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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση του ιξώδους του αίματος στις διατμητικές τάσεις που αναπτύσσονται στα τοιχώματα των αγγείων και στην πτώση πίεσης. Για το σκοπό
αυτό έγιναν ρεολογικές μετρήσεις δειγμάτων αίματος ασθενών με υπεργλυκαιμία και συγκρίθηκαν με αντίστοιχες υγιών ατόμων. Τα μοντέλα ιξώδους που προέκυψαν χρησιμοποιήθηκαν
σε αριθμητική προσομοίωση, με κώδικα υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD), όπου μελετήθηκε 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 συμπεράσματα 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 διαδρομή και πιο διάχυτη προσβολή των αγγείων. Το κατά πόσο η περιεκτικότητα σε γλυκόζη επηρεάζει 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 χαρακτηριστικά 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 χαμηλές 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 αντίσταση στη ροή είναι αυξημένη, λόγω υψηλών WSS, τότε εκκρίνεται ΝΟ από το ενδοθήλιο, προκειμένου 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 δυσλειτουργίας του ενδοθηλίου), δημιουργείται μεγαλύτερη αντίσταση στη ροή οπότε η αποκατάσταση της ροής επιτυγχάνεται με αύξηση της πίεσης, οδηγώντας σε υπέρταση και αυξημένο
φορτίο για την καρδιά [4].
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εεπηρεάζει τα τοιχώματα τω
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2] ότι υπάρχειι ένα φυσιολο
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ο καρδιαγγειακών παθήσεω
ων σε σχέση με
μ
ττον υγιή πληθθυσμό [3]. Το αυξημένο ιξώ
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Σχήμα 2:
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Στα αρτηρρίδια (arteriolles) και τα τρ ιχοειδή (capilllaries) το ιξώ
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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 διαταραχών 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 αιμοσφαιρίων. Υπό την επίδραση χαμηλών διατμητικών τάσεων τα ερυθρά αιμοσφαίρια σχηματίζουν 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 συμπεριφορά, 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 ρυθμούς διάτμησης που επικρατούν στις μεγάλες αρτηρίες [8-9]. Ωστόσο οι Gijsen et al. [10] θεωρούν μία τέτοια παραδοχή επισφαλή σημειώνοντας ότι οι ιξωδοελαστικές ιδιότητες του αίματος επηρεάζουν τη ρευστοδυναμική του συμπεριφορά. Τα αποτελέσματα πρόσφατων μετρήσεων 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 ARG2 (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 επιτρεπόμενη 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 κάλυμμα 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 ζώνης” (100-140 mg/dl) και παθολογικές (>140 mg/dl ). Έτσι, στην παρούσα εργασία έγιναν μετρήσεις 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 διάτμησης (  ), η τελική αβεβαιότητα της μέτρησης του ιξώδους (μ) είναι μικρότερη του 5%.

Πίνακας 1: Δείγματα αίματος που χρησιμοποιήθηκαν για μέτρηση του ιξώδους.
Δείγμα
Ht (%)
Γλυκόζη (mg/dl)

Δ1
35
110

Δ2
40
223

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

Σύγκριση υπεργλυκαιμικού αίματος (γλυκόζη=110 mg/dl) με φυσιολογικό (Ht=35%).
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Σχήμα 4:

Σύγκριση υπεργλυκαιμικού αίματος (γλυκόζη=223 mg/dl) με φυσιολογικό (Ht=40%).
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ηθεί η ρευστοδυναμική συμμπεριφορά του
υ αίματος ατό
όμων με υπεργγλυκαιμία, έγιιννε χρήση του κώδικα υπολ
λογιστικής ρευυστοδυναμική
ής ANSYS CFX
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υ 0.50 mm διαακλαδίζεται σε
σ δυο αγγεία εσωτερικής δδιαμέτρου 0.50
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Merill [13], εννώ εκείνες του
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η τις πειραματικές μετρήσεεις ιξώδους γιια
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00.15 έως 0.100 m/s2. Καθώςς η ροή στην εείσοδο μεταβά
άλλεται με το χρόνο, η προοσομοίωση έγιιννε σε συνθήκες μη μόνιμηςς (transient) κκατάστασης. Το
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θθυσιαστεί η ακρίβεια στην αναπαράστασση της μεταβο
ολής του πεδίο
ου ροής με το χρόνο.
Εφόσον η ακρίβεια της λύσης εξαρτάάται από τον αριθμό
α
και το
ο μέγεθος των κελιών, το τεελλικό πλέγμα επιλέχθηκε
ε
κα
ατόπιν μελέτηης της εξάρτη
ησης της λύση
ης από το πλέ
λέγμα (grid deeppendence studdy). Ειδικότερ
ρα, έγινε σύγκκριση των απο
οτελεσμάτων της κατανομήής της ταχύτη
ηττας για Re=45, όπως προέέκυψαν για τέέσσερα διαφο
ορετικά πλέγμ
ματα. Επιλέχθθηκε το τελικ
κό
ππλέγμα να αποοτελείται από 523,500 τετρραεδρικά και πρισματικά
π
κεελιά.
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y
  n 1


