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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Είναι γνωστό ότι στην αορτοστεφανιαία παράκαμψη, στη περιοχή της επέμβασης, παρατηρείται διαχωρι-
σμός της ροής του αίματος και ζώνες ανακυκλοφορίας. Οι εναποθέσεις στο ενδοθήλιο της περιοχής αυτής 
ευνοούνται λόγω των χαμηλών τοιχωματικών διατμητικών τάσεων (WSS) που αναπτύσσονται με αποτέλε-
σμα την ανάπτυξη αθηρωματικής πλάκας και τη δημιουργία επαναστένωσης. Έχει αποδειχθεί ότι η δημιουρ-
γία στροβιλώδους ροής ελαττώνει το μήκος της ζώνης ανακυκλοφορίας και συνεπώς την τάση σχηματισμού 
αθηρωματικής πλάκας [1,2]. 

Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί αν κατά την επέμβαση στεφανιαίας παράκαμψης η τοποθέτηση 
καινοτόμου ελικοειδούς διάταξης δημιουργίας στροβιλώδους ροής στο μόσχευμα (Σχήμα 1a) θα μείωνε την 
τάση σχηματισμού αθηρωματικής πλάκας στη περιοχή της ένωσης των αγγείων. Γίνεται προσομοίωση της 
ροής χρησιμοποιώντας κώδικα υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD) και διερευνάται η επίδραση που έ-
χουν αφενός τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της διάταξης (π.χ. βήμα, πάχος της έλικας) και αφετέρου η γω-
νία μεταξύ του μοσχεύματος και της αποφραγμένης αρτηρίας, στο μήκος ανακυκλοφορίας, την WSS (Σχήμα 
1β) και την τιμή της αρτηριακής πίεσης. Οι τιμές των σχεδιαστικών μεταβλητών για τυπική γεωμετρία και 
παλμική ροή του αίματος επιλέχθηκαν με τη μεθοδολογία σχεδιασμού πειραμάτων (DOE) και ως βέλτιστη 
λύση προκρίθηκε εκείνη που δίνει το μικρότερο μήκος ζώνης ανακυκλοφορίας χωρίς να παραβιάζει τους 
περιορισμούς που αφορούν τις επιτρεπόμενες τιμές WSS και πίεσης. 

  
Σχήμα 1. Καινοτόμος διάταξη παραγωγής στροβιλώδους ροής σε μόσχευμα (a) και κατανομή της WSS (b). 
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