο ρσξηζκφο έγηλε θαη γηα ηελ αξηεξηαθή αλαζηφκσζε (ΠΔΝΔΓ
2003).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4

ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚΖ ΦΛΔΒΗΚΟΤ ΣΔΛΔΥΟΤ ΑΦΔ

4.1 ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Ζ ζκμιοσηή οπενπθαζία (ΗΤ) ζηδκ θθεαζηή ακαζηυιςζδ ανηδνζμθθεαζηχκ επζημζκςκζχκ
(ΑΦΔ) έπεζ ζοκδεεεί ιε ηδκ φπανλδ δζαηαναβιέκδξ νμήξ. Ζ πανμφζα ιεθέηδ ζημπυ έπεζ κα
ζοζπεηίζεζ ηδκ αζιμδοκαιζηή ζηδκ πνμακαθενεείζα ακαζηυιςζδ ιε ηδκ ζζημθμβία ηαζ ηζξ
ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ ημο ημζπχιαημξ, πνδζζιμπμζχκηαξ οπμθμβζζηζηή νεοζημιδπακζηή, βζα ηδκ
ελέηαζδ ημο πεδίμο νμήξ, ηαζ πεζναιαηζηά in vivo (ζε γχκηεξ μνβακζζιμφξ) δεδμιέκα. Ονζαηέξ
ζοκεήηεξ ημο ιμκηέθμο απμηεθμφκ μζ in vivo ιεηνήζεζξ πίεζδξ ηαζ νμήξ πμο έβζκακ έκα ιήκα
ανβυηενα ζημ πείναια ηδξ εοεακαζίαξ, ιεηά ηδκ θήλδ ημο μπμίμο αθαζνέεδηακ ηα αββεία ηαζ
οπμαθήεδηακ ζε ζζημθμβζηή ηαζ ιδπακζηή ιεθέηδ. Ζ ηνζζδζάζηαηδ βεςιεηνία ημο
οπμθμβζζηζημφ ιμκηέθμο ηαεμνίζηδηε ιε δζεπίπεδδ αββεζμβναθία. Οζ νμέξ ιεηνήεδηακ ιε
πενζαββεζαηά νμυιεηνα ηαζ δ πίεζδ ιε εκδμαββεζαημφξ ηαεεηήνεξ. Ζ οπμθμβζζηζηή ιεθέηδ
έδεζλε υηζ οπάνπμοκ ζζπονέξ δίκεξ Dean ηαζ ζηζξ δφμ ελυδμοξ ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ, πμο
πζζημπμζήεδηακ ιε ημκ έβπνςιμ οπένδπμ Doppler. Οζ ορδθέξ δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ ηαεχξ ηαζ μζ
ιεβάθεξ ηθίζεζξ ηςκ δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ πανμοζίαζακ ζοζπέηζζδ ιε ηζξ πενζμπέξ ΗΤ ηαζ
αολδιέκδξ δοζηαιρίαξ ημζπχιαημξ, υπςξ θάκδηε απυ πνμηαηανηζηέξ ζζημθμβζηέξ ηαζ
ιδπακζηέξ ιεθέηεξ ημο θθεαζημφ ημζπχιαημξ. Δπί πθέμκ, δ ΗΤ ηςκ ζδιείςκ ναθήξ δείπκεζ κα
επζδεζκχκεηαζ απυ ηδκ φπανλδ ορδθχκ δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ, πμο εκημπίγμκηαζ ζηδκ βναιιή
ιεηάααζδξ απυ ημ ιυζπεοια ζηδκ θθέαα.

4.2 ΔΗΑΓΧΓΖ
Ζ ΑΦΔ είκαζ δ πεζνμονβζηή ζφκδεζδ ιζαξ ανηδνίαξ ιε ιζα θθέαα ιέζς ιμζπεφιαημξ, δ
μπμία πνδζζιμπμζείηαζ ςξ πενζμπή πνυζααζδξ ζε αζεεκείξ πμο πάζπμοκ απυ πνυκζα κεθνζηή
ακεπάνηεζα ηεθζημφ ζηαδίμο (Pisoni, Young et al. 2002). Καηά ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ μ
ανζειυξ ηςκ ΑΦΔ έπεζ δείλεζ ιζα ζηαεενή αφλδζδ ζε Δονχπδ ηαζ Αιενζηή ηαζ ακαιέκεηαζ κα
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αολδεεί αηυια πζμ πμθφ ζημ ιέθθμκ, ελαζηίαξ ηδξ πακδδιίαξ δζααήηδ. Σμ Polytetrafluroethylene
(PTFE) είκαζ ημ ζοκδεέζηενμ οθζηυ βζα ηδκ δδιζμονβία ΑΦΔ, ακ ηαζ δ ααηυηδηα ημο ιεηά απυ
δφμ πνυκζα είκαζ βφνς ζημ 25%, ελαζηίαξ ημο ζπδιαηζζιμφ ΗΤ ζημ θθεαζηυ ζηέθμξ ηδξ ΑΦΔ
(Kanterman, Vesely et al. 1995). Χξ απμηέθεζια, δ επακμνεςηζηή επέιααζδ ηνίκεηαζ
απαναίηδηδ ζοκήεςξ ιεηά απυ δφμ ιε ηνία πνυκζα, βεβμκυξ πμο απμηεθεί ζμαανή
ημζκςκζημμζημκμιζηή επζαάνοκζδ.
Πθδεχνα παναβυκηςκ έπμοκ εκμπμπμζδεεί βζα ημκ ζπδιαηζζιυ ΗΤ εη ηςκ μπμίςκ μζ
ζδιακηζηυηενμζ είκαζ μ ηναοιαηζζιυξ ηδξ θθέααξ ηαηά ηδκ επέιααζδ, δ δζαθμνά εκδμηζηυηδηαξ
ιεηαλφ ιμζπεφιαημξ ηαζ θθέααξ, ηαζ μζ αθφζζηεξ αζιμδοκαιζηέξ ζοκεήηεξ ζηδκ πενζμπή ηδξ
θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ π.π. ηοναχδδξ νμή (Fillinger, Reinitz et al. 1989), ορδθέξ ΓΣ (Fillinger,
Reinitz et al. 1989; Fillinger, Reinitz et al. 1990; Hofstra, Bergmans et al. 1995), αολδιέκεξ
ηθίζεζξ ΓΣ (Longest and Kleinstreuer 2000) ηαζ πενζμδζηέξ ιεηαααθθυιεκδξ θμνάξ ΓΣ (Shu and
Hwang 1991) (πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ ακαθένμκηαζ ζηα άνενα ακαζηυπδζδξ ηδξ ζπεηζηήξ
αζαθζμβναθίαξ (Haruguchi and Teraoka 2003; Roy-Chaudhury, Sukhatme et al. 2006; Loth,
Fischer et al. 2008). Παν' υθα αοηά, δεκ οπάνπεζ ιέπνζ ζήιενα μιυθςκδ ζοιθςκία ζπεηζηά ιε
ημ αζιμδοκαιζηυ ενέεζζια πμο πνμλεκεί ηδκ ακάπηολδ ζηεκχζεςκ ζηδκ θθέαα ηςκ ΑΦΔ.
ηδκ πανμφζα δζαηνζαή πανμοζζάγεηαζ ιζα ιεθέηδ πμο ζοκδοάγεζ ιεηνήζεζξ ζε
πεζναιαηυγςα ηαζ οπμθμβζζηζηή πνμζμιμίςζδ, ιε ζημπυ κα ελεηαζεμφκ μζ αζιμδοκαιζημί
πανάβμκηεξ πμο ζοζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ΗΤ ζηδκ ΑΦΔ. Γζα ηδκ πνμζμιμίςζδ πνδζζιμπμζήεδηακ δ
πναβιαηζηή βεςιεηνία αββείμο ηαζ μνζαηέξ ζοκεήηεξ πίεζδξ ηαζ νμήξ, πμο ηαηαβνάθδηακ ηαηά
ηδκ δζάνηεζα ημο in vivo πεζνάιαημξ. Σα ανζειδηζηά απμηεθέζιαηα ζοζπεηίζηδηακ ιε
ζζημθμβζηά, έβπνςιμ Doppler ηαζ ιδπακζηή ημο ημζπχιαημξ. Παθαζυηενεξ ένεοκεξ (Krueger,
Zanow et al. 2000; Longest and Kleinstreuer 2000; Longest, Kleinstreuer et al. 2001; Krueger,
Zanow et al. 2002; Van Tricht, De Wachter et al. 2006) έπμοκ ιεθεηήζεζ ηονίςξ ιδ πναβιαηζηέξ
βεςιεηνίεξ ΑΦΔ ηαζ ιυκμ ιζα ιεθέηδ (Loth, Fischer et al. 2003) ηάκεζ ακαθμνά ζε ηέημζμο
είδμοξ ζοζπεηζζιυ έςξ ηχνα, ιμθμκυηζ ηα αζιμδοκαιζηά ηαζ ζζημθμβζηά εονήιαηα πμο
ζοζπεηίγμκηαζ είκαζ απυ δζαθμνεηζηά πεζναιαηυγςα. Σα ζοιπενάζιαηα ηδξ ενβαζίαξ
εοεθπζζημφιε κα αμδεήζμοκ ζηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηδξ παεμθοζζμθμβίαξ ηςκ επζπθμηχκ
ηςκ αββεζαηχκ πνμζπεθάζεςκ.

140

4.3 ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ
4.3.1 Εσηθό Πξόηππν
Έκαξ οβζήξ ανζεκζηυξ πμίνμξ Landrace, ιε ζςιαηζηυ αάνμξ 65 kg οπμαθήεδηε ζε
πεζνμονβζηή απμηάθορδ ηδξ δελζάξ ημζκήξ ηανςηίδαξ ανηδνίαξ ηαζ ηδξ δελζάξ έζς ζθαβίηζδαξ
θθέααξ, πμο αημθμοεήεδηε απυ δδιζμονβία ΑΦΔ ιέζς εκυξ e-PTFE ιμζπεφιαημξ, ζφιθςκα ιε
ημ πεζνμονβζηυ πνυηοπμ πμο είπε πνδζζιμπμζδεεί απυ ημοξ (Rotmans, Velema et al. 2003). Ο
εζηίαζδ ηςκ γχςκ ηαζ δ πενζπμίδζδ ημοξ έβζκακ ιε αάζδ ηζξ μδδβίεξ ημο American
Physiological Society ηαζ ημο εθθδκζημφ Πνμεδνζημφ Γζαηάβιαημξ 160/1991, πμο εηδυεδηε
φζηενα απυ ηδκ 609/1986 μδδβία ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ. Σμ πεζναιαηζηυ πνςηυημθθμ
εβηνίεδηε απυ ηδκ επζηνμπή δεζηήξ ημο μνβακζζιμφ ιαξ.

4.3.2 Υεηξνπξγηθέο Γηαδηθαζίεο.
Έλζ διένεξ πνζκ ηδ πεζνμονβζηή επέιααζδ, ζημ γχμ άνπζζε κα πμνδβείηαζ
αηεηοθμζαθοηζθζηυ μλφ ζε δυζδ 100 mg/διένα (Salospir Unipharm), 75 mg/διένα
ηθμπζδμβηνέθδ (Plavix Sanofi Aventis), ηαζ 25 mg/διένα digoxin (Digoxin Sandoz) ιέπνζ ηαζ
ηδκ εοεακαζία ημοξ, εκχ δ πμνήβδζδ ημο ηεθεοηαίμο ζηαιαημφζε μπηχ διένεξ ιεηά ηδκ
επέιααζδ. Σμ πνμδβμφιεκμ ηδξ πεζνμονβζηήξ επέιααζδξ ανάδο, ηα γχα δεκ ηνέθμκηακ ηαζ πνζκ
ηδκ εζζαβςβή ημοξ ζημ πεζνμονβείμ πνμκανηχεδηακ εκδμιοσηά ιε 10 mg/kg ηεηαιίκδξ (Imalgen
Merial), azaperone 4 mg/kg (Suicalm Jansen-Cilag), ηαζ 0.05 mg/Κg αηνμπίκδξ (Atropine;
Demo). Ζ ακαζζεδζία πμνδβήεδηε ιε εκδμθθέαζα πμνήβδζδ 0.9 mg/kg propofol (Diprivan 1%
w/v; AstraZeneca). Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πμνήβδζδξ ηδξ ακαζζεδζίαξ, δ πίεζδ ημο αίιαημξ
εθεβπυηακ ιδ-επειααηζηά ηάεε 3 θεπηά. υπςξ απαζηείηαζ ιέζς εκυξ ζθοβιμιακμιέηνμο
ημπμεεηδιέκμο ζημ δελζυ ιπνμζηζκυ άηνμ ημο γχμο. Δλςηενζημί ηανδζμβναθζημί μδδβμί
ημπμεεηήεδηακ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ ηανδζαηήξ θεζημονβίαξ. Σμ γχμ ζοκδέεδηε ιε ιζα ζοζηεοή
έβποζδξ ακαζζεδηζημφ (MDS Matrx; Orchard Park, NY, USA) ηαζ ζε ιζα ακαπκεοζηζηή
ζοζηεοή (Model 2000; Hallowell EMC, Pittsfield, MA, USA). ημ μλοβυκμ πμνδβήεδηε ηαζ
Sevoflurane (Sevorane; Abbott) 3-5 % (vaporizer setting) βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ ακαζζεδζίαξ.
Τπυ απμζηεζνςιέκεξ ζοκεήηεξ, πναβιαημπμζήεδηε ιζα επζιήηδξ ημιή ηαηά ιήημξ ηδξ
ιέζδξ βναιιήξ ημο ηναπήθμο ιε ηδκ μπμία απμηαθφθηδηακ δ δελζά ημζκή ηανςηίδα ανηδνία ηαζ
δ μιυπθεονδ έζς ζθαβίηζδα θθέαα. Γζα ηδκ απμθοβή αββεζμζπαζιμφ έβζκε ημπζηή έβποζδ
παπααενίκδξ (5 mg/ml). Πνζκ απυ ημοξ πεζνζζιμφξ ζηα αββεία πμνδβήεδηε δπανίκδ (iv, 200
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IU/kg). Ζ ανηδνία απμθζκχεδηε ιε ηδ πνήζδ αηναοιαηζηχκ θααίδςκ ηαζ πναβιαημπμζήεδηε
ανηδνζμημιή ιήημοξ 8 mm.. Μζα ηεθζημ-πθάβζα ακαζηυιςζδ βςκίαξ 45 ιμζνχκ δδιζμονβήεδηε
πνδζζιμπμζχκηαξ έκα ζοκεπέξ, 8-0 νάιια πμθοπνμποθεκίμο ηαζ δ ΑΦΔ πναβιαημπμζήεδηε ιε
ηδ πνήζδ εκυξ θεπηυημζπμο e-PTFE ιμζπεφιαημξ, εκζζποιέκμο ιε δαηηοθίμοξ, δζαιέηνμο 6 mm.
ηαζ ιήημοξ 10 cm. (Advanta VS; Atrium Medical Corp, Hudson, NH, USA). Ζ θθεαζηή
ακαζηυιςζδ δδιζμονβήεδηε ιε υιμζμ ηνυπμ (Δζηυκα 4-1).

4.3.3 Πξνεηνηκαζία Δπζαλαζηώλ θαη Ηζηνύ.
Πνζκ ημ πείναια, πμο εα ηαηέθδβε ζηδκ εοεακαζία ημο γςζημφ πνμηφπμο,
αημθμοεήεδηε πάθζ δ θανιαηεοηζηή αβςβή ηαζ δ ακαζζεδζία ημο πνχημο πεζνμονβείμο. Ζ
ηναπδθζηή ημιή ακμίπηδηε πάθζ ηαζ απμηαθφθηδηακ πνμζεηηζηά μζ δφμ ζθαβίηζδεξ θθέαεξ, δ
δελζά ακαζημιςιέκδ ηαζ δ ανζζηενή θοζζμθμβζηή, δ μπμία εα απμηεθέζεζ ηαζ ημ αββείμ εθέβπμο.
Οζ ιεηνήζεζξ ηδξ νμήξ ηαζ ηδξ πίεζδξ εθήθεδζακ υπςξ πενζβνάθμκηαζ παναηάης. Σμ αλμκζηυ in
situ ιήημξ ηαζ ηςκ δφμ αββείςκ ζηδκ πενζμπή ημο ηεκηνζημφ θθεαζημφ ζηεθέπμοξ (ΚΦ - Δζηυκα
4-1) πνμζδζμνίζηδηε ιεηνχκηαξ ηδκ απυζηαζδ ιεηαλφ δφμ επζθακεζαηχκ πεζνμονβζηχκ ηυιαςκ.
Σμ γχμ εοεακαηχεδηε ιε ηδ πμνήβδζδ ιζαξ ιεβάθδξ δυζδξ pentobarbital sodium, ηαζ ηα αββεία
αθαζνέεδηακ ιε πμθφ ιεβάθδ πνμζμπή χζηε κα απμθεοπεεί ηναοιαηζζιυξ ημο ημζπχιαημξ ημοξ
(Δζη. 1). Μεηέπεζηα, αθμφ απεηδφεδηε μ πνμζημθθδιέκμξ ζε αοηά ζοκδεηζηυξ ζζηυξ,
ιεηνήεδηακ ηα ex situ ιήηδ ηαζ αημθμφεδζε δ βεςιεηνζηή ιεθέηδ. Απυ ηζξ άηνεξ ημο δμηζιίμο
ΚΦ ηυπδηε δαηηφθζμξ ~2mm, πμο ημπμεεηήεδηε ζε ηνζαθίμ Petri ιε δζάθοια Krebs-Ringer
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Εικόνα 4-1 Ζ ΑΦΔ ηεο θνηλήο θαξσηίδαο κε ηελ νκφπιεπξε έζσ ζθαγίηηδα θιέβα κέζσ κνζρεχκαηνο ePTFE πξηλ
ηελ επζαλαζία ηνπ δψνπ, κε ην έλζεκα: Α) λα αλαπαξηζηά ζρεκαηηθά ηηο πεξηνρέο πνπ ρσξίζηεθαλ ηα αγγεία θαηά ηελ
κειέηε. (ΚΑ, ΠΑ) = (Κεληξηθφ, Πεξηθεξηθφ) Αξηεξηαθφ ηέιερνο θαη (ΚΦ, ΠΦ) = (Κεληξηθφ, Πεξηθεξηθφ)
Φιεβηθφ ηέιερνο θαη Β) ηζηνινγηθή εγθάξζηα δηαηνκή, φπνπ απεηθνλίδνληαη ηα ηέζζεξα ηεηαξηεκφξηα ζηα νπνία
ρσξίζηεθε πεξηθεξεηαθά ν ηζηφο γηα ιεπηνκεξέζηεξε κειέηε.[ΚΑ=PAS, ΠΑ=DAS, ΚΦ=PVS, θαη ΠΦ=DVS]

εενιμηναζίαξ 37ºC ηαζ θςημβναθήεδηε οπυ ζηενεμιζηνμζηυπζμ (Stemi 2000C; Carl Zeiss
Optical) ιε ιζα θςημβναθζηή ιδπακή Olympus (model E400; Olympus Optical Co). Με ηδ
πνήζδ ηαηάθθδθμο θμβζζιζημφ ακάθοζδξ εζηυκαξ (Sigma Scan Pro 5, Aspire Software
International, Leesburg, VA, USA) ηαζ ιέζς ρδθζαηήξ θςημβναθίαξ ιεηνήεδηε δ εβηάνζζα
δζαημιή ημο δαηηοθίμο. Σμ οπυθμζπμ ιένμξ ημο δμηζιίμο θοθάπεδηε βζα ηδκ ζζημθμβζηή ιεθέηδ.

4.3.4 Αηκνδπλακηθέο Μεηξήζεηο
Πνμημφ επακαθδθεεί δ πεζνμονβζηή ημιή, ηαηά ημ πείναια ηδξ εοεακαζίαξ ηαζ εκχ ήηακ
οπυ ήπζα ηαηαζημθή ημ γςζηυ πνυηοπμ, έβζκε δζαδενιαηζηή ελέηαζδ ημο πεδίμο νμήξ ζηδκ
ακαζηυιςζδ ιε ηδκ ιέεμδμ ημο έβπνςιμο ηαζ παθιζημφ Doppler, ιέζς ηεθαθήξ βναιιζηήξ
δζάηαλδξ (12L) ζοκδεδειέκδ ζε έβπνςιμ οπενδπμηανδζμβνάθμ. Οζ νμέξ ζημ ηεκηνζηυ (ΚA)
ηαζ πενζθενζηυ ανηδνζαηυ ζηέθεπμξ (ΠA), ηαεχξ ηαζ ζημ ηεκηνζηυ (ΚΦ - Δζηυκα 4-2) ηαζ
πενζθενζηυ (ΠΦ) θθεαζηυ ζηέθεπμξ ιεηνήεδηακ ιέζς πενζαββεζαημφ νμυιεηνμο (Transonic
Systems, Ithaca, NY, USA) ηαηάθθδθμο ιεβέεμοξ (Δζηυκα 4-1).
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Εικόνα 4-2 Οη θαηαγξαθέο ηεο παξνρήο φγθνπ ζηελ είζνδν ηνπ κνζρεχκαηνο (πάλσ παρηά γξακκή), ηεο πίεζεο ζην
ΠΦ (δηάζηηθηή γξακκή), θαη ηεο παξνρήο φγθνπ ζην ΚΦ (θάησ ιεπηή γξακκή), πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο νξηαθέο
ζπλζήθεο ηνπ ππνινγηζηηθνχ κνληέινπ.

Ζ νμή ημο αίιαημξ ιεηνήεδηε πνχηα ζηδκ θθέαα ηαζ έπεζηα ζηδκ ανηδνία, εκχ ιυκμ
ζηδκ δεφηενδ πενίπηςζδ έβζκε ζοβπνμκζζιέκδ ιέηνδζδ πίεζδξ. Οζ ηαηαβναθέξ έβζκακ εθυζμκ
είπε επζηεοπεεί ηαηάζηαζδ αζιμδοκαιζηήξ ζζμννμπίαξ, δδθαδή αιεθδηέεξ πνμκζηέξ ιεηααμθέξ
ηςκ ζδιάηςκ βζα πενίπμο 5 θεπηά.
ηδκ ζοκέπεζα ημ πεδίμ νμήξ επακελεηάζηδηε ιε ημκ οπενδπμηανδζμβνάθμ, αθθά ιε
δζεβπεζνδηζηή ηεθαθή βναιιζηήξ δζάηαλδξ ηαζ ιζηνμφ παηήιαημξ (i13L). Ζ ζηζβιζαία δζάιεηνμξ
ηαζ δ πίεζδ ιεηνήεδηακ ηαοηυπνμκα ζημ ΚΦ ηδξ ακαζημιςιέκδξ δελζάξ ηαζ ανζζηενήξ
ζθαβίηζδαξ θθέααξ. Γζα ηδκ πίεζδ πνδζζιμπμζήεδηε έκαξ 5F εκδμαββεζαηυξ ηαεεηήναξ πίεζδξ
(SPC-450; Millar Instruments, Houston, TX, USA), εκχ βζα ηδκ δζάιεηνμ έκα γεφβμξ
πζεγμδθεηηζηχκ ηνοζηάθθςκ Sonometrics (Sonometrics Co, Ontario, Canada) πμο ημθθήεδηακ
ακηζδζαιεηνζηά επί ημο ημζπχιαημξ ημο αββείμο. θα ηα ζήιαηα ηαηαβνάθδηακ ηαοηυπνμκα
ιέζς εκυξ ρδθζαημφ ζοζηήιαημξ ηαηαβναθήξ (Sonometrics System; Sonometrics Co, Ontario,
Canada) βζα 60 δεοηενυθεπηα, ιε ζοπκυηδηα δεζβιαημθδρίαξ 300 Hz.

4.3.5 Γηεπίπεδε Αγγεηνγξαθία
Μεηά ηζξ αζιμδοκαιζηέξ ιεηνήζεζξ πναβιαημπμζήεδηε δ δζεπίπεδδ αββεζμβναθία ιε
θμνδηυ αηηζκμζημπζηυ ιδπάκδια C-arm (BV Libra; Philips Medical Systems, P.M.G. Surgery,
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The Netherlands). Έκαξ ηαεεηήναξ εζζήπεδ εκηυξ ημο ιμζπεφιαημξ ηαζ ημ C-arm δμηζιάζηδηε
ζε δζάθμνεξ βςκίεξ πενζζηνμθήξ, χζηε κα απμθεοπεμφκ ιεηαηζκήζεζξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ
θήρεςκ. Έβζκακ ηαηαβναθέξ ιε ηδκ ηαοηυπνμκδ έβποζδ ημο ζηζαβναθζημφ Iobitridol (300 mg
I/ml) ζε ηνεζξ βςκίεξ, 0μ, 90μ ηαζ -20μ ςξ πνμξ ημ επίπεδμ ημο πεζνμονβζημφ ηναπεγζμφ, πμο
επζηνέπμοκ ηδκ λεηάεανδ απεζηυκζζδ υθδξ ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ,. Ζ έλμδμξ ηδξ μευκδξ
ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ θήρεςκ ηαηαβνάθδηε ζε DVD (Δζηυκα 4-3 ανζζηενά).

Εικόνα 4-3 Ζ αγγεηνγξαθία (αξηζηεξά) θαη ην ηξηζδηάζηαην πιέγκα ηεο θιεβηθήο αλαζηφκσζεο ηνπ κνζρεχκαηνο, πνπ
δεκηνπξγήζεθε ζην GAMBIT (δεμηά), ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ηνπ θαξδηαθνχ θχθινπ.

4.3.6 Ηζηνκνξθνκεηξηθή Μειέηε
Γζα κα ελεηαζηεί δ ημπζηή ηαηακμιή ηςκ ιμνθμιεηνζηχκ παναιέηνςκ ζημ θθεαζηυ
ζηέθμξ ηδξ ΑΦΔ, ημκηά ζηδκ ακαζηυιςζδ, μζ ζζημί ηειαπίζηδηακ ζε ηέζζενα ιένδ: ημ ΚΦ, ημ
εββφξ, ημ άπς ηαζ ημ ΠΦ. Έπεζηα, ηα ηειάπζα ηυπδηακ ηαζ πενζθενεζαηά, ζε ηέζζενα
ηεηανηδιυνζα (Δζηυκα 4-1), ζφιθςκα ιε ηδκ βναιιή, πμο μνίγεηαζ απυ ηδκ ηαθφπηνα ημο
ιμζπεφιαημξ ηαζ ηδκ ημίηδ ηδξ θθέααξ ηαεχξ ηαζ ηδκ ηάεεηδ ζ' αοηήκ βναιιή, πμο ζοκδέεζ ημ
ανζζηενυ ιε ημ δελί ζδιείμ ναθήξ, ζηδκ πενζμπή ζοιαμθήξ θθέααξ – ιμζπεφιαημξ. ημ ΚΦ
ηαζ ημ ΠΦ, ηα μπμία απμηεθμφκηαζ ελμθμηθήνμο απυ θθέαα, πςνίξ ηαευθμο ιυζπεοια, μ
πςνζζιυξ έβζκε ηαηά πανυιμζμ ηνυπμ, υπςξ είπε βίκεζ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ Loth et al. (Loth,
Jones et al. 2002), μζ μπμίμζ ελέηαγακ υιςξ ανηδνζαηή ακαζηυιςζδ. Σα δμηίιζα ηδξ θθέααξ
ιμκζιμπμζήεδηακ ζε νοειζζηζηυ δζάθοια θμνιαθδεΰδδξ 10% βζα πάκς απυ 24 χνεξ,
αθοδαηχεδηακ ζε ααειμθμβδιέκδ αζεακυθδ ηαζ xylol, ηαζ ειπεδςεήηακ ζε ηενί παναθίκδξ.
ηδ ζοκεπεία πάνεδηακ δζαδμπζηέξ ημιέξ πάπμοξ 5ιm ιε ηδ πνήζδ ιζηνμηυιμο (Leica RM
2125; Leica, Nussloch, Germany) ηαζ αάθηδηακ ιε αζιαημλοθίκδ-ζςζίκδ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ
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ηςκ πονήκςκ, ιε μνζεσκδ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ζκχκ εθαζηίκδξ, ηαζ picro-Sirius red βζα ημκ
πνμζδζμνζζιυ ημο πθέβιαημξ ημθθαβυκμο. Δκ ζοκημιία, ιέζς ιζαξ ρδθζαηήξ θςημβναθζηήξ
ιδπακήξ (Altra20; Soft Imaging System, Munster, Germany) ημπμεεηδιέκδξ ζε έκα ζοιααηζηυ
μπηζηυ ιζηνμζηυπζμ (Olympus CX31; Olympus, Tokyo, Japan) εθήθεδζακ έβπνςιεξ εζηυκεξ μζ
μπμίεξ ακαθφεδηακ ιέζς εκυξ ειπμνζημφ θμβζζιζημφ ακάθοζδξ εζηυκαξ (Image-Pro Plus v4.5;
Media Cybernetics Inc, Silver Spring, MD, USA). ε ημιέξ ααιιέκεξ ιε αζιαημλοθίκδ-ζςζίκδ
πναβιαημπμζήεδηακ μζ ιεηνήζεζξ ημο ειααδμφ ηαζ ημο πάπμοξ μθυηθδνμο ημο αββεζαημφ
ημζπχιαημξ ηαεχξ ηαζ ημο ιέζμο ηαζ έλς πζηχκα λεπςνζζηά. Χξ πάπμξ ημο ημζπχιαημξ
εεςνήεδηε μ ιέζμξ υνμξ δέηα ιειμκςιέκςκ ιεηνήζεςκ πμο πάνεδηακ ζε δέηα
ακηζπνμζςπεοηζηέξ πενζμπέξ ηαηά ηδκ πενζθένεζα ημο αββείμο. Ζ ποηκυηδηα ηδξ εθαζηίκδξ ηαζ
ημο ημθθαβυκμο ηςκ δζαθυνςκ πζηχκςκ ιεηνήεδηε ζε ιεβάθδ εζηίαζδ πμο πναβιαημπμζήεδηε
ιέζς ημο θμβζζιζημφ, ηαζ οπμθμβίζηδηακ ιε αάζδ ημ ζοκμθζηυ ειααδυκ ημο εηάζημηε πζηχκα
ζηδ πενζμπή εκδζαθένμκημξ. Οζ ποηκυηδηεξ ηδξ εθαζηίκδξ ηαζ ημο ημθθαβυκμο βζα μθυηθδνμ ημ
ημίπςια ημο αββείμο οπμθμβίζηδηακ ιε αάζδ ηζξ ποηκυηδηεξ ζημοξ δφμ πζηχκεξ ηαζ ηα
ακηίζημζπα ειααδά ημοξ. θεξ μζ ιεηνήζεζξ πναβιαημπμζήεδηακ ζε ηνεζξ δζαδμπζηέξ ημιέξ ηαζ
ηεθζηή ηζιή ηάεε ιέηνδζδξ εεςνήεδηε μ ιέζμξ υνμξ ηςκ δέηα ιεηνήζεςκ πμο πάνεδηε ζε ηάεε
ιία απυ ηζξ ηνεζξ ημιέξ. Ζ ιεθέηδ ιμνθμθμβζηχκ ζδζμηήηςκ έβζκε απυ ηδκ οπμρήθζμ δζδάηημνα
Αεδκά Γζαββίκδ ζηα πθαίζζα ηδξ δζδαηημνζηήξ ηδξ δζαηνζαήξ (Γζαββίκδ 2009).

4.3.7 Μεηεγρεηξεηηθή Αλάιπζε εκάησλ
Σα ζήιαηα νμήξ ηαζ πίεζδξ πμο είπακ απμεδηεοηεί ζημ ρδθζαηυ ζφζηδια ηαηαβναθήξ
ηδξ Sonometrics πνδζζιμπμζήεδηακ ςξ μνζαηέξ ζοκεήηεξ ζημ οπμθμβζζηζηυ ιμκηέθμ. Οζ
ηοιαημιμνθέξ ηδξ πανμπήξ ζημ ΚA ηαζ ζημ ΠA πνμζηέεδηακ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ
πανμπήξ ημο ιμζπεφιαημξ (Δζηυκα 4-2), ημ ίδζμ έβζκε ηαζ βζα ηζξ ακηίζημζπεξ πανμπέξ ζηδκ
θθέαα. Οζ πζέζεζξ ηαζ μζ πανμπέξ μνζμεεηήεδηακ ηαηά δζαδμπζηέξ πενζυδμοξ ζφιθςκα ιε ημκ
ηανδζαηυ ηφηθμ ιε ημ θμβζζιζηυ Sonosoft (Sonometrics Co, Ontario, Canada). Δπζθέπεδηε έκαξ
παναηηδνζζηζηυξ ηανδζαηυξ παθιυξ ηαζ ηα ακηίζημζπα ζήιαηα πανμπήξ ηαζ πίεζδξ
απμιμκχεδηακ ηαζ απμεδηεφηδηακ ζε ιμνθή ascii βζα πεναζηένς ακάθοζδ. Ο ζοβπνμκζζιυξ
ηςκ δφμ ηαηαβναθχκ έβζκε ιε έκα ημζκυ ιέβεεμξ ακαθμνάξ ηαζ ςξ ηέημζμ επζθέπηδηε δ πανμπή
ημο ιμζπεφιαημξ. Ζ πνμκζηή ιεηααθδηυηδηα ηςκ ζδιάηςκ ακηζιεηςπίζηδηε ιε ηαηάθθδθδ
επελενβαζία ηςκ ηζιχκ ιέζς Excel, έηζζ χζηε δ πνχηδ ηαζ δ ηεθεοηαία ηζιή ηςκ ιεηααθδηχκ
ηαηά ημκ ηανδζαηυ ηφηθμ κα παναιέκεζ ίδζα.
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Ζ πανμπή ημο ιμζπεφιαημξ ηαζ ημο ΚΦ ηαεχξ ηαζ δ πίεζδ ζημ ΠΦ επζθέπηδηακ βζα
επζπθέμκ ακάθοζδ ζε MATLAB, ςξ μνζαηέξ ζοκεήηεξ ημο ανζειδηζημφ ιμκηέθμο. Έβζκε κέα
δεζβιαημθδρία ιε πνήζδ ημζκμφ δζακφζιαημξ πνυκμο ηαζ έπεζηα έβζκε ιενζηή αθαίνεζδ ημο
εμνφαμο ηαζ πνμζανιμβή ηδξ ηαιπφθδξ ηςκ ιεηααθδηχκ ζε ζοκάνηδζδ Fourier 8δξ ηάλδξ. Οζ
ζοκανηήζεζξ αοηέξ εκζςιαηχεδηακ ζε οπμπνυβναιια UDF (User Defined Function) βναιιέκμ
ζηδκ βθχζζα πνμβναιιαηζζιμφ C, πμο οπμθυβζγε ηδκ πίεζδ ηαζ ηδκ νμή ζε ηάεε πνμκζηυ αήια,
ιε ζημπυ κα ηαεμνίγεζ ηζξ μνζαηέξ ζοκεήηεξ ηαηά ηδκ πνμκζηά ιεηαααθθυιεκδ ανζειδηζηή
πνμζμιμίςζδ.

4.3.8 Τπνινγηζκόο Μεραληθώλ Ηδηνηήησλ Φιεβηθνύ Σνηρώκαηνο
Ζ εζςηενζηή δζάιεηνμξ di ημο ΚΦ οπμθμβίζηδηε απυ ηδκ ελςηενζηή δζάιεηνμ de, πμο
ιεηνήεδηε in vivo, ημκ αλμκζηυ θυβμ παναιυνθςζδξ

z

l
(υπμο L ηαζ l ηα ex situ ηαζ in situ
L

ιήηδ πμο πνμακαθένεδηακ ζημ 3.03 ηεθάθαζμ) ηαζ ημ ειααδυ ημο ημζπχιαημξ ηδξ ζθαβίηζδαξ
θθέααξ Α0 ηαηά ηδκ αθαίνεζδ ημο ζζημφ, εεςνχκηαξ ηδκ αζοιπζεζηυηδηα ημο ζζημφ βζα ημ
ηοθζκδνζηυ αββείμ: d i

d o2

4 A0

(Humphry 2002).

z

Σμ ειααδυκ ηδξ επζθάκεζαξ ημο αοθμφ Α πνμξ ηδκ πίεζδ P πνμζμιμζχεδηε ιε έκα
ιμκηέθμ ηυλμο εθαπημιέκδξ, ημ μπμίμ έπεζ ηνεζξ παναιέηνμοξ ζφβηθζζδξ α, α, ηαζ β:
A

a

2

arctan

P

. Ζ ημπζηή εκδμηζηυηδηα C οπμθμβίζηδηε ςξ δ πνχηδ πανάβςβμξ ηδξ

επζθάκεζαξ ημο αοθμφ ςξ πνμξ ηδκ πίεζδ ηαζ δ δζαηαζζιυηδηα D ςξ δ ηδκ εκδμηζηυηδηα C
αδζαζηαημπμζδιέκδ ιε ηδκ επζθάκεζα ημο αοθμφ Α. Δλαζηίαξ ηδξ ιδ βναιιζηυηδηαξ ηςκ
δεδμιέκςκ επζθάκεζαξ-πίεζδξ ηαζ μζ δφμ πανάιεηνμζ ιεζχκμκηαζ ηαεχξ αολάκεζ δ πίεζδ. Γζα ημκ
οπμθμβζζιυ ηςκ ιεηααθδηχκ αοηχκ βζα δεδμιέκδ ηζιή πίεζδξ, μζ ηαιπφθεξ δζαηαζζιυηδηαξπίεζδξ ηαζ εκδμηζηυηδηαξ-πίεζδξ ηαεμνίζηδηακ βζα ηδκ πενζμπή ηζιχκ ζοζημθήξ ηαζ δζαζημθήξ.
Οζ ακαθφζεζξ πναβιαημπμζήεδηακ ζε 10 δζαδμπζημφξ ηφηθμοξ εη ηςκ μπμίςκ εηηζιήεδηε μ
ιέζμξ υνμξ. H ιεθέηδ ηςκ ιδπακζηχκ ζδζμηήηςκ έβζκε απυ ημκ οπμρήθζμ δζδάηημνα Κνίεανδ
Δθεοεένζμ ζηα πθαίζζα ηδξ δζδαηημνζηήξ ημο δζαηνζαήξ (Κνίεανδξ 2009).
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4.3.9 Αλαθαηαζθεπή Γεσκεηξίαο θαη Γεκηνπξγία Πιέγκαηνο
ε υθεξ ηζξ βςκίεξ ζηζξ μπμίεξ πάνεδηακ θήρεζξ ιε ημ αηηζκμζημπζηυ έβζκε ηαηαβναθή
εζηυκαξ απυ ηδκ μευκδ ζε video. ηδκ ζοκέπεζα υθεξ μζ θήρεζξ ιεθεηήεδηακ δζελμδζηά ηαζ απυ
αοηέξ επζθέπεδηακ μζ ηαηαθθδθυηενεξ βζα βεςιεηνζηή ακαηαηαζηεοή. Απυ ημ video ηςκ
θήρεςκ λεπςνίζηδηακ βζα ηάεε βςκία μζ εζηυκεξ ιεβαθφηενδξ εοηνίκεζαξ ιε ημ θμβζζιζηυ Info
Cliper software (Canopus Co). Ζ θθεαζηή ακαζηυιςζδ ζηδκ πανμφζα πενίπηςζδ ήηακ
ζοκεπίπεδδ ιε ημ επίπεδμ ηδξ ηάεεημ ζημ πεζνμονβζηυ ηναπέγζ, βεβμκυξ πμο απθμπμίδζε πμθφ
ηδκ δζαδζηαζία οπμθμβζζηζηήξ ακαπανάζηαζδξ ημο ιμκηέθμο. Σμ παναπάκς βεβμκυξ είπε ςξ
απμηέθεζια ιζα ιυκμ εζηυκα απυ θήρδ ηάεεηδ ζημ επίπεδμ ηδξ ακαζηυιςζδξ κα ανηεί ηαζ κα
ιδκ πνεζαζηεί ηάπμζμξ εζδζηυξ αθβυνζειμξ (Δζηυκα 4-3 ανζζηενά). Ζ εζηυκα επζθμβήξ
θζθηνανίζηδηε ηαζ επελενβάζηδηε ιέζς ημο ειπμνζημφ θμβζζιζημφ ακάθοζδξ εζηυκαξ ImagePro Plus (Image-Pro Plus v4.5; Media Cybernetics Inc, Silver Spring, MD, USA) ηαζ ημο Paint
Shop Pro 5 (Jasc Software Inc.) ιε ζημπυ ηδκ αθαίνεζδ ημο εμνφαμο ηαζ ηδκ απμιυκςζδ ηδξ
πενζμπήξ ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ. Ζ ηεκηνζηή βναιιή ηαζ ηα υνζα ηςκ αββείςκ
ακαβκςνίζηδηακ ζηζξ εζηυκεξ ηαζ επζθέπηδηακ ιε αθθαβή πνχιαημξ ζημ Paint Shop Pro 5 (Jasc
Software Inc.). Καηυπζκ δ ηνμπμπμζδιέκδ εζηυκα οπμαθήεδηε ζε επελενβαζία ιε ηχδζηα πμο
έβζκε ζε MATLAB, ιε ημκ μπμίμ πνχηα ακηζζημζπήεδηακ μζ δζαζηάζεζξ ηςκ pixel ιε ηζξ
πναβιαηζηέξ ηαζ έπεζηα ελάπεδηακ μζ ζοκηεηαβιέκεξ ηςκ ζδιείςκ πμο μνίγμοκ ηδκ βεςιεηνία
ημο ιμκηέθμο.
Σμ ζφκμθμ ηςκ ζδιείςκ εζζήπεδ φζηενα ζημκ πνμ-επελενβαζηή GAMBIT (v.2.3.16;
Fluent Inc) βζα ηδκ δδιζμονβία ηδξ βεςιεηνίαξ ηαζ ημο πθέβιαημξ. Σμ ηνζζδζάζηαημ ιμκηέθμ ηδξ
ακαζηυιςζδξ ηαηαζηεοάζηδηε οπμθμβζζηζηά, εεςνχκηαξ υηζ δ μζ εβηάνζζεξ δζαημιέξ ηςκ
αββείςκ είκαζ ηοηθζηέξ ιεηααθδηήξ δζαιέηνμο. Ζ επίπεδδ ζοιιεηνία ηδξ βεςιεηνίαξ ηδξ
ακαζηυιςζδξ έδςζε ηδκ δοκαηυηδηα κα αθαζνεεεί ημ ιζζυ ιμκηέθμ, ιεζχκμκηαξ ζδιακηζηά ηςκ
ανζειυ ηςκ ζημζπείςκ ημο πθέβιαημξ ηαζ ημκ οπμθμβζζηζηυ πνυκμ. ηδκ ζοκέπεζα δ βεςιεηνία
πςνίζηδηε ζε ηέζζενζξ πενζμπέξ: ηδκ ζοιαμθή, ηδκ είζμδμ ημο ιμζπεφιαημξ ηαζ ημ ΚΦ ιε ημ
ΠΦ. Γζα ηδκ ζοιαμθή πνδζζιμπμζήεδηε έκα ιδ δμιδιέκμ πθέβια ιε ηεηναεδνζηά ηαζ
ελαεδνζηά ζημζπεία, εκχ βζα ημοξ οπυθμζπμοξ 3 υβημοξ πνμηζιήεδηε δμιδιέκμ πθέβια ιε
ελαεδνζηά ζημζπεία.
πθέβιαημξ).

148

Ο ζοκμθζηυξ ανζειυξ ηςκ ζημζπείςκ ήηακ 217772 (161631 ηυιαμζ

4.3.10

Αξηζκεηηθή Πξνζνκνίσζε

Σμ πθέβια πμο δδιζμονβήεδηε πνδζζιμπμζήεδηε ςξ δεδμιέκμ εζζαβςβήξ βζα ημ
πνυβναιια πεπεναζιέκςκ υβηςκ Fluent (v.6.2.16; Fluent Inc.). Σμ αίια πνμζεββίζηδηε ςξ
Νεοηχκεζμ νεοζηυ ιε δοκαιζηυ ζλχδεξ 3,6 10-3 Pas ηαζ ποηκυηδηα 1000kg/m3. Ζ νμή
εεςνήεδηε ςξ ζηνςηή ιεκ αθθά παθθυιεκδ. Οζ πζέζεζξ ηαζ μζ νμέξ ιεηά ηδκ επελενβαζία ημοξ
απμηέθεζακ μνζαηέξ ζοκεήηεξ ημο οπμθμβζζηζημφ ιμκηέθμο (Δζηυκα 4-2). ηδκ είζμδμ ημο
ιμζπεφιαημξ ηαζ ζηδκ έλμδμ ημο ΚΦ εεςνήζαιε παθθυιεκδ ιέζδ ηαπφηδηα ιε μιμζυιμνθμ
πνμθίθ, εκχ βζα ηδκ έλμδμ ημο ΠΦ ηδκ πνμκζηά ιεηαααθθυιεκδ ηοιαημιμνθή ηδξ ιέζδξ
πίεζδξ. Οζ ιεηααθδηέξ ηςκ μνζαηχκ ζοκεδηχκ οπμθμβίγμκηακ ζε ηάεε πνμκζηυ αήια ζφιθςκα
ιε ημ πνμακαθενεέκ οπμπνυβναιια UDF ημ μπμίμ πνμζανηήεδηε ζημκ θφηδ Fluent. Ζ ιέζδ
μβημιεηνζηή πανμπή ήηακ 980 ml/min πμο ακηζζημζπμφζε ζε ιζα ιέζδ ηαπφηδηα εζζυδμο 0,47
m/s ή έκακ ιέζμ ανζειυ Reynolds 870, ιε αάζδ ηδκ δζάιεηνμ εζζυδμο, εκχ μ ιέβζζημξ ανζειυξ
Reynolds ήηακ 952. Ζ πενίμδμξ ημο πνμκζημφ παθιμφ ήηακ 0,63s (ηανδζαηή ζοπκυηδηα 95 bpm)
ηαζ ήηακ πςνζζιέκδ ζε 100 πνμκζηά αήιαηα. Σα ιεηαααηζηά θαζκυιεκα πμο ειθακίγμκηαζ ηαηά
ηδκ έκανλδ ηδξ επίθοζδξ ημο αθβμνίειμο πνεζάζηδηακ 3 πενζυδμοξ ιέπνζ ηδκ ελαθάκζζδ ημοξ.
Οζ ελζζχζεζξ Navier-Stokes θφεδηακ πνδζζιμπμζχκηαξ ημκ segregated θφηδ ιε ιζα
πνχηδξ ηάλεςξ πεπθεβιέκδ ιέεμδμ δζαηνζημπμίδζδξ, εκχ βζα ηδκ πίεζδ πνμηζιήεδηε ημ ζπήια
PRESTO! ηαζ βζα ηδκ μνιή δ πνχηδξ ηάλεςξ upwind δζαηνζημπμίδζδ. Ζ ζφγεολδ ηδξ πίεζδξ ηαζ
μνιή έβζκε ιε ημκ αθβυνζειμ PISO. Γζα ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ θήλδξ ηδξ επακαθδπηζηήξ
δζαδζηαζίαξ πνδζζιμπμζήεδηε ςξ ηνζηήνζμ ζφβηθζζδξ ημ κα θηάζμοκ ηα οπυθμζπα ηςκ
ελζζχζεςκ ζοκέπεζαξ ηαζ μνιήξ ζημ 0,0001.
Σα απμηεθέζιαηα ηδξ επίθοζδξ ημο πεδίμο νμήξ, ιεηά ηδκ ανζειδηζηή ζφβηθζζδ ημο
οπμθμβζζηζημφ ιμκηέθμο, εζζήπεδζακ ζημ θμβζζιζηυ Tecplot (Tecplot Inc), ιε ημ μπμίμ έβζκε μ
οπμθμβζζιυξ ηςκ ηθίζεςκ ηδξ δζαηιδηζηήξ ηάζδξ . ηδκ ζοκέπεζα ιε ημ ίδζμ θμβζζιζηυ
οπμθμβίζηδηακ ηαζ μζ ηακμκζημπμζδιέκεξ ηθίζεζξ ηςκ δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ (ΚΚΓΣ), δζαζνχκηαξ
ηζξ ηθίζεζξ ηςκ δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ ιε ημκ θυβμ: ηδξ δζαηιδηζηήξ ηάζδξ ηδξ πνμκζηά ιέζδξ
ηζιήξ ηδξ πανμπήξ ζηδκ είζμδμ ημο ιμζπεφιαημξ (οπμηζεειέκδξ ςξ νμήξ Poiseuille) πνμξ ηδκ
δζάιεηνμ ημο ιμζπεφιαημξ. Οζ ΚΚΓΣ εηηζιήεδηακ βζα ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ιέβζζηδξ νμήξ, αθμφ
δζαηφιακζδ ηδξ νμήξ ζηδκ είζμδμ ήηακ ιζηνή ηαζ δ ιέβζζηδ ΚΚΓΣ εεςνείηαζ πζμ επζηίκδοκδ
(Longest and Kleinstreuer 2000; Haruguchi and Teraoka 2003)
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4.4 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
4.4.1 Απνηειέζκαηα Αξηζκεηηθήο Πξνζνκνίσζεο
Σμ πεδίμ νμήξ ήηακ ηνζζδζάζηαημ ηαζ άηνςξ πμθφπθμημ θυβς ηδξ ιδ θοζζμθμβζηήξ
βεςιεηνίαξ ηδξ ΑΦΔ έκα ιήκα ιεηά ημ πνχημ πεζνμονβείμ. Σα δζακφζιαηα ηδξ ηαπφηδηαξ
θαίκμκηαζ ζημ επίπεδμ ζοιιεηνίαξ ζηδκ Δζηυκα 4-4 [Α, Β]. Ζ νμή εεςνήεδηε υηζ έπεζ
μιμζυιμνθδ ηαηακμιή ηαπφηδηαξ ζηδκ είζμδμ ημο ιμζπεφιαημξ, δ μπμία δζαιμνθχκεηαζ πνζκ
θηάζεζ ζηδκ θθέαα. Ανπζηά έκα ιένμξ ημο υβημο ημο αίιαημξ ζοκακηήεδηε ιε ημ ελυβηςια
ημκηά ζηδκ άπς βςκία ηδξ ακαζηυιςζδξ, δδιζμονβχκηαξ ιζα ιζηνή πενζμπή ακαηοηθμθμνίαξ.
Σμ οπυθμζπμ ιένμξ ηαηεοεφκεδηε πνμξ ηδκ θθεαζηή ημίηδ υπμο πςνίζεδηε ζε δομ επζιένμοξ
νμέξ ακηίεεηδξ ηαηεφεοκζδξ (Δζηυκα 4-4 [Α, Β]). ημ ζδιείμ πςνζζιμφ ηδξ νμήξ ειθακίζηδηε
ζδιείμ ακαημπήξ.

150

151

Εικόνα 4-4 Σα δηαλχζκαηα ηεο ηαρχηεηαο ζην επίπεδν ζπκκεηξίαο θαη ζε εγθάξζηα δηαηνκή ζε δχν δηαθνξεηηθέο ζέζεηο γηα ηελ κέγηζηε (δεμηά) θαη ηελ ειάρηζηε (αξηζηεξά) παξνρή. Σα
δηαλχζκαηα ηαρχηεηαο ηνπ επίπεδνπ ζπκκεηξίαο, γηα ηελ κέγηζηε [Α] θαη ειάρηζηε [Β] παξνρή, απεηθνλίδνπλ ηελ χπαξμε πεξηνρψλ αλαθπθινθνξίαο ζην ΠΦ. Σα εληαίνπ κήθνπο,
δηαλχζκαηα ηαρχηεηαο ζε εγθάξζηα δηαηνκή ζην ΚΦ [C] γηα ηελ κέγηζηε παξνρή θαη ζην ΠΦ [D] γηα ηελ ειάρηζηε παξνρή ζηελ εγγχηεηα ηεο ζπκβνιήο ησλ δχν αγγείσλ, φπνπ
δηαγξάθνληαη νη δίλεο Dean.

Εικόνα 4-5 Οη ηζνυςείο θακπχιεο ΓΣ ηνπ ηνηρψκαηνο πνπ ηνλίδνπλ ηελ έληνλε ρξνληθή κεηαβνιή απέλαληη απφ ηελ άπσ γσλία ηεο αλαζηφκσζεο. Πεξίπησζε κέγηζηεο (αξηζηεξά) θαη
ειάρηζηεο (δεμηά) παξνρήο φγθνπ ζηελ είζνδν.
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Εικόνα 4-6 Οη ηζνυςείο θακπχιεο ΚΚΓΣ ζην ηνίρσκα γηα νιφθιεξν ην κνληέιν ηεο θιεβηθήο αλαζηφκσζεο [Α] θαη γηα ηελ πεξηνρή ηεο ζπκβνιήο [Β]. Δπίζεο, ζηελ ίδηα εηθφλα, γηα
ιφγνπο ζχγθξηζεο, δηαθξίλνληαη θαη νη ηζνυςείο θακπχιεο ΓΣ γηα νιφθιεξν ην κνληέιν [C], θάησ αθξηβψο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ησλ ΚΚΓΣ. εκείσζε: Γηα λα απεηθνληζηνχλ νη
δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ηηκψλ κε κεγαιχηεξε επθξίλεηα, ζεσξήζεθε ζθφπηκν, νη δηαβαζκίζεηο ηεο θάζε έγρξσκεο θιίκαθαο λα παξνπζηάδνπλ κε έλα κφλν επίπεδν ηηο αθξαίεο ειάρηζηεο θαη
κέγηζηεο ηηκέο, ελψ αληίζεηα γηα ηηο ΚΚΓΣ ζηελ πεξηνρή ηηκψλ 200-1200, φπσο επίζεο θαη γηα ηηο ΓΣ ζηελ πεξηνρή ηηκψλ 50-200, λα ρξεζηκνπνηείηαη νκνηφκνξθε θαηαλνκή. [WSSNG =
ΚΚΓΣ θαη WSS = ΓΣ ]

Ζ ιεθέηδ ηδξ νμήξ πμο ηαηεοεφκεδηε πνμξ ηδκ έλμδμ ημο ΚΦ έδεζλε υηζ ηαεχξ
εζηνάθδ μ εζζενπυιεκμξ υβημξ ημο αίιαημξ δδιζμονβήεδηακ δεοηενεφμοζεξ νμέξ, δίκεξ
ακηίεεηδξ θμνάξ Dean, ιε ηαηεφεοκζδ ζημ ηέκηνμ ιεκ πνμξ ηδκ αββεζαηή ημίηδ ζηα ημζπχιαηα
δε πνμξ ηδκ άπς βςκία ηδξ ακαζηυιςζδξ (Δζηυκα 4-4 [C]). Ανπζηά μζ δίκεξ είπακ ημ ηέκηνμ ημοξ
ημκηά ζηα άκς ημζπχιαηα, αθθά ηαεχξ πνμπςνμφζε δ νμή ηεκηνζηά ηα ηέκηνα πθδζίαζακ ημκ
άλμκα ζοιιεηνίαξ. ηδκ έλμδμ ημο ΚΦ ημ αββείμ πανμοζίαζε ιζα έκημκδ ζηέκςζδ, υπμο
παναηδνήεδηακ ηαζ μζ ιέβζζηεξ ηαπφηδηεξ πμο ηοιαίκμκηακ ιεηαλφ 4,9-5,0 m/s ηαηά ηδκ
δζάνηεζα ημο ηανδζαημφ ηφηθμο. Σα παναηηδνζζηζηά ηδξ νμήξ δεκ πανμοζίαζακ ζδιακηζηέξ
πνμκζηέξ ιεηααμθέξ.
Σμ οπυθμζπμ ιένμξ ηδξ νμήξ, πμο δζαπςνίζηδηε ζημ ζδιείμ ακαημπήξ, ηζκήεδηε πνμξ ημ
ΠΦ. Καε' υθδ ηδκ δζάνηεζα ηδξ δζέθεοζδξ ημο αίιαημξ ιέπνζ ηαζ ηδκ έλμδμ οπήνπακ ηαζ πάθζ
δίκεξ Dean (Δζηυκα 4-4 [D]), ιε ηδκ δζαθμνά υηζ ήηακ ιεζμφιεκδξ έκηαζδξ. Σμ ΠΦ
πανμοζίαζε δφμ δζαδμπζηέξ ζηεκχζεζξ ζε ιζηνή απυζηαζδ ιεηαλφ ημοξ. Ζ πνχηδ δδιζμφνβδζε
ιζα ζζπονή δέζιδ νεοζημφ, πμο δζαπέναζε ηαζ ηζξ δφμ ζηεκχζεζξ ηαηαθήβμκηαξ ζηδκ ηεθζηή
πενζμπή δζεφνοκζδξ θίβμ πνζκ ηδκ έλμδμ. Τρδθέξ ηαπφηδηεξ ιεηαλφ 1,8 ιέπνζ ηαζ 2,3 m/s
ακζπκεφηδηακ ζε αοηέξ ηζξ ζηεκςηζηέξ πενζμπέξ. Οζ δφμ γχκεξ δζεφνοκζδξ πνμηάθεζακ ζδιεία
απμηυθθδζδξ ηδξ νμήξ, πμο αημθμοεήεδηακ απυ πενζμπέξ ακαηοηθμθμνίαξ ιεηααθδηχκ
παναηηδνζζηζηχκ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο ηανδζαημφ ηφηθμο. Γζα ηδκ πενίπηςζδ εθάπζζηδξ
πανμπήξ εζζυδμο δ δέζιδ ημο νεοζημφ είπε ιεβαθφηενμ ιήημξ ηαζ πανμοζίαζε: δφμ πενζμπέξ
ακαηοηθμθμνίαξ ζηδκ ιεκ πάκς πθεονά ήηακ ιεβάθδ ηαζ ζοκδοάγμκηακ ιε δίκεξ Dean, ζηδκ δε
ηάης ήηακ πμθφ ιζηνυηενμο ιεβέεμοξ (Δζηυκα 4-4 [Β]). Γζα ηδκ ιέβζζηδ πανμπή εζζυδμο δ
δέζιδ ήηακ ημκηφηενδ αθθά ιε ορδθυηενεξ ηαπφηδηεξ, εκχ πάθζ ειθακίζηδηακ μζ πενζμπέξ
ακαηοηθμθμνίαξ, ιε ηδκ δζαθμνά υηζ μζ δίκεξ Dean ήηακ ειθακείξ ηχνα ιυκμ ζηδκ ηάης
πθεονά, πμο ζοκέπζγε κα είκαζ δ ιζηνυηενδ εη ηςκ δφμ (Δζηυκα 4-4 [Α]).
Οζ ΓΣ ημο ημζπχιαημξ ζηδκ πενζμπή ηδξ ζοιαμθήξ παναηδνμφκηαζ ζηδκ (Δζηυκα 4-5) βζα
ηδκ ιέβζζηδ (ανζζηενά) ηαζ εθάπζζηδ (δελζά) πανμπή. Ζ ιέζδ ηζιή ηςκ ΓΣ ημο ιμκηέθμο
ηοιαίκμκηακ ιεηαλφ 6,0-7,5 Pa ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο ηανδζαημφ ηφηθμο, ζε ζοιθςκία ιε ηζξ
ηζιέξ πμο ακέθενακ μζ (Haruguchi and Teraoka 2003), εκχ δ ιέβζζηδ ηζιή πμο εκημπίζηδηε ζηδκ
ζηέκςζδ ημο ΚΦ ήηακ 680-696 Pa. Άθθεξ πενζμπέξ ορδθχκ ΓΣ ήηακ δ πνχηδ ηαζ δ δεφηενδ
ζηέκςζδ ημο ΠΦ, ιε 93-124 ηαζ 68-89 Pa ακηζζημίπςξ, δ αββεζαηή ημίηδ απέκακηζ απυ ηδκ
άπς βςκία ιε 33-49 Pa, ηαεχξ ηαζ δ πενζμπή ηδξ θθέααξ βφνς απυ ημ ζδιείμ ακαημπήξ ιε 2731 Pa.
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Σμ εφνμξ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ ηζιχκ ηςκ ΓΣ ιαγί ιε ηδκ (Δζηυκα 4-5) απεζημκίγμοκ
ηδκ δζαθμνά ζηδκ πνμκζηή ιεηααμθή ιεηαλφ ΚΦ ηαζ ΠΦ. Σμ ΚΦ ηαζ δ πενζμπή ηδξ
ζοιαμθήξ πανμοζίαζακ ιζηνέξ ιεηααμθέξ ηςκ ΓΣ, ζε ακηίεεζδ ιε ημ ΠΦ, υπμο
παναηδνήεδηακ πζμ έκημκεξ ιεηααμθέξ. Ζ δζαθμνμπμίδζδ μθείθεηαζ ζημ πςξ δζαπςνζγυηακ δ
νμή ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο ηανδζαημφ παθιμφ. Ο θυβμξ ηςκ πανμπχκ ζημ ΚΦ πνμξ αοηήκ ζημ
ΠΦ, βζα ιεκ ηδκ εθάπζζηδ πανμπή εζζυδμο ήηακ 44:56 ζηδ δε ιέβζζηδ 38:62. Σμ πνμδβμφιεκμ
ζδιαίκεζ υηζ ηαεχξ αολακυηακ δ νμή ημο ιμζπεφιαημξ υθμ ηαζ ιεβαθφηενμξ υβημξ νεοζημφ
δζμπεηεουηακ πνμξ ημ ΠΦ ιζαξ ηαζ ημ ΚΦ ήηακ ιενζηχξ θναβιέκμ. Χξ απμηέθεζια, δ πανμπή
βζα ιεκ ημ ΚΦ αολήεδηε ηαηά 2% ζημ δε ΠΦ ηαηά 28%, ιε απμηέθεζια ημ ΠΦ κα
ηαηαπμκδεεί απυ ιεβαθφηενεξ ηθίζεζξ ΓΣ ςξ πνμξ ημ πνυκμ, εθυζμκ μζ πανμπέξ ηαζ μζ ΓΣ είκαζ
άιεζα ελανηχιεκεξ.
Πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ πςνζηή ηαηακμιή ηςκ ΓΣ δίδμκηαζ απυ ηζξ ηαιπφθεξ ζζμτρχκ ηςκ
ΚΚΓΣ Δζηυκα 4-6. Σα απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ μζ ορδθυηενεξ ηζιέξ ειθακίζηδηακ ζημ ΚΦ
(~4950), ιεηά ζηδκ αββεζαηή ημίηδ ηδξ πνχηδξ ζηέκςζδξ ζημ ΠΦ (~3000), ηαζ ηέθμξ ζηδκ
ζοιαμθή, βζα ηζξ πενζζζυηενεξ άθθεξ πενζμπέξ μζ ΚΚΓΣ ήηακ πμθφ παιδθυηενεξ, έηζζ δ ιέζδ
ηζιή ζε υθμ ημ ιμκηέθμ ήηακ ιυθζξ 70 (Δζηυκα 4-6 [A]). Οζ ορδθυηενεξ ηζιέξ ζηδκ πενζμπή ηδξ
ζοιαμθήξ ήηακ εηείκεξ ηδξ άπς βςκίαξ (~2450), πανυθμ πμο ορδθέξ ηζιέξ βφνς ζημ 900
παναηδνήεδηακ επίζδξ ηαζ ζηζξ βναιιέξ ναθήξ ηαεχξ ηαζ ζηδκ εββφξ βςκία (Δζηυκα 4-6 [B]).

4.4.2 Μεραληθέο Ηδηόηεηεο ηνπ Σνηρώκαηνο
Ζ ηαιπφθδ δζαιέηνμο-πίεζδξ (Δζηυκα 4-7 ανζζηενά) ημο ακαζημιςιέκμο ΚΦ έπεζ
ιεηαημπζζηεί πνμξ επίπεδα παιδθυηενδξ ιεκ δζαιέηνμο ορδθυηενδξ δε πίεζδξ, αημθμοεχκηαξ
ιζα δζαθμνεηζηή βναιιή εθαζηζηυηδηαξ απυ αοηήκ ημο εηενυπθεονμο ζηεθέπμοξ. Ζ ιδπακζηή
πνμζανιμβή ημο ακαζημιςιέκμο θθεαζημφ ζζημφ εηηζιήεδηε ιέζς δμιζηχκ παναιέηνςκ, υπςξ
ηδξ

εκδμηζηυηδηαξ

ηαζ

ηδξ

δζαηαζζιυηδηαξ.