τy= 0.080
0
K=0.0079
n=0.99
Για ρυθμ
μούς διάτμησηςς > 1000 s-1
μ= 0.007
77 Pa s

Σχήμα
α 6:

Μοντέλα
α ιξώδους αίματτος: α) υγιούς ατόμου,
α
β) ατόμ
μου με υπεργλυυκαιμία.

Εξαιτίας των
τ χαμηλών αριθμών Reynnolds, δεν χρη
ησιμοποιήθηκ
κε μοντέλο τυρρβώδους ροήςς,
α
αλλά εφαρμόσ
στηκε απευθεείας αριθμητικκή προσομοίω
ωση (Direct Numerical
N
Sim
mulation, DNS
S)
γγια όλες τις περιπτώσεις.
π
Οι
Ο προσομοιώ
ώσεις πραγμα
ατοποιήθηκαν σε συστοιχίαα υπολογιστώ
ών
υυψηλής απόδοσης (High Performance
P
Cluster, HPC
C) για παράλλ
ληλη επεξεργγασία, η οποίία
α
αποτελούντανν από δεκαοκττώ επεξεργασττές 64-bit και 16 GB RAM.
Α
ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ
ΘΜΗΤΙΚΗΣ
Σ ΠΡΟΣΟΜΟ
ΟΙΩΣΗΣ
Α
Αρχικά θεωρή
ήθηκε ότι ακό
όμα και στην ππερίπτωση ενό
ός ατόμου με υπεργλυκαιμί
μία η καρδιά θα
ππαράγει το απ
παιτούμενο έρ
ργο έτσι, ώσττε η παροχή του
τ αίματος να
ν παραμείνεει ίδια με αυτή
εενός φυσιολογγικού οργανισ
σμού. Στο Σχή
χήμα 7 παρουσ
σιάζεται η επίδραση του αυ
αυξημένου ιξώ
ώδδους στην WSSS συγκριτικά
ά με το φυσιολλογικό αίμα κατά
κ
τη διάρκεεια ενός τυπικκού καρδιακού
ππαλμού. Όπως φαίνεται η αύξηση
α
των W
WSS είναι σημ
μαντική για το
ο Δ2 σε όλη τηη διάρκεια το
ου
ππαλμού και για
γ ολόκληρη την επιφάνειια της γεωμεττρίας που μελ
λετήθηκε. Έτσσι, ενώ σε ένα
φ
φυσιολογικό άτομο
ά
η μέση
η WSS κυμαίννεται μεταξύ 4.5 και 6.5 Pa, τιμές επιθυυμητές για ένα
υυγιές αγγείο (Σχήμα
(Σ
2), σε άτομα με υπεεργλυκαιμία φτάνει
φ
τα 11 με
μ 15 Pa. Το μμέγεθος αυτώ
ών

ττων τάσεων, που
π είναι πέρα
α από τα όρια του φυσιολογγικού, μπορεί να δημιουργήήσει μηχανικέές
ββλάβες στην επιφάνεια
ε
του ενδοθηλίου ((π.χ. θρόμβωσ
ση).
Δ

Δ

Φ

Φ

t1=0.3 s

t1=0.1 s

Δ

Φ
t1=1 s
Σχήμα 7:

Ε
Επίδραση
αυξη
ημένου ιξώδουςς αίματος στην WSS και σύγκριση με φυσιολοογικό (Δ- αίμα
ατόμου
α
με υπερργλυκαιμία, Φ- αίμα φυσιολογγικού ατόμου).

