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Συντομεύσεις 
 

 

 

"Τὸ λακωνίζειν πολὺ μᾶλλόν ἐστιν φιλοσοφεῖν ἢ φιλογυμναστεῖν" 

Πλάτων 

 

 

 

 

Δ διάμετρος μονήρους ίνας 

δ διάμετρος 

δ0 διάμετρος θαλάμου όταν οι ίνες έχουν strain 0 

δ4% διάμετρος θαλάμου όταν οι ίνες έχουν strain 4% 

ΔΕ μεταβολή εμβαδού 

ΔV μεταβολή καρδιακού όγκου 

Ε0 εμβαδόν κυκλικής διατομής όταν οι ίνες έχουν strain 0 

Ε4% εμβαδόν κυκλικής διατομής όταν οι ίνες έχουν strain 4% 

ΕΤΜ εμβαδόν ΤΜ 

ΗΠΑ Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

θ η σταθερή γωνία του συσταλτού κύκλου 

ΙΤΕ Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 

ΚΑ καρδιακή ανεπάρκεια 

λ μήκος βραχίονα 

μ μήκος πόρπης ΤΜ 

Π0 περιφέρεια θαλάμου όταν οι ίνες έχουν strain 0 

Π4% περιφέρεια θαλάμου όταν οι ίνες έχουν strain 4%  

Πd καρδιακή περιφέρεια κατά τη διαστολή 

Πs καρδιακή περιφέρεια κατά τη συστολή 

ρ ακτίνα τυμπάνου 

ρ’ απόσταση τυμπάνου – βαθμονομημένου τόξου 

ΤΜ τεχνητό μυοκάρδιο 

ω γωνία που περιγράφει τον συσταλτό κύκλο 

  

  

A εμβαδόν καρδιακής επιφάνειας 

A300μm εμβαδόν διατομής ίνας πάχους 300μm 

ALVAD abdominal left ventricular assist device 

AM artificial myocardium  

AS ascending segment 

ASAIO American Society of Artificial Internal Organs 

AVPD μετατόπιση του κολποκοιλιακού επιπέδου 

Αβάσης εμβαδόν βάσης 

Aπλεξίδας εμβαδόν διατομής πλεξίδας 
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Aσφαίρας εμβαδόν σφαιρικής επιφάνειας 

  

  

BiVAD biventricular assist device 

BPM beats per minute 

BTT bridge to transplantation 

  

  

CABG coronary artery bypass grafting 

cm centimeter 

cm/sec centimeter per second 

cp central pivot 

Crdon χρόνος ηλεκτρικής διέγερσης 

Crdon max μέγιστος χρόνος ηλεκτρικής διέγερσης – η μισή περίοδος 

CS current shaping 

  

  

DC duty cycle 

DChold το duty cycle του χαμηλού ρεύματος 

DCpeak το duty cycle του υψηλού ρεύματος 

DCC direct cardiac compression 

DL Βράχυνση ίνας 

DL’ μετακίνηση LASER στο βαθμονομημένο τόξο 

DL1,2…9 ισομήκη τμήματα 1 μέχρι 9 της βράχυνσης της ίνας 

docp distance of central pivots 

doop distance of outer pivots 

DS descending segment 

DT destination therapy 

  

  

EDD end diastolic diameter 

EDP end diastolic pressure 

EDPVR end diastolic pressure volume relationship 

EDV end diastolic volume 

EF ejection fraction 

ESD end systolic diameter 

ESPVR end systolic pressure volume relationship 

  

  

F δύναμη 

FDA food and drug administration 

FET field effect transistor 

FORTH Foundation for Research and Technology – Hellas 

  

  

I ένταση ηλεκτρικού ρεύματος 
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Ief ενεργός τιμή ηλεκτρικού ρεύματος 

Imax μέγιστη τιμή ηλεκτρικού ρεύματος 

ip inner pivot  

  

  

J joule 

  

  

L μήκος ίνας 

l/min liter per minute 

L0 αρχικό μήκος ίνας 

L4% μήκος ίνας με strain 4% 

Ld διαστολική περιφέρεια ενδοκαρδίου 

Ls συστολική περιφέρεια ενδοκαρδίου 

LV left ventricle 

LVAD left ventricular assist device 

  

  

m meter 

ml milliliter 

ml/min milliliter per minute 

mm millimeter 

msec millisecond 

mmHg millimeter of mercury 

MCS mechanical circulatory support 

(μηχανική υποστήριξη της κυκλοφορίας) 

MPC 2-methoxyethyloylphosphoryl choline 

MVO2 myocardial oxygen consumption 

MVAD miniaturized ventricular assist device 

  

  

n απόδοση 

NASA National Aeronautics and Space Administration 

NYHA New York Heart Association  

  

  

op outer pivot 

  

  

P ισχύς 

P0 ισχύς όταν οι ίνες έχουν strain 0 

P4% ισχύς όταν οι ίνες έχουν strain 4% 

Pa Pascal 

PCI percutaneous coronary intervention 

PD proportional derivative 

PE potential energy 
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PI proportional integral 

PID proportional integral derivative 

PVA pressure volume area 

PVAD percutaneous ventricular assist device 

PWM pulse width modulation 

Pμέση μέση ισχύς 

  

  

Q θερμότητα  

QoL quality of life 

  

  

r ακτίνα 

r0 ακτίνα όταν οι ίνες έχουν strain 0 

Rολική συνολική αντίσταση 

RTM αντίσταση ΤΜ 

R resistance 

RTV room temperature vulcanization 

  

  

s strain (βράχυνση) 

s23oC strain στους 23oC 

s42oC strain στους 42oC 

SMA shape memory alloy 

SV stroke volume 

SW stroke work 

  

  

T διατοιχωματική τάση 

t χρόνος 

T75BPM περίοδος όταν BPM = 75  

TAH total artificial heart 

thold η διάρκεια του χαμηλού ρεύματος 

toff χρονικό διάστημα που το σύστημα παραμένει ανενεργό 

ton χρονικό διάστημα που το σύστημα παραμένει ενεργό 

tpeak η διάρκεια του υψηλού ρεύματος 

  

  

y επιμήκης άξονας 

  

  

V voltage / volt 

Vel velocity 

Vol χωρητικότητα 

VAD ventricular assist device 

VCF velocity of circumferential fiber shortening 
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Vκαρδιάς όγκος καρδιάς 

Vπ ταχύτητα βράχυνσης καρδιακής περιφέρειας 

Vπαθ παθολογική μέση ταχύτητα συστολής ενδοκαρδιακών ινών 

Vσφαίρας όγκος σφαίρας 

Vφυσ φυσιολογική μέση ταχύτητα συστολής ενδοκαρδιακών ινών 

  

  

w πάχος 

Wm-1k-1 watts per metre kelvin 

Wd πλάτος ΤΜ 
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Περίληψη 
 

 

 

«Η λέξη Θεός είναι η πιο τέλεια περίληψη» 

Malcolm de Chazal 

 

 

 

 

Καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου: Ιστορικά στοιχεία και θεραπείες 
 

 

Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί βασική αιτία θνητότητας και 

νοσηρότητας1 στις ανεπτυγμένες χώρες. Η αντιμετώπισή της περιλαμβάνει 

φαρμακευτική αγωγή και χειρουργικές επεμβάσεις2,3. Στις περιπτώσεις 

καρδιακής ανεπάρκειας τελικού σταδίου οι θεραπευτικές λύσεις 

περιορίζονται στη μεταμόσχευση καρδιάς ή στην πιο πρόσφατη μέθοδο 

της εμφύτευσης συσκευών μηχανικής υποστήριξης της κυκλοφορίας. Ως 

θεραπεία εκλογής θεωρείται ανέκαθεν η μεταμόσχευση καρδιάς4 που 

συνοδεύεται όμως ακόμα από σημαντικές επιπλοκές. Η αντιμετώπιση 

αυτών των επιπλοκών ωφελεί μόνο τους λήπτες μοσχευμάτων ενώ η 

βελτίωση των τεχνικών5 επιτρέπει την ένταξη επιπλέον ασθενών στο 

πρόγραμμα μεταμόσχευσης. Παρ’ όλα αυτά, για τους περισσότερους 

ασθενείς στη λίστα αναμονής το καρδιακό μόσχευμα δεν ανευρίσκεται 

αφού οι δότες είναι ελάχιστοι. Ως εκ τούτου, η βελτίωση των συσκευών 

μηχανικής υποστήριξης της κυκλοφορίας αποτελεί τη μοναδική λύση 

ώστε να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες των καρδιοπαθών στο μέλλον. 

Η αντικατάσταση της καρδιάς και η κατασκευή τεχνητών 

ανθρώπινων τμημάτων εμφανίζεται στις αρχαίες μυθολογίες. Σύμφωνα με 

τον κινεζικό μύθο, ο γιατρός Pien Ch’iao κοίμισε δύο άντρες και αντάλλαξε 

τις καρδιές τους6. Στην ελληνική μυθολογία ο Τάλως ήταν ο μυθικός 

φύλακας της Κρήτης. Κατασκευασμένος από τον Ήφαιστο, ο γίγαντας, 

ανθρωπόμορφος και θνητός Τάλως έχασε τη ζωή του όταν το ιχώρ που 

διέρρεε το χάλκινο σώμα του χύθηκε7. Σε άλλο μύθο, ο Δαίδαλος 

κατασκεύασε τεχνητά φτερά από πούπουλα και κερί για να δραπετεύσει ο 

ίδιος και ο γιος του Ίκαρος από το Λαβύρινθο του Μινώταυρου. 

Πέραν των μύθων, το δόντι ήταν το πρώτο ανθρώπινο τεχνητό τμήμα 

και κατασκευάστηκε στην αρχαία Κίνα. Πριν 4.000 χρόνια οι Κινέζοι 

σφήνωναν στη γνάθο σκαλισμένα κομμάτια ξύλου μπαμπού για την 

αντικατάσταση των πεσμένων δοντιών8-11. Από το 800 π.Χ. περίπου 

χρονολογείται η κατασκευή του πρώτου τεχνητού δακτύλου στην αρχαία 

Αίγυπτο. Η Ταμπακετενμούτ, κόρη ιερέα, πιθανόν έπασχε από 

σακχαρώδη διαβήτη και λόγω ισχαιμικής γάγγραινας έχασε το δάκτυλο 

του ποδιού της. Η πρόθεση στερεωνόταν με κόμπους από νήμα και ήταν 
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κατασκευασμένη από ξύλο και πιθανώς από δέρμα12. Στην αρχαία Ελλάδα 

ο μάντης Ηγησίστρατος, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, βρέθηκε αλυσοδεμένος 

από τους Σπαρτιάτες και για να δραπετεύσει έκοψε το πόδι του και το 

αντικατέστησε με ένα ξύλινο12. Στην αρχαία Ρώμη ο στρατηγός Μάρκος 

Σέργιος, σύμφωνα με τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο, έχασε το χέρι του στη 

μάχη και το αντικατέστησε με ένα σιδερένιο12. Από τη μεσαιωνική Ευρώπη, 

5ο – 8ο αιώνα μ.Χ., χρονολογούνται δύο τεχνητά πόδια. Το ένα ήταν 

δερμάτινο και στο εσωτερικό του πιθανώς βρίσκονταν χόρτα ή βρύα ενώ 

το άλλο ήταν κατασκευασμένο από ξύλο και κρατέρωμα12. Κατά την 

Αναγέννηση εμφανίστηκαν τα πρώτα τεχνητά μέλη με κλειδώσεις13. 

Η περίοδος της Αναγέννησης ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τη 

μελλοντική ανάπτυξη των συσκευών υποστήριξης της κυκλοφορίας. Το 

1513, ένας από τους σημαντικότερους επιστήμονες της ανθρωπότητας, ο 

μεγαλοφυής Leonardo da Vinci σχεδίασε τεχνητές βαλβίδες14. Μετά από 

περίπου έναν αιώνα, το 1628, ο Harvey περιέγραψε πρώτος τον αντλητικό 

ρόλο της καρδιάς15. Η διαπίστωση αυτή διόρθωσε τις παλαιότερες 

πεποιθήσεις των αρχαίων Ελλήνων περί της καρδιακής λειτουργίας. Στην 

αρχαία Ελλάδα ο Ιπποκράτης δεν είχε συσχετίσει τον καρδιακό σφυγμό 

με τον παλμό16. Ο Αριστοτέλης πίστευε ότι το αίμα δημιουργείται στην 

καρδιά και απορροφάται στην περιφέρεια17,18. Επί Ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας, ο Έλληνας γιατρός και φιλόσοφος Γαληνός έκανε αρκετές 

διαπιστώσεις. Παρατήρησε ότι η καρδιά είναι μυώδης και συσπάται, 

περιέγραψε αναρρόφηση κατά την καρδιακή διαστολή και αντιλήφθηκε το 

ρόλο των βαλβίδων. Ωστόσο θεώρησε ότι ο παλμός διαδίδεται από το 

τοίχωμα των αρτηριών16. Αφού οι παρανοήσεις σχετικά με το ρόλο της 

καρδιάς ξεπεράστηκαν με το έργο του Harvey, το 1812 ο Le Gallois 

εισήγαγε την ιδέα της μηχανικής υποστήριξης της κυκλοφορίας19. Σήμερα 

οι συσκευές που υποστηρίζουν την κυκλοφορία είναι μια πραγματικότητα. 

Η πειραματική περίοδος πριν την κλινική εφαρμογή των συσκευών 

μηχανικής υποστήριξης της κυκλοφορίας σηματοδοτείται από την 

εμφύτευση μιας τεχνητής καρδιάς σε ένα σκύλο το 1937 από τον 

Demikhov20-22. Το 1958 οι Akutsu και Kolff δημοσίευσαν την εμφύτευση 

μιας πνευματικής τεχνητής καρδιάς23. Το 1962 ο Liotta εμφύτευσε σε 

σκύλους μία πνευματική συσκευή υποστήριξης της αριστερής κοιλίας που 

προωθούσε παλμικά το αίμα από τον αριστερό κόλπο στην κατιούσα 

αορτή24. Το 1965 ο Nose εμφύτευσε μια τεχνητή καρδιά που διατήρησε 

στη ζωή το πειραματόζωο για περισσότερο από 2 ημέρες23. Το 1976 ένα 

πειραματόζωο έζησε με την τεχνητή καρδιά Jarvik 5 για 184 ημέρες και 

το 1981 ένα άλλο ζώο επέζησε για 268 ημέρες25-27. Την ίδια περίοδο 

εμφυτεύτηκε και η τεχνητή καρδιά που σχεδίασε ο Kwan-Gett23. 

Η κλινική εφαρμογή των συσκευών υποστήριξης της κυκλοφορίας 

εγκαινιάστηκε το 1969 όταν ο Cooley εμφύτευσε για πρώτη φορά στο 

θώρακα ασθενούς μια τεχνητή καρδιά. Αυτή η συσκευή σχεδιάστηκε από 

το Liotta και χρησιμοποιήθηκε ως γέφυρα για μεταμόσχευση, δηλαδή ως 

προσωρινή λύση μέχρι να βρεθεί ένα καρδιακό μόσχευμα. Καθώς όμως 

τα καρδιακά μοσχεύματα ήταν ανέκαθεν δυσεύρετα και ορισμένοι 
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ασθενείς δεν ήταν εκλέξιμοι για μεταμόσχευση, η χρήση της τεχνητής 

καρδιάς επεκτάθηκε και ως οριστική λύση. Το 1982 ο DeVries εμφύτευσε 

για πρώτη φορά μια τεχνητή καρδιά, το μοντέλο Jarvic-7, ως οριστική 

λύση23. 

Οι συσκευές υποστήριξης της κυκλοφορίας αναπτύσσονταν 

παράλληλα με τη μέθοδο της μεταμόσχευσης καρδιάς. Μετά τα 

πρωταρχικά πειράματα καρδιακής μεταμόσχευσης των Carrel και 

Guthrie στις αρχές του 20ου αιώνα, ακολούθησαν τα πειράματα του Mann 

τη δεκαετία του 193028 και του Demikhov τη δεκαετία του 194029 στη 

Ρωσία. Στην Αμερική τη δεκαετία του 1950 οι Marcus, Wong, Luisada, 

Webb, Howard, Berman, Akman, Later, Cass και Brock ασχολήθηκαν 

με τη μεταμόσχευση καρδιάς4,30. Την ίδια δεκαετία ο Neptune, ο Sen και 

ο Blanco χρησιμοποίησαν την υποθερμία για να μεταμοσχεύσουν την 

καρδιά και τους πνεύμονες σε πειραματόζωα. Το 1958 ο Goldberg 

πραγματοποίησε την πρώτη ορθοτοπική μεταμόσχευση καρδιάς σε 

πειραματόζωο. Η πειραματική ετεροτοπική μεταμόσχευση καρδιάς εντός 

του θώρακα περιγράφεται από τους Demikhov, Sen, Reemtsma, 

McGough και Brewer4. 

Στη Νότιο Αφρική το Δεκέμβριο του 1967, ο Barnard 

πραγματοποίησε την πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς σε άνθρωπο. Το 1968 

πραγματοποιήθηκαν παγκοσμίως 101 μεταμοσχεύσεις καρδιάς αλλά τα 

αποτελέσματα ήταν σχετικά πτωχά. Το 1969 πραγματοποιήθηκαν 47 

μεταμοσχεύσεις και τα επόμενα χρόνια περίπου 25 ετησίως4. Ο Barnard, 

για να ξεπεραστούν τα μειονεκτήματα της ορθοτοπικής καρδιακής 

μεταμόσχευσης, ανέπτυξε την ετεροτοπική μέθοδο πειραματικά και την 

εφάρμοσε κλινικά για πρώτη φορά το 19745. Η μέθοδος αυτή, που είχε 

ως βασικό χαρακτηριστικό την υποστήριξη της ανεπαρκούσης καρδιάς, 

απέδειξε τα προτερήματά της. 

Η υποστήριξη της κυκλοφορίας ή η πλήρης ανάληψή της από 

συσκευές εφαρμόζεται κλινικά τις τελευταίες δεκαετίες. Οι τεχνητές 

καρδιές αντικαθιστούν την ανεπαρκούσα καρδιά και αναλαμβάνουν 

πλήρως την κυκλοφορία. Οι συσκευές υποστήριξης της κυκλοφορίας 

συνυπάρχουν με την ανεπαρκούσα καρδιά και παρέχουν παλμική (1η 

γενιά) ή συνεχή ροή (2η και 3η γενιά), αναλαμβάνοντας μερικώς την 

κυκλοφορία. Άλλες συσκευές υποβοηθούν την ανεπαρκούσα καρδιά 

δημιουργώντας αορτική αντιώθηση, είτε με εκπτυσσόμενο θάλαμο εντός 

του αορτικού αυλού είτε συμπιέζοντας εξωτερικά την αορτή. 
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Οι σκέψεις μας και τα πειράματα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 
 

 

Μια συσκευή που θα μπορούσε να υποβοηθήσει μερικώς την 

ανεπαρκούσα καρδιά είναι το τεχνητό μυοκάρδιο. Μια τέτοια συσκευή θα 

τοποθετείται επικαρδιακά και θα παρέχει εξωτερική συμπίεση της 

ασθενούς καρδιάς. Η μέθοδος της άμεσης καρδιακής συμπίεσης 

υποστηρίζει την κυκλοφορία χωρίς την επαφή τεχνητής επιφάνειας – 

αίματος και δεν διακυβεύει την αιμάτωση του μυοκαρδίου, παρότι η 

πορεία των στεφανιαίων αγγείων είναι επικαρδιακή31,32. Μια συσκευή 

άμεσης καρδιακής συμπίεσης είναι το τεχνητό μυοκάρδιο από ίνες 

μεταλλικών κραμάτων με μνήμη σχήματος (shape memory alloy – SMA). 

Αυτές οι ίνες συστέλλονται όταν διαρρέονται από ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας 

της θέρμανσής τους που επιφέρει αλλαγή στην ιδιαίτερη κρυσταλλική τους 

δομή. Όταν το αίτιο της συστολής πάψει, οι ίνες ψύχονται και 

διαστέλλονται παθητικά. 

Στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας διενεργήθηκε μια σειρά 

πειραμάτων με σκοπό την ανάπτυξη τεχνητού μυοκαρδίου από ίνες SMA. 

Αρχικά κατασκευάστηκε ένα σύστημα33 που έλεγχε τις ίνες και το 

περιβάλλον τους και επέτρεπε με ακρίβεια τη μέτρηση της βράχυνσης, 

της ηλεκτρικής αντίστασης, της δύναμης και της ταχύτητας συστολής ή 

διαστολής σε διάφορες θερμοκρασίες. Αναπτύχθηκε μια αποτελεσματική 

μέθοδος ελέγχου των ινών με Current Shaping, και η λειτουργία τους 

μελετήθηκε ενεργειακά. Κατασκευάστηκε ένας προσομοιωτής της 

κυκλοφορίας και διερευνήθηκε η αντλητική λειτουργία ενός τεχνητού 

μυοκαρδίου κατασκευασμένου με ίνες SMA. Το τεχνητό μυοκάρδιο από 

6 ίνες SMA συνολικού βάρους περίπου 0,1g παρουσίασε μέγιστο όγκο 

παλμού 12,67ml και μέγιστη πίεση περίπου 25mmHg. Κατά τη διενέργεια 

των πειραμάτων διαπιστώθηκε ότι οι ίνες διαστέλλονται σχετικά αργά και 

ότι η αποτελεσματικότητά τους περιορίζεται από τη δεδομένη ποσοστιαία 

βράχυνσή τους. Οι ενεργειακές ανάγκες των ινών διερευνήθηκαν σε κάθε 

πειραματικό στάδιο και διαπιστώθηκε ότι η ενεργειακή τους απόδοση 

είναι περίπου 0,3%. Η ισχύς του τεχνητού μυοκαρδίου υπολογίστηκε 

περίπου 9,7watt. 

Το σημαντικότερο μειονέκτημα των ινών SMA είναι η χαμηλή 

διαστολική ταχύτητα. Για να επιταχυνθεί η διαστολή χρησιμοποιήθηκαν 

ψυκτικά υγρά με καλά αποτελέσματα αλλά παράλληλη αύξηση των 

ενεργειακών απαιτήσεων. Κατασκευάστηκαν πλεξίδες ινών SMA που 

διαστέλλονταν γρηγορότερα από τις ισοδύναμες μονήρεις ίνες. Για την 

αύξηση της μετατόπισης κατασκευάστηκε ένα σύστημα με ολισθαίνοντα 

πλακίδια που πολλαπλασίασε κατά 6 φορές τη μετατόπιση χωρίς να 

μειωθεί η δύναμη. Επίσης αναπτύχθηκε ένας συσταλτός κύκλος που 

μετέτρεπε τη βράχυνση των ινών στην περιφέρειά του σε κεντρομόλο 

συμπίεση σύμφωνα με ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο ρυθμό μόχλευσης. 
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Συμπεράσματα 
 

 

Τα πλεονεκτήματα της υποστήριξης της ανεπαρκούσης καρδιάς με 

άμεση καρδιακή συμπίεση υπερκερνούν τη χαμηλή απόδοση του 

τεχνητού μυοκαρδίου από ίνες SMA. Οι ίνες ελέγχονται άριστα και 

χαρακτηρίζονται από ικανοποιητική αντλητική ικανότητα. Οι μέθοδοι για 

την αύξηση της διαστολικής ταχύτητας και της μετατόπισης ήταν 

αποτελεσματικοί αλλά χρειάζεται να διεξαχθούν επιπλέον έρευνες για να 

την ανάπτυξη μίας κλινικά χρήσιμης συσκευής. Ο τελικός σκοπός είναι 

να σχεδιαστούν συσκευές υποστήριξης της κυκλοφορίας που να 

θεωρούνται ισάξιες ή καλύτερες από τη μεταμόσχευση καρδιάς. 
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Summary 
 

 

 

“The word God is the best abridgement” 

Malcolm de Chazal 

 

 

 

 

End stage heart failure: Historical aspects and treatments 
 

 

Heart failure is a major cause of mortality and morbidity 

worldwide1. Its treatment consists of medication and surgery2,3. In 

patients with end stage heart failure the treatment options are limited 

to cardiac transplantation or implantation of a mechanical circulatory 

support device. Cardiac transplantation is considered the gold standard 

treatment4 even though it is accompanied with serious complications. 

The management of these complications will benefit, however, only the 

cardiac graft recipients while the improvement of the techniques5 allows 

the inclusion of more patients in the transplantation program. 

Nonetheless, for most patients in the heart transplant wait list the 

cardiac graft will not be found since the donors are scarce. Therefore, 

the improvement of the mechanical circulatory support devices is the 

only solution for addressing the needs of the heart patients in the future. 

 The replacement of the heart and the construction of artificial 

human parts appear in the ancient mythologies. According to the 

Chinese myth, the physician Pien Ch’iao put two men to sleep and 

exchanged their hearts6. In Greek mythology Talos was the legendary 

guardian of Crete. Built by Hephaestus, the giant, anthropomorphic 

and mortal Talos lost his life when the ichor that flowed through his 

bronze body was poured out7. In another myth, Daedalus built artificial 

wings from feathers and wax to escape with his son Icarus from the 

Minotaur’s labyrinth. 

 Apart from the myths, the tooth was the first artificial human 

part and it was constructed in ancient China. 4,000 years ago, the 

Chinese placed carved bamboo wood pieces in the jawbone to replace 

the fallen teeth8-11. The construction of the first artificial finger in 

ancient Egypt dates to around 800 BC. Tabeketenmut, who was a 

priest’s daughter, likely suffered from diabetes and lost her toe due to 

ischemic gangrene. The prosthetic toe fastened with knots of strand and 

it was made of wood and possibly leather12. In ancient Greece the 

diviner Hegesistratus, according to Herodotus, was chained by the 

Spartans and in order to escape he cut his own leg which replaced later 
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with a wooden one12. In ancient Rome the general Marcus Sergius, 

according to Pliny the Elder, lost his arm in battle and then replaced it 

with an iron one12. Two artificial legs found in Europe date from the 5th 

and the 8th century AD. One was made of leather and its interior was 

lined probably with grass or moss while the other was made of wood 

and bronze12. During the Renaissance came the first artificial limbs 

with joints13. 

 The Renaissance was particularly important for the future 

development of the mechanical circulatory support devices. In 1513, 

one of the most important scientists of humanity, the genius of 

Leonardo da Vinci designed artificial valves14. After about a century, in 

1628, Harvey first described the pumping action of the heart15. This 

discovery has corrected the earlier notions of the ancients Greeks on 

cardiac function. In ancient Greece, Hippocrates had not associated the 

heart rate with the pulse16. Aristotle believed that the blood was created 

in the heart and it was absorbed in the periphery17,18. In the Roman 

Empire, the Greek physician and philosopher Galen made several 

conclusions. He observed that the heart is muscular and it contracts. 

He described suction during the cardiac diastole and he understood the 

function of the valves. However, he considered that the pulse 

propagates from the arterial wall16. After Harvey overthrew the 

misconceptions about the heart, in 1812 Le Gallois introduced the idea 

of mechanical circulatory support19. Today devices that mechanically 

support the circulation are a reality. 

 Before the clinical application of the mechanical circulatory 

support devices, the experimental period was initiated in 1937 when 

Demikhov implanted an artificial heart into a dog20-22. In 1958 Akutsu 

and Kolff published the implantation of a pneumatic artificial heart23. 

In 1962 Liotta implanted in dogs a pneumatic left ventricular assist 

device that created blood flow from the left atrium into the descending 

aorta24. In 1965 Nose implanted an artificial heart that kept the animal 

alive for more than 2 days23. In 1976 an animal lived with the artificial 

heart Jarvik-5 for 184 days and in 1981 another animal survived for 

268 days25-27. During the same period the artificial heart designed by 

Kwan-Gett was also implanted in laboratory animals23. 

 The clinical application of the mechanical circulatory support 

devices was launched in 1969 when Cooley implanted an artificial heart 

to a patient. This device was designed by Liotta and it was used as a 

bridge to transplantation, i.e. as a temporary solution until a donor 

heart was found. But as cardiac grafts were always scarce and some 

patients are ineligible for transplantation, the use of the artificial heart 

expanded as a definitive solution. In 1982, DeVries implanted for the 

first time an artificial heart, the model Jarvic-7, as a definitive solution23. 

 The circulatory support devices were developed parallel to the 

development of heart transplantation. After the initial heart 

transplantation experiments of Carrel and Guthrie in the early 20th 
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century, Mann’s experiments followed in the 1930s28 and Demikhov’s 

in the 1940s29 in Russia. In America during the 1950s Marcus, Wong, 

Luisada, Webb, Howard, Berman, Akman, Later, Cass and Brock 

conducted further experiments on the field of heart transplantation4,30. 

During the same decade, Neptune, Sen and Blanco used hypothermia 

to transplant the heart and lungs in animals. In 1958, Goldberg made 

his first orthotopic heart transplantation in a laboratory animal. The 

experimental heterotopic heart transplantation in the chest was 

described by Demikhov, Sen, Reemtsma, McGough and Brewer4. 

In South Africa in December 1967, Barnard performed the first 

heart transplantation. The next year 101 heart transplants were 

performed worldwide but the results were relatively poor. In 1969 47 

transplants were performed and during the following years about 25 

transplantations were performed annually4. In order to overcome the 

disadvantages of orthotopic heart transplantation, Barnard developed 

the heterotopic heart transplantation method experimentally and he 

applied it clinically for the first time in 19745. This method, whose main 

feature was the support of the failing heart, proved its advantages. 

During the last decades the partial or total mechanical 

circulatory support is applied in the clinical setting. Total artificial 

hearts replace the failing heart and take over the circulation. The 

circulation support devices coexist with the failing heart and provide 

pulsatile (1st generation) or continuous flow (2nd and 3rd generation), 

assisting partly to the circulation of blood. Other devices assist the 

failing heart with aortic counterpulsation, either with an inflatable 

balloon inside the aortic lumen or by externally compressing the aorta. 

 

 

Our thoughts and the experiments at the Foundation for Research and 
Technology 
 

 

A device that could partially assist the failing heart is the artificial 

myocardium. Such a device could be placed epicardially and provide 

external compression to the patient's heart. The method of direct 

cardiac compression supports the circulation without a blood 

contacting artificial surface. It does not compromise the myocardial 

perfusion, although the course of the coronary vessels is epicardial31,32. 

A direct cardiac compression device is the artificial myocardium made 

of alloy fibers with shape memory (shape memory alloy – SMA). These 

fibers contract because of a change in their particular crystalline 

structure that occurs when an electric current flows through them and 

heats them. When the cause of the contraction ceases, the fibers are 

cooled and expand passively. 

At the Foundation for Research and Technology a series of 

experiments were conducted in order to develop artificial myocardium 
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made of SMA fibers. Initially a system was built33 that controlled the 

fibers and their environment, allowing the accurate measurement of the 

shortening, the electrical resistance, the force and the contraction or 

expansion velocity at various temperatures. An effective method of 

controlling the fibers with current shaping was developed and their 

energetics were studied. A circulatory mockup was built and the 

pumping action of the artificial myocardium was studied. The artificial 

myocardium device made of 6 fibers of total weight of about 0.1g 

produced a maximum stroke volume of 12.67ml and a maximum 

pressure of about 25mmHg. During the experiments it was found that 

the fibers expanded slowly and that their effectiveness is limited by the 

fixed percentage of their shortening. The energy needs of the fibers were 

studied in each experimental stage and it was deduced that the energy 

efficiency is about 0.3%. The power of the artificial myocardium was 

estimated approximately 9.7watt. 

The major disadvantage of the SMA fibers is the low diastolic 

velocity. To accelerate their diastole, cooling agents were used with good 

results and an increase of their energy requirements. The braids that 

were made of SMA fibers achieved faster relaxation than the equivalent 

single fibers. To increase the displacement a system was built with 

sliding boards that multiplied the displacement by 6 times without 

reducing the force. The contractible cycle that was also constructed 

could transform the shortening of the fibers at its periphery to 

centripetal compression, according to a constantly changing conversion 

rate. 

 

 

Conclusions 
 

 

The advantages of supporting a failing heart with direct cardiac 

compression outweigh the low efficiency of the artificial myocardium 

made of SMA fibers. The fibers can be controlled optimally and their 

pumping action is good. The methods for increasing the diastolic 

velocity and the displacement were effective but additional research 

needs to be performed to develop a clinically useful device. The ultimate 

goal is to design circulatory support devices that could be considered 

equivalent or superior to heart transplantation. 
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Ιστορική Αναδρομή της Μηχανικής Υποστήριξης της 
Κυκλοφορίας 

 

 

 

«ὄλβιος ὅστις της ἱστορίης ἔσχε μάθησιν» 

Ευριπίδης 

 

 

 

 

Μυθολογία 
 

 

 Οι αρχαίες μυθολογίες διαθέτουν εκτενείς ιστορίες που 

περιλαμβάνουν την κατασκευή τεχνητών ανθρώπινων τμημάτων και τη 

μεταμόσχευση καρδιάς. Σύμφωνα με τον αρχαίο κινεζικό μύθο, ο Pien 

Ch’iao αντάλλαξε τις καρδιές δύο αντρών. Ο Kung He και ο Ch’I Ying ήταν 

ασθενείς επειδή ο Kung He ήταν σωματικά δυνατός αλλά πνευματικά 

αδύναμος και ο Ch’I Ying ήταν σωματικά αδύνατος αλλά με δυνατό 

πνεύμα. Για να αποκατασταθεί η ισορροπία, ο Pien Ch’iao τους κοίμισε, 

αντάλλαξε τις καρδιές τους και όταν οι ασθενείς επανάκτησαν τις αισθήσεις 

τους ήταν πλέον υγιείς6,30. 

 Στον αρχαίο ελληνικό μύθο του Δαίδαλου και του Ίκαρου 

παρουσιάζεται η κατασκευή τεχνητών σωματικών τμημάτων. Ο Δαίδαλος 

με το γιο του Ίκαρο βρέθηκαν φυλακισμένοι από το Μίνωα στο Λαβύρινθο 

του Μινώταυρου. Για να δραπετεύσουν ο Δαίδαλος κατασκεύασε τεχνητά 

φτερά από πούπουλα και κερί και κατάφερε να δραπετεύσει μαζί με το 

γιο του που ωστόσο παράκουσε τις πτητικές οδηγίες του πατέρα του και 

τελικά έπεσε στη θάλασσα βρίσκοντας το θάνατο34. Σε αυτόν το μύθο τα 

τεχνητά τμήματα δεν είναι ανθρώπινα, ωστόσο χρησιμοποιήθηκαν σαν 

ανθρώπινα μέλη κατά τη διάρκεια της πτήσης. 

Στην αρχαία ελληνική μυθολογία παρουσιάζεται επίσης η 

κατασκευή ενός εξ ολοκλήρου τεχνητού ανθρώπινου σώματος. Σύμφωνα 

με το μύθο, ο Ήφαιστος κατασκεύαζε μεταλλικά πλάσματα, τα «αυτόματα». 

Η πιο γνωστή τέτοια κατασκευή, δώρο του Ήφαιστου στο Μίνωα, ήταν ο 

Τάλως. Γιγάντιος, χάλκινος και άγρυπνος φύλακας της Κρήτης που γύριζε 

τις ακτές του νησιού τρεις φορές την ημέρα. Ο ανθρωπόμορφος Τάλως 

θανατώθηκε από τον Ιάσωνα με τη βοήθεια της Μήδειας όταν το ιχώρ που 

διέτρεχε τη μοναδική φλέβα του χάλκινου σώματός του χύθηκε7.  



 

34 

 

Εικόνα 1. Μεγάλος ελικωτός κρατήρας με την απεικόνιση του θανάτου του Τάλω. 

Απεικονίζονται οι έφιπποι Διόσκουροι, Κάστορας και Πολυδεύκης, που βρίσκονταν 
ανάμεσα στους Αργοναύτες, να προσπαθούν να τον συγκρατήσουν. Γύρω στο 400 π.Χ. 
Ruvo di Puglia, Museo Jatta. Πηγή http://www.greek-
language.gr/Resources/ancient_greek/history/art/page_114.html.  
 

  

 

 

Τεχνητά ανθρώπινα τμήματα από την αρχαιότητα μέχρι την Αναγέννηση 
 

 

Αρχαία Κίνα 
 

 

 Το πρώτο ανθρώπινο τμήμα που αντικαταστάθηκε από μια τεχνητή 

κατασκευή ήταν το δόντι. Πριν από 4.000 χρόνια στην αρχαία Κίνα τα 

πεσμένα δόντια μπορούσαν να αντικατασταθούν από κομμάτια ξύλου 

μπαμπού. Αυτά τα ξύλινα κομμάτια σκαλίζονταν και μετά ενσφηνώνονταν 

στη γνάθο8,35. Στην αρχαία Αίγυπτο κατασκευάζονταν τεχνητά δόντια από 

ελεφαντόδοντο και τοποθετούνταν σε μούμιες36. Η κατασκευή οδοντικών 

μοσχεύματος ήταν επίσης εφικτή για τους Ετρούσκους35 τον 5ο αιώνα π.Χ. 

και για τους Μάγιας37 τον 6ο αιώνα μ.Χ. 

http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/history/art/page_114.html
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/history/art/page_114.html
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Αρχαία Αίγυπτος 
 

 

Αρχαία τεχνητά ανθρώπινα μέλη που χρονολογούνται μεταξύ 600 

π.Χ. και 950 π.Χ. βρέθηκαν στην Αίγυπτο τον 19ο και 20ο αιώνα. Δύο 

τεχνητά δάκτυλα ανασκάφτηκαν στη Νεκρόπολη της Θήβας, στην Κοιλάδα 

των Βασιλέων και στην Κοιλάδα των Βασιλισσών, και πιστεύεται ότι 

χρησιμοποιούντο από ζωντανά άτομα. Η Ταμπακετενμούτ, κόρη ιερέα, 

πιθανόν έπασχε από σακχαρώδη διαβήτη και λόγω ισχαιμικής γάγγραινας 

έχασε το δάκτυλο του ποδιού της. Η πρόθεση που κατασκευάστηκε για να 

αντικαταστήσει το χαμένο δάκτυλο στερεωνόταν με κόμπους από νήμα και 

ήταν κατασκευασμένη από ξύλο και πιθανώς από δέρμα12. Στην αρχαία 

Αίγυπτο τα προσθετικά μέλη συνήθως κατασκευάζονταν για τους νεκρούς. 

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι θεωρούσαν αναγκαία την επανασύνδεση και 

επανένωση του σώματος πριν τη μετά θάνατον ζωή και οι ταριχευτές τους 

είχαν αναπτύξει τεχνικές για την αποκατάσταση της σωματικής αρτιότητας 

πριν την ταφή12. Αξιοσημείωτες είναι οι οφθαλμικές προθέσεις από κερί 

και πολύτιμους λίθους που ανευρέθηκαν σε μούμιες38. Από τον 5ο αιώνα 

π.Χ. χρονολογείται η εμφύτευση οφθαλμικής πρόθεσης επίσης σε ζώντα38.  

 

 

Εικόνα 2. Αρχαία αιγυπτιακή πρόθεση που βρέθηκε σε θηλυκή μούμια12. 
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Αρχαία Ελλάδα 
 

 

  Στην αρχαία Ελλάδα ο Ηγησίστρατος από την Ελέα διέθετε μια 

ξύλινη πρόθεση. Κατά τους περσικούς πολέμους ο μάντης Ηγησίστρατος 

εργάσθηκε για τον Πέρση στρατηγό Μαρδόνιο. Όταν οι σπαρτιάτες 

αιχμαλώτισαν τον Ηγησίστρατο τον αλυσοδέσανε και αυτός για να ξεφύγει 

έκοψε το πόδι του. Μετά, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ο Ηγησίστρατος 

χρησιμοποιούσε ένα ξύλινο πόδι12. 

 

 

Αρχαία Ρώμη 
 

 

 Στην αρχαία Ρώμη ο στρατηγός Μάρκος Σέργιος, προπάππος του 

Λεύκιου Σέργιου Κατιλίνα που συνωμότησε εναντίον της ρωμαϊκής 

δημοκρατίας, έχασε το δεξί του χέρι στο δεύτερο καρχηδονιακό πόλεμο 

εναντίον του Αννίβα. Όμως, σύμφωνα με τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο, το 

αντικατέστησε με ένα σιδερένιο12. 

 

 

Μεσαίωνας 
 

 

 Δύο τεχνητά πόδια που βρέθηκαν σε ευρωπαϊκούς τάφους 

χρονολογούνται τον 5ο – 8ο αιώνα μ.Χ. Το ένα βρέθηκε στην πόλη 

Bonaduz της Ελβετίας και ήταν φτιαγμένο από δέρμα με εσωτερική 

επένδυση χόρτα ή βρύα. Το άλλο ανασκάφτηκε στην πόλη Griesheim της 

Γερμανίας και ήταν κατασκευασμένο από ξύλο και κρατέρωμα ή κοινώς 

μπρούτζο, δηλαδή κράμα χαλκού και κασσίτερου12. 

 

 

Αναγέννηση 
 

 

Λίγους αιώνες μετά, κατά την Αναγέννηση, εμφανίστηκαν τα πρώτα 

τεχνητά μέλη με κλειδώσεις13. Στην αναγεννησιακή Ιταλία, ο μεγαλοφυής 

καλλιτέχνης, επιστήμονας, μηχανικός και ανατόμος Leonardo da Vinci, 

σχεδίασε τεχνητές καρδιακές βαλβίδες το 1513. Τα χειρόγραφα στα οποία 

διασώζονται αυτά τα σχέδια φυλάσσονται στη βασιλική βιβλιοθήκη του 

κάστρου Windsor στην Αγγλία14 και αποτελούν την πρώτη περιγραφή 

τεχνητού τμήματος του καρδιαγγειακού συστήματος.  
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Εικόνα 3. Χειρόγραφο του Leonardo da Vinci, 1513 μ.Χ. Οι τεχνητές βαλβίδες 
διακρίνονται πάνω αριστερά14.  
 

 

 

 

Η αντίληψη για την καρδιά από την αρχαιότητα μέχρι το Μεσαίωνα 
 

 

Αρχαία Κίνα και Αίγυπτος 
 

 

 Ο αρχαίος κινέζικος μύθος του Pien Ch’iao αποκαλύπτει την 

αρχαία κινεζική αντίληψη περί ψυχικών χαρακτηριστικών που εδράζονται 

στην καρδιά6. Παρόμοιες απόψεις ενστερνίζονταν όλοι οι πολιτισμοί 

εκείνης της περιόδου. 

 Σύμφωνα με τους αρχαίους Αιγύπτιους, η καρδιά ήταν το κέντρο 

της σκέψης και των αισθήσεων. Ήταν επίσης το κλειδί για τη μεταθανάτια 

ζωή και κατά τη διαδικασία της μουμιοποίησης ήταν το μόνο όργανο που 

παρέμενε στο σώμα. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι είχαν κατανοήσει ότι οι καρδιά 

ήταν το κέντρο του καρδιαγγειακού συστήματος αλλά δεν ξεχώριζαν τις 

αρτηρίες από τις φλέβες39,40. 
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Αρχαία Ελλάδα 
 

 

 Σύμφωνα με την καρδιοκεντρική θεωρία που ενστερνιζόταν ο 

Αριστοτέλης, ο Εμπεδοκλής, ο Διοκλής και ο Πραξαγόρας η καρδιά ήταν 

το κέντρο των αισθήσεων και της κίνησης. Αντίθετα, υποστηρικτές της 

εγκεφαλοκεντρικής θεωρίας, που θεωρούσε τον εγκέφαλο κέντρο της 

σκέψης, ήταν ο Ιπποκράτης, ο Αλκμαιών, ο Πλάτωνας, ο Ηρόφιλος, ο 

Ερασίστρατος και ο Γαληνός41. 

 O Ιπποκράτης δεν είχε συσχετίσει τον καρδιακό σφυγμό με τον 

παλμό. Σε ασθενείς που πιθανώς έπασχαν από καρδιακή ανεπάρκεια, ο 

Ιπποκράτης είχε ερμηνεύσει την παραγωγή πτυέλων ως μετακίνηση του 

φλέγματος από τον εγκέφαλο στο θώρακα16. 

Ο Αριστοτέλης υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες επιστημονικές 

προσωπικότητες της ανθρωπότητας. Μαθητής του Πλάτωνα και δάσκαλος 

του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Αριστοτέλης περιέγραψε την καρδιά με τρεις 

κοιλότητες επειδή θεώρησε το δεξιό κόλπο ως προέκταση των κοίλων 

φλεβών. Οι ανατομικές μελέτες στα σφαγιασμένα ζώα παρουσίαζαν ενίοτε 

άδειες μεγάλες φλέβες. Ο Αριστοτέλης θεωρούσε ότι η θέρμη στο 

εσωτερικό της καρδιάς δημιουργούσε το αίμα το οποίο μεταφερόταν στην 

περιφέρεια όπου και απορροφόταν17,18. 

 

 

Εικόνα 4. Το κεντρικό τμήμα της νωπογραφίας «Η Σχολή των Αθηνών», Ραφαήλ 1511 
μ.Χ. Ο νεαρός Αριστοτέλης συζητάει με το δάσκαλό του Πλάτωνα. Πηγή 
http://frankdevita.wordpress.com/2012/08/06/plato-and-aristotle-compared/.  
 

http://frankdevita.wordpress.com/2012/08/06/plato-and-aristotle-compared/
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Ρωμαϊκή αυτοκρατορία και Μεσαίωνας 
 

 

Την περίοδο της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ο Έλληνας γιατρός και 

φιλόσοφος Γαληνός που έζησε τον 2ο αιώνα μ.Χ. έκανε αρκετές εύστοχες 

παρατηρήσεις αλλά δεν συνειδητοποίησε τον αντλητικό ρόλο της καρδιάς. 

Ο Γαληνός διαπίστωσε ότι η καρδιά είναι μυώδης και το μέγεθός της 

ελαττώνεται κατά τη μυική συστολή. Υποστήριξε ότι η καρδιά αναρροφάει 

κατά τη διάρκεια της διαστολής και αντιλήφθηκε το ρόλο των βαλβίδων. 

Ωστόσο, θεώρησε ότι ο παλμός διαδίδεται από το τοίχωμα των αρτηριών. 

Η τελευταία εσφαλμένη παρατήρηση προέκυψε όταν ο Γαληνός 

τοποθέτησε στον αυλό μιας αρτηρίας ένα σωλήνα και απολίνωσε το αγγείο 

πέριξ αυτού του σωλήνα. Μετά παρατήρησε ότι περιφερικότερα του 

σωλήνα υπήρχε ροή αίματος αλλά ο σφυγμός είχε χαθεί16. 

 Η συνολική προσφορά του Γαληνού στην ιατρική επιστήμη τον 

καθιέρωσε ως αυθεντία κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Ο Γαληνισμός 

ήταν το ιατρικό δόγμα σύμφωνα με το οποίο κάθε ασθένεια ανάγεται στη 

διαταραχή των 4 χυμών του οργανισμού, δηλαδή αίματος, χολής, 

φλέγματος και μελανής χολής. Οι απόψεις του Γαληνού σχετικά με τη 

φυσιολογία του καρδιαγγειακού συστήματος κυριάρχησαν για περίπου 14 

αιώνες και τελικά ανατράπηκαν κατά την Αναγέννηση, με το έργο του 

Harvey. 

 

 

 

 

Εργασίες ορόσημα κατά την Αναγέννηση και την αρχή του 19ου αιώνα 
 

 

Ο αντλητικός ρόλος της καρδιάς 
 

 

 Ανατρέποντας την παγιωμένη γαληνική αντίληψη για το 

καρδιαγγειακό σύστημα, το 1628 ο Harvey περιέγραψε πρώτος τον 

αντλητικό ρόλο της καρδιάς στο «Exercitatio Anatomica De Motu Cordis 

et Sanguins in Animalibus» ή, όπως είναι περισσότερο γνωστό, «De Motu 

Cordis». Ο Harvey, που ήταν ο γιατρός του βασιλιά της Αγγλίας James 

του Α’ και του βασιλιά Charles του Α’, στήριξε τη διαπίστωσή του εν μέρει 

μαθηματικά αφού η αντλούμενη ποσότητα αίματος από την καρδιά είναι 

πολύ μεγαλύτερη από την ποσότητα της τροφής που μεταβολίζεται στο 

ήπαρ15.  
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Η ιδέα της μηχανικής υποστήριξης της κυκλοφορίας 
 

 

Με το έργο του Harvey οι παρανοήσεις σχετικά με τον καρδιακό 

ρόλο αποκαταστάθηκαν και προλειάνθηκε ο δρόμος για τη γένεση της 

ιδέας περί μηχανικής υποστήριξης της κυκλοφορίας (mechanical 

circulatory support – MCS) στις αρχές του 19ου αιώνα. Το 1812, ο Le 

Gallois διατύπωσε για πρώτη φορά την ιδέα της υποστήριξης της 

κυκλοφορίας με μηχανικά μέσα19. Αυτή η ιδέα άνοιξε το δρόμο για τις 

ραγδαίες εξελίξεις στο πεδίο αυτό που θα ακολουθούσαν τον επόμενο 

αιώνα. 

 

 

Εικόνες 5 και 6. Αριστερά απεικονίζεται το έργο του Harvey «Exercitatio Anatomica De 
Motu Cordis et Sanguins in Animalibus» (Κίνηση της καρδιάς και του αίματος στα ζώα) 
και δεξιά το έργο του Le Gallois «Expériences sur le principe de la vie» (Πειράματα περί 
της αρχής της ζωής). Αυτά τα δύο κείμενα αποτέλεσαν ορόσημα στην κατανόηση του 
καρδιακού ρόλου και στην υποστήριξη της κυκλοφορίας με μηχανικά μέσα. Πηγές 

http://www.finebooksmagazine.com/issue/201002/medical_manuscripts-1.phtml και 
https://openlibrary.org/publishers/Chez_D%27Hautel.  
 

 

 

 

 

 

http://www.finebooksmagazine.com/issue/201002/medical_manuscripts-1.phtml
https://openlibrary.org/publishers/Chez_D%27Hautel
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Μέσα και τέλη του 19ου αιώνα 
 

 

Οι αντλίες των εξωσωματικών οξυγονωτών 
 

 

 Η MCS άρχισε να εφαρμόζεται στην κλινική πράξη από τα μέσα του 

20ου αιώνα42. Θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη των συσκευών που 

υποστηρίζουν την κυκλοφορία ήταν η ανάπτυξη των εξωσωματικών 

οξυγονωτών που ξεκινάει από τον 19ο αιώνα. Οι συσκευές αυτές 

αποτέλεσαν θεμέλιο λίθο στην ανάπτυξη της καρδιοχειρουργικής και 

αποτελούν μέχρι και σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι του χειρουργείου 

καρδιάς. Ο ρόλος τους είναι να εξασφαλίζουν τη ροή και την οξυγόνωση 

του αίματος, δηλαδή να υποκαθιστούν τη λειτουργιά της καρδιάς και των 

πνευμόνων (καρδιοπνευμονική παράκαμψη). Καθώς η τεχνολογική 

πρόοδος επέτρεψε σταδιακά στους εξωσωματικούς οξυγονωτές να 

οξυγονώνουν καλύτερα το αίμα, ταυτόχρονα αναπτύσσονταν και οι 

αντλητικοί μηχανισμοί που διατηρούσαν την αιματική ροή. Η τεχνολογία 

που αναπτύχθηκε για την προώθηση του αίματος κατά τη διάρκεια της 

καρδιοπνευμονικής παράκαμψης χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή 

συσκευών με αποκλειστικό ρόλο τη MCS στην καρδιακή ανεπάρκεια. 

 

 

Η μηχανική προώθηση του αίματος και η θρόμβωση 
 

 

 Ο Le Gallois διατύπωσε την ιδέα της MCS αλλά δεν κατάφερε να 

την εφαρμόσει. Διενέργησε πειράματα με αποκεφαλισμένους λαγούς 

στους οποίους προσπάθησε να εγχύσει αίμα στις καρωτίδες με σύριγγα. 

Ωστόσο απέτυχε εξαιτίας της θρόμβωσης του αίματος19. Ο πρώτος που 

διατήρησε την αιματική ροή στα αγγεία των πειραματόζωων με μηχανικά 

μέσα ήταν ο Lobell το 184943. Ο Lobell προωθούσε το αίμα με σύριγγα 

χωρίς να αντιμετωπίζει το πρόβλημα της θρόμβωσης επειδή είχε 

προηγουμένως ακολουθήσει τη μέθοδο απινωδογόνωσης του αίματος των 

Prevost και Dumas44.  

Το 1882 ο Schroeder κατασκεύασε τον πρώτο οξυγονωτή φυσαλίδων 

στον οποίο φυσαλίδες αέρα διαχέονταν εντός του αίματος εμπλουτίζοντάς 

το με οξυγόνο. Η κίνηση του αίματος οφειλόταν απλά στη βαρύτητα, 

τοποθετώντας το απομονωμένο όργανο κάτω από τη συσκευή του45. Το 

1890, ο Jacobj εφοδίασε έναν εξωσωματικό οξυγονωτή φυσαλίδων με μια 

αντλία με διογκώσιμο θάλαμο (bladder pump)46. 
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Βασική ονοματολογία των συσκευών 
 

 

Οι συσκευές που αντικαθιστούν την ανεπαρκούσα καρδιά και 

αναλαμβάνουν πλήρως την κυκλοφορία ονομάζονται τεχνητές καρδιές 

(total artificial heart – TAH). Εάν η καρδιά δεν αντικαθίσταται αλλά 

υποβοηθούνται και οι δύο κοιλίες, τότε η συσκευή ονομάζεται BiVAD 

(biventricular assist device). Οι συσκευές που υποστηρίζουν μερικώς την 

κυκλοφορία ονομάζονται γενικά VAD (ventricular assist device) και πιο 

συγκεκριμένα LVAD (left ventricular assist device) εάν υποστηρίζεται η 

αριστερή κοιλία ή RVAD (right ventricular assist device) εάν 

υποστηρίζεται η δεξιά κοιλία. Συσκευές που υποστηρίζουν με 

διαφορετικούς τρόπους την κυκλοφορία είναι ο ενδοαορτικός ασκός 

(intra-aortic balloon pump – IABP) που εκπτύσσεται στον αορτικό αυλό 

και οι συσκευές που ασκούν συμπίεση είτε στην αορτή, είτε στην καρδιά 

(άμεση καρδιακή συμπίεση ή direct cardiac compression – DCC). 

 

 

Πίνακας 1. Ονοματολογία των συσκευών MCS. 

TAH total artificial heart 

VAD ventricular assist device 

LVAD left ventricular assist device 

RVAD right ventricular assist device 

BiVAD biventricular assist device 

IABP intra-aortic balloon pump 

DCC direct cardiac compression 

 

 

 

Αρχές του 20ου αιώνα 
 

 

Οι αντλίες των εξωσωματικών οξυγονωτών 
 

 

 Στις αρχές του 20ου αιώνα, το 1915, ο Hooker χρησιμοποίησε μια 

φυγοκεντρική αντλία στον περιστρεφόμενο οξυγονωτή με φιλμ που 

κατασκεύασε47. Το 1928 οι Dale και Schuster σχεδίασαν για πρώτη φορά 

μια αντλία με βαλβίδα που παρήγαγε παλμική ροή για την προσομοίωση 

της παλμικότητας της αιματικής ροής. Η αντλία αυτή χρησιμοποιήθηκε 

από τον Gibbon το 1937 στο πρώτο επιτυχές πείραμα καρδιοπνευμονικής 

παράκαμψης42,48. Το 1934 ο Debakey σχεδίασε την περισταλτική αντλία49 

(twin roller pump) που σήμερα έχει καθιερωθεί ως αντλητικός 

μηχανισμός στα περισσότερα σύγχρονα μηχανήματα εξωσωματικής 

κυκλοφορίας. 
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Εικόνα 7. Ο περιστρεφόμενος οξυγονωτής με φιλμ του Hooker. Ο δίσκος που φαίνεται 
στο ανώτερο τμήμα του δοχείου περιστρέφεται και φυγοκεντρεί το αίμα42.  
 

 

 

 

Εικόνες 8 και 9. Αριστερά η αντλία Dale – Schuster (πηγή 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dale-Schuster_pump.jpg) και δεξιά η 
περισταλτική αντλία όπως την περιέγραψε ο DeBakey το 193450. 
 

 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dale-Schuster_pump.jpg
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Carrel, Guthrie και Mann περί μεταμόσχευσης 
 

 

Το 1905 οι Carrel και Guthrie, χρησιμοποιώντας σκύλους ως 

πειραματόζωα, πραγματοποίησαν την πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς σε 

ετεροτοπική θέση στον τράχηλο. Ο Carrel ήταν πρωτοπόρος στην 

αναστόμωση των αγγείων και η συνεργασία του με τον Guthrie ήταν 

ιδιαίτερα εποικοδομητική με πολλές δημοσιεύσεις σε θέματα 

μεταμόσχευσης51. 

Σπουδαία είναι η συνεισφορά του Mann τη δεκαετία του 1930 στο 

πεδίο της μεταμόσχευσης καρδιάς. Ο Mann εμφύτευσε απονευρωμένες 

καρδιές σκύλων στον τράχηλο, αναστομώνοντας τα μοσχεύματα με την 

καρωτίδα αρτηρία και τη σφαγίτιδα φλέβα. Ένα πειραματόζωο έζησε 8 

ημέρες ενώ ήταν η πρώτη φορά που περιεγράφηκαν αναλυτικά οι 

παθολογοανατομικές αλλοιώσεις της απόρριψης, όπως η διήθηση από 

λεμφοκύτταρα, μονοπύρηνα και πολυμορφοπύρηνα30. 

 

 

Brukhonenko, Tchechulin και Demikhov περί μεταμόσχευσης και μηχανικής 
υποστήριξης της κυκλοφορίας 
 

 

Ο Demikhov, αν και έζησε σε μια ταραγμένη περίοδο λόγω της 

Οκτωβριανής Επανάστασης, του εμφυλίου πολέμου και του Β’ 

Παγκοσμίου πολέμου, ήταν από τους πρωτοπόρους στον τομέα της 

ιατρικής έρευνας συνεχίζοντας τη ρωσική παράδοση μετά τους 

Brukhonenko και Tchechulin που το 1928 είχαν παρουσιάσει το κεφάλι 

ενός πειραματόζωου να επιβιώνει χάρη στην εξωσωματική κυκλοφορία52. 

Ο Demikhov το 1937, σε ηλικία μόλις 21 ετών, σχεδίασε μία συσκευή η 

οποία αντικατέστησε την καρδιά ενός σκύλου για 51⁄2 ώρες21. 

 

 

Εικόνα 10. Φωτογραφικό απόσπασμα από ταινία με ένα κομμένο κεφάλι σκύλου που 
διατηρείται στη ζωή με μηχανικά μέσα. Πηγή 
http://en.wikipedia.org/wiki/Experiments_in_the_Revival_of_Organisms.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Experiments_in_the_Revival_of_Organisms


 

45 

 

Το 1940 ο Demikhov άρχισε να πειραματίζεται με την εμφύτευση 

της καρδιάς στη βουβωνική περιοχή. Μέχρι το 1946 είχε 

πραγματοποιήσει μεταμοσχεύσεις καρδιάς, λοβού πνεύμονα, πνευμόνων 

και καρδιάς – πνευμόνων σε πειραματόζωα, ορθοτοπικά ή ετεροτοπικά21. 

Αν και δεν διέθετε μηχάνημα καρδιοπνευμονικής παράκαμψης ή 

υποθερμία, περιέγραψε 24 παραλλαγές της ενδοθωρακικής ετεροτοπικής 

μεταμόσχευσης καρδιάς22. Ο Demikhov ασχολήθηκε με τη μηχανική 

υποστήριξη της κυκλοφορίας και με τη μεταμόσχευση καρδιάς, 

αναδεικνύοντας τη συσχέτιση των δύο αυτών μεθόδων. 

 

 

Εικόνα 11. Ο Demikhov με ένα πειραματόζωο. Πηγή 
http://rusrep.ru/article/10jivotnih/ .  

 

 

 

 

 

http://rusrep.ru/article/10jivotnih/
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Η δεκαετία του 1950 
 

 

Καρδιοπνευμονική παράκαμψη – Dennis, Gibbon, Lillehei 
 

 

 Το 1951 ο Dennis πραγματοποίησε την πρώτη καρδιοπνευμονική 

παράκαμψη που ωστόσο συνοδεύτηκε από το θάνατο του ασθενούς. Ο 

Gibbon το 1953 πραγματοποίησε την πρώτη πετυχημένη 

καρδιοπνευμονική παράκαμψη. Ο ασθενής ήταν η 18χρονη Cecelia 

Bavolek που έπασχε από μεσοκολπικό έλλειμμα. Το κατόρθωμα αυτό του 

προσέδωσε τον τίτλο του «πατέρα της καρδιοπνευμονικής παράκαμψης», 

αν και οι 4 επόμενες προσπάθειές του κατέληξαν σε θάνατο του ασθενή. 

 

 

Εικόνα 12. Αριστερά ο «πατέρας της καρδιοπνευμονικής παράκαμψης» Gibbon μαζί με 
τη Cecelia Bavolek που υπεβλήθη στην πρώτη πετυχημένη καρδιοπνευμονική 
παράκαμψη. Δεξιά πάνω φωτογραφία από το χειρουργείο και δεξιά κάτω 
απεικονίζεται το μηχάνημα της καρδιοπνευμονικής παράκαμψης. Πηγή 
https://www.flickr.com/photos/afuturemd/8475008202/in/photostream/.  
 

 

https://www.flickr.com/photos/afuturemd/8475008202/in/photostream/


 

47 

 

Καλύτερα αποτελέσματα παρουσίασε ο Lillehei με τη μέθοδο του 

cross circulation ή «πλακούντια κυκλοφορία». Η καρδιοπνευμονική 

παράκαμψη υλοποιείτο με τη σύνδεση των μεγάλων αγγείων του ασθενή 

με τα μηριαία αγγεία ενός υγιή εθελοντή και με μια περισταλτική αντλία 

να εξασφαλίζει την αιματική ροή53. Στα μέσα της δεκαετίας του 1950 ο 

Lillehei, με τη βοήθεια του cross circulation, πραγματοποίησε συνολικά 

45 καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις κυρίως σε παιδιά54. Παρά την 

επιτυχία του, η μέθοδος του cross circulation δεν διαδόθηκε επειδή έθετε 

σε κίνδυνο τον υγιή εθελοντή. Ήταν η μοναδική χειρουργική επέμβαση με 

πιθανή θνησιμότητα 200%, ωστόσο ανέδειξε τη αλληλεπικαλυπτόμενα 

πεδία της καρδιοπνευμονικής παράκαμψης, της μεταμόσχευσης και της 

μηχανικής υποστήριξης της κυκλοφορίας. 

 

 

Εικόνα 13. Διάγραμμα της πλακούντιας κυκλοφορίας ή cross circulation του 
Lillehei53. Αριστερά απεικονίζεται ο παιδιατρικός ασθενής δεξιά ο υ γιής 
εθελοντής, συνήθως γονέας.  

  

 

Μεταμόσχευση καρδιάς και καρδιάς – πνευμόνων 
 

 

 Το 1953 ο Neptune ήταν ο πρώτος που αποπειράθηκε την 

πειραματική μεταμόσχευση καρδιάς και πνευμόνων. Η υποθερμία που 

εφαρμόστηκε ανέστειλε την πήξη του αίματος και αντιστάθμισε την 

απουσία χορήγησης ηπαρίνης. Τα πειραματόζωα επέζησαν έως 6 ώρες. 

Παρόμοια πειράματα διενήργησε στην Ινδία την ίδια περίοδο ο Sen4. 
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Ο Hardy, που το 1963 μεταμόσχευσε πνεύμονα για πρώτη φορά σε 

άνθρωπο, ξεκίνησε τις πειραματικές μεταμοσχεύσεις καρδιάς σε 

πειραματόζωα το 1956 και μέχρι το 1964 είχε πραγματοποιήσει πάνω από 

20055. 

 

 

Εικόνες 14 και 15. Αριστερά πορτρέτο του Hardy και δεξιά ο Hardy κατά τη διάρκεια 
μιας ιατρικής επίσκεψης. Πηγή 
http://www.umc.edu/News_and_Publications/Press_Release/2013-06-10-
01_UMMC_Marks_50th_Anniversary_of_World_s_First_Lung_Transplant.aspx.  
 

 

Την τριετία 1957 με 1959 οι Webb, Howard και Neely 

πειραματίστηκαν με τη μεταμόσχευση καρδιάς, καρδιάς – πνευμόνων και 

καρδιάς – πνεύμονα. Κατέληξαν ότι η τελευταία μέθοδος πλεονεκτεί όσον 

αφορά την αποφυγή της αναπνευστικής παράλυσης. Το 1958 ο Goldberg 

διενήργησε πειραματικές ορθοτοπικές μεταμοσχεύσεις καρδιάς σε 

σκύλους και το ίδιο έτος ο Blanco πειραματίστηκε με τη μεταμόσχευση 

καρδιάς και πνευμόνων4. 

 

 

 

 

Συσκευές υποστήριξης της κυκλοφορίας 
 

 

Το 1958 οι Akutsu και Kolff δημοσίευσαν την εμφύτευση τεχνητής 

καρδιάς. Η συσκευή αυτή προωθούσε το αίμα με τη βοήθεια μιας 

πνευματικής αντλίας και κράτησε ζωντανό το πειραματόζωο για 90 λεπτά56. 
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Εικόνες 16 και 17. Άκρη αριστερά ο Kolff και δίπλα του ο Akutsu συζητάνε τις 
λεπτομέρειες για την κατασκευή της τεχνητής καρδιάς. Πηγή 
https://www.flickr.com/photos/clevelandmemory/2652769955/. Δεξιά η τεχνητή 
καρδιά που σχεδιάστηκε ειδικά για την ανατομία του πειραματοζώου57. 

 

 

Η πρώτη αναφορά στο θέμα της DCC χρονολογείται από το 1956 

όταν οι Bencini και Parola περιέγραψαν μια συσκευή για καρδιακές 

μαλάξεις. Η πνευματική αυτή συσκευή εφάρμοζε ανάμεσα στο επικάρδιο 

και το περικάρδιο και χορηγούσε συμπιέσεις στην καρδιά58.  

  

 

 

 

Η δεκαετία του 1960 
 

 

Η μεταμόσχευση καρδιάς – Barnard 
 

 

 Στις 3 Δεκεμβρίου του 1967 στη Νότιο Αφρική ο Barnard 

πραγματοποίησε την πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς σε άνθρωπο. Το 

γεγονός αυτό προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση. Η κοινή γνώμη ήταν 

διχασμένη ανάμεσα στον άκρατο θαυμασμό, θεωρώντας τη μεταμόσχευση 

ως πανάκεια, και στον αποτροπιασμό, θεωρώντας τη μεταμόσχευση 

ανήθικη. Η επιστημονική κοινότητα αντέδρασε επίσης με ανάμικτα 

συναισθήματα. Ο ιατρικός ενθουσιασμός αποτυπώθηκε το επόμενο έτος 

κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν 101 μεταμοσχεύσεις καρδιάς 

παγκοσμίως. Όμως τα αποτελέσματα ήταν σχετικά πτωχά και το 1969 

πραγματοποιήθηκαν μόλις 47 μεταμοσχεύσεις. Τα προσεχή χρόνια οι 

μεταμοσχεύσεις μειώθηκαν περαιτέρω σε περίπου 25 ανά έτος4. 

https://www.flickr.com/photos/clevelandmemory/2652769955/
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Εικόνα 18. Αριστερά πορτρέτο του Christiaan Barnard που το Δεκέμβριο του 1967 

πραγματοποίησε την πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς σε άνθρωπο. Στα δεξιά 
απεικονίζεται ο Louis Washkansky, ο πρώτος λήπτης καρδιακού μοσχεύματος. Πηγή 
http://www.giacomozito.com/onair/Destini-Incrociati/christiaan-barnard-e-louis-
washkansky.  
 

 

Μόλις 3 μέρες μετά την πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς σε άνθρωπο, 

ο Kantrowitz στη Νέα Υόρκη μεταμόσχευσε βρεφική καρδιά αλλά ο 

μικρός ασθενής δεν έζησε παραπάνω από 6,5 ώρες. Παράλληλα το έργο 

των Hardy, Lower και Shumway έδινε ώθηση στην καρδιακή 

μεταμόσχευση. Αυτή τη δεκαετία δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη 

ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων με σκοπό να μην απορρίπτονται τα 

μοσχεύματα55. 

 

 

Ο ενδοαορτικός ασκός – Μουλόπουλος  
 

 

 Ο ενδοαορτικός ασκός είναι μία από τις παλαιότερες συσκευές MCS. 

Η χρήση του ενδοαορτικού ασκού είναι εύκολη αφού ο εξοπλισμός που 

χρειάζεται δεν είναι ιδιαίτερος και η τεχνική εισαγωγής του από τη μηριαία 

αρτηρία είναι σχετικά απλή. Ο ενδοαορτικός ασκός διογκώνεται κατά την 

καρδιακή διαστολή και, αυξάνοντας τη διαστολική πίεση κατά 30%, 

αυξάνει τη στεφανιαία αιμάτωση. Κατά την καρδιακή συστολή τα 

τοιχώματα του ασκού συμπίπτουν και το μεταφορτίο μειώνεται. Η 

συστολική πίεση μειώνεται κατά 20% και τελικά η καρδιακή παροχή 

αυξάνεται μόνο κατά 20%59. 

Τα πρώτα πειράματα περιεγράφηκαν από τον Μουλόπουλο το 1962 

και ο Kantrowitz το εμφύτευσε για πρώτη φορά το 1968 σε ασθενή με 

καρδιογενή καταπληξία λόγω εμφράγματος του μυοκαρδίου. Ο ασκός 

διογκώνεται εντός της αορτής κατά τη διάρκεια της καρδιακής διαστολής 

και αυξάνει την παλίνδρομη αιματική ροή προς τα στεφανιαία αγγεία. 

Κατά την καρδιακή συστολή μειώνει το μεταφορτίο εξαιτίας της αρνητικής 

πίεσης που προκαλεί η αφαίρεση του αέρα60. 

http://www.giacomozito.com/onair/Destini-Incrociati/christiaan-barnard-e-louis-washkansky
http://www.giacomozito.com/onair/Destini-Incrociati/christiaan-barnard-e-louis-washkansky
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Εικόνα 19. Διάγραμμα λειτουργίας του ενδοαορτικού ασκού61. Ο ασκός διογκώνεται 
κατά τη διαστολή και αδειάζει κατά τη συστολή. 
 

 

Η τεχνητή καρδιά – Liotta, Cooley  
 

 

 Το 1964 το εθνικό ινστιτούτο υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών 

Αμερικής (ΗΠΑ) έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη των συσκευών MCS με τη 

σύσταση του προγράμματος τεχνητής καρδιάς60. Αυτή τη δεκαετία η 

Επιτροπή Πυρηνικής Ενέργειας των ΗΠΑ προώθησε ένα πρόγραμμα για 

την ανάπτυξη μιας τεχνητής καρδιάς τροφοδοτούμενη με πυρηνική 

ενέργεια. Οι Kolff και Nose ήταν πρωτεργάτες στο ατελέσφορο αυτό 

πρόγραμμα που  εγκαταλείφθηκε λόγω της ακτινοβολίας που συνεπάγεται 

η χρήση της πυρηνικής ενέργειας62. Η ενεργειακή τροφοδοσία μιας 

εμφυτεύσιμης συσκευής παραμένει μέχρι και σήμερα προβληματική. 

Η τεχνητή καρδιά εμφυτεύτηκε για πρώτη φορά σε θώρακα 

ασθενούς το 1969 από τον Cooley. Ο Liotta βοήθησε να εμφυτευτεί η 

ομώνυμη τεχνητή καρδιά με σκοπό την υποστήριξη της κυκλοφορίας 

μέχρις ότου βρεθεί καρδιακό μόσχευμα (bridge to transplantation – BTT). 

Τρεις ημέρες μετά βρέθηκε δότης και η χειρουργική ομάδα προχώρησε 

σε μεταμόσχευση καρδιάς. Στο εσωτερικό της συσκευής που αφαιρέθηκε 

δεν ανευρέθηκε θρόμβος. Αν και η τεχνητή καρδιά Liotta κράτησε ζωντανό 

τον ασθενή, η λειτουργία της συνοδεύτηκε από αιμόλυση και επιδείνωση 

της νεφρικής λειτουργίας. Το εγχείρημα της εμφύτευσης τεχνητής καρδιάς 

άργησε 12 έτη να επαναληφθεί63,64. 
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Εικόνα 20. Η πρώτη εμφύτευση τεχνητής καρδιάς, 4 Απριλίου 1969, Houston, ΗΠΑ. Ο 
Liotta απεικονίζεται αριστερά και ο Cooley δεξιά να κρατάει την εκτετμημένη 
ανθρώπινη καρδιά και την τεχνητή καρδιά Liotta. Στην κάτω δεξιά εικόνα απεικονίζεται 

η εκτετμημένη τεχνητή καρδιά μαζί με το καρδιακό μόσχευμα που βρέθηκε τρεις μέρες 
μετά. Πηγή http://www.fdliotta.org/biography.htm.  

 

 

Συσκευές υποβοήθησης της κοιλίας 
 

 

 Το 1962 ο Dennis περιέγραψε ένα VAD60. Το 1963 ο Liotta και ο 

Crawford εμφυτεύσαν για πρώτη φορά VAD. Η συσκευή υποστήριξε με 

επιτυχία για τέσσερις μέρες την κυκλοφορία ενός ασθενή που είχε 

υποβληθεί σε αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας και μετεγχειρητικά 

υπέστη καρδιογενή καταπληξία24. Το 1965 ο Spencer χρησιμοποίησε σε 

τέσσερις ασθενείς τις περισταλτικές αντλίες που είχε σχεδιάσει ο Debakey. 

Ο ένας εκ των ασθενών επέστρεψε σπίτι του με την αντλία65. Το 1967 ο 

Debakey εμφύτευσε ένα VAD για πρώτη φορά σε παιδιατρικό ασθενή. Η 

συσκευή, που προωθούσε το αίμα από τον αριστερό κόλπο προς την 

μασχαλιαία αρτηρία, αφαιρέθηκε μετά από 6 μήνες όταν ο ασθενής είχε 

αναρρώσει66. 

 

 

Άμεση καρδιακή συμπίεση – Anstadt 
 

 

 Το 1964 ο Hall πρότεινε τη χρήση εκπτυσσόμενων θαλάμων δίπλα 

στην αριστερή και τη δεξιά κοιλία της καρδιάς67. Το 1965 ο Kolobow και 

ο Anstadt παρουσίασαν ταυτόχρονα μια περικαρδιακή συσκευή για τη 

μάλαξη της καρδιάς με σκοπό την υποστήριξη της κυκλοφορίας. Στα 

χρόνια που ακολούθησαν το Anstadt cup αποδείχθηκε αποτελεσματικό 

σε επείγουσα βάση68. 

http://www.fdliotta.org/biography.htm
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Εικόνα 21. Σχηματική απεικόνιση του Anstadt cup γύρω από την καρδιά69. Αριστερά 
φαίνεται η καρδιακή διαστολή και δεξιά η υποβοηθούμενη καρδιακή συστολή. 
 

 

Συμπίεση αορτής – Kantrowitz  
 

 

 Το 1968 ο Kantrowitz παρουσίασε μια συσκευή που ονόμασε 

δυναμικό αορτικό κάλυμμα (dynamic aortic patch)70. Ένας θάλαμος 

κάλυπτε την αορτή και η έκπτυξή του με αέρα προκαλούσε τη συμπίεσή 

της. Αυτή η συσκευή παρουσιάζει ομοιότητα με τον ενδοαορτικό ασκό 

αλλά η διαφορά έγκειται στο ότι βρίσκεται εκτός του αορτικού αυλού. 
 

 

 

 

Η δεκαετία του 1970 
 

 

Η ετεροτοπική μεταμόσχευση καρδιάς – Barnard 
 

 

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970 είχαν πραγματοποιηθεί 

περίπου 200 μεταμοσχεύσεις καρδιάς παγκοσμίως αλλά ο αρχικός 

ενθουσιασμός είχε κατευναστεί λόγω των αποτελεσμάτων. Λιγοστά κέντρα 

ανά τον κόσμο διενεργούσαν καρδιακές μεταμοσχεύσεις αυτήν την 

περίοδο, με προεξάρχοντα το Groote Schuur στη Νότιο Αφρική και το 

Stanford στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.  
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 Στη Νότιο Αφρική το 1974 ο Barnard εμφύτευσε για πρώτη φορά 

την καρδιά σε ετεροτοπική θέση, διατηρώντας την ανεπαρκούσα καρδιά. 

Ο Barnard ανέπτυξε τη μέθοδο αυτή για να ξεπεραστούν τα προβλήματα 

που συνόδευαν την ορθοτοπική μεταμόσχευση. Με δύο καρδιές στο 

θώρακα το ενδεχόμενο της απόρριψης του μοσχεύματος δεν έθετε πλέον 

σε άμεσο κίνδυνο τον λήπτη. Σε περίπτωση απόρριψης η ανεπαρκούσα 

καρδιά διατηρούσε τον ασθενή στη ζωή. Η ανεπαρκούσα καρδιά είχε μια 

ισχνή συμμετοχή στην άντληση του αίματος και της δινόταν η ευκαιρία να 

ανακάμψει.  

 Τα επόμενα 7 χρόνια πραγματοποιήθηκαν 44 ετεροτοπικές 

μεταμοσχεύσεις καρδιάς με καλά αποτελέσματα. Η ετήσια επιβίωση 

κυμάνθηκε στο 60%, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό για εκείνη την περίοδο. Σε 

σύγκριση με την ορθοτοπική μεταμόσχευση, η ετεροτοπική παρουσίασε 

καλύτερα αποτελέσματα2,5. Με την ετεροτοπική μεταμόσχευση καρδιάς 

διαφαίνεται μία τάση που θα προκύψει ότι κατά την υποστήριξη της 

κυκλοφορίας η ανεπαρκούσα καρδιά πρέπει να διατηρείται. 

 

 

Η ανοσοκαταστολή στη μεταμόσχευση και οι συσκευές 
 

 

Πριν την εισαγωγή της κυκλοσπορίνης στην κλινική πράξη τη 

δεκαετία του 1980, η ανοσοκαταστολή επιβάρυνε ιδιαίτερα την υγεία του 

μεταμοσχευμένου ασθενούς. Γι’ αυτό το λόγο, το εθνικό ινστιτούτο καρδιάς, 

πνευμόνων και αίματος των ΗΠΑ, έδωσε έμφαση στην ανάπτυξη 

συστημάτων MCS (). Ωστόσο αυτή την περίοδο δεν εμφυτεύτηκε τεχνητή 

καρδιά σε ασθενή, η έρευνα περιορίστηκε στο εργαστήριο και τελεσφόρησε 

την επόμενη δεκαετία με την πλειάδα των συσκευών που προέκυψαν.  

 

 

Συσκευές υποβοήθησης της κοιλίας 
 

 

 Το 1975 εμφυτεύτηκε για πρώτη φορά η συσκευή TECO model VII 

για την υποστήριξη της κυκλοφορίας κατά την άμεση μετεγχειρητική 

περίοδο. Αυτό το VAD, που εμφυτευόταν στην κοιλιά και παρείχε παλμική 

ροή με τη βοήθεια δύο ανεπίστροφων βαλβίδων, χρησιμοποιήθηκε 

συνολικά 22 φορές μέχρι το 198071. Το 1976 άρχισαν οι κλινικές δοκιμές 

μιας εξωσωματικής συσκευής που το 1995 έλαβε έγκριση από το FDA για 

εμπορική διάθεση με την ονομασία Thoratec PVAD. Το 1978 άρχισαν οι 

κλινικές δοκιμές της συσκευής παλμικής ροής Model 7 LVAD που 

μετονομάστηκε το 1986 σε HeartMate72. Τα VAD που παράγουν παλμική 

ροή αίματος αποτελούν την 1η γενιά αυτών των συσκευών. 

 

 



 

55 

 

 Αντίθετα με τα VAD 1ης γενιάς, οι φυγοκεντρικές αντλίες παρέχουν 

συνεχή ροή λόγω της σταθερής φυγοκεντρική δύναμης που ασκεί το 

στροφείο τους στο αίμα. Το 1978 η φυγοκεντρική αντλία της Medtronic, 

με την υστερότερη ονομασία Biopump, χρησιμοποιήθηκε σε 

μετεγχειρητικούς ασθενείς με ΚΑ73. Τη δεκαετία του 1970 οι 

φυγοκεντρικές αντλίες χρησιμοποιήθηκαν ευρέως σε παιδιατρικούς 

ασθενείς. Η παιδιατρική έκδοση του Biopump είχε παρουσιάσει καλά 

αποτελέσματα σε βρέφη και μικρά παιδιά66,74. Αυτή την περίοδο άρχισε η 

κατασκευή εξωσωματικών οξυγονωτών με φυγοκεντρικές αντλίες42. 