Ζ

ηαιπφθδ

εκδμηζηυηδηαξ-πίεζδξ

ηδξ

ακαζημιςιέκδξ θθέααξ ιεζχεδηε εηεεηζηά ζηδκ πενζμπή ηζιχκ ζοζημθήξ-δζαζημθήξ,
πανμοζζάγμκηαξ παιδθυηενεξ ηζιέξ απυ αοηέξ ηδξ θοζζμθμβζηήξ (Δζηυκα 4-7 ιέζδ). Πανυιμζα
ηάζδ θάκδηε ηαζ ζηζξ ακηίζημζπεξ ηαιπφθεξ δζαηαζζιυηδηαξ-πίεζδξ (Δζηυκα 4-7 δελζά). ε ηάεε
ηζιή ιέζδξ θθεαζηήξ πίεζδξ, ιείςζδ παναηδνήεδηε ηαζ βζα ηζξ δφμ παναιέηνμοξ ιεηαλφ
ακαζημιςιέκμο ηαζ ιδ ακαζημιςιέκμο αββείμο.
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Εικόνα 4-7 Ζ εζσηεξηθή δηάκεηξνο (αξηζηεξά), ελδνηηθφηεηα (κέζε), θαη δηαηαζηκφηεηα (δεμηά) πξνο ηελ πίεζε γηα ηηο
αλαζηνκσκέλεο (ΚΦ νκφπιεπξν αγγείν) θαη ηηο θπζηνινγηθέο ζθαγίηηδεο θιέβεο (εηεξφπιεπξν
αγγείν).[αλαζηνκσκέλν = anastomosed, contralateral = εηεξφπιεπξν]

4.4.3 Ηζηνκνξθνκεηξηθέο Ηδηόηεηεο Σνηρώκαηνο
Ζ Δζηυκα 4-8 ζοκμρίγεζ ηα ζζημιμνθμιεηνζηά απμηεθέζιαηα. Γζα ημοξ θοζζμθμβζημφξ
ζζημφξ πενζθενεζαηά δεκ παναηδνήεδηε ηαιία δζαθμνμπμίδζδ. Ζ ζφβηνζζδ ημο πάπμοξ ηςκ
πζηχκςκ ηδξ ακαζημιςιέκδξ θθέααξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ θοζζμθμβζηή, έδεζλε αφλδζδ ζε υθα ηα
ιένδ, ζηα μπμία πςνίζηδηε μ θθεαζηυξ ζζηυξ. ημκ ιέζμ ηαζ έλς πζηχκα μζ ιεηααμθέξ δεκ ήηακ
ηυζμ εκηοπςζζαηέξ υζμ ζημκ έζς, υπμο παναηδνήεδηε ζδιακηζηή πάποκζδ, βεβμκυξ πμο
επζαεααζχκεζ ηδκ φπανλδ ΗΤ (Rotmans, Velema et al. 2003; Misra, Woodrum et al. 2006). Ζ
ιέβζζηδ αφλδζδ πάπμοξ παναηδνήεδηε ζημ ΠΦ, έπεζηα ζημ άπς ηαζ εββφξ ηιήια ηδξ
ακαζηυιςζδξ ηαζ ηέθμξ ζημ ΚΦ (Δζηυκα 4-8). Ζ αφλδζδ ημο πάπμοξ ζημκ έζς πζηχκα ημο
ΠΦ ήηακ μιμζυιμνθα ηαηακειδιέκδ πενζθενεζαηά, ζηα ηέζζενα ηεηανηδιυνζα, ζε ζοιθςκία
ιε ηζξ ορδθέξ ηαπφηδηεξ, ΓΣ ηαζ ΚΚΓΣ. ημ άπς ιένμξ ηδξ ακαζηυιςζδξ ημ ιέβζζημ πάπμξ ημο
έζς πζηχκα εκημπίζηδηε ζηζξ βναιιέξ ναθήξ ιεηαλφ ιμζπεφιαημξ ηαζ θθέααξ, πανυιμζα ηαζ
ζημ εββφξ ηιήια, απθχξ ιε παιδθυηενεξ ηζιέξ. ημ ΚΦ ηα πάπδ ημο έζς πζηχκα ζδιείςζακ
αηυιδ ιζηνυηενδ αφλδζδ πάπμοξ, μιμζυιμνθα ηαηακειδιέκδ ζε υθα ηα ηεηανηδιυνζα.
ζμκ αθμνά ηδκ ποηκυηδηα εθαζηίκδξ παναηδνήεδηε ιείςζδ ζε υθμοξ ημοξ πζηχκεξ ηαζ
ζε ηάεε ηεηανηδιυνζμ (Δζηυκα 4-8). Σμ θαζκυιεκμ αοηυ είκαζ ζε ζοιθςκία ιε ηδκ ζπεηζηή
αζαθζμβναθία, υπμο πενζμπέξ ορδθχκ ηαποηήηςκ ηαζ ΓΣ ζοζπεηίγμκηαζ ιε ιεζςιέκδ ποηκυηδηα
εθαζηίκδξ (Rotmans, Velema et al. 2003; Rotmans, Velema et al. 2004). Μεηαλφ ηςκ οπμθμίπςκ
ηιδιάηςκ ημ ΚΦ πανμοζίαζε ηδκ ιζηνυηενδ εθάηηςζδ ζηδκ εθαζηίκδ, πςνίξ πενζθενεζαηή
ακμιμζμιμνθία. Γζα ημ ημθθαβυκμ ηα απμηεθέζιαηα έδεζλακ αηνζαχξ ημ ακηίεεημ απυ αοηά ηδξ
εθαζηίκδξ (Rotmans, Velema et al. 2003), αθθά ιε πενζθενεζαηή μιμζμιμνθία ηαζ πάθζ (Δζηυκα
4-8).
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Εικόνα 4-8 Σν πάρνο (πάλσ ζεηξά), ε ππθλφηεηα ειαζηίλεο (κεζαία ζεηξά), ε ππθλφηεηα θνιιαγφλνπ (θάησ ζεηξά) γηα ηνλ έζσ (1 ε ζηήιε), κέζν (2ε ζηήιε) θαη έμσ (3ε ζηήιε) ρηηψλα
ηνπ ΠΦ, ηνπ άπσ θαη εγγχο ηκήκαηνο ησλ αλαζηνκσκέλσλ θαη θπζηνινγηθψλ αγγείσλ.[toe = εγγχο γσλία αλαζηφκσζεο θαη heel = άπσ γσλία αλαζηφκσζεο]

4.4.4 Απνηειέζκαηα ππεξήρνπ
Έκα

ιήκα

ιεηεβπεζνδηζηά,

πνζκ

λακαβίκεζ

δ

ηναπδθζηή

ημιή

ζημ

θαζιυ,

πναβιαημπμζήεδηε μ δζαδενιαηζηυξ οπένδπμξ. Καηά ηζξ ακαθφζεζξ ηςκ θήρεςκ, ιεηά ημ πέναξ
ημο πεζνάιαημξ, μ έβπνςιμξ οπένδπμξ Doppler πανμοζίαζε δίκεξ Dean Εικόνα 4-9, ιε ηδκ
ιμνθή δζαδμπζηχκ θμονίδςκ εκαθθαζζυιεκςκ πνςιάηςκ (ηυηηζκμ-ιπθε-ηυηηζκμ). Ζ ιεζαία
θμονίδα δεκ ιπμνεί απυ θάεμξ κα εεςνδεεί ςξ πενζμπή ακαηοηθμθμνίαξ, δζυηζ επεηηείκεηαζ
ακηζδζαιεηνζηά απυ ημ έκα ημίπςια ημο αοθμφ ζημ άθθμ. Ο δζεβπεζνδηζηυξ οπένδπμξ πμο
αημθμφεδζε δεκ επζαεααίςζε ηδκ φπανλδ ηςκ δζκχκ, ελαζηίαξ ημο αββεζμζπαζιμφ ηαζ ηδξ
παναιυνθςζδξ ημο πεδίμο νμήξ απυ ηδκ ζοιπίεζδ πμο πνμηαθεί δ ηεθαθή οπενήπμο ηαηά ηδκ
επαθή ηδξ ιε ημ ημίπςια ημο αββείμο.

Εικόνα 4-9 Γίλεο Dean ζε εγθάξζηεο δηαηνκέο πνπ πάξζεθαλ δηαδεξκαηηθά κε έγρξσκν ππέξερν Doppler, φπνπ
απεηθνλίδεηαη ε δηεχζπλζε ησλ ζπληζησζψλ ηεο ηαρχηεηαο πνπ είλαη παξάιιειεο κε ην επίπεδν ηνκήο. Σν θφθθηλν
ρξψκα παξηζηάλεη ηελ ξνή πξνο, ελψ ην κπιε ηελ ξνή καθξηά απφ ηελ ερνβφιν θεθαιή ηνπ ππεξήρνπ. Πεξίπησζε
κέγηζηεο (αξηζηεξά) θαη ειάρηζηεο (δεμηά) παξνρήο φγθνπ ζηελ είζνδν.

4.5 ΤΕΖΣΖΖ
ηδκ πανμφζα ιεθέηδ ανέεδηε υηζ ημ πεδίμ νμήξ πμο πνμέαθερε ημ οπμθμβζζηζηυ
ιμκηέθμ ήηακ ελαζνεηζηά πμθφπθμημ, ζδζαίηενα ζημ ΠΦ. ηδκ πενζμπή αοηή ιζα ζζπονή δέζιδ
αίιαημξ παναηδνήεδηε, ιαγί ιε πενζμπέξ ακαηοηθμθμνίαξ, πμο ηάπμζεξ θμνέξ ζοκμδεφμκηακ
απυ δίκεξ Dean, παναηηδνζζηζηά νμήξ πμο δεκ έπμοκ ακαθενεεί απυ παθαζυηενεξ ιεθέηεξ
(Krueger, Zanow et al. 2000; Longest and Kleinstreuer 2000; Longest, Kleinstreuer et al. 2001;
Krueger, Zanow et al. 2002; Loth, Fischer et al. 2003; Van Tricht, De Wachter et al. 2006). Ζ
αζηία βζ’ αοηήκ ηδκ δζαθμνμπμίδζδ είκαζ δ πνήζδ πναβιαηζηήξ βεςιεηνίαξ, δ μπμία
ακαπαναζηάεδηε ιε ηδκ αμήεεζα ηςκ θήρεςκ ηδξ δζεπίπεδδξ αββεζμβναθίαξ έκα ιήκα ιεηά ημ
πνχημ πεζνμονβείμ. Καηά ημκ ιήκα, ιεηαλφ ημο πνχημο ηαζ ημο δεφηενμο πεζνμονβείμο,
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ακαπηφπεδηε εηηεηαιέκδ ΗΤ ζημ ημίπςια ημο αββείμο, πνμλεκχκηαξ έκημκδ παναιυνθςζδ ηδξ
θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ανπζηή ηδξ ηαηάζηαζδ. Ζ βεςιεηνία πμο ιεθεηήεδηε
πανμοζίαζε ανηεηέξ ζδζαζηενυηδηεξ, υπςξ ημ ελυβηςια ημκηά ζηδκ εββφξ βςκία, δ ζηέκςζδ ζημ
ΚΦ, ηαζ μζ δφμ ζηεκχζεζξ ζημ ΠΦ. θμζ μζ παναπάκς ζπδιαηζζιμί πνμηθήεδηακ απυ ηδκ ΗΤ,
ςξ απμηέθεζια ηδξ δζαηαναπήξ ηςκ θοζζμθμβζηχκ ζοκεδηχκ νμήξ.
Πένα ημο πεδίμο νμήξ, έβζκε πνμζπάεεζα κα ιεθεηδεμφκ ηαζ μζ ιαηνμπνυεεζιεξ
επζδνάζεζξ ηδξ ΑΦΔ ζηδκ ζζημθμβία ημο θθεαζημφ ημζπχιαημξ. Σα πεζναιαηζηά απμηεθέζιαηα
ζοιθςκμφκ ζε ιεβάθμ ααειυ ιε ηδκ οπάνπμοζα αζαθζμβναθία υζμκ αθμνά ηδκ φπανλδ
εηηεηαιέκδξ ΗΤ ζηδκ πενίπηςζδ θθεαχκ πμο έπμοκ ακαζημιςεεί ιε ιμζπεφιαηα. Ζ πάποκζδ
ημο ημζπχιαημξ παναηδνήεδηε ηονίςξ ζημκ έζς πζηχκα ιαγί ιε ηδκ αφλδζδ ημο ημθθαβυκμο εζξ
αάνμξ ηδξ εθαζηίκδξ. Ακηίζημζπα δεδμιέκα βζα ημ ίδζμ γςζηυ πνυηοπμ έπμοκ δμεεί ηαζ απυ ημοξ
(Rotmans, Velema et al. 2003; Rotmans, Velema et al. 2004), ακ ηαζ δεκ ελεηάζηδηε μ
θοζζμθμβζηυξ ζζηυξ, μφηε ηαζ μ έλς πζηχκαξ. ηδκ ιεθέηδ ημοξ δζαπίζηςζακ ηδκ πανμοζία ΗΤ
ηαεχξ ηαζ ηδκ ζηαδζαηή αφλδζδ ημο θυβμο ημο έζς πζηχκα πνμξ ημκ ιέζμ πζηχκα. Σα
απμηεθέζιαηα ημοξ ζπεηζηά ιε ηδκ ζφζηαζδ ηδξ ελςηοηηανζηήξ ιήηναξ ημο υθμο αββείμο
θακένςζακ ηδκ ιείςζδ ηδξ ποηκυηδηαξ ηδξ εθαζηίκδξ, ζε ζοιθςκία ιε ηζξ ακηίζημζπεξ
ιεηνήζεζξ ιαξ, αθθά δ αφλδζδ ημο ημθθαβυκμο πμο παναηήνδζακ ήηακ πζμ έκημκδ. Αλίγεζ κα
ζδιεζςεεί, υηζ έκα πνμηένδια ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ είκαζ δ ελέηαζδ ηδξ πενζθενεζαηήξ
ιεηααμθήξ ηδξ ΗΤ, ακά πενζμπέξ, ηαηά ηνυπμ πμο δεκ έπεζ πανμοζζαζηεί έςξ ηχνα ηαζ ιε
απμηέθεζια ηδκ δοκαηυηδηα αηνζαέζηενδξ ζοζπέηζζδξ ιε ηδκ αζιμδοκαιζηή.
Πθήεμξ αζιμδοκαιζηχκ παναβυκηςκ έπμοκ εκμπμπμζδεεί βζα ηδκ πνυηθδζδ ενυιαςζδξ
ζηα ιμζπεφιαηα αββεζαηχκ πνμζπεθάζεςκ. Μεηαλφ ημοξ δ ορδθέξ ΓΣ ηαεχξ ηαζ δ ηοναχδδξ
νμή πνμαθέπεηαζ κα ηναοιαηίγμοκ ηα εκδμεδθζαηά ηφηηανα ζηδκ θθέαα, πμο εηαάθεζ ημ
ιυζπεοια, ηαζ κα πνμηαθμφκ ΗΤ ιε ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ. Χξ
επζαεααίςζδ ημο παναπάκς ζζπονζζιμφ, μζ (Hofstra, Bergmans et al. 1995) απέδεζλακ υηζ ηα
ζδιεία ζηέκςζδξ ζηδκ θθεαζηή ακαζηυιςζδ ηαζ ζηδκ θθέαα αζεεκχκ πμο οπμαάθθμκηαζ ζε
αζιμδζάθοζδ ζοζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ αολδιέκεξ ιέβζζηεξ ζοζημθζηέξ ηαπφηδηεξ ηαζ ηδκ ζπεηζηή
δζάηαζδ ημο αοθμφ, αιέζςξ ιεηά ηδκ δδιζμονβία ΑΦΔ.
ε ιζα ιεθέηδ γχςκ μζ (Fillinger, Reinitz et al. 1989) δδιζμφνβδζακ ΑΦΔ
πνδζζιμπμζχκηαξ ιμζπεφιαηα ηακμκζηά ηαεχξ ηαζ άθθα πμο είπακ ζηεκςεεί ιε ηδκ πνήζδ
ηαζκίαξ (banding) ζε έκα μνζζιέκμ ζδιείμ ηδξ δζαημιήξ. Σα απμηεθέζιαηα έδεζλακ: πνχημκ υηζ
ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ οπήνπε ΗΤ ημκηά ζηδκ ακαζηυιςζδ, ιε ιζηνυηενδ πάποκζδ ζε εηείκα
πμο είπακ ιεζςιέκδ δζαημιή ηαζ δεφηενμκ υηζ μ ανζειυξ Reynolds είπε ζζπονή ζοζπέηζζδ ιε ηζξ
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πενζμπέξ ζηέκςζδξ. Ανβυηενα δ παναπάκς ενεοκδηζηή μιάδα πνμπχνδζε ζηδκ ελέηαζδ ηδξ
επίδναζδξ ηδξ βεςιεηνίαξ ημο ιμζπεφιαημξ (Fillinger, Reinitz et al. 1990), υπμο παναηήνδζακ
ιζηνυηενδ ΗΤ υηακ πνδζζιμπμζμφζακ ηςκζηά ιμζπεφιαηα 4-7mm ζε ζπέζδ ιε ηα ακηίζημζπα
ζηαεενήξ δζαημιήξ 6mm. Δκ ημφημζξ, ηθζκζηέξ ιεθέηεξ έπμοκ δείλεζ πανυιμζεξ πανμπέξ ηαζ
ααηυηδηεξ ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ (Dammers, Planken et al. 2003). ε πανυιμζα
απμηεθέζιαηα ηαηέθδλακ ηαζ οπμθμβζζηζηέξ ιεθέηεξ, υπμο δεκ θάκδηε κα οπάνπεζ αλζυθμβμ
αζιμδοκαιζηυ πνμηένδια βζα ηα ηςκζηά ιμζπεφιαηα (Van Tricht, De Wachter et al. 2006).
Οζ Longest et al. (Longest and Kleinstreuer 2000), ζε ιζα ανζειδηζηή ιεθέηδ, πνυηεζκακ
υηζ πανυθμ πμο μζ δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ θακενχκμοκ ηδκ φπανλδ δζαηαναβιέκδξ νμήξ, απαζημφκηαζ
επζπνυζεεηεξ αζιμδοκαιζηέξ ιεηααθδηέξ βζα ημκ εκημπζζιυ πζεακχκ πενζμπχκ ειθάκζζδξ ΗΤ.
Απμπεζνάεδηακ κα λεπενάζμοκ ημ πνυαθδια αοηυ μνίγμκηαξ ηδκ αηηζκζηή ηθίζδ πίεζδξ (radial
pressure gradient – RPG), ηδκ πνμκζηά ιέζδ ηζιή ηδξ ηθίζδξ ηςκ ΓΣ (time averaged wall shear
stress gradient – WSSG) ηαζ πνμκζηά ιέζδ ηζιή ηδξ ηθίζδξ ηδξ βςκίαξ ηςκ ΓΣ (time averaged
wall shear stress angle gradient – WSSAG). Μεηαλφ ηςκ παναιέηνςκ αοηχκ, δ ηθίζδ ηςκ ΓΣ
έπεζ πνδζζιμπμζδεεί εηηεκχξ ζε ιεθέηεξ ανηδνζαηχκ παναηαιπηήνζςκ ιμζπεοιάηςκ
(Haruguchi and Teraoka 2003; Loth, Fischer et al. 2008), θζβυηενεξ υιςξ είκαζ μζ ακηίζημζπεξ
ενβαζίεξ ΑΦΔ (Longest and Kleinstreuer 2000; Van Tricht, De Wachter et al. 2006). Σα
απμηεθέζιαηα ηδξ ιεθέηδξ ημοξ απεζηυκζζακ αολδιέκεξ ηζιέξ ηθίζδξ ηςκ δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ
ηονίςξ ζηδκ εββφξ βςκία ηδξ ακαζηυιςζδξ, πμο είκαζ βκςζηή πενζμπή ειθάκζζδξ ΗΤ ηαζ ηαηά
δεφηενμ θυβμ ζηα πανάπθεονα ημζπχιαηα ζοιαμθήξ ιμζπεφιαημξ – θθέααξ.
Σα ζζημιμνθμιεηνζηά απμηεθέζιαηα πανμοζίαζακ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ ηνζχκ
πενζμπχκ, ιε ηδκ πζμ έκημκδ ΗΤ ζημ ΠΦ ημκηά ζηδκ άπς βςκία, εκχ ηθζκζηέξ ιεθέηεξ (Hofstra,
Bergmans et al. 1995; Kanterman, Vesely et al. 1995), υπςξ ηαζ ιεθέηεξ ζε γςζηά πνυηοπα
(Fillinger, Reinitz et al. 1989; Fillinger, Reinitz et al. 1990) έπμοκ δείλεζ υηζ ζοπκυηενα
ειθακίγεηαζ ημκηά ζηδκ ακαζηυιςζδ ηαζ ζημ ΚΦ. ημ ΠΦ ημ πάπμξ ημο έζς πζηχκα έβζκε
173 θμνέξ ιεβαθφηενμ ηαζ δ ποηκυηδηα ηδξ εθαζηίκδξ ιεζχεδηε ζημ ιζζυ. Οζ δφμ παναπάκς
ιεηααμθέξ ημο ημζπχιαημξ ημο αββείμο πνμλεκμφκηαζ απυ ηζξ ορδθέξ ΓΣ ζφιθςκα ιε ηδκ
αζαθζμβναθία (Hofstra, Bergmans et al. 1995; Rotmans, Velema et al. 2003; Rotmans, Velema et
al. 2004; Misra, Woodrum et al. 2006). Σα ανζειδηζηά ιαξ απμηεθέζιαηα επζαεααζχκμοκ ηα
εονήιαηα αοηά βζα ημ ΚΦ θίβα εηαημζηά ηαηάκηζ ηδξ νμήξ, αθθά υπζ βζα ηδκ άπς βςκία ηδξ
ακαζηυιςζδξ. Ζ ανζειδηζηή πνμζμιμίςζδ πμο πθαζζίςζε ηδκ ζζημθμβζηή ιεθέηδ έδεζλε υηζ μζ
ορδθυηενεξ ΓΣ ζηδκ πενζμπή ηδξ ακαζηυιςζδξ εκημπίζηδηακ ζηδκ αββεζαηή ημίηδ απέκακηζ
απυ ηδκ άπς βςκία. ε ακηίεεζδ ιε ηδκ αζαθζμβναθία (Krueger, Zanow et al. 2000; Longest and
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Kleinstreuer 2000; Longest, Kleinstreuer et al. 2001; Krueger, Zanow et al. 2002; Loth, Fischer
et al. 2003; Van Tricht, De Wachter et al. 2006) ημ ΠΦ πανμοζίαζε επίζδξ ορδθέξ ΓΣ. Ζ αζηία
ημο θαζκυιεκμο αοημφ, πνέπεζ κα μθείθεηαζ ζημ υηζ δ ζηέκςζδ πμο πνμδβήεδηε ζημ ΚΦ
μδήβδζε ζε αφλδζδ ηδξ νμήξ ζημ ΠΦ, ιε επαηυθμοεμ ηδκ δδιζμονβία ορδθχκ ΓΣ.
Οζ ΚΚΓΣ οπμθμβίζηδηακ ηαζ ζηα ημζπχιαηα ημο οπμθμβζζηζημφ ιαξ ιμκηέθμο (Δζηυκα
4-6 [A]). Πενζμπέξ ορδθχκ ΚΚΓΣ είκαζ δ ζηέκςζδ ημο ΚΦ ηαζ δ πνχηδ ζηέκςζδ ημο ΠΦ
ιαγί ιε ηδκ άπς βςκία ηδξ ακαζηυιςζδξ, υπμο παναηδνμφκηαζ ηαζ ορδθέξ ΓΣ. Χζηυζμ, μζ
δζαηοιάκζεζξ ηςκ ηζιχκ απυ πενζμπή ζε πενζμπή δεκ είκαζ ακάθμβεξ ιεηαλφ ηςκ δφμ
ιεηααθδηχκ (Δζηυκα 4-6 [C]). Ζ άπς βςκία ηδξ ακαζηυιςζδξ ηαζ δ πνχηδ ζηέκςζδ ημο ΠΦ
είπακ πανυιμζεξ ιέβζζηεξ ηζιέξ ΚΚΓΣ, εκχ ημ ΚΦ είπε πενίπμο δζπθάζζεξ ηζιέξ (Δζηυκα 4-6
[A]). Απυ ηδκ άθθδ, ζηδκ ζηέκςζδ ημο ΠΦ μζ ΓΣ ήηακ δζπθάζζεξ εηείκςκ ζηδκ άπς βςκία ηδξ
ακαζηυιςζδξ, εκχ ημ ΚΦ είπε δεηαπθάζζεξ ηζιέξ (Δζηυκα 4-5). Πενζμπέξ πμο δζέθενακ ιεηαλφ
ηςκ δφμ παναιέηνςκ είκαζ ηα πανάπθεονα ημζπχιαηα ζημ ζδιείμ ζοιαμθήξ ηδξ ακαζηυιςζδξ
(Δζηυκα 4-5, Δζηυκα 4-6 [B]), δ απυημιδ βςκίςζδ ημο ΠΦ (Δζηυκα 4-5, Δζηυκα 4-6 [A]) ηαεχξ
ηαζ δ δεφηενδ ζηέκςζδ ημο ΠΦ (Δζηυκα 4-5, Δζηυκα 4-6 [A]), υπμο μζ ΓΣ είπακ ορδθέξ ηζιέξ
ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ ηζιέξ ηςκ ΚΚΓΣ. Οζ ηζιέξ πμο πνμέηορακ ζημ πανυκ ιμκηέθμ ήηακ
ορδθυηενεξ απυ εηείκεξ ηςκ άθθςκ δφμ ενβαζζχκ (Longest and Kleinstreuer 2000; Van Tricht,
De Wachter et al. 2006), δζυηζ ζηδκ οπυ ελέηαζδ ιεθέηδ είπαιε ακηζζηνμθή ηδξ νμή ζημ ΠΦ,
εκχ ζε άθθεξ είπε εεςνδεεί θναβιέκμ, επίζδξ δ βεςιεηνία ζηδκ πανμφζα πενίπηςζδ ήηακ
πναβιαηζηή, ιε θακενή ηδκ παναιυνθςζδ θυβς ΗΤ, ιμθμκυηζ ζηζξ άθθεξ πνδζζιμπμζήεδηε
ζδεαηή βεςιεηνία.
Ζ ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ΚΚΓΣ ηαζ ζζημθμβίαξ ηυκζζε ηδκ ζδιαζία ηδξ μιαθήξ ιεηάααζδξ
απυ ημ ιυζπεοια ζηδκ θθέαα. ηδκ πενζμπή ηδξ ζοιαμθήξ, ηα ζδιεία ορδθχκ ΚΚΓΣ, υπςξ δ
εββφξ βςκία ηαζ ηα ζδιεία ναθήξ, ηαοηίζηδηακ ιε ηζξ πενζμπέξ αολδιέκδξ ΗΤ. Κάεε έκα απυ
αοηά ηα ζδιεία παναηηδνίγμκηακ απυ ιζα απυημιδ αθθαβή ηδξ ηαηεφεοκζδξ ηδξ ηαπφηδηαξ,
ηαεχξ δ νμή αημθμοεμφζε ημ εζςηενζηυ ηςκ ημζπςιάηςκ, ζηδκ βναιιή ιεηάααζδξ απυ
ιυζπεοια ζε θθέαα, μζ ΚΚΓΣ αφλακακ αββίγμκηαξ ηζξ ιέβζζηεξ ηζιέξ ημοξ. οκεπχξ, θαίκεηαζ
υηζ ιπμνεί ιεκ ημ πεζνμονβζηυ ηναφια κα πνμηαθεί ηδκ έκανλδ ηδξ ΗΤ ζηα ζδιεία ναθήξ, αθθά
δ ιδ θοζζμθμβζηή αζιμδοκαιζηή επζδεζκχκεζ ηδκ ηάζδ πάποκζδξ ημο ημζπχιαημξ, ιαγί πζεακχξ
ιε ηδκ επίδναζδ ηδξ δζαθμνάξ εκδμηζηυηδηαξ ιεηαλφ ιμζπεφιαημξ – θθέααξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ
δ πενζμπή ιεηάααζδξ απυ ιυζπεοια ζε θθέαα εα πνέπεζ κα είκαζ ηαηά ημ δοκαηυκ πζμ μιαθή. Οζ
Longest et al. (Longest and Kleinstreuer 2000), πμο απμπεζνάεδηακ κα δδιζμονβήζμοκ ιζα
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αέθηζζηδ βεςιεηνία βζα ημ ιυζπεοια, πνμζπάεδζακ ηαηά πανυιμζμ ηνυπμ κα εθαπζζημπμζήζμοκ
ηα ελμβηχιαηα ημο ιμζπεφιαημξ ηαζ ηάκμοκ μιαθυηενεξ ηζξ ηοπςιαηζηέξ ηαιποθχζεζξ.
Σμ πζμ εκδζαθένμκ ζημζπείμ ημο πεδίμο νμήξ ήηακ μζ δίκεξ Dean, πμο ακαπηφπεδηακ ηαζ
πνμξ ηζξ δφμ ελυδμοξ ηδξ θθέααξ. Ακηίζημζπεξ δίκεξ έπμοκ πενζβναθεί ηαζ απυ ημοξ (Krueger,
Zanow et al. 2000; Krueger, Zanow et al. 2002) ζημ ΠΦ, εκχ μζ (Loth, Fischer et al. 2003) ζε
ιεθέηδ, πμο ζοκδφαγε ανζειδηζηή πνμζμιμίςζδ ιε in vitro ηαζ in vivo πείναια, ηαεχξ ηαζ μζ
(Longest and Kleinstreuer 2000) ζε ανζειδηζηή ιεθέηδ εκηυπζζακ δεοηενεφμοζεξ νμέξ ακηίεεηδξ
θμνάξ, υπμο ηα ιεκ δφμ νεφιαηα επί ηςκ ημζπςιάηςκ ηαηεοεφκμκηακ πνμξ ηδκ θθεαζηή ημίηδ,
ημ δε νεφια ημο ηέκηνμο πνμξ ηα πάκς. Ζ δζαθμνά ζημοξ ζπδιαηζζιμφξ ηςκ πεδίςκ νμήξ
ιεηαλφ ηςκ παναπάκς ενεοκδηζηχκ πνμζπαεεζχκ, ιπμνεί κα απμδμεεί ζημ βεβμκυξ υηζ μζ
ηαπφηδηεξ ζηζξ εζζυδμοξ ηςκ ιμκηέθςκ είπακ ιέηνα ηαζ θμνέξ πμο άθθαγακ ηαηά πενίπηςζδ.
ηδκ πανμφζα ιεθέηδ ηαεχξ ηαζ ζηδκ (Krueger, Zanow et al. 2000) ηαζ (Krueger, Zanow et al.
2002), πανυιμζμζ ανζειμί Reynolds πνδζζιμπμζήεδηακ ζηδκ είζμδμ ημοξ ιμζπεφιαημξ, δδθαδή
950 & 980 ακηίζημζπα, πανάθθδθα δ νμή ηαηά ηδκ ζοζημθή ελένπμκηακ ηαζ απυ ηα δφμ άηνα
ηδξ θθέααξ. Ακηίεεηα μζ νμέξ εζζυδμο ήηακ πμθφ ορδθυηενεξ βζα ηδκ ένεοκα (Loth, Fischer et al.
2003) ηαζ (Longest and Kleinstreuer 2000), ιε ιέβζζημοξ ανζειμφξ Reynolds 1820 and 1300
ακηίζημζπα, εκχ ημ άηνμ ζημ ΠΦ ήηακ είζμδμξ παιδθήξ νμήξ βζα ηδκ ιεκ πνχηδ πενίπηςζδ ηαζ
θναβιέκμ ζηδκ δεφηενδ. Ζ βεςιεηνία επίζδξ δζέθενε ιεηαλφ ηςκ ιεθεηχκ, αθθά ημ βεβμκυξ
αοηυ δεκ ανηεί ζημ κα επελδβήζεζ ηδκ δζαθμνμπμίδζδ ζηδκ δεοηενεφμοζα νμή, δζυηζ ζε in vitro
πείναια

ηεθζηυ-πθάβζαξ ακαζηυιςζδξ (Loth, Jones et al. 1997) πμο έβζκε ζε βεςιεηνία

ακηίζημζπδ ιε αοηή ζηδκ (Loth, Fischer et al. 2003), αθθά ιε παιδθυηενμ Reynolds 130 ηαζ
έλμδμ ζημ ΠΦ, απμδείπηδηε υηζ δεκ οπήνπακ ακάζηνμθεξ δίκεξ Dean.
Πένακ ημφηςκ υιςξ, παναηδνήεδηακ ηαζ δεοηενεφμοζεξ νμέξ ζημ ΠΦ, πμο δεκ έπμοκ
πνμακαθενεεί ζε παθζυηενεξ ιεθέηεξ. Ζ δζαθμνμπμίδζδ ηδξ ιεθέηδξ ιαξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ
(Longest and Kleinstreuer 2000) ηαζ (Loth, Fischer et al. 2003) ελδβήεδηε πζμ πνζκ, αθθά βζα
ηδκ πενίπηςζδ ηςκ (Krueger, Zanow et al. 2000; Krueger, Zanow et al. 2002) δ αζηία πζεακχξ
κα έβηεζηαζ ζημ υηζ ιεβαθφηενδ πανμπή ελενπυηακ απυ ημ ΠΦ απυ υηζ ζημ ΚΦ, υπςξ επίζδξ
ηαζ ζημ υηζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο ηανδζαημφ ηφηθμο δεκ οπήνπε πνμκζηή ζηζβιή ακηζζηνμθήξ
ηδξ νμήξ, ηάηζ πμο βίκμκηακ ζηζξ άθθεξ δφμ ενεοκδηζηέξ ενβαζίεξ ηαηά ηδκ δζαζημθή. Ζ φπανλδ
ηςκ πνμακαθενεέκηςκ δζκχκ πζζημπμζήεδηε ιε έβπνςιμ οπένδπμ Doppler (Δζηυκα 4-9).
Ζ ιδ ιυκζιδ νμή επέδναζε μοζζαζηζηά ιυκμ ζηδκ πενίπηςζδ ημο ΠΦ. Σμ ΚΦ δεκ
επέδεζλε

ηδκ

πνμζδμηχιεκδ

ιεηααμθή.

Μμθμκυηζ

ζηδκ

νμή

ημο

ιμζπεφιαημξ

πναβιαημπμζήεδηε ιζα αφλδζδ 17%, ζημ ΚΦ δ αφλδζδ ήηακ ιυθζξ 2%, δζυηζ δ νμή
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δζμπεηεφηδηε πνμξ ηδκ ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ. οκεπχξ ημ ΠΦ είπε ηαηά ιέζμ υνμ ηζξ
ορδθυηενεξ ηαπφηδηεξ, ΓΣ ηαζ πνμκζηέξ ηθίζεζξ ηςκ ΓΣ ζηδκ πενζμπή ηδξ ακαζηυιςζδξ.
Ζ δζαθμνά εκδμηζηυηδηαξ ιεηαλφ ιμζπεφιαημξ ηαζ θθέααξ πνμαθέπεηαζ κα αολήζεζ ηζξ
εκδμημζπςιαηζηέξ ηάζεζξ ηαζ κα πνμηαθέζεζ αφλδζδ ηδξ ΗΤ ζημ ζδιείμ ναθήξ. Δκ ημφημζξ, μζ
(Hofstra, Bergmans et al. 1995) ζε ηθζκζηή ιεθέηδ δζαπίζηςζακ ανκδηζηή ζοζπέηζζδ ιεηαλφ
δζαθμνάξ εκδμηζηυηδηαξ ηαζ ΗΤ, ηάηζ πμο ηεηιδνζχεδηε ηαζ απυ ημοξ (Shu and Hwang 1991)
πμο οπμζηήνζλακ υηζ πνέπεζ κα οπάνπμοκ ζδιακηζηυηενεξ αζηίεξ βζα ηδκ πάποκζδ ημο
ημζπχιαημξ ζηζξ ΑΦΔ. ηδκ πανμφζα

δζαηνζαή ζοβηνίκαιε ημ ΚΦ ιε ημ ακηίζημζπμ

εηενυπθεονμ αββείμ ηαζ δζαπζζηχζαιε ιείςζδ ζηζξ in vivo πζέζεζξ. Σα απμηεθέζιαηα ιαξ
θακενχκμοκ αφλδζδ ηδξ δοζηαιρίαξ ηςκ ακαζημιςιέκςκ αββείςκ, ζηζξ ζοκεήηεξ αολδιέκδξ
πίεζδξ ηαζ νμήξ ιεηά ηδκ ΑΦΔ, δ μπμία ιαηνμπνυεεζια εα δζεοηυθοκε ζηδκ ηαφηζζδ ηδξ
εκδμηζηυηδηαξ ιεηαλφ ιμζπεφιαημξ ηαζ θθέααξ. Απυ υηζ βκςνίγμοιε, δ ειαζμιδπακζηή
πνμζανιμβή ηδξ θθέααξ ιεηά ηδκ δδιζμονβία ΑΦΔ δεκ έπεζ ιεθεηδεεί λακά, πανυθμ πμο δ
θθεαζηή οπένηαζδ ιεθεηήεδηε απυ ημοξ Hayashi et al. (Hayashi, Mori et al. 2003), Monos et al.
(Monos, Lorant et al. 2001), ηαζ Szentivanyi et al. (Szentivanyi, Nadasy et al. 1998), μζ μπμίμζ
δεκ παναηήνδζακ αθθαβέξ ζηζξ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ ημζπςιάηςκ ζε in vivo πζέζεζξ. Γζα
θθέαεξ πμο εηηίεεκηαζ ζε ανηδνζαηέξ ζοκεήηεξ μζ Monos ηαζ Csengody (Monos and Csengody
1980) ηαηέθδλακ ζε ακηίεεηα απμηεθέζιαηα απυ ηα δζηά ιαξ, παναηδνχκηαξ ιείςζδ ημο ιέηνμο
εθαζηζηυηδηαξ ηαζ ηακμκζημπμζήζδ ηδξ εκδμηζηυηδηαξ, ηαεχξ μζ αθθαβέξ δζαηαζζιυηδηαξ
ακηζζηαειίγμκηαζ απυ ηζξ ιμνθμθμβζηέξ, υπςξ ηδκ πάποκζδ ημο ημζπχιαημξ. Απυ ηδκ άθθδ, μζ
Wesly et al. (Wesly, Vaishnav et al. 1975) ιεηαιυζπεοζακ ζθαβίηζδεξ ζηφθμο ζε ανηδνζαηυ
ηφηθςια ηαζ παναηήνδζακ υηζ μζ θθέαεξ ιεηά απυ δέηα ιήκεξ έβζκακ ιδ εηηαηέξ, υπςξ μ
ηαηαζηναιιέκμξ ζζηυξ. Δπίζδξ, δ ιμνθμθμβζηή πνμζανιμβή ηδξ θθέααξ, υπςξ δ ιείςζδ ηδξ
δζαιέηνμο έκα ιήκα ιεηά ημ ανπζηυ πείναια, πζεακχξ κα έπεζ ςξ ζημπυ ηδκ επακαθμνά ηςκ
εκδμημζπςιαηζηχκ ηάζεςκ ζηα ηακμκζηά ημοξ επίπεδα. Ζ ιέζδ εκδμημζπςιαηζηή ηάζδ δίδεηαζ
απυ ημκ κυιμ ημο Laplace, ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ:

Pd i
, υπμο P δ πίεζδ εκηυξ ημο
2h

αββείμο, di δ εζςηενζηή δζάιεηνμξ, ηαζ h ημ πάπμξ, έηζζ χζηε ζηδκ πενίπηςζδ αολδιέκδξ πίεζδξ
δ ηάζδ είκαζ δοκαηυκ κα ηακμκζημπμζδεεί ιε ηδκ πάποκζδ ημο ημζπχιαημξ ή/ηαζ ηδκ ιείςζδ ηδξ
δζαιέηνμο ημο αββεζαημφ αοθμφ. Μεθέηεξ, πμο ζοκεπίγμκηαζ ζημ ενβαζηήνζμ ιαξ (δεκ
ζοιπενζθήθεδηακ ζηα δεδμιέκα αοηά), έπμοκ δείλεζ υηζ ζε ιεηέπεζηα ζηάδζα ηδξ θθεαζηήξ
πνμζανιμβήξ, υηακ πζα ημ ημίπςια είκαζ πζα ανηεηά παπφ, ηαημπμζμφκηαζ μζ εκδμημζπςιαηζηέξ
ηάζεζξ πςνίξ ηδκ ζοκεζζθμνά ηδξ ιείςζδξ ηδξ δζαημιήξ ημο αββεζαημφ αοθμφ, ακηίεεηα ιάθζζηα
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μ αοθυξ ιεβεεφκεηαζ ηακμκζημπμζχκηαξ ηαζ ηζξ δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ, μζ μπμίεξ ζφιθςκα ιε ημκ
ηφπμ ημο Poiseuille:

32 Q
υπμο Q δ μβημιεηνζηή πανμπή ηαζ ι ημ δοκαιζηυ ζλχδεξ, ιπμνεί
d3i

κα επακέθεμοκ ζε ηακμκζηά επίπεδα ιυκμ ιέζς ιεηααμθήξ ηδξ δζαιέηνμο.
Σα παναπάκς πμνίζιαηα ηςκ ιδπακζηχκ ζδζμηήηςκ ημο ημζπχιαημξ ζοιααδίγμοκ ιε ηζξ
παναηδνμφιεκεξ ιεηααμθέξ ηδξ ζζημθμβζηήξ δμιήξ. Ζ εθαζηίκδ ηαζ ημ ημθθαβυκμ παίγμοκ
πνςηεφμκηα νυθμ ζημκ ηνυπμ πμο ακηζδνμφκ ιδπακζηά ηα αββεία. Απυ ηα ζημζπεία πμο
απμηεθμφκ ημ αββεζαηυ ημίπςια, δ εθαζηίκδ έπεζ ηδκ ιέβζζηδ ηαζ ημ ημθθαβυκμ ηδκ εθάπζζηδ
δζαηαζζιυηδηα. Σμ εφνδια θμζπυκ ηδξ ιεζςιέκδξ εθαζηίκδξ ζοιααδίγεζ ιε ηα ιδπακζηά
ζοιπενάζιαηα, δδθαδή ηδκ ιεζςιέκδ δζαηαζζιυηδηα ημο ηεκηνζημφ ζηεθέπμοξ. Ακ ηαζ δεκ
ελεηάζηδηακ μζ ζδζυηδηεξ ηςκ οπυθμζπςκ ζηεθεπχκ, ζοιαμθή ηαζ πενζθενζηυ ηιήια, αηυια
πεζνυηενδ δζαηαζζιυηδηα ακαιέκεηαζ βζαηί ζηζξ πενζμπέξ αοηέξ πανμοζζάζηδηε αολδιέκδ
ιείςζδ ποηκυηδηαξ εθαζηίκδξ ηαζ πάποκζδξ έζς πζηχκα.
οκμρίγμκηαξ, δ πεζναιαηζηή αοηή ενβαζία ζοκδοάγεζ in vivo αζιμδοκαιζηή,
οπμθμβζζηζηή

νεοζημιδπακζηή,

ζζημθμβία

ηαζ

ιδπακζηή

ημο

ημζπχιαημξ,

πμο

πναβιαημπμζήεδηακ ζε πμίνμ, έκα ιήκα ιεηεβπεζνδηζηά, ιε ζημπυ ηδκ δζελμδζηή ιεθέηδ ηδξ ΗΤ
ζηδκ θθεαζηή ακαζηυιςζδ ηδξ ΑΦΔ. Ζ αββεζμβναθία θακένςζε ηδκ φπανλδ ηνζχκ ζηεκχζεςκ
ιζαξ ζημ άηνμ ημο ΚΦ ηαζ άθθςκ δφμ ζημ ιέζμ ημο ΠΦ. Σα πενζαββεζαηά νμυιεηνα
απμηάθορακ ηδκ φπανλδ ακηζζηναιιέκδξ νμήξ (οπμηθμπή) ζημ ΠΦ, εκχ μ έβπνςιμξ οπένδπμξ
Doppler εκηυπζζε ζζπονέξ δίκεξ Dean ζηδκ ακαζημιςιέκδ θθέαα. Με ηδκ οπμθμβζζηζηή
νεοζημιδπακζηή εηηζιήεδηακ μζ ΓΣ ηαζ μζ ΚΚΓΣ, απυ υπμο θάκδηε υηζ μζ πενζμπέξ, ζηδκ
εββφηδηα ηδξ ακαζηυιςζδξ, πμο επδνεάγμκηαζ πενζζζυηενμ, είκαζ δ άπς βςκία ηαζ δ πνχηδ
ζηέκςζδ ημο ΠΦ. Ζ ζζημθμβία έδεζλε υηζ αολδιέκδ ΗΤ παναηδνείηαζ ζηδκ άπς βςκία ηδξ
ακαζηυιςζδξ ηαζ ζημ ΠΦ, εονήιαηα πμο ζοζπεηίζηδηακ ηαθά ιε ηα παναπάκς απμηεθέζιαηα
ημο οπμθμβζζηζημφ ιμκηέθμο. Πένακ ημφημο, υιςξ, δ ιεηααμθή ηδξ δμιήξ ηαζ ηδξ ζφζηαζδξ ημο
ημζπχιαημξ έδεζλε αφλδζδ ημθθαβυκμο εζξ αάνμξ ηδξ εθαζηίκδξ, ηάηζ πμο επζαεααζχεδηε
έιιεζα απυ ηδκ ιδπακζηή ιεθέηδ ημο ημζπχιαημξ, δ μπμία ειθάκζζε αολδιέκδ δοζηαιρία βζα
ημ ΚΦ. Δπζπνυζεεηα, δ ΗΤ ηςκ ζδιείςκ ναθήξ θαίκεηαζ υηζ ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ αολδιέκεξ ΚΚΓΣ
ζηδκ βναιιή ιεηάααζδξ απυ ιυζπεοια ζε θθέαα, πζζημπμζχκηαξ ηδκ ακάβηδ μιαθυηενςκ
ηαιποθχζεςκ ζηα ημζπχιαηα ημο ζδιείμο ζοιαμθήξ ηδξ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ. Σέθμξ, πνέπεζ
κα ημκζζηεί υηζ δ βεςιεηνία απεζημκίγεζ ηδκ ηεθζηή ηαηάζηαζδ ηδξ θθέααξ, θίβμ πνζκ ηδκ
απχθεζα ααηυηδηαξ, υπμο ημ ημίπςια ημο αββείμο έπεζ πνμζανιμζηεί ζηζξ κέεξ ζοκεήηεξ νμήξ,
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άνα ιεθεηάιε ηδκ ελέθζλδ ημο θαζκυιεκμο ηδξ ΗΤ ηαζ υπζ ημ ενέεζζια πμο ηδκ πνμηάθεζε, υπςξ
ζοκήεςξ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5

ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΟΤ ΣΔΛΔΥΟΤ ΑΦΔ

5.1 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
5.1.1 Υεηξνπξγηθό Πξσηόθνιιν
ηδκ πανμφζα ιεθέηδ δ επζθμβή ημο γςζημφ πνυηοπμο ηαεχξ ηαζ ημ πεζνμονβζηυ
πνςηυημθθμ πμο αημθμοεήεδηε ααζίζηδηε ζηδκ ιεθέηδ ηςκ Rotmans et al. (Rotmans, Velema
et al. 2003). Υνδζζιμπμζήεδηακ ζοκμθζηά 13 ανζεκζημί πμίνμζ Large White×Landrace ιε
ζςιαηζηυ αάνμξ 75±3 kg. Έλζ διένεξ πνζκ ηδ πεζνμονβζηή επέιααζδ άνπζζε κα πμνδβείηαζ ζηα
γςζηά πνυηοπα δυζδ 100 mg/διένα αηεηοθμζαθοηζθζημφ μλέμξ (Salospir Unipharm), 75
mg/διένα ηθμπζδμβνέθδ (Plavix Sanofi Aventis) ηαζ 25 mg/διένα δζβμλίκδ (Digoxin Sandoz)
ιέπνζ ηαζ ηδκ εοεακαζία ημοξ. Ζ πμνήβδζδ ημο ηεθεοηαίμο θανιάημο ζηαιαημφζε μηηχ διένεξ
ιεηά ηδκ επέιααζδ. Σμ πνμδβμφιεκμ ανάδο ηδξ πεζνμονβζηήξ επέιααζδξ, ηα γςζηά πνυηοπα
έθααακ ηνμθή ηαζ ηνζάκηα θεπηά πνζκ απυ ηδ πμνήβδζδ ακαζζεδζίαξ πμνδβήεδηε εκδμιοσηά
πνμκάνηςζδ ιε 10 mg/kg ηεηαιίκδξ (Imalgen Merial), 4 mg/kg αγαπενυκδξ (Suicalm JansenCilag) ηαζ 0,05 mg/kg αηνμπίκδξ (Atropine; Demo). Ζ ακαζζεδζία πμνδβήεδηε δεηαπέκηε θεπηά
ανβυηενα ιε εκδμθθέαζα πμνήβδζδ 0,9 mg/kg πνμπμθυθδξ (Diprivan 1% w/v; AstraZeneca).
Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πμνήβδζδξ ακαζζεδζίαξ, δ πίεζδ ημο αίιαημξ εθεβπυηακ ιδ επειααηζηά
ακά ηνία θεπηά. Γζα ημκ έθεβπμ ηδξ ηανδζαηήξ θεζημονβίαξ, ημ γςζηυ πνυηοπμ είπε ζοκδεεεί ιε
ζοζηεοή Dash2000 Pro (GE, USA) ηαζ ηα ακάθμβα δθεηηνυδζα. Ζ πμνήβδζδ ακαζζεδηζημφ
ζοκεπίζηδηε ιε εζδζηή ζοζηεοή (MDS Matrx; Orchard Park, NY, USA) ηαζ ηα γςζηά πνυηοπα
ιεηά ηδ δζαζςθήκςζή ημοξ ζοκδέεδηακ ιε ακαπκεοζηήνα υβημο (Hallowell EMC, Model 2000,
Pittsfield, MA, USA). Ζ ζοκέπζζδ ηδξ ακαζζεδζίαξ έβζκε ιε ηδ πμνήβδζδ ιίβιαημξ
ζεαμθθμονάκδξ (Sevorane; Abbott) 3-5 % (vaporizer setting) ηαζ μλοβυκμο.
Κάης απυ άζδπηεξ ζοκεήηεξ, έβζκε επζιήηδξ ημιή ηαηά ηδ ιέζδ βναιιή ημο ηναπήθμο,
ιε ηδκ μπμία απμηαθφθηδηακ ηαζ παναζηεοάζηδηακ δ δελζά ημζκή ηανςηίδα ανηδνία ηαζ δ
μιυπθεονδ έζς ζθαβίηζδα θθέαα. Γζα ηδκ απμθοβή αββεζμζπαζιμφ ημπμεεηήεδηε πάκς ζημ
167

αββείμ βάγα δζαπμηζζιέκδ ιε παπααενίκδ (5 mg/ml). Πνζκ απυ ημοξ πεζνζζιμφξ ζηα αββεία
πμνδβήεδηε δπανίκδ (iv, 200 IU/kg). Ζ ανηδνία απμηθείζηδηε ιεηαλφ δφμ αηναοιαηζηχκ
θααίδςκ ηαζ έβζκε ανηδνζμημιή ιήημοξ 8 mm.
Καηυπζκ, ιυζπεοια ePTFE δζαιέηνμο 6 mm ηαζ ιήημοξ 10 cm (Advanta VS; Atrium
Medical Corp, Hudson, NH, USA) εκζζποιέκμ ιε δαηηοθίμοξ ακαζημιχεδηε ηεθζημ-πθάβζα ιε
ηδκ ηανςηίδα δελζά ηαζ ιε ηδκ έζς ζθαβίηζδα ανζζηενά ιε ηδ πνδζζιμπμίδζδ ζοκεπμφξ ναθήξ
ηαζ νάιιαημξ 6,0 πνμποθεκίμο (prolene). Ζ βςκία ημο ιμζπεφιαημξ ιε ηδκ ηανςηίδα ήηακ 45
ιμζνχκ (Δζηυκα 5-1 & 5-2).

Γείβια βζα ζζημθμβζηή ιεθέηδ
ePTFE–ιυζπεοια
3 cm

Κανςηίδα Ανηδνία

Κεκηνζηά
Πενζθενζηά
θαβίηζδα Φθέαα

Εικόνα 5-1 Φσηνγξαθία θαηά ηε ρεηξνπξγηθή δηαδηθαζία, φπνπ δηαθξίλεηαη ε αξηεξηνθιεβηθή επηθνηλσλία ηνπ
e-PTFE κνζρεχκαηνο κε ηελ έζσ ζθαγίηηδα θαη ηελ θνηλή θαξσηίδα ηνπ δσηθνχ πξνηχπνπ.

5.1.2 Ηζηνινγηθέο Μεηξήζεηο
5.1.2.1 Λήςε ηζηνινγηθώλ παξαζθεπαζκάησλ
Ζ εοεακαζία ηςκ γςζηχκ πνμηφπςκ έβζκε ιε εθάπαλ πμνήβδζδ πεκημααναζηάθδξ
(pentobarbital, Dolethal, Vetoquinol) ζε εθάπζζηδ δυζδ ηςκ 2 ml/kg. Οζ ηανςηίδεξ αιθίπθεονα
ηαεχξ ηαζ μζ έζς ζθαβίηζδεξ ηαζ ημ ιυζπεοια παναζηεοάζηδηακ ιε ελαζνεηζηή πνμζμπή ηαζ
αθαζνέεδηακ. Σα αββεία ιε ημ ιυζπεοια, ιεηά ηδκ αθαίνεζή ημοξ, ημπμεεηήεδηακ ζε
θοζζμθμβζηυ μνυ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο. Σμ ηιήια ηδξ ακαζηυιςζδξ ημο ιμζπεφιαημξ ιε
ηδκ έζς ζθαβίηζδα ανζζηενά δζαζνέεδηε ζε ηνία ίζα ηιήιαηα: 1 cm ζηδκ εββφξ πενζμπή ηδξ
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ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (Σ1), 1 cm ηεκηνζηά ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (Σ2) ηαζ
1 cm ζηδκ άπς πενζμπή ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (Σ3) (Δζηυκα 5-2).

Εικόνα 5-2 ρεκαηηθή παξάζηαζε ηεο θιεβηθήο αλαζηφκσζεο. Σ1: ηνκή 1 cm ζηελ εγγχο πεξηνρή ηεο
αξηεξηνθιεβηθήο επηθνηλσλίαο, Σ2: ηνκή θεληξηθά ηεο αξηεξηνθιεβηθήο επηθνηλσλίαο, Σ3: ηνκή 1 cm ζηελ άπσ
πεξηνρή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο επηθνηλσλίαο (ΠΔΝΔΓ 2003).

ηδ ζοκέπεζα, ημ ηαεέκα απυ ηα ηνία αοηά ηιήιαηα δζαζνέεδηε ζε δφμ ίζα ηειάπζα, ηα
μπμία ειααπηίζηδηακ ζε δζάθοια θμνιαθδεΰδδξ (10%) βζα 24 χνεξ. Καηυπζκ, ημ πνχημ
ζζημηειάπζμ ειααπηίζηδηε ζε δζάθοια αζεακυθδξ 70% βζα 24-48 χνεξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα
ιμκζιμπμζήεδηε ζε έβηθεζζημ παναθίκδξ ηαηάθθδθα επελενβαζιέκμ, χζηε κα ιπμνμφκ κα
θδθεμφκ ημιέξ ζε ιζηνμηυιμ βζα ηζξ ζζημθμβζηέξ ηαζ ακμζμσζημπδιζηέξ ακαθφζεζξ. Σμ δεφηενμ
ζζημηειάπζμ ημπμεεηήεδηε ζε εζδζηά θζαθίδζα RNase-DNase free ηαζ θοθάπηδηε ζε ααεζά
ηαηάρολδ - 80°C βζα ηδκ απμιυκςζδ μθζημφ RNA, ηδκ ακηίδναζδ ακηίζηνμθδξ ιεηαβναθήξ ηαζ
ηδκ αθοζζδςηή ακηίδναζδ πμθοιενάζδξ. Οιμίςξ ιε ηδκ ακαζημιςιέκδ ζθαβίηζδα,
ενβαζηήηαιε ηαηά ηδ θήρδ ηδξ ακαζημιςιέκδξ ηανςηίδαξ, ηαζ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ
ηαζ ηανςηίδαξ, πμο απμηέθεζακ ηδκ μιάδα εθέβπμο ηδξ πανμφζαξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ.
Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ ζημ πανυκ ηεθάθαζμ, δεκ εα ελεηαζεμφκ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ
ακμζμσζημπδιζηχκ ακαθφζεςκ, βζα πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ μ εκδζαθενυιεκμξ παναπέιπεηαζ
ζημ δζδαηημνζηυ ηδξ Αεδκάξ Γζαββίκδ.(Γζαββίκδ 2009)

5.1.2.2 Δπεμεξγαζία ηζηνινγηθώλ παξαζθεπαζκάησλ γηα
ηζηνκνξθνινγηθή αλάιπζε
Σα ζζημθμβζηά παναζηεοάζιαηα ανπζηά ειααπηίζηδηακ ζε δζάθοια θμνιαθδετδδξ
(10%) βζα 24 χνεξ, ηαηυπζκ ειααπηίζηδηακ ζε δζάθοια αζεακυθδξ 70% βζα 24-48 χνεξ ηαζ ζηδ
ζοκέπεζα ιμκζιμπμζήεδηακ ζε έβηθεζζηα παναθίκδξ, ηαηάθθδθα επελενβαζιέκα χζηε κα
ιπμνμφκ κα θδθεμφκ ημιέξ ζε ιζηνμηυιμ. Αημθμφεςξ, θήθεδηακ ζεζνζαηέξ ζζημθμβζηέξ
εβηάνζζεξ ημιέξ πάπμοξ 5 ιm απυ ημ ηάεε παναζηεφαζια ιε πνήζδ ημο ιζηνμηυιμο (Leica RM
2125; Leica, Nussloch, Germany). Σμπμεεηήεδηακ ηνεζξ ημιέξ ακά ακηζηεζιεκμθυνμ πθάηα βζα
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ηδκ πεναζηένς επελενβαζία ημοξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα βζα ηζξ ηνεζξ πνχζεζξ, αζιαημλοθίκδ/δςζίκδ,
orcein ηαζ picro-Sirius red . Με ηδ ιέεμδμ αοηή θήθεδηακ εβηάνζζεξ ζεζνζαηέξ ημιέξ απυ
μθυηθδνμ ημ ζζημθμβζηυ ηιήια ακά ημπμβναθζηή πενζμπή.

5.1.2.3 Υξώζεηο
(I) Υξώζε αηκαηνμπιίλε-εσζίλε
Ζ πνχζδ ηδξ αζιαημλοθίκδξ-δςζίκδξ πναβιαημπμζήεδηε βζα ηδ ιμνθμιεηνζηή ιεθέηδ
ηδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ηαζ ηςκ ζζημιμνθμιεηνζηχκ αθθμζχζεςκ ημο ανηδνζαημφ
ημζπχιαημξ ζηδκ ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία ζε υθα ηα ζζημθμβζηά παναζηεοάζιαηα. Ζ
δζαδζηαζία ηδξ πνχζδξ ήηακ δ αηυθμοεδ:
1. Θένιακζδ ηςκ ακηζηεζιεκμθυνςκ πθαηχκ πμο έθενακ ηζξ ζζημθμβζηέξ ημιέξ ζημοξ 60 ºC βζα
5 θεπηά.
2. Απμπαναθζκμπμίδζδ-εκοδάηςζδ ηςκ ζζημθμβζηχκ ημιχκ ιε δζαδμπζηυ πέναζια απυ λοθυθδ
(2×10 θεπηά) ηαζ ειααπηίζεζξ ηςκ ακηζηεζιεκμθυνςκ πθαηχκ πμο έθενακ ηζξ ζζημθμβζηέξ ημιέξ
ζε δζαθφιαηα αζεακυθδξ ζηαδζαηά ιζηνυηενδξ ζοβηέκηνςζδξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα απυ 100% (1×5
θεπηά), 95% (1×5 θεπηά), 80% (1×2 θεπηά), 70% (1×2 θεπηά), 50% (1×2 θεπηά).
3. Tνεζξ ζοκεπείξ εηπθφζεζξ ιε ηνεπμφιεκμ κενυ ανφζδξ ιε ζηυπμ ηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ
παναπάκς οδαηζηχκ δζαθοιάηςκ.
4. Διαάπηζζδ ζε δζάθοια αζιαημλοθίκδξ Ζarris (BDH) (1×1 θεπηυ).
5. Σνεζξ ζοκεπείξ εηπθφζεζξ ιε ηνεπμφιεκμ κενυ ανφζδξ.
6. Διαάπηζζδ ζε δζάθοια δςζίκδξ (BDH) (1×1 θεπηυ).
7. Σνεζξ ζοκεπείξ εηπθφζεζξ ιε ηνεπμφιεκμ κενυ ανφζδξ.
8. Αθοδάηςζδ ιε δζαδμπζηέξ ειααπηίζεζξ ζε δζαθφιαηα αζεακυθδξ ζηαδζαηά αολακυιεκδξ
ζοβηέκηνςζδξ: 80% (1×30 δεοηενυθεπηα), 95% (1×1 θεπηυ), 100% 1×1 θεπηυ).
9. Διααπηίζεζξ ζε λοθυθδ (2×5 θεπηά).
10.

Δπζηάθορδ ηςκ ακηζηεζιεκμθυνςκ πθαηχκ πμο θένμοκ ηζξ ζζημθμβζηέξ ημιέξ ιε

ηαθοπηνίδα ιε ηδ ιεζμθάαδζδ εζδζηήξ βέθδξ απυ δζαμοηοθμθεάθδ (DPX) ηδξ εηαζνίαξ BDH.
11. Απμλήνακζδ ηςκ ζζημθμβζηχκ ημιχκ ζε εζδζηυ απαβςβυ βζα 5 θεπηά.
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(II) Υξώζε νξζεΐλε
Γζα ηδκ ακάδεζλδ ηαζ ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ εθαζηζηχκ ζκχκ ημο ανηδνζαημφ
ημζπχιαημξ ζηδκ ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία ζε υθα ηα ζζημθμβζηά παναζηεοάζιαηα
εθανιυζηδηε ημ αηυθμοεμ πνςηυημθθμ ηδξ μνζεΐκδξ:
1. Θένιακζδ ηςκ ακηζηεζιεκμθυνςκ πθαηχκ πμο έθενακ ηζξ ζζημθμβζηέξ ημιέξ ζημοξ 60 ºC βζα
5 θεπηά.
2. Απμπαναθζκμπμίδζδ-εκοδάηςζδ ηςκ ζζημθμβζηχκ ημιχκ ιε δζαδμπζηυ πέναζια απυ λοθυθδ
(2×10 θεπηά) ηαζ ειααπηίζεζξ ηςκ ακηζηεζιεκμθυνςκ πθαηχκ πμο έθενακ ηζξ ζζημθμβζηέξ ημιέξ
ζε δζαθφιαηα αζεακυθδξ ζηαδζαηά ιζηνυηενδξ ζοβηέκηνςζδξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα απυ 100% (1×5
θεπηά), 95% (1×2 θεπηά), 70% (1×2 θεπηά).
3. Διαάπηζζδ ζε δζάθοια μνζεΐκδξ βζα 10 θεπηά ζημοξ 37 °C.
4. Έηπθοζδ ιε αζεακυθδ 70%. ηακ δ πνχζδ ήηακ έκημκδ αημθμοεμφζε δζάηνζζδ ιε 1% μλζηή
αθημυθδ ηαζ έπεζηα έηπθοζδ ιε ηνεπμφιεκμ κενυ ανφζδξ.
5. Αθοδάηςζδ ιε δζαδμπζηέξ ειααπηίζεζξ ζε δζαθφιαηα αζεακυθδξ ζηαδζαηά αολακυιεκδξ
ζοβηέκηνςζδξ: 95% (1×2 θεπηά), 100% (2×2 θεπηά).
6. Διααπηίζεζξ ζε λοθυθδ (2×5 θεπηά).
7. Δπζηυθθδζδ ηςκ ακηζηεζιεκμθυνςκ πθαηχκ ιε ηαθοπηνίδα ιε ηδ ιεζμθάαδζδ εζδζηήξ βέθδξ
DPX.
8. Απμλήνακζδ ηςκ ζζημθμβζηχκ ημιχκ ζε εζδζηυ απαβςβυ βζα 5 θεπηά.
Σα δζαθφιαηα ηδξ μνζεΐκδξ ηαζ ηζξ μλζηήξ αθημυθδξ πνμπαναζηεοάζηδηακ ςξ ελήξ:
Α)

Γζάθοια μνζεΐκδξ: 1 βναιιάνζμ μνζεΐκδξ (Carlo Erba) δζαθοημπμζήεδηε ζε 100 ml

αζεακυθδξ 70%. Μεηά απυ ήπζα ακάδεοζδ ζε ιαβκδηζηή πθάηα ηαζ αθμφ ημ δζάθοια απέηηδζε
εενιμηναζία δςιαηίμο αημθμφεδζε δ πνμζεήηδ 1 ml HCl.
Β) Γζάθοια μλζηήξ αθημυθδξ: πενζείπε 1% μλζηυ μλφ ζε απυθοηδ αθημυθδ.