Η αύξηση της τιμής του
υ ιξώδους, όπω
ως είναι λογικ
κό, προκαλεί μεγαλύτερη
μ
αν
αντίσταση στη
ην
ρροή του αίματτος. Στο Σχήμ
μα 8 παρουσιάάζεται η πτώσ
ση πίεσης κατά
ά μήκος της γγεωμετρίας που
μ
μελετήθηκε γιια την περίπτω
ωση του δείγμματος Δ2 καθθώς και την πεερίπτωση τουυ φυσιολογικο
ού
α
αίματος. Όπω
ως φαίνεται, η αύξηση του ιιξώδους προκ
καλεί μεγάλη αύξηση
α
στην πτώση πίεσηςς,
γγια όλη την διιάρκεια ενός παλμού,
π
η οποοία φτάνει μέχρι και 150%. Κατά συνέππεια για να δια
αττηρηθεί σταθεερή η παροχή του αίματος σε ένα άτομο
ο με υπεργλυκ
καιμία, και με την παραδοχχή
όότι η διάμετρος των αιμοφόρων αγγείωνν παραμένει αμετάβλητη,
α
θα
θ πρέπει η αν
αναπτυσσόμενη
ππίεση από τηνν καρδιά να αυ
υξηθεί κατά ππολύ. Σε ακρα
αίες περιπτώσεεις αυτό αναμμένεται να οδη
ηγγήσει σε υπέρρταση και πιθα
ανώς σε μηχαννικές βλάβες της
τ καρδιάς.
Το εξωτερρικό τοίχωμα ενός διχασμούύ έχει χαρακττηρισθεί από πολλούς
π
ερευν
υνητές ως περιιοοχή ιδιαίτερα ευάλωτη στο
ο σχηματισμό της αθηρωμα
ατικής πλάκαςς, καθώς σε ααυτή εμφανίζο
οννται χαμηλές τιμές WSS λό
όγω δευτερεύοουσας ροής [1
11]. Το ίδιο παρατηρείται
π
κκαι στα αποτεελλέσματα των προσομοιώσεεων. Στο εξωττερικό τοίχωμ
μα της γεωμεττρίας φαίνετααι να αναπτύσ
σ-

σ
σονται αρκεττά χαμηλότερες WSS συγκκριτικά με τα
α τοιχώματα της υπόλοιπηης γεωμετρία
ας
((Σχήμα 9) πα
αρόλο που δενν είναι αρκετάά χαμηλές για να προκαλέσ
σουν το σχημαατισμό αθηρω
ωμ
ματικής πλάκα
ας.
Συγκεντρω
ωτικά, τα απο
οτελέσματα τω
ων προσομοιώ
ώσεων και επο
ομένως η σύγγκριση της επίίδδρασης των ιδδιοτήτων του υπεργλυκαιμιικού αίματος σε σχέση με το
τ φυσιολογικκό σε διάφορεες
ρρευστοδυναμιικές παραμέτρ
ρους παρουσιάάζονται στον Πίνακα
Π
2.
Πίνακαςς 2: Επίδραση του
τ ιξώδους τουυ αίματος σε διάφορες ρευστοδυναμικές παρααμέτρους.
Μέση WSS
(Pa)

Αίμα Δ

WSS στην έσσω πλευρά
του διχασμμού (Pa)

WSS
W στην έξω πλλευρά
του διχασμού (P
Pa)

Πτώσση πίεσης
(ανηγμέένη ως προς
=2,440Pa)
ΔPmax=

min

max

min

max

min

max

min

max

11.0

15.0

20.7

30.3

6.5

9.2
2

0.70

1.0

4.5

6.5

8.0

12.0

2.7

3.6
6

0.28

0.4

Αίμα Φ

2

1 Pa=10 dyne//cm

Σχήμα
α 8: Μεταβολή της πτώσης ππίεσης στη ροή αίματος φυσιολ
λογικού ατόμουυ (Φ) και ατόμου
υ με υπεργλυκααιμία (Δ) κατά τη
τ διάρκεια ενό
ός παλμού.

Σχήμα 9: Κατανομήή της WSS στην περιοχή του διιχασμού.

Σ
ΣΥΜΠΕΡΑΣ
ΣΜΑΤΑ
Σ
Στην παρούσα
α εργασία μελ
λετήθηκε αρχχικά η επίδραση της συγκέέντρωσης της γλυκόζης στιις
ιιξωδοελαστικ
κές ιδιότητες του
τ αίματος. Α
Από τις ρεολο
ογικές μετρήσεις αποδείχθηηκε ότι το αίμ
μα
α
ατόμων με υπ
περγλυκαιμία παρουσιάζει σημαντική αύ
ύξηση του ιξώ
ώδους. Για αίμμα με Ht=40%
%
κκαι Γλυκόζη=
=223 mg/dl βρ
ρέθηκε ότι η ααύξηση αυτή μπορεί να φτά
άσει μέχρι κααι 150%. Όπω
ως
α
αναμενόταν, η αλλαγή τωνν τιμών του ιξξώδους επηρεεάζει διάφορεςς ρευστοδυνααμικές παραμέέττρους, όπως η τοιχωματική
ή διατμητική ττάση (WSS) και
κ η πτώση πίεσης, οι οποίίες σχετίζοντα
αι
μ
με την εμφάνιση καρδιαγγεειακών παθήσσεων. Για το λόγο
λ
αυτό με τη χρήση κώ
ώδικα CFD συ
υγγκρίθηκαν η συμπεριφορά του αίματος φυσιολογικο
ού ατόμου καιι ατόμου με υυπεργλυκαιμίία
κκάτω από in vivo
v
συνθήκεςς ροής σε μια τυπική γεωμεετρία του ανθ
θρώπινου κυκλλοφορικού συ
υσ
στήματος. Απ
πό τα αποτελέέσματα των πρροσομοιώσεω
ων φαίνεται όττι στην περίπττωση του ατό
όμ
μου με υπεργλλυκαιμία οι WSS
W που αναπττύσσονται στα
α αγγειακά το
οιχώματα είνααι σαφώς αυξη
ημ
μένες καθ’ όλλη τη διάρκεια
α ενός καρδιαακού παλμού. Το μέγεθος αυτών
α
των τάσ
άσεων κυμαίνεετται μεταξύ 111 και 15 Pa (1
110 και 150 ddyne/cm2), τιμ
μές ιδιαίτερα υψηλές
υ
οι οποοίες μπορεί να
ππροκαλέσουν μηχανικές βλ
λάβες στην εππιφάνεια του ενδοθηλίου
ε
ή ακόμη και θρρόμβωση. Επίίσ
σης όπως είνα
αι φυσικό η αύξηση
α
του ιιξώδους συνεπ
πάγεται μεγαλ
λύτερη αντίστταση στη ροή
ή.
Α
Αυτό επιβεβα
αιώνεται από τα
τ αποτελέσμματα των προσομοιώσεων όπου η αύξησση της πτώση
ης
ππίεσης για την περίπτωση των ατόμων με υπεργλυκα
αιμία φτάνει το
τ 150%. Θεω
ωρώντας ότι η
ππαροχή του αίματος
α
παραμ
μένει πάντα σσταθερή και ότι η διάμετρο
ος των αγγείω
ων είναι αμετά
άββλητη, η καρδδιά θα πρέπει να παράγει μμεγαλύτερο έρ
ργο ώστε να υπερνικήσει τηην τοπική πτώ
ώσ
ση πίεσης. Τοο συγκεκριμέννο σύμπτωμαα είναι σύνηθεες σε άτομα με
μ υπεργλυκααιμία και σε αα
κκραίες περιπτώσεις έχει ωςς αποτέλεσμα την υπερτροφ
φία της καρδιά
άς και συνεπώ
ώς την εμφάνιισ
ση καρδιακώνν επεισοδίων (έμφραγμα). Τέλος διαπισ
στώθηκε, ότι η έξω πλευράά του διχασμο
ού

εμφανίζει αρκετά χαμηλότερες διατμητικές τάσεις από τα τοιχώματα της υπόλοιπης γεωμετρίας.
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 κατανόηση των μηχανισμών που δημιουργούν τα καρδιοαγγειακά προβλήματα σε άτομα με υπεργλυκαιμία. Περισσότερη έρευνα είναι απαραίτητη για σαφέστερα συμπεράσματα.
Ευχαριστίες: Οι συγγραφείς επιθυμούν να ευχαριστήσουν την Επ. Καθηγήτρια Α.Α. Μουζά και τον
Δρ. Θ. Γκουδούλα και για τις πολύτιμες παρατηρήσεις και προτάσεις τους.
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