 

 

Πρωταρχική μελέτη των ινών SMA για DCC 
 

 

 Τη δεκαετία του 1970 αναδύθηκε η ιδέα της άμεσης καρδιακής 

συμπίεσης με τη χρήση των ινών SMA. Τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά με 

σαφήνεια το 1976. Οι ίνες θεωρήθηκαν δυνατές και αξιόπιστες, ωστόσο η 

διαστολική τους ταχύτητα είχε προκαλέσει προβληματισμό. Οι ελπίδες για 

πρόοδο αυτής της μεθόδου είχαν εναποτεθεί στη χύτευση καταλληλότερων 

κραμάτων75. 

 

 

 

 

Η δεκαετία του 1980 
 

 

Οι ραγδαίες εξελίξεις τη δεκαετία του 1980 
 

 

 Τη δεκαετία του 1980 οι εμφυτεύσεις συσκευών MCS και οι 

μεταμοσχεύσεις καρδιάς πολλαπλασιάστηκαν. Αρκετές συσκευές, που 

υποστήριζαν την κυκλοφορία με διαφορετικούς τρόπους, 

χρησιμοποιήθηκαν στην κλινική πράξη ενώ περισσότερες σχεδιάζονταν 

στα εργαστήρια. Οι μεταμοσχεύσεις καρδιάς πληθύναν χάρις στα νεότερα 

επιτεύγματα της φαρμακολογίας. Η εισαγωγή της κυκλοσπορίνης στην 

κλινική πράξη οδήγησε στην καλύτερη αντιμετώπιση της απόρριψης των 

μοσχευμάτων30. Τέλος, εισάγεται στην κλινική πράξη η 

καρδιομυοπλαστική, δηλαδή η υποστήριξη της κυκλοφορίας με την 

άμεση συμπίεση της καρδιάς από ένα σκελετικό μυ. 
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Η μεταμόσχευση καρδιάς – Shumway 
 

 

 Τη δεκαετία του 1980 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες 

εμφυτεύσεις καρδιακών μοσχευμάτων παρά συσκευών MCS. Αυτός ο 

συσχετισμός θα εξακολουθήσει για αρκετά χρόνια μέχρι να ανατραπεί το 

200976. Το 1980 ιδρύθηκε η Διεθνής Εταιρεία για τη Μεταμόσχευση 

Καρδιάς με πρόεδρο τον Shumway. Το 1983 ο Shumway καθιέρωσε το 

ανοσοκατασταλτικό φάρμακο κυκλοσπορίνη στη μεταμόσχευση καρδιάς, 

βελτίωσε την επιβίωση και επέτρεψε στα επόμενα έτη να 

πολλαπλασιαστούν οι εμφυτεύσεις καρδιακών μοσχευμάτων55. Έτσι, στο 

τέλος αυτής της δεκαετίας, ο αριθμός των καρδιακών μεταμοσχεύσεων 

ξεπερνούσε τις 3.000 παγκοσμίως. 

 

 

Οι τεχνητές καρδιές – Jarvik, DeVries 
 

 

 Το 1981 ο Cooley εμφύτευσε την τεχνητή καρδιά Akutsu III ως 

γέφυρα για μεταμόσχευση77. Ήταν η δεύτερη φορά που εμφυτευόταν 

τεχνητή καρδιά, 12 έτη μετά την εμφύτευση της Liotta, με χειρουργό πάλι 

τον Cooley. Και στις δύο περιπτώσεις η τεχνητή καρδιά τοποθετήθηκε 

προσωρινά μέχρι να βρεθεί το καρδιακό μόσχευμα. Με διαφορετικό 

σκεπτικό, το 1982 ο DeVries εμφύτευσε την τεχνητή καρδιά Jarvik-7 ως 

οριστική λύση. Ο λήπτης έζησε 112 ημέρες πριν πεθάνει λόγω μηχανικών 

επιπλοκών. Του είχε δοθεί, μάλιστα, ένα κλειδί που απενεργοποιούσε την 

Jarvik-7. Αν και δεν το χρησιμοποίησε, θα μπορούσε να δώσει τέλος στη 

ζωή του εάν δεν επιθυμούσε να ζει πλέον συνδεδεμένος στη μεγάλη 

κονσόλα ελέγχου78. Η τεχνητή αυτή καρδιά είχε σχεδιαστεί από τον Jarvic 

και τον Kolff79 τη δεκαετία του 1970, παρήγαγε παλμική ροή χάρις στην 

πνευματική αντλία και τις ανεπίστροφες βαλβίδες της και εμφυτεύτηκε σε 

203 ασθενείς μέχρι το 1992. Με την πάροδο των ετών μετονομάστηκε 

αρχικά σε Symbion και αργότερα σε CardioWest. Χρησιμοποιείται μέχρι 

και σήμερα με το όνομα SynCardia. 

Εκτός από την Jarvik-7, τη δεκαετία του 1980 χρησιμοποιήθηκαν 

αρκετές ακόμα τεχνητές καρδιές. Τα ονόματά τους ήταν Phoenix (1 

εμφύτευση το 1985), Penn State (4 εμφυτεύσεις από το 1985 μέχρι το 

1989), Unger (4 εμφυτεύσεις από το 1986 μέχρι το 1990), Berlin (7 

εμφυτεύσεις από το 1986 μέχρι το 1990), Poisk (16 εμφυτεύσεις από το 

1987 μέχρι το 1990), Brno (6 εμφυτεύσεις από το 1988 μέχρι το 1990) 

και Vienna (2 εμφυτεύσεις το 1989)23. 
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Εικόνες 22 και 23. Αριστερά ο Jarvik κρατάει στα χέρια του μια τεχνητή καρδιά Jarvik-
7. Δεξιά ο DeVries μιλάει με τον πρώτο λήπτη τεχνητής καρδιάς ως οριστική λύση, 
Barney Clark, που έζησε με την Jarvik-7 στο θώρακά του για 112 ημέρες. Πηγές 
http://usatoday30.usatoday.com/tech/science/2007-01-12-artificial-heart-
donation_x.htm και http://www.reocities.com/nolanbuc/80shistsartheart.html 
αντίστοιχα.  

 

 

Εικόνα 24. Η τεχνητή καρδιά Jarvic-7 μετονομάστηκε σε Symbion, 
CardioWest και αργότερα σε SynCardia. Τοποθετείται ενδοθωρακικά  όπως 
φαίνεται στο σχήμα και συνδέεται  με το αγγειακό σύστημα. Πηγή 
http://www.prweb.com/releases/cardiowest/heart/prweb886194.htm .  

 

 

 

http://usatoday30.usatoday.com/tech/science/2007-01-12-artificial-heart-donation_x.htm
http://usatoday30.usatoday.com/tech/science/2007-01-12-artificial-heart-donation_x.htm
http://www.reocities.com/nolanbuc/80shistsartheart.html
http://www.prweb.com/releases/cardiowest/heart/prweb886194.htm
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1ης γενιά συσκευών υποβοήθησης της κοιλίας 
 

 

 Από τo 1984 η συσκευή Novacor χρησιμοποιείτο ως γέφυρα προς 

μεταμόσχευση (BTT – bridge to transplantation). Αυτό το VAD παλμικής 

ροής είχε συνολικά 3 εκδόσεις (Novacor N120, Novacor N100P, Novacor 

N100PC), έλαβε άδεια από το FDA το 1998 και αποδείχθηκε ασφαλές 

κατά τη διάρκεια αεροπορικών πτήσεων80. Το 1986 άρχισαν οι κλινικές 

δοκιμές του HeartMate και το επόμενο έτος του ABIOMED BVS 5000. 

Αμφότερες συσκευές παρήγαγαν παλμική ροή, έγιναν τα πρώτα VAD που 

έλαβαν άδεια από το FDA για εμπορική διάθεση και χρησιμοποιούνται 

μέχρι σήμερα. Οι εκδόσεις του HeartMate (HeartMate IP – implantable 

pneumatic, HeartMate VE – vented electric, HeartMate XVE – extended 

vented electric), που διαφέρουν μόνο στο μηχανισμό κίνησης, έλαβαν 

όλες διαδοχικά άδεια από το FDA για BTT. Το ABIOMED BVS 5000 

αρχικά περιοριζόταν για την αντιμετώπιση του καρδιογενούς σοκ, έπειτα 

όμως επεκτάθηκε και για BTT72,81,82. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 

άρχισε να χρησιμοποιείται και σε παιδιατρικούς ασθενείς μεσαίου 

σωματικού μεγέθους66. Προς το τέλος της δεκαετίας, το 1988, άρχισε να 

χρησιμοποιείται το ιδιαίτερα διαδεδομένο μέχρι σήμερα Berlin Heart – 

ExCor. Το ExCor είναι ένα εξωσωματικό VAD 1ης γενιάς που έχει 

χρησιμοποιηθεί σε τουλάχιστον 26 κράτη, έχει εμφυτευτεί σε αρκετές 

εκατοντάδες ασθενείς, ανάμεσα στους οποίους εκατοντάδες παιδιά83. 

 

 

Εικόνα 25. Το Novacor84 προωθούσε το αίμα παλμικά από την αριστερή κοιλία προς 
την ανιούσα αορτή. Ένα καλώδιο που διαπερνάει το δέρμα εξασφαλίζει την 
ενεργειακή τροφοδοσία και τον έλεγχο. 
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Εικόνα 26. Το HeartMate XVE τοποθετείται ενδοπεριτοναϊκά ή ενδοτοιχωματικά και 
προωθεί το αίμα παλμικά από την αριστερή κοιλία προς την ανιούσα αορτή. Ένα 
καλώδιο που διαπερνάει το δέρμα εξασφαλίζει την ενεργειακή τροφοδοσία και τον 
έλεγχο. Πηγή http://www.peh-med.com/content/3/1/20/figure/F1?highres=y.  
 

 

Εικόνα 27. Το ExCor τοποθετείται εξωσωματικά και παρέχει παλμική ροή. Μπορεί να 
υποστηρίξει την αριστερή, τη δεξιά ή και αμφότερες τις κοιλίες όπως στη φωτογραφία. 
Πηγή http://www.maguza.be/dossiers/p/artikel-dossier/tijd-winnen-met-medische-
toptechnologie.  
 

 

http://www.peh-med.com/content/3/1/20/figure/F1?highres=y
http://www.maguza.be/dossiers/p/artikel-dossier/tijd-winnen-met-medische-toptechnologie
http://www.maguza.be/dossiers/p/artikel-dossier/tijd-winnen-met-medische-toptechnologie
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2ης γενιά συσκευών υποβοήθησης της κοιλίας 
 

 

 Tα VAD 2ης γενιάς εμφανίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980. 

Διαφέρουν από τα VAD 1ης γενιάς επειδή είναι μικρότερα και παράγουν 

συνεχή ροή εξαιτίας της περιστροφής μιας προπέλας. Ο Frazier το 1988 

εμφύτευσε για πρώτη φορά το Hemopump, ένα VAD 2ης γενιάς 

σχεδιασμένο από τον Wampler, που τοποθετείτο διαβαλβιδικά, 

προωθούσε το αίμα από την αριστερή κοιλία στην ανιούσα αορτή και 

υποβοηθούσε έτσι την κυκλοφορία σε ασθενείς με καρδιογενές σοκ85. Το 

ίδιο έτος ο Yozu πρότεινε την τοποθέτηση του VAD 2ης γενιάς Valvo pump 

διαβαλβιδικά ή εντός ενός μοσχεύματος86. 

 

 

3ης γενιά συσκευών υποβοήθησης της κοιλίας 
 

 

 Τη δεκαετία του 1980 τα VAD 3ης γενιάς άρχισαν να 

χρησιμοποιούνται ευρέως. Οι συσκευές αυτές, όπως τα VAD 2ης γενιάς, 

διαθέτουν μια περιστρεφόμενη προπέλα και παράγουν συνεχή ροή. Η 

διαφορά έγκειται στο ότι πλέον δεν υπάρχουν έδρανα. Η προπέλα στα VAD 

3ης γενιάς αιωρείται εντός της συσκευής λόγω των υδροδυναμικών 

παραμέτρων ή εξαιτίας των κατάλληλα τοποθετημένων μαγνητών. Το 1986 

άρχισαν οι εμφυτεύσεις των φυγοκεντρικών VAD BioMedicus87 και 

Sarns88. Αυτά τα VAD χρησιμοποιούνται σήμερα με τα ονόματα BPX-80 

Bio-Pump Plus και Sarns Disposable Centrifugal Pump αντιστοίχως. 

 

 

Η καρδιομυοπλαστική – Neilson 
 

 

Το 1985 η χρήση των σκελετικών μυών για την υποβοήθηση της 

κυκλοφορίας πέρασε δυναμικά στην κλινική πράξη. Το έτος αυτό ο 

Neilson και οι συνεργάτες του δημοσίευσαν πως χρησιμοποίησαν 

σκελετικό μυ για τη συμπίεση ενός θαλάμου πολυουρεθάνης ο οποίος 

ήταν συνδεδεμένος με το καρδιαγγειακό σύστημα και υποβοηθούσε έτσι 

την κυκλοφορία του αίματος89. Το ίδιο έτος στο Broussais Hospital του 

Παρισιού έγινε η πρώτη καρδιομυοπλαστική. Ο πλατύς ραχιαίος μυς 

παρασκευάστηκε και περιτυλίχτηκε γύρω από την ανεπαρκούσα καρδιά 

με σκοπό να τη συμπιέζει και να υποστηρίζει την κυκλοφορία του 

αίματος90.  
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Εικόνα 28. Στην μέθοδο της καρδιομυοπλαστικής ο πλατύς ραχιαίος μυς περιτυλίγεται 
πέριξ των καρδιακών κοιλιών. Ο συντονισμός του μυός με τον καρδιακό ρυθμό 
πραγματοποιείται με τη βοήθεια ενός τεχνητού βηματοδότη. Πηγή 
http://www.fac.org.ar/cvirtual/cvirteng/cienteng/cceng/ccc1519i/ichachq/ichachq.htm.  
 

 

Εικόνα 29. Ιστοτεμάχιο που περιλαμβάνει την καρδιά αριστερά και τον πλατύ ραχιαίο 
μυ δεξιά. 8 έτη μετά την επέμβαση της καρδιομυοπλαστικής έχουν αναπτυχθεί 
συμφύσεις μεταξύ καρδιάς και σκελετικού μυ. Χρώση ηωσίνης – αιματοξυλίνης91. 

http://www.fac.org.ar/cvirtual/cvirteng/cienteng/cceng/ccc1519i/ichachq/ichachq.htm
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Εικόνα 30. Ιστοτεμάχιο του πλατύ ραχιαίου μυ μετά την επέμβαση της 
καρδιομυοπλαστικής. Απεικονίζεται η διατήρηση της μυικής δομής και η ιστοχημική 
μετατροπή των ινών του σε ίνες αργής οξείδωσης που ανθίστανται στην κόπωση. 
Χρώση ηωσίνης – αιματοξυλίνης91. 
 

 

Εικόνα 31. Ιστοτεμάχια του πλατύ ραχιαίου μυ μετά την επέμβαση της 
καρδιομυοπλαστικής. Αριστερά φαίνεται η ατροφία και η λιπώδης διήθηση του μυ και 
δεξιά φαίνεται η ίνωση και η νέκρωσή του. Χρώση ηωσίνης – αιματοξυλίνης91. 
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Η δεκαετία του 1990 
 

 

Η πενία των καρδιακών μοσχευμάτων και οι συσκευές 
 

 

 Η δεκαετία που πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες 

μεταμοσχεύσεις καρδιάς ήταν η δεκαετία του 1990. Ωστόσο, ακόμα και 

εκείνη την περίοδο ο αριθμός των μοσχευμάτων δεν κάλυπτε τις ανάγκες 

των ασθενών. Οι καρδιοπαθείς που χρειάζονταν μεταμόσχευση καρδιάς 

ήταν ανέκαθεν πολύ περισσότεροι των μοσχευμάτων, φτάνοντας ακόμα 

και τους 60.00092. Είχε γίνει σαφές ότι ο μεγαλύτερος περιορισμός της 

καρδιακής μεταμόσχευσης είναι τελικά η έλλειψη μοσχευμάτων. Η 

βελτίωση των αποτελεσμάτων της καρδιακής μεταμόσχευσης θα ωφελούσε 

μόνο τους λήπτες μοσχευμάτων, δηλαδή ένα μικρό κλάσμα των ασθενών. 

Αντιθέτως, οι συσκευές MCS μπορούν να είναι πάντα και άμεσα 

διαθέσιμες οπότε οι προσπάθειες για την ανάπτυξή τους 

εντατικοποιήθηκαν και οι εμφυτεύσεις πληθύναν. 

  

 

Εικόνα 32. Μεταμοσχεύσεις καρδιάς ετησίως από το 1982 έως το 2011. Τη δεκαετία 
του 1990 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες μεταμοσχεύσεις συγκριτικά με τις άλλες 
δεκαετίες. Πηγή http://www.ishlt.org/registries/slides.asp?slides=heartLungRegistry.  
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Συσκευές υποβοήθησης της κοιλίας 
 

 

 Τη δεκαετία του 1990 μελετήθηκε σε πειραματόζωα η φυγοκεντρική 
αντλία St. Jude Lifestream93, το VAD 2ης γενιάς Rotodynamic pump94 

και το Hemadyne95. Το 1995 χρησιμοποιήθηκε κλινικά η φυγοκεντρική 
αντλία Nikkiso96. Το 1997 εμφυτεύτηκε το VAD 3ης γενιάς AB-180. Η 

συσκευή αυτή δεν κατασκευάζεται πλέον, ωστόσο ο διάδοχός της 
TandemHeart pVAD χρησιμοποιείται ακόμα. Η κάνουλα του 
TandemHeart εισάγεται από τη μηριαία φλέβα και κατευθύνεται προς το 

δεξιό κόλπο, διαπερνάει το μεσοκολπικό διάφραγμα και εισέρχεται στον 
αριστερό κόλπο. Το αίμα αντλείται λόγω της φυγοκεντρικής αντλίας που 
βρίσκεται εκτός σώματος και επανεισάγεται από την κάνουλα που έχει 

εισαχθεί στη μηριαία αρτηρία97. 

 Το 1998 στο Βερολίνο εμφυτεύτηκε για πρώτη φορά σε ασθενή το 

VAD 2ης γενιάς MicroMed DeBakey Noon. Ήταν το αποτέλεσμα της 

συνεργασίας του DeBakey και του Noon με τους μηχανικούς της NASA. 

Μέχρι το 2010 είχε τοποθετηθεί σε 451 ασθενείς, ανάμεσα στους οποίους 

19 παιδιά. Μετά τα πρώτα αποτελέσματα και τις επακόλουθες διορθώσεις, 

η συσκευή μετονομάστηκε σε HeartAssist 598,99. 

 Το 1999 άρχισαν οι κλινικές δοκιμές του Arrow LionHeart. Αυτό η 

συσκευή παλμικής ροής ήταν το πρώτο VAD που αναπτύχθηκε με σκοπό 

να αποτελέσει οριστική θεραπεία και το πρώτο που διέθετε σύστημα 

διαδερμικής μεταφοράς ενέργειας. Ο μακροβιότερος λήπτης έζησε 

περίπου 3,5 έτη με την υποστήριξή του98,99. 

Δύο ακόμα VAD παλμικής ροής που χρησιμοποιούνταν στην 

Ιαπωνία αυτή τη χρονική περίοδο ήταν το Toyobo και το Zeon100. Την ίδια 

δεκαετία βρισκόταν σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ενός πλήρως 

εμφυτεύσιμου VAD παλμικής ροής, το HeartSaver101. 

 

 

Συσκευές καρδιακής συμπίεσης 
 

 

 Τη δεκαετία του 1990 και τις αρχές της επόμενης δεκαετίας 

μελετήθηκε πειραματικά η άμεση καρδιακή συμπίεση ως μέθοδος 

αντιμετώπισης της ΚΑ. Οι συσκευές που κατασκευάστηκαν διέθεταν 

διογκώσιμους θαλάμους και υδραυλικές ή πνευματικές αντλίες. Το 

βασικό τους πλεονέκτημα είναι ότι δεν έρχονται σε επαφή με το αίμα 

οπότε δεν προκαλούν θρομβοεμβολή, αιμορραγία ή αιμόλυση. 
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Οι συσκευές που αναπτύχθηκαν ήταν το heart booster που διέθετε 

υδραυλική αντλία και στα πειράματα δημιουργούσε ροή μέχρι 6,5 

l/min68. Το cardiosupport ήταν εφοδιασμένο με μια πνευματική αντλία. 

Αναπτύχθηκε για την αντιμετώπιση της καρδιογενούς καταπληξίας και 

μπορούσε να εμφυτευθεί με θωρακοτομή ενώ δεν απαιτούσε στηρικτικά 

ράμματα102. Το heartpatch ήταν μια συσκευή με πνευματική αντλία που 

αποδείχθηκε ότι αλλάζει σημαντικά τα πρότυπα της στεφανιαίας ροής, αν 

και η αιμάτωση του μυοκαρδίου αυξανόταν. Η επίδραση του heartpatch 

στην κίνηση των καρδιακών τοιχωμάτων μελετήθηκε και βρέθηκε ότι μόνο 

η απόσταση μεταξύ μεσοκοιλιακού διαφράγματος και αριστερού πλάγιου 

τοιχώματος μειώνεται σταθερά, είτε τα πειραματόζωα είναι ξύπνια ή 

κοιμισμένα103,104. 

 

  

Εικόνα 33. Σχηματική απεικόνιση του heart booster και της υδραυλικής του αντλίας68. 
 

 

Εικόνα 34. Φωτογραφία της πνευματικής συσκευής cardiosupport. Πηγή 
http://www.medscape.com/viewarticle/786877.  

http://www.medscape.com/viewarticle/786877
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Εικόνα 35. Σχηματική απεικόνιση του heartpatch. Φαίνονται οι δύο θάλαμοι που 
εκπτύσσονται με την είσοδο αέρα από μια πνευματική αντλία103. 
 

 

Περιορισμός καρδιακής διάτασης 
 

 

Αυτή τη δεκαετία άρχισε η διερεύνηση μιας νέας μεθόδου 

αντιμετώπισης της ΚΑ. Αποδέκτες αυτής της θεραπείας ήταν οι ασθενείς 

με διατεταμένη καρδιά και στόχος να περιοριστεί η περαιτέρω διάταση και 

η αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου (remodeling). Ένα ελαστικό πλέγμα 

περιτυλίγεται και στερεώνεται γύρω από την ανεπαρκούσα καρδιά 

εμποδίζοντας την περαιτέρω διάταση, μειώνοντας την τάση των καρδιακών 

τοιχωμάτων και προάγοντας την ανάστροφη αναδιαμόρφωση (reverse 

remodeling). 

 Την περίοδο 1999 με 2001 έγιναν οι πρώτες εμφυτεύσεις του 

CorCap, ενός ελαστικού πλέγματος που περιτυλίγει την διατεταμένη 

καρδιά και μειώνει την τάση που δέχονται τα τοιχώματά της. Ακολούθησε 

μια πολυκεντρική μελέτη σε ΗΠΑ και Καναδά που περιλάμβανε ασθενείς 

με καρδιομυοπάθεια και χειρουργηθείσα νόσο της μιτροειδούς βαλβίδας. 

Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά και το CorCap είναι εμπορικά 

διαθέσιμο στην Ευρώπη από το 2001105. Τα τελευταία χρόνια το CorCap 

συνεχίζει να παρουσιάσει καλά αποτελέσματα106-112. 
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Εικόνα 36. Το CorCap περιτυλίγει την καρδιά και ευνοεί την ανάστροφη 
αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου113,114. 
http://www.levibio.it/levibiotech/prod_acorn.html.  
 

 

 

 

Η δεκαετία του 2000 
 

 

Οι λιγοστές μεταμοσχεύσεις καρδιάς και οι συσκευές 
 

 

 Τη δεκαετία του 2000 ο αριθμός των καρδιακών μεταμοσχεύσεων 

είχε σταθεροποιηθεί στις 3.500 με 4.000 ετησίως115. Διαφαινόταν ότι τα 

καρδιακά μοσχεύματα δεν επρόκειτο να αυξηθούν για να καλύψουν τις 

μεγάλες ανάγκες των ασθενών, οπότε η έρευνα με αντικείμενο τις συσκευές 

MCS ανθούσε. Ενώ οι τεχνητές καρδιές δεν προτιμήθηκαν, επικράτησε 

μία έντονη τάση για την ανάπτυξη των VAD. Παρά τα καλά αποτελέσματα 

που παρουσίασαν οι συσκευές στην κλινική πράξη, η θεραπεία εκλογής 

για την αντιμετώπιση της ΚΑ τελικού σταδίου παρέμενε η μεταμόσχευση 

καρδιάς. Οι συσκευές αναπτύσσονταν με σκοπό να υποστηρίξουν την 

κυκλοφορία του ασθενή μέχρι να βρεθεί το κατάλληλο καρδιακό 

μόσχευμα ή, λόγω της έλλειψης δοτών, ως οριστική λύση. Παράλληλη 

αυτή τη δεκαετία ξεκίνησε μια επιστημονική προσπάθεια για την 

ανάπτυξη ΤΜ από ίνες SMA. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.levibio.it/levibiotech/prod_acorn.html
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Τεχνητή καρδιά 
 

 

Οι Pierce και Rosenberg από το πανεπιστήμιο της Pennsylvania 

εργάζονταν για την κατασκευή τεχνητής καρδιάς από τη δεκαετία του 

1970. Είχαν αναπτύξει μια συσκευή η οποία συμπίεζε εναλλάξ δύο 

θαλάμους, που αντιστοιχούσαν στη δεξιά και αριστερή κοιλία. Η 

ενεργειακή τροφοδοσία γινόταν διαδερμικά, με τα καλώδια που 

διαπερνούν το δέρμα να απουσιάζουν. Το πρόγραμμα αυτό 

χρηματοδοτήθηκε το 1988 από το εθνικό ινστιτούτο υγείας των ΗΠΑ, όπως 

και το αντίστοιχο πρόγραμμα της εταιρίας Abiomed. Η συνεργασία που 

αρχικά διατηρούσε το πανεπιστήμιο της Pennsylvania με την 3M/Sairns 

Health Care λύθηκε και ακολούθησε η συνεργασία με την Abiomed το 

2002. Η συνεργασία αυτή τελεσφόρησε στην πρώτη πλήρως εμφυτεύσιμη 

τεχνητή καρδιά, την Abiocor που αντικατέστησε για πρώτη φορά την 

καρδιά ενός ασθενή το 2001 στο Kentucky των ΗΠΑ. Το 2005 το FDA 

απέρριψε την αίτηση της Abiomed για «ανθρωπιστική χρήση» 

(humanitarian device exemption) της Abiocor αλλά το επόμενο έτος η 

ειδική αυτή άδεια δόθηκε. Η Abiocor υποστήριξε την κυκλοφορία ενός 

λήπτη της για 513 ημέρες98,99,116. 

 

 

Εικόνα 37. Η τεχνητή καρδιά Abiocor. Διακρίνονται οι 4 βαλβίδες και κεντρικότερα ο 
μηχανισμός που προωθεί το αίμα εναλλάξ σε αορτή και πνευμονική αρτηρία. Πηγή 
http://ru.wikipedia.org/wiki/AbioCor.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/AbioCor
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VAD 2ης και 3ης γενιάς 
 

 

 Τον Ιούλιο του 2000 στο Sheba Medical Center του Ισραήλ 

εμφυτεύτηκε για πρώτη φορά το VAD 2ης γενιάς HeartMate II μετά από 3 

έτη πειραματικών εμφυτεύσεων και 9 έτη σχεδιασμού. Η συσκευή αυτή 

θα σηματοδοτήσει την αλλαγή των συσχετίσεων μεταξύ καρδιακών 

μοσχευμάτων και συσκευών MCS. Το 2008 το HeartMate II έλαβε άδεια 

από το FDA για εμπορική διάθεση και μέχρι το επόμενο έτος οι 

εμφυτεύσεις συσκευών MCS σχεδόν τριπλασιάστηκαν και υπερτέρησαν 

αριθμητικά των μεταμοσχεύσεων καρδιάς117. 

 

 

Εικόνα 38. Σχηματική αναπαράσταση του HeartMate II αριστερά και ακτινογραφική 
απεικόνισή του σε ασθενή δεξιά. Η άδεια για εμπορική διάθεση που έλαβε το 
HeartMate II το 2008 άλλαξε την αριθμητική συσχέτιση μεταξύ των καρδιακών 
μεταμοσχεύσεων και των συσκευών υποστήριξης της κυκλοφορίας. Πηγή 
http://www.medgadget.com/2007/08/heartmate_ii_shown_effective_in_waiting_tra
nslpant_candidates.html.  
 

 

Το VAD 2ης γενιάς Jarvik 2000, μετά από 12 έτη σχεδιασμού και 

πειραμάτων, εμφυτεύτηκε για πρώτη φορά σε ασθενή το 2000. Προωθεί 

το αίμα από την κορυφή της καρδιάς προς την κατιούσα αορτή. Όταν 

προορίζεται για οριστική λύση, το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας 

μπορεί να διασχίσει το σώμα και να εξωτερικευτεί οπισθοωτιαία118,119. 

http://www.medgadget.com/2007/08/heartmate_ii_shown_effective_in_waiting_translpant_candidates.html
http://www.medgadget.com/2007/08/heartmate_ii_shown_effective_in_waiting_translpant_candidates.html
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Εικόνα 39. Το Jarvik 2000 ή FlowMaker προωθεί το αίμα με τη βοήθεια ενός στροφείου 
από την κορυφή της καρδιάς προς την κατιούσα αορτή. Η ενεργειακή του τροφοδοσία 
μπορεί να επιτευχθεί με ένα καλώδιο που εξωτερικεύεται οπισθοωτιαία.  Πηγή 

http://www.jarvikheart.com/basic.asp?id=59.  
 

 

Το 2001 άρχισαν οι κλινικές δοκιμές του Cancion. Αυτό το 

εξωσωματικό VAD 3ης γενιάς αντλεί αίμα από τη μηριαία αρτηρία και το 

προωθεί στην αορτή, δημιουργώντας μια συνεχή ενδοαορτική ροή που 

μειώνει το μεταφορτίο και υποστηρίζει την κυκλοφορία120. Υπό ανάπτυξη 

βρίσκεται και η εμφυτεύσιμη έκδοση του Cancion που θα ονομάζεται 

Exeleras.  

Το 2002 άρχισαν οι κλινικές δοκιμές των συσκευών Medos 

DeltaStream και Berlin Heart – InCor. Tο εξωσωματικό VAD 3ης γενιάς 
Medos DeltaStream δοκιμάστηκε σε ασθενείς που μετεγχειρητικά 
υπέστησαν καρδιογενές σοκ. Το InCor είναι ένα VAD που παράγει αξονική 

ροή όπως τα VAD 2ης γενιάς, ωστόσο η προπέλα του αιωρείται με 
μαγνητικές μεθόδους όπως στα VAD 3ης γενιάς. Το 2003 έλαβε άδεια 

κυκλοφορίας στην ευρωπαϊκή ένωση και πλέον χρησιμοποιείται σε 
τουλάχιστον 15 κράτη83. Επίσης το 2002 άρχισε να χρησιμοποιείται το 
διαβαλβιδικό VAD 2ης γενιάς Impella Recover121. Άλλα VAD που 

μελετήθηκαν ήταν το Streamliner122 και το Heartquest123. 
 

http://www.jarvikheart.com/basic.asp?id=59
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Εικόνα 40. Ο μηχανισμός της συσκευής InCor. Πηγή 
http://www.nanonewsnet.ru/news/2010/serdtse-iz-titana-silikona-omskie-
kardiokhirurgi-proveli-dve-unikalnye-operatsii-na-serdts. 
 
 

 Το 2003 άρχισαν οι κλινικές δοκιμές του VAD 3ης γενιάς 

VentrAssist στην Αυστραλία και το επόμενο έτος επεκτάθηκαν σε Αγγλία 

και Νορβηγία. Το VentrAssist εμφυτεύεται οπισθίως της θήκης του ορθού 

κοιλιακού μυός και επενδύεται από μαύρο αδαμαντοειδή άνθρακα που 

δεν προάγει τη συγκόλληση των αιμοπεταλίων. Η προπέλα του αιωρείται 

λόγω των υδροδυναμικών παραμέτρων εντός του περιβλήματος τιτανίου124. 

Το VentrAssist έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας στην ευρωπαϊκή ένωση. 

 

 

Εικόνα 41. Περιγραφικό σχεδιάγραμμα της φυγοκεντρικής συσκευής VentrAssist. Πηγή 
http://www.newscientist.com/article/dn6209-simpler-pump-boosts-failing-hearts.html. 
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Επίσης το 2003 άρχισαν οι κλινικές δοκιμές του CentriMag, ενός 

εξωσωματικού VAD 3ης γενιάς για υποστήριξη έως 30 ημέρες. Η 

παιδιατρική έκδοση του CentriMag ονομάζεται PediVAS και προορίζεται 

επίσης για υποστήριξη έως 30 ημέρες125. Έχει υπολογιστεί ότι αμφότερες 

συσκευές προσφέρουν οικονομικό πλεονέκτημα όταν χρησιμοποιούνται 

έναντι άλλων συσκευών για βραχύχρονη υποστήριξη126. Το 2007 το 

παλμικό, εξωσωματικό VAD Toyobo χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία σε 

έναν παιδιατρικό ασθενή127. 

 Η ιαπωνική κυβέρνηση από το 1995 ως το 2000 είχε στηρίξει την 

ανάπτυξη μιας φυγοκεντρικής αντλίας στηριγμένη στην αποκτηθείσα 

εμπειρία από τον Akamatsu. Αποτέλεσμα ήταν η ανάπτυξη του VAD 3ης 

γενιάς DuraHeart που τοποθετείται προπεριτοναϊκά και αντλεί το αίμα 

από την κορυφή της καρδιάς προς την ανιούσα αορτή. Οι εμφυτεύσεις 

ξεκίνησαν το 2004 στο Bad Oeynhausen της Γερμανίας. Το DuraHeart 

έλαβε έγκριση εμπορικής κυκλοφορίας στην Ευρώπη το 2007 και στην 

Ιαπωνία το 2010125. 

 Το 2005 άρχισαν οι εμφυτεύσεις του CorAide. Αυτό το VAD 3ης 

γενιάς προωθεί το αίμα από την αριστερή κοιλία στην ανιούσα αορτή. Στα 

πρώτα αποτελέσματα συγκαταλέγεται η αποκόλληση που παρουσίαζε η 

επένδυση της συσκευής. Οι κλινικές μελέτες του CorAide θα συνεχιστούν 

μετά τις απαραίτητες τροποποιήσεις128. Η αντίστοιχη συσκευή για την 

υποστήριξη της δεξιάς κοιλίας είναι το DexAide. Αυτό το επίσης 

φυγοκεντρικό VAD δεν έχει ακόμα δοκιμαστεί κλινικά. Σχεδιάζεται να 

υποστηρίξει την ανεπαρκούσα δεξιά κοιλία, μια παθολογική οντότητα που 

απαντάται σπανιότερα από την ανεπαρκούσα αριστερή κοιλία, ωστόσο 

είναι συχνή (44%) σε λήπτες VAD συνεχούς ροής για την υποστήριξη της 

αριστερής κοιλίας129.  

 Επίσης το 2005 ξεκίνησαν οι κλινικές δομές του EvaHeart. Αυτό το 

VAD 3ης γενιάς επενδύθηκε με το υλικό MPC (2-

methoxyethyloylphosphoryl choline) λόγω της χαμηλής θρομβογένειάς 

του. Η καινοτομία στην ανάπτυξη του EvaHeart έγκειται στον αλγόριθμο 

ελέγχου της ταχύτητα περιστροφής του ρότορα ανάλογα με τον καρδιακό 

κύκλο. Το EvaHeart, καθότι VAD 3ης γενιάς,  προωθεί αδιάλειπτα το αίμα. 

Ωστόσο παράγει μεταβαλλόμενη ροή, δηλαδή εμφανίζει παλμικότητα. 

Βρέθηκε ότι το EvaHeart αυξάνει την στεφανιαία αιμάτωση όταν, κατά την 

καρδιακή διαστολή, αυξάνεται η ταχύτητα περιστροφής του ρότορα, οπότε 

και η παροχή της συσκευής130,131. 
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Εικόνα 42. Η συσκευή EvaHeart συνδεδεμένη σε ένα ανθρώπινο πρόπλασμα. Η μαύρη 

τσάντα περιέχει τη μονάδα ελέγχου και ενεργειακής τροφοδοσίας. Πηγή 
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/HONSHI/20110901/197913/?rt=nocnt. 
 

 

 Το 2006 στη Θεσσαλονίκη εμφυτεύτηκε για πρώτη φορά το VAD 3ης 

γενιάς Levacor132. Η εταιρία παραγωγής του WorldHeart ανακοίνωσε το 

2011 ότι παύει την ανάπτυξη του Levacor και αναδιανέμει τους πόρους 

της στην ανάπτυξη ενός ιδιαίτερα μικρού VAD. Το εγχείρημα αυτό 

τελεσφόρησε στο σχεδιασμό του ιδιαίτερα ; σε μέγεθος HeartWare MVAD 

(Miniaturized VAD), το οποίο βρίσκεται ακόμα στη φάση των 

πειραματικών εμφυτεύσεων133. Το HeartWare MVAD έχει ιδιαίτερα μικρό 

μέγεθος, μόλις το 1/3 του HeartWare. 

 Το HeartWare είναι ένα VAD 3ης γενιάς που άρχισε να υποβάλλεται 

σε κλινικές δοκιμές το 2006134,135. Έχει διάμετρο μόλις 4 cm και ύψος 

λιγότερο από 2 cm, οπότε τοποθετείται εντός της περικαρδιακής 

κοιλότητας χωρίς να απαιτεί ενδοκοιλιακή προσπέλαση. Το HeartWare 

έλαβε άδεια εμπορικής κυκλοφορίας στην Ευρώπη το 2009 και στις ΗΠΑ 

το 2012. 
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Εικόνα 43. Το HeartWare είναι ένα VAD 3ης γενιάς που λαμβάνει αίμα από την κορυφή 
της καρδιάς και το προωθεί φυγοκεντρικά προς την ανιούσα αορτή. Πηγή 

http://article.wn.com/view/2014/05/09/HeartWare_Presentation_At_The_Bank_Of_
America_Merrill_Lynch__i/.  
 

 

 Την περίοδο 2007 με 2011 διεξήχθησαν οι κλινικές δοκιμές του 

CircuLite Synergy136 με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Το μικρό αυτό VAD 

προκαλεί συνεχή αιματική ροή από τον αριστερό κόλπο προς την 

υποκλείδιο αρτηρία. Η τοποθέτησή του δεν χρήζει στερνοτομή ή 

καρδιοπνευμονική παράκαμψη και μπορεί να γίνει στο αιμοδυναμικό 

εργαστήριο. 

 

 

Αορτική συμπίεση 
 

 

Τη δεκαετία του 2000 μελετήθηκε το Kantrowitz Cardiovad που 

υποβοηθάει την κυκλοφορία συμπιέζοντας εξωτερικά την αορτή. Κατά την 

καρδιακή διαστολή συμπιέζει εξωτερικά την ανιούσα αορτή αυξάνοντας 

την παλίνδρομη στεφανιαία ροή, ενώ κατά την καρδιακή συστολή 

αποσυμπιέζει την αορτή, μειώνοντας έτσι το μεταφορτίο137. 

http://article.wn.com/view/2014/05/09/HeartWare_Presentation_At_The_Bank_Of_America_Merrill_Lynch__i/
http://article.wn.com/view/2014/05/09/HeartWare_Presentation_At_The_Bank_Of_America_Merrill_Lynch__i/
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Εικόνα 44. Σχηματική αναπαράσταση του Kantrowitz Cardiovad. Φαίνεται ο θάλαμος 
συραμμένος στην αορτή και ο εξωτερικός εξοπλισμός της συσκευής που φέρει ο 
ασθενής. Πηγή http://www.medwow.com/med/ventricular-assist-device/lvad-
technology/kantrowitz-cardiovad/8105.model-spec. 
 

 

Καρδιακή συμπίεση με ίνες SMA 
 

 

 Τα τέλη της δεκαετίας του 2000 παρουσιάστηκε το Atripump138,139, 
μια συσκευή MCS από ίνες SMA. Η συσκευή αυτή μελετήθηκε 

πειραματικά και τοποθετείτο πέριξ του κόλπου με χρόνια μαρμαρυγή. Με 
τη σύσπασή του το Atripump διατηρούσε την κολπική συνεισφορά (“atrial 
kick”) στην κοιλιακή πλήρωση. 

 

 

Εικόνες 45 και 46. Αριστερά η συσκευή Atripump και δεξιά αναπαράσταση της 
τοποθέτησή της στο δεξιό κόλπο140. 
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Εικόνα 47. Διεγχειρητική φωτογραφία κατά τη συρραφή του Atripump στο δεξιό κόλπο 
του πειραματοζώου140. 
 

 

 

 

Από το 2010 έως σήμερα 
 

 

Τεχνητές καρδιές 
 

 

Παρά την τάση για ανάπτυξη VAD, υπάρχουν ακόμα ερευνητικές 

ομάδες που προσανατολίζονται στην κατασκευή τεχνητών καρδιών. Οι 

τεχνητές καρδιές υπό ανάπτυξη είναι η MagScrew141 στο Cleveland, η 

BiVACOR142 στο Texas, η AbioCor II143 στην Πενσυλβάνια και η CARMAT 

στη Γαλλία144. 
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Εικόνα 48. Η τεχνητή καρδιά CARMAT που αναπτύσσεται υπό την οικονομική αιγίδα 
της Bpifrance. Πηγή http://liberty-news.gr/wp-content/uploads/2013/12/Carmat.jpg.  
 

 

Συσκευές υποβοήθησης της κοιλίας 
 

 

Το HeartMate III είναι η φυγοκεντρική αντλία της σειράς VAD με το 
όνομα HeartMate. Δεν έχει ακόμα εμφυτευτεί σε άνθρωπο αλλά έχει 

μελετηθεί σε μοσχάρια145. Τα τελευταία έτη η φυγοκεντρική αντλία μιας 
χρήσης MedTech Dispo βρίσκεται στο στάδιο των πειραματικών 
εμφυτεύσεων146. Το MTIHeartLVAD είναι ένα επίσης φυγοκεντρικό VAD 

που δεν έχει ακόμα ξεκινήσει τις κλινικές μελέτες. 
Τα τελευταία έτη το παιδιατρικό VAD 2ης γενιάς Pediaflow147 

μελετάται στην κλινική πράξη ενώ το PediBooster148, μια συσκευή που 

λειτουργεί με πνευματικό τρόπο και παρέχει άμεση καρδιακή συμπίεση 
σε παιδιατρικούς ασθενείς, δοκιμάζεται σε πειραματόζωα. 

 
 

 

Περιορισμός καρδιακής διάτασης 
 
 

Το 2006 ξεκίνησαν οι κλινικές δοκιμές του Paracor σε 15 κέντρα, 

σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Το Paracor είναι ένα ελαστικό πλέγμα που μειώνει 

την τάση των καρδιακών τοιχωμάτων όταν τοποθετείται γύρω από τη 

διατεταμένη καρδιά. Μπορεί να εμφυτευτεί με μίνι θωρακοτομή και τα 

αρχικά αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Tα πλέγματα που περιορίζουν 

την καρδιακή διάταση, τόσο το Paracor όσο και το CorCap, φαίνεται ότι 

δεν ενδείκνυνται για ασθενείς με ιδιαίτερα διατεταμένες καρδιές149. 

http://liberty-news.gr/wp-content/uploads/2013/12/Carmat.jpg
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Αορτική συμπίεση 
 

 

 Το 2010 άρχισαν οι κλινικές δοκιμές του C-Pulse. Κατά την 

καρδιακή διαστολή η συσκευή αυτή συμπιέζει εξωτερικά την ανιούσα 

αορτή αυξάνοντας την παλίνδρομη στεφανιαία ροή. Κατά την καρδιακή 

συστολή αποσυμπιέζει την αορτή, μειώνοντας έτσι το μεταφορτίο. Το C-

Pulse υποστηρίζει την κυκλοφορία προσομοιάζοντας τη λειτουργία του 

ενδοαορτικού ασκού, με τη διαφορά ότι δεν τοποθετείται ενδοαορτικά 

αλλά περιαορτικά. Βρίσκεται ακόμα υπό κλινικές δοκιμές150.  

  
 

 

 

Στατιστική σύγκριση μεταμόσχευσης καρδιάς και συσκευών MCS 
 

 

 

«Τα πάντα ρει, μηδέποτε κατά τ´αυτό μένειν» 

Ηράκλειτος 

 

 

 

 

Εικόνα 49. Καμπύλη Kaplan – Meier για τους λήπτες καρδιακών μοσχευμάτων, ενήλικες 
και παιδιά, από τον Ιανουάριο του 1982 έως τον Ιούνιο του 2011. Στην καμπύλη 
αντιπροσωπεύονται 103.299 μεταμοσχεύσεις. Μέχρι το 1982 είχαν πραγματοποιηθεί 
περίπου 2300 μεταμοσχεύσεις. H μέση επιβίωση είναι 11 έτη ή 13 έτη μετά το πρώτο 
έτος. Πηγή http://www.ishlt.org/registries/slides.asp?slides=heartLungRegistry. 
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Εικόνα 50. Καμπύλη Kaplan – Meier για τους ασθενείς με συσκευές MCS151. Οι 
ασθενείς των οποίων η αριστερή κοιλία υποστηρίχθηκε με συσκευή που παράγει 
συνεχή ροή εμφανίζουν καλύτερα αποτελέσματα. Για αυτούς τους ασθενείς η μέση 
επιβίωση είναι 4 έτη. 
 

 

 

 

Συνοπτικοί πίνακες συσκευών 
 

 

 

 

Πίνακας 2. Τεχνητές Καρδιές. 

Liotta Poisk Abiocor 

Akutsu Phoenix 7 Abiocor II 

Jarvic 7 Vienna MagScrew 

Berlin Symbion Carpentier – Carmat 

Brno CardioWest BiVACOR 

Unger SynCardia  
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Πίνακας 3. VAD 1ης γενιάς. 

Liotta VAD Model 7 LVAD Model – 7 ALVAD 

Teco model VII Novacor HeartMate 

Thoratec PVAD Thoratec IVAD ExCor 

Abiomed AB 5000 Abiomed BVS 5000 Arrow Lionheart 

Nippon – Zeon Toyobo HeartSaver 

 
 
 
Πίνακας 4. VAD 2ης γενιάς. 

Hemopump Rotodynamic pump Jarvic – 2000 

DeBakey → HeartAssist5 InCor Impella Recover LD/LP 5.0 

HeartMate II Valvo pump Circulate 

Streamliner Pediaflow  

 

 

 

Πίνακας 5. VAD 3ης γενιάς. 

Sarns Nikkiso MedTech Dispo 

Kriton → HeartWare Medos DeltaStream St Jude Lifestream 

Hemadyne BPX – 80 Bio Pump Cancion / Exeleras 

Levacor HeartMate III VentrAssist 

MTI Heart MVAD DuraHeart 

Levitronix CentriMag TandemHeart Heartquest 

CorAide DexAide EvaHeart 

 

 

 

Πίνακας 6. Ενδοαορτικό* και περιαορτικά συστήματα. 

Intraaortic balloon pump* C – Pulse 

Kantrowitz aortic patch Cardiovad 

 

 

 

Πίνακας 7. Δίχτυα περιορισμού καρδιακής διάτασης. 
CorCap Paracor 

 

 

 

Πίνακας 8. Συσκευές για DCC με υδραυλικές ή πνευματικές αντλίες. 
Anstadt cup Cardiosupport AbioBooster 

Heart Booster Heartpatch PediBooster 
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Ερευνητικά δεδομένα για την DCC με ίνες SMA 
 

 

 Οι ίνες από κράματα με μνήμη σχήματος (SMA) έχουν την ιδιότητα 

να βραχύνονται όταν τις διαρρέει ηλεκτρικό ρεύμα και να επιστρέφουν στο 

αρχικό τους μήκος όταν το αίτιο της βράχυνσης πάψει. Η χρησιμότητα 

των ινών SMA στην υποστήριξη της ΚΑ τελικού σταδίου διερευνάται 

επισταμένως τα τελευταία περίπου 10 έτη33,152-161 παρότι αυτή η ιδέα έχει 

τεθεί, επίσημα τουλάχιστον, από το 197675 αν όχι νωρίτερα. Το όραμα 

περιλαμβάνει τη συναρμολόγηση ενός ΤΜ για DCC με τις ίνες SMA. Οι 

ίνες αυτές έχουν επιστρατευτεί ξανά για διάφορες εφαρμογές στο 

καρδιαγγειακό σύστημα162 ή σε άλλα συστήματα163,164. 

 Οι ιδιότητες των ινών αναλύονται εκτενώς στη βιβλιογραφία. Οι ίνες 

είναι αθόρυβες, λεπτότατες, ελαφρότατες, αξιόπιστες, δυνατές, ελέγξιμες 

και η ωμική τους αντίσταση μεταβάλλεται συναρτήσει του s τους. Η 

τελευταία ιδιότητα, δηλαδή ο συσχετισμός του s και της αντίστασης, 

αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στα αναπτυσσόμενα συστήματα ελέγχου 

των ινών. Ο βασικός έλεγχος που εφαρμόζεται στις ίνες στηρίζεται στη 

διαμόρφωση του εύρους των ηλεκτρικών παλμών (pulse width modulation 

– PWM) και καθορίζεται από τις εντολές των ερευνητών. Για την επίτευξη 

αυτοματισμού και την κίνηση των ινών εντός αυστηρών ορίων, ανεξαρτήτως 

των μεταβαλλόμενων συνθηκών στο υδραυλικό σύστημα, έχει 

προοικονομηθεί η ανάπτυξη αναλογικο-ολοκληρωτικο-διαφορικού 

ελέγχου (proportional integral derivative – PID). Η έρευνα για τον 

αυτόματο έλεγχο των ινών δεν έχει ακόμα κατασταλάξει, ωστόσο φαίνεται 

ότι κάποια βασικά στοιχεία θα είναι η μέτρηση της μεταβαλλόμενης 

αντίστασης, ο έλεγχος PID και το PWM. 

 Οι δοκιμές της αντλητικής ικανότητας των ινών έχουν διενεργηθεί 

κυρίως σε προσομοιωτές της κυκλοφορίας158,165 αλλά και σε κάποια 

πειραματόζωα166. Η αντλητική ικανότητα των συσκευών από ίνες SMA 

φαίνεται σημαντική αλλά όχι σπουδαία. Έχουν προταθεί 4 μέθοδοι για 

την αύξηση της μετατόπισης που προκαλούν οι ίνες και 1 μέθοδος για τη 

διαστολική επιτάχυνσή τους. Αυξημένη μετατόπιση προκαλούν οι έλικες 

ινών SMA, οι εύκαμπτοι σύνδεσμοι δηλαδή οι μεντεσέδες μεταξύ ινών και 

καρδιάς, η πεταλοειδής διάταξη των ινών πέριξ μιας συμπιέσιμης 

ενδοπρόθεσης και οι γωνιώδεις ελιγμοί των ινών (zig – zag) κατά μήκος του 

ΤΜ. Απ’ την άλλη τα στοιχεία Peltier ψύχουν τις ίνες και επιταχύνουν την 

επιστροφή τους στο αρχικό μήκος. 

 Η DCC με τις ίνες SMA έχει διερευνηθεί158 υπό το πρίσμα της 

θεωρίας του Torrent Guasp για τη διπλή έλικα του μυοκαρδίου167-170. Η 

λοξή, η γωνιώδης και η κυκλοτερής διάταξη του ΤΜ έχουν μελετηθεί in 

vitro. Τα αποτελέσματα συνάδουν με τη θεωρία του Torrent Guasp και 

προτείνουν συγκεκριμένο τρόπο συμπίεσης με λοξή τοποθέτηση του ΤΜ. 

Έχει επίσης υποστηριχθεί ότι οι ίνες υπακούν στο νόμου του Frank – 

Starling όπως και τα μυοκαρδιοκύτταρα171. Άλλες προτάσεις για την 

αξιοποίηση των ιδιοτήτων των ινών είναι η κολπική συμπίεση για την 
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αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής138-140, η κατασκευή συσκευών 

παλμικής ροής για παιδιατρικούς ασθενείς153,154 και η ανάπτυξη τεχνητού 

θηλοειδή μυ154. 

 

 

 

Πίνακας 9. Ερευνητικά δεδομένα της DCC με ίνες SMA. 

Πτυχές έρευνας Ερευνητικά δεδομένα 

Ιδιότητες των ινών SMA 
Δυνατές, αξιόπιστες, αθόρυβες, 

λεπτότατες, ελαφρότατες, ελέγξιμες 

Έλεγχος ινών 

Μεταβαλλόμενη R 

PWM 

PID 

Εργαστηριακές δοκιμές Δοκιμές σε προσομοιωτές κυκλοφορίας 

In vivo δοκιμές Εμφύτευση σε αίγες 

Αντλητική λειτουργία Μέτρια 

Αύξηση μετατόπισης 

Έλικες ινών 

Εύκαμπτοι σύνδεσμοι 

Πεταλοειδής διάταξη 

Γωνιώδεις ελιγμοί 

Επιτάχυνση διαστολής 
Στοιχεία Peltier 

Ρυθμός υποβοήθησης μικρότερος από 1:1 

Θεωρητική προσέγγιση 
Θεωρία Torrent Guasp 

Νόμος Frank – Starling 

Προτάσεις 

Κολπική συμπίεση 

Συμπίεση ενδοπρόθεσης 

Παιδιατρική συσκευή 
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Εισαγωγή 
 

 

 

«Μηδὲν τῆς τύχης ἀλλὰ πάντα τῆς εὐβουλίας εἶναι καὶ τῆς προνοίας» 

Πλούταρχος 

 

 

 

 

Καρδιακή ανεπάρκεια 
 

 

Ορισμός, συμπτώματα και σημεία 
 

 

 Η καρδιά ως αντλία κυκλοφορεί το αίμα στο σώμα. Όταν αυτή η 

αποστολή παρεμποδίζεται από κάποιο λειτουργικό ή δομικό πρόβλημα η 

πάθηση καλείται ΚΑ και ανάλογα με το κλάσμα εξώθησης διακρίνεται σε 

δύο υποκατηγορίες. Την ΚΑ με μειωμένο κλάσμα εξώθησης ή συστολική 

ΚΑ και την ΚΑ με διατήρηση του κλάσματος εξώθησης ή διαστολική ΚΑ172. 

Οι χαρακτηρισμοί οξεία ή χρόνια περιγράφουν την ταχεία έναρξη των 

συμπτωμάτων ή τη σταδιακή εγκατάστασή τους. Η ΚΑ χαρακτηρίζεται 

τελικού σταδίου στις περιπτώσεις ασθενών με προχωρημένη δομική 

καρδιακή νόσο και έντονη συμπτωματολογία κατά την ηρεμία ή κατά την 

ελάχιστη σωματική δραστηριότητα παρά τη μέγιστη φαρμακευτική αγωγή 

σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες. Εμφανίζει υψηλή θνητότητα με 

ετήσια επιβίωση περίπου 50%173. 

 Η ΚΑ περιλαμβάνει μια πλειάδα συμπτωμάτων όπως δύσπνοια, 

ορθόπνοια, στηθάγχη, παροξυσμική νυκτερινή δύσπνοια ή διούρηση, 

μειωμένη ανοχή στην άσκηση, κόπωση, οίδημα σφυρών, αναπνευστικός 

συριγμός, αλλαγή βάρους, καχεξία, τυμπανισμός, απώλεια της όρεξης, 

κατάθλιψη, ταχυκαρδία, αίσθημα παλμών, ναυτία, κυάνωση, ψυχρά άκρα 

και συγκοπή. Στα σημεία της ΚΑ περιλαμβάνεται το ηπατοσφαγιτιδικό 

σημείο, η ηπατομεγαλία, η διάταση των τραχηλικών φλεβών, ο τρίτος και 

ο τέταρτος καρδιακός ήχος (S3, S4), οι παθολογικοί πνευμονικοί ήχοι, η 

αναπνοή Cheyne-Stokes, η μειωμένη πίεση σφυγμού, ο εναλλασσόμενος 

σφυγμός, το κοιλιακό άλγος, ανουρία ή ολιγουρία, και η μετακίνηση ή 

παράταση της προκάρδιας ώσης174. Η ευαισθησία και η ειδικότητα του 

κάθε συμπτώματος και σημείου διαφέρει. Επίσης, δεν υπάρχει 

ικανοποιητική συσχέτιση μεταξύ των συμπτωμάτων και της καρδιακή 

δυσλειτουργίας175,176. 
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Εργαστηριακά και απεικονιστικά ευρήματα 
 

 

 Οι εργαστηριακές εξετάσεις που συνιστώνται για τη διαγνωστική 

αξιολόγηση των ασθενών με ΚΑ είναι οι εξής: γενική εξέταση αίματος (CBC) 

και ούρων (UA), ηλεκτρολύτες (Na, K, Ca, Mg, Cl, Ph), κρεατινίνη (Cr), 

γλυκόζη (Glu), ηπατικά ένζυμα (ALP – ASP), C αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP), 

θυρεοτρόπο ορμόνη (TSH), ουρικό οξύ (UAC), ουρία (Ur), γαλακτική 

δεϋδρογονάση (LDH), τροπονίνη (TNI), το ειδικό για την καρδιά ισοένζυμο 

της φωσφοκινάσης της κρεατίνης (CPK–MB), κολπικό νατριοδιουρητικό 

πεπτίδιο (ANP), Β νατριοδιουρητικό πεπτίδιο (ΒΝΡ) και το πρόδρομο 

μόριό του ΝΤ–proBNP174,177. Λιγότερο συχνά μετριόνται τα επίπεδα της 

μυοσφαιρίνης (Mb)178, της τροποποιημένης από την ισχαιμία αλβουμίνης 

(ΙΜΑ – ischemia – modified albumin)179, του ισοενζύμου ΒΒ της 

φωσφορυλάσης του γλυκογόνου180 και του διαλυτού υποδοχέα της 

ουροκινάσης (suPAR)181. Συνεχίζοντας, υπάρχει μια στρατιά μεταβολιτών 

που συνωστίζονται για να κερδίσουν μια θέση στις αιματολογικές εξετάσεις 

των καρδιοπαθών182. 

Οι απεικονιστικές εξετάσεις κατέχουν σημαντική θέση στη διάγνωση 

και διερεύνηση της ΚΑ. Περιλαμβάνουν την ακτινογραφία θώρακα, το 

ηλεκτροκαρδιογράφημα, τη δοκιμασία κόπωσης, τη διαθωρακική ή 

διαοισοφάγειο ηχωκαρδιογραφία, τη δυναμική ηχωκαρδιογραφία 

φορτίσεως ή υποκλοπής, το σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου, τη 

στεφανιογραφία, το ενδοαγγειακό υπερηχογράφημα, την ποζιτρονική 

τομογραφία (ΡΕΤ), την τομογραφία εκπομπής μονήρους φωτονίου 

(SPECT), την αξονική αγγειογραφία (CTA) και τη μαγνητική τομογραφία 

(MRI)174. 

 

 

Αιτίες καρδιακής ανεπάρκειας 
 

 

 Η ΚΑ αποτελεί ένα γενικό όρο που πρέπει πάντα να συνοδεύεται 

από τη διερεύνηση της αιτίας της. Συχνές αιτίες ΚΑ είναι η στεφανιαία 

νόσος, η αρτηριακή υπέρταση, οι βαλβιδοπάθειες, οι αρρυθμίες, η 

παχυσαρκία και ο σακχαρώδης διαβήτης. Απαριθμούνται αρκετοί τύποι 

καρδιομυοπαθειών· διατατική183-185, υπερτροφική186-188, περιοριστική189-

191, μιτοχονδριακή192-195, Takotsubo196-198, αλκοολική199,200, 

περιγεννητική201-204 και η αρρυθμιογόνος καρδιομυοπάθεια της δεξιάς 

κοιλίας205. 

Οι λοιμώδεις παράγοντες που ενοχοποιούνται για προσβολή της 

καρδιακής λειτουργίας περιλαμβάνουν ιούς (παρβοϊός Β19184, 

ερπητοιοί189, αδενοϊοί, coxsackie206, HIV207 κ.α.), βακτήρια 

(Streptococcus pyogenes208,209, Borrelia burgdorferi210 κ.α.), μύκητες 

(ασπέργιλος211 κ.α.), πρωτόζωα (Trypanosoma cruzi212,213 κ.α.) και 

παράσιτα (Visceral larva migrans214,215 κ.α.). Καρδιοτοξικότητα 
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παρουσιάζουν μια πλειάδα φαρμάκων όπως η δοξορουβικίνη216,217 και η 

κυκλοφωσφαμίδη218, βαριά μέταλλα όπως ο μόλυβδος219,220 και ο 

χαλκός221,222, ουσίες όπως το αλκοόλ199,200, η κοκαΐνη223,224 και οι 

αμφεταμίνες200,225 ή ουσίες που εκτίθενται ορισμένοι επαγγελματικοί 

κλάδοι226 όπως τα υδροκαρβονικά. 

Αρκετά νοσήματα του συνδετικού ιστού προσβάλλουν την καρδιά 

όπως ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος227-231, η αμυλοείδωση232-234 

και η σαρκοείδωση235-237. Μεταβολικές νόσοι όπως η νόσος Pompe238 και 

η νόσος McArdle239,240 επίσης επηρεάζουν την καρδιακή λειτουργία. Στα 

κληρονομικά νοσήματα που προκαλούν ΚΑ περιλαμβάνονται η δυστροφία 

Duchenne241-245 και διάφορες νευρομυικές νόσοι όπως η μυοτονική 

δυστροφία246,247 και η αταξία Friedreich248-250. 

Οι συγγενείς καρδιοπάθειες περιλαμβάνουν μια πλειάδα 

παθολογικών καταστάσεων όπως η μεσοκολπική, μεσοκοιλιακή ή 

κολποκοιλιακή επικοινωνία, η τετραλογία Fallot, η ανωμαλία Ebstein, η 

στένωση του ισθμού της αορτής, η παραμονή του αρτηριακού πόσου, η 

αντιμετάθεση των μεγάλων αγγείων, η δίπτυχη αορτική βαλβίδα, η 

στένωση της αορτικής ή πνευμονικής βαλβίδας, η ατρησία της τριγλώχινας 

ή πνευμονικής βαλβίδας, ο κοινός αρτηριακός κορμός, η υποπλασία, η 

κοιλία διπλής εξόδου και η καρδιακή δυστοπία251. 

 Άλλες αιτίες ΚΑ περιλαμβάνουν τις περικαρδιακές νόσους252,253, 

την αποφρακτική υπνική άπνοια254,255, την ακτινοβόληση256,257, το 

τραύμα258-260. Ωστόσο, η ΚΑ μπορεί να συνοδεύεται από αυξημένη 

καρδιακή παροχή261 όπως σε περιπτώσεις αρτηριοφλεβώδους 

επικοινωνίας262, νεφρικής νόσου263,264, νόσου Paget265,266, 

υπερθυρεοειδισμού267-269, αναιμίας, έλλειψη βιταμίνης Β1 (υγρό 

beriberi270-274) και εγκυμοσύνης202,203,275. 

 

 

Συστήματα κριτηρίων για τη διάγνωση της καρδιακής ανεπάρκειας 
 

 

 Για τα διαγνωστικά κριτήρια της ΚΑ δεν υπάρχει απόλυτη ομοφωνία 

και η διάγνωση τίθεται από την κλινική εικόνα, τα απεικονιστικά και τα 

εργαστηριακά ευρήματα. Έχουν προταθεί τα κριτήρια Framingham276, τα 

κριτήρια Boston277, τα κριτήρια NHANES (ARIC), τα κριτήρια 

Gothenburg277 και τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 

Καρδιολογίας174. 
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Πίνακας 10. Κριτήρια Framingham276 για τη διάγνωση της ΚΑ. Οι σφύξεις ανά λεπτό 
συμβολίζονται ως BPM (beats per minute). 

Βασικά κριτήρια Ελάσσονα κριτήρια 

Οξύ πνευμονικό οίδημα Οίδημα σφυρών 

Καρδιομεγαλία Δύσπνοια κατά την άσκηση 

Ηπατοσφαγιτιδικό σημείο Ηπατομεγαλία 

Διατεταμένες τραχηλικές φλέβες Νυχτερινός βήχας 

Μη μουσικοί πνευμονικοί ήχοι Πλευριτικές συλλογές 

Τρίτος καρδιακός ήχος (S3) Ταχυκαρδία (BPM > 120) 

Παροξυσμική νυχτερινή δύσπνοια ή ορθόπνοια 

Για τη διάγνωση της ΚΑ απαιτούνται 2 βασικά κριτήρια 

ή 1 βασικό κριτήριο με 2 ελάσσονα κριτήρια. 

 

 

 

Πίνακας 11. Κριτήρια Boston278 για τη διάγνωση της ΚΑ. 

Κατηγορία Ι κριτηρίων – Ιστορικό Πόντοι 

Δύσπνοια ηρεμίας 4 

Ορθόπνοια 4 

Παροξυσμική νυχτερινή δύσπνοια 3 

Δύσπνοια κατά τη βάδιση σε επίπεδο 2 

Κόπωση ποδιών κατά τη βάδιση σε επίπεδο 1 

Κατηγορία ΙΙ κριτηρίων – Φυσική εξέταση Πόντοι 

BPM = 91 – 110   ή   BPM > 110 1   ή   2 

Σφαγιτιδική 

πίεση > 6mmHg 

χωρίς ηπατομεγαλία ή οίδημα 2 

με ηπατομεγαλία ή οίδημα 3 

Μη μουσικοί ήχοι 
Βάσεις 1 

Βάσεις και αλλού 2 

Μουσικοί ήχοι 3 

Τρίτος καρδιακός ήχος (S3) 3 

Κατηγορία ΙΙΙ κριτηρίων – Ακτινογραφία θώρακα Πόντοι 

Κυψελιδικό πνευμονικό οίδημα 4 

Διάμεσο πνευμονικό οίδημα 3 

Αμφοτερόπλευρη πλευριτική συλλογή 3 

Καρδιοθωρακικός δείκτης > 0,5 3 

Ανακατανομή ροής προς τα άνω 2 

Από κάθε κατηγορία το μέγιστο άθροισμα πόντων είναι 4. 

Με συνολικό άθροισμα 8 ως 12 τίθεται η διάγνωση της ΚΑ. 

Με 5 ως 7 η  ΚΑ είναι πιθανή και με 0 ως 4 απίθανη.  

 

 

 

 

 



 

87 

 

Πίνακας 12. Σύμφωνα με τα κριτήρια NHANES278 η ΚΑ διαγιγνώσκεται με άθροισμα 
τουλάχιστον 3 πόντων. 

Ιστορικό Πόντοι 

Στάση για αναπνοή μετά από περίπου 90m βάδιση σε επίπεδο 2 

Στάση για αναπνοή κατά την κανονική βάδιση 2 

Δύσπνοια κατά τη βάδιση με το συνηθισμένο ρυθμό σε επίπεδο 1 

Δύσπνοια κατά τη γρήγορη βάδιση ή κατά την ήπια ανάβαση 1 

Φυσική εξέταση Πόντοι 

Διάταση τραχηλικών φλεβών και οίδημα ή ηπατομεγαλία 2 

Διάταση τραχηλικών φλεβών 1 

Μη μουσικοί ήχοι στις βάσεις ή παραπάνω 1 ή 2 

BPM 91 – 110 ή πάνω από 110 1 ή 2 

Ακτινογραφία θώρακα Πόντοι 

Διάμεσο πνευμονικό οίδημα και πλευριτικές συλλογές 3 

Κυψελιδικό υγρό και πλευριτικές συλλογές 3 

Διάμεσο πνευμονικό οίδημα 2 

Προβολή πνευμονικών φλεβών 1 

 

 

Πίνακας 13. Κριτήρια Gothenburg278 για τη διάγνωση της ΚΑ. 

Καρδιακό σκορ Πόντοι 

Στεφανιαία νόσος 
στο παρελθόν 1 

κατά το τελευταίο έτος 2 

Στηθάγχη 
στο παρελθόν 1 

κατά το τελευταίο έτος 2 

Οίδημα κάτω άκρων στο τέλος της μέρας 1 

Μη μουσικοί πνευμονικοί ήχοι 1 

Κολπική μαρμαρυγή στο ηλεκτροκαρδιογράφημα 1 

Σκορ πνευμονικής νόσου                                                                        Πόντοι 

Χρόνια βρογχίτιδα 
στο παρελθόν 1 

κατά το τελευταίο έτος 2 

Άσθμα 
στο παρελθόν 1 

κατά το τελευταίο έτος 2 

Βήχας, φλέγματα ή αναπνευστικός συριγμός 1 

Μουσικοί πνευμονικοί ήχοι 1 

Σκορ θεραπείας                                                                                       Πόντοι 

Ιστορικό χορήγησης δακτυλίτιδας 1 

Ιστορικό χορήγησης διουρητικών 1 

Ερμηνεία κριτηρίων Gothenburg 

Grade Καρδιακό σκορ Πνευμονική νόσος Θεραπεία 

0 – απούσα ΚΑ 0 0 0 

1 – λανθάνουσα ΚΑ > 0 0 0 

2 – εκδηλωμένη ΚΑ > 0 Ένα από τα δύο > 0 

3 – σαφής ΚΑ > 0 > 0 > 0 

4 – θάνατος 
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Πίνακας 14. Κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας για τη 
διάγνωση της οξείας και της χρόνιας ΚΑ174. 

ΚΑ με μειωμένο κλάσμα εξώθησης (EF) 

Συμπτώματα τυπικά της ΚΑ 

Σημεία τυπικά της ΚΑ* 

Μειωμένο EF 

ΚΑ με διατήρηση του EF 

Συμπτώματα τυπικά της ΚΑ 

Σημεία τυπικά της ΚΑ* 

Φυσιολογικό ή ηπίως μειωμένο EF και αριστερή κοιλία χωρίς διάταση 

Σχετική καρδιακή δομική νόσος (υπερτροφία αριστερής κοιλίας / διάταση αριστερού 

κόλπου) και/ή διαστολική δυσλειτουργία 

* Τα σημεία μπορεί να απουσιάζουν στα πρώιμα στάδια της ΚΑ, ειδικά στην ΚΑ με 

διατήρηση του EF, και σε ασθενείς που λαμβάνουν διουρητική θεραπεία. 

 

 

 

 

Συστήματα ταξινόμησης της καρδιακής ανεπάρκειας 
 

 

Για την ταξινόμηση των ασθενών με ΚΑ χρησιμοποιείται η 

λειτουργική ταξινόμηση κατά New York Heart Association279 και τα 

στάδια κατά American College of Cardiology/American Heart 

Association280. 

 

 

 

Πίνακας 15. Ταξινόμηση της ΚΑ κατά New York Heart Association279. 

Λειτουργική ταξινόμηση κατά New York Heart Association 

Class I – Κανένας περιορισμός στη φυσική δραστηριότητα. 

Class IΙ – Ήπιος περιορισμός στη φυσική δραστηριότητα. Απουσία συμπτωμάτων 

κατά την ηρεμία αλλά η συνήθης φυσική δραστηριότητα προκαλεί δύσπνοια, 

κόπωση ή αίσθημα παλμών. 

Class IΙΙ – Περιορισμός στη φυσική δραστηριότητα. Απουσία συμπτωμάτων κατά 

την ηρεμία αλλά η λιγότερο από συνήθης φυσική δραστηριότητα προκαλεί 

δύσπνοια, κόπωση ή αίσθημα παλμών. 

Class IV – Αδυναμία κάθε φυσικής δραστηριότητας. Συμπτώματα κατά την ηρεμία. 
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Πίνακας 16. Ταξινόμηση της ΚΑ κατά American College of Cardiology/American Heart 
Association280. 

Στάδια κατά American College of Cardiology/American Heart Association 

A – Παρουσία παραγόντων κινδύνου για ΚΑ αλλά απουσία καρδιακής νόσου ή 

συμπτωμάτων 

B – Παρούσα καρδιακή νόσος αλλά απουσία συμπτωμάτων 

C – Παρούσα καρδιακή νόσος με συμπτώματα 

D – Προχωρημένη ΚΑ με διαρκή συμπτώματα που απαιτούν επιθετική 

φαρμακευτική αγωγή 

 

 

 

 

Στατιστικά στοιχεία της καρδιακής ανεπάρκειας 
 

 

 Ενώ υπάρχουν προβλήματα διάγνωσης και ταξινόμησης, η ΚΑ 

αποτελεί βασική αιτία νοσηρότητας και θνητότητας. Υπολογίζεται ότι 23 

εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως υποφέρουν από ΚΑ1 ενώ το 

οικονομικό κόστος αυτής της ασθένειας μόνο στις ΗΠΑ υπολογίζεται σε 

39,2 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Ο επιπολασμός της ΚΑ στις 

διάφορες ηλικιακές ομάδες έχει μεταβληθεί τα τελευταία έτη με αύξηση 

των νοσηλευόμενων ασθενών ηλικίας μεγαλύτερης των 85 ετών ή 

μικρότερης των 65 ετών281. Επίσης, με την πάροδο των ετών η νοσηλεία 

για ΚΑ τείνει να γίνει το ίδιο συχνή για τα δύο φύλα282. 

 

 

Εικόνα 51. Συνολικό και επιμέρους κόστος της ΚΑ στις ΗΠΑ ετησίως281. Πηγή 
http://optivol.medtronic.com/wcm/groups/mdtcom_sg/@mdt/@crdm/documents/i
mages/optivol-pie-chart.png. 
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Εικόνα 52. Ηλικιακές ομάδες ασθενών που νοσηλεύτηκαν λόγω ΚΑ στις ΗΠΑ το 2000 
και το 2010282. Με την πάροδο της δεκαετίας τα ποσοστά των ηλικιακών ομάδων 
μεταβλήθηκαν. Πλέον έχει αυξηθεί το ποσοστό νοσηλευόμενων καρδιοπαθών άνω 
των 85 ετών και κάτω των 65 ετών. 
 

 

Εικόνα 53. Με την πάροδο των ετών το ποσοστό νοσηλευόμενων αντρών και γυναικών 
εξισώνεται282. 
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Εικόνα 54. Μεταβολή των νοσηλευόμενων ασθενών λόγω ΚΑ στις ΗΠΑ την περίοδο 
2000 – 2010 με βάση την ηλικία και το φύλο282. 
 

 

 

 

Θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας  
 

 

Η αντιμετώπισή της περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή και 

χειρουργικές επεμβάσεις. Στις περιπτώσεις ΚΑ τελικού σταδίου οι 

θεραπευτικές λύσεις περιορίζονται στη μεταμόσχευση καρδιάς και στην 

εμφύτευση συσκευών MCS. Αν και η μεταμόσχευση καρδιάς θεωρείται η 

θεραπεία εκλογής, ελάχιστα μοσχεύματα ανευρίσκονται και μόλις 4000 

ασθενείς γίνονται λήπτες ετησίως4. Η σημαντική έλλειψη μοσχευμάτων 

ωθεί τις τελευταίες δεκαετίες την ανάπτυξη των συσκευών MCS. Η 

ελπιδοφόρα ιστομηχανική βρίσκεται ακόμα σε ερευνητικό επίπεδο και οι 

θεραπείες που βασίζονται σε βλαστοκύτταρα (stem cells), σε κατασκευή 

εκμαγείων (scaffolding) και σε τρισδιάστατους εκτυπωτές (3d printers) δεν 

πρόκειται να καλύψουν τις μεγάλες ανάγκες των καρδιοπαθών στο άμεσο 

μέλλον283-285. 
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Θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας αρχικών σταδίων 
 

 

Φάρμακα 

   

 

 Οι φαρμακευτικοί παράγοντες αποτελούν βασική θεραπευτική 

προσέγγιση για τις περισσότερες παθήσεις. Η αντιμετώπιση της ΚΑ 

περιλαμβάνει τη χορήγηση διαφόρων ουσιών με ποικίλους μηχανισμούς 

δράσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι το φαρμακευτικό κόστος της ΚΑ είναι 

ιδιαίτερα υψηλό281 (εικόνα 51). 

Στη λίστα των φαρμάκων για την αντιμετώπιση της ΚΑ περίοπτη 

θέση καταλαμβάνουν οι β1 ανταγωνιστές286 όπως η ατενολόλη και η 

εσμολόλη που συνδέονται και αποκλείουν εκλεκτικά τον αδρενεργικό 

υποδοχέα τύπου β1 που εντοπίζεται στην καρδιά, την παρασπειραματική 

συσκευή των νεφρών, το λιπώδη ιστό και τον εγκεφαλικό φλοιό. Οι β1 

ανταγωνιστές παρουσιάζουν αρνητική χρονοτρόπο και ινοτρόπο δράση και 

σε βάθος χρόνου αυξάνουν τις καρδιακές εφεδρείες287. 

 Ωστόσο και τα φάρμακα με θετική ινοτρόπο δράση 

χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της ΚΑ. Η νορεπινεφρίνη, η 

δοβουταμίνη, η μιλρινόνη και η λεβοσιμεντάνη προκαλούν αύξηση της 

καρδιακής παροχής288. Οι καρδιακές γλυκοσίδες έχουν βασικό 

εκπρόσωπο τη διγοξίνη289,290 που διαθέτει θετική ινοτρόπο δράση σε 

συνδυασμό με αρνητική χρονοτρόπο και δρομότροπη δράση291. Η 

διγοξίνη αυξάνει την καρδιακή συσταλτικότητα και μειώνει την αγωγή από 

τον κολποκοιλιακό κόμβο μέσω της διέγερσης του πνευμονογαστρικού 

νεύρου. Ένδειξη χορήγησης διγοξίνης αποτελεί η κολπική μαρμαρυγή με 

ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση, αν και δεν αποτελεί τη θεραπεία πρώτης 

γραμμής. Η διγοξίνη και η αδενοσίνη292, που προκαλεί βραχύ 

κολποκοιλιακό αποκλεισμό και χορηγείται ενδοφλεβίως για τον 

τερματισμό αρρυθμιών επανεισόδου, είναι αντιαρρυθμικά φάρμακα της 

5ης κατηγορίας. 

 Η 1η κατηγορία αντιαρρυθμικών φαρμάκων είναι οι ανταγωνιστές 

των διαύλων νατρίου και κατηγοριοποιούνται σε τρεις ομάδες, Α, Β και C, 

ανάλογα με την επίδρασή τους στη φάση 0 και τη φάση 3 της καμπύλης 

του δυναμικού ενεργείας. Η προκαϊναμίδη (1A) επιβραδύνει την 

εκπόλωση των κυττάρων, παρατείνει το δυναμικό ενεργείας και 

επιβραδύνει την αγωγή. Η λιδοκαΐνη (1Β) βραχύνει την επαναπόλωση και 

η προπαφαινόνη (1C) επιβραδύνει την εκπόλωση των κυττάρων293. Η 2η 

κατηγορία αντιαρρυθμικών φαρμάκων είναι οι ανταγωνιστές των β 

αδρενεργικών υποδοχέων που, όπως προαναφέρθηκε, μειώνουν τον 

καρδιακό ρυθμό. 

 Η 3η κατηγορία αντιαρρυθμικών φαρμάκων είναι οι ανταγωνιστές 

των διαύλων καλίου όπως η αμιωδαρόνη294 και η σοταλόλη295 που 

παρατείνουν την αποτελεσματική ανερέθιστη περίοδο των καρδιακών 

κυττάρων. Οι ανταγωνιστές των διαύλων ασβεστίου αποτελούν την 4η 
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κατηγορία αντιαρρυθμικών φαρμάκων. Η βεραπαμίλη και η διλτιαζέμη 

χορηγούνται σε περιπτώσεις υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας επανεισόδου296, 

ενώ παράλληλα παρουσιάζουν αντιυπερτασική και αντιστηθαγχική δράση. 

Αντιστηθαγχική δράση παρουσιάζουν οι ανταγωνιστές διαύλων ασβεστίου, 

τα νιτρώδη και οι β1 ανταγωνιστές297. 

 

 

Εικόνα 55. Σχηματική αναπαράσταση της επίδρασης των αντιαρρυθμικών φαρμάκων 
στο δυναμικό ενέργειας του μυοκαρδιακού κυττάρου. Πηγή 
http://www.ijaweb.org/viewimage.asp?img=IndianJAnaesth_2007_51_4_310_61160
_f20.jpg. 
 

 

Αντιυπερτασική δράση παρουσιάζουν αρκετές κατηγορίες ουσιών 

όπως τα διουρητικά, οι β1 ανταγωνιστές, οι αναστολείς του μετατρεπτικού 

ενζύμου της αγγειοτενσίνης (ΑΜΕΑ), οι ανταγωνιστές των υποδοχέων της 

αγγειοτενσίνης ΙΙ, οι ανταγωνιστές διαύλων ασβεστίου, οι ανταγωνιστές των 

α1 αδρενεργικών υποδοχέων, οι αγωνιστές των α2 αδρενεργικών υποδοχέων, 

τα αγγειοδιασταλτικά και διάφορες άλλες ουσίες. 

 Τα διουρητικά της αγκύλης όπως η φουροσεμίδη, τα θειαζιδικά 

διουρητικά όπως η υδροχλωροθειαζίδη298, οι αναστολείς της καρβονικής 

ανυδράσης299 και τα καλιοσυντηρητικά διουρητικά όπως η 

σπιρονολακτόνη300 μειώνουν τον ενδοαγγειακό όγκο και κατ’ επέκταση την 

αρτηριακή πίεση. Οι ΑΜΕΑ όπως η εναλαπρίλη301 μειώνουν την 

αρτηριακή πίεση μειώνοντας την αλδοστερόνη, τη βραδυκινίνη και 

επάγοντας την αγγειοδιαστολή. Οι ανταγωνιστές των υποδοχέων της 

αγγειοτενσίνης ΙΙ όπως η βαλσαρτάνη302 μειώνουν την αλδοστερόνη, την 

αντιδιουρητική ορμόνη και προκαλούν αγγειοδιαστολή. 
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Εικόνα 56. Η περιοχή δράσης των διουρητικών φαρμάκων (αναστολείς της καρβονικής 
ανυδράσης, ωσμωτικά διουρητικά, διουρητικά αγκύλης, θειαζίδες, καλιοσυντηρητικά 
διουρητικά) στο σωληναριακό σύστημα του νεφρώνα. Πηγή 
http://www.doctorshangout.com/profiles/blog/list?user=3qsl7xxr76q97&month=09&
year=2012. 
 

 

Οι ανταγωνιστές διαύλων ασβεστίου της τάξης των διυδροπυριδίνων 

με εκπρόσωπο τη νιφεδιπίνη303 παρουσιάζουν υψηλή συγγένεια με τους 

διαύλους ασβεστίου των αγγείων οπότε προκαλούν αγγειοδιαστολή 

μειώνοντας την πίεση. Η πραζοσίνη και η τεραζοσίνη304 αποκλείουν τους 

α1 αδρενεργικούς υποδοχείς και προκαλούν αγγειοδιαστολή. Η 

κλονιδίνη305 είναι αγωνιστής των α2 αδρενεργικών υποδοχέων και μειώνει 

την πίεση δρώντας στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Η υδραλαζίνη και η 

μινοξιδίλη προκαλούν αγγειοδιαστολή306. Το νιτροπρωσσικό νάτριο 

χορηγείται στην υπερτασική κρίση επειδή απελευθερώνει νιτρικό οξύ, 

έναν ισχυρό αγγειοδιασταλτικό παράγοντα που μειώνει το προφορτίο και 

το μεταφορτίο307. 
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 Νεότερα φάρμακα για την αντιμετώπιση της ΚΑ είναι η νεζιριτίδη308, 

ένα ανασυνδυασμένο Β νατριοδιουρητικό πεπτίδιο, και η τολβαπτάνη309, 

ένας ανταγωνιστής των υποδοχέων της αντιδιουρητικής ορμόνης. 

Φαρμακευτικοί παράγοντες που επιδρούν στον καρδιακό μεταβολισμό 

βρίσκονται υπό διερεύνηση310. Τέλος, υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες 

φαρμάκων που το φάσμα της δράσης τους περιλαμβάνει την προστασία 

της στεφανιαίας κυκλοφορίας όπως οι αντιυπερλιπιδαιμικοί, οι 

αντιαιμοπεταλιακοί και οι αντιπηκτικοί παράγοντες. 

 

 

Χειρουργικές επεμβάσεις 

 

 

 Η χειρουργική θεραπεία των καρδιακών παθήσεων χρονολογείται 

από το 1925 όταν ο Souttar χειρούργησε μια 15χρονη ασθενή με στένωση 

της μιτροειδούς βαλβίδας λόγω ρευματικού πυρετού311. Ο Souttar 

διέστειλε τις στενωμένες γλωχίνες της μιτροειδούς βαλβίδας με το δάχτυλο 

το οποίο προώθησε διαμέσου του ωτίου του αριστερού κόλπου. Παρά την 

καλή μετεγχειρητική πορεία της 15χρονης ασθενούς, αυτή η επέμβαση 

δεν διαδόθηκε λόγω των πιθανών κινδύνων. 

 

 

Εικόνα 57. Σχηματική αναπαράσταση της επέμβασης του Souttar το 1925. Το δάκτυλο 
φτάνει τη μιτροειδή βαλβίδα διαμέσου του αριστερού κόλπου και διανοίγει τις 
στενωμένες γλωχίνες. Πηγή http://www.heartsurgery.gr/kardioxeirourgiki. 
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Mε την πάροδο των ετών και τη χρήση της βαθιάς υποθερμίας, της 

καρδιοπνευμονικής παράκαμψης, των καρδιοπληγικών υγρών και άλλων 

μεθόδων, η καρδιοχειρουργική αναπτύχθηκε ραγδαία και πλέον 

πραγματοποιούνται χιλιάδες επεμβάσεις καρδιάς κάθε έτος. Η πιο συχνή 

καρδιοχειρουργική επέμβαση είναι η επαναιμάτωση του μυοκαρδίου 

(coronary artery bypass graft – CABG) για την αντιμετώπιση της 

προχωρημένης στεφανιαίας νόσου. Η συχνότητα αυτής της επέμβασης 

έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία έτη λόγω της διάδοσης της 

διαδερμικής στεφανιαίας παρέμβασης (percutaneous coronary 

intervention – PCI). Τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων είναι συγκρίσιμα, 

αν και οι διαβητικοί ωφελούνται περισσότερο από την CABG312. 

 

 

Εικόνα 58. Η επαναιμάτωση του μυοκαρδίου με αορτοστεφανιαία παράκαμψη. Στο 
σχήμα απεικονίζονται κάποιες συνήθεις αναστομώσεις. Πηγή 

http://en.wikipedia.org/wiki/Coronary_artery_bypass_surgery. 
 

 

Η αλλαγή των καρδιακών βαλβίδων περιλαμβάνει την αφαίρεση της 

στενωτικής ή ανεπαρκούσης βαλβίδας και την αντικατάστασή της με 

μεταλλική ή βιοπροσθετική βαλβίδα. Η πιο συχνή σχετική παθολογία 

είναι η στένωση της αορτικής βαλβίδας313. Η χειρουργική θεραπεία των 

βαλβιδικών νόσων περιλαμβάνει επίσης την τομή των διαγλωχινικών 

συνδέσμων και τη βαλβιδοπλαστική. Η χειρουργική θεραπεία των 

βαλβιδικών ανωμαλιών συνοδεύει συχνά την αντιμετώπιση των καρδιακών 

συγγενών ανωμαλιών όπως η μεσοκολπική, μεσοκοιλιακή ή 

κολποκοιλιακή επικοινωνία, η τετραλογία Fallot, η ανωμαλία Ebstein, η 

στένωση του ισθμού της αορτής, η παραμονή του αρτηριακού πόσου, η 

αντιμετάθεση των μεγάλων αγγείων, η δίπτυχη αορτική βαλβίδα, η 

στένωση της αορτικής ή πνευμονικής βαλβίδας, η ατρησία της τριγλώχινας 

ή πνευμονικής βαλβίδας, ο κοινός αρτηριακός κορμός, η υποπλασία, η 

κοιλία διπλής εξόδου και η καρδιακή δυστοπία251. 
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Στο φάσμα των καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων περιλαμβάνονται 

οι επεμβάσεις στα μεγάλα αγγεία του θώρακα, με βασικότερο την αορτή, 

και οι επεμβάσεις στο περικάρδιο όπως η κατασκευή περικαρδιακού 

παραθύρου. Η αντιμετώπιση της ΚΑ τελικού σταδίου περιορίζεται σε 

ορισμένες καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Εξ ’αυτών, η 

καρδιομυοπλαστική90 περιλαμβάνει την προετοιμασία του πλατύ 

ραχιαίου μυ και την περιτύλιξή του γύρω από την ανεπαρκούσα καρδιά 

με σκοπό την άμεση καρδιακή συμπίεση και ως εκ τούτου την αύξηση της 

καρδιακής παροχής. Αυτή η μέθοδος δεν διαδόθηκε αφού υστερούσε 

συγκριτικά με τη μεταμόσχευση καρδιάς και την εμφύτευση συσκευών 

υποστήριξης της κυκλοφορίας314. Ο πλατύς ραχιαίος μυς χρειαζόταν 

χειρουργική προετοιμασία 6 εβδομάδες πριν την καρδιομυοπλαστική ενώ 

μετά την επέμβαση ανέπτυσσε ίνωση και έχανε τη λειτουργικότητά του91. 

 

 

 

 

Θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας τελικού σταδίου 
 

 

Σύγκριση μεταμόσχευσης καρδιάς και συσκευών 

 

 

Η ΚΑ τελικού σταδίου αντιμετωπίζεται με μεταμόσχευση καρδιάς ή 

με συσκευές MCS. Αν και καμία μέθοδος δεν είναι ελεύθερη επιπλοκών, 

η μεταμόσχευση παρουσιάζει συγκριτικά καλύτερα κλινικά αποτελέσματα 

και θεωρείται η θεραπεία εκλογής. Η μέση επιβίωση στους καρδιακούς 

λήπτες είναι 11 έτη, ενώ η μέση επιβίωση στους λήπτες LVAD συνεχούς 

ροής είναι μόλις 4 έτη. Πάραυτα, εμφυτεύονται αρκετές χιλιάδες VAD 

ετησίως και η έρευνα σε αυτό το πεδίο εντείνεται. Η MCS αναπτύσσεται 

επειδή τα καρδιακά μοσχεύματα είναι ελάχιστα, μόλις 4.000 ανά έτος και 

δεν καλύπτουν τις κατά πολύ μεγαλύτερες ανάγκες των καρδιοπαθών. 
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Εικόνα 49 (επανατοποθετείται). Καμπύλη Kaplan – Meier για τους λήπτες καρδιακών 
μοσχευμάτων, ενήλικες και παιδιά, από τον Ιανουάριο του 1982 έως τον Ιούνιο του 
2011. Στην καμπύλη αντιπροσωπεύονται 103.299 μεταμοσχεύσεις. Μέχρι το 1982 
είχαν πραγματοποιηθεί περίπου 2300 μεταμοσχεύσεις. H μέση επιβίωση είναι 11 έτη 
ή 13 έτη μετά το πρώτο έτος. Πηγή 
http://www.ishlt.org/registries/slides.asp?slides=heartLungRegistry. 

 

Εικόνα 50 (επανατοποθετείται). Καμπύλη Kaplan – Meier για τους ασθενείς με 
συσκευές MCS151. H μέση επιβίωση είναι 4 έτη. Οι ασθενείς των οποίων η αριστερή 
κοιλία υποστηρίχθηκε με συσκευή που παράγει συνεχή ροή εμφανίζουν καλύτερα 
αποτελέσματα. 
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Η ορθοτοπική μεταμόσχευση καρδιάς 

 

 

Η ορθοτοπική μεταμόσχευση καρδιάς αποτελεί σήμερα τη θεραπεία 

εκλογής για την ΚΑ τελικού σταδίου. Αναγκαία συνιστώσα για την 

καθιέρωσή της ήταν η εισαγωγή της κυκλοσπορίνης στην κλινική πράξη 

τη δεκαετία του 1980315. Αυτός ο αναστολέας της καλσινευρίνης 

καταστέλλει τη δράση των Τ – λεμφοκυττάρων και περιορίζει την απόρριψη 

των μοσχευμάτων. Η ανοσοκατασταλτική θεραπεία μετεγχειρητικά και 

εφόρου ζωής είναι απαραίτητη, ωστόσο προδιαθέτει για λοιμώξεις και 

ογκογένεση, συνήθως καρκίνο πνεύμονα ή λέμφωμα316. Αν και η 

απόρριψη των μοσχευμάτων αποτρέπεται, η ανεύρεσή τους αναδεικνύεται 

μεγαλύτερο πρόβλημα. Τα καρδιακά μοσχεύματα είναι ελάχιστα και δεν 

διαφαίνεται προοπτική αύξησης. Παγκοσμίως υπολογίζεται ότι υπάρχουν 

περίπου 50.000 ασθενείς υποψήφιοι για μεταμόσχευση καρδιάς εκ των 

οποίων λιγότερο από το 10% θα βρει τελικά μόσχευμα317. Το κενό 

ανάμεσα στην πληθώρα των ασθενών και την πενία των μοσχευμάτων 

τείνουν να καλύψουν οι συσκευές MCS. Η μεταμόσχευση, παρά τις 

επιπλοκές, έχει καλύτερα αποτελέσματα από την εμφύτευση συσκευών 

που, ως εκ τούτου, θεωρούνται λύση δεύτερης γραμμής και προορίζονται 

για καρδιοπαθείς που δεν είναι εκλέξιμοι για μεταμόσχευση ή για όσους 

είναι εκλέξιμοι αλλά δεν βρίσκουν το δυσεύρετο καρδιακό μόσχευμα. 

 

 

Σχηματική περιγραφή ορθοτοπικής μεταμόσχευσης καρδιάς 

 

 

Πηγή εικόνων: Η ορθοτοπική μεταμόσχευση καρδιάς. Χάσουλας Ιωάννης. 

Ελληνική χειρουργική. Τόμος 65, τεύχος 4, 1993 

 

 

Εικόνες 59 και 60. Αριστερά απεικονίζεται η χειρουργική προετοιμασία του λήπτη για 
ορθοτοπική μεταμόσχευση καρδιάς. Η ανεπαρκούσα καρδιά έχει αφαιρεθεί. Δεξιά 
απεικονίζεται η χειρουργική προετοιμασία της καρδιάς του δότη. Οπίσθια επιφάνεια 
της καρδιάς με άνοιγμα στο δεξιό κόλπο. 
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Εικόνες 61 και 62. Αριστερά απεικονίζεται η χειρουργική προετοιμασία της καρδιάς του 
δότη. Οπίσθια επιφάνεια της καρδιάς με άνοιγμα στον αριστερό κόλπο. Δεξιά 
απεικονίζεται η αναστόμωση των αριστερών κόλπων. 
 

 

Εικόνες 63 και 64. Αριστερά απεικονίζεται η αναστόμωση των δεξιών κόλπων. Δεξιά 
απεικονίζεται η αναστόμωση των πνευμονικών αρτηριών. 
 

 

Εικόνα 65. Το τελευταίο στάδιο της ορθοτοπικής μεταμόσχευσης καρδιάς με την 
αναστόμωση των δύο αορτών. 
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Η ετεροτοπική μεταμόσχευση καρδιάς 

 

 

Η ετεροτοπική μεταμόσχευση καρδιάς είναι λιγότερο διαδεδομένη 

από την ορθοτοπική μέθοδο. Με μια μακρά ιστορία πειραμάτων20 και 

κλινικής εμπειρίας5, η ετεροτοπική μεταμόσχευση καρδιάς ενδείκνυται σε 

ασθενείς με πνευμονική υπέρταση318 και σε αναντιστοιχία μεγέθους 

μεταξύ δότη και δέκτη29. Με την ετεροτοπική μέθοδο η καρδιά του δότη 

συνδέεται με το καρδιαγγειακό σύστημα του ασθενή χωρίς να εκτοπίσει 

την ανεπαρκούσα καρδιά που διατηρείται στη θέση της. Έτσι, ο ασθενής 

μετεγχειρητικά έχει δύο καρδιές στο θώρακά του. Η ανεπαρκούσα καρδιά 

μπορεί να συμβάλλει στην κυκλοφορία του αίματος, μπορεί να ανακάμψει 

και σε περίπτωση απόρριψης του μοσχεύματος μπορεί να κρατήσει τον 

ασθενή στη ζωή μέχρι να βρεθεί άλλη λύση29. Η ορθοτοπική μέθοδος 

επικράτησε λόγω ανεπαρκώς τεκμηριωμένων φόβων για επιπλοκές της 

ετεροτοπικής μεθόδου5,29, λόγω της απλότητας της ορθοτοπικής εκδοχής 

και λόγω της προόδου των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων που 

περιόρισαν θεαματικά την απόρριψη και αύξησαν σημαντικά τη μέση 

επιβίωση. 

 

 

Σχηματική περιγραφή ετεροτοπικής μεταμόσχευσης καρδιάς 

 

 

Πηγή εικόνων: Διδακτορική διατριβή – Πανεπιστήμιο Αθηνών «Η κλινική 

εφαρμογή της ετεροτοπικής καρδιακής μεταμόσχευσης στην υποστήριξη 

της ανεπαρκούσης καρδιάς», Χάσουλας Ιωάννης, 1989. 

 

 

Εικόνες 66 και 67. Αριστερά απεικονίζεται οπίσθια άποψη της καρδιάς του δότη με τις 
απολινώσεις στις κοίλες φλέβες. Δεξιά απεικονίζεται οπίσθια άποψη της καρδιάς του 
δότη με τα ανοίγματα στο δεξιό και αριστερό κόλπο. 
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Εικόνες 68 και 69. Αριστερά απεικονίζεται η προετοιμασία της καρδιάς του λήπτη και 
διακρίνονται τα ανοίγματα στους δύο κόλπους. Δεξιά απεικονίζεται η εκτέλεση της 
αναστόμωσης μεταξύ των δύο αριστερών κόλπων. 
 

 

Εικόνες 70 και 71. Αριστερά απεικονίζεται η εκτέλεση της αναστόμωσης μεταξύ των 
δύο δεξιών κόλπων. Δεξιά απεικονίζεται η παράκαμψη της αριστερής και της δεξιάς 
κοιλίας του λήπτη με την ετεροτοπική μέθοδο καρδιακής μεταμόσχευσης. 
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Οι συσκευές υποστήριξης της κυκλοφορίας 

 

 

Οι κατηγορίες των συσκευών και οι επιπλοκές τους 

 

 

Έχουν προταθεί διάφοροι τρόποι μηχανικής υποβοήθησης της 

κυκλοφορίας και έχουν σχεδιαστεί δεκάδες συσκευές που αδρά 

κατηγοριοποιούνται στις παρακάτω κατηγορίες. Οι τεχνητές καρδιές (total 

artificial heart – TAH) τοποθετούνται στη θέση της εκτετμημένης 

ανεπαρκούσης καρδιάς και αναλαμβάνουν πλήρως την κυκλοφορία. Τα 

VAD συνδέονται με το καρδιαγγειακό σύστημα και αντλούν αίμα από την 

αδύναμη καρδιά προς κάποιο μεγάλο αγγείο, αναλαμβάνοντας σχεδόν 

πλήρως την κυκλοφορία. Υποκατηγοριοποιούνται σε LVAD, RVAD και 

BiVAD εάν υποστηρίζουν την αριστερή κοιλία, τη δεξιά ή και τις δύο. Τα 

VAD μπορούν επίσης να κατηγοριοποιηθούν με βάση τον αντλητικό τους 

μηχανισμό. Η 1η γενιά VAD διαθέτει ογκώδεις, σχετικά ευπαθείς συσκευές 

που παρέχουν παλμική ροή. Η 2η γενιά διαθέτει μικρές, αντοχικές 

συσκευές που παρέχουν συνεχή αξονική ροή. Η 3η γενιά διαθέτει 

συσκευές μετρίου μεγέθους, αντοχικές που παρέχουν συνεχή 

φυγοκεντρική ροή και παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσματα από τις 

συσκευές 2ης γενιάς. Οι συσκευές αορτικής αντιώθησης αυξάνουν την 

καρδιακή παροχή, μειώνουν το μεταφορτίο και αυξάνουν την αιμάτωση 

του μυοκαρδίου. Οι συσκευές περιορισμού της καρδιακής διάτασης 

μειώνουν τη διατοιχωματική τάση των καρδιακών τοιχωμάτων, 

περιορίζουν την περαιτέρω διάταση και ευνοούν την ανάστροφη 

αναδιαμόρφωση. Τέλος, οι συσκευές DCC αυξάνουν την καρδιακή 

παροχή συμπιέζοντας την καρδιά. 

Οι επιπλοκές των συσκευών MCS περιλαμβάνουν319 

θρομβοεμβολικά συμβάντα, αιμορραγία, αιμόλυση, φλεγμονώδη 

αντίδραση ή επιμόλυνση στα βιοπροσθετικά υλικά, λοιμώξεις στα σημεία 

εισόδου των καλωδίων τροφοδοσίας, δεξιά ΚΑ320, ψυχολογικά 

προβλήματα321, θερμικό έγκαυμα στο δέρμα ανάμεσα στα πηνία του 

συστήματος διαδερμικής μεταφοράς ενέργειας322, αστοχία υλικών, 

μηχανικές βλάβες και διαταραχή της φυσιολογίας από τη δημιουργία 

συνεχούς αιματικής ροής. Αν και η MCS ενίοτε προάγει την ανάστροφη 

αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου και την καρδιακή ανάρρωση113,323-329, 

εντούτοις έχει παρατηρηθεί επίσης το αντίθετο, δηλαδή περαιτέρω 

λειτουργική έκπτωση της ανεπαρκούσης καρδιάς330-334. Τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορία συσκευών MCS αναλύονται 

παρακάτω. 
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Τεχνητή καρδιά 

 

 

 Η τεχνητή καρδιά αποτελεί το μηχανικό αντικαταστάτη της 

ανεπαρκούσης καρδιάς. Προεγχειρητικά η ανεπαρκούσα καρδιά αντλεί 

μειωμένη ποσότητα αίματος, διεγχειρητικά αφαιρείται και μετεγχειρητικά 

η κυκλοφορία αναλαμβάνεται εξολοκλήρου από την τεχνητή καρδιά. Η 

συσκευή αυτή είναι ογκώδης, διαθέτει πολύπλοκους, ευπαθείς 

μηχανισμούς, έχει σχετικά μεγάλες ενεργειακές απαιτήσεις επειδή έχει 

αναλάβει πλήρως την κυκλοφορία και διαθέτει μεγάλη επιφάνεια που 

διαβρέχεται από το αίμα. Η τεχνητή καρδιά εκθρονίζει τη φυσική καρδιά 

και της στερεί την πιθανότητα ανάκαμψης. Η μικρή συνεισφορά της 

ανεπαρκούσης καρδιάς στην κυκλοφορία καταργείται και σε περίπτωση 

δυσλειτουργίας της συσκευής δεν υπάρχει πια η φυσική καρδιά να 

υποστηρίξει την κυκλοφορία όσο αναζητιέται νέα λύση. Τα πλεονεκτήματα 

της διατήρησης της ανεπαρκούσης καρδιάς είχαν γίνει κατανοητά από τον 

Barnard που ανέπτυξε την ετεροτοπική μέθοδο μεταμόσχευσης καρδιάς 

με αποτέλεσμα μια σειρά 40 ασθενών5 με 2 καρδιές στο θώρακα τους. 

Πολλά δεδομένα συνέκλιναν ότι η διατήρηση της καρδιάς πλεονεκτεί, 

οπότε δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη των VAD για την υποβοήθηση της 

ανεπαρκούσης κοιλίας, συνήθως της αριστερής, χωρίς όμως να 

εγκαταλειφθεί η ανάπτυξη των τεχνητών καρδιών. 

 

 

Συσκευές υποβοήθηση της κοιλίας 

 

 

 Τα VAD είναι συσκευές που εμφυτεύονται κοντά στην ανεπαρκούσα 

καρδιά. Συνδέονται με το κυκλοφορικό σύστημα και η αντλητική τους 

δράση αυξάνει την αιματική ροή. Αν και τα VAD μπορούν να είναι άμεσα 

διαθέσιμα, σε αντίθεση με τα καρδιακά μοσχεύματα, εντούτοις η χρήση 

τους περιορίζεται από τις επιπλοκές που προκαλούν. Η επαφή ξένου 

σώματος – αίματος προκαλεί θρομβοεμβολικά επεισόδια, φλεγμονώδη 

αντίδραση και αιμόλυση. Η αντιπηκτική αγωγή ή οι αναστομώσεις των 

VAD με το καρδιαγγειακό σύστημα προδιαθέτουν για αιμορραγία. Άλλες 

επιπλοκές είναι η επιμόλυνση των βιοπροσθετικών υλικών, οι μηχανικές 

φθορές και η παρουσία καλωδίων τροφοδοσίας. Ιδιαίτερο μειονέκτημα των 

VAD, ανεξαρτήτου γενιάς, είναι ότι μπορούν να αναλάβουν σχεδόν πλήρως 

την κυκλοφορία καθιστώντας τον καρδιακό σφυγμό περιττό και οδηγώντας 

σε περαιτέρω έκπτωση της καρδιακής λειτουργίας335. 
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Τα VAD 1ης γενιάς παράγουν παλμική ροή αίματος μιμούμενα τη 

φυσιολογία του κυκλοφορικού μας συστήματος. Ιδιαίτερα μειονεκτήματά 

τους είναι η εκτεταμένη επαφή ξένου σώματος – αίματος, η εκφόρτωση της 

κοιλίας336 και οι συχνές μηχανικές βλάβες λόγω των κινούμενων 

εξαρτημάτων τους. Για την αντιμετώπιση αυτών των μειονεκτημάτων 

σχεδιάστηκαν τα VAD 2ης γενιάς που είναι εξαιρετικά μικρά, αντοχικά και 

διαθέτουν μόνο ένα κινούμενο εξάρτημα, μια προπέλα που περιστρέφεται 

με ηλεκτρομαγνητικές μεθόδους. Τα ειδικά τους μειονεκτήματα είναι ότι 

τραυματίζουν τα έμμορφα στοιχεία του αίματος, αδειάζουν την 

υποβοηθούμενη κοιλία καταργώντας τον αντλητικό της ρόλο και 

παράγουν συνεχή ροή που έχει επιπτώσεις στη φυσιολογία με 

αδιευκρίνιστες συνέπειες337-340. Τα VAD 3ης γενιάς είναι φυγοκεντρικές 

αντλίες, παράγουν επίσης συνεχή αιματική ροή αδειάζοντας την 

υποβοηθούμενη κοιλία αλλά σέβονται περισσότερο τα έμμορφα στοιχεία 

του αίματος. Είναι συσκευές μικρότερες από τα VAD 1ης γενιάς, αλλά 

μεγαλύτερες από τα VAD 2ης γενιάς. 

 

 

Αορτική αντιώθηση 

 

 

Εκτός από τις παραπάνω τρεις γενιές των VAD, υπάρχουν και 

συσκευές που υποστηρίζουν την κυκλοφορία με διαφορετικές μεθόδους. 

Ο IABP είναι ο βασικός εκπρόσωπος των συσκευών αορτικής αντιώθησης. 

Ο ασκός διογκώνεται κατά την καρδιακή διαστολή και ωθεί το αίμα προς 

την περιφέρεια και προς τα στεφανιαία αγγεία. Αμέσως πριν την καρδιακή 

συστολή ο ασκός αδειάζει, μειώνοντας το μεταφορτίο και αυξάνοντας την 

καρδιακή παροχή. Μειονέκτημα αυτής της συσκευής είναι η 

περιορισμένη υποστήριξη της κυκλοφορίας, δηλαδή η αύξηση της 

διαστολική πίεσης κυμαίνεται μέχρι 30% και η αύξηση της καρδιακής 

παροχής μέχρι 20%341. Πάραυτα, ο IABP είναι η συσκευή MCS με τις 

περισσότερες εμφυτεύσεις60 εξαιτίας της εύκολης κλινικής χρήσης. 

Άλλες συσκευές αορτικής αντιώθησης δεν τοποθετούνται 

ενδοαορτικά αλλά περιαορτικά150 και κατά τη διάρκεια της καρδιακής 

διαστολής συμπιέζουν την αορτή. 
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Καρδιακή συμπίεση 

 

 

 Οι συσκευές DCC τοποθετούνται σε επικαρδιακή θέση και 

αυξάνουν την καρδιακή παροχή68,102,103 και την αιμάτωση του 

μυοκαρδίου32. Ο αντλητικός ρόλος της καρδιάς υποστηρίζεται με τη 

συμπίεση των καρδιακών τοιχωμάτων. Αν και η πορεία των στεφανιαίων 

αγγείων είναι επικαρδιακή και οι συσκευές έρχονται σε άμεση επαφή με 

το επικάρδιο, η στεφανιαία ροή δεν παρεμποδίζεται103 αλλά αντιθέτως 

αυξάνεται32. Αυτό αποδίδεται στη μείωση της τοιχωματικής τάσης που 

προκαλεί η συμπίεση. Οι συσκευές DCC διαθέτουν εξωτερικές κονσόλες 

ελέγχου με υδραυλικές (heart booster68) ή πνευματικές (cardiosupport102, 

heartpatch103) αντλίες. Στα μειονεκτήματα αυτών των συσκευών 

περιλαμβάνονται οι συμφύσεις των συσκευών με τους ιστούς και οι 

ιστολογικές αλλοιώσεις που σχετίζονται με την ασυγχρονία συσκευών – 

καρδιακού ρυθμού και την άσκηση μεγάλων δυνάμεων. 

 

 

Εικόνα 72. Αριστερά απεικονίζεται η συσκευή HeartPatch γύρω από την καρδιά και 
δεξιά παραθέτονται δύο ιστοτεμάχια που έχουν υποστεί επεξεργασία με χρώση 
ηωσίνης – αιματοξυλίνης και απεικονίζουν την προσκόλληση της συσκευής με το 
επικάρδιο του πειραματόζωου, μία εβδομάδα μετά την εμφύτευση. Ο κοκκιώδης ιστός 
περιβάλλει κενοτόπια που δημιουργήθηκαν όταν η επεξεργασία του ιστοτεμαχίου 
απομάκρυνε τη σιλικόνη104. 
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Εικόνα 73. Ιστολογική εικόνα μυοκαρδιακής νέκρωσης στο υπενδοκάρδιο. Παρόμοιες 
περιοχές νέκρωσης σχηματίζονταν με τη χρήση της συσκευής Anstadt cup που 
ασκούσε καρδιακή συμπίεση342. 
 

 

Περιορισμός καρδιακής διάτασης με δίχτυ 

 

 

Ο περιορισμός της καρδιακής διάτασης με δίχτυ είναι μια μέθοδος 

για την υποστήριξη της κυκλοφορίας. Σε αντίθεση με όλες τις άλλες 

συσκευές, το δίχτυ δρα με παθητικό τρόπο και δεν καταναλώνει ενέργεια. 

Περιτυλίσσεται γύρω από την ανεπαρκούσα, διατεταμένη καρδιά και 

εμποδίζει την περαιτέρω διάτασή της, δηλαδή αναστέλλει την 

αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου. Η εμφύτευσή του είναι σχετικά 

εύκολη343 και φαίνεται ότι επάγει την ανάστροφη αναδιαμόρφωση του 

μυοκαρδίου105. 

Οι μηχανισμοί με τους οποίους το δίχτυ αναστέλλει την 

αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου και επάγει την ανάστροφη 

αναδιαμόρφωσή του δεν είναι πλήρως κατανοητοί. Ο περιορισμός της 

καρδιακής διάτασης, δηλαδή το σταθερό μέγεθος της καρδιακής 

κοιλότητας, δεν επιτρέπει την αύξηση της Τ που ασκείται στα καρδιακά 

τοιχώματα. Η T, που ισούται με το προφορτίο, είναι ανάλογη της 

ενδοκοιλιακής πίεσης Ρr, ανάλογη της ακτίνας r της καρδιακής 

κοιλότητας και αντιστρόφως ανάλογη του πάχους w του καρδιακού 

τοιχώματος. Η εξίσωση είναι: 

 

𝑇 =
𝑃𝑟 × 𝑟

2𝑤
= 𝜋𝜌𝜊𝜑𝜊𝜌𝜏ί𝜊 
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Σταθεροποιώντας την ακτίνα της καρδιακής κοιλότητας δεν αυξάνεται η Τ 

και δεν επάγεται η υπερτροφία του μυοκαρδίου, δηλαδή δεν αυξάνεται το 

w. Η αύξηση του w θα ήταν μια αντίδραση που θα έτεινε να μειώσει τη Τ 

σε μια διατεταμένη καρδιά. Ο υπερτροφικός καρδιακός μυς και η 

αυξημένη Τ ασκούν πίεση στα τοιχώματα των στεφανιαίων αγγείων 

μειώνοντας την αιμάτωση του μυοκαρδίου. 

 

 

Δίχτυ για καρδιακή συμπίεση 

 

 

 Οι δύο τελευταίες μέθοδοι υποστήριξης της κυκλοφορίας, το 

περιοριστικό δίχτυ σε επικαρδιακή θέση και η άμεση καρδιακή συμπίεση, 

μπορούν να συγκεραστούν με αποτέλεσμα μια καινοτόμο μέθοδο MCS. 

Τα τελευταία έτη η καρδιακή συμπίεση με δίχτυ κατασκευασμένο από 

συστελλόμενες ίνες SMA μελετάται σε πειραματικό 

επίπεδο33,138,140,152,158,171. Η χύτευση κραμάτων με συσταλτικές ιδιότητες 

επέτρεψε την κατασκευή μεταλλικών ινών που συστέλλονται σε σημαντικό 

βαθμό και ασκούν αξιόλογη ελκτική δύναμη. Η τοποθέτηση των ινών SMA 

σε επικαρδιακή θέση, δίκην ΤΜ, επιτρέπει τη συμπίεση της 

ανεπαρκούσης καρδιάς και την αύξηση της καρδιακής παροχής. 

Παράλληλα αποτρέπει την καρδιακή διάταση και αυξάνει τη στεφανιαία 

αιμάτωση32. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι δεν προκαλεί νέκρωση ή 

απόπτωση στο επικάρδιο138. 

 

 

Εικόνα 74. Ιστοτεμάχιο δεξιού κόλπου που βρισκόταν σε επαφή με συσκευή τεχνητού 
μυοκαρδίου από ίνες SMA (Atripump). Το βέλος δείχνει την οξεία φλεγμονώδη 
αντίδραση της ζωικής καρδιάς. Ένα λεπτό στρώμα ινικής εναποτέθηκε στο επικάρδιο 
ενώ παρατηρείται ήπια διήθηση από λεμφοκύτταρα. Δεν παρατηρούνται περιοχές 
νέκρωσης ή απόπτωσης. Μεγέθυνση 25x και χρώση ηωσίνης – αιματοξυλίνης 
(biometal muscle). 
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Εικόνα 75. Ιστοτεμάχιο δεξιού κόλπου που βρισκόταν σε επαφή με συσκευή τεχνητού 
μυοκαρδίου από ίνες SMA (Atripump). Το βέλος δείχνει την χρόνια φλεγμονώδη 

αντίδραση της ζωικής καρδιάς. 4 εβδομάδες μετά την εμφύτευση έχει εναποτεθεί ένα 
παχύ στρώμα ινικής. Το εν των βάθει στρώμα (1) είναι περισσότερο ώριμο ενώ στο 
επιπολής στρώμα (2) διακρίνονται ανώριμοι ινοβλάστες και ινική (βέλος). Δεν 
παρατηρούνται περιοχές νέκρωσης ή απόπτωσης. Μεγέθυνση 25x και χρώση ηωσίνης 
– αιματοξυλίνης. 
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Υλικά και Μέθοδοι 
 

 

 

«Χρῲ τοις Θεοίς» 

Σόλων 

 

 

 

 

Οι ίνες SMA 
 

 

Εισαγωγικά για τις ίνες SMA και ιστορικά στοιχεία 
 
 

 Οι προμηθευτές των ινών SMA ήταν η εταιρία TOKI με έδρα στο 

Τόκυο της Ιαπωνίας και η εταιρία Dynalloy με έδρα στο Tustin της 

Καλιφόρνια, ΗΠΑ. Ελήφθησαν ίνες με διάμετρο 50, 75, 100, 150, 200 

και 300μm. Ενδεικτικά η διάμετρος της ανθρώπινης τρίχας είναι περίπου 

50 με 150μm. Παρά τη μικρή διάμετρο και το αμελητέο βάρος τους, όταν 

οι ίνες SMA διαρρέονται από ηλεκτρικό ρεύμα βραχύνονται, 

αναπτύσσοντας σημαντική ελκτική δύναμη. Εάν οι ίνες περιτυλιχθούν 

γύρω από θάλαμο κυκλικής διατομής, όπως μπορεί να θεωρηθεί η 

ανθρώπινη καρδιά, μπορούν να ασκήσουν συμπίεση στο θάλαμο αυτό 

καθώς βραχύνονται. Κατά τη διάρκεια αυτής της συμπίεσης αναπτύσσεται 

τέτοια δύναμη ώστε μια συσκευή από ίνες SMA θα μπορούσε να 

υποβοηθήσει την ανεπαρκούσα καρδιά στο αντλητικό της έργο. Η 

συσκευή αυτή ονομάζεται τεχνητό μυοκάρδιο (ΤΜ) από ίνες SMA και τα 

πρωταρχικά πειράματα έχουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα33,152,155,157-160. 

 Τα κράματα μετάλλων χρησιμοποιούνταν από την προϊστορική 

εποχή όταν ο πρωτόγονος άνθρωπος βρήκε σε μετεωρίτη έτοιμο το κράμα 

σιδήρου – νικελίου344. Ωστόσο, οι ξεχωριστές ιδιότητες των κραμάτων 

έγιναν κατανοητές πολύ αργότερα. Το 1932 ο Ölander ανακάλυψε την 

ψευδοελαστικότητα των κραμάτων χρυσού – καδμίου345. Ενώ ο όρος 

ελαστικότητα αναφέρεται στην έκταση των δεσμών ανάμεσα στα μόρια, ο 

όρος ψευδοελαστικότητα αναφέρεται στην ιδιότητα των SMA να 

μεταβάλλουν την κρυσταλλική τους δομή, και κατ’ επέκταση το μήκος 

τους, όταν ασκείται πάνω τους μια δύναμη. Το 1938 οι Greninger και 

Mooradian μελετώντας το κράμα χαλκού και ψευδαργύρου παρατήρησαν 

την επίδραση των θερμοκρασιακών αλλαγών στο σχήμα του346. Στις αρχές 

της δεκαετίας του 1960 κατασκευάστηκαν SMA από νικέλιο και τιτάνιο με 

την επωνυμία nitinol347. Τα κράματα νικελίου – τιτανίου έχουν πολλές 

εφαρμογές και επιλέχθηκαν για τα πειράματα που διενεργήθηκαν στο ΙΤΕ 

σχετικά με την υποστήριξη της κυκλοφορίας στην καρδιακή ανεπάρκεια. 
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Συστολή και διαστολή των ινών SMA 
 

 

 Οι ίνες SMA σε θερμοκρασία δωματίου ή σώματος βρίσκονται στη 

μαρτενσινική φάση. Ο όρος μαρτενσίτης, προς τιμήν του μεταλλουργού 

Adolf Martens, μπορεί να περιγράψει τη μεταλλική δομή που προκύπτει 

από κρυσταλλικό μετασχηματισμό χωρίς τη διάχυση μορίων. Οι ίνες SMA 

σε μαρτενσινική φάση, δηλαδή σε διαστολή, χαρακτηρίζονται από το 

αρχικό μήκος τους και την ειδική αντίστασή τους. Είναι ευλύγιστες και 

μπορούν να περικυκλώσουν θαλάμους κυκλικής ή ελλειπτικής διαμέτρου. 

Έχουν καλή ηλεκτροαγωγιμότητα και όταν διαρρέονται από ηλεκτρικό 

ρεύμα κατάλληλης έντασης θερμαίνονται έως τη θερμοκρασία μετάβασής 

τους. Ως θερμοκρασία μετάβασης ορίζουμε τη θερμοκρασία κατά την 

οποία μετασχηματίζεται η κρυσταλλική δομή ενός υλικού. Όταν οι ίνες 

SMA θερμανθούν ως τη θερμοκρασία μετάβασης, αλλάζει η κρυσταλλική 

τους δομή και από τη μαρτενσινική φάση μεταπίπτουν στην ωστενιτική 

φάση. Η ωστενιτική φάση, όρος προς τιμήν του μεταλλουργού William 

Chandler Roberts – Austen, περιγράφει την κρυσταλλική δομή υψηλής 

συμμετρίας και συνήθως κυβικού σχήματος που παρουσιάζουν κάποια 

μέταλλα. 

 

 

Εικόνα 76. Σχηματική αναπαράσταση των κρυσταλλικών φάσεων των ινών SMA. Πάνω 
φαίνεται η φάση ωστενίτη. Κάτω δεξιά φαίνεται η φάση μαρτενσίτη εν απουσία 
φορτίου και κάτω αριστερά η φάση μαρτενσίτη παρουσία φορτίου που επιμηκύνει την 
ίνα. Ο όρος ψευδοελαστικότητα αναφέρεται στη μακροσκοπική επιμήκυνση της ίνας 
κατά τη μετάβασή της από τη φάση μαρτενσίτη εν απουσία φορτίου προς τη φάση 
μαρτενσίτη παρουσία φορτίου. Η αύξηση του μήκους δεν οφείλεται σε επιμήκυνση 
των μοριακών δεσμών αλλά σε αλλαγή της κρυσταλλική δομής. Πηγή 
http://en.wikipedia.org/wiki/Nickel_titanium. 
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Για τις ίνες SMA, αυτή η μικροσκοπική αλλαγή στην κρυσταλλική 

δομή τους εκφράζεται μακροσκοπικά ως βράχυνση. Σε αυτή τη βράχυνση 

συμμετέχουν όλα τα μόρια του κράματος, καθ’ όλο το μήκος της ίνας, 

οπότε το s είναι σταθερό ποσοστό του αρχικού μήκους της ίνας, περίπου 

το 4%. Η θερμότητα Q που αναπτύσσεται σε μια ίνα SMA ωμικής 

αντίστασης R όταν αυτή διαρρέεται για χρόνο t από ηλεκτρικό ρεύμα 

έντασης Ι υπολογίζεται από το νόμο του Joule με τη μαθηματική έκφραση: 

 

 

𝑄 = 𝑅𝐼2𝑡 
 

 

 Η διαστολή των ινών SMA γίνεται παθητικά με την αποβολή της 

θερμότητάς τους στο περιβάλλον. Καθώς ψύχονται «θυμούνται» ξανά τη 

μαρτενσινική φάση τους και επιστρέφουν σ’ αυτήν μετά από κάποια 

υστέρηση (σχήμα ). Η συστολή των ινών μπορεί να συμβεί πολύ γρήγορα 

αλλά η διαστολή απαιτεί συνήθως περισσότερο χρόνο. Η διαστολή 

εξαρτάται από το ρυθμό αποβολής θερμότητας, δηλαδή καθορίζεται από 

τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και από τη θερμοαγωγιμότητα των 

περιβαλλόντων μέσων. Όσο πιο λεπτές είναι οι ίνες, τόσο γρηγορότερα 

ψύχονται και διαστέλλονται. Αυτό οφείλεται στον αυξημένο λόγο 

επιφανείας προς μάζα που χαρακτηρίζει τις λεπτότερες ίνες και επιτρέπει 

την ταχύτερη αποβολή της θερμότητας. Αν δ η διάμετρος και L το μήκος 

της ίνας, ο λόγος επιφάνεια προς μάζα δίδεται από τη σχέση: 

 

 
επιφάνεια ίνας

휇ά휁𝛼 ί휈𝛼𝜍
=

𝜋휀𝜌휄𝜑έ𝜌휀휄𝛼 ί휈𝛼𝜍 × 휇ή휅𝜊𝜍 ί휈𝛼𝜍

휀휇𝛽𝛼𝛿ό휈 𝛿휄𝛼𝜏𝜊휇ή𝜍 ί휈𝛼𝜍 × 휇ή휅𝜊𝜍 ί휈𝛼𝜍
=

𝜋𝛿𝐿

𝜋 (
𝛿
2)
2

𝐿

=
1

4𝛿
 

 

 

Το 1/4δ απεικονίζεται με γραφική παράσταση υπερβολής. Οι ίνες 

που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα είχαν θερμοκρασία μετάβασης 

90oC. Η άλλη επιλογή ήταν ίνες με θερμοκρασία μετάβασης στους 70oC, 

που ωστόσο δεν προτιμήθηκαν λόγω της πιο αργής διαστολής τους. 
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Εικόνα 77. Η σιγμοειδής καμπύλη υστέρησης των ινών SMA. Ο ρυθμός μεταβολής της 
βράχυνσης (η εφαπτομένη της καμπύλης) είναι μεγαλύτερος για ορισμένο 
θερμοκρασιακό εύρος που αντιστοιχεί στη γραμμική περιοχή της καμπύλης. Η 
υστέρηση είναι εμφανής καθώς για κάθε θερμοκρασία το μήκος των ινών είναι 
μικρότερο κατά τη διαστολή, δηλαδή η καμπύλη διαστολής είναι πιο αριστερά από την 
καμπύλη συστολής. 

 

 

Εικόνα 78. Συσχέτιση της διαμέτρου της ίνας με το λόγο επιφάνεια προς μάζα. 
Φαίνεται ότι για ίνες με μικρότερη διάμετρο ο λόγος είναι αυξημένος. Αυτό επιτρέπει 
την ταχύτερη αποβολή της θερμότητας, οπότε οι λεπτότερες ίνες διαστέλλονται 
γρηγορότερα. 
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Αντίσταση και δύναμη των ινών SMA  
 

 

Όταν η ίνα βρίσκεται στην ωστενιτική φάση, δηλαδή όταν είναι σε 

συστολή, χαρακτηρίζεται από μια νέα τιμή αντίστασης, χαμηλότερη 

εκείνης σε μαρτενσινική φάση. Η μείωση της αντίστασης των ινών SMA 

κατά τη συστολή τους οφείλεται στην κρυσταλλική δομή της ωστενιτικής 

φάσης και στην αύξηση της διαμέτρου των ινών. Σύμφωνα με την αρχή 

διατήρησης της μάζας, η βράχυνση των ινών οφείλει να συνοδεύεται από 

αύξηση της διαμέτρου τους. Η αύξηση της διαμέτρου δεν γίνεται 

μακροσκοπικά αντιληπτή όπως η βράχυνση του μήκους. Η αυξημένη 

θερμοκρασία κατά την ωστενιτική φάση θα έπρεπε θεωρητικά να αυξήσει 

την αντίσταση, ωστόσο οι υπόλοιποι παράγοντες είναι πιο καθοριστικοί. 

Σε συνάρτηση με το εμβαδόν διατομής, η αντίσταση μιας ίνας είναι 

αντιστρόφως ανάλογή του. Γι’ αυτό οι παχύτερες ίνες χαρακτηρίζονται από 

μικρότερη αντίσταση. 

 Οι ίνες SMA αναπτύσσουν σημαντική ελκτική δύναμη όταν 

βραχύνονται. Η δύναμη αυτή είναι ανάλογη του εμβαδού διατομής τους, 

δηλαδή εξαρτάται από τη διάμετρο δ της ίνας. Το εμβαδόν της κυκλικής 

διατομής των ινών είναι: 

 

 

𝛦 = 𝜋 (
𝛿

2
)
2

 

 

 

Όσο πιο παχιά είναι μια ίνα, τόσο μεγαλύτερη δύναμη ασκεί όταν 

συστέλλεται. Σε σχέση με τις λεπτές ίνες, οι παχύτερες εμφανίζουν 

μικρότερη αντίσταση, ωστόσο απαιτούν ηλεκτρικό ρεύμα μεγαλύτερης 

έντασης. Ανάλογη με το εμβαδόν της κυκλικής διατομής των ινών και την 

ελκτική δύναμη που αναπτύσσεται είναι η ονομαστική ένταση, δηλαδή η 

ενδεικτική τιμή έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος που προτείνει ο 

κατασκευαστής για τη λειτουργία της ίνας. 

 Υπάρχουν εφαρμογές των ινών SMA, όπως η κατασκευή ΤΜ, στις 

οποίες απαιτείται μεγαλύτερη ελκτική δύναμη από όσο μια ίνα προσφέρει. 

Η λύση για αυτήν την περίπτωση είναι είτε η επιλογή παχύτερης, άρα 

δυνατότερης, ίνας είτε η τοποθέτηση παράλληλων ινών. Η ελκτική δύναμη 

που αναπτύσσεται εξαρτάται από το πλήθος των παράλληλων ινών. Η 

ελκτική δύναμη είναι ανάλογη του αθροίσματος των εμβαδών διατομής 

του συνόλου των ινών. Στην περίπτωση που η μετατόπιση που προκαλεί 

μια ίνα SMA δεν επαρκεί, τότε χρειάζεται η τοποθέτηση ίνας μεγαλύτερου 

μήκους ή κατασκευή μηχανισμών που αυξάνουν τη μετατόπιση. 
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Συσχετισμός δύναμης και διαστολικής ταχύτητας 
 

 

 Ο συσχετισμός της ταχύτητας διαστολής και της ασκούμενης 

δύναμης καθόρισε την επιλογή του πάχους των ινών. Όσο πιο παχιά είναι 

μια ίνα, τόσο μεγαλύτερη δύναμη ασκεί αλλά τόσο πιο αργά διαστέλλεται. 

Από την άλλη, οι λεπτότερες ίνες διαστέλλονται γρήγορα αλλά υστερούν σε 

δύναμη. Ως μέση λύση επιλέχθηκαν οι ίνες με πάχος 100μm. Οι ίνες 

αυτές διαστέλλονται σχετικά γρήγορα και ασκούν αξιόλογη δύναμη. 

 Για να κατανοηθεί πληρέστερα η λειτουργία των ινών SMA, αρχικά 

διενεργήθηκαν βασικές μετρήσεις των ικανοτήτων τους. Με ένα σύνολο 

διατάξεων που επέτρεπε τον ακριβή προσδιορισμό του s, της ασκούμενης 

δύναμης, της μεταβαλλόμενης αντίστασης και των επιδράσεων της 

θερμοκρασίας και των διαφόρων τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, 

μελετήθηκαν κάποια δείγματα των ινών. Αυτή η αρχική εμπειρία που 

αποκτήθηκε με τις ίνες και η ανάλυση των μετρήσεων επέτρεψε τον 

καλύτερο σχεδιασμό και εκτέλεση των επόμενων πειραμάτων. 

 

 

 

Πίνακας 17. Χαρακτηριστικά των ινών SMA. Ενδεικτικές τιμές του κατασκευαστή ΤΟΚΙ. 

Διάμετρος Βράχυνση Φορτίο Ένταση Αντίσταση Τάση Ισχύς 

50μm 4% 18 gr 80 mA 528 Ω/m 42 V/m 3,4 W/m 

75μm 4% 35 gr 140 mA 236 Ω/m 35 V/m 4,6 W/m 

100μm 4% 70 gr 200 mA 135 Ω/m 27 V/m 5,4 W/m 

150μm 4% 150 gr 340 mA 61 Ω/m 21 V/m 7,1 W/m 

 

 

 

 

Η στέγαση των ινών SMA 
 

 

Εντός του σώματος οι ίνες οφείλουν να βρίσκονται σε ένα ειδικά 

διαμορφωμένο περιβάλλον έτσι ώστε οι γειτονικοί ιστοί να προστατεύονται 

από το ηλεκτρικό ρεύμα που τις διαρρέει και τη θερμότητα που αποδίδεται. 

Το ειδικό αυτό περίβλημα των ινών θα αποτρέπει τα βραχυκυκλώματα 

εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία της συσκευής και θα έχει ρόλο στη 

διαδικασία απαγωγής της θερμότητας.  

Στα εργαστήρια του ΙΤΕ μελετήθηκαν δύο μέθοδοι για τη στέγαση 

των ινών. Οι ίνες αρχικά τοποθετήθηκαν εντός εύκαμπτων, 

ηλεκτρομονωτικών σωλήνων από τεφλόν. Οι λεπτοί αυτοί σωλήνες είχαν 

εσωτερικό αυλό με διάμετρο λίγο μεγαλύτερη από τη διάμετρο των ινών, 

δηλαδή εκτός από τις ίνες περιείχαν επίσης αέρα. Ο χαμηλός συντελεστής 

τριβής του τεφλόν επέτρεπε την ανεμπόδιστη ολίσθηση των ινών. 
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Η άλλη μέθοδος για τη στέγαση των ινών περιλάμβανε την 

επικάλυψή τους με ένα λεπτό στρώμα σιλικόνης. Για να επιτευχθεί η 

επιθυμητή επικάλυψη οι ίνες βυθίζονταν στην υγρή σιλικόνη, από την 

οποία κατασκευάστηκε και ο θάλαμος στον προσομοιωτή της 

κυκλοφορίας. Κατόπιν αφήνονταν ελεύθερες στον αέρα μέχρι να 

στερεοποιηθεί η σιλικόνη που τους προσέφερε ηλεκτρική μόνωση. 

 

 

Εφαρμογές ινών SMA 
 

 

Εξαιτίας των μοναδικών ιδιοτήτων τους, οι ίνες SMA έχουν βρει 

πολλά πεδία εφαρμογών. Χρησιμοποιούνται στην αεροναυπηγική, στη 

ρομποτική, στην αυτοκινητοβιομηχανία, στις τηλεπικοινωνίες, στις 

σωληνώσεις, στην κατασκευή συστημάτων πυρασφάλειας και 

θερμοπροστασίας, στην ένδυση και τα οπτικά είδη348. Στην ιατρική τα 

SMA βρίσκουν εφαρμογές στην ορθοπεδική, στην οδοντιατρική, στην 

κατασκευή ενδοαγγειακών προθέσεων (stent) ενώ τα τελευταία έτη 

μελετάται η εφαρμογή τους στην υποστήριξη της κυκλοφορίας σε 

καρδιοπαθείς152,163.  

 

 

Κεντρική διάταξη 
 

 

Η κεντρική διάταξη του πειράματος (εικόνα 79) αποτελείται από μια 

μεταλλική πλατφόρμα 8cm × 19cm πάνω στην οποία υπάρχει ένα κάθετο 

στήριγμα εξοπλισμένο με έναν αισθητήρα βάρους (load cell) για την 

μέτρηση των φορτίων της ίνας που δημιουργούν αναρτώμενα βαρίδια. 

Στην άκρη του load cell βρίσκεται ένα άγκιστρο από τον οποίο κρέμεται η 

ίνα SMA από το ένα της άκρο. Το άλλο της άκρο στερεώνεται σε ένα 

κυλινδρικό τύμπανο διαμέτρου 1,5cm που διαθέτει έναν καθρέφτη. Το 

τύμπανο αυτό περιστρέφεται εύκολα ανάμεσα σε δύο δοκούς και διαθέτει 

ένα άγκιστρο για το κρέμασμα βαριδιών. Η σύσπαση της ίνας η οποία είναι 

συνδεδεμένη από το ένα της άκρο σε σταθερό άγκιστρο και από το κάτω 

της άκρο στο περιστρεφόμενο τύμπανο προκαλεί τη στροφή του τυμπάνου 

και την ανύψωση του βαριδίου. Η ταυτόχρονη με το τύμπανο περιστροφή 

του καθρέφτη εκτρέπει μια ακτίνα LASER η οποία προέρχεται από ένα 

δείκτη LASER τοποθετημένο δίπλα στο άγκιστρο. Η εκτρεπόμενη δέσμη 

LASER καταλήγει σε ένα μεταλλικό τόξο (εικόνα 82) κύκλου το οποίο 

βρίσκεται σε απόσταση δύο μέτρων. Ένα παραπέτασμα περιβάλλει την ίνα 

και επιτρέπει τον έλεγχο της περιβαλλοντικής θερμοκρασίας της. 
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Εικόνα 79. Η κεντρική διάταξη. Διακρίνεται η πλατφόρμα, το load cell, το LASER, το 
παραπέτασμα, το κυλινδρικό τύμπανο με τον καθρέπτη και το βαρίδιο. 

 

 

Εικόνα 80. Κοντινή λήψη από την κεντρική διάταξη με το παραπέτασμα 
απομακρυσμένο. Φαίνεται η ίνα SMA να κρέμεται από το άγκιστρο και να καταλήγει 
στο περιστρεφόμενο τύμπανο. 
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Βαθμονομημένο τόξο 
 

 

Το τόξο αυτό είναι βαθμονομημένο σε cm και διαθέτει 13 

φωτοδιόδους. Το τόξο DL’ που διανύει η δέσμη LASER στο τόξο αντιστοιχεί 

σε μια τιμή βράχυνσης της ίνας DL σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο, όπου 

ρ η ακτίνα του τυμπάνου και ρ’ η απόσταση που διανύει η δέσμη LASER 

από το τύμπανο ως το τόξο. Με αυτό το μηχανισμό οι μεταβολές του s των 

ινών μπορούν να μετρηθούν με μεγάλη ακρίβεια αφού η μεγέθυνση της 

κάθε μεταβολής γίνεται κατά 528 φορές (2ρ’/ρ). Έστω αρχικό μήκος ίνας 

Lo και ποσοστό βράχυνσης s. 

 

 

𝐷𝐿 =  (
𝜌

2𝜌′
)𝐷𝐿′ 

 

 

𝑠 =
𝐷𝐿

𝐿0
100% =

(
𝜌
2𝜌′
)𝐷𝐿′

𝐿0
100% =

𝜌

2𝜌′

𝐷𝐿′

𝐿0
100% 

 

 

Εικόνα 81. Επεξηγηματικό σχεδιάγραμμα33 των μετρήσεων με την κεντρική διάταξη και 
το βαθμονομημένο τόξο. 
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Εικόνα 82. Το βαθμονομημένο τόξο σε απόσταση 2m από την κεντρική διάταξη. Το 
περιστρεφόμενο τύμπανο της κεντρικής διάταξης ισαπέχει από κάθε σημείο του 
βαθμονομημένου τόξου. 
 

 

 

 

Φωτοδίοδοι και παλμογράφος 
 

 

Η φωτοδίοδος είναι μια διάταξη που μετατρέπει ένα φωτεινό 

ερέθισμα σε ηλεκτρικό ρεύμα με τη βοήθεια ημιαγωγών. 13 φωτοδίοδοι 

τοποθετήθηκαν στο βαθμονομημένο τόξο και συνδέθηκαν με έναν 

παλμογράφο για τη μέτρηση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο η 

δέσμη LASER προσπίπτει από τη μία φωτοδίοδο στην επόμενη. Με αυτές 

τις χρονικές μετρήσεις μπορεί να εξαχθεί η ταχύτητα με την οποία 

βραχύνεται ή επιμηκύνεται παθητικά η ίνα. Ο τύπος που συσχετίζει το t, 

το DL’ και την ταχύτητα Vel είναι: 

 

 

𝑉𝑒𝑙 =
𝜌

2𝜌′

𝐷𝐿’

𝑡
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Εικόνα 83. Κοντινή φωτογραφική λήψη του βαθμονομημένου τόξου που διακρίνονται 
εμφανώς 2 από τις 13 φωτοδιόδους. Η φωτογραφία αυτή λήφθηκε κατά την 
κατασκευή των πλεξίδων (ανάλυση πλεξίδων παρακάτω). Οι κοχλίες αιωρούνται 
κρεμάμενοι από τα άκρα των ινών – κλώνων της πλεξίδας. Στο κέντρο της φωτογραφίας 
φαίνεται ευκρινώς σε λευκό φόντο η αναπτυσσόμενη πλεξίδα. 

 

 

Εικόνα 84. Ο παλμογράφος που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της ταχύτητας 
συστολής και διαστολής των ινών SMA. 

Φωτοδίοδος  
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Θερμοστάτης 
 

 

Στην κεντρική διάταξη τοποθετήθηκε ένας αισθητήρας 

θερμοκρασίας και δύο παραπετάσματα που διέθεταν αντιστάσεις για την 

θέρμανση της ίνας. Ο αισθητήρας εισήγαγε στον θερμοστατικό ελεγκτή 

δεδομένα για τη θερμοκρασία στο άμεσο περιβάλλον της ίνας και ο 

ελεγκτής διέκοπτε ή συντηρούσε το ηλεκτρικό ρεύμα που διέρρεε τις 

αντιστάσεις. Με αυτόν τον τρόπο ο ελεγκτής διατηρούσε τη θερμοκρασία 

περιβάλλοντος της ίνας με ακρίβεια και επέτρεπε τη μελέτη της 

συμπεριφοράς της σε θερμοκρασία του σώματος. 

 

 

 

 

Ηλεκτρική πηγή σταθερής έντασης και PWM 
 

 

Το ηλεκτρικό ρεύμα που προκαλούσε τη σύσπαση της ίνας στο 

πείραμα προερχόταν από μια πηγή ηλεκτρικού ρεύματος σταθερής 

έντασης. Η τιμή της έντασης ρυθμιζόταν χειρωνακτικά από 0 μέχρι 200mA 

(Imax) και παρέμενε σταθερή κατά τη διάρκεια του κάθε πειράματος. Ο 

ελεγκτής (εικόνα 91) καθόριζε τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία η 

συσκευή θα διαρρεόταν από ηλεκτρικό ρεύμα (ενεργό σύστημα) ή δεν θα 

διαρρεόταν (ανενεργό σύστημα). Η διαμόρφωση του πλάτους (χρονική 

διάρκεια) των ηλεκτρικών παλμών ονομάζεται PWM (pulse width 

modulation). Η ενεργός τιμή Ief του ηλεκτρικού ρεύματος εξαρτάται από 

το Imax και από το πλάτος των παλμών. Κυμαίνεται από 0, εάν το σύστημα 

είναι συνεχώς ανενεργό, μέχρι Imax, εάν το σύστημα είναι συνεχώς ενεργό. 

Το ton (χρονικό διάστημα που το σύστημα παραμένει ενεργό) και το toff 

(χρονικό διάστημα που το σύστημα παραμένει ανενεργό) καθορίζουν το 

duty cycle (DC), δηλαδή το ποσοστό της περιόδου που το σύστημα είναι 

ενεργό. Ισχύει: 

 

 

𝐷𝐶 =
𝑡𝑜𝑛

𝑡𝑜𝑛 + 𝑡𝑜𝑓𝑓
100% 

 

 

𝐼𝑒𝑓 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 × 𝐷𝐶 
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Εικόνα 85. Γραφική αναπαράσταση του PWM. Το DC λαμβάνει τιμές από 0 έως 100%. 
 

 

Εικόνες 86 και 87. Οι δύο γραφικές παραστάσεις είναι ισοδύναμες. Στη γραφική 
παράσταση αριστερά απεικονίζεται η πραγματική κυματομορφή του ηλεκτρικού 
ρεύματος το οποίο λαμβάνει μόνο τις τιμές 0 και Imax. Φαίνεται ότι το ton διαρκεί 
τριπλάσιο χρόνο από το toff, επομένως το DC είναι 75%. Στη γραφική παράσταση δεξιά 
απεικονίζεται η ενεργός τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος Ief. Φαίνεται ότι η τιμή της Ief 

είναι το 75% της τιμής του Imax. 
 

 

Εικόνα 88. Οι πηγές ηλεκτρικού ρεύματος. Αριστερά απεικονίζεται η δεξαμενή με τον 
κρουνό της που ελέγχει τη ροή του νερού διαμέσου του σωλήνα εισόδου προς το 
θάλαμο στο κατώτερο επίπεδο του εργαστηριακού πάγκου (δεν απεικονίζεται). Δεξιά 
κάτω απεικονίζεται η πηγή σταθερής τάσης, πάνω της ένας ψηφιακός μετρητής και 
ακόμα πιο πάνω η πηγή σταθερής έντασης. Στο μέσον της εικόνας βρίσκεται ο 
ογκομετρικός κύλινδρος και οι δύο ανεπίστροφες βαλβίδες με τα αντιπαράλληλα βέλη. 
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Current Shaping και πρόγραμμα ελεγκτή 
 

 

Το CS είναι η διαμόρφωση του ηλεκτρικού ρεύματος με χρονικά 

μεταβαλλόμενο PWM. Το CS επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο της συστολικής 

ταχύτητας των ινών SMA. Ακολουθεί σχηματική επεξήγηση του CS με 

παράδειγμα. Οι δύο επόμενες γραφικές παραστάσεις αναπαριστούν το ίδιο 

ηλεκτρικό ρεύμα. 

 

 

Εικόνα 89. CS. Η πραγματική κυματομορφή του ηλεκτρικού ρεύματος. Για tpeak το DC 
είναι 100% και στη γραφική αναπαράσταση φαίνεται ένα πλατύ, σκούρο φαιό 

ορθογώνιο. Το Ief είναι το Imax x DCpeak = Imax x 100% = Imax. Αμέσως μετά, για thold, το DC 
είναι 50% και στη γραφική αναπαράσταση φαίνονται παρατεταγμένα επιμήκη 
ορθογώνια με ίσο πλάτος και ύψος. Αυτά τα ορθογώνια ισαπέχουν (αφού ton = toff) και 
χρωματίζονται ανοιχτό φαιό. Το Imax μεταβλήθηκε και ισούται με Imax x DChold = Imax x 
50% = 0,5 Imax. 
 

 

Εικόνα 90. CS. Η ισοδύναμη κυματομορφή του ηλεκτρικού ρεύματος. Για κάθε χρονικό 
διάστημα αντιστοιχεί διαφορετικό Ief. Για DCpeak = 100%, τότε Ιef = Imax. Για DChold = 50%, 
τότε Ief = 0,5 Imax. Αυτή η γραφική παράσταση είναι ισοδύναμη της προηγούμενης. 
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Οι παράμετροι του CS εισάγονται από τον υπολογιστή στο 

πρόγραμμα που είναι γραμμένο στον ελεγκτή. Οι παράμετροι αυτοί 

σημειώνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 
 

Πίνακας 18. Οι παράμετροι του CS. Οι παράμετροι με * υπολογίζονται αυτόματα από 
τις υπόλοιπες τιμές. 

Σύμβολα Παράμετροι Τιμές 

BPM συχνότητα κύκλων συστολής – διαστολής  

Crdon max η μισή περίοδος * msec 

Crdon χρόνος ηλεκτρικής διέγερσης ≤ Crdon max msec 

tpeak η διάρκεια του υψηλού ρεύματος msec 

DCpeak το DC του υψηλού ρεύματος 0 – 99% 

thold η διάρκεια του χαμηλού ρεύματος * msec 

DChold το DC του χαμηλού ρεύματος 0 – 99% 

 

 

 

 

Ελεγκτής και φορητός υπολογιστής 
 

 

Εικόνα 91. Ο ελεγκτής διέθετε μία κρυσταλλοτρίοδο επίδρασης πεδίου (field effect 
transistor – FET). Το FET δεν απεικονίζεται. Βρίσκεται κάτω από την οθόνη που 
αναγράφει τις παραμέτρους λειτουργίας. 
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Εικόνα 92. Κάτω δεξιά απεικονίζεται το ΤΜ να περιβρογχίζει τον κυλινδρικό, λευκό 
θάλαμο σιλικόνης του οποίου το επίπεδο γείσο έχει εγκλωβιστεί ανάμεσα στις δύο 
τετράγωνες πλάκες ερτασετάλ. Η κάτω πλάκα διαθέτει μια μεγάλη οπή για να 
υποδέχεται το θάλαμο και η άνω πλάκα δύο μικρότερες οπές για τις ανεπίστροφες 
βαλβίδες. Τα καλώδια που καταλήγουν στο ΤΜ έχουν συνδεθεί με τον ελεγκτή (κάτω 
αριστερά) που λαμβάνει εντολές από το φορητό υπολογιστή. 
 

 

Εικόνα 93. Αριστερά απεικονίζεται η κεντρική διάταξη πάνω στη μεταλλική σκάλα και 
σε απόσταση 2m από το βαθμονομημένο τόξο (δεν απεικονίζεται). Δεξιά βρίσκεται ο 
υπολογιστής και αμέσως δίπλα του ο ελεγκτής. Δίπλα στον ελεγκτή βρίσκεται η πηγή 
ηλεκτρικού ρεύματος και μπροστά της το μεταλλικό κουτί του θερμοστάτη. Η κίτρινη 
συσκευή με τη μαύρη οθόνη είναι ο ψηφιακός πολυμετρητής. 
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Ηλεκτρική πηγή σταθερής τάσης και ψηφιακός πολυμετρητής 
 

 

Για τις μετρήσεις της μεταβαλλόμενης R των ινών κατά τη διάρκεια 

των αλλαγών του μήκους τους χρησιμοποιήθηκε μια ηλεκτρική πηγή 

σταθερής τάσης (εικόνα 88) και ένας ψηφιακός πολυμετρητής (εικόνα 93). 

Η ηλεκτρική πηγή σταθερής τάσης επιτρέπει τη ρύθμιση του V στα άκρα 

της ίνας και ο ψηφιακός πολυμετρητής μετράει, μεταξύ άλλων, την ένταση 

του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει την ίνα. Γνωρίζοντας το V και το Ι, 

υπολογιζόταν η μεταβαλλόμενη R σύμφωνα με τον τύπο: 

 

 

𝑅 =
𝑉

𝐼
 

 

 

 

Εκτέλεση αρχικών πειραμάτων 
 

 

Με τον εξοπλισμό που περιεγράφηκε παραπάνω έγιναν ακριβείς 

μετρήσεις του s των ινών, της ασκούμενης δύναμης, της μεταβαλλόμενης 

R και των επιδράσεων από την αλλαγή της θερμοκρασίας και της έντασης 

του ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

 

Strain και καμπύλες υστέρησης 
 

 

Αρχικά έγιναν μετρήσεις του s των ινών και σχεδιάστηκαν οι 

καμπύλες υστέρησής τους. Η κεντρική διάταξη με την ίνα SMA 

τοποθετήθηκε σε υπερυψωμένη θέση έτσι ώστε ο περιστρεφόμενος 

καθρέπτης της να απέχει 2m από το βαθμονομημένο τόξο. Ο καθρέπτης 

βρισκόταν στο κέντρο του νοητού κύκλου που σχημάτιζε η προέκταση του 

βαθμονομημένου τόξου. Αναρτήθηκαν τα κατάλληλα βαρίδια και τα άκρα 

της ίνας συνδέθηκαν με την πηγή σταθερής έντασης, τον ελεγκτή και τον 

υπολογιστή. Από τον υπολογιστή εισάγονταν στον ελεγκτή οι διάφορες 

τιμές του DC που καθόριζαν το επί τοις εκατό ποσοστό του Imax της πηγής 

που θα διέρρεε την ίνα. Το Imax ήταν η ονομαστική τιμή της έντασης του 

ηλεκτρικού ρεύματος που καθοριζόταν από τον κατασκευαστή. Έτσι το Ief 

που διέρρεε την ίνα λάμβανε τιμές ανάμεσα στο 0 και στο Imax. Για κάθε 

τέτοια τιμή ρεύματος μετριόταν το προκαλούμενο s. 

 

 

𝐼𝑒𝑓 = 𝐼𝑚𝑎𝑥𝐷𝐶  
0≤𝐷𝐶≤100%
⇒          0 ≤ 𝐼𝑒𝑓 ≤ 𝐼𝑚𝑎𝑥 
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Ταχύτητα ινών 
 

 

Για τη μέτρηση της ταχύτητας συστολής και διαστολής των ινών ο 

παλμογράφος συνδέθηκε με τις φωτοδιόδους. Οι παράμετροι του 

ηλεκτρικού ρεύματος που προκαλούσαν τη συστολή των ινών 

καθορίζονταν με τη μέθοδο του CS, οπότε μελετήθηκε η επίδραση του 

ρεύματος συστολής στην ταχύτητα σύσπασης. Αν και η διαστολή των ινών 

είναι παθητικό φαινόμενο που εκκινεί όταν παύει η ροή του ηλεκτρικού 

ρεύματος, μελετήθηκε επίσης η επίδραση του ρεύματος συστολής στην 

ταχύτητα διαστολής. Με την παρουσία αρκετών φωτοδιόδων δόθηκε η 

δυνατότητα υπολογισμού της ταχύτητας συστολής ή διαστολής της ίνας σε 

διάφορα τμήματα της κίνησής της. 

 

 

Μεταβαλλόμενη ωμική αντίσταση 
 

 

Για τη μέτρηση των μεταβολών της R χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρική 

πηγή σταθερής V. Στα άκρα της ίνας εφαρμοζόταν V ρυθμιζόμενη 

χειρωνακτικά από την πηγή. Στο κύκλωμα είχε συνδεθεί ο ψηφιακός 

πολυμετρητής οπότε η I του ηλεκτρικού ρεύματος αναγραφόταν στην 

οθόνη του. Γνωρίζοντας την V και την Ι του ηλεκτρικού ρεύματος, 

υπολογιζόταν η μεταβαλλόμενη αντίσταση R σύμφωνα με τον τύπο R = V 

/ I. Παράλληλα λαμβάνονταν μετρήσεις του s καθώς η ίνα βρισκόταν στην 

κεντρική διάταξη και οι αλλαγές του μήκους της εκτρέπαν τη δέσμη 

LASER. Ο συσχετισμός των μεταβολών του s και της R οδήγησε στο 

σχεδιασμό των αντίστοιχων γραφικών παραστάσεων. 

Για τη μέτρηση των μεταβολών της R στην περίπτωση επιμήκυνσης 

της ίνας δεν χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρική πηγή αλλά ο ψηφιακός 

μετρητής και βαρίδια γνωστής μάζας. Καθώς τα βαρίδια επιμηκύναν την 

ίνα (αρνητικό s), καταγραφόταν η R και η μετακίνηση της δέσμης LASER 

στο βαθμονομημένο τόξο. Οι τριάδες αριθμών που προέκυψαν συνέδεαν 

το φορτίο της ίνας με την αντίστοιχη R και επιμήκυνση. 

 

 

Έλεγχος της θερμοκρασίας 
 

 

Με τα παραπετάσματα γύρω από την ίνα, το ψηφιακό θερμόμετρο 

και τον θερμοκρασιακό ελεγκτή μελετήθηκε η συμπεριφορά των ινών σε 

διαφορετικές περιβαλλοντικές θερμοκρασίες. Οι θερμοκρασίες που 

επιλέχθηκαν αφορούσαν τη φυσιολογία και παθοφυσιολογία του 

ανθρώπινου σώματος με σκοπό να αποσαφηνιστεί η επίδραση των αλλαγών 

της σωματικής θερμοκρασίας στη λειτουργία των ινών. Οι ίνες 

δοκιμάστηκαν από τους 23 μέχρι τους 42oC. 
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Καταναλισκόμενη και αποδιδόμενη ενέργεια 
 

 

Όσον αφορά την καταναλισκόμενη ενέργεια Ei (energy input), οι 

υπολογισμοί στηρίχθηκαν στις γραφικές παραστάσεις του CS. Η ενέργεια 

που καταναλώνεται σε χρονικό διάστημα Τ εξαρτάται από την τάση V, την 

ένταση Imax και το DC για κάθε χρονική περίοδο. 

 

 

𝐸𝑖𝑛 = 𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥𝐷𝐶𝑝𝑒𝑎𝑘𝑡𝑝𝑒𝑎𝑘 + 𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥𝐷𝐶ℎ𝑜𝑙𝑑𝑡ℎ𝑜𝑙𝑑 

 

 

Η αποδιδόμενη ενέργεια Eo (energy output) σε αυτή τη σειρά πειραμάτων 

υπολογιζόταν ως το γινόμενο της ασκούμενης δύναμης F, δηλαδή του 

φορτίου σε gram – force, επί τη μετατόπιση (βράχυνση της ίνας) ή DL. Η 

απόδοση n του συστήματος είναι ο λόγος της αποδιδόμενης ενέργειας 

προς την καταναλισκόμενη ενέργεια. 

 

 

𝐸𝑜 = 𝐹 × 𝐷𝐿           𝑛 =
𝐸𝑜
𝐸𝑖

 

 

 

 

Το τεχνητό μυοκάρδιο 
 

 

Η κατασκευή του τεχνητού μυοκαρδίου 
 

 

Μια απλή συσκευή συμπίεσης κατασκευάστηκε με ίνες SMA. 6 ίνες 

με μήκος περίπου 34cm έκαστη τοποθετήθηκαν παράλληλα και τα άκρα 

τους στερεώθηκαν με κοχλίες σε δύο επιμήκεις πλάκες ερτασετάλ. Το 

πολυμερές υλικό πολυακετάλη (ερτασετάλ) επιλέχθηκε επειδή είναι 

ελαφρύ, ηλεκτρομονωτικό, έχει εύκολη επεξεργασία και χαμηλή τιμή. 

Αυτές οι δύο πλάκες συνδέονταν επίσης με κοχλία, οι στροφές του οποίου 

ρύθμιζαν τη μεταξύ τους απόσταση. Όταν οι πλάκες ερτασετάλ ήταν 

συνδεδεμένες, σχημάτιζαν μαζί με τις ίνες μία κυλινδρική συσκευή. Η 

διάμετρος αυτής της συσκευής, και κατ’ επέκταση ο εσωκλειόμενος όγκος 

της, μειωνόταν όταν τη διέρρεε ηλεκτρικό ρεύμα. Η περιφέρεια του ΤΜ με 

τις ίνες σε διαστολή ήταν περίπου 34,5cm και με τις ίνες σε συστολή ήταν 

περίπου 33cm. Εάν η συσκευή περιέκλειε ένα συμπιέσιμο θάλαμο, τότε 

η συστολή των ινών θα είχε συμπιεστικό αποτέλεσμα στο θάλαμο αυτό. 

Συνεπώς αυτή η συσκευή μπορεί να χαρακτηριστεί ΤΜ και να ασκήσει 

επικαρδιακή συμπίεση εάν τοποθετηθεί πέριξ των κοιλιών. Η διαδικασία 

αυτή προσομοιάζει με τις καρδιακές μαλάξεις σε μια ανεπαρκούσα καρδιά. 
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Η ωμική αντίσταση τεχνητού μυοκαρδίου 
 

 

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, μια ίνα πάχους 100μm έχει 

ονομαστική τιμή Ι = 200mA και η R είναι 135Ω ανά m. Αν κάθε μία από 

τις 6 παράλληλες ίνες του ΤΜ διαρρέεται από 200mA, τότε στα άκρα της 

συσκευής η Ι θα είναι 1,2Α (6 × 200mA). Η κάθε ίνα έχει μήκος 34cm 

οπότε παρουσιάζει R = 45,9Ω (135Ω/m × 0,34cm) έκαστη. Αφού οι 6 ίνες 

είναι παράλληλες, η αντίσταση του ΤΜ είναι RΤΜ = 7,65Ω. Η ολική 

αντίσταση Rολική προκύπτει εάν συνυπολογίσουμε, βάσει των 

πειραματικών αποτελεσμάτων, και τις R των υπολοίπων τμημάτων του 

κυκλώματος. 

 

 
1

𝑅𝛵𝛭
=
1

𝑅
+
1

𝑅
+
1

𝑅
+
1

𝑅
+
1

𝑅
+
1

𝑅
=
6

𝑅
      𝑅𝛵𝛭 =

𝑅

6
=
45,9𝛺 

6
= 7,65Ω  

 

 

𝑅𝜊𝜆𝜄𝜅ή = 7,92𝛺 

 

 

Εικόνα 94. Κοντινό πλάνο στο ΤΜ και το κούμπωμά του. Οι 6 παράλληλες ίνες 
περιβρογχίζουν το θάλαμο και στερεώνονται στις δύο πλάκες ερτασετάλ. Στο μέσο 
τους διακρίνεται ο κοχλίας που καθορίζει την μεταξύ τους απόσταση. 
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Ο θάλαμος 
  

 

Η κατασκευή και οι διαστάσεις του θαλάμου 
 

 

Ένας συμπιέσιμος θάλαμος κατασκευάστηκε από υγρή σιλικόνη με 

θερμοκρασία βουλκανισμού τη θερμοκρασία δωματίου. Βουλκανισμός 

ονομάστηκε αρχικά η χημική επεξεργασία του ακατέργαστου καουτσούκ 

με θείο για την αύξηση της αντοχής του. Ο όρος περιγράφει επίσης τη 

δημιουργία χημικών δεσμών μεταξύ των αλύσων των πολυμερισμένων 

υλικών με αποτέλεσμα τη βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων. Η υγρή 

σιλικόνη RTV (room temperature vulcanization) έλαβε το επιθυμητό 

σχήμα με τη βοήθεια ενός εκμαγείου και ενός συστήματος περιστροφής. 

Το σχήμα του εκμαγείου ήταν εν μέρει κυλινδρικό και εν μέρει 

ημισφαιρικό, δηλαδή θύμιζε το σχήμα μιας σφαίρας όπλου. 

 

 

Εικόνα 95. Απόσπασμα από βίντεο που λήφθηκε κατά τη διάρκεια της κατασκευής του 
θαλάμου σιλικόνης. Ένα μοτέρ που συγκρατείται πλάγια περιστρέφει το θάλαμο με 
σκοπό την ομοιόμορφη κατανομή της σιλικόνης. 
 

 

Το σχήμα του θαλάμου από σιλικόνη RTV ήταν κυλινδρικό με 

αποστρογγυλεμένη τη μία άκρη του. Από την άλλη άκρη διέθετε επίπεδο 

γείσο. Ο επιμήκης άξονας του θαλάμου ήταν περίπου 12cm ενώ η 

διάμετρός του ήταν 11cm για να προσομοιάζει σε μια ελαφρώς 

διατεταμένη καρδιά. Τα τοιχώματα ήταν εύκολα συμπιέσιμα και διέθεταν 

μια ήπια τάση επαναφοράς στο αρχικό μη παραμορφωμένο σχήμα. Η 

περιφέρεια του θαλάμου ήταν ίση με την περιφέρεια του ΤΜ, περίπου 

34,5cm, οπότε εάν το ΤΜ τοποθετείτο πέριξ του θαλάμου μπορούσε να τον 

συμπιέσει. Αν περιφέρεια Π, χωρητικότητα Vol και επιμήκης άξονας y τότε: 
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𝛱 = 𝜋𝑑 = 3,14 × 11𝑐𝑚 = 34,5𝑐𝑚 

 

 

𝑉𝑜𝑙 = 𝜋 (
𝑑

2
)
2

𝑦 = 3,14 × (
11𝑐𝑚

2
)
2

× 12𝑐𝑚 ≅ 1140𝑚𝑙 

 

 

Κατασκευαστικοί λόγοι χαμηλής παροχής 
 

 

 Στα πρωταρχικά πειράματα συμπίεσης του θαλάμου από το ΤΜ 

μετρήθηκαν ιδιαίτερα χαμηλές παροχές. Ο θάλαμος παραμορφωνόταν με 

ανεπιθύμητο τρόπο, η ημισφαιρική άκρη του προεκτεινόταν ενώ η 

περιφέρειά του διογκωνόταν στα σημεία που δεν έρχονταν σε επαφή με το 

ΤΜ. Για να αντιμετωπιστεί η ανεπιθύμητη παραμόρφωση ο θάλαμος 

εξοπλίστηκε με μια λεπτή ζώνη από γύψο που περιτύλιξε την περιοχή 

άνωθεν του ΤΜ και από ένα σχεδόν ημισφαιρικό κομμάτι γύψου που 

τοποθετήθηκε στο κάτω άκρο του θαλάμου και συγκρατήθηκε εκεί με μια 

μεταλλική τετράγωνη πλάκα. 

Άλλη αιτία χαμηλής παροχής ήταν η τεχνική της συμπίεσης. Ο 

θάλαμος είχε κυκλική διατομή και οι κυκλοτερώς τοποθετημένες ίνες 

βραχύνονταν ομοιόμορφα καθ’ όλο το μήκος τους. Όπως η αψίδα στην 

αρχιτεκτονική διαμοιράζει το υπερκείμενο βάρος της και δεν καταρρέει, 

έτσι και το τοίχωμα σιλικόνης με κυκλική διατομή αντιστεκόταν στη 

συμπίεση. Για να υπερνικηθεί αυτό το πρόβλημα εισήχθησαν ευένδοτα 

σημεία κατά την περιφέρεια του θαλάμου με την τοποθέτηση μικρών 

κυλίνδρων μεταξύ σιλικόνης και ινών. Στα σημεία επαφής των κυλίνδρων 

με τη σιλικόνη, ο θάλαμος έχανε την κυκλική διατομή του και γι’ αυτό 

κατέρρεε εύκολα. 

Ακόμα μια αιτία χαμηλής παροχής ήταν η αυξημένη Τ του θαλάμου. 

Σύμφωνα με το νόμο του Laplace: 

 

 

𝑇 =
𝑃𝑟 × 𝑟

2𝑤
 

 

 

Για να μειωθεί το T τοποθετήθηκαν ανελαστικές ζώνες γύρω από το θάλαμο 

με σκοπό παρεμποδιστεί η αμυδρή αλλά υπολογίσιμη διάταση του 

θαλάμου και ενδεχομένως να αυξηθεί, έστω περιοχικά, το w. Τέλος, για 

να μειωθεί ο όγκος του νερού, βυθίστηκε στο εσωτερικό του θαλάμου ένα 

κυλινδρικό αντικείμενο. Το νέο σχήμα που λάβαινε η υδάτινη μάζα στο 

εσωτερικό του θαλάμου αναμενόταν να μειώσει την αντίθλιψη. Αντίθλιψη 

ονομάζεται η ενδογενής αντίσταση που εμφανίζει ένα σύστημα και 

αντιτίθεται στη ροή που προκαλεί η επίδραση μιας εξωγενούς πίεσης. 
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Εικόνα 96. Ο συμπιέσιμος θάλαμος (δεξιά) βρίσκεται στερεωμένος ανάμεσα στις δύο 
πλάκες ερτασετάλ. Ανάμεσα στις πλάκες διακρίνεται το επίπεδο γείσο του θαλάμου. 
Στις δύο οπές της μιας πλάκας ερτασετάλ ενσφηνώνονται στεγανά οι δύο 
ανεπίστροφες βαλβίδες. Τα βέλη στις βαλβίδες φανερώνουν την επιτρεπόμενη φορά 
της ροής. 
 

    

Εικόνα 97. Λόγω της ανεπιθύμητης παραμόρφωσης του θαλάμου κατά τη διάρκεια των 
συμπιέσεων ελήφθησαν τα παρακάτω περιοριστικά μέτρα. Μια λεπτή ζώνη από γύψο 
περιτύλιξε την περιοχή άνωθεν του ΤΜ. Ένα σχεδόν ημισφαιρικό κομμάτι γύψου 
τοποθετήθηκε στο κάτω άκρο του θαλάμου και συγκρατήθηκε εκεί με μια μεταλλική 
τετράγωνη πλάκα. 
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Προσομοιωτής κυκλοφορίας 
 

 

Η σύνδεση του θαλάμου στον προσομοιωτή της κυκλοφορίας 
 

 

 Το ΤΜ περιτυλίχθηκε γύρω από το θάλαμο σιλικόνης και ο θάλαμος 

συνδέθηκε με έναν προσομοιωτή της κυκλοφορίας. Με τη διάταξη αυτή 

διερευνήθηκε η αντλητική λειτουργία του ΤΜ. Καθώς το ηλεκτρικό ρεύμα 

διέρρεε το ΤΜ, οι ίνες συστέλλονταν και συμπίεζαν το θάλαμο. Η συμπίεση 

είχε ως αποτέλεσμα να εκτοπίζεται νερό από το εσωτερικό του θαλάμου 

και να δημιουργείται υδατική ροή στους σωλήνες του κυκλώματος 

προσομοίωσης της κυκλοφορίας.  

 Ο προσομοιωτής της κυκλοφορίας αποτελείτο από αρκετά στοιχεία. 

Δύο τετράγωνες πλάκες ερτασετάλ είχαν σχεδιαστεί για να συγκρατούν το 

θάλαμο και να εξασφαλίζουν στεγανότητα. Οι πλάκες συνδέονταν μεταξύ 

τους με κοχλίες και περικόχλια στις τέσσερις γωνίες τους. Η μία πλάκα 

διέθετε 2 οπές κατάλληλης διαμέτρου για την τοποθέτηση ανεπίστροφων 

βαλβίδων και τη διασφάλιση της μονόδρομης ροής. Η άλλη πλάκα διέθετε 

μία μεγαλύτερη οπή για την υποδοχή του θαλάμου. Το γείσο του θαλάμου 

ήταν εντελώς επίπεδο λόγω της κατασκευής του σε επίπεδο εκμαγείο και 

πιεζόταν ερμητικά στο διάκενο μεταξύ των πλακών. Οι κοχλίες που 

στερέωναν τις δύο πλάκες ήταν ιδιαίτερα επιμήκεις και συγκρατούσαν το 

θάλαμο κάποια εκατοστά ψηλότερα από το επίπεδο του εργαστηριακού 

πάγκου. 

 

 

Βαλβίδες, σωλήνες, δεξαμενή και ογκομετρικός σωλήνας 
 

 

 Οι δύο ανεπίστροφες βαλβίδες συνέδεαν το θάλαμο με δύο σωλήνες. 

Η βαλβίδα εξόδου συνδεόταν με τον σωλήνα εξόδου που κατέληγε σε έναν 

ογκομετρικό κύλινδρο για τις μετρήσεις της παροχής. Η βαλβίδα εισόδου 

συνδεόταν με το σωλήνα εισόδου και εξασφάλιζε την ροή νερού από μια 

υπερυψωμένη δεξαμενή προς στο θάλαμο. Καθώς το ΤΜ συμπίεζε το 

θάλαμο, το νερό που εκτοπιζόταν άνοιγε τη βαλβίδα εξόδου και κατέληγε 

στον ογκομετρικό κύλινδρο. Κατά τη διαστολή του ΤΜ το νερό που είχε 

εκτοπιστεί αντικαθίστατο από νερό της δεξαμενής που διοχετευόταν μέσω 

της βαλβίδας εισόδου. 
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Προφορτίο και μεταφορτίο 
 

 

Το μεταφορτίο στον προσομοιωτή της κυκλοφορίας, δηλαδή η πίεση 

στο σωλήνα εξόδου που έπρεπε να υπερνικήσει το ΤΜ για να δημιουργήσει 

ροή ύδατος, εξαρτιόταν από τη στάθμη του νερού στο σωλήνα εξόδου. 

Αντίθετα με το μεταβλητό μεταφορτίο, το προφορτίο ήταν σχετικά σταθερό. 

Ο θάλαμος σιλικόνης δεν μπορούσε να διαταθεί ιδιαίτερα και το ΤΜ που 

τον περιβρόγχιζε εμπόδιζε την διάτασή του. Εντούτοις, οι μικρές 

μεταβολές του προφορτίου θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στα 

πειράματα. 

   

 

Εικόνα 98. Το ΤΜ γύρω από το θάλαμο σιλικόνης. Διακρίνεται πίσω στο κέντρο ο 
ελεγκτής και δεξιά ο υπολογιστής. Ανάμεσα στις ίνες και στο θάλαμο έχουν 

τοποθετηθεί 4 μικροί δοκοί για να επιτυγχάνεται η κατάρρευση του θαλάμου. Χωρίς 
τους δοκούς που εισάγουν ευένδοτες περιοχές στο τοίχωμα σιλικόνης, ο κυκλικής 
διατομής θάλαμος αντιστέκεται στη συμπίεση όπως η αψίδα αντιστέκεται στην 
κατάρρευση από το υπερκείμενο βάρος. 
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Εικόνα 99. Απόσπασμα από βίντεο με το ΤΜ σε λειτουργία. Δεξιά μπροστά φαίνεται ο 
ογκομετρικός σωλήνας και αριστερά πίσω το ΤΜ γύρω από το θάλαμο. Οι βαλβίδες 
είναι σφηνωμένες στις οπές του ερτασετάλ και εντός αυτών βρίσκονται οι σωλήνες 
εισόδου και εξόδου. Η παροχή φαίνεται περίπου 750ml. 
 

 

Εικόνα 100. Ο προσομοιωτής της κυκλοφορίας με το ΤΜ. Στο σωλήνα εξόδου 
διακρίνεται η στάθμη του νερού αρκετά cm χαμηλότερα από το υψηλότερο σημείο 
του σωλήνα. Αυτή η υψομετρική διαφορά προσδιορίζει το μεταφορτίο. 
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Εκτέλεση πειραμάτων παροχής 
  

 

Με την κατάλληλη σύνδεση του ΤΜ, του θαλάμου, του προσομοιωτή 

της κυκλοφορίας, της ηλεκτρικής πηγής, του ελεγκτή και του υπολογιστή 

επετράπη η εκτέλεση των πειραμάτων παροχής. Σε αυτά τα πειράματα 

διερευνήθηκε η αντλητική ικανότητα του ΤΜ και ο ογκομετρικός σωλήνας 

εξυπηρετούσε την ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων. Από τον 

υπολογιστή εισάγονταν οι παράμετροι λειτουργίας του ΤΜ. Με την 

τροποποίηση αυτών των παραμέτρων και την καταγραφή των εκάστοτε 

παροχών εξάχθηκαν πολύτιμα συμπεράσματα για τις δυνατότητες των ινών 

και τους περιορισμούς στη χρήση τους. 

 

 

Εικόνα 101. Σχηματική αναπαράσταση των συνδέσεων στα πειράματα παροχής. Η 
καρδιά στο κέντρο της εικόνας αναπαριστά το θάλαμο ή την ανεπαρκούσα καρδιά. Το 
ΤΜ, είναι συνδεδεμένο με τον ελεγκτή που λαμβάνει εντολές από τον υπολογιστή και 
ηλεκτρικό ρεύμα από την πηγή. Ο θάλαμος συμπιέζεται και το νερό προωθείται από 
τη δεξαμενή προς τον ογκομετρικό σωλήνα. 
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Οι πλεξίδες 
 

 

Το σκεπτικό σχετικά με την πλέξη των ινών 
 

 

 Το βασικότερο πρόβλημα των ινών είναι η σχετικά αργή διαστολή 

τους, όπως αυτό έγινε αντιληπτό με τα πειράματα παροχής. Το 

διακύβευμα σε in vivo χρήση του ΤΜ θα ήταν ο περιορισμός της 

καρδιακής διαστολής σε περίπτωση που τα καρδιακά τοιχώματα 

διαστέλλονται με μεγαλύτερη ταχύτητα από τις ίνες. Για να επιτευχθούν 

υψηλότερες ταχύτητες διαστολής κατασκευάστηκαν πλεξίδες ινών με 

ειδική τεχνική. 

 Μια πλεξίδα ινών, με διάμετρο κάθε ίνας δ, συμπεριφέρεται σαν 

μονήρη ίνα. Η ελκτική δύναμη που αναπτύσσει και η ονομαστική Ι είναι 

οι ίδιες με μια μονήρη ίνα, διαμέτρου Δ, με το ίδιο εμβαδόν διατομής. 

Αφού αμφότερες λειτουργούν με την ίδια ονομαστική Ι και εμφανίζουν την 

ίδια R λόγω ίσου εμβαδού διατομής, παράγεται ισόποση θερμότητα κατά 

τη συστολή τους. Η διαφορά τους, εντέλει, έγκειται στη μεγαλύτερη 

επιφάνεια που διαθέτει η πλεξίδα. Για τη μονήρη ίνα η περιφέρεια είναι 

κυκλική ενώ για την πλεξίδα θυμίζει σχήμα άνθους με τις συρρέουσες 

καμπύλες και γι’ αυτό είναι μεγαλύτερη. Αυτό επιτρέπει στην πλεξίδα να 

αποβάλλει την ίδια ποσότητα θερμότητας από μεγαλύτερη επιφάνεια, 

οπότε πιο γρήγορα και κατ’ επέκταση να διαστέλλεται ταχύτερα. Εν 

κατακλείδι, η πλεξίδα και η ισοδύναμη μονήρη ίνα λειτουργούν καθ’ όλα 

ομοίως με εξαίρεση την ταχύτερη διαστολή της πλεξίδας. 

 Αποφασίστηκε να κατασκευαστεί μια πλεξίδα από 8 ίνες διαμέτρου 

δ = 100μm έκαστη. Η πλεξίδα αυτή ήταν συγκρίσιμη με μια ίνα διαμέτρου 

Δ = 300μm επειδή είχαν παρεμφερές εμβαδόν διατομής. Το εμβαδόν 

διατομής Απλεξίδας της πλεξίδας και της μονήρους ίνας Α300μm είναι: 

 

 

𝛢𝜋𝜆 𝜉ί𝛿𝛼𝜍 = 8𝜋 (
𝛿

2
)
2

= 62800휇𝑚2 

 

 

𝛢300𝜇𝑚 = 𝜋 (
𝛥

2
)
2

= 70650휇𝑚2 

 

 

Ο λόγος της περιφέρειας της οκτάκλωνης πλεξίδας προς την περιφέρεια 

της ίνας πάχους 300μm ήταν: 

 

 

휆ό𝛾𝜊𝜍 𝜋휀𝜌휄𝜑휀𝜌휀휄ώ휈:   
8𝜋𝛿

𝜋𝛥
=
2512휇𝑚

942휇𝑚
≅ 2,67 
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Αν L το μήκος της ίνας και της πλεξίδας, τότε ο λόγος των περιφερειών 

ισούται με το λόγο των επιφανειών. 

 

 

휆ό𝛾𝜊𝜍 휀𝜋휄𝜑𝛼휈휀휄ώ휈:   
8𝜋𝛿𝐿

𝜋𝛥𝐿
=
8𝛿

𝛥
=
8 × 100휇𝑚

300휇𝑚
≅ 2,67 

 

 

Η κατασκευή των πλεξίδων 
 

 

 Η πλεξίδα κατασκευάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε αποφεύχθηκε η 

ιδιοπεριστροφή των ινών, δηλαδή η συστροφή των ινών κατά τον επιμήκη 

άξονά τους. Τοιουτοτρόπως οι δυνάμεις περιστροφής και οι τριβές κατά τη 

συστολή της πλεξίδας ελαχιστοποιήθηκαν. Αρχικά κατασκευάστηκε ένα 

κυκλικό στεφάνι και τοποθετήθηκαν 8 διαχωριστικά κατά μήκος της 

περιφέρειάς του. Τα διαχωριστικά αυτά ισαπείχαν και αποτελούσαν τους 

οδηγούς για την τοποθέτηση και μετακίνηση των 8 ινών. Μερικά εκατοστά 

χαμηλότερα από το στεφάνι στερεώθηκε μία μέγγενη. Η μέγγενη 

συγκρατούσε τις 8 άκρες των ινών. Οι ίνες εκτείνονταν από τη μέγγενη 

προς το στεφάνι και εκτρέπονταν της αρχικής κοινής τους πορείας 

ακολουθώντας τους 8 οδηγούς, σχηματίζοντας έναν νοητό ανάποδο κώνο. 

Στο στεφάνι οι ίνες αλλάζαν πορεία και αναρτιόνταν με τη βοήθεια 

βαριδιών. Η πλέξη συνέβαινε με τη διαδοχική αντιμετάθεση των 

αντιδιαμετρικών ινών. Καθώς η πλεξίδα αναπτυσσόταν από τη μέγγενη, η 

μέγγενη μετακινείτο με μικρά βήματα προς τα κάτω για να διασφαλιστεί 

η σταθερή πυκνότητα της πλέξης. Η λειτουργία της πλεξίδας διερευνήθηκε 

στην κεντρική διάταξη των αρχικών πειραμάτων, στο σύρτη και εντός του 

ψυκτικού μέσου.  

 

 

Εικόνα 102. Στο ανώτερο μέρος της φωτογραφίας διακρίνεται μια ίνα SMA πάχους 
100μm και στο κατώτερο μια πλεξίδα από 8 ίνες SMA πάχους 100μm έκαστη. 
Διακρίνεται η ομοιόμορφη πλέξη. 
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Εικόνα 103. Στη φωτογραφία διακρίνονται οι 8 ίνες με τα βαρίδιά τους, το κυκλικό 
στεφάνι και η μέγγενη στην οποία αρχίζει να διακρίνεται η αναπτυσσόμενη πλεξίδα. 
 

 

 

 

Στοιχεία Peltier 
 

 

 Τα στοιχεία Peltier είναι δύο εφαπτόμενοι αγωγοί ή ημιαγωγοί από 

διαφορετικά υλικά που όταν βρίσκονται σε διαφορετική θερμοκρασία 

αναπτύσσουν διαφορά ηλεκτρικής τάσης μεταξύ τους και το αντίστροφο. 

Εάν η κατάλληλη πλευρά ενός στοιχείου Peltier εφάπτεται σε μια ίνα SMA 

και ηλεκτρικό ρεύμα διαρρεύσει το στοιχείο, τότε η ίνα θα ψυχθεί. 

Επομένως τα στοιχεία Peltier μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

επιτάχυνση της διαστολής των ινών. Αυτή η μέθοδος έχει περιγραφεί160 

αλλά δεν έχει εφαρμοστεί ευρέως. Η συμπεριφορά των στοιχείων Peltier 

μελετήθηκε στο ΙΤΕ. Η μελέτη τους παρέμεινε σε προκαταρκτικό επίπεδο 

και τελικά δεν συμπεριελήφθησαν στην κατασκευή του ΤΜ. Τα στοιχεία 

Peltier ελέγχονταν δύσκολα, ήταν ιδιαίτερα ενεργειοβόρα και το ψυκτικό 

τους αποτέλεσμα δεν έπαυε ακαριαία, οπότε παρατεινόταν κατά τη 

συστολή των ινών. 
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Ψυκτικό μέσο 
 

 

Αιθυλική γλυκόλη 
 

 

 Τα στοιχεία Peltier έψυχαν ενεργητικά τις ίνες. Μια μέθοδος για την 

παθητική ψύξη των ινών, δηλαδή την απαγωγή της θερμότητά τους χωρίς 

την καταβολή ενέργειας, στηρίζεται στη χρήση κάποιου ψυκτικού μέσου. 

Η ταχύτητα διαστολής εξαρτάται από το ρυθμό αποβολής της θερμότητας, 

επομένως η αύξηση της θερμοαγωγιμότητας του μέσου που περιβάλλει τις 

ίνες επιταχύνει τη διαστολή τους. Ως θερμοαγωγιμότητα ονομάζουμε τη 

δυνατότητα διέλευσης της θερμότητας διαμέσου κάποιου υλικού. Κατά τις 

μετρήσεις παροχής του ΤΜ στον προσομοιωτή της κυκλοφορίας, οι ίνες 

περιβάλλονταν από ατμοσφαιρικό αέρα καθώς εφάπτονταν στο θάλαμο 

σιλικόνης. H θερμοαγωγιμότητα του ατμοσφαιρικού αέρα είναι περίπου 

0,024Wm-1K-1, περίπου υποδεκαπλάσια από τη θερμοαγωγιμότητα της 

αιθυλικής γλυκόλης (0,25Wm-1K-1) που επιλέχθηκε ως το ψυκτικό μέσο 

για τα πειράματα. 

Η αιθυλική γλυκόλη ή 1,2-αιθανοδιόλη ή αιθυλενογλυκόλη 

χρησιμοποιείται ως ψυκτικό μέσο σε αυτοκίνητα και υδρόψυκτους 

υπολογιστές. Είναι οικονομική, έχει υψηλό σημείο βρασμού και εμποδίζει 

τη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος διαμέσου της. Η ανάγκη να 

λειτουργούν οι ίνες εντός ηλεκτρομονωτικών μέσων είναι προφανής και 

αποσκοπεί στη πρόληψη βραχυκυκλωμάτων. Όσον αφορά την ασφάλεια, 

η αιθυλική γλυκόλη ευθύνεται για οξεία δηλητηρίαση συνήθως σε παιδιά 

ή ζώα λόγω της γλυκιάς γεύσης της. Η κατάποσή της προκαλεί 

γαστρεντερολογικές, νευρολογικές, ηλεκτρολυτικές, καρδιολογικές και 

νεφρικές διαταραχές, δυνητικά απειλητικές για τη ζωή. Οι επιπτώσεις της 

εάν βρεθεί κατευθείαν και σε μεγάλη συγκέντρωση στον τρίτο χώρο δεν 

έχουν μελετηθεί. Η τελευταία περίπτωση αναφέρεται σε ένα σενάριο 

διαρροής της αιθυλικής γλυκόλης από μια συσκευή με ίνες SMA που έχει 

τοποθετηθεί περικαρδιακά. Αν και κάτι τέτοιο δεν έχει περιγραφθεί, οι 

επιπτώσεις μιας τέτοιας διαρροής θα ήταν επιζήμιες για την υγεία. Ωστόσο, 

η χρήση της ουσίας αυτής στα πειράματα ήταν δικαιολογημένη αφού 

διερευνείτο η συμπεριφορά των ινών και σε περίπτωση in vivo εφαρμογής 

θα επιλεγόταν κάποιο ασφαλέστερο υγρό. 
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Εικόνα 104. Κάτοψη του δοχείου με την αιθυλική γλυκόλη. Βυθισμένο μέσα στο 
πράσινο υγρό είναι ένα τετράγωνο πλακίδιο με 4 κοχλίες στις γωνίες του. Στους 2 
αντιδιαμετρικούς κοχλίες είναι στερεωμένη μια ίνα SMA με τα άκρα της συνδεδεμένα 
με δύο καλώδια, ένα πράσινο και ένα ερυθρό. Η κονσέρβα πάνω δεξιά αποσκοπεί στην 
ανύψωση της στάθμης του υγρού. Αριστερά φαίνεται ο βραχίονας που συγκρατεί την 
κάμερα ακριβώς πάνω από την ίνα. 

 

 

Εικόνα 105. Πλάγια άποψη του δοχείου με τη βυθισμένη ίνα στην αιθυλική γλυκόλη. 
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Εικόνα 106. Το δοχείο στο κάτω δεξιό τμήμα της εικόνας περιέχει αιθυλική γλυκόλη. 
Αμέσως πάνω από το δοχείο βρίσκεται μια κάμερα που καταγράφει τις κινήσεις της 
ίνας SMA που έχει βυθιστεί εντός του ψυκτικού μέσου. Το μόνιτορ πάνω αριστερά 

λαμβάνει οπτικό σήμα από την κάμερα και απεικονίζει την ίνα που έχει συνδεθεί με 
ελατήριο που επιμηκύνει κατά τη συστολή της. Το πλήρες εύρος κίνησης της ίνας 
σημειώνεται με δύο οδηγούς. 
 

 

Αιθυλική γλυκόλη και αέρας 
 

 

Τα πειράματα έδειξαν ότι το ψυκτικό μέσο επιτάχυνε θεαματικά τη 

διαστολή των ινών, εντούτοις χρειαζόταν ηλεκτρικό ρεύμα πολλαπλάσιας 

έντασης για να θερμανθούν οι ίνες ως τη θερμοκρασία μετάβασής τους και 

να συσταλούν. Ακολούθως σχεδιάστηκε ένα πείραμα για να διερευνηθεί η 

συμπεριφορά των ινών σε δύο διαφορετικά μέσα. Η ίνα βρισκόταν στον 

αέρα και είχε στερεωθεί σε ένα σύστημα μοχλού – υπομοχλίου 2ου τύπου 

(εικόνα 107). Όταν η ίνα βρισκόταν σε πλήρη σύσπαση ήταν παράλληλη 

με το έδαφος ενώ σε κάθε άλλο s είχε κάποια κλίση. Κατά την εκτέλεση 

των πειραμάτων η πλήρως συστελλόμενη ίνα βυθίζονταν σε αιθυλική 

γλυκόλη, ψυχόταν και επέστρεφε γρήγορα σε πλήρη διαστολή.  
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Εικόνα 107. Στην άνω εικόνα φαίνεται η ίνα σε διαστολή και σε πλάγια θέση. Στην κάτω 
εικόνα ο μοχλός έχει στραφεί ωρολογιακά και η συσταλμένη ίνα είναι πλέον 
παράλληλη με το έδαφος. Το περιγραφέν σύστημα βρίσκεται εντός δοχείου που 
περιείχε αιθυλική γλυκόλη (δεν φαίνεται) μέχρι το οριζόντιο επίπεδο στο οποίο 
βρίσκεται η συσταλμένη ίνα. Η ίνα βρισκόταν κυρίως στον αέρα, πάνω από το επίπεδο 

της αιθυλικής γλυκόλης, και βυθιζόταν μέσα της μόνο κατά την πλήρη σύσπασή της. 
 

 

Γέλη 
 

 

 Εκτός από την αιθυλική γλυκόλη, η ψύξη της ίνας επιχειρήθηκε 

και με γέλη. Καθώς η αιθυλική γλυκόλη είναι υγρή σε θερμοκρασία 

σώματος, επιχειρήθηκε η χρήση ενός ημίρρευστου μέσου που μπορεί να 

συγκρατεί το σχήμα του. Το θεωρητικό πλεονέκτημα της γέλης είναι ότι, 

υπό τις συνθήκες του άνωθεν πειράματος με το μοχλό, η ίνα μπορεί να 

βυθιστεί μερικώς μέσα της. Έτσι η επιφάνεια επαφής της γέλης και της 

ίνας ισούται περίπου με τη μισή επιφάνεια της ίνας, αντίθετα με το υγρό 

ψυκτικό μέσο που περιέλουζε την ίνα ή το στερεό, επίπεδο στοιχείο Peltier 

που ακουμπούσε την ίνα κατ’ εφαπτομένη. 

 



 

145 

 

Εικόνα 108. Σχηματική αναπαράσταση της συμπεριφοράς των υγρών, ημίρρευστων και 
στερεών ψυκτικών μέσων. Οι ίνες σημειώνονται με μαύρο χρώμα ενώ η επιφάνεια των 
ψυκτικών μέσων με πράσινο. Το υγρό ψυκτικό μέσο επιτρέπει στην ίνα την πλήρη 
βύθιση (η ίνα κάτω από την επιφάνεια του υγρού). Το ημίρρευστο ψυκτικό μέσο 

παραμορφώνεται (πράσινη καμπύλη γραμμή) και περιβρογχίζει μερικώς την ίνα. Το 
στερεό ψυκτικό μέσο ακουμπάει την ίνα κατ’ εφαπτομένη (η ίνα πάνω από την 
πράσινη γραμμή). 
 

 

 

 

Ο σύρτης 
 

 

 Το ποσοστό βράχυνσης των ινών ήταν εξαρχής γνωστό, περίπου 4%. 

Το ποσοστό αυτό δεν γίνεται να αυξηθεί επειδή εξαρτάται από την 

κρυσταλλική δομή του κράματος που είναι δεδομένη. Ωστόσο η 

μετατόπιση που προκαλούν οι ίνες μπορεί να αυξηθεί και πέραν του 4% 

με μηχανικές μεθόδους. Για το σκοπό αυτό κατασκευάστηκε μια διάταξη 

με 6 πλακίδια μήκους 11cm έκαστο και μια βάση τεφλόν 

(πολυτετραφθοροαιθυλένιο) με 2 κοχλίες οδηγούς. Τα πλακίδια ήταν 

τοποθετημένα παράλληλα και ολίσθαιναν ελεύθερα το ένα πάνω στο άλλο 

και πάνω στη βάση του τεφλόν. Η ολίσθηση συνέβαινε αποκλειστικά κατά 

τον οριζόντιο άξονά τους χάρις σε ελλειψοειδείς οπές που διέθεταν για την 

υποδοχή των κοχλιών οδηγών. Οι ίνες SMA είχαν στερεωθεί στα άκρα 

γειτονικών πλακιδίων με αποτέλεσμα τη μετακίνηση του εξωτερικού 

πλακιδίου για μια απόσταση ίση με το άθροισμα των βραχύνσεων των 6 

ινών. Όταν το ηλεκτρικό ρεύμα διέρρεε αυτή τη διάταξη, που χάριν 

συντομίας θα καλείται «σύρτης», το εξωτερικό πλακίδιο μετακινείτο κατά 

2,6cm (6 ίνες × 11cm/ίνα × 4%). Έτσι, μια διάταξη μήκους περίπου 

11cm προκαλούσε μετακίνηση 2,6cm, δηλαδή όσο το 24% του μήκους 

της. Η ελκτική δύναμη που ανέπτυσσε ο σύρτης ήταν ίση με τη δύναμη 

της ίνας. 
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Εικόνα 109. Σχηματική αναπαράσταση σύρτη. Η βάση (ανοικτό φαιό) και οι κοχλίες 
(σκούρο φαιό) δεν κινούνται. Το s κάθε μιας από τις 6 ίνες SMA (ερυθρό) είναι 4%, 
επομένως το κατώτερο πλακίδιο μετακινείται κατά 24% (6 × 4%) του μήκους μιας ίνας. 
 

 

Εικόνα 110. Στο πάνω μέρος της εικόνας υπάρχει η πανοραμική όψη του σύρτη. 
Διακρίνεται η βάση από τεφλόν, τα 6 πλακίδια, οι ίνες SMA στερεωμένες στα άκρα 
γειτονικών πλακιδίων και οι δύο κοχλίες οδηγοί. Στη μέση φαίνεται η πρόσοψη του 
σύρτη με τις πλεξίδες των ινών σε διαστολή. Στο κάτω μέρος της εικόνας οι ίνες έχουν 
συσταλθεί. Η μετακίνηση του εξωτερικού πλακιδίου φαίνεται από την επιμήκυνση του 
ελατηρίου και τη μετατόπιση των ελλειψοειδών οπών. Το ελατήριο αποθήκευε 
αμελητέα ποσότητα ενέργειας και τοποθετήθηκε για να εξασφαλίζεται η επιστροφή 
των πλακιδίων στην αρχική τους θέση. 
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Εικόνα 111 και 112. Αριστερά διακρίνεται η πίσω όψη της βάσης τεφλόν του σύρτη. 
Διακρίνεται η ίνα SMA που στερεώνεται στον κοχλία στο ένα άκρο της βάσης, διατρέχει 

μια αύλακα και καταλήγει διαμέσου μιας οπής στην άκρη του πρώτου πλακιδίου (δεξιά 
εικόνα). Αργότερα η αύλακα αυτή θα καταργηθεί με την αφαίρεση του άνω τμήματος 
της βάσης. 
 

 

 

 

Ο συσταλτός κύκλος 
 

 

 

«Ἀεὶ ὁ θεὸς γεωμετρεῖ» 

Πλάτων 

 

 

 

 

Η έμπνευση για το συσταλτό κύκλο 
 

 

 Ο συσταλτός κύκλος είναι μια γεωμετρική κατασκευή που 

μετέτρεπε τη βράχυνση των ινών σε κεντρομόλο συμπίεση. Αυτή η 

κατασκευή ήταν βασισμένη στη σφαίρα του Hoberman και τον 

πτυσσόμενο βραχίονα. Ο συσταλτός κύκλος μετατρέπει την ελκτική 

δύναμη των ινών από κατ’ εφαπτομένη του κύκλου σε κεντρομόλο. Είναι 

ένα σύστημα μοχλού – υπομοχλίου που προσφέρει το μηχανικό 

πλεονέκτημα της μετατροπής της δύναμης σε μετατόπιση. Περισσότερο 

ενδιαφέρον προκαλεί ο μεταβαλλόμενος ρυθμός της μόχλευσης που 

αναλύεται παρακάτω.   
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Εικόνα 113. Η σφαίρα του Hoberman. Εκθεσιακή μηχανική κατασκευή που συμπτύσσει 
(αριστερή εικόνα) και εκπτύσσει (δεξιά εικόνα) τη σφαίρα του Hoberman περιοδικά. 
Πηγή http://www.fastcodesign.com/1670878/a-giant-working-hoberman-sphere-
made-from-aluminum. 
 

 

Εικόνα 114. Πτυσσόμενος βραχίονας, σε έκπτυξη αριστερά και σε σύμπτυξη δεξιά. 
 

 

Ο σχεδιασμός και η κίνηση του συσταλτού κύκλου 
 

 

Ο συσταλτός κύκλος κατασκευάστηκε από 12 τοξοειδή πλακίδια με 

3 οπές, μία στο κέντρο και τις άλλες δύο στα άκρα τους. Οι οπές δεν ήταν 

συνευθειακές αλλά σχημάτιζαν ένα ισοσκελές τρίγωνο με αμβλεία γωνία 

120ο. Ανά δύο τα πλακίδια σχημάτιζαν ένα «ψαλίδι», συνδεδεμένα με έναν 

άξονα που διαπερνούσε τις κεντρικές οπές τους (cp – central pivot). Οι 

ακριανές οπές των γειτονικών ψαλιδιών συνδέονταν με επιπλέον άξονες 

και σχηματιζόταν ο κύκλος. Ο συσταλτός κύκλος διέθετε 6 ψαλίδια με 

συνολικά 36 οπές που συνδέονταν με 18 άξονες. Οι άξονες 

κατηγοριοποιούνταν σε 6 κεντρικούς, 6 εξωτερικούς και 6 εσωτερικούς, 

ανάλογα με τη θέση τους στον κύκλο.  

http://www.fastcodesign.com/1670878/a-giant-working-hoberman-sphere-made-from-aluminum
http://www.fastcodesign.com/1670878/a-giant-working-hoberman-sphere-made-from-aluminum
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Η ελεύθερη περιστροφή των αξόνων επέτρεπε την αλλαγή της 

γεωμετρίας με αποτέλεσμα την κεντρομόλο ή φυγόκεντρο μετακίνηση των 

αξόνων, κίνηση στην οποία ο κύκλος οφείλει τον χαρακτηρισμό του ως 

συσταλτό. Όταν οι άξονες απείχαν το μέγιστο από το κέντρο, ο συσταλτός 

κύκλος διατηρούσε την κυκλική μορφή του ενώ όσο οι άξονες πλησίαζαν 

το κέντρο, η κατασκευή έμοιαζε με εξάγραμμα εγγεγραμμένο εντός 

εξάγωνου (εικόνα 117) ή σε εξάγραμμα κατασκευασμένο από ρόμβους 

(εικόνα 118). Όσο πιο κοντά ήταν οι άξονες στο κέντρο, τόσο πιο παχύ 

ήταν το τοίχωμα του συσταλτού κύκλου. Η πάχυνση του τοιχώματος κατά 

τη συστολή του κύκλου προσομοίαζε στην πάχυνση του μυοκαρδίου κατά 

τη συστολή της καρδιάς. 

 

 

  

 

Εικόνες 115, 116, 117 και 118 . Διαδοχικές φωτογραφίες του συσταλτού κύκλου κατά 

τη συστολή του. Πάνω αριστερά ο κύκλος είναι σε πλήρη διαστολή και κάτω δεξιά σε 
πλήρη συστολή. Οι υπόλοιπες δύο φωτογραφίες δείχνουν τον κύκλο σε ενδιάμεσες 
φάσεις. 
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Τριγωνομετρία και μεταβαλλόμενος ρυθμός μετατροπής δύναμης – 
μετατόπισης 
 

 

 Ο ρυθμός μεταβολής της μετατόπισης δεν ήταν ούτε ο ίδιος για 

όλους τους άξονες, ούτε σταθερός για κάθε άξονα ξεχωριστά. Κατά τη 

συστολή ή διαστολή του κύκλου οι άξονες κινούνταν με διαφορετικές 

ταχύτητες, ανάλογα με αν βρίσκονταν εσωτερικά, εξωτερικά ή στο κέντρο. 

Η μαθηματική έκφραση των κινήσεών τους και η γεωμετρική ανάλυση του 

εν κινήσει κύκλου περιγράφεται με τα παρακάτω σχήματα και τύπους. 

 

 

Εικόνα 119. Στο σχήμα αναπαρίσταται ένα ψαλίδι, το δομικό στοιχείο του συσταλτού 
κύκλου. Φαίνεται ο κεντρικός άξονάς του (cp. – central pivot), οι 2 εσωτερικοί (ip – 
inner pivot) και οι 2 εξωτερικοί άξονες (op – outer pivot). Οι 4 ισομήκεις βραχίονες των 
πλακιδίων σημειώνονται με το λ. Κατά τη συστολή η γωνία ω μεταξύ των βραχιόνων 
αυξάνεται καθώς οι εσωτερικοί και εξωτερικοί άξονες συγκλείνουν προς το κέντρο και 
κινούνται κατά μήκος των γραμμών που τέμνονται στο κέντρο και σχηματίζουν τη 
γωνία θ. 
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Εικόνα 120. Τριγωνομετρία ψαλιδιού και οι εξισώσεις που περιγράφουν την κίνησή 
του. 
 

 

Η γωνία ω περιγράφει τη σχετική θέση των δύο πλακιδίων στο 

ψαλίδι και όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο πιο συσταλμένος είναι ο κύκλος. F 

είναι ο κεντρικός άξονας, Α και Ε οι εξωτερικοί άξονες, B και D οι 

εσωτερικοί άξονες, FF’ η μία διάμεσος του τριγώνου FED, λ το μήκος κάθε 

βραχίονα και z η γωνία BFD. Η γωνία ω λαμβάνει τιμές από σχεδόν 0ο, 

όταν η απόσταση ΑΒ τείνει στο 0 και ο κύκλος είναι πλήρως διασταλμένος, 

έως σχεδόν 120ο όταν η απόσταση BC τείνει στο 0 και ο κύκλος είναι 

πλήρως συσταλμένος. Τα τμήματα ΑΒ και DE είναι ίσα. Το ίδιο ισχύει και 

για τα τμήματα BC και DC. Η γωνία θ είναι σταθερή και αντιστρόφως 

ανάλογη του πλήθους των ψαλιδιών ν. Αφού τα συνδεδεμένα 6 όμοια 

ψαλίδια σχηματίζουν 6 ίσες γωνίες θ και συνολικά έναν κύκλο, τότε ισχύει: 

 

 

휃 =
360𝜊

휈
      휃 =

360𝜊

6
      휃 = 60𝜊 

 

 

Τα τρίγωνα FF’E και FF’D είναι όμοια ορθογώνια τρίγωνα. Οπότε: 

 

 

cos (
𝜔

2
) =

𝐹𝐹′

𝐹𝐸
      𝐹𝐹′ = 𝐹𝐸 cos (

𝜔

2
)      𝐹𝐹′ = 휆 cos (

𝜔

2
) 

 

 

sin (
𝜔

2
) =

𝐹′𝐸

𝐹𝐸
     F′E = FE sin (

𝜔

2
)     

1

2
𝐷𝐸 = 휆 sin (

𝜔

2
)      AB = 2휆 𝑠𝑖𝑛 (

𝜔

2
) 
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Το τρίγωνο FED είναι ισοσκελές για κάθε τιμή της γωνίας ω. Οι πλευρές 

FE και FD ισούνται με λ και η διάμεσος FF’ τέμνει την πλευρά ED κάθετα. 

Η προέκταση του τμήματος FF’ στο γειτονικό ψαλίδι είναι η διάμεσος του 

παρακείμενου ισοσκελούς τριγώνου και τέμνει τον γειτονικό κεντρικό 

άξονα. Η απόσταση των παρακείμενων κεντρικών αξόνων (docp – distance 

of central pivots) ισούται με τη διπλάσια απόσταση FF’. 

 

 

𝑑𝑜𝑐𝑝 = 2𝐹𝐹′      docp = 2휆 𝑐𝑜𝑠 (
𝜔

2
) 

 

 

Η απόσταση των παρακείμενων εξωτερικών αξόνων (doop – distance of 

outer pivots) υπολογίζεται ως εξής. Το τρίγωνο FAE είναι ισοσκελές με τις 

πλευρές AF και FE ίσες. Το ευθύγραμμο τμήμα FΔ είναι κάθετο στο τμήμα 

ΑΕ και το τέμνει στη μέση. Τα τρίγωνα FAΔ και FEΔ είναι ορθογώνια και 

όμοια. Οπότε για τη γωνία φ ισχύει ότι: 

 

 

sin𝜑 =  
𝛢𝛥

휆
      ΑΔ = λ sin𝜑 

 

 

𝑑𝑜𝑜𝑝 = 𝛢𝛥 + 𝛥𝛦   
𝛢𝛥=𝛥𝛦
⇔      𝑑𝑜𝑜𝑝 = 2𝛢𝛥 

 

 

Όμως, 
 

 

𝜑 + 𝜔 +
𝑧

2
= 180 

𝑧=180−𝜃−𝜔
⇒         𝜑 = 180 − 𝜔 −

(180 − 휃 − 𝜔)

2
    𝜑 = 90 +

휃

2
−
𝜔

2
 

 

 

Άρα, 

 

 

𝑑𝑜𝑜𝑝 = 2𝛢𝛥  
𝛢𝛥=𝜆 sin𝜑
⇒         𝑑𝑜𝑜𝑝 = 2휆 sin𝜑   

𝜑=90+
𝜃

2
−
𝜔

2
⇒          𝑑𝑜𝑜𝑝 = 2휆 sin (90 +

휃

2
−
𝜔

2
) 

 

 

Η απόσταση του εσωτερικού άξονα από το κέντρο, έστω BC, υπολογίζεται 

ως: 

 

 

(
𝑧

2
+
𝜔

2
) + 90𝑜 +

휃

2
= 180𝑜      𝑧 = 180 − 휃 − 𝜔 

 



 

153 

 

 

sin
𝑧

2
=
𝐷𝐷′

𝐹𝐷
  
𝑧=180−𝜃−𝜔,   𝐹𝐷=𝜆
⇒               𝐷𝐷′ = 휆 sin

180 − 휃 − 𝜔

2
    

 

 

𝐷𝐷′ = 휆 sin (90 −
휃

2
−
𝜔

2
) 

 

 

sin
휃

2
=
𝐷𝐷′

𝐷𝐶
   
𝐷𝐶=𝐵𝐶
⇒      BC =

𝐷𝐷′

sin
휃
2

   
𝐷𝐷′=𝜆sin(90−

𝜃

2
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𝜔

2
)

⇒                 𝐵𝐶 = λ
𝑠𝑖𝑛 (90 −

휃
2 −

𝜔
2)

sin
휃
2

 

 

 

Η απόσταση του εξωτερικού άξονα από το κέντρο υπολογίζεται ως: 

 

 

𝐴𝐶 = 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶      AC = 2휆 𝑠𝑖𝑛 (
𝜔

2
) + λ

𝑠𝑖𝑛 (90 −
휃
2 −

𝜔
2)

sin
휃
2

 

 

 

Η απόσταση του κεντρικού άξονα από το κέντρο FC υπολογίζεται ως: 

 

 

𝐹𝐶 = 𝐹𝐷′ + 𝐷′𝐶 

 

 

Όμως για τα τμήματα FD’ και D’C ισχύει ότι: 
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휆
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2
) cot

휃

2
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Άρα, το FC ισούται: 

 

 

𝐹𝐶 = 휆 cos (90 −
휃

2
−
𝜔

2
) +  휆 𝑠𝑖𝑛 (90 −

휃

2
−
𝜔

2
) cot

휃

2
 

 

 

Ο συσταλτός κύκλος που κατασκευάστηκε στα εργαστήρια του ΙΤΕ είχε 

μήκος βραχίονα λ = 3,5cm και γωνία θ = 60ο. Επομένως οι παραπάνω 

τύποι γίνονται: 

 

 

 

Πίνακας 19. Οι εξισώσεις που περιγράφουν το συσταλτό κύκλο. 

𝑧 = 120 − 𝜔 γωνία z 

𝑑𝑜𝑐𝑝 = 7 cos
𝜔

2
 απόσταση κεντρικών αξόνων 

𝑑𝑜𝑜𝑝 = 7 sin (120 −
𝜔

2
) απόσταση έξω αξόνων 

𝐵𝐶 = 7 sin (60 −
𝜔

2
) έσω ακτίνα (inner radius) 

𝐹𝐶 = 3,5 cos (60 −
𝜔

2
) + 3,5√3 sin (60 −

𝜔

2
) μέση ακτίνα (medial radius) 

𝐴𝐶 = 7 sin
𝜔

2
+ 7 sin (60 −

𝜔

2
) έξω ακτίνα (outer radius) 

 

 

 

 

Θάλαμος origami 
 

 

 Η παραδοσιακή ιαπωνική τέχνη origami είναι το καλλιτεχνικό 

δίπλωμα του χαρτιού. Χρονολογείται από τον 17ο αιώνα και τα τελευταία 

έτη αποτελεί το αντικείμενο μαθηματικής μελέτης349,350. Με την τεχνική 

origami μπορούν να κατασκευαστούν αναρίθμητες μορφές αντικειμένων, 

ατόμων, ζώων καθώς και γεωμετρικές κατασκευές. Μια τέτοια κατασκευή 

ήταν ένας αναδιπλούμενος θάλαμος που σχεδιάστηκε στο εργαστήριο του 

ΙΤΕ για σύζευξη με το συσταλτό κύκλο. Ο συσταλτός κύκλος μπορεί να 

συμπιέσει θάλαμο κυκλικής διατομής, ωστόσο ο αναδιπλούμενος 

θάλαμος σχεδιάστηκε ώστε να προσαρμόζεται στη γεωμετρία του. 
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 Στόχος ήταν η κατασκευή ενός πτυσσόμενου θαλάμου με σταθερή 

βάση, δηλαδή ενός θαλάμου με τέτοια γεωμετρία ώστε η συμπίεσή του 

από τον συσταλτό κύκλο να προκαλεί κατάρρευση των τοιχωμάτων του 

προς τα έσω. Ένα τοίχωμα, η βάση, θα παρέμενε σταθερή για να 

υποδέχεται τις ανεπίστροφες βαλβίδες. Σε αντίθεση με το θάλαμο 

σιλικόνης, ένας πτυσσόμενος θάλαμος δεν θα παραμορφώνεται κατά τη 

συμπίεση και η μεταβολή του όγκου του θα είναι προκαθορισμένη. Για 

την κατασκευή του προηγήθηκε εξοικείωση με την τέχνη origami και 

μετέπειτα συνάχθηκε το γεωμετρικό του σχήμα. Η πρώτη κατασκευή ήταν 

χάρτινη και οι επόμενες περισσότερο σύνθετες με πλακίδια καταλλήλου 

σχήματος και μονωτικές ταινίες.  

 

 

 

Εικόνα 121. Σχεδιάγραμμα πάνω σε χαρτί για τμήμα του αναδιπλούμενου θαλάμου. Το 
τμήμα περιλαμβάνει τη βάση και τα πλαϊνά τοιχώματα. Στο κέντρο εντοπίζεται η 
εξάπλευρη βάση του θαλάμου και πέριξ της έχουν σχεδιαστεί τρίγωνα των οποίων οι 
πλευρές χρωματίζονται ερυθρές ή κυανές, ανάλογα με τον προσανατολισμό που θα 
ακολουθήσει το δίπλωμα. Στόχος ήταν η κατασκευή αναδιπλούμενων πλαϊνών 

τοιχωμάτων, προσκολλημένων σε μία ακλόνητη βάση.  
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Εικόνα 122. Το τμήμα του αναδιπλούμενου θαλάμου που αναπαρίσταται στην εικόνα 
121 κατασκευάστηκε με χαρτί και τοποθετήθηκε εντός του συσταλτού κύκλου. Τα 
τρίγωνα που σχηματίζονταν στην εικόνα 121 βρίσκονται πλέον εντός των αυλάκων που 
περιστοιχίζουν την εξάπλευρη βάση και εξασφαλίζουν την αναδίπλωση των πλαϊνών 
τοιχωμάτων. Κάτω αριστερά φαίνεται ένα επίμηκες πλακίδιο με οπή που υποδέχεται 
δύο κεντρικούς άξονες. Μια θηλιά από ίνα SMA έχει στερεωθεί στο ένα άκρο του 
πλακιδίου και περιβρογχίζει τον κεντρικό άξονα στο άλλο άκρο. Η συστολή της ίνας 
προκαλεί συστολή και κύκλου και αναδίπλωση των πλαϊνών τοιχωμάτων του θαλάμου 
προς το εσωτερικό. 
 

 

Συσκευή υποβοήθησης της αριστερής κοιλίας από ίνες SMA 
 

 

 Η εφαρμογή των ινών SMA στην αντιμετώπιση της ΚΑ 

επικεντρώνεται στην υποστήριξη της κυκλοφορίας. Τα πλεονεκτήματα της 

υποστήριξης της κυκλοφορίας με την υποβοήθηση της καρδιάς 

συγκριτικά με την πλήρη ανάληψη της κυκλοφορίας έχουν αναλυθεί 

παραπάνω και συζητούνται εκτενώς παρακάτω. Ωστόσο, με αποκλειστικό 

σκοπό να κατανοηθούν καλύτερα οι δυνατότητες των ινών αναζητήθηκαν 

τα χαρακτηριστικά ενός συστήματος κατασκευασμένου από ίνες SMA και 

ικανού να αναλάβει πλήρως το έργο της αριστερής κοιλίας. Κατά τη 

διερεύνηση κατασκευάστηκε ένας κυλινδρικός θάλαμος με βάση 

κινούμενη σαν έμβολο. Ο θάλαμος συνδέθηκε στον προσομοιωτή της 

κυκλοφορίας και ακολούθησαν μετρήσεις της πίεσης για διάφορες τιμές 

ασκούμενης δύναμης στη βάση. Αν η διάμετρος της βάσης ήταν 7,5cm, 

τότε για το εμβαδόν Αβάσης ισχύει: 

 

 

𝐴𝛽ά𝜎𝜂𝜍 = 𝜋𝑟
2 = 3,14 × (

7,5𝑐𝑚

2
)
2

≅ 44𝑐𝑚2 
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Αποτελέσματα 
 

 

 

«Τὸ γὰρ ὅλον πρότερον ἀναγκαῖον εἶναι τοῦ μέρους» 

Αριστοτέλης 

 

 

 

 

Ίνες SMA – καμπύλες υστέρησης 
 

 

Αρχικά μία ίνα πάχους 50μm και μήκους 10,5cm τοποθετήθηκε 

στην κεντρική διάταξη, ακολούθησαν οι μετρήσεις και σχεδιάστηκαν οι 

παρακάτω καμπύλες. Το DL’ (cm) αναφέρεται στην απόσταση που διανύει 

η δέσμη LASER στο βαθμονομημένο τόξο. Το s υπολογίζεται σύμφωνα με 

τον τύπο: 

 

𝑠 =
𝜌

2𝜌′

𝐷𝐿′

𝐿0
100% =

0,75𝑐𝑚 × 100%

2 × 200𝑐𝑚 × 10,5𝑐𝑚
𝐷𝐿′ = 0,01786𝑐𝑚−1𝐷𝐿′% 

 

Εικόνα 123 και 124. Καμπύλες υστέρησης. Imax = 80mA. Το ηλεκτρικό ρεύμα Ief που 

διαρρέει την ίνα SMA με διάμετρο 50μm ισούται με Imax x DC (%). Η ίνα είναι 
φορτωμένη με βάρος 21gr και η θερμοκρασία είναι 23oC (κυανή παράσταση) και 42oC 
(ερυθρή παράσταση). Οι συμπαγείς γραμμές αναπαριστούν τη συστολή και οι 
διακεκομμένες τη διαστολή. Για θερμοκρασία 23oC και DC = 100% τότε DL’ = 211cm 
και το s = 3,77%. Για θερμοκρασία 42oC και DC = 100% τότε DL’ = 208,5cm και το s = 
3,72%. Πράγματι: 
 

𝑠23𝑜𝐶 = 0,01786𝑐𝑚
−1𝐷𝐿′% = 0,01786𝑐𝑚−1 × 211𝑐𝑚% ≈ 3,77% 

 

𝑠42𝑜𝐶 = 0,01786𝑐𝑚
−1𝐷𝐿′% = 0,01786𝑐𝑚−1 × 208,5𝑐𝑚% ≈ 3,72% 
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Εικόνα 125. Επιπροβολή των καμπυλών από τις εικόνες . Με την άνοδο της 

θερμοκρασίας η καμπύλη υστέρησης μετατοπίζεται προς τα αριστερά και η ίνα 
εισέρχεται στη γραμμική περιοχή με χαμηλότερο DC. Με την πτώση της θερμοκρασίας 
η κορυφή της καμπύλης μετατοπίζεται ελαφρά άνωθεν.  
 

Εικόνα 126 και 127. Καμπύλες συστολής (αριστερή εικόνα) και διαστολής (δεξιά εικόνα) 

των ινών SMA σε διάφορες θερμοκρασίες, από δεξιά προς αριστερά 23oC, 28oC, 32,5oC, 
37oC και 42oC. Όσο μεγαλύτερη η περιβαλλοντική θερμοκρασία, τόσο πιο αριστερά 
τοποθετείται η καμπύλη. 
 

Εικόνα 128 και 129. Καμπύλες υστέρησης. Imax = 90mA. 
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Εικόνα 130 και 131. Καμπύλες υστέρησης. Imax = 95mA. 

 

 

Η ενεργός τιμή της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει 

την ίνα SMA με διάμετρο 50μm είναι Ief = Imax x DC. Το DL’ αναφέρεται 

στην απόσταση που διανύει η δέσμη LASER στο βαθμονομημένο τόξο και 

αντιστοιχεί σε τιμές s από 0% (DL’ = 0) έως περίπου 4,02% (μέγιστο DL’). 

Η ίνα είναι φορτωμένη με βάρος 21gr και η θερμοκρασία είναι 37oC 

(ερυθρή παράσταση) και 42oC (καφέ παράσταση). Οι συμπαγείς γραμμές 

αναπαριστούν τη συστολή και οι διακεκομμένες τη διαστολή. Συγκριτικά 

με τις εικόνες 128 και 129 φαίνεται ότι η αυξημένη τιμή Imax προκαλεί 

μετατόπιση των καμπυλών υστέρησης προς τα αριστερά.  

 

 

Εικόνα 132 και 133. Καμπύλες υστέρησης με φορτίο 33,6gr, παραπάνω από την τιμή 
που προτείνει ο κατασκευαστής. Στην αριστερή καμπύλη Imax = 80mA και s ≈ 3,52%. 
Στη δεξιά καμπύλη Imax = 120mA, 150% της τιμής που προτείνει ο κατασκευαστής, και 
s ≈ 3,91%. 
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Ίνες SMA – καμπύλες ταχύτητας 
 

 

 Ακολούθησαν μετρήσεις της ταχύτητας (cm/sec) συστολής και 

διαστολής των ινών. Η διάμετρος των ινών ήταν 50μm, το φορτίο τους 21gr 

και βρίσκονται σε θερμοκρασία 22oC. Υπολογίστηκε η μέση ταχύτητά τους 

στη συστολή και στη διαστολή για κάθε ένα από τα 5 ισομήκη τμήματα 

της διαδρομής τους DL1, DL2, DL3, DL4, DL5. 

 

 

Εικόνα 134 και 135. Ταχύτητα συστολής (κυανές στήλες) και διαστολής (ιώδεις στήλες) 
των ινών. Στην άνω αριστερά  γραφική παράσταση Ι = 85mA, στην άνω δεξιά Ι = 120mA, 

στην κάτω αριστερά (εικόνα 136) Ι = 150mA και στην κάτω δεξιά (εικόνα 137) 
χρησιμοποιήθηκε CS, Ι = 172mA (DC = 100%) για 100msec και Ι = 51,6mA (DC = 30%) 
για 200msec. 
 

Εικόνα 136 και 137. Διακρίνεται ότι με την αύξηση της έντασης Ι του ηλεκτρικού 
ρεύματος, οι ίνες συσπώνται γρηγορότερα (υψηλότερες κυανές στήλες), αλλά η 
διαστολή παραμένει ανεπηρέαστη και συγκριτικά πιο αργή. Σε σύγκριση με τις πρώτες 
3 παραστάσεις, με το CS επιτεύχθηκε ταχύτερη συστολή (εμφανώς μεγαλύτερο 
εμβαδόν κυανών στηλών) με τη μέγιστη ταχύτητα (19,94cm/sec για το DL3) να 
σημειώνεται κατά το μέσο της σύσπασης και όχι αργότερα. 
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Ίνες SMA – ισχύς 
 

 

Η ισχύς P που καταναλώνει η ίνα εξαρτάται από την ένταση του 

ηλεκτρικού ρεύματος Ι και την αντίσταση R. Η αντίσταση της ίνας SMA με 

πάχος 50μm είναι περίπου 528Ω/m (βλέπε πίνακας 1, χαρακτηριστικά 

των ινών SMA), οπότε μια ίνα μήκους 10,5cm παρουσιάζει 55,44Ω 

αντίσταση. Η αντίσταση θεωρείται σταθερή παρότι η ίνα έχει ελαφρώς 

μεγαλύτερη αντίσταση όταν είναι επιμηκυμένη και ελαφρώς μικρότερη 

αντίσταση όταν έχει βραχύνει. 

 

𝑃 = 𝐼2𝑅 

 

Για 𝐼 = 85𝑚𝐴, τότε   𝑃 = (0,085𝐴)2 × 55,44𝛺      𝑃 ≈ 0,4𝑊 

Για 𝐼 = 120𝑚𝐴, τότε   𝑃 = (0,12𝐴)2 × 55,44𝛺      𝑃 ≈ 0,8𝑊 

Για 𝐼 = 150𝑚𝐴, τότε   𝑃 = (0,15𝐴)2 × 55,44𝛺      𝑃 ≈ 1,25𝑊 

 

Για την περίπτωση του CS ισχύει: 

 

Εικόνα 138. Γραφική παράσταση έντασης – χρόνου για την περίπτωση του CS. 
 
Για 𝐷𝐶𝑝𝑒𝑎𝑘 = 100% και 𝑡𝑝𝑒𝑎𝑘 = 100𝑚𝑠𝑒𝑐 ισχύει: 

𝐼𝑒𝑓−𝑝𝑒𝑎𝑘 = 𝐼𝑚𝑎𝑥𝐷𝐶𝑝𝑒𝑎𝑘 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 = 172𝑚𝐴 

 

Για 𝐷𝐶ℎ𝑜𝑙𝑑 = 30% και 𝑡ℎ𝑜𝑙𝑑 = 200𝑚𝑠𝑒𝑐 ισχύει: 
𝐼𝑒𝑓−ℎ𝑜𝑙𝑑 = 𝐼𝑚𝑎𝑥𝐷𝐶𝑝𝑒𝑎𝑘 = 51,6𝑚𝐴 

 

Η ισχύς Ρ υπολογίζεται ως: 

 

𝑃 =
𝛦

𝑡
=
𝑅(𝐼𝑒𝑓−𝑝𝑒𝑎𝑘)

2
𝑡𝑝𝑒𝑎𝑘 + 𝑅(𝐼𝑒𝑓−ℎ𝑜𝑙𝑑)

2
𝑡ℎ𝑜𝑙𝑑

𝑡𝑝𝑒𝑎𝑘 + 𝑡ℎ𝑜𝑙𝑑
 

 

=
55,44Ω (172𝑚𝐴)2 × 100𝑚𝑠𝑒𝑐 + 55,44Ω (51,6𝑚𝐴)2 × 200𝑚𝑠𝑒𝑐

100𝑚𝑠𝑒𝑐 + 200𝑚𝑒𝑠𝑐
≈ 0,645𝑊 
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Μεταβολές στη θερμοκρασία και το φορτίο 
 
 

Εικόνα 139. Επανατοποθέτηση της εικόνας 134 με σκοπό την επανασχεδίαση του 
κάθετου άξονα για να επιτραπεί η εύκολη σύγκριση με τις επόμενες καμπύλες. Ι = 
85mA (ονομαστική τιμή), φορτίο 21gr και θερμοκρασία 22oC. 
 

 

Εικόνα 140 και 141. Ταχύτητες σύσπασης και διαστολής με Ι = 85mA, φορτίο 21gr και 
θερμοκρασία 37oC (αριστερή γραφική παράσταση) και 42oC (δεξιά γραφική 
παράσταση). Οι μετρήσεις έγιναν σε 9 ισομήκη τμήματα της διαδρομής των ινών DL1, 
DL2, DL3, DL4, DL5, DL6, DL7, DL8, DL9. Συγκριτικά με τη θερμοκρασία των 22oC (εικόνα 

139) είναι εμφανές ότι όταν οι ίνες συστέλλονται στο θερμότερο περιβάλλον 
εισέρχονται γρηγορότερα στη γραμμική περιοχή τους. Έτσι, οι υψηλότερες κυανές 
στήλες μετατοπίζονται αριστερά στις θερμοκρασίες 37oC και 42oC. Η διαστολή είναι 
ταχύτερη σε ψυχρότερο περιβάλλον.  
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Εικόνα 142 και 143. Ταχύτητες σύσπασης και διαστολής με Ι = 85mA, θερμοκρασία 

37oC και φορτίο 24gr (αριστερή καμπύλη) και 33,6gr (δεξιά καμπύλη). Συγκριτικά με 
την καμπύλη που οι ίνες έχουν φορτίο 21gr, η αύξηση του φορτίου συνοδεύεται από 
ήπια μετατόπιση της καμπύλης προς τα δεξιά και επιτάχυνση της διαστολής (αύξηση 
ύψους ιωδών στηλών). Η μέγιστη ταχύτητα μεταβλήθηκε σημαντικά μόνο με το 
μεγάλο φορτίο των 33,6gr. 
 

 

Μελέτη αλλαγών λόγω μεταβολών στη θερμοκρασία και το βάρος. 

Ηλεκτρικό ρεύμα μεγαλύτερο από την ονομαστική τιμή. 

 

 

Εικόνα 144. Επανατοποθέτηση εικόνας 135 με επανασχεδίαση του κάθετου άξονα για 

διευκόλυνση σύγκρισης. Ι = 120mA, φορτίο 21gr και θερμοκρασία 22oC. 
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Εικόνα 145 και 146. Ταχύτητες σύσπασης και διαστολής με Ι = 120mA, φορτίο 21gr και 

θερμοκρασία 37oC (αριστερή γραφική παράσταση) και 42oC (δεξιά γραφική 
παράσταση). Οι μετρήσεις έγιναν σε 9 ισομήκη τμήματα της διαδρομής των ινών DL1, 
DL2, DL3, DL4, DL5, DL6, DL7, DL8, DL9. 
 

 

Η διαστολή είναι ταχύτερη στο ψυχρότερο περιβάλλον με τη 

θερμοκρασία των 22oC. Στο θερμότερο περιβάλλον οι ίνες εισέρχονται 

γρηγορότερα στη γραμμική περιοχή τους και οι υψηλότερες κυανές 

στήλες μετατοπίζονται αριστερά στις θερμοκρασίες 37oC και 42oC. Το 

περιβάλλον των 37oC προσομοιάζει τις θερμοκρασιακές συνθήκες του 

σώματος και η μέση διαστολική ταχύτητα μετρήθηκε 0,65cm/sec. 

 

 

Εικόνα 147 και 148. Ταχύτητες σύσπασης και διαστολής με Ι = 120mA, θερμοκρασία 
37oC και φορτίο 24gr (αριστερή καμπύλη) και 33,6gr (δεξιά καμπύλη). Συγκριτικά με 
την καμπύλη που οι ίνες έχουν φορτίο 21gr, η αύξηση του φορτίου συνοδεύεται από 
ήπια μετατόπιση της καμπύλης προς τα δεξιά και επιτάχυνση της διαστολής (αύξηση 
ύψους ιωδών στηλών). Η μέγιστη ταχύτητα δεν έχει μεταβληθεί ιδιαίτερα και 
παρατηρείται παρατεταμένη διάρκειά της (DL4  DL7) και στις δύο περιπτώσεις 
αυξημένου φορτίου. 
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Ίνες SMA – καμπύλες αντίστασης 
 

 

Ακολούθησαν μετρήσεις της R των ινών. Οι ίνες SMA έχουν 

μεταβλητή R που συναρτάται από το s τους. Αρχικά μελετήθηκε η 

μεταβολή της R όταν η ίνα επιμηκύνεται από την ανάρτηση βάρους. 

 

Εικόνα 149. Σε ίνα πάχους 50μm και μήκους 11cm αναρτώνται διάφορα φορτία και 
μετριέται η R. Αν η επιμήκυνση της ίνας θεωρηθεί περίπου 1% με το φορτίο των 23gr, 
τότε η R κυμαίνεται από 506,4Ω/m (55,7Ω / 11cm) χωρίς φορτίο μέχρι 547,3Ω/m 
(60,8Ω / 11cm x 101%) με το φορτίο. Η κυανή και η ιώδης παράσταση είναι γραμμικές 
και αντιπροσωπεύουν μετρήσεις με την ίδια ίνα αλλά με διαφορετική πολικότητα του 

μετρητή. Από την επιπροβολή των παραστάσεων φαίνεται ότι οι ίνες δεν εμφανίζουν 
πολικότητα. Η θερμοκρασία είναι 37oC. 
 

Εικόνα 150. Επίδραση φορτίου στην επιμήκυνση (αρνητικό s) και την R της ίνας. Η ίνα 
έχει πάχος 50μm, μήκος 10,5cm και βρίσκεται σε θερμοκρασία 37oC. Η επιμήκυνση 
και η R της ίνας είναι ανάλογες του φορτίου της. Η επιπροβολή των δύο ευθειών 
μεθοδεύτηκε με κατάλληλη αρίθμηση των δύο κάθετων αξόνων. Ο κάθετος μαύρος 
άξονας αριστερά αντιπροσωπεύει το φορτίο και ο κάθετος ερυθρός άξονας δεξιά 
αντιπροσωπεύει την R. Η R κυμαίνεται από 497,6Ω/m (52,25Ω / 10,5cm) μέχρι 518Ω/m 
(55,06Ω / 10,5cm x 101,22%).  
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Εικόνα 151. Επίδραση φορτίου στην επιμήκυνση (αρνητικό s) και την αντίσταση της 

υπερεκτεταμένης ίνας. Η ίνα αρχικά είχε μήκος 10,5cm, ωστόσο μετά την υπερέκτασή 
της το νέο μήκος της ήταν 11,5cm (αύξηση κατά 9,5% της αρχικής τιμής). Το πάχος της 
ίνας είναι 50μm και η θερμοκρασία 37oC. Ακόμα και για μια υπερεκτεταμένη ίνα η 
επιμήκυνση (αύξηση του αρνητικού s) και η αντίσταση παραμένουν ανάλογες του 
φορτίου της (γραμμικές συσχετίσεις). H ειδική αντίσταση κυμαίνεται από 543,5Ω/m 
(62,5Ω / 11,5cm) μέχρι 562,7Ω/m (65,5Ω / 11,5cm x 101,22%). Η αύξηση της ειδικής 
αντίστασης, συγκριτικά με την προηγούμενη γραφική παράσταση, αποδίδεται στην 
επίπτωση που είχε η υπερέκταση στην κρυσταλλική δομή της ίνας. Επίσης απαιτείται 
μεγαλύτερο φορτίο για την επιμήκυνση της υπερεκτεταμένης ίνας. Με φορτίο έως 
περίπου 7gr η ίνα δεν έχει επιμηκυνθεί (η μαύρη γραμμή τέμνει τον κάθετο άξονα στο 
7).  
 

 

Εικόνα 152. Αντίσταση συναρτήσει του s για ίνα με διάμετρο 50μm και αρχικό μήκος 
10,6cm.  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 37oC. Η συστολή της ίνας επιμηκύνει ένα 
ελατήριο (k = 30,5grf/cm ≈ 0,003N/m) και το μεταβαλλόμενο φορτίο μετριέται με το 
load cell. Η ερυθρή γραμμή τάσης προέκυψε από τις μετρήσεις αντίστασης κατά τη 
συστολή της ίνας και η κυανή γραμμή τάσης από τις μετρήσεις αντίστασης κατά τη 
διαστολή της. Οι γραμμές είναι σχεδόν ευθείες και η επιπροβολή τους αναδεικνύει ότι 
η αντίσταση της ίνας δεν εξαρτάται από τη φάση συστολής ή διαστολής. 
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Εικόνα 153. Αντίσταση συναρτήσει του s για ίνα με διάμετρο 50μm και αρχικό μήκος 
9,9cm. Θερμοκρασία περιβάλλοντος 37oC και φορτίο ίνας 7gr. Η ερυθρή γραμμή τάσης 
προέκυψε από τις μετρήσεις αντίστασης κατά τη συστολή της ίνας και η κυανή γραμμή 
τάσης από τις μετρήσεις αντίστασης κατά τη διαστολή της. Η συσχέτιση αντίστασης 
και s είναι γραμμική και το εύρος τιμών αντίστασης περίπου 35Ω με 50Ω. Το φορτίο 
των 7gr προκάλεσε ήπια επιμήκυνση (αρνητικό s) της ίνας. 
 

 

Εικόνα 154. Επανάληψη πειράματος προηγούμενης εικόνας με φορτίο ίνας 13gr. 
Συγκριτικά, η αύξηση του φορτίου επέφερε μετατόπιση των γραμμών προς τα 
αριστερά, αφού οι ίνες εκκινούν τη συστολή έχοντας μεγαλύτερο αρνητικό s. Η 

συσχέτιση αντίστασης και s εξακολουθεί να είναι γραμμική και οι τιμές αντίστασης 
παραμένουν από 35Ω έως 50Ω. 
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Εικόνα 155. Επανάληψη πειράματος προηγούμενων εικόνων με φορτίο ίνας 21gr. 
Συγκριτικά, η αύξηση του φορτίου επέφερε μετατόπιση των γραμμών προς τα 
αριστερά, αφού οι ίνες εκκινούν τη συστολή έχοντας μεγαλύτερο αρνητικό s. Η 
συσχέτιση αντίστασης και s εξακολουθεί να είναι γραμμική και οι τιμές αντίστασης 
παραμένουν από 35Ω έως 50Ω. 
 

 

Εικόνα 156. Επανάληψη πειράματος προηγούμενων εικόνων με φορτίο ίνας 30gr. 
Συγκριτικά, η αύξηση του φορτίου επέφερε μετατόπιση των γραμμών ακόμα πιο 
αριστερά, αφού οι ίνες εκκινούν τη συστολή έχοντας μεγαλύτερο αρνητικό s, περίπου 
-1%. Η συσχέτιση αντίστασης και s δεν είναι πλέον τόσο γραμμική και οι τιμές 

αντίστασης αλλάζουν, από 35Ω έως 53Ω. Η ίνα κατά τη διάρκεια αυτού του πειράματος 
υπερεκτάθηκε και τροποποιήθηκαν τα φυσικά της χαρακτηριστικά.  
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Εικόνα 157. Επανάληψη πειράματος προηγούμενων εικόνων  με φορτίο ίνας 33gr. Η 

ίνα έχει υπερεκταθεί από το προηγούμενο πείραμα με το φορτίο των 30gr. Αρχικό 
μήκος της υπερεκτεταμένης ίνας (≈11cm) θεωρήθηκε το μήκος που είχε με το φορτίο. 
Και για την υπερεκτεταμένη ίνα η συσχέτιση αντίστασης και s είναι γραμμική και η 
φάση συστολής ή διαστολής δεν επηρεάζει την αντίσταση. Ωστόσο οι τιμές της 
αντίστασης έχουν αυξηθεί. Το εύρος τους είναι 47Ω με 60Ω, σημαντικά αυξημένο 
συγκριτικά με το εύρος 35Ω με 50Ω των προηγούμενων γραφικών παραστάσεων. 
 

 

 

Ίνες SMA διαφορετικού πάχους 
 

 

Ακολούθησαν πειράματα με την ίνα πάχους 100μm και 

σχεδιάστηκαν οι καμπύλες υστέρησης. Η μέγιστη ένταση του ηλεκτρικού 

ρεύματος ήταν 𝐼𝑚𝑎𝑥 = 200mA. Οι συμπαγείς γραμμές αντιπροσωπεύουν 

τη συστολή της ίνας και οι διακεκομμένες τη διαστολή της. 

 

Εικόνα 158 και 159. Καμπύλες υστέρησης με φορτίο 45gr. Η θερμοκρασία είναι 37oC 
στη γραφική παράσταση αριστερά και 42oC στη δεξιά. Όπως και για την ίνα πάχους 
50μm, η αύξηση της περιβαλλοντικής θερμοκρασίας μετατοπίζει την καμπύλη 
υστέρησης προς τα αριστερά και χαμηλώνει ελαφρώς την κορυφή της καμπύλης. 
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Εικόνα 160 και 161. Καμπύλες υστέρησης με φορτίο 70gr. Η θερμοκρασία είναι 37oC 
στη γραφική παράσταση αριστερά και 42oC στη δεξιά. Η αύξηση του φορτίου από 45gr 
σε 70gr επέφερε μια μετατόπιση των καμπυλών προς τα δεξιά. 
 

 

 

Εικόνα 162. Επιμήκυνση (αρνητικό s) της ίνας πάχους 100μm και αρχικού μήκους 
10,3cm από αυξανόμενο φορτίο. Στα 70gr, που είναι το προτεινόμενο βάρος από τον 
κατασκευαστή, το αρνητικό s είναι -0,53%, ενώ στα 45gr είναι -0,37%. 
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Εικόνα 163 και 164. Καμπύλη υστέρησης (μαύρου χρώματος) και συσχετισμός με τη 
μεταβαλλόμενη δύναμη (καμπύλες ερυθρού και καφέ χρώματος). Οι συμπαγείς 
γραμμές αντιπροσωπεύουν τη συστολή της ίνας και οι διακεκομμένες τη διαστολή. Η 

ίνα ήταν συνδεδεμένη με δύο παράλληλα ελατήρια ισοδύναμης σταθερά k και άρχισε 
τη συστολή της με φορτίο 45gr. Η σταθερά k ισούται με: 
 

 

𝑘 =
𝐹

𝐷𝐿
  
𝐹=𝛥𝜑𝜊𝜌𝜏ί𝜊𝜐,𝐷𝐿=𝐿0𝑠
⇒                𝑘 =

𝛥𝜑𝜊𝜌𝜏ί𝜊𝜐

𝐿0𝑠
    k =

69𝑔𝑟 − 45𝑔𝑟

10,3𝑐𝑚 × 3,8%
   k ≈ 61

𝑔𝑟𝑓

𝑐𝑚
 

 

 

 

Στο κύκλωμα έχει συνδεθεί πηγή σταθερής τάσης και ορίστηκε V = 2V. Η 
θερμοκρασία είναι 37oC στη γραφική παράσταση αριστερά και 42oC στη δεξιά. Η 
μεταβαλλόμενη δύναμη δεν άλλαξε τη σιγμοειδή μορφολογία της καμπύλης 
υστέρησης αλλά αύξησε την κλίση του άνω πλατό, συγκριτικά με τις καμπύλες 
υστέρησης σταθερού φορτίου. Παρατηρείται ξανά ότι η αύξηση της θερμοκρασίας 
μετατόπισε την καμπύλη υστέρησης προς τα αριστερά και χαμήλωσε την κορυφή της. 
Όπως και οι καμπύλες υστέρησης, οι καμπύλες της μεταβαλλόμενης δύναμης είναι 
σιγμοειδείς και διαθέτουν γραμμική περιοχή. Τόσο κατά τη συστολή όσο και στη 
διαστολή, οι γραμμικές περιοχές της καμπύλης υστέρησης και του φορτίου 
συμπίπτουν σε κοινό DC. 
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Εικόνες 165 και 166. Αντίσταση (ερυθρές καμπύλες) και ασκούμενη δύναμη (μαύρες 
καμπύλες) συναρτήσει του s. Οι συμπαγείς γραμμές αντιπροσωπεύουν τη συστολή της 
ίνας και οι διακεκομμένες τη διαστολή. Η θερμοκρασία είναι 37oC στη γραφική 
παράσταση αριστερά και 42oC στη δεξιά. Η αντίσταση εξαρτάται από το s και το μήκος 
της ίνας ακόμα και στην περίπτωση της μεταβαλλόμενης δύναμης. Η αύξηση της 
θερμοκρασίας επέφερε μια αμελητέα αύξηση της αντίστασης (μετακίνηση της 
ερυθρής καμπύλης άνωθεν). Επέφερε επίσης ταχύτερη αύξηση της δύναμης 
(μετακίνηση της μαύρης καμπύλης άνωθεν) χωρίς αξιοσημείωτη μεταβολή της 
μέγιστης δύναμης (≈ 72,5grf). 
 

 

 

Εικόνα 167. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει του s μιας ίνας πάχους 
50μm και μήκους 10,6cm. Οι ερυθροί δείκτες αντιπροσωπεύουν την επιμήκυνση της 
ίνας και οι κυανοί τη βράχυνση. Κατόπιν η ίνα φορτώθηκε με βάρος αρκετά 
μεγαλύτερο από την ονομαστική τιμή του κατασκευαστή και μετά από αρκετούς 
κύκλους λειτουργίας κατέστη δυσλειτουργική. Οι φαιοί δείκτες αντιπροσωπεύουν την 
αντίσταση της δυσλειτουργικής ίνας συναρτήσει του s της. 
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Εικόνες 168 και 169. Καμπύλες υστέρησης ίνας πάχους 100μm και αρχικού μήκους 
10,3cm. Το φορτίο είναι 45gr που προκαλεί αρνητικό s 0,37%, οπότε το μήκος της ίνας 
γίνεται 10,34cm. Για τη συστολή της ίνας επιστρατεύτηκε συνεχές ρεύμα. Η αύξηση 
της θερμοκρασίας από 37oC στη γραφική παράσταση αριστερά σε 42oC στη δεξιά 
επέφερε μετατόπιση της καμπύλης αριστερά. 
 

 

 

Εικόνες 170 και 171. Καμπύλες υστέρησης ίνας πάχους 100μm και αρχικού μήκους 
10,3cm. Το φορτίο ήταν 70gr και προκάλεσε αρνητικό s 0,5%, οπότε το μήκος της ίνας 
έγινε 10,352cm. Η θερμοκρασία ήταν 37oC στη γραφική παράσταση αριστερά και 42oC 

στη δεξιά. Το ρεύμα ήταν συνεχές. Η αύξηση του φορτίου επέφερε μετατόπιση των 
καμπυλών προς τα δεξιά. 
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Ίνες SMA από διαφορετικό κατασκευαστή 
 

 

Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις και με την ίνα της εταιρίας 

Dynalloy κ προέκυψε η παρακάτω καμπύλη υστέρησης. 

 

 

Εικόνες 172 και 173. Καμπύλη υστέρησης. Πάχος ίνας 0,004inch = 101,6μm ≈ 100μm, 
Imax = 200mA, φορτίο 70gr και θερμοκρασία 37oC. Στα δεξιά παρατίθεται ξανά η 
αντίστοιχη καμπύλη από την ίνα της εταιρίας ΤΟΚΙ για σύγκριση. Φαίνεται ότι η ίνα της 
αριστερής καμπύλης εισέρχεται στη γραμμική περιοχή σε μεγαλύτερο DC, σημειώνει 
λιγότερο μέγιστο s και κατά τη διαστολή αργεί σημαντικά περισσότερο να μπει στη 

γραμμική περιοχή, συγκριτικά με την ίνα της δεξιάς καμπύλης. 
 

 

 

Πειράματα στον προσομοιωτή της κυκλοφορίας 
 

 

Μετά τη διερεύνηση των ιδιοτήτων των ινών, ακολούθησαν τα 

πειράματα παροχής του ΤΜ στον προσομοιωτή της κυκλοφορίας. Η 

στέγαση των ινών υλοποιήθηκε με την τοποθέτησή τους εντός του αυλού 

λεπτών σωλήνων από τεφλόν. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος ήταν 23oC. 

Η ονομαστική τιμή έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος για το ΤΜ, σύμφωνα 

με τον κατασκευαστή, θα ήταν 1,2Α. Η ολική αντίσταση έχει υπολογισθεί 

Rολική = 7,92Ω και θεωρείται σταθερή παρότι όταν οι ίνες είναι 

επιμηκυμένες η αντίσταση είναι ελαφρώς μεγαλύτερη και όταν οι ίνες 

είναι συσταλμένες είναι ελαφρώς μικρότερη. Στο κύκλωμα συνδέθηκε 

πηγή σταθερής τάσης που ρυθμιζόταν συνήθως στα 19V. Η μέγιστη τιμή 

της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος Imax είναι: 

 

 

𝐼𝑚𝑎𝑥 =
𝑉

𝑅
=
19𝑉

7,92𝛺
≈ 2,4𝛢 
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Μετρήσεις ασκούμενης πίεσης 
 

 

Η πίεση που ασκούσε το ΤΜ υπολογιζόταν από τη διαφορά ύψους 

των υδάτινων στηλών στους σωλήνες εισόδου και εξόδου. Η μέγιστη πίεση 

μετρήθηκε 34cm της στήλης νερού ή 25mmHg. Η μέγιστη πίεση που 

μετρήθηκε με τη συστολή των 3 μόνο ινών του ΤΜ ήταν 16cm της στήλης 

νερού ή 12mmHg. 

 

 

 

 

Μετρήσεις παροχής και υπολογισμός απόδοσης 
 

 

Η μέτρηση της παροχής γινόταν εύκολα με τη βοήθεια του 

ογκομετρικού σωλήνα. Για τον υπολογισμό της απόδοσης 

χρησιμοποιούνταν οι παρακάτω εξισώσεις: 

 

 

𝜋𝜌𝜊𝜎𝜑휀𝜌ό휇휀휈휂 휀휈έ𝜌𝛾휀휄𝛼:   𝛦𝑖 = 𝑉𝐼𝑒𝑓𝑡 
 

 

𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑠ℎ𝑎𝑝𝑖𝑛𝑔:   𝐸𝑖 = 𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥𝐷𝐶𝑝𝑒𝑎𝑘𝑡𝑝𝑒𝑎𝑘 + 𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥𝐷𝐶ℎ𝑜𝑙𝑑𝑡ℎ𝑜𝑙𝑑 

 

 

𝜒𝜌ή𝜎휄휇휂 휀휈έ𝜌𝛾휀휄𝛼:   𝐸𝑜 = 𝑆𝑉 × 𝑃 

 

 

𝛼𝜋ό𝛿𝜊𝜎휂:   휂 =
𝐸𝑜
𝐸𝑖

 

 

 

Η ακριβής πίεση στο εσωτερικό του θαλάμου σε κάθε συστολή του 

ΤΜ δεν ήταν άμεσα γνωστή, ωστόσο η μέγιστη πίεση που ανέπτυξε η 

συσκευή στο σωλήνα εξόδου είχε μετρηθεί 25mmHg. Η χρήσιμη ενέργεια 

υπολογίστηκε μόνο για τις τελευταίες μετρήσεις που έγιναν με μεταφορτίο 

20mmHg. 
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Πίνακες καταγραφής των αποτελεσμάτων 
 

 

 

“Das Chaos gebiert die Ordnung” 

(Το χάος γεννάει την τάξη) 

Friedrich Nietzsche 

 

 

 

 

Τα αρχικά πειράματα παροχής του ΤΜ διενεργήθηκαν χωρίς την 

προσθήκη γύψου, χωρίς ζώνες, χωρίς τους σωλήνες τεφλόν για τη στέγαση 

των ινών και τέλος χωρίς το κυλινδρικό αντικείμενο εντός του θαλάμου. 

 

 

 

 

Αρχικά πειράματα 
 

 

Πίνακας 20. 

Crdon = 200msec V = 22V παροχή = 45ml/min 

DCpeak = 99% για 125msec afterload = 20mmHg BPM = 40 

DChold = 75% για 75msec  SV = 1,125ml 

 

 

 

Πίνακας 21. 

Crdon = 200msec V = 22V παροχή = 45ml/min 

DCpeak = 99% για 125msec afterload = 20mmHg BPM = 40 

DChold = 80% για 75msec  SV = 1,125ml 

 

 

 

 

Διεύρυνση πόρπης και μείωση παροχής 
 

 

Πίνακας 22. 

Crdon = 200msec V = 22V παροχή = 20ml/min 

DCpeak = 99% για 125msec afterload = 20mmHg BPM = 40 

DChold = 75% για 75msec  SV = 0,5ml 
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Πίνακας 23. 

Crdon = 200msec V = 22V παροχή = 15ml/min 

DCpeak = 99% για 125msec afterload = 20mmHg BPM = 40 

DChold = 60% για 75msec  SV = 0,375ml 

 

 

 

 

Στένεμα πόρπης και αύξηση παροχής 
 

 

Πίνακας 24. 

Crdon = 200msec V = 22V παροχή = 80ml/min 

DCpeak = 99% για 125msec afterload = 8,8mmHg BPM = 40 

DChold = 75% για 75msec  SV = 2ml 

 

 

 

Πίνακας 25. 

Crdon = 200msec V = 22V παροχή = 95ml/min 

DCpeak = 99% για 125msec afterload = 8,8mmHg BPM = 60 

DChold = 75% για 75msec  SV = 1,583ml 

 

 

 

Πίνακας 26. 

Crdon = 200msec V = 22V παροχή = 95ml/min 

DCpeak = 99% για 125msec afterload = 8,8mmHg BPM = 80 

DChold = 75% για 75msec  SV = 1,188ml 

 

 

 

Πίνακας 27. 

Crdon = 200msec V = 22V παροχή = 55ml/min 

DCpeak = 99% για 125msec afterload = 8,8mmHg BPM = 100 

DChold = 75% για 75msec  SV = 0,55ml 

 

 

 

Κατά τις συμπιέσεις παρατηρήθηκε επιμήκυνση του θαλάμου, 

οπότε κατασκευάστηκε ένα ημισφαιρικό αντικείμενο για να τοποθετηθεί 

στην άκρη του θαλάμου και να περιοριστεί η ανεπιθύμητη παραμόρφωση. 
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Περιορισμός ανεπιθύμητης παραμόρφωσης 
 

 
Πίνακας 28. 

Crdon = 200msec V = 22V παροχή = 160ml/min 

DCpeak = 99% για 125msec afterload = 9,6mmHg BPM = 60 

DChold = 75% για 75msec  SV = 2,67ml 

 

 

 

 

Επαναδιεύρυνση πόρπης και μείωση παροχής 
 

 

Πίνακας 29. 

Crdon = 250msec V = 22V παροχή = 130ml/min 

DCpeak = 99% για 100msec afterload = 9,6mmHg BPM = 60 

DChold = 75% για 150msec  SV = 2,17ml 

 

 

 

 

Επιπλέον περιορισμός ανεπιθύμητης παραμόρφωσης 
 

 

Πίνακας 30. 

Crdon = 200msec V = 22V παροχή = 130ml/min 

DCpeak = 99% για 100msec afterload = 9,9mmHg BPM = 60 

DChold = 75% για 100msec  SV = 2,17ml 

 

 

 

Πίνακας 31. 

Crdon = 200msec V = 22V παροχή = 130ml/min 

DCpeak = 99% για 125msec afterload = 9,9mmHg BPM = 60 

DChold = 75% για 75msec  SV = 2,17ml 
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Αύξηση του Crdon 
 

 

 

 

Πίνακας 32. 

Crdon = 225msec V = 22V παροχή = 135ml/min 

DCpeak = 99% για 125msec afterload = 9,9mmHg BPM = 60 

DChold = 75% για 100msec  SV = 2,25ml 

 

 

 

Πίνακας 33. 

Crdon = 225msec V = 22V παροχή = 135ml/min 

DCpeak = 99% για 150msec afterload = 9,9mmHg BPM = 60 

DChold = 75% για 75msec  SV = 2,25ml 

 

 

 

Πίνακας 34. 

Crdon = 250msec V = 22V παροχή = 135ml/min 

DCpeak = 99% για 125msec afterload = 9,9mmHg BPM = 60 

DChold = 75% για 125msec  SV = 2,25ml 

 

 

 

Πίνακας 35. 

Crdon = 250msec V = 22V παροχή = 135ml/min 

DCpeak = 99% για 125msec afterload = 9,9mmHg BPM = 60 

DChold = 75% για 125msec  SV = 2,25ml 

 

 

 

Πίνακας 36. 

Crdon = 250msec V = 22V παροχή = 160ml/min 

DCpeak = 99% για 150msec afterload = 9,9mmHg BPM = 60 

DChold = 75% για 100msec  SV = 2,67ml 

 

 

 

Πίνακας 37. 

Crdon = 350msec V = 22V παροχή = 150ml/min 

DCpeak = 99% για 150msec afterload = 9,9mmHg BPM = 60 

DChold = 75% για 200msec  SV = 2,5ml 
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Πίνακας 38. 

Crdon = 500msec V = 22V παροχή = 125ml/min 

DCpeak = 99% για 100msec afterload = 9,9mmHg BPM = 60 

DChold = 75% για 400msec  SV = 2,08ml 

 

 

 

 

Μείωση BPM για την αύξηση του διαστολικού χρόνου 
 

 

Πίνακας 39. 

Crdon = 250msec V = 22V παροχή = 185ml/min 

DCpeak = 99% για 175msec afterload = 9,9mmHg BPM = 50 

DChold = 75% για 75msec  SV = 3,7ml 

 

 

 

Πίνακας 40. 

Crdon = 300msec V = 22V παροχή = 190ml/min 

DCpeak = 99% για 150msec afterload = 9,9mmHg BPM = 50 

DChold = 75% για 150msec  SV = 3,8ml 

 

 

 

Πίνακας 41. 

Crdon = 350msec V = 22V παροχή = 180ml/min 

DCpeak = 99% για 150msec afterload = 9,9mmHg BPM = 50 

DChold = 75% για 200msec  SV = 3,6ml 

 

 

 

 

Μεταβολή του DChold 
 

 

Πίνακας 42. 

Crdon = 300msec V = 22V παροχή = 140ml/min 

DCpeak = 99% για 150msec afterload = 9,9mmHg BPM = 50 

DChold = 60% για 150msec  SV = 2,8ml 
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Πίνακας 43. 

Crdon = 300msec V = 22V παροχή = 170ml/min 

DCpeak = 99% για 150msec afterload = 9,9mmHg BPM = 50 

DChold = 80% για 150msec  SV = 3,4ml 

 

 

 

 

Αύξηση της ηλεκτρικής τάσης 
 

 

Πίνακας 44. 

Crdon = 300msec V = 27V παροχή = 230ml/min 

DCpeak = 99% για 150msec afterload = 9,2mmHg BPM = 50 

DChold = 75% για 150msec  SV = 4,6ml 

 

 

 

Πίνακας 45. 

Crdon = 250msec V = 27V παροχή = 220ml/min 

DCpeak = 99% για 125msec afterload = 9,2mmHg BPM = 60 

DChold = 75% για 125msec  SV = 3,67ml 

 

 

 

Πίνακας 46. 

Crdon = 300msec V = 27V παροχή = 200ml/min 

DCpeak = 99% για 150msec afterload = 9,6mmHg BPM = 60 

DChold = 75% για 150msec  SV = 3,34ml 

 

 

 

Πίνακας 47. 

Crdon = 250msec V = 27V παροχή = 190ml/min 

DCpeak = 99% για 150msec afterload = 9,6mmHg BPM = 70 

DChold = 75% για 100msec  SV = 2,71ml 

 

 

Επιπλέον περιορισμός ανεπιθύμητης παραμόρφωσης II 
 

 

Πίνακας 48. 

Crdon = 250msec V = 19V παροχή = 150ml/min 

DCpeak = 99% για 150msec afterload = 9,9mmHg BPM = 70 

DChold = 75% για 100msec  SV = 2,14ml 



 

182 

 
Πίνακας 49. 

Crdon = 250msec V = 25V παροχή = 200ml/min 

DCpeak = 99% για 150msec afterload = 9,9mmHg BPM = 70 

DChold = 75% για 100msec  SV = 2,86ml 

 

 

 

Πίνακας 50. 

Crdon = 300msec V = 19V παροχή = 240ml/min 

DCpeak = 99% για 150msec afterload = 6,2mmHg BPM = 50 

DChold = 75% για 150msec  SV = 4,8ml 

 

 

 

Πίνακας 51. 

Crdon = 300msec V = 25V παροχή = 300ml/min 

DCpeak = 99% για 150msec afterload = 6,2mmHg BPM = 50 

DChold = 75% για 150msec  SV = 6ml 

 

 
 
Πίνακας 52. 

Crdon = 300msec V = 19V παροχή = 270ml/min 

DCpeak = 99% για 150msec afterload = 0,7mmHg BPM = 50 

DChold = 75% για 150msec  SV = 5,4ml 

 

 

 

Πίνακας 53. 

Crdon = 300msec V = 25V παροχή = 295ml/min 

DCpeak = 99% για 150msec afterload = 0,7mmHg BPM = 50 

DChold = 75% για 150msec  SV = 5,9ml 

 

 

 

Πίνακας 54. 

Crdon = 300msec V = 19V παροχή = 270ml/min 

DCpeak = 99% για 150msec afterload = 7,4mmHg BPM = 50 

DChold = 75% για 150msec  SV = 5,4ml 

 

 

 

 

 



 

183 

 

Πίνακας 55. 

Crdon = 250msec V = 19V παροχή = 260ml/min 

DCpeak = 99% για 100msec afterload = 7,4mmHg BPM = 50 

DChold = 75% για 150msec  SV = 5,2ml 

 

 

 

Πίνακας 56. 

Crdon = 300msec V = 19V παροχή = 245ml/min 

DCpeak = 99% για 100msec afterload = 7,4mmHg BPM = 50 

DChold = 75% για 200msec  SV = 4,9ml 

 

 

 

Πίνακας 57. 

Crdon = 300msec V = 19V παροχή = 230ml/min 

DCpeak = 99% για 100msec afterload = 7,4mmHg BPM = 60 

DChold = 75% για 200msec  SV = 3,83ml 

 

 

 

Πίνακας 58. 

Crdon = 250msec V = 19V παροχή = 250ml/min 

DCpeak = 99% για 150msec afterload = 7,4mmHg BPM = 60 

DChold = 75% για 100msec  SV = 4,17ml 

 

 

 

Πίνακας 59. 

Crdon = 200msec V = 19V παροχή = 240ml/min 

DCpeak = 99% για 150msec afterload = 7,4mmHg BPM = 60 

DChold = 75% για 50msec  SV = 4ml 

 

 

 

 

 

 

Μείωση ΒΡΜ 
 

 

Πίνακας 60. 

Crdon = 250msec V = 19V παροχή = 270ml/min 

DCpeak = 99% για 150msec afterload = 7,4mmHg BPM = 50 

DChold = 75% για 100msec  SV = 5,4ml 
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Πίνακας 61. 

Crdon = 250msec V = 19V παροχή = 280ml/min 

DCpeak = 99% για 150msec afterload = 7,4mmHg BPM = 40 

DChold = 75% για 100msec  SV = 7ml 

 

 

 

Πίνακας 62. 

Crdon = 250msec V = 19V παροχή = 200ml/min 

DCpeak = 99% για 150msec afterload = 7,4mmHg BPM = 30 

DChold = 75% για 100msec  SV = 6,67ml 

 

 

 

 

Στένεμα πόρπης – μεταβαλλόμενο BPM 
 

 

Πίνακας 63. 

V = 19V Crdon = 150msec afterload = 20mmHg 

DCpeak = 99% για 100msec DChold = 75% για 50msec 

BPM παροχή (ml/min) SV (ml) Ei (J) Eo (J) n (‰) 

30 260 8,67 6,27 0,023 3,687 

40 330 8,25 6,27 0,022 3,508 

50 410 8,2 6,27 0,022 3,487 

60 480 8 6,27 0,021 3,402 

70 510 7,29 6,27 0,019 3,100 

80 530 6,63 6,27 0,018 2,819 

90 550 6,11 6,27 0,016 2,598 

100 550 5,5 6,27 0,015 2,339 

110 590 5,3 6,27 0,014 2,279 

120 630 5 6,27 0,014 2,233 

130 630 4,85 6,27 0,013 2,063 

140 670 4,79 6,27 0,013 2,037 

150 740 4,93 6,27 0,013 2,097 

160 780 4,88 6,27 0,013 2,075 

170 840 4,94 6,27 0,013 2,101 

180 850 4,72 6,27 0,013 2,007 

190 845 4,45 6,27 0,012 1,892 

200 800 4 6,27 0,011 1,701 
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Εικόνα 174. Γραφική αναπαράσταση προηγούμενου πίνακα. Απεικονίζεται το SV 
συναρτήσει του ΒΡΜ. V = 19V, μεταφορτίο = 20mmHg, DCpeak = 99% για 100msec και 
DChold = 75% για 50msec. Είναι εμφανές ότι όσο αυξάνεται η συχνότητα συστολών, 
τόσο μειώνεται το SV. 
 

 

 

 

Διέρευνηση πόρπης – μεταβαλλόμενο tpeak 
 

 

Εικόνα 175. Γραφική αναπαράσταση στοιχείων από τον επόμενο πίνακα. Απεικονίζεται 
ότι η απόδοση n μεγιστοποιείται για tpeak = 70msec. Για tpeak > 70msec ο ρυθμός 
αύξησης του SV μειώνεται σημαντικά. Αυτό αντικατοπτρίζεται στη μείωση της n. 
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Πίνακας 64. 

ΒΡΜ = 60 Crdon = 200msec thold = Crdon – tpeak afterload = 20mmHg 

V = 19V παροχή 

(ml/min) 

DCpeak = 99% DChold = 50% 

tpeak (msec) SV (ml) Ei (J) Eo (J) n (‰) 

0 335 5,58 4,560 0,015 3,263 

5 350 5,83 4,674 0,016 3,326 

10 365 6,08 4,788 0,016 3,386 

15 380 6,33 4,902 0,017 3,443 

20 390 6,5 5,016 0,017 3,455 

25 405 6,75 5,130 0,018 3,508 

30 415 6,92 5,244 0,019 3,519 

35 425 7,08 5,358 0,019 3,523 

40 445 7,42 5,472 0,020 3,616 

45 450 7,5 5,586 0,020 3,580 

50 460 7,67 5,700 0,021 3,588 

55 470 7,83 5,814 0,021 3,591 

60 485 8,08 5,928 0,022 3,634 

65 500 8,33 6,042 0,022 3,676 

70 510 8,5 6,156 0,023 3,682 

75 510 8,5 6,270 0,023 3,615 

80 510 8,5 6,384 0,023 3,550 

85 510 8,5 6,498 0,023 3,488 

90 515 8,58 6,612 0,023 3,460 

95 520 8,67 6,726 0,023 3,437 

100 520 8,67 6,840 0,023 3,380 

105 530 8,83 6,954 0,024 3,386 

110 535 8,92 7,068 0,024 3,365 

115 540 9 7,182 0,024 3,341 

120 540 9 7,296 0,024 3,289 

125 540 9 7,410 0,024 3,239 

130 540 9 7,524 0,024 3,189 

135 540 9 7,638 0,024 3,142 

140 540 9 7,752 0,024 3,096 
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Επαναστένεμα πόρπης – μεταβαλλόμενο tpeak 
 

 

Πίνακας 65. Με στενή πόρπη η παροχή δεν εξαρτάται από το tpeak. 

ΒΡΜ = 75 Crdon = 200msec thold = Crdon – tpeak afterload = 20mmHg 

V = 19V παροχή 

(ml/min) 

DCpeak = 99% DChold = 50% 

tpeak (msec) SV (ml) Ei (J) Eo (J) n (‰) 

0 410 5,47 4,560 0,015 3,197 

5 410 5,47 4,674 0,015 3,119 

10 415 5,53 4,788 0,015 3,081 

15 415 5,53 4,902 0,015 3,010 

20 420 5,6 5,016 0,015 2,977 

25 420 5,6 5,130 0,015 2,911 

30 425 5,67 5,244 0,015 2,881 

35 425 5,67 5,358 0,015 2,820 

40 430 5,73 5,472 0,015 2,794 

45 430 5,73 5,586 0,015 2,737 

50 430 5,73 5,700 0,015 2,682 

55 430 5,73 5,814 0,015 2,629 

60 435 5,8 5,928 0,016 2,609 

65 440 5,87 6,042 0,016 2,589 

70 445 5,93 6,156 0,016 2,570 

75 445 5,93 6,270 0,016 2,523 

80 445 5,93 6,384 0,016 2,478 

85 450 6 6,498 0,016 2,462 

90 450 6 6,612 0,016 2,420 

95 445 5,93 6,726 0,016 2,352 

100 445 5,93 6,840 0,016 2,313 

105 450 6 6,954 0,016 2,301 

110 445 5,93 7,068 0,016 2,238 

115 450 6 7,182 0,016 2,228 

120 445 5,93 7,296 0,016 2,168 

125 445 5,93 7,410 0,016 2,135 

130 450 6 7,524 0,016 2,126 

135 450 6 7,638 0,016 2,095 

140 450 6 7,752 0,016 2,064 

 

 

 

Επαναδιεύρυνση πόρπης – σωλήνες τεφλόν 
 

 

Παρακάτω παρατίθενται οι πίνακες παροχών του ΤΜ για BPM 60, 

75, 90 και 105. Οι ίνες SMA στεγάστηκαν μέσα σε σωλήνες τεφλόν. Το 

Crdon ήταν 200msec. Το DCpeak ήταν 99%, οπότε Ιef = Imax x 99% = 2,4Α. 
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Το DChold = 50%, οπότε Ιef = Imax x 50% = 1,2Α που ισούται με την 

ονομαστική τιμή έντασης για το ΤΜ. Από τον υπολογιστή εισαγόταν το tpeak 

(0 – 140msec) και αυτομάτως ρυθμιζόταν και το thold (Crdon – tpeak). Για τις 

διάφορες τιμές του tpeak μετρήθηκε η παροχή του ΤΜ. Το DCpeak δεν 

διαρκούσε πάνω από 140msec για την προστασία των ινών από την 

υπερθέρμανση που προκαλεί η παρατεταμένη υψηλή τιμή έντασης των 

2,4Α. Κάθε τιμή παροχής είναι ο μέσος όρος 2 ή 3 μετρήσεων υπό τις ίδιες 

συνθήκες. Ως Eo, Ei και n συμβολίζεται αντιστοίχως η χρήσιμη ενέργεια, 

η προσφερόμενη ενέργεια και η απόδοση. 

 

 

Πίνακας 66. 

ΒΡΜ = 60 τεφλόν Crdon = 200msec DCpeak = 99% 

V = 19V παροχή 

(ml/min) 

afterload = 20mmHg DChold = 50% 

tpeak (msec) SV (ml) Ei (J) Eo (J) n (‰) 

0 88,3 1,47 4,56 0,004 0,861 

5 92,5 1,54 4,67 0,004 0,879 

10 100 1,67 4,79 0,004 0,928 

15 106,7 1,78 4,90 0,005 0,967 

20 112,5 1,88 5,02 0,005 0,997 

25 125 2,08 5,13 0,006 1,083 

30 135 2,25 5,24 0,006 1,144 

35 142,5 2,38 5,36 0,006 1,182 

40 152,5 2,54 5,47 0,007 1,239 

45 171,3 2,86 5,59 0,008 1,363 

50 177,5 2,96 5,70 0,008 1,384 

55 190 3,17 5,81 0,008 1,452 

60 197,5 3,29 5,93 0,009 1,481 

65 207,5 3,46 6,04 0,009 1,526 

70 222,5 3,71 6,16 0,010 1,606 

75 227,5 3,79 6,27 0,010 1,612 

80 245 4,08 6,38 0,011 1,705 

85 257,5 4,29 6,50 0,011 1,761 

90 267,5 4,46 6,61 0,012 1,798 

95 285 4,75 6,73 0,013 1,883 

100 302,5 5,04 6,84 0,013 1,965 

105 310 5,17 6,95 0,014 1,981 

110 335 5,58 7,07 0,015 2,106 

115 360 6,00 7,18 0,016 2,228 

120 370 6,17 7,30 0,016 2,254 

125 390 6,50 7,41 0,017 2,339 

130 407,5 6,79 7,52 0,018 2,407 

135 420 7,00 7,64 0,019 2,444 

140 437,5 7,29 7,75 0,019 2,508 
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Πίνακας 67. 

ΒΡΜ = 75 τεφλόν Crdon = 200msec DCpeak = 99% 

V = 19V παροχή 

(ml/min) 

afterload = 20mmHg DChold = 50% 

tpeak (msec) SV (ml) Ei (J) Eo (J) n (‰) 

0 163,3 2,18 4,56 0,006 1,273 

5 178,8 2,38 4,67 0,006 1,360 

10 175 2,33 4,79 0,006 1,299 

15 175 2,33 4,90 0,006 1,269 

20 190 2,53 5,02 0,007 1,347 

25 197,5 2,63 5,13 0,007 1,369 

30 205 2,73 5,24 0,007 1,390 

35 215 2,87 5,36 0,008 1,427 

40 225 3,00 5,47 0,008 1,462 

45 245 3,27 5,59 0,009 1,559 

50 255 3,40 5,70 0,009 1,590 

55 267,5 3,57 5,81 0,010 1,636 

60 287,5 3,83 5,93 0,010 1,724 

65 300 4,00 6,04 0,011 1,765 

70 327,5 4,37 6,16 0,012 1,891 

75 337,5 4,50 6,27 0,012 1,914 

80 358,3 4,78 6,38 0,013 1,995 

85 380 5,07 6,50 0,014 2,079 

90 405 5,40 6,61 0,014 2,178 

95 440 5,87 6,73 0,016 2,326 

100 460 6,13 6,84 0,016 2,391 

105 485 6,47 6,95 0,017 2,480 

110 505 6,73 7,07 0,018 2,540 

115 522,5 6,97 7,18 0,019 2,586 

120 537,5 7,17 7,30 0,019 2,619 

125 562,5 7,50 7,41 0,020 2,699 

130 577,5 7,70 7,52 0,021 2,729 

135 612,5 8,17 7,64 0,022 2,851 

140 625 8,33 7,75 0,022 2,866 
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Πίνακας 68. 

ΒΡΜ = 90 τεφλόν Crdon = 200msec DCpeak = 99% 

V = 19V παροχή 

(ml/min) 

afterload = 20mmHg DChold = 50% 

tpeak (msec) SV (ml) Ei (J) Eo (J) n (‰) 

0 172,5 1,92 4,56 0,005 1,121 

5 185 2,06 4,67 0,005 1,173 

10 197,5 2,19 4,79 0,006 1,222 

15 215 2,39 4,90 0,006 1,299 

20 220 2,44 5,02 0,007 1,299 

25 223,8 2,49 5,13 0,007 1,292 

30 225 2,50 5,24 0,007 1,271 

35 260 2,89 5,36 0,008 1,438 

40 280 3,11 5,47 0,008 1,516 

45 305 3,39 5,59 0,009 1,618 

50 312,5 3,47 5,70 0,009 1,624 

55 317,5 3,53 5,81 0,009 1,618 

60 350 3,89 5,93 0,010 1,749 

65 380 4,22 6,04 0,011 1,863 

70 400 4,44 6,16 0,012 1,925 

75 425 4,72 6,27 0,013 2,008 

80 440 4,89 6,38 0,013 2,042 

85 472,5 5,25 6,50 0,014 2,154 

90 490 5,44 6,61 0,015 2,196 

95 520 5,78 6,73 0,015 2,290 

100 545 6,06 6,84 0,016 2,361 

105 570 6,33 6,95 0,017 2,428 

110 592,5 6,58 7,07 0,018 2,484 

115 615 6,83 7,18 0,018 2,537 

120 630 7,00 7,30 0,019 2,558 

125 655 7,28 7,41 0,019 2,619 

130 677,5 7,53 7,52 0,020 2,668 

135 701,3 7,79 7,64 0,021 2,720 

140 720 8,00 7,75 0,021 2,752 
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Πίνακας 69. 

ΒΡΜ = 105 τεφλόν Crdon = 200msec DCpeak = 99% 

V = 19V παροχή 

(ml/min) 

afterload = 20mmHg DChold = 50% 

tpeak (msec) SV (ml) Ei (J) Eo (J) n (‰) 

0 190 1,81 4,56 0,005 1,058 

5 207,5 1,98 4,67 0,005 1,127 

10 222,5 2,12 4,79 0,006 1,180 

15 237,5 2,26 4,90 0,006 1,230 

20 252,5 2,40 5,02 0,006 1,278 

25 272,5 2,60 5,13 0,007 1,349 

30 290 2,76 5,24 0,007 1,404 

35 320 3,05 5,36 0,008 1,517 

40 340 3,24 5,47 0,009 1,578 

45 362,5 3,45 5,59 0,009 1,648 

50 387,5 3,69 5,70 0,010 1,726 

55 410 3,90 5,81 0,010 1,791 

60 440 4,19 5,93 0,011 1,885 

65 475 4,52 6,04 0,012 1,996 

70 495 4,71 6,16 0,013 2,042 

75 515 4,90 6,27 0,013 2,086 

80 525 5,00 6,38 0,013 2,088 

85 555 5,29 6,50 0,014 2,169 

90 577,5 5,50 6,61 0,015 2,218 

95 587,5 5,60 6,73 0,015 2,218 

100 620 5,90 6,84 0,016 2,302 

105 640 6,10 6,95 0,016 2,337 

110 657,5 6,26 7,07 0,017 2,362 

115 680 6,48 7,18 0,017 2,404 

120 695 6,62 7,30 0,018 2,419 

125 720 6,86 7,41 0,018 2,467 

130 737,5 7,02 7,52 0,019 2,489 

135 750 7,14 7,64 0,019 2,494 

140 760 7,24 7,75 0,019 2,490 

 

 

 

 

 

Ακολουθούν οι γραφικές παραστάσεις που προκύπτουν από τους πίνακες 

66, 67, 68 και 69. 
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Εικόνες 176 και 177. Μετρήσεις παροχής ΤΜ με BPM = 60 στην αριστερή γραφική 

παράσταση και BPM = 75 στη δεξιά. Η συστολή του ΤΜ επιτεύχθηκε με CS. Η διάρκεια 
του ηλεκτρικού ρεύματος ήταν σταθερή, Crdon = 200msec. Το DCpeak ήταν 99%, οπότε 
Ιef = Imax x 99% = 2,4Α. Το DChold = 50%, οπότε Ιef = Imax x 50% = 1,2Α που ισούται με την 
ονομαστική τιμή έντασης για το ΤΜ. Από τον υπολογιστή εισαγόταν η διάρκεια του 
DCpeak και αυτομάτως ρυθμιζόταν και η διάρκεια του DChold (Crdon – tpeak). Για τις 
διάφορες τιμές διάρκειας του DCpeak μετρήθηκε η παροχή του ΤΜ. Το DCpeak δεν 
ορίστηκε πάνω από 140msec για την προστασία των ινών από την υπερθέρμανση που 
προκαλεί η παρατεταμένη υψηλή τιμή έντασης των 2,4Α. Στη γραφική παράσταση 
παρατηρούμε ότι η παροχή είναι ανάλογη της διάρκειας του DCpeak. Με τιμές παροχών 
από 88ml/min μέχρι 437ml/min και 60BPM, το SV κυμαίνεται από 1,46ml μέχρι 7,28ml. 
Με τιμές παροχών από 163,3ml/min μέχρι 625ml/min και BPM = 75, το SV κυμαίνεται 
από 2,18ml μέχρι 8,33ml. 

 

 

Εικόνες 178 και 179. Επανάληψη προηγούμενου πειράματος με BPM = 90 στην 
αριστερή γραφική παράσταση και BPM = 105 στη δεξιά. 
Με τιμές παροχών από 172,5ml/min μέχρι 720ml/min και BPM = 90, το SV κυμαίνεται 
από 1,92ml μέχρι 8ml. 
Με τιμές παροχών από 190ml/min μέχρι 760ml/min και BPM = 105, το SV κυμαίνεται 
από 1,81ml μέχρι 7,24ml. 
Παρατηρούμε ότι με την αύξηση του ΒΡΜ, αυξάνει και η παροχή του ΤΜ, ωστόσο το 
μέγιστο SV σημειώνεται για BPM = 75. 
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Εικόνα 180 και 181. Αριστερά η επιπροβολή των προηγουμένων 4 γραφικών 

παραστάσεων. Η ερυθρή καμπύλη (ΒΡΜ = 75) διαθέτει το μεγαλύτερο SV = 8,33ml. 
Δεξιά το SV για κάθε BPM και διάρκεια του DCpeak. Η ερυθρή γραμμή αντιπροσωπεύει 
το SV για ΒΡΜ = 75, η πράσινη για ΒΡΜ = 90, η ιώδης για ΒΡΜ = 105 και η κυανή για 
ΒΡΜ = 60. Με ΒΡΜ = 75 επιτυγχάνεται το υψηλότερο SV. 
 

 

Εικόνα 182. Μέτρηση παροχής ΤΜ χωρίς τους σωλήνες τεφλόν (συμπαγής, άνω 
γραμμή). Παρατίθεται η αντίστοιχη καμπύλη με τους σωλήνες τεφλόν (κάτω, σύνθετη 

γραμμή) για σύγκριση. Για αμφότερες καμπύλες το κούμπωμα είναι διευρυμένο και 
ΒΡΜ = 60. Είναι εμφανές ότι οι σωλήνες τεφλόν μειώνουν την παροχή και 
μετατοπίζουν την καμπύλη προς τα κάτω. Στην άνω καμπύλη η μέγιστη τιμή παροχής 
ήταν 538,3ml και το μέγιστο SV = 8,97ml. Για τις ίνες εντός των σωλήνων τεφλόν το SV 
κυμαίνεται από 1,47ml έως 7,29ml. 
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Εικόνα 183. Μέτρηση παροχής του ΤΜ χωρίς τους σωλήνες τεφλόν (συμπαγής, άνω 

γραμμή). Παρατίθεται η αντίστοιχη καμπύλη με τους σωλήνες τεφλόν (κάτω, σύνθετη 
γραμμή) για σύγκριση. Για αμφότερες καμπύλες το κούμπωμα είναι διευρυμένο και 
ΒΡΜ = 75. Οι σωλήνες τεφλόν για τις χαμηλές τιμές του DCpeak μειώνουν την παροχή 
και για τις υψηλότερες τιμές αυξάνουν την παροχή. Για τις γυμνές ίνες το SV είναι 
περίπου 5,73ml, ενώ για τις ίνες εντός των σωλήνων τεφλόν το SV κυμαίνεται από 
2,18ml έως 8,33ml. 
 

 

 

 

Μετρήσεις με αυξημένο Crdon = 500msec.  
 

 

Για τον υπολογισμό της Ei πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι η πηγή είναι 

σταθερής τάσης επομένως το Imax εξαρτάται από το V. Η αντίσταση του ΤΜ 

είναι περίπου 7,92Ω, άρα: 

 

Εάν V = 17V, τότε Imax = 2,15Α 

Εάν V = 21V, τότε Imax = 2,65Α 

 

 

 

Πίνακας 70. 

Crdon = 500msec V = 17V παροχή = 470ml/min 

DCpeak = 99% για 100msec afterload = 20mmHg BPM = 60 

DChold = 50% για 400msec Eo = 0,021J SV = 7,83ml 

 Ei = 10,95J n = 1,906‰ 
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Παθητικός περιορισμός διάτασης θαλάμου 
 

 

Η Eo και η Ei σημειώνονται κατά προσέγγιση. Η n προκύπτει από τις 

ακριβείς τιμές των Eo και Ei. Για 60 ΒΡΜ το Crdon max είναι 500msec 

 

Πίνακας 71. 

Crdon = 500msec V = 17V παροχή = 535ml/min 

DCpeak = 99% για 100msec afterload = 20mmHg BPM = 60 

DChold = 50% για 400msec Eo = 0,024J SV = 8,92ml 

 Ei = 10,95J n = 2,172‰ 

 

 

 

Πίνακας 72. 

Crdon = 500msec V = 17V παροχή = 555ml/min 

DCpeak = 99% για 150msec afterload = 20mmHg BPM = 60 

DChold = 50% για 350msec Eo = 0,025J SV = 9,25ml 

 Ei = 11,86J n = 2,079‰ 

 

 

 

Πίνακας 73. 

Crdon = 500msec V = 17V παροχή = 600ml/min 

DCpeak = 99% για 200msec afterload = 20mmHg BPM = 60 

DChold = 50% για 300msec Eo = 0,027J SV = 10ml 

 Ei = 12,78J n = 2,087‰ 

 

 

 

Πίνακας 74. 

Crdon = 500msec V = 17V παροχή = 430ml/min 

DCpeak = 99% για 0msec afterload = 20mmHg BPM = 60 

DChold = 50% για 500msec Eo = 0,019J SV = 7,17ml 

 Ei = 9,13J n = 2,095‰ 

 

 

Αύξηση του V 
 

 

Πίνακας 75. 

Crdon = 500msec V = 21V παροχή = 520ml/min 

DCpeak = 99% για 50msec afterload = 20mmHg BPM = 60 

DChold = 50% για 450msec Eo = 0,023J SV = 8,67ml 

 Ei = 15,32J n = 1,509‰ 
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Πίνακας 76. 

Crdon = 500msec V = 21V παροχή = 570ml/min 

DCpeak = 99% για 100msec afterload = 20mmHg BPM = 60 

DChold = 50% για 400msec Eo = 0,025J SV = 9,5ml 

 Ei = 16,71J n = 1,516‰ 

 

 
 
Πίνακας 77. 

Crdon = 500msec V = 21V παροχή = 600ml/min 

DCpeak = 99% για 150msec afterload = 20mmHg BPM = 60 

DChold = 50% για 350msec Eo = 0,027J SV = 10ml 

 Ei = 18,1J n = 1,473‰ 

 

 

 

Τοποθέτηση αντικειμένου στο εσωτερικό του θαλάμου 
 

 

Πίνακας 78. 

Crdon = 500msec V = 21V παροχή = 515ml/min 

DCpeak = 99% για 100msec afterload = 20mmHg BPM = 60 

DChold = 50% για 400msec Eo = 0,023J SV = 8,58ml 

 Ei = 16,71J n = 1,369‰ 

 

 

 

Παθητικός περιορισμός διάτασης θαλάμου ΙΙ 
 

 

Πίνακας 79. 

Crdon = 500msec V = 21V παροχή = 570ml/min 

DCpeak = 99% για 100msec afterload = 20mmHg BPM = 60 

DChold = 50% για 400msec Eo = 0,025J SV = 9,5ml 

 Ei = 16,71J n = 1,516‰ 

 

 

Παθητικός περιορισμός διάτασης θαλάμου ΙΙΙ 
 

 

Πίνακας 80. 

Crdon = 500msec V = 21V παροχή = 490ml/min 

DCpeak = 99% για 100msec afterload = 20mmHg BPM = 60 

DChold = 50% για 400msec Eo = 0,022J SV = 8,17ml 

 Ei = 16,71J n = 1,304‰ 
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Αφαίρεση κατώτερου περιοριστικού μέσου 
 

 

Πίνακας 81. 

Crdon = 500msec V = 21V παροχή = 700ml/min 

DCpeak = 99% για 100msec afterload = 20mmHg BPM = 60 

DChold = 50% για 400msec Eo = 0,031J SV = 11,67ml 

 Ei = 16,71J n = 1,862‰ 

 

 

 

 

Αφαίρεση μεσαίου περιοριστικού μέσου 
 

 

Πίνακας 82. 

Crdon = 500msec V = 21V παροχή = 730ml/min 

DCpeak = 99% για 100msec afterload = 20mmHg BPM = 60 

DChold = 50% για 400msec Eo = 0,032J SV = 12,17ml 

 Ei = 16,71J n = 1,942‰ 

 

 

 

 

Αφαίρεση ανώτερου περιοριστικού μέσου 
 

 

Πίνακας 83. 

Crdon = 500msec V = 21V παροχή = 760ml/min 

DCpeak = 99% για 100msec afterload = 20mmHg BPM = 60 

DChold = 50% για 400msec Eo = 0,034J SV = 12,67ml 

 Ei = 16,71J n = 2,022‰ 

 

 

 

 

Πίνακας 84. Για 75 ΒΡΜ το Crdon max είναι 400msec. 

Crdon = 400msec V = 21V παροχή = 700ml/min 

DCpeak = 99% για 100msec afterload = 20mmHg BPM = 75 

DChold = 50% για 300msec Eo = 0,025J SV = 9,33ml 

 Ei = 13,93J n = 1,786‰ 
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Πίνακας 85. Για 90 ΒΡΜ, το Crdon max είναι 333msec. 

Crdon = 333msec V = 21V παροχή = 700ml/min 

DCpeak = 99% για 100msec afterload = 20mmHg BPM = 90 

DChold = 50% για 233msec Eo = 0,021J SV = 7,78ml 

 Ei = 12,06J n = 1,72‰ 

 

 

 

Επίστρωση των ινών 
 

 

Η στέγαση των ινών είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη χρήση του 

ΤΜ in vivo. Ωστόσο η χρήση των σωλήνων τεφλόν αποδείχθηκε ότι μειώνει 

την παροχή. Για να επιτευχθεί υψηλή απόδοση με στεγασμένες ίνες 

επιχειρήθηκε η επίστρωση των ινών. Στόχος η επίτευξη μιας επίστρωσης 

(coating) για τις ίνες η οποία να μονώνει ηλεκτρικά την ίνα, να είναι λεπτή 

και ελαστική, να μη φθείρεται εύκολα, να είναι θερμοανθεκτική, να 

χαρακτηρίζεται από υψηλή θερμοαγωγιμότητα και να τοποθετείται εύκολα. 

Αρχικά επιχειρήθηκε η επίστρωση με τη σιλικόνη Sylgard HVIC 

που χρησιμοποιείται για τη μόνωση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Δυστυχώς 

η επίστρωση δεν ήταν ομοιόμορφη παρόλες τις προσπάθειες. Οι ίνες 

βυθιστήκαν εντός της σιλικόνης, βυθιστήκαν εντός αραιωμένης σιλικόνης 

με οργανικό διαλύτη (white spirit), φυγοκεντρήθηκαν με σιλικόνη, 

περιτυλίχθηκαν σε φύλλα σιλικόνης, βυθιστήκαν σε σχεδόν στερεή 

σιλικόνη αλλά δεν επιτεύχθηκε τελικά ομοιόμορφη επίστρωση. 

Παρά το γεγονός της ανομοιόμορφης επίστρωσης, η λειτουργία των 

επιστρωμένων ινών ελέγχθηκε. Το s που εμφάνιζαν ήταν χαμηλότερο του 

αναμενόμενου 4% και κυμαινόταν περίπου από 0,5% μέχρι 3%. Η 

χαλάρωση φαινόταν δια γυμνού οφθαλμού να καθυστερεί. 

 

Εικόνα 184. Επίστρωση μιας ίνας SMA με σιλικόνη. Διακρίνεται η ανομοιομορφία της 
επίστρωσης στα ακάλυπτα τμήματα της ίνας και στις περιοχές που έχει συγκεντρωθεί 
περίσσεια σιλικόνης. 
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Η τετράκλωνη πλεξίδα 
 

Πριν την κατασκευή της οκτάκλωνης πλεξίδας από ίνες SMA, 

κατασκευάστηκε μια τετράκλωνη πλεξίδα από ίνες πάχους 100μm έκαστη 

και μελετήθηκε η συμπεριφορά της. Το εμβαδόν διατομής αυτής της 

πλεξίδας ήταν προφανώς τετραπλάσιο της μονήρους ίνας πάχους 100μm, 

οπότε η ονομαστική τιμή έντασης ηλεκτρικού ρεύματος και το φορτίο ήταν 

επίσης τετραπλάσια, 800mA και 300gr αντίστοιχα. Σε θερμοκρασία 

δωματίου προέκυψαν οι παρακάτω καμπύλες υστέρησης. 

 

 

Εικόνα 185. Καμπύλη υστέρησης της τετράκλωνης πλεξίδας. Imax = 800mA και φορτίο 

87gr. Η γραμμική περιοχή της καμπύλης είναι περισσότερο κάθετη στον οριζόντιο 
άξονα σε σύγκριση με τις αντίστοιχες καμπύλες των μονήρων ινών με πάχος 50 μm ή 
100μm.  
 

 

Εικόνα 186. Καμπύλη υστέρησης της τετράκλωνης πλεξίδας. Imax = 800mA και φορτίο 
300gr. Η αύξηση του φορτίου από 87gr σε 300gr επέφερε ήπια μετατόπιση της 
καμπύλης προς τα δεξιά. 
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Η οκτάκλωνη πλεξίδα 
 

Αφού η τετράκλωνη πλεξίδα λειτουργούσε σαν μονήρη ίνα, 

κατασκευάστηκε η οκτάκλωνη πλεξίδα και μελετήθηκε κ η λειτουργία της. 

Το εμβαδόν διατομής αυτής της πλεξίδας ήταν οκταπλάσιο της μονήρους 

ίνας πάχους 100μm, οπότε η ονομαστική τιμή έντασης ηλεκτρικού 

ρεύματος και το φορτίο ήταν επίσης οκταπλάσια, 1,6A και 600gr 

αντίστοιχα. Σε θερμοκρασία δωματίου προέκυψε η παρακάτω καμπύλη 

υστέρησης. 

 

 

Εικόνα 187. Καμπύλη υστέρησης της οκτάκλωνης πλεξίδας. Imax = 1,6A και φορτίο 600gr. 
 

 

Ο μέγιστος αριθμός πλήρων κύκλων συστολής – διαστολής που η 

οκτάκλωνη πλεξίδα μπορούσε να εκτελέσει ανά λεπτό ήταν περίπου 8, ενώ 

για τη μονήρη ίνα πάχους 300μm ήταν περίπου 4. Επομένως, αν 

θεωρήσουμε το εμβαδόν διατομής τους ίδιο, η πλεξίδα οφείλει να έχει 

περίπου διπλάσια περιφέρεια ή επιφάνεια για την αποβολή της 

θερμότητας. Πράγματι η περιφέρεια της ίνας πάχους 300μm ήταν 942μm 

ενώ η περιφέρεια των 8 ινών της πλεξίδας 2512μm. Ο λόγος των 

περιφερειών ήταν περίπου 2,67, πλησίον του αναμενόμενου 2 από τη 

σύγκριση των πλήρων κύκλων συστολής – διαστολής. 

 

 

 

 

Ο συσταλτός κύκλος 
 

Ακολουθεί η ανάλυση της κίνησης του συσταλτού κύκλου. 

Επανατοποθετείται η εικόνα με την τριγωνομετρική ανάλυση της σχετικής 

θέσης των ψαλιδιών. 
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Εικόνα 188. Τριγωνομετρία ψαλιδιού. Με λ = 3,5 cm και θ = 60ο, το τυπολόγιο που 
περιγράφει τα ευθύγραμμα τμήματα ενδιαφέροντος είναι:  
 
 
 
Πίνακας 86. Οι βασικές εξισώσεις που περιγράφουν το συσταλτό κύκλο. 

𝑑𝑜𝑐𝑝 = 7 cos
𝜔

2
 απόσταση κεντρικών αξόνων 

𝑑𝑜𝑜𝑝 = 7 sin (120 −
𝜔

2
) απόσταση έξω αξόνων 

𝐵𝐶 = 7 sin (60 −
𝜔

2
) έσω ακτίνα (inner radius) 

𝐹𝐶 = 3,5 cos (60 −
𝜔

2
) + 3,5√3 sin (60 −

𝜔

2
) μέση ακτίνα (medial radius) 

𝐴𝐶 = 7 sin
𝜔

2
+ 7 sin (60 −

𝜔

2
) έξω ακτίνα (outer radius) 
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Η γωνία ω λαμβάνει τιμές από 0ο έως 120ο. Με σκοπό να 

σχεδιαστούν οι γραφικές παραστάσεις της έξω, έσω, μέσης ακτίνας και της 

απόστασης των κεντρικών αξόνων συναρτήσει της γωνίας ω, 

δημιουργήθηκε ο παρακάτω πίνακας τιμών. 

 

 

 

 

Πίνακας 87. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ω έξω 

ακτίνα 

έσω 

ακτίνα 

μέση 

ακτίνα 

docp doop πάχος 

0 6,060319 6,060319 6,999845 7 6,066077 0 

5 6,207006 5,901826 6,993031 6,993344 6,212601 0,30518 

10 6,34189 5,73211 6,97292 6,97339 6,347312 0,60978 

15 6,464714 5,551493 6,939548 6,940175 6,469954 0,91322 

20 6,575244 5,36032 6,89298 6,893762 6,580292 1,214924 

25 6,673271 5,158953 6,833304 6,83424 6,678118 1,514318 

30 6,758608 4,947776 6,760633 6,761721 6,763245 1,810831 

35 6,831092 4,72719 6,675107 6,676345 6,835512 2,103902 

40 6,890586 4,497615 6,576886 6,578272 6,894781 2,392971 

45 6,936977 4,259487 6,466159 6,46769 6,940939 2,67749 

50 6,970176 4,013259 6,343136 6,344809 6,973899 2,956917 

55 6,990121 3,759399 6,208051 6,209863 6,993597 3,230722 

60 6,996773 3,498391 6,06116 6,063107 6,999998 3,498383 

65 6,99012 3,230729 5,902743 5,904822 6,993087 3,759391 

70 6,970175 2,956924 5,733101 5,735308 6,972879 4,01325 

75 6,936974 2,677496 5,552557 5,554888 6,939412 4,259478 

80 6,890583 2,392977 5,361454 5,363904 6,892749 4,497606 

85 6,831087 2,103907 5,160156 5,16272 6,832979 4,727181 

90 6,758602 1,810836 4,949044 4,951719 6,760216 4,947766 

95 6,673265 1,514321 4,728522 4,731301 6,674599 5,158943 

100 6,575237 1,214927 4,499008 4,501886 6,57629 5,36031 

105 6,464706 0,913223 4,260938 4,263911 6,465475 5,551483 

110 6,341882 0,609782 4,014766 4,017826 6,342366 5,7321 

115 6,206997 0,305181 3,760959 3,764102 6,207198 5,901816 

120 6,06031 0 3,5 3,503219 6,060225 6,06031 
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Πίνακας 88. Μεταβολές τιμών συναρτήσει των μεταβολών του ω. 

Μεταβολή 

ω 

Μεταβολή 

έξω ακτίνας 

Μεταβολή 

έσω ακτίνας 

Μεταβολή 

μέσης ακτίνας 

Μεταβολή 

docp 

Μεταβολή 

doop 

0 – 5 -0,146687 0,158493 0,006814 0,006656 -0,14652 

5 – 10 -0,134884 0,169716 0,020112 0,019954 -0,13471 

10 – 15 -0,122824 0,180616 0,033372 0,033215 -0,12264 

15 – 20 -0,11053 0,191173 0,046568 0,046413 -0,11034 

20 – 25 -0,098027 0,201367 0,059676 0,059522 -0,09783 

25 – 30 -0,085337 0,211177 0,07267 0,072518 -0,08513 

30 – 35 -0,072484 0,220586 0,085527 0,085377 -0,07227 

35 – 40 -0,059494 0,229575 0,09822 0,098073 -0,05927 

40 – 45 -0,046391 0,238128 0,110727 0,110582 -0,04616 

45 – 50 -0,033199 0,246228 0,123023 0,122881 -0,03296 

50 – 55 -0,019945 0,25386 0,135086 0,134947 -0,0197 

55 – 60 -0,006652 0,261009 0,146891 0,146755 -0,0064 

60 – 65 0,0066531 0,267661 0,158417 0,158285 0,006911 

65 – 70 0,0199456 0,273805 0,169642 0,169514 0,020208 

70 – 75 0,0332003 0,279428 0,180544 0,18042 0,033467 

75 – 80 0,0463918 0,28452 0,191103 0,190984 0,046663 

80 – 85 0,0594951 0,28907 0,201298 0,201184 0,05977 

85 – 90 0,0724852 0,293071 0,211111 0,211001 0,072763 

90 – 95 0,0853375 0,296514 0,220522 0,220418 0,085617 

95 – 100 0,0980275 0,299394 0,229514 0,229415 0,098309 

100 – 105 0,1105311 0,301704 0,23807 0,237976 0,110814 

105 – 110 0,1228245 0,303441 0,246172 0,246084 0,123109 

110 – 115 0,1348844 0,304601 0,253807 0,253725 0,135169 

115 – 120 0,1466877 0,305181 0,260959 0,260882 0,146972 
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Εικόνα 189. Γραφική συνάρτηση της έξω, μέσης, έσω ακτίνας και της απόστασης των 
παρακείμενων έξω και κεντρικών αξόνων του συσταλτού κύκλου. Οι γραφικές 
παραστάσεις της έξω ακτίνας και της απόστασης των εξωτερικών αξόνων συμπέφτουν. 
Ομοίως οι γραφικές παραστάσεις της μέσης ακτίνας και της απόστασης των κεντρικών 
αξόνων. Αυτές οι δύο συμπτώσεις οφείλονται στα ισόπλευρα τρίγωνα που 
σχηματίζονται λόγω της γωνίας θ = 60ο. Παρατηρούμε ότι κατά τη συστολή του 
συσταλτού κύκλου από ω = 0ο έως ω =120ο, η έσω ακτίνα μηδενίζεται, αφού οι έσω 
άξονες φτάνουν στο κέντρο, ενώ η έξω ακτίνα αρχικά αυξάνεται, φτάνει τη μέγιστη 

τιμή της με ω = 60ο, και μετά μειώνεται μέχρι να ξαναφτάσει την αρχική της τιμή. Η 
κίτρινη διακεκομμένη γραμμή αντιπροσωπεύει το πάχος του συσταλτού κύκλου που 
αυξάνεται ραγδαία. Το άθροισμα πάχους και έσω ακτίνας για κάθε γωνία ω ισούται με 
την έξω ακτίνα. 
 

 

Από τη γραφική παράσταση φαίνεται ότι η συμπλησίαση των 

κεντρικών αξόνων, δηλαδή η μείωση του docp, συμβαίνει για κάθε γωνία 

ω. Η στερέωση ινών SMA σε παρακείμενους κεντρικούς ή εξωτερικούς 

άξονες θα μπορούσε να εξοπλίσει το συσταλτό κύκλο με έναν πολύ ελαφρύ 

μηχανισμό κίνησης.  

Ο συσταλτός κύκλος αποτελεί ένα σύστημα μοχλού και υπομοχλίου. 

Παρακάτω παρατίθενται γραφικές παραστάσεις που περιγράφουν τον 

πολλαπλασιαστή ή υποπολλαπλασιαστή της κίνησης και της δύναμης. 

Εξετάζονται δύο περιπτώσεις, η στερέωση των ινών σε παρακείμενους 

κεντρικούς ή εξωτερικούς άξονες και η επίπτωση της συστολής τους στην 

κίνηση των εσωτερικών αξόνων και στην ασκούμενη δύναμη. 
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Εικόνα 190. Η στερέωση των ινών σε παρακείμενους κεντρικούς άξονες και η συστολή 
τους προκαλεί την κίνηση των έσω αξόνων προς το κέντρο του συσταλτού κύκλου. Η 
μείωση του docp προκαλεί πολλαπλάσια μείωση της έσω ακτίνας. Ο 
πολλαπλασιασμός της κίνησης περιγράφεται από την κυανή γραφική παράσταση, ενώ 
ο αντίστοιχος υποπολλαπλασιαμός της δύναμης περιγράφεται από την ερυθρή 
γραφική παράσταση. Ο συσταλτός κύκλος είναι ένα σύστημα μοχλού και υπομοχλίου 
που αυξάνει την μετατόπιση εις βάρος της ασκούμενης δύναμης με ένα συνεχώς 
μεταβαλλόμενο ρυθμό. Το γινόμενο των τιμών της ερυθρής και της κυανής 
παράστασης για κάθε κοινή γωνία ω είναι σταθερό και ίσο με 1. 
 

Εικόνα 191. Η στερέωση των ινών σε παρακείμενους εξωτερικούς άξονες και η 
συστολή τους προκαλεί την κίνηση των έσω αξόνων προς το κέντρο του συσταλτού 
κύκλου μόνο για τιμές ω μεταξύ 60ο και 120ο. Για μεταβολές της γωνίας ω από 0ο προς 
60ο, οι εξωτερικοί άξονες απομακρύνονται τόσο από το κέντρο, όσο και μεταξύ τους. 
Για ω > 60ο, η μείωση του doοp προκαλεί πολλαπλάσια μείωση της έσω ακτίνας. Ο 
πολλαπλασιασμός της κίνησης περιγράφεται από την κυανή γραφική παράσταση, ενώ 
ο αντίστοιχος υποπολλαπλασιαμός της δύναμης περιγράφεται από την ερυθρή 
γραφική παράσταση. Ο συσταλτός κύκλος είναι ένα σύστημα μοχλού και υπομοχλίου 
που αυξάνει την μετατόπιση εις βάρος της ασκούμενης δύναμης με ένα συνεχώς 
μεταβαλλόμενο ρυθμό. 
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Πίνακας 89. Συσχέτιση μήκους ινών (docp) εάν στερεωθούν στους cp και εμβαδού του 
κύκλου που ορίζεται από τους ip.  

ω docp doop εμβαδόν περιφέρεια 

0 7 6,066077 153,9311 38,0780743 

5 6,993344 6,212601 153,6316 37,08223405 

10 6,97339 6,347312 152,7492 36,0158772 

15 6,940175 6,469954 151,2906 34,88103157 

20 6,893762 6,580292 149,2669 33,6798552 

25 6,83424 6,678118 146,6935 32,41463229 

30 6,761721 6,763245 143,59 31,08776883 

35 6,676345 6,835512 139,98 29,701788 

40 6,578272 6,894781 135,8908 28,25932544 

45 6,46769 6,940939 131,3537 26,76312416 

50 6,344809 6,973899 126,4031 25,21602939 

55 6,209863 6,993597 121,0765 23,62098312 

60 6,063107 6,999998 115,4147 21,98101854 

65 5,904822 6,993087 109,4604 20,29925425 

70 5,735308 6,972879 103,2592 18,57888834 

75 5,554888 6,939412 96,85801 16,8231923 

80 5,363904 6,892749 90,3056 15,03550481 

85 5,16272 6,832979 83,65176 13,2192254 

90 4,951719 6,760216 76,94709 11,37780793 

95 4,731301 6,674599 70,24256 9,514754121 

100 4,501886 6,57629 63,58915 7,633606788 

105 4,263911 6,465475 57,03744 5,737943178 

110 4,017826 6,342366 50,63723 3,831368137 

115 3,764102 6,207198 44,4372 1,917507261 

120 3,503219 6,060225 38,48448 0 
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Εικόνα 192. Γραφική αναπαράσταση του προηγούμενου πίνακα. Οι κυανές καμπύλες 
ανήκουν στον αριστερό κάθετο άξονα και οι ερυθρές στο δεξιό. Η κυανή συμπαγής 
καμπύλη αντιπροσωπεύει το docp (cm) ενώ η κυανή διακεκομμένη γραμμή το doop 
(cm). Η ερυθρή συμπαγής γραμμή αντιπροσωπεύει το εμβαδόν (cm2) του κύκλου που 
εσωκλείεται από τους εσωτερικούς άξονες και η ερυθρή διπλή γραμμή την περιφέρεια 
(cm) του κύκλου αυτού. 
Η συσχέτιση των αποστάσεων των αξόνων με το εμβαδόν και την περιφέρεια του 
εσωκλειόμενου κύκλου αποσκοπεί στην κατανόηση της συμπίεσης που θα είχε ο 

συσταλτός κύκλος σε ένα συμπιέσιμο θάλαμο, όπως η ανεπαρκούσα καρδιά. 
 

 

 

Παράδειγμα 1 
 

 

Ο συσταλτός κύκλος τοποθετείται πέριξ συμπιέσιμου θαλάμου με 

διάμετρο περίπου 12cm. Η γωνία ω τείνει προς το 0 και ίνες SMA 

στερεώνονται σε παρακείμενους κεντρικούς άξονες που, για ω  0, 

απέχουν 7cm. Με αρχικό μήκος ινών 7cm, το νέο μήκος τους κατά την 

πλήρη συστολή τους θα είναι περίπου 6,75cm (7cm – 7cm x 3,6% ≈ 7cm 

– 0,25). Με docp = 6,75cm, η γωνία ω = 30ο και το πάχος του μηχανισμού 

1,8cm. 

Η αύξηση της γωνίας ω από 0 σε 30ο έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση 

της εσωτερικής ακτίνας, δηλαδή της ακτίνας του συμπιέσιμου θαλάμου, 

κατά 1,11cm (6,06cm – 4,95cm). Δηλαδή η συμπλησίαση των κεντρικών 

αξόνων κατά 0,25cm πολλαπλασιάστηκε κατά 4,4 φορές και έγινε μείωση 

της εσωτερικής ακτίνας κατά 1,11cm (0,25cm x 4,4). Η δύναμη 

υποπολλαπλασιάστηκε κατά 4,4 φορές. 
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Η περιφέρεια του συμπιέσιμου θαλάμου θεωρητικά μειώθηκε κατά 

7cm (38cm – 31cm) και το εμβαδόν του κατά 10,3cm2 (153,9cm2 – 

143,6cm2). Παρόμοιες μεταβολές θα συνέβαιναν εάν στη θέση του 

θαλάμου υπήρχε μια ανεπαρκούσα καρδιά με ίδια διάμετρο. 

Ακολούθως οι ίνες SMA στερεώθηκαν σε παρακείμενους κεντρικούς 

άξονες όπως φαίνεται στην εικόνα. Το πλακίδιο κάτω αριστερά διέθετε μια 

επιμήκη οπή που λειτουργούσε ως οδηγός για τους κοχλίες των αξόνων. 

Στα άκρα του πλακιδίου στερεώθηκαν δύο ισομήκεις θηλιές ινών που 

περιβρόγχιζαν τους δύο κοχλίες. Έτσι, η δύναμη που συμπλησίαζε τους 

δύο κοχλίες προερχόταν ουσιαστικά από 4 παράλληλα τμήματα ινών SMA 

και γι’ αυτό ήταν τετραπλάσια της δύναμης μιας μονήρους ίνας. Τα άκρα 

του πλακιδίου απείχαν περισσότερο από ότι οι κεντρικοί άξονες, 

προσφέροντας μεγαλύτερη διαδρομή για την τοποθέτηση μακρύτερων ινών. 

Στο εσωτερικό του συσταλτού κύκλου τοποθετήθηκε χάρτινος θάλαμος 

origami με σκοπό την καλύτερη οπτική αντίληψη των γεωμετρικών 

αλλαγών. 

 

 

Εικόνα 193. Ο συσταλτός κύκλος εξοπλισμένος με ένα πλακίδιο. Οι 4 παράλληλες ίνες 
του πλακιδίου προκαλούν τη συμπλησίαση των δύο γειτονικών κεντρικών αξόνων. Στο 
εσωτερικό του συσταλτού κύκλου φαίνεται ο χάρτινος θάλαμος origami. 
 

 

Η συστολή των ινών προκάλεσε τη συστολή του κύκλου και την 

προβλεπόμενη παραμόρφωση του θαλάμου origami. Στην περίπτωση 

χρήσης κυλινδρικού συμπιέσιμου θαλάμου, ο συσταλτός κύκλος 

προκαλούσε ανεπιθύμητη παραμόρφωση του κυκλοτερούς τοιχώματος. 

Τμήματα του τοιχώματος προέβαλαν ανάμεσα στους εσωτερικούς άξονες. 

Είναι άγνωστο σε ποιο βαθμό θα συνέβαινε παρόμοια προβολή του 

καρδιακού τοιχώματος ανάμεσα στους εσωτερικούς άξονες. 
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Η διαστολή των ινών γινόταν ανομοιόμορφα καθώς κατά τη 

χαλάρωση των ινών το πλακίδιο έτεινε να στραφεί. Ο χάρτινος θάλαμος 

δεν διέθετε σημαντική τάση επαναφοράς οπότε ο συσταλτός κύκλος δεν 

επέστρεφε στην προσυστολική του θέση. Η ασκούμενη δύναμη ήταν 

ανάλογη του πλήθους των παράλληλων ινών. Η τοποθέτηση παράλληλων 

ινών με το ίδιο ακριβώς μήκος είναι μια διαδικασία τεχνικά δύσκολη. 

 

 

 

Παράδειγμα 2 
 

 

Ο συσταλτός κύκλος τοποθετείται πέριξ συμπιέσιμου θαλάμου ή 

συμπιέσιμου σωλήνα με διάμετρο περίπου 7cm. Η γωνία ω = 60ο και οι 

ίνες SMA στερεώνονται σε παρακείμενους εξωτερικούς άξονες που 

απέχουν 7cm. Με αρχικό μήκος ινών 7cm, το νέο μήκος τους κατά την 

πλήρη συστολή τους θα είναι περίπου 6,75cm (7cm – 7cm x 3,6% ≈ 7cm 

– 0,25). Με doop = 6,75cm, η γωνία ω = 90ο.  

Η αύξηση της γωνίας ω από 60ο σε 90ο έχει ως αποτέλεσμα τη 

μείωση της εσωτερικής ακτίνας κατά 1,7cm (3,5cm – 1,8cm). Δηλαδή η 

συμπλησίαση των εξωτερικών αξόνων κατά 0,25cm πολλαπλασιάστηκε 

κατά 6,8 φορές και έγινε μείωση της εσωτερικής ακτίνας κατά 1,7cm 

(0,25cm x 6,8). Η δύναμη υποπολλαπλασιάστηκε κατά 6,8 φορές. 

Η περιφέρεια του συμπιέσιμου θαλάμου θεωρητικά μειώθηκε κατά 

10,6cm (22cm – 11,4cm) και το εμβαδόν του κατά 38,5cm2 (115,4cm2 – 

76,9cm2). Παρόμοιες μεταβολές θα συνέβαιναν εάν στη θέση του θαλάμου 

υπήρχε μια ανεπαρκούσα καρδιά ή ένα μεγάλο αγγείο με ίδια διάμετρο. 

Ακολούθως οι ίνες SMA στερεώθηκαν σε παρακείμενους 

εξωτερικούς άξονες όπως φαίνεται στην εικόνα. Μία ίνα SMA στερεώθηκε 

στον εξωτερικό άξονα που φαίνεται στο αριστερό τμήμα της εικόνας και 

περιτύλιξε 2 φορές το συσταλτό κύκλο. Όπως φαίνεται η ίνα σε κάθε 

εξωτερικό άξονα έστριβε κατά 120ο, αφού η γωνία κάθε κανονικού 

εξαπλεύρου είναι 120ο. Με αυτό τον τρόπο έχουμε ουσιαστικά 12 

παράλληλες ίνες, 2 σε κάθε μία από τις 6 αποστάσεις παρακείμενων 

εξωτερικών αξόνων. 
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Εικόνα 194. Ο συσταλτός κύκλος με ίνες SMA στους εξωτερικούς άξονες. 
 

 

Η συστολή των ινών προκάλεσε τη συστολή του κύκλου. Σε 

σύγκριση με το προηγούμενο πείραμα, η συμπίεση θαλάμου μικρότερης 

διαμέτρου προκάλεσε πάλι παραμόρφωση του θαλάμου που ωστόσο δεν 

φαινόταν τόσο εκτεταμένη. Αυτό ίσως οφείλεται στη μικρότερη διάμετρο 

του νέου θαλάμου και τη μικρότερη απόσταση μεταξύ των εσωτερικών 

αξόνων. 

Η διαστολή των ινών γινόταν ομοιόμορφα. Ο συσταλτός κύκλος δεν 

επέστρεφε στην προσυστολική του θέση. Η ασκούμενη δύναμη ήταν 

ανάλογη του πλήθους των παράλληλων ινών. Η τοποθέτηση παράλληλων 

ινών με τη διαδικασία της περιτύλιξης της ίνας γύρω από τους ομότιμους 

άξονες είναι τεχνικά ευκολότερη της προηγούμενης μεθόδου. Καθώς η ίνα 

μπορεί να γλιστρήσει ελάχιστα πάνω σε κάθε κοχλία, η τάση της 

ισομοιράζεται μεταξύ των 6 αξόνων. 
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Εικόνα 195 και 196. Συμπιέσιμος θάλαμος τριγωνικής διατομής. Λόγω των 
προβλημάτων που συνόδευαν τη συμπίεση θαλάμου κυκλικής διατομής από το 
συσταλτό κύκλο, κατασκευάστηκε θάλαμος τριγωνικής διατομής. Οι δύο μεταλλικές 

βάσεις είχαν τριγωνικό σχήμα και η περιφέρεια κατασκευάστηκε από ταινία. Η μία 
μεταλλική βάση διέθετε κυκλική οπή στο κέντρο της. 

Ο συσταλτός κύκλος εξοπλίστηκε με μία ίνα SMA που περιτύλιξε τους 6 
εξωτερικούς άξονες. Η γωνία ω ήταν λίγο περισσότερο από 60ο, όπως φαίνεται και στο 
σχήμα. Η συστολή της ίνας προκαλούσε τη συμπίεση του θαλάμου και την κατάρρευση 
της περιφέρειάς του προς τα έσω. Η διαστολή ήταν ομοιόμορφη και πλήρης λόγω της 
ελαστικής ταινίας που είχε την τάση να επιστρέφει στην αρχική της κατάσταση. 
Ωστόσο, μετά από πολλούς κύκλους συστολής – διαστολής παρατηρήθηκαν 
μικροσχίσματα της ταινίας στις περιοχές επαφής της με τις τριγωνικές βάσεις. Παρά 
τις προσπάθειες για κατασκευή πιο ανθεκτικών θαλάμων και τη διατήρηση της 
στεγανότητάς τους, ο θάλαμος αυτού του τύπου δεν αποδείχθηκε αξιόπιστος. 

 

 

 

Στοιχεία Peltier 
  

Τα στοιχεία Peltier πράγματι ανέπτυσσαν αξιόλογη διαφορά 

θερμοκρασίας ανάμεσα στις πλάκες τους, ωστόσο τα αποτελέσματα από τα 

πρωταρχικά πειράματα ήταν απογοητευτικά. Αν και η διαφορά 

θερμοκρασίας που ανέπτυσσαν ήταν σημαντική, η ψυκτική δράση τους 

παρατεινόταν μετά την παύση του ηλεκτρικού ρεύματος που την 

προκάλεσε. Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι κατά την εκκίνηση κάθε συστολής 

των ινών, τα στοιχεία Peltier θα ήταν ακόμα ψυχρά από την προηγούμενη 

διαστολή. Έτσι, κάθε συστολή θα απαιτούσε μεγαλύτερη ηλεκτρική 

ενέργεια, μειώνοντας ακόμα πιο πολύ την απόδοση του ΤΜ. 

 Το ηλεκτρικό ρεύμα που απαιτούσε μια σειρά στοιχείων Peltier ήταν 

αρκετά μεγαλύτερο από το ηλεκτρικό ρεύμα που απαιτούσε το ΤΜ. Η 

ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που χρειαζόταν ένα ψυκτικό σύστημα 

από στοιχεία Peltier ήταν πιθανώς υπερδιπλάσια από την ένταση που 

προκαλούσε τη συστολή του ΤΜ. Η ενέργεια που καταναλωνόταν για τη 

συστολή των ινών θα ήταν το ελάσσον τμήμα της συνολικά δαπανούμενης 

ενέργειας. Οι μεγάλες ενεργειακές απαιτήσεις των στοιχείων Peltier 

αποθάρρυναν την προσθήκη τους στο ΤΜ. 
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Η ψύξη των ινών με τα ψυκτικά μέσα 
 

 

Αιθυλική γλυκόλη 
 

 

Τα παρακάτω αποτελέσματα συλλέχθησαν μετά την βύθιση των ινών 

SMA σε αιθυλική γλυκόλη. 

 

 

Πίνακας 90. Ίνα SMA πάχους 100μm βυθισμένη σε αιθυλική γλυκόλη. 

Δεν συσπώταν με ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι = 200mA (ονομαστική τιμή). 

Με Ι = 800mA συσπώταν με Crdon = 250msec. 

Με 120 ΒΡΜ (Crdon max= 250msec) συσπώταν και χαλάρωνε εντελώς σε κάθε κύκλο.  

Για 150 ΒΡΜ (Crdon max = 200msec) δεν συσπώταν πλήρως. 

Με Ι = 1200mA (εξαπλάσιο της ονομαστικής τιμής) συσπώταν με Crdon = 150msec.  

Με 200 BPM (Crdon max =150msec) συσπώταν και χαλάρωνε εντελώς σε κάθε κύκλο. 

 

 

Πίνακας 91. Ίνα SMA πάχους 200μm βυθισμένη σε αιθυλική γλυκόλη. 

Δεν συσπώταν με ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι = 600mA (ονομαστική τιμή). 

Με Ι ≈ 2600mA συσπώταν με Crdon = 100msec. 

Με Ι ≈ 3100mA συσπώταν με Crdon = 50msec. 

Για BPM > 100 δεν πραγματοποιούσε πλήρης κύκλους συστολής – διαστολής. 

 

 

 

Πίνακας 92. 4 παράλληλες ίνες SMA πάχους 100μm βυθισμένες σε αιθυλική γλυκόλη. 

Crdon = 100msec επειδή για Crdon < 100msec το τροφοδοτικό δεν μπορούσε να 

δημιουργήσει αρκετά υψηλή V για να συσπαστούν οι 4 ίνες. Υπό αυτές τις συνθήκες 

το μέγιστο ΒΡΜ για το οποίο οι 4 ίνες εκτελούσαν κύκλους πλήρης συστολής – 

διαστολής ήταν 180. 

 

 

Πίνακας 93. Πλεξίδες από ίνες SMA βυθισμένες σε αιθυλική γλυκόλη. 

Η διαστολή των πλεξίδων δεν επιταχύνθηκε τόσο θεαματικά όσο των ινών. 

Η οκτάκλωνη πλεξίδα εκτελούσε 8 πλήρεις κύκλους συστολής – διαστολής στον 

αέρα ενώ στην αιθυλική γλυκόλη 15. 

Χρειάστηκε να συνδεθούν και τα δύο τροφοδοτικά για να συσπαστούν οι πλεξίδες. 

Η αιθυλική γλυκόλη θερμάνθηκε ιδιαίτερα. 
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Αιθυλική γλυκόλη και αέρας 
 

 

Με τη χρήση της αιθυλικής γλυκόλης ως ψυκτικό μέσο οι ίνες 

διαστέλλονταν γρήγορα αλλά για να επιτευχθεί η πλήρης σύσπασή τους 

χρειαζόταν να αυξηθεί η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος. Για να 

επιτευχθεί γρήγορη διαστολή χωρίς ταυτόχρονη αύξηση της έντασης του 

ηλεκτρικού ρεύματος, διεξήχθη το πείραμα κατά το οποίο η ίνα εκινείτο 

σε δύο μέσα με διαφορετική θερμοαγωγιμότητα, τον αέρα και την 

αιθυλική γλυκόλη, με τα εξής αποτελέσματα. 

 

 

Πίνακας 94. Ίνα SMA πάχους 100μm σε αέρα και αιθυλική γλυκόλη. 

Ι = 200mA (ονομαστική τιμή). 

Πλήρεις κύκλους συστολής – διαστολής ακόμα και για ΒΡΜ = 200. 

Ανομοιομορφία κύκλων λόγω σταγονιδίων κατά μήκος της ίνας. 

Ανομοιομορφία και μετά την αντικατάσταση της αιθυλικής γλυκόλης με νερό. 

 

 

 

 

Γέλη 
 

 

Όσον αφορά τα πειράματα με τη γέλη, αποδείχτηκε ότι τα 

θεωρητικά πλεονεκτήματα ενός ημίρρευστου ψυκτικού μέσου δεν 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η κολλώδης σύσταση της γέλης 

παρακωλούσε τη διαστολή της ίνας, δηλαδή η ίνα ενδεχομένως κολλούσε 

στη γέλη. Μικρά τμήματα της γέλης αποσπώνταν από την κύρια μάζα της 

γέλης και ακολουθούσαν την ίνα στη διαστολή της. Τουλάχιστον στην 

περίπτωση του σχηματισμού σταγονιδίων αιθυλικής γλυκόλης κατά μήκος 

της ίνας, αυτά τα σταγονίδια έσταζαν. Αντίθετα η γέλη είχε την τάση να 

παραμένει πάνω στην ίνα. 

 

 

 

 

Ο κυλινδρικός θάλαμος με την κινούμενη βάση 
 

 

Τα παρακάτω μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια του 

κυλινδρικού θαλάμου με τη βάση που εκινείτο σαν έμβολο. 
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Πίνακας 95. Μετρήσεις Ρr στον κυλινδρικό θάλαμο. 

ασκούμενη δύναμη 

F (gram-force) 

μετρούμενη πίεση 

Ρr (cmH2O) 

υπολογισμός λόγου 

F (gram-force) / Ρr (cmH2O) 

100 2,5 40 

200 4,5 44,44 

500 11 45,45 

1000 23 43,48 

2000 47 42,55 

3000 69 43,49 

 

 

Οι μετρήσεις ανέδειξαν ότι ο λόγος δύναμης F προς πίεσης P 

παρέμενε σταθερός και ίσος με το εμβαδόν της βάσης A. Η μαθηματική 

έκφραση είναι F / P = A. Για να επιτύχει αυτός ο θάλαμος κατά 

προσέγγιση το αντλητικό έργο της αριστερής κοιλίας πρέπει, με κάθε 

συστολή των ινών, να εκτοπίζει 80ml υγρού με πίεση 120mmHg (ή 

163cmH2O). 1gram-force προς 1cm2 ισούται με πίεση 1cmH2O. Η 

απαιτούμενη δύναμη F ισούται με το γινόμενο της πίεσης P και του 

εμβαδού Α, F = P x A = 163cmH2O x 44cm2 = 7172gram-force. Για να 

αναπτυχθεί μια τέτοια δύναμη από ίνες SMA πάχους 100μm, με δύναμη 

μέχρι 150gram-force έκαστη, χρειάζονται να τοποθετηθούν παράλληλα 

48 ίνες (7172gram-force / 150gram-force ανά ίνα ≈ 48 ίνες). Το μήκος 

αυτών των ινών πρέπει να είναι τέτοιο ώστε η μετατόπιση που προκαλούν 

να ισούται με 1,82cm, αφού 1,82cm x 44cm2 ≈ 80cm3 ή 80ml. Με s 

περίπου 3,8%, το μήκος αυτών των ινών οφείλει να είναι περίπου 48cm, 

αφού 48cm x 3,8% ≈ 1,82cm. Οπότε το συνολικό μήκος των ινών θα είναι 

48 ίνες x 48cm ≈ 23m. 
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Συζήτηση 
 

 

 

«Σοφόν το σαφές» 

Ευριπίδης 

 

 

 

 

Γιατί συσκευές υποστήριξης της κυκλοφορίας 
 

 

 Η ΚΑ, παρά τις δυσκολίες που εμπεριέχει η διατύπωση του ορισμού 

της και των κριτηρίων διάγνωσης και ταξινόμησης, αποτελεί μια 

παθολογία που αναγνωρίστηκε πριν αιώνες16,351 αλλά κατανοείται 

καλύτερα με το πέρασμα των χρόνων351. Εξαιτίας της υψηλής επίπτωσης 

και επιπολασμού, θνητότητας και νοσηρότητας, οι επιστημονικές 

προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτής της ασθένειας καταβάλλονται 

παλαιόθεν, ακατάβλητες στις εκάστοτε δυσκολίες. Η πιο μεγάλη 

πρόκληση σε αυτό το εγχείρημα είναι ίσως η αντιμετώπιση της ΚΑ τελικού 

σταδίου λόγω του επικείμενου θανάτου. Αν και ο ορισμός της ΚΑ θεωρείται 

εν μέρει ασαφής, η ΚΑ τελικού σταδίου ορίζεται με μεγαλύτερη σαφήνεια 

επειδή η νόσος είναι πλέον προχωρημένη και τα συμπτώματα πασίδηλα 

και επίμονα. Η ΚΑ χαρακτηρίζεται τελικού σταδίου όταν οι συμβατικές 

θεραπείες είναι αναποτελεσματικές για την αντιμετώπισή της173. Τότε, οι 

θεραπευτικές λύσεις περιορίζονται στη μεταμόσχευση καρδιάς και την 

εμφύτευση συσκευών MCS. 

Η ιστομηχανική (tissue engineering) είναι ο τομέας της βιοϊατρικής 

τεχνολογίας που περιλαμβάνει την ανάπτυξη θεραπειών μέσω της 

χειραγώγησης των κυττάρων και της χρήσης ειδικών υλικών που μπορούν 

να συμμετάσχουν σε βιολογικές διαδικασίες. Η ιστομηχανική υπόσχεται 

την οριστική λύση για πολλές ασθένειες, μεταξύ των οποίων και η ΚΑ 

τελικού σταδίου. Οι καρδιοπαθείς ενός πιθανού μέλλοντος θα 

αντικαθιστούν μέρος ή ολόκληρη την ανεπαρκούσα καρδιά τους με μια 

βιολογική, πλήρως ιστοσυμβατή καρδιά που αναπτύχθηκε με τις τεχνικές 

της ιστομηχανικής. Μια ιστοσυμβατή καρδιά καλλιεργημένη στο 

εργαστήριο δεν θα απαιτεί ανοσοκατασταλτική ή αντιπηκτική θεραπεία. Η 

ιστομηχανική επαγγέλλεται μια νέα εποχή στην οποία η μεταμόσχευση 

καρδιάς από θανόντες και η εμφύτευση συσκευών θα απαντάται μόνο στα 

ιστορικά συγγράμματα. Ωστόσο, η εποχή αυτή θα αργήσει. Στο προσεχές 

μέλλον οι ελπίδες των καρδιοπαθών στηρίζονται μόνο στις υπάρχουσες 

λύσεις. Επομένως η άμεση βελτίωση των υπαρκτών λύσεων αποτελεί 

λογικό στόχο. Η μεταμόσχευση καρδιάς, αν και θεωρείται η θεραπεία 

εκλογής, είναι απίθανο να καλύψει τις ανάγκες των χιλιάδων καρδιοπαθών 
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επειδή τα μοσχεύματα ήταν ανέκαθεν ελάχιστα και δεν προβλέπεται η 

αύξησή τους. Αντίθετα οι συσκευές MCS έχουν σημειώσει σημαντική 

πρόοδο τα τελευταία έτη και το άμεσο μέλλον τους διαφαίνεται λαμπρό. 

Υπό αυτό το πρίσμα, ο στόχος που τέθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης 

και το ΙΤΕ για τη βελτίωση των συσκευών MCS είναι εύλογος και 

ρεαλιστικός. 

 

 

 

 

Η σημασία της ιστορικής αναδρομής 
 

 

Τα δεδομένα και οι εξελίξεις στο πεδίο της MCS μπορούν να 

κατανοηθούν καλύτερα με την αναδρομή των ιστορικών γεγονότων που 

οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση. Τα δεδομένα δεκαετιών σκιαγραφούν 

κατευθυντήριες γραμμές και προσανατολίζουν τις ερευνητικές 

προσπάθειες. Σύμφωνα με τον αρχαίο τραγικό ποιητή Ευριπίδης «ὄλβιος 

ὅστις ἱστορίης ἔσχε μάθησιν», δηλαδή «τυχερός αυτός που διδάχτηκε 

ιστορία» επειδή μπορεί να διδαχτεί από αυτήν, να μην επαναλάβει τα λάθη 

του παρελθόντος και να οργανώσει ένα καλύτερο μέλλον. Αυτή η 

διαπίστωση ισχύει για όλες της εκφάνσεις της ζωής και η επιστήμη δεν 

αποτελεί εξαίρεση. 

Οι πρωτοπόροι στην αντιμετώπιση της ΚΑ τελικού σταδίου κατέχουν 

μια περίοπτη θέση στο πάνθεον της ιατρικής επιστήμης. Αν και η μνήμη 

τους έμεινε αθάνατη στην ιστορία και τα επιτεύγματά τους προκαλούν δέος 

επειδή άνοιξαν το δρόμο για τα σημερινά κεκτημένα της ιατρικής, οι ίδιοι 

βίωσαν διάφορες αποτυχίες και κάποιοι πέθαναν πριν δουν τα οράματά 

τους να υλοποιούνται. Οι ιστορίες τους μπορούν να παραλληλιστούν με 

τις σύγχρονες εξελίξεις και να εμπνεύσουν. 

Tο 1812 ο Le Gallois, όντας μπροστά από την εποχή του, διατύπωσε 

για πρώτη φορά την ιδέα της μηχανικής υποστήριξης της κυκλοφορίας 

που έγινε πραγματικότητα περισσότερο από έναν αιώνα μετά το θάνατό 

του. Ο Demikhov το 1937 κατασκεύασε σε ηλικία μόλις 21 ετών μια 

τεχνητή καρδιά, ενώ αργότερα περιέγραψε 24 διαφορετικές τεχνικές για 

ενδοθωρακική ετεροτοπική μεταμόσχευση καρδιάς. Την εποχή που 

πειραματιζόταν ίσως δεν φαντάστηκε ποτέ την έκταση που θα λάμβαναν 

τα δύο εγχειρήματά του και την επίδρασή τους στην παγκόσμια υγεία. 

Ο Barnard μεταμόσχευσε για πρώτη φορά καρδιά σε άνθρωπο το 

1976 και τα επόμενα έτη επέμενε δικαίως να συνεχιστεί η έρευνα στο 

πεδίο της μεταμόσχευσης παρά τα αποθαρρυντικά αποτελέσματα. Ο 

Cooley εμφύτευσε την πρώτη τεχνητή καρδιά με σχετικά καλά 

αποτελέσματα σε μια εποχή που η μεταμόσχευση δεν παρουσίαζε τη 

σημερινή εξαιρετική μέση επιβίωση των 11 – 13 ετών. Παρά ταύτα, 

χρειάστηκε να περάσουν 12 έτη για να εμφυτευτεί η δεύτερη τεχνητή 

καρδιά, πάλι από τον Cooley. Την περίοδο εκείνη η κυκλοσπορίνη δεν 
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χρησιμοποιείτο και η απόρριψη των μοσχευμάτων ήταν συχνή. Όμως η 

τεχνολογία της τεχνητής καρδιάς δεν είχε κατακτήσει το κλινικό κομμάτι 

που φάνηκε αργότερα ότι της αναλογούσε. 

Αυτά τα αποσπάσματα από την ιστορία της ιατρικής επιστήμης 

διδάσκουν ότι η επίτευξη ενός στόχου αρχίζει πιθανότατα με τη σύλληψη 

της ιδέας σε ένα δυσμενές χρονικό πλαίσιο που δεν επιτρέπει την 

πραγμάτωσή της (Le Gallois). Ο αδιάκοπος πειραματισμός στο εργαστήριο 

είναι απαραίτητο βήμα για την ανάπτυξη μιας νέας θεραπείας. Οι 

αποτυχίες και οι αντίξοες πολιτικο-οικονομικές συνθήκες δεν πρέπει να 

πτοούν τις επιστημονικές προσπάθειες (Demikhov). Τα μέτρια κλινικά 

αποτελέσματα μιας νέας θεραπείας είναι μια αναμενόμενη έκβαση και η 

προσπάθεια να ξεπεραστούν τα προβλήματα είναι προτιμότερη της 

παραίτησης (Barnard). Και τέλος, κάθε τεχνολογία χρειάζεται αρκετό 

χρόνο για να βελτιωθεί και να διαδοθεί (Cooley).  

 

 

 

 

Συσκευές παλμικής ή συνεχούς ροής 
 

 

Εναλλαγή προτιμήσεων 
 

 

Αν και η MCS άρχισε ουσιαστικά με τους εξωσωματικούς 

οξυγονωτές που εξοπλίζονταν συνήθως με περισταλτικές αντλίες 

παρέχοντας συνεχή ροή, μία από τις πρώτες συσκευές MCS που 

εμφυτεύτηκε πειραματικά ήταν ένα VAD παλμικής ροής από τους Liotta 

και Crawford το 1963. Εκείνη την περίοδο φαινόταν πιο λογικό να 

σχεδιάζονται συσκευές που προωθούν το αίμα κατά ώσεις. Οι πρώτες 

τεχνητές καρδιές παρείχαν παλμική ροή, όπως και η 1η γενιά VAD. 

Παλμικότητα παρουσιάζει επίσης η χρήση του ενδοαορτικού ασκού που 

διαδόθηκε μετά τα τέλη της δεκαετίας του 1960. Ωστόσο σήμερα οι 

συσκευές συνεχούς ροής παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσματα και 

έχουν σχεδόν εκτοπίσει τις συσκευές παλμικής ροής από τις προτιμήσεις 

των χειρουργών. 
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Εικόνα 197. Εμφυτεύσεις συσκευών MCS ετησίως στη Βόρεια Αμερική από τον Ιούνιο 
του 2006 μέχρι τον Ιούνιο του 2012. Οι κυανές στήλες αντιπροσωπεύουν τα VAD 
συνεχούς ροής, οι πορτοκαλιές τις τεχνητές καρδιές παλμικής ροής, οι φαιές τα VAD 
παλμικής ροής και οι κίτρινες τις εξωσωματικές συσκευές παλμικής ροής. Τα 
στατιστικά φανερώνουν ότι τα VAD έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τις ΤΑΗ σε συχνότητα 

χρήσης. Το 2008 εμφυτεύτηκαν για πρώτη φορά περισσότερα VAD συνεχούς ροής 
παρά παλμικής. Το επόμενο έτος εμφυτεύτηκαν περισσότερες συσκευές MCS, παρά 
καρδιακά μοσχεύματα. Τα τελευταία έτη τα VAD συνεχούς ροής έχουν καταξιωθεί ως 
η βασική μηχανική λύση της ΚΑ τελικού σταδίου151. 
 

 

 

Η προτίμηση των VAD συνεχούς ροής δικαιολογείται εν πολλοίς 

από τις συχνότερες βλάβες των συσκευών παλμικής ροής, την 

περιορισμένη επαφή ξένου σώματος – αίματος των συσκευών συνεχούς 

ροής και τον παράγοντα του μεγέθους και της ενεργειακής αυτονομίας. 

Παρ’ όλ’ αυτά, το ενδεχόμενο να επικρατήσει ξανά η χρήση συσκευών 

παλμικής ροής στο μεσομακροπρόθεσμο μέλλον δεν αποκλείεται αφού η 

συνεχής ροή επηρεάζει τη φυσιολογία. Σε κάθε περίπτωση μεταστροφής 

των προτιμήσεων, οι δυνάμεις που τις υποκινούν είναι τα κλινικά 

αποτελέσματα. 
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Παλμική ροή 
 

 

Ο όρος συνεχής ροή χρησιμοποιείται για να περιγράψει την κίνηση 

του αίματος εντός του καρδιαγγειακού συστήματος με σταθερό ρυθμό. Η 

συνεχής ροή απεικονίζεται ως ευθεία γραμμή στη γραφική παράσταση της 

παροχής συναρτήσει του χρόνου. Αντίθετα, κατά την παλμική ροή η 

παροχή μεταβάλλεται περιοδικά και όπως φαίνεται στις εικόνες 198 και 

200 μπορεί να αποτυπωθεί με γραφικές παραστάσεις ποικίλων σχημάτων. 

Αυτές οι παραστάσεις είναι το καλύτερο εργαλείο για την περιγραφή ροών 

που είναι αποτέλεσμα της συνδυασμένης δράσης μιας παλμικής αντλίας, 

πχ της ασθενούς καρδιάς, με μια συνεχή αντλία, πχ ενός VAD. Σε αυτό το 

συνδυασμό, όσο η δράση της παλμικής αντλίας μειώνεται, τόσο η 

κυματομορφή επιπεδώνεται θυμίζοντας την ευθεία γραμμή της συνεχούς 

ροής. Η πίεση σφυγμού και ο δείκτης παλμικότητας παρέχουν τη 

μαθηματική περιγραφή της παλμικότητας352. 

 

 

𝜋ί휀𝜎휂 𝜎𝜑𝜐𝛾휇𝜊ύ = 𝜎𝜐𝜎𝜏𝜊휆휄휅ή 𝜋ί휀𝜎휂 − 𝛿휄𝛼𝜎𝜏𝜊휆휄휅ή 𝜋ί휀𝜎휂 

 

 

𝛿휀ί휅𝜏휂𝜍 𝜋𝛼휆휇휄휅ό𝜏휂𝜏𝛼𝜍 =
휇έ𝛾휄𝜎𝜏휂 𝜌𝜊ή − 휀휆ά𝜒휄𝜎𝜏휂 𝜌𝜊ή

휇έ𝜎휂 𝜌𝜊ή
 

 

 

Εικόνα 198. Διάγραμμα της φυσιολογικής ροής σε διάφορες αρτηρίες και στα τριχοειδή. 
Η παλμικότητα της ροής που οφείλεται στον καρδιακό σφυγμό φαίνεται στη γραφική 
αναπαράσταση της ροής στις μεγάλες αρτηρίες αλλά έχει σχεδόν καταργηθεί στα 
τριχοειδή. Πηγή http://www.studyblue.com/notes/note/n/ca1-physio-05-cv-control-
of-peripheral-circulation-and-blood-pressure/deck/1447014.  
 

http://www.studyblue.com/notes/note/n/ca1-physio-05-cv-control-of-peripheral-circulation-and-blood-pressure/deck/1447014
http://www.studyblue.com/notes/note/n/ca1-physio-05-cv-control-of-peripheral-circulation-and-blood-pressure/deck/1447014
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Εικόνα 199. Αρτηριακές κυματομορφές κατά τη διάρκεια υποστήριξης της 
κυκλοφορίας από VAD συνεχούς ροής. Όσο μεγαλύτερη είναι η περιστροφική 
ταχύτητα της συσκευής, τόσο λιγότερο παλμική είναι η ροή353. 
 

 

Εικόνα 200. Κυματομορφές ροής και πίεσης κατά την υποστήριξη της κυκλοφορίας 
ασθενών με ΚΑ σταδίου IV κατά NYHA. Η αριστερή στήλη αναπαριστά την επίδραση 
ενός VAD παλμικής ροής και η δεξιά στήλη την επίδραση ενός VAD συνεχούς ροής352. 
Οι δύο κατώτερες γραφικές παραστάσεις αντιπροσωπεύουν την εκάστοτε ροή στην 
αορτική ρίζα και από τη σύγκρισή τους προκύπτει ότι η κυματομορφή της ροής μετά 
την εμφύτευση VAD συνεχούς ροής διαφέρει σημαντικά από τη φυσιολογική 
κυματομορφή ή την κυματομορφή μετά την εμφύτευση VAD παλμικής ροής. 
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Εικόνα 201. Διάγραμμα αορτικής ροής πειραματόζωου166. Η συσκευή DCC από ίνες 
SMA προκάλεσε ήπια αύξηση της αορτικής ροής. Η ερυθρή γραφική παράσταση 

αντιπροσωπεύει τη ροή κατά τη διάρκεια της υποβοήθησης της καρδιάς. Η 
παλμικότητα δεν επηρεάζεται από τις συσκευές DCC. 

 

 

Η προτίμηση για παλμική ροή 
 

 

Η παλμικότητα της αιματικής ροής αποτελεί χαρακτηριστικό της 

ανθρώπινης φυσιολογίας. Κάθε τμήμα του αγγειακού μας συστήματος 

είναι προσαρμοσμένο για μια συγκεκριμένη μορφή ροής. Στα μεγάλα 

αγγεία η ροή είναι παλμική και η κυματομορφή της έχει διαφορετικό αλλά 

συγκεκριμένο σχήμα ανάλογα με το αγγείο. Στα τριχοειδή και τις φλέβες 

οι ροή είναι συνεχής. Η διατάραξη της φυσιολογικής παλμικότητας στα 

αγγεία έχει επιπτώσεις που δεν είναι ακόμα πλήρως κατανοητές. Όμως τα 

VAD συνεχούς ροής παρουσιάζουν καλά αποτελέσματα και κατέχουν τη 

μερίδα του λέοντος στην αγορά των συσκευών MCS. Οι εμφυτεύσεις των 

συσκευών πληθαίνουν ραγδαία τα τελευταία μόλις έτη και η χρήση τους 

ως BTT είναι ιδιαίτερα συνηθισμένη. Αυτό σημαίνει ότι οι 

μακροπρόθεσμες συνέπειες της συνεχούς ροής δεν έχουν ακόμα 

αποκαλυφθεί πλήρως. Από την άλλη, η διατήρηση της παλμικότητας είναι 

βέβαιο ότι δεν θα προκαλέσει παθολογικές καταστάσεις. Γι’ αυτό το λόγο 

η θεραπεία της ΚΑ που διερευνήθηκε στο ΙΤΕ σεβάστηκε την παλμικότητα. 
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Εικόνα 202. Ανατομικά χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων αγγείων. Η ανατομία 
συσχετίζεται άμεσα με την παλμικότητα της ροής σε κάθε αγγείο. Πηγή 
http://classes.midlandstech.edu/carterp/Courses/bio211/chap19/chap19.html.  
 

 

 

 

http://classes.midlandstech.edu/carterp/Courses/bio211/chap19/chap19.html
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Η DCC δεν συνοδεύεται από τα προβλήματα των VAD παλμικής ροής 
 

 

Τα VAD παλμικής ροής έχουν ορισμένα σοβαρά μειονεκτήματα. 

Διαθέτουν σχετικά μεγάλη τεχνητή επιφάνεια που διαβρέχεται από αίμα, 

αρκετά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των VAD 2ης και 3ης γενιάς, 

καθιστώντας πιθανότερα τα θρομβοεμβολικά επεισόδια. Τα VAD 1ης γενιάς 

είναι ευπαθή καθώς διαθέτουν αρκετά κινούμενα μέρη, τόσο στο 

συμπιέσιμο θάλαμο, όσο και στον κινητήρα. Παρόμοιοι κίνδυνοι 

συνοδεύουν και τις τεχνητές καρδιές συνεχούς ροής. 

Ο σχεδιασμός μιας ανθεκτικής συσκευής που θα προκαλεί παλμική 

ροή και δεν θα έρχεται σε επαφή με το αίμα θα αποτελούσε μια άριστη 

θεραπευτική προσέγγιση για πολλούς καρδιοπαθείς. Μια τέτοια συσκευή 

έχει περιγραφθεί εδώ και δεκαετίες και υποστηρίζει την κυκλοφορία με τη 

μέθοδο της άμεσης καρδιακής συμπίεσης – DCC. 

 

 

 

 

Πλεονεκτήματα άμεσης καρδιακής συμπίεσης 
 

 

Απουσία επαφής τεχνητής επιφάνειας – αίματος 
 

 

Η καρδιακή συμπίεση παρουσιάζει μοναδικά πλεονεκτήματα 

συγκριτικά με τις υπόλοιπες μεθόδους MCS. Η απουσία τεχνητής 

επιφάνειας – αίματος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της DCC. Οι 

περισσότερες συσκευές διαθέτουν επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με 

το αίμα. Από τις συσκευές που εμφυτεύονται πιο συχνά, όλες διαθέτουν 

τέτοιες επιφάνειες. Αν και αυτή η επαφή είναι επικίνδυνη για την υγεία 

των ασθενών, έχει γίνει ο κανόνας και η μοναδική προσπάθεια που 

καταβάλλεται για τη βελτίωση των συσκευών περιλαμβάνει τη μείωση 

αυτής της επιφάνειας και την αναζήτηση καταλληλότερων υλικών. 

Δυστυχώς, όσο μικρή ή κι αν είναι, αυτή η επιφάνεια προδιαθέτει άμεσα 

σε θρομβοεμβολικά επεισόδια, αιμόλυση, φλεγμονώδη αντίδραση και 

έμμεσα, λόγω των αντιπηκτικών και των περιοχών συρραφής στο 

καρδιαγγειακό σύστημα, σε αιμορραγίες. Εξ ορισμού, η DCC είναι 

απαλλαγμένη από αυτές τις επιπλοκές. Αυτό το πλεονέκτημα έπρεπε να 

είχε ωθήσει την έρευνα για την ανάπτυξη συσκευών DCC τόσο, ώστε να 

υπήρχαν ήδη αξιόπιστες συσκευές. Λαμβάνοντας όμως υπ’ όψιν τις νέες 

τεχνολογίες και τις ακαταλάγιαστες ανάγκες των καρδιοπαθών, η έρευνα 

στο πεδίο της DCC είναι εύθετη. 
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Η διαμορφωμένη κατάσταση, με τις συσκευές MCS να διαβρέχονται 

από αίμα οδηγώντας σε μια σειρά επιπλοκών, γίνεται ανεκτή για 

διάφορους λόγους που αξίζει να αποσαφηνιστούν. Κατ’ αρχάς, δεν έχει 

αποκτηθεί η τεχνογνωσία για την ανάπτυξη συσκευών που είναι ελεύθερες 

επιπλοκών. Η γνωστή τεχνολογία περιορίζεται στις υπάρχουσες συσκευές 

και δεν επιτρέπει, τουλάχιστον ακόμα, την υποστήριξη της κυκλοφορίας 

με άλλες, προηγμένες μεθόδους. Γι’ αυτό η MCS δεν θεωρείται η θεραπεία 

εκλογής για την ΚΑ τελικού σταδίου αλλά είναι η λύση δεύτερης γραμμής. 

Οι παρενέργειες των συσκευών δεν εμποδίζουν τη χρήση τους αλλά την 

καθιστούν θεραπεία δεύτερης γραμμής μετά τη μεταμόσχευση. Οι 

επιπτώσεις της χαμηλής καρδιακής παροχής μπορεί να οδηγήσουν σε 

οργανικές ανεπάρκειες ή στο θάνατο σε σχετικά σύντομο χρονικό 

διάστημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σαφές ότι τα οφέλη από τη χρήση 

των συσκευών MCS υπερισχύουν των κινδύνων. Οπότε, όταν η 

μεταμόσχευση καρδιάς δεν προβλέπεται, η εμφύτευση συσκευών αποτελεί 

σωτήρια θεραπευτική παρέμβαση. 

Οι επιπλοκές των συσκευών MC εν μέρει προλαμβάνονται και εν 

μέρει αντιμετωπίζονται. Η αντιπηκτική θεραπεία καθιστά τη χρήση τέτοιων 

συσκευών εφικτή, η ανάπτυξη ειδικών επιφανειών για την επένδυση των 

συσκευών μειώνει την θρομβογεννητικότητα και την επαγωγή της 

φλεγμονής, ενώ η ανάπτυξη της φυγοκεντρικής τεχνολογίας των VAD 3ης 

γενιάς και οι σύγχρονοι αλγόριθμοι λειτουργίας σέβονται περισσότερο τα 

έμμορφα στοιχεία του αίματος και τη φυσιολογία με αποτέλεσμα λιγότερη 

αιμόλυση και διατήρηση μιας υποτυπώδους παλμικότητας352,354. 

Ορισμένες επιπλοκές, αφού έχουν ήδη εγκατασταθεί, μπορούν να 

αντιμετωπιστούν καλά με συμβατικές θεραπείες, οπότε δεν αποτελούν 

ισχυρό αποτρεπτικό παράγοντα για τη χρήση των συσκευών. 

 

 

Μερική υποστήριξη της κυκλοφορίας 
 

 

Η καρδιακή συμπίεση έχει ένα πλεονέκτημα που ίσως φαινόταν 

μειονέκτημα στους σχεδιαστές των πρώτων συσκευών. Η συσκευή που 

συμπιέζει την καρδιά δεν αναλαμβάνει πλήρως την άντληση του αίματος 

αλλά αρκείται στον πιο διακριτικό ρόλο της μερικής υποστήριξη. Οι 

πρώτοι σχεδιαστές ίσως αντιλαμβάνονταν τον υποστηρικτικό ρόλο ως 

αδυναμία και κατασκεύαζαν συσκευές ικανές για υψηλές τιμές παροχής. 

Ωστόσο η κλινική εμπειρία από τις μεταμοσχεύσεις (ετεροτοπική) και τη 

χρήση των VAD οδηγεί σε διαφορετική θεώρηση και προσέγγιση της ΚΑ 

τελικού σταδίου. Έχει δειχθεί ότι η μερική υποβοήθηση της 

ανεπαρκούσης καρδιάς είναι προτιμότερη από την πλήρη ανάληψη της 

κυκλοφορίας. Η πλήρης ανάληψη βλάπτει την καρδιά και της στερεί την 

πιθανότητα ανάκαμψης. 
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Καμπύλες πίεσης – όγκου 
 

 

Η μέθοδος της DCC έχει ξεκάθαρο υποστηρικτικό ρόλο στην 

κυκλοφορία και η επίδρασή της στη μηχανική της καρδιάς μπορεί να 

κατανοηθεί με τις καμπύλες πίεσης – όγκου. Αυτές οι καμπύλες είναι ένα 

πολύτιμο εργαλείο στην ανάλυση αρκετών αιμοδυναμικών παραμέτρων 

και των σχετικών μηχανισμών που διέπουν τη φυσιολογία και την 

παθοφυσιολογία. Στις παρακάτω εικόνες αναλύονται οι καμπύλες πίεσης 

– όγκου. 

 

 

Εικόνα 203. Καμπύλη πίεσης – όγκου της αριστερής κοιλίας (LV – left ventricle) ενός 
υγιούς ατόμου. Στο σημείο Α η μιτροειδής βαλβίδα κλείνει και η αορτική βαλβίδα 
παραμένει κλειστή. Η πίεση στο σημείο Α ονομάζεται τελοδιαστολική πίεση (EDP – end 
diastolic pressure). Η μετάβαση από το σημείο Α στο σημείο Β ονομάζεται ισομετρική 
συστολή επειδή η πίεση αυξάνεται αλλά ο όγκος παραμένει σταθερός. Στο σημείο Β η 
αορτική βαλβίδα ανοίγει επειδή η πίεση της LV εξισώθηκε με τη διαστολική αρτηριακή 
πίεση (στο σχήμα περίπου 80mmHg). Η μετάβαση από το σημείο Β στο σημείο C 
ονομάζεται καρδιακή εξώθηση και είναι καμπύλη επειδή η πίεση συνεχίζει να 
αυξάνεται με μέγιστη τιμή την συστολική αρτηριακή πίεση. Στο σημείο C η αορτική 
βαλβίδα κλείνει και ακολουθεί η ισομετρική χαλάρωση της LV έως το σημείο D, 
δηλαδή η μείωση της πίεσης στη LV χωρίς μεταβολή του όγκου. Στο σημείο D η πίεση 

της LV έχει εξισωθεί με την πίεση στον αριστερό κόλπο και η μιτροειδής βαλβίδα 
ανοίγει για να πληρωθεί η LV με οξυγονωμένο αίμα από τους πνεύμονες. Πηγή 
http://ccnmtl.columbia.edu/projects/heart/exercises/MechPropHeart/lecture.html.  
 

http://ccnmtl.columbia.edu/projects/heart/exercises/MechPropHeart/lecture.html
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Εικόνες 204 και 205. Το σχήμα των καμπυλών πίεσης – όγκου καθορίζεται από δύο 
σχέσεις. Την τελοσυστολική σχέση πίεσης – όγκου (ESPVR – end systolic pressure 
volume relationship) που απεικονίζεται ως η λοξή μαύρη ευθεία που τέμνει τις 

καμπύλες στο σημείο C, και την τελοδιαστολική σχέση πίεσης – όγκου (EDPVR – end 
diastolic pressure volume relationship) που απεικονίζεται ως η ελαφρώς καμπυλωμένη 
στην άκρη της γραμμή που τέμνει τις καμπύλες στα σημεία D και A. Τα σημεία A, B, C 
και D αντιστοιχούν στα ομώνυμα σημεία της προηγούμενης εικόνας. 

Η ESPVR περιγράφει την πίεση που αναπτύσσει η LV κατά τη συστολή, δηλαδή 
η κλίση της σχετίζεται με τη συσταλτικότητα του μυοκαρδίου. Η EDPVR περιγράφει τις 
παθητικές ιδιότητες του μυοκαρδίου κατά την καρδιακή διαστολή και η μετακίνηση 
της προς τα πάνω αντιστοιχεί σε μια κοιλία πιο άκαμπτη, με διαστολική δυσλειτουργία. 
Στις εικόνες θεωρούμε τις ESPVR και EDPVR ακλόνητες, δηλαδή ότι η συσταλτικότητα 
και οι παθητικές ιδιότητες του μυοκαρδίου δεν μεταβάλλονται. 

Δεχόμαστε ότι οι καμπύλες ESPVR και EDPVR τέμνονται πάνω στον οριζόντιο 
άξονα, κοντά στην αρχή των αξόνων, στο σημείο V0 (δεν απεικονίζεται) που αντιστοιχεί 

στο μέγιστο όγκο της LV κατά τον οποίο η πίεση παραμένει 0. Στην πραγματικότητα το 
σημείο V0 ανήκει στην EDPVR, ενώ η ESPVR τέμνει τον οριζόντιο άξονα πολύ κοντά στο 
σημείο αυτό. 

Το εμβαδόν του σχεδόν τριγωνικού χώρου ανάμεσα στην ESPVR, την EDPVR και 
την καμπύλη πίεσης – όγκου (δεν απεικονίζεται) περιγράφει την ελαστική δυναμική 
ενέργεια (PE – elastic potential energy), δηλαδή την καταναλισκόμενη ενέργεια που 
αποθηκεύεται στα ελαστικά δομικά στοιχεία της καρδιάς. Η περιοχή που εσωκλείεται 
από την καμπύλη αντιστοιχεί στο έργο ή ενέργεια του παλμού (SW – stroke work). Το 
άθροισμα PE και SW ονομάζεται PVA (pressure-volume area) και είναι ανάλογο με την 
κατανάλωση οξυγόνου από το μυοκάρδιο (MVO2 – myocardial oxygen consumption). 

Η αύξηση του μεταφορτίου (αριστερό διάγραμμα) μειώνει το SV. Το σημείο Α 

παραμένει ακίνητο επειδή δεν μεταβάλλεται η φλεβική επιστροφή. Το σημείο Β 
μετακινείται προς τα πάνω επειδή το μεταφορτίο, δηλαδή η πίεση στην αορτή έχει 
αυξηθεί. Το σημείο C κινείται κατά μήκος της ESPVR επειδή η συσταλτικότητα 
παραμένει σταθερή. Το σημείο D μετακινείται δεξιά επειδή το SV μειώνεται. 

Η αύξηση του προφορτίου (δεξιό διάγραμμα) αυξάνει το SV. Το σημείο Α 
κινείται προς τα δεξιά πάνω στην EDPVR. Το σημεία B δεν μετακινήθηκε προς τα πάνω 
ή κάτω επειδή η πίεση στην αορτή δεν άλλαξε. Τα σημεία C και D δεν μετακινήθηκαν 
επειδή η συσταλτικότητα παρέμεινε σταθερή, όπως και ο τελοσυστολικός όγκος της 
LV. Πηγή http://www.nurse-anesthesia.org/showthread.php/2527-Pressure-Volume-
Loops.  

http://www.nurse-anesthesia.org/showthread.php/2527-Pressure-Volume-Loops
http://www.nurse-anesthesia.org/showthread.php/2527-Pressure-Volume-Loops
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Η επίπτωση της DCC στη μηχανική της καρδιάς μπορεί να 

κατανοηθεί με την ανάλυση της καμπύλης πίεσης – όγκου κατά τη 

συμπίεση. 

 

Εικόνα 206. Καμπύλη πίεσης – όγκου κατά την DCC33. Οι ευθεία α και γ 
αντιπροσωπεύουν την ESPVR και την EDPVR της ανεπαρκούσης καρδιάς αντιστοίχως. 
Η ευθεία β αντιπροσωπεύει την ESPVR του συστήματος καρδιάς και συσκευής. Η κλίση 
της ευθείας β είναι μεγαλύτερη από την κλίση της ευθείας α, εκφράζοντας γραφικά 

την αυξημένη συσταλτικότητα του συστήματος καρδιάς και συσκευής συγκριτικά με 
την καρδιά μόνη. 

Στο διάγραμμα 1 φαίνεται η καμπύλη πίεσης – όγκου της καρδιάς (μαύρο 
ορθογώνιο) και η καμπύλη πίεσης – όγκου του συστήματος καρδιάς και συσκευής 
(ερυθρό ορθογώνιο). Με την DCC η καμπύλη επιμηκύνεται άνωθεν και μετατοπίζεται 

αριστερά. Η συσταλτικότητα αυξήθηκε ενώ ο τελοδιαστολικός και τελοσυστολικός 
όγκος μειωθήκαν. 

Στο διάγραμμα 2 φαίνεται μόνο η ερυθρή καμπύλη πίεσης – όγκου του 
συστήματος καρδιάς και συσκευής. Ωστόσο έχει συμπεριληφθεί και η ESPVR της 
ανεπαρκούσης καρδιάς. Η ευθεία α τέμνει την καμπύλη πίεσης – όγκου του 
συστήματος καρδιάς και συσκευής σε ένα σημείο στο τμήμα της ισομετρικής 
διαστολής. Από αυτό το σημείο φέρεται γραμμή, παράλληλη στον οριζόντιο άξονα, 

που μοιράζει την καμπύλη πίεσης – όγκου σε δύο τμήματα όπως φαίνεται στο 
διάγραμμα 2. Η περιοχή με το ανοιχτό κυανό χρώμα αντιστοιχεί στην ενέργεια που 
καταναλώθηκε από την καρδιά, δηλαδή στη μυοκαρδιακή κατανάλωση οξυγόνου. Η 
περιοχή με το βαθύ κυανό χρώμα αντιστοιχεί στην ηλεκτρική ενέργεια που απέδωσε 
η συσκευή στο σύστημα καρδιάς και συσκευής. Η DCC έχει αναλάβει μερικώς μόνο την 
κυκλοφορία, αυξάνοντας τη συσταλτικότητα, την αρτηριακή πίεση και αναλόγως των 
υπολοίπων παραμέτρων πιθανώς και το SV. Παράλληλα, έχει μειώσει τη μυοκαρδιακή 
κατανάλωση οξυγόνου. Δηλαδή η καρδιά εξακολουθεί να αντλεί αίμα αλλά 
καταναλώνει λιγότερο οξυγόνο οπότε της δίδεται η δυνατότητα να αυξήσει τις 
εφεδρείες της και να ανακάμψει. 
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Οι γραμμές α και β φαίνεται να τέμνονται στο σημείο V0. Σύμφωνα με άλλους 
υπολογισμούς, η γραμμή β πιθανώς φέρεται παράλληλα με τη γραμμή α355, όπως 
συμβαίνει στην περίπτωση της καρδιομυοπλαστικής356. Σε αυτήν την περίπτωση το 
σημείο V0 μετακινείται προς τα αριστερά. Είτε η γραμμή β είναι παράλληλη στη 
γραμμή α ορίζοντας νέο σημείο V0, είτε την τέμνει στο ίδιο σημείο V0, η σύγκριση των 
εμβαδών καρδιακού έργου και έργου συσκευής οδηγεί στο σαφές συμπεράσματα ότι 
η DCC υποστηρίζει την κυκλοφορία ενώ ταυτόχρονα μειώνει τις μυοκαρδιακές ανάγκες 
σε οξυγόνο. 
 

 

Αύξηση της στεφανιαίας ροής και μείωση της διατοιχωματικής τάσης 
 

 

 Η DCC έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τη στεφανιαία ροή (). Αυτή η 

παρατήρηση φαίνεται αντιφατική με την εφαρμογή πίεσης στην 

επικαρδιακή επιφάνεια της καρδιάς επειδή τα στεφανιαία αγγεία 

εκτείνονται επικαρδιακά. Η αύξηση της στεφανιαίας ροής συντελεί στην 

ανάκαμψη της καρδιακής λειτουργίας. Ο μηχανισμός που εξηγεί αυτή την 

αύξηση δεν είναι πλήρως κατανοητός. Πιθανολογείται ότι ευθύνεται η 

μείωση του τελοδιαστολικού και του τελοσυστολικού όγκου. Η μεταβολή 

αυτών των παραγόντων τείνει να μειώσει τη Τ του καρδιακού τοιχώματος. 

Ισχύει ότι: 

 

 

𝑇 =
𝑃𝑟 × 𝑟

2𝑤
= 𝜋𝜌𝜊𝜑𝜊𝜌𝜏ί𝜊 

 

 

Η μειωμένη Τ των μυοκαρδιακών τοιχωμάτων επιτρέπει τη ροή 

περισσότερου αίματος διαμέσου των εντοιχισμένων σε αυτά τα τοιχώματα 

στεφανιαίων αγγείων. Η Ρr αυξάνεται κατά τη DCC, ωστόσο η μεταβολή 

των υπολοίπων παραγόντων είναι πιο καθοριστική. Η αύξηση της 

στεφανιαίας ροής συνδυάζεται με τη μείωση του καταναλισκόμενου 

οξυγόνου και προκύπτει ένας ευνοϊκός συνδυασμός για την ανάκαμψη της 

καρδιακής λειτουργίας. 

 Παράλληλα, η DCC παρεμποδίζει την εξέλιξη ορισμένων 

παθοφυσιολογικών διαδικασιών. Κατά την DCC αναστέλλεται η 

μυοκαρδιακή πάχυνση. Βασικό ρόλο στη διαδικασία αυτή κατέχει η 

μείωση της Τ. Η Τ είναι το προφορτίο και καθώς μειώνεται η γενεσιουργός 

αιτία της μυοκαρδιακής πάχυνσης εξασθενεί. Τα τοιχώματα της καρδιάς 

παχύνονται (↑w) ως απάντηση στην αύξηση της καρδιακής ακτίνας (↑r) ή 

της ενδοκοιλιακής πίεσης (↑Ρr) με σκοπό τη διατήρηση της Τ. Εάν το 

μυοκάρδιο παχυνθεί, τότε ασκεί αυξημένη κυκλοτερή πίεση στα 

τοιχώματα των στεφανιαίων αγγείων, μεταβάλλει τη διάμετρό τους και τη 

διαφορά πίεσης στα άκρα τους οπότε μειώνει τη στεφανιαία ροή. 

Επομένως, η DCC αναστέλλει την υπερτροφία του μυοκαρδίου. 



 

229 

 

Περιορισμός της καρδιακής διάτασης 
 

 

Αν τα λειτουργικά συστατικά της συσκευής DCC, όπως είναι οι ίνες 

SMA για το ΤΜ, προκαλούν συστολή, τα δομικά, σχεδόν ανελαστικά 

συστατικά της, δηλαδή η στέγαση των ινών, περιορίζουν τη διάταση. Ο 

περιορισμός της καρδιακής διάτασης με παθητικά συστήματα, δίχτυα που 

εναγκαλίζονται την καρδιά, έχει μελετηθεί και βρέθηκε επωφελής για τη 

διατεταμένη καρδιά105-108,112,113. Η αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου 

αναστέλλεται λόγω του γεωμετρικού περιορισμού της καρδιάς, της 

αναστολής της πάχυνσης των τοιχωμάτων και της αύξησης της στεφανιαίας 

ροής. Έχει παρατηρηθεί ότι ο περιορισμός της καρδιακής διάτασης 

προάγει την ανάστροφη αναδιαμόρφωση107,113,323,327,328,330,332 που έχει 

προταθεί ως μηχανισμός ανάκαμψης της καρδιακής λειτουργίας. 

 

 

Παλμικότητα – με τη DCC δεν υπάρχει 2η αντλία 
 

 

Επιπρόσθετα, η DCC υποστηρίζει την κυκλοφορία σεβόμενη την 

παλμικότητα στο αγγειακό σύστημα. Ο συγχρονισμός της συσκευής με τον 

καρδιακό ρυθμό στηρίζεται στην ηλεκτροκαρδιογραφία και στους 

αλγορίθμους που ορίζουν πόσα msec θα υστερεί χρονικά η συστολή της 

συσκευής από τη συστολή της καρδιάς. Οι κυματομορφές στις αρτηρίες 

δεν αλλάζουν επειδή δεν υπάρχει δεύτερη αντλία. Η δράση της 

προϋπάρχουσας αντλίας, δηλαδή της ανεπαρκούσης καρδιά, έχει 

ενισχυθεί εξαιτίας της συσκευής. Η DCC σέβεται την παλμικότητα 

περισσότερο από τα παλμικά VAD και την ετεροτοπικά εμφυτευμένη 

καρδιά. Η εμφύτευση μιας νέας παλμικής αντλίας σε παράλληλη 

συνδεσμολογία με την ανεπαρκούσα καρδιά οδηγεί πιθανώς σε 

αρτηριακές κυματομορφές με δύο προεξέχοντα συστολικά κύματα (εικόνα 

207). Η διαταραχή της παλμικότητας δεν επιφέρει άμεσες και 

καταστρεπτικές συνέπειες, ωστόσο μεταβάλλει τη μηχανική του 

καρδιαγγειακού συστήματος με απρόβλεπτες μακροπρόθεσμες συνέπειες. 
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Εικόνες 207 και 208. Κυματομορφές κατά την υποβοήθηση της ανεπαρκούσης καρδιάς 
με VAD παλμικής (εικόνα 207) και VAD συνεχούς (εικόνα 208) ροής357. Οι αριστερές 
στήλες των εικόνων αναπαριστούν χαμηλή υποστήριξη από τα VAD και οι δεξιές 
στήλες υψηλή υποστήριξη. AoP – aortic pressure, LVP – left ventricular pressure, AoF 
– aortic flow, VADF – ventricular assist device flow. Οι μεσαίες κυματομορφές, 

συνολικά 4, περιγράφουν την παλμικότητα του αίματος όταν υπάρχουν 2 αντλίες, η 
καρδιά και η συσκευή. Στην περίπτωση του VAD συνεχούς ροής η παλμικότητα 
μειώνεται εμφανώς. Στην περίπτωση του VAD παλμικής ροής η παλμικότητα 
διατηρείται αλλά οι κυματομορφές τροποποιούνται. Πιο συγκεκριμένα, η χαμηλή 
υποστήριξη με VAD παλμικής ροής (ερυθρό πλαίσιο) διαταράσσει ιδιαίτερα την 
κυματομορφή. 
 

 

Καρδιακή ανάκαμψη 
 

 

Ο φόβος της απόρριψης του καρδιακού μοσχεύματος ώθησε τον 

Barnard στην εισαγωγή της ετεροτοπικής μεταμόσχευσης καρδιάς στην 

κλινική πράξη το 1974. Η απόρριψη των μοσχευμάτων ήταν συχνή στην 

προ – κυκλοσπορίνης εποχή, οπότε η διατήρηση της ανεπαρκούσης 

καρδιάς ισοδυναμούσε με διατήρηση του ασθενή στη ζωή εάν η 

ανοσοκατασταλτική θεραπεία δεν τιθάσευε την αντίδραση των Τ 

λεμφοκυττάρων. Με την εφαρμογή της ετεροτοπικής μεταμόσχευσης 

καρδιάς επιβεβαιώθηκε ότι η φυσική καρδιά του ασθενή μπορεί να 

ανακάμψει29,358-360. 
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Στην περίπτωση της ορθοτοπικής καρδιακής μεταμόσχευσης και 

της εμφύτευσης τεχνητής καρδιάς, η διαδικασία περιλαμβάνει την 

αφαίρεση της φυσικής καρδιάς του ασθενή. Με την αφαίρεση θεωρούμε 

ότι η ανεπαρκούσα καρδιά είναι απίθανο να ανακάμψει. Τα VAD, αν και 

συνυπάρχουν με την καρδιά του ασθενή, έχει αποδειχθεί ότι κάποιες 

φορές οδηγούν σε περαιτέρω έκπτωση της καρδιακής λειτουργίας, ειδικά 

εάν αναλαμβάνουν πλήρως την κυκλοφορία. Φαίνεται ότι η καλύτερη 

υποστήριξη της κυκλοφορίας είναι η μερική εκφόρτωση των καρδιακών 

κοιλοτήτων που επιτυγχάνει αποκατάσταση της φυσιολογίας ενώ 

παράλληλα προσφέρει πολύτιμο χρόνο στους εγγενείς μηχανισμούς των 

καρδιακών κυττάρων να βελτιώσουν την καρδιακή λειτουργία χωρίς το 

νευροενδοκρινικό στρες, την υπερφόρτωση όγκου και τις υπόλοιπες 

παθοφυσιολογικές εκφάνσεις της προχωρημένης ΚΑ. 

 Το ΤΜ από ίνες SMA μπορεί να είναι πάντα και άμεσα διαθέσιμο, 

όπως όλες οι συσκευές MCS. Σε αντίθεση όμως με τις υπόλοιπες συσκευές, 

το ιστορικό και τα συμπαρομαρτούντα νοσήματα του ασθενή δεν 

επηρεάζουν στον ίδιο βαθμό την απόφαση της εμφύτευσης. Το ΤΜ έχει 

απλή και γρήγορη εμφύτευση επειδή δεν περιλαμβάνει τομή μεγάλου 

αγγείου ή της καρδιάς και δεν επιβαρύνει τον καρδιοπαθή με εκτεταμένη 

διάρκεια αναισθησίας. Αντιπηκτική αγωγή δεν απαιτείται. Η προηγηθείσα 

αορτοστεφανιαία παράκαμψη ή η ανεπάρκεια της μιτροειδούς δεν 

αποτελούν αντενδείξεις τοποθέτησης διχτυού για τον περιορισμό της 

καρδιακής διάτασης107,113, επομένως είναι αρκετά πιθανό να μην 

αντενδείκνυται ούτε η τοποθέτηση ΤΜ. Τέλος, η τεχνολογία των ινών SMA 

φαίνεται σχετικά οικονομική. 

 Από τα δεδομένα προκύπτει ένα βασικό συμπέρασμα. Η DCC 

δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη λειτουργική ανάκαμψη 

της ανεπαρκούσης καρδιάς. Η καρδιακή παροχή και η στεφανιαία ροή 

αυξάνονται, το μηχανικό έργο που παράγει η καρδιά μειώνεται, η 

κυκλοφορία υποστηρίζεται μερικώς με αποτέλεσμα την αύξηση των 

εφεδρειών της καρδιάς χωρίς αυτή να αδρανεί, αναστέλλεται η καρδιακή 

διάταση και η πάχυνση των τοιχωμάτων. Επιπρόσθετα, η υγεία του 

καρδιοπαθή δεν επιβαρύνεται. Δεν υπάρχει τεχνητή επιφάνεια σε επαφή 

με το αίμα, η εμφύτευση είναι εύκολη, γρήγορη και σχετικά αναίμακτη, 

δεν απαιτείται αντιπηκτική ή ανοσοκατασταλτική θεραπεία 

μετεγχειρητικά και η παλμικότητα γίνεται σεβαστή. 
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Μειονεκτήματα της άμεσης καρδιακής συμπίεσης 
 

 

Τεχνολογία 
 

 

Η DCC μπορεί να χορηγηθεί με πνευματικές ή υδραυλικές αντλίες, 

ωστόσο η τεχνολογία αυτή είναι παρωχημένη και υστερεί συγκριτικά με 

τα λιλιπούτεια VAD 2ης γενιάς και τα κομψά VAD 3ης γενιάς που 

μεταδίδουν την κίνηση ηλεκτρομαγνητικά, χωρίς μηχανική επαφή. Η 

ανάπτυξη μιας πρακτικής, εφαρμόσιμης μεθόδου DCC απαιτεί την 

ανάπτυξη νέων τεχνολογιών βασισμένων σε σύγχρονα υλικά. Όμως η 

λειτουργία τέτοιων υλικών, όπως οι ίνες SMA, και οι εφαρμογές τους δεν 

έχουν διερευνηθεί πλήρως ακόμα. Ως εκ τούτου, μειονέκτημα της DCC 

μπορεί να θεωρηθεί ότι αξιώνει την ανάπτυξη νέων υλικών και τη 

διερεύνηση νέων μεθόδων. 

 

 

Μηχανική της καρδιακής συμπίεσης είναι περίπλοκη 
 

 

Η DCC έχει μελετηθεί σαφώς λιγότερο από τα VAD, επομένως δεν 

έχει κατανοηθεί στο ίδιο επίπεδο. Μια δυσκολία που παρουσιάζεται στην 

κατανόηση της DCC οφείλεται στο ότι απαιτεί πιο περίπλοκα 

εργαστηριακά πειράματα συγκριτικά με εκείνα που δοκιμάζουν τις 

δυνατότητες των VAD. Στο εργαστήριο τα VAD συνδέονται με τον 

προσομοιωτή της κυκλοφορίας σε δύο σημεία, ένα για τη λήψη και ένα 

για την προώθηση του υγρού. Το κύκλωμα ενδέχεται να περιέχει μια 

κεντρική παλμική αντλία που προσομοιάζει την καρδιά. Η κατασκευή 

ενός τέτοιου κυκλώματος είναι σχετικά απλή. 

Αντίθετα, η συμπεριφορά των συσκευών DCC μπορεί να κατανοηθεί 

εις βάθος μόνο σε συστήματα που περιλαμβάνουν βιολογικές καρδιές. Σε 

αυτά τα συστήματα υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες όπως η ακριβής 

δομή των καρδιακών τοιχωμάτων, των ενδοκαρδιακών διαφραγμάτων, των 

βαλβίδων κλπ, η περίπλοκη κίνηση της καρδιάς (θεωρία του Torrent 

Guasp και AVPD), η παθοφυσιολογία της εκάστοτε καρδιακής νόσου, οι 

βραχύχρονες ή μακρόχρονες μεταβολές της καρδιακής λειτουργίας, ο 

καρδιακός μεταβολισμός και οι ορμόνες. Η μηχανική της καρδιακής 

συμπίεσης είναι σχετικά περίπλοκη και δεν είναι ακόμα πλήρως 

κατανοητή. 
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Ευαισθησία προφορτίου 
 

 

Η ευαισθησία προφορτίου (preload sensitivity) του συστήματος 

καρδιάς και συσκευής DCC είναι άγνωστη. Ως ευαισθησία προφορτίου 

ορίζεται η ιδιότητα της καρδιάς ή των συσκευών να μεταβάλλουν την 

παροχή τους συναρτήσει της πίεσης πλήρωσης και υπολογίζεται σε 

l/min/mmHg. Η ευαισθησία προφορτίου είναι μία παράμετρος που 

μεταβάλλεται με τη μηχανική υποστήριξη της κυκλοφορίας αναλόγως του 

τύπου της συσκευής.  

 

Εικόνα 209. Σύγκριση336 της ευαισθησίας προφορτίου για διάφορες συσκευές 
συνεχούς (κίτρινες στήλες) και παλμικής ροής (κυανές στήλες) συγκριτικά με την 
καρδιά (πράσινη στήλη). Δεδομένα για την DCC δεν υπάρχουν. 

 

 

Τα μόνα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν για την ευαισθησία 

προφορτίου μιας συσκευής για DCC προκύπτουν από τις λιγοστές 

αναλύσεις των καμπυλών πίεσης – όγκου που έχουν διεξαχθεί με 

απομονωμένες καρδιές που συμπιέζονται από το νερό που τις 

περιβάλλει356. Ωστόσο, τα συμπεράσματα που εξάγονται είναι επισφαλή 

επειδή η συμπιεστική δράση ενός ΤΜ από ίνες SMA και οι αυξομειώσεις 

της πίεσης ενός υδάτινου περιβάλλοντος είναι δύο διαφορετικά φαινόμενα. 

Η ευαισθησία προφορτίου της ανθρώπινης καρδιάς είναι κατά 

προσέγγιση 0,213361 με 0,275l/min/mmHg362. Το αντίστοιχο μέγεθος για 

τα VAD συνεχούς ροής είναι αρκετά μικρότερο επειδή αυτά ρυθμίζονται 

να παράγουν μια σταθερή ροή που δεν μεταβάλλεται ιδιαίτερα από την 

πίεση πριν το σωλήνα εισόδου. Αυτές οι συσκευές επηρεάζονται από το 

μεταφορτίο, δηλαδή την πίεση μετά το σωλήνα εξόδου και γι’ αυτό η 

ρύθμιση της αρτηριακής υπέρτασης είναι σημαντική για τους λήπτες. 
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Αντίθετα οι συσκευές παλμικής ροής έχουν ιδιαίτερα υψηλή 

ευαισθησία προφορτίου επειδή ωθούν το αίμα όταν η κοιλότητά τους 

πληρωθεί κατά το 90% περίπου. Η παροχή τους εξαρτάται από τη 

συχνότητα πλήρωσης που είναι ανάλογη της φλεβικής επαναφοράς. Γι’ 

αυτό το λόγο έχει προτιμηθεί ο σχεδιασμός τεχνητών καρδιών που 

παράγουν παλμική ροή. Στην περίπτωση του ΤΜ για DCC η ευαισθησία 

προφορτίου για το σύστημα καρδιάς – συσκευής δεν έχει διερευνηθεί. Η 

πρόβλεψη είναι επισφαλής επειδή η συσκευή εμποδίζει τη διάταση της 

ανεπαρκούσης καρδιάς, δηλαδή δεν επιτρέπει μεγάλους τελοδιαστολικούς 

όγκους, και η συμπίεσή της εξαρτάται από το πρόγραμμα που την ελέγχει. 

 

 

 

 

Ελάχιστη κλινική εμπειρία με καρδιακή συμπίεση 
 

 

Σημαντικό μειονέκτημα του ΤΜ είναι η ελάχιστη κλινική εμπειρία 

με τη μέθοδο της DCC. Το Anstadt cup, το heart booster, το 

cardiosupport και το heartpatch αποτελούν μόλις 4 συσκευές DCC σε 

σύγκριση με τις περίπου 60 τεχνητές καρδιές και VAD που έχουν 

κατασκευαστεί μέχρι σήμερα. Η σύγκριση του αριθμού των ασθενών που 

έλαβαν μια συσκευή DCC με όσους έχουν λάβει τεχνητή καρδιά ή VAD 

αποκαλύπτει τη χαοτική διαφορά κλινική εμπειρίας και οδηγεί στη 

διατύπωση κάποιων ερωτημάτων. Πόσο καλύτερη θα ήταν σήμερα η MCS 

εάν η DCC είχε εξελιχθεί με τα γοργά βήματα των άλλων συσκευών; Γιατί 

η DCC άφηνε σχεδόν αδιάφορους τόσους επιστήμονες; 

Το πρώτο ερώτημα θα απαντηθεί στο μέλλον, εφόσον η έρευνα στη 

DCC προχωρήσει. Ωστόσο, το πέρασμα του χρόνου δεν εξασφαλίζει ότι 

κάποια στιγμή θα συμβούν σημαντικές εξελίξεις στο πεδίο της DCC επειδή 

η έρευνα σε άλλα πεδία με τον ίδιο στόχο παρουσιάζει σημαντικά 

επιτεύγματα. Η ιστομηχανική και η χρήση των βλαστοκυττάρων θα 

μπορούσαν, μεταξύ άλλων, να λύσουν οριστικά το πρόβλημα της ΚΑ 

τελικού σταδίου. Το δεύτερο ερώτημα απαντάται επειδή η τεχνολογία 

αιχμής κάθε εποχής ορίζει και τις αντίστοιχες συσκευές. Η επιστημονική 

προσοχή στρέφεται σε μεθόδους που παρουσιάζουν καλά αποτελέσματα 

αλλά είναι παράλληλα σχετικά απλές ή περισσότερο εφικτές. Τέλος, η 

ανάπτυξη των χειρουργικών τεχνικών και των φαρμάκων ώθησε τη 

μεταμόσχευση και την εμφύτευση συσκευών εις βάρος της DCC. 
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Μέτρια αποτελέσματα 
 

 

Τα αρχικά αποτελέσματα με τις συσκευές DCC δεν ήταν 

ικανοποιητικά, όπως εξάλλου συμβαίνει στην αρχή κάθε θεραπείας. 

Παρομοίως, οι πρώτες μεταμοσχεύσεις οδηγούσαν σε απόρριψη του 

μοσχεύματος ή κεραυνοβόλο λοίμωξη ενώ οι πρώτες συσκευές εμφάνιζαν 

συχνά έμβολα και βλάβες. Το Anstadt cup εμφυτεύτηκε σε μερικούς 

ασθενείς, ωστόσο η ασύγχρονη δράση του ενοχοποιήθηκε για τις 

επικαρδιακές εκχυμώσεις. Οι ιστολογικές αλλοιώσεις που εντοπίστηκαν, 

όπως οι εστίες υπενδοκαρδιακής νέκρωσης342, αποθάρρυναν την 

περαιτέρω χρήση του. Εκτός από την ασυγχρονία, φαίνεται ότι η άσκηση 

μεγάλων δυνάμεων στο επικάρδιο βλάπτει την καρδιά. 

Η προηγούμενη διαπίστωση αποθάρρυνε την έρευνα της DCC 

επειδή δεν ήταν αντιληπτό ότι η μερική υποστήριξη της κυκλοφορίας με 

άσκηση μικρότερων δυνάμεων είναι προτιμότερη από την πλήρη 

υποστήριξη. Επιπρόσθετα, η σημερινή γνώση ότι η DCC αυξάνει τη 

στεφανιαία ροή είναι ισχυρός συνήγορος των συσκευών συμπίεσης. 

Σύγχρονες συσκευές DCC υπάρχουν ελάχιστες, όπως το heart booster και 

το cardiosupport για τα οποία δεν υπάρχει εκτεταμένη βιβλιογραφία, και 

το heartpatch που βρίσκεται στο στάδιο των πειραμάτων σε πρόβατα. 

 

 

 

Τα προβλήματα της καρδιακής συμπίεσης επιλύονται με τις ίνες SMA 
 

 

Οι μέθοδοι καρδιακής συμπίεσης που υπερκεράστηκαν από άλλες μεθόδους 
 

 

Οι καρδιακές μαλάξεις και οι θωρακικές συμπιέσεις αποτελούν τις 

απλούστερες εκφάνσεις της καρδιακής συμπίεσης επειδή εκτελούνται από 

τα ιατρικά χέρια. Αλλά όπως συμβαίνει σχεδόν για κάθε εργασία, έτσι και 

η καρδιακή συμπίεση μπορεί να αναληφθεί από μηχανές. Η περιγραφή 

της πρώτης συσκευής για καρδιακές μαλάξεις από τους Bencini και 

Parola, η κατασκευή του Anstadt cup, του Heart Booster, του 

cardiosupport, του heartpatch και η ανάπτυξη της καρδιομυοπλαστικής 

με την προετοιμασία του πλατύ ραχιαίου μυ αποτελούν τα 

προπαρασκευαστικά στάδια για την καθιέρωση μιας αποτελεσματικής και 

ασφαλούς μεθόδου DCC. Τα αποτελέσματα των παραπάνω μεθόδων δεν 

ήταν ικανοποιητικά και αυτό οδήγησε την DCC στην αφάνεια. Ταυτόχρονα, 

τα καλά αποτελέσματα άλλων μεθόδων, δηλαδή της μεταμόσχευσης και 

των συσκευών, έστρεψαν την προσοχή μακριά από την DCC και έκαμψαν 

τις προσπάθειες για βελτίωσή της. Όμως, τα σημερινά δεδομένα και οι 

εξελίξεις σε κάθε θεραπευτική μέθοδο σκιαγραφούν μια νέα κατάσταση 

υπέρ της DCC. 
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Οι παλιοί μηχανισμοί για συμπίεση 
 

 

Σημαντικό μειονέκτημα των συσκευών DCC ήταν ο μηχανισμός 

κίνησης. Η παλαιότερη τεχνολογία απαιτούσε μια πνευματική ή 

υδραυλική αντλία για τη δημιουργία της συμπίεσης. Ο όγκος του αέρα ή 

του νερού που παλινδρομούσε εντός της περικαρδιακής κοιλότητας και 

εκτός του σώματος προκαλούσε την εκτόπιση των καρδιακών τοιχωμάτων. 

Τα μειονεκτήματα αυτών των μεθόδων είναι σαρωτικά, παρότι η παρουσία 

ενός κινητήρα φαίνεται αυτονόητη. Τα κινούμενα μέρη του κινητήρα είναι 

ευπαθή, θορυβώδη και ογκώδη. Ο ασθενής αιχμαλωτίζεται συνδεδεμένος 

με μια σχετικά μεγάλη, θορυβώδη εξωτερική κονσόλα που εσωκλείει 

μηχανικά τμήματα που ενδέχεται να χαλάσουν. Η λύση σε αυτά τα 

προβλήματα προϋποθέτει την αντικατάσταση του κινητήρα με έναν 

πρωτοποριακό μηχανισμό. Ο μηχανισμός αυτός μπορεί να είναι τα 

συστελλόμενα κράματα SMA. 

 

 

 

Η καρδιομυοπλαστική 
 

 

Τα αποτελέσματα της DCC δεν ήταν ικανοποιητικά, ούτε στην 

περίπτωση της καρδιομυοπλαστικής. Η καρδιομυοπλαστική είναι μια 

μέθοδος DCC απαλλαγμένη από ευπαθή μηχανήματα, θορύβους, 

δέσμευση σε ογκώδεις εξωτερικές κονσόλες, καλώδια τροφοδοσίας, 

ανοσοκατασταλτικά ή αντιπηκτικά φάρμακα. Κατά την 

καρδιομυοπλαστική ο πλατύς ραχιαίος μυς προπαρασκευάζεται και μετά 

από 6 εβδομάδες περιτυλίσσεται γύρω από την καρδιά που συμπιέζει 

αυξάνοντας την καρδιακή παροχή. Τα ελάσσονα μειονεκτήματα αυτής της 

επέμβασης, δηλαδή η περιπλοκότητα και η χρονοβόρα προετοιμασία του 

σκελετικού μυ, δεν ήταν ο λόγος που δεν διαδόθηκε παραπάνω. Η βασική 

αιτία ήταν η αναποτελεσματικότητα. Ο σκελετικός μυς δεν μπορούσε να 

υποστηρίξει την κυκλοφορία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ανέπτυσσε 

ίνωση και η λειτουργικότητά του έφθινε. Ήταν μια μέθοδος ασφαλέστερη 

των άλλων μεθόδων αλλά λιγότερο αποτελεσματική. Τα προβλήματα της 

καρδιομυοπλαστικής δεν συνοδεύουν προφανώς το ΤΜ από ίνες SMA. Οι 

ίνες μπορούν να εκτελέσουν έως εκατομμύρια κύκλους σύσπασης – 

διαστολής χωρίς απώλεια λειτουργικότητας. 
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Ο έλεγχος της συμπίεσης 
 

 

Τα άλλα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή της 

DCC οφείλονταν στην ασυγχρόνιστη δράση των συσκευών. Οι ιστολογικές 

εξετάσεις αποκάλυψαν εκχυμώσεις, εστίες υπενδοκαρδιακής νέκρωσης 

και ήπιες αλλαγές στη μικροαρχιτεκτονική. Η έλλειψη συγχρονισμού 

μεταξύ καρδιάς και συσκευές διακύβευε αμφότερες την ασφάλεια και την 

αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Η καρδιά υπέφερε χτυπήματα, η 

πλήρωσή της ενίοτε παρεμποδιζόταν και ενδεχομένως εξαναγκαζόταν σε 

συστολή πριν το πέρας της διαστολής της. 

Φαινομενικά, η ηλεκτροκαρδιογραφία επαρκεί για το συγχρονισμό 

καρδιάς και συσκευής αλλά η παρακολούθηση της ηλεκτρικής 

δραστηριότητας της καρδιάς δεν προσφέρει πλήρη εποπτεία της άντλησης 

αίματος. Για παράδειγμα, κατά την άσφυγμη ηλεκτρική δραστηριότητα 

υπάρχουν ηλεκτρικές ώσεις χωρίς συνοδό σφυγμό. Επομένως, θα ήταν 

ιδιαίτερα χρήσιμο να αναπτυχθεί ένα επιπλέον σύστημα για την εισαγωγή 

δεδομένων από το καρδιαγγειακό σύστημα. 

Ένα τέτοιο αισθητήριο σύστημα θα βελτίωνε τα κλινικά 

αποτελέσματα της DCC. Πράγματι, οι ίνες SMA διαθέτουν ένα εγγενές 

αισθητήριο σύστημα που εδράζεται στις αλλαγές της κρυσταλλική τους 

δομή. Ανάλογα με το s των ινών μεταβάλλεται η R τους, οπότε η διαρκής 

μέτρηση της R του ΤΜ θα ενημερώνει τον αλγόριθμο της συσκευής για την 

καρδιακή περιφέρεια. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι ίνες SMA διαθέτουν 

ένα είδος ιδιοδεκτικότητας παρόμοιο με αυτό των μυών, που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη πλεονεκτικών μεθόδων DCC. 

 

 

Η μεταλλουργία και η αναζωπύρωση της καρδιακής συμπίεσης 
 

 

Η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για την DCC οφείλεται σε μια 

επιστήμη φαινομενικά ασυσχέτιστη, τη μεταλλουργία. Η ανάπτυξη ειδικών 

μεταλλικών κραμάτων με μνήμη σχήματος, των SMA, επαγγέλλεται τη 

βελτίωση της DCC. Με τις ίνες SMA μπορεί να κατασκευαστεί μια 

συσκευή ΤΜ που δεν διαθέτει κινητήρα ούτε κινούμενα μέρη. Η κίνηση 

οφείλεται στη βράχυνση ενός υλικού. Η συσκευή καταλαμβάνει ελάχιστο 

χώρο και οι επιφάνειές της δεν διαβρέχονται από αίμα. Δεν αναλαμβάνει 

την κυκλοφορία αλλά την υποβοηθάει μερικώς. Παράγει παλμική ροή και 

αυξάνει την αιμάτωση του μυοκαρδίου. Είναι αθόρυβη και ενεργειακά 

φειδωλή. Τοποθετείται εύκολα και είναι άμεσα διαθέσιμη με χαμηλό 

οικονομικό κόστος. Τα παραπάνω σκιαγραφούν ένα προφίλ εξαιρετικής 

ασφάλειας αλλά δεν είναι γνωστό εάν το TM από ίνες SMA προδιαθέτει σε 

άλλους δυσδιάκριτους κινδύνους και εάν είναι αποτελεσματικό. Στα 

παραπάνω ερωτήματα, και σε άλλα παρεμφερή, δόθηκαν απαντήσεις μέσα 

από τα πειράματα που διενεργήθηκαν στα εργαστήρια του ΙΤΕ. 
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Εφικτό εγχείρημα υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής και του ΙΤΕ 
 

 

Η διερεύνηση των ινών SMA με στόχο τη βελτίωση των συσκευών 

MCS ήταν επίσης ένα εφικτό εγχείρημα. Η σπουδαιότητα αυτού του 

εγχειρήματος για τη δημόσια υγεία και η κοινή επιθυμία για πρόοδο σε 

αυτό το πεδίο εξελίχθηκε σε μια αγαστή συνεργασία μεταξύ της Ιατρικής 

Σχολής Κρήτης και του ΙΤΕ. Ο συγκερασμός της ιατρικής και της 

μηχανικής τελεσφόρησε μέσω μιας ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσας 

διεπιστημονικής προσέγγισης που διευκόλυνε τη σύλληψη ιδεών. Η 

τεχνογνωσία και οι υλικές υποδομές του ΙΤΕ διευκόλυναν το σχεδιασμό 

και την υλοποίηση συσκευών και πειραμάτων. Τα πειράματα εν μέρει 

αυτοχρηματοδοτήθηκαν, αναδεικνύοντας την αποφασιστικότητα των 

επιστημόνων. 

 

 

 

 

Η θεωρία του Torrent Guasp και η DCC 
 

 

 

“Die Anatomie ist das Schicksal” 

(Η ανατομία είναι το πεπρωμένο) 

Sigmund Freud 

 

 

 

 

Περί της θεωρίας του Torrent Guasp 
 

 

Η θεωρία του Torrent Guasp για την καρδιακή ανατομία 

διατυπώθηκε στα τέλη του 20ου αιώνα και διαδόθηκε ευρύτερα τις αρχές 

του 21ου. Είναι μια σύγχρονη θεωρία που επιχειρεί με αξιώσεις να λύσει 

το «γόρδιο δεσμό» της ανατομίας, όπως είχε χαρακτηρίσει o Pettigrew τη 

διάταξη των μυοκαρδιακών ινών το 1908169. Πράγματι, δεν υπάρχει 

συναίνεση όσον αφορά τη μακροσκοπική ανατομία της καρδιάς, δηλαδή 

την τρισδιάστατη οργάνωση των μυοκαρδιακών ινών, αφού η θεωρία του 

Torrent Guasp δεν έχει ενσωματωθεί στα κλασσικά ανατομικά εγχειρίδια 

και υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις363,364. Η θεωρία του Torrent Guasp δεν 

έχει αντίκτυπο αποκλειστικά στην στερεοτακτική αντίληψη για την καρδιά, 

αλλά υπεισέρχεται ουσιωδώς στη λειτουργία της με άμεσες προεκτάσεις 

στην καρδιοχειρουργική και την κατανόηση διαφόρων παθήσεων.  
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Αν και στην αρχαιότητα οι γιατροί Ερασίστρατος και Γαληνός 

περιέγραψαν την καρδιά να αναρροφάει αίμα κατά τη διάρκεια της 

διαστολής, ισχυρισμός που στοιχειοθετείται από τη θεωρία του Torrent 

Guasp, η άποψη που επικρατεί σήμερα και διδάσκεται στις σχολές 

ιατρικής είναι ότι κατά τη διαστολή η καρδιά γεμίζει με αίμα παθητικά. Η 

θεωρία του Torrent Guasp περιγράφει ένα τμήμα του μυοκαρδίου, το 

ανιόν τμήμα της κορυφαίας αγκύλης όπως θα περιγραφθεί παρακάτω, να 

συστέλλεται κατά τη διάρκεια της διαστολής και να προκαλεί την ταχεία 

φάση της κοιλιακής πλήρωσης. Η έννοια της μυοκαρδιακής συστολής που 

προκαλεί αναρρόφηση αίματος φαίνεται τόσο παράδοξη ώστε εν μέρει 

δικαιολογεί την καθυστέρηση στη κατανόησή της και τη δυσκολία στην 

αποδοχή της. 

Η προώθηση του αίματος από την καρδιά περιγράφεται συλλήβδην 

ως συστολή. Η σημερινή αντίληψη για την καρδιακή συστολή αρθρώνεται 

με εκτενείς περιγραφές της δομής του μυοκαρδιοκυττάρου, των μοριακών 

μηχανισμών που ενορχηστρώνουν την κυτταρική συστολή, των βαλβίδων, 

των αιμοδυναμικών παραμέτρων και γενικότερα όλων των πτυχών της 

συστολής εκτός από τη διάταξη των μυοκαρδιακών ινών. Οι δεσμίδες των 

μυοκαρδιοκυττάρων δεν αραδιάζονται τυχαία στα καρδιακά τοιχώματα. Η 

ακατανοησία δεν σημαίνει τυχαιότητα, ειδικά επειδή έχει παρατηρηθεί 

παλαιόθεν ότι ορισμένες δεσμίδες μυοκαρδιοκυττάρων κείτονται πιστά 

στις ίδιες ανατομικές περιοχές. Ωστόσο, μέχρι πρότινος δεν είχε 

αναπτυχθεί μια ενοποιητική θεωρία, δηλαδή δεν είχε εντοπιστεί το 

πρότυπο. Αλλά το πρότυπο στην οργάνωση των μυοκαρδιακών ινών 

υπάρχει και είναι αποτέλεσμα των χιλιετιών εξέλιξης των ειδών. Αν και οι 

πτωματικές καρδιές έχουν μελετηθεί από τόσο παλιά, η ανεύρεση αυτού 

του προτύπου έχει αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη. Η θεωρία του Torrent 

Guasp περιγράφει το μυοκάρδιο ως μία μυική ζώνη που αναδιπλώνεται 

στο χώρο ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο πρότυπο. Η βασική αγκύλη 

εσωκλείει την κορυφαία αγκύλη σχηματίζοντας μια διπλή έλικα. Η διπλή 

έλικα ή διπλή σπείρα είναι μία γεωμετρική δομή που παρατηρείται σε 

πολλές δομές της φύσης, από το μόριο του DNA έως τη διάταξη των 

αστέρων στους γαλαξίες. Το πρότυπο της διπλής έλικας ή διπλής σπείρας 

υπενθυμίζει σε κάθε εμφάνισή του την ύπαρξη μιας δυσθεώρητης 

κατευθυντήριας αρχής που επηρεάζει το μικρόκοσμο και το μακρόκοσμο. 

Αυτό το πρότυπο εκφράζεται μέσω των μαθηματικών και του άρρητου 

αριθμού φ ή χρυσή τομή. 

 

 

𝜑 =
1 + √5

2
≈ 1,618 
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Η καρδιακή ανατομία σύμφωνα με τη θεωρία του Torrent Guasp 
 

 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Torrent Guasp το μυοκάρδιο είναι μια 

αναδιπλωμένη μυική ζώνη. Η πτωματική καρδιά μπορεί να διανοιχθεί 

εύκολα σε αυτή την ευθεία μυική ζώνη χωρίς εργαλεία αλλά με αμβλείς 

χειρισμούς αποκόλλησης στις περιοχές τις οποίες η μυική ζώνη 

σχηματίζει συμφύσεις καθώς περιστρέφεται στο χώρο. Στη μία άκρη της 

μυοκαρδιακής ζώνης βρίσκεται η πνευμονική βαλβίδα. Ακολουθεί το 

δεξιό τμήμα της βασικής αγκύλης που αντιστοιχεί στο ελεύθερο τοίχωμα 

της δεξιάς κοιλίας. Αρχίζει από την πρόσθια μεσοκοιλιακή αύλακα στην 

οποία πορεύεται ο πρόσθιος κατιόντας κλάδος της αριστερής στεφανιαίας 

αρτηρίας και καταλήγει στην οπίσθια μεσοκοιλιακή αύλακα στην οποία 

πορεύεται ο οπίσθιος κατιόντας κλάδος της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας. 

Ακολουθεί το αριστερό τμήμα της βασικής αγκύλης που αντιστοιχεί στο 

πλάγιο τοίχωμα της αριστερής κοιλίας και καταλήγει κοντά στην αορτή. 

Σε αυτή την περιοχή η μυοκαρδιακή ζώνη αναδιπλώνεται και η συνέχειά 

της σχηματίζει την κορυφαία αγκύλη. Το κατιόν τμήμα της κορυφαίας 

αγκύλης (DS – descending segment) φέρεται κάτωθεν. Στην κορυφή της 

καρδιάς ανακάμπτει προς τα πίσω και έξω. Στη συνέχεια ανακάμπτει ξανά 

άνωθεν και έμπροσθεν σχηματίζοντας το ανιόν τμήμα της κορυφαίας 

αγκύλης (AS – ascending segment) και καταλήγοντας στην αορτική ρίζα. 

 

 

Εικόνα 210. Τα τμήματα της μυοκαρδιακής ζώνης. Η βασική αγκύλη αποτελείται από 
το δεξιό τμήμα της βασικής αγκύλης (κυανό τμήμα) και το αριστερό τμήμα της βασικής 
αγκύλης (ερυθρό τμήμα). Η κορυφαία αγκύλη αποτελείται από το κατιόν τμήμα 

(πράσινο τμήμα) και το ανιόν τμήμα (καστανό τμήμα). Πηγή http://www.torrent-
guasp.com/PAGES/VMB%20Function.htm. 
 

http://www.torrent-guasp.com/PAGES/VMB%20Function.htm
http://www.torrent-guasp.com/PAGES/VMB%20Function.htm


 

241 

 

Εικόνα 211. Σχηματική αναπαράσταση της διανοιγμένης μυοκαρδιακής ζώνης170. Κάτω 

αριστερά η μυοκαρδιακή ζώνη είναι πλήρως εκπτυγμένη και χωρίζεται σε 4 περιοχές. 
Από αριστερά προς δεξιά οι περιοχές αυτές είναι: Δεξιό τμήμα της βασικής αγκύλης 
(δεν σημειώνεται στην εικόνα), αριστερό τμήμα της βασικής αγκύλης (δεν 
σημειώνεται στην εικόνα), DS και AS. Στο δεξιό τμήμα της εικόνας τα γεωμετρικά 
σχέδια αναδεικνύουν τη χρυσή τομή και πως η σπείρα, πανταχού παρούσα στη φύση, 
προκύπτει από αυτήν. Ισχύει: 
 

 
𝐷𝑆 + 𝐴𝑆

𝐴𝑆
=
𝐴𝑆

𝐷𝑆
= 𝜑 

 

 

Εικόνα 212. Η σπείρα και η σχέση της με τη χρυσή τομή. Πηγή 
http://www.wallsave.com/wallpaper/1920x1080/golden-ratio-sci-fi-hd-iphone-ipad-
192480.html.  
 

http://www.wallsave.com/wallpaper/1920x1080/golden-ratio-sci-fi-hd-iphone-ipad-192480.html
http://www.wallsave.com/wallpaper/1920x1080/golden-ratio-sci-fi-hd-iphone-ipad-192480.html
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Εικόνα 213. Σχηματική αναπαράσταση της αναδίπλωσης της μυοκαρδιακής ζώνης προς 
το σχηματισμό της καρδιάς. Η έκπτυξη της καρδιάς στη μυοκαρδιακή ζώνη μπορεί να 
κατανοηθεί με το παράδειγμα του σχοινιού170. 
 

 

Η καρδιακή συστολή σύμφωνα με τη θεωρία του Torrent Guasp 
 

 

 Η δομή κάθε οργάνου ανταποκρίνεται στη λειτουργία του, επομένως 

η καρδιακή ανατομία της θεωρίας του Torrent Guasp οφείλει να 

περιγράφει πειστικά την καρδιακή συστολή και διαστολή. Η βασική 

αγκύλη, δηλαδή το τοίχωμα της δεξιάς κοιλίας και το ελεύθερο τοίχωμα 

της αριστερής κοιλίας, συστέλλεται πρώτη. Ακολουθεί η συστολή της 

κορυφαίας αγκύλης που κείτεται εντός της βασικής αγκύλης και 

σχηματίζει το μεγαλύτερο μέρος της αριστερής κοιλίας και το 

μεσοκοιλιακό διάφραγμα. Το πρώτο ήμισυ της κορυφαίας αγκύλης, 

δηλαδή το DS, συστέλλεται πρώτο έλκοντας το κολποκοιλιακό επίπεδο στο 

οποίο βρίσκονται οι βαλβίδες προς την κορυφή της καρδιάς. Η στροφή 

που προκαλεί η συστολή της βασικής αγκύλης και η βράχυνση του 

επιμήκη άξονα της καρδιάς από τη συστολή του DS συναπαρτίζουν τη 

στρέψη της καρδιάς που μειώνει τον κοιλιακό όγκο και προωθεί το αίμα. 

Συνολικά, αυτή η κίνηση μπορεί να παρομοιαστεί απλοϊκά με το 

στράγγισμα ενός ρούχου καθώς οι δύο άκρες του μυοκαρδίου 

περιστρέφονται με αντίστροφη κυκλοτερή φορά. Η συστολή της βασικής 

αγκύλης προκαλεί την αντιωρολογιακή στροφή της βάσης της καρδιάς και 

η συστολή του DS προκαλεί τη βράχυνση του επιμήκους καρδιακού άξονα 

και την ωρολογιακή στροφή της κορυφής της καρδιάς. 

 

 

 

 

 

 



 

243 

 

 

Η καρδιακή διαστολή σύμφωνα με τη θεωρία του Torrent Guasp 
 

 

Σύμφωνα με την κλασσική γνώση για τον καρδιακό κύκλο, η 

καρδιακή διαστολή είναι παθητική, δηλαδή δεν περιλαμβάνει 

μυοκαρδιακή συστολή και το αίμα ρέει παθητικά προς τις κοιλίες. Η 

θεωρία του Torrent Guasp κλονίζει το κλασσικό δόγμα υποστηρίζοντας ότι 

ένα τμήμα του μυοκαρδίου συστέλλεται κατά την καρδιακή διαστολή, 

αυξάνοντας τις καρδιακές διαστάσεις και αναρροφώντας ενεργητικά το 

αίμα. Το τελευταίο μυοκαρδιακό τμήμα που συστέλλεται είναι το AS της 

κορυφαίας αγκύλης. Η διάταξη αυτών των ινών αιτιολογεί πως μπορεί ένα 

συστελλόμενο τμήμα να αυξήσει τις διαστάσεις της κοιλότητας που 

περιζώνει. Το AS κατά την προώθηση του αίματος έχει επιμηκυνθεί 

εξαιτίας της αντίστροφης κυκλικής κίνησης που ακολουθούν η βάση και 

η κορυφή της καρδιάς. Όπως προαναφέρθηκε, η συστολή της βασικής 

αγκύλης προκαλεί την αντιωρολογιακή στροφή της βάσης της καρδιάς και 

η συστολή του DS προκαλεί την ωρολογιακή στροφή της κορυφής της 

καρδιάς. Το AS κατά την προώθηση του αίματος έχει επίσης καμφθεί 

πάνω στον υπολειπόμενο όγκο της αριστερής κοιλίας. Η εναπομείνασα 

ποσότητα αίματος στις κοιλίες, ειδικά στην αριστερή κοιλία, έχει 

χαρακτηρισθεί ως «αιμοσκελετός» καθώς διαδραματίζει ρόλο στη 

μηχανική της καρδιακή λειτουργίας. Πράγματι, ο τελοδιαστολικός όγκος 

της αριστερής κοιλίας έχει μεγάλη διαγνωστική και προγνωστική αξία στην 

καρδιακή παθολογία. Ακολούθως, το AS συστέλλεται δρώντας ως 

ανταγωνιστής των υπολοίπων 3 τμημάτων της μυοκαρδιακής ζώνης. 

Επιφέρει τις ανάστροφες δομικές αλλαγές που προώθησαν το αίμα, 

δηλαδή προκαλεί την ωρολογιακή στροφή της βάσης και την 

αντιωρολογιακή στροφή της κορυφής που συνοδεύεται από επιμήκυνση 

του DS. Επομένως, η συστολή του AS προκαλεί αναρρόφηση αίματος και 

αντιστοιχεί στις φάσεις της ισομετρικής διαστολής και ταχείας κοιλιακής 

πλήρωσης από την κλασσική αντίληψη για τον καρδιακό κύκλο. 
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Εικόνες 214 και 215. Ο καρδιακός κύκλος σύμφωνα με τη θεωρία του Torrent Guasp. 
Στην εικόνα  επεξηγείται σχηματικά η αναρρόφηση (suction) και η συστολή (ejection) 
ως ωρολογιακή και αντιωρολογιακή περιστροφή της καρδιάς. Στο σχήμα Β, δηλαδή 
στη συστολή, απεικονίζεται η επιμήκυνση του AS ως λέπτυνση των ινών. Στο σχήμα Α, 
δηλαδή στη διαστολή, η βράχυνση του AS που απεικονίζεται ως πάχυνση των ινών 
προκαλεί την επιμήκυνση της LV. Στην εικόνα  περιγράφονται και συγκρίνονται οι 
φάσεις του καρδιακού κύκλου σύμφωνα με την κλασσική αντίληψη και την νέα 
αντίληψη που εισάγει η θεωρία του Torrent Guasp. Πηγή http://www.torrent-
guasp.com/pages/VMB%20Function.htm. 

 

 

Εικόνα 216. Σχηματική αναπαράσταση του ρόλου του AS. Το AS φέρεται μπροστά από 

το DS και μαζί συναποτελούν την κορυφαία αγκύλη της μυοκαρδιακής ζώνης. Η 
προώθηση αίματος (αριστερά κάτω) προκαλείται από την αντιωρολογιακή στροφή της 
βάσης της καρδιάς, τη συστολή του DS και την ωρολογιακή στροφή της κορυφής της 
καρδιάς. Η αναρρόφηση αίματος (δεξιά κάτω) προκαλείται από τη συστολή του AS που 
επιφέρει την ωρολογιακή στροφή της βάσης, την επιμήκυνση του DS και την 
αντιωρολογιακή στροφή της κορυφής. Στα σχέδια της εικόνας η βράχυνση ή η 
επιμήκυνση των τμημάτων απεικονίζεται αντίστοιχα με τη βράχυνση ή την επιμήκυνση 
του ελατηρίου που διακρίνεται στην επιφάνειά τους. Πηγή 
http://www.csiiopenlearning.com/fundamentals-in-cardiothoracic-and-vascular-
surgery.html. 

http://www.csiiopenlearning.com/fundamentals-in-cardiothoracic-and-vascular-surgery.html
http://www.csiiopenlearning.com/fundamentals-in-cardiothoracic-and-vascular-surgery.html


 

245 

 

Μετατόπιση του κολποκοιλιακού επιπέδου, χειρουργική ανατομία και 
εμβρυολογία 
 

 

 Η θεωρία του Torrent Guasp συμβαδίζει με ενδιαφέρουσες 

παρατηρήσεις που αφορούν την καρδιακή λειτουργία. Φαίνεται παράδοξο 

αλλά κατά την εξώθηση του αίματος η κορυφή της καρδιάς μένει σχεδόν 

σταθερή και η βάση της κινείται κάτωθεν σαν έμβολο. Η κορυφή της 

καρδιάς παραμένει σχεδόν ασάλευτη, αν και αιωρείται ελεύθερη μακριά 

από τη στερέωση της καρδιάς οπισθίως στην περιοχή που συρρέουν οι 

κοίλες φλέβες, οι πνευμονικές φλέβες, η πνευμονική αρτηρία και η αορτή. 

Πράγματι έχει αποδειχθεί ότι η κίνησή της δεν συνεισφέρει ιδιαίτερα στον 

όγκο παλμού. Αντίθετα, έχει αποδειχθεί ότι ο βασικός παράγοντας που 

συνεισφέρει στον όγκο παλμού της καρδιάς είναι το AVPD365. Το υπόλοιπο 

συνεισφέρεται από την κίνηση και την πάχυνση των κοιλιακών τοιχωμάτων. 

Πέραν των παρατηρήσεων της καρδιακής κίνησης, προκύπτουν 

δεδομένα από τη χειρουργική ανατομία της καρδιάς και τη μετεγχειρητική 

πορεία των ασθενών που συνάδουν με τη θεωρία του Torrent Guasp. Η 

επέμβαση κατά Ross περιλαμβάνει την αντικατάσταση της αορτικής 

βαλβίδας από την πνευμονική βαλβίδα σε παιδιατρικούς συνήθως 

ασθενείς. Κατά την προετοιμασία του πνευμονικού αυτομοσχεύματος 

διαπιστώθηκε ότι ο πρώτος κλάδος του μεσοκοιλιακού διαφράγματος 

πορεύεται μεταξύ του κατιόντος και του ανιόντος τμήματος της 

μυοκαρδιακής ζώνης366. Γενικότερα, η διατήρηση των τενόντιων χορδών 

στη χειρουργική θεραπεία των παθήσεων της μιτροειδούς βαλβίδας 

φαίνεται να πλεονεκτεί συγκριτικά με τη διατομή τους367-370. Ο 

υποβαλβιδικός μηχανισμός κατέχει σημαντική θέση στη θεωρία του 

Torrent Guasp. 

 

 

Εικόνα 217. Το AVPD συνεισφέρει το μεγαλύτερο μέρος του όγκου παλμού της 
καρδιάς365. Οι τρεις γραφικές παραστάσεις επιβεβαιώνουν αυτή τη διαπίστωση για 
υγιείς εθελοντές (controls), αθλητές και ασθενείς με διατατική μυοκαρδιοπάθεια.  
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Εικόνα 218. Πρόπλασμα καρδιάς. Το πρόσθιο καρδιακό τοίχωμα έχει αφαιρεθεί. 
Διακρίνεται το κολποκοιλιακό επίπεδο με τις βαλβίδες να χρωματίζονται λευκές. Οι 

βαλβίδες συνδέονται μέσω των τενόντιων χορδών στους θηλοειδείς μύες. Αυτή η 
σύνδεση διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην καρδιακή λειτουργία και συνάδει με τη 
θεωρία του Torrent Guasp. Το πρόπλασμα ήταν μία ευγενική χορηγία της εταιρίας 
Παπαποστόλου. 
 

 

 Η καρδιακή εμβρυολογία οφείλει να συμβαδίζει με τη θεωρία του 

Torrent Guasp. Οι διαφορές των δύο οφείλουν να γεφυρωθούν με 

διόρθωση τουλάχιστον ενός εκ των δύο ενώ δεν πρέπει να αγνοηθεί η 

πιθανότητα κοινών λαθών. Διαισθητικά, η θεωρία της μονήρους 

αναδιπλούμενης μυοκαρδιακής ζώνης θα μπορούσε να συμβαδίζει με τη 

διαφορική ανάπτυξη του καρδιακού σωλήνα και της καρδιακής αγκύλης 

που περιγράφεται στα εγχειρίδια της εμβρυολογίας. Ωστόσο ορισμένα 

εμβρυολογικά δεδομένα θέτουν αμφιβολίες για την ορθότητα της θεωρίας 

του Torrent Guasp. Κατά την ανάπτυξη των κοιλιών φαίνεται ότι ο 

καρδιακός σωλήνας συστρέφεται κατά 90ο στο επίπεδο του κοινού κόλπου 

σε αντίθεση με την υποτιθέμενη συστροφή κατά 180ο στη συμβολή 

αριστερής και δεξιάς κοιλίας που προβλέπει η θεωρία του Torrent 

Guasp363. 
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Εικόνα 219. Υποτιθέμενες μεταβολές της καρδιακής αγκύλης σύμφωνα με τη θεωρία 
του Torrent Guasp363. Ο αστερίσκος σημαδεύει τη συμβολή της εμβρυονικής 
αριστερής και δεξιάς κοιλίας που υποτίθεται ότι πραγματοποιεί στροφή κατά 180ο. Α 
– κοινός κόλπος, LV – εμβρυονική αριστερή κοιλία, RV – εμβρυονική δεξιά κοιλία, ΟΤ 
– κωνοκορμός ή χώρος εκροής (outflow tract) και AS ανιόν τμήμα της μυοκαρδιακής 
ζώνης. 
 

 

 

Εικόνα 220. Πραγματικές μεταβολές της καρδιακής αγκύλης363. Με αστερίσκο 
σημειώνεται η περιοχή του κοινού κόλπου που στρίβει κατά 90ο. Α – κοινός κόλπος, 
LV – εμβρυονική αριστερή κοιλία, RV – εμβρυονική δεξιά κοιλία, ΟΤ – κωνοκορμός ή 
χώρος εκροής (outflow tract) και AS ανιόν τμήμα της μυοκαρδιακής ζώνης. 
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Η θεωρία του Torrent Guasp και η καρδιακή συμπίεση 
 

 

 Η DCC έχει εφαρμοστεί στην κλινική πράξη λιγοστές φορές και δεν 

είναι γνωστή η ιδανική γεωμετρία της συμπίεσης. Αν και η ένδειξη της 

DCC θα περιλαμβάνει συνήθως παθολογία της αριστερής κοιλίας, είναι 

ακόμα αδιευκρίνιστο ποιες περιοχές της καρδιάς είναι περισσότερο 

ωφέλιμο να συμπιέζονται. Σε προσομοιωτή της κυκλοφορίας έχει μετρηθεί 

ότι η λοξή τοποθέτηση του ΤΜ στον πλαστικό θάλαμο που αναπαριστά την 

καρδιά προκαλεί μεγαλύτερη ροή συγκριτικά με τη συμβατική κυκλοτερή 

ή τη γωνιώδη τοποθέτηση158. Η συμβατική κυκλοτερής και η λοξή 

τοποθέτηση διερευνήθηκαν in vivo σε αίγες. Διαπιστώθηκε ότι η αύξηση 

της ροή που οφειλόταν στο ΤΜ ήταν κατά 3% μεγαλύτερη στην περίπτωση 

της λοξής τοποθέτησης371. Η αποτελεσματικότητα της λοξής τοποθέτησης 

υπονοεί ότι το μυοκάρδιο ακολουθεί το πρότυπο της διπλής έλικας. Το 

ΤΜ, πορευόμενο κατά μήκος της ανάκαμψης της μυοκαρδιακής ζώνης 

στην κορυφαία αγκύλη, συμπιέζει με τη μέθοδο που συμπιέζουν οι 

καρδιές των πτηνών και των θηλαστικών366. Αυτή η μέθοδος συμπίεσης 

είναι η απότοκος των χιλιετιών εξέλιξης των ειδών και φέρει τα βέλτιστα 

αποτελέσματα. 

 Το πείραμα που αναφέρθηκε παραπάνω περιλάμβανε άγνωστο 

αριθμό αιγών χωρίς γνωστή καρδιακή παθολογία. Βασικό στόχος του 

πειράματος ήταν η ανεύρεση της διάταξης των ινών που συμπιέζει 

καλύτερα είτε έναν πλαστικό θάλαμο σε σχήμα σφαίρας όπλου, είτε τη 

ζωική καρδιά. Όμως, η προέκταση αυτών των συμπερασμάτων για τους 

ανθρώπους είναι παρακινδυνευμένη. Η ιδανική διάταξη των ινών ενός ΤΜ 

στην επιφάνεια της ανθρώπινης παθολογικής καρδιάς δεν είναι γνωστή. 

ΤΜ από ίνες SMA δεν έχει εμφυτευτεί σε άνθρωπο. Επιπρόσθετα, οι 

διάφορες καρδιακές παθολογίες ενδεχομένως να αντιμετωπίζονται 

καλύτερα με διαφορετική διάταξη του ΤΜ. 

 Η λοξή διάταξη του ΤΜ πιθανώς πλεονεκτεί επειδή επικεντρώνει τη 

συμπιεστική της δράση στην κορυφαία αγκύλη της μυοκαρδιακής ζώνης 

κατά τη θεωρία του Torrent Guasp. Η κορυφαία αγκύλη σχηματίζει το 

μεγαλύτερο μέρος της αριστερής κοιλίας που εμπλέκεται συχνότερα στις 

καρδιακές παθήσεις. Ενδεχομένως, η λοξή διάταξη υποβοηθάει τη 

συμπλησίαση της βάσης και της κορυφής της καρδιάς, κίνηση που έχει 

αποδειχθεί ότι είναι ο βασικός συνεισφορέας του SV365. Αλλά ακόμα και 

να μη συμπλησιάζει τη βάση και την κορυφή, η λοξή διάταξη πιθανώς να 

κινητοποιεί τα υποκινητικά, δυσκινητικά ή ακινητικά τοιχώματα της 

καρδιάς. 

Εάν η διάταξη των μυοκαρδιακών ινών στην κορυφαία αγκύλη έχει 

διαταραχθεί, πχ σε μεγαλοκαρδία ή έμφραγμα του μυοκαρδίου, η λοξή 

διάταξη του ΤΜ δεν θα ακολουθεί την πορεία των μυοκαρδιακών ινών. Η 

υποτιθέμενη αποτελεσματικότητα της λοξής διάταξης σε αυτή την 

περίπτωση ίσως οφείλεται στην εγγενή πλεονεκτικότητα αυτής της 

γεωμετρίας. Η λοξή διάταξη έχει επιλεχθεί από το εργαστήριο της φύσης. 
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Η εξέλιξη των ειδών, με εμπειρία χιλιετιών στην οργανογένεση, έχει 

εφοδιάσει τα πτηνά και τα θηλαστικά με αυτό τον τύπο αντλίας. Επομένως 

αυτή η γεωμετρία είναι αποδεδειγμένα πλεονεκτικότατη όσον αφορά τη 

συμπιεστική δράση. 

 

 

 

 

Οι διατεταμένες καρδιές 
 

 

 Η κυκλοτερής DCC είχε τα χειρότερα αποτελέσματα συγκριτικά με 

τη γωνιώδη και τη λοξή διάταξη στα πειράματα με τις αίγες. Ωστόσο, οι 

ζωικές καρδιές δεν ήταν διατεταμένες. Είναι πιθανό η κυκλοτερής DCC με 

ίνες SMA να συνεισφέρει σημαντικά στο SV μιας διατεταμένης καρδιάς. 

Όσο μεγαλύτερη είναι η καρδιακή περιφέρεια, τόσο μεγαλύτερο το αρχικό 

μήκος των ινών, άρα τόσο μεγαλύτερη η βράχυνσή τους και η εκτόπιση 

αίματος. 

Εάν θεωρηθεί ότι η καρδιά είναι κυλινδρική στην περιοχή της 

κυκλοτερούς DCC και ότι L0 η αρχική καρδιακή περιφέρεια και το αρχικό 

μήκος των ινών SMA, L η καρδιακή περιφέρεια και το μήκος των ινών 

κατά την πλήρη συστολή τους, r0 η αρχική καρδιακή ακτίνα, r η καρδιακή 

ακτίνα κατά την πλήρη συστολή των ινών, Ε0 το αρχικό εμβαδόν της 

καρδιακής διατομής, Ε το εμβαδόν της καρδιακής διατομής κατά την 

πλήρη συστολή των ινών και το s = 4% των ινών κατά την πλήρη συστολή, 

τότε η μεταβολή της καρδιακής διατομής ΔΕ σε αυτή την περιοχή 

συναρτήσει του αρχικού μήκους των ινών είναι:  

 

𝛥𝛦 = 𝜋𝑟0
2 − 𝜋𝑟2   

𝑟=
𝐿
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)
2

− 𝜋 (
𝐿

2𝜋
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      𝛥𝛦 =
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Αυτή η εξίσωση που προβλέπει τη μεταβολή της καρδιακής 

διατομής ΔΕ συναρτήσει του αρχικού μήκους L0 των ινών SMA 

αποκαλύπτει ότι όσο μακρύτερες είναι οι ίνες, δηλαδή όσο πιο 

διατεταμένη είναι η καρδιά, τόσο περισσότερο θα μεταβάλλεται το ΔΕ και 

κατ’ επέκταση το SV. 

 Έστω ότι το ΤΜ τυλίγεται πέριξ μιας διατεταμένης ημισφαιρικής 

καρδιάς με τέτοιο τρόπο ώστε καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την καρδιακή 

επιφάνεια. Η διάταξη του ΤΜ είναι περισσότερο κυκλοτερής στη βάση της 

καρδιάς και περισσότερο λοξή προς την κορυφή. Εάν Vκαρδιάς o όγκος της 

καρδιάς, Vσφαίρας ο όγκος της σφαίρας, Α το εμβαδόν της καρδιακής 
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επιφάνειας, Ασφαίρας το εμβαδόν της σφαιρικής επιφάνειας, ΕΤΜ το εμβαδόν 

του ΤΜ, L το μήκος του ΤΜ και Wd το πλάτος του ΤΜ, τότε:  
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Εάν V0 ο αρχικός καρδιακός όγκος, V ο καρδιακός όγκος κατά την 

πλήρη συστολή του ΤΜ, Α0 το αρχικό εμβαδόν της καρδιακής επιφάνειας, 

Α το εμβαδόν της καρδιακής επιφάνειας κατά την πλήρη συστολή του ΤΜ, 

L0 το αρχικό μήκος του ΤΜ, L το μήκος του ΤΜ κατά την πλήρη συστολή 

του και το s των ινών κατά την πλήρη συστολή s = 4%, τότε η μεταβολή 

του καρδιακού όγκου ΔV συναρτήσει του αρχικού μήκους των ινών είναι: 
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Επομένως, σύμφωνα με αυτή την εξίσωση που προβλέπει τη 

μεταβολή του καρδιακού όγκου ΔV συναρτήσει του αρχικού μήκους L0 

των ινών SMA, όσο μακρύτερες είναι οι ίνες, δηλαδή όσο πιο διατεταμένη 

είναι η καρδιά, τόσο περισσότερο θα μεταβάλλεται το ΔV και κατ’ επέκταση 

το SV. 

Η καρδιακή διάταση συσχετίζεται την αναδιαμόρφωση του 

μυοκαρδίου, δηλαδή την παθολογική μεταβολή των καρδιακών δομών. Οι 

μυοκαρδιακές ίνες στη διατεταμένη καρδιά έχουν πολύ πιθανώς 

μεταβάλλει τη σχετική τους θέση. Αυτή η μεταβολή μπορεί να γίνει 

αντιληπτή ως διαταραχή της αρχιτεκτονικής της κορυφαίας αγκύλης168 

σύμφωνα με τη θεωρία του Torrent Guasp. Η γωνίωση των μυοκαρδιακών 

ινών μεταξύ του κατιόντος και του ανιόντος τμήματος μεταβάλλεται και η 

κορυφή της καρδιάς αποδυναμώνεται μυικά. 

Στα πειράματα στο ΙΤΕ με το ΤΜ διαπιστώσαμε ότι η άκρη του 

θαλάμου παραμορφωνόταν ανεπιθύμητα και πρόβαλλε προς τα κάτω. Η 

οργανογένεση, με τις διεργασίες που περιλαμβάνει η εξέλιξη των ειδών, 

απέφυγε αυτό το πρόβλημα διατάσσοντας τις ίνες όπως περιγράφει η 

θεωρία του Torrent Guasp. Η κορυφαία αγκύλη δεν επιτρέπει την 

ανεπιθύμητη κίνηση της καρδιακής κορυφής και των γειτνιαζόντων 

τοιχωμάτων. Το σύστημα του ΤΜ από ίνες SMA πέριξ του θαλάμου 

σιλικόνης στον προσομοιωτή της κυκλοφορίας αποτελεί ένα μοντέλο DCC 

της διατεταμένης καρδιάς. 

 

 

Εικόνα 221. Σχηματική αναπαράσταση των μεταβολών που συντελούνται στην κορυφή 
της καρδιάς κατά την καρδιακή διάταση. Αριστερά φαίνεται ότι το κατιόν και το ανιόν 
τμήμα της μυοκαρδιακής ζώνης χιάζεται υπό φυσιολογική γωνία. Δεξιά τα δύο 
τμήματα είναι περισσότερο παράλληλα και η κορυφή της καρδιάς είναι 
αποδυναμωμένη μυικά. Η αύξηση του τελοδιαστολικού όγκου της αριστερής κοιλίας 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παθοφυσιολογία της ΚΑ. Ο αιμοσκελετός της 
καρδιάς επιδράει σαν υπομόχλιο σε ένα σύστημα μοχλού πρώτου τύπου (το 
υπομόχλιο βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που εφαρμόζεται η δύναμη και φέρεται το 
φορτίο), οπότε ο ρόλος του στη μηχανική της καρδιακής λειτουργίας είναι προφανής. 
Πηγή http://www.fac.org.ar/qcvc/llave/c040i/juffes.php.  

http://www.fac.org.ar/qcvc/llave/c040i/juffes.php
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Αρχικά πειράματα: Σύστημα ανάλυσης των ιδιοτήτων των ινών 
 

 

 Το σύστημα που κατασκευάστηκε για τη λεπτομερή ανάλυση της 

κίνησης των ινών ήταν ιδιαίτερα ακριβές. Η επίδραση των μεταβολών του 

ηλεκτρικού ρεύματος, της θερμοκρασίας και του φορτίου στη βράχυνση 

των ινών ήταν αναγκαία συνιστώσα πριν τα πειράματα με το ΤΜ. Έπρεπε 

να κατανοηθεί επαρκώς η συμπεριφορά των ινών για να αναπτυχθούν τα 

κατάλληλα συστήματα ελέγχου, να τεθούν στόχοι ανάλογα με τις 

ικανότητες των ινών και να μεγιστοποιηθεί το μηχανικό τους αποτέλεσμα 

χωρίς τη σπατάλη ενέργειας. 

Η κεντρική διάταξη αποτελεί έναν απλό, αλλά ευφυή στη σύλληψη, 

μηχανισμό. Η βράχυνση της ίνας προκαλεί την περιστροφή ενός 

κυλινδρικού τυμπάνου που φέρει έναν καθρέπτη στο κέντρο του. Ο 

τετράγωνος επίπεδος καθρέπτης διαθέτει έναν μόνο άξονα ελευθερίας και 

περιστρέφεται γύρω από τον επιμήκη άξονα του χωρίς να παρεκκλίνει. Η 

στερέωση του καθρέπτη, η κατασκευή του τυμπάνου και η στερέωση του 

τυμπάνου ήταν τεχνικά άψογες οπότε η δέσμη LASER που εκτρεπόταν 

πάνω στο βαθμονομημένο τόξο κινείτο αυστηρά σε μια ευθεία γραμμή, 

ενεργοποιούσε τους φωτοϋποδοχείς και επέτρεπε σωστές μετρήσεις. Το 

άγκιστρο που συγκρατούσε την ίνα πάνω από το τύμπανο είχε 

ρυθμιζόμενο μήκος για να επιτρέπει τη μελέτη ινών διαφόρων αρχικών 

μηκών. Εξάλλου το σημείο αναφοράς ήταν ουσιαστικά η στερέωση της ίνας 

στο τύμπανο με ορισμένη κλίση. Το άγκιστρο ήταν ένας κοχλίας με 

διαμορφωμένη άκρη σε σχήμα διχάλας. Η ίνα για να μελετηθεί έπρεπε 

αρχικά να συγκολληθούν στα άκρα της κομματάκια μετάλλου, συνήθως 

κραμάτων με μόλυβδο, ώστε αυτά να συγκρατούνται στη διχάλα του 

άγκιστρου και στη διχάλα του τυμπάνου. Το τύμπανο διέθετε επίσης μια 

διχάλα για την ίνα και μια περιοχή στερέωσης του φορτίου. Το φορτίο 

στερεωνόταν στο τύμπανο μέσω ενός νήματος και η ανύψωση του φορτίου 

ισοδυναμούσε με τη διαδρομή του νήματος στην περιφέρεια του 

κυλίνδρου, δηλαδή σε ένα μικρό τόξο. Το νήμα φερόταν διαμέσου μιας 

οπής στη βάση της κεντρικής διάταξης και αιωρείτο ανάμεσα στα 

στηρίγματα της βάσης. Στο νήμα ήταν προσδεμένη μια θήκη για τη 

φόρτωση διαφόρων βαρών. Τα βάρη δεν ήταν απαραίτητα γνωστά εκ των 

προτέρων επειδή το load cell στην κορυφή της διάταξης μετρούσε με 

ακρίβεια τη μάζα. Το παραπέτασμα που εγκλώβιζε την ίνα σε έναν μικρό, 

θερμαινόμενο χώρο εξασφάλιζε ότι ο θερμοστάτης θα έθετε την ίνα στην 

επιθυμητή θερμοκρασία με ακρίβεια μισού βαθμού κελσίου. 

Η γεωμετρία της κίνησης μεγέθυνε τη μεταβολή του μήκους των 

ινών κατά το διπλάσιο του λόγου της απόστασης τυμπάνου – 

βαθμονομημένου τόξου και ακτίνας τυμπάνου, δηλαδή κατά 528 φορές. 

Εάν θεωρήσουμε το 0,5cm κίνησης στο βαθμονομημένο τόξο ως την 

ελάχιστη αντιληπτή κίνησης της ίνας, τότε το σύστημα επέτρεπε την 
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ανίχνευση μεταβολής μήκους ίνας της τάξης των 0,000945cm, ή 9,45μm 

που είναι το 1/10 του πάχους των ινών που σχημάτισαν το ΤΜ. Η ακρίβεια 

στη μέτρηση της μεταβολής του μήκους της ίνας είναι θεαματική και 

αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη στη διερεύνηση των δύο πλατό των 

καμπυλών υστέρησης. Στο κάτω και πάνω πλατό οι μεταβολές του s είναι 

ελάχιστες και οι περιοχές συμβολής της γραμμικής περιοχής με τα δύο 

πλατό έχουν μεγάλη σημασία για τον έλεγχο των ινών, όπως περιγράφεται 

παρακάτω. 

 

 

 

 

Current Shaping και ταχύτητα των ινών SMA 
 

 

Οι ηλεκτρικές πηγές, το πρόγραμμα του Current Shaping και ο έλεγχος των ινών 
 

 

Το ηλεκτρικό ρεύμα που διέρρεε τις ίνες SMA προερχόταν από 3 

τροφοδοτικά μηχανήματα. Μία πηγή ηλεκτρικού ρεύματος σταθερής 

έντασης και δύο πηγές ηλεκτρικού ρεύματος σταθερής τάσης. Ως ιδανική 

πηγή έντασης ρεύματος περιγράφεται η υποθετική συσκευή που παράγει 

ρεύμα σταθερής έντασης σε ένα κύκλωμα ανεξάρτητα από την τάση. Στα 

πειράματα με την κεντρική διάταξη χρησιμοποιήθηκε πηγή έντασης 

ρεύματος επειδή η ίνα έπρεπε να προστατευτεί από την υπερθέρμανση. 

Επίσης, έπρεπε να καταγράφεται με ακρίβεια η ένταση του ρεύματος που 

προκαλούσε το εκάστοτε s. Λόγω της μεταβαλλόμενη αντίσταση των ινών, 

θα ήταν δύσκολο με μια πηγή σταθερής τάσης να υπολογίζεται με 

ακρίβεια η ένταση. Ως ιδανική πηγή τάσης ρεύματος περιγράφεται η 

υποθετική συσκευή που διατηρεί μια σταθερή τάση στα άκρα της 

ανεξάρτητα από την ένταση. Στα πειράματα με το ΤΜ χρησιμοποιήθηκαν 

πηγές σταθερής τάσης επειδή είχε αποκτηθεί εμπειρία στο χειρισμό των 

ινών. Επιπλέον έπρεπε να επέλθει εξοικείωση αφού αναπόφευκτα η 

ενεργειακή πηγή του ΤΜ θα είναι μια μπαταρία, δηλαδή μια πηγή τάσης 

ρεύματος. 

Η εκάστοτε πηγή ηλεκτρικού ρεύματος τροφοδοτούσε τις ίνες με 

ενέργεια, σύμφωνα με το ρυθμό που όριζε το σύστημα ελέγχου. Ο ελεγκτής 

ήταν το στοιχείο που εφάρμοζε τον έλεγχο στο κύκλωμα με τις ίνες. Ο 

ελεγκτής λάμβανε τις εντολές του χειριστή από το πρόγραμμα που 

αναπτύχθηκε και είχε εγκατασταθεί στο φορητό υπολογιστή. Ο χειριστής 

εισήγαγε στο πρόγραμμα τιμές που καθόριζαν τη χρονική διάρκεια και 

την ένταση του ενεργού ρεύματος με τη μέθοδο PWM στα διάφορα στάδια 

του ηλεκτρικού παλμού. Το CS πραγματοποιείτο με δύο στάδια, το «peak» 

και το «hold», αλλά το πλήθος των σταδίων εξαρτάται από τον 

προγραμματιστή και τις βιολογικές ανάγκες. Το πρόγραμμα που 
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αναπτύχθηκε επέτρεψε τον εξαιρετικό χειρισμό των ινών και την 

αποκάλυψη των χαρακτηριστικών τους. 

Το πρόγραμμα που αναπτύχθηκε για τον έλεγχο των ινών SMA 

επέτρεψε τον άριστο χειρισμό του ΤΜ. Ωστόσο τα δύο στάδια του CS 

πιθανώς να μην επαρκούν εάν το ΤΜ χρησιμοποιηθεί κλινικά. Ενδέχεται 

να χρειάζονται παραπάνω στάδια. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα θα πρέπει 

να υπολογίζει την R των ινών. Γνωρίζοντας την R και κατ’ επέκταση το s 

των ινών η συσκευή θα αναγνωρίζει την κατάσταση των ινών και της 

καρδιάς. Η ανάπτυξη τέτοιων προγραμμάτων στο ΙΤΕ αναβλήθηκε επειδή 

η επίλυση προβλημάτων όπως η διαστολική ταχύτητα και η περιορισμένη 

μετατόπιση ήταν επιτακτικότερη για την ανάπτυξη συσκευών με ίνες SMA. 

Στο εργαστήριο αποδείχθηκε ότι οι ίνες υπακούνε άριστα στο CS. 

Τα αποτελέσματα των πειραμάτων με χρήση CS είχαν επαναληψιμότητα, 

δηλαδή οι ίνες συστέλλονταν με τον ίδιο τρόπο όταν διαρρέονταν από 

ηλεκτρικό ρεύμα της ίδιας κυματομορφής. Παράγοντες όπως η 

θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τα ρεύματα του αέρα και η φόρτωση που 

επηρεάζουν τη λειτουργία των ινών θεωρούνται προφανώς σταθεροί. Εν 

κατακλείδι, το CS επιτρέπει τον άριστο έλεγχο των ινών SMA.  

 

 

Η συστολική και διαστολική ταχύτητα των ινών 
 

 

Η συστολική ταχύτητα 

 

 

Το CS επιτάχυνε σημαντικά τη συστολή των ινών χορηγώντας 

βραχείς αλλά υψηλούς παλμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Οι κατασκευαστές 

των ινών προτείνουν ορισμένες τιμές για τη λειτουργία των ινών, όπως η 

ονομαστική ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος για τις ίνες διαφόρων 

διαμέτρων. Οι τιμές αυτές είναι ενδεικτικές και προσανατολίζουν τον 

χειριστή των ινών πως θα λειτουργήσει τις ίνες χωρίς να τις καταστρέψει 

από την υπερθέρμανση ρευμάτων υψηλής έντασης. Οι ίνες δεν 

καταστρέφονται από τα ρεύματα υψηλής έντασης αλλά από την 

υπερθέρμανση που ενδέχεται αυτά να προκαλέσουν. Αν και συνήθως τα 

ρεύματα υψηλής έντασης προκαλούν υπερθέρμανση, αυτό δεν συμβαίνει 

όταν οι ίνες ψύχονται γρήγορα ή όταν η διάρκεια του ηλεκτρικού παλμού 

είναι αρκούντως σύντομη. Με ιδιαίτερα σύντομους παλμούς ρεύματος 

υψηλής έντασης, η ταχύτητα συστολής των ινών μπορεί να 

πολλαπλασιαστεί χωρίς έκπτωση της λειτουργίας τους.  
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Εικόνα 222. Ταχύτητα συστολής των ινών συναρτήσει του μήκους τους, όπως αυτό 
εκφράζεται από το εκατοστιαίο ποσοστό του s τους. Με s = 0 οι ίνες έχουν το αρχικό 
μήκος τους ενώ με 100% percentage of contraction το s τους είναι μέγιστο, περίπου 
4%. Η συστολή επιτεύχθηκε με ρεύμα έντασης 80mA, με ρεύμα έντασης 150mA και με 
CS (172mA για 100msec και 51,6mA για 200msec). Οι αρνητικές τιμές της ταχύτητας 
αντιπροσωπεύουν την ταχύτητα χαλάρωσης που μένει ανεπηρέαστη από την 
ταχύτητα σύσπασης. 
 

 

Στο σχήμα, που προέκυψε από επιπροβολή των εικόνων 134, 136 

και 137, φαίνεται η ταχύτητα συστολής των ινών συναρτήσει του 

ποσοστιαίου μήκους τους. Το 100% της συστολής αντιπροσωπεύει το s = 

4%. Με το CS η ταχύτητα πολλαπλασιάστηκε και η κυματομορφή 

μετατοπίστηκε αριστερά. Η ονομαστική τιμή ρεύματος (80mA) προκάλεσε 

μέγιστη ταχύτητα περίπου 2cm/sec μετά το μέσο της διαδρομής. Η 

συστολή με ρεύμα 150mA ήταν ταχύτερη με μέγιστη ταχύτητα περίπου 

18cm/sec που επιτεύχθηκε επίσης στο ίδιο σημείο της διαδρομής. 

Αντίθετα, με το CS η μέγιστη ταχύτητα σχεδόν δεκαπλασιάστηκε στα 

20cm/sec κατά το μέσο της διαδρομής. Αυτή η ταχύτητα υπερβαίνει τη 

φυσιολογική και την παθολογική ταχύτητα συστολής των μυοκαρδιακών 

ινών. 

Η μέγιστη ταχύτητα του καρδιακού τοιχώματος κατά τον επιμήκη 

άξονα της υγιούς καρδιάς είναι 12,5cm/sec, ενώ η μέση αντίστοιχη τιμή 

είναι περίπου 5cm/sec33. Εντύπωση προκαλεί ότι η μέγιστη διαστολική 

ταχύτητα του πλάγιου τοιχώματος της αριστερής κοιλίας (≈ 17cm/sec) 

υπερβαίνει την αντίστοιχη συστολική372. Σε ορισμένες παθολογικές 

καταστάσεις η ταχύτητα συστολής του παθολογικού μυοκαρδίου 

μεταβάλλεται και η επίτευξη της μέγιστης ταχύτητας καθυστερεί373, 

πιθανώς εξαιτίας της αυξημένης Τ. Σε αυτές τις καταστάσεις, το πιο 

γρήγορα συστελλόμενο ΤΜ θα μπορούσε να ομαλοποιήσει την 

κινητικότητα των καρδιακών τοιχωμάτων επειδή μπορεί να συσταλθεί πιο 

γρήγορα και επειδή μειώνει τη Τ. 
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Οι ίνες SMA μπορούν να συσταλούν πιο γρήγορα από την 

περιφέρεια της φυσιολογικής καρδιάς. Εάν Πd η διαστολική περιφέρεια 

της καρδιάς στη βάση της, Πs η συστολική περιφέρεια της καρδιάς374 στη 

βάση της που ισούται περίπου με 90,5% x Πd και t ο συστολικός χρόνος, 

τότε η ταχύτητα βράχυνσης της καρδιακής περιφέρειας Vπ υπολογίζεται 

ως: 

 

 

𝑉𝜋 =
𝛱𝑑 − 𝛱𝑠
𝑡

   
𝛱𝑠=0.905×𝛱𝑑
⇒            𝑉𝜋 =

𝛱𝑑 − 0,905 × 𝛱𝑑
𝑡

   
έ𝜎𝜏𝜔 𝛱𝑑=40𝑐𝑚  𝜅𝛼𝜄  𝑡=0,3𝑠𝑒𝑐
⇒                       

 

𝑉𝜋 = 12,7
𝑐𝑚

𝑠𝑒𝑐
 

 

Αυτή η ταχύτητα είναι μικρότερη από την ταχύτητα που ανέπτυξαν οι ίνες 

με τη χρήση του CS. Στην περίπτωση της ΚΑ τελικού σταδίου η ταχύτητα 

συστολής των καρδιακών τοιχωμάτων μειώνεται επομένως οι ίνες είναι 

πολύ πιο γρήγορες από τα παθολογικά τοιχώματα και μπορούν να τα 

ωθούν καθώς αυτά κινούνται σχετικά αργά προς τα έσω. Η ινική ταχύτητα 

είναι μεγαλύτερη ακόμα και από την ταχύτητα βράχυνσης του 

ενδοκαρδίου. 

 Η ταχύτητα της περιφερειακής βράχυνσης των μυοκαρδιακών ινών 

(VCF – velocity of circumferential fiber shortening) είναι ένα μέγεθος που 

μπορεί να περιγράψει τη συσταλτικότητα της αριστερής κοιλίας373. Η 

φυσιολογική αριστερή κοιλία έχει μέγιστη VCF = 1,58 ± 0,23 circ/sec 

(circ – circumference), μέση VCF = 1,45 ± 0.08 circ/sec373, ενώ η 

παθολογική μέση είναι VCF = 0,91 ± 0,09 circ/sec373 ή και λιγότερο 

0,68circ/sec375. Οι ίνες SMA μπορούν να επιτύχουν μεγαλύτερες 

ταχύτητες. Εάν EDD η εσωτερική διάμετρος της αριστερής κοιλίας κατά 

τη διαστολή, ESD η εσωτερική διάμετρος της αριστερής κοιλίας κατά τη 

συστολή, t ο συστολικός χρόνος, Ld η διαστολική περιφέρεια του 

ενδοκαρδίου και Ls η συστολική περιφέρεια του ενδοκαρδίου, τότε η 

ταχύτητα συστολής των ινών Vel στο ενδοκάρδιο προκύπτει από τον τύπο 

της VCF376 ως εξής:  

 

 

𝑉𝐶𝐹 =
𝐸𝐷𝐷 − 𝐸𝑆𝐷

𝐸𝐷𝐷 × 𝑡
      𝑉𝐶𝐹 = (

2𝜋

2𝜋
) ×

𝐸𝐷𝐷 − 𝐸𝑆𝐷

𝑡
×

1

𝐸𝐷𝐷
    

 

 

𝑉𝐶𝐹 =
2𝜋𝐸𝐷𝐷 − 2𝜋𝐸𝑆𝐷

𝑡
×

1

2𝜋𝐸𝐷𝐷
   
2𝜋𝐸𝐷𝐷=𝐿𝑑  𝜅𝛼𝜄  2𝜋𝐸𝑆𝐷=𝐿𝑠
⇒                      𝑉𝐶𝐹 =

𝐿𝑑 − 𝐿𝑠
𝑡

×
1

𝐿𝑑
 

 

 
𝐿𝑑−𝐿𝑠
𝑡

=𝑉𝑒𝑙

⇒          𝑉𝐶𝐹 = 𝑉𝑒𝑙 ×
1

𝐿𝑑
      𝑉𝑒𝑙 = 𝑉𝐶𝐹 × 𝐿𝑑 
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Θεωρούμε ότι η φυσιολογική περιφέρεια του ενδοκαρδίου Ld είναι 

περίπου 15cm ενώ η παθολογική είναι μεγαλύτερη, έστω 21cm, με VCF 

= 0,68circ/sec376. Επομένως, η φυσιολογική και παθολογική μέση 

ταχύτητα συστολής των μυοκαρδιακών ινών στο ενδοκάρδιο Vφυσ και Vπαθ 

αντιστοίχως είναι: 

 

 

𝑉𝜑𝜐𝜎 = 𝑉𝐶𝐹 × 𝐿𝑑 = 1,45
𝑐𝑖𝑟𝑐

𝑠𝑒𝑐
× 15𝑐𝑚 = 21,8

𝑐𝑚

𝑠𝑒𝑐
 

 

 

𝑉𝜋𝛼𝜃 = 𝑉𝐶𝐹 × 𝐿𝑑 = 0,68
𝑐𝑖𝑟𝑐

𝑠𝑒𝑐
× 21𝑐𝑚 = 14,3

𝑐𝑚

𝑠𝑒𝑐
 

 

 

Οι ίνες SMA παρουσίασαν μέγιστη ταχύτητα λίγο παραπάνω από 

20cm/sec χρησιμοποιώντας CS. Επομένως μπορούν να συστέλλονται πιο 

γρήγορα πάνω στο επικάρδιο συγκριτικά με τις υποενδοκαρδιακές ίνες. Η 

διαπίστωση αυτή υπονοεί ότι οι ίνες SMA μπορούν να αυξήσουν τη 

μυοκαρδιακή συσταλτικότητα και συνάδει με την ανάλυση των καμπυλών 

πίεσης – όγκου που υποστηρίζει ότι η DCC μετακινεί την ευθεία της 

ESPVR αυξάνοντας την κλίση της, δηλαδή τη μυοκαρδιακή 

συσταλτικότητα. 

 

 

Η διαστολική ταχύτητα 

 

 

Στην εικόνα 222, η κοινή αργή διαστολή φανερώνει ότι η ταχύτητα 

συστολής δεν επηρεάζει την ταχύτητα διαστολής. To CS δεν μετέβαλλε την 

ταχύτητα διαστολής, παρ’ όλ’ αυτά μπορεί να επηρεάσει τη διαστολή του 

ΤΜ. Πράγματι, το CS μπορεί να βραχύνει σημαντικά τη διάρκεια 

συστολής των ινών, επομένως, εάν θεωρήσουμε έναν σταθερό ρυθμό 

συστολών ή BPM, απομένει περισσότερος χρόνος για τη διαστολή. Αυτή η 

διαπίστωση έχει κολοσσιαία σημασία για τη χρησιμότητα του ΤΜ από ίνες 

SMA. Όπως θα αναλυθεί, η διαστολή των ινών είναι αργή και όταν ο χρόνος 

διαστολής μειώνεται σε υψηλότερα BPM οι ίνες δεν προλαβαίνουν να 

διασταλούν πλήρως. Έτσι, κατά την έναρξη της επόμενης συστολής, ο 

συμπιέσιμος θάλαμος δεν έχει πληρωθεί εντελώς με αποτέλεσμα τη 

μείωση της παροχής. Το CS δεν μπορεί να επιταχύνει τη διαστολή, μπορεί 

όμως να της εξασφαλίσει περισσότερο χρόνο με την επίτευξη βραχύχρονων 

συστολών, λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο χρόνος περιόδου, δηλαδή το 

άθροισμα του χρόνου της συστολής και του χρόνου της διαστολής, είναι 

σταθερός για δεδομένο BPM. Όπως προέκυψε από τα πειράματα αλλά δεν 

αναλύεται βιβλιογραφικά στην έκταση που θα όφειλε, η διαστολή των ινών 

είναι πιθανώς η αχίλλειος πτέρνα τους. 
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Ο προσομοιωτής της κυκλοφορίας 
 

 

Αρχές κατασκευής, διαστάσεις θαλάμου 
 

 

 Ο προσομοιωτής της κυκλοφορίας που κατασκευάστηκε στο ΙΤΕ 

ήταν αναγκαίος για τη μελέτη της αντλητικής ικανότητας του ΤΜ από ίνες 

SMA. Η μελέτη της συμπεριφοράς των ινών στην κεντρική διάταξη δεν 

προεξοφλούσε την αντλητική λειτουργία του ΤΜ. Έχρηζε η κατασκευή 

ενός προσομοιωτή της κυκλοφορίας για τη δοκιμή του ΤΜ. Η 

προσομοίωση αφορούσε μια ελαφρώς διατεταμένη ανεπαρκούσα καρδιά 

που έχει περιτυλιχθεί από μια συσκευή ΤΜ. Η συσκευή αυτή εμπόδιζε 

την περαιτέρω καρδιακή διάταση, όπως το CorCap ή το Paracor, αλλά 

επιπλέον ασκούσε DCC προκαλώντας ροή. Ο θάλαμος δεν διέθετε 

αντλητική ικανότητα όπως μια καρδιά, οπότε το αντλητικό έργο θα 

μπορούσε να προσομοιάζει μια ιδιαίτερα ασθενή καρδιά με πολύ μικρό 

όγκο παλμού ή μια σχεδόν άεργη καρδιά ενός ασθενή που συγκρατείται 

στη ζωή από άλλες συσκευές MCS. 

 Ο θάλαμος σχεδιάστηκε κυλινδρικός με αποστρογγυλεμένη άκρη, 

σχήμα σφαίρας όπλου, με διάμετρο δ0 = 11cm και περιφέρεια Π0 = 

34,5cm για να προσομοιάζει το σχήμα μιας ελαφρώς διατεταμένης 

καρδιάς. Η κάθε ίνα που διένυε την περιφέρεια είχε μήκος περίπου L0 = 

34cm. Το κούμπωμα είχε μεταβαλλόμενο μήκος μ = 0,5cm και πλάτος 

Wd = 5cm. Επομένως ο όγκος (SV) που θα εκτοπιζόταν θεωρητικά 

υπολογιζόταν 37,7ml. Αν Ε0 και Ε4% το εμβαδόν διατομής του θαλάμου 

με s ινών 0 και 4% αντίστοιχα, L4% το μήκος των συσταλμένων ινών και 

δ4% η διάμετρος του θαλάμου όταν οι ίνες είναι σε πλήρη συστολή τότε:  

 

휇 + 𝐿4% = 𝜋𝛿4%    
𝐿4%=𝐿0(1−4%)
⇒             휇 + 0,96𝐿0 = 𝜋𝛿4%      𝛿4% =

 휇 + 0,96𝐿0
𝜋

    

 

 

𝛿4% =
0,5𝑐𝑚 + 0,96 × 34𝑐𝑚

3,14
      𝛿4% ≈ 10,55cm 

 

𝑆𝑉 = 𝑊𝑑 × 𝛥𝛦 = 𝑊𝑑 × (𝐸0 − 𝐸4%) = 𝑊𝑑 × [𝜋 (
𝛿0
2
)
2

− 𝜋 (
𝛿4%
2
)
2

]     

 

 

𝑆𝑉 = 5𝑐𝑚 × 3,14 × (
(11𝑐𝑚)2

4
−
(10,55cm)2

4
)      SV = 37,7ml 

 

 

Σε αναντιστοιχία με τους υπολογισμούς, το μέγιστο SV του ΤΜ ήταν 

12,67ml, περίπου το 1/3 του αναμενόμενου. 
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Πλεονεκτήματα θαλάμου 
 

 

Ο θάλαμος που κατασκευάστηκε ήταν κατάλληλος για σύνδεση στον 

προσομοιωτή της κυκλοφορίας και για δοκιμή των αντλητικών ικανοτήτων 

του ΤΜ. Ο θάλαμος κατασκευάστηκε από σιλικόνη ψυχρού βουλκανισμού 

και ήταν αρκετά ευπίεστος ώστε να υποχωρεί εύκολα στην εξωτερική πίεση. 

Η αντίσταση που πρόβαλλε στην κυκλοτερή συμπίεση οφειλόταν στην 

κυκλική διατομή και καταργήθηκε με την εισαγωγή ευένδοτων περιοχών. 

Ήταν αντοχικός και στεγανός, δηλαδή δεν εμφάνισε αλλοίωση ή σχάση 

παρά τις χιλιάδες συμπιέσεις που δέχτηκε. 

Ο θάλαμος εμφάνιζε μια ήπια τάση επαναφοράς στο αρχικό του 

σχήμα αλλά αντίθετα αντιστεκόταν στη διάταση συνδράμοντας το ΤΜ στην 

προσομοίωση του περιορισμού της περαιτέρω καρδιακής διάτασης. Η 

επιφάνεια του θαλάμου παρουσίαζε μικρό συντελεστή τριβής και επέτρεπε 

την ανεμπόδιστη ολίσθηση των ινών. Ταυτόχρονα η σιλικόνη μόνωνε 

ηλεκτρικά τις ίνες ενώ δεν επηρεαζόταν από τις υψηλές θερμοκρασίες που 

ανέπτυσσαν. Τέλος, ο θάλαμος είχε σχετικά απλή κατασκευή και μικρό 

κόστος. 

 

 

 

Μειονεκτήματα θαλάμου 
 

 

Στα μειονεκτήματα του θαλάμου εντοπίζονται αρκετές ευθύνες για 

τη χαμηλή παροχή του ΤΜ. Κατ’ αρχάς η κυκλική διατομή του θαλάμου 

αντιστεκόταν στην κυκλοτερή συμπίεση όπως η αψίδα δεν καταρρέει από 

το υπερκείμενο βάρος της. Έπειτα, ο θάλαμος δεν διέθετε τη συστολική 

ικανότητα και την εσωτερική δομή μιας καρδιάς. Η συμπίεση ενός κοίλου 

θαλάμου διαφέρει από τη συμπίεση ενός θαλάμου με εσωτερικά 

διαφράγματα που μεταβάλλουν τη διάδοση των συμπιεστικών δυνάμεων. 

Προφανώς η απουσία συσταλτικής ικανότητας μείωνε το SV, όμως 

επέτρεπε παράλληλα την απαρακώλυτη εκδήλωση του καθοριστικότερου 

μειονεκτήματος του θαλάμου. 

Η ανεπιθύμητη παραμόρφωση του θαλάμου οδηγούσε σε 

σημαντικότατη μείωση του SV που δύσκολα υπολογίζεται. Σπουδαίο 

μέρος της προσφερόμενης ενέργειας μετατρεπόταν σε ελαστική ενέργεια 

στα θαλαμικά τοιχώματα και εντέλει χανόταν. Εάν ο θάλαμος συστελλόταν, 

τότε πιθανότατα δεν θα επιτρεπόταν η ανεπιθύμητη παραμόρφωσή του. 
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Ανάλυση μειονεκτημάτων θαλάμου 
 

 

Φαινόμενο της αψίδας 

 

Η ομοιόμορφα κατανεμημένη συμπίεση έβρισκε την αντίσταση της 

κυκλικής διατομής του θαλάμου. Η καμπυλότητα στη δομή είναι η αιτία 

που η αψίδα χρησιμοποιείται αρχαιόθεν στην αρχιτεκτονική για την 

υποστήριξη μεγάλου βάρους. Η κάθετη δύναμη στην αψίδα διαμοιράζεται 

καθώς μεταδίδεται κατά μήκος της καμπύλης και καταλήγει στα 

στηρίγματα. Ένας υποτιθέμενος θάλαμος με τέλεια κυκλική διατομή και 

τοίχωμα σταθερού πάχους όπου κάθε σημείο του δέχεται την ίδια 

κεντρομόλο δύναμη δεν θα καταρρεύσει επειδή κάθε σημείο του δέχεται 

επιπλέον δύο δυνάμεις από τα διπλανά σημεία του με φυγόκεντρο 

κατεύθυνση. Η συνισταμένη όλων των δυνάμεων που ασκούνται σε κάθε 

σημείο είναι 0 αφού κάθε σημείο σπρώχνει τα διπλανά σημεία του με την 

ίδια δύναμη. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τέτοιος τέλειος θάλαμος, 

ούτε ομοιόμορφα κατανεμημένη κεντρομόλος δύναμη. Στα πειράματα στο 

ΙΤΕ ο θάλαμος πάντα κατέρρεε αλλά για να εκμηδενιστεί η οποιαδήποτε 

αντίσταση εισάγονταν ευαίσθητα σημεία με την τοποθέτηση μικρών 

κυλίνδρων που διατάρασσαν την κυκλική διατομή του θαλάμου. 

 

 

Εικόνα 223. Σχηματική επεξήγηση της αντίστασης που προβάλλει ένας θάλαμος 
κυκλικής διατομής στην ομοιόμορφη κυκλοτερή συμπίεση. Έστω 3 διαδοχικά σημεία, 
οι 3 κύκλοι, στην περιφέρεια του θαλάμου. Σε κάθε σημείο ασκείται μια κεντρομόλος 
δύναμη, τα ερυθρά βέλη, λόγω της ομοιόμορφης συμπίεσης πχ από κυκλοτερώς 
φερόμενες ίνες SMA. Η κεντρομόλος δύναμη που ασκείται σε κάθε σημείο μπορεί να 

αναλυθεί, καθότι διάνυσμα, σε δύο συνιστώσες. Αυτές οι συνιστώσες είναι τα δύο 
μαύρα ισομήκη βέλη που εκκινούν από κάθε κύκλο και μεταδίδουν τη δύναμη στα δυο 
γειτονικά σημεία. Το ίδιο συμβαίνει για κάθε σημείο του κύκλου οπότε τα γειτονικά 
σημεία ασκούν το ένα στο άλλο δύναμη ίδιου μέτρου και αντίθετης φοράς. Επομένως 
η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκείται σε κάθε σημείο είναι 0 και ο κύκλος 
θεωρείται ασυμπίεστος. Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων με το ΤΜ στο ΙΤΕ ο 
θάλαμος κατέρρεε επειδή η διατομή του δεν ήταν εντελώς κυκλική, το πάχος του 
τοιχώματος δεν ήταν απόλυτα σταθερό, η δύναμη δεν ήταν παντού κεντρομόλος και, 
τέλος, επειδή είχαν τοποθετηθεί μικροί κύλινδροι ανάμεσα στο θάλαμο και το ΤΜ για 
τη δημιουργία περιοχών κατάρρευσης. 
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Έλλειψη εσωτερικής δομής και συσταλτικότητας 

 

 

 Ο θάλαμος δεν διέθετε εσωτερική δομή όπως μία καρδιά. Τα 

ενδοκαρδιακά διαφράγματα χαρακτηρίζονται από το πάχος τους και οι 

μυοκαρδιακές ίνες που τα αποτελούν διατάσσονται με ορισμένη φορά. 

Αυτή η φορά αναλύεται από τη θεωρία του Torrent Guasp. Τα 

διαφράγματα και οι άλλες ενδοκαρδιακές δομές όπως οι βαλβίδες και οι 

θηλοειδείς μύες επηρεάζουν τη συμπίεση καθώς αναδιανέμουν ή 

αντιστέκονται στη συμπίεση. Ο θάλαμος δεν μπορούσε να συσταλθεί οπότε 

δοκιμάστηκε η αντλητική ικανότητα του ΤΜ αντί για την προσαύξηση στην 

αντλητική ικανότητα ενός συστελλόμενου θαλάμου. Προφανώς εάν ο 

θάλαμος μπορούσε να συσταλθεί, το SV θα ήταν μεγαλύτερο, τόσο από τη 

συνεισφορά του θαλάμου, όσο και από τον περιορισμό της ανεπιθύμητης 

παραμόρφωσης. 

 

 

 

 

Ανεπιθύμητη παραμόρφωση 

 

 

Η απόκλιση μεταξύ θεωρητικού και μετρούμενου SV έγκειται 

κυρίως στην ανεπιθύμητη παραμόρφωση του θαλάμου που επέμενε παρά 

τα μέτρα που ελήφθησαν. Οι περιοχές στις οποίες εκδηλωνόταν η 

παραμόρφωση καλύφθηκαν από ανελαστικό υλικό. Μια λεπτή ζώνη από 

γύψο περιτύλιξε την περιοχή άνωθεν του ΤΜ και ένα σχεδόν ημισφαιρικό 

κομμάτι γύψου τοποθετήθηκε στο κάτω άκρο του θαλάμου και 

συγκρατήθηκε εκεί με μια μεταλλική τετράγωνη πλάκα. Εντούτοις, κατά 

τη διάρκεια των συστολών του ΤΜ, οι ακάλυπτες περιοχές του θαλάμου 

εμφάνιζαν κάποιου βαθμού παραμόρφωση. Οι ακάλυπτες περιοχές και τα 

κενά μεταξύ θαλάμου και γύψου μείωναν σημαντικά το SV. Η καρδιά δεν 

παραμορφώνεται ανεπιθύμητα κατά τη συστολή. Δεν υπάρχουν περιοχές 

που προβάλλουν και εκτονώνουν την αναπτυσσόμενη πίεση. Αυτό δεν 

επιτυγχάνεται απλά με τη μυική παρουσία σε ολόκληρη την καρδιακή 

επιφάνεια. Οι μυοκαρδιακές ίνες, σύμφωνα με τη θεωρία του Torrent 

Guasp διατάσσονται σε διπλή έλικα και διασφαλίζουν τη βέλτιστη ίσως 

μέθοδο συμπίεσης. 
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Βαλβίδες και αντίθλιψη 
 

 

Οι άλλες αιτίες μείωσης του SV είχαν μικρή συνεισφορά στην 

απόκλιση που παρατηρήθηκε. Μία ιδανική βαλβίδα παρουσιάζει 

μηδενική παλινδρόμηση, όμως οι βαλβίδες που ενσωματώθηκαν στον 

προσομοιωτή, αν και ιδιαίτερα ποιοτικές, δεν ήταν τέλειες. Αναπόφευκτα 

παρουσίαζαν μια ήπια ανεπάρκεια και επέτρεπαν την παλινδρόμηση μιας 

ποσότητας νερού, έστω μικρής. Καθώς ο διαστολικός χρόνος δεν 

εξασφάλιζε πάντα την τέλεια πλήρωση του θαλάμου, κάθε συστολή του ΤΜ 

εκκινούσε ενώ η βαλβίδα εισόδου ήταν ανοιχτή. Κατά το χρονικό διάστημα 

από την εκκίνηση της συστολής μέχρι το κλείσιμο της βαλβίδας το νερό 

παλινδρομούσε. Πιθανώς παλινδρομούσαν λίγα μόνο ml αλλά αυτή η 

απώλεια προστίθετο στις υπόλοιπες αιτίες που μείωναν το SV, 

προκαλώντας τελικά ένα σημαντικό αθροιστικό αποτέλεσμα. Κατά 

παρόμοιο τρόπο η βαλβίδα εξόδου ανεπαρκούσε και λίγα ml νερού 

παλινδρομούσαν από το σωλήνα εξόδου προς το θάλαμο αμέσως μετά το 

τέλος της συστολής. Επιπρόσθετα, οι βαλβίδες πιθανώς εμφάνιζαν μια 

ήπια στένωση. 

Η πίεση που ασκούσε το ΤΜ στο θάλαμο δεν μετουσιωνόταν 

ακέραιη σε άντληση. Το σύστημα του προσομοιωτή της κυκλοφορίας 

εμφάνιζε αντίσταση στη ροή που προκαλούσε το ΤΜ. Ως αντίθλιψη ενός 

συστήματος περιγράφεται η ενδογενής αντίσταση που εμφανίζει αυτό το 

σύστημα και αντιτίθεται στη ροή που προκαλεί η επίδραση μιας εξωγενούς 

πίεσης. Ο σχεδόν κυλινδρικός συμπιέσιμος θάλαμος διέθετε σχετικά 

μεγάλο όγκο, περίπου 1.140 ml, και δεν μπορούσε ο ίδιος να συσταλθεί. 

Η ποσότητα του νερού που περιείχε πρόβαλλε αντίθλιψη στη συμπίεση. 

Σε μια απόπειρα να περιοριστεί η αντίθλιψη, τοποθετήθηκε ένα 

κυλινδρικό σώμα εντός του θαλάμου. Οι μετέπειτα μετρήσεις ανέδειξαν 

μια ήπια τάση αύξησης του SV. 

Η αύξηση της ταχύτητας συστολής του ΤΜ πιθανώς προκαλεί 

αύξηση της αντίθλιψης. Σε αυτήν την περίπτωση μειώνεται το s των ινών. 

Ο PID έλεγχος με μεταβλητή της διεργασίας το s των ινών θα μπορούσε 

να εγγυηθεί την πλήρη σύσπαση των ινών. Ωστόσο, η καρδιά διαθέτει 

συσταλτικότητα επομένως δεν θα συμπεριφέρεται σαν τον αδρανή θάλαμο. 

Η αντίθλιψη στο βιολογικό σύστημα της DCC είναι δύσκολο να 

προβλεφθεί και μόνο η εμπεριστατωμένη ανάλυση των μελλοντικών 

πειραμάτων θα αποκαλύψει πόσο καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει. 
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Η παροχή του ΤΜ 
 

 

Η παροχή του ΤΜ για ΒΡΜ > 75 
 

 

Στα πειράματα με τον προσομοιωτή της κυκλοφορίας διαπιστώθηκε 

ότι για ΒΡΜ > 75 η παροχή του ΤΜ μειωνόταν. Ο υπεύθυνος μηχανισμός 

για αυτή τη μείωση είναι ευκατανόητος λόγω της εξοικείωσης με τη 

φυσιολογία της καρδιάς που περιγράφει παρόμοιο μηχανισμό. Όσο 

μεγαλύτερο είναι το ΒΡΜ, τόσο μικρότερος είναι ο χρόνος κάθε κύκλου 

συστολής – διαστολής. Στο συγκεκριμένο πείραμα ο συστολικός χρόνος 

ήταν σταθερός επομένως όσο αυξανόταν το ΒΡΜ, τόσο μειωνόταν ο 

διαστολικός χρόνος. Δεδομένου ότι η διαστολική ταχύτητα των ινών δεν 

μεταβαλλόταν, για ΒΡΜ > 75 οι ίνες δεν διέθεταν αρκετό χρόνο για να 

διασταλούν πλήρως. Όταν εκκινούσε η επόμενη συστολή δεν είχαν 

προλάβει να διασταλούν πλήρως, επομένως ο τελοδιαστολικός όγκος του 

θαλάμου (EDV – end diastolic volume) είχε μειωθεί. Όπως ισχύει και για 

την καρδιακή λειτουργία, έτσι και στην περίπτωση του πειράματος, η 

μείωση του EDV προκαλεί μείωση του SV. 

 

 

Πρόβλεψη του ΒΡΜ με την υψηλότερη παροχή 
 

 

Οι ίνες κατά τη διάρκεια αυτών των πειραμάτων βρίσκονται εντός 

του αυλού σωλήνων Teflon. Οι σωλήνες προσέφεραν μια μικρού βαθμού 

θερμική μόνωση, επομένως οι ίνες SMA βρίσκονταν σε υψηλότερη 

θερμοκρασία από τη θερμοκρασία δωματίου. Είχε υπολογιστεί ότι η μέση 

διαστολική ταχύτητα στη θερμοκρασία των 37oC είναι Vel = 0,65cm/sec. 

Αυτή η τιμή της ταχύτητας προέβλεπε το ΒΡΜ = 75 ως εξής:  

 

휂 ί휈𝛼 𝑆𝑀𝐴 𝛽𝜌𝛼𝜒ύ휈휀𝜏𝛼휄 휅𝛼𝜏ά:     𝐿0 × 𝑠 = 10,6𝑐𝑚 𝑥 4% = 0,42𝑐𝑚 

 

 

𝑉𝑒𝑙 =
𝐿0 × 𝑠

𝑡
      t =

𝐿0 × 𝑠

𝑉𝑒𝑙
=
0,42𝑐𝑚

0,65
𝑐𝑚
𝑠𝑒𝑐

= 0,64𝑠𝑒𝑐 

 

Ο διαστολικός χρόνος με ΒΡΜ = 75 και Crdon = 200msec είναι: 

 

 

𝑡 =
60𝑠𝑒𝑐

𝐵𝑃𝑀
− 𝐶𝑟𝑑𝑜𝑛 =

60𝑠𝑒𝑐

75
− 0,2𝑠𝑒𝑐 = 0,6𝑠𝑒𝑐 

 

 

Ό휇𝜔𝜍  0,64𝑠𝑒𝑐 ≈ 0,6𝑠𝑒𝑐 



 

264 

Άρα για ΒΡΜ = 75 ο διαστολικός χρόνος ισούται περίπου με το 

χρόνο που χρειάζεται η ίνα για να διασταλεί. Για ΒΡΜ > 75 ο διαστολικός 

χρόνος υπολογίζεται αρκετά μικρότερος από το χρόνο που χρειάζεται η 

ίνα για να διασταλεί πλήρως (≈ 0,64sec). Επομένως για ΒΡΜ > 75 ο EDV 

μειώνεται και παρασύρει στη μείωση το SV. Αυτή η διαδικασία είναι 

ευκατανόητη λόγω της εξοικείωσης με τη φυσιολογία της καρδιάς που 

περιγράφει παρόμοιο μηχανισμό. Στην περίπτωση του καρδιακού 

επιπωματισμού η σημαντική μείωση του EDV μπορεί να οδηγήσει σε 

χαμηλή καρδιακή παροχή και καρδιογενές σοκ. 

 

 

 

 

Η παροχή του ΤΜ για ΒΡΜ < 75 και ο νόμος του Frank Starling 
 

 

Η μείωση του SV για ΒΡΜ > 75 είναι ευκατανόητη, ωστόσο η μείωση 

του SV σε ΒΡΜ < 75 είναι περισσότερο δύσληπτη. Εάν ο EDV για ΒΡΜ < 

75  παρέμενε ίσος με τον EDV για 75ΒΡΜ, τότε το SV θα έπρεπε να είναι 

το ίδιο καθώς το Ι δεν άλλαζε. Η μείωση του EDV για ΒΡΜ < 75 είναι 

άτοπη επειδή ο διαστολικός χρόνος μεγαλώνει και δεν υπάρχει χρονικός 

περιορισμός στην πλήρωση του θαλάμου. Εξ αποκλεισμού προκύπτει το 

προφανές, δηλαδή ότι ο EDV αυξάνεται. Λόγω της παρατεταμένης 

διαστολής το νερό διαθέτει περισσότερο χρόνο για να κυλήσει από τη 

δεξαμενή στο θάλαμο. Η αύξηση του EDV προκάλεσε τη μείωση του SV 

επειδή οι ίνες ήταν περισσότερο επιμηκυμένες όταν εκκινούσε η συστολή. 

Το Ι παρέμενε σταθερό και οι ίνες δεν επιτύγχαναν το μέγιστο s. 

 

 

Πίνακας 96. Μεταβολή διαφόρων τιμών όταν ΒΡΜ < 75 και όταν ΒΡΜ > 75. Αν και ο 
μηχανισμός διαφέρει, το αποτέλεσμα είναι κοινό, δηλαδή το SV μειώνεται. Για ΒΡΜ = 
75 το SV μεγιστοποιείται. 

ΒΡΜ  <  75 ΒΡΜ  >  75 

↓  τελοδιαστολικού s ↑  τελοδιαστολικού s 

↑  EDV ↓  EDV 

↑  μηχανικής τάσης ~ / ↓  μηχανικής τάσης 

↓  τελοσυστολικού s ~ / ↑  τελοσυστολικού s 

↓  διαφοράς συστολικού – διαστολικού s 

↓  SV 
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Σύμφωνα με τη φυσιολογία της υγιούς καρδιάς, εάν η φλεβική 

επιστροφή είναι σταθερή, τότε η μείωση του ΒΡΜ θα προκαλέσει αύξηση 

του EDV και κατ’ επέκταση αύξηση του SV σύμφωνα με το νόμο Frank – 

Starling της καρδιάς. Παρομοίως, έχει υποστηριχθεί ότι οι ίνες SMA 

ακολουθούν αυτό το νόμο171. Ωστόσο οι κατασκευαστές των ινών 

παρουσιάζουν μία τιμή δύναμης που παράγεται από τις ίνες και 

επεξηγούν ότι όσο μεγαλύτερες είναι οι μεταβολές του μήκους των ινών, 

όπως π.χ. κατά τη σημαντική επιμήκυνση των ινών, τόσο μειώνεται η 

διάρκεια ζωής. Από τα πειράματα με τις ίνες παρατηρήθηκε ότι η 

επιμήκυνση τους σε κάποιες περιπτώσεις τις καθιστά δυσλειτουργικές και 

μειώνει την αποτελεσματικότητά τους. Εάν η μηχανική τάση αυξηθεί 

αρκετά μπορεί να βλάψει τις ίνες και έχουν περιγραφθεί μηχανισμοί για 

την αποφυγή της υπερφόρτωσης377. Επομένως φαίνεται προτιμότερο οι 

ίνες να λειτουργούν μεταξύ των ορίων του s που θεωρείται ότι εκτελείται 

επαρκής μετατόπιση και η ζωή τους δεν συντομεύει. Αυτά τα όρια του s 

είναι περίπου 0 με 4%. 

 Για ΒΡΜ < 75 οι ίνες δεν λειτουργούσαν μεταξύ των επιθυμητών 

ορίων s και ως εκ τούτου η μετατόπισή τους μειώθηκε όπως ενδεχομένως 

και η μακροβιότητά τους. Συγκριτικά με την κίνηση των ινών για ΒΡΜ = 

75, σε μικρότερα ΒΡΜ οι ίνες διαστέλλονταν παραπάνω αφού ο 

διαστολικός χρόνος ήταν μεγαλύτερος. Έτσι, πριν την εκκίνηση κάθε 

συστολής οι ίνες ήταν πιο επιμηκυμένες και ο EDV λίγο πιο μεγάλος. Υπό 

αυτές τις συνθήκες το σταθερό ρεύμα προκαλούσε μεν τη σύσπαση αλλά 

το τελικό s ήταν μειωμένο. Σημαντικό μέρος της ενέργειας καταναλωνόταν 

στο κάτω πλατό της καμπύλης υστέρησης των ινών και η υπόλοιπη 

ενέργεια δεν επαρκούσε για πλήρη σύσπαση. Αυτή το πρόβλημα 

μπορούσε να παρακαμφθεί με PID έλεγχο και παρακολούθηση του s μέσω 

των μεταβολών της R. Με αυτόν τον τρόπο οι ίνες θα έφταναν στο 

επιθυμητό s και το SV θα συγκρατιόνταν στα ανώτερα επίπεδα.  

 Ο αυξημένος EDV προκαλούσε την επιμήκυνση των ινών καθώς το 

ΤΜ δεν διέθετε ανελαστικά στοιχεία. Οι επιμηκυμένες ίνες καλούνταν να 

συσταλούν με μεγάλη ταχύτητα εναντίον της αυξημένης τάσης που 

εφαρμοζόταν στα άκρα τους λόγω των διαστάσεων του θαλάμου. Αυτές οι 

συνθήκες δυσχέραιναν την αντλητική λειτουργία του ΤΜ και πιθανώς 

μείωναν τη διάρκεια ζωής των ινών. Για την επίτευξη του βέλτιστου 

μηχανικού αποτελέσματος οι ίνες πρέπει να προστατεύονται από τη 

μεγάλη επιμήκυνση και τη μεγάλη μηχανική τάση. Κατά τη διάρκεια των 

μετρήσεων παρατηρήθηκε ότι το SV αυξανόταν όταν το κούμπωμα του ΤΜ 

διέθετε το κατάλληλο μήκος. Δηλαδή δεν ήταν ούτε χαλαρό, ούτε 

δημιουργούσε μεγάλη τάση. Εν κατακλείδι, το τελοδιαστολικό μήκος των 

ινών πρέπει να ελέγχεται, όπως ακριβώς και το τελοσυστολικό μήκος τους. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με εισαγωγή ανελαστικών στοιχείων στο ΤΜ που 

δεν θα επιτρέπουν την υπερέκταση των ινών και με PID έλεγχο μέσω 

παρακολούθησης του s από τις μεταβολές της R. 
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Ο έλεγχος των ινών 
 

 

Η σχέση της βράχυνσης και της αντίστασης 
 

 

 Η ωμική R των ινών SMA μεταβάλλεται συναρτήσει του s. 

Στηριζόμενος σε αυτή την ιδιότητα, ο εγκέφαλος της συσκευής μπορεί να 

υπολογίζει ανά πάσα στιγμή το μήκος των ινών μέσω των μετρήσεων της R. 

Αυτό το είδος ιδιοδεκτικότητας δεν καταργείται εάν οι ίνες SMA 

υπερφορτωθούν ή για κάποιο λόγο καταστούν δυσλειτουργικές. Ο 

εγκέφαλος μπορεί να διαπιστώσει τη βλάβη μιας ίνας και να εξακολουθεί 

να αντιλαμβάνεται τη βράχυνσή της. Η βλάβη μιας ίνας αυξάνει την ωμική 

R αλλά o ρυθμός μεταβολής της αντίστασης συναρτήσει του s παραμένει. 

 

 

Εικόνα 224. Γραφική παράσταση της R συναρτήσει του s μιας ίνας πάχους 50μm και μήκους 
10,6cm. Οι ερυθροί δείκτες αντιπροσωπεύουν την επιμήκυνση της ίνας και οι κυανοί τη 
βράχυνση. Παρατηρούμε ότι το άθροισμα αυτών υπερβαίνει το 4,4% (3,29% + |– 1,14%| = 
4,43%). Κατόπιν η ίνα φορτώθηκε με βάρος αρκετά μεγαλύτερο από την ονομαστική τιμή που 
ορίζει ο κατασκευαστής και μετά από αρκετούς κύκλους λειτουργίας κατέστη δυσλειτουργική. 
Οι φαιοί δείκτες αντιπροσωπεύουν την R της δυσλειτουργικής ίνας συναρτήσει του s της. 
Παρατηρούμε ότι η δυσλειτουργία αποτυπώνεται ως άνωθεν μετακίνηση της γραφικής 
παράστασης. Η ίνα δεν μπορεί πλέον να βραχυνθεί όσο πριν αλλά επιμηκύνεται περισσότερο. 

 

 

 

 

 

 

40

45

50

55

60

65

70

-2 -1 0 1 2 3 4

re
s
is

ta
n
c
e
 (

Ω
)

strain (%)



 

267 

 

Η επίτευξη της επιθυμητής βράχυνσης 
 

 

Το ηλεκτρικό ρεύμα 

 

 

 Σε κάθε συστολή του ΤΜ οι ίνες οφείλουν να βραχύνονται έως το 

επιθυμητό μήκος. Για να διασφαλιστεί το ακριβές s των ινών, χωρίς να 

λαμβάνουν χώρα συστολές με λιγότερο ή περισσότερο s, πρέπει το 

ηλεκτρικό ρεύμα που επιβάλλει τη συστολή να ελέγχεται με ακρίβεια. 

Παράγοντες όπως η σωματική θερμοκρασία, ο καρδιακός ρυθμός και το 

μεταφορτίο μεταβάλλονται επομένως το ρεύμα οφείλει να προσαρμόζεται 

με σκοπό την επίτευξη του σταθερού στόχου. Εάν η ηλεκτρική ενέργεια 

δεν επαρκεί για την επιθυμητή συστολή, το μηχανικό αποτέλεσμα θα 

υστερεί, ενώ εάν η ηλεκτρική ενέργεια υπερεπαρκεί οι ίνες θα 

θερμαίνονται παραπάνω, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα μειωθεί και 

η διαστολή θα επιβραδυνθεί. Για να επιτευχθεί τέτοια ακρίβεια στην 

κίνηση των ινών υπάρχουν δύο προαπαιτούμενα. Ένα σύστημα ακριβούς 

προσδιορισμού του μήκους των ινών που στηρίζεται στη μεταβαλλόμενη 

ωμική R και ένα σύστημα που καθορίζει το ηλεκτρικό ρεύμα βάσει αυτού 

του μήκους. 

 Το CS δεν είχε περιγραφθεί πριν την παρούσα έρευνα ως μέθοδος 

ελέγχου του ΤΜ από ίνες SMA. Στο ΙΤΕ αποδείχθηκε ότι η χρήση του 

προσφέρει εξαιρετικό έλεγχο των ινών. Ο χειριστής κατ’ αρχάς εισήγαγε τις 

απαραίτητες μεταβλητές στο πρόγραμμα, δηλαδή BPM, Crdon, DCpeak, 

tpeak και DChold ενώ το thold υπολογιζόταν αυτόματα. Τα αποτελέσματα της 

συστολής των ινών κατεύθυναν το χειριστή στην τροποποίηση των 

μεταβλητών. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια των πειραμάτων στο ΙΤΕ δεν 

προέκυψε η ανάγκη αυτόματης τροποποίηση του CS. Οι χειροκίνητες 

μεταβολές των παραμέτρων του ρεύματος με τη διαδικασία του CS 

αντικατόπτριζαν την αντίληψη, τις υποθέσεις και τους στόχους των 

ερευνητών. 

 

 

Έλεγχος PID 

 

 

Εάν τα προβλήματα της αργής χαλάρωσης και της περιορισμένης 

μετατόπισης μπορούσαν να επιλυθούν οριστικά, το επόμενο βήμα θα ήταν 

η ανάπτυξη του PID ελέγχου. Με τον PID έλεγχο θα εξασφαλιζόταν η 

συστολή των ινών μέχρι το επιθυμητό σημείο λειτουργίας (setpoint) 

δηλαδή το προκαθορισμένο μέγιστο s, με μεταβλητή της διεργασίας 

(process variable) το υπολογιζόμενο s των ινών από τις μετρήσεις της 

μεταβαλλόμενης R. Η ελεγχόμενη μεταβλητή (manipulated variable) που 

χειραγωγείται από το σύστημα για να προκαλέσει την επιθυμητή 

συμπεριφορά των ινών SMA είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Η ελεγχόμενη 
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μεταβλητή αλλάζει με τη μέθοδο του CS. Η χρονική διάρκεια και η ένταση 

σε κάθε στάδιο του ηλεκτρικού ρεύματος τροποποιείται με στόχο την 

επιθυμητή βράχυνση των ινών. Η ένταση του ρεύματος καθορίζεται με τη 

διαμόρφωση του εύρους των παλμών, δηλαδή με PWM. Ο PID έλεγχος θα 

μπορούσε επίσης να εφαρμοστεί για την εκπλήρωση πιο περίπλοκων 

στόχων όπως η επίτευξη κάποιου αιμοδυναμικού αποτελέσματος. Εάν η 

καρδιά ανακάμψει τότε η συσκευή μπορεί να αδρανοποιηθεί ενώ εάν η 

καρδιακή λειτουργία εκπίπτει η συσκευή θα αποδίδει το μέγιστο των 

δυνατοτήτων της. 

 O PID έλεγχος χρησιμοποιείται ευρέως στα συστήματα 

βιομηχανικού ελέγχου και επιστρατεύτηκε με καλά αποτελέσματα στον 

έλεγχο των ινών SMA156,378. Ο συστολή των ινών σε εφαρμογές εκτός του 

ΤΜ έχει περιγραφθεί με PID379, PD380 (αναλογικο-διαφορικό), PI381 

(αναλογικο-ολοκληρωτικό) και αναλογικό382 έλεγχο. Η μέθοδος του PWM, 

χωρίς CS, για τον έλεγχο του ΤΜ από ίνες SMA περιγράφεται 

συχνά157,159,171,383. Όμως επίσης συχνά περιγράφεται ο έλεγχος συσκευών 

MCS από ίνες SMA με απλή δήλωση της διαφοράς τάσης στα άκρα της 

συσκευής, της έντασης του ρεύματος που τη διαρρέει, της ισχύος ή/και 

της διάρκειας του ρεύματος χωρίς επιπλέον διευκρινήσεις139,155,165,384. 

Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων παροχής του ΤΜ στον 

προσομοιωτή της κυκλοφορίας, η R των ινών δεν μετριόταν και το s τους 

δεν υπολογιζόταν. Επομένως, η πλήρης συστολή των ινών δεν ήταν 

εγγυημένη, αν και ήταν σαφές εκ των αποτελεσμάτων ότι οι ίνες έφταναν 

στο άνω πλατό της καμπύλης υστέρησής τους. Εάν υπολογιζόταν το s των 

ινών από τις μεταβολές της R, τότε με έλεγχο PID θα εξασφαλιζόταν το 

επιθυμητό σημείο λειτουργίας, δηλαδή οι ίνες θα συστέλλονταν εγγυημένα 

μέχρι το ακριβές επιθυμητό s. 

Σε προκαταρκτικές μετρήσεις, όταν ο χειριστής προκαλούσε 

μονήρη συστολή του ΤΜ και παραμονή αυτού σε συστολή, παρατηρήθηκε 

ότι η αύξηση της ηλεκτρικής τάσης πέραν μιας τιμής δεν μετέβαλλε το 

μήκος του ΤΜ. Δηλαδή είχε επιβεβαιωθεί πειραματικά ότι η 

προβλεπόμενη τάση ηλεκτρικού ρεύματος προκαλούσε πράγματι την 

πλήρη συστολή των ινών. Ωστόσο, κατά τη διενέργεια των πειραμάτων ο 

χρόνος συστολής και διαστολής είχε μειωθεί. Ο θάλαμος περιείχε πλέον 

νερό που έρεε παλμικά, εισάγοντας περίπλοκες ρεολογικές παραμέτρους. 

Εμφανίστηκε επίσης ο παράγοντας της αντίθλιψης που εμπόδιζε τη ροή. 

Για να εξασφαλιστεί η πλήρης συστολή του ΤΜ υπό αυτές τις συνθήκες θα 

χρειαζόταν PID έλεγχος με μεταβλητή της διεργασίας το υπολογιζόμενο s 

των ινών από τις μετρήσεις της μεταβαλλόμενης R. 
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Το Current Shaping και η καμπύλη υστέρησης 
 

 

 

 

Κάτω πλατό της καμπύλης υστέρησης 

 

 

Στο κάτω πλατό της καμπύλης υστέρησης παρατηρήθηκε ότι η 

θέρμανση των ινών επιφέρει ελάχιστο μηχανικό αποτέλεσμα. In vivo, δεν 

είναι γνωστό σε ποιο σημείο του κάτω πλατό θα βρίσκονται οι ίνες κατά το 

τέλος της διαστολής τους. Οι παράγοντες που θα το καθορίσουν είναι η 

θερμοκρασία του σώματος, η θερμότητα που απελευθέρωσε η 

προηγούμενη συστολή, η στέγαση και η θερμοαπαγωγή των ιστών. 

Αναμφίβολα, η σύσπαση στην περιοχή του κάτω πλατό είναι ασύμφορη 

και η διαστολή βραδεία. Πάντως η κίνηση σε αυτή την περιοχή πιθανώς 

να είναι αναπόφευκτη. 

Εάν κριθεί προτιμητέο και αποδεκτό για τον EDV της καρδιάς, οι 

ίνες θα ελέγχονται και δεν θα τους επιτρέπεται να εισέρχονται στο κάτω 

πλατό. Θα διαστέλλονται μόνο μέχρι τη συμβολή γραμμικής περιοχής – 

κάτω πλατό. Έτσι θα κινούνται ουσιαστικά μόνο στη γραμμική περιοχή 

της καμπύλης υστέρησης, δηλαδή στην περιοχή που πλεονεκτούν όσον 

αφορά την ταχύτητα, τη μεταβολή του μήκους και την ενεργειακή 

κατανάλωση. 

 

 

Άνω πλατό της καμπύλης υστέρησης 

 

 

Το άνω πλατό είναι μια περιοχή επίσης ασύμφορη. Η κίνηση της 

ίνας στην περιοχή αυτή μπορεί να επιτάσσεται αν η οριακή αύξηση του 

μηχανικού αποτελέσματος της συσκευής έχει κλινική σημασία για τον 

καρδιοπαθή. Το βέλτιστο από άποψη ενεργειακής απόδοσης είναι η ίνα 

να συστέλλεται μέχρι τη συμβολή γραμμικής περιοχής – πάνω πλατό. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί επίσης με CS και ανατροφοδότηση με τις 

μεταβολές της ωμικής R. Με τους κατάλληλους αλγορίθμους οι ίνες θα 

μπορούν να παραμένουν συσταλμένες στη συμβολή γραμμικής περιοχής 

– πάνω πλατό, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο, για όσο χρονικό 

διάστημα βρεθεί ότι μεγιστοποιεί τη συμπίεση και δεν επηρεάζει 

σημαντικά τη διαστολή. 
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Γραμμική περιοχή της καμπύλης υστέρησης 

 

 

Η απόδοση του ΤΜ είναι μέγιστη κατά την κίνηση των ινών στη 

γραμμική περιοχή της καμπύλης υστέρησης. Εάν η κίνηση σε αυτήν την 

περιοχή συμπιέζει επαρκώς την καρδιά, τότε δεν είναι ανάγκη η ίνα να 

εισέρχεται στο άνω πλατό. Εάν παράλληλα δεν επιπωματίζεται η καρδιά, 

τότε θα επιτυγχάνεται υψηλή διαστολική ταχύτητα αφού θα παραλείπεται 

η αργή διαστολή της ίνας στο κάτω πλατό. Συμπερασματικά, εάν η 

λειτουργία των ινών είναι αποτελεσματική και ασφαλής στη γραμμική 

περιοχή, τότε οι ίνες θα καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και θα 

διαστέλλονται πιο γρήγορα. 

Το βασικό μειονέκτημα της κίνησης των ινών μόνο στη γραμμική 

περιοχή της καμπύλης υστέρησης, αποφεύγοντας τα πλατό, είναι η 

μείωση του πρακτικού s. Ακόμα και το μέγιστο πρακτικό s του 4% ώθησε 

σχεδόν κάθε επιστημονική ομάδα, μεταξύ των οποίων και την παρούσα, 

στην ανάπτυξη μεθόδων αύξησης της μετατόπισης.  

 

 

Οι πλεξίδες 
 

 

Η κατασκευή των πλεξίδων παρουσίαζε μια τεχνική δυσκολία. Η 

πλέξη όφειλε να συμβαίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η 

ιδιοπεριστροφή της ίνας, δηλαδή η περιστροφή της γύρω από τον επιμήκη 

άξονά της. Η πλέξη των ινών σύμφωνα με αυτήν την επιταγή ήταν μια 

χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία. Όμως η μελέτη των πλεξίδων ήταν 

σημαντική επειδή οι πλεξίδες παρουσιάζουν σπουδαία πλεονεκτήματα. 

Η παράλληλη τοποθέτηση ινών με ακριβώς το ίδιο μήκος και τάση 

εμφανίζει μια κατασκευαστική δυσκολία που μεγεθύνεται επειδή μερικές 

στερεώσεις γίνονται επισφαλείς μετά από αρκετούς κύκλους λειτουργίας. 

Εάν οι ίνες ομαδοποιούνται σε πλεξίδες ο χειρισμός τους είναι πιο εύκολος. 

Επίσης, η χωροτακτική ρύθμιση των ινών θα διευκολύνει την κατασκευή 

ενός συστήματος ενεργού ψύξης. Συμπερασματικά, παρά την 

αυταπόδεικτη διαστολική επιβράδυνση που επιφέρει η στοίβαξη των ινών, 

οι πλεξίδες αντιπαραβάλλουν κατασκευαστικά πλεονεκτήματα. 

Με τις πλεξίδες αποδείχθηκε πειραματικά ότι η αύξηση του λόγου 

επιφάνεια προς μάζα συνεπάγεται ταχύτερη χαλάρωση των ινών SMA. Η 

πλεξίδα από τις 8 ίνες με πάχος 100μm έκαστη χαλάρωνε με ταχύτητα 

περίπου διπλάσια της μονήρους ίνας με πάχος 300μm, οπότε, σύμφωνα 

με τις μετρήσεις, ο λόγος των περιφερειών έπρεπε να είναι περίπου 2. 

Σύμφωνα με τη γεωμετρία, ο λόγος των περιφερειών τους ήταν 2,67. Η 

μικρή απόκλιση οφείλεται στην ανομοιομορφία με την οποία αποβάλλεται 

η θερμότητα από μία δέσμη εφαπτόμενων και περιπλεγμένων ινών και στο 

ελαφρώς μεγαλύτερο εμβαδόν διατομής της μονήρους ίνας. Όντως, 

εμβαδόν μονήρους ίνας = 70650μm2 > εμβαδόν πλεξίδας = 62800μm2. 
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Το ψυκτικό μέσο 
 

 

Ψυκτικό μέσο, συστολή των ινών και ενεργειακή προσέγγιση 
 

 

Η αιθυλική γλυκόλη που χρησιμοποιήθηκε ως ψυκτικό μέσο 

επιτάχυνε σημαντικά τη διαστολή των ινών. Οι ίνες πάχους 100μm 

εκτελούσαν πλήρεις κύκλους συστολής – διαστολής ακόμα και για ΒΡΜ = 

200. Η ίνα πάχους 200μm εκτελούσε μέχρι περίπου 100 πλήρεις 

κύκλους συστολής – διαστολής ανά λεπτό (ΒΡΜ = 100), αποδεικνύοντας 

ότι η ψύξη των παχύτερων ινών αποτελεί ακανθώδες εγχείρημα. Η 

ταχύτητα διαστολής που ανέπτυξε η ίνα πάχους 100μm ήταν 

ικανοποιητικά μεγάλη επειδή κανείς ασθενείς δεν θα χρειαζόταν 

υποστήριξη με 200 ή παραπάνω σφύξεις ανά λεπτό. 

Χάρις στη θερμοαγωγιμότητά της, η αιθυλική γλυκόλη απομάκρυνε 

τη θερμότητα που συσσωρευόταν στις ίνες με τέτοιο ρυθμό, ώστε η 

διαστολική ταχύτητα πολλαπλασιάστηκε αλλά παράλληλα η συστολική 

ταχύτητα μειώθηκε. Πράγματι, η αποβολή θερμότητας συμβαίνει διαρκώς, 

κατά τη διαστολή και τη συστολή. Οποτεδήποτε υπάρχει διαφορά 

θερμοκρασίας μεταξύ της ίνας και του περιβάλλοντος, η συσσωρευόμενη 

στην ίνα θερμική ενέργεια διαχέεται προς το περιβάλλον. Επομένως, η 

υψηλή διαστολική ταχύτητα με το ψυκτικό μέσο συνοδεύεται από μείωση 

της συστολικής ταχύτητας και κατ’ επέκταση αύξηση των ενεργειακών 

αναγκών για συστολή. Με το ψυκτικό μέσο χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύμα 

μεγαλύτερης έντασης για να προλάβει να συσσωρευτεί στην ίνα η 

απαιτούμενη θερμική ενέργεια που θα προκαλέσει τη μεταβολή της 

κρυσταλλικής της δομής. 

Η σημαντική αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος για να επιτευχθεί η 

συστολή των ινών εντός της αιθυλικής γλυκόλης ήταν μια εξέλιξη που 

ανέστειλε την ανάπτυξη του υγρόψυκτου ΤΜ επειδή η ενεργειακή 

κατανάλωσή του θα ήταν αρκετά μεγαλύτερη των υπολοίπων συσκευών 

MCS. Το ΤΜ που κατασκευάστηκε στο ΙΤΕ κατανάλωνε ισχύ περίπου 

9,7watt, ενώ οι διάφορες συσκευές MCS που έχουν χρησιμοποιηθεί 

κλινικά καταναλώνουν από 5 έως 30watt. Για παράδειγμα το HeartMate 

XVE καταναλώνει ισχύ 5 έως 15watt, το Jarvic 2000 περίπου 6 με 9watt, 

το HeartWare περίπου 4,5watt και η Abiocor έως και 30watt385. Όταν η 

ίνα πάχους 100μm που χρησιμοποιήθηκε στο ΤΜ ήταν βυθισμένη στην 

αιθυλική γλυκόλη απαιτούσε τιμή έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος 

εξαπλάσια της ονομαστικής τιμής του κατασκευαστή της. Οι παρόμοιες 

αυξήσεις του ρεύματος που θα συνόδευαν τη λειτουργία ενός υγρόψυκτου 

ΤΜ θα καθιστούσαν τη συσκευή ενεργειακά πιο δαπανηρή ακόμα και από 

την Abiocor. Μια αύξηση τέτοιας τάξης των ενεργειακών απαιτήσεων 

θεωρήθηκε, υπό τις παρούσες συνθήκες, απαγορευτική ή ασύμφορη για 

την περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του συστήματος. 
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Η κίνηση των ινών σε διαφορετικά μέσα 
 

 

Θα ήταν ιδανικό η ίνα να συστέλλεται με χαμηλό ρεύμα, άνευ 

ψυκτικών μέσων στο περιβάλλον της, και να διαστέλλεται γρήγορα όταν 

κατά τη διαστολή παρουσιάζεται ένα ψυκτικό μέσο. Αυτό επιτεύχθηκε στο 

εργαστήριο όταν η ίνα εκκινούσε τη συστολή της εντός του αέρα και όταν 

έφτανε στην πλήρη συστολή της βυθιζόταν εντός της αιθυλικής γλυκόλης. 

Η βύθιση της ίνας στο ψυκτικό μέσο ήταν ιδιαίτερα σύντομη αλλά η 

θερμοαπαγωγή ήταν αρκετή ώστε η διαστολική ταχύτητα να αυξάνεται 

σημαντικά. Πράγματι, μια ίνα πάχους 100μm εκτελούσε πλήρεις κύκλους 

συστολής – διαστολής ακόμα και για ΒΡΜ = 200 με τιμή έντασης του 

ηλεκτρικού ρεύματος την ονομαστική τιμή. Αυτή η κατάσταση διπλού 

κέρδους (win – win situation) που συνδύαζε χαμηλό συστολικό ρεύμα και 

υψηλή διαστολική ταχύτητα αποδείχθηκε μετέπειτα πολύ δύσκολη στην 

εφαρμογή της. 

Ο σχηματισμός των σταγονιδίων κατά το μήκος της ίνας που κινείτο 

εντός των δύο μέσων ήταν σπουδαίο πρόβλημα. Τα δύο μέσα έπρεπε να 

παραμένουν αυστηρά στο χώρο που τοποθετήθηκαν και αυτό δυσχέραινε 

ιδιαίτερα το σχεδιασμό ενός ΤΜ. Εάν το ένα μέσο είναι υγρό, όπως η 

αιθυλική γλυκόλη, θα ακολουθεί πάντα τη βαρύτητα και θα επηρεάζεται 

από τις κινήσεις του ασθενή. Εάν το ψυκτικό υγρό μετακινείται ανάμεσα 

σε δύο χώρους με μηχανικά μέσα, τότε η συσκευή ΤΜ θα αποκτήσει 

κινούμενα εξαρτήματα, δηλαδή ό,τι οι ίνες κατάφεραν να παραγκωνίσουν 

θριαμβευτικά εξαρχής. 

 Όσον αφορά τη γέλη, τα αποτελέσματα από τη χρήση της ήταν 

χειρότερα των αναμενομένων. Όταν η ίνα βυθιζόταν αρκετά στη γέλη, τότε 

ακινητοποιείτο εντός της μάζας της. Σε άλλη περίπτωση η ίνα 

συμπαρέσυρε μικρά κομμάτια γέλης που αποκολλιούνταν από την κύρια 

μάζα. Αυτά τα κομμάτια παρέμεναν κατά μήκος της ίνας και 

απομακρύνονταν μόνο μηχανικά, με τρίψιμο. Οι δυσκολίες στη 

διερεύνηση μεθόδων ψύξης των ινών κορυφώθηκαν με τη γέλη. Οι 

υπόλοιπες μέθοδοι ψύξης παρουσίασαν επιτυχία, έστω με τη συνοδεία 

παράπλευρων προβλημάτων, αλλά η γέλη, αν και θεωρητικά φέρελπις 

μέθοδος, εντούτοις παρουσίασε τα χειρότερα αποτελέσματα συγκριτικά. 
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Ψυκτικό μέσο και πλεξίδες 
 

 

Αν και οι ίνες με πάχος 100μm διαστέλλονταν εκπληκτικά γρήγορα 

εντός της αιθυλικής γλυκόλης, οι πλεξίδες δεν ανταποκρίθηκαν το ίδιο 

θεαματικά. Η ίνα πάχους 100μm μπορούσε να εκτελέσει πάνω από 200 

πλήρεις κύκλους συστολής – διαστολής εντός της αιθυλικής γλυκόλης 

αλλά μόνο 75 στον αέρα. Οι πλεξίδες χρειάζονταν 4sec (ΒΡΜ = 15) για να 

εκτελέσουν έναν πλήρη κύκλο συστολής – διαστολής στην αιθυλική 

γλυκόλη αλλά περίπου 7,5sec (BPM = 8) στον αέρα. Σε αμφότερες τις 

περιπτώσεις το ψυκτικό μέσο απομάκρυνε τη θερμότητα γρηγορότερα 

συγκριτικά με τον αέρα αλλά όχι με τον ίδιο ρυθμό. Η αιθυλική γλυκόλη 

πιθανώς τριπλασίασε το μέγιστο ΒΡΜ των ινών με πάχος 100μm αλλά 

σχεδόν διπλασίασε το μέγιστο ΒΡΜ των πλεξίδων. Βασικό ρόλο σε αυτή 

την αναντιστοιχία στη διαστολική επιτάχυνση διαδραμάτισε η υψηλότατη 

ένταση ηλεκτρικού ρεύματος που απαιτούσαν οι πλεξίδες για να 

συσταλούν σε ένα τόσο θερμοαπαγωγό περιβάλλον. Η ηλεκτρική ενέργεια 

που κατανάλωναν οι ίνες ήταν τόσο μεγάλη που η αιθυλική γλυκόλη 

θερμάνθηκε, ενώ στην περίπτωση των μονήρων ινών η θερμοκρασία της 

ήταν σχεδόν σταθερή. Καθώς η αιθυλική γλυκόλη είχε θερμανθεί, η 

θερμοκρασιακή κλίση μεταξύ αυτής και των πλεξίδων είχε μειωθεί, οπότε 

είχε επίσης μειωθεί ο ρυθμός απαγωγής της θερμότητας. Έτσι, η 

διαστολική επιτάχυνση δεν ήταν τόσο μεγάλη για τις πλεξίδες όσο για τις 

μονήρεις ίνες. 

 

 

 

 

Ο σύρτης 
 

 

Βράχυνση και δύναμη 
 

 

 Ο σύρτης αποτελείτο από ισομήκη πλακίδια που ολίσθαιναν με 

ελάχιστες τριβές το ένα πάνω στο άλλο ή στη βάση του μηχανισμού. Μία 

ίνα στο μήκος της βάσης ή κάποιου πλακιδίου θα εμφάνιζε μετατόπιση 

περίπου ίση με το 4% του μήκους της. Με τον ισομήκη σύρτη η 

μετατόπιση πολλαπλασιάστηκε κατά ένα παράγοντα ίσο με το πλήθος των 

πλακιδίων συν ένα (η βάση του μηχανισμού). Εάν ο όρος s μπορεί να 

επεκταθεί από τις ίνες ως μονάδες στο σύρτη ως ολότητα, τότε ο σύρτης 

έχει s περίπου 24% (6 x 4%). Η θεαματική αύξηση του s από το 4% στο 

24% συνοδεύτηκε από ένα σπουδαίο τίμημα. Ο όγκος του σύρτη, αν και 

επιτρέπει την εμφύτευσή του στο θώρακα, είναι κατά πολύ μεγαλύτερος 

από τον όγκο των ινών που διαθέτει. Με αυτή την τεχνική το πλεονέκτημα 

του αμελητέου όγκου των ινών απεμπολείται. 
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 Η ελκτική δύναμη που ασκεί ο σύρτης ισούται με την ελκτική 

δύναμη της μονήρους ίνας. Αυτό προϋποθέτει την παραδοχή ότι οι τριβές 

είναι αμελητέες και ότι όλες οι ίνες είναι ισοπαχείς. Όντως, παρατηρήθηκε 

ότι η ολίσθηση των πλακιδίων γινόταν ανεμπόδιστα και θεωρήθηκε ότι 

τριβές ήταν μηδαμινές. Αμετάβλητη θεωρήθηκε η ελκτική δύναμη αφού 

ο σύρτης δεν αποτελεί σύστημα μοχλού και υπομοχλίου αλλά ένα 

τεμαχισμένο, αναδιπλωμένο ανάλογο μιας πολύ μακριάς ίνας. 

 

 

 

 

Σχήμα και βλάβες 
 

 

 Ο σύρτης που κατασκευάστηκε ήταν γραμμικός. Ενδεχομένως η 

γραμμική βράχυνση μπορεί να εφαρμόσει DCC με κάποιο μηχανικό 

σύστημα, αλλά θα ήταν προτιμότερο η ελκτική δύναμη να αναπτύσσεται 

κυκλοτερώς όπως με το ΤΜ που κατασκευάστηκε. Η κατασκευή ενός 

τοξοειδούς σύρτη αποτελεί μια σχεδιαστική πρόκληση ενώ παρουσιάζει 

εγγενή μειονεκτήματα. Τα τοξοειδή πλακίδια οφείλουν να κινούνται 

σταθερά σε σχεδόν κυκλική τροχιά αλλά με ελάχιστες τριβές. Η τροχιά της 

κίνησης προκαθορίζεται από το σχήμα των πλακιδίων χωρίς να 

προσαρμόζεται στις εκάστοτε ιδιαιτερότητες της καρδιακής περιφέρειας. 

Σε αυτές τις σχεδιαστικές προκλήσεις ενδεχομένως επιπροστίθεται η 

προσαρμογή ενός συστήματος ψύξης που περιπλέκει ακόμα περισσότερο 

το σχεδιασμό. 

Αν και η συχνότητα των μηχανικών βλαβών θα μπορούσε να 

περιοριστεί, η επίπτωσή τους στη λειτουργία του σύρτη θα είναι σοβαρή, 

πιθανότατα σοβαρότερη από μια βλάβη στο ΤΜ. Ο σύρτης διαθέτει 

αρκετές ευπαθείς περιοχές όπως σημεία τριβής, σύρματα για τη ροή του 

ρεύματος κατά μήκος των πλακιδίων και περιοχές ολίσθησης. Η επίπτωση 

της καταστροφής μιας ίνας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η 

περιοχή και τα γειτονικά στοιχεία. Αντίθετα το ΤΜ δεν διαθέτει μηχανικά 

μέρη ενώ αν μια ίνα καταστραφεί το ΤΜ θα είναι ακόμα λειτουργικό αν 

και ελαφρώς πιο αδύναμο.  
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Ο συσταλτός κύκλος 
 

 

Η αύξηση της μετατόπισης 
 

 

 Ο συσταλτός κύκλος αναδεικνύει τη σημασία της γεωμετρίας στη 

μηχανική. Αποτελεί ένα σύστημα μοχλού – υπομοχλίου που αυξάνει τη 

μετατόπιση εις βάρος της ασκούμενης δύναμης. Τα μηχανικά συστήματα 

που ανταλλάσσουν μεταξύ δύναμης και μετατόπισης απαντώνται παντού, 

στις πιο απλές κατασκευές όπως το ψαλίδι και ο καρυοθραύστης ή στα 

βιολογικά συστήματα όπως το μυοσκελετικό σύστημα. Ωστόσο, το 

ενδιαφέρον που παρουσιάζει ο συσταλτός κύκλος έγκειται στο 

μεταβαλλόμενο ρυθμό με τον οποίο πολλαπλασιάζει τη μετατόπιση και 

υποπολλαπλασιάζει τη δύναμη. Αυτός ο μεταβαλλόμενος ρυθμός 

υπολογίζεται βάσει της τριγωνομετρίας και μπορεί να γίνει εύκολα 

αντιληπτός με γραφικές παραστάσεις. Ο υποπολλαπλασιασμός της 

δύναμης δεν αποτέλεσε αποτρεπτικό παράγοντα στη μελέτη του συσταλτού 

κύκλου επειδή προσφέρεται η δυνατότητα τοποθέτησης πολλών 

παράλληλων ινών μεταξύ των ομώνυμων αξόνων. Ο πολλαπλασιασμός της 

κίνησης φαίνεται επαρκής για τις ανάγκες της καρδιάς. 

Οι ίνες που έχουν απλά τυλιχθεί πέριξ ενός κοίλου θαλάμου 

ελαττώνουν την περιφέρειά του κατά 4%, όσο δηλαδή το μέγιστο πρακτικό 

s τους. Αν όμως οι ίνες στερεωθούν στο συσταλτό κύκλο που 

κατασκευάστηκε στο ΙΤΕ, η περιφέρεια του θαλάμου στον προσομοιωτή 

της κυκλοφορίας μπορεί να μειωθεί κατά 12%. Η μείωση της περιφέρειας 

κατά 12% θεωρείται επαρκής υπό την έννοια πως η περιφέρεια στη βάση 

της φυσιολογικής καρδιάς μειώνεται κατά περίπου 9,5% κατά την 

καρδιακή συστολή374. 

Εάν η μείωση της καρδιακής περιφέρειας κατά λιγότερο από 12% 

υποστηρίζει επαρκώς την κυκλοφορία, τότε οι ίνες SMA μπορούν να 

λειτουργούν μόνο εντός της γραμμική περιοχή τους. Δηλαδή δεν θα 

χρειάζεται να θερμαίνονται τόσο ώστε να εισέρχονται στο άνω πλατό της 

καμπύλης υστέρησης και, αν το σύστημα είναι ιδανικά ρυθμισμένο, δεν 

θα χρειάζεται να εισέρχονται ούτε στο κάτω πλατό. Η κίνηση των ινών 

αποκλειστικά στη γραμμική περιοχή τους πλεονεκτεί όσον αφορά την 

ενεργειακή κατανάλωση και την ταχύτητα. Το μόνο μειονέκτημα, δηλαδή 

ο περιορισμός του s, αντισταθμίζεται από τη μόχλευση που 

πολλαπλασιάζει τη μετατόπιση. 
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Εικόνα 225. Σχηματική επεξήγηση του πολλαπλασιασμού κίνησης από το συσταλτό 
κύκλο. Πάνω αριστερά απεικονίζεται η διατομή της καρδιάς σε διαστολή και πάνω 
δεξιά σε συστολή. Οι γαλάζιες γραμμές αναπαριστούν δύο ψαλίδια από το συσταλτό 
κύκλο στην καρδιακή επιφάνεια. Η ερυθρή γραμμή που συνδέει τους παρακείμενους 
κεντρικούς άξονες (docp) αναπαριστά την ίνα SMA που σε συστολή φαίνεται παχύτερη. 
Οι τιμές έχουν ληφθεί από τους αντίστοιχους πίνακες και δείχνουν ότι η βράχυνση των 

ινών κατά 4% προκάλεσε μείωση της καρδιακής περιφέρειας κατά 12%. 
 

 

 Τα τοιχώματα του συσταλτού κύκλου, όπως αυτά ορίζονται από την 

απόσταση μεταξύ έσω και έξω αξόνων που ανήκουν στην ίδια ακτίνα του 

κύκλου, μιμούνται την πάχυνση των καρδιακών τοιχωμάτων. Ο συσταλτός 

κύκλος που κατασκευάστηκε στο ΙΤΕ είναι πολύ λεπτός κατά την πλήρη 

διαστολή, περίπου 0,9cm για τη μικρότερη δυνατή γωνία ή ω = 15ο. 

Θεωρητικά η γωνία ω μπορεί να λάβει και την τιμή 0 εάν τα δυο πλακίδια 

του ψαλιδιού επιπροβάλλουν. Πρακτικά αυτό δεν μπορεί να συμβεί 

επειδή οι άξονες έχουν μάζα και δεν επιτρέπουν την επιπροβολή. Οπότε 

δεχόμαστε ως ελάχιστη τιμή του ω, έστω τις 15ο. Κατά την πλήρη συστολή 

το τοίχωμα έχει παχύνει πάνω από 6 φορές και είναι πλέον περίπου 6cm. 

Τα καρδιακά τοιχώματα επίσης παχύνονται κατά τη συστολή και αυτή η 

πάχυνση εν μέρει συντελεί στην παραγωγή του SV. Η διαφορά έγκειται 

στην αιτία της πάχυνσης. Στην περίπτωση του καρδιακού μυ, η πάχυνση 

δικαιολογείται με βάση την αρχή διατήρησης της μάζας. Αφού το 

μυοκάρδιο βραχύνεται, αλλά η μάζα προφανώς παραμένει σταθερή, το 

πάχος του οφείλει να αυξηθεί. Στην περίπτωση του συσταλτού κύκλου, 

λόγω των ιδιαίτερων γεωμετρικών μεταβολών, αυξάνεται ο κενός χώρος 

ανάμεσα στους βραχίονες που συνδέουν τους άξονες. 
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Συνεχώς μεταβαλλόμενη μόχλευση 
 

 

 Η κεντρομόλος κίνηση των έσω αξόνων αντικατοπτρίζει τη 

συμπιεστική δράση του συσταλτού κύκλου. Η στιγμιαία μετατόπιση και 

δύναμη που χαρακτηρίζουν αυτή την κίνηση μεταβάλλονται συνεχώς. Η 

σημασία του συνεχώς μεταβαλλόμενου πολλαπλασιαστή κίνησης σε in 

vivo πειράματα δεν έχει διευκρινιστεί, όμως είναι χρήσιμο αρχικά να 

αναλυθεί ο συγκεκριμένος ρυθμός μεταβολής. Για μικρές γωνίες ω, όταν 

ο συσταλτός κύκλος είναι ανοικτός, ο πολλαπλασιασμός της κίνησης είναι 

μεγάλος ενώ για μεγαλύτερες γωνίες, όταν ο συσταλτός κύκλος έχει κλείσει 

αρκετά, ο πολλαπλασιασμός της κίνησης μειώνεται ραγδαία, είτε οι ίνες 

SMA στερεωθούν σε κεντρικούς άξονες είτε σε εξωτερικούς. Με αυτόν τον 

τρόπο το περιορισμένο s των ινών, δηλαδή το 4%, μπορεί να μετουσιωθεί 

σε πολλαπλάσια μετατόπιση, ακόμα και 12% όπως αναλύθηκε παραπάνω. 

Από τις γραφικές παραστάσεις πολλαπλασιασμού κίνησης και δύναμης 

που επανατοποθετούνται εδώ φαίνεται ότι ο πολλαπλασιαστής κίνησης 

είναι ιδιαίτερα υψηλός στις περιοχές χρήσης του συσταλτού κύκλου, 

δηλαδή όταν είναι σε σχεδόν πλήρη διαστολή με τις ίνες στους κεντρικούς 

άξονες και όταν η γωνία ω είναι μόλις μεγαλύτερη από 60ο με τις ίνες 

στους εξωτερικούς άξονες. 

 

 

Εικόνα 226. Στερέωση των ινών σε παρακείμενους κεντρικούς άξονες. Αναπαρίσταται 
η μεταβολή των μεγεθών στους κάθετους άξονες συναρτήσει της γωνίας ω. Ο 
πολλαπλασιασμός της κίνησης περιγράφεται από την κυανή γραφική παράσταση, ενώ 
ο αντίστοιχος υποπολλαπλασιαμός της δύναμης περιγράφεται από την ερυθρή 
γραφική παράσταση. Για τις μικρότερες τιμές της γωνίας ω ο πολλαπλασιασμός της 
κίνησης είναι ιδιαίτερα μεγάλος. 
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Εικόνα 227. Στερέωση των ινών σε παρακείμενους εξωτερικούς άξονες. Αναπαρίσταται 
η μεταβολή των μεγεθών στους κάθετους άξονες συναρτήσει της γωνίας ω. Ο 
πολλαπλασιασμός της κίνησης περιγράφεται από την κυανή γραφική παράσταση, ενώ 
ο αντίστοιχος υποπολλαπλασιαμός της δύναμης περιγράφεται από την ερυθρή 
γραφική παράσταση. Για τις μικρότερες τιμές της γωνίας ω που ικανοποιούν τη σχέση 
ω > 60ο ο πολλαπλασιασμός της κίνησης είναι ιδιαίτερα μεγάλος. 

 

 

 Η δύναμη που ασκεί ο συσταλτός κύκλος είναι κεντρομόλος και 

έχει υποπολλαπλασιαστεί για να επιτευχθεί η μεγάλη μετατόπιση που 

περιεγράφηκε. Ο ίδιος μεγάλος παράγοντας που πολλαπλασιάζει την 

κίνηση στα εύρη των γωνιών που περιεγράφηκαν παραπάνω, 

υποπολλαπλασιάζει τη δύναμη. Επομένως η δύναμη φαίνεται να 

εξασθενεί τόσο ώστε να αχρηστεύει τη συμπιεστική δράση του συσταλτού 

κύκλου. Ευτυχώς αυτό δεν συμβαίνει επειδή το μήκος των αξόνων είναι 

τέτοιο που επιτρέπει την τοποθέτηση πολλών παράλληλων ινών. Οι άξονες 

φέρονται κάθετα στο επίπεδο που ορίζει ο συσταλτός κύκλος. Ο συσταλτός 

κύκλος λειτουργεί ακόμα και με μία ίνα επειδή συμπεριφέρεται σαν 

ολότητα. Κάθε επιπλέον ίνα δεν επηρεάζει την κίνηση αλλά αυξάνει τη 

δύναμη. Οι ομοειδείς άξονες, πχ οι κεντρικοί άξονες είναι 6 και ορίζουν 6 

διαστήματα μεταξύ γειτονικών αξόνων. Κάθε επιπλέον ίνα που συνδέει 

οποιοδήποτε ζευγάρι γειτονικών αξόνων θεωρείται παράλληλη και 

ισομήκης με την αρχικά τοποθετημένη ίνα. Έτσι η δύναμη μπορεί να 

αυξηθεί και να φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα. Η τοποθέτηση παράλληλων 

ινών επηρεάζει μόνο τις ερυθρές καμπύλες των δύο παραπάνω γραφικών 

παραστάσεων, μετατοπίζοντάς τις άνωθεν. 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0

5

10

15

20

25

0 15 30 45 60 75 90 105 120

π
ο
λ
λ
α

π
λ
α

σ
ια

σ
τή

ς 
 δ

ύ
να

μ
η

ς

π
ο
λ
λ
α

π
λ
α

σ
ια

σ
τή

ς 
 κ

ίν
η

σ
η

ς

ω



 

279 

 

Μειονεκτήματα συσταλτού κύκλου 
 

 

 Αξιοσημείωτη είναι η συμπεριφορά των έξω αξόνων. Όταν ο 

συσταλτός κύκλος είναι πλήρως διασταλμένος και εκκινεί η συστολή του, 

οι έξω άξονες κινούνται αντίθετα από τους έσω και κεντρικούς άξονες και 

απομακρύνονται από το κέντρο. Αυτή η απομάκρυνση φαίνεται παράδοξη 

επειδή ο συσταλτός κύκλος βρίσκεται σε φάση συστολής, αλλά επεξηγείται 

από τη γεωμετρία. Όταν η γωνία ω γίνει 60ο η έξω διάμετρος 

μεγιστοποιείται και για ω > 60ο οι έξω άξονες κινούνται πλέον προς το 

κέντρο. Γι’ αυτό το λόγο εάν οι ίνες SMA στερεωθούν στους έξω άξονες, η 

γωνία ω οφείλει να είναι μεγαλύτερη από 60ο προκειμένου η ινική συστολή 

να προκαλέσει συστολή του κύκλου. Εάν αντίθετα η γωνία ω είναι 

μικρότερη από 60ο, η ινική συστολή θα προκαλέσει διαστολή του κύκλου. 

Αυτή η κίνηση ίσως έχει ενδιαφέρουσες εφαρμογές σε άλλα πεδία. 

 Αν και ο συσταλτός κύκλος αποδεικνύει πόσο χρήσιμη είναι η 

γεωμετρία και η φαντασία στη μηχανική, εντούτοις έχει μειονεκτήματα. Ο 

συσταλτός κύκλος που κατασκευάστηκε στο ΙΤΕ διαθέτει συνολικά 18 

άξονες κατανεμημένους ανά 6 σε 3 ομάδες, έσω, κεντρικούς και έξω, 

ανάλογα με την απόστασή τους από το κέντρο. Η παρουσία τέτοιου 

πλήθους αξόνων καθιστά ευπαθή το συσταλτό κύκλο σε μηχανικές βλάβες. 

Οι τριβές που αναπόφευκτα αναπτύσσονται μεταξύ των αξόνων και των 

ένσφαιρων τριβέων οδηγούν σε φθορές. Ο συσταλτός κύκλος που 

κατασκευάστηκε είναι σχεδιασμένος για τη συμπίεση θαλάμων κυκλικής 

διατομής. Στην πραγματικότητα οι ανεπαρκούσες καρδιές είναι απίθανο 

να έχουν απόλυτα σφαιρικό σχήμα. Ακόμα και αν η διατομή της καρδιάς 

ταιριάζει με το άνοιγμα της συσκευής, δεν μπορεί να προδικαστεί χωρίς 

in vivo πείραμα εάν η πίεση που ασκεί ο κάθε έσω άξονας στην καρδιά 

εκτονώνεται στις περιοχές μεταξύ των αξόνων. Η κίνηση του συσταλτού 

κύκλου στο εύρος των γωνιών ω που αναλύθηκε προηγουμένως, όπως πχ 

μεταξύ 20ο και 35ο συνοδεύεται από φυγόκεντρο κίνηση των έξω αξόνων. 

Αυτή η κίνηση πρέπει να προβλεφθεί κατά την εμφύτευση μιας τέτοιας 

συσκευής MCS.  

 Ο συσταλτός κύκλος είναι μια κατασκευή που εκδίπλωσε τις 

ιδιότητές της στο δισδιάστατο χώρο που ορίζεται από την κίνηση των 

αξόνων της. Μια τέτοια συσκευή θα διεκδικήσει εφαρμοσιμότητα εάν 

αποκτήσει σημαντικό ύψος ή εάν αποτελέσει το εφαλτήριο για την 

κατασκευή ενός συσταλτού ημισφαίριου. Ένα πρόβλημα στην κατασκευή 

αυτών των συσκευών είναι η τοποθέτηση ενός μεγάλου πλήθους 

παράλληλων ινών σε μια μεταλλική κατασκευή που ενδεχομένως 

προκαλεί βραχυκυκλώματα. Η αργή διαστολή των ινών πιθανώς 

παρακωλύει σημαντικά τη διαστολή του θαλάμου ή της καρδιάς λόγω του 

πολλαπλασιασμού της κίνησης και η τοποθέτηση ενός συστήματος ψύξης 

θα παρουσίαζε σχεδιαστικές δυσκολίες. 
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Ο θάλαμος origami 
 

 

 

« 七転び八起き » 

(Να πέσεις κάτω εφτά φορές, να σηκωθείς οκτώ) 

Ιαπωνική παροιμία 

 

 

 

 

 Ο θάλαμος origami αναδιπλωνόταν πάντα σύμφωνα με το 

σχεδιασμό του. Αυτή η προβλέψιμη κίνηση των επιμέρους τμημάτων του 

ήταν το θεμελιώδες πλεονέκτημά του. Ωστόσο, ήταν ιδιαίτερα ευπαθής. 

Παρά τις επανειλημμένες κατασκευαστικές προσπάθειες εμφανίζονταν 

διαρροές από τις γωνιώδεις περιοχές. Για το σχεδιασμό ενός λειτουργικού 

θαλάμου origami χρειάζονται επιπλέον προσπάθειες. 

 Σύμφωνα με τη θεωρία του Torrent – Guasp, τα καρδιακά 

τοιχώματα κινούνται με συγκεκριμένο τρόπο, όπως συγκεκριμένη είναι 

επίσης η κίνηση των τμημάτων ενός θαλάμου origami. Καθώς η κορυφή 

και η βάση της καρδιάς περιστρέφονται με αντίθετες φορές, τα καρδιακά 

τοιχώματα που παρεμβάλλονται μεταξύ τους κινούνται είτε προς τα έσω, 

είτε προς τα έξω. Παρομοίως ο θάλαμος origami που κατασκευάστηκε στο 

ΙΤΕ διέθετε πλάγια τοιχώματα που κινούνταν σαν ενότητα είτε προς τα έσω, 

είτε προς τα έξω. Παράλληλα, το κεντρικό κομμάτι του θαλάμου παρέμενε 

πλήρως ακίνητο προσφέροντας ένα σταθερό κατασκευαστικό σημείο. 

 

 

 

 

Πλεονεκτήματα των ινών SMA 
 

 

Μέγεθος, βάρος, σιγή, αξιοπιστία, δύναμη, αντίσταση 
 

 

 Η τεχνολογία των ινών SMA δεν έχει πολλές εφαρμογές στην 

καθημερινή ζωή και οι ασυνήθιστες ιδιότητες αυτών των κραμάτων 

προκαλούν την αρχική έκπληξη. Τα πλεονεκτήματά τους αρχίζουν από τα 

φυσικά χαρακτηριστικά τους. Οι ίνες SMA είναι εξαιρετικά λεπτές και η 

δύναμη που ασκούν είναι ασύλληπτη συγκριτικά με το ελάχιστο βάρος 

τους. Το πάχος των ινών κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 50 και 200μm, όσο 

περίπου και το πάχος της ανθρώπινης τρίχας. Κατ’ επέκταση ο όγκος των 

ινών είναι τόσο μικρός, ώστε, κατά την ανάπτυξη συσκευών MCS με τέτοιες 

ίνες, τον θεωρούμε αμελητέο. Παρομοίως, αμελητέο είναι και το βάρος των 

ινών. Μια ίνα με πάχος 100μm και μήκος 1 μέτρο ζυγίζει μόλις 0,05g. 
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Οι ίνες είναι εντελώς αθόρυβες. Η συμπιεστική τους δράση 

οφείλεται στη μετάβαση μεταξύ δύο κρυσταλλικών καταστάσεων, τη 

μαρτενσινική και τη ωστενιτική. Η αναδιάταξη των δεσμών σε μοριακό 

επίπεδο συμβαίνει αθόρυβα και μακροσκοπικά γίνεται αντιληπτή μόνο 

από τη μεταβολή του μήκους. Το πάχος τους φαίνεται σταθερό γιατί το 

ανθρώπινο μάτι δεν εντοπίζει διαφορές της τάξης των λίγων μm. Το ΤΜ 

από ίνες SMA δεν διαθέτει κανένα μηχανισμό, κανένα κινούμενο 

εξάρτημα. Η συμπίεση οφείλεται στην ιδιοσυγκρασιακή βράχυνση ενός 

κράματος το οποίο αποτελεί το ίδιο το μοριακό κινητήρα της συσκευής. 

Επομένως, το ΤΜ είναι αθόρυβο και απαλλαγμένο από τις ευάλωτες και 

πιθανώς θορυβώδεις περιοχές στις οποίες εφάπτονται κινούμενα 

εξαρτήματα. 

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, οι ίνες SMA μπορούν να 

εκτελέσουν εκατομμύρια κύκλους συστολής – διαστολής. Όπερ σημαίνει 

ότι οι ίνες μπορούν να σηκώσουν εκατομμύρια φορές ένα αντικείμενο που 

είναι εκατοντάδες έως χιλιάδες φορές βαρύτερο από αυτές χωρίς να 

υποστούν ζημιά ή έκπτωση της λειτουργίας τους. Η διαπίστωση αυτή είναι 

εντυπωσιακή και η πρακτική αξία της στην περίπτωση του ΤΜ έγκειται 

στη διασφάλιση της απρόσκοπτης καρδιακής συμπίεσης για πολλά 

συναπτά έτη. Οι ίνες παρουσιάζουν αξιοπιστία για μακροχρόνια 

λειτουργία. 

 Η δύναμη που ασκούν οι ίνες SMA είναι κατά πολλές φορές 

μεγαλύτερη από το βάρος τους. Εάν ένας άνθρωπος ήταν αναλογικά τόσο 

δυνατός θα μπορούσε να σηκώνει δεκάδες τόνους. Η δύναμη που ασκεί 

κάθε ίνα SMA είναι ανάλογη του εμβαδού διατομής της, με τις παχύτερες 

ίνες να είναι δυνατότερες. Από τα πειράματα που διενεργήθηκαν 

διαπιστώθηκε ότι χρειάζονται σχετικά λίγες παράλληλες ίνες γύρω από 

έναν θάλαμο για να αναπτυχθεί σημαντική πίεση. Η σημαντική ελκτική 

δύναμη που αναπτύσσει κάθε μονήρης ίνα μεταφράζεται σε σημαντική 

συμπίεση και αντλητική ικανότητα του ΤΜ. 

Η R των ινών SMA εξαρτάται από το s τους. Όσο περισσότερο έχουν 

βραχυνθεί οι ίνες, τόσο λιγότερο δυσκολεύουν την κίνηση των ηλεκτρονίων 

διαμέσου της μάζας τους. Αν και η αύξηση της θερμοκρασίας γενικά 

μειώνει την ηλεκτρική αγωγιμότητα, παράγοντες όπως η νέα κρυσταλλική 

διάταξη των μορίων, η αύξηση της διαμέτρου και η μείωση του μήκους 

είναι πιο καθοριστικοί. Έτσι, οι θερμές συσταλμένες ίνες SMA εμφανίζουν 

χαμηλότερη R. Οι μετρήσεις στα εργαστήρια του ΙΤΕ επιβεβαίωσαν ότι για 

κάθε τιμή R αντιστοιχεί ένα συγκεκριμένο μήκος ίνας και το αντίστροφο. 

Αυτή η φυσική ιδιότητα καθιστά τις ίνες κατάλληλες για την ανάπτυξη ενός 

συστήματος ιδιοδεκτικότητας για τη συσκευή. Ο εγκέφαλος του ΤΜ, που 

περιτυλίγει εφαρμοστά την καρδιά, μπορεί να παρακολουθεί την R των 

ινών και επομένως να γνωρίζει διαρκώς το μήκος τους και κατ’ επέκταση 

την καρδιακή περιφέρεια. Αυτό το σύστημα εξασφαλίζει ότι οι ίνες θα 

λειτουργούν όπως επιθυμούν οι χειριστές. Ένα σύστημα ελέγχου PID που 

γνωρίζει διαρκώς το μήκος των ινών μπορεί να καθορίζει το ηλεκτρικό 

ρεύμα και να προκαλεί συστολή ακριβώς μέχρι το επιθυμητό s. 
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Αποτελεσματικότητα του τεχνητού μυοκαρδίου 
 

 

Με το ΤΜ διαπιστώθηκε ότι οι 6 παράλληλες ίνες ανέπτυσσαν μια 

τέτοια συμπιεστική δύναμη ώστε η αναπτυσσόμενη πίεση στον 

προσομοιωτή της κυκλοφορίας μετριόταν έως 25mmHg. Η μέτρηση αυτή 

πιθανότατα υποεκτιμά την πραγματικά αναπτυσσόμενη πίεση για λόγους 

που αναλύονται παρακάτω. Αλλά ακόμα και η πίεση των 25mmHg μπορεί 

να έχει σημαντική επίδραση στο καρδιαγγειακό σύστημα ενός ασθενή με 

χαμηλή αρτηριακή πίεση και καρδιακή παροχή. Επιπρόσθετα, η 

μετρούμενη πίεση των 25mmHg θα μπορούσε να αυξηθεί πολύ απλά με 

την τοποθέτηση περισσοτέρων παράλληλων ινών. Η ασκούμενη δύναμη 

είναι ανάλογη του πλήθους των παράλληλων ινών όπως επιβεβαιώθηκε με 

τη μέτρηση πίεσης περίπου 12mmHg όταν συσπώταν μόνο οι 3 ίνες του 

ΤΜ. Δηλαδή με 30 παράλληλες ίνες η μετρούμενη πίεση θα έφτανε τα 

125mmHg. Συμπερασματικά, η δύναμη που ασκούν οι παράλληλα 

τοποθετημένες ίνες εξαρτάται από το πλήθος των ινών και το πάχος τους, 

δηλαδή είναι ανάλογη του αθροίσματος των εμβαδών διατομής του 

συνόλου των ινών. Η πίεση που ασκεί το ΤΜ από ίνες SMA μπορεί να 

ρυθμιστεί εύκολα ανάλογα με το πλήθος των ινών που επιστρατεύονται για 

σύσπαση. Για παράδειγμα, το ΤΜ με 30 ίνες μπορεί να ασκήσει θεωρητικά 

πίεση 125mmHg αλλά εάν ο εγκέφαλος της συσκευής προκαλέσει τη 

σύσπαση π.χ. των 13 ινών, η ασκούμενη πίεση θα είναι 54,17 mmHg 

(125mmHg x 13/30). Εν κατακλείδι, θεωρούμε ότι οι ίνες SMA είναι 

ικανοποιητικά δυνατές για την εφαρμογή της DCC και αναπτύσσουν 

σημαντική πίεση. 

 Οι ανώτερες τιμές παροχής του ΤΜ κυμάνθηκαν μεταξύ 8ml και 

12ml. Αυτές οι τιμές αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% με 17% του 

φυσιολογικού SV, αν το τελευταίο θεωρηθεί 70ml με 80ml. Η υποστήριξη 

της κυκλοφορίας με περίπου 10ml ανά SV αναφέρεται σε μια προσαύξηση 

του SV της καρδιάς κατά περίπου 10ml. Επειδή το σύστημα 

ανεπαρκούσης καρδιάς και ΤΜ είναι περίπλοκο, η θεωρητική βοήθεια των 

10ml ανά SV πιθανώς να μεταβληθεί in vivo. Ένας ασθενής με ΚΑ τελικού 

σταδίου μπορεί να βελτιωθεί στη λειτουργική ταξινόμηση κατά NYHA εάν 

το SV του αυξηθεί κατά περίπου 10ml. Αυτό που δεν μπορεί να 

ποσοτικοποιηθεί επειδή υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες είναι η 

ευκαιρία που δίδεται στην καρδιά να αυξήσει τις εφεδρείες της. 
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Διατεταμένες καρδιές, αδρανοποίηση συσκευής 
 

 

Όσο πιο διατεταμένη είναι μια ανεπαρκούσα καρδιά, τόσο 

περισσότερο μπορεί να βοηθηθεί με το ΤΜ από ίνες SMA. Αποδείχθηκε 

ότι η γραμμική αύξηση του αρχικού μήκος των ινών L0 συνοδεύεται από 

εκθετική αύξηση της μεταβολής του εμβαδού της καρδιακής διατομής ΔΕ 

και επίσης από εκθετική αύξηση της μεταβολής του όγκου του 

ημισφαιρίου ΔV. Το ελάχιστο s θεωρήθηκε 0 κάνοντας την παραδοχή ότι 

κατά την κατασκευή του ΤΜ η γεωμετρία των ανένδοτων στοιχείων είναι 

τέτοια ώστε δεν επιτρέπει την επιμήκυνση ή το αρνητικό s των ινών.  
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Το ΤΜ από ίνες SMA καταλαμβάνει λιγοστό χώρο ενδοθωρακικά. Η 

εμφύτευσή του θα είναι απλή. Δεν απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία του 

χώρου πέριξ της καρδιάς και η διαδικασία δεν περιλαμβάνει τομή σε 

μεγάλο αγγείο ή την καρδιά. Για τους ίδιους λόγους η αφαίρεση του ΤΜ 

είναι εξίσου εύκολη αν και πιθανώς να μην ενδείκνυται. Το ΤΜ μπορεί να 

παραμείνει ανενεργό στο θώρακα του ασθενούς χωρίς ιδιαίτερα 

προβλήματα ενώ παραμένει στις επάλξεις για υποβοήθηση της 

κυκλοφορίας εκ νέου αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Οι ίνες SMA διαθέτουν 

λίγη μάζα και υποβοηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε μπορούν να μεταβούν σε 

κατάσταση αδράνειας με διακριτικότητα. Δηλαδή η αδρανοποίησή τους 

δεν επηρεάζει ούτε τη μελλοντική λειτουργία τους, ούτε τη λειτουργία του 

καρδιαγγειακού συστήματος, ούτε επιβαρύνει την υγεία. Αντίθετα, τα VAD 

δεν μπορούν να αδρανοποιηθούν καθώς θα προκαλέσουν στάση και 

θρόμβωση ενώ όσο παραμένουν συνδεδεμένα με το καρδιαγγειακό 

σύστημα και οι τεχνητές τους επιφάνειες διαβρέχονται από αίμα, τόσο θα 

επιμένει ο κίνδυνος των επικείμενων παρενεργειών τους. Τα VAD που 

χρησιμοποιούνται για βραχέα χρονικά διαστήματα αφαιρούνται με μια 

διαδικασία που πιθανώς επιβαρύνει την υγεία του ασθενή και τον 

υποβάλλει στην εκ νέου τοποθέτησή τους αν εμφανιστεί πάλι ανάγκη. 
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Ο έλεγχος της συστολής των ινών 
 

 

Η συστολή των ινών SMA οφείλεται στη συγκεκριμένη αλλαγή της 

κρυσταλλικής δομής που συνοδεύει την αύξηση της θερμοκρασίας τους. 

Οι καμπύλες υστέρησης των SMA δείχνουν ότι η συστολή σχετίζεται στενά 

με τη θερμοκρασία σύμφωνα με μια σιγμοειδή συσχέτιση. 

 

 

Εικόνα 228. Καμπύλη υστέρησης ίνας SMA159. Η γραφική παράσταση είναι σιγμοειδής 
και απεικονίζεται ότι η ίνα στη θερμοκρασία των 70οC εισέρχεται στη γραμμική 
περιοχή. 
 

 

Εικόνα 229. Μετρήσεις του s συναρτήσει της θερμοκρασίας. Με αυτήν τη γραφική 
παράσταση επιβεβαιώθηκε η θερμοκρασία μετάβασης των 90oC για τις ίνες SMA που 
χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα στο ΙΤΕ. 
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Ο έλεγχος της θερμοκρασίας των ινών μεταφράζεται σε έλεγχο της 

συστολής τους. Ο άριστος έλεγχος του αιτίου που εκλύει τη θερμότητα 

σύμφωνα με το νόμο του Joule, δηλαδή του ηλεκτρικού ρεύματος, 

ισοδυναμεί με άριστο έλεγχο της συστολής. Το εργαλείο για να επιτευχθεί 

ο άριστος έλεγχος του ρεύματος είναι το CS. Η μέθοδος του CS σμιλεύει 

τον κάθε ηλεκτρικό παλμό και καθιστά εφικτό τον έλεγχο της ταχύτητας 

συστολής των ινών και του s τους. 

Ο έλεγχος που μπορεί να επιτευχθεί με το CS είναι αρτιότερος εάν 

συνυπολογίζεται το ακριβές μήκος των ινών μέσω της μεταβαλλόμενης R. 

Τοιουτοτρόπως το ΤΜ θα συσπάται με τα καλύτερα μηχανικά 

αποτελέσματα και δαπανώντας την ελάχιστη απαιτούμενη ηλεκτρική 

ενέργεια. Το CS ελέγχει άριστα τη συστολή των ινών. Καθορίζει την 

ταχύτητα συστολής, τη διάρκεια της συστολής και την παραμονή σε πλήρη 

σύσπαση. Το CS είναι ιδανικό εργαλείο ελέγχου των ινών. 

 

 

 

 

Μειονεκτήματα των ινών SMA 
 

 

 

(Ο Οδυσσέας) «μπροστά στο πρόβλημα της Κίρκης σκέφτεται απλά» 

Δημήτρης Λιαντίνης 

 

 

 

 

Αργή διαστολή 
 

 

Διαστολική συμπεριφορά των ινών SMA 

 

 

 Τα εκπληκτικά πλεονεκτήματα των ινών SMA επισκιάζονται από 

ορισμένα μειονεκτήματα. Το σοβαρότερο των μειονεκτημάτων είναι 

αναμφίβολα η αργή διαστολή τους. Η διαστολή, δηλαδή η επαναφορά της 

βραχυμένης ίνας στο αρχικό μεγαλύτερο μήκος της, είναι μια διαδικασία 

που συμβαίνει αυτόματα και εξώθερμα, αποδίδοντας θερμική ενέργεια στο 

περιβάλλον. Η αποβολή της θερμότητας που συσσωρεύτηκε λόγω του 

φαινομένου Joule εξαρτάται από το ποσό αυτής της θερμότητας και από 

τη θερμοκρασία και τη θερμοαγωγιμότητα του περιβάλλοντος. 
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Η διαστολή δεν περιγράφεται από την καμπύλη συστολής της ίνας. 

Η διαστολή αποτυπώνεται με μια επίσης σιγμοειδή καμπύλη 

τοποθετημένη αριστερά από την καμπύλη συστολής. Εξαιτίας αυτής της 

διαφοράς η καμπύλη ονομάζεται καμπύλη υστέρησης των SMA. Η 

γραφική αναπαράσταση της υστέρησης αποτυπώνει σε σχήμα ότι η 

διαστολή είναι πιο αργή από τη συστολή, δεδομένου ότι οι συνθήκες του 

πειράματος δεν μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια. Η αργή διαστολή 

αποτελεί μειονέκτημα επειδή η διαστολή της καρδιάς ενδέχεται να είναι 

ταχύτερη, επομένως το εμφυτευμένο ΤΜ ίσως παρεμποδίζει την κοιλιακή 

πλήρωση, επιπωματίζοντας και μειώνοντας τον τελοδιαστολικό όγκο και 

κατ’ επέκταση το SV. 

 

 

Πειραματική επιβεβαίωση 

 

 

Η  αργή διαστολή επιβεβαιώθηκε με τα πειράματα. Οι μετρήσεις 

του s με την έκτροπή της δέσμης LASER από την κεντρική διάταξη προς 

το βαθμονομημένο τόξο σχημάτιζαν καμπύλες υστέρησης. Αυτό συνέβαινε 

για ίνα κάθε πάχους, κάθε κατασκευαστή και σε όλες τις περιβαλλοντικές 

συνθήκες. Οι μετρήσεις στον προσομοιωτή της κυκλοφορίας αποκάλυψαν 

έμμεσα ότι η διαστολή διαρκούσε περίπου 600msec, όσο το χρονικό 

διάστημα που έμενε ανενεργό το ΤΜ με ΒΡΜ = 75, ενώ η συστολή 

ολοκληρωνόταν σε μόλις 200msec. Αν T75BPM η περίοδος όταν BPM = 75, 

τότε: 

 

 

𝑇75𝐵𝑃𝑀 − 𝐶𝑟𝑑𝑜𝑛 =
60𝑠𝑒𝑐

75
− 200𝑚𝑠𝑒𝑐 = 800𝑚𝑠𝑒𝑐 − 200𝑚𝑠𝑒𝑐 = 600𝑚𝑠𝑒𝑐 

 

 

Όταν το BPM ήταν μεγαλύτερο από 75 αλλά το Crdon παρέμενε 

σταθερό στα 200msec, το SV μειωνόταν. Αυτό συνέβαινε επειδή μειωνόταν 

ο EDV του θαλάμου. Η κάθε συστολή του ΤΜ άρχιζε πριν ακόμα 

ολοκληρωθεί η προηγούμενη διαστολή. Οι ίνες δεν επέστρεφαν στο αρχικό 

μήκος τους οπότε η περιφέρεια του συμπιέσιμου θαλάμου δεν 

μεγιστοποιόταν και η πλήρωσή του δεν ήταν μέγιστη. Όπως συμβαίνει και 

με τη φυσιολογική καρδιά, το SV εξαρτάται από τον EDV. Η μείωση του 

προφορτίου μειώνει την παροχή. Αυτή η συσχέτιση θυμίζει το νόμο Frank 

– Starling επειδή η μείωση του τελοδιαστολικού όγκου του θαλάμου 

προκαλεί τη μείωση του SV ενώ στην καρδιά η αύξηση του 

τελοδιαστολικού όγκου προκαλεί την αύξηση του SV. Η διαφορά έγκειται 

στο ότι η επιμήκυνση των ινών δεν μεταβάλλει πρακτικά τη δύναμη που 

ασκούν. Οι ίνες δεν μπορούν να επιμηκυνθούν όσο τα μυοκαρδιοκύτταρα 

χωρίς να βλαφθούν. 
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Παράγοντες που επηρεάζουν την ψύξη 

 

 

Η διαστολή των ινών SMA εξαρτάται από το ρυθμό αποβολής της 

συσσωρευμένης θερμότητας. Οι παράγοντες που καθορίζουν αυτό το 

ρυθμό είναι ο ρυθμός προσφοράς θερμότητας, η θερμοχωρητικότητα της 

ίνας, η θερμοαγωγιμότητα της ίνας, η διάμετρος της ίνας, η 

περιβαλλοντική θερμοκρασία και η θερμοαγωγιμότητα του περιβάλλοντος 

μέσου. 

 

 

 

 

Θερμοχωρητικότητα και θερμοαγωγιμότητα 

 

 

Η θερμοχωρητικότητα και η θερμοαγωγιμότητα μιας 

συγκεκριμένης ίνας SMA δεν μπορούν να τροποποιηθούν γιατί 

καθορίζονται από τη φύση και την επεξεργασία των υλικών. Μόνο η 

χύτευση νέων κραμάτων μπορεί να τροποποιήσει αυτές τις μεταβλητές. 

 

 

 

 

Συσσωρευόμενη θερμότητα 

 

 

Η θερμότητα Q που προσφέρεται στην ίνα εξαρτάται από την Ι, τη 

χρονική διάρκεια t του ρεύματος και την R της ίνας σύμφωνα με τον τύπο 

Q = R I2 t. Οι παχύτερες ίνες, με μεγαλύτερη διάμετρο δ, διαστέλλονται 

πιο αργά, εν μέρει επειδή έχουν συσσωρεύσει μεγαλύτερη θερμότητα εντός 

της μεγαλύτερης μάζας τους και ως εκ τούτου η ψύξη τους καθυστερεί. 

Όπως αναλύθηκε, ο λόγος επιφάνεια προς μάζα καθορίζει την ταχύτητα 

διαστολής. Ο λόγος περιγράφει πόση επιφάνεια αντιστοιχεί στη μονάδα 

της μάζας για την αποβολή της θερμότητας, ισούται με 1/4δ και 

απεικονίζεται με γραφική παράσταση υπερβολής. Όσο μεγαλύτερη είναι 

η διάμετρος, τόσο μικρότερος είναι ο λόγος 1/4δ και η ταχύτητα διαστολής. 

Επομένως μπορούν να επιλεχθούν λεπτότερες ίνες που διαστέλλονται πιο 

γρήγορα. Δυστυχώς όμως όσο πιο λεπτή η ίνα, τόσο πιο αδύναμη, οπότε 

πρέπει να επιλεχθεί εκείνη η ίνα με το κατάλληλο πάχος που να συνδυάζει 

ικανοποιητική δύναμη με ανεκτή ταχύτητα διαστολής. Στο ΤΜ 

χρησιμοποιήθηκαν ίνες πάχους 100μm επειδή οι λεπτότερες ήταν 

αναπόδεκτα αδύναμες και οι παχύτερες αναπόδεκτα αργές. 
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Περιβαλλοντική θερμοκρασία 

 

 

Η περιβαλλοντική θερμοκρασία επηρεάζει καθοριστικά το ρυθμό 

αποβολής της θερμότητας. Όσο πιο ψυχρό είναι το περιβάλλον, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η τάση της θερμότητας να διαχέεται έξω από τις ίνες. Η 

ψύξη αρχίζει αμέσως μετά την αρχή της θέρμανσης και συνεχίζει τόσο 

κατά τη διάρκεια, όσο και μετά το πέρας της θέρμανσης. Οπότε θέρμανση 

και αποβολή θερμότητας συμβαίνουν ταυτόχρονα. Γι’ αυτό στα ψυχρότερα 

περιβάλλοντα οι ίνες απαιτούν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια για να 

συσταλούν. Στα ψυχρότερα περιβάλλοντα η θερμότητα που αναπτύσσεται 

στις ίνες αποβάλλεται πιο γρήγορα. 

Η συμπεριφορά των ινών μελετήθηκε σε θερμοκρασία εργαστηρίου 

και σώματος. Στις χαμηλότερες θερμοκρασίες η διαστολή ήταν 

πληρέστερη όπως αυτό αποτυπώθηκε στις καμπύλες υστέρησης. Σε αυτές 

τις καμπύλες το μέγιστο s φαινόταν ελαφρώς αυξημένο επειδή κατά τη 

χαλάρωση η ίνα αποκτούσε μικρότερο μήκος οπότε η βράχυνση ήταν 

μεγαλύτερη αναλογικά προς το αρχικό μήκος. Σε θερμοκρασίες κοντά στη 

θερμοκρασία σώματος διαπιστώθηκε ότι η συστολή της ίνας εισερχόταν 

γρήγορα στη γραμμική περιοχή της καμπύλης υστέρησης, σημαίνοντας 

ότι χρειαζόταν λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια για να επιτευχθεί το μηχανικό 

έργο. Εν κατακλείδι, η θερμοκρασία σώματος προθερμαίνει την ίνα και 

την καθιστά πιο έτοιμη να παραγάγει το μηχανικό της έργο, χωρίς να 

επηρεάσει ουσιαστικά το αρχικό της μήκος που θεωρείται σχεδόν σταθερό 

στο κάτω πλατό της καμπύλης υστέρησης. Από την άλλη, το θερμό 

ανθρώπινο σώμα καθυστερεί κάπως την ψύξη. Γι’ αυτό το λόγο 

επιλέχθηκαν οι ίνες SMA με την υψηλότερη θερμοκρασία μετάβασης. 

Έτσι η κλίση της θερμοκρασίας in vivo θα είναι όσο πιο μεγάλη 

επιτρέπεται. Παρ’ όλ’ αυτά δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή 

συμπεράσματα για την in vivo συμπεριφορά των ινών επειδή η 

θερμοαγωγιμότητα των διαφόρων ιστών δεν είναι γνωστή. 

 

 

Θερμοαγωγιμότητα των μέσων 

 

 

Η θερμοαγωγιμότητα των περιβαλλόντων μέσων είναι ένας 

σπουδαίος συντελεστής της διαστολικής ταχύτητας των ινών επειδή είναι 

δυνατόν να τροποποιηθεί με την κατάλληλη επιλογή υλικών και επηρεάζει 

δραστικά την ταχύτητα. Ωστόσο η θερμοαγωγιμότητα των ανθρωπίνων 

ιστών δεν μπορεί να προβλεφθεί. Στο εργαστήριο διαπιστώθηκε ότι η 

χαλάρωση των ινών επιταχύνεται από την πνοή. Η συμπεριφορά αυτή 

αποδείχθηκε ιδιαίτερη χρήσιμη όταν ακολούθησε η διαπίστωση της αργής 

διαστολής. Ήταν η αφορμή για τη διερεύνηση μεθόδων ψύξης των ινών με 

θερμοαπαγωγά μέσα με σκοπό την επιτάχυνση της διαστολής. Οι μέθοδοι 

αυτές, που θα αναλυθούν και παρακάτω, ήταν πολύ αποτελεσματικές. 
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Η διαστολική συμπεριφορά των ινών εντός του σώματος θα 

καθορίζεται από πολλούς και απρόβλεπτους παράγοντες. Τα υλικά που 

θα στεγάζουν τις ίνες θα χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένη 

θερμοαγωγιμότητα και θερμοχωρητικότητα. Το ίδιο ισχύει και για τους 

ιστούς με τους οποίους θα έρχεται σε επαφή το ΤΜ. Η διαπότιση αυτών 

των ιστών από το αίμα θα ορίζει επιπρόσθετες συνιστώσες απαγωγής της 

θερμότητας ενώ δεν είναι γνωστό πόσο ευαίσθητοι είναι οι διάφοροι ιστοί 

στη θερμική βλάβη. Μολονότι στη συναρμολόγηση του ΤΜ μπορεί να 

επιστρατευτούν τα κατάλληλα υλικά, οι βιολογικοί παράγοντες είναι 

απρόβλεπτοι και ευμετάβλητοι. Η θεωρητική διερεύνηση όλων των 

πιθανοτήτων οδηγεί σε επισφαλείς εικασίες, επομένως μόνο τα μελλοντικά 

πειράματα θα απαντήσουν υπεύθυνα στα πολλά ερώτημα που 

προκύπτουν. 

 

 

 

 

Περιορισμένη βράχυνση 
 

 

Το μέγιστο πρακτικό s των ινών είναι κατά προσέγγιση 4% του 

αρχικού μήκους τους. Το ποσοστό αυτό δεν είναι αμελητέο καθώς 

προκαλεί σημαντικό μηχανικό αποτέλεσμα, ωστόσο δεν είναι πολύ. Εάν η 

ποσοστιαία βράχυνση ήταν μεγαλύτερη από 4%, οι ίνες θα ήταν πολύ πιο 

αποτελεσματικές. Η προηγούμενη παρατήρηση φαίνεται αυταπόδεικτη 

καθώς το καλύτερο είναι πάντα προτιμότερο. Όμως, δεν είναι γνωστό και 

μένει να αποδειχθεί, εάν η ποσοστιαία βράχυνση του 4% επαρκεί για τη 

συμπίεση μιας ανεπαρκούς καρδιάς. 

Η απόπειρα να δοθεί μια αρχική απάντηση στο προηγούμενο 

ερώτημα αρχίζει με την παρατήρηση της φυσιολογικής κίνησης της 

καρδιάς. Η περιφέρεια της βάσης της φυσιολογικής καρδιάς κατά τη 

συστολή βραχύνεται κατά περίπου 9,5%374. Επομένως οι ίνες που 

συστέλλονται κατά 4% ενδέχεται να μην υποβοηθούν πλήρως την κίνηση 

της ανεπαρκούς καρδιάς καθώς η κινητικότητα των καρδιακών 

τοιχωμάτων είναι συνήθως επηρεασμένη. Βέβαια, η συνεισφορά των ινών, 

ακόμα και με s = 4%, είναι σημαντική και σε ορισμένες περιπτώσεις 

προχωρημένης καρδιακής νόσου πιθανότατα σωτήρια. 

Οι μεγαλύτερες μετρήσεις παροχής στον προσομοιωτή της 

κυκλοφορίας αναφέρονταν σε ένα SV περίπου 8 με 12ml. Εάν οι ίνες είχαν 

μεγαλύτερο s, το μετρούμενο SV θα ήταν προφανώς μεγαλύτερο και το ΤΜ 

ικανότερο να υποστηρίξει την κυκλοφορία. Στο εργαστήριο διερευνήθηκαν 

δύο μέθοδοι για την αύξηση της μετατόπισης που προκαλούν οι ίνες. Ο 

όρος s προορίζεται για την περιγραφή της βράχυνσης των ινών, ενώ ο όρος 

μετατόπιση περιγράφει την κίνηση του προκαλείται από ένα μηχανικό 

σύστημα με κινησιουργό τμήμα τις ίνες.  

 



 

290 

Αύξηση μετατόπισης και επιτάχυνση διαστολής στη βιβλιογραφία 
 

 

 Η πρώτη περιγραφή ενός συστήματος υποστήριξης της 

κυκλοφορίας με ίνες SMA χρονολογείται από το 197675. Το κράμα υπό 

μελέτη περιείχε νικέλιο και τιτάνιο (nitinol) ενώ το βασικό πρόβλημα που 

αναλύεται είναι η ταχύτητα διαστολής που περιορίζει τη συχνότητα 

συσπάσεων σε 10 με 15 ανά λεπτό. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι το κράμα 

συστέλλεται σε 1sec ενώ διαστέλλεται σε 4sec. Οι συγγραφείς εναπόθεσαν 

τις ελπίδες τους στο μέλλον και στα νεότερα κράματα με αναμενόμενη 

συχνότητα συσπάσεων τις 100 ανά λεπτό. 

O Shiraishi και συνεργάτες ανέφεραν ότι, με μια συσκευή ΤΜ από 

ίνες SMA εμφυτευμένη σε αίγες371, η πίεση στην αριστερή κοιλία και η 

αορτική ροή αυξήθηκαν κατά 8mmHg και 3% αντίστοιχα. Τα νούμερα 

αυτά μοιάζουν μικρά αλλά έχουν σπουδαιότητα επειδή αποτελούν 

υποβοήθηση που αποδεδειγμένα αποδόθηκε στην κυκλοφορία. Επιπλέον, 

η πίεση μπορεί να αυξηθεί απλά τοποθετώντας παραπάνω παράλληλες 

ίνες. Η διάρκεια συστολής του ΤΜ ήταν ιδιαίτερα σύντομη, μόλις 70msec 

ενώ το ΒΡΜ δεν αναφέρεται. Αυτές είναι ενδείξεις ότι οι ερευνητές 

αντιμετώπιζαν πρόβλημα με την αργή επαναφορά του ΤΜ στο αρχικό 

μήκος. Στην περιγραφή της συσκευής ξεχωρίζει η παρουσία εύκαμπτων 

συνδέσμων ή αλλιώς μεντεσέδων (hinges) που κατά τη συστολή των ινών 

μιμούνται την πάχυνση των καρδιακών τοιχωμάτων και αυξάνουν την 

κεντρομόλο μετατόπιση. Οι δύο βραχίονες των μεντεσέδων σχημάτιζαν τις 

δύο ισομήκεις πλευρές ενός τριγώνου με βάση την ίνα SMA. H βράχυνση 

της βάσης προκαλεί αύξηση του ύψους του τριγώνου που ενισχύει το 

συμπιεστικό αποτέλεσμα της μειωμένης περιφέρειας. Οι ερευνητές 

αναφέρουν καθαρά ότι οι μεντεσέδες τοποθετήθηκαν για τη βελτίωση του 

μηχανικού αποτελέσματος της συμπίεσης, δηλαδή θεωρούν το s = 4% λίγο. 

Αυτό που δεν μπορούμε να υποθέσουμε είναι εάν οι ερευνητές γνώριζαν 

ότι η γεωμετρία της συμπίεσης με μεντεσέδες καταργεί την αντίσταση στη 

συμπίεση λόγω του φαινομένου της αψίδας. Δεν αναφέρεται CS. 

Παρουσιάζονται δύο κυματομορφές, μία για την πίεση στην αριστερή 

κοιλία και μία για την αορτική ροή που δείχνουν σε ποιο βαθμό τις αύξησε 

το ΤΜ. Ωστόσο αναφέρεται ότι αυτές οι κυματομορφές είναι ο μέσος όρος 

από μετρήσεις που διήρκησαν 1,5 λεπτό. Με την εξαγωγή των μέσων όρων 

δεν μαθαίνουμε ούτε το BPM, ούτε το πώς μεταβαλλόταν η υποβοήθηση 

από συστολή σε συστολή. 

Ο Suzuki και οι συνεργάτες165 ανέφεραν πολύ περιεκτικά ότι η 

διαστολική ταχύτητα των ινών SMA καθορίζει τον κύκλο συστολής – 

διαστολής του ΤΜ. Συζητούν περί μεθόδων μείωσης του διαστολικού 

χρόνου και τελικά δεν δημοσιεύουν ξανά περί του θέματος. Η συσκευή 

που περιγράφεται είναι εξοπλισμένη με έλικες ινών SMA, όχι 

ευθύγραμμες ίνες. Οι έλικες είναι ίνες SMA σε ελικοειδή διάταξη και δεν 

διαφέρουν από τις ευθύγραμμες ίνες σε τίποτα όσον αφορά την 

κρυσταλλική δομή. Η διαφορά έγκειται στη μηχανική ανάλυση της 
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κίνησης. Με την ελικοειδή γεωμετρία επιτυγχάνεται πολλαπλασιασμός της 

μετατόπισης εις βάρος της ασκούμενης δύναμης που 

υποπολλαπλασιάζεται κατά τον ίδιο παράγοντα. Ο Suzuki και οι 

συνεργάτες επέλεξαν τις έλικες SMA επειδή προκαλούν πολύ μεγαλύτερη 

μετατόπιση από τις ευθύγραμμες ίνες. Βραχύνονται κατά περίπου 30% 

του αρχικού μήκους τους, με την αντίστοιχη βέβαια μείωση της 

ασκούμενης δύναμης. Η επιλογή των ελίκων δείχνει ότι το s 4% των 

ευθύγραμμων ινών δεν θεωρήθηκε επαρκές.  

Ο Tozzi και συνεργάτες έχουν κάνει αρκετές δημοσιεύσεις με θέμα 

το ΤΜ από ίνες SMA. Περιγράφουν μια συσκευή171 ΤΜ που παρουσίασε 

μέγιστη παροχή 594ml/min με ΒΡΜ 60. Αποτελέσματα με υψηλότερα ή 

χαμηλότερα ΒΡΜ δεν παρουσιάζονται και δεν αναλύεται η επιλογή του 

ΒΡΜ 60 που μάλλον αιτιολογείται από την αργή διαστολή των ινών. 

Ωστόσο αναφέρεται ότι με PWM επιτεύχθηκαν 80 συστολές ανά λεπτό, 

εύρημα που συνάδει με τα δικά μας ευρήματα περί μεγιστοποίησης του 

SV σε ΒΡΜ 75. Το ΤΜ διέθετε πλέξη των SMA με γωνιώδεις ελιγμούς ή 

ζιγκ ζαγκ που επιλέχθηκε για να προκαλεί μεγαλύτερη μετατόπιση. 

Μειονέκτημα που δεν αναλύεται είναι ότι η γωνίωση δημιουργεί στις ίνες 

ευπαθή σημεία σε κάθε γωνία. Η μικροκίνηση στην κορυφή κάθε γωνίας 

βλάπτει τις ίνες. Αντίθετα, ο σχεδιασμός συσκευής για τη συμπίεση των 

κόλπων φαίνεται ευκολότερο εγχείρημα επειδή απαιτούνται μικρότερες 

πιέσεις. 

 

 

Εικόνα 230. Το ΤΜ που πρότειναν οι Tozzi και συνεργάτες386. Οι λεπτές μαύρες ίνες 
SMA πλέκονται στο κίτρινο πλέγμα. 
 



 

292 

 Ο Yambe και συνεργάτες περιέγραψαν μια συσκευή ΤΜ 

εξοπλισμένη με στοιχεία Peltier για την ενεργητική θερμοαπαγωγή160. Το 

θερμοηλεκτρικό φαινόμενο μελετήθηκε τον 19ο αιώνα από τον Peltier. 

Περιγράφει την ανάπτυξη ηλεκτρικής τάσης μεταξύ δυο εφαπτόμενων 

αγωγών ή ημιαγωγών από διαφορετικά υλικά που βρίσκονται σε 

διαφορετική θερμοκρασία· και το αντίστροφο. Με βάση το αντίστροφο 

φαινόμενο τα στοιχεία Peltier που τοποθετήθηκαν στο ΤΜ έψυχαν τις ίνες 

SMA και επιτάχυναν τη διαστολή τους. Αν και τα αποτελέσματα των 

σχετικών πειραμάτων δεν αναλύονται, αναφέρεται ότι το πρόβλημα της 

ψύξης των ινών λύθηκε στο πανεπιστήμιο του Tohoku. Το άρθρο αυτό 

χρονολογείται από το 2003 αλλά η χρήση των στοιχείων Peltier στο ΤΜ 

δεν αναφέρεται σε δημοσίευση έκτοτε. Στο άρθρο αυτό το πρόβλημα της 

ψύξης των ινών αναδεικνύεται επαρκώς αφού για μοναδική ίσως φορά 

περιγράφεται ενεργητικός μηχανισμός ψύξης. Η χρήση των στοιχείων 

Peltier εκθέτει την έκταση του διαστολικού προβλήματος που έπεισε τους 

ερευνητές να επιστρατεύσουν ένα σύστημα ψύξης που καταναλώνει 

ενέργεια. 

Ο Shiraishi και συνεργάτες δημοσίευσαν την ανάπτυξη μιας 

συσκευής για παιδιατρικούς ασθενείς που υποβάλλονται σε επέμβαση 

Fontan155. Η συσκευή προτείνεται να τοποθετείται στην ενδοπρόθεση 

μεταξύ κάτω κοίλης φλέβας και πνευμονικής αρτηρίας προσφέροντας 

ώθηση και παλμικότητα στην αιματική επιστροφή. Υπό τις αιμοδυναμικές 

συνθήκες που περιεγράφηκαν, και όπως διακρίνεται στην εικόνα της 

πρωτοτύπου συσκευής, οι οκτώ παράλληλες ίνες μπορούν να αναπτύξουν 

σημαντική πίεση. Για να αυξηθεί η μετατόπιση, η συσκευή μοιάζει με 

πέταλο σε εγκάρσια διατομή. Ο σωλήνας κυκλικής διατομής εντός της 

συσκευής διατομής πετάλου ορίζει για την κάθε ίνα SMA μια διαδρομή 

που θυμίζει το γράμμα ω (εικόνα 231). Έτσι, η ίνα είναι πιο επιμήκης 

συγκριτικά με μια ίνα που περιτυλίσσει άπαξ τον κύλινδρο, οπότε 

βραχύνεται περισσότερα mm και προκαλεί μεγαλύτερη μετατόπιση. Η 

επιστράτευση αυτής της γεωμετρίας αποδεικνύει ότι η ποσοστιαία 

βράχυνση των ινών θεωρήθηκε λίγη και για αυτήν την εφαρμογή. 

 

 

Εικόνα 231. Σχηματική αναπαράσταση της διαδρομής της ίνας στη συσκευή που 
προτάθηκε για την επέμβαση Fontan. Η ίνα στερεώνεται στις ελεύθερες άκρες του 
πετάλου και χιάζεται με τον εαυτό της στο κατώτερο σημείο του κύκλου. 
Τοιουτοτρόπως διαθέτει μεγαλύτερο αρχικό μήκος και η βράχυνσή της είναι 
περισσότερα mm συγκριτικά με μια ίνα που απλά περιτυλίσσει τον κύλινδρο. 
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O Shiraishi και συνεργάτες σε άλλη σειρά πειραμάτων περιγράφουν 

την υποβοήθηση της κυκλοφορίας ανά τρεις σφυγμούς387. Το ΤΜ από ίνες 

SMA συμπίεζε κάθε τρίτη καρδιακή συστολή. Δεν καθίσταται σαφές γιατί 

η υποβοήθηση συνέβαινε με αυτό το ