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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία μελετάται η ροή του αίματος σε έναν μικρο-αγωγό με στένωση, ο 
οποίος προσομοιάζει τη γεωμετρία μικρής αρτηρίας με αθηροσκλήρωση. Για τα πειράματα 
χρησιμοποιείται μη-Νευτωνικό ρευστό με ιξωδοελαστικές ιδιότητες παρόμοιες με του αίμα-
τος, και εφαρμόζεται σταθερή ροή καθώς θεωρείται ότι στις μικρές αρτηρίες ο παλμός της 
καρδιάς έχει εξασθενήσει σημαντικά. Για τη μέτρηση της ταχύτητας του ρευστού χρησιμο-
ποιείται η μη παρεμβατική μέθοδος micro Particle Image Velocimetry (μ-PIV), ενώ η εκτίμη-
ση της τοιχωματικής διατμητικής τάσης (WSS) γίνεται έμμεσα από τις μετρήσεις της ταχύτη-
τας κοντά στο τοίχωμα του αγωγού. Τα αποτελέσματα, όπως αναμένεται, δείχνουν χαμηλές 
ταχύτητες στην περιοχή μετά τη στένωση με στασιμότητα της ροής και δημιουργία δίνης στο 
κάτω μέρος του αγωγού. Διαπιστώνεται ακόμη, ότι οι αιμοδυναμικές συνθήκες που επικρα-
τούν στην περιοχή μετά τη στένωση ευνοούν την επέκταση της αθηρωματικής πλάκας και 
μάλιστα, η αύξηση του ποσοστού της στένωσης επιδεινώνει την κατάσταση, ενώ ταυτόχρονα 
μπορεί να προκαλέσει και άλλες παθολογικές καταστάσεις όπως θρόμβωση. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η μελέτη της ροής μη-Νευτωνικού ρευστού σε μικροαγωγό με στένωση εμφανίζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, καθώς βρίσκει πολλές εφαρμογές σε διαφόρους τομείς, όπως στην περιοχή των 
μικροσυσκευών αλλά και της βιοϊατρικής, αφού το αίμα είναι ένα μη-Νευτωνικό ρευστό. 
Συγκεκριμένα, για την τελευταία περίπτωση η έρευνα επικεντρώνεται τόσο στο σχεδιασμό 
και τη λειτουργία βιοϊατρικών συσκευών (όπως εμφυτεύματα ή διαγνωστικές μικροσυσκευές) 
όσο και στην κατανόηση και διάγνωση διάφορων παθήσεων που συνδέονται με τη ροή του 
αίματος. Μία από αυτές τις παθήσεις είναι και η αθηροσκλήρωση, της οποίας οι μηχανισμοί 
και οι αιτίες που την προκαλούν δεν έχουν αποσαφηνιστεί ακόμα πλήρως. H αθηροσκλήρω-
ση παραμένει μέχρι και σήμερα η κύρια αιτία από την οποία αρρωσταίνουν και πεθαίνουν 
στο δυτικό κόσμο[1], καθώς οι κύριοι παράγοντες κινδύνου που έχουν εμπλακεί στην παθογέ-
νεση της (υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, σακχαρώδης διαβήτης), οφείλονται στον τρόπο ζωής 
(π.χ. έλλειψη άσκησης, κάπνισμα) και τις διατροφικές συνήθειες[2]. Πρόκειται για μία χρόνια 
φλεγμονώδη αντίδραση στα τοιχώματα των αρτηριών, η οποία σε μεγάλο μέρος οφείλεται 
στην ύπαρξη των μακροφάγων κυττάρων τα οποία συσσωρεύονται σε εκείνο το σημείο για 
να εξουδετερώσουν τα μόρια των χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL) που έχουν 
οξειδωθεί[3]. Κατά τη διάρκεια της ασθένειας χοληστερόλη, λιπαρές ουσίες, ασβέστιο και 
άλλα συστατικά του αίματος, όπως το ινώδες, συσσωρεύονται στο τοίχωμα της αρτηρίας 
σχηματίζοντας την αθηρωματική πλάκα, η οποία με την πάροδο του χρόνου αυξάνεται σε 
μέγεθος και σκληραίνει[4]. Η έναρξη της ασθένειας αρχίζει πιθανότατα από βλάβη στο 
ενδοθήλιο, η οποία μπορεί να προκληθεί από κάποιο ιό ή βακτήριο που υπάρχει στο πλάσμα 
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του αίματος[3]. Αυτή η κάκωση επιτρέπει στα μόρια της “κακής” χοληστερόλης (LDL) να 
διεισδύσουν στα τοιχώματα των αγγείων και να έναπο-τεθούν εκεί, ενεργοποιώντας το ανο-
σοποιητικό σύστημα του οργανισμού. Αυτός ο μηχανισμός έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουρ-
γία της αγγειακής στένωσης και συνεπώς τη διαταραχή της ροής του αίματος διαμέσου της 
αρτηρίας. Από τη σκοπιά του χημικού μηχανικού η μελέτη της ασθένειας παρουσιάζει ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον, αφού τόσο στην γένεση όσο και στην εξέλιξή της σημαντικό ρόλο παίζουν 
αφενός η γεωμετρία (διάμετρος και διαμόρφωση) του αγγείου και αφετέρου τα ρευστοδυνα-
μικά χαρακτηριστικά του αίματος[5]. Τα ενδοθηλιακά κύτταρα που συνθέτουν το εσωτερικό 
τοίχωμα της αρτηρίας εκτίθενται στη ροή του αίματος και κατ' επέκταση στις διάφορες δυνά-
μεις που προκύπτουν από τη ροή του[5]. Οι φυσιολογικές τιμές αυτών των δυνάμεων αποτε-
λούν σημαντικό παράγοντα στην ομαλή λειτουργία του ενδοθηλίου, ενώ σε αντίθετη περί-
πτωση ευθύνονται για την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία/ενεργοποίηση και στην εμφάνιση πα-
θήσεων[2].  

