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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση του ιξώδους του αίματος στις διατμητικές τά-
σεις που αναπτύσσονται στα τοιχώματα των αγγείων και στην πτώση πίεσης. Για το σκοπό 
αυτό έγιναν ρεολογικές μετρήσεις δειγμάτων αίματος ασθενών με υπεργλυκαιμία και συγκρί-
θηκαν με αντίστοιχες υγιών ατόμων. Τα μοντέλα ιξώδους που προέκυψαν χρησιμοποιήθηκαν 
σε αριθμητική προσομοίωση, με κώδικα υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD), όπου μελε-
τήθηκε η ρευστοδυναμική συμπεριφορά του αίματος σε μικρή διχασμένη αρτηρία κάτω από 
συνθήκες παλμικής ροής. Αρχικά, διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση του ιξώδους του αίματος 
στις υψηλότερες συγκεντρώσεις γλυκόζης (>100 mg/dl αίματος), η οποία προκαλεί αντίστοιχα 
αύξηση της τοπικής τοιχωματικής διατμητικής τάσης και της πτώσης πίεσης. Τα συμπεράσμα-
τα αναμένεται να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών που σχετίζονται με 
τις βλάβες των αγγείων, οι οποίες προκαλούνται από την αύξηση του ιξώδους του αίματος. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Συχνότερη αιτία θανάτου στις αναπτυγμένες χώρες είναι οι καρδιαγγειακές παθήσεις, οι οποίες 
σε άτομα με υπεργλυκαιμία είναι ιδιαίτερα συχνές και χαρακτηρίζονται από βαρύτερη διαδρο-
μή και πιο διάχυτη προσβολή των αγγείων. Το κατά πόσο η περιεκτικότητα σε γλυκόζη επη-
ρεάζει το ιξώδες του αίματος, καθώς και την τοιχωματική διατμητική τάση (wall shear stress, 
WSS) δεν έχει διερευνηθεί συστηματικά. Οι περιοχές στις οποίες αρχικά εμφανίζονται βλάβες 
του εσωτερικού χιτώνα των αγγείων είναι αυτές στις οποίες διαφοροποιούνται τα χαρακτηρι-
στικά της ροής (π.χ. έσω διχασμοί των αγγείων), δηλαδή περιοχές όπου μεταβάλλονται έντονα 
οι WSS. Ως εκ τούτου, οι μηχανικές δυνάμεις που ασκούνται στα τοιχώματα των αιμοφόρων 
αγγείων σε συνδυασμό με τους βιοχημικούς μηχανισμούς αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερου 
ερευνητικού ενδιαφέροντος [1-2]. 

Η ανάπτυξη αθηρωματικής πλάκας στις στεφανιαίες αρτηρίες έχει συσχετιστεί με τις χα-
μηλές διατμητικές τάσεις (Σχήμα 1) [3]. Επιπλέον, η έκκριση μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ), 
το οποίο είναι ένα ισχυρό αγγειοδιασταλτικό και αποτελεί τον βασικό ρυθμιστή της ροής του 
αίματος, επηρεάζεται από τις ασκούμενες WSS. Για παράδειγμα, αν σε μία περιοχή η αντίστα-
ση στη ροή είναι αυξημένη, λόγω υψηλών WSS, τότε εκκρίνεται ΝΟ από το ενδοθήλιο, προ-
κειμένου να αυξηθεί η διάμετρος του αγγείου και ως εκ τούτου να μειωθεί η αντίσταση στη 
ροή και να διατηρηθεί η κυκλοφορία του αίματος. Αν αυτή η έκκριση μειωθεί (λ.χ. λόγω δυσ-
λειτουργίας του ενδοθηλίου), δημιουργείται μεγαλύτερη αντίσταση στη ροή οπότε η αποκατά-
σταση της ροής επιτυγχάνεται με αύξηση της πίεσης, οδηγώντας σε υπέρταση και αυξημένο 
φορτίο για την καρδιά [4]. 
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Η ρεολογία και η μελέτη της ρευστοδυναμικής του αίματος, επομένως, αποκτούν ολοένα 
και περισσότερο ενδιαφέρον, καθώς παρέχουν εξηγήσεις για τους μηχανισμούς διαφόρων δια-
ταραχών και ασθενειών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης των 
υψηλών τιμών ιξώδους (πέραν του φυσιολογικού)  στην τοιχωματική διατμητική τάση (WSS) 
των αιμοφόρων αγγείων. 

ΡΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 
Το αίμα είναι ένα πολυφασικό μίγμα ενός Νευτωνικού ρευστού, του πλάσματος, και τριών 
κύριων συστατικών: των ερυθρών αιμοσφαιρίων, των αιμοπεταλίων και των λευκών αιμο-
σφαιρίων. Υπό την επίδραση χαμηλών διατμητικών τάσεων τα ερυθρά αιμοσφαίρια σχηματί-
ζουν συσσωματώματα (rouleaux) τα οποία διαταράσσουν τις ροϊκές γραμμές και αυξάνουν 
σημαντικά το φαινομενικό ιξώδες (μ) του αίματος. Με αύξηση του ρυθμού διάτμησης (  ) τα 
συσσωματώματα αυτά σταδιακά διαλύονται και το φαινομενικό ιξώδες του αίματος μειώνεται 
τείνοντας ασυμπτωτικά προς μια οριακή τιμή (μ∞). Επομένως, το αίμα συμπεριφέρεται ως μη 
Νευτωνικό ρευστό που για αυξανόμενο  το ιξώδες του μειώνεται (ψευδοπλαστική συμπερι-
φορά, shear thinning behavior) με φθίνοντα ρυθμό μεταβολής. Το μ∞ αίματος με αιματοκρίτη 
(Ht) περίπου 45% και σε θερμοκρασία 37 οC κυμαίνεται γύρω στα 3.5 mPa·s [7]. 

