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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Η επίλυση ροής ιατρικού ενδιαφέροντος που εξετάστηκε σε αυτή την φάση αφορά το πεδίο 
ροής σε ένα µοντέλο ανευρύσµατος κοιλιακής. Οι διαταραχές στον πεδίο ροής µέσα στο 
κυκλοφοριακό σύστηµα που προκαλούνται από την ακανόνιστη γεωµετρία µιας ανωµαλίας 
µπορούν να έχουν επιπτώσεις στη σοβαρότητα της ίδιας της ανωµαλίας. Ιδιαίτερα στην 
περίπτωση ενός ανευρύσµατος κοιλιακής αορτής (ΑΚΑ) η απότοµη διεύρυνση στη γεωµετρία 
προκαλεί την επανακυκλοφορία της ροής µέσα στο ανεύρυσµα. Αυτό, από κοινού µε την 
περιοδικότητα της ροής, προκαλεί τις ασυνήθιστες διακυµάνσεις της πίεσης που εφαρµόζεται 
στο αγγειακό τοίχωµα το οποίο είναι  ήδη υπό τάση και αποδυναµωµένο λόγω διεύρυνσης. Η 
έρευνα για το συσχετισµό των διάφορων αποτελεσµάτων ροής κοντά σε ένα ΑΚΑ είναι ο 
στόχος διάφορων ερευνητικών µελετών. 
Η µελέτη από τους Finol και Amon [1] επεξήγησε τη σηµασία της χρονικά εξαρτηµένης ροής 
στην αξιολόγηση των αιµοδυναµικών δεικτών. Σε παρόµοια µελέτη σχετικά µε πολλαπλά 
ανευρύσµατα ο Kumar [2] παρουσίασε την επιρροή του αριθµού Reynolds (Re) και του 
αριθµού Strouhal (Str) στην διατµητική τάση τοιχώµατος (∆ΤΤ) και την πίεση στο τοίχωµα και 
κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ενώ η ∆ΤΤ αυξάνεται µε αυξανόµενο είτε τον Str είτε τον Re, η 
πίεση στο τοίχωµα φαίνεται να µειώνεται. Σε µια άλλη µελέτη οι Finol et al. [3] υποστηρίζουν 
ότι η επίδραση της ασυµµετρίας στη γεωµετρία ενός AΚA είναι να αυξηθεί η µέγιστη ∆ΤΤ στη 
µέγιστη παροχή ροής και να προκληθεί η εµφάνιση των δευτερευόντων ροών στην φάση 
τελικής καρδιακής διαστολής. Αριθµητική διερεύνηση διεξάχθηκε επίσης από τους Viswanath 
et al. [4] και η ανάλυσή τους επιβεβαιώνει ότι οι µηχανικές δυνάµεις στο αρτηριακό τοίχωµα, 
που αναπτύσσονται από τη ροή αίµατος, µπορούν να διαδραµατίσουν έναν σηµαντικό ρόλο 
τόσο στην δηµιουργία όσο και στην αύξηση των ανευρυσµάτων. Όσον αφορά την έρευνα της 
αύξησης ανευρυσµάτων, οι Hoi et al. [5] εισήγαγαν στην ερευνά τους τρισδιάστατα µωροειδή 
ανευρύσµατα και βάσει των αποτελέσµάτων τους, υποστηρίζουν ότι η ζώνη της ισχυρότερης 
πρόσκρουσης ροής δηλαδή στο κατάντι τµήµα της διεύρυνσης είναι η πλέον πιθανή περιοχή της 
περαιτέρω µεγέθυνσης του ανευρύσµατος. Οι Yu et al. [6] µελέτησαν αριθµητικά τα παλµικά 
χαρακτηριστικά ροής σε ανελαστικά µοντέλα AΚA και έδειξαν ότι ένα υψηλό επίπεδο ∆ΤΤ 
εµφανίστηκε συνήθως στο άκρο της διεύρυνσης είτε ανάντι είτε κατάντι. 
Όσον αφορά πειραµατικές µελέτες σχετικά µε το πεδίο ροής κοντά σε ένα ΑΚΑ, σε µια µελέτη 
από τον Yu [7] διαπιστώθηκε ότι υπό συνθήκες περιοδικής ηµιτονοειδούς ροής, η δίνη 
εµφανίστηκε αρχικά κοντά στο ανάντι µέρος της διεύρυνσης στο αρχικό στάδιο ενός κύκλου 
ροής ενώ η επακόλουθη επιβράδυνση της ροής προκάλεσε µείωση της δίνης κατά την 
κατεύθυνση της ροής αλλά και αύξηση στην εγκάρσια κατεύθυνση. Μετρήσεις ροής στα 
προοδευτικά στάδια της διεύρυνσης ΑΚΑ πραγµατοποιήθηκαν από Salsac et al. [8] που έδειξαν 
ότι ακόµη και για την περίπτωση µεγάλων διευρύνσεων η ροή µέσα στο ΑΚΑ παρέµενε 
πλήρως προσκολληµένη στα τοιχώµατα κατά τη φάση καρδιακής συστολής αλλά 
αποκολλούνταν ευρέως κατά τη φάση καρδιακής διαστολής. Τέλος, τα αποτελέσµατα από 
Peattie et al. [9] έδειξαν ότι αν και στα µικρότερα µοντέλα η ροή ήταν σταθερή σε όλο τον 
κύκλο, εντούτοις η ροή στα µεγαλύτερα µοντέλα έγινε ήταν και περισσότερο ασταθής 
αυξανοµένου του µεγέθους διεύρυνσης, µε την ισχυρή ενίσχυση της αστάθειας στο κατάντι 
άκρο της διόγκωσης. 

1. Γεωµετρία και Καταστατική Εξίσωση  

Η γεωµετρία που χρησιµοποιήθηκε αναφέρεται και στην τελική έκθεση του προηγούµενου 
έργου (01ΕΡ24) και αποτελείται από ένα σωλήνα διαµέτρου D και µπορεί να διαχωριστεί σε 
τρία τµήµατα: το τµήµα εισόδου το τµήµα ανευρύσµατος και το τµήµα εξόδου. Τα µήκη των 
προαναφερόµενων τµηµάτων είναι 4D, 4D και 18D αντίστοιχα. Η ακτίνα R0 των τµηµάτων 
εισόδου και εξόδου είναι απαραµόρφωτη και ίση µε D/2 ενώ η ακτίνα του τµήµατος 
παραµόρφωσης δίνεται από την σχέση 
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όπου το x µετράται από την αρχή του παραµορφωµένου τµήµατος, 
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είναι το µέγιστο εύρος του ανευρύσµατος. Οι εκατέρωθεν ακµές του ανευρύσµατος 
εξοµαλύνθηκαν βάσει συνάρτησης τόξου κύκλου για την οποία w=0.12 όπως φαίνεται στο 
Σχήµα 1. Για την παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκαν τρεις τιµές του a δηλαδή 0.25, 0.4 και 
0.55 που αντιστοιχούν σε τιµές Dmax/D0 ίσες µε 1.5, 1.8 και 2.1 αντίστοιχα. 

 
Η καταστατική εξίσωση που χρησιµοποιήθηκε βασίζεται στο µοντέλο Quemada [10], το οποίο 
αντιµετωπίζει το αίµα ως διάλυµα σωµατιδίων και δίνει την σχέση διατµητικής τάσης τ και 
ρυθµού διάτµησης γ ως: 
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όπου µF η συνεκτικότητα του πλάσµατος στο αίµα, φ ο αιµατοκρίτης και γc, k∞ , ko παράµετροι 
που καθορίζουν την ρεολογική συµπεριφορά του διαλύµατος. 

2. Παράµετροι και Οριακές Συνθήκες   

Ως οριακή συνθήκη εισόδου χρησιµοποιήθηκε η κυµατοµορφή ροής Q στην κοιλιακή αορτή 
[13] (Σχ. 2). Στην έξοδο η πίεση θεωρήθηκε σταθερή και ίση µε 0 ενώ στα τοιχώµατα 
εφαρµόστηκε η συνθήκη µη ολίσθησης. Βάσει µετρήσεων [13] οι οποίες δείχνουν ότι η ακτίνα 
της κοιλιακής αορτής είναι κατά µέσο όρο R0=0.63cm  η µέση ταχύτητα κατά ένα καρδιακό 
κύκλο πάρθηκε ως um=8.2cm/s.  
 

 
Οι παράµετροι του µοντέλου Quemada για το αίµα [10] στην (2) είναι γc=1.88s-1, k∞=2.07, 
ko=4.33, µF=1.2·10-3Pa·s και φ=0.45 ενώ η πυκνότητα του αίµατος θεωρήθηκε ρ=1056kg/m3. 
Για λόγους συµφωνίας του µοντέλου µε τα πειράµατα των Charm et al [14], βάσει των οποίων 
η ασυµπτωτική συνεκτικότητα (δηλ. συνεκτικότητα για πολύ ψηλούς ρυθµούς διάτµησης) για  
45% αιµατοκρίτη πρέπει να είναι µ∞=3.1·10-3Pa·s, η τιµή του k∞ θεωρήθηκε ίση µε 1.68. Οι 
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Σχήµα 2. Περιοδική κυµατοµορφή παροχής στην είσοδο του µοντέλου. 

Σχήµα 1. Γεωµετρικό µοντέλο του αγγείου µε ανεύρυσµα. 
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αδιάστατες παράµετροι της ροής, αριθµοί Reynolds (Re) και Strouhal (Str) numbers, ορίζονται 
ως:  
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όπου D0=2R0 , T=1s και µ λαµβάνεται ως η συνεκτικότητα υπό άπειρο ρυθµό διάτµησης (γ→∞) 
από την (2). Βάσει των προαναφερθέντων Re=352 και Str =0.154. Αντί του συµβολισµού x* το 
αδιστατοποιηµένο x το οποίο ισούται µε x/D θα αναφέρεται από τούδε και στο εξής απλά ως x. 
Το πλέγµα που χρησιµοποιήθηκε αποτελείται από δύο τµήµατα, το εξωτερικό και το εσωτερικό 
το οποίο περιβάλλεται από το πρώτο και 77108 όγκους ελέγχου (Σχ. 3). Είναι πυκνωµένο 
τοπικά κοντά στην παραµόρφωση έτσι ώστε οι διακυµάνσεις στο πεδίο ροής και στην 
κατανοµή διατµητικής τάσης τοιχώµατος στο συγκεκριµένο σηµείο να υπολογισθούν µε 
µεγαλύτερη λεπτοµέρεια. 
 

 
 

Η αξιολόγηση του κώδικα πεπερασµένων όγκων που αναπτύχθηκε θα πραγµατοποιηθεί µε τον 
εµπορικό κώδικα FLUENT ο οποίος έχει αγορασθεί από το Ε.Μ.Π. και η αναβάθµιση της 
ακαδηµαϊκής άδειας επετεύχθη µέσω του παρόντος ερευνητικού προγράµµατος, όπως είχε 
αιτηθεί µε την υποβολή του. Η ανευρυσµατική γεωµετρία έγινε µαζί µε το πλέγµα στον προ-
επεξεργαστή Gambit. Έγινε ο χωρισµός της σε τρία διακριτά τµήµατα. Το πρώτο τµήµα ήταν 
αυτό της εισόδου, µήκους 4 διαµέτρων, το δεύτερο ήταν το τµήµα του ανευρύσµατος, µήκους 4 
διαµέτρων και  το τµήµα εξόδου, µήκους 18 διαµέτρων. Η δηµιουργία της γεωµετρίας και του 
πλέγµατος άρχισε από το τµήµα του ανευρύσµατος. Η απόδοση της καµπύλωσης του 
ανευρύσµατος έγινε µε την µέθοδο NURBS. Στην πρόσοψη του όγκου έγινε ειδική διαµόρφωση 
πλέγµατος, µε πλέγµα οριακού στρώµατος πάνω στην περιφέρεια της κυκλικής διατοµής. Στην 
συνέχεια έγινε διακριτοποιήση της πλευράς που είναι κατά µήκος της γεωµετρίας µας και 
αποδίδει την καµπύλωση του ανευρύσµατος. Έπειτα ακολούθησε η δηµιουργία του πλέγµατος 
µέσα στο όγκο, µε σάρωση της διακριτοποιηµένης πρόσοψης εισόδου κατά µήκος του 
τµήµατος, µε την µέθοδο Cooper. Η διατοµές εισόδου και εξόδου από το αγγείο 
χρησιµοποιήθηκαν για την δηµιουργία του πλέγµατος και στα άλλα δύο τµήµατα, πάλι µε την 
µέθοδο Cooper. Έτσι τελικά προέκυψε ένα δοµηµένο πλέγµα 78250 στοιχείων, Σχήµα 4. 
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Σχήµα 3. Πλέγµα επίλυσης και εγκάρσια τοµή 



 
 
 

 
 
 



 

Σχήµα 4. Πλέγµα επίλυσης 78250 στοιχείων µε τον προεπεξεργαστή του FLUENT - GAMBIT 

3. Πεδίο Ροής   

Το πεδίο ροής στην περιοχή του ανευρύσµατος για τους τρεις βαθµούς διεύρυνσης που 
µελετήθηκαν φαίνεται στο Σχήµα 5 για διάφορες χρονικές στιγµές που αντιστοιχούν σε 
συγκεκριµένες φάσεις  του καρδιακού κύκλους οι οποίες είναι: t1=0 (καρδιακή χάλαση), t2=0.24 
(συστολική επιτάχυνση), t3=0.32 (µέγιστη συστολική ροή), t4=0.42 (συστολική επιβράδυνση), 
t5=0.54 (διαστολή – µέγιστη ανάδροµη ροή), t6=0.78 (µέγιστη διαστολική ροή). 
 

 
Στη συστολική φάση (t=t2), η επιτάχυνση αναγκάζει τις δίνες που διαµορφώθηκαν από την 
ανάδροµη ροή κατά τη διάρκεια της διαστολικής φάσης να εξαφανιστούν. Κατά την µέγιστη 
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Σχήµα 5. Πεδία ροής διαφόρων χρονικών στιγµών για τρεις βαθµούς διεύρυνσης 



συστολική ροή (t=t3) η παροχή είναι η µέγιστη σε όλο τον καρδιακό κύκλο και η επιτάχυνση 
της ροής σταµατάει. Σε αυτή τη φάση µια δίνη αρχίζει να διαµορφώνει στην αρχή του 
ανευρύσµατος, η οποία είναι σταδιακά µεγαλύτερη για µεγαλύτερους βαθµούς διεύρυνσης. Στη 
συστολική φάση επιβράδυνσης (t=t4) το παροχή µειώνεται βαθµιαία ενώ η επιβράδυνση 
προκαλεί αύξηση του µεγέθους δινών όπως έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν [15]. Η δίνη 
αυξάνεται ακόµα περισσότερο κατά την διαστολή όταν εµφανίζεται η µέγιστη οπισθοδροµική 
ροή (t=t5) και καλύπτει ολόκληρη την περιοχή µέσα στο ανεύρυσµα για όλες τις περιπτώσεις 
βαθµών διεύρυνσης. Αυτή η δίνη παράγει αργότερα µια αντίθετα περιστρεφόµενη δίνη η οποία 
διαχωρίζει την κύρια δίνη σε δύο οµόστροφα περιστρεφόµενες δίνες µε την αντίθετα 
περιστρεφόµενη δίνη να βρίσκεται µεταξύ άλλων των δύο (t=t6). Καθώς ο κύκλος φθάνει στην 
φάση  καρδιακής χάλασης (t=t1) η ροή επιβραδύνεται προκαλώντας έτσι το σχηµατισµό δινών. 
Το εύρος του ανευρύσµατος φαίνεται να διαδραµατίζει έναν σηµαντικότερο ρόλο στη δοµή του 
πεδίου ροής εξαιτίας του γεγονότος σε αυτή τη φάση ότι οι µεγαλύτεροι βαθµοί διεύρυνσης 
φαίνονται να διαδραµατίζουν έναν καταλυτικό ρόλο στον διαχωρισµό δινών και την 
επακόλουθη ύπαρξη δύο δινών αντί µόνο µιας µέσα στο ανεύρυσµα. Η επακόλουθη επιτάχυνση 
ροής κατά την έναρξη της συστολικής φάσης προκαλεί συµπαράσυρση των δινών από το 
ανεύρυσµα προς την έξοδο και η ροή προσκολλάται έτσι στα τοιχώµατα. 

4. Χωρικές Κατανοµές   

Τα  αποτελέσµατα χωρικής κατανοµής για την πίεση και την ∆ΤΤ είναι παρόµοια µεταξύ των 
περιπτώσεων των διαφόρων βαθµών διεύρυνσης και εποµένως ενδεικτικά αποτελέσµατα 
παρουσιάζονται στα Σχήµατα 6i και 6ii για το βαθµό διεύρυνσης a=0.40 και για τις επιλεγµένες 
χρονικές στιγµές του Σχήµατος 2. Στην περίπτωση της κατανοµής πίεσης (Σχ. 6i) και σε 
συµφωνία µε τις παρατηρήσεις στο πεδίο ροής, η φάση συστολικής επιτάχυνσης 
χαρακτηρίζεται από µια απότοµη κλίση πίεσης (Σχ. 7ii) που αναγκάζει τη ροή να επιταχύνει 
(t=t2). Στο επόµενο στάδιο (t=t3) όπου εµφανίζεται η µέγιστη παροχή, η κλίση πίεσης είναι 
χαµηλότερη ενώ η πίεση στον τοίχωµα του ανευρύσµατος αυξάνεται. Αυτή η αύξηση είναι 
εντονότερη για τους µεγαλύτερους βαθµούς διεύρυνσης (Σχ. 7iii). Ακολούθως η ροή 
επιβραδύνεται κατά το πέρας της συστολικής φάσης (t=t4) εξ αιτίας της κλίσης αρνητικής 
πίεσης (υπό την έννοια ότι προκαλείται ανάδροµη ροή) και η κατανοµή πίεσης διαφέρει 
ελάχιστα µεταξύ των διαφορετικών βαθµών διεύρυνσης (Σχ. 7iv). Η κλίση πίεσης παραµένει 
θετική κατά την έναρξη της διαστολικής φάσης (t=t5) αλλά σε χαµηλότερα επίπεδα και 
παρουσιάζει ένα χαρακτηριστικό  αρνητικό ελάχιστο που εµφανίζεται στον τοίχωµα του 
ανευρύσµατος περίπου στο x=7 (Σχ. 7v). Στη φάση µέγιστης διαστολικής ροής (t=t6) η κλίση 
πίεσης αλλάζει και πάλι πρόσηµο και η κατανοµή παρουσιάζει µια απότοµη διακύµανση κοντά 
στο ανεύρυσµα (Σχ. 7vi) που είναι εντονότερη για τους µεγαλύτερους βαθµούς διεύρυνσης και 
προκαλείται από την παρουσία πολλών δινών στο ανεύρυσµα. Τέλος, στην φάση καρδιακής 
χάλασης (t=t1) η κλίση πίεσης παραµένει αρνητική και είναι η χαµηλότερη σε απόλυτα µεγέθη 
σε σχέση µε τις άλλες στιγµές που µελετήθηκαν. Οι διακυµάνσεις στην περιοχή ανευρύσµατος 
είναι ακόµα παρούσες εξ αιτίας της σύνθετης δοµής του πεδίου ροής που προκαλείται από τη 
συσσώρευση των µεταβατικών επιδράσεων από τη µέση του κύκλου (Σχ. 7i). 
 



 
Στην περίπτωση της κατανοµής ∆ΤΤ (Σχ. 6ii) κατά τη διάρκεια της συστολικής επιτάχυνσης 
(t=t2) η ∆ΤΤ από την είσοδο µέχρι τη διογκωµένη περιοχή είναι σταθερή και έπειτα µειώνεται 
απότοµα καθώς η ροή εισέρχεται στο ανεύρυσµα (Σχ. 8ii). Τα επίπεδα ∆ΤΤ αυξάνονται µετά 
από τη µέση του ανευρύσµατος και επανακτούν τα επίπεδα προ-ανευρύσµατος καθώς η ροή 
προχωρά περαιτέρω προς την έξοδο. Ακολούθως, κατά τη φάση µέγιστης συστολικής ροής 
(t=t3), η κατανοµή ∆ΤΤ παρουσιάζει αρνητικές τιµές µέσα στο ανεύρυσµα (Σχ. 8iii) λόγω της 
παρουσίας δίνης όπως φαίνεται στο σχήµα 4 και διαφέρει µόνο ελαφρώς µεταξύ των διάφορων 
περιπτώσεων βαθµού διεύρυνσης. Το τοπικό ακρότατο στο τέλος του ανευρύσµατος οφείλεται 
στη διάβαση της ροής µέσω σταδιακά µικρότερης διατοµής που προκαλεί όλο και µεγαλύτερες 
κλίσεις ταχύτητας κοντά στο τοίχωµα. Στη φάση συστολικής επιβράδυνσης (t=t4) οι αρνητικές 
τιµές στη κατανοµή είναι εντονότερες και καλύπτουν σχεδόν ολόκληρη την περιοχή του 
ανευρύσµατος λόγω της µεγαλύτερης και πιο επιµήκους δίνης µέσα στο ανεύρυσµα (Σχ. 8iv). Η 
θέση των ελάχιστων ακρότατων στη κατανοµή είναι σταδιακά προς το πέρας του ανευρύσµατος 
για το µεγαλύτερους βαθµούς διεύρυνσης και οφείλεται στην αντίστοιχη µετακίνηση του 
κέντρου της δίνης στην οποία αντιστοιχεί το κάθε ακρότατο. Στη φάση  µέγιστης ανάδροµης 
ροής (t=t5), τα αρνητικά ακρότατα στη κατανοµή βρίσκονται σε ακόµη µεγαλύτερα x λόγω της 
αντίστοιχης προοδευτικής µετακίνησης της κυρίαρχης δίνης (Σχ. 8v) ενώ οι τιµές της ∆ΤΤ στην 
περιοχή αδιατάραχτης ροής παραµένουν αρνητικές. Στη φάση µέγιστης διαστολικής ροής (t=t6), 
η ∆ΤΤ στην αδιατάραχτη ροή επανακτεί θετικές τιµές ενώ οι διακυµάνσεις της µέσα στο 
ανεύρυσµα είναι εντονότερες και παρουσιάζουν περισσότερα ακρότατα για τους µεγαλύτερους 
βαθµούς διεύρυνσης (Σχ. 8vi) λόγω του σχηµατισµό περισσότερων δινών για τις τελευταίες 
περιπτώσεις. Τέλος, κατά τη φάση καρδιακής χάλασης (t=t1) οι διακυµάνσεις κατανοµής στο 
ανεύρυσµα παραµένουν απότοµες ειδικά για τους µεγαλύτερους βαθµούς διεύρυνσης ενώ οι 
τιµές ∆ΤΤ είναι ουσιαστικά αρνητικές σε όλη τη γεωµετρία λόγω της ανάδροµης ροή κοντά στο 
τοίχωµα (Σχ. 8i). Τα πολλά ακρότατα που παρουσιάζονται για µεγαλύτερους βαθµούς 
διεύρυνσης οφείλουν την ύπαρξή τους στην έντονη παρουσία δινών στο πεδίο ροής (Σχ. 5).  
 

Σχήµα 6. Κατανοµή για διάφορες χρονικές στιγµές και για α=0 των (i) πίεσης (ii) ∆ΤΤ 
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5. Χρονικές Κατανοµές   

Λόγω της εµφάνισης διάφορων προεξεχόντων τοπικών ακρότατων στο x=7, το οποίο 
αντιστοιχεί στην κατάντι πλευρά του ανευρύσµατος, τα επίπεδα πίεσης σε αυτό το σηµείο 
παρακολουθήθηκαν καθ’ όλη την διάρκεια του κύκλου όπως φαίνεται στον Σχήµα 9i. Η 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
x

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

p 
(k

Pa
)

a=0.25

a=0.40

a=0.55

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
x

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

p 
(k

Pa
)

a=0.25

a=0.40

a=0.55

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
x

-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

p 
(k

Pa
)

a=0.25

a=0.40

a=0.55

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
x

-1.60

-1.20

-0.80

-0.40

0.00

0.40

p 
(k

Pa
)

a=0.25

a=0.40

a=0.55

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
x

-0.60

-0.40

-0.20

0.00

0.20

p 
(k

Pa
)

a=0.25

a=0.40

a=0.55

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
x

-0.04

0.00

0.04

0.08

0.12

p 
(k

Pa
)

a=0.25

a=0.40

a=0.55

(i) (iii) (ii)

(iv) (v) (vi) 

Σχήµα 7. Κατανοµή πίεσης στο τοίχωµα για τους τρεις βαθµούς διεύρυνσης και για (i) 
t=0 (t1), (ii) t=0.24s (t2), (iii) t=0.32s (t3), (iv) t=0.42s (t4), (v) t=0.54s (t5), (vi) t=0.78s (t6)  
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Σχήµα 8. Κατανοµή ∆ΤΤ στο τοίχωµα για τους τρεις βαθµούς διεύρυνσης και για (i) t=0 
(t1), (ii) t=0.24s (t2), (iii) t=0.32s (t3), (iv) t=0.42s (t4), (v) t=0.54s (t5), (vi) t=0.78s (t6)  



διακύµανση δεν φαίνεται να διαφέρει µεταξύ των περιπτώσεων βαθµών διεύρυνσης εντούτοις 
τα ακρότατα που εµφανίζονται είναι ελαφρώς πιο έντονα απ' ό,τι σε µια οµαλή περίπτωση δηλ. 
χωρίς ανεύρυσµα. Λόγω της φαινοµενικά υψηλής πίεσης στην προαναφερθείσα θέση, η 
διακύµανση της ∆ΤΤ στο ίδιο σηµείο παρακολουθήθηκε επίσης και παρουσιάζεται στον Σχήµα 
9ii. ∆ιακρίνεται ότι το ακρότατο στη συστολική φάση είναι πολύ υψηλότερο σε ένα κανονικό 
αγγείο σε σχέση µε ένα αγγείο µε ανεύρυσµα. Εντούτοις, τα ακρότατα ελάχιστων τιµών που 
εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της διαστολικής φάσης είναι πιο προεξέχοντα για τις 
περιπτώσεις ανευρυσµάτων απ' ό,τι για κανονικές περιπτώσεις εξ αιτίας της παρουσίας µιας 
δίνης µέσα στο ανεύρυσµα που ενισχύει την επίδραση της ανάδροµης ροής στη ∆ΤΤ. 
Συγκεκριµένα τα τοπικά ακρότατα κατά τη διαστολική φάση και για τις διάφορες περιπτώσεις 
βαθµού διεύρυνσης είναι µέχρι 50% υψηλότερα κατ’ απόλυτη τιµή απ' ότι για κανονικές 
περιπτώσεις ενώ οι αντίστοιχες τιµές κατά τη φάση καρδιακής χάλασης διαφέρουν µόνο σε 
µικρό βαθµό µεταξύ των διάφορων περιπτώσεων. 

 
 
Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι ο σχηµατισµός δινών είναι έντονος στο ανεύρυσµα σε όλο τον 
καρδιακό κύκλο εκτός κατά τη έναρξη της συστολικής φάσης στην οποία παρουσιάζεται έντονη 
επιτάχυνση της ροής. Η απουσία αποκόλλησης ροής και άρα δινών κατά τη διάρκεια της 
επιτάχυνσης της ροής παρατηρήθηκε από τους Finol et al. [3]. Εντούτοις, το πιο κοινό 
φαινόµενο είναι η αποδυνάµωση των δινών και η ενδεχόµενη εξαφάνισή τους κατά τη διάρκεια 
της συστολικής επιτάχυνσης [6]. Η επιβράδυνση ως αιτία σχηµατισµού στροβίλων έχει 
αναφερθεί στον παρελθόν [6,15,16] και αυτό παρατηρείται επίσης στην τρέχουσα µελέτη µε το 
σχηµατισµό στροβίλου που αρχίζει κατά τη µέγιστη συστολική ροή δεδοµένου ότι η ροή 
αρχίζει να επιβραδύνεται. Η συνεχής επιβράδυνση ευνοεί τη διαδικασία των δευτεροβάθµιων 
δινών και αυτό παρατηρείται επίσης από τους Viswanath et al. [4]. Επιπλέον, διαδικασία του 
διαχωρισµού µιας δίνης σε οµόστροφα περιστρεφόµενες δίνες [16] προκαλούν ένα πιο σύνθετο 
πεδίο ροής. Αυτό το φαινόµενο είναι προεξέχον κατά τη διάρκεια έναρξης της διαστολικής 
φάσης και εµφανίζεται να ευνοείται από τους µεγαλύτερους βαθµούς διεύρυνσης 
ανευρύσµατος. Τέλος, το φαινόµενο της κύριας δίνης που κινείται από την αρχή προς τη µέση 
του ανευρύσµατος και έπειτα περαιτέρω προς το πέρας του κατά τη διάρκεια της περιόδου από 
τη συστολική επιτάχυνση µέχρι την έναρξη της διαστολικής φάσης είναι σε συµφωνία µε τις 
παρατηρήσεις από τους Yu et al. [6]. Η µορφή του πεδίου ροής επιδρά στην πίεση στο τοίχωµα 
υπό µορφή διακυµάνσεων που εµφανίζονται στη κατανοµή της. Αυτές οι διακυµάνσεις είναι πιο 
προεξέχουσες στις συγκεκριµένες φάσεις του κύκλου όπου είτε θετικά είτε αρνητικά ακρότατα 
εµφανίζονται στο τοίχωµα του ανευρύσµατος. Όπως επίσης σηµειώνεται στη εργασία [6], η πιό 
σηµειωτέα άνοδος πίεσης µέσα στο ανεύρυσµα είναι κατά τη διάρκεια της φάσης επιτάχυνσης 
της ροής. Γενικά, η παρουσία του ανευρύσµατος φαίνεται να έχει αµελητέα επίδραση στη 
κατανοµή πίεσης κατά τη διάρκεια της απότοµης επιτάχυνσης ή της επιβράδυνσης. Οι Finol and 

Σχήµα 9. ∆ιακύµανση στο x=7 σε όλη την διάρκεια του κύκλου των (i) πίεσης (ii) ∆ΤΤ  
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Amon [1] επίσης σχολιάζουν αυτό το γεγονός λέγοντας ότι η πιο έντονη επίδραση του 
ανευρύσµατος στη κατανοµή πίεσης προκαλείται κατά τα στάδια ροής όπου η επιτάχυνση ή η 
επιβράδυνση είναι µικρή. Το ίδιο ισχύει και για το βαθµό διεύρυνσης που δεν φαίνεται να έχει 
σηµαντική επίδραση στην κατανοµή πίεσης καθ’ όλο τον κύκλο. Σηµαντικό φαινόµενο 
αποτελεί η έντονη πρόσκρουση της ροής στο τοίχωµα του ανευρύσµατος λόγω της ξαφνικής 
διαπλάτυνσης της διατοµής και της επακόλουθης απότοµης διεύρυνσης της ροής. Η δυνατότητα 
της γεωµετρίας να προκαλεί µεγάλες κλίσεις ταχύτητας σε αυτό το σηµείο αναφέρεται επίσης 
από τους Finol et al. [3]. Η ∆ΤΤ σχετίζεται µε τις αγγειακές ασθένειες λόγω του γεγονότος ότι 
εφαρµόζει άµεσα µηχανική καταπόνηση στα κύτταρα του ενδοθηλίου. Γενικά, η διατµητική 
τάση χαρακτηρίζεται από ταλαντώσεις κατά τη διάρκεια του κύκλου. Σε συµφωνία µε τα 
αποτελέσµατα από τους Peattie et al. [9], η ∆ΤΤ µειώνεται στη αρχή της διεύρυνσης λόγω των 
χαµηλότερων κλίσεων ταχύτητας που οφείλονται στη διατήρηση µάζας και αυξάνεται έπειτα 
πάλι στο πέρας της διεύρυνσης όπου η σύµπτυξη της ροής προκαλεί απότοµες κλίσεις 
ταχύτητας. Αυτές οι περιοχές χαµηλής και υψηλής ∆ΤΤ είναι χρονικά εξαρτώµενες και 
ακολουθούν την µεταβολή της κυµατοµορφής της ροής. Οι χωρικές διακυµάνσεις της ∆ΤΤ 
είναι µεγαλύτερες σε µέγεθος για τους µεγαλύτερους βαθµούς διεύρυνσης καταδεικνύοντας 
έτσι την επίδραση του µεγέθους ανευρύσµατος σε αυτή την αιµοδυναµική καταπόνηση. 
Παρόµοιες παρατηρήσεις έγιναν από τους Finol and Amon [1] για τη ροή σε δύο παρακείµενα 
ανευρύσµατα διαφορετικού µεγέθους. Τα πιο υψηλά επίπεδα ∆ΤΤ µέσα στο ανεύρυσµα 
εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της µέγιστης συστολικής ροής και είναι µέχρι δύο φορές 
µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα που εµφανίζονται κατάντι του ανευρύσµατος. 
Η πλέον καταπονηµένη περιοχή από την άποψη των επιπέδων πίεσης φαίνεται να είναι το 
κατάντι τοίχωµα του ανευρύσµατος στο οποίο εµφανίζεται η έντονη πρόσκρουση της ροής 
λόγω της ξαφνικής διαπλάτυνσης της διατοµής και της διεύρυνσης της ροής όπως 
προαναφέρθηκε. Αυτά τα συµπεράσµατα είναι σε συµφωνία µε τους Hoi et al. [5] που 
υποστηρίζουν ότι η πρόσκρουση της ροής προκαλεί την περαιτέρω επιδείνωση και καταπόνηση 
του ανευρύσµατος. Η εξήγηση για αυτό αρχίζει µε το γεγονός ότι τα κύτταρα του ενδοθηλίου 
αποκρίνονται σε υψηλές ∆ΤΤ µε την απελευθέρωση αγγειοδιασταλτικών ουσιών έτσι ώστε να 
διευρυνθεί η διάµετρος των αγγείων ώστε να επιστρεψεί η ∆ΤΤ στα κανονικά επίπεδα [17]. Οι 
παράγοντες αυτοί υποβαθµίζουν τη µεσοκυττάρια ουσία και διαστέλλουν τον αρτηριακό τοίχο 
µε τη χαλάρωση των κυττάρων λείου µυός στη ζώνη πρόσκρουσης της ροής [5]. Η απουσία ή η 
αποδιοργάνωση των βασικών συστατικών της µεσοκυττάριας ουσίας, κυρίως κολλαγόνου και 
ελαστίνης, µειώνει τις µηχανικές αντοχές του τοιχώµατος του ανευρύσµατος και σε συνδυασµό 
µε την αυξηµένη κυµαινόµενη πίεση, έχει σαν αποτέλεσµα το τοίχωµα του ανευρύσµατος να 
είναι τώρα πιο ευαίσθητο στη διαστολή. Οι Hoi et al. [5] επίσης υποστηρίζουν ότι, δεδοµένου 
ότι το τοίχωµα στο πέρας του ανευρύσµατος συνεχίζει αλλοιώνεται και να καταπονείται, υγιή 
τµήµατα της αρτηρίας θα ενσωµατωθούν στο ανεύρυσµα. Εποµένως, η αυξανόµενη πίεση και 
τα υψηλά, κατ’ απόλυτη τιµή, επίπεδα ∆ΤΤ σε αυτό το σηµείο σε συνδυασµό µε το ήδη 
καταπονηµένο και αποδυναµωµένο αγγειακό τοίχωµα µπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω 
διεύρυνση, επιµήκυνση και πιθανή ρήξη του ανευρύσµατος.  
Εντούτοις, µια ακριβής προσοµοίωση της καταπόνησης τοιχώµατος σε ΑΚΑ και της πιθανώς 
επακόλουθης περιπλέκεται από την ανάγκη για τη γνώση της µορφολογίας και των ιδιοτήτων 
του τοιχώµατος για συγκεκριµένο ασθενή. Η ενσωµάτωση αυτών των χαρακτηριστικών σε ένα 
λογισµικό αριθµητικής προσοµοίωσης µπορεί να παρέχει γρήγορη, ακριβή και συνάµα µη 
δαπανηρή διάγνωση της προκαλούµενης µηχανικής πίεσης στο αγγειακό τοίχωµα λόγω 
αιµατικής ροής. 
 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
 
[1] Finol EA, Amon CH. Blood flow in abdominal aortic aneurysms: pulsatile flow 

hemodynamics. J. Biomech. Engng, Trans. ASME 2001;123:474-484. 
[2]  Kumar BVR. A space-time analysis of blood flow in 3D vessel with multiple aneurysms. 

Computational Mechanics 2003;32:16-28. 
[3]  Finol EA, Keyhani K, Amon CH. The effect of asymmetry in abdominal aortic aneurysms 

under physiologically realistic pulsatile flow conditions. J. Biomech. Engng, Trans. ASME 
2003;125:207-217. 

[4]  Viswanath N, Rodkiewicz CM, Zajac S. On the abdominal aortic aneurysms: pulsatile state 
considerations. Med. Eng. Phys. 1997;19:343-351. 

[5]  Hoi Y, Meng H, Woodward SH, Bendok BR, Hanel RA, Guterman LR, Hopkins LN. 
Effects of the arterial geometry on aneurysm growth: three-dimensional computational 
fluid dynamics study. J. Neurosurg. 2004;101:676-681. 

[6]  Yu SCM, Chan WK, Ng BTH, Chua LP. A numerical investigation of the steady and 
pulsatile flow characteristics in axi-symmetric abdominal aortic aneurysm models with 
some experimental evaluation. J. Med. Engng & Tech. 1999;23:228-239. 

[7]  Yu SCM. Steady and pulsatile flow studies in abdominal aortic aneurysm models using 
particle image velocimetry. Int. J. Heat & Fluid Flow 2000;21:74-83. 

[8] Salsac AV, Sparks SR, Lasheras JC. Hemodynamic changes occurring during progressive 
enlargement of abdominal aortic aneurysms. Annals of Vascular Surgery 2004;18:14-21. 

[9]  Peattie RA, Riehle TJ, Bluth EI. Pulsatile flow in fusiform models of abdominal aortic 
aneurysms: flow fields, velocity patterns and flow-induced wall stresses. J. Biomech. 
Engng, Trans. ASME 2004;126:438-446. 

[10] Quemada D. Rheology of concentrated disperse systems III. General features of the 
proposed non-newtonian model. Comparison with experimental data. Rheol. Acta 
1978;17:643-653. 

[11] Neofytou P, Tsangaris S. Flow effects of blood constitutive equations on 3D models of 
vascular anomalies. Int. J. Num. Meth. Fluids 2006;51:489-510. 

[12] Stone HL. Iterative solution of implicit approximations of multidimensional partial 
differential equations. SIAM J. Numer. Analysis 1968;5:530-558. 

[13] Casty M, Huebscher W, Jenni R, Anliker M. Quantitative Ultraschall – Doppler – 
Diagnostik des arteriellen Kreislaufystems, Medita-Sonderheft, 1978;78:18-22. 

[14] Charm SE, McComis W, Kurland G. Rheology and structure of blood suspension. J. Appl. 
Physiol. 1964;19:127-133. 

[15] Neofytou P, Drikakis D. Effects of blood models on flows through a stenosis. Int. J. Num. 
Meth. Fluids. 2003;43:597-635. 

[16] Ralph ME, Pedley TJ. Flow in a channel with a moving indentation. J. Fluid Mech. 
1988;190:87-112.  

[17] Ku DN. Blood flow in arteries. Annual Rev. Fluid Mech. 1997;29:399-434. 
[18] Stone HL. Iterative solution of implicit approximations of multidimensional partial 

differential equations. SIAM J Numer Analysis 1968;5:530-558. 
[19] Leonard BP. A stable and accurate convective modelling procedure based on quadradic 

upstream interpolation. Comp Meth Appl Mech Engng 1979;19:59-98. 
 