Το αίμα αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση διφασικού ρευστού, καθώς αποτελείται από τη 
συνεχή υγρή φάση, το πλάσμα, και από διάφορους κυτταρικούς τύπους, όπως τα λευκά αιμο-
σφαίρια, τα ερυθρά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια[6]. Το ιξώδες του αίματος δεν είναι στα-
θερό αλλά μεταβάλλεται ανάλογα με το ρυθμό διάτμησης λόγω των συσσωματωμάτων που 
σχηματίζουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια σε χαμηλούς ρυθμούς διάτμησης, γεγονός που το κατα-
τάσσει στα μη-Νευτωνικά ρευστά[7]. Υπό κανονικές συνθήκες και σε κατάσταση ηρεμίας, η 
ροή μέσα σε μια αρτηρία είναι στρωτή με δευτερεύουσες ροές να δημιουργούνται στις περιο-
χές μετά από στενώσεις, σε διχασμούς και σε καμπυλότητες. Η τριβή ανάμεσα στο ρευστό 
και στα ενδοθηλιακά κύτταρα δημιουργεί μία εφαπτομενική δύναμη που ασκείται από το 
ρευστό στην εσωτερική επιφάνεια της αρτηρίας και είναι γνωστή ως τοιχωματική διατμητική 
τάση (Wall Shear Stress,WSS). Το μέγεθος της τοιχωματικής διατμητικής τάσης εξαρτάται 
από το πόσο γρήγορα αυξάνεται η ταχύτητα του ρευστού από το τοίχωμα της αρτηρίας προς 
το κέντρο της ενώ, αυτή η μεταβολή της ταχύτητας ονομάζεται ρυθμός διάτμησης (shear 
rate)[1].  

 

Σχήμα 1: Ορισμός διατμητικής τάσης και τοιχωματικής διατμητικής τάσης. 