Πολλοί ερευνητές θεωρούν το αίμα Νευτωνικό ρευστό, στηριζόμενοι στους υψηλούς ρυθ-
μούς διάτμησης που επικρατούν στις μεγάλες αρτηρίες [8-9]. Ωστόσο οι Gijsen et al. [10] θε-
ωρούν μία τέτοια παραδοχή επισφαλή σημειώνοντας ότι οι ιξωδοελαστικές ιδιότητες του αίμα-
τος επηρεάζουν τη ρευστοδυναμική του συμπεριφορά. Τα αποτελέσματα πρόσφατων μετρή-
σεων που πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Χημικών Εγκαταστάσεων [11] 
έδειξαν ότι η συνήθης παραδοχή πως το αίμα συμπεριφέρεται ως Νευτωνικό ρευστό δεν ισχύει 
για ροή σε μικρές αρτηρίες. 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Οι ρεολογικές μετρήσεις των δειγμάτων αίματος πραγματοποιήθηκαν με ρεόμετρο τύπου AR-
G2 (TA Instruments) και γεωμετρία κώνου-πλάκας. Το περιστρεφόμενο τμήμα ήταν ο κώνος 
με διάμετρο 20 mm και γωνία 0:58:16 (deg:min:sec). Με την εν λόγω γεωμετρία το επιτρεπτό 
εύρος ρυθμών διάτμησης ήταν της τάξης 10-3-103 s-1.  

O έλεγχος της θερμοκρασίας γινόταν στη βάση, όπου τοποθετούνταν το δείγμα, με επιτρε-
πόμενη ακρίβεια ±0.1 οC. Η λειτουργία του οργάνου ελεγχόταν πλήρως από λογισμικό (TA/AR 
Instrument Control), μέσω του οποίου μπορούσαν να ρυθμιστούν εκτός των άλλων ο χρόνος 
και η ακρίβεια των μετρήσεων. Γύρω από τη γεωμετρία τοποθετήθηκε κλειστό πλαστικό κά-
λυμμα με διαβρεγμένο στρώμα βαμβακιού, ώστε το δείγμα να βρίσκεται κατά το δυνατόν σε 
κλειστό περιβάλλον κορεσμένης ατμόσφαιρας. 

Οι πιθανές καταστάσεις ενός διαβητικού ατόμου μπορούν να κατηγοριοποιηθούν, ανάλογα 
με τη συγκέντρωση του αίματος σε γλυκόζη, ως: φυσιολογικές (80-100 mg/dl), “γκρίζας ζώ-
νης” (100-140 mg/dl) και παθολογικές (>140 mg/dl ). Έτσι, στην παρούσα εργασία έγιναν με-
τρήσεις σε ένα δείγμα “γκρίζας ζώνης” (Δ1) και ένα παθολογικής κατάστασης (Δ2) (Πίνακας 
1), τα οποία συγκρίθηκαν με αντίστοιχα ως προς τον αιματοκρίτη φυσιολογικά δείγματα από 
τη βιβλιογραφία [12-13]. 

Ειδικότερα, οι πειραματικές καμπύλες μ-   προέκυψαν σε συνθήκες μόνιμης κατάστασης, 
θερμοκρασίας 36.6 ±0.1 οC, ενώ ο όγκος κάθε δείγματος ήταν ~0.05 ml. Για κάθε ρυθμό διά-
τμησης (  ), η τελική αβεβαιότητα της μέτρησης του ιξώδους (μ) είναι μικρότερη του 5%.  
  



Πίνακας 1:  Δείγματα αίματος που χρησιμοποιήθηκαν για μέτρηση του ιξώδους. 

Δείγμα Δ1 Δ2 

Ht (%) 35 40 
Γλυκόζη (mg/dl) 110 223 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
Οι καμπύλες μ-  που προέκυψαν για τα Δ1 και Δ2 φαίνονται στα Σχήματα 3 & 4, όπου συ-
γκρίνονται με αντίστοιχα ως προς τον αιματοκρίτη (Ht) φυσιολογικά δείγματα αίματος από τη 
βιβλιογραφία [12-13]. Οι συνεχόμενες καμπύλες των Σχημάτων 3 & 4 αντιστοιχούν στο θεω-
ρητικό μοντέλο ιξώδους του Quemada [12], για Ht: 35 και 40%. 

 
Σχήμα 3: Σύγκριση υπεργλυκαιμικού αίματος (γλυκόζη=110 mg/dl) με φυσιολογικό (Ht=35%). 

 
Σχήμα 4: Σύγκριση υπεργλυκαιμικού αίματος (γλυκόζη=223 mg/dl) με φυσιολογικό (Ht=40%). 
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εμφανίζει αρκετά χαμηλότερες διατμητικές τάσεις από τα τοιχώματα της υπόλοιπης γεωμετρί-
ας. 

Συνοπτικά, οι αυξημένες τιμές του ιξώδους του αίματος μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση 
της WSS και της πτώσης πίεσης. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν για την κατανό-
ηση των μηχανισμών που δημιουργούν τα καρδιοαγγειακά προβλήματα σε άτομα με υπεργλυ-
καιμία. Περισσότερη έρευνα είναι απαραίτητη για σαφέστερα συμπεράσματα. 
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