(III) Υξώζε picro-Sirius Red
Ζ πνχζδ picro-Sirius Red πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ ακάδεζλδ ηαζ ημκ πμζμηζηυ
πνμζδζμνζζιυ ημο ημθθαβυκμο ζημ ανηδνζαηυ ημίπςια ζηδκ ανηδνζμθθεαζηή επζημζκςκία ζε
υθα ηα ζζημθμβζηά παναζηεοάζιαηα. Ζ δζαδζηαζία ηδξ πνχζδξ αοηήξ πενζθάιαακε ηα
παναηάης αήιαηα:
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1. Θένιακζδ ηςκ ακηζηεζιεκμθυνςκ πθαηχκ πμο έθενακ ηζξ ζζημθμβζηέξ ημιέξ ζημοξ 60 ºC βζα
5 θεπηά.
2. Απμπαναθζκμπμίδζδ-εκοδάηςζδ ηςκ ζζημθμβζηχκ ημιχκ ιε δζαδμπζηυ πέναζια απυ λοθυθδ
(2×10 θεπηά) ηαζ ειααπηίζεζξ ηδξ ακηζηεζιεκμθυνμο πθάηαξ πμο έθενακ ηζξ ζζημθμβζηέξ ημιέξ
ζε δζαθφιαηα αζεακυθδξ ζηαδζαηά ιζηνυηενδξ ζοβηέκηνςζδξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα απυ 100% (1×5
θεπηά), 95% (1×2 θεπηά), αζεακυθδ 80% (1×2 θεπηά).
3. Σνεζξ ζοκεπείξ εηπθφζεζξ ιε ηνεπμφιεκμ κενυ ανφζδξ ιε ζηυπμ ηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ
παναπάκς οδαηζηχκ δζαθοιάηςκ.
4. Διαάπηζζδ ζε δζάθοια αζιαημλοθίκδξ Harris (BDH) (1×1 θεπηυ).
5. Σνεζξ ζοκεπείξ εηπθφζεζξ ιε ηνεπμφιεκμ κενυ ανφζδξ.
6. Διαάπηζζδ ζε δζάθοια picro-sirius red βζα 60 θεπηά.
7. Μενζηέξ ειααπηίζεζξ ζε μλζηυ H2O.
8. Αθοδάηςζδ ιε δζαδμπζηέξ ειααπηίζεζξ ζε δζάθοια αζεακυθδξ 100% (2 θεπηά).
9. Διααπηίζεζξ ζε λοθυθδ (2×5 θεπηά).
10. Δπζηάθορδ ηςκ ακηζηεζιεκμθυνςκ πθαηχκ ιε ηαθοπηνίδα ιε ηδ ιεζμθάαδζδ εζδζηήξ βέθδξ.
11. Απμλήνακζδ ηςκ ζζημθμβζηχκ ημιχκ ζε εζδζηυ απαβςβυ βζα 5 θεπηά.
Σα δζαθφιαηα πμο πνδζζιμπμζήεδηακ πνμπαναζηεοάζηδηακ ςξ ελήξ:
Α) Γζάθοια picro-Sirius red: Πενζείπε 0,5 g Direct Red 80F3Β (43665), υπμο δζαθοημπμζήεδηε
ζε 500 ml οδαηζημφ δζαθφιαημξ ημνεζιέκμ ζε πζηνζηυ μλφ (picric acid). ημ ηέθμξ πνμζηίεεημ
ιζηνή πμζυηδηα ζηενεμφ πζηνζημφ μλέμξ πνμηεζιέκμο κα επζαεααζςεεί μ ημνεζιυξ ημο
δζαθφιαημξ.
B) Γζάθοια μλζηυ H2O: Πνμηφπηεζ απυ δζαθοημπμίδζδ 5 ml ηνοζηαθθζημφ μλζημφ μλέμξ (glacial
acetic acid) ζε 1 θίηνμ κενυ (ανφζδξ ή απμζηαβιέκμ).

5.1.2.4 Ηζηνκνξθνινγηθή αλάιπζε
Ζ παναηήνδζδ ηςκ ζζημθμβζηχκ ημιχκ έβζκε ζε δζμθεάθιζμ μπηζηυ ιζηνμζηυπζμ
Olympus CX31 (Hertfordshire, Olympus UK Ltd) ζε ιεβέεοκζδ 40× ηαζ 100×, εκχ υθεξ μζ
εζηυκεξ θήθεδηακ ιε ηδ αμήεεζα ρδθζαηήξ ηάιεναξ Olympus DP20, δ μπμία ήηακ
πνμζανιμζιέκδ ζημ ιζηνμζηυπζμ. Μέζς εζδζημφ ιεηαηνμπέα πμο έθενε δ ηάιενα (U-TV0,
5xC-3, N1512100) ηαζ μ μπμίμξ ήηακ ζοκδεδειέκμξ ζε δθεηηνμκζηυ οπμθμβζζηή, ηάεε εζηυκα
απμεδηεουηακ ρδθζαηά απεοεείαξ ζημκ δθεηηνμκζηυ οπμθμβζζηή. Γζα ηδκ απμεήηεοζδ ηαζ ηδ
ρδθζαηή επελενβαζία ηςκ εζηυκςκ πνδζζιμπμζήεδηε ημ θμβζζιζηυ Altra Soft Imaging System.
Δπίζδξ, βζα ηδ παναηήνδζδ ηςκ ζζημθμβζηχκ ημιχκ έβζκε πνήζδ ημο ζηενεμζημπίμο (Zeiss
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2000-C), ιε ηδ αμήεεζα ρδθζαηήξ ηάιεναξ Olympus Camedia C-5050. H ηάιενα ήηακ
ζοκδεδειέκδ ιε δθεηηνμκζηυ οπμθμβζζηή, ζημκ μπμίμ βζκυηακ δ απμεήηεοζδ ηςκ εζηυκςκ.
ε ζζημθμβζηέξ ημιέξ ααιιέκεξ ιε αζιαημλοθίκδ-δςζίκδ πναβιαημπμζήεδηακ μζ
ιεηνήζεζξ πάπμοξ ημο έζς, ιέζμο ηαζ έλς πζηχκα, ηαεχξ ηαζ ημο ζοκμθζημφ αββεζαημφ
ημζπχιαημξ ιε πνήζδ εζδζημφ ιζηνμπθαηζδίμο neubauer, ιε ημ μπμίμ έβζκε δ ααειμκυιδζδ. Χξ
πάπμξ ημο ημζπχιαημξ εεςνήεδηε μ ιέζμξ υνμξ δέηα ιειμκςιέκςκ ιεηνήζεςκ, πμο πάνεδηακ
ζε δέηα μπηζηά πεδία ηαηά ηδκ πενζθένεζα ημο αββείμο. Σα εηαημζηζαία πμζμζηά εθαζηίκδξ ηαζ
ημθθαβυκμο ηςκ ηνζχκ πζηχκςκ ιεηνήεδηακ ζε ζζημθμβζηέξ ημιέξ ααιιέκεξ ιε orcein ηαζ picroSirius red, ακηίζημζπα, ζε ιεβάθδ ιεβέεοκζδ ιέζς ημο ζοζηήιαημξ οπμθμβζζηζηήξ
ιμνθμιεηνίαξ Image-Pro Plus (Version 6.0; Media Cybernetics Inc, Silver Spring, MD, USA),
οπμθμβζζιέκα αάζεζ ημο ζοκμθζημφ ειααδμφ εηάζημο πζηχκα ζηδκ πενζμπή εκδζαθένμκημξ. Σμ
πμζμζηυ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ ζημ αββείμ οπμθμβίζηδηε ιε αάζδ ηδκ οπυεεζδ υηζ δ εειέθζα
μοζία ηαηαθαιαάκεζ εθάπζζημ ιυκμ ηιήια ημο ζοκμθζημφ ειααδμφ ημο αββεζαημφ ημζπχιαημξ,
έηζζ χζηε ημ εηαημζηζαίμ πμζμζηυ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ κα ζζμφηαζ ιε 100 - εηαημζηζαίμ
πμζμζηυ εθαζηίκδξ - εηαημζηζαίμ πμζμζηυ ημθθαβυκμο. Σα εηαημζηζαία πμζμζηά εθαζηίκδξ,
ημθθαβυκμο ηαζ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ βζα μθυηθδνμ ημ ημίπςια ημο αββείμο οπμθμβίζηδηακ
ιε αάζδ ηα εηαημζηζαία πμζμζηά ζημοξ ηνεζξ πζηχκεξ ηαζ ηα ακηίζημζπα πάπδ ημοξ, ιε εθανιμβή
ηδξ ιαεδιαηζηήξ ζπέζδξ:

υπμο: ΔζςΥ: έζς πζηχκαξ, ΜεΥ: ιέζμξ πζηχκαξ ηαζ ΔλςΥ: έλς πζηχκαξ.
Δπίζδξ, πνμζδζμνίζηδηε ηαζ μ ανζειυξ ηςκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ ζε μθυηθδνμ ημ
ημίπςια ηαζ ζημκ έζς, ιέζμ ηαζ έλς πζηχκα ζε επζθάκεζα 4×104 ιm2. ηα απμηεθέζιαηα, πάνδ
ζοκημιίαξ, πενζβνάθμκηαζ ιυκμ μζ αθθαβέξ ζημ πμζμζηυ ηςκ ηοηηάνςκ ηαζ υπζ ζημκ ανζειυ
ημοξ, αθμφ ηα απμηεθέζιαηα είκαζ πανυιμζα, ιζαξ ηαζ ηα ιεβέεδ είκαζ ζοκήεςξ ακάθμβα, εηηυξ
εάκ ιεηααθδεεί πμθφ ημ ιέβεευξ ημοξ.
Γζα

ηδ

ζηαηζζηζηή

ακάθοζδ

πνδζζιμπμζήεδηακ

ηα

ζημζπεία

ημο

πμζμηζημφ

πνμζδζμνζζιμφ ζε ηνεζξ ζεζνζαηέξ ημιέξ απυ ηάεε ημπμβναθζηή πενζμπή. Ο ιέζμξ υνμξ ηςκ
ηζιχκ ηςκ εηαημζηζαίςκ πμζμζηχκ ημθθαβυκμο, εθαζηίκδξ ηαζ ηοηηάνςκ, ηαεχξ ηαζ μ ανζειυξ
ηοηηάνςκ απυ υθεξ ηζξ ημιέξ εεςνήεδηε ςξ ημ απμηέθεζια βζα ηάεε ημπμβναθζηή πενζμπή. Με
αοηυ ημκ ηνυπμ αλζμθμβήεδηακ ζοκμθζηά μζ ημιέξ απυ υθμοξ ημοξ πμίνμοξ, χζηε κα εκζζποεεί δ
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ζζπφξ ηδξ ζηαηζζηζηήξ δμηζιαζίαξ. Σμ έζς εθαζηζηυ πέηαθμ ημο ανηδνζαημφ ημζπχιαημξ
απμηέθεζε ημ υνζμ ιεηαλφ ημο έζς ηαζ ιέζμο πζηχκα.

5.1.2.5 ηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ
Μεηά ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο πάπμοξ ημο έζς, ιέζμο ηαζ έλς πζηχκα, ηαζ ημο ζοκμθζημφ
πάπμοξ ημο ανηδνζαημφ ημζπχιαημξ, ηαεχξ ηαζ ηςκ ακηζζημίπςκ πμζμζηχκ ημθθαβυκμο,
εθαζηίκδξ ηαζ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ ζηζξ ηνεζξ ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ ηδξ ακαζημιςιέκδξ ηαζ
εηενυπθεονδξ ηανςηίδαξ αημθμφεδζε δ ζηαηζζηζηή επελενβαζία ηςκ απμηεθεζιάηςκ. Πνχημκ,
ελεηάζηδηε δ δζαθμνά ηςκ απμηεθεζιάηςκ ιεηαλφ ακαζημιςιέκςκ αββείςκ ηαζ θοζζμθμβζηχκ
ζε ηάεε εέζδ ηαζ βζα ηάεε πζηχκα, ιε ηδκ πνήζδ unpaired t-test. Έπεζηα, έβζκε ζφβηνζζδ ηςκ
ηνζχκ ημπμβναθζηχκ εέζεςκ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ (εββφξ, ηεκηνζηή ηαζ άπς
πενζμπή) ζε ηάεε πζηχκα ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημζπχια, ιε εθανιμβή ηδξ Ακάθοζδξ Γζαηφιακζδξ
(ANOVA). ε υθεξ ηζξ ζηαηζζηζηέξ ακαθφζεζξ, ημ επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ μνίζηδηε ςξ
ιζηνυηενμ ημο 0,05 (p<0,05). Οζ ζηαηζζηζηέξ ακαθφζεζξ εθανιμζηήηακ ιε ημ θμβζζιζηυ Graph
Pad (Version 4.03).

5.1.3 Αηκνδπλακηθέο Μεηξήζεηο
5.1.3.1 Γηαδηθαζία ιήςεο αηκνδπλακηθώλ κεηξήζεσλ
Μεηά ηδκ παναζηεοή ηδξ ημζκήξ ηανςηίδαξ ηαζ ηδξ έζς ζθαβίηζδαξ, επαημθμφεδζακ
ιεηνήζεζξ ιε έβπνςιμ οπενδπμηανδζμβνάθμ (Vivid 7, GE Medical Systems, Milwaukee, WI,
USA). Γζα ημ ζημπυ αοηυ πνμηζιήεδηε δ 8 MHz, δζεβπεζνδηζηή ηεθαθή, βναιιζηήξ δζάηαλδξ
i13L, ελαζηίαξ ηδξ ιζηνήξ επζθάκεζαξ επαθήξ, ηδξ δοκαηυηδηαξ άιεζδξ επαθήξ ιε ημκ οπυ
ελέηαζδ ζζηυ ηαζ ηδξ ζηεβακυηδηαξ, πμο πανμοζζάγεζ ζε εκδεπυιεκδ επαθή ιε οβνά, υπςξ ημ
αίια. Πνζκ πνμπςνήζμοιε ζηζξ ιεηνήζεζξ οπενήπμο, θνμκηίζαιε χζηε κα θοεεί ηαηά ημ δοκαηυ
μ αββεζυζπαζιμξ, πμο πνμηθήεδηε θυβς ηςκ πεζνμονβζηχκ πεζνζζιχκ, ιε ηδκ ημπμεέηδζδ επί
ημο αββείμο βάγαξ δζαπμηζζιέκδξ ιε παπααενίκδ (5 mg/ml) βζα 5-10 θεπηά ζοκήεςξ. Ζ
επζαίςζδ ημο πμίνμο επέααθθε ηδκ εηηέθεζδ ημο πεζνάιαημξ ηάης απυ άζδπηεξ ζοκεήηεξ. Γζ'
αοηυ ημ θυβμ δεκ επζηνάπδηε δ άιεζδ επαθή ηςκ αββείςκ ιε ηδκ ηεθαθή, αθθά
πνδζζιμπμζήεδηε ιζα εζδζηή απμζηεζνςιέκδ εήηδ. Ζ πενζμπή εκηυξ ημο εδηανίμο, βφνς απυ ηδκ
ηεθαθή, πθδνχεδηε ιε εζδζηυ gel οπενήπμο (Aquasonic 100, Parker Laboratories, Orange, NJ).
Αοηυ απμηέθεζε ημ ηαηάθθδθμ δπμδζαπεναηυ ιέζμ, ιζαξ ηαζ δ αημοζηζηή ηδξ ειπέδδζδ
πνμζεββίγεζ εηείκδ ημο αίιαημξ ηαζ ημο ακενςπίκμο ζζημφ, ζε ακηίεεζδ ιε ημκ αένα, πμο ακ
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εζζπςνήζεζ δδιζμονβεί ζηζέξ, ηαεζζηχκηαξ αδφκαηδ ηδκ υπμζα ηαηαβναθή. Καηά ηζξ ιεηνήζεζξ,
πμο πναβιαημπμζήεδηακ ιε ημκ οπένδπμ, έβζκε πνμζπάεεζα κα βίκμοκ θήρεζξ ιε ζςζηή βςκία
(ιεηαλφ 45-60μ), ιε ηα δφμ υνζα ημο υβημο δεζβιαημθδρίαξ (sample volume) κα εηηείκμκηαζ
εβηάνζζα ζε υθμ ημκ αοθυ ηαζ ιε ηδκ ηθίιαηα ηαπφηδηαξ νοειζζιέκδ ηαηαθθήθςξ χζηε κα
απμθεοπεεί ημ θαζκυιεκμ ημο aliasing. Γζα ηζξ ηαηαβναθέξ ημο οπενδπμηανδζμβνάθμο
επζθέπεδηε δ ιέεμδμξ ημο παθιζημφ Doppler (Pulse Wave Doppler), επεζδή πανέπεζ πμζμηζηά
απμηεθέζιαηα βζα ηδκ ηαπφηδηα, ζε ακηίεεζδ ιε ημκ έβπνςιμ Doppler ηαζ ημ έβπνςιμ Mmode,
αθθά ηαζ επεζδή οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα επζθμβήξ ημο ζδιείμο εζηίαζδξ ζε ακηζδζαζημθή ιε ημκ
οπένδπμ ζοκεπχκ ηοιάηςκ (Continious Wave Doppler). Έηζζ, έβζκακ 3 θήρεζξ δζάνηεζαξ 4 sec
ζηδκ ημζκή ηανςηίδα ζημ φρμξ πμο εα βίκεζ δ ακαζηυιςζδ, εθυζμκ αέααζα επζηοβπάκμκηακ μζ
επζεοιδηέξ πνμδζαβναθέξ, αθθζχξ βίκμκηακ επακαθήρεζξ ιέπνζ ηδκ επίηεολδ ημο επζεοιδημφ
απμηεθέζιαημξ.
Μεηά ηζξ ανπζηέξ θήρεζξ οπενήπμο αημθμφεδζε δ δδιζμονβία ηδξ ΑΦΔ, ηαηά ημκ ηνυπμ
πμο πενζβνάθδηε ζημ ηεθάθαζμ 3.2. Σδκ μθμηθήνςζή ηδξ δζαδέπηδηακ μζ κέεξ ιεηνήζεζξ
οπενήπμο, βζα ηζξ μπμίεξ αημθμοεήεδηε δ ίδζα δζαδζηαζία. Γζα ιία αηυιδ θμνά ειθακίζηδηε
αββεζμζπαζιυξ, πμο ήηακ αηυια πζμ έκημκμξ, ελαζηίαξ ημο ακαπυθεοηημο ηναοιαηζζιμφ ηςκ
αββείςκ απυ ηδκ εκζςιάηςζδ ημο ηεπκδημφ ιμζπεφιαημξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, ημπμεεηήεδηε πάθζ
βάγα ειααπηζζιέκδ ιε παπααενίκδ (5 mg/ml) πάκς ζημ αββείμ. Δπζπνμζεέηςξ, δ ιείςζδ ηςκ
πενζθενζηχκ ακηζζηάζεςκ, θυβς ηδξ ΑΦΔ, αφλδζε ζδιακηζηά ημ ηανδζαηυ θμνηίμ, ιε
απμηέθεζια δ ηανδζά αθθά ηαζ υθμ ημ ηοηθμθμνζηυ ζφζηδια κα πνεζαζηεί ηάπμζμ πνυκμ βζα κα
πνμζανιμζηεί ζηζξ αθθαβέξ. Γζα κα εθεβπεεί υηζ έπεζ επέθεεζ ζζμννμπία πνδζζιμπμζήεδηακ
πενζαββεζαηά νμυιεηνα (Transonic Systems, Ithaca, NY, USA), πμο ημπμεεηήεδηακ επί ηςκ
αββείςκ εηαηένςεεκ ηδξ ακαζηυιςζδξ, ηεκηνζηά ηαζ πενζθενζηά ζε ανηδνία ηαζ θθέαα. Με ημκ
ηνυπμ αοηυ εθέβπμκηακ ακά πάζα ζηζβιή υθεξ μζ πανμπέξ, ηαεχξ ηαζ μ ζζμθμβζζιυξ ηςκ νμχκ
απυ ηαζ πνμξ ημ ιυζπεοια. Χξ αζιμδοκαιζηή ζζμννμπία εεςνήεδηε δ ηαηάζηαζδ, ηαηά ηδκ
μπμία υθεξ μζ πανμπέξ βζα 5 ζοκεπυιεκα θεπηά πανμοζίαζακ αιεηάαθδηεξ ηζιέξ. Συηε βζκυηακ
ηαζ δ ιέηνδζδ ιε ημκ οπενδπμηανδζμβνάθμ ηαηά ημκ ηνυπμ πμο είπε βίκεζ ηαζ πνζκ, αθθά ζε δφμ
ζδιεία επί ηδξ ημζκήξ ηανςηίδαξ, ηεκηνζηά ηαζ πενζθενζηά ηδξ ακαζηυιςζδξ ιε ημ ιυζπεοια.
Μεηεβπεζνδηζηά, μζ θήρεζξ πμο είπακ βίκεζ οπμαθήεδηακ ζε πεναζηένς επελενβαζία βζα
ηδκ ελαβςβή ιεηααθδηχκ, πμο πμζμηζημπμζμφκ ηα δζάθμνα παναηηδνζζηζηά ηδξ νμήξ. Γζα ηζξ 3
ηαηαζηάζεζξ ανηδνζαηήξ νμήξ, ηεκηνζηά ηαζ πενζθενζηά ηδξ ακαζηυιςζδξ ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ
ανπζηή ηαηάζηαζδ, πάνεδηακ 3 θήρεζξ, απυ ηζξ μπμίεξ επζθέπεδηε εηείκδ πμο είπε ζζπονυηενμ
ζήια ζε ζπέζδ ιε ημ ευνοαμ, ζοκεπή ηαηαβναθή ηαζ εοηνζκή υνζα αββείμο ηαζ ηοιαημιμνθήξ.
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ε ηάεε πενίπηςζδ έβζκε δζυνεςζδ ηδξ βςκίαξ (angle correction) ιεηαλφ δέζιδξ οπενήπμο ηαζ
εηηζιχιεκδξ βναιιήξ νμήξ εκηυξ ημο αββείμο βζα αηνζαέζηενδ εηηίιδζδ ηςκ ηαποηήηςκ ηαζ ηςκ
ζοκαθχκ ιεβεεχκ. ηδ ζοκέπεζα νοειίζηδηακ μζ πανάιεηνμζ θςηεζκυηδηαξ ηαζ ακηίεεζδξ βζα
ηδκ εοηνζκέζηενδ πανάζηαζδ ηδξ ηοιαημιμνθήξ ηαεχξ ηαζ δ εοαζζεδζία ημο αθβμνίειμο, πμο
αοηυιαηα εκημπίγεζ ηδ ιέβζζηδ ηαζ ιέζδ ηζιή ημο θάζιαημξ ζοπκμηήηςκ. Έπεζηα, ηαεμνίζηδηακ
ηα υνζα ηνζχκ δζαδμπζηχκ ηανδζαηχκ παθιχκ ηαζ ιεηνήεδηακ αοηυιαηα ιε ηδ αμήεεζα
εκζςιαηςιέκμο θμβζζιζημφ ηα παναηάης ιεβέεδ:
Υνυκμξ επζηάποκζδξ (ACCTIME)
Κθίζδ επζηάποκζδξ (ACCSLOPE)
Μέβζζηδ ηαπφηδηα (PS)
Δθάπζζηδ ηαπφηδηα (MD)
Σεθμδζαζημθζηή ηαπφηδηα (ED)
Υνμκζηά ιέζδ ηζιή ηδξ ιέζδξ ζηζβιζαίαξ ηζιήξ ηδξ ηαπφηδηαξ ζημκ επζθεβιέκμ υβημ
δεζβιαημθδρίαξ ακά ηανδζαηυ παθιυ (TAMEAN)
Υνμκζηά ιέζδ ηζιή ηδξ ιέβζζηδξ ζηζβιζαίαξ ηζιήξ ηδξ ηαπφηδηαξ ζημκ επζθεβιέκμ υβημ
δεζβιαημθδρίαξ ακά ηανδζαηυ παθιυ (TAMAX)
Γείηηδξ πάθιςζδξ (PI)
Γείηηδξ ακηίζηαζδξ (RI)
Γζα ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ μβημιεηνζηήξ πανμπήξ (VFLOW) είκαζ ακαβηαίμ κα βίκεζ πνχηα
εηηίιδζδ ηδξ δζαιέηνμο επί ηδξ έκεεηδξ εζηυκαξ B-mode ημο παθιζημφ Doppler. Ζ έκεεηδ
εζηυκα έπεζ ημ ανκδηζηυ ηδξ παιδθήξ εοηνίκεζαξ θυβς ιζηνχκ δζαζηάζεςκ. Σμ βεβμκυξ αοηυ,
ιαγί ιε ηδκ ζζπονή επίδναζδ ηδξ δζαιέηνμο (δ πανμπή είκαζ βζκυιεκμ, υπμο δ δζάιεηνμξ είκαζ δ
ιυκδ ηζιή ζημ ηεηνάβςκμ), ιαξ χεδζακ ζε ιζα πνμζπάεεζα βζα αηνζαέζηενμ οπμθμβζζιυ ηδξ
δζαιέηνμο απμιμκχκμκηαξ ημ αίκηεμ απυ ημ μπμίμ πνμήθεε δ B-mode εζηυκα ημο παθιζημφ
Doppler. Με αοηυ ημκ ηνυπμ οπμθμβίζηδηε ζημ αίκηεμ, ιε εζηυκεξ ιεβάθςκ δζαζηάζεςκ, δ ιέζδ
ζοζημθζηή ηαζ δζαζημθζηή δζάιεηνμξ ζε 3 δζαδμπζημφξ ηανδζαημφξ παθιμφξ. Απυ ημ ιέζμ υνμ
ηςκ δφμ παναπάκς ηζιχκ πνμέηορε δ ιέζδ δζάιεηνμξ, δ μπμία πνδζζιμπμζήεδηε ηεθζηά ζημκ
οπμθμβζζιυ ηδξ μβημιεηνζηήξ πανμπήξ.
Οζ παναπάκς ιεηνήζεζξ, πάνεδηακ ηεκηνζηά ηαζ πενζθενζηά ηδξ ακαζηυιςζδξ, πνζκ ηαζ
ιεηά ηδ πνμκζηή ζηζβιή δδιζμονβίαξ ηδξ ΑΦΔ. Γζα ηδκ πενίπηςζδ ηδξ νμήξ πενζθενζηά ηδξ
ακαζηυιςζδξ, ακηίεεηα ιε ημ ηεκηνζηυ ηιήια, δ ηαιπφθδ πανμπήξ δζέθενε ζδιακηζηά απυ ηδκ
ηοπζηή ανηδνζαηή ηοιαημιμνθή. Ζ ζδιακηζηυηενδ δζαθμνμπμίδζδ αοηήξ ηδξ νμήξ
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(πενζθενζηά), ήηακ ημ βεβμκυξ υηζ ζημ ιεβαθφηενμ ζοκήεςξ ιένμξ ημο ηανδζαημφ παθιμφ
είπαιε ακαζηνμθή ηδξ ηαηεφεοκζδξ ηζκήζεςξ ημο αίιαημξ, ημ θεβυιεκμ θαζκυιεκμ οπμηθμπήξ.
Αοηυ είπε ςξ απμηέθεζια κα ιδκ ιπμνμφιε κα οπμθμβίζμοιε ηδκ ηεθμδζαζημθζηή ηαπφηδηα, ημ
πνυκμ επζηάποκζδξ ηαζ ηδκ ηθίζδ επζηάποκζδξ.
Σμ θαζκυιεκμ οπμηθμπήξ έπεζ ιεβάθδ ζδιαζία βζα ηδκ επζαίςζδ ηαζ ηδκ πμζυηδηα γςήξ
ημο κεθνμπαεή ηεθζημφ ζηαδίμο, βζ' αοηυ ημκ θυβμ έβζκε πνμζπάεεζα κα ιεθεηδεεί ηαζ κα
πμζμηζημπμζδεμφκ ηα παναηηδνζζηζηά ημο. Γζα ημ ζημπυ αοηυ μνίζηδηακ 3 κέα ιεβέεδ, εζδζηά
βζα ηδκ πενίπηςζδ ηδξ νμήξ πενζθενζηά ηδξ ακαζηυιςζδξ. θα ηα ιεβέεδ είκαζ θυβμζ
παναηηδνζζηζηχκ ιεβεεχκ νμήξ, πμο ζημκ ανζειδηή ημοξ έπμοκ ηδκ ηζιή ηακμκζηήξ νμήξ ηαζ
ζημκ πανακμιαζηή ηδκ ακηίζημζπδ ηζιή ηδξ ακαζηναιιέκδξ νμήξ (οπμηθμπή). Σα ιεβέεδ πμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ είκαζ δ ιέβζζηδ ηζιή ηδξ ιέβζζηδξ ζηζβιζαίαξ ηαπφηδηαξ, ημ ειααδυ πμο
πενζηθείεζ δ ιέβζζηδ ηαπφηδηα ηαζ ημ πνμκζηυ δζάζηδια, πμο δζανηεί δ ηάεε θάζδ νμήξ. Γζα
πενζζζυηενα ζημζπεία ζπεηζηά ιε ημκ μνζζιυ ηςκ δζαθυνςκ ιεηααθδηχκ πμο οπμθμβίζηδηακ, μ
ακαβκχζηδξ παναπέιπεηαζ ζημ επυιεκμ ηεθάθαζμ.

5.1.3.2 Οξηζκόο αηκνδπλακηθώλ παξακέηξσλ
πςξ πνμακαθένεδηε, βζα ημκ εκημπζζιυ ημο θαζκυιεκμο ηδξ οπμηθμπήξ, ιεηνήεδηακ
δζάθμνα αζιμδοκαιζηά ιεβέεδ ιε ημκ οπένδπμ Doppler. Σα ιεβέεδ αοηά ιεηνήεδηακ ζηζξ δφμ
θάζεζξ ημο ηανδζαημφ ηφηθμο, ηδ δηαζηνιή ηαζ ηδ ζπζηνιή. Με ημκ υνμ δζαζημθή μνίγεηαζ δ
θάζδ ημο ηανδζαημφ ηφηθμο, ηαηά ηδκ μπμία δ ηανδζά είκαζ εκηεθχξ παθανςιέκδ ηαζ ζημ
ιεβαθφηενμ ιέβεευξ ηδξ. Καηά ηδ θάζδ ηδξ δζαζημθήξ, δ ηανδζά βειίγεζ ιε ημ θθεαζηυ αίια,
πμο δζμπεηεφεηαζ ζηδκ πενζθένεζα ηαηά ηδ θάζδ ηδξ ζοζημθήξ. Χξ ζοζημθή, μνίγεηαζ δ θάζδ
ημο ηανδζαημφ ηφηθμο, ηαηά ηδκ μπμία δ ηανδζά απμηηά ημ ιζηνυηενμ ηδξ ιέβεεμξ, ηαεχξ
ζοζπάηαζ ιε ζημπυ κα δζμπεηεφζεζ ημ ανηδνζαηυ δίηηομ ιε μλοβμκςιέκμ αίια. Παναηάης
μνίγμκηαζ ζφκημια ηα αζιμδοκαιζηά ιεβέεδ πμο ιεηνήεδηακ ηαζ ζηδκ Δζηυκα 5-3, πμο
αημθμοεεί, πανμοζζάγεηαζ ζπδιαηζηά ηάεε έκα απυ αοηά, υπςξ οπμθμβίζηδηακ ζημ ενβαζηήνζμ.
Υξόλνο επηηάρπλζεο (ACCTIME)
Πνυηεζηαζ βζα ηδ πνμκζηή δζάνηεζα, πμο δζανηεί δ θάζδ ηδξ ζοζημθήξ ηαηά ηδκ μπμία
έπμοιε επζηάποκζδ ηδξ νμήξ, δδθαδή μ πνυκμξ απυ ηδκ ειθάκζζδ ηδξ εθάπζζηδξ ηαπφηδηαξ ιέπνζ
ηδκ ιέβζζηδ ηαπφηδηα.
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Κιίζε επηηάρπλζεο (ACCSLOPE)
Ζ ηθίζδ ηδξ ηαιπφθδξ, πμο πανζζηάκεζ ηδκ ηαπφηδηα ηδξ νμήξ ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο,
ηαηά ηδκ θάζδ επζηάποκζδξ ηδξ ζοζημθήξ.
Μέγηζηε ζπζηνιηθή ηαρύηεηα (PS)
Πνυηεζηαζ βζα ηδ ιέβζζηδ ηαπφηδηα ηαηά ηδ θάζδ ηδξ ζοζημθήξ.
Διάρηζηε δηαζηνιηθή ηαρύηεηα (MD)
Πνυηεζηαζ βζα ηδκ εθάπζζηδ ηαπφηδηα ηαηά ηδ θάζδ ηδξ δζαζημθήξ.
Σεινδηαζηνιηθή ηαρύηεηα (ED)
Πνυηεζηαζ βζα ηδκ ηαπφηδηα πμο ιεηνάηαζ ζημ ηέθμξ ηδξ δζαζημθήξ, αηνζαχξ πνζκ απυ ηδ
ζοζημθζηή ηίκδζδ (upstroke). ηακ ιεηνζέηαζ δ ηεθμδζαζημθζηή ηαπφηδηα θαιαάκεηαζ οπυρδ
ιυκμ δ ακχηαηδ βναιιή ημο θάζιαημξ ηαπφηδηαξ, δδθαδή δ ακχηαηδ ζηζβιζαία ηαπφηδηα.
Υξνληθά κέζε ηηκή ηεο κέζεο ζηηγκηαίαο ηηκήο ηεο ηαρύηεηαο ζηνλ επηιεγκέλν
όγθν δεηγκαηνιεςίαο αλά θαξδηαθό παικό (TAMEAN)
Γζα ηδκ ελεηαγυιεκδ δζαημιή ζε ηάεε πνμκζηή ζηζβιή οπάνπεζ ιζα ιέζδ ηζιή ηδξ
ηαπφηδηαξ ηδξ νμήξ, δ μπμία υιςξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πνυκμο ιεηααάθθεηαζ, υπςξ θαίκεηαζ
ηαζ ζηδκ Δζηυκα 5-3. Σμ TAMEAN είκαζ δ ιέζδ ηζιή ακά ηανδζαηυ ηφηθμ ημο παναπάκς
ιεβέεμοξ, δδθαδή ηδξ ιέζδξ ηζιήξ ημο πνμθίθ ηδξ ηαπφηδηαξ επί ηδξ ελεηαγυιεκδξ δζαημιήξ.
Υξνληθά κέζε ηηκή ηεο κέγηζηεο ζηηγκηαίαο ηηκήο ηεο ηαρύηεηαο ζηνλ επηιεγκέλν
όγθν δεηγκαηνιεςίαο αλά θαξδηαθό παικό (TAMAX)
Γζα ηδκ ελεηαγυιεκδ δζαημιή ζε ηάεε πνμκζηή ζηζβιή οπάνπεζ ιζα ιέβζζηδ ηζιή ηδξ
ηαπφηδηαξ ηδξ νμήξ, δ μπμία υιςξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πνυκμο ιεηααάθθεηαζ, υπςξ ζοκάβεηαζ
ηαζ απυ ηδκ Δζηυκα 5-3. Σμ TAMAX είκαζ δ ιέζδ ηζιή ακά ηανδζαηυ ηφηθμ ημο παναπάκς
ιεβέεμοξ, δδθαδή ηδξ ιέβζζηδξ ηζιήξ ημο πνμθίθ ηδξ ηαπφηδηαξ επί ηδξ ελεηαγυιεκδξ δζαημιήξ.
Γείθηεο Πάικσζεο (PI)
Ο δείηηδξ πάθιςζδξ ηδξ ανηδνζαηήξ ηαπφηδηαξ ηδξ νμήξ ημο αίιαημξ, έπεζ ζπεδζαζεεί
βζα κα πμζμηζημπμζεί ηδκ έκηαζδ ηςκ παθιχκ ή ηςκ ηαθακηχζεςκ ηδξ ηοιαημιμνθήξ. Ο δείηηδξ
είκαζ ζδζαίηενα πμθφηζιμξ υηακ οπάνπεζ ακηζζηνμθή ηδξ ανηδνζαηήξ νμήξ, δδθαδή δζπθήξ
ηαηεφεοκζδξ νμή. Ο ανπζηυξ δείηηδξ πάθιςζδξ (πμο ζπεδζάζεδηε απυ ημκ Gosling ημ 1971)
είκαζ ζπεηζηά ζφκεεημξ ηαζ βζα ημκ θυβμ αοηυ ζηδκ ηθζκζηή πναηηζηή πνδζζιμπμζείηαζ ιζα
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απθμοζηεοιέκδ εηδμπή ημο. Γζαθμνεηζημί μνζζιμί αοημφ ημο απθμοζηεοιέκμο δείηηδ πάθιςζδξ
ιπμνμφκ κα ανεεμφκ ζηδκ αζαθζμβναθία, αθθά μ αηυθμοεμξ ηφπμξ πνδζζιμπμζείηαζ εονέςξ:

PI

VPS VMD
VTAMAX

PS MD
TAMAX

υπμο VPS (PS) είκαζ δ ιέβζζηδ ζοζημθζηή ηαπφηδηα, VMD (MD) είκαζ δ εθάπζζηδ δζαζημθζηή
ηαπφηδηα ζε νμή ιζαξ ηαηεφεοκζδξ ή δ ιέβζζηδ ανκδηζηή ηαπφηδηα ζε δζαζημθζηή ακηζζηνμθή
νμήξ ηαζ VTAMAX (TAMAX) ζδιαίκεζ ηδκ ιέζδ ιέβζζηδ ηαπφηδηα ακά ηανδζαηυ ηφηθμ.
Ο δείηηδξ πάθιςζδξ πνδζζιμπμζείηαζ εονέςξ ζηδκ εηηίιδζδ ηδξ απυννζρδξ κεθνζημφ
ιμζπεφιαημξ. Αφλδζδ ημο δείηηδ οπμδεζηκφεζ αολδιέκδ αββεζαηή ακηίζηαζδ, έκα
παναηηδνζζηζηυ ζδιάδζ μλείαξ απυννζρδξ, υπζ υιςξ ζηακυ κα πζζημπμζήζεζ ημ βεβμκυξ πςνίξ
πεναζηένς ελέηαζδ. Ο δείηηδξ πάθιςζδξ πνδζζιμπμζείηαζ επίζδξ πμθφ ζηδκ εηηίιδζδ ηδξ
πενζθενζηήξ αββεζαηήξ ζηέκςζδξ. Μείςζδ ηδξ ηοιαημιμνθήξ ηςκ παθιχκ ιπμνεί κα
οπμδεζηκφεζ ζηέκςζδ ηδξ νμήξ πνμξ ηα πάκς.
Γείθηεο Αληίζηαζεο (RI)
Μζα πανάιεηνμξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα παναηηδνίζεζ ηοιαημεζδείξ ηαιπφθεξ
ανηδνζαηήξ αζιαηζηήξ πανμπήξ, υπζ υιςξ βζα ηδκ πενίπηςζδ πμο παναηδνείηαζ ακηζζηνμθή ηδξ
νμήξ. Ο δείηηδξ ακηίζηαζδξ μνίγεηαζ ςξ:

RI

VPS VED
VPS

PS ED
PS

υπμο VPS (PS) είκαζ δ ιέβζζηδ ζοζημθζηή ηαπφηδηα ηαζ VED (ED) είκαζ δ ηεθμδζαζημθζηή
ηαπφηδηα. Καηαπνδζηζηά ζηα πθαίζζα ηδξ ιεθέηδξ ιαξ, βζα κα οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα ζφβηνζζδξ
ιεηαλφ ηδξ νμήξ πνζκ ηαζ ιεηά ηδκ ΑΦΔ, ακηί βζα ηδκ ED ηαπφηδηα πνδζζιμπμζήζαιε ηδκ MD,
πμο ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ακηζζηνμθήξ ηδξ θμνάξ νμήξ, πμο
παναηδνείηαζ πενζθενζηά ιεηά ηδκ ΑΦΔ. Θα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ πανυθμ πμο αολδιέκδ
αββεζαηή ακηίζηαζδ ιπμνεί κα αολήζεζ ημκ δείηηδ ακηίζηαζδξ, μ δείηηδξ επδνεάγεηαζ επίζδξ
απυ δζάθμνμοξ άθθμοξ πανάβμκηεξ (π.π. ζηέκςζδ νμήξ πνμξ ηα πάκς, οπμπχνδζδ ημζπςιάηςκ
ηςκ θθεαχκ, πίεζδξ ημο αίιαημξ). Ο δείηηδξ ακηίζηαζδξ δζαθμνμπμζείηαζ επίζδξ ιε ημ νοειυ
ηςκ παθιχκ ηδξ ηανδζάξ. Αολδιέκμξ νοειυξ παθιχκ ηδξ ηανδζάξ, ζδιαίκεζ υηζ δ ακχηαηδ ηζιή
ηδξ ζοζημθζηήξ ηαπφηδηαξ εα ανίζηεηαζ κςνίηενα ζηδ ιεζμφιεκδ ηαιπφθδ δζαζημθζηήξ
ηαπφηδηαξ, ιε απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ ηδξ ηεθμδζαζημθζηήξ ηαπφηδηαξ.
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Εικόνα 5-3 Λήςε απφ ηνλ ππέξερν Doppler, φπνπ θαίλνληαη ζρεκαηηθά ηα δηάθνξα αηκνδπλακηθά κεγέζε πνπ
κεηξήζεθαλ. Ζ θηηξηλή γξακκή πνπ πεξηβάιιεη ην θάζκα Doppler είλαη ε ζηηγκηαία κέγηζηε ηαρχηεηα επί ηε δηαηνκή, ε
ρξνληθά κέζε ηηκή ηεο νπνίαο είλαη ε ΣΑΜΑΥ, ελψ ε κπιε γξακκή πνπ πεξλάεη απφ ην θέληξν είλαη ε ζηηγκηαία κέζε
ηηκή ηεο ηαρχηεηαο επάλσ ζηε δηαηνκή, ε ρξνληθά κέζε ηηκή ηεο νπνίαο είλαη ε ΣΑΜΔΑΝ. ηνλ ηειεπηαίν θαξδηαθφ
θχθιν έρνπλ επηζεκαλζεί κε θφθθηλν ζηαπξφ νη ηαρχηεηεο PS, MD θαη ED, πνπ αλαιχζεθαλ ζην θείκελν.

Πένα απυ αοηά ηα ιεβέεδ, μνίζαιε ηαζ ηνεζξ ιεηααθδηέξ, εζδζηά βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ
ιεθέηδξ ημο θαζκυιεκμο οπμηθμπήξ. Σα ιεβέεδ αοηά ιεθεηήεδηακ ιυκμ ζημ ΠΑ ηδξ ΑΦΔ,
βζαηί ιυκμ εηεί ειθακίγεηαζ δ ακηζζηνμθή ηδξ νμή ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο ηανδζαημφ παθιμφ. Ο
οπμθμβζζιυξ ημοξ θαίκεηαζ παναζηαηζηά ζηδκ Δζηυκα 5-4 ηαζ μνίγεηαζ παναηάης:
Λόγνο ηαρπηήησλ

RATVEL

VPS
VMD

PS (RATVEL=RATio of VELocity)
MD

υπμο VPS είκαζ δ ιέβζζηδ ζοζημθζηή ηαπφηδηα ηαζ VΜD είκαζ δ εθάπζζηδ δζαζημθζηή ηαπφηδηα.
RATVEL είκαζ μ θυβμξ ηδξ ιέβζζηδξ ζοζημθζηήξ (εεηζηήξ) πνμξ ηδκ απυθοηδ ηζιή ηδξ εθάπζζηδξ
δζαζημθζηήξ (ανκδηζηήξ) ηαπφηδηαξ.
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Λόγνο εκβαδώλ

RATVTI

VTI
VTI

(RATVTI=RATio of VTI)

υπμο VTI (Velocity Time Integral) είκαζ ημ πνμκζηυ μθμηθήνςια ηδξ ηαπφηδηαξ, ιε ημκ δείηηδ
"Φ" κα δδθχκεζ ηδ θοζζμθμβζηή νμή (πνμξ ηδκ πενζθένεζα), εκχ ημκ δείηηδ "Τ" ηδκ οπμηθμπή.
RATVTI είκαζ μ θυβμξ ημο ειααδμφ ηςκ εεηζηχκ ηαποηήηςκ (δζαηήνδζδ ηακμκζηήξ νμήξ) πνμξ
ημ ειααδυ ηςκ ανκδηζηχκ ηαποηήηςκ (νμή οπμηθμπήξ). Γεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ εδχ μζ υνμζ ηδξ
δζαζημθήξ ηαζ ηδξ ζοζημθήξ, δζυηζ δεκ ζοιααδίγμοκ πάκηα ιε ηδκ ειθάκζζδ ή ιδ ηδξ
οπμηθμπήξ. οκήεςξ, δ δζαηήνδζδ ηδξ ανπζηήξ ηαηεφεοκζδξ ηδξ νμήξ δζανηεί έκα ιζηνυ
πμζμζηυ ημο πνυκμο ζοζημθήξ, εκχ ζε ιζα αηναία πενίπηςζδ παναηδνήεδηε ακηζζηνμθή ηδξ
νμήξ ηαηά υθδ ηδκ δζάνηεζα ημο ηανδζαημφ ηφηθμο.
Λόγνο ρξόλσλ

RATTIME

T
T

(RATIME=RATio of Time)

RATIME είκαζ μ θυβμξ ημο πνυκμο, πμο δ νμή ηζκείηαζ πνμξ ηδκ πενζθένεζα (εεηζηή ηαπφηδηα),
πνμξ ημ πνυκμ, πμο δ νμή ηαηεοεφκεηαζ ηεκηνζηά (ανκδηζηή ηαπφηδηα – οπμηθμπή).

Εικόνα 5-4 ην ζρήκα θαίλεηαη παξαζηαηηθά ην πψο νξίδνληαη νη ηξεηο κεηαβιεηέο ηεο ππνθινπήο. Δίλαη ν ιφγνο ηεο
κπιε ηηκήο ηνπ κεγέζνπο πξνο ηελ θφθθηλε, πνπ κπνξεί λα είλαη ηαρχηεηα, εκβαδφ ή ρξφλνο.
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5.2 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
5.2.1 Ηζηνινγηθά
5.2.1.1 Ηζηνκνξθνκεηξηθέο αιινηώζεηο ηνπ αξηεξηαθνύ ζθέινπο ηεο
αξηεξηνθιεβηθήο επηθνηλσλίαο
(I) Πάρνο ηνπ κέζνπ θαη έμσ ρηηώλα, θαη ηνπ ζπλνιηθνύ αγγεηαθνύ
ηνηρώκαηνο
Μεηά ηδκ πενάηςζδ ηδξ πνχζδξ αζιαημλοθίκδ-δςζίκδ ζε υθεξ ηζξ ζζημθμβζηέξ ημιέξ ηςκ
ηνζχκ ημπμβναθζηχκ πενζμπχκ –εββφξ, ηεκηνζηά ηαζ άπς– ημο ανηδνζαημφ ζηέθμοξ ηδξ
ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ηαζ ηδξ εηενυπθεονδξ ηανςηίδαξ πναβιαημπμζήεδηακ μζ
ιεηνήζεζξ πάπμοξ ημο ιέζμο ηαζ έλς πζηχκα, ηαεχξ ηαζ ημο ζοκμθζημφ αββεζαημφ ημζπχιαημξ.
ε αοηυ ημ ζδιείμ ηνίκεηαζ απαναίηδημ κα ακαθενεεί υηζ, επεζδή ηαηά ημκ οπμθμβζζιυ ημο
πάπμοξ ημο έζς πζηχκα ηυζμ ηδξ ακαζημιςιέκδξ υζμ ηαζ ηδξ εηενυπθεονδξ ηανςηίδαξ δεκ
παναηδνήεδηε ηαιία απμθφηςξ ιεηααμθή, ηνίεδηε ζηυπζιμ κα ιδκ πανμοζζαζημφκ μζ
οπμθμβζζιμί αοημί.
Καηά ημκ οπμθμβζζιυ ημο πάπμοξ ημο ιέζμο ηαζ έλς πζηχκα ηαζ ημο ζοκμθζημφ
ημζπχιαημξ ζηζξ ηνεζξ ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ (εββφξ, ηεκηνζηή ηαζ άπς πενζμπή) παναηδνήεδηε
αφλδζδ ηυζμ ηςκ δφμ πζηχκςκ πςνζζηά υζμ ηαζ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ηδξ ακαζημιςιέκδξ
έκακηζ ηδξ εηενυπθεονδξ ηανςηίδαξ. οβηνίκμκηαξ ιεηαλφ ημοξ ηζξ ημπμβναθζηέξ εέζεζξ,
δζαηνίκμοιε αολδιέκεξ ηζιέξ πάπμοξ βζα ηδκ εββφξ ηαζ ηεκηνζηή πενζμπή ζημκ έλς πζηχκα, εκχ
ημ ακηίεεημ παναηδνείηαζ ζημκ ιέζμ πζηχκα ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια. Σα απμηεθέζιαηα
παναηίεεκηαζ ζημκ Πίκαηα 5-1 ηαζ ζηζξ Δζηυκεξ 5-5 ηαζ

5-6. Τπεκεοιίγεηαζ υηζ

πναβιαημπμζήεδηακ δέηα ιειμκςιέκεξ ιεηνήζεζξ ζε δέηα ακηζπνμζςπεοηζηά μπηζηά πεδία ημο
δείβιαημξ, ζημοξ δφμ πζηχκεξ ημο αββείμο πςνζζηά, αθθά ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια. ηδκ
Δζηυκα

5-7

παναηίεεκηαζ

ακηζπνμζςπεοηζηέξ

εζηυκεξ

ηςκ

ζζημθμβζηχκ

ημιχκ

ηδξ

ακαζημιςιέκδξ ηαζ εηενυπθεονδξ ηανςηίδαξ ιε πνχζδ αζιαημλοθίκδ-δςζίκδ ζε πναβιαηζηή
ιεβέεοκζδ 40×. Πενζζζυηενα απμηεθέζιαηα ηαζ ιεβαθφηενδ ακάθοζδ εα ανεζ μ
εκδζαθενυιεκμξ ζημ δζδαηημνζηυ ηδξ Αεδκάξ Γζαββίκδ (Γζαββίκδ 2009).
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Πίνακας 5-1 Σν πάρνο (κm) ηνπ κέζνπ θαη έμσ ρηηψλα, θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ηνηρψκαηνο ζηηο 2 εβδνκάδεο ζηελ
αλαζηνκσκέλε θαη εηεξφπιεπξε θαξσηίδα ζηελ εγγχο πεξηνρή, ζην θέληξν θαη ζηελ άπσ πεξηνρή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο
επηθνηλσλίαο.

Δββφξ
πενζμπή

MX
EλςΥ
Σ
Κεκηνζηή MX
πενζμπή EλςΥ
Σ
Άπς
MX
πενζμπή EλςΥ
Σ

Δηενυπθεονδ
ηανςηίδα
446,452 ± 19,332
147,733 ± 8,583
594,185 ± 20,749
508,148 ± 24,422
138,007 ± 13,352
646,156 ± 31,989
516,704 ± 30,495
142,960 ± 8,766
659,664 ± 33,847

Ακαζημιςιέκδ
ηανςηίδα
437,961 ± 24,474•
179,977 ± 7,353*,‡,•
617,938 ± 24,206‡,•
600,743 ± 36,714*
165,717 ± 16,730
759,746 ± 48,008*
625,070 ± 47,091*
132,379 ± 4,628
757,449 ± 49,656*

Οη ηηκέο πνπ παξαηίζεληαη είλαη ν κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ ± SE. ΜΥ: Μέζνο Υηηψλαο, ΔμΥ: Έμσ Υηηψλαο, Σ:
πλνιηθφ Σνίρσκα ηεο Καξσηίδαο. Με * = p<0,05 θαη † = p<0,001 σο πξνο ηελ εηεξφπιεπξε θαξσηίδα (student’s
test). ‡ = p<0,05 σο πξνο ηε ρξνληθή πεξίνδν θαη • = p<0,05 σο πξνο ηελ ηνπνγξαθηθή ζέζε ζηελ αξηεξηνθιεβηθή
επηθνηλσλία (ANOVA).

Εικόνα 5-5 Σν πάρνο ηνπ κέζνπ θαη έμσ ρηηψλα, θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ηνηρψκαηνο ζηηο 2 εβδνκάδεο ζηελ θαξσηίδα ηεο
αξηεξηνθιεβηθήο επηθνηλσλίαο (δεμηά ξάβδνο δεχγνπο) θαη ζηελ εηεξφπιεπξε (αξηζηεξή ξάβδνο δεχγνπο) θαξσηίδα.
(Αξηζηεξφ) Δγγχο πεξηνρή ηεο ΑΦΔ, (Μεζαίν) Κεληξηθά ηεο ΑΦΔ θαη (Γεμί) Άπσ πεξηνρή ηεο ΑΦΔ. * = p<0,05 σο
πξνο ηελ εηεξφπιεπξε θαξσηίδα.
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Εικόνα 5-6 Σν πάρνο ησλ δχν ρηηψλσλ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ηνηρψκαηνο ζηελ εγγχο, θεληξηθή θαη άπσ πεξηνρή ηεο
αξηεξηνθιεβηθήο επηθνηλσλίαο (ΑΦΔ) ζηηο (A) 2 (B) 4 θαη (Γ) 12 εβδνκάδεο απφ ηελ ΑΦΔ. • = p<0,05 σο πξνο ηελ
ηνπνγξαθηθή ζέζε (ΑΝOVA).

Β

Β

Εικόνα 5-7 Αληηπξνζσπεπηηθέο εηθφλεο ηεο ρξψζεο αηκαηνμπιίλεο-εσζίλεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πάρνπο ηνπ
κέζνπ θαη έμσ ρηηψλα, θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ηνηρψκαηνο (Α) ζηελ εηεξφπιεπξε θαξσηίδα θαη (Β) ζηελ αλαζηνκσκέλε
θαξσηίδα (πξαγκαηηθή κεγέζπλζε 40×).
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(II) Δθαηνζηηαίν πνζνζηό ειαζηίλεο ηνπ κέζνπ θαη έμσ ρηηώλα, θαη
ηνπ ζπλνιηθνύ αγγεηαθνύ ηνηρώκαηνο
Πναβιαημπμζήεδηε εθανιμβή ημο πνςημηυθθμο ηδξ πνχζδξ μνζεΐκδξ βζα ηδκ ακάδεζλδ
ηαζ ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ εθαζηζηχκ ζκχκ ημο ιέζμο ηαζ έλς πζηχκα, ηαζ ημο
ζοκμθζημφ ανηδνζαημφ ημζπχιαημξ ζηζξ ηνεζξ ημπμβναθζηέξ πενζμπέξ (εββφξ, ηεκηνζηή ηαζ άπς
πενζμπή) ηδξ ηανςηίδαξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ηαζ ηδξ εηενυπθεονδξ ηανςηίδαξ.
Καηυπζκ, αημθμφεδζε οπμθμβζζιυξ ημο εηαημζηζαίμο πμζμζημφ εθαζηζηχκ ζκχκ ηςκ πζηχκςκ
ηαζ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ηυζμ ηδξ ηανςηίδαξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ υζμ ηαζ
ηδξ εηενυπθεονδξ ηαζ ηςκ ηνζχκ ημπμβναθζηχκ πενζμπχκ. Σα απμηεθέζιαηα παναηίεεκηαζ ζημκ
Πίκαηα 5-2 ηαζ ζηζξ

Δζηυκεξ 5-8 ηαζ 5-9. Τπεκεοιίγεηαζ υηζ πναβιαημπμζήεδηακ δέηα

ιειμκςιέκεξ ιεηνήζεζξ ζε δέηα ακηζπνμζςπεοηζηά μπηζηά πεδία ηάεε δείβιαημξ ζημοξ δφμ
πζηχκεξ ημο αββείμο πςνζζηά ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια ακά δείβια. ηδκ Δζηυκα 5-10.
παναηίεεηαζ ακηζπνμζςπεοηζηέξ εζηυκεξ ηςκ ζζημθμβζηχκ ημιχκ ηδξ ακαζημιςιέκδξ ηαζ
εηενυπθεονδξ ηανςηίδαξ ιε πνχζδ μνζεΐκδξ ζε πναβιαηζηή ιεβέεοκζδ 40×.
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Πίνακας 5-2 Σν εθαηνζηηαίν πνζνζηφ ειαζηίλεο (%) ηνπ κέζνπ θαη έμσ ρηηψλα, θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ηνηρψκαηνο ζηηο 2
εβδνκάδεο ζηελ αλαζηνκσκέλε θαη εηεξφπιεπξε θαξσηίδα ζηελ εγγχο πεξηνρή, ζην θέληξν θαη ζηελ άπσ πεξηνρή ηεο
αξηεξηνθιεβηθήο επηθνηλσλίαο.

Δββφξ
πενζμπή

MX
EλςΥ
Σ
Κεκηνζηή MX
πενζμπή EλςΥ
Σ
Άπς
MX
πενζμπή EλςΥ
Σ

Δηενυπθεονδ
ηανςηίδα (%)
13,349 ± 0,127
63,481 ± 0,359
25,922 ± 0,696
13,974 ± 0,958
36,694 ± 0,774
18,842 ± 0,767
12,756 ± 0,645
58,613 ± 3,190
22,654 ± 1,574

Ακαζημιςιέκδ
ηανςηίδα (%)
12,112 ± 0,346*
61,799 ± 0,520*,•
26,709 ± 0,765*,•
11,762 ± 0,542*
44,554 ± 1,921*,‡
19,040 ± 1,064
11,072 ± 0,222*
49,609 ± 2,062*
18,074 ± 0,612*

Οη ηηκέο πνπ παξαηίζεληαη είλαη ν κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ ± SE. ΜΥ: Μέζνο Υηηψλαο, ΔμΥ: Έμσ Υηηψλαο, Σ:
πλνιηθφ Σνίρσκα ηεο Καξσηίδαο. Με * = p<0,05 θαη † = p<0,001 σο πξνο ηελ εηεξφπιεπξε θαξσηίδα (student’s
test). ‡ = p<0,05 σο πξνο ηε ρξνληθή πεξίνδν θαη • = p<0,05 σο πξνο ηελ ηνπνγξαθηθή ζέζε ζηελ αξηεξηνθιεβηθή
επηθνηλσλία (ANOVA).

Εικόνα 5-8 Σν εθαηνζηηαίν πνζνζηφ ειαζηίλεο ηνπ κέζνπ θαη έμσ ρηηψλα, θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ηνηρψκαηνο ζηηο 2
εβδνκάδεο ζηελ θαξσηίδα ηεο αξηεξηνθιεβηθήο επηθνηλσλίαο (δεμηά ξάβδνο δεχγνπο) ζηελ εηεξφπιεπξε (αξηζηεξή
ξάβδνο δεχγνπο) θαξσηίδα. (Αξηζηεξφ) Δγγχο πεξηνρή ηεο ΑΦΔ, (Μεζαίν) Κεληξηθά ηεο ΑΦΔ θαη (Γεμη) Άπσ πεξηνρή
ηεο ΑΦΔ. * = p<0,05 σο πξνο ηελ εηεξφπιεπξε θαξσηίδα.
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Εικόνα 5-9 Σν πνζνζηφ ειαζηίλεο ησλ δχν ρηηψλσλ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ηνηρψκαηνο ζηελ εγγχο, θεληξηθή θαη άπσ
πεξηνρή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο επηθνηλσλίαο (ΑΦΔ) ζηηο 2 εβδνκάδεο απφ ηελ ΑΦΔ. • = p<0,05 σο πξνο ηελ
ηνπνγξαθηθή ζέζε (ΑΝOVA).

Α

Β

Εικόνα 5-10 Αληηπξνζσπεπηηθέο εηθφλεο ηεο ρξψζεο νξζεΐλεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ ειαζηηθψλ ηλψλ ηνπ κέζνπ θαη
έμσ ρηηψλα, θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ηνηρψκαηνο (Α) ζηελ εηεξφπιεπξε θαξσηίδα θαη (Β) ηελ αλαζηνκσκέλε θαξσηίδα
(πξαγκαηηθή κεγέζπλζε 40×).

187

(III) Δθαηνζηηαίν πνζνζηό θνιιαγόλνπ ηνπ έζσ, κέζνπ θαη έμσ
ρηηώλα, θαη ηνπ ζπλνιηθνύ αγγεηαθνύ ηνηρώκαηνο
Μεηά ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηδξ πνχζδξ picro-Sirius red βζα ηδκ ακάδεζλδ ηςκ ζκχκ
ημθθαβυκμο ζε υθεξ ηζξ ζζημθμβζηέξ ημιέξ ηςκ ηνζχκ ημπμβναθζηχκ πενζμπχκ (εββφξ, ηεκηνζηή
ηαζ

άπς

πενζμπή)

ηδξ

ανηδνζμθθεαζηήξ

επζημζκςκίαξ

ημο

θθεαζημφ

ζηέθμοξ

ηδξ

ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ηαζ ηδξ εηενυπθεονδξ ζθαβίηζδαξ πναβιαημπμζήεδηακ μζ
οπμθμβζζιμί ηςκ εηαημζηζαίςκ πμζμζηχκ ημθθαβυκμο ζημ ιέζμ ηαζ έλς πζηχκα, ηαεχξ ηαζ ζημ
ζοκμθζηυ αββεζαηυ ημίπςια. Σα απμηεθέζιαηα παναηίεεκηαζ ακαθοηζηά ζημκ Πίκαηα 5-3 ηαζ
ζηζξ Δζηυκεξ 5-11 ηαζ 5-12. Τπεκεοιίγεηαζ υηζ πναβιαημπμζήεδηακ δέηα ιειμκςιέκεξ
ιεηνήζεζξ ζε δέηα ακηζπνμζςπεοηζηά μπηζηά πεδία δείβια ζημοξ ηνεζξ πζηχκεξ ημο αββείμο
πςνζζηά ηαζ ζημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ακά δείβια. ηδκ Δζηυκα 5-13 παναηίεεηαζ
ακηζπνμζςπεοηζηέξ εζηυκεξ ηςκ ζζημθμβζηχκ ημιχκ ηδξ ακαζημιςιέκδξ ηαζ εηενυπθεονδξ
ηανςηίδαξ ιε πνχζδ picro-Sirius red ζε πναβιαηζηή ιεβέεοκζδ 40×.

188

Πίνακας 5-3 Σν εθαηνζηηαίν πνζνζηφ θνιιαγφλνπ (%) ηνπ κέζνπ θαη έμσ ρηηψλα, θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ηνηρψκαηνο ζηηο
2 εβδνκάδεο ζηελ αλαζηνκσκέλε θαη εηεξφπιεπξε θαξσηίδα ζηελ εγγχο πεξηνρή, ζην θέληξν θαη ζηελ άπσ πεξηνρή ηεο
αξηεξηνθιεβηθήο επηθνηλσλίαο.

Δββφξ
πενζμπή

MX
EλςΥ
Σ
Κεκηνζηή MX
πενζμπή EλςΥ
Σ
Άπς
MX
πενζμπή EλςΥ
Σ

Δηενυπθεονδ
ηανςηίδα (%)
21,680 ± 1,249
33,759 ± 0,372
24,592 ± 0,874
25,934 ± 1,354
28,234 ± 1,913
26,283 ± 1,114
25,134 ± 1,462
33,814 ± 1,113
27,036 ± 1,154

Ακαζημιςιέκδ
ηανςηίδα (%)
28,064 ± 0,817†
37,405 ± 0,397†,‡
30,814 ± 0,566†
31,324 ± 1,543*
38,413 ± 0,327*
32,945 ± 1,154*
29,827 ± 2,084*
38,922 ± 1,573*
31,538 ± 1,993*

Οη ηηκέο πνπ παξαηίζεληαη είλαη ν κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ ± SE. ΜΥ: Μέζνο Υηηψλαο, ΔμΥ: Έμσ Υηηψλαο, Σ:
πλνιηθφ Σνίρσκα ηεο Καξσηίδαο. Με * = p<0,05 θαη † = p<0,001 σο πξνο ηελ εηεξφπιεπξε θαξσηίδα (student’s
test). ‡ = p<0,05 σο πξνο ηε ρξνληθή πεξίνδν θαη • = p<0,05 σο πξνο ηελ ηνπνγξαθηθή ζέζε ζηελ αξηεξηνθιεβηθή
επηθνηλσλία (ANOVA).

Εικόνα 5-11 Σν εθαηνζηηαίν πνζνζηφ θνιιαγφλνπ ηνπ κέζνπ θαη έμσ ρηηψλα, θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ηνηρψκαηνο ζηηο 2
εβδνκάδεο ζηελ θαξσηίδα ηεο αξηεξηνθιεβηθήο επηθνηλσλίαο (δεμηά ξάβδνο δεχγνπο) θαη ζηελ εηεξφπιεπξε (αξηζηεξή
ξάβδνο δεχγνπο) θαξσηίδα. (Αξηζηεξφ) Δγγχο πεξηνρή ηεο ΑΦΔ, (Μεζαίν) Κεληξηθά ηεο ΑΦΔ θαη (Γεμί) Άπσ πεξηνρή
ηεο ΑΦΔ. * = p<0,05 θαη † = p<0,001 σο πξνο ηελ εηεξφπιεπξε θαξσηίδα.
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Εικόνα 5-12 Σν πνζνζηφ θνιιαγφλνπ ησλ δχν ρηηψλσλ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ηνηρψκαηνο ζηελ εγγχο, θεληξηθή θαη άπσ
πεξηνρή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο επηθνηλσλίαο (ΑΦΔ) ζηηο 2 εβδνκάδεο απφ ηελ ΑΦΔ. • = p<0,05 σο πξνο ηελ
ηνπνγξαθηθή ζέζε (ΑΝOVA).