Πλέον, είναι εδραιωμένη η άποψη ότι οι αιμοδυναμικές συνθήκες στο εσωτερικό της αρτηρί-
ας, συνδέονται άμεσα με την αθηροσκλήρωση και συγκεκριμένα οι χαμηλές τιμές της τοιχω-
ματικής διατμητικής τάσης[8] (WSS), όπως και οι έντονες διακυμάνσεις της[3]

. Ειδικότερα, οι 
πολύ χαμηλές ή και αρνητικές τιμές της WSS ευθύνονται για την δημιουργία πλάκας, ενδιά-
μεσες τιμές υποδηλώνουν συνθήκες που επικρατούν σε φυσιολογική αρτηρία, ενώ υψηλές 

Διατμητική τάση τ (shear stress): 

 

Τοιχωματική διατμητική τάση τw 
(wall shear stress, WSS): 

τ για y→0 
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τιμές ευνοούν την έναρξη μίας άλλης πάθησης, της θρόμβωσης, η οποία ενδέχεται να προκα-
λέσει μηχανικές βλάβες του ενδοθηλίου (Σχήμα 2)[4]. 

 

Σχήμα 2: Επίδραση της WSS στη λειτουργία του ενδοθηλίου[9]. 

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν διεξαχθεί[7] η αγγειακή στένωση μπορεί να προκαλέσει 
μεταβολές στη ροή του αίματος, όπως αύξηση της ταχύτητας με ταυτόχρονο διαχωρισμό της 
ροής στο σημείο μετά τη στένωση και δημιουργία ζώνης ανακυκλοφορίας (recirculation 
zone). Η δύνη (eddy) που σχηματίζεται κατάντι της στένωσης είναι αρκετά έντονη και προ-
καλεί σημαντική αντίσταση στη ροή, ενώ ο διαχωρισμός της ροής (flow separation) συνει-
σφέρει επίσης στην πτώση πίεσης. Η στένωση λειτουργεί ως βαθμίδα ανάβασης/κατάβασης 
επομένως η ελάχιστη τιμή τοιχωματικής διατμητικής τάσης εμφανίζεται πίσω μετά τη βαθμί-
δα κατάβασης, στην περιοχή επανασύνδεσης της ροής[10], ευνοώντας την περαιτέρω επέκτα-
ση της αθηρωματικής πλάκας. Οι αναμενόμενες συνθήκες ροής μετά τη στένωση φαίνονται 
στο Σχήμα 2[10].  

 

Σχήμα 3: Κατανομή ταχύτητας μετά από βαθμίδα ανάβασης/κατάβασης [10]. 

Όπως παρουσιάζεται και στο Σχήμα 2 στην περιοχή μετά τη στένωση, δημιουργείται μία 
ζώνη ανακυκλοφορίας, όπου παρατηρούνται έντονες διαφοροποιήσεις στη μεταφορά μάζας 
και ορμής σε σύγκριση με το υπόλοιπο τμήμα της αρτηρίας. Σύμφωνα με μελέτες που έχουν 
διεξαχθεί, εκτιμάται ότι, οι χαμηλές τιμές της WSS στην περιοχή διαχωρισμού της ροής σχετί-
ζονται με την αυξημένη τοπική συγκέντρωση των συστατικών που ευθύνονται για την αθη-
ροσκλήρωση, την αυξημένη μεταφορά μάζας διαμέσου του αρτηριακού τοιχώματος αυτών 

I. αρχική κατανομή ταχύτητας

II. διαχωρισμός της ροής 

III. σημείο επανασχηματισμού ορια‐
κού στρώματος 

xr :    μήκος περιοχής ανακυκλοφορίας  

H:     πλάτος καναλιού 

S:      ύψος στένωσης 

h=H‐S 
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των συστατικών και με μεγάλους χρόνους παραμονής που ενισχύουν την αλληλεπίδραση των 
αιμοπεταλίων με το ενδοθήλιο[3,5,8]. Τα αθηρογόνα σωματίδια δημιουργούν ένα στρώμα επι-
καθήσεων στο εσωτερικό του ενδοθηλίου, το οποίο εν τέλει προκαλεί ελάττωση της διαμέ-
τρου της αρτηρίας και αποτελεί την αθηρωματική πλάκα. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διευκρινιστεί η σχέση των συνθηκών ροής στην περι-
οχή μετά τη στένωση με την αθηρογένεση και την περαιτέρω επέκταση της πλάκας σε μικρές 
αρτηρίες διαμέτρου 1mm, οι οποίες έχουν μελετηθεί ελάχιστα μέχρι σήμερα. 

              

Σχήμα 4: Σχηματισμός και ανάπτυξη αθηρωματικής πλάκας λόγω χαμηλής WSS[5]. 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

Για τη διεξαγωγή των πειραμάτων κατασκευάσθηκε μικροαγωγός πλευράς 1mm του οποίου η 
γεωμετρία φαίνεται στο Σχήμα 5 έχοντας ως πρότυπο ένα μεταλλικό εκμαγείο γνωστών δια-
στάσεων. Η διατομή του καναλιού είναι τετραγωνική αφού κυκλικός μ-αγωγός είναι αρκετά 
δύσκολο να κατασκευαστεί. Οι διαστάσεις του μ-αγωγού της διάταξης είναι: μήκος 31mm, 
ύψος 1mm και πλάτος 1mm, με στενώσεις 25% και 50% μήκους 1mm. Το μ-κανάλι είναι 
κατασκευασμένο από παχύρευστη, υδρόφιλη θιξοτροπική βινύλ-πολυσιλοξάνη (βάση και 
καταλύτη) σε συνδυασμό με λεπτόρευστη υδρόφιλη βινύλ-πολυσιλοξάνη, η οποία λόγω του 
χαμηλού ιξώδους της δίνει αποτύπωση υψηλής ακρίβειας. Τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται 
από οδοντιάτρους για την αποτύπωση οδοντικών στεφανών και γεφυρών σε δύο στάδια.  

Για τη μέτρηση των κατανομών της ταχύτητας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος μ‐PIV (micro-
Particle Image Velocimetry), μία μη παρεμβατική μέθοδος μέτρησης της ταχύτητας της ροής 
των ρευστών σε μ-κανάλια[11] (Σχήμα 6). Στην τεχνική αυτή προσδιορίζεται η ταχύτητα με 
μέτρηση της μετατόπισης διεσπαρμένων σωματιδίων ανάμεσα σε δύο φωτογραφίες, οι οποίες 
έχουν ληφθεί με γνωστή χρονική διαφορά. Το υπό μελέτη τμήμα της ροής φωτιζόταν κατά τη 
διάρκεια των πειραμάτων μέσω ενός laser διπλής κοιλότητας, που εκπέμπει στα 532nm. Η 
καταγραφή της ροής έγινε με μια CCD κάμερα Hisense MKII, η οποία βρίσκεται ενσωμα-
τωμένη επάνω σε μικροσκόπιο Nikon Eclipse LV100. Για τη λήψη μεγεθυμένων εικόνων των 
σωματιδίων τοποθετήθηκε στο μικροσκόπιο αντικειμενικός φακός μεγέθυνσης 10X εμβαπτι-
σμένος σε αέρα με αριθμητικό άνοιγμα (numerical aperture, NA) 0.30, που αντιστοιχεί σε 
βάθος πεδίου (depth of field, DOF) 7μm. Η χρονική καθυστέρηση μεταξύ δύο στιγμιότυπων 
μιας μέτρησης κυμαίνεται από 60-250μs, ανάλογα με την ογκομετρική παροχή, ενώ η συχνό-
τητα δειγματοληψίας ορίστηκε στα 5Hz. Για κάθε σημείο ελήφθησαν 50 εικόνες, δύο στιγ-
μιότυπων έκαστη, για τρεις διαφορετικές παροχές. Η επεξεργασία των εικόνων και ο υπολο-
γισμός της ταχύτητας έγιναν με το λογισμικό Flow Manager (DantecDynamics)[12]. 
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Σχήμα 5: Γεωμετρία αγωγού με στένωση 25% και 50%. 

 

 

Σχήμα 6: Πειραματική διάταξη[14]. 

Λόγω της δυσκολίας εύρεσης και διαχείρισης (τάση προς πήξη κτλ.), του αίματος κατά την 
πειραματική διαδικασία κρίθηκε απαραίτητη η χρήση ενός ρευστού με παρόμοιες ρεολογικές 
ιδιότητες (ιξώδες και πυκνότητα). Για το λόγο αυτό παρασκευάζεται υδατικό διάλυμα που 
περιέχει 21.05% v/v γλυκερίνη και 0.021% w/v κόμμι ξανθάνης, στο οποίο προστίθεται μι-
κροποσότητα σωματιδίων πολυστυρενίου 1μm. Το κόμμι ξανθάνης είναι ένας πολυσακχαρί-
της που δρα ως ρεολογικός ρυθμιστής (κυρίως στη βιομηχανία τροφίμων) και προσδίδει στο 
ρευστό τη μη-Νευτωνική συμπεριφορά. Το διάλυμα που προκύπτει, προσομοιάζει αίμα με 
αιματοκρίτη Ηt=45 και έχει μη-Νευτωνική συμπεριφορά για χαμηλούς ρυθμούς διάτμησης 
(>100s-1)[14]. Στις διαστάσεις των αρτηριών που εξετάζονται η παλμική ροή του αίματος θεω-
ρείται ότι έχει πρακτικά αποσβεστεί και επομένως στα πειράματα η παροχή είναι σταθερή.  
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Ο άμεσος υπολογισμός της WSS είναι εξαιρετικά δύσκολος, γι’ αυτό γίνεται έμμεση εκτίμηση 
των τιμών της μέσω των μετρήσεων της ταχύτητας κοντά στο τοίχωμα. Για τον υπολογισμό 
της διατμητικής τάσης είναι απαραίτητη η τιμή του ρυθμού διάτμησης γ, η οποία υπολογίζε-
ται λαμβάνοντας δύο τιμές της ταχύτητας κοντά στο τοίχωμα, όπου η κατανομή της είναι  
γραμμική και τη μηδενική ταχύτητα του τοιχώματος (no slip condition)[5]. Όπως αναφέρθηκε 
το ιξώδες μεταβάλλεται με το ρυθμό διάτμησης και για τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται 
το μοντέλο Herschel- Bulkley: 

          (μ: Pa·s)  (1) 

όπου για ρυθμούς διάτμησης γ <1000s-1 τ=0.02160Pa,  Κ=0.01345, n=0.78. 

Έπειτα, χρησιμοποιώντας το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα, είναι δυνατή η  εκτίμηση της τιμής 
της διατμητικής τάσης: 

τ = μ.γ                       (τ: Pa)  (2) 

Οι πειραματικές μετρήσεις της ταχύτητας  ελήφθησαν για δύο διαφορετικά ποσοστά στενώ-
σεων, 25% και 50%, και για τρεις διαφορετικές ογκομετρικές παροχές: 200 - 400 – 600ml/hr 
ώστε να ελεγχθεί πως επηρεάζουν αυτοί οι δύο παράγοντες τις αιμοδυναμικές συνθήκες στην 
περιοχή. Η πυκνότητα του διαλύματος είναι ρ=1.13g/cm3 ενώ το ιξώδες υπολογίστηκε σύμ-
φωνα με την Εξ.1 για γ=1000s-1 στα 0.0028Pa·s. Οι αριθμοί Reynolds που επικρατούν υπολο-
γίστηκαν ότι κυμαίνονται από 8 έως 24 για τις ογκομετρικές παροχές που εισάγονται επιβε-
βαιώνοντας τη στρωτή ροή που χαρακτηρίζει αυτές τις διαστάσεις. Για τον υπολογισμό του 
Re χρησιμοποιήθηκε η σταθερή τιμή του ιξώδους του διαλύματος για υψηλούς ρυθμούς διά-
τμησης (μ), η πυκνότητα του διαλύματος (ρ), η μέση ταχύτητα του ρευστού (u) και η διάμε-
τρος του αγγείου (D). 

  (3) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Όπως είναι γνωστό[5], η μέγιστη τιμή της ταχύτητας παρατηρείται στο κέντρο του αγωγού, 
ενώ η απόλυτη τιμή της αυξάνεται κατά τη διέλευση του ρευστού από την περιοχή της στέ-
νωσης. Επιπλέον, παρατηρούνται πολύ χαμηλές ταχύτητες και δημιουργία δίνης στην περιοχή 
μετά από τη στένωση, όπως ήταν αναμενόμενο[10]  (Σχήμα 7). Επειδή η ταχύτητα στην περιο-
χή της ανακυκλοφορίας είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση μ’ αυτή στον υπόλοιπο αγωγό, για 
τη λήψη μετρήσεων σε αυτήν την περιοχή έγινε χρήση μεγαλύτερου φακού (20Χ) και κατάλ-
ληλη ρύθμιση του συστήματος μ-PIV.  

Στο Σχήμα 8 παρουσιάζονται οι κατανομές της ταχύτητας στο σημείο ακριβώς πριν από την 
στένωση. Η κατανομή της ταχύτητας σε μια διατομή του αγωγού παρουσιάζεται χρησιμοποι-
ώντας την ταχύτητα και την απόσταση διαιρεμένη με το ολικό πλάτος του καναλιού. Για στέ-
νωση 25% παρατηρούμε ότι, δεν υπάρχει μεγάλη απόκλιση από τη παραβολική κατανομή 
γεγονός που αλλάζει όταν η στένωση αυξάνεται σε 50%, όπως επίσης συμβαίνει και για αύ-
ξηση της παροχής. 
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Σχήμα 7: Τυπικό πεδίο ροής στην περιοχή της στένωσης και στην περιοχή ανακυκλοφορίας. 

 

Σχήμα 8: Κατανομή ταχύτητας από πειραματικά δεδομένα για σταθερή ογκομετρική παροχή 200-
400-600ml/hr για: (α) 25% στένωση και (β) 50% στένωση στο σημείο ακριβώς πριν τη στένωση.  

Όσον αφορά το σημείο ακριβώς στη στένωση (Σχήμα 9), ενώ δεν υπάρχει σημαντική από-
κλιση από τη παραβολική κατανομή της ταχύτητας, υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση της απόλυ-
της τιμής της ταχύτητας λόγω της μεγάλης μείωσης της διατομής του αγωγού. Η μεγαλύτερη 
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διαταραχή της παραβολικής κατανομής εμφανίζεται για το σημείο ακριβώς μετά τη στένωση 
(Σχήμα 10 & Σχήμα 11). Όπως αναμενόταν, στο σημείο αυτό υπάρχει μια περιοχή, όπου το 
υγρό βρίσκεται ουσιαστικά σε στάση (μηδενική ταχύτητα), ενώ το μήκος που χρειάζεται η 
ροή για να επανέλθει σε ανεπτυγμένη μορφή ονομάζεται μήκος ανακυκλοφορίας. Το μήκος 
της περιοχής ανακυκλοφορίας αυξάνεται καθώς αυξάνεται το ποσοστό της στένωσης και η 
ογκομετρική παροχή. 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι τιμές του WSS, που υπολογίστηκαν έμμεσα από τα πειρα-
ματικά δεδομένα της ταχύτητας. Τα αποτελέσματα είναι σε συμφωνία με παλαιότερες έρευ-
νες[10] και δείχνουν ότι η ελάχιστη τιμή της WSS βρίσκεται στο σημείο ακριβώς μετά τη στέ-
νωση, στο σημείο ανακυκλοφορίας της ροής, ενώ παρατηρούνται συνθήκες που ευνοούν την 
έναρξη της θρόμβωσης στο σημείο της στένωσης. 

Σχήμα 9: Κατανομή ταχύτητας από πειραματικά δεδομένα για σταθερή ογκομετρική παροχή 200-
400-600ml/hr για: (α) 25% στένωση και (β) 50% στένωση στο σημείο ακριβώς στη στένωση. 

 

Σχήμα 10: Κατανομή ταχύτητας για σταθερή ογκομετρική παροχή 200-400-600ml/hr για: 
(α) 25% στένωση και (β) 50% στένωση στο σημείο ακριβώς μετά τη στένωση. 
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Σχήμα 11: Κατανομή ταχύτητας για στένωση 50% για ογκομετρική παροχή 200ml/hr στο σημείο 
ακριβώς πριν τη στένωση, στη στένωση, ακριβώς μετά τη στένωση και πολύ μετά τη στένωση. 

Πίνακας 1: Πειραματικές τιμές WSS (σε Pa) στα σημεία ενδιαφέροντος για τρεις παροχές. 

 WSS πριν τη στένωση (Pa) WSS στη στένωση (Pa) WSS μετά τη στένωση (Pa) 

ml/h 200 400 600 200 400 600 200 400 600 

25% 1.94 4.20 4.22 1.41 2.98 4.24 Αρνητική κοντά στο μηδέν 

50% 3.97 4.58 7.14 9.72 16.47 22.77 Αρνητική κοντά στο μηδέν 

 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Βασικό κίνητρο της εργασίας ήταν η συσχέτιση της διαμόρφωσης της αρτηρίας με την έναρ-
ξη και ανάπτυξη της αθηροσκλήρωσης. Η αποσαφήνιση των συνθηκών ροής και των δυναμι-
κών χαρακτηριστικών της κατέχει σημαντικό ρόλο στην κατανόηση των μηχανισμών της 
πάθησης και συμβάλλει σημαντικά στη διάγνωση και θεραπεία της σε συνεργασία με τον 
τομέα της ιατρικής.  

Από τα αποτελέσματα των πειραματικών μετρήσεων διαπιστώθηκε ότι η περιοχή μετά την 
αγγειακή στένωση υπόκειται σε χαμηλότερες τοιχωματικές διατμητικές τάσεις σε σχέση με 
την υπόλοιπη αρτηρία, γεγονός που ευνοεί την περαιτέρω ανάπτυξη της αθηρωματικής πλά-
κας. Οι χαμηλές αυτές τιμές WSS οφείλονται στις ρευστοδυναμικές συνθήκες που επικρατούν 
στην περιοχή ανακυκλοφορίας, που δημιουργείται λόγω της στένωσης. Το εύρος αυτής της 
περιοχής βρέθηκε να γίνεται μεγαλύτερο όσο αυξάνεται η παροχή αλλά και όσο μεγαλύτερο 
είναι το ποσοστό της στένωσης. Επιπρόσθετα βρέθηκε ότι για ποσοστό στένωσης 50% (και 
μεγαλύτερο) στο τοίχωμα που βρίσκεται ακριβώς πάνω από την στένωση οι τιμές της τοιχω-
ματικής διατμητικής τάσης είναι ιδιαίτερα υψηλές, γεγονός που συνεπάγεται αυξημένο κίν-
δυνο δημιουργίας θρόμβωσης. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: Οι συγγραφείς επιθυμούν να ευχαριστήσουν θερμά την Επ. Καθηγήτρια Α.Α. Μουζά 
για τις σημαντικές προτάσεις και επισημάνσεις της και τον Δρ. Χ. Μακατσώρη (Bru-
nel University, UK) για την κατασκευή του μεταλλικού εκμαγείου. 
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