Α

Β

Εικόνα 5-13 Αληηπξνζσπεπηηθέο εηθφλεο ηεο ρξψζεο picro-Sirius red γηα ηελ αλάδεημε θνιιαγφλνπ ηνπ κέζνπ θαη
έμσ ρηηψλα, θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ηνηρψκαηνο (Α) ζηελ εηεξφπιεπξε θαξσηίδα θαη (Β) ζηελ αλαζηνκσκέλε θαξσηίδα
(πξαγκαηηθή κεγέζπλζε 40×).
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(IV) Δθαηνζηηαίν πνζνζηό ησλ ιείσλ κπτθώλ θπηηάξσλ ηνπ έζσ,
κέζνπ θαη έμσ ρηηώλα, θαη ηνπ ζπλνιηθνύ αγγεηαθνύ
ηνηρώκαηνο
Μεηά ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο εηαημζηζαίμο πμζμζημφ εθαζηίκδξ ηαζ ημθθαβυκμο ζημ
ιέζμ ηαζ έλς πζηχκα ηαεχξ ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια ηδξ ακαζημιςιέκδξ ηαζ εηενυπθεονδξ
ηανςηίδαξ αημθμφεδζε μ οπμθμβζζιυξ ημο εηαημζηζαίμο πμζμζημφ αββεζαηχκ θείςκ ιοσηχκ
ηοηηάνςκ (VSMCs) ιέζς ηδξ ζπέζδξ 100 - εηαημζηζαίμ πμζμζηυ εθαζηίκδξ - εηαημζηζαίμ
πμζμζηυ ημθθαβυκμο. Σα απμηεθέζιαηα παναηίεεκηαζ ζημκ Πίκαηα 5-4 ηαζ ζηζξ Δζηυκεξ 5-14
ηαζ 5-15.
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Πίνακας 5-4 Σν εθαηνζηηαίν πνζνζηφ VSMCs (%) ηνπ κέζνπ θαη έμσ ρηηψλα, θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ηνηρψκαηνο ζηηο 2
εβδνκάδεο ζηελ αλαζηνκσκέλε θαη εηεξφπιεπξε θαξσηίδα ζηελ εγγχο πεξηνρή, ζην θέληξν θαη ζηελ άπσ πεξηνρή ηεο
αξηεξηνθιεβηθήο επηθνηλσλίαο

Δββφξ
πενζμπή

MX
EλςΥ
Σ
Κεκηνζηή MX
πενζμπή EλςΥ
Σ
Άπς
MX
πενζμπή EλςΥ
Σ

Δηενυπθεονδ
Κανςηίδα (%)

Ακαζημιςιέκδ
ηανςηίδα (%)

66,783 ± 0,537
3,672 ± 0,357
49,292 ± 0,797
60,101 ± 1,555
35,082 ± 1,904
54,884 ± 1,358
62,158 ± 0,018
8,273 ± 0,410
50,302 ± 0,209

59,824 ± 0,811*
1,430 ± 0,504*,•
41,543 ± 0,968*,•
56,130 ± 1,912*,‡
18,143 ± 2,009†
47,499 ± 1,732*,‡
58,578 ± 2,453*
14,212 ± 2,203*,‡
50,712 ± 2,345*

Οη ηηκέο πνπ παξαηίζεληαη είλαη ν κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ ± SE. ΜΥ: Μέζνο Υηηψλαο, ΔμΥ: Έμσ Υηηψλαο, Σ:
πλνιηθφ Σνίρσκα ηεο Καξσηίδαο. Με * = p<0,05 θαη † = p<0,001 σο πξνο ηελ εηεξφπιεπξε θαξσηίδα (student’s
test). ‡ = p<0,05 σο πξνο ηε ρξνληθή πεξίνδν θαη • = p<0,05 σο πξνο ηελ ηνπνγξαθηθή ζέζε ζηελ αξηεξηνθιεβηθή
επηθνηλσλία (ANOVA).

Εικόνα 5-14 Σν εθαηνζηηαίν πνζνζηφ VSMCs ζην κέζν θαη έμσ ρηηψλα, θαη ζην ζπλνιηθφ ηνίρσκα 2, 4 θαη 12
εβδνκάδεο απφ ηελ αξηεξηνθιεβηθή επηθνηλσλία ηεο αλαζηνκσκέλεο (δεμηά ξάβδνο δεχγνπο) θαη εηεξφπιεπξεο
(αξηζηεξή ξάβδνο δεχγνπο) θαξσηίδαο. (Αξηζηεξφ) Δγγχο πεξηνρή ηεο ΑΦΔ, (Μεζαίν) Κεληξηθά ζηελ ΑΦΔ θαη (Γεμί)
Άπσ πεξηνρή ηεο ΑΦΔ. * = p<0,05 θαη † = p<0,001 σο πξνο ηελ εηεξφπιεπξε θαξσηίδα.
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Εικόνα 5-15 Σν πνζνζηφ VSMCs ησλ δχν ρηηψλσλ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ηνηρψκαηνο ζηελ εγγχο, θεληξηθή θαη άπσ
πεξηνρή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο επηθνηλσλίαο (ΑΦΔ) 2 εβδνκάδεο απφ ηελ ΑΦΔ. • = p<0,05 σο πξνο ηελ ηνπνγξαθηθή
ζέζε (ΑΝOVA).
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5.2.2 Αηκνδπλακηθέο Μεηξήζεηο
5.2.2.1 Αηκνδπλακηθέο αιινηώζεηο ηεο ξνήο – εληνπηζκόο ηνπ
θαηλνκέλνπ ηεο ππνθινπήο
Οζ αζιμδοκαιζηέξ ιεηνήζεζξ έβζκακ ιε ηδ αμήεεζα ημο οπένδπμο Doppler, ηα
απμηεθέζιαηα ηςκ μπμίςκ πανμοζζάγμκηαζ ιε ηδ ιμνθή νααδμβναιιάηςκ παναηάης. Οζ
ηοιαημιμνθέξ Doppler δζαθμνμπμζμφκηακ ακάθμβα ιε ηδ θάζδ ημο πεζνάιαημξ ηαζ ηδ εέζδ ηςκ
ιεηνήζεςκ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ακαζηυιςζδ. ηδκ πνμζπάεεζα κα ιεθεηδεμφκ μζ αζιμδοκαιζηέξ
αθθμζχζεζξ ηδξ νμήξ, πνδζζιμπμζήεδηακ 11 αζιμδοκαιζηέξ ιεηααθδηέξ πμο πμζμηζημπμίδζακ ηα
παναηηδνζζηζηά ηδξ.
θα ηα νααδμβνάιιαηα πανμοζζάζηδηακ ζε γεοβάνζα, υπμο δ ανζζηενή νάαδμξ (θεοημφ
πνχιαημξ) ηαοηζγυηακ ιε ηδκ ηαηάζηαζδ πνζκ ηδκ ΑΦΔ, εκχ δ δελζά νάαδμξ (ακμζπημφ βηνζ
πνχιαημξ) ακηζζημζπμφζε ζηδκ ηαηάζηαζδ ιεηά ηδκ ΑΦΔ. ηα δζαβνάιιαηα πμο οπάνπμοκ δφμ
γεοβάνζα, ζημ ανζζηενυ γεοβάνζ ζοβηνίκεηαζ δ ανπζηή ηαηάζηαζδ ιε ηδκ ηεθζηή ζημ ΚΑ, εκχ
ζημ δελί δ ζφβηνζζδ βίκεηαζ ιε ηδκ ηεθζηή ζημ ΠΑ. ε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ οπάνπεζ ιυκμ ημ
πνχημ γεοβάνζ, δζυηζ δ εέζδ πενζθενζηά ηδξ ακαζηυιςζδξ πανμοζζάγεζ άηοπδ ιμνθή ιε
απμηέθεζια ηάπμζεξ ιεηααθδηέξ κα είκαζ αδφκαημκ κα ιεθεηδεμφκ.
Μεηά απυ πνμζεηηζηυ έθεβπμ ηςκ δζαβναιιάηςκ ηαηαθήβμοιε ζε ηάπμζα πνχηα
ζοιπενάζιαηα ζε ζπέζδ ιε ηζξ ζοκέπεζεξ δδιζμονβίαξ ηδξ ΑΦΔ. Παναηδνμφιε υηζ ζπεδυκ υθα
ηα ιεβέεδ πανμοζζάγμοκ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηέξ ιεηααμθέξ εηηυξ απυ ημ πνυκμ επζηάποκζδξ
(ACCTIME) ηαζ ηδ ιέβζζηδ ζοζημθζηή ηαπφηδηα (PS) βζα ηδ εέζδ ηεκηνζηά ηδξ ΑΦΔ ηαεχξ ηαζ
ημ δείηηδ πάθιςζδξ (PI) βζα ηδ εέζδ πενζθενζηά ηδξ ΑΦΔ. ηδκ ηεκηνζηή εέζδ πανμοζζάγεηαζ
αφλδζδ ζε υθα ηα ιεβέεδ, πμο πμζμηζημπμζμφκ ημ ιέβεεμξ ηδξ νμήξ, δδθαδή: ηδ ιέβζζηδ
ζοζημθζηή ηαπφηδηα, ηδκ ηεθμδζαζημθζηή ηαπφηδηα, ηδκ εθάπζζηδ δζαζημθζηή ηαπφηδηα, ηδ ιέζδ
ηζιή ηδξ ιέβζζηδξ ηαπφηδηαξ ηαζ ηδξ ιέζδξ ηζιήξ ηδξ ηαπφηδηαξ ακά ηανδζαηυ ηφηθμ. Ακηίεεηα,
βζα ηα ιεβέεδ, πμο ηαεμνίγμοκ ηδ θάζδ επζηάποκζδξ ηδξ ζοζημθήξ (ηθίζδ επζηάποκζδξ ηαζ
πνυκμξ επζηάποκζδξ), ημκ παθιζηυ παναηηήνα νμήξ (δείηηδξ ακηίζηαζδξ ηαζ πάθιςζδξ), ηαεχξ
ηαζ ημ ιέβεεμξ ημο αοθμφ (δζάιεηνμξ), παναηδνμφιε ιείςζδ. Γζα ηδκ πενίπηςζδ ηδξ
πενζθενζηήξ εέζδξ ηα ιεβέεδ πανμοζζάγμοκ αφλδζδ, εηηυξ απυ ηδ δζάιεηνμ, πμο ηαζ ζηζξ δφμ
πενζπηχζεζξ ιεζχκεηαζ.
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Εικόνα 5-16 Ραβδνγξάκκαηα γηα ηε θάζε επηηάρπλζεο θαηά ηε ζπζηνιή: α) Μεηαβνιή ηνπ ρξφλνπ επηηάρπλζεο θαη β)
Μεηαβνιή ηεο θιίζεο επηηάρπλζεο θεληξηθά ηεο αλαζηφκσζεο κεηά ηε δεκηνπξγία ηεο ΑΦΔ. Με ιεπθφ ε αξρηθή
θαηάζηαζε ελψ κε αλνηρηφ γθξη ε θαηάζηαζε κεηά ηελ ΑΦΔ θεληξηθά ηεο αλαζηφκσζεο. Με αζηεξίζθνπο
επηζεκαίλνληαη νη κεηαβνιέο πνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Ο αξηζκφο ησλ αζηεξίζθσλ εθθξάδεη ην επίπεδν
ζεκαληηθφηεηαο ηεο δηαθνξάο ησλ ζπγθξηλφκελσλ ηηκψλ.

Εικόνα 5-17 Ραβδνγξάκκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ ηε κεηαβνιή ηεο κέγηζηεο ζπζηνιηθήο ηαρχηεηαο θαηά ηε δεκηνπξγία
ΑΦΔ. Με ιεπθφ ε αξρηθή θαηάζηαζε, κε αλνηρηφ γθξη ε θαηάζηαζε κεηά ηελ ΑΦΔ θεληξηθά ηεο αλαζηφκσζεο θαη κε
ζθνχξν γθξη ε θαηάζηαζε κεηά ηελ ΑΦΔ πεξηθεξηθά ηεο αλαζηφκσζεο.. Με αζηεξίζθνπο επηζεκαίλνληαη νη κεηαβνιέο
πνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Ο αξηζκφο ησλ αζηεξίζθσλ εθθξάδεη ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηεο δηαθνξάο ησλ
ζπγθξηλφκελσλ ηηκψλ.
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Εικόνα 5-18 Ραβδνγξάκκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ: α) Μεηαβνιή ηεο ειάρηζηεο δηαζηνιηθήο ηαρχηεηαο θαη β) Μεηαβνιή
ηεο ηεινδηαζηνιηθήο ηαρχηεηαο. Με ιεπθφ ε αξρηθή θαηάζηαζε, κε αλνηρηφ γθξη ε θαηάζηαζε κεηηελ ΑΦΔ θεληξηθά ηεο
αλαζηφκσζεο θαη κε ζθνχξν γθξη ε θαηάζηαζε κεηά ηελ ΑΦΔ πεξηθεξηθά ηεο αλαζηφκσζεο. Με αζηεξίζθνπο
επηζεκαίλνληαη νη κεηαβνιέο πνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Ο αξηζκφο ησλ αζηεξίζθσλ εθθξάδεη ην επίπεδν
ζεκαληηθφηεηαο ηεο δηαθνξάο ησλ ζπγθξηλφκελσλ ηηκψλ.

Εικόνα 5-19 Ραβδνγξάκκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ: α) Μεηαβνιή ηεο κέζεο ηηκήο ηεο κέζεο ηαρχηεηαο αλά θαξδηαθφ
θχθιν θαη β) Μεηαβνιή ηεο κέζεο ηηκήο ηεο κέγηζηεο ηαρχηεηαο αλά θαξδηαθφ θχθιν. Με ιεπθφ ε αξρηθή θαηάζηαζε,
κε αλνηρηφ γθξη ε θαηάζηαζε κεηά ηελ ΑΦΔ θεληξηθά ηεο αλαζηφκσζεο θαη κε ζθνχξν γθξη ε θαηάζηαζε κεηά ηελ
ΑΦΔ πεξηθεξηθά ηεο αλαζηφκσζεο. Με αζηεξίζθνπο επηζεκαίλνληαη νη κεηαβνιέο πνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Ο
αξηζκφο ησλ αζηεξίζθσλ εθθξάδεη ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηεο δηαθνξάο ησλ ζπγθξηλφκελσλ ηηκψλ.
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Εικόνα 5-20 Ραβδνγξάκκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ: α) Μεηαβνιή δείθηε πάικσζεο (PI) θαη β) Μεηαβνιή ηνπ δείθηε
αληίζηαζεο (RI). Με ιεπθφ ε αξρηθή θαηάζηαζε, κε αλνηρηφ γθξη ε θαηάζηαζε κεηά ηελ ΑΦΔ θεληξηθά ηεο
αλαζηφκσζεο θαη κε ζθνχξν γθξη ε θαηάζηαζε κεηά ηελ ΑΦΔ πεξηθεξηθά ηεο αλαζηφκσζεο. Με αζηεξίζθνπο
επηζεκαίλνληαη νη κεηαβνιέο πνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Ο αξηζκφο ησλ αζηεξίζθσλ εθθξάδεη ην επίπεδν
ζεκαληηθφηεηαο ηεο δηαθνξάο ησλ ζπγθξηλφκελσλ ηηκψλ.

Εικόνα 5-21 Ραβδνγξάκκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ: α) Μεηαβνιή ηεο δηακέηξνπ ηνπ αγγεηαθνχ απινχ θαη β) Μεηαβνιή
ηεο νγθνκεηξηθήο παξνρήο. Με ιεπθφ ε αξρηθή θαηάζηαζε, κε αλνηρηφ γθξη ε θαηάζηαζε κεηά ηελ ΑΦΔ θεληξηθά ηεο
αλαζηφκσζεο θαη κε ζθνχξν γθξη ε θαηάζηαζε κεηά ηελ ΑΦΔ πεξηθεξηθά ηεο αλαζηφκσζεο. Με αζηεξίζθνπο
επηζεκαίλνληαη νη κεηαβνιέο πνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Ο αξηζκφο ησλ αζηεξίζθσλ εθθξάδεη ην επίπεδν
ζεκαληηθφηεηαο ηεο δηαθνξάο ησλ ζπγθξηλφκελσλ ηηκψλ.
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ημκ Πίκαηαξ 5-5 πανμοζζάγμκηαζ ηα δεδμιέκα ηαζ ηα ηοπζηά ζθάθιαηα (standard error)
ηςκ ιεηνήζεςκ ηςκ αζιμδοκαιζηχκ ιεβεεχκ πςνζζιέκα ζε ηνεζξ ζηήθεξ: α) πνζκ βίκεζ δ ΑΦΔ,
α) ιεηά ηδκ ΑΦΔ ηεκηνζηά ηαζ β) ιεηά ηδκ ΑΦΔ πενζθενζηά ηδξ ακαζηυιςζδξ. Σα δεδμιέκα
πνμένπμκηαζ ιυκμ απυ ημοξ πμίνμοξ πμο επζθέπεδηακ βζα ηζξ αζιμδοκαιζηέξ ακαθφζεζξ. ηδκ
πενίπηςζδ ηδξ νμήξ "Μεηά ΑΦΔ πενζθενζηά" δζαπζζηχκμοιε ηδκ απμοζία δεδμιέκςκ βζα ηα
ιεβέεδ Acc Time, Acc Slope ηαζ ED. Αοηυ ζοιααίκεζ βζαηί δ ηοιαημιμνθή ζηδκ θάζδ αοηή
ήηακ ανηεηά αθθμζςιέκδ, ιε απμηέθεζια κα ιδκ είκαζ δοκαηή δ θήρδ δεδμιέκςκ βζα ηα ιεβέεδ
αοηά.
Πίνακας 5-5 Αηκνδπλακηθέο κεηξήζεηο

Acc Time
Acc Slope
PS
ED
MD
TAMAX
PI
RI
TAMEAN
Volume Flow
VF Diameter
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Πριν ΑΦΔ
2,77
78,38
2,38
25,19
14,67
221,56
4,71
47,32
5,33
41,18
6,38
93,64
0,23
2,17
0,03
0,80
2,36
46,86
19,92
380,52
0,01
0,42

Μεηά ΑΦΔ κενηρικά
69,79
4,95
15,64
1,02
258,33
18,24
165,52
14,03
157,31
14,59
194,44
15,84
0,54
0,06
0,39
0,03
102,56
10,72
643,47
68,29
0,37
0,01

Μεηά ΑΦΔ περιθερικά

146,48

21,83

-147,33
-57,66
16,67
2,64
-33,84
-125,40
0,32

18,26
15,85
6,09
0,54
9,92
27,46
0,02

5.2.3 πζρεηίζεηο Μεηξήζεσλ
5.2.3.1 πζρεηίζεηο αηκνδπλακηθώλ θαη ηζηνινγηθώλ κεηξήζεσλ
Σα δεδμιέκα πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζηζξ ζοζπεηίζεζξ, πνμήθεακ απυ δφμ δζαθμνεηζημφξ
ημιείξ ημο πεζνάιαημξ. Πνυηεζηαζ βζα ηα ζζημθμβζηά δεδμιέκα πμο θήθεδηακ απυ ηζξ
ζζημπδιζηέξ ακαθφζεζξ ηςκ ανηδνζαηχκ ημζπςιάηςκ ηαζ ηα αζιμδοκαιζηά δεδμιέκα, πμο
πνμήθεακ απυ ιεηνήζεζξ ιε ημκ οπένδπμ Doppler.
Μεθεηήεδηακ ηαζ επελενβάζηδηακ υθεξ μζ πζεακέξ ζοζπεηίζεζξ ιεηαλφ ηςκ δεδμιέκςκ
ηδξ ζζημθμβίαξ ηαζ ηδξ αζιμδοκαιζηήξ. Ανπζηά ελεηάζηδηε δ πενζμπή πενζθενζηά ηδξ
ακαζηυιςζδξ, ιυκμ ςξ πνμξ ημ θαζκυιεκμ ηδξ οπμηθμπήξ ηαζ έπεζηα ιεθεηήεδηε δ επίδναζδ
ηςκ αζιμδοκαιζηχκ ιεηααθδηχκ ζηα ζζημθμβζηά απμηεθέζιαηα βεκζηυηενα. Γζα ηδκ πνχηδ
θάζδ ιεηνήζεςκ, εζζαβάβαιε ηνεζξ δζηέξ ιαξ ιεηααθδηέξ πμο εα πμζμηζημπμζμφζακ ημ ιέβεεμξ
ηδξ οπμηθμπήξ (πενζζζυηενα ζημζπεία δίκμκηαζ ζημ ηεθάθαζμ 3.4). Οζ ιεηααθδηέξ αοηέξ
εθέβπεδηακ βζα πζεακή ζοζπέηζζδ ιε ηζξ αζιμδοκαιζηέξ παναιέηνμοξ ηδξ ανπζηήξ ηαηάζηαζδξ,
ιε ζημπυ κα ιπμνέζμοιε κα πνμαθέρμοιε, ιε βκςζηή ηδκ ανπζηή ηοιαημιμνθή, ηδκ
πζεακυηδηα ειθάκζζδξ ακηζζηνμθήξ ηδξ νμήξ ζημ ΠΑ. Δπίζδξ, έβζκε ελέηαζδ ημο εκδεπυιεκμο
ζοζπέηζζδξ ηάπμζμο ζζημθμβζημφ απμηεθέζιαημξ ζηδκ πενζμπή πενζθενζηά ηδξ ακαζηυιςζδξ, ιε
ηάπμζα απυ ηζξ ιεηααθδηέξ οπμηθμπήξ.
Ζ επυιεκδ μιάδα ηςκ ζοζπεηίζεςκ πανμοζζάγεζ ζημ ίδζμ δζάβναιια υθεξ ηζξ
ηαηαζηάζεζξ ιαγί, δδθαδή ηδκ ανπζηή ηαηάζηαζδ ηαζ ηδκ ηαηάζηαζδ ιεηά ηδκ ΑΦΔ, ηεκηνζηά
ηαζ πενζθενζηά ηδξ ακαζηυιςζδξ.
ημκ μνζγυκηζμ άλμκα ηςκ δζαβναιιάηςκ απμηοπχκμκηαζ μζ ιεηααμθέξ ηςκ
αζιμδοκαιζηχκ ιεηααθδηχκ, εκχ ζημκ ηάεεημ, ηα ζζημθμβζηά ιεβέεδ. Γζα θυβμοξ εοηνίκεζαξ ηα
ζδιεία ημο ζπήιαημξ πανζζηάκμκηαζ ιε δζαθμνεηζηά ζδιάδζα ακάθμβα ιε ηδκ πενίπηςζδ, εκχ
ηαοηυπνμκα δζαβνάθεηαζ δ εοεεία πμο πνμζανιυζηδηε ζηα δεδμιέκα ηαζ ζημ πθάζ ακαβνάθεηαζ
μ ζοκηεθεζηήξ πμθθαπθμφ πνμζδζμνζζιμφ (R-square). Οζ πίκαηεξ ηςκ δεδμιέκςκ ηςκ
ιεηνήζεςκ πνμπμνεφμκηαζ ηςκ δζαβναιιάηςκ, υπμο ακαβνάθμκηαζ θεπημιένεζεξ ζπεηζηά ιε
ημοξ οπμθμβζζιμφξ ηςκ ζοζπεηίζεςκ. Έηζζ ηαηαθήλαιε ζηζξ παναηάης ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηέξ
ζοζπεηίζεζξ:
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Α) πζρεηίζεηο ππνθινπήο
– Ζ εθάπζζηδ δζαζημθζηή ηαπφηδηα,
– μ δείηηδξ πάθιςζδξ ηαζ
– μ δείηηδξ ακηίζηαζδξ ηδξ νμήξ ηαεχξ ηαζ
– ημ ημθθαβυκμ, ζημοξ ηνεζξ δζαθμνεηζημφξ πζηχκεξ ηδξ ανηδνίαξ (έλς, ιέζμ ηαζ ζοκμθζηυ)
πανμοζίαζακ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή ζοζπέηζζδ ιε ηα παναηάης αζιμδοκαιζηά ιεβέεδ:
1. ημκ ιόγν ηδξ ιέβζζηδξ εεηζηήξ πνμξ ηδκ εθάπζζηδ ανκδηζηή ηαρύηεηα. Θεηζηή θαιαάκεηαζ δ
θμνά πνμξ ημκ εβηέθαθμ ηαζ ανκδηζηή δ θμνά πνμξ ημ ιυζπεοια (οπμηθμπή)
2. ημκ ιόγν ημο εκβαδνύ ηςκ εεηζηχκ ηαποηήηςκ πνμξ ημ ειααδυ ηςκ ανκδηζηχκ ηαποηήηςκ
ηαζ
3. ημκ ιόγν ημο ρξόλνπ πμο δ νμή ηζκείηαζ πνμξ ηδκ πενζθένεζα (εεηζηή ηαπφηδηα) πνμξ ημκ
πνυκμ πμο ηαηεοεφκεηαζ ηεκηνζηά (ανκδηζηή ηαπφηδηα) - οπμηθμπή
Β) πζρεηίζεηο ηζηνινγίαο κε ζπλήζεηο αηκνδπλακηθέο παξακέηξνπο
ημ πάπμξ ηςκ ημζπςιάηςκ,
Σμ πμζμζηυ εθαζηίκδξ,
μ ανζειυξ ηςκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ,
ηα μπμία ελεηάζηδηακ ζηα ηνία δζαθμνεηζηά ιένδ ηδξ ανηδνίαξ:
1. ζημκ έμσ ρηηώλα,
2. ζημκ κέζν ρηηώλα, ηαζ
3. ζημκ ζπλνιηθό ρηηώλα,
αθθά ηαζ βζα ηνεζξ δζαθμνεηζηέξ ηαηαζηάζεζξ πάκς ζε έκα δζάβναιια:
1. πξηλ ηδκ ΑΦΔ,
2. κεηά ηδκ ΑΦΔ ηαζ πνζκ ηδκ δζαηθάδςζδ ηδξ ακαζηυιςζδξ (ζζημθμβζηά παναηηδνίγεηαζ ςξ
εββφξ πενζμπή (Σ1), εκχ αζιμδοκαιζηά ςξ θεληξηθή), ηαζ
3. κεηά ηδκ ΑΦΔ ηαζ ιεηά ηδκ δζαηθάδςζδ ηδξ ακαζηυιςζδξ (ζζημθμβζηά παναηηδνίγεηαζ ςξ
άπς πενζμπή (Σ3), εκχ αζιμδοκαιζηά ςξ πεξηθεξηθή)
πανμοζίαζακ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή ζοζπέηζζδ ιε δζαθμνεηζηέξ αζιμδοκαιζηέξ ιεηααθδηέξ,
βζα ηάεε ιέβεεμξ. Έηζζ έπμοιε:
► Σμ πάπμξ ηςκ ημζπςιάηςκ πανμοζίαζε ζδιακηζηή ζοζπέηζζδ ιε:
■ ηδκ εθάπζζηδ δζαζημθζηή ηαπφηδηα,
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■ ημκ δείηηδ ακηίζηαζδξ ηδξ νμήξ,
■ ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ ιέβζζηδξ ηαπφηδηαξ ακά ηανδζαηυ ηφηθμ,
■ ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ ιέζδξ ηαπφηδηαξ ακά ηανδζαηυ ηφηθμ ηαζ
■ ημκ υβημ ηδξ νμήξ.
► Σμ πμζμζηυ εθαζηίκδξ πανμοζίαζε ζδιακηζηή ζοζπέηζζδ ιε ηα παναηάης αζιμδοκα-ιζηά
ιεβέεδ:
■ ηδ ιέβζζηδ ζοζημθζηή ηαπφηδηα,
■ ηδκ εθάπζζηδ δζαζημθζηή ηαπφηδηα,
■ ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ ιέβζζηδξ ηαπφηδηαξ ακά ηανδζαηυ ηφηθμ,
■ ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ ιέζδξ ηαπφηδηαξ ακά ηανδζαηυ ηφηθμ ηαζ
■ ημκ υβημ ηδξ νμήξ.
► Σέθμξ, ημ πθήεμξ ηςκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ πανμοζίαζε ιέηνζα ζοζπέηζζδ ιε:
■ ηδ ιέβζζηδ ζοζημθζηή ηαπφηδηα,
■ ηδκ εθάπζζηδ δζαζημθζηή ηαπφηδηα,
■ ηδκ πανάιεηνμ πάθιςζδξ,
■ ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ ιέβζζηδξ ηαπφηδηαξ ακά ηανδζαηυ ηφηθμ,
■ ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ ιέζδξ ηαπφηδηαξ ακά ηανδζαηυ ηφηθμ ηαζ
■ ημκ υβημ ηδξ νμήξ.
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5.2.3.2 πζρεηίζεηο ππνθινπήο
(I) Διάρηζηε δηαζηνιηθή ηαρύηεηα
Απυ ημκ Πίκαηα 5-6 ηαζ ηα δζαβνάιιαηα ηδξ Δζηυκαξ 5-22, παναηδνμφιε υηζ δ εθάπζζηδ
δζαζημθζηή ηαπφηδηα έπεζ ιζα ζζπονή, ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή, ανκδηζηή ζοζπέηζζδ ηαζ ιε ηζξ
ηνεζξ ιεηααθδηέξ οπμηθμπήξ. οκεπχξ, υζμ πζμ ιεβάθδ είκαζ δ εθάπζζηδ δζαζημθζηή ηαπφηδηα,
ηυζμ πζμ ιεβάθδ είκαζ ηαζ δ ακηζζηνμθή ηδξ νμήξ (οπμηθμπή), αθμφ μ θυβμζ ηαποηήηςκ,
ειααδχκ ηαζ πνυκςκ είκαζ ακηζζηνυθςξ ακάθμβμζ ημο θαζκυιεκμο οπμηθμπήξ.
Πίνακας 5-6 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο Pearson ησλ ζπζρεηίζεσλ ηεο ειάρηζηεο
δηαζηνιηθήο ηαρχηεηαο ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε πξηλ ηελ ΑΦΔ κε ηηο κεηαβιεηέο ππνθινπήο, ην p-value ηεο ζπζρέηηζεο
θαη ην πιήζνο ηνπ δείγκαηνο.
ΔΛΑΥΙΣΗ ΓΙΑΣΟΛΙΚΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ
Λόγος
Σατσηήηων
Λόγος
Δμβαδων
Λόγος
Υρόνων
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Σσνηελεζηής Pearson
p-value (δίπλεσρο)
Πλήθος δείγμαηος
Σσνηελεζηής Pearson
p-value (δίπλεσρο)
Πλήθος δείγμαηος
Σσνηελεζηής Pearson
p-value (δίπλεσρο)
Πλήθος δείγμαηος

-,807**
,003
11
**

-,794
,004
11

**

-,873
,000
11

Εικόνα 5-22 ην ζρήκα παξηζηάλεηαη: α) ν ιφγνο ησλ ηαρπηήησλ β) ν ιφγνο ησλ εκβαδψλ θαη γ) ν ιφγνο ησλ ρξφλσλ
σο ζπλάξηεζε ηεο ειάρηζηεο δηαζηνιηθήο ηαρχηεηαο. Δπίζεο επί ηνπ δηαγξάκκαηνο δηαθξίλεηαη ε επζεία πνπ
πξνζαξκφζηεθε επί ησλ δεδνκέλσλ καο θαζψο θαη ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (R-square
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(II) Γείθηεο αληίζηαζεο
Απυ ημκ Πίκαηα 5-7 ηαζ ηα δζαβνάιιαηα ηδξ Δζηυκαξ 5-23, παναηδνμφιε υηζ μ δείηηδξ
ακηίζηαζδξ έπεζ ιζα ζζπονή, ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή, εεηζηή ζοζπέηζζδ ιε ημ θυβμ ηαποηήηςκ
ηαζ ειααδχκ, εκχ βζα ημκ θυβμ πνυκςκ δ ζοζπέηζζδ είκαζ αζεεκέζηενδ. Έηζζ θμζπυκ, ηαεχξ
αολάκεζ μ δείηηδξ ακηίζηαζδξ ηδξ ανπζηήξ ηαηάζηαζδξ δ οπμηθμπή ιεζχκεηαζ, εθυζμκ είκαζ
ακηζζηνυθςξ ακάθμβδ ηςκ ηνζχκ θυβςκ. Σμ βεβμκυξ υηζ δ ιεκ εθάπζζηδ δζαζημθζηή ηαπφηδηα
έπεζ ανκδηζηή ζοζπέηζζδ εκχ μ δείηηδξ ακηίζηαζδξ εεηζηή, ενιδκεφεηαζ αάζεζ ημο ηφπμο πμο
μνίγεζ ηδκ δεφηενδ ιεηααθδηή. φιθςκα θμζπυκ ιε ημκ μνζζιυ ημο δείηηδ ακηίζηαζδξ, βζα
ζηαεενή ιέβζζηδ ηαπφηδηα, αφλδζδ ηδξ εθάπζζηδξ δζαζημθζηήξ ηαπφηδηαξ πνμηαθεί ιείςζδ ημο
δείηηδ ηαζ ημ ακηίζηνμθμ.
Πίνακας 5-7 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο Pearson ησλ ζπζρεηίζεσλ ηνπ δείθηε αληίζηαζεο
κε ηηο κεηαβιεηέο ππνθινπήο, ην p-value ηεο ζπζρέηηζεο θαη ην πιήζνο ηνπ δείγκαηνο.
ΓΔΙΚΣΗ ΠΑΛΜΩΗ
Λόγος
Σατσηήηων
Λόγος
Δμβαδων
Λόγος
Υρόνων
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Σσνηελεζηής Pearson
p-value (δίπλεσρο)
Πλήθος δείγμαηος
Σσνηελεζηής Pearson
p-value (δίπλεσρο)
Πλήθος δείγμαηος
Σσνηελεζηής Pearson
p-value (δίπλεσρο)
Πλήθος δείγμαηος

,794**
,004
11
**

,738
,010
11

*

,632
,037
11

Εικόνα 5-23 ην ζρήκα παξηζηάλεηαη: α) ν ιφγνο ησλ ηαρπηήησλ β) ν ιφγνο ησλ εκβαδψλ θαη γ) ν ιφγνο ησλ ρξφλσλ
σο ζπλάξηεζε ηνπ δείθηε αληίζηαζεο ηεο ξνήο. Δπίζεο επί ηνπ δηαγξάκκαηνο δηαθξίλεηαη ε επζεία πνπ πξνζαξκφζηεθε
επί ησλ δεδνκέλσλ καο θαζψο θαη ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (R-square)

205

(III) Γείθηεο πάικσζεο
Απυ ημκ Πίκαηα 5-8 ηαζ ηα δζαβνάιιαηα ηδξ Δζηυκαξ 5-8, παναηδνμφιε υηζ μ δείηηδξ
πάθιςζδξ έπεζ ιζα ζζπονή, ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή, εεηζηή ζοζπέηζζδ ιε ημ θυβμ ηαποηήηςκ ηαζ
ειααδχκ, εκχ βζα ημκ θυβμ πνυκςκ δ ζοζπέηζζδ είκαζ αζεεκέζηενδ. Έηζζ, ηαεχξ αολάκεζ μ
δείηηδξ πάθιςζδξ ηδξ ανπζηήξ ηαηάζηαζδξ δ οπμηθμπή ιεζχκεηαζ, εθυζμκ είκαζ ακηζζηνυθςξ
ακάθμβδ ηςκ θυβςκ. Σμ βεβμκυξ υηζ μζ δφμ δείηηεξ πανμοζζάγμοκ ηδκ ίδζα ηάζδ ελδβείηαζ απυ
υηζ έπμοκ ημζκυ ανζειδηή, εκχ ηαοηυπνμκα μζ πανακμιαζηέξ ημοξ PS ηαζ TAMAX
ιεηααάθθμκηαζ ηαηά ημκ ίδζμ ηνυπμ πανμοζζάγμκηαξ ηαζ αοημί εεηζηή βναιιζηή ζοζπέηζζδ
ιεηαλφ ημοξ (δ ζοζπέηζζδ PS ιε TAMAX δεκ παναηίεεηαζ).
Πίνακας 5-8 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο Pearson ησλ ζπζρεηίζεσλ ηνπ δείθηε πάικσζεο
κε ηηο κεηαβιεηέο ππνθινπήο, ην p-value ηεο ζπζρέηηζεο θαη ην πιήζνο ηνπ δείγκαηνο
ΓΔΙΚΣΗ ΑΝΣΙΣΑΗ
Λόγος
Σατσηήηων
Λόγος
Δμβαδων
Λόγος
Υρόνων
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Σσνηελεζηής Pearson
p-value (δίπλεσρο)
Πλήθος δείγμαηος
Σσνηελεζηής Pearson
p-value (δίπλεσρο)
Πλήθος δείγμαηος
Σσνηελεζηής Pearson
p-value (δίπλεσρο)
Πλήθος δείγμαηος

,766**
,006
11
**

,788
,004
11

*

,632
,037
11

Εικόνα 5-24 ην ζρήκα παξηζηάλεηαη: α) ν ιφγνο ησλ ηαρπηήησλ β) ν ιφγνο ησλ εκβαδψλ θαη γ) ν ιφγνο ησλ ρξφλσλ
σο ζπλάξηεζε ηνπ δείθηε πάικσζεο. Δπίζεο επί ηνπ δηαγξάκκαηνο δηαθξίλεηαη ε επζεία πνπ πξνζαξκφζηεθε επί ησλ
δεδνκέλσλ καο θαζψο θαη ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (R-square)
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(IV) Κνιιαγόλν
Απυ υθα ηα ζζημθμβζηά ιεβέεδ, πμο ελεηάζηδηακ, ιυκμ ημ ημθθαβυκμ ειθάκζζε
ζοζπέηζζδ ιε ηδκ οπμηθμπή. ημκ Πίκαηα 5-9 ηαζ ηα δζαβνάιιαηα ηςκ εζηυκςκ 5-8, ζηα μπμία
ηαηαθήλαιε θαίκεηαζ υηζ ημ ημθθαβυκμ έπεζ ιζα ζζπονή, ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή, εεηζηή
ζοζπέηζζδ ιε υθεξ ηζξ ιεηααθδηέξ οπμηθμπήξ. Σμ θαζκυιεκμ αοηυ πανμοζζάγεηαζ ιυκμ ζημκ
ιέζμ πζηχκα, εκχ ζημκ έλς δεκ οπάνπεζ ζοζπέηζζδ. Σμ ζοκμθζηυ ημίπςια αημθμοεεί ηδκ ηάζδ
ημο ιέζμο πζηχκα ειθακίγμκηαξ ζοζπέηζζδ ιε πανυιμζα παναηηδνζζηζηά.
Πίνακας 5-9 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο Pearson ησλ ζπζρεηίζεσλ ζηνλ κέζν, έμσ θαη
νιηθφ ρηηψλα ηνπ απινχ κε ηηο κεηαβιεηέο ππνθινπήο, ην p-value ηεο ζπζρέηηζεο θαη ην πιήζνο ηνπ δείγκαηνο

ΚΟΓΓΑΓΟΝΟ
ΜΔΟΤ ΥΙΣΩΝΑ
ΚΟΓΓΑΓΟΝΟ
ΔΞΩ ΥΙΣΩΝΑ
ΚΟΓΓΑΓΟΝΟ
ΣΟΙΥΩΜΑΣΟ
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Σσνηελεζηής Pearson
p-value (δίπλεσρο)
Πλήθος δείγμαηος
Σσνηελεζηής Pearson
p-value (δίπλεσρο)
Πλήθος δείγμαηος
Σσνηελεζηής Pearson
p-value (δίπλεσρο)
Πλήθος δείγμαηος

ΛΟΓΟ
ΣΑΥΤΣΗΣΩΝ

ΛΟΓΟ
ΔΜΒΑΓΩΝ

ΛΟΓΟ
ΥΡΟΝΩΝ

,721*
,043
8
,133
,754
8

,775*
,024
8
,244
,560
8

,808*
,015
8
,101
,812
8

,731*
,039
8

,798*
,018
8

,802*
,017
8

Εικόνα 5-25 ην ζρήκα παξηζηάλεηαη ε πνζφηεηα ηνπ θνιιαγφλνπ: α) ζηνλ έμσ ρηηψλα β) ζην κέζν ρηηψλα θαη γ) ζην
ζπλνιηθφ ηνίρσκα ηνπ αγγείνπ σο ζπλάξηεζε ηνπ ιφγνπ ηεο κέγηζηεο ζεηηθήο πξνο ηελ ειάρηζηε ζεηηθή ηαρχηεηα ηεο
ξνήο. Δπίζεο επί ηνπ δηαγξάκκαηνο δηαθξίλεηαη ε επζεία πνπ πξνζαξκφζηεθε επί ησλ δεδνκέλσλ καο θαζψο θαη ν
ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (R-square)
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Εικόνα 5-26 ην ζρήκα παξηζηάλεηαη ε πνζφηεηα ηνπ θνιιαγφλνπ: α) ζηνλ έμσ ρηηψλα β) ζην κέζν ρηηψλα θαη γ) ζην
ζπλνιηθφ ηνίρσκα ηνπ αγγείνπ σο ζπλάξηεζε ηνπ ιφγνπ ηεο κέγηζηεο ζεηηθήο πξνο ηε κέγηζηε αξλεηηθή ηαρχηεηα ηεο
ξνήο. Δπίζεο επί ηνπ δηαγξάκκαηνο δηαθξίλεηαη ε επζεία πνπ πξνζαξκφζηεθε επί ησλ δεδνκέλσλ καο θαζψο θαη ν
ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (R-square).
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Εικόνα 5-27 ην ζρήκα παξηζηάλεηαη ε πνζφηεηα ηνπ θνιιαγφλνπ: α) ζηνλ έμσ ρηηψλα β) ζην κέζν ρηηψλα θαη γ) ζην
ζπλνιηθφ ηνίρσκα ηνπ αγγείνπ σο ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ ε ξνή θηλείηαη πξνο ηελ πεξηθέξεηα πξνο ηνλ ρξφλν πνπ
θαηεπζχλεηαη θεληξηθά (ππνθινπή). Δπίζεο επί ηνπ δηαγξάκκαηνο δηαθξίλεηαη ε επζεία πνπ πξνζαξκφζηεθε επί ησλ
δεδνκέλσλ καο θαζψο θαη ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (R-square).
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5.2.3.3 πζρεηίζεηο ηζηνινγίαο κε ζπλήζεηο αηκνδπλακηθέο
παξακέηξνπο
(I) Πάρνο ησλ ηνηρσκάησλ
Σμ πάπμξ ηςκ ημζπςιάηςκ πανμοζζάγεζ ηαζ αοηυ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή ζοζπέηζζδ ιε
ηζξ πζμ πμθθέξ ιεηααθδηέξ νμήξ. οβηεηνζιέκα, δ πανμπή υβημο, δ εθάπζζηδ δζαζημθζηή
ηαπφηδηα ηαεχξ ηαζ δ ιέζδ ηζιή ηδξ ιέβζζηδξ ηαζ ιέζδξ ζηζβιζαίαξ ηαπφηδηαξ ειθακίγμοκ
ζοζπέηζζδ ηαζ ζημοξ δφμ πζηχκεξ. Ζ δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ πζηχκςκ έβηεζηαζ ζημ πνυζδιμ ημο
ζοκηεθεζηή Pearson, ιε απμηέθεζια αφλδζδ ηδξ νμήξ κα ζοκδοάγεηαζ ιε ιείςζδ ημο πμζμζημφ
εθαζηίκδξ ζημ ιέζμ πζηχκα ηαζ αφλδζδ ζημ έλς πζηχκα. ημ ζοκμθζηυ ημίπςια δ ιείςζδ ημο
ιέζμο πζηχκα ακηζζηαειίγεζ ηδκ αφλδζδ ημο έλς, βζ' αοηυ ηαζ ζοκήεςξ δεκ έπμοιε ζηαηζζηζηχξ
ζδιακηζηή ζοζπέηζζδ. Πένα απυ αοηέξ ηζξ ιεηααθδηέξ νμήξ ζοζπέηζζδ πανμοζζάγεζ ηαζ μ
δείηηδξ ακηίζηαζδξ, ιυκμ πμο μ ζοκηεθεζηήξ ζοζπέηζζδξ έπεζ ακηίεεημ πνυζδιμ, δδθαδή
αφλδζδ ζημ ιέζμ ηαζ ιείςζδ ζημκ έλς.
Πίνακας 5-10 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο Pearson ησλ ζπζρεηίζεσλ ησλ MD, TAMAX,
RI, TAMEAN θαη VFLOW κε ηηο κεηαβιεηέο ππνθινπήο, ην p-value ηεο ζπζρέηηζεο θαη ην πιήζνο ηνπ δείγκαηνο
ΔΛΑΥΙΣΗ
ΓΙΑΣΟΛΙΚΗ
ΠΑΥΟ
ΜΔΟΤ ΥΙΣΩΝΑ
ΠΑΥΟ
ΔΞΩ ΥΙΣΩΝΑ
ΠΑΥΟ
ΣΟΙΥΩΜΑΣΟ

212

Σσνηελεζηής Pearson
p-value (δίπλεσρο)
Πλήθος δείγμαηος
Σσνηελεζηής Pearson
p-value (δίπλεσρο)
Πλήθος δείγμαηος
Σσνηελεζηής Pearson
p-value (δίπλεσρο)
Πλήθος δείγμαηος

**

TAMAX
**

ΓΔΙΚΣΗ
ΑΝΣΙΣΑΗ
**

TAMEAN
**

ΠΑΡΟΥΗ
ΟΓΚΟΤ
**

-,558
,002
29

-,514
,004
29

,580
,001
29

-,485
,008
29

-,561
,002
29

,643**
,000
29

,615**
,000
29

-,495**
,006
29

,637**
,000
29

,568**
,001
29

-,387*
,038
29

-,349

,455*
,013
29

-,312

-,413*
,026
29

,064
29

,099
29

Εικόνα 5-28 ην ζρήκα παξηζηάλεηαη ην πάρνο ησλ ηνηρσκάησλ: α) ηνπ έμσ ρηηψλα β) ηνπ κέζνπ ρηηψλα θαη γ) ηνπ
ζπλνιηθνχ ηνηρψκαηνο ηνπ αγγείνπ γηα ηηο θάζεηο: 1) πξηλ ηελ ΑΦΔ, 2) κεηά ηελ ΑΦΔ Κεληξηθά ηεο αλαζηφκσζεο θαη
3) κεηά ηελ ΑΦΔ Πεξηθεξηθά ηεο αλαζηφκσζεο σο ζπλάξηεζε ηεο ειάρηζηεο δηαζηνιηθήο ηαρχηεηαο. Δπίζεο επί ηνπ
δηαγξάκκαηνο δηαθξίλεηαη ε επζεία πνπ πξνζαξκφζηεθε επί ησλ δεδνκέλσλ καο θαζψο θαη ν ζπληειεζηήο
πξνζδηνξηζκνχ (R-square).
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Εικόνα 5-29 ην ζρήκα παξηζηάλεηαη ην πάρνο ησλ ηνηρσκάησλ: α) ηνπ έμσ ρηηψλα β) ηνπ κέζνπ ρηηψλα θαη γ) ηνπ
ζπλνιηθνχ ηνηρψκαηνο ηνπ αγγείνπ γηα ηηο θάζεηο: 1) πξηλ ηελ ΑΦΔ, 2) κεηά ηελ ΑΦΔ Κεληξηθά ηεο αλαζηφκσζεο θαη
3) κεηά ηελ ΑΦΔ Πεξηθεξηθά ηεο αλαζηφκσζεο σο ζπλάξηεζε ηνπ δείθηε αληίζηαζεο ηεο ξνήο. Δπίζεο επί ηνπ
δηαγξάκκαηνο δηαθξίλεηαη ε επζεία πνπ πξνζαξκφζηεθε επί ησλ δεδνκέλσλ καο θαζψο θαη ν ζπληειεζηήο
πξνζδηνξηζκνχ (R-square).
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Εικόνα 5-30 ην ζρήκα παξηζηάλεηαη ην πάρνο ησλ ηνηρσκάησλ: α) ηνπ έμσ ρηηψλα β) ηνπ κέζνπ ρηηψλα θαη γ) ηνπ
ζπλνιηθνχ ηνηρψκαηνο ηνπ αγγείνπ γηα ηηο θάζεηο: 1) πξηλ ηελ ΑΦΔ, 2) κεηά ηελ ΑΦΔ Κεληξηθά ηεο αλαζηφκσζεο θαη
3) κεηά ηελ ΑΦΔ Πεξηθεξηθά ηεο αλαζηφκσζεο σο ζπλάξηεζε ηεο κέζεο ηηκήο ηεο κέγηζηεο ηαρχηεηαο αλά θαξδηαθφ
θχθιν. Δπίζεο επί ηνπ δηαγξάκκαηνο δηαθξίλεηαη ε επζεία πνπ πξνζαξκφζηεθε επί ησλ δεδνκέλσλ καο θαζψο θαη ν
ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (R-square).
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Εικόνα 5-31 ην ζρήκα παξηζηάλεηαη ην πάρνο ησλ ηνηρσκάησλ: α) ηνπ έμσ ρηηψλα β) ηνπ κέζνπ ρηηψλα θαη γ) ηνπ
ζπλνιηθνχ ηνηρψκαηνο ηνπ αγγείνπ γηα ηηο θάζεηο: 1) πξηλ ηελ ΑΦΔ, 2) κεηά ηελ ΑΦΔ Κεληξηθά ηεο αλαζηφκσζεο θαη
3) κεηά ηελ ΑΦΔ Πεξηθεξηθά ηεο αλαζηφκσζεο σο ζπλάξηεζε ηεο κέζεο ηηκήο ηεο κέζεο ηαρχηεηαο αλά θαξδηαθφ
θχθιν. Δπίζεο επί ηνπ δηαγξάκκαηνο δηαθξίλεηαη ε επζεία πνπ πξνζαξκφζηεθε επί ησλ δεδνκέλσλ καο θαζψο θαη ν
ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (R-square).
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Εικόνα 5-32 ην ζρήκα παξηζηάλεηαη ην πάρνο ησλ ηνηρσκάησλ: α) ηνπ έμσ ρηηψλα β) ηνπ κέζνπ ρηηψλα θαη γ) ηνπ
ζπλνιηθνχ ηνηρψκαηνο ηνπ αγγείνπ γηα ηηο θάζεηο: 1) πξηλ ηελ ΑΦΔ, 2) κεηά ηελ ΑΦΔ Κεληξηθά ηεο αλαζηφκσζεο θαη
3) κεηά ηελ ΑΦΔ Πεξηθεξηθά ηεο αλαζηφκσζεο σο ζπλάξηεζε ηεο παξνρήο φγθνπ. Δπίζεο επί ηνπ δηαγξάκκαηνο
δηαθξίλεηαη ε επζεία πνπ πξνζαξκφζηεθε επί ησλ δεδνκέλσλ καο θαζψο θαη ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (Rsquare).
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(II) Διαζηίλε
Ζ εθαζηίκδ πανμοζζάγεζ ιέηνζα, ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή, εεηζηή ζοζπέηζζδ ιε υθεξ ηζξ
ιεηααθδηέξ πμο πμζμηζημπμζμφκ ημ ιέβεεμξ ηδξ νμήξ, δδθαδή ηδκ πανμπή υβημο (VFLOW), ηδ
ιέβζζηδ ζοζημθζηή (PS) ηαζ εθάπζζηδ δζαζημθζηή (MD) ηαπφηδηα, ηαεχξ ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ
ιέβζζηδξ (TAMAX) ηαζ ιέζδξ (TAMEAN) ζηζβιζαίαξ ηαπφηδηαξ. Ζ ζοζπέηζζδ αοηή θαίκεηαζ
ζηδκ πενίπηςζδ ημο ιέζμο πζηχκα ηαζ ημο ημζπχιαημξ, ιυκμ πμο ζηδ δεφηενδ πενίπηςζδ δ
ζοζπέηζζδ είκαζ ζζπονυηενδ. Ο έλς πζηχκαξ ακηίεεηα δεκ πανμοζζάγεζ ηαιία ζηαηζζηζηχξ
ζδιακηζηή ζοζπέηζζδ. οκμρίγμκηαξ, δ αφλδζδ ηδξ νμήξ αημθμοεείηαζ απυ αφλδζδ ηδξ
εθαζηίκδξ ημο ιέζμο πζηχκα ηαζ ημο ημζπχιαημξ.
Πίνακας 5-11 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο Pearson ησλ ζπζρεηίζεσλ ησλ PS, MD,
TAMAX, TAMEAN θαη VFLOW κε ηηο κεηαβιεηέο ππνθινπήο, ην p-value ηεο ζπζρέηηζεο θαη ην πιήζνο ηνπ δείγκαηνο.

ΔΛΑΣΙΝΗ
ΜΔΟΤ ΥΙΣΩΝΑ
ΔΛΑΣΙΝΗ
ΔΞΩ ΥΙΣΩΝΑ
ΔΛΑΣΙΝΗ
ΣΟΙΥΩΜΑΣΟ
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Σσνηελεζηής Pearson
p-value (δίπλεσρο)
Πλήθος δείγμαηος
Σσνηελεζηής Pearson
p-value (δίπλεσρο)
Πλήθος δείγμαηος
Σσνηελεζηής Pearson
p-value (δίπλεσρο)
Πλήθος δείγμαηος

ΜΔΓΙΣΗ
ΤΣΟΛΙΚΗ

ΔΛΑΥΙΣΗ
ΓΙΑΣΟΛΙΚΗ

ΣΑΜΑΥ

ΣΑΜΔΑΝ

ΠΑΡΟΥΗ
ΟΓΚΟΤ

,437*
,016
30
,234
,214
30

,416*
,022
30
,160
,399
30

,440*
,015
30
,166
,380
30

,422*
,020
30
,130
,492
30

,436*
,016
30
,157
,407
30

,525**
,003
29

,760**
,000
29

,745**
,000
29

,728**
,000
29

,734**
,000
29

Εικόνα 5-33 ην ζρήκα παξηζηάλεηαη ε πνζφηεηα ηεο ειαζηίλεο: α) ζηνλ έμσ ρηηψλα β) ζην κέζν ρηηψλα θαη γ) ζην
ζπλνιηθφ ηνίρσκα ηνπ αγγείνπ γηα ηηο θάζεηο: 1) πξηλ ηελ ΑΦΔ, 2) κεηά ηελ ΑΦΔ Κεληξηθά ηεο αλαζηφκσζεο θαη 3)
κεηά ηελ ΑΦΔ Πεξηθεξηθά ηεο αλαζηφκσζεο σο ζπλάξηεζε ηεο κέγηζηεο ζπζηνιηθήο ηαρχηεηαο. Δπίζεο επί ηνπ
δηαγξάκκαηνο δηαθξίλεηαη ε επζεία πνπ πξνζαξκφζηεθε επί ησλ δεδνκέλσλ καο θαζψο θαη ν ζπληειεζηήο
πξνζδηνξηζκνχ (R-square).
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Εικόνα 5-34 ην ζρήκα παξηζηάλεηαη ε πνζφηεηα ηεο ειαζηίλεο: α) ζηνλ έμσ ρηηψλα β) ζην κέζν ρηηψλα θαη γ) ζην
ζπλνιηθφ ηνίρσκα ηνπ αγγείνπ γηα ηηο θάζεηο: 1) πξηλ ηελ ΑΦΔ, 2) κεηά ηελ ΑΦΔ Κεληξηθά ηεο αλαζηφκσζεο θαη 3)
κεηά ηελ ΑΦΔ Πεξηθεξηθά ηεο αλαζηφκσζεο σο ζπλάξηεζε ηεο ειάρηζηεο δηαζηνιηθήο ηαρχηεηαο. Δπίζεο επί ηνπ
δηαγξάκκαηνο δηαθξίλεηαη ε επζεία πνπ πξνζαξκφζηεθε επί ησλ δεδνκέλσλ καο θαζψο θαη ν ζπληειεζηήο
πξνζδηνξηζκνχ (R-square).
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Εικόνα 5-35 ην ζρήκα παξηζηάλεηαη ε πνζφηεηα ηεο ειαζηίλεο: α) ζηνλ έμσ ρηηψλα β) ζην κέζν ρηηψλα θαη γ) ζην
ζπλνιηθφ ηνίρσκα ηνπ αγγείνπ γηα ηηο θάζεηο: 1) πξηλ ηελ ΑΦΔ, 2) κεηά ηελ ΑΦΔ Κεληξηθά ηεο αλαζηφκσζεο θαη 3)
κεηά ηελ ΑΦΔ Πεξηθεξηθά ηεο αλαζηφκσζεο σο ζπλάξηεζε ηεο κέζεο ηηκήο ηεο κέγηζηεο ηαρχηεηαο αλά θαξδηαθφ
θχθιν. Δπίζεο επί ηνπ δηαγξάκκαηνο δηαθξίλεηαη ε επζεία πνπ πξνζαξκφζηεθε επί ησλ δεδνκέλσλ καο θαζψο θαη ν
ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (R-square).
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Εικόνα 5-36 ην ζρήκα παξηζηάλεηαη ε πνζφηεηα ηεο ειαζηίλεο: α) ζηνλ έμσ ρηηψλα β) ζην κέζν ρηηψλα θαη γ) ζην
ζπλνιηθφ ηνίρσκα ηνπ αγγείνπ γηα ηηο θάζεηο: 1) πξηλ ηελ ΑΦΔ, 2) κεηά ηελ ΑΦΔ Κεληξηθά ηεο αλαζηφκσζεο θαη 3)
κεηά ηελ ΑΦΔ Πεξηθεξηθά ηεο αλαζηφκσζεο σο ζπλάξηεζε ηεο κέζεο ηηκήο ηεο κέζεο ηαρχηεηαο αλά θαξδηαθφ θχθιν.
Δπίζεο επί ηνπ δηαγξάκκαηνο δηαθξίλεηαη ε επζεία πνπ πξνζαξκφζηεθε επί ησλ δεδνκέλσλ καο θαζψο θαη ν
ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (R-square).
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Εικόνα 5-37 ην ζρήκα παξηζηάλεηαη ε πνζφηεηα ηεο ειαζηίλεο: α) ζηνλ έμσ ρηηψλα β) ζην κέζν ρηηψλα θαη γ) ζην
ζπλνιηθφ ηνίρσκα ηνπ αγγείνπ γηα ηηο θάζεηο: 1) πξηλ ηελ ΑΦΔ, 2) κεηά ηελ ΑΦΔ Κεληξηθά ηεο αλαζηφκσζεο θαη 3)
κεηά ηελ ΑΦΔ Πεξηθεξηθά ηεο αλαζηφκσζεο σο ζπλάξηεζε ηνπ φγθνπ ηεο ξνήο. Δπίζεο επί ηνπ δηαγξάκκαηνο
δηαθξίλεηαη ε επζεία πνπ πξνζαξκφζηεθε επί ησλ δεδνκέλσλ καο θαζψο θαη ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (Rsquare).
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(III) Πιήζνο ησλ ιείσλ κπτθώλ θπηηάξσλ
Άθθμ ιέβεεμξ πμο πανμοζζάγεζ ζοζπέηζζδ ιε ηζξ αζιμδοκαιζηέξ ιεηααθδηέξ είκαζ ημ
πθήεμξ ηςκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ. οβηεηνζιέκα, υθεξ μζ ιεηααθδηέξ πμο πμζμηζημπμζμφκ ημ
ιέβεεμξ ηδξ νμήξ πανμοζζάγμοκ ιέηνζα, εεηζηή, ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή ζοζπέηζζδ. Σα
απμηεθέζιαηα αοηά παναηδνμφκηαζ ιυκμ ζημ ιέζμ πζηχκα, ακ ηαζ μ δείηηδξ πάθιςζδξ, ζε
ακηίεεζδ ιε ηζξ οπυθμζπεξ ιεηααθδηέξ, πανμοζζάγεζ ιέηνζα, εεηζηή, ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή
ζοζπέηζζδ ζηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ, εκχ πνμδβμοιέκςξ δεκ ειθάκζζε ζδιακηζηή ζοζπέηζζδ.
Σέθμξ, ημ ζοκμθζηυ ημίπςια δεκ πανμοζίαζε ηαιία ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηςκ ιεβεεχκ.
Οζ ζοζπεηίζεζξ ηςκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ δφζημθα ενιδκεφμκηαζ, βζ' αοηυ απμθφβαιε
κα πανμοζζάζμοιε ηα ακηίζημζπα δζαβνάιιαηα, ιε ζημπυ ηδκ ελμζημκυιδζδ πχνμο ζημ ηείιεκμ.
Πίνακας 5-12 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο Pearson ησλ ζπζρεηίζεσλ ησλ PS, MD,
TAMAX, PI, TAMEAN θαη VFLOW κε ηηο κεηαβιεηέο ππνθινπήο, ην p-value ηεο ζπζρέηηζεο θαη ην πιήζνο ηνπ
δείγκαηνο.

nSMC
ΜΔΟΤ ΥΙΣΩΝΑ
nSMC
ΔΞΩ ΥΙΣΩΝΑ
nSMC
ΣΟΙΥΩΜΑΣΟ
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ΜΔΓΙΣΗ
ΤΣΟΛΙΚΗ

ΔΛΑΥΙΣΗ
ΓΙΑΣΟΛΙΚΗ

TAMAX

ΓΔΙΚΣΗ
ΠΑΛΜΩΗ

TAMEAN

ΠΑΡΟΥΗ
ΟΓΚΟΤ

Σσνηελεζηής Pearson
p-value (δίπλεσρο)
Πλήθος δείγμαηος

,416*
,025
29

,514**
,004
29

,537**
,003
29

,046
,813
29

,517**
,004
29

,445*
,015
29

Σσνηελεζηής Pearson
p-value (δίπλεσρο)
Πλήθος δείγμαηος
Σσνηελεζηής Pearson
p-value (δίπλεσρο)

,047
,807
29
,360
,055

-,074
,703
29
,365
,052

-,066
,734
29

-,040
,835
29

,392*
,036

,481
,008
29
,228
,234

,381*
,042

-,132
,494
29
,289
,128

Πλήθος δείγμαηος

29

29

29

29

29

29

**

5.3 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ζ αζιμδζάθοζδ, απυ ημ οπμηοπχδεξ λεηίκδιά ηδξ ζηδ δεηαεηία ημο 1960, ιέπνζ ηδκ
εονεία ηαζ ζοκεπχξ αολακυιεκδ ζδιενζκή πνήζδ ηδξ, έπεζ απμδεζπεεί ζςηήνζα εεναπεία βζα
εηαημιιφνζα αζεεκχκ ιε κεθνζηή ακεπάνηεζα ηεθζημφ ζηαδίμο. Πνμτπυεεζδ βζα ηδ ζοκεπή
ανηδνζμθθεαζηή ελςκεθνζηή ηάεανζδ απμηεθεί δ δδιζμονβία ανηδνζμθθεαζηχκ επζημζκςκζχκ,
δδθαδή πεζνμονβζηχκ επειαάζεςκ, πμο θένμοκ ζε επζημζκςκία ιία ανηδνία ιε ιία θθέαα,
δδιζμονβχκηαξ έκα ζφζηδια ορδθήξ πανμπήξ αίιαημξ, ιε ζημπυ ηδκ απμδμηζηή, ςθέθζιδ ηαζ
απνυζημπηδ αζιμηάεανζδ.
Οζ αββεζαηέξ πνμζπεθάζεζξ βζα αζιμηάεανζδ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ μζ επζπθμηέξ ημοξ,
απμηεθμφκ πδβή αολδιέκδξ κμζδνυηδηαξ, κμζμημιεζαηήξ θνμκηίδαξ ηαζ ηυζημοξ. Ζ
δοζθεζημονβία ηςκ αββεζαηχκ πνμζπεθάζεςκ ζε αζιαηαεαζνυιεκμοξ αζεεκείξ απμηεθεί ηδκ
ηφνζα αζηία εκδζζιυηδηάξ ημοξ. ηζξ Ζ.Π.Α. 230.000 πνυκζμζ αζιαηαεαζνυιεκμζ αζεεκείξ
ηαηαθήβμοκ εηδζίςξ, ανζειυξ πμο αολάκεηαζ ηαηά 7% εηδζίςξ. Έπεζ πνμζδζμνζζηεί υηζ πενίπμο
ημ 20% ηςκ αζιαηαεαζνυιεκςκ αζεεκχκ πανμοζζάγεζ ηάπμζα δοζθεζημονβία ζηδκ αββεζαηή
πνμζπέθαζή ημο ιε ζοκμθζηυ ηυζημξ πενίπμο 1,7 δζζεηαημιιφνζα δμθάνζα ημ πνυκμ.
Μία ζδιακηζηή αββεζαηή δοζθεζημονβία απμηεθεί δ ιαγζηή εηηνμπή ημο ανηδνζαημφ
αίιαημξ, ιέζς ημο ιμζπεφιαημξ, πνμξ ημ θθεαζηυ ζηέθμξ ηδξ ακαζηυιςζδξ. Ζ αολδιέκδ
πανμπή αίιαημξ πνμξ ηδκ θθέαα μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ημ ιυζπεοια δεκ ηνμθμδμηείηαζ ιυκμ
απυ ημ ΚΑ, αθθά ηαζ απυ ημ ΠΦ, αθμφ δ νμή δεκ δζαηδνεί ηδκ ανπζηή ηδξ θμνά, ακηίεεηα
αθθάγεζ ηαηεφεοκζδ, ιε απμηέθεζια κα αθαζνεί αίια απυ ηδκ πενζθένεζα. Σμ θαζκυιεκμ αοηυ
πμο ηαθείηαζ οπμηθμπή, ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ζζπαζιία ημο άπς άηνμο, υηακ δ πανάπθεονδ
ηοηθμθμνία (ηα άθθα πανάθθδθα αββεία πμο ηνμθμδμημφκ ηδκ ίδζα πενζμπή) δεκ είκαζ επανηήξ.
Ζ ηθζκζηή εζηυκα ημο ζοκδνυιμο παναηηδνίγεηαζ απυ επχδοκα ηαζ ροπνά άηνα ηαζ είκαζ
δοκαηυκ κα ελεθζπεεί ζε ζζπαζιία, δδιζμονβία έθημοξ ηαζ βάββναζκα, ακ δεκ ακηζιεηςπζζηεί
έβηαζνα.
ηυπμξ ημο πανυκημξ ηεθαθαίμο ήηακ: α) κα ιεθεηδεμφκ μζ ζζημθμβζηέξ ηαζ
αζιμδοκαιζηέξ ιεηααμθέξ πμο πανμοζζάγμκηαζ ζημ ανηδνζαηυ ζηέθμξ ιεηά ηδκ δδιζμονβία ΑΦΔ
ιε πνήζδ e-PTFE ιμζπεφιαημξ, α) δ ιεηαλφ ημοξ ζοζπέηζζδ ηαζ β) μ εκημπζζιυξ ηςκ
δζαδζηαζζχκ πμο ειπθέημκηαζ ζηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ ελέθζλδ ημο θαζκυιεκμο ηδξ οπμηθμπήξ,
ιε απχηενμ ζημπυ ηδκ δζαηφπςζδ ιδπακζζιχκ πμο κα ηδκ πενζβνάθμοκ ηαζ πζεακυκ κα ηδκ
πνμαθέπμοκ.
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5.3.1 Ηζηνινγηθά
ημ πάπμξ ηςκ πζηχκςκ παναηδνμφκηαζ ζδιακηζηέξ ιεηααμθέξ ηαζ ςξ πνμξ ημ
εηενυπθεονμ αββείμ εθέβπμο ηαζ ςξ πνμξ ηδ πενζμπή ημο αββείμο πμο ελεηάγμοιε. Έηζζ, ζε
ζπέζδ ιε ηδκ εηενυπθεονδ ηανςηίδα ζηδκ εββφξ πενζμπή έπμοιε ζδιακηζηή αφλδζδ ιυκμ ζημκ
έλς πζηχκα, ακηίεεηα ζηδκ ηεκηνζηή ηαζ άπς έπμοιε αφλδζδ ζημκ ιέζμ πζηχκα ηαζ ζημ
ζοκμθζηυ ημίπςια, αθθά υπζ ζημ έλς. Χξ πνμξ ηδκ εέζδ έπμοιε αφλδζδ ημο πάπμοξ βζα ημκ ιέζμ
πζηχκα ηαζ ημ ζοκμθζηυ ημίπςια ηαεχξ ηζκμφιαζηε απυ ηδκ εββφξ πενζμπή, ζηδκ ηεκηνζηή ηαζ
ηεθζηά ζηδκ άπς, εκχ ακηίεεηα ζημκ έλς πζηχκα έπμοιε ιείςζδ.
Οιμίςξ ζπεηζηά ιε ημ πμζμζηυ εθαζηίκδξ ηςκ πζηχκςκ παναηδνμφκηαζ ζδιακηζηέξ
ιεηααμθέξ ηαζ ςξ πνμξ ημ εηενυπθεονμ αββείμ εθέβπμο ηαζ ςξ πνμξ ηδ πενζμπή ημο αββείμο πμο
ελεηάγεηαζ. Χξ πνμξ ηδκ ηανςηίδα εθέβπμο, δζαπζζηχκεηαζ ιείςζδ ηδξ εθαζηίκδξ ζημ ιέζμ
πζηχκα βζα υθεξ ηζξ πενζμπέξ. Παναηδνείηαζ ιείςζδ ηδξ εθαζηίκδξ ζημκ έλς πζηχκα ζηδκ εββφξ
ηαζ άπς πθεονά, εκχ ακηίεεηα αφλδζδ ζηδκ ηεκηνζηή. ημ ζοκμθζηυ ημίπςια έπμοιε αφλδζδ
ηδξ εθαζηίκδξ ζηδκ εββφξ ηαζ ιείςζδ ζηδκ άπς, δ ηεκηνζηή πενζμπή δεκ πανμοζζάγεζ ηαιία
ζδιακηζηή ιεηααμθή. οβηνίκμκηαξ ηζξ ηζιέξ ηδξ ακαζημιςιέκδξ πθεονάξ ιεηαλφ ημοξ,
παναηδνείηαζ υηζ ζημκ ιέζμ πζηχκα δεκ πανμοζζάγμκηαζ ζδιακηζηέξ ιεηααμθέξ, εκχ βζα ημκ έλς
πζηχκα ηαζ ημ ζοκμθζηυ ημίπςια δ εββφξ πενζμπή μζ ηζιέξ είκαζ ζδιακηζηά ιεβαθφηενεξ απυ ηζξ
άθθεξ δφμ.
πεηζηά ιε ημ πμζμζηυ ημο ημθθαβυκμο παναηδνμφιε υηζ ςξ πνμξ ηδκ ηανςηίδα
εθέβπμο έπμοιε αφλδζδ ζε υθεξ ακελαζνέηςξ ηζξ πενζπηχζεζξ, εκχ ακηίεεηα ζοβηνίκμκηαξ ηζξ
ηζιέξ ηδξ ακαζημιςιέκδξ πθεονάξ ιεηαλφ ημοξ δεκ παναηδνείηαζ ηαιία ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή
δζαθμνμπμζήζδ απυ πενζμπή ζε πενζμπή.
Γζα ημ πμζμζηυ ηςκ ηοηηάνςκ, παναηδνείηαζ ιείςζδ ςξ πνμξ ηδκ εηενυπθεονδ
ηανςηίδα, βζα ηάεε πενίπηςζδ εηηυξ απυ ημκ ιέζμ πζηχκα ηαζ ημ ζοκμθζηυ ημίπςια ηδξ άπς
πενζμπήξ. Δπίζδξ, απυ ηδκ ζφβηνζζδ ηδξ εββφξ, ηεκηνζηήξ ηαζ άπς πενζμπήξ ημο ακαζημιςιέκμο
αββείμο, ζοιπεναίκεηαζ υηζ ζημ ιέζμ πζηχκα δεκ παναηδνείηαζ ζδιακηζηή δζαθμνά, ζημκ έλς
πζηχκα έπμοιε ζδιακηζηά αολδιέκδ ηδκ ηζιή ηδξ ηεκηνζηήξ πενζμπήξ ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια
παναηδνείηαζ ζηαδζαηή αφλδζδ ηαεχξ ηζκμφιαζηε απυ ηδκ εββφξ ζηδκ ηεκηνζηή ηαζ ηεθζηά ζηδκ
άπς πενζμπή.
οιπεναζιαηζηά, δ δδιζμονβία ανηδνζμθθεαζηήξ επζημζκςκίαξ ιε πνήζδ ζοκεεηζημφ
ιμζπεφιαημξ, επάβεζ εηηεηαιέκδ αββεζαηή ακαηαηαζηεοή ημο ανηδνζαημφ ζηέθμοξ ηδξ
επζημζκςκίαξ, ιεηακάζηεοζδ ηαζ πμθθαπθαζζαζιυ ηοηηάνςκ, κεμαββείςζδ, απμδυιδζδ
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ελςηοηηάνζαξ εειέθζαξ μοζίαξ ηαζ αθάαδ ημο εκδμεδθίμο, ιε δοζιεκείξ επζπηχζεζξ ζηδ
ααηυηδηα αθθά ηαζ ζηδ θεζημονβζηυηδηα ημο ιμζπεφιαημξ.

5.3.2 Αηκνδπλακηθά
Σα δζαβνάιιαηα ημο ηεθαθαίμο 5.2.2 πμζμηζημπμζμφκ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ
ηοιαημιμνθχκ Doppler. ηα ζπήιαηα ηδξ Δζηυκαξ 5-16 αθέπμοιε πςξ επζδνά δ δδιζμονβία ηδξ
ΑΦΔ ζηδκ επζηάποκζδ ηδξ ζοζημθζηήξ θάζδξ. Ζ ηαιπφθδ ηαηά ηδκ ζοζημθή βίκεηαζ πζμ
απυημιδ, αθθά ιε πεπθαηοζιέκδ ημνοθή ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ (Δζηυκα 5-38). Έηζζ, εκχ εα
πενζιέκαιε ιείςζδ ημο πνυκμο ηαζ αφλδζδ ηδξ ηθίζδξ, παναηδνείηαζ ιυκμ ιείςζδ ημο πνυκμο
ηαζ αοηή ζηαηζζηζηχξ ιδ ζδιακηζηή. Ζ αζηία ημο θαζκυιεκμο είκαζ δ πεπθαηοζιέκδ ημνοθή,
πμο ιαξ απμηνέπεζ κα μνίζμοιε ιζα εοεεία πμο κα ανπίγεζ απυ ηδκ έκανλδ ηδξ ζοζημθήξ ηαζ κα
ηαηαθήβεζ ζηδκ ημνοθή ηδξ πςνίξ κα ηέικεζ ηδκ ηαιπφθδ ηαζ ζε άθθα ζδιεία. Οοζζαζηζηά
οπάνπμοκ δφμ θάζεζξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ επζηάποκζδξ. Ζ πνχηδ έπεζ ζοκήεςξ ιεβαθφηενδ
ηθίζδ (απυημιδ) απυ ηδκ ανπζηή, εκχ δ δεφηενδ ιζηνυηενδ (πεπθαηοζιέκδ) ιε απμηέθεζια,
ηεθζηά, δ ζοκζζηαιέκδ ηθίζδ κα έπεζ ιζηνυηενδ ηθίζδ απυ ηδκ ανπζηή.
Πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ αθθαβέξ ηδξ νμήξ ιαξ δίκμοκ μζ ιεηααθδηέξ ηδξ
ιέβζζηδξ ζοζημθζηήξ ηαπφηδηαξ, ηδξ εθάπζζηδξ δζαζημθζηήξ ηαπφηδηαξ ηαζ ηδξ ιέζδξ ηζιήξ ηδξ
ιέζδξ ηαπφηδηαξ ακά ηανδζαηυ ηφηθμ (Δζηυκα 5-17, 5-18 & 5-19). Ζ ιέβζζηδ ηαπφηδηα
ηεκηνζηά ηδξ ΑΦΔ δεκ ιεηααάθθεηαζ ζδιακηζηά. Ακηίεεηα, δ εθάπζζηδ ηαπφηδηα αολάκεηαζ
ζδιακηζηά ηαζ επεζδή δ δζαζημθή (θάζδ παιδθχκ ηαποηήηςκ) δζανηεί πενζζζυηενμ απυ ηδ θάζδ
ηδξ ζοζημθήξ (θάζδ ορδθχκ ηαποηήηςκ), μζ ιέζεξ ηζιέξ ηςκ ηαποηήηςκ (TAMAX ηαζ
TAMEAN) αολάκμκηαζ ηαζ αοηέξ ζδιακηζηά αημθμοεχκηαξ ηδκ αολδηζηή ηάζδ ηδξ δζαζημθήξ.
Ζ πναηηζηά αιεηάαθδηδ ζοζημθζηή ηαπφηδηα ηαζ δ αολδιέκδ δζαζημθζηή πανμοζζάγεηαζ ζηζξ
θήρεζξ ημο οπενδπμηανδζμβνάθμο, πμο ειθακίγμκηαζ ζηδκ Δζηυκα 5-38, υπμο δζαηνίκεηαζ
ηαεανυηενα δ αθθαβή ηδξ ηοιαημιμνθήξ απυ ορδθή ζε παιδθή πενζθενζηή ακηίζηαζδ (Malik
and Tuka 2009). Οζ ιεηααμθέξ ηδξ νμήξ ζημ ΠΑ είκαζ αηυιδ πζμ έκημκεξ. Ζ ιέβζζηδ
ζοζημθζηή ηαπφηδηα ιεζχκεηαζ ζδιακηζηά εκχ δ εθάπζζηδ δζαζημθζηή ηαπφηδηα αθθάγεζ
πνυζδιμ, δδθαδή δ νμή αθθάγεζ ηαηεφεοκζδ. Αοηή δ ακηζζηνμθή ηδξ νμήξ, ημ θεβυιεκμ
θαηλφκελν ππνθινπήο, θαίκεηαζ αηυια πζμ ηαεανά ζηδκ ηοιαημιμνθή Doppler (Δζηυκα 5-39)
(Lockhart and Robbin 2001; Wiese and Nonnast-Daniel 2004). Ζ οπμηθμπή δζανηεί ζοκήεςξ
πμθφ πενζζζυηενμ απυ ηδκ θάζδ ηδξ ζοζημθήξ, υπμο δ νμή δζαηδνεί ηδκ ανπζηή ηδξ θμνά, ιε
απμηέθεζια ηαζ δ ιέζδ ηζιή ηδξ ιέζδξ ηαπφηδηαξ ακά ηανδζαηυ ηφηθμ (TAMEAN) κα είκαζ ηαζ
αοηή ανκδηζηή. Σμ βεβμκυξ αοηυ, απμδεζηκφεζ υηζ ηαηά ημκ ηανδζαηυ ηφηθμ επζηναηεί δ
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οπμηθμπή. Γδθαδή, ζημ πνυκμ εκυξ παθιμφ ημ ΠΑ ηδξ ΑΦΔ αθαζνεί αίια απυ ηδκ πενζθένεζα.
Ζ ιεηααθδηή ηδξ ηεθμδζαζημθζηήξ ηαπφηδηαξ (Δζηυκα 5-18) δεκ ζπμθζάζηδηε, βζαηί δείπκεζ υηζ
αηνζαχξ ηαζ δ εθάπζζηδ δζαζημθζηή ηαπφηδηα. Ζ ιυκδ δζαθμνά είκαζ υηζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ δεκ
απεζημκίγεηαζ δ νμή πενζθενζηά, δζυηζ δ ηοιαημιμνθή δεκ έπεζ ηδκ ηοπζηή ιμνθή, ιε
απμηέθεζια ζοκήεςξ κα ιδκ είκαζ δοκαηυκ κα μνίζμοιε ημ ιέβεεμξ. Οιμίςξ, ηαζ δ ιέβζζηδ ηζιή
ηδξ ιέζδξ ηαπφηδηαξ ακά ηανδζαηυ ηφηθμ (TAMAX) δεκ έπεζ κα πανμοζζάζεζ ηάηζ δζαθμνεηζηυ
απυ ημ ΣΑΜΔΑΝ (Δζηυκα 5-19) δείπκεζ ηδκ ίδζα ιεηααμθή, αθθά ιε ιεβαθφηενεξ ηζιέξ, αθμφ
ακαθένεηαζ ζηδκ ιέβζζηδ ζηζβιζαία ηαπφηδηα.

Εικόνα 5-38 ηα ζρήκαηα απεηθνλίδνληαη δηεγρεηξεηηθέο ιήςεηο απφ ηνλ ππεξερνθαξδηαγξάθν ζηελ θαξσηίδα ελφο
ρνίξνπ ηνπ πξσηνθφιινπ: α) Πξηλ γίλεη ε ΑΦΔ θαη β) αθνχ γίλεη ε ΑΦΔ θεληξηθά ηεο αλαζηφκσζεο.
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Εικόνα 5-39 ηα ζρήκαηα απεηθνλίδνληαη δηεγρεηξεηηθέο ιήςεηο απφ ηνλ ππεξερνθαξδηαγξάθν ζηελ θαξσηίδα ελφο
ρνίξνπ ηνπ πξσηνθφιινπ: α) Πξηλ γίλεη ε ΑΦΔ θαη β) αθνχ γίλεη ε ΑΦΔ πεξηθεξηθά ηεο αλαζηφκσζεο.

Οζ ζοκηεθεζηέξ ηδξ παθιζηυηδηαξ (Δζηυκα 5-20) ηδξ νμήξ, δείηηδξ ακηίζηαζδξ (RI) ηαζ
πάθιςζδξ (PI), πανμοζζάγμοκ ηζξ ακηίεεηεξ αηνζαχξ ιεηααμθέξ απυ ηα ιεβέεδ πμο ελεηάζαιε
πζμ πάκς. Χζηυζμ, μζ δφμ δείηηεξ ιαξ μδδβμφκ ζε ακηίζημζπα ζοιπενάζιαηα ιε αηυια πζμ
παναζηαηζηυ ηνυπμ. ημ ΚΑ ηδξ ανηδνίαξ ιεζχκεηαζ μ παθιζηυξ παναηηήναξ ηδξ νμήξ, αθμφ
υπςξ είδαιε ηαζ πνμδβμοιέκςξ δ ιεκ ιέβζζηδ ηαπφηδηα παναιέκεζ ζηαεενή, εκχ δ εθάπζζηδ
ηαπφηδηα αολάκεζ ζδιακηζηά. ημ ΠΑ δ παθιζηυηδηα αολάκεζ, αθμφ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο
ηανδζαημφ ηφηθμο δεκ οπάνπεζ απθχξ ιζα ιεβάθδ ιείςζδ ζηδκ ζοζημθή, αθθά ηαζ αθθαβή
ηαηεφεοκζδξ.
Σέθμξ οπάνπμοκ ηαζ μζ ιεηααθδηέξ ηδξ δζαιέηνμο (Δζηυκα 5-21α) ηαζ ηδξ μβημιεηνζηήξ
πανμπήξ (Δζηυκα 5-21α) πμο είκαζ άιεζα ζοζπεηίζζιεξ. Ζ δζάιεηνμξ πανμοζζάγεζ ιείςζδ ιεηά
ηδκ ΑΦΔ ηαζ ζηα δφμ ζηεθέπδ, βεβμκυξ θαζκμιεκζηά άημπμ, πμο ελδβείηαζ υιςξ θυβς ημο
αββεζμζπαζιμφ. Με ηδκ αολδιέκδ νμή, άνα ηαζ ηζξ αολδιέκεξ δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ, εα
πενζιέκαιε κα ακηζδνάζεζ ημ εκδμεήθζμ πνμηαθχκηαξ αββεζμπάθαζδ, βζα κα επακέθεμοκ μζ
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ηάζεζξ ημκηά ζηζξ ανπζηέξ ηζιέξ. Φαίκεηαζ υιςξ υηζ μ ηναοιαηζζιυξ ηςκ αββείςκ ήηακ
ζδιακηζηυξ, ιε απμηέθεζια δ παπααενίκδ (αββεζμδζαζηαθηζηυ) κα ιδκ επανηεί ζηζξ δυζεζξ πμο
πμνδβήεδηε, βζα κα αθαζνέζεζ ελμθμηθήνμο ημκ ζπαζιυ. Πανυθα αοηά, δ επίδναζδ ηδξ νμήξ
ζηδκ δζάιεηνμ θαίκεηαζ απυ ηδκ ζφβηνζζδ ιεηαλφ ημο ηεκηνζημφ ηαζ ημο πενζθενζημφ ηιήιαημξ.
Καζ ηα δφμ ηιήιαηα έπμοκ ηναοιαηζζηεί ζημκ ίδζμ ααειυ (αθμφ αημθμοεείηαζ δ ίδζα αηνζαχξ
δζαδζηαζία), αθθά ημ πενζθενζηυ, θυβς παιδθυηενςκ νμχκ, πανμοζζάγεζ ηαζ παιδθυηενδ
δζάιεηνμ. Βέααζα, οπάνπεζ ημ εκδεπυιεκμ ημ θαζκυιεκμ αοηυ κα ιδκ μθείθεηαζ ζηζξ παιδθέξ
νμέξ ημο πενζθενζημφ ηιήιαημξ, αθθά ζηζξ πενζμδζηέξ ακηζζηνμθέξ ηδξ νμήξ.
Ζ μβημιεηνζηή πανμπή μνίγεηαζ ςξ δ ιέζδ ηζιή ηδξ ιέζδξ ηαπφηδηαξ ακά ηανδζαηυ
ηφηθμ (ΣΑΜΔΑΝ) επί ηδκ επζθάκεζα δζαημιήξ (Α), δδθαδή: Q=TAMEN A. Άνα είκαζ ακάθμβδ
ιε ηδκ πνχηδ δφκαιδ ηδξ TAMEAN ηαζ ηδκ δεφηενδ δφκαιδ ηδξ δζαιέηνμο. Παναηδνχκηαξ ηα
νααδμβνάιιαηα πανμπήξ Q, αθέπμοιε υηζ είκαζ ακηίζημζπα ιε εηείκα ηδξ TAMEAN, αθθά ιε
ιζηνυηενεξ ιεηααμθέξ ιεηαλφ ανπζηήξ ηαζ ηεθζηήξ ηαηάζηαζδξ, βεβμκυξ ακαιεκυιεκμ αθμφ
ιπμνεί ιεκ δ TAMEAN κα αολάκεζ ιεηά ηδκ ΑΦΔ, αθθά δ δζάιεηνμξ ιεζχκεηαζ.

5.3.3 πζρεηίζεηο
Σα απμηεθέζιαηα ηςκ ιεηνήζεςκ πμο πνμέηορακ απυ ηζξ ζζημθμβζηέξ ηαζ
αζιμδοκαιζηέξ παναηδνήζεζξ, ζοζπεηίζηδηακ ιε ζημπυ κα εκημπζζηεί ηάπμζμξ ιδπακζζιυξ πμο
κα ενιδκεφεζ ηα εονήιαηα ιαξ ηαζ κα έπεζ ηάπμζμ επζζηδιμκζηυ εκδζαθένμκ. Δλεηάζαιε ηζξ
πζεακέξ ζοζπεηίζεζξ ιεηαλφ ημο θαζκυιεκμο ηδξ οπμηθμπήξ ηαζ ηδξ ανπζηήξ νμήξ ή ηδξ
ζζημθμβίαξ ημο πενζθενζημφ ζηεθέπμοξ. Μζα άθθδ μιάδα ζοζπεηίζεςκ οπήνλε εηείκδ ηςκ
ζοκήεςκ αζιμδοκαιζηχκ παναιέηνςκ ιε ηα ζζημθμβζηά εονήιαηα. Γζα ηζξ ζοζπεηίζεζξ αοηέξ
υθεξ μζ δζαθμνεηζηέξ ηαηαζηάζεζξ νμήξ, πνζκ ΑΦΔ ηαζ ιεηά ΑΦΔ εηαηένςεεκ ημο ζδιείμο
ακαζηυιςζδξ (ηεκηνζηά ηαζ πενζθενζηά), ημπμεεηήεδηακ ζημ ίδζμ δζάβναιια.
Σμ θαζκυιεκμ ηδξ οπμηθμπήξ πανμοζζάγεζ ηαζ ίζςξ έπεζ ηδ ιεβαθφηενδ ζδιαζία βζα ηδκ
πανμφζα ιεθέηδ, βζαηί απμηεθεί ιία επζπθμηή πμο έπεζ ζμαανέξ επζπηχζεζξ ζηδκ πμζυηδηα γςήξ
ημο αζεεκμφξ ηαζ οπυ μνζζιέκεξ πνμτπμεέζεζξ, ιπμνεί κα εέζεζ ζε ηίκδοκμ αηυιδ ηαζ ηδ γςή
ημο. Έηζζ, έβζκε πνμζπάεεζα κα ζοζπεηίζμοιε ηδκ ανπζηή νμή ιε ηδκ οπμηθμπή, έπμκηαξ ηδκ
εθπίδα κα ανμφιε ηάπμζμ ιδπακζζιυ πμο εα ιπμνμφζε κα πνμαθέρεζ ηδκ ειθάκζζδ ηδξ. Γζα ημκ
ζημπυ αοηυ μνίζαιε ηαζ ηνεζξ θυβμοξ πμο πμζμηζημπμζμφζακ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ
ακηζζηνμθήξ ηδξ νμήξ. διακηζηέξ ζοζπεηίζεζξ πανμοζίαζακ δ εθάπζζηδ δζαζημθζηή ηαπφηδηα, μ
δείηηδξ πάθιςζδξ ηαζ ακηίζηαζδξ.
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Ζ θμνά πμο έπεζ δ νμή ζημ ανηδνζαηυ ζηέθμξ ελανηάηαζ απυ ηζξ πζέζεζξ πμο
παναηδνμφκηαζ ζηδκ πενζμπή. Καεμνζζηζηέξ πζέζεζξ ζημ θαζκυιεκμ ηδξ οπμηθμπήξ είκαζ μζ
πζέζεζξ ηεκηνζηά (ΠΚ) ηαζ πενζθενζηά (ΠΠ) ηδξ ακαζηυιςζδξ ηαεχξ ηαζ δ πίεζδ ζηδκ είζμδμ
ημο ιμζπεφιαημξ (ΠΜ). Καηά ηδκ ζοζημθή δ πίεζδ ηεκηνζηά ηδξ ακαζηυιςζδξ είκαζ δ
ιεβαθφηενδ, αημθμοεεί δ πίεζδ ζηδκ είζμδμ ημο ιμζπεφιαημξ ηαζ ηεθζηά δ πενζθενζηή πίεζδ
(ΠΚ>ΠΜ>ΠΠ). Έηζζ, ημ αίια απυ ημ ΚΑ, ηζκμφιεκμ πνμξ ηδκ πενζθένεζα, δζαηθαδίγεηαζ ζηδκ
ακαζηυιςζδ, ιε έκα ιένμξ ηδξ νμήξ κα ηαηεοεφκεηαζ ιέζα απυ ημ ιυζπεοια πνμξ ηδκ θθέαα
ηαζ ημ οπυθμζπμ κα ζοκεπίγεζ ηδκ πμνεία ημο πνμξ ηδκ πενζθένεζα. Καηά ηδκ δζαζημθή υθεξ μζ
πζέζεζξ ιεζχκμκηαζ, αθθά ηαπφηενα ηαζ ζε ιεβαθφηενμ ααειυ δ πίεζδ εκηυξ ημο ιμζπεφιαημξ,
βζαηί ένπεηαζ ζε άιεζδ επαθή ιε ημοξ δζαζηεθθυιεκμοξ ηυθπμοξ ηαζ ηζξ ημζθίεξ ηδξ ηανδζάξ.
οκεπχξ, δ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ πζέζεςκ ζηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ αθθάγεζ, ιε ηδκ πίεζδ ημο
ιμζπεφιαημξ κα είκαζ ηχνα ιζηνυηενδ ηδξ πενζθενζηήξ (ΠΚ>ΠΜ ηαζ ΠΠ>ΠΜ). Αοηυ έπεζ ςξ
απμηέθεζια κα ακηζζηνέθεηαζ δ νμή εκηυξ ημο πενζθενζημφ ζηεθέπμοξ (θαζκυιεκμ ηδξ
οπμηθμπήξ).
Ζ πμζυηδηα ημο αίιαημξ πμο οπμηθέπηεηαζ ηαηά ημκ ηανδζαηυ ηφηθμ ελανηάηαζ,
ζφιθςκα ιε ηζξ ζοζπεηίζεζξ πμο έβζκακ, απυ ηδκ ανπζηή ηοιαημιμνθή ηδξ νμήξ εκηυξ ηδξ
ανηδνίαξ. ζμ ιεβαθφηενδ είκαζ δ εθάπζζηδ δζαζημθζηή ηαπφηδηα ηυζμ ιεβαθφηενδ είκαζ δ
οπμηθμπή. Οζ Wixon et al (Wixon, Hughes et al. 2000) έδεζλακ υηζ δ οπμηθμπή έπεζ άιεζδ
ελάνηδζδ απυ ηζξ ακηζζηάζεζξ νμήξ ηδξ πενζμπήξ. ηδκ πενίπηςζδ ιαξ, δ παναπάκς ζοζπέηζζδ
θαίκεηαζ κα μθείθεηαζ ηονίςξ ζηδκ πενζθενζηή ακηίζηαζδ. Πνζκ βίκεζ δ ΑΦΔ, υζμ πενζζζυηενμ
ιεζχκεηαζ δ πενζθενζηή ακηίζηαζδ, ηυζμ πζμ ιζηνυ είκαζ ημ ακαηθχιεκμ ηφια νμήξ ηαζ ηυζμ
ιεβαθφηενδ είκαζ δ δζαζημθζηή ηαπφηδηα ηδξ ηοιαημιμνθήξ. Μεηά ηδκ ΑΦΔ, δ παιδθή
πενζθενζηή ακηίζηαζδ δζεοημθφκεζ ηδκ νμή πμο ένπεηαζ απυ ηδκ ηανδζά ιέζς ημο ηφηθμο ημο
Willis ζημ ΠΑ, ιε απμηέθεζια δ οπμηθμπή κα αολάκεζ. οκεπχξ, δ ελέηαζδ ηδξ νμήξ ζηδκ
ανηδνία, πνζκ βίκεζ δ ΑΦΔ, ιπμνεί κα πνδζζιεφζεζ βζα ημκ ηαθφηενμ ζπεδζαζιυ ηςκ ΑΦΔ
(Wiese and Nonnast-Daniel 2004). Έηζζ, πνζκ βίκεζ δ ΑΦΔ εα πνέπεζ κα εθέβπεηαζ δ
ηοιαημιμνθή βζα ηδκ φπανλδ ορδθήξ εθάπζζηδξ δζαζημθζηήξ ηαπφηδηαξ, βζαηί ιεηά ηδκ ΑΦΔ εα
οπάνπεζ αολδιέκδ πζεακυηδηα κα ειθακζζηεί οπμηθμπή, πμο ζε αζεεκείξ ιε ακεπανηή
πανάπθεονδ ηοηθμθμνία, εα μδδβήζεζ πζεακχξ ζε απχθεζα άηνμο.
Πένα, υιςξ, απυ ηδκ εθάπζζηδ δζαζημθζηή ηαπφηδηα εα ιπμνμφζαιε κα εθέβλμοιε ημ
εκδεπυιεκμ ειθάκζζδξ οπμηθμπήξ ηαζ ιε ημοξ άθθμοξ δείηηεξ νμήξ πμο ειθάκζζακ ζοζπέηζζδ.
Απυ ηα δζαβνάιιαηα ηαζ ημοξ πίκαηεξ ζοζπεηίζεςκ θάκδηε υηζ μζ δείηηεξ πάθιςζδξ ηαζ
ακηίζηαζδξ είκαζ ακηζζηνυθςξ ακάθμβμζ ιε ηδκ οπμηθμπή. Δδχ δ ζπέζδ είκαζ ακηίεεηδ απυ
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εηείκδ ηδξ εθάπζζηδξ δζαζημθζηήξ ηαπφηδηαξ, δζυηζ δ ιεζςιέκδ πενζθενζηή ακηίζηαζδ πνμηαθεί
ηαζ ιείςζδ ηδξ ηζιήξ ηςκ δεζηηχκ, ηάηζ πμο έπεζ απμδεζπηεί ηαζ ζε in vitro πεζνάιαηα ηδξ
αζαθζμβναθίαξ (Legarth and Thorup 1989). Γεβμκυξ, πμο εα ιπμνμφζε κα εεςνδεεί
ακαιεκυιεκμ, εθυζμκ αφλδζδ ηδξ εθάπζζηδξ ηαπφηδηαξ πνμηαθεί ιείςζδ ηςκ δεζηηχκ, ακ
εεςνήζμοιε ηζξ άθθεξ ιεηααθδηέξ ακελάνηδηεξ. Άθθςζηε, μ δείηηδξ ακηίζηαζδξ έπεζ ήδδ
πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ πνυαθερδ απμηοπδιέκδξ αοηυθμβδξ ΑΦΔ (Malovrh 2002).
ημ ΠΑ, υπμο παναηδνείηαζ δ οπμηθμπή, έβζκε δ πνμζπάεεζα κα ζοζπεηζζηεί ηαζ δ
ζζημθμβία ιε ηδκ ακηζζηνμθή, βζαηί μζ πενζμδζηά ιεηαααθθυιεκδξ θμνάξ δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ
είκαζ έκα βκςζηυ αίηζμ βζα ηδκ πνυηθδζδ ανηδνζμζηθήνοκζδξ (Shaaban and Duerinckx 2000).
Απυ ηδκ ελέηαζδ ηςκ ζζημθμβζηχκ ημιχκ δεκ παναηδνήεδηε ανηδνζμζηθήνοκζδ, οπήνλε υιςξ
ακαδζάηαλδ ημο ημζπχιαημξ. Έκα ζζημθμβζηυ εφνδια πμο πανμοζίαζε ζοζπέηζζδ ήηακ ημ
ημθθαβυκμ.
ηα ζζημθμβζηά απμηεθέζιαηα δζαπζζηχεδηακ μνζζιέκεξ ακαιεκυιεκεξ ζοζπεηίζεζξ
αθθά εκημπίζηδηακ ηαζ άθθεξ πμο δεκ είπακ πνμαθεθεεί ανπζηά. Ζ ααζζηυηενδ ζοζπέηζζδ πμο
ακαιεκυηακ, αθθά δεκ δζαπζζηχεδηε εκ ηέθεζ, ήηακ δ αφλδζδ ηδξ δζαιέηνμο ημο αββεζαημφ
αοθμφ ζε ζοκάνηδζδ ιε αφλδζδ ηδξ νμήξ (Dammers, Tordoir et al. 2005). Ζ ζοζπέηζζδ αοηή
δεκ εκημπίζηδηε ηεθζηά, δζυηζ μ ζζηυξ ζηδκ ακαζηυιςζδ δεκ δζαηδνμφζε ηδκ in vivo ηαηάζηαζδ
ημο. Πμθθέξ θμνέξ, ηαηά ηζξ ημιέξ ημο ζζημφ ζηδκ πενζμπή ηδξ ακαζηυιςζδξ, ηα δείβιαηα
ηαηαζηνέθμκηακ ελαζηίαξ ηςκ δοζημθζχκ πμο πανμοζίαγε δ ιμνθμθμβία ηδξ πενζμπήξ, ηαζ δ
πανμοζία ημο ιμζπεφιαημξ. Σμ πνυαθδια αοηυ δεκ είπε ηδκ ίδζα επίδναζδ ηαζ ζηζξ άθθεξ
ζζημθμβζηέξ ιεηνήζεζξ, υπςξ ημ πάπμξ ηαζ ημ πμζμζηυ εθαζηίκδξ ή ημο ημθθαβυκμο, δζυηζ ζηζξ
πενζπηχζεζξ αοηέξ μζ ιεηνήζεζξ δεκ απαζημφζακ μθυηθδνμ ημ ημίπςια ημο αοθμφ, αθθά ιυκμ
έκα ηυλμ ηδξ πενζθένεζάξ ημο.
Σμ πάπμξ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ δζάιεηνμ ημο αοθμφ, πανμοζίαζε ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηέξ
ζοζπεηίζεζξ. Μεηά ηδκ δδιζμονβία ηδξ ΑΦΔ, ζημ ηεκηνζηυ ηιήια ημο αββείμο Σ1 (ζζημθμβζηά
παναηηδνίγεηαζ ςξ εββφξ ηιήια) μζ νμέξ αολάκμοκ, εκχ ζημ πενζθενζηυ Σ3 (ζζημθμβζηά
παναηηδνίγεηαζ ςξ άπς ηιήια) ιεζχκμκηαζ. ζμκ αθμνά ηζξ ανηδνίεξ οπάνπμοκ δφμ
δζαθμνεηζηέξ ιεηααμθέξ, πμο παναηδνμφκηαζ ζηα ημζπχιαηα οπυ ηζξ κέεξ ζοκεήηεξ νμήξ: α) δ
μλεία ηαζ α) δ πνυκζα ακαδζάηαλδ. ηδκ ιεθέηδ ιαξ ελεηάζαιε ζζημθμβζηά ιυκμ ηδκ πνυκζα
θάζδ, ακ ηαζ μζ ιεηνήζεζξ δεκ απείπακ πμθφ απυ ηδκ ανπζηή επέιααζδ δδιζμονβίαξ ηδξ
ακαζηυιςζδξ, ιυθζξ δφμ εαδμιάδεξ. Έηζζ, απμδείπηδηε υηζ ηαεχξ αολάκεζ δ νμή, υπςξ θάκδηε
απυ ηζξ ιεηααθδηέξ: εθάπζζηδ δζαζημθζηή ηαπφηδηα (MD), ιέζδ ηζιή ηδξ ιέβζζηδξ ηαπφηδηαξ
ακά ηανδζαηυ ηφηθμ (TAMAX), ιέζδ ηζιή ηδξ ιέζδξ ηαπφηδηαξ ακά ηανδζαηυ ηφηθμ
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(TAMEAN) ηαζ πανμπή υβημο (VFLOW), ημ πάπμξ ημο ιέζμο ηαζ ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ
αολάκεζ. Ζ ιεηααμθή ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ ιπμνεί κα ενιδκεοηεί αάζδ ηδξ δζαιέηνμο, πμο
μζ ειαζμιδπακζηέξ ακαθφζεζξ (μζ ακαθφζεζξ αοηέξ έβζκακ ζε πανάθθδθδ ιεθέηδ ημο ενεοκδηζημφ
πνμβνάιιαημξ, ζηα πθαίζζα ηδξ δζδαηημνζηήξ δζαηνζαήξ ημο Δθεοεένζμο Κνίεανδ (Κνίεανδξ
2009)) έδεζλακ υηζ αολήεδηε ζδιακηζηά ςξ πνμξ ηδκ ανπζηή ηαηάζηαζδ (μιάδα εθέβπμο), ακ ηαζ
ζζημθμβζηά δεκ πανμοζίαζε ζδιακηζηή ιεηααμθή, υπςξ πνμακαθέναιε. Έηζζ, δ αφλδζδ ηδξ
δζαιέηνμο πνμηαθεί ιείςζδ ημο ζοκμθζημφ πάπμοξ, αθμφ δζαηείκεηαζ ημ αββείμ δζαβνάθμκηαξ
ιεβαθφηενδ πενίιεηνμ. Δηηυξ ακ, θυβς ακαδζάηαλδξ, μ ζοκμθζηυξ υβημξ ημο ημζπχιαημξ δεκ
παναιείκεζ ζηαεενυξ, αθθά αολδεεί ηυζμ χζηε κα έπμοιε ηαοηυπνμκδ αφλδζδ δζαιέηνμο ηαζ
πάπμοξ. Χξ εη ημφημο, μζ ιζηνυηενεξ παναηδνμφιεκεξ νμέξ, ιεηά ηδκ ακαζηυιςζδ ζημ
πενζθενζηυ ηιήια, έπμοκ ηαζ ηα ιεβαθφηενα πάπδ, εκχ μζ ιεβαθφηενεξ νμέξ, ιεηά ηδκ
ακαζηυιςζδ ζημ ηεκηνζηυ ηιήια, έπμοκ ημ ιζηνυηενμ πάπμξ.
Ζ ακηίεεηδ ζοζπέηζζδ ιε ημ πάπμξ παναηδνείηαζ βζα ηδκ ιεηααθδηή ημο Γείηηδ
ακηίζηαζδξ (RI), δδθαδή δ αφλδζδ ημο δείηηδ ζοιααδίγεζ ιε ηδκ αφλδζδ ημο πάπμοξ. Σμ
βεβμκυξ αοηυ ήηακ ακαιεκυιεκμ, ιζαξ ηαζ μζ ιεβάθεξ ηζιέξ ημο ζοκηεθεζηή αημθμοεμφκηαζ απυ
ιεβάθεξ ιεηααμθέξ ηαποηήηςκ, άνα ηαζ απυ ιεβάθα πνμκζηά δζαζηήιαηα, υπμο δ νμή είκαζ πμθφ
παιδθή ηαεχξ ηζκείηαζ απυ ημ ιέβζζημ ζημ εθάπζζημ ηαζ ημ ακηίζηνμθμ. Έκα αηυιδ εκδζαθένμκ
ζημζπείμ είκαζ υηζ ζημ έλς ημίπςια ημ πάπμξ αολάκεζ εζξ αάνμξ ημο ιέζμο πζηχκα, άνα ημ
ζοκμθζηυ ημίπςια δεκ ιεηααάθθεηαζ ή ιεζχκεηαζ εθαθνχξ αημθμοεχκηαξ ηδκ ηάζδ ημο ιέζμο
πζηχκα, πμο είκαζ ηαηά πμθφ παπφηενμξ ημο έλς.
ηδκ ιεθέηδ ηςκ Dammers et al. (Dammers, Tordoir et al. 2005), πμο ελέηαζακ ανηδνίεξ
ιε αοηυθμβδ ΑΦΔ ζε ακενχπμοξ, παναηδνήεδηε υηζ ανπζηά ημ πάπμξ ζηζξ ανηδνίεξ ιεζχκμκηακ,
εκχ ζε αάεμξ πνυκμο (έκα πνυκμ ανβυηενα) αφλακε θυβς ακαδζάηαλδξ. οβηνίκμκηαξ θμζπυκ ιε
ηα δζηά ιαξ απμηεθέζιαηα, αθέπμοιε υηζ ζημ πνυκμ ηςκ δφμ εαδμιάδςκ δ ακαδζάηαλδ δεκ είκαζ
ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή, βζ' αοηυ επζηναηεί δ ανπζηή ιείςζδ ημο πάπμοξ, θυβς δζάηαζδξ ημο
αββείμο.
Πένακ ημο πάπμοξ, ζδιακηζηέξ ζοζπεηίζεζξ έπμοιε ηαζ βζα ηδκ πενίπηςζδ ηδξ εθαζηίκδξ.
Απυ ηα δζαβνάιιαηά ηδξ, αθθά ηαζ απυ ημοξ ζοκηεθεζηέξ Pearson ηςκ πζκάηςκ παναηδνμφιε
υηζ δ αφλδζδ ηδξ νμήξ, πμο δδθχκεηαζ απυ ηζξ ιεηααθδηέξ: ιέβζζηδ ζοζημθζηή ηαπφηδηα (PS),
εθάπζζηδ δζαζημθζηή ηαπφηδηα (MD), ιέζδ ηζιή ηδξ ιέβζζηδξ ηαπφηδηαξ ακά ηανδζαηυ ηφηθμ
(TAMAX), ιέζδ ηζιή ηδξ ιέζδξ ηαπφηδηαξ ακά ηανδζαηυ ηφηθμ (TAMEAN) ηαζ πανμπή υβημο
(VFLOW), αημθμοεείηαζ απυ ιείςζδ ηδξ εθαζηίκδξ ημο ζοκμθζημφ ημζπχιαημξ. Σμ βεβμκυξ
αοηυ μθείθεηαζ ζηδκ ιείςζδ πμο παναηδνείηαζ ζηδκ εθαζηίκδ ημο ιέζμο πζηχκα. Ο έλς πζηχκαξ
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δεκ πανμοζζάγεζ ζδιακηζηή ιεηααμθή ηδξ εθαζηίκδξ ηαζ δεκ επζδνά ηυζμ πμθφ ζηδκ
παναηδνμφιεκδ ιείςζή ηδξ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια.
Σέθμξ, μ ανζειυξ ηςκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ πανμοζζάγεζ ελίζμο ζδιακηζηέξ
ζοζπεηίζεζξ. Ζ αφλδζδ ηδξ νμήξ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ εθαζηίκδ, πνμηαθεί αφλδζδ ηςκ θείςκ
ιοσηχκ ηοηηάνςκ ημο ιέζμο πζηχκα. Γζα ημκ έλς πζηχκα αθθά ηαζ βζα ημ ζοκμθζηυ ημίπςια
υιςξ, δεκ παναηδνμφκηαζ ζδιακηζηέξ ζοζπεηίζεζξ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6

IN VIVO ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ TΧΝ ΓΗΑΣΜΖΣΗΚΧΝ
ΣΑΔΧΝ KAI ΣΖ ΠΑΡΟΥΖ MΔ ΈΓΥΡΧΜΟ
M-MODE ΤΠΔΡΖΥΟ

6.1 ΔΗΑΓΧΓΖ
Σμ ααζζηυηενμ πνυαθδια πμο ακηζιεηςπίγμοκ μζ κεθνμπαεείξ ηεθζημφ ζηαδίμο είκαζ δ
ενυιαςζδ ηδξ αββεζαηήξ ημοξ πνμζπέθαζδξ. Ζ πνςημβεκήξ ααηυηδηα βζα ιμζπεφιαηα ιεηά απυ
έκα πνυκμ είκαζ 50%, εκχ έκα πνυκμ ανβυηενα είκαζ ιυθζξ 25% (Schwab, Harrington et al.
1999). Ζ ζοκήεδξ αζηία ενυιαςζδξ είκαζ δ ηλνκπτθή ππεξπιαζία, πμο εεςνείηαζ ηονίςξ
απμηέθεζια ηδξ δζαηαναβιέκδξ νμήξ, πμο ειθακίγεηαζ ζηδκ θθεαζηή ακαζηυιςζδ ηδξ ΑΦΔ
(Loth, Fischer et al. 2008). Σα παναηηδνζζηζηά ηδξ δζαηαναβιέκδξ νμήξ, πμο ειθακίγμοκ
ζοζπέηζζδ ιε ηζξ πενζμπέξ αολδιέκδξ ζκμιοσηήξ οπενπθαζίαξ ηςκ ΑΦΔ είκαζ: 1) δ ορδθή
δζαηιδηζηή ηάζδ, 2) δ ηθίζδ ηδξ δζαηιδηζηήξ ηάζδξ ηαζ 3) μ ζοκηεθεζηήξ αθθαβήξ ηδξ
ηαηεφεοκζδξ ηδξ δζαηιδηζηήξ ηάζδξ (OSI) (Haruguchi and Teraoka 2003). οκεπχξ, είκαζ
πνμθακήξ δ ζδιαζία ηδξ δζαηιδηζηήξ ηάζδξ βζα ηζξ επζπθμηέξ ηςκ αββεζαηχκ πνμζπεθάζεςκ.
Τπάνπεζ υιςξ ηαζ άθθμξ έκα θυβμξ βζα ημκ μπμίμ δ δζαηιδηζηή ηάζδ έπεζ ιεβάθδ
ενεοκδηζηή ζδιαζία, πμο είκαζ δ ζοζπέηζζδ ηδξ ιε ηδκ αζεξσκάησζε, δ μπμία απμηεθεί ηδκ
πνχηδ αζηία εακάημο ζηζξ ακαπηοβιέκεξ πχνεξ (Wissler 1994). Σα παναπάκς εονήιαηα, έπμοκ
μδδβήζεζ ηδκ δζεεκή επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα ζηδκ δζελμδζηή ιεθέηδ ηδξ δζαηιδηζηήξ ηάζδξ
(Shaaban and Duerinckx 2000; Katritsis, Kaiktsis et al. 2007). Ακανίειδηεξ είκαζ μζ ηθζκζηέξ ηαζ
πεζναιαηζηέξ ενβαζίεξ, πμο έπμοκ αζπμθδεεί ιε ημ γήηδια. Πένα απυ αοηέξ, ηδκ ηεθεοηαία
δεηαεηία, έπμοκ πναβιαημπμζδεεί ηαζ πμθθέξ οπμθμβζζηζηέξ ιεθέηεξ (Haruguchi and Teraoka
2003; Loth, Fischer et al. 2008), πμο ζημπεφμοκ ζηδκ ελαηνίαςζδ ηδξ αζηίαξ πμο μδδβεί ζηζξ δφμ
παεμθμβζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηςκ αββείςκ, πμο πνμακαθένεδηακ. Ζ έιθαζδ πμο έπεζ δμεεί ζηζξ
ιεθέηεξ αοηέξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα, μθείθεηαζ εκ ιένεζ, ζηδκ δοκαηυηδηα πανημβνάθδζδξ ηςκ
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δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ, πμο δίκεζ ηδκ δοκαηυηδηα ζημκ ενεοκδηή, κα ελεηάζεζ ιε ιεβάθδ
θεπημιένεζα ηζξ ηζιέξ ηςκ δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ ζε δφζημθα πνμζαάζζιεξ πενζμπέξ.
Ζ πανμφζα δζαηνζαή ζοιπενζθαιαάκεζ ηαζ αοηή ιζα ανζειδηζηή πνμζμιμίςζδ ηδξ νμήξ
ζηδκ θθεαζηή ακαζηυιςζδ (ηεθάθαζμ 4), ιε ζημπυ ηδκ ελέηαζδ ηδξ ηαηακμιήξ ηδξ δζαηιδηζηήξ
ηάζδξ ηαζ βεκζηυηενα ηδκ ιεθέηδ ηδξ νμήξ. Γζα κα βίκεζ δ επίθοζδ ημο πεδίμο νμήξ πνεζάγεηαζ κα
δμεμφκ ηαζ μζ ηαηάθθδθεξ μνζαηέξ ζοκεήηεξ. Ανπζηά, ζηυπμξ ηδξ ιεθέηδξ ήηακ κα βίκμοκ
ακαίιαηηεξ ιεηνήζεζξ, πςνίξ κα βίκεζ ημιή ζημ γχμ, βζαηί ιε αοηυ ημκ ηνυπμ εα ηαηαβνάθαιε
ηζξ πναβιαηζηέξ νμέξ, πςνίξ ηδκ επίδναζδ ημο αββεζμζπαζιμφ ηαζ ημο πεζνμονβζημφ ζηνεξ, πμο
ιεηααάθθεζ ζδιακηζηά ηζξ αζιμδοκαιζηέξ ζοκεήηεξ. Γζα ημκ ζημπυ αοηυ, ηαηάθθδθμξ θαίκμκηακ
μ έβπνςιμξ οπένδπμξ Doppler, βζαηί: α) ιπμνεί κα ηάκεζ δζαδενιαηζηέξ (ακαίιαηηεξ) ιεηνήζεζξ,
α) ακ ακαπηοπεεί ηαηάθθδθμ θμβζζιζηυ, είκαζ δοκαηυκ ιε είζμδμ ημκ έβπνςιμ οπένδπμ Doppler
κα ελάβμοιε ημ δζζδζάζηαημ πνμθίθ, ημ μπμίμ εα ιπμνμφζε κα πνδζζιμπμζδεεί υπζ ιυκμ βζα ηζξ
μνζαηέξ ζοκεήηεξ, αθθά ηαζ βζα ηδκ ζφβηνζζδ ηςκ ανζειδηζηχκ απμηεθεζιάηςκ ιε ηζξ
πναβιαηζηέξ in vivo νμέξ ηαεχξ ηαζ ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ πναβιαηζηχκ δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ.
Ο οπένδπμξ, υιςξ, ηαηά ηζξ δμηζιέξ πανμοζίαζε ηαζ ηάπμζα ιεζμκεηηήιαηα. Σμ
ααζζηυηενμ είκαζ υηζ βζα ηζξ μνζαηέξ ζοκεήηεξ δεκ ανηεί δ ιέηνδζδ ιζαξ ιυκμ πανμπήξ, αθθά
πνεζάγμκηαζ ηνία ή ημοθάπζζημκ δφμ ζοβπνμκζζιέκα ζήιαηα, ιζα δοκαηυηδηα πμο δεκ έπεζ μ
οπενδπμηανδζμβνάθμξ πμο πνδζζιμπμζήεδηε (Vivid 7, GE Medical Systems, Milwaukee, WI,
USA). Μεηεβπεζνδηζηά, ενεοκήεδηε ηαζ ημ εκδεπυιεκμ κα ζοβπνμκζζημφκ, ηαεοζηενδιέκα
έζης, μζ δζαθμνεηζηέξ ηαηαβναθέξ, αθθά ηαζ αοηυ θάκδηε ακέθζηημ, δζυηζ μ οπένδπμξ δεκ έπεζ
ρδθζαηή έλμδμ ηαζ ημ ζήια ακαθμνάξ ηαζ ζοβπνμκζζιμφ ημ ECG βζα ηζξ ηαηαβναθέξ πζέζεζξ
είκαζ πμθφ ηαηήξ πμζυηδηαξ. Άνα, βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ μνζαηχκ ζοκεδηχκ πνμηζιήεδηακ
ηεθζηά ηα πενζαββεζαηά νμυιεηνα (Transonic Systems, Ithaca, NY, USA).
Μεηά ηζξ πνχηεξ δοζημθίεξ, δεκ εβηαηαθείθεδηε εκηεθχξ μ οπένδπμξ, αθθά
πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ επί ηυπμο επζεεχνδζδ ημο in vivo πεδίμο ηαζ ζφβηνζζδ ημο ιε ηα
ανζειδηζηά απμηεθέζιαηα ηαεχξ ηαζ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ. Ανπζηά,
πνδζζιμπμζήεδηε δ ιέεμδμξ color Doppler ηαζ ακαπηφπεδηε αθβυνζειμξ, πμο ιπμνμφζε κα
ελάβεζ απυ ηδκ εζηυκα ηδξ θήρδξ ηδκ ηαηακμιή ηςκ ηαποηήηςκ ηδξ νμήξ (Δζηυκα 6-1).
Πανμοζζάζηδηε υιςξ ιζα δοζημθία. Ζ ιέηνδζδ ήηακ ελαζνεηζηά εοαίζεδηδ ζημκ ζςζηυ
ηαεμνζζιυ ηδξ βςκίαξ θήρδξ, πμο έηζζ ηαζ αθθζχξ δφζημθα εηηζιάηαζ, δζυηζ απαζηεί ηδκ αηνζαή
βκχζδ ηδξ ζπεηζηήξ εέζδξ ζημ πχνμ ημο αββείμο ηαζ ηδξ δπμαυθμο ηεθαθήξ ημο οπενήπμο. Άνα,
έβζκε πνμζπάεεζα εφνεζδξ άθθδξ ιεευδμο βζα ηδκ επίηεολδ ημο ζημπμφ. Χξ θφζδ, ζημ πανυκ
πνυαθδια θάκδηε κα είκαζ δ ιέεμδμξ M-mode, δζυηζ πάκς ζηδκ μευκδ οπάνπεζ ιζηνή εζηυκα B236

mode, δ μπμία δείπκεζ ημκ αββεζαηυ αοθυ, αθθά ηαζ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ δέζιδξ. Ζ ηεθεοηαία
ιέεμδμξ έπεζ υιςξ έκα ιεζμκέηηδια ζε ζπέζδ ιε ημκ έβπνςιμ οπένδπμ Doppler, ημ υηζ δεκ
πανμοζζάγεζ δζζδζάζηαημ, αθθά ιμκμδζάζηαημ πνμθίθ
Σεθζηά, θμζπυκ, πνμηζιήεδηε δ ιέεμδμξ M-mode βζα ηδκ μπμία ακαπηφπεδηε
ηαηάθθδθμξ ηχδζηαξ ζε MATLAB. Πένα υιςξ απυ ημκ οπμθμβζζιυ ημο πνμθίθ, ημ πνυβναιια
οπμθυβζζε ηαζ άθθα ιεβέεδ, υπςξ ηζξ δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ αθθά ηαζ ηδκ μβημιεηνζηή πανμπή. Οζ
δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ οπμθμβίζηδηακ ιε ηδκ ιέεμδμ έβπνςιμο M-mode 5, βζαηί οπυ ηαηάθθδθεξ
πνμτπμεέζεζξ δ ιέεμδμξ είκαζ αηνζαέζηενδ ηδξ ιεευδμο Poiseuille, πμο πμθθέξ θμνέξ
πνμηζιάηαζ θυβς απθυηδηαξ. Oζ πανμπέξ εηηζιήεδηακ βζαηί ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζημκ
έθεβπμ αηνίαεζαξ ηδξ ιεευδμο, ιέζς ζφβηνζζδξ ιε ηδκ εονφηενα βκςζηή ιέεμδμ παθιζημφ
οπένδπμο Doppler.
Ο ηχδζηαξ βζα ηζξ θήρεζξ M-mode δμηζιάζηδηε in vivo ζηδκ ημζκή ηανςηίδα ηςκ πμίνςκ
ημο πεζναιαηζημφ πνςημηυθθμο ιαξ πνζκ ηαζ ιεηά ηδκ ΑΦΔ ηεκηνζηά. Πνμηζιήεδηε δ ηανςηίδα
ανηδνία έκακηζ ηδξ ζθαβίηζδαξ θθέααξ, δζυηζ ζηδκ δεφηενδ πενίπηςζδ δ νμή είκαζ δζαηαναβιέκδ
ιε δεοηενεφμοζεξ νμέξ, ιε απμηέθεζια μ ευνοαμξ κα είκαζ αολδιέκμξ ηαζ ημ πνμθίθ κα ιδκ
ιπμνεί κα απμδμεεί ιμκμδζάζηαηα. Δπίζδξ, ζδιεζχκμοιε υηζ δεκ πνδζζιμπμζήεδηακ μζ
ηαηαβναθέξ ηδξ ακαίιαηηδξ, δζαδενιαηζηήξ θήρδξ ημο οπενήπμο (ηεθαθή 12L) ζημ πανυκ
ηεθάθαζμ, αθθά μζ δζεβπεζνδηζηέξ θήρεζξ (ηεθαθή i13L), βζαηί ιυκμ ιε αοηέξ ιπμνμφζαιε κα
πάνμοιε ιέηνδζδ πνζκ αθθά ηαζ αηνζαχξ ιεηά ηδκ δδιζμονβία ΑΦΔ. Σα απμηεθέζιαηα πμο
πνμέηορακ απυ ηδκ επελενβαζία ηςκ θήρεςκ ιέζς ημο ηχδζηα MATLAB, αλζμθμβήεδηακ
ζοβηνίκμκηαξ ηα ιε ακηίζημζπα απμηεθέζιαηα ημο παθιζημφ οπένδπμο Doppler.

5

Παναηάης βζα θυβμοξ ζοκημιίαξ εα ακαθενυιαζηε ζε έβπνςιμ οπένδπμ M-mode, θέβμκηαξ απθχξ οπένδπμ Mmode. Οιμίςξ εα θέιε οπένδπμ Doppler εκκμχκηαξ παθιζηυ οπένδπμ Doppler.
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Εικόνα 6-1 Πάλσ ιήςε κε έγρξσκν color Doppler θαη θάησ ην δηζδηάζηαην πξνθίι, πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ρξήζε
ηνπ αξρηθνχ αιγφξηζκνπ MATLAB.

6.2 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ
Πνζκ ελεηαζηεί δ ιέεμδμξ πμο επζθέπεδηε βζα ημοξ οπμθμβζζιμφξ, εεςνήεδηε ζηυπζιμ,
κα βίκεζ ιζα ακαθμνά ζηζξ οπάνπμοζεξ ιεευδμοξ, ηυζμ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ δζαηιδηζηχκ
ηάζεςκ υζμ ηαζ βζα ηδκ μβημιεηνζηή πανμπή. Καηά ηδκ ακάθοζδ εα ελεηαζημφκ μζ ααζζηυηενεξ
ηαηδβμνίεξ ιεευδςκ, ιε ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ ζε αοηέξ πμο έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί in vivo, δεκ
εα βίκεζ υιςξ ακαθοηζηή ελέηαζδ ηάεε ελεζδζηεοιέκδξ πενίπηςζδξ πμο έπεζ ειθακζζηεί, δζυηζ μ
ανζειυξ ηςκ ενβαζζχκ είκαζ ιεβάθμξ ηαζ ιζα ηυζμ θεπημιενήξ ελέηαζδ λεθεφβεζ απυ ηα πθαίζζα
ηδξ πανμφζαξ δζαηνζαήξ.
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6.2.1 Τπνινγηζκόο Γηαηκεηηθώλ Σάζεσλ
Χξ πνμξ ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ, μζ ιεθέηεξ ιπμνμφκ κα πςνζζημφκ ζε
ηνεζξ ηαηδβμνίεξ, ακάθμβα ιε ηδκ ιέεμδμ πμο πνδζζιμπμζήεδηε. Ζ απθμφζηενδ εη ηςκ ηνζχκ
είκαζ αοηή πμο πνδζζιμπμζεί ηδ ζπέζδ ηδξ νμήξ Hagen-Poiseuille:

4 Q
, υπμο ι είκαζ ημ
R2

δοκαιζηυ ζλχδεξ, Q δ μβημιεηνζηή πανμπή ηαζ R δ αηηίκα ημο αβςβμφ. Ζ πνήζδ, υιςξ, αοημφ
ημο ηφπμο πνμτπμεέηεζ εοεφβναιιμ αβςβυ ηοηθζηήξ δζαημιήξ, ιυκζιή δζαιμνθςιέκδ νμή,
άηαιπηα ημζπχιαηα ηαζ κεοηχκεζμ νεοζηυ. Ζ εεχνδζδ, υηζ ζζπφμοκ μζ παναπάκς πνμτπμεέζεζξ
βζα ημ οπμθμβζζιυ ηδξ δζαηιδηζηήξ ηάζδξ ζε in vivo ζοκεήηεξ, εζζάβεζ ιεβάθμ ζθάθια ζηδκ
ιέηνδζδ, ζδζαίηενα δ παναδμπή υηζ δ παθιζηή νμή ιπμνεί κα πνμζεββζζηεί ιε ιυκζιδ νμή. Υάνζκ
υιςξ απθυηδηαξ, δ ιέεμδμξ έπεζ πνδζζιμπμζδεεί ζε πμθθέξ ιεθέηεξ. Αηνζαέζηενδ ηαζ ζοκάια
πμθοπθμηυηενδ είκαζ δ δεφηενδ πνμζέββζζδ ημο πνμαθήιαημξ οπμθμβζζιμφ ηςκ δζαηιδηζηχκ
ηάζεςκ, ιέζς ηδξ ηθίζδξ ηδξ ηαπφηδηαξ ζηδκ εββφηδηα ηςκ ημζπςιάηςκ. Σέθμξ, δ αθιαηχδδξ
αφλδζδ ηδξ ηαπφηδηαξ επελενβαζίαξ ηςκ δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ, ιαγί ιε ημ παιδθυ ηυζημξ
αβμνάξ, χεδζε πμθθμφξ ενεοκδηέξ ζημ κα πνμηζιήζμοκ ηδκ ανζειδηζηή πνμζμιμίςζδ βζα ηδκ
εηηίιδζδ ηδξ δζαηιδηζηήξ ηάζδξ, ιζαξ ηαζ ζοκ ημζξ άθθμζξ πνμζθένεζ ηαζ ημ ιεβάθμ
πθεμκέηηδια ηδξ πανημβνάθδζδξ ηςκ δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ πάκς ζηα ημζπχιαηα ημο αββείμο.
ηδκ ηεθεοηαία ηαηδβμνία, δ ελέηαζδ ηςκ δζάθμνςκ ιεευδςκ επίθοζδξ είκαζ εέια πμο δεκ
αθμνά ημ πανυκ ηεθάθαζμ (Shaaban and Duerinckx 2000; Katritsis, Kaiktsis et al. 2007).
Οζ ενβαζίεξ, πμο ηάκμοκ πνήζδ ημο απθμοζηεοιέκμο ηφπμο Poiseuille (Shaaban and
Duerinckx 2000; Katritsis, Kaiktsis et al. 2007), δζαθμνμπμζμφκηαζ ηονίςξ ζημ υνβακμ ιέηνδζδξ
ηδξ πανμπήξ, πμο είκαζ ακαβηαίμ ιέβεεμξ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ δζαηιδηζηήξ ηάζδξ. Ανπζηά,
είπακ πνδζζιμπμζδεεί ανηεηά ηα δθεηηνμιαβκδηζηά πενζαββεζαηά πανμπυιεηνα, αθθά δ πνήζδ
ημοξ πενζμνίζηδηε ζηαδζαηά, ελαζηίαξ ημο επειααηζημφ ημοξ παναηηήνα ηαζ ηδκ δοζημθία
ααειμκυιδζδξ πμο πανμοζζάγμοκ (Marcus, Wilson et al. 1987). ήιενα πένα απυ ηα
δθεηηνμιαβκδηζηά, βζα ημκ παναπάκς ζημπυ, έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ηαζ ηα transit-time
πενζαββεζαηά νμυιεηνα, υπμο μ υνμξ transit-time ακαθένεηαζ ζηδκ ανπή θεζημονβίαξ ημοξ, πμο
ζπεηίγεηαζ ιεκ ιε ημοξ οπένδπμοξ, αθθά υπζ ιε ημ θαζκυιεκμ Doppler. Σα πνμακαθενεέκηα
πανμπυιεηνα οπενηενμφκ ζε ζφβηνζζδ ιε ηα πνχηα ςξ πνμξ ημ εέια ημο ααειμκυιδζδξ, ηδκ
αηνίαεζα, αθθά ηαζ ηδκ απθυηδηα ζηδκ πνήζδ ημοξ.(Transonic 1995).
Άθθδ ιέεμδμξ, πμο έπεζ εονεία απμδμπή, είκαζ μ παθιζηυξ οπένδπμξ Doppler (Shaaban
and Duerinckx 2000; Katritsis, Kaiktsis et al. 2007), μ μπμίμξ δεκ οπμθμβίγεζ άιεζα ηδκ πανμπή,
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αθθά ιέζς ημο ηφπμο Q

d2
u , υπμο d δ εζςηενζηή δζάιεηνμξ ημο αββείμο, πμο εηηζιάηαζ
4

ζοκήεςξ απυ ηδκ ηαοηυπνμκδ B-mode θήρδ ημο οπενήπμο ηαζ u δ ιέζδ ηαπφηδηα ηδξ
αζιαηζηήξ

νμήξ,

πμο

οπμθμβίγεηαζ

αοηυιαηα

απυ

εκζςιαηςιέκμ

αθβυνζειμ

ημο

οπενδπμηανδζμβνάθμο, ανηεί μ υβημξ δεζβιαημθδρίαξ κα ηαθφπηεζ υθμ ημκ αββεζαηυ αοθυ. Σμ
ιεβαθφηενμ πθεμκέηηδια ηδξ ιεευδμο είκαζ υηζ δ ιέηνδζδ ιπμνεί κα βίκεζ ηαζ δζαδενιαηζηά,
πςνίξ πεζνμονβζηή ημιή, εκχ έκα ιεζμκέηηδια ηδξ είκαζ υηζ, υηακ μ υβημξ δεζβιαημθδρίαξ
ηαθφπηεζ υθμ ημ αββείμ, μζ παιδθέξ ηαπφηδηεξ ημκηά ζηα ημζπχιαηα αθαζνμφκηαζ ςξ ηίκδζδ ημο
ημζπχιαημξ ή ακ ημ θίθηνμ δεκ είκαζ ζζπονυ ζηδκ ηίκδζδ ημο αίιαημξ ζοιπενζθαιαάκεηαζ ηαζ δ
ηίκδζδ ημο ημζπχιαημξ. Αοηυ λεπενκζέηαζ ιε ιζα παναθθαβή ημο παναπάκς ηφπμο, υπμο ζηδκ
εέζδ ηδξ ιέζδξ ηαπφηδηαξ ακηζηαείζηαηαζ ημ ιζζυ ηδξ ιέβζζηδξ, εθυζμκ είκαζ δοκαηυκ κα
δεπημφιε υηζ ημ πνμθίθ ηδξ ηαπφηδηαξ είκαζ πανααμθζηυ. Συηε, ιζηναίκμοιε ημκ υβημ
δεζβιαημθδρίαξ ζημ εθάπζζημ ηαζ ημκ ημπμεεημφιε ζημ ηέκηνμ ημο αββείμο, υπμο εεςνδηζηά εα
παναηδνείηαζ δ ιέβζζηδ ηαπφηδηα ακ έπμοιε πανααμθζηυ πνμθίθ, αθθά ιε αοηυ ημκ ηνυπμ
βίκεηαζ ιζα αηυιδ παναδμπή, πμο ιεζχκεζ ηδκ αηνίαεζα ηςκ απμηεθεζιάηςκ. Σέθμξ, δ ανπή
Doppler πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ ζε εζδζημφξ εκδμαββεζαημφξ ηαεεηήνεξ (Doppler flow wires), υπμο
οπμθμβίγεηαζ ηαζ πάθζ δ πανμπή απυ ηδκ ιέβζζηδ ηαπφηδηα, ακ ηαζ έπεζ ημ ιεζμκέηηδια ηδξ
επειααηζηήξ ιεευδμο (Shaaban and Duerinckx 2000; Katritsis, Kaiktsis et al. 2007).
Ζ δεφηενδ ηαηδβμνία ενβαζζχκ οπμθμβίγεζ ηδκ δζαηιδηζηή ηάζδ πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ
ελίζςζδ μνζζιμφ, οπμθμβίγμκηαξ πνχηα
πνδζζιμπμζείηαζ μ ηφπμξ:

ημκ νοειυ βςκζαηήξ παναιυνθςζδξ

, υπμο ι ημ δοκαιζηυ ζλχδεξ ηαζ

υθδ δοζημθία ηδξ ιεευδμο έβηεζηαζ ζημκ οπμθμβζζιυ ημο
ηαπφηδηαξ ηαηά ηδκ αηηζκζηή ηαηεφεοκζδ, δδθαδή

. Έηζζ,

δ βςκζαηή παναιυνθςζδ. Ζ

, πμο ζζμφηαζ ιε ηδκ ηθίζδ ηδξ

u
. Άνα, είκαζ απαναίηδηδ δ βκχζδ ηδξ
r

ηαηακμιήξ ηδξ ηαπφηδηαξ ημκηά ζηδκ επζθάκεζα ημο ημζπχιαημξ. Μζα απυ ηζξ πνχηεξ ιεευδμοξ,
πμο πνδζζιμπμζήεδηε in vivo βζ' αοηυ ημκ ζημπυ, είκαζ δ ιέηνδζδ ιε εενιαζκυιεκδ ηαζκία (hot
film anemometry) (Rittgers, Karayannacos et al. 1978), υπμο ζε θεπηυ έθαζια ιεηάθθμο
οπμθμβίγεηαζ δ ηαηακμιή ηδξ ηαπφηδηα, ζε ακαθμβία ιε ηδκ παναηδνμφιεκδ απαβςβή ηδξ
εενιυηδηαξ θυβς ζοκαβςβήξ, ηαεχξ ένπεηαζ ζε επαθή ιε ημ ηζκμφιεκμ νεοζηυ. Μζα πζμ
πνυζθαηδ επειααηζηή ιέεμδμξ (Li, van der Steen et al. 1997) εζζάβεζ εκδμαββεζαηυ ηαεεηήνα
οπενήπμο (υπζ Doppler), μ μπμίμξ πένα απυ ηδκ ιμνθμθμβία ηςκ ημζπςιάηςκ πμο απμηοπχκεζ
οπμθμβίγεζ ηαζ ηδκ ηαηακμιή ηδξ ηαπφηδηαξ ιε απμζοζπέηζζδ ημο επζζηνεθυιεκμο ζήιαημξ
(decorellation). Καζ μζ δφμ παναπάκς ιέεμδμζ έπμοκ ημ ιεβάθμ ιεζμκέηηδια υηζ απαζημφκ ηδκ
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πναβιαημπμίδζδ επέιααζδξ βζα κα εζζαπεμφκ μζ αζζεδηήνεξ, βζ' αοηυ έπεζ βίκεζ πνμζπάεεζα κα
ακηζηαηαζηαεμφκ ιε θζβυηενμ επειααηζηέξ ιεεμδμθμβίεξ. Μζα θφζδ πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ
είκαζ δ ιέεμδμξ πμο πνμηάεδηε απυ ημοξ Brads et al. (Brands, Hoeks et al. 1995) πμο
πνδζζιμπμζεί οπένδπμ βζα κα οπμθμβίζεζ ηζξ ηαπφηδηεξ, υπζ υιςξ απυ ημ πεδίμ ηςκ ζοπκμηήηςκ,
υπςξ μ παθιζηυξ οπένδπμξ Doppler, αθθά απυ ημ πεδίμ ναδζμζοπκμηήηςκ.

Ζ ιέεμδμξ

οπμθμβίγεζ ηδκ ηαηακμιή ηδξ ηαπφηδηαξ ζηδκ εοεεία ηδξ δέζιδξ οπενήπμο ηαζ έπεζ ημ
πθεμκέηηδια υηζ, ζε ακηίεεζδ ιε ημκ οπένδπμ Doppler, ιπμνεί κα δζαηνίκεζ πμθφ πζμ εφημθα
ιεηαλφ ηςκ παιδθχκ ηαποηήηςκ ημο ημζπχιαημξ ηαζ ηδξ αζιαηζηήξ νμήξ.
Σμ πνυαθδια ηςκ δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ έπεζ ιεθεηδεεί ηαζ ιε ηδκ αμήεεζα ηςκ ηεπκζηχκ
phase contrast velocity mapping ημο ιαβκδηζημφ ημιμβνάθμο (Shaaban and Duerinckx 2000;
Katritsis, Kaiktsis et al. 2007). Ζ ιέεμδμξ αοηή έπεζ ημ ιεβάθμ πθεμκέηηδια υηζ δεκ είκαζ
επειααηζηή ηαζ ζοκ ημζξ άθθμζξ δίκεζ ηδκ δοκαηυηδηα κα ελεηαζηεί ημ μπμζμδήπμηε αββείμ, πςνίξ
πενζμνζζιμφξ θυβς πανειαμθήξ μζηχκ ή αένα (υπςξ μζ οπένδπμζ), ιε ηαοηυπνμκδ
ακηζπανάεεζδ ηδξ ακαημιίαξ. Έπεζ υιςξ ηαζ δφμ μοζζαζηζηά ιεζμκεηηήιαηα: ηδκ παιδθή
πςνζηή ηαζ πνμκζηή δζαηνζηζηή ζηακυηδηα. Σμ πνχημ πνυαθδια έπεζ ςξ ζοκέπεζα ηα ηεθεοηαία
pixel νμήξ, πμο βεζημκεφμοκ ιε ηα ημζπχιαηα ημο αββείμο, κα ιδκ ηαηαθαιαάκμοκ ιυκμ ηδκ
πενζμπή ημο αββεζαημφ αοθμφ, αθθά κα επεηηείκμκηαζ ηαζ πάκς ζηα ημζπχιαηα. Έπμοκ βίκεζ
δζάθμνεξ απυπεζνεξ βζα κα λεπεναζηεί ημ πνυαθδια αοηυ. Ανπζηά, in vitro ιεθέηεξ πνυηεζκακ κα
αθαζνεεεί ημ ηεθεοηαίμ pixel (Strang, Herfkens et al. 1994) ή κα βίκεζ Fourier ηςδζημπμίδζδ ηςκ
ηαποηήηςκ (Fourier velocity encoding, (Frayne and Rutt 1995)) ιε εφνεζδ εκδζάιεζμο
μβημζημζπείμο (voxel). Σεθζηά, δ πνχηδ in vivo ιέεμδμξ οπμθμβζζιμφ ηςκ δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ
ιε εκημπζζιυ ημο ημζπχιαημξ ήηακ αοηή ηςκ Oskinski et al. (Oshinski, Ku et al. 1995), πμο
πνδζζιμπμίδζακ έκα πνςηυηοπμ, αθθά απθυ ηνυπμ οπμθμβζζιμφ ηςκ μνίςκ, εεςνχκηαξ
βναιιζηή ηαηακμιή ηαπφηδηαξ ηαζ απμηθείμκηαξ ημ ιένμξ ημο pixel πμο επζηάθοπηε ηα
ημζπχιαηα. Σμ 1998 oζ Oyre et al. (Oyre, Ringgaard et al. 1998) πνυηεζκακ ιζα ιέεμδμ, πμο
πνδζζιμπμζμφζε μθυηθδνμ ημ πνμθίθ ηδξ ηαπφηδηαξ, ζημ μπμίμ πνμζάνιμζακ ιζα πανααμθμεζδή
επζθάκεζα, ηα υνζα ηδξ μπμίαξ ηαευνζγακ ηαζ ηα κέα άηνα ημο πνμθίθ.
Ο παναπάκς δζαπςνζζιυξ ηςκ ενβαζζχκ ααζίγεηαζ ηονίςξ ζηδκ δζαθμνμπμίδζδ ιεηαλφ
ηςκ μνβάκςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ. Δίκαζ δοκαηυξ υιςξ ηαζ έκαξ επζιένμοξ δζαπςνζζιυξ ηςκ
ιεευδςκ πμο ηαηαθήβμοκ ζε πνμθίθ ηαπφηδηαξ, ακάθμβα ιε ημ ααειυ ημο πμθοςκφιμο
πνμζανιμβήξ ηαζ ημ ανζειυ ηςκ ηαποηήηςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ (Lou, Yang et al. 1993;
Fatemi and Rittgers 1994). Οζ ζοκήεεζξ ιέεμδμζ ηζξ αζαθζμβναθίαξ ζοκμρίγμκηαζ παναηάης:
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α) Ο απθμφζηενμξ ηνυπμξ είκαζ δ πνήζδ ιζαξ ηαπφηδηαξ (πςνίξ ημκ ζοκοπμθμβζζιυ ηδξ
ιδδεκζηήξ ηαπφηδηαξ επί ημο ημζπχιαημξ) ηαζ δ εεχνδζδ βναιιζηήξ ηαηακμιήξ.
α) Άθθδ ιέεμδμξ πνδζζιμπμζεί δεοηενμαάειζμ πμθοχκοιμ ηαζ δφμ ηαπφηδηεξ πένα ημο
ιδδεκυξ.
β) Μζα παναθθαβή ηδξ παναπάκς ιεευδμο πνδζζιμπμζεί πάθζ δεοηενμαάειζμ πμθοχκοιμ
αθθά ηνεζξ ηαπφηδηεξ πένα ημο ιδδεκυξ, ακ ηαζ ημ κέμ ζδιείμ είκαζ αιθίαμθδξ πνδζζιυηδηαξ
ιζαξ ηαζ ακαβηάγεζ ημ πνμθίθ κα πνμζανιμζηεί πενζζζυηενμ ζηζξ ηεκηνζηέξ ηαπφηδηεξ.
Οζ παναπάκς ηνεζξ πενζπηχζεζξ ελεηάγμοκ ηαπφηδηεξ ημκηά ζηα ημζπχιαηα, έπμοκ βίκεζ
υιςξ ηαζ ενβαζίεξ πμο πνδζζιμπμζμφκ μθυηθδνμ ημ πνμθίθ ηαζ πμθοχκοια ιεβαθφηενμο
ααειμφ, ηα απμηεθέζιαηα υιςξ ζοκηείκμοκ ζημ υηζ είκαζ ιάθθμκ επζγήιζεξ μζ ηαηηζηέξ αοηέξ,
δζυηζ πνμηαθμφκ απμζηαεενμπμίδζδ οπυ ηδκ πανμοζία εμνφαμο.

6.2.2 Τπνινγηζκόο Ογθνκεηξηθήο Παξνρήο
Σα πενζζζυηενα υνβακα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ δζαηιδηζηχκ
ηάζεςκ, ιπμνμφκ ηαοηυπνμκα κα πνδζζιμπμζδεμφκ ηαζ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ πανμπήξ. Έηζζ,
ηα πενζαββεζαηά δθεηηνμιαβκδηζηά ηαζ transit-time πανμπυιεηνα, μ οπένδπμξ αθθά ηαζ μ
ιαβκδηζηυξ ημιμβνάθμξ έπμοκ υθα ηδκ δοκαηυηδηα πνμζδζμνζζιμφ ηδξ πανμπήξ. ηδκ πανμφζα
ιεθέηδ πνδζζιμπμζήεδηε μ οπένδπμξ, βζ' αοηυ ηαζ εα ελεηαζεμφκ δζελμδζηά μζ δζάθμνεξ
ιεεμδμθμβίεξ πμο πνδζζιμπμζμφκ οπένδπμ (Gill 1985; Picot 1998). φιθςκα ιε ηδκ ανπή
οπμθμβζζιμφ ηδξ μβημιεηνζηήξ πανμπήξ, εα ιπμνμφζε κα βίκεζ μ παναηάης δζαπςνζζιυξ:
Θεώξεζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαλνκήο ηαρύηεηαο
Μζα απθή ηαζ ζοκάια ακαηνζαήξ ιέεμδμξ οπμθμβζζιμφ ηδξ πανμπήξ είκαζ εηείκδ ηδξ
εεχνδζδξ βκςζημφ πνμθίθ ηαπφηδηαξ. ηδκ ιέεμδμ αοηή βίκεηαζ ιέηνδζδ ηδξ ηαπφηδηαξ ζε έκα
δεδμιέκμ ζδιείμ ηαζ ιε βκςζηυ ημ πνμθίθ εηηζιάηαζ ηαζ δ ιέζδ ηζιή ηδξ. Μεηνχκηαξ ηδκ
δζάιεηνμ ηαζ εεςνχκηαξ ηδκ ζηαεενή οπμθμβίγμοιε ηδκ πανμπή, απυ ηδ ζπέζδ Q

d2
u.
4

Έηζζ, ακ εεςνήζμοιε βζα πανάδεζβια υηζ ημ πνμθίθ ηαπφηδηαξ είκαζ πανααμθζηυ, οπμθμβίγμκηαξ
ηδκ ηαπφηδηα ζημ ηέκηνμ ημο αββείμο, βκςνίγμοιε ηαζ ηδκ ιέβζζηδ ηαπφηδηα ηαζ απυ αοηήκ ηδκ
ιέζδ ηαπφηδηα ιε ηδ ζπέζδ u

u max
. Δάκ δ ηαπφηδηα εεςνδεεί μιμζυιμνθδ ζηδ δζαημιή, υπςξ
2

ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ακζμφζαξ αμνηήξ, μπμζαδήπμηε ηαπφηδηα ιεηνδεεί εα είκαζ ίζδ ιε ηδκ ιέζδ
ηαπφηδηα. Ζ ιέεμδμξ αοηή υιςξ είκαζ ακαηνζαήξ, βζαηί ημ πνμθίθ ζοκήεςξ είκαζ ιεηαλφ
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πανααμθζημφ ηαζ μιμζυιμνθμο, εκχ ηαοηυπνμκα πανμοζζάγεζ πεναζηένς απμηθίζεζξ, θυβς ημο
ιδ ιυκζιμο παναηηήνα ηδξ νμήξ

ηαεχξ ηαζ ηςκ αζοιιεηνζχκ, θυβς ηδξ ακάπηολδξ

δεοηενεομοζχκ νμχκ, ηαεχξ ημ νεοζηυ δζένπεηαζ απυ πενζμπέξ ηαιποθχζεςκ ή δζαηθαδχζεςκ.
Οκνηόκνξθε εθπνκπήο ππεξήρσλ (uniform insonification)
Ζ ιέεμδμξ αοηή έπεζ πνδζζιμπμζδεεί ζε πθδεχνα ιεθεηχκ, ζε ααειυ ηέημζμ πμο μζ
πενζζζυηενμζ οπενδπμηανδζμβνάθμζ ζήιενα ηδκ έπμοκ εκζςιαηχζεζ ζημ θμβζζιζηυ ημοξ, χζηε
κα βίκεηαζ ηαζ αοηυιαηα. Με ημκ υνμ "μιμζυιμνθδ αηηζκμαυθδζδ", εκκμμφιε υηζ ζε υθμ ημκ
υβημ δεζβιαημθδρίαξ δ ζηέδαζδ βίκεηαζ ζημ ίδζμ ααειυ. Βέααζα, δ εεχνδζδ αοηή δεκ ζζπφεζ
ζοκήεςξ, αθμφ ηα ζοκήεδ ζοζηήιαηα οπενήπμο πανάβμοκ δέζιδ δ μπμία ηαηά ιήημξ ηδξ
δζεφεοκζδξ δζάδμζδξ δζαθένεζ ζε έκηαζδ, πανυθα αοηά δ απθυηδηα πμο έπεζ ζηδκ πνήζδ, ηδξ
έδςζε εονεία απμδμπή. Πναηηζηά, εθανιυγεηαζ ιε ημ κα επεηηείκμοιε ημκ υβημ
δεζβιαημθδρίαξ, χζηε κα ζοιπενζθαιαάκεζ μθυηθδνδ ηδκ δζαημιή ημο αββείμο απυ άηνμ ζε
άηνμ. Έηζζ, επζηοβπάκεηαζ μ οπμθμβζζιυξ ηδξ ιέζδξ ηαπφηδηαξ, πμο ιαγί ιε ηδκ εεχνδζδ
ζηαεενήξ δζαιέηνμο ηαζ ηδκ ιέηνδζδ ηδξ, ιαξ δίκεζ ηδκ δοκαηυηδηα κα ηάκμοιε εηηίιδζδ ηδξ
πανμπήξ, ιε

ημκ ζοκήεδ ηφπμ. Ζ ιεεμδμθμβία αοηή πνδζζιμπμζήεδηε ηαζ ζημκ πανυκ

ηεθάθαζμ, ςξ ιέηνδζδ ακαθμνάξ, βζα ζφβηνζζδ ιε ηα απμηεθέζιαηα ημο αθβυνζειμο πμο
ακαπηφπεδηε.

Εικόνα 6-2 Φαίλεηαη ν φγθνο δεηγκαηνιεςίαο ηνπ ππέξερν Doppler, νπνίνο θαιχπηεη φιν ηνλ αγγείν, θαηά ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο παξνρήο ζχκθσλα κε ηελ ζεψξεζε νκνηφκνξθεο εθπνκπήο ππεξήρσλ (Gill 1985).

Τπνινγηζκόο πξνθίι
Ζ ιέεμδμξ αοηή είκαζ δ αηνζαέζηενδ εη ηςκ ιεευδςκ, δζυηζ δεκ εεςνμφιε ζηαεενή
δζάιεηνμ, μφηε ηαζ δεδμιέκμ πνμθίθ, αθθά ηα οπμθμβίγμοιε (Gill 1985; Picot 1998). ηδκ
πενίπηςζδ αοηή βίκεηαζ δζαηνζημπμίδζδ ημο πνμθίθ ζε έκα πθήεμξ ζημζπείςκ (ζοκήεςξ pixel),
πμο ημ ηαεέκα ζοκεζζθένεζ ηαηά ημκ ααειυ ημο ζηδκ πανμπή π.π. ημ ζημζπείμ i ζοκεζζθένεζ
ηαηά ui*ΓΑi. Σμ άενμζζια ημοξ ιαξ δίκεζ ηδκ ζοκμθζηή πανμπή.
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Εικόνα 6-3 Τπνινγηζκφο παξνρήο κε ππνινγηζκφ ηεο ηνπ πξνθίι ηαρχηεηαο (Gill 1985).

Μμκμδζάζηαημ πνμθίθ ηαπφηδηαξ
Τπάνπμοκ ιέεμδμζ πμο οπμθμβίγμοκ ηζξ ηαπφηδηεξ ηδξ νμήξ ηαηά ιήημξ ιζαξ εοεείαξ,
πμο ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ δέζιδ ημο οπενήπμο (Juul, Slordahl et al. 1991; Picot and Embree 1994).
ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ ζοκήεςξ βίκεηαζ δ εεχνδζδ υηζ ημ αββείμ έπεζ ηοηθζηή δζαημιή ηαζ υηζ
πςνίγμκηαξ ηδκ επζθάκεζα ηδξ εβηάνζζαξ ημιήξ ζηα δφμ, ημ ηάεε ηιήια έπεζ ηδκ δζηή ημο
αλμκζηή ζοιιεηνία ιε ηζιέξ ηαποηήηςκ αοηέξ ημο ακηζζημίπμο ηιήιαημξ ηδξ εοεείαξ. Ζ ανπή
αοηή έπεζ πνδζζιμπμζδεεί ζε ανηεηέξ ιεθέηεξ πμο πνδζζιμπμίδζακ δζάθμνα υνβακα, υπςξ
Single gate (Histand, Miller et al. 1973) ηαζ Multi gate Doppler (Borodzinski, Filipczynski et al.
1976) ηαεχξ ηαζ Color M-mode (Juul, Slordahl et al. 1991; Picot and Embree 1994). Μζα
παναθθαβή ηδξ ιεευδμο αοηήξ ελεηάγεζ ημ πανυκ ηεθάθαζμ ηδξ δζαηνζαήξ πνδζζιμπμζχκηαξ ημ
color M-mode.

Εικόνα 6-4 Τπνινγηζκφο παξνρήο κε ππνινγηζκφ κνλνδηάζηαηνπ πξνθίι ηαρχηεηαο (Gill 1985).

Γζζδζάζηαημ πνμθίθ ηαπφηδηαξ
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Αοηή δ ιέεμδμξ είκαζ εεςνδηζηά δ αηνζαέζηενδ, δζυηζ ημ πνμθίθ πνμζεββίγεζ αηυια
πενζζζυηενμ ηδκ πναβιαηζηυηδηα. Δνβαζίεξ πμο οθμπμίδζακ αοηή ηδκ ιεεμδμθμβία είκαζ ηςκ
Kitabatake et al. (Kitabatake, Tanouchi et al. 1990), Picot et al. (Picot, Fruitman et al. 1995), ηαζ
Ha et al.(Ha and Hossack 2002). Έπεζ ημ ιεβάθμ ιεζμκέηηδια υηζ δ βςκία, πμο είκαζ απαναίηδηδ
βζα ημκ αηνζαή οπμθμβζζιυ ηαποηήηςκ, δζαιέηνμο ηαζ πανμπήξ, πμθφ δφζημθα οπμθμβίγεηαζ in
vivo. Οζ Picot et al. (Picot, Fruitman et al. 1995) πνμζπάεδζακ κα λεπενάζμοκ ημ πνυαθδια ιε
ιζα εκδζαθένμοζα θφζδ, δ μπμία υιςξ είκαζ πναηηζηά δφζημθδ.

6.3 ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ
Οζ ιεηνήζεζξ ιε ημκ M-mode οπένδπμ έβζκακ ζηδκ ηανςηίδα ηςκ πμίνςκ πνζκ ηαζ ιεηά
ηδκ ΑΦΔ, ιυκμ πμο ζηδκ 2δ πενίπηςζδ δ επελενβαζία έβζκε ιυκμ βζα ηδκ πενίπηςζδ ημο
ηεκηνζημφ ζηεθέπμοξ. Ζ δζαθμνμπμίδζδ ιεηαλφ ημο ηεκηνζημφ ηαζ πενζθενζημφ ηιήιαημξ
μθείθεηαζ ζημ υηζ ημ πνυβναιια έςξ ηχνα δεκ ιπμνεί κα πεζνζζηεί επζηοπχξ ηδκ ακηζζηνμθή ηδξ
νμήξ εκηυξ ημο ίδζμο ηανδζαημφ ηφηθμο. Ζ δζαδζηαζία ημο οπμθμβζζιυ ηςκ δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ
ιπμνεί κα πςνζζηεί ζε δφμ θάζεζξ: α) δ in vivo ηαηαβναθή ιε ηδκ ιέεμδμ M-mode, α) μ
οπμθμβζζιυξ ηςκ ΓΣ ιε ηχδζηα MATLAB, πμο επελενβάγεηαζ ηζξ πνμακαθενεέκηεξ θήρεζξ.
Πένα απυ ηζξ M-mode ιεηνήζεζξ, εηηεθέζηδηακ ηαζ ιεηνήζεζξ παθιζημφ Doppler, ιζαξ
ιεευδμο εονείαξ απμδμπήξ, αθθά παιδθήξ αηνίαεζαξ. Ζ πναβιαημπμίδζδ ηδξ έβζκε ιε ζημπυ κα
απμηεθέζεζ ιέηνμ ζφβηνζζδξ βζα ηδκ οπυ ελέηαζδ ιέεμδμ. Πανυθμ, πμο οπήνλακ ηαζ ιεηνήζεζξ
ιε ημ, ιεβαθφηενδξ αηνίαεζαξ, πανζαββεζαηυ νμυιεηνμ transit-time (Transonic Systems, Ithaca,
NY, USA) δεκ πνδζζιμπμζήεδηακ, δζυηζ δεκ πάνεδηακ αιέζςξ ιεηά ή πνζκ ηδκ πνμκζηή ζηζβιή
ιέηνδζδξ ημο οπενδπμηανδζμβνάθμο. Άνα, θυβς πεζνμονβζηχκ πεζνζζιχκ οπήνπε αολδιέκδ
πζεακυηαηα κα έπμοκ αθθάλεζ ζημ εκδζάιεζμ πνμκζηυ δζάζηδια μζ νμέξ.

6.3.1 In Vivo Μεηξήζεηο
Οζ in vivo ιεηνήζεζξ Μ-mode οπενήπμο έβζκακ ιαγί ιε ηζξ ιεηνήζεζξ Doppler,
πενζαββεζαηχκ νμμιέηνςκ ηαζ αββεζμβναθίαξ, πμο πνμακαθένεδηακ ζε πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα.
οκεπχξ, ηαζ ζηδκ πανμφζα πενίπηςζδ ηα θάνιαηα πμο πμνδβήεδηακ αθθά ηαζ μζ πεζνμονβζημί
πεζνζζιμί δεκ δζαθένμοκ, βζ' αοηυ ηαζ δεκ εα βίκεζ θεπημιενήξ ελέηαζδ ημοξ.
Μεηά ηδκ επζιήηδ ηναπδθζηή ημιή ηαζ αθμφ παναζηεοάζηδηε δ ημζκή ηανςηίδα ηαζ δ
θθέαα, ημπμεεηήεδηε βάγα ιε παπααενίκδ βζα κα θοεεί μ αββεζμζπαζιυξ. οκήεςξ ήηακ ανηεηά
έκημκμξ, βζ' αοηυ οπάνπεζ δζάζηδια ακαιμκήξ 10-15 θεπηά. ηδκ ζοκέπεζα, επαημθμφεδζε δ
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θήρδ ημο οπενήπμο ιε ηδκ ιέεμδμ M-mode ηαζ παθιζημφ Doppler, πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ
δζεβπεζνδηζηή ηεθαθή i13L (Δζηυκα 6-5). Ζ δζάνηεζα ηδξ ηαηαβναθήξ ήηακ 4 sec, πμο
ακηζζημζπμφζε ζε 3-5 ηανδζαημφξ ηφηθμοξ, ακάθμβα ιε ηδκ ηανδζαηή ζοπκυηδηα. Οζ ιεηνήζεζξ
αοηέξ επακαθήθεδηακ ηαζ ιεηά ηδκ δδιζμονβία ηδξ ακαζηυιςζδξ, αθθά ιυκμ ζημ ηεκηνζηυ
ζηέθεπμξ ηδξ ηανςηίδαξ. Ζ δπμαυθμξ ηεθαθή δεκ ένπμκηακ ζε άιεζδ ζπέζδ ιε ημ αββείμ, δζυηζ
αοηυ εα πνμηαθμφζε παναιυνθςζδ ημο αββεζαημφ αοθμφ, άνα ηαζ ηδξ ηαηακμιήξ ηαπφηδηαξ
πμο εέθμοιε κα ηαηαβνάρμοιε. Μεηαλφ ηεθαθήξ ηαζ αββείμο, υιςξ, πνέπεζ κα πανειαθδεεί ημ
ηαηάθθδθμ αημοζηζηυ ιέζμ, δζυηζ μ αέναξ ακηακαηθά υθδ ηδκ δέζιδ ημο οπενήπμο ιε
απμηέθεζια κα ιδκ δζαηνίκεηαζ ηίπμηα ζηδκ μευκδ πανά έκα ιαφνμ θυκημ. Έηζζ,
πνδζζιμπμζείηαζ εζδζηή βέθδ οπενήπμο (ULTRASONIC® 100 Sterile Ultrasound Transmission
Gel), δ μπμία έπεζ αημοζηζηή ειπέδδζδ ημκηά ζε εηείκδ ημο ακενχπζκμο ζζημφ ηαζ αίιαημξ, ιε
ζοκέπεζα μζ ακηακαηθάζεζξ ζηδκ δζεπζθάκεζα αημοζηζημφ ιέζμο ηαζ ζζημφ κα είκαζ εθάπζζηεξ.
Καηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ ιεηνήζεςκ έβζκε πνμζπάεεζα, χζηε ζε ηάεε θήρδ κα ηαθφπηεηαζ
υθμξ μ αββεζαηυξ αοθυξ ιε πνχια, δδθαδή κα ιδκ ειθακίγμκηαζ βηνίγα ηεκά, υπμο μ οπένδπμξ
δεκ εκημπίγεζ ηίκδζδ ζςιαηζδίςκ (Δζηυκα 6-5 ηαζ Δζηυκα 6-6). Γζα κα πεηφπμοιε ημ παναπάκς
πναβιαημπμζήεδηε δ νφειζζδ υθςκ ηςκ παναιέηνςκ ηαηά ημκ αέθηζζημ ηνυπμ. Έηζζ,
αολμιεζχεδηε ηαηαθθήθςξ ημ ηένδμξ ημο πνχιαημξ (color gain), δδθαδή ηδξ ηαπφηδηαξ, χζηε
κα ηαθφπηεηαζ υθμξ μ αββεζαηυξ αοθυξ, πμο απμηοπχκεηαζ ζηδκ θήρδ ημο ιμκυπνςιμο Mmode, πςνίξ ηαοηυπνμκα κα "οπενπεζθίγεζ" πένα ηςκ μνίςκ ημο. Έπεζηα, δ πανάιεηνμξ Low
Velocity Reject ιεζχεδηε ζημ εθάπζζημ, χζηε κα ιδκ αθαζνμφκηαζ παιδθέξ ηαπφηδηεξ. Άθθμ
ζδιακηζηυ ιέβεεμξ πμο έπνεπε κα νοειζζηεί είκαζ ηαζ δ ηθίιαηα πνχιαημξ (scale). οιθένεζ
ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ κα πνδζζιμπμζήζμοιε ηδκ ιζηνυηενδ δοκαηή ηθίιαηα, πμο δεκ πανμοζζάγεζ
υιςξ aliasing Δζηυκα 6-5.
Μεηά ημ πέναξ ημο πεζνάιαημξ, ελεηάζεδηακ μζ θήρεζξ M-mode ηαζ επζθέπεδηακ μζ
ηαθφηενεξ βζα ηάεε πενίπηςζδ. ε ηάεε ιζα απυ αοηέξ έβζκακ ηάπμζεξ πνχηεξ νοειίζεζξ βζα ηδκ
ηαθφηενδ ιεηέπεζηα επελενβαζία. Έηζζ, ακ βζα πανάδεζβια ειθακίγμκηακ aliasing, αθθάγαιε ηδκ
εέζδ ημο ιδδεκυξ ζηδκ ηθίιαηα ηάκμκηαξ ιζα αζφιιεηνδ δζααάειζζδ, πμο είπε ιεκ ημ ίδζμ
εφνμξ ηζιχκ, αθθά δζαθμνεηζηά υνζα, ηέημζα χζηε κα ελαθείθεηαζ ημ πνυαθδια. Δπίζδξ, βζα κα
εηιεηαθθεοημφιε ηαηά ημ δοκαηυκ ηζξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηδκ ηαπφηδηα πμο ιαξ
πνμθένμοκ ηα έβπνςια pixel, έβζκε zoom ζηδκ εζηυκα (Δζηυκα 6-6), χζηε ηα έβπνςια pixel κα
ηαθφπημοκ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ μευκδξ. Σέθμξ, οπμθμβίζηδηε ηαζ δ βςκία ιεηαλφ δέζιδξ
οπενήπμο ηαζ αββείμο, δεδμιέκμ απαναίηδημ βζα ημοξ ιεηέπεζηα οπμθμβζζιμφξ.
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Οζ ιεηνήζεζξ ημο πανυκημξ ηεθαθαίμο έβζκακ ιε ηδκ δζεβπεζνδηζηή ηεθαθή i13L, ακ ηαζ
πνχηα δμηζιάζηδηε δ δζαδενιαηζηή ηεθαθή 12L, πμο έπεζ ημ ιεβάθμ πθεμκέηηδια ηδξ
ακαίιαηηδξ ιέηνδζδξ. Γοζηοπχξ, δεκ ήηακ δοκαηυκ κα αλζμπμζδεεί ημ πθεμκέηηδια αοηυ, δζυηζ
ημ ζήια ήηακ αζεεκέξ ηάπμζεξ θμνέξ, αθθά επζπθέμκ βζαηί ακ ηθεζζηεί ημ ηναφια αιέζςξ ιεηά
ηδκ ΑΦΔ εβηθςαίγεηαζ αέναξ, πμο απμηνέπεζ ηδκ εζζπχνδζδ οπενήπςκ ζηδκ πενζμπή
εκδζαθένμκημξ. Δπμιέκςξ βζα κα είκαζ δοκαηή δ ζφβηνζζδ ανπζηήξ (πνζκ ΑΦΔ) ηαζ ηεθζηήξ
ηαηάζηαζδξ (ιεηά ηδκ ΑΦΔ) πνεζάγεηαζ κα βίκμοκ μζ ιεηνήζεζξ δζεβπεζνδηζηά.

Εικόνα 6-5 Λήςεηο κε ηελ κέζνδν M-mode ζηελ θαξσηίδα πξηλ (Α) θαη κεηά (Β) ηελ δεκηνπξγία ΑΦΔ. ηελ εηθφλα
εκθαλίδεηαη επίζεο θαη ε ιήςε B-mode πάλσ απφ ηελ M-mode θαηαγξαθή, πνπ πιεξνθνξεί ζρεηηθά κε ηελ γσλία θαη
ην ζεκείν πξφζπησζεο ηεο δέζκεο πάλσ ζην αγγείν. ηελ αξηζηεξή εηθφλα δηαθξίλεηαη ην πξφβιεκα ηεο απψιεηαο
πιεξνθνξηψλ θαηά ηελ δηαζηνιή, δειαδή ηα θελά ρσξίο ρξψκα (ηαρχηεηεο), ελψ ζηελ δεμηά θαίλεηαη ην πξφβιεκα ηνπ
aliasing, φπνπ εληφο ηεο πεξηνρήο ησλ κέγηζησλ ηαρπηήησλ (θίηξηλν) εκθαλίδνληαη θαη πεξηνρέο αξλεηηθψλ ηαρπηήησλ
(αλνηρηφ γαιάδην) ρσξίο λα παξεκβάιεηε πεξηνρή κεδεληθή ηαρχηεηαο (καχξν).

Εικόνα 6-6 Λήςεηο κε ηελ κέζνδν M-mode ζηελ θαξσηίδα πξηλ (Α) θαη κεηά (Β) ηελ δεκηνπξγία ΑΦΔ. ηελ παξνχζα
εηθφλα δελ δηαθξίλεηαη ε ιήςε B-mode, δηφηη έρνπκε εζηηάζεη πάλσ ζηελ M-mode θαηαγξαθή, κε ζθνπφ λα έρνπκε
φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηαρχηεηα. ηελ αξηζηεξή εηθφλα, δηαθξίλεηαη ην πξφβιεκα
ηεο απψιεηαο πιεξνθνξηψλ θαηά ηελ δηαζηνιή, δειαδή ηα θελά ρσξίο ρξψκα (ηαρχηεηεο), ελψ ζηελ δεμηά δηαθξίλεηαη
πσο αληηκεησπίζηεθε ην πξφβιεκα ηνπ aliasing, κε ηελ θαηάιιειε αιιαγή ζηελ θιίκαθα. Σν εχξνο ησλ ηαρπηήησλ,
πνπ απνηππψλνληαη, δελ κεηαβιήζεθε, άιιαμαλ φκσο ηα αθξφηαηα ησλ ηαρπηήησλ εηο βάξνο ησλ αξλεηηθψλ
ηαρπηήησλ, πνπ έηζη θαη αιιηψο δελ πθίζηαληαη ζ' απηήλ ηελ πεξίπησζε.
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6.3.2 Κώδηθαο MATLAB
6.3.2.1 mmode2profil.m
Σμ πνυβναιια αοηυ έπεζ ςξ είζμδμ ηδκ θήρδ color Μ-mode ηαζ ςξ έλμδμ ημκ πίκαηα
ηαποηήηςκ βζα ηδκ πενζμπή πμο επζθέπεδηε. Ανπζηά εζζάβμοιε ηα δεδμιέκα ηαζ εημζιάγμοιε ηδκ
εζηυκα βζα επελενβαζία. Έηζζ, βίκεηαζ εζζαβςβή ηςκ ακαβηαίςκ ελςηενζηχκ ιεηααθδηχκ βζα
ημοξ οπμθμβζζιμφξ πμο εα επαημθμοεήζμοκ, υπςξ δ βςκία δέζιδξ οπενήπμο ηαζ αββείμο
(Theta), ημ ζημζπεζχδεξ ιήημξ δζααάειζζδξ ηδξ ηθίιαηαξ αάεμοξ (L) ηαζ πνυκμο (Lt) ηαεχξ ηαζ
ημ άκς (Upvel) ηαζ ηάης (Lowvel) υνζμ ηαπφηδηαξ ηδξ ηθίιαηαξ, πμο πανμοζζάγεζ ηδκ
δζααάειζζδ πνςιάηςκ. Έπεζηα, θμνηχκεηαζ ημ video (AviName), πμο πενζέπεζ ηδκ εζηυκα color
M-mode, πμο αθαζνείηαζ (Picture) βζα πεναζηένς επελενβαζία. 6
Ζ επελενβαζία ανπίγεζ ιε ημ κα ηναηάιε απυ ηδκ εζηυκα ιυκμ ηα ηιήιαηα πμο έπμοκ
ζδιαζία βζα ημκ ζημπυ ιαξ, δδθαδή ηδκ ηθίιαηα πνχιαημξ ηαζ ημ ιένμξ ηδξ εζηυκαξ πμο έπεζ
ηα έβπνςια pixel, ηα μπμία εα ακαθφζμοιε. Έηζζ, απυ ηδκ ηθίιαηα πνχιαημξ ηαζ ηδκ ακχηαηδ
(Upvel) ηαζ ηαηχηαηδ (Lowvel) ηαπφηδηα ηάεε πνχια ακηζζημζπίγεηαζ ζε ιζα ηαπφηδηα. Έπεζηα,
απυ ηδκ εζηυκα ηδξ M-mode θήρδξ επζθέβμοιε ημ ηιήια πμο εα ελεηαζηεί, ημ μπμίμ εα πνέπεζ
κα απμηεθείηαζ απυ έκα αηέναζμ ανζειυ ηανδζαηχκ ηφηθςκ.
ηδκ ζοκέπεζα βίκεηαζ αθαίνεζδ απυ ηδκ εζηυκα δζαθυνςκ pixel, πμο είκαζ ευνοαμξ ή
απθχξ άπνδζηα βζα ηδκ ακάθοζδ ιαξ, χζηε κα ιδκ ζπαηαθάηαζ πμθφηζιμξ οπμθμβζζηζηυξ
πνυκμξ. Έηζζ, αθαζνμφκηαζ πνχημκ ηάπμζα pixel πμο απμηεθμφκ εκδεζηηζηέξ βναιιέξ ημο αάεμοξ
εκηυξ ηδξ εζηυκαξ. Έπεζηα, δδιζμονβμφιε ιζα ιάζηα (ColMask), δδθαδή έκα δοαδζηυ πίκαηα ιε
ηζιέξ 0 ηαζ 1, δ μπμία ιδδεκίγεζ υζα pixel δεκ είκαζ έβπνςια. Χξ ιδ έβπνςιμ ή βηνίγμ ηαθμφιε
ημ pixel πμο έπεζ RGB (Red Blue Green) ηζιέξ ίζεξ ιεηαλφ ημοξ. Δλαζηίαξ υιςξ δζαθυνςκ
ζθαθιάηςκ, πανυθμ πμο δ εζηυκα είκαζ tif, άνα αζοιπίεζηδ, οπάνπμοκ βηνζ pixel πμο δεκ έπμοκ
ηζιέξ RGB αηνζαχξ ίδζεξ, αθθά δζαθένμοκ θίβμ. Γζα κα οπενηενάζμοιε ημ πνυαθδια αοηυ
εζζάβμοιε ιζα πανάιεηνμ ακμπήξ (Grayscale), βζα ημ ηζ αηνζαχξ εεςνμφιε έβπνςιμ pixel.
Έπεζηα, ηάκμοιε έκα θζθηνάνζζια ηδξ ιάζηαξ αοηυιαηα ιε εκζςιαηςιέκμοξ αθβυνζειμοξ
MATLAB ηαζ πεζνμηίκδηα, βζα ηδκ πενίπηςζδ ιεβάθςκ πενζμπχκ εμνφαμο. Ζ ιάζηα, πμο
ηεθζηά πνμηφπηεζ, πμθθαπθαζζάγεηαζ ιε ηδκ εζηυκα απμηθείμκηαξ πνμαθδιαηζηά pixel ηαζ
εημζιάγμκηαξ ηδκ βζα ημ επυιεκμ ζηάδζμ.

6

Μέζα ζε πανέκεεζδ αάγς ημ υκμια ηδξ ιεηααθδηήξ υπςξ πνδζζιμπμζείηαζ ζημκ ηχδζηα MATLAB.
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ηδκ ζοκέπεζα αημθμοεεί ιεηαηνμπή ηςκ έβπνςιςκ pixel ζε ηαπφηδηεξ ηαζ έηζζ απυ
έκακ ηνζδζάζηαημ πίκαηα, υπμο απμεδηεφμκηαζ μζ ηζιέξ RGB (έκαξ δζζδζάζηαημξ πίκαηαξ βζα
ηάεε πνχια: ηυηηζκμ, πνάζζκμ ηαζ ιπθε), ηαηαθήβμοιε ζε έκα δζζδζάζηαημ πίκαηα υπμο
απμεδηεφμκηαζ μζ ηζιέξ ηςκ ηαποηήηςκ. Ζ ιεηαηνμπή βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ακηζζημζπία
πνχιαημξ-ηαπφηδηαξ, πμο έπεζ επζηεοπεεί πνμδβμοιέκςξ ηαηά ηδκ επελενβαζία ηδξ ηθίιαηαξ
ηςκ πνςιάηςκ. Έηζζ, εθέβπεηαζ ημ ηάεε έβπνςιμ pixel ηδξ εζηυκαξ ιε υθα ηα πνχιαηα πμο
οπάνπμοκ ζηδκ ηθίιαηα ηαπφηδηαξ (πάκς δελζά), έκα πνμξ έκα, ιέπνζ κα ανεεεί ημ πνχια πμο
ηαζνζάγεζ πενζζζυηενμ ηαζ ημ μπμίμ εα δχζεζ ηεθζηά ηδκ ηαπφηδηα ημο ζημ ελεηαζεέκ pixel ηδξ
θήρδξ.
Έκα πνυαθδια ηςκ θήρεςκ, ηάπμζεξ θμνέξ, είκαζ ημ υηζ μζ ηαπφηδηεξ ζηδκ δζαζημθζηή
θάζδ είκαζ ιδδεκζηέξ ζε ιεβάθα πνμκζηά δζαζηήιαηα. Ζ ιδδεκζηή ηαπφηδηα είκαζ έκα πζεακυ
εκδεπυιεκμ βζα ηδκ δζαζημθζηή θάζδ (πνζκ ΑΦΔ), δεκ ελδβείηαζ υιςξ δ οπεναμθζηά ιεβάθδ
δζάνηεζα ηδξ. Σμ ζθάθια αοηυ, μθείθεηαζ ζημ θίθηνμ παιδθχκ ηαποηήηςκ ημο ημζπχιαημξ, πμο
αθαζνεί εκ βέκεζ ηαζ ηάπμζεξ παιδθέξ ηαπφηδηεξ νμήξ ημο αίιαημξ. Γζα ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ
ιεηααθδηχκ ηαπφηδηαξ, ημ θαζκυιεκμ αοηυ δεκ είκαζ ιεβάθμ πνυαθδια, αθμφ δ φπανλδ
ιδδεκζηχκ ηαποηήηςκ είκαζ πζεακή. Ακηίεεηα υιςξ, βζα ηδκ δζάιεηνμ είκαζ μοζζαζηζηυ ημ
πνυαθδια, ιζαξ ηαζ μ απυημιμξ ιδδεκζζιυξ ηδξ δζαιέηνμο δεκ έπεζ θοζζηυ κυδια. Έηζζ, ζε ιζα
πνμζπάεεζα κα λεπενάζμοιε ημ πνυαθδια, υηακ εκημπίγμοιε υηζ βζα ιζα δεδμιέκδ πνμκζηή
ζηζβιή μ ανζειυξ ηςκ έβπνςιςκ pixel ηδξ βναιιήξ είκαζ ιζηνυηενμξ απυ ημ nvel*nnzmax, υπμο
nnzmax είκαζ μ ανζειυξ ηςκ pixel βζα ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ιέβζζηδξ δζαιέηνμο ηαζ nvel μ θυβμξ
(ηαεμνίγεηαζ απυ ειάξ) ηδξ εθάπζζηδξ απμδεηηήξ δζαιέηνμο πνμξ ηδκ ιέβζζηδ, ηυηε
ακηζηαεζζημφιε ηα pixel αοηά ιε ημ ζηαειζζιέκμ ιέζμ υνμ ηςκ pixel ηςκ ηνζχκ πνμδβμφιεκςκ
πνμκζηχκ ζηζβιχκ.
Άθθμ πνυαθδια πμο παναηδνείηαζ ζοπκά ζηζξ εζηυκεξ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ ζηα μνζαηά
έβπνςια pixel ειθακίγεηαζ πμθφξ ευνοαμξ, ςξ ακελήβδηεξ ορδθέξ ηαζ ανκδηζηέξ ηαπφηδηεξ
(Δζηυκα 6-7). Γζα κα θφζμοιε ημ γήηδια αοηυ, μνίγμοιε πνχηα πμζα pixel εα εεςνδεμφκ
μνζαηά, ιε ηδκ αμήεεζα ηδξ παναιέηνμο πάπμοξ (radius). Έπεζηα, αθαζνμφκηαζ μζ οπεναμθζηά
ορδθέξ ηαζ ανκδηζηέξ ηαπφηδηεξ ηςκ μνίςκ, ζφιθςκα ιε δφμ παναιέηνμοξ εοαζζεδζίαξ
(noisevel1 ηαζ noisevel2).
Σέθμξ, δδιζμονβείηαζ ιζα ιάζηα ελμιάθοκζδξ ηςκ μνίςκ (SmoothMask), πμο ζημπεφεζ
ζηδκ αθαίνεζδ έκημκςκ αζπιχκ απυ ηα έβπνςια pixel ηςκ μνίςκ. Ο ααειυξ ηαηά ημκ μπμίμκ
ελμιαθφκμκηαζ ηα υνζα ηαεμνίγεηαζ απυ ιζα πανάιεηνμ (smoothfact), ιε ζημπυ κα αθαζνεεμφκ
ιεκ ιειμκςιέκεξ έκημκεξ αζπιέξ, πςνίξ υιςξ κα ιεηααθδεμφκ μοζζαζηζηά ηα υνζα, βζαηί απυ ηα
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υνζα άθθςζηε εα οπμθμβζζημφκ ηεθζηά μζ δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ. Έηζζ, μνίγμκηαζ κέα υνζα βζα ημ
ηζκμφιεκμ νεοζηυ, ιε ηδκ αθαίνεζδ παθαζμηένςκ pixel ηαζ ηδκ πνμζεήηδ κέςκ, ηςκ μπμίςκ δ
ηζιή μνίγεηαζ ςξ μ ιέζμξ υνμξ ηςκ βφνς pixel. Μεηά μ θζθηνανζζιέκμξ πίκαηαξ ηςκ ηαποηήηςκ
ελάβεηαζ ζημ ανπείμ profilB5.mat βζα κα βίκεζ δ δεφηενδ θάζδ ηςκ οπμθμβζζιχκ.

Εικόνα 6-7 Μηα εηθφλα απφ ιήςε M-mode, φπνπ έρεη απνκνλσζεί ε πεξηνρή ελδηαθέξνληνο γηα πεξαηηέξσ
επεμεξγαζία απφ ην πξφγξακκα MATLAB. Σαπηφρξνλα, ζην θάησ ηνίρσκα δηαθξίλνληαη αθχζηθα πςειέο θαη
αξλεηηθέο ηαρχηεηεο, ηηο νπνίεο ν θψδηαο αθαηξεί κεηά απφ θαηάιιειε ξχζκηζε ησλ δχν παξακέηξσλ επαηζζεζίαο.

250

Εικόνα 6-8 Σν δνκηθφ δηάγξακκα ηνπ θψδηθα MATLAB profcalc.m, πνπ εμεηάδεηαη ζην παξφλ θεθάιαην.
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6.3.2.2 profcalc.m
Σμ πνυβναιια profcalc.m είκαζ δ ζοκέπεζα ημο mmode2profil.m, απθχξ έβζκε πςνζζιυξ,
χζηε ζηδκ πενίπηςζδ ζθάθιαημξ κα ιδκ βίκμοκ ελανπήξ υθμζ μζ έςξ ηχνα οπμθμβζζιμί. Ανπζηά
θμνηχκμκηαζ ζημ πνυβναιια μζ απαναίηδηεξ ιεηααθδηέξ, έπεζηα βίκεηαζ ακηζζημίπδζδ ηςκ pixel
ιε ηζξ πναβιαηζηέξ ιμκάδεξ ηαζ ηέθμξ μ οπμθμβζζιυξ ηςκ ιεβεεχκ ηαζ ελαβςβή ημοξ ζε ανπείμ.
Ακαθοηζηυηενα, θμνηχκμκηαζ πάθζ μζ ελςηενζηέξ ιεηααθδηέξ ημο πνμβνάιιαημξ: ημ
ζημζπεζχδεξ ιήημξ δζααάειζζδξ ημο αάεμοξ (L) ηαζ ημο πνυκμο (Lt) ηαεχξ ηαζ δ βςκία
πνυζπηςζδξ (Theta). Πένακ ημφημο, εζζάβμκηαζ ζημ πνυαθδια ηα ακαβηαία απμηεθέζιαηα ημο
πνμδβμφιεκμο πνμβνάιιαημξ, υπςξ μ πίκαηαξ ηαποηήηςκ (profilB5), δ ανπζηή εζηυκα
επελενβαζίαξ

(Picture),

μζ

δζαζηάζεζξ

ηδξ

πενζμπήξ

εκδζαθένμκημξ

(NumRoiCols,

NumRoiRows) ηαζ ηα κέα ακχηαηα (Maxima) ηαζ ηαηχηαηα (Minima) υνζα, πμο
δδιζμονβήεδηακ ςξ απμηέθεζια ηδξ ελμιάθοκζδξ.
Σμ επυιεκμ αήια είκαζ κα βίκεζ ακηζζημίπδζδ ηςκ pixel ιε ηζξ πναβιαηζηέξ δζαζηάζεζξ.
Πνμημφ βίκεζ αοηυ υιςξ, είκαζ ακαβηαίμ κα αθαζνεεεί ημ ECG απυ ηδκ εζηυκα, βζαηί ιπενδεφεζ
ημκ πνήζηδ ηαζ ημ πνυβναιια. Όζηενα, μ πνήζηδξ μνίγεζ πεζνμηίκδηα ηδκ εέζδ ημο άλμκα
αάεμοξ ηαζ ιε ηδκ βκχζδ ηδξ δζααάειζζδξ L οπμθμβίγεηαζ μ θυβμξ cm/pixel. Πανυιμζα
εκενβμφιε ηαζ βζα ημκ άλμκα ημο πνυκμο, ηαηαθήβμκηαξ ζηδκ ηζιή ημο θυβμο sec/pixel. Πνζκ
πνμπςνήζμοιε ζημ ηονίςξ ηιήια ημο πνμβνάιιαημξ, βζα επμπηζηυ έθεβπμ, ζπεδζάγμκηαζ επί ηδξ
μευκδξ ηα δζαδμπζηά πνμθίθ ηαπφηδηαξ βζα ηάεε πνμκζηή ζηζβιή, εκχ ηαοηυπνμκα οπμθμβίγεηαζ
ημ ηέκηνμ ηάεε πνμθίθ.
ηδκ ζοκέπεζα, επαημθμοεμφκ μζ ααζζημί οπμθμβζζιμί ημο πνμβνάιιαημξ. Γζα ηάεε
πνμκζηή ζηζβιή, πμο ζδιαίκεζ βζα ηάεε ζηήθδ έβπνςιςκ pixel ηδξ εζηυκαξ, οπμθμβίγεηαζ δ
ιέβζζηδ ηαζ ιέζδ ηαπφηδηα ηαεχξ ηαζ δ δζάιεηνμξ ιε ηδκ πανμπή. Σα ηνία πνχηα ιεβέεδ
θμβανζάγμκηαζ ζπεηζηά εφημθα, βζα ηδκ πανμπή υιςξ δ δζαδζηαζία είκαζ ανηεηά πμθφπθμηδ.
Γζα ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ πανμπήξ πάκς ζηδκ εβηάνζζα δζαημιή, βίκεηαζ δ εεχνδζδ
αλμκζηήξ ζοιιεηνίαξ βζα ημ πνμθίθ (Δζηυκα 6-4). Μεηά, ιε αάζδ ημ ηέκηνμ ηδξ ηάεε ηάεεηδξ
βναιιήξ, πενζζηνέθμοιε κμδηζηά ηδκ ζηήθδ ηςκ έβπνςιςκ pixel, δδιζμονβχκηαξ έκακ ηοηθζηυ
δίζημ, πμο απμηεθείηαζ απυ νμδέθεξ πάπμοξ ίζμο ιε έκα pixel (Δζηυκα 6-9). Ζ ηάεε νμδέθα ηαηά
ιήημξ υθδξ ηδξ πενζθένεζάξ ηδξ, εεςνείηαζ υηζ έπεζ ηδκ ίδζα ηαπφηδηα, ιε ηζιή ίζδ ιε αοηή ημο
ιέζμο υνμο ηςκ δφμ ακηζδζαιεηνζηχκ ηαποηήηςκ (Ui ηαζ U-i), πμο ακηζζημζπμφκ ζημ pixel i ηαζ i. To άενμζζια ηςκ παναπάκς πανμπχκ δίκεζ ηδκ ζοκμθζηή πανμπή ζηδ δζαημιή ηδ δεδμιέκδ
πνμκζηή ζηζβιή. φιθςκα θμζπυκ ιε ηα παναπάκς:
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υπμο:

UiP δ ζοκζζηχζα ηδξ ηαπφηδηαξ ηαηά ηδκ δζεφεοκζδ ηδξ δέζιδξ ημο οπένδπμο Doppler
(θαζκμιεκζηή ηαπφηδηα), πμο ακηζζημζπεί ζημ pixel i,
U iT δ ζοκζζηχζα ηδξ ηαπφηδηαξ ηαηά ηδκ δζεφεοκζδ ηδξ δέζιδξ ημο οπένδπμο Doppler

(θαζκμιεκζηή ηαπφηδηα), πμο ακηζζημζπεί ζηδκ νμδέθα (Track) ηςκ pixel i ηαζ –i,
UiP

UiP
cos

δ απυθοηδ ηζιή ηδξ ηαπφηδηαξ (πναβιαηζηή ηαπφηδηα), πμο ακηζζημζπεί ζημ pixel i

(αοηέξ είκαζ μζ ηζιέξ πμο έπμοκ απμεδηεοηεί ηαζ ζημκ πίκαηα ηαποηήηςκ profilB5.mat),
UiT

UiT
cos

UiP

U
2

iP

δ απυθοηδ ηζιή ηδξ ηαπφηδηαξ (πναβιαηζηή ηαπφηδηα), πμο ακηζζημζπεί

ζηδκ νμδέθα (Track) ηςκ pixel i ηαζ –i,

r ημ ιήημξ, ηαηά ηδκ δζεφεοκζδ ημο οπένδπμο Doppler, πμο ακηζζημζπεί ζηδκ ηάεεηδ πθεονά
ημο ηάεε pixel,

r ' sin

r ημ ιήημξ, ηαηά ηδκ δζεφεοκζδ ηδκ ηάεεηδ ζημ αββείμ, πμο ακηζζημζπεί ζηδκ

ηάεεηδ πθεονά ημο ηάεε pixel,
Γκςνίγμκηαξ ηχνα ηδκ ηοιαημιμνθή πανμπήξ, δζαιέηνμο, ιέβζζηδξ ηαζ ιέζδξ ηαπφηδηαξ
οπμθμβίγμοιε ηδκ πνμκζηά ιέβζζηδ ηαζ εθάπζζηδ ηζιή ηςκ ιεβεεχκ, ςξ ημ ιέζμ υνμ ηςκ ημπζηχκ
ιέβζζηςκ ηαζ εθάπζζηςκ, ακηίζημζπα, πμο επζθέβμκηαζ απυ ημ πνήζηδ ιε ημκ ηένζμνα ημο mouse
πάκς ζηα δζαβνάιιαηα ηςκ ηοιαημιμνθχκ. Όζηενα, βκςνίγμκηαξ ηα αηνυηαηα οπμθμβίγμοιε
ημ εφνμξ δζαηφιακζδξ ηςκ ιεβεεχκ ηαεχξ ηαζ ηδκ πνμκζηά ιέζδ ηζιή ακά ηανδζαηυ ηφηθμ. Σα
ιεβέεδ αοηά απμεδηεφμκηαζ ζημ ανπείμ Results1.dat.
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Εικόνα 6-9 ηα αξηζηεξά, κηα θάζεηε ζηήιε απφ ηελ ιήςε M-mode, ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί ην θέληξν θαη έρνπλ
αξηζκεζεί ηα pixel κε βάζε απηφ, ελψ ζηα δεμηά, παξηζηάλεηαη ε ζεσξεηηθή δηαηνκή, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ
πξνεγνχκελε γξακκή, φηαλ δερηνχκε ηελ χπαξμε αμνληθήο ζπκκεηξίαο.

Εικόνα 6-10 Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ κεγεζψλ ηεο ιήςεο Doppler, φπσο
κεηξνχληαη απφ ηνλ ππέξερν, θαη ησλ πξαγκαηηθψλ ηνπο δηαζηάζεσλ: ζηα αξηζηεξά ε ζρέζε πνπ δηέπεη ηα κήθε, ελψ
ζηα δεμηά ε ζρέζε ησλ ηαρπηήησλ.
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Εικόνα 6-11 Πξνθίι ηαρχηεηαο ζε ηπραίεο ρξνληθέο ζηηγκέο, φπσο ππνινγίζηεθαλ απφ ηνλ εμεηαδφκελν θψδηθα
MATLAB.

Εικόνα 6-12 Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θψδηθα profcalc.m: πάλσ αξηζηεξά ε κέζε ηαρχηεηα,
πάλσ δεμηά ε νγθνκεηξηθή παξνρή θαη θάησ αξηζηεξά ε δηάκεηξνο, σο ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ γηα ηέζζεξηο
θαξδηαθνχο θχθινπο. Σα απνηειέζκαηα απηά πξνέθπςαλ απφ ηελ ιήςε M-mode, πνπ θαίλεηαη θάησ δεμηά.
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Εικόνα 6-13 Σν δνκηθφ δηάγξακκα ηνπ θψδηθα MATLAB profcalc.m, πνπ εμεηάδεηαη ζην παξφλ θεθάιαην.
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6.3.2.3 Totalprofil.m
ημ πνυβναιια αοηυ οπμθμβίγεηαζ δ ιέβζζηδ, εθάπζζηδ, ιέζδ ηζιή ηαεχξ ηαζ ημ εφνμξ
ηδξ δζαηιδηζηήξ ηάζδξ ηαζ ημο νοειμφ βςκζαηήξ παναιυνθςζδξ. Ανπζηά βίκεηαζ δ εζζαβςβή
ηςκ δεδμιέκςκ, ηδξ βςκίαξ οπενήπμο ηαζ αββείμο (Theta), ημο δοκαιζημφ ζλχδμοξ (visco), αθθά
ηαζ ιεηααθδηχκ πμο οπμθμβίζηδηακ ζηα πνμδβμφιεκα πνμβνάιιαηα, υπςξ μ πίκαηαξ ηςκ
ηαποηήηςκ (profilB5.mat), πμο οπμθμβίζηδηε ζημ mmode2profil.m, αθθά ηαζ ημ δζάκοζα ημο
πνυκμο (Time) ιαγί ιε ημκ θυβμ ημο αάεμοξ (pixratio) ηαζ ημο πνυκμο (pixtratio) πνμξ ηα pixel,
πμο οπμθμβίζηδηακ ζημ profcalc.m.
ηδκ ζοκέπεζα αημθμοεεί μ ααζζηυξ ανυβπμξ ημο πνμβνάιιαημξ, υπμο οπμθμβίγμκηαζ μζ
δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ βζα ηάεε πνμκζηή ζηζβιή. Ο ανυβπμξ δζαηνέπεζ, ιζα πνμξ ιζα, ηδκ ηάεε ζηήθδ
ηδξ θήρδξ, πνμζανιυγμκηαξ ζηα πνμθίθ ημ πμθοχκοιμ ηδξ επζθμβήξ ιαξ, εκχ ζηα άηνα βίκεηαζ
πνμζδζμνζζιυξ ηδξ πνχηδξ παναβχβμο, πμο είκαζ ίζδ ιε ημκ νοειυ βςκζαηήξ παναιυνθςζδξ, μ
μπμίμξ πμθθαπθαζζαγυιεκμξ ιε ημ δοκαιζηυ ζλχδεξ, δίκεζ ηδκ δζαηιδηζηή ηάζδ ζημ πάκς ηαζ
ηάης ημίπςια. Ζ ζοκμθζηή δζαηιδηζηή ηάζδ οπμθμβίγεηαζ ςξ δ ιέζδ ηζιή ηςκ ηάζεςκ ζημ άκς
ηαζ ηάης ημίπςια. Έηζζ, ηαηαθήβμοιε ζηζξ ηοιαημιμνθέξ ηςκ δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ, πμο
ζπεδζάγμκηαζ ζε δζαβνάιιαηα ιαγί ιε ημκ ζοκηεθεζηή πνμζδζμνζζιμφ R2, πμο ιαξ πθδνμθμνεί
βζα ηδκ πμζυηδηα ηδξ πνμζανιμβήξ (Δζηυκα 6-14).
Αθμφ

οπμθμβζζημφκ

μζ

ηοιαημιμνθέξ,

αημθμοεεί

μ

πνμζδζμνζζιυξ

ηςκ

παναηηδνζζηζηχκ ηζιχκ ημοξ. Πνχημκ, ζπεδζάγεηαζ δ μθζηή δζαηιδηζηή ηάζδ ζε έκα δζάβναιια,
πάκς ζε αοηυ επζθέβμκηαζ ηα ημπζηά ιέβζζηα ηαζ εθάπζζηα ακά ηανδζαηυ ηφηθμ. Έπεζηα,
οπμθμβίγεηαζ δ ηεθζηή ιέβζζηδ ηαζ εθάπζζηδ ηζιή ηδξ ηάζδξ, ςξ ηδκ ιέζδ ηζιή ηςκ ημπζηχκ
ιεβίζηςκ ηαζ εθαπίζηςκ ακηίζημζπα. Με αοηά ηα δεδμιέκα πνμζδζμνίγμοιε φζηενα ηαζ ημ εφνμξ
δζαηφιακζδξ, εκχ δ ιέζδ ηζιή πνμηφπηεζ ςξ μ ιέζμξ υνμξ ηςκ ηζιχκ ηάεε πνμκζηήξ ζηζβιήξ.
Σέθμξ, απμεδηεφμκηαζ αοηέξ μζ ηζιέξ ηςκ ιεηααθδηχκ ζημ ανπείμ Results2.dat.
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Εικόνα 6-14 Οη δηαηκεηηθέο ηάζεηο γηα 2νπ βαζκνχ πνιπψλπκν ζην άλσ ηνίρσκα (πάλσ αξηζηεξά), θάησ ηνίρσκα
(θάησ αξηζηεξά) θαη ζπλνιηθφ ηνίρσκα (πάλσ δεμηά) θαζψο θαη ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ R2 ηνπ πνιπσλχκνπ
πξνζαξκνγήο (θάησ δεμηά) γηα θάζε πξνθίι ηαρχηεηαο.

Εικόνα 6-15 Οη δηαηκεηηθέο ηάζεηο γηα 4νπ βαζκνχ πνιπψλπκν ζην άλσ ηνίρσκα (πάλσ αξηζηεξά), θάησ ηνίρσκα
(θάησ αξηζηεξά) θαη ζπλνιηθφ ηνίρσκα (πάλσ δεμηά) θαζψο θαη ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ R2 ηνπ πνιπσλχκνπ
πξνζαξκνγήο (θάησ δεμηά) γηα θάζε πξνθίι ηαρχηεηαο. ηελ εηθφλα απηή εμεηάζηεθε ην ίδην δψν κε εθείλν ηεο
πξνεγνχκελεο εηθφλαο.

258

Εικόνα 6-16 Σν δνκηθφ δηάγξακκα ηνπ θψδηθα MATLAB wss.m, πνπ εμεηάδεηαη ζην παξφλ θεθάιαην.
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6.3.3 Μεηξήζεηο Παικίθνπ Doppler
Μεηεβπεζνδηζηά, πένα απυ ηζξ M-mode ακαθφζεζξ έβζκακ ηαζ ιεηνήζεζξ ιε ημκ
παθιζηυ οπένδπμ Doppler, πνζκ ηδκ ΑΦΔ ζηδκ ηανςηίδα ηαζ ιεηά ηδκ ΑΦΔ ηεκηνζηά.
Ανπζηά, επζθεπεήηακ μζ ηαθφηενεξ ηαηαβναθέξ, υπςξ ηαζ βζα ημκ M-mode οπένδπμ. ηδκ
ζοκέπεζα, αολήεδηε ζημ ιέβζζημ ημ ηένδμξ ημο Doppler ζήιαημξ, εκχ ηαοηυπνμκα
πενζμνίζηδηε μ βφνς ευνοαμξ ιε ηδκ αφλδζδ ημο θίθηνμο Reject. Έπεζηα, ιε ημκ
εκζςιαηςιέκμ αθβυνζειμ ημο οπενδπμηανδζμβνάθμο, οπμθμβίζηδηε αοηυιαηα δ
ηοιαημιμνθή ηδξ πνμκζηήξ ιεηααμθήξ ηδξ ιέβζζηδξ ηαζ ιέζδξ ηαπφηδηαξ ημο πνμθίθ, πμο
πανζζηάκεηαζ πάκς ζημ θάζια ζοπκμηήηςκ Doppler. Δπίζδξ, μνίζηδηακ ηνεζξ δζαδμπζημί
ηανδζαημί ηφηθμζ, βζα ημοξ μπμίμοξ οπμθμβίζηδηακ μζ ιέζεξ ηζιέξ ηςκ δφμ παναπάκς
ηοιαημιμνθχκ, TAMAX ηαζ ΣΑΜΔΑΝ, ηαεχξ ηαζ μζ ιέζεξ ηζιέξ ηςκ ιέβζζηςκ (PS) ηαζ
μζ εθάπζζηςκ (MD) ηαποηήηςκ, πμο ειθακίγμκηαζ ακά ηανδζαηυ ηφηθμ. Οζ ιεηνήζεζξ ιε ημ
πνυβναιια ημο οπενδπμηαδζμβνάθμο μθμηθδνχεδηακ ιε ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ
μβημιεηνζηήξ πανμπήξ (VFLOW), πμο απαζηεί ημκ πνμηαεμνζζιυ ηδξ δζαιέηνμο
(DIAMETER) ιε ηδκ αμήεεζα ηδξ έκεεηδξ εζηυκαξ B-mode, πμο οπάνπεζ πάκς απυ ηδκ
θήρδ ημο παθιζημφ οπένδπμο. Γζα πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ, μ ακαβκχζηδξ
παναπέιπεηαζ ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, υπμο βίκεηαζ θεπημιενέζηενδ ελέηαζδ ηςκ
ιεηνήζεςκ παθιζημφ Doppler.
Οζ δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ δεκ οπμθμβίζηδηακ ιέζα απυ ημ θμβζζιζηυ, αθθά ιεηέπεζηα
ιε ηδκ εεχνδζδ νμήξ Poiseuille, ζφιθςκα ιε ηδ ζπέζδ:
8

u
d

υπμο η δ δζαηιδηζηή ηάζδ, ι ημ δοκαιζηυ ζλχδεξ, u δ ιέζδ ηαπφηδηα ηαζ d δ δζάιεηνμξ.

6.4 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
6.4.1 M-mode Απνηειέζκαηα
Σα απμηεθέζιαηα ηςκ οπμθμβζζιχκ, πμο έβζκακ ιέζς ημο ηχδζηα πανμοζζάγμκηαζ
ζημ πανυκ ηεθάθαζμ. ημκ παναηάης πίκαηα θαίκμκηαζ ζοκμπηζηά μζ ιέζεξ ηζιέξ ηςκ
ιεβεεχκ, πμο οπμθμβίζηδηακ ιαγί ιε ημ ηοπζηυ ημοξ ζθάθια, βζα ηδκ ηαηάζηαζδ πνζκ ηαζ
ιεηά ηδκ δδιζμονβία ΑΦΔ ζημ ηεκηνζηυ ζηέθεπμξ ηδξ ημζκήξ ηανςηίδαξ.
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ηα επυιεκα ηεθάθαζα εα βίκεζ ζφβηνζζδ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ ηζιέξ ηςκ ιεβεεχκ,
υπςξ οπμθμβίζηδηακ απυ ημκ παθιζηυ Doppler. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δεκ ήηακ δοκαηή
δ ζφβηνζζδ ιε υθα ηα ιεβέεδ πμο πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίκαηαξ 6-1, δζυηζ δ ιέεμδμξ
Doppler εηηζιάεζ έκα πενζμνζζιέκμ πθήεμξ ιεηααθδηχκ. Ανπζηά, εα βίκεζ ακηζπανάεεζδ
ηςκ επζθεβιέκςκ παναιέηνςκ ιε νααδμβνάιιαηα ηαζ έπεζηα ιε ηαηάθθδθα ζηαηζζηζηά
ηεζη εα ελαηνζαςεεί ακ δζαθένμοκ ζδιακηζηά ιεηαλφ ημοξ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ δφμ
ιεευδςκ. ηδκ ζοκέπεζα εα βίκεζ βναιιζηή ζοζπέηζζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ιε ηζξ δφμ
ιεευδμοξ ηαζ εα εθεβπεεί μ ααειυξ ζοζπέηζζδξ. Σέθμξ εα βίκεζ ηαζ ζοζπέηζζδ ηαζ ιε
ζζημθμβζηά δεδμιέκα.
Πίνακας 6-1 Οη κέζεο ηηκέο ησλ κεγεζψλ πνπ ππνινγίζηεθαλ κε ην ηππηθφ ηνπο ζθάικα πξηλ θαη κεηά ηελ
δεκηνπξγία ΑΦΔ
Υρονικά Μέγιζηη

Πριν Α ΦΕ

Υρονικά Μέζη

159,55

13,28

46,13

2,55

76,03

5,15

Σοπικά Μέζη
Σατύηηηα
(cm/s)

92,58

9,10

92,58

9,10

18,28

1,32

Γιάμεηρος
(cm)

0,41

0,02

0,30

0,02

0,11

0,01

121,39

9,92

257,98

0,50

0,07

1,41

Παροτή
Όγκοσ
(ml/min)
Γιαημηηικές
Σάζεις
(Pa)

Μετά Α ΦΕ Κ εντρικά

Υρονικά Δλάτιζηη

Σοπικά Μέγιζηη
Σατύηηηα
(cm/s)

802,93

3,34

71,46

0,50

13,02

0,19

Σοπικά Μέγιζηη
Σατύηηηα
(cm/s)

235,88

44,25

154,73

36,44

184,23

40,52

Σοπικά Μέζη
Σατύηηηα
(cm/s)

139,46

28,15

139,46

28,15

84,18

22,06

0,02

0,05

0,01

Γιάμεηρος
(cm)
Παροτή
Όγκοσ
(ml/min)
Γιαημηηικές
Σάζεις
(Pa)

0,39

1101,71

5,40

0,02

204,46

1,32

0,34

593,70

2,79

134,72

0,98

763,86

3,87

159,05

1,12

6.4.2 Ραβδνγξάκκαηα
6.4.2.1 M-mode vs Doppler (Πξηλ ΑΦΔ)
Γζα ηδκ ζφβηνζζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ ιεευδςκ πνδζζιμπμζήεδηακ νααδμβνάιιαηα,
υπμο πανμοζζάγμκηαζ μζ ιέζεξ ηζιέξ ηςκ ιεβεεχκ ιαγί ιε ημ ηοπζηυ ημοξ ζθάθια, πμο
απεζημκίγεηαζ ςξ νάαδμξ ζθάθιαημξ (error bar). Δπίζδξ, ιεηαλφ ηςκ ζοβηνζκυιεκςκ
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γεοβανζχκ έβζκακ paired t-test ιε ζημπυ κα αλζμθμβδεεί δ δζαθμνά πμο πανμοζζάγμοκ, ακ
είκαζ ή δεκ είκαζ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή. Σα εθηά ιεβέεδ πμο ελεηάζηδηακ είκαζ δ
ιέβζζηδ, δ εθάπζζηδ ηαζ δ ιέζδ ηζιή ηδξ πνμκζηά ιεηαααθθυιεκδξ ιέβζζηδξ ηαπφηδηαξ ημο
ζηζβιζαίμο πνμθίθ, δ ιέζδ ηζιή ηδξ πνμκζηά ιεηαααθθυιεκδξ ιέζδξ ηαπφηδηαξ ημο
ζηζβιζαίμο πνμθίθ, δ ιέζδ δζάιεηνμξ, δ ιέζδ μβημιεηνζηή πανμπή ηαεχξ ηαζ δ ιέζδ ηζιή
ηςκ δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ. Γζα υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ δ ιέεμδμξ M-mode πανμοζζάγεζ
ιζηνυηενεξ ηζιέξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ιέεμδμ Doppler, μζ δζάθμνεξ ημοξ είκαζ ζηαηζζηζηχξ
ζδιακηζηέξ. Δλαίνεζδ απμηεθεί δ πενίπηςζδ ηδξ εθάπζζηδξ ηζιήξ ηδξ πνμκζηά ιέβζζηδξ
ηαπφηδηαξ ακά ηανδζαηυ ηφηθμ (ηδκ ζοκακηήζαιε ζημ 5μ ηεθάθαζμ ιε ημ ζφιαμθμ MD),
υπμο δ ιέεμδμξ M-mode πανμοζζάγεζ ηζξ ιεβαθφηενεξ ηζιέξ.

Εικόνα 6-17 Ζ κέγηζηε θαη ε ειάρηζηε ηηκή ηεο ρξνληθά κεηαβαιιφκελεο κέγηζηεο ηαρχηεηαο ηνπ ζηηγκηαίνπ
πξνθίι κε ηελ κέζνδν M-mode θαη ηελ κέζνδν Doppler πξηλ γίλεη ε ΑΦΔ. Με αζηεξάθηα επί ηνπ δεπγαξηνχ
ραξαθηεξίδεηαη ν βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο ηεο δηαθνξάο ησλ δχν κεηξήζεσλ έλα αζηεξάθη γηα p<0.05, δχν γηα
p<0.01, θαη ηξία γηα p<0.001.

Εικόνα 6-18 Ζ κέζε ηηκή ηεο ρξνληθά κεηαβαιιφκελεο κέγηζηεο θαη κέζεο ηαρχηεηαο ηνπ ζηηγκηαίνπ πξνθίι κε
ηελ κέζνδν M-mode θαη ηελ κέζνδν Doppler πξηλ γίλεη ε ΑΦΔ. Με αζηεξάθηα επί ηνπ δεπγαξηνχ
ραξαθηεξίδεηαη ν βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο ηεο δηαθνξάο ησλ δχν κεηξήζεσλ έλα αζηεξάθη γηα p<0.05, δχν γηα
p<0.01, θαη ηξία γηα p<0.001.
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Εικόνα 6-19 Ζ κέζε ηηκή ηεο δηακέηξνπ θαη ηεο νγθνκεηξηθήο παξνρήο κε ηελ κέζνδν M-mode θαη ηελ κέζνδν
Doppler πξηλ γίλεη ε ΑΦΔ. Με αζηεξάθηα επί ηνπ δεπγαξηνχ ραξαθηεξίδεηαη ν βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο ηεο
δηαθνξάο ησλ δχν κεηξήζεσλ έλα αζηεξάθη γηα p<0.05, δχν γηα p<0.01, θαη ηξία γηα p<0.001.

Εικόνα 6-20 Ζ κέζε ηηκή ησλ δηαηκεηηθψλ ηάζεσλ ζην ηνίρσκα κε ηελ κέζνδν M-mode θαη ηελ κέζνδν
Doppler πξηλ γίλεη ε ΑΦΔ. Με αζηεξάθηα επί ηνπ δεπγαξηνχ ραξαθηεξίδεηαη ν βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο ηεο
δηαθνξάο ησλ δχν κεηξήζεσλ έλα αζηεξάθη γηα p<0.05, δχν γηα p<0.01, θαη ηξία γηα p<0.001.

6.4.2.2 M-mode vs Doppler (Μεηά ΑΦΔ)
Ζ πενίπηςζδ ιεηά ηδκ ΑΦΔ ελεηάζηδηε ηαηά πανυιμζμ ηνυπμ, δδθαδή
ζπεδζάζηδηακ ηα νααδμβνάιιαηα ηςκ δφμ ιεευδςκ βζα υθεξ ηζξ ιεηααθδηέξ ηαζ έβζκακ ηα
paired t-test βζα ημ έθεβπμ ηδξ ζδιακηζηυηδηαξ ηςκ δζαθμνχκ. Σα απμηεθέζιαηα ζηδκ
πενίπηςζδ αοηή ήηακ πμθφ δζαθμνεηζηά. Κακέκα απυ ηα ιεβέεδ δεκ πανμοζίαζε
ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ δφμ ιεευδςκ.
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Εικόνα 6-21 Ζ κέγηζηε θαη ε ειάρηζηε ηηκή ηεο ρξνληθά κεηαβαιιφκελεο κέγηζηεο ηαρχηεηαο ηνπ ζηηγκηαίνπ
πξνθίι κε ηελ κέζνδν M-mode θαη ηελ κέζνδν Doppler, αθνχ γίλεη ε ΑΦΔ πεξηθεξηθά.

Εικόνα 6-22 Ζ κέζε ηηκή ηεο ρξνληθά κεηαβαιιφκελεο κέγηζηεο θαη κέζεο ηαρχηεηαο ηνπ ζηηγκηαίνπ πξνθίι κε
ηελ κέζνδν M-mode θαη ηελ κέζνδν Doppler, αθνχ γίλεη ε ΑΦΔ πεξηθεξηθά

Εικόνα 6-23 Ζ κέζε ηηκή ηεο δηακέηξνπ θαη ηεο νγθνκεηξηθήο παξνρήο κε ηελ κέζνδν M-mode θαη ηελ κέζνδν
Doppler, αθνχ γίλεη ε ΑΦΔ πεξηθεξηθά.
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Εικόνα 6-24 Ζ κέζε ηηκή ησλ δηαηκεηηθψλ ηάζεσλ ζην ηνίρσκα κε ηελ κέζνδν M-mode θαη ηελ κέζνδν
Doppler, αθνχ γίλεη ε ΑΦΔ πεξηθεξηθά.

6.4.3 πζρεηίζεηο
Με ζημπυ, ηδκ πεναζηένς δζενεφκδζδ ηδξ ζπέζδξ ιεηαλφ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ
ιεευδμο M-mode ηαζ Doppler, ελεηάζηδηε ακ οπάνπεζ βναιιζηή ελάνηδζδ ιεηαλφ ηςκ
ιεβεεχκ. Έηζζ, ζπεδζάζηδηακ ηα δζαβνάιιαηα δζαζπμνάξ, αθθά ηαζ οπμθμβίζηδηε μ
ζοκηεθεζηήξ Pearson ηαεχξ ηαζ δ ζηαηζζηζηή ζδιακηζηυηδηα ηδξ ζοζπέηζζδξ βζα ηάεε
ιεηααθδηή πνζκ ηδκ ΑΦΔ ηαζ ιεηά ηδκ ΑΦΔ. Πένακ ηςκ ζοζπεηίζεςκ οπενήπςκ, έβζκακ
ηαζ ζοζπεηίζεζξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ ιεευδμο M-mode ιε ηα ζζημθμβζηά
απμηεθέζιαηα.

6.4.3.1 πζρεηίζεηο κε παικηθό ππέξερν
Σα

απμηεθέζιαηα ηςκ ζοζπεηίζεςκ ζοκμρίγμκηαζ ζημ παναηάης πίκαηα ηαζ

πανμοζζάγμκηαζ αηυιδ ακαθοηζηυηενα ζηα ιεηέπεζηα δζαβνάιιαηα, πμο ζοβηνίκμοκ ηα
απμηεθέζιαηα ηςκ ιεευδςκ βζα ηάεε ιεηααθδηή. Χζηυζμ, δ πενίπηςζδ πνζκ ηδκ ΑΦΔ
πανμοζζάζηδηε ιυκμ ζημκ πίκαηα, δζυηζ πανυθμ πμο μζ ζοζπεηίζεζξ είκαζ πμθφ ηαθέξ, δ
πμζυηδηα ηςκ ιεηνήζεςκ βζα ηδκ πενίπηςζδ M-mode είκαζ αιθίαμθδ, αθμφ υπςξ θάκδηε
απυ ηα νααδμβνάιιαηα οπάνπεζ ιεβάθμ ζθάθια ζηδκ ιέηνδζδ.
Σμ πθήεμξ ημο δείβιαημξ πμο ελεηάζηδηε, δδθαδή μ ανζειυξ ηςκ γχςκ πμο
οπμαθήεδηε ζηζξ ιεηνήζεζξ Doppler ηαζ M-mode, ήηακ 13. Γεκ ήηακ δοκαηυκ υιςξ κα
πνδζζιμπμζδεμφκ υθεξ μζ ιεηνήζεζξ, ηάπμζεξ αθαζνέεδηακ. ηδκ ιζα πενίπηςζδ δεκ έβζκε
ιέηνδζδ Μ-mode, εκχ ζε άθθδ μ οπεναμθζηυξ ευνοαμξ ζηδκ ιέηνδζδ δεκ επέηνεπε ηαιία
πεναζηένς ακάθοζδ. Καζ μζ δφμ παναπάκς πενζπηχζεζξ πνμθακχξ δεκ πνδζζιμπμζήεδηακ
ζε ηαιία ελεηαγυιεκδ ιεηααθδηή. Πένα υιςξ απυ αοηέξ οπήνπακ ηαζ ιεηνήζεζξ πμο
έβζκακ ηαζ ήηακ θαζκμιεκζηά ζςζηέξ, αθθά πανμοζίαγακ αηναίεξ ηζιέξ δζαιέηνμο ή
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ηαποηήηςκ. Σεθζηά, ζηδκ ζοζπέηζζδ ηςκ δζαιέηνςκ αθαζνέεδηε ιυκμ δ πενίπηςζδ ηδξ
πνμαθδιαηζηήξ δζαιέηνμο (13-2-1=10), βζα ηζξ ηαπφηδηεξ ιυκμ ημ γχμ ιε ηδκ αηναία
ηαπφηδηα (13-2-1=10), εκχ βζα ηδκ πανμπή, πμο είκαζ βζκυιεκμ ηςκ δφμ πνμδβμφιεκςκ
ιεβεεχκ, απμηθείζηδηακ ηαζ μζ δφμ (13-2-2=9).
Οζ ακαθφζεζξ έδεζλακ υηζ οπάνπεζ ιζα ζζπονή εεηζηή ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ
ιεευδςκ, υζμκ αθμνά ηζξ ιεηααθδηέξ ιεηά ηδκ ΑΦΔ, πμο ήηακ ηαζ ζηαηζζηζηχξ
ζδιακηζηή. Ζ δζαηφιακζδ ηςκ ιεηααθδηχκ Doppler ελδβμφζε ημ 80% (οκηεθεζηήξ
Πνμζδζμνζζιμφ R2

0,8 - Δζηυκα 6-25, Δζηυκα 6-26, Δζηυκα 6-28 ηαζ Δζηυκα 6-29) ηδξ

ιεηααμθήξ ηςκ ιεηααθδηχκ M-mode βζα ηδκ πενίπηςζδ ηςκ ηαποηήηςκ, ηδξ πανμπήξ ηαζ
ηςκ δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ, ηαεχξ ηαζ ημ 60% ηδξ ιεηααμθήξ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ
δζαιέηνμο (οκηεθεζηήξ Πνμζδζμνζζιμφ R2
Σα

0,6 - Δζηυκα 6-27).

απμηεθέζιαηα ηςκ ζοζπεηίζεςκ ζοκμρίγμκηαζ ζημκ Πίκαηαξ 6-2, υπμο

ακαβνάθεηαζ μ ζοκηεθεζηήξ ζοζπέηζζδξ Pearson, δ ζηαηζζηζηή ζδιακηζηυηδηα ηδξ
ζοζπέηζζδξ ηαεχξ ηαζ ημ πθήεμξ ημο δείβιαημξ. Δπζπνμζεέηςξ, ιεηά ημκ πίκαηα
πανμοζζάγμκηαζ ηαζ ηα δζαβνάιιαηα ηςκ ζοζπεηίζεςκ, πμο ζοβηνίκμοκ ηα απμηεθέζιαηα
ηςκ ιεευδςκ βζα ηάεε ιεηααθδηή. ηα δζαβνάιιαηα αοηά ακαβνάθεηαζ επίζδξ μ
ζοκηεθεζηήξ πνμζδζμνζζιμφ (R2) ιαγί ιε ηδκ εοεεία ακαδνμιήξ.
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Πίνακας 6-2 Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο κεζφδνπ M-mode θαη Doppler γηα 5 θνηλέο
κεηαβιεηέο. Παξνπζηάδνληαη ζπληειεζηήο Pearson, p-value θαη πιήζνο ηνπ εμεηαδφκελνπ δείγκαηνο

[M-mode] vs [PW Doppler]

ΜΕΗ ΣΙΜΗ ΜΕΓΙΣΗ
ΣΑΥΤΣΗΣΑ (cm/s)

ΜΕΗ ΣΙΜΗ ΜΕΗ
ΣΑΥΤΣΗΣΑ (cm/s)
ΔΙΑΜΕΣΡΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟΤ
ΑΤΛΟΤ (cm)
ΟΓΚΟΜΕΣΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΗ
(ml/min)

ΔΙΑΣΜΗΣΙΚΗ ΣΑΗ (Pa)

Πριν ΑΦΔ

Μεηά ΑΦΔ Κενηρικά
,873**

p-value (δίπλεσρο)
Πλήθος δείγμαηος

,868**
,000
13

σνηελεζηής Pearson

,769**

,901**

p-value (δίπλεσρο)
Πλήθος δείγμαηος
σνηελεζηής Pearson
p-value (δίπλεσρο)
Πλήθος δείγμαηος
σνηελεζηής Pearson
p-value (δίπλεσρο)
Πλήθος δείγμαηος
σνηελεζηής Pearson
p-value (δίπλεσρο)
Πλήθος δείγμαηος

,002
13
,756**
,003
13
,460
,114
13
,722**
,005
13

,000
10
,797**
,006
10
,929**
,000
9
,892**
,001
10

σνηελεζηής Pearson

,001
10

Εικόνα 6-25 Γηάγξακκα δηαζπνξάο πνπ ζπζρεηίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ κε ηελ κέζνδν M-mode
θαη Doppler γηα ηελ κεηαβιεηή ηεο κέζεο ρξνληθά κεηαβαιιφκελεο κέγηζηεο ηαρχηεηαο ηνπ ζηηγκηαίνπ πξνθίι,
κεηά ηελ ΑΦΔ. Δπίζεο, αλαγξάθεηαη θαη ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (R 2) καδί κε ηελ επζεία αλαδξνκήο.
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Εικόνα 6-26 Γηάγξακκα δηαζπνξάο πνπ ζπζρεηίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ κε ηελ κέζνδν M-mode
θαη Doppler γηα ηελ κεηαβιεηή ηεο κέζεο ρξνληθά κεηαβαιιφκελεο κέζεο ηαρχηεηαο ηνπ ζηηγκηαίνπ πξνθίι,
κεηά ηελ ΑΦΔ. Δπίζεο, αλαγξάθεηαη θαη ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (R 2) καδί κε ηελ επζεία αλαδξνκήο.

Εικόνα 6-27 Γηάγξακκα δηαζπνξάο πνπ ζπζρεηίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ κε ηελ κέζνδν M-mode
θαη Doppler γηα ηελ κέζε δηάκεηξν ηνπ αγγεηαθνχ απινχ, κεηά ηελ ΑΦΔ. Δπίζεο, αλαγξάθεηαη θαη ν
ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (R2) καδί κε ηελ επζεία αλαδξνκήο.
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Εικόνα 6-28 Γηάγξακκα δηαζπνξάο πνπ ζπζρεηίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ κε ηελ κέζνδν M-mode
θαη Doppler γηα ηελ κεηαβιεηή ηεο κέζεο νγθνκεηξηθήο παξνρήο, κεηά ηελ ΑΦΔ. Δπίζεο, αλαγξάθεηαη θαη ν
ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (R2) καδί κε ηελ επζεία αλαδξνκήο.

Εικόνα 6-29 Γηάγξακκα δηαζπνξάο πνπ ζπζρεηίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ κε ηελ κέζνδν M-mode
θαη Doppler γηα ηελ κεηαβιεηή ηεο κέζεο δηαηκεηηθήο ηάζεο ηνπ ηνηρψκαηνο, κεηά ηελ ΑΦΔ. Δπίζεο,
αλαγξάθεηαη θαη ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (R2) καδί κε ηελ επζεία αλαδξνκήο.

6.4.3.2 πζρεηίζεηο κε ηζηνινγία
Πένα απυ ηζξ ζοζπεηίζεζξ ιε ημκ Doppler οπένδπμ, έβζκε ηαζ πνμζπάεεζα κα
ζοζπεηζζημφκ ηα απμηεθέζιαηα ημο ηχδζηα ιε ηα ζζημθμβζηά εονήιαηα. Γζα ημκ ζημπυ
αοηυ δεκ πνδζζιμπμζήεδηακ μζ απυθοηεξ ηζιέξ ηςκ ιεβεεχκ, αθθά μζ πμζμζηζαίεξ
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ιεηααμθέξ ηδξ ηεθζηήξ απυ ηδκ ανπζηή ημοξ ηαηάζηαζδ. Δπίζδξ, ςξ ιεηααθδηέξ νμήξ
πνδζζιμπμζήεδηακ ιυκμ μζ ιέβζζηεξ ηαζ υπζ μζ ιέζεξ ή εθάπζζηεξ ηζιέξ, ιε ζημπυ κα
εζζάβεηαζ ηαηά ημ δοκαηυκ ημ ιζηνυηενμ πμζμζηυ ζθάθιαημξ ζηζξ ιεηνήζεζξ, βζαηί ζηδκ
δεφηενδ ηαζ ηνίηδ πενίπηςζδ μ ηχδζηαξ δεκ πνδζζιμπμζεί ιυκμ ηζξ ηζιέξ ηδξ ιέηνδζδξ,
αθθά ηάκεζ ηαζ ηδκ εεχνδζδ υηζ ζε πενζμπέξ πςνίξ ηαπφηδηα έπμοιε ηαπφηδηα, πμο ζε
ηζιή είκαζ ίζδ ιε ιζα ζηαειζζιέκδ ιέζδ ηζιή ηςκ πνμδβμφιεκςκ πνμκζηχκ ζηζβιχκ.
Σα απμηεθέζιαηα ηςκ ζοζπεηίζεςκ θαίκμκηαζ ζοκμπηζηά ζημκ Πίκαηαξ 6-3 ηαζ
ακαθοηζηυηενα ζηα δζαβνάιιαηα. Απυ ημ ακαβναθυιεκμ πθήεμξ ηςκ γχςκ είκαζ θακενυ
υηζ δεκ πνδζζιμπμζήεδηακ υθα ηα γχα, μνζζιέκα ελαζνέεδηακ. οβηεηνζιέκα, απυ ηδκ
πθεονά ηςκ ζζημθμβζηχκ ακαθφζεςκ δφμ γχα ελαζνέεδηακ βζαηί δεκ είπακ βίκεζ ιεηνήζεζξ,
ιζα πανυιμζα πενίπηςζδ οπήνλε ηαζ βζα ημκ οπένδπμ, εκχ ζε έκα δεφηενμ γχμ (υζμκ
αθμνά ηζξ ιεηνήζεζξ οπενήπμο) είπε βίκεζ ιεκ ηαηαβναθή, αθθά ήηακ πμθφ παιδθήξ
πμζυηδηαξ. Πένα απυ αοηέξ ηζξ ηέζζενζξ (2+1+1) δζαηνζηέξ πενζπηχζεζξ πμο
απμηθείζηδηακ απυ ηδκ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ, βζα ηδκ δζάιεηνμ αθαζνέεδηε ιία αηυιδ
πενίπηςζδ πμο απείπε οπεναμθζηά απυ ημ οπυθμζπμ πθήεμξ ηςκ ιεηνήζεςκ.
Πίνακας 6-3 Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ πνζνζηηαίσλ ηζηνινγηθψλ κεηαβνιψλ θαη ησλ
πνζνζηηαίσλ κεηαβνιψλ ζηηο αηκνδπλακηθψλ παξακέηξσλ κε ηελ κέζνδν M-mode. Παξνπζηάδνληαη
ζπληειεζηήο Pearson, p-value θαη πιήζνο ηνπ εμεηαδφκελνπ δείγκαηνο.
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Εικόνα 6-30 Γηάγξακκα δηαζπνξάο πνπ ζπζρεηίδεη ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο ειαζηίλεο ηνπ κέζνπ ρηηψλα
κε ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο κέγηζηεο ρξνληθά κεηαβαιιφκελεο κέζεο ηαρχηεηαο ηνπ ζηηγκηαίνπ πξνθίι.
Δπίζεο, αλαγξάθεηαη θαη ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (R 2) καδί κε ηελ επζεία αλαδξνκήο.

Εικόνα 6-31 Γηάγξακκα δηαζπνξάο πνπ ζπζρεηίδεη ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο ειαζηίλεο ηνπ κέζνπ ρηηψλα
κε ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο δηακέηξνπ. Δπίζεο, αλαγξάθεηαη θαη ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (R 2) καδί
κε ηελ επζεία αλαδξνκήο.
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6.5 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Οζ ιέεμδμζ οπμθμβζζιμφ ηδξ πανμπήξ ηαζ ηδξ δζαηιδηζηήξ ηάζδξ, οπυ ηζξ
ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ δίκμοκ ζηακμπμζδηζηά απμηεθέζιαηα, αθθά έπμοκ ηαζ ηάπμζα
ζμαανά ιεζμκεηηήιαηα, πμο εα πνέπεζ κα ακηζιεηςπζζημφκ, ακ εα βίκεζ ιεθθμκηζηή πνήζδ
ημοξ. Γζα ηδκ πενίπηςζδ πνζκ ηδκ ΑΦΔ, υθα ηα ιεβέεδ πανμοζζάγμκηαζ ανηεηά
οπμηζιδιέκα, ελαζηίαξ: α) ηςκ ηεκχκ ζηδκ νμή, πμο πθδνχκμκηαζ ιε ηζιέξ πνμδβμφιεκςκ
πνμκζηχκ ζηζβιχκ ηαζ α) ηδξ αδοκαιίαξ ημο έβπνςιμο οπενήπμο κα απμηοπχζεζ εονφ
θάζια δζαηοιάκζεςκ ηδξ νμήξ. Μεηά ηδκ ΑΦΔ, ηα απμηεθέζιαηα είκαζ πμθφ ηαθφηενα,
αθμφ μφηε ηεκά ζηδκ νμή παναηδνμφκηαζ, μφηε ηαζ ιεβάθμ εφνμξ δζαηφιακζδξ ζηα
ιεβέεδ, ιε ζοκέπεζα ιεηαλφ ηςκ δφμ ιεευδςκ κα πανμοζζάγεηαζ ζοιθςκία ζηα
πενζζζυηενα ιεβέεδ.

6.5.1 Σαρύηεηεο θαη Γηάκεηξνο
Ζ μνεή ιέηνδζδ ηςκ ηαποηήηςκ νμήξ είκαζ πνχηζζηδξ ζδιαζίαξ, αθμφ είκαζ
ηαεμνζζηζηυ ιέβεεμξ, ηυζμ βζα ηζξ δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ, υζμ ηαζ βζα ηδκ μβημιεηνζηή
πανμπή. Πνζκ ηδκ ΑΦΔ, υθεξ μζ ηαπφηδηεξ πμο ιεηνήεδηακ ιε Μ-mode θαίκμκηαζ
ιζηνυηενεξ ζηαηζζηζηά απυ αοηέξ ημο οπένδπμο Doppler, εηηυξ απυ ηδκ εθάπζζηδ
ηαπφηδηα. Άνα, μ έβπνςιμξ Μ-mode οπένδπμξ δείπκεζ υηζ αδοκαηεί κα εκημπίζεζ ηζξ
ορδθυηενεξ ηαπφηδηεξ ηδξ δζαημιήξ, μζ μπμίεξ υιςξ οπμθμβίγμκηαζ επζηοπχξ απυ ημκ
παθιζηυ Doppler οπένδπμ. Σμ ακηίεεημ ζοιααίκεζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ εθάπζζηδξ
ηαπφηδηαξ, υπμο δ ελεηαγυιεκδ ιέεμδμξ (M-mode) δείπκεζ κα οπενηζιά έκακηζ ηδξ άθθδξ
ιεευδμο (Doppler). Αοηυ, ιάθθμκ, μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ημ θίθηνμ ηςκ παιδθχκ
ηαποηήηςκ ημο ημζπχιαημξ, αθαζνεί ηαζ ηζξ παιδθέξ ηαπφηδηεξ ηδξ νμήξ ηαηά ηδκ
δζαζημθή. Σα ηεκά, πμο δδιζμονβμφκηαζ, ηαθφπημκηαζ ιε έκα ζηαειζζιέκμ ιέζμ υνμ ηςκ
ηνζχκ πνμδβμφιεκςκ πνμκζηχκ ζηζβιχκ. Οζ ηζιέξ αοηχκ ηςκ ηαποηήηςκ, υιςξ, είκαζ
ιεβαθφηενεξ απυ ηζξ πναβιαηζηέξ ηαπφηδηεξ πμο έπμοκ αθαζνεεεί. οκεπχξ, δ εθάπζζηδ
ηαπφηδηα εα είκαζ ηαζ αοηή αολδιέκδ ζπεηζηά ιε ηδκ αθδεζκή ηδξ ηζιή. Μεηά ηδκ ΑΦΔ,
οπάνπεζ ζπεδυκ ηαφηζζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ ιεευδςκ βζα ηδκ εθάπζζηδ (MD) ηαζ ηδκ πνμκζηά
ιέζδ ηζιή ηδξ ιέζδξ ηαπφηδηαξ ημο πνμθίθ (TAMEAN). Γζα ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ιέβζζηδξ
ζοζημθζηήξ ηαπφηδηαξ (PS) ηαζ ηδξ πνμκζηά ιέζδξ ηζιήξ ηδξ ιέβζζηδξ ηαπφηδηαξ ημο
πνμθίθ (ΣΑΜΑΥ), παναηδνμφιε υηζ δ πανμφζα ιέεμδμξ οπμηζιά εθαθνχξ ηζξ ηαπφηδηεξ,
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υπςξ άθθςζηε βίκμκηακ ηαζ πνζκ ηδκ ΑΦΔ, απθχξ εδχ δ οπάνπμοζα δζαθμνά είκαζ πμθφ
ιζηνυηενδ. Ζ αζζεδηή αεθηίςζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ιεηά ηδκ ΑΦΔ, ζε ζπέζδ ιε εηείκα
πμο ζδιεζχεδηακ πνζκ ηδκ ΑΦΔ, ιάθθμκ μθείθεηαζ ζηδκ φπανλδ ορδθχκ ηαποηήηςκ ζε
υθμ ημκ αββεζαηυ αοθυ, μζ μπμίεξ δεκ ιπμνμφκ εζθαθιέκα κα εεςνδεμφκ ςξ ηίκδζδ ημο
ημζπχιαημξ, ιε απμηέθεζια κα ιδκ ειθακίγμκηαζ ηεκά νμήξ ζηδκ θήρδ. Άθθμξ έκαξ
πζεακυξ θυβμξ, είκαζ ημ βεβμκυξ, υηζ ημ εφνμξ δζαηφιακζδξ ηδξ ηαπφηδηαξ είκαζ ιζηνυηενμ
ηχνα, υπμηε υηακ δ ηθίιαηα ηαποηήηςκ νοειζζηεί βζα ορδθέξ νμέξ μ έβπνςιμξ οπένδπμξ
M-mode ηαηαθένκεζ κα εκημπίζεζ ζπεδυκ υθεξ ηζξ ηαπφηδηεξ, ορδθέξ ηαζ παιδθέξ.
Ζ δζάιεηνμξ είκαζ ηαζ αοηή έκα ηαίνζμ ιέβεεμξ βζα ημοξ οπμθμβζζιμφξ ηςκ
δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ ηαζ πανμπχκ. Πνζκ ηδκ ΑΦΔ, δ δζαημιή θαίκεηαζ κα οπμηζιάηαζ,
υπςξ ηαζ ηα άθθα ιεβέεδ. Ζ αζηία είκαζ, ιάθθμκ, πάθζ ηα ηεκά πνχιαημξ (νμήξ), πμο
ειθακίγμκηαζ ζηζξ παιδθέξ δζαζημθζηέξ ηαπφηδηεξ, βζαηί δ οπυ ελέηαζδ ιέεμδμξ εκημπίγεζ
ηδκ δζάιεηνμ απυ ηζξ αηνυηαηεξ πενζμπέξ νμήξ ημο αββεζαημφ αοθμφ. Ζ επίδναζή ηδξ
φπανλδξ ηεκχκ είκαζ αηυιδ ιεβαθφηενδ βζα ηδκ δζάιεηνμ, απ' υηζ βζα ηα ιεβέεδ ηδξ
ηαπφηδηαξ, βζαηί ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ δεφηενςκ, μζ πενζμπέξ αοηέξ, έηζζ ηαζ αθθζχξ έπμοκ
πμθφ παιδθέξ ηαπφηδηεξ, ιε ζοκέπεζα κα ιδκ ζοκεζζθένμοκ μοζζαζηζηά ζηδκ ιέζδ ηζιή
ημο ιεβέεμοξ. Μεηά ηδκ ΑΦΔ, δ ηζιή ηδξ δζαιέηνμο ιε ημκ έβπνςιμ οπένδπμ M-mode δεκ
δζαθένεζ ζδιακηζηά απυ ηδκ ηζιή πμο πνμηφπηεζ ιε ημκ B-mode οπένδπμ. Μεβάθδ
ζδιαζία βζ' αοηυ έπεζ δ πθήνςζδ υθμο ημο αββεζαημφ αοθμφ ιε νμή (πνχια).

6.5.2 Γηαηκεηηθέο Σάζεηο
Πνζκ ηαζ ιεηά ηδκ ΑΦΔ, μζ δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ δζαθένμοκ ζδιακηζηά ιεηαλφ ηςκ
δφμ ιεευδςκ. Ζ ελεηαγυιεκδ ιέεμδμξ, πμο πνδζζιμπμζεί ημκ αθβυνζειυ MATLAB,
οπμθμβίγεζ ιζηνυηενεξ ηζιέξ έκακηζ ηδξ ηθαζζζηήξ ιεευδμο ιε ηδκ εεχνδζδ νμήξ
Poiseuille (Shaaban and Duerinckx 2000; Katritsis, Kaiktsis et al. 2007). Ζ ελήβδζδ είκαζ
υηζ μζ δφμ ιέεμδμζ δζαθένμοκ μοζζαζηζηά ιεηαλφ ημοξ. Ζ ιέεμδμξ ιε ηδκ νμή Poiseuille
οπμθμβίγεζ πανααμθζηυ πνμθίθ ιε ηδκ βκχζδ ηνζχκ ζδιείςκ, ηα δφμ υνζα ημο πνμθίθ, πμο
μνίγμοκ ηδκ δζάιεηνμ, ηαζ ηδκ ηεκηνζηή ιέβζζηδ ηαπφηδηα. Ακηίεεηα δ πανμφζα ιέεμδμξ
πνδζζιμπμζεί ιεκ πανααμθζηυ πνμθίθ, αθθά αλζμπμζεί υθεξ ηζξ ηζιέξ ηαηά ιήημξ ηδξ
δέζιδξ οπενήπμο ηαζ πνμζανιυγεζ ζε αοηέξ ηδκ ηαιπφθδ ιε ηδκ πνήζδ ιεευδμο
εθάπζζηςκ ηεηναβχκςκ. Σμ βεβμκυξ υηζ δ πανααμθή, ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ πνήζδξ ημο
αθβυνζειμο MATLAB, δεκ δζένπεηαζ απαναίηδηα απυ ηζξ αηναίεξ ηζιέξ ηαπφηδηαξ ζηα
υνζα ημο αββείμο, δεκ είκαζ απαναίηδηα πνυαθδια, ακηίεεηα ιπμνεί κα είκαζ ηαζ
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πθεμκέηηδια, δζυηζ έηζζ ηαζ αθθζχξ ημ αηνζαέξ υνζμ ημο ημζπχιαημξ είκαζ άβκςζημ, αθμφ
μζ παιδθέξ ηαπφηδηεξ ζηδκ εββφηδηα ημο ημζπχιαημξ αθαζνμφκηαζ εζθαθιέκα απυ ημ
θίθηνμ. Άνα, ημ κέμ ζδιείμ ιδδεκζζιμφ ηδξ ηαπφηδηαξ ιε αάζδ ημ πανααμθζηυ πνμθίθ,
πμο έπεζ πνμζανιμζηεί ζηζξ ηαπφηδηεξ, μζ μπμίεξ οπμθμβίζηδηακ ιε ημκ αθβυνζειμ
MATLAB, ιπμνεί κα πνμζεββίγεζ ιε ιεβαθφηενδ αηνίαεζα ηα πναβιαηζηά υνζα. Βέααζα,
ημ βεβμκυξ υηζ ηαζ δ ιέεμδμξ Poiseuille οπμηζιάεζ ηδκ δζαηιδηζηή ηάζδ (Silber, Ouyang et
al. 2005), μδδβεί ζημ ζοιπέναζια υηζ ηα υνζα δεκ οπμθμβίγμκηαζ ιε ηδκ απαζημφιεκδ
αηνίαεζα ηαζ υηζ εα ήηακ ηαθυ κα πενζμνζζηεί ιεθθμκηζηά δ εθεοεενία ηςκ δφμ άηνςκ ηδξ
ηαιπφθδξ βζα ηαθφηενα απμηεθέζιαηα.
Ζ ελέηαζδ ηδξ αζαθζμβναθίαξ βζα ενβαζίεξ, υπμο έπμοκ ιεηνδεεί δζαηιδηζηέξ
ηάζεζξ ζηδκ ηανςηίδα (Shaaban and Duerinckx 2000), μδδβεί ζημ ζοιπέναζια υηζ μζ ηζιέξ
πμο οπμθμβίζηδηακ ιε ημκ αθβυνζειμ MATLAB ηαζ ηζξ θήρεζξ έβπνςιμο M-mode, έπμοκ
ηδκ ίδζα ηάλδ ιεβέεμοξ. Δίκαζ απθχξ θίβμ αολδιέκεξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ άθθεξ ενβαζίεξ.
φιθςκα ιε ημκ Πίνακας 6-1 βζα ηδκ ηαηάζηαζδ πνζκ ηδκ ΑΦΔ, δ ιέβζζηδ δζαηιδηζηή
ηάζδ είκαζ 3,50±0,51 Pa ηαζ δ ιέζδ 1,47±0,20,

εκχ ζε άθθεξ ιεθέηεξ δ ιέβζζηδ

ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 1,87-2,95 Pa ηαζ δ ιέζδ 0,70-1,57 Pa (Πίκαηαξ 6-4). Αλίγεζ κα
ζδιεζςεμφκ, υιςξ, ηαζ μζ δζαθμνέξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ ιε ηζξ οπυθμζπεξ. ηζξ ενβαζίεξ
ημο Πίκαηαξ 6-4 ελεηάζηδηε δ ημζκή ηανςηίδα ημο ακενχπμο, εκχ ζε ειάξ ημο πμίνμο, μ
μπμίμξ έπεζ ιεβαθφηενεξ ηζιέξ ακ ηαζ έπεζ ιζηνυηενμ αάνμξ, ζφιθςκα ιε ημοξ Reneman et
al. (Reneman, Vink et al. 2009). Δπίζδξ, μζ ιεηνήζεζξ ηςκ άθθςκ ενεοκδηχκ έβζκακ ιεκ in
vivo, αθθά ακαίιαηηα, εκχ ειείξ ηάκαιε ηδκ ιέηνδζδ δζεβπεζνδηζηά. Ζ επέιααζδ ηαζ δ
παναζηεοή ηςκ αββείςκ πνμηαθεί ζπαζιυ, δδθαδή ιείςζδ ηδξ δζαημιήξ, πμο ζοκεπάβεηαζ
ηαζ αφλδζδ ηδξ ηαπφηδηαξ, δφμ ιεηααμθέξ πμο αολάκμοκ ηδκ δζαηιδηζηή ηάζδ ζφιθςκα
ιε ημκ ηφπμ

8

u
. Δπίζδξ, δεκ πνέπεζ κα αβκμείηαζ ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ ζοκ ημζξ
d

άθθμζξ πνζκ ηδκ ΑΦΔ έπμοιε ηαζ ημ πνυαθδια ηςκ ζοπκχκ ηεκχκ, πμο ακηζηαείζηακηαζ
φζηενα ιε ηαπφηδηεξ πνμδβμφιεκδξ πνμκζηή ζηζβιήξ, μζ μπμίεξ ζίβμονα δνμοκ επζγήιζα
βζα ηδκ αηνίαεζα ηςκ απμηεθεζιάηςκ.
Δκηφπςζδ πνμηαθμφκ μζ ηζιέξ ηςκ δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ, πμο οπμθμβίζηδηακ ιε
ημκ παθιζηυ οπένδπμ Doppler, εεςνχκηαξ νμή Poiseuille, βζαηί πανμοζζάγμοκ ιεβαθφηενδ
απυηθζζδ, ζε ζπέζδ ιε πανυιμζεξ ιεθέηεξ (πμο πνδζζιμπμζμφκ ηδκ ίδζα ανπή
οπμθμβζζιμφ) ηδξ αζαθζμβναθίαξ (Shaaban and Duerinckx 2000), απυ υηζ μ πανχκ
αθβυνζειμξ (ημο μπμίμο δ ιεεμδμθμβία είκαζ εκηεθχξ δζαθμνεηζηή). Γεκ θαίκεηαζ δ
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δζαθμνά αοηή κα μθείθεηαζ ζε ηάπμζμ θάεμξ, αθθά ζηζξ δζαθμνεηζηέξ ζοκεήηεξ ιεηαλφ ηδξ
πανμφζαξ ιεθέηδξ ηαζ ηςκ άθθςκ ιεθεηχκ. Έηζζ, μζ Gnasso et al. (Gnasso, Irace et al.
1997) πνδζζιμπμίδζακ ιεκ ακηίζημζπδ ιεεμδμθμβία, αθθά είπακ ιέζδ ηαπφηδηα 32,2 cm/s
ηαζ δζάιεηνμ 5,8 mm, εκχ αοηή δ ιεθέηδ είπε ηζιέξ 46,6 cm/s ηαζ 4,2 cm (απμηεθέζιαηα
Κεθαθαίμο 5) ακηίζημζπα, δζαθμνέξ πμο ηαζ μζ δφμ αολάκμοκ ηδκ ηζιή ηδξ δζαηιδηζηήξ
ηάζδξ.
Ζ ιέεμδμξ ηςκ Brands et al. (Brands, Hoeks et al. 1995) μιμζάγεζ πμθφ ιε ηδκ
πανμφζα ιέεμδμ, δζυηζ ηαζ μζ δφμ εηηζιμφκ ηδκ δζαηιδηζηή ηάζδ έπμκηαξ πνχηα
οπμθμβίζεζ ημ ιμκμδζάζηαημ πνμθίθ ηδξ ηαπφηδηαξ. Άθθδ μιμζυηδηα είκαζ υηζ ηαζ μζ δφμ
πνδζζιμπμζμφκ υθεξ ηζξ ηαπφηδηεξ ηδξ δζαημιήξ ηαηά ηδκ πνμζανιμβή ηδξ ηαιπφθδξ
επζθμβήξ. Τπάνπμοκ, υιςξ, ηαζ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ ιεευδςκ δ ααζζηυηενδ είκαζ υηζ ζημ
πανυκ ζφββναιια πνδζζιμπμζείηαζ δ ανπή Doppler ηαζ ημ πεδίμ ζοπκμηήηςκ βζα ημκ
οπμθμβζζιυ ηςκ ηαποηήηςκ, εκχ μζ Brands et al. (Brands, Hoeks et al. 1995) έηακακ ημοξ
οπμθμβζζιμφξ ζημ πεδίμ ναδζμζοπκμηήηςκ (radiofrequency domain). Μζα παναπένα
δζαθμνά, είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ δ πανμφζα ιέεμδμξ πνδζζιμπμίδζε έκα απθυ πανααμθζηυ
πνμθίθ, εκχ ζηδκ ιεθέηδ ηςκ Brands et al. (Brands, Hoeks et al. 1995) πνδζζιμπμζείηαζ
έκα εζδζηά δζαιμνθςιέκμ πεπθαηοζιέκμ πανμαμθμεζδέξ πνμθίθ. Τπμθμβζζιυξ ημο
ανζειμφ Womersley έδεζλε υηζ βζα ηδκ πανμφζα ιεθέηδ δ ηζιή ημο ήηακ βφνς ζημ 2,78,
βεβμκυξ πμο ζδιαίκεζ υηζ ημ πνμθίθ δεκ εα είκαζ μφηε πανααμθζηυ μφηε ηαζ μιμζυιμνθμ
(Zamir 2000). οκεπχξ, δ εεχνδζδ ηςκ Brands et al. (Brands, Hoeks et al. 1995) είκαζ
υκηςξ μνευηενδ ηαζ εα ζοκέθενε ζημ ιέθθμκ κα πνδζζιμπμζδεεί ηαζ ζε αοηυκ ημ
αθβυνζειμ, έκα ακηίζημζπμ πνμθίθ, ηάηζ πμο ιπμνεί κα βίκεζ πςνίξ ζδζαίηενδ δοζημθία.
O οπμθμβζζιυξ ηςκ δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ ιε MRI (Magnetic Resonance Imaging),
ιπμνεί κα έπεζ ημ ιεζμκέηηδια ηδξ παιδθήξ δζαηνζηζηήξ ζηακυηδηαξ, ζε ζπέζδ ιε ηδκ
ελεηαγυιεκδ ιέεμδμ, αθθά πανμοζζάγεζ ηαζ δφμ ζδιακηζηά πθεμκεηηήιαηα. Ζ δζαηνζηζηή
ζηακυηδηα ημο MRI είκαζ βφνς ζημ 0,5 ιε 1 mm, πμθφ παιδθυηενδ έκακηζ ηδξ πανμφζαξ
ιεευδμο πμο έπεζ ηζιέξ 0,01-0,02 mm. Γοζηοπχξ, υιςξ, ημ θίθηνμ πμο αθαζνεί ηζξ
παιδθέξ ηαπφηδηεξ ηδξ ηίκδζδξ ημο ημζπχιαημξ, αθαζνεί ηαζ ηζξ παιδθέξ ηαπφηδηεξ νμήξ
ημκηά ζημ ημίπςια. Σμ θαζκυιεκμ αοηυ ιαγί ιε ηδκ εοαζζεδζία ημο color Μ-mode ςξ
πνμξ ηδκ πανάιεηνμ ημο ηένδμοξ, ιε ηδκ μπμία ιεηααάθθμκηαζ πμθφ εφημθα ηα υνζα ηδξ
έβπνςιήξ πενζμπήξ (πενζμπή νμήξ), μοζζαζηζηά ελαθείθμοκ ημ πθεμκέηηδια ηδξ ορδθήξ
δζαηνζηζηήξ ζηακυηδηαξ ημο οπενήπμο.
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Άθθδ ααζζηή εεςνδηζηή υιςξ ιέεμδμξ οπμθμβζζιμφ ηςκ δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ
είκαζ δ οπμθμβζζηζηή νεοζημιδπακζηή. Πανέπεζ ακαιθζζαήηδηα ηδκ ιεβαθφηενδ αηνίαεζα
ηαζ θεπημιένεζα ζηδκ απεζηυκζζδ ηςκ δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ, εθυζμκ αέααζα δμεμφκ
ελανπήξ αηνζαήξ μνζαηέξ ζοκεήηεξ ηαζ βεςιεηνία βζα ημ οπμθμβζζηζηυ ιμκηέθμ, αθθά ημ
κα βίκεζ ηάηζ ηέημζμ είκαζ ζοκήεςξ πμθφ απαζηδηζηή απυ πθεονάξ πνυκμο.
Γζα ηδκ πενίπηςζδ ιέηνδζδξ ηδξ δζαηιδηζηήξ ηάζδξ απυ βκςζηή ιμκμδζάζηαηδ
ηαηακμιή, οπάνπεζ πεναζηένς δζαηνζημπμίδζδ ηςκ ιεευδςκ, ζφιθςκα ιε ημκ ηνυπμ
πνμζανιμβήξ ηδξ ηαιπφθδξ, υπςξ ακαθένεδηε ηαζ εζζαβςβζηά (Lou, Yang et al. 1993;
Fatemi and Rittgers 1994). Έηζζ, ιπμνμφιε κα πνδζζιμπμζήζμοιε ιζα, δφμ, ηνεζξ ή ηαζ
υθεξ ηζξ ηαπφηδηεξ ηδξ ηαηακμιήξ βζα ηδκ πνμζανιμβή. Πανυιμζα, ιπμνμφιε κα
πνμζεββίζμοιε ηδκ ηαηακμιή βναιιζηά ή ιε πμθοχκοιμ δεοηένμο ή ηαζ ιεβαθφηενμο
ααειμφ. Ζ πανμφζα ιεθέηδ πνδζζιμπμίδζε υθα ηα ζδιεία ηδξ πανειαμθήξ, ακ ηαζ δεκ
ζοκδείγεηαζ, ηαζ πνμηίιδζε ημ δεοηενμαάειζμ πμθοχκοιμ. Αοηή δ επζθμβή έβζκε, δζυηζ δ
πνήζδ θίβςκ ζδιείςκ ζηδκ εββφηδηα ημο ημζπχιαημξ πνμτπμεέηεζ ηδκ αηνζαή βκχζδ ημοξ,
υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ in vitro πεζνάιαημξ Laser Doppler, ηάηζ πμο δεκ οθίζηαηαζ υιςξ
ζηδκ πενίπηςζδ ιαξ. ζμκ αθμνά ηδκ επζθμβή πμθοςκφιμο δεοηένμο ααειμφ, δεκ είκαζ
αζοκήεζζηδ επζθμβή, απθχξ δεκ είκαζ δ αέθηζζηδ.
Τπάνπμοκ πμθθέξ αεθηζχζεζξ, πμο εα ιπμνμφζακ κα βίκμοκ, βζα κα επζηεοπεεί
αηνζαέζηενμξ οπμθμβζζιυξ ηςκ δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ ιε ηδκ πανμφζα ιέεμδμ. Καθυ εα
ήηακ κα επζθεβεί ηαιπφθδ πμο κα πνμζεββίγεζ ιε ιεβαθφηενδ αηνίαεζα ηδκ ηαηακμιή
ηαποηήηςκ. Ίζςξ, κα άλζγε δ δζελαβςβή πνμηαηανηζηήξ ιεθέηδξ ηδξ νμήξ, πνζκ βίκεζ μ
οπμθμβζζιυξ ηςκ δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ, ιε ζημπυ κα ηαεμνζζηεί δ ιμνθή ημο πνμθίθ
ηαπφηδηαξ ηαζ ζε δεφηενδ θάζδ κα επζθεβεί δ πζμ ηαηάθθδθδ ηαιπφθδ πνμζανιμβήξ,
αθμφ δεκ είκαζ δοκαηυκ έκα είδμξ ηαιπφθδξ κα πνμζεββίγεζ ηαηά ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ ηδκ
ηάεε νμή. Δπίζδξ, εα αεθηίςκε πμθφ ηα απμηεθέζιαηα, ακ μ ηνυπμξ πθήνςζδξ ηςκ ηεκχκ
αεθηζχκμκηακ, εάκ ακηί βζα έκα ζηαειζζιέκμ ιέζμ υνμ ηςκ ηνζχκ ηεθεοηαίςκ πνμκζηχκ
ζηζβιχκ, είπε πνδζζιμπμζδεεί ιζα πζμ ελεζδζηεοιέκδ ιέεμδμξ, πμο κα ιδκ θαιαάκεζ οπυρδ
ηδξ ιυκμ ηζξ πνμδβμφιεκεξ πνμκζηέξ ζηζβιέξ, αθθά ηαζ ηζξ ιεηέπεζηα. Πένα απυ αοηά ηα
ιέηνα, εα αμδεμφζε εάκ ελανπήξ δ θήρεζξ ήηακ ηαθφηενεξ. Δπίζδξ εάκ οπήνπε
ηαεανυηενμ ζήια, νοειίγμκηαξ ηαθφηενα ηζξ παναιέηνμοξ ηδξ θήρδξ, υπςξ ηδκ
ζοπκυηδηα, ηδκ ηθίιαηα ηαποηήηςκ (PRF), ηδκ βςκία ηηθ.
οκμρίγμκηαξ, θμζπυκ, δ ιέεμδμξ οπμθμβζζιμφ ηςκ δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ, πμο
ελεηάζηδηε ζημ πανυκ ηεθάθαζμ, έπεζ ημ πθεμκέηηδια υηζ δεκ πνεζάγεηαζ ηάπμζμ
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ελεζδζηεοιέκμ ελμπθζζιυ, μφηε ηαζ πμθφπθμημ θμβζζιζηυ, εκχ πανέπεζ ιεβαθφηενδ
αηνίαεζα απυ ηδ ζοκήεδ ιέεμδμ, πμο εεςνεί νμή Poiseuille, εθυζμκ δεκ παναηδνμφκηαζ
ιεβάθα ηεκά νμήξ. Βέααζα, υπςξ έπεζ ήδδ θεπεεί, πανμοζζάγεζ ηαζ ηάπμζα ζδιακηζηά
ιεζμκεηηήιαηα: α) υηακ οπάνπεζ ιεβάθδ δζαηφιακζδ ηδξ πανμπήξ ειθακίγμκηαζ ηεκά νμήξ
ηαζ μζ ορδθέξ ηαπφηδηεξ οπμηζιμφκηαζ, α) ημ εεςνδηζηυ πανααμθζηυ πνμθίθ, πμο
πνμζανιυγεηαζ ζηδκ ηαηακμιή ηαποηήηςκ απέπεζ εκδεπμιέκςξ πμθφ απυ ηδκ
πναβιαηζηυηδηα, β) δ δοζημθία ηαεμνζζιμφ ηςκ μνίςκ ημο ημζπχιαημξ ηαζ δ) μ έκημκμξ
ευνοαμξ πμο παναηδνείηαζ πμθθέξ θμνέξ ζηα άηνα. Δοηοπχξ, υιςξ, δφμ απυ ηα ααζζηά
ιεζμκεηηήιαηα είκαζ δοκαηυκ κα ακηζιεηςπζζημφκ ζηακμπμζδηζηά. Υςνίξ ιεβάθδ
δοζημθία, ιπμνεί κα αθθαπεεί δ ηαιπφθδ πνμζανιμβήξ απυ πανααμθζηή ζε ηάπμζα άθθδ.
Δπίζδξ, είκαζ δοκαηυκ κα αεθηζςεεί μ ηνυπμξ εηηίιδζδξ ηδξ νμήξ ζηα ειθακζγυιεκα ηεκά,
αθθά ηαζ κα πενζμνζζημφκ ελανπήξ, ιε ηαηάθθδθδ θνμκηίδα ηαηά ηδκ θήρδ.

Πίνακας 6-4 Οη δηαηκεηηθέο ηάζεηο πνπ ππνινγίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο κειέηεο ζηελ θνηλή θαξσηίδα αλζξψπνπ
(Shaaban and Duerinckx 2000). Οη ηηκέο είλαη ζε dyn/cm2 (1 dyn/cm2 = 0.1 Pa).

6.5.3 Ογθνκεηξηθή Παξνρή
Πένα απυ ηζξ δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ, ιε ημκ αθβυνζειμ οπμθμβίζηδηε ηαζ δ πανμπή
υβημο. Πνζκ ηδκ ΑΦΔ, δ πανμπή ιεηνδιέκδ ιε M-mode ήηακ ιζηνυηενδ ζε ζφβηνζζδ ιε
ηδκ ηζιή ημο παθιζημφ οπένδπμο Doppler. Σμ βεβμκυξ αοηυ ήηακ ακαιεκυιεκμ, εθυζμκ δ
ιέζδ ηαπφηδηα ηαζ δ δζάιεηνμξ, πμο ηαεμνίγμοκ ηδκ πανμπή ( Q

d2
u ),
4

πανμοζζάζηδηακ ηαζ αοηέξ οπμηζιδιέκεξ, θυβς ηςκ ειθακζγυιεκςκ ηεκχκ νμήξ. Μεηά
ηδκ ΑΦΔ, δ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ ζοβηνζκυιεκςκ ιεευδςκ ακηζζηνάθδηε, ηχνα δ
ιέεμδμξ M-mode είπε ηαηά 14% ιεβαθφηενδ ηζιή. Αοηυ ελδβείηαζ απυ ημκ ηνυπμ
οπμθμβζζιμφ ηςκ δφμ ιεευδςκ. Έηζζ, βζα ημκ παθιζηυ οπένδπμ Doppler, πνχηα
οπμθμβίζηδηακ μζ ιέζεξ ηζιέξ ηδξ ηαπφηδηαξ ηαζ ηδξ δζαιέηνμο ακά ηανδζαηυ ηφηθμ ηαζ
ιεηά πμθθαπθαζζάζηδηακ ιεηαλφ ημοξ, εκχ βζα ημκ έβπνςιμ M-mode οπένδπμ, πνχηα
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πμθθαπθαζζάζηδηακ μζ ζηζβιζαίεξ ηζιέξ ηδξ ηαπφηδηαξ ηαζ δζαιέηνμο, βζα κα οπμθμβζζηεί
δ ζηζβιζαία πανμπή, ηαζ ιεηά οπμθμβίζηδηε ηαζ δ ιέζδ πανμπή ακά ηανδζαηυ ηφηθμ. ηδκ
δεφηενδ πενίπηςζδ, δ δζαθμνά ζημκ οπμθμβζζιυ είπε ςξ απμηέθεζια μζ ζηζβιζαίεξ
πανμπέξ, ηαηά ηδκ ζοζημθή, κα είκαζ ζδζαίηενα αολδιέκεξ, αθμφ δ ιέβζζηδ ζηζβιζαία
δζάιεηνμξ ζοιπίπηεζ ιε ηδκ ιέβζζηδ ζηζβιζαία ηαπφηδηα. Οζ ζδζαίηενα αολδιέκεξ ηζιέξ ηδξ
πανμπήξ ηαηά ηδκ ζοζημθή, βζα ηδκ ιέεμδμ έβπνςιμο M-mode οπένδπμο, έπαζλακ
ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ δζαθμνμπμίδζδ ηςκ ηεθζηχκ ιέζςκ ηζιχκ ηςκ δφμ ιεευδςκ.
ηδκ αζαθζμβναθία, ζοκήεδξ ιέεμδμξ οπμθμβζζιμφ ηδξ πανμπήξ είκαζ δ εεχνδζδ
βκςζημφ πνμθίθ (Gill 1985; Picot 1998). Σμ πθεμκέηηδια ηδξ βεκζηά, αθθά ηαζ εζδζηά ζε
ζπέζδ ιε ηδκ πανμφζα ιέεμδμ, είκαζ ηα εθάπζζηα δεδμιέκα, πμο απαζηεί, ηαζ δ εοημθία
ζημκ οπμθμβζζιυ ηδξ. Ανηεί, κα δμεεί δ ηεκηνζηή ηαπφηδηα ημο πνμθίθ ηαζ δ εζςηενζηή
δζάιεηνμξ ημο αββείμο. Μζα δεφηενδ ιέεμδμξ, πανυιμζαξ εοημθίαξ ηαζ εονείαξ απμδμπήξ,
είκαζ δ εηηίιδζδ ηδξ ιέζδξ ηαπφηδηαξ ζημκ αββεζαηυ αοθυ ιε εεχνδζδ δέζιδξ οπενήπμο
μιμζυιμνθδξ έκηαζδξ, δ μπμία απμηέθεζε ηαζ ιέεμδμξ ακαθμνάξ ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ.
Πένα, υιςξ, απυ ημ πνμηένδια ηδξ εοημθίαξ μζ παναπάκς ιέεμδμζ πανμοζζάγμοκ ηαζ
ηάπμζα ζμαανά ιεζμκεηηήιαηα ςξ πνμξ ηδκ αηνίαεζα. Ζ εεχνδζδ πανααμθζημφ πνμθίθ
απέπεζ πμθφ απυ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηαζ ηαοηυπνμκα μ αηνζαήξ οπμθμβζζιυξ ηδξ
ηεκηνζηήξ ηαπφηδηαξ ημο πνμθίθ, είκαζ πμθφ δφζημθμξ. Πανυιμζα ηαζ βζα ηδκ δεφηενδ
ιέεμδμ, δ παναδμπή μιμζυιμνθδξ έκηαζδξ ζηδκ δέζιδ δεκ ζζπφεζ βζα ημοξ ζοκήεεζξ
οπενδπμηανδζμβνάθμοξ. Ζ ιεεμδμθμβία, πμο ελεηάγεηαζ ζε αοηυ ημ ηεθάθαζμ, οπενηενεί
ζε ζπέζδ ιε ηζξ δφμ πνμδβμφιεκεξ ιεευδμοξ ςξ πνμξ ημ εέια ηδξ αηνίαεζαξ, δζυηζ
πνμζεββίγεζ ιε ιεβαθφηενδ αηνίαεζα ημ πνμθίθ πνδζζιμπμζχκηαξ ηαηακμιή ηαποηήηςκ.
Δπίζδξ, έπεζ ημ ιεβάθμ πνμηένδια υηζ ζε ηάεε πνμκζηή ζηζβιή οπμθμβίγεζ ηδκ κέα
δζάιεηνμ ηαηά ημοξ οπμθμβζζιμφξ, ακηίεεηα ιε ηδκ εεχνδζδ ιζαξ ζηαεενήξ ιέζδξ
δζαιέηνμο, υπςξ βίκεηαζ ζηζξ δφμ παναπάκς ιεευδμοξ.
Άθθδ ιέεμδμξ, πμο έπεζ δμηζιαζηεί βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ πανμπήξ, είκαζ δ
πνήζδ ημο δζζδζάζηαημο πνμθίθ (Kitabatake, Tanouchi et al. 1990; Picot, Fruitman et al.
1995; Ha and Hossack 2002), υπςξ πνμηφπηεζ απυ εβηάνζζα θήρδ color Doppler. Σμ
ιεβάθμ πθεμκέηηδια εδχ είκαζ δ αηνζαήξ βκχζδ ηδξ ηαηακμιήξ ηαποηήηςκ, πςνίξ
εεχνδζδ αλμκζηήξ ζοιιεηνίαξ, υπςξ βίκεηαζ ζηδκ ιεθέηδ αοηή. Σμ πνμηένδια ηδξ, υιςξ,
πάκεζ ηδκ αλία ημο ελαζηίαξ ηδξ αδοκαιίαξ ή ημοθάπζζημκ ηδξ ιεβάθδξ δοζημθίαξ ζημκ
οπμθμβζζιυ ηδξ βςκίαξ θήρδξ. Υςνίξ, αηνζαή βκχζδ ηδξ βςκίαξ ιεηαλφ αββείμο ηαζ
δέζιδξ οπενήπμο, δ θεπημιενήξ βκχζδ ηςκ ηαποηήηςκ πάκεζ ηδκ μπμζαδήπμηε αλία ηδξ.
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Πανυθμ, πμο έπμοκ οπάνλεζ απυπεζνεξ εφνεζδξ ηνυπμο οπμθμβζζιμφ, είκαζ ανηεηά
δφζπνδζημζ. Έηζζ, πενζμνίγεηαζ δ πνήζδ ημο in vitro, υπμο ηαη' επζθμβήκ ιπμνμφιε κα
μνίζμοιε ιε αηνίαεζα ηδκ βςκία. Ζ ιέεμδμξ πνδζζιμπμζήεδηε ανπζηά ηαζ ζε αοηήκ ηδκ
δζαηνζαή (Δζηυκα 6-1), αθθά βνήβμνα εκημπίζηδηακ ηα εθαηηχιαηα ηδξ ηαζ
εβηαηαθείθεδηε βζα πάνδ ηδξ ιμκμδζάζηαηδξ εεχνδζδξ, δ μπμία δίκεζ ηδκ δοκαηυηδηα
βνήβμνδξ, εφημθδξ ηαζ ζπεηζηά αηνζαήξ ιέηνδζδ ηδξ βςκίαξ.
Ζ ιμκμδζάζηαηδ εεχνδζδ πνμθίθ ηαπφηδηαξ (Juul, Slordahl et al. 1991; Picot and
Embree 1994), βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ πανμπήξ, έπεζ απμηηήζεζ εονεία απμδμπή. Πμθθέξ
ιεθέηεξ (Forsberg, Liu et al. 1995; Deane and Markus 1997; Westra, Levy et al. 1997; Ho
and Metreweli 2000) ηδκ έπμοκ πνδζζιμπμζήζεζ, απυ ηυηε πμο εκζςιαηχεδηε ζηα
ιδπακήιαηα οπενήπμο ηδξ Philips ιε ημ υκμια CVI-Q. Ζ ιέεμδμξ θαίκεηαζ κα έπεζ ηδκ
ιέβζζηδ αηνίαεζα ιεηαλφ ηςκ οπμθμίπςκ ιεευδςκ οπενήπμο (Forsberg, Liu et al. 1995;
Deane and Markus 1997; Westra, Levy et al. 1997; Ho and Metreweli 2000), αηυια ηαζ
απυ ηδκ ιέηνδζδ ιε πενζαββεζαηά νμυιεηνα, πμο πνδζζιμπμζεί ηδκ ανπή οπενήπςκ transittime ηαζ εεςνείηαζ πμθθέξ θμνέξ ςξ ιέηνδζδ ακαθμνάξ βζα in vivo πεζνάιαηα (Transonic
1995). Ζ ιέεμδμξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ, πανυθμ πμο πνδζζιμπμζεί ηδκ εκ θυβς
ιεεμδμθμβία βζα ημκ οπμθμβζζιυ ημο πνμθίθ, δζαθένεζ ζηα πνςημβεκή δεδμιέκα πμο
αλζμπμζεί. Ζ ιέεμδμξ CVI-Q πνδζζιμπμζεί ηδκ ανπή time-domain correlation, εκχ δ οπυ
ελέηαζδ ιεθέηδ εηιεηαθθεφεηαζ ηδκ ανπή Doppler. Γοζηοπχξ δεκ πνδζζιμπμζήεδηακ
άιεζα μζ ηαπφηδηεξ πμο οπμθυβζζε μ οπενδπμηανδζμβνάθμξ, επεζδή δεκ οπήνπε ρδθζαηή
έλμδμξ, βζ' αοηυ ηεθζηά ιεηαπεζνζζηήηαιε ηα έβπνςια pixel, πμο απμδίδμοκ ηδκ
δζααάειζζδ ηςκ ηαποηήηςκ. Αοηυ, υιςξ, είπε ςξ ζοκέπεζα κα παεμφκ πμθθέξ πθδνμθμνίεξ
ηαηά ηδκ δζαδμπζηή ιεηαηνμπή ηςκ δεδμιέκςκ απυ ηδκ ιζα ιμνθή ζηδκ άθθδ, μζ
ηαπφηδηεξ πμο οπμθμβίζηδηακ ιε ηδκ ανπή Doppler ιεηαηνάπδηακ ανπζηά ζε πνχιαηα,
ιέζς ημο εκζςιαηςιέκμο θμβζζιζημφ ημο οπενδπμηανδζμβνάθμο, ηαζ έπεζηα πάθζ ζε
ηαπφηδηεξ ιε ημκ αθβυνζειμ MATLAB ηδξ ιεθέηδξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ, πζεακχξ κα ελδβεί
ηαζ βζαηί δ ιμκμδζάζηαηδ εεχνδζδ ημο πνμθίθ δεκ ηαηέθδλε ζε πανμπέξ παιδθυηενεξ απυ
ηζξ ακηίζημζπεξ ημο παθιζημφ Doppler, υπςξ έπεζ θακεί ηαζ ζε άθθεξ in vivo ιεθέηεξ πμο
ηάκμοκ πανυιμζα ζφβηνζζδ ιεηαλφ ηδξ ιεευδμο CVI-Q ηαζ ημο ηθαζζζημφ παθιζημφ
οπένδπμο Doppler. Ζ πανμφζα ιεεμδμθμβία, ζε ζπέζδ ιε ηδκ CVI-Q, έπεζ ηαζ έκα
ζδιακηζηυ πνμηένδια, δεκ πνεζάγεηαζ εζδζηυ ελμπθζζιυ ή θμβζζιζηυ, ανηεί κα είκαζ εθζηηή
δ ελαβςβή ηδξ θήρδξ ζε αζοιπίεζηδ εζηυκα (tif ηηθ) ηαζ κα οπάνπεζ ηθίιαηα πνχιαημξ
ηαποηήηςκ πάκς ζε αοηήκ.
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6.5.4 πζρεηίζεηο
Απυ ηζξ ζοζπεηίζεζξ πμο έβζκακ, ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ πανμοζίαζε δ ζφβηνζζδ
αζιμδοκαιζηήξ ιε ζζημθμβία. Ζ εεηζηή ζοζπέηζζδ ηαπφηδηαξ ηαζ δζαιέηνμο ιε ηδκ
εθαζηίκδ ημο ιέζμο πζηχκα, επαθδεεφεζ ηα απμηεθέζιαηα ημο Κεθαθαίμο 5, υπμο θάκδηε
υηζ αφλδζδ ηδξ νμήξ, άνα ηαζ ηδξ δζαιέηνμο, ζοκεπάβεηαζ ηαζ αφλδζδ ηδξ εθαζηίκδξ ημο
ιέζμο πζηχκα. Οζ ζοζπεηίζεζξ πμο έβζκακ ιεηαλφ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηςκ δφμ ιεευδςκ
(έβπνςιμ M-mode ηαζ παθιζηυ Doppler), δεκ έδςζακ ηυζεξ πθδνμθμνίεξ. Άθθςζηε, ημ
υηζ οπάνπεζ ελάνηδζδ ιεηαλφ ηςκ ιεηααθδηχκ είκαζ επυιεκμ, αθμφ ημ ίδζμ ιέβεεμξ
ιεηνάηαζ, απθχξ ιε άθθμ ηνυπμ. Μία ζδιακηζηή πθδνμθμνία πμο ελάβεηαζ απυ αοηά είκαζ
υηζ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ νααδμβναιιάηςκ, πμο δείπκμοκ ζφιπηςζδ ηζιχκ βζα ηάπμζα
ιεβέεδ ιεηαλφ ηςκ δφμ ιεευδςκ, δεκ είκαζ έκα ηοπαίμ βεβμκυξ, δδθαδή δεκ δζέθενακ μζ
ηζιέξ ηαηά πενίπηςζδ αθθά δ ηεθζηή ιέζδ ηζιή ημοξ είκαζ πανυιμζα, ακηίεεηα δ ηάζδ πμο
θάκδηε ζημοξ ιέζμοξ υνμοξ επαθδεεφεδηε ηαζ απυ ημ ηάεε πεζναιαηζηυ ζδιείμ
λεπςνζζηά. Μεθθμκηζηά, εα άλζγε κα οπμθμβζζηεί ηαζ δ ζοκάνηδζδ ακαδνμιήξ ηαεχξ ηαζ
ηα δζαβνάιιαηα δζαζπμνάξ, πμο δείπκμοκ ηδκ δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ δφμ ιεευδςκ βζα ηάεε
πενίπηςζδ, πζζηεφς υηζ ηυηε εα ηαηαθήβαιε ζε αζθαθέζηενα ηαζ πενζζζυηενα
ζοιπενάζιαηα ζπεηζηά ιε ηζξ ιεευδμοξ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7

ΔΠΗΛΟΓΟ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

7.1 ΤΝΟΦΖ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΧΝ
ηδκ πανμφζα δζαηνζαή ηαηά πνχημ θυβμ ελεηάζηδηε δ ιεηααμθή ηδξ
αζιμδοκαιζηήξ ζηδκ ζθαβίηζδα θθέαα ηαζ ηδκ ηανςηίδα ανηδνία ζε ανηδνζμθθεαζηή
ακαζηυιςζδ. Καηά δεφηενμ θυβμ ακαπηφπεδηε ιεεμδμθμβία οπμθμβζζιμφ ηςκ
δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ ηαζ ηδξ πανμπήξ ιε έβπνςιμ M-mode οπένδπμ. Ζ ζθαβίηζδα θθέαα
ελεηάζηδηε, ζηδκ πενίπηςζδ πμίνμο, έκα ιήκα ιεηά ηδκ ΑΦΔ ιε ηδκ πνήζδ
οπμθμβζζηζημφ ιμκηέθμο Fluent-Gambit, πνδζζιμπμζχκηαξ πναβιαηζηή βεςιεηνία ηαζ
μνζαηέξ ζοκεήηεξ. Ζ ηανςηίδα ελεηάζηδηε πνζκ ηαζ αηνζαχξ ιεηά ηδκ δδιζμονβία ΑΦΔ
ζε 13 πμίνμοξ ιε παθιζηυ οπένδπμ Doppler δίκμκηαξ ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηδκ
πμζμηζημπμίδζδ ημο θαζκυιεκμο ηδξ οπμηθμπήξ ηαζ ζοζπεηίγμκηαξ ηα απμηεθέζιαηα ιε
ηα ακηίζημζπα εονήιαηα ηδξ ζζημθμβίαξ. Γζα ημοξ 13 πνμακαθενεέκηεξ πμίνμοξ,
οπμθμβίζηδηακ μζ δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ ηαζ δ πανμπή ηαζ ιε έβπνςιμ M-mode οπένδπμ,
ιέζς ηχδζηα, πμο ακαπηφπεδηε ζε MATLAB. ηδ ζοκέπεζα βίκεηαζ ζοκμπηζηή
απανίειδζδ ηςκ ζοιπεναζιάηςκ ζηα μπμία ηαηαθήλαιε.

7.1.1 Αηκνδπλακηθή Φιεβηθνύ ηειέρνπο ηεο ΑΦΔ
α) Ζ βεςιεηνία πμο ελεηάζηδηε ήηακ ζδζαίηενα πμθφπθμηδ, ιε ζδζυιμνθα
παναηηδνζζηζηά, ελαζηίαξ ηδξ ΗΤ πμο είπε ακαπηοπεεί έκα ιήκα ιεηά ηδκ ανπζηή
δδιζμονβία ηδξ ΑΦΔ. Πανμοζίαζε ιζα ζηέκςζδ ζημ ΚΦ, άθθεξ δφμ ζηεκχζεζξ ζημ ΠΦ
ηαζ έκα ελυβηςια ζηδκ ζοιαμθή ιμζπεφιαημξ – θθέααξ. Χξ απμηέθεζια ηδξ βεςιεηνίαξ,
δ νμή ήηακ ηαζ αοηή πενίπθμηδ, ιε ζδζάγμοζα ζημζπεία ηδκ φπανλδ δζκχκ Dean ηαζ πνμξ
ηζξ δφμ ελυδμοξ, αθθά επίζδξ ηαζ ηδκ ζζπονή δέζιδ νεοζημφ ηαεχξ ηαζ ηζξ πενζμπέξ
ακαηοηθμθμνίαξ ζημ ΠΦ.
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β) Οζ δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ πανμοζίαζακ, ςξ ζοκέπεζα ηδξ βεςιεηνίαξ, ορδθέξ ηζιέξ
ζε αζοκήεζζηεξ πενζμπέξ. Έηζζ, πένακ απυ ημ άηνμ ημο ΚΦ, υπμο παναηδνείηαζ ηαζ δ
ακαιεκυιεκδ ζηέκςζδ, ορδθέξ δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ είπαιε ηαζ απέκακηζ απυ ηδκ άπς βςκία
ηδξ ακαζηυιςζδξ ηαεχξ ηαζ ζηζξ δφμ παναηδνμφιεκεξ ζηεκχζεζξ ζημ ΠΦ. Ακηίεεηα, δεκ
παναηδνήεδηακ μζ ζοκήεεζξ αολδιέκεξ ηζιέξ ζηδκ εββφξ βςκία ηδξ ακαζηυιςζδξ.
γ) Οζ ορδθέξ ηθίζεζξ ηςκ δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ πανμοζζάζηδηακ ηαηά ηακυκα ζε
πενζμπέξ ακηίζημζπεξ ιε εηείκεξ ηςκ ορδθχκ δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ. Έηζζ, αολδιέκεξ ηζιέξ
ηαηαβνάθηδηακ ζηδκ ζηέκςζδ ημο ΚΦ ηαζ ζηδκ πνχηδ ζηέκςζδ ημο ΠΦ, αθθά δεκ
οπήνπακ απέκακηζ απυ ηδκ άπς βςκία, εκχ ηαοηυπνμκα οπήνπακ πάκς ζηδκ άπς βςκία.
Δπίζδξ, βζα ηδκ πενίπηςζδ ηςκ ηθίζεςκ μζ ηζιέξ πμο οπμθμβίζηδηακ ειθάκζζακ
ιεβαθφηενεξ δζαηοιάκζεζξ απυ πενζμπή ζε πενζμπή.
δ) ηδκ πενζμπή ηδξ ζοιαμθήξ ιμζπεφιαημξ – θθέααξ μζ ηθίζεζξ ηςκ δζαηιδηζηχκ
ηάζεςκ πανμοζζάγμκηαζ αολδιέκεξ πάκς ζηα ζδιεία ναθήξ ζδζαίηενα ζηδκ άπς βςκία,
υπμο πανμοζζάγεηαζ ηαζ αολδιέκδ ζκμιοσηή οπενπθαζία Σα εονήιαηα αοηά μδδβμφκ ζημ
ζοιπέναζια, υηζ δ ανπζηή ζκμιοσηή οπενπθαζία πμο πνμηθήεδηε απυ ημ πεζνμονβζηυ
ηναφια ηδξ ναθήξ, πζεακχξ κα ιδκ επζδεζκχκεηαζ ιυκμ θυβς ηδξ δζαθμνάξ εκδμηζηυηδηαξ
ηςκ δφμ ημζπςιάηςκ, αθθά ηαζ ελαζηίαξ ηςκ ορδθχκ ηθίζεςκ ηδξ δζαηιδηζηήξ ηάζδξ. Σμ
βεβμκυξ αοηυ ιαξ μδδβεί ζηδκ ακάπηολδ αεθηζςιέκςκ ιμζπεοιάηςκ ηαζ πεζνμονβζηχκ
ηεπκζηχκ ιε ζημπυ ηδκ, ηαηά ημ δοκαηυκ, μιαθή ιεηάααζδ ιεηαλφ ιμζπεφιαημξ – θθέααξ.
ε) Ζ ιδ ιυκζιδ νμή δεκ επέδναζε ζδιακηζηά ζηδκ πενίπηςζδ ημο ΚΦ, αθμφ δ
δζαθμνά ζηδκ νμή ιεηαλφ ιέβζζηδξ ηαζ εθάπζζηδξ πανμπήξ ιμζπεφιαημξ πνμηάθεζε
δζαθμνέξ ζηζξ δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ ιυθζξ 2%. Ακηίεεηα βζα ημ ΠΦ δ ιεηααμθή ήηακ
ζδιακηζηή, αθμφ ημ ακηίζημζπμ πμζμζηυ ήηακ 17%. Έηζζ, ζοβηνίκμκηαξ ηζξ νμέξ ηαζ ηζξ
δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ ιεηαλφ ιέβζζηδξ ηαζ εθάπζζηδξ πανμπήξ, ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ
εκημπίζαιε ιυκμ βζα ηδκ πενίπηςζδ ημο ΠΦ.
ζη) Ζ ζζημθμβζηή ακάθοζδ έδεζλε υηζ ζε ζπέζδ ιε ηδκ θθέαα εθέβπμο, δδθαδή ημ
εηενυπθεονμ αββείμ, πανμοζζάζηδηε αφλδζδ ημο πάπμοξ ηαζ ημο ημθθαβυκμο, εκχ δ
εθαζηίκδ πανμοζίαζε ιείςζδ. Ακαθοηζηυηενα βζα ημ πάπμξ θάκδηε υηζ ζηδκ εββφηδηα ηδξ
ζοιαμθήξ δ ιεβαθφηενδ ζκμιοσηή οπενπθαζία πανμοζζάζηδηε πνχηα ζημ πενζθενζηυ
ηιήια, έπεζηα ζηδκ άπς βςκία, ιεηά ζηδκ εββφξ βςκία ηαζ ηέθμξ ζημ ηεκηνζηυ ηιήια.
Δπίζδξ, πενζθενεζαηά ιεβαθφηενμ πάπμξ πανμοζζάζηδηε ζηζξ βναιιέξ ναθήξ ηαζ ζηδκ
εββφξ βςκία.
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δ) Ζ αολδιέκδ ΗΤ απέκακηζ απυ ηδκ άπς βςκία, πενζθενζηά ηδξ ακαζηυιςζδξ,
ζοζπεηίζηδηε ιε αολδιέκεξ δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ, υπςξ θάκδηε απυ ηα απμηεθέζιαηα ημο
οπμθμβζζηζημφ ιμκηέθμο. Μπμνεί δ παναηδνμφιεκδ πάποκζδ ζηδκ πενζμπή αοηή κα ιδκ
είκαζ ζοκήεδξ, αθθά ελεηάγμκηαξ υθμ ημ ιμκηέθμ δ ιεβαθφηενδ ζηέκςζδ εκημπίγεηαζ ζημ
ΚΦ 2,5 cm ηεκηνζηυηενα ηδξ ακαζηυιςζδξ, ζε πενζμπή πμο ζοπκά παναηδνείηαζ ΗΤ. Ζ
δδιζμονβία αοηήξ ηδξ ζηέκςζδξ πζεακχξ κα μδήβδζε ζε δεφηενδ θάζδ ζηδκ ειθάκζζδ ΗΤ
ηαζ πενζθενζηά ηδξ ακαζηυιςζδξ.
ε) ηδκ πνμακαθενεείζα πενζμπή παναηδνήεδηε ζζημθμβζηά αολδιέκμ πμζμζηυ
εθαζηίκδξ, θαζκυιεκμ πμο έπεζ ζοζπεηζζηεί αζαθζμβναθζηά ιε ηζξ αολδιέκεξ δζαηιδηζηέξ
ηάζεζξ.
ζ) Σα αββεία ιεηά ηδκ ΑΦΔ έδεζλακ ιείςζδ δζαιέηνμο ζε ζπέζδ ιε ηα ακηίζημζπα
εηενυπθεονα αββεία ημο ΚΦ. Ζ παναηήνδζδ αοηή ιπμνεί κα ελδβδεεί ςξ ακηίδναζδ ημο
αββείμο, ιε ζημπυ ηδκ ηακμκζημπμζήζδ ηςκ εκδμημζπςιαηζηχκ ηάζεςκ. Δπίζδξ,
παναηδνείηαζ ιείςζδ ηδξ εκδμηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ δζαηαζζιυηδηαξ, πμο πζεακχξ κα
μθείθεηαζ ζε ιζα ηάζδ ημο αββείμο κα πνμζεββίζεζ ηζξ ακηίζημζπεξ ηζιέξ ημο ιμζπεφιαημξ
ηαζ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ κα πενζμνίζεζ ημκ ηναοιαηζζιυ, θυβς δζαθμνάξ εκδμηζηυηδηαξ.
η) Ζ παναηδνμφιεκδ αφλδζδ ηδξ δοζηαιρίαξ ημο ημζπχιαημξ ζημ ΚΦ, ιπμνεί κα
ελδβδεεί ηαζ απυ ηα ζζημθμβζηά εονήιαηα. Ζ εθαζηίκδ πανμοζζάγεζ ιεβάθδ
δζαηαζζιυηδηα, εκχ ημ ημθθαβυκμ ιζηνή δζαηαζζιυηδηα. Έηζζ, δ αφλδζδ ημο πμζμζημφ
ημθθαβυκμο εζξ αάνμξ ηδξ εθαζηίκδξ, υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ ιαξ, εα ηάκεζ ηα αββεία πζμ
δφζηαιπηα.

7.1.2 Αηκνδπλακηθή Αξηεξηαθνύ ηειέρνπο ηεο ΑΦΔ
7.1.2.1 Ηζηνινγία
α) ημ πάπμξ ηςκ πζηχκςκ παναηδνμφκηαζ ζδιακηζηέξ ιεηααμθέξ ηαζ ςξ πνμξ ημ
εηενυπθεονμ αββείμ εθέβπμο ηαζ ςξ πνμξ ηδ πενζμπή ημο αββείμο πμο ελεηάγμοιε. Έηζζ, ζε
ζπέζδ ιε ηδκ εηενυπθεονδ ηανςηίδα ζηδκ εββφξ πενζμπή έπμοιε ζδιακηζηή αφλδζδ ιυκμ
ζημκ έλς πζηχκα, ακηίεεηα ζηδκ ηεκηνζηή ηαζ άπς έπμοιε αφλδζδ ζημκ ιέζμ πζηχκα ηαζ
ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια, αθθά υπζ ζημ έλς. Χξ πνμξ ηδκ εέζδ έπμοιε αφλδζδ ημο πάπμοξ
βζα ημκ ιέζμ πζηχκα ηαζ ημ ζοκμθζηυ ημίπςια ηαεχξ ηζκμφιαζηε απυ ηδκ εββφξ πενζμπή,
ζηδκ ηεκηνζηή ηαζ ηεθζηά ζηδκ άπς, εκχ ακηίεεηα ζημκ έλς πζηχκα έπμοιε ιείςζδ.
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β) Καηά πανυιμζμ ηνυπμ βζα ημ πμζμζηυ εθαζηίκδξ ηςκ πζηχκςκ παναηδνμφκηαζ
ζδιακηζηέξ ιεηααμθέξ ηαζ ςξ πνμξ ημ εηενυπθεονμ αββείμ εθέβπμο ηαζ ςξ πνμξ ηδ πενζμπή
ημο αββείμο πμο ελεηάγεηαζ. Χξ πνμξ ηδκ ηανςηίδα εθέβπμο, δζαπζζηχκεηαζ ιείςζδ ηδξ
εθαζηίκδξ ζημ ιέζμ πζηχκα βζα υθεξ ηζξ πενζμπέξ. Παναηδνείηαζ ιείςζδ ηδξ εθαζηίκδξ
ζημκ έλς πζηχκα ζηδκ εββφξ ηαζ άπς πθεονά, εκχ ακηίεεηα αφλδζδ ζηδκ ηεκηνζηή. ημ
ζοκμθζηυ ημίπςια έπμοιε αφλδζδ ηδξ εθαζηίκδξ ζηδκ εββφξ ηαζ ιείςζδ ζηδκ άπς, δ
ηεκηνζηή πενζμπή δεκ πανμοζζάγεζ ηαιία ζδιακηζηή ιεηααμθή. οβηνίκμκηαξ ηζξ ηζιέξ ηδξ
ακαζημιςιέκδξ πθεονάξ ιεηαλφ ημοξ, παναηδνείηαζ υηζ ζημκ ιέζμ πζηχκα δεκ
πανμοζζάγμκηαζ ζδιακηζηέξ ιεηααμθέξ, εκχ ζημκ έλς πζηχκα ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια μζ
ηζιέξ ηδξ εββφξ πενζμπήξ είκαζ ζδιακηζηά ιεβαθφηενεξ απυ εηείκεξ ηδξ ηεκηνζηήξ ηαζ άπς
πενζμπήξ.
γ)

πεηζηά ιε ημ πμζμζηυ ημο ημθθαβυκμο παναηδνμφιε υηζ ςξ πνμξ ηδκ

ηανςηίδα εθέβπμο έπμοιε αφλδζδ ζε υθεξ ακελαζνέηςξ ηζξ πενζπηχζεζξ, εκχ ακηίεεηα
ζοβηνίκμκηαξ ηζξ ηζιέξ ηδξ ακαζημιςιέκδξ πθεονάξ ιεηαλφ ημοξ δεκ παναηδνείηαζ ηαιία
ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή δζαθμνμπμίδζδ απυ πενζμπή ζε πενζμπή.
δ) Γζα ημ πμζμζηυ ηςκ θείςκ ιοσηχκ ηοηηάνςκ, παναηδνείηαζ ιείςζδ ςξ πνμξ ηδκ
εηενυπθεονδ ηανςηίδα, βζα ηάεε πενίπηςζδ εηηυξ απυ ημκ ιέζμ πζηχκα ηαζ ημ ζοκμθζηυ
ημίπςια ηδξ άπς πενζμπήξ. Δπίζδξ, απυ ηδκ ζφβηνζζδ ηςκ πενζμπχκ ημο ακαζημιςιέκμο
αββείμο ιεηαλφ ημοξ, ζοιπεναίκεηαζ υηζ ζημ ιέζμ πζηχκα δεκ παναηδνείηαζ ζδιακηζηή
δζαθμνά, ζημκ έλς πζηχκα έπμοιε ζδιακηζηά αολδιέκδ ηδκ ηζιή ηδξ ηεκηνζηήξ πενζμπήξ
ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια παναηδνείηαζ ζηαδζαηή αφλδζδ ηαεχξ ηζκμφιαζηε απυ ηδκ
εββφξ ζηδκ ηεκηνζηή ηαζ ηεθζηά ζηδκ άπς πενζμπή.

7.1.2.2 Αηκνδπλακηθή
α) Μεηά ηδκ ακαζηυιςζδ ζημ ΚΑ, δ θάζδ επζηάποκζδξ ηδξ ζοζημθήξ αθθάγεζ,
ιε ηεθζηυ απμηέθεζια κα ειθακίγεζ δφμ δζαηνζηέξ θάζεζξ. ηδκ πνχηδ θάζδ, πμο δζανηεί
εθάπζζημ πνυκμ, παναηδνείηαζ πζμ απυημιδ ηθίζδ απυ ηδκ ανπζηή, εκχ ζηδκ δεφηενδ
ιζηνυηενδ ηθίζδ, πμο δζανηεί υιςξ πενζζζυηενμ. Σεθζηυ απμηέθεζια είκαζ μ πνυκμξ ηαζ δ
ηθίζδ επζηάποκζδξ κα ιεζχκμκηαζ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πνζκ ηδκ ΑΦΔ ηαηάζηαζδ, αθθά δ
ιεηααμθή ιυκμ βζα ηδκ δεφηενδ πενίπηςζδ είκαζ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή.
β) Μεηά ηδκ ακαζηυιςζδ ζημ ΚΑ, δ εθάπζζηδ, δ ηεθμδζαζημθζηή, δ ΣΑΜΑΥ ηαζ
δ ΣΑΜΔΑΝ ηαπφηδηεξ αολάκμοκ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηά. Ζ ιέβζζηδ ηαπφηδηα αολάκεζ
ιεκ αθθά υπζ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηά.
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γ) Μεηά ηδκ ακαζηυιςζδ ζημ ΠΑ, υθεξ μζ ηαπφηδηεξ ακελαζνέηςξ ιεζχκμκηαζ
ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηά.
δ) Μεηά ηδκ ακαζηυιςζδ ζημ ΠΑ, υθεξ μζ ηαπφηδηεξ, εηηυξ ηδξ ιέβζζηδξ
ζοζημθζηήξ, ειθακίγμοκ ανκδηζηυ πνυζδιμ, πμο οπμδδθχκεζ ηδκ ακηζζηνμθή ηδξ νμήξ,
δδθαδή ηδκ οπμηθμπή.
ε) Οζ δείηηεξ πάθιςζδξ ηαζ ακηίζηαζδξ ιεζχκμκηαζ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηά ζημ
ΚΑ ηαζ αολάκμοκ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηά ζημ ΠΑ. Γεβμκυξ πμο οπμδδθχκεζ υηζ δ νμή
βίκεηαζ θζβυηενμ παθιζηή ηεκηνζηά, δδθαδή ιε ιζηνυηενδ δζαηφιακζδ, ηαζ πενζζζυηενμ
παθιζηή πενζθενζηά.
ζη) Ζ δζάιεηνμξ ιεζχκεηαζ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηά ηαζ ζηα δφμ ζηεθέπδ. Κακμκζηά
εα ακαιέκμκηακ αφλδζδ ζημ ΚΑ, αθμφ δ νμή αολάκεζ, αθθά θυβς ζπαζιμφ δεκ
παναηδνήεδηε αοηυ. Ζ επίδναζδ ηδξ νμήξ υιςξ θάκδηε απυ ημ βεβμκυξ υηζ εκχ
εεςνδηζηά ημ ΚΑ ηαζ ημ ΠΑ ανπζηά είπακ ηδκ ίδζα δζάιεηνμ, ηεθζηά ηαηαθήβεζ ημ ΚΑ
κα πανμοζζάγεζ ιεβαθφηενδ ηζιή έκακηζ ημο ΠΑ.
δ) Ζ μβημιεηνζηή πανμπή ηεκηνζηά πανμοζζάγεζ ζδιακηζηή αφλδζδ, εκχ
πενζθενεζαηά ζδιακηζηή ιείςζδ, ειθακίγμκηαξ ανκδηζηέξ ηζιέξ ζηδκ δεφηενδ πενίπηςζδ.

7.1.2.3 πζρεηίζεηο
α) Οζ ηνεζξ ιεηααθδηέξ, πμο μνίζηδηακ ιε ζημπυ κα πμζμζηζημπμζήζμοκ ηδκ
οπμηθμπή, πανμοζίαζακ ζοζπέηζζδ ιε ηδκ εθάπζζηδ δζαζημθζηή ηαπφηδηα, ημκ δείηηδ
ακηίζηαζδξ ηαζ ημκ δείηηδ πάθιςζδξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηαηαθήλαιε ζημ ζοιπέναζια
υηζ υζμ αολάκεζ δ εθάπζζηδ δζαζημθζηή ηαπφηδηα ή ιεζχκμκηαζ μζ δφμ δείηηεξ ηυζμ
αολάκεζ ηαζ δ οπμηθμπή.
β) Αφλδζδ ηδξ οπμηθμπήξ ζοζπεηίζηδηε ηαζ ιε ιείςζδ ημο πμζμζημφ ημθθαβυκμο
ζημ ΠΑ βζα ημκ ιέζμ πζηχκα ηαζ ημ ζοκμθζηυ ημίπςια.
γ) Αφλδζδ ηδξ ηαπφηδηαξ νμήξ, πμο οπμδδθχκεηαζ απυ ηζξ ιεηααθδηέξ ηδξ
εθάπζζηδξ δζαζημθζηήξ, ηδξ ΣΑΜΑΥ, ηδξ ΣΑΜΔΑΝ ηαζ ηδξ μβημιεηνζηήξ πανμπήξ
μδήβδζε ζε ακηίζημζπδ αφλδζδ ημο πάπμοξ ζημ έλς πζηχκα, αθθά ηαζ ιείςζδ ζημκ ιέζμ.
ημ ζοκμθζηυ ημίπςια δεκ πανμοζζάζηδηε ζδιακηζηή ιεηααμθή, πένα απυ ηδκ ιείςζδ
πμο ειθάκζζε δ πανμπή. Σζξ ακηίζηνμθεξ ιεηααμθέξ είπε μ δείηηδξ ακηίζηαζδξ.
δ) Αφλδζδ ηδξ ηαπφηδηαξ νμήξ, πμο οπμδδθχκεηαζ απυ ηζξ ιεηααθδηέξ ηδξ
ιέβζζηδξ ζοζημθζηήξ, εθάπζζηδξ δζαζημθζηήξ, ηδξ ΣΑΜΑΥ, ηδξ ΣΑΜΔΑΝ ηαζ ηδξ
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μβημιεηνζηήξ πανμπήξ μδήβδζε ζε ακηίζημζπδ αφλδζδ ημο πμζμζημφ εθαζηίκδξ ζημ ιέζμ
πζηχκα ηαζ ζημ ζοκμθζηυ ημίπςια, αθθά υπζ ζημκ έλς πζηχκα.
ε) Αφλδζδ ηδξ ηαπφηδηαξ νμήξ, πμο οπμδδθχκεηαζ απυ ηζξ ιεηααθδηέξ ηδξ
ιέβζζηδξ ζοζημθζηήξ, εθάπζζηδξ δζαζημθζηήξ, ηδξ ΣΑΜΑΥ, ηδξ ΣΑΜΔΑΝ ηαζ ηδξ
μβημιεηνζηήξ πανμπήξ μδήβδζε ζε ακηίζημζπδ αφλδζδ ηςκ nSMC. Δπίζδξ ηαζ βζα ημκ
δείηηδξ πάθιςζδξ θάκδηε υηζ αφλδζδ ημο, μδδβεί ζε αφλδζδ ηςκ nSMC, αθθά βζα ημκ
έλς πζηχκα.

7.1.3 Τπνινγηζκόο Γηαηκεηηθώλ Σάζεσλ θαη Παξνρήο κε
Έγρξσκν M-mode Τπέξερν
α) ηδκ πενίπηςζδ πμο δεκ οπάνπεζ εονφ θάζια δζαηοιάκζεςκ, άνα μφηε ηαζ ηεκά
ηαηαβναθήξ ηδξ νμήξ, ηυηε δ ιέεμδμξ οπμθμβίγεζ: i) ηζξ ηαπφηδηεξ ηαζ ηζξ δζαιέηνμοξ ιε
αηνίαεζα εεςνχκηαξ ςξ ιέεμδμ ακαθμνάξ ημκ παθιζηυ οπένδπμ Doppler, ii) ηζξ
δζαηιδηζηέξ ηάζεζξ ηαηά 50% ιεζςιέκεξ έκακηζ ηδξ εεχνδζδξ νμήξ Poiseuille, πμο
πνδζζιμπμζεί ηδκ ιέζδ ηαπφηδηα ημο παθιζημφ οπένδπμο Doppler, iii) ηδκ μβημιεηνζηή
πανμπή 14% αολδιέκδ, έκακηζ ηδξ ηζιήξ πμο πνμηφπηεζ ιε ηδκ εεχνδζδ δέζιδξ οπενήπμο
μιμζυιμνθδξ έκηαζδξ.
β) ηδκ πενίπηςζδ υιςξ πμο δ νμή έπεζ έκημκεξ δζαηοιάκζεζξ βίκεηαζ ιζα ζμαανή
οπμηίιδζδ υθςκ ημκ ιεβεεχκ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ιέεμδμ ακαθμνάξ.
γ) ηδκ πενίπηςζδ πμο οπάνπεζ ακηζζηνμθή νμήξ, υπςξ βζα ημ ΠΑ, δεκ
θαιαάκεηαζ μνεά οπυρδ δ αθθαβή δζεφεοκζδξ.
δ) ε ζπέζδ ιε ηδκ δοζημθία εθανιμβήξ: i) βζα ηδκ πενίπηςζδ ηςκ δζαηιδηζηχκ
ηάζεςκ δ ιέεμδμξ είκαζ αηνζαέζηενδ έκακηζ ηδξ απθμφζηενδξ ιεευδμο εεχνδζδξ νμήξ
Poiseuille,

αθθά παιδθυηενδξ αηνίαεζαξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ιέεμδμ ηςκ Brands et al.

(Brands, Hoeks et al. 1995), αθμφ δεκ έπεζ ηδκ δοκαηυηδηα επζθεηηζηήξ αθαίνεζδξ ηδξ
ηίκδζδξ ημο ημζπχιαημξ, πςνίξ ηαοηυπνμκδ αθαίνεζδ ηαζ ηςκ παιδθχκ ηαποηήηςκ νμήξ
ημκηά ζε αοηυ, ii) βζα ηδκ πενίπηςζδ ηδξ μβημιεηνζηήξ πανμπήξ δ ιέεμδμξ είκαζ
αηνζαέζηενδ έκακηζ ηδξ ιεευδμο εεχνδζδξ μιμζυιμνθδξ έκηαζδξ οπενήπμο ή βκςζημφ
πνμθίθ, αθθά παιδθυηενδξ αηνίαεζαξ έκακηζ ηδξ ιεευδμο ηςκ Picot et al. (Picot and
Embree 1994), δ μπμία πνδζζιμπμζεί ηα πνςημβεκή δεδμιέκα ημο οπενήπμο (υπζ ηα
πνχιαηα πμο πνμέηορακ απυ αοηά), αθθά ηαζ ηδκ αηνζαέζηενδ ιεεμδμθμβία οπμθμβζζιμφ
time-domain (πεδίμ πνυκςκ), έκακηζ ημο frequency-domain (πεδίμ ζοπκμηήηςκ) ιε ηδκ
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ανπή Doppler. Έβζκε ακαθμνά ζηζξ δφμ παναπάκς ιεευδμοξ ηδξ αζαθζμβναθίαξ, δζυηζ
πανυθμ πμο οπάνπμοκ ηαζ άθθεξ ιέεμδμζ ιεβάθδξ αηνίαεζαξ δεκ έπμοκ επζηναηήζεζ βζα in
vivo ιεηνήζεζξ οπενήπμο, υπςξ μζ πνμακαθενεείζεξ.
ε) ε ζπέζδ ιε ηδκ δοζημθία εθανιμβήξ: i) βζα ηδκ πενίπηςζδ ηςκ δζαηιδηζηχκ
ηάζεςκ δ ιέεμδμξ είκαζ δοζημθυηενδ έκακηζ ηδξ απθμφζηενδξ ιεευδμο εεχνδζδξ νμήξ
Poiseuille, αθθά εοημθυηενδ έκακηζ ηδξ ιεευδμο ηςκ Brands et al. (Brands, Hoeks et al.
1995), αθμφ δεκ απαζηείηαζ αβμνά ηαζ πνήζδ ελεζδζηεοιέκμο ελμπθζζιμφ ηαζ θμβζζιζημφ
ii) βζα ηδκ πενίπηςζδ ηδξ μβημιεηνζηήξ πανμπήξ δ ιέεμδμξ είκαζ δοζημθυηενδ έκακηζ ηδξ
ιεευδμο εεχνδζδξ μιμζυιμνθδξ έκηαζδξ οπενήπμο ή βκςζημφ πνμθίθ, αθθά εοημθυηενδ
έκακηζ ηδξ ιεευδμο ηςκ Picot et al. (Picot and Embree 1994), πμο απαζηεί ζοβηεηνζιέκδ
ζεζνά ιμκηέθςκ ηδξ Philips, πμο έπεζ εκζςιαηςιέκδ ηδκ ιέεμδμ CVI-Q, ή κέμ ελμπθζζιυ
ηαζ θμβζζιζηυ.

7.2 ΠΡΧΣΟΣΤΠΗΔ ΔΡΓΑΗΑ
7.2.1 Αηκνδπλακηθή Φιεβηθνύ ηειέρνπο ηεο ΑΦΔ
α) Δίκαζ δ πνχηδ ενβαζία πμο ελεηάγεζ ηδκ πνυμδμ ηδξ παεμθμβίαξ ζηδκ ΑΦΔ ηαζ
υπζ ηδκ ανπζηή αζηία. οκήεςξ, ιεθεηάηαζ δ βεςιεηνία αηνζαχξ ιεηά ηδκ δδιζμονβία ηδξ
ΑΦΔ, υπμο δεκ οπάνπεζ αηυιδ ΗΤ, εκχ ζηδκ πανμφζα πενίπηςζδ ιεθεηάηαζ ηαηάζηαζδ
έκα ιήκα ιεηά, ιε απμηέθεζια κα οπάνπμοκ θακενέξ ζηεκχζεζξ θυβς ηδξ παεμθμβζηήξ
πάποκζδξ ημο ημζπχιαημξ.
β) Δίκαζ δ πνχηδ ιεθέηδ δ μπμία ελεηάγεζ ηδκ θθεαζηή ακαζηυιςζδ ηδξ ΑΦΔ,
ιέζς οπμθμβζζηζηήξ νεοζημιδπακζηήξ, ζζημθμβίαξ, ιμνθμιεηνίαξ ηαζ ιδπακζηχκ
ζδζμηήηςκ ημο ημζπχιαημξ.
γ) Δίκαζ, επίζδξ, δ πνχηδ πεζναιαηζηή ιεθέηδ, πμο ζοζπεηίγεζ ηα απμηεθέζιαηα
οπμθμβζζηζηήξ πνμζμιμίςζδξ, δ μπμία έβζκε ιε πναβιαηζηή βεςιεηνία ηαζ πναβιαηζηέξ
μνζαηέξ ζοκεήηεξ, ιε ηα ακηίζημζπα εονήιαηα ζζημθμβζηήξ ιεθέηδξ, πμο έβζκε ζημ ίδζμ
γςζηυ πνυηοπμ.
δ) Δίκαζ δ πνχηδ θμνά πμο δίκεξ Dean, μζ μπμίεξ παναηδνήεδηακ ζημ πεδίμ νμήξ
οπμθμβζζηζημφ ιμκηέθμο, επαθδεεφμκηαζ ιέζς έβπνςιμο οπένδπμο Doppler ζε in vivo
πείναια.
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ε) Δίκαζ δ πνχηδ ιεθέηδ θθεαζηήξ ακαζηυιςζδξ ζε ΑΦΔ, πμο ακαθένεζ ηδκ
φπανλδ δζκχκ Dean ηαζ ζημ ΠΦ.

7.2.2 Αηκνδπλακηθή Αξηεξηαθνύ ηειέρνπο ηεο ΑΦΔ
α) Δίκαζ δ πνχηδ θμνά, πμο πμζμηζημπμζείηαζ ημ θαζκυιεκμ οπμηθμπήξ. Γζα ημκ
ζημπυ αοηυ πνδζζιμπμζήεδηακ ηνεζξ θυβμζ, υπμο μ ανζειδηήξ ακαθένμκηακ ζηδκ
ζοζημθζηή θάζδ ηακμκζηήξ νμήξ, εκχ μ πανακμιαζηήξ ζηδ θάζδ ακηζζηνμθήξ ηδξ νμήξ
(οπμηθμπή). Οζ θυβμζ αθμνμφζακ ειααδυ ηαπφηδηαξ – πνυκμο (VTI), ηδκ δζάνηεζα πνυκςκ
ηαζ ηζξ αηνυηαηεξ ηαπφηδηεξ.
β) Γεκ έπεζ ζοζπεηζζηεί λακά δ ανπζηή ηοιαημιμνθή, πνζκ ηδκ ΑΦΔ, ιε ηδκ ααειυ
οπμηθμπήξ ιεηά ηδκ ΑΦΔ.
γ) Γζα πνχηδ θμνά ζοζπεηίγεηαζ δ οπμηθμπή ιε ζζημθμβία.

7.2.3 Τπνινγηζκόο Γηαηκεηηθώλ Σάζεσλ θαη Παξνρήο κε
Έγρξσκν M-mode Τπέξερν
α) Ζ ακαπηοπεείζα ιέεμδμξ δ μπμία πνδζζιμπμζεί ιυκμ ιζα αζοιπίεζηδ εζηυκα
έβπνςιμο M-mode βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ δζαηιδηζηχκ ηάζεςκ ηαζ ηδξ πανμπήξ, είκαζ
πνςηυηοπδ. Σαπφηδηεξ ηαζ πζέζεζξ, ιέζς ημο ηφπμο Bernoulli, έπμοκ οπμθμβζζηεί ιε
ακηίζημζπμ ηνυπμ ζηδκ ενβαζία ηςκ Tonti et al. (Tonti, Riccardi et al. 2000), αθθά δεκ
οπμθμβίζηδηε δ πανμπή μφηε ηαζ δ δζαηιδηζηή ηάζδ. Δπίζδξ, ζηδκ ενβαζία ηςκ Juul et al.
(Juul, Slordahl et al. 1991) έβζκε οπμθμβζζιυξ ηδξ πανμπήξ in vivo ηαζ in vitro ιε
πνυβναιια ζε οπμθμβζζηή, αθθά δεκ απμζαθδκίγεηαζ ακ πνδζζιμπμζήεδηακ πνςημβεκή
δεδμιέκα ή ακ αημθμοεήεδηε ακηίζημζπδ ιέεμδμ ιε ηδκ πανμφζα.
β) Δίκαζ δ πνχηδ θμνά πμο ηαπφηδηα πμο οπμθμβίζηδηε ιε έβπνςιμ M-mode
οπένδπμ ζοζπεηίγεηαζ ιε ζζημθμβία.
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7.3 ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ
ΒΔΛΣΗΧΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΧΝ
7.3.1 Αηκνδπλακηθή Φιεβηθνύ ηειέρνπο ηεο ΑΦΔ
α) ημ πανυκ πείναια ελεηάζηδηε δ ηεθζηή βεςιεηνία ηαζ μζ ηεθζηέξ μνζαηέξ
ζοκεήηεξ. Δκδζαθένμκ εα είπε κα ελεηαζηεί ηαζ δ ανπζηή βεςιεηνία ιε ηζξ ακηίζημζπεξ
μνζαηέξ ζοκεήηεξ, χζηε κα είκαζ δοκαηή δ εφνεζδ ηδξ ζπέζδξ ιεηαλφ αζηίμο ηαζ αζηζαημφ.
Αοηυ δεκ έβζκε ζηδκ πανμφζα ενβαζία βζα κα ιδκ επζαανοκεμφκ πεναζηένς ηα
πεζναιαηυγςα.
β) Δπίζδξ, εκδζαθένμκ εα είπε κα ελεηαζηεί, ιδ επειααηζηά ηαζ ζε εκδζάιεζεξ
πνμκζηέξ ζηζβιέξ ηαζ θίβμ πνζκ ηδκ επέιααζδ εοεακαζίαξ δ ιεηααμθή ηςκ νμχκ, αθθά ηαζ
ακ είκαζ δοκαηυκ ηαζ ηδξ βεςιεηνίαξ. Σμ πνχημ ιπμνεί κα βίκεζ ζπεηζηά εφημθα ιε
οπένδπμ οπυ ήπζα ηαηαζημθή, εκχ ημ δεφηενμ είκαζ ανηεηά πζμ δφζημθμ ιζαξ ηαζ εα
πνεζαζηεί κα βίκεζ ηακμκζηή ακαζζεδζία ημο γχμο ηαζ ιεηαθμνά ημο ζε άθθμ πχνμ, υπμο
εα ιπμνεί κα βίκεζ δζεπίπεδδ αββεζμβναθία ή αλμκζηή ή ιαβκδηζηή ημιμβναθία. Βέααζα, εα
πνέπεζ κα θάαμοιε ζμαανά οπυρδ υηζ αηυια ηαζ ήπζα ηαηαζημθή κα βίκεζ, εα εκέπεζ
ζμαανμφξ ηζκδφκμοξ βζα ηδκ επζαίςζδ ημο γχμο, ζδζαίηενα ιεηά ηδκ ηαθαζπςνία ημο
πμθφςνμο πεζνμονβείμο ηδξ ακαζηυιςζδξ.
γ) διαζία εα είπε ηαζ δ απμηφπςζδ ηδξ πναβιαηζηήξ βεςιεηνίαξ ιε ιεβαθφηενδ
αηνίαεζα, πνδζζιμπμζχκηαξ ηνζζδζάζηαημ οπένδπμ, πναβιαηζηή δζεπίπεδδ αββεζμβναθία
(ιε ηαηάθθδθμ θμβζζιζηυ ακαηαηαζηεοήξ), αλμκζηή ή ιαβκδηζηή ημιμβναθία.
δ) Αλία εα είπε ακ ημ πείναια είπε ζπεδζαζηεί έηζζ χζηε ζε ηάπμζα γχα κα
βίκμκηακ ζοζπέηζζδ ιυκμ ιεηαλφ αζιμδοκαιζηήξ ηαζ ζζημθμβίαξ, βζαηί ηχνα πνεζάγμκηακ
έκα ιεβάθμ ιένμξ ηςκ ζζηχκ πενζθενζηά ηαζ ηεκηνζηά ηδξ ακαζηυιςζδξ κα
πνδζζιμπμζδεμφκ ζηδκ ιεθέηδ ηςκ ιδπακζηχκ ζδζμηήηςκ ημο ημζπχιαημξ. Έηζζ,
πενζμνζζηήηαιε ζηδκ εββφηδηα ηδξ ζοιαμθήξ ιμζπεφιαημξ – θθέααξ. Δπίζδξ, εα
ιπμνμφζε κα βίκεζ ελανπήξ ιζα ηαθφηενδ ημπμβνάθδζδ ηςκ ζδιείςκ υπμο πάνεδηακ μζ
ζζημί, χζηε κα ηαηαθήλμοιε ζε αζθαθέζηενα ζοιπενάζιαηα ηεθζηά.
ε) Δπίζδξ, εα ήηακ ζηυπζιμ κα ιεθεηδεεί ακαθοηζηά δ ιεηααμθή ηςκ νμχκ ηαζ ηςκ
πζέζεςκ υπζ ιυκμ ζηδκ ακαζημιςιέκδ πθεονά, αθθά ηαζ ζηδκ εηενυπθεονδ πθεονά, βζαηί
ιπμνεί δ εεχνδζδ ηςκ εηενυπθεονςκ αββείςκ ςξ θοζζμθμβζηά κα είκαζ εζθαθιέκδ, ακ δεκ
είκαζ ηαζ ακηίζημζπα θοζζμθμβζηέξ μζ νμέξ.
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7.3.2 Αηκνδπλακηθή Αξηεξηαθνύ ηειέρνπο ηεο ΑΦΔ
α) Γζα ηδκ ηαθφηενδ ιεθέηδ ημο θαζκυιεκμο ηδξ οπμηθμπήξ ηαθυ εα ήηακ κα είπακ
ιεηνδεεί ηαζ μζ πζέζεζξ ζημ ΠΑ, ζηδκ είζμδμ ημο ιμζπεφιαημξ (ζοιαμθή ιμζπεφιαημξ –
ανηδνίαξ) ηαζ ζημ ΚΑ.
β) ημ πνςηυημθθμ πμο ελεηάζηδηε ζημ 3μ ηεθάθαζμ, μζ ιεηνήζεζξ δζεβπεζνδηζημφ
οπενήπμο είπακ βίκεζ θίβμ πνζκ ηαζ αιέζςξ ιεηά ηδκ δδιζμονβία ΑΦΔ. Θα είπε υιςξ
εκδζαθένμκ ηαζ δ πναβιαημπμίδζδ θήρεςκ ζηδκ εοεακαζία, δζυηζ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ εα
ιπμνμφζε κα βίκεζ ηαζ ιεθέηδ ηδξ ελέθζλδξ ημο θαζκυιεκμο. Σέημζεξ ιεηνήζεζξ έβζκακ ηαζ
ζημ πανυκ πνςηυημθθμ, ακ ηαζ δεκ ζπμθζάζεδηακ, δζυηζ ημ πθήεμξ ημο δείβιαημξ ιε ημ
μπμίμ ηαηαθήλαιε δεκ ήηακ ανηεηά ιεβάθμ αθμφ μζ επζπθμηέξ, δ ενυιαςζδ ηςκ ΑΦΔ ηαζ
μζ ηεπκζηέξ δοζημθίεξ ζημ πείναια ηδξ εοεακαζίαξ απμδεηάηζζακ ημ πθήεμξ ημο
δείβιαημξ, ζε ααειυ ηέημζμ χζηε κα ιδκ έπεζ κυδια ηάπμζα πενεηαίνς ζηαηζζηζηή ιεθέηδ.
γ) Καθή ζδέα εα ήηακ ηαζ δ πναβιαημπμίδζδ ιδ επειααηζηχκ ιεηνήζεςκ, αθμφ μ
αββεζμζπαζιυξ ηαεχξ ηαζ ημ πεζνμονβζηυ ζηνεξ επζδνά ζδιακηζηά ζηδκ πμζυηδηα ηςκ
θήρεςκ. Θα ιπμνμφζε κα πνδζζιμπμζδεεί μ δζαδενιαηζηυξ οπένδπμξ, υπςξ δ ηεθαθή 12L
(5-11,5 ΜΖz) ημο οπενδπμηανδζμβνάθμο Vivid7 (GE Medical Systems, Milwaukee, WI,
USA), δ μπμία δμηζιάζηδηε βζ' αοηυ ημκ ζημπυ, αθθά δεκ πνδζζιμπμζήεδηε ηεθζηά, δζυηζ
αηνζαχξ ιεηά ηδκ ακαζηυιςζδ αηυια ηαζ ακ βίκεζ πμθφ πνμζεηηζηή ζφβηθεζζδ ημο
ηναφιαημξ, μ εβηθςαζζιυξ αένα είκαζ ακαπυθεοηημξ. Ζ φπανλδ υιςξ αένα δεκ επζηνέπεζ,
ςξ βκςζηυ, ηδκ επζηοπή πναβιαημπμίδζδ θήρεςκ ιε οπένδπμο.
δ) Βεθηίςζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο δζεβπεζνδηζημφ οπένδπμο εα παναηδνμφζαιε
ακ ελανπήξ είπαιε πενζμνζζηεί ζηζξ ιεηνήζεζξ οπενήπμο, δζυηζ ημ ιεβάθμ πθήεμξ ηςκ
ιεηνήζεςκ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ πεζνμονβζηχκ πεζνζζιχκ, ιυκμ ανκδηζηά ιπμνεί κα
δνάζμοκ ζηδκ πμζυηδηα ηςκ θήρεςκ. Βέααζα, μ πενζμνζζιυξ ζε έκα πενζμνζζιέκμ πθήεμξ
ιεηνήζεςκ έπεζ ηαζ αοηυξ ηα πνμθακή ιεζμκεηηήιαηά ημο.
ε) Δπίζδξ, εα ιπμνμφζε κα βίκεζ ιέηνδζδ ηδξ ηεθμδζαζημθζηήξ ηαπφηδηαξ ζημ ΠΑ
ηαζ αξ ιδκ είκαζ εθζηηυ αοηυιαηα, θυβς ηδξ άηοπδξ ηοιαημιμνθήξ, ανηεί κα μνίζμοιε
ειείξ έκα παναηηδνζζηζηυ ζδιείμ ηδξ κέαξ ηοιαημιμνθήξ ημκηά ζημ ηέθμξ ηδξ δζαζημθήξ.
Γκςνίγμκηαξ έπεζηα ηδκ ηαπφηδηα αοηή, ιπμνμφιε κα οπμθμβίζμοιε ηςκ δείηηδ
ακηίζηαζδξ ηαζ πάθιςζδξ ζημ ΚΑ ηαζ ζημ ΠΑ, πνδζζιμπμζχκηαξ ζημκ ηφπμ ακηί βζα
ηδκ εθάπζζηδ δζαζημθζηή ηαπφηδηα ηδκ ηεθμδζαζημθζηή ηαπφηδηα, ιζα πναηηζηή πμο
πνμηζιάηε ζοπκά ζηδκ πενίπηςζδ ζοκήεμοξ ανηδνζαηήξ νμήξ.
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ζη) Πανυιμζα ιε ηδκ πενίπηςζδ ηδξ θθέααξ, εα ήηακ ζηυπζιμ κα ιεθεηδεεί
ακαθοηζηά δ ιεηααμθή ηςκ νμχκ ηαζ ηςκ πζέζεςκ υπζ ιυκμ ζηδκ ακαζημιςιέκδ πθεονά,
αθθά ηαζ ζηδκ εηενυπθεονδ πθεονά, βζαηί ιπμνεί δ εεχνδζδ ηςκ εηενυπθεονςκ αββείςκ
ςξ θοζζμθμβζηά κα είκαζ εζθαθιέκδ, ακ δεκ είκαζ ηαζ ακηίζημζπα θοζζμθμβζηέξ μζ νμέξ.

7.3.3 Τπνινγηζκόο Γηαηκεηηθώλ Σάζεσλ θαη Παξνρήο κε
Έγρξσκν M-mode Τπέξερν
α) Βεθηίςζδ ημο ηχδζηα χζηε κα θαιαάκεζ μνεά οπυρδ ημο ηδκ φπανλδ
ανκδηζηχκ ηαποηήηςκ, δδθαδή ηδκ ακηζζηνμθή ηδξ ανπζηήξ θμνάξ ηδξ νμήξ, ηαηά ημκ
οπμθμβζζιυ ηδξ πανμπήξ.
β) Δθυζμκ πανεεί ημ παναπάκς ιέηνμ αεθηίςζδξ, εα ιπμνμφζακ κα βίκμοκ ηαζ
ακηίζημζπεξ ιεηνήζεζξ βζα ηδκ πενίπηςζδ ημο ΠΑ, πμο δεκ πνδζζιμπμζήεδηε ζηζξ
ιεηνήζεζξ.
γ) Θα ιπμνμφζακ κα βίκμοκ ηαζ ιεηνήζεζξ ζηδκ εοεακαζία βζα κα ελεηαζηεί δ υθδ
ελέθζλδ ηδξ παεμθμβίαξ, αθθά αοηή αηνζαχξ δ παεμθμβζηή ηαηάζηαζδ ημο ημζπχιαημξ,
ηαοηυπνμκα ιε ηζξ ζοιθφζεζξ (ζζημί πμο ακαπηφπεδηακ ζηδκ πενζμπή ηαηά ηδκ δζαδζηαζία
επμφθςζδξ ιεηά ηδκ πνχηδ επέιααζδ), δοζπεναίκμοκ πμθφ ιζα ηέημζα απυπεζνα.
δ) Βεθηίςζδ ημο ηχδζηα ιε ζημπυ ηδκ ηαθφηενδ ηάθορδ ηςκ ειθακζγυιεκςκ
ηεκχκ ηαηαβναθήξ ηδξ νμήξ, έηζζ χζηε κα ιδκ θαιαάκμκηαζ οπυρδ ιυκμ δ πνμδβμφιεκεξ
πνμκζηέξ ζηζβιέξ αθθά ηαζ μζ επυιεκεξ βζα ιεβαθφηενδ αηνίαεζα.
ε) Ζ εφνεζδ ηνυπμο ρδθζαηήξ ελαβςβήξ ηςκ πνςημβεκχκ δεδμιέκςκ έβπνςιμο
M-mode ηαζ υπζ απθχξ ηςκ έβπνςιςκ pixel, πμο πνμηφπημοκ απυ ηζξ ηαπφηδηεξ αοηέξ.
ζη) Ζ πνήζδ ηαθφηενςκ πνμζεββίζεςκ ημο πναβιαηζημφ πνμθίθ. Έηζζ, ακηί βζα
πανααμθζηυ πνμθίθ εα ιπμνμφζαιε κα εεςνήζμοιε ηεηάνημο ααειμφ πμθοχκοιμ ή
εζδζηά πεπθαηοζιέκμ πανααμθζηυ πνμθίθ ηαηά ηδκ ιέεμδμ ηςκ Brands et al. (Brands,
Hoeks et al. 1995). Αηυια ηαθφηενα απμηεθέζιαηα εα ιπμνμφζακ κα πνμηφρμοκ, ακ ακηί
βζα έκα ζοβηεηνζιέκμ πνμθίθ πνδζζιμπμζμφζαιε ζε ηάεε πενίπηςζδ δζαθμνεηζημφ
αββείμο ηαζ δζαθμνεηζηυ ηφπμ πνμθίθ, ακάθμβα ιε ηδκ νμή πμο παναηδνείηαζ, πνμμπηζηή
πμο απαζηεί πνμιεθέηδ ηδξ ελεηαγυιεκδξ νμήξ.
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δ) Σέθμξ, εα αμδεμφζε βζα ημκ έθεβπμ αηνίαεζαξ ηδξ ιεευδμο, δ δδιζμονβία in
vitro εβηαηάζηαζδξ ζηδκ μπμία εα ιεηνείηαζ ιε αηνίαεζα δ πανμπή, χζηε κα έπμοιε
ηαθφηενμ ιέηνμ ζφβηνζζδξ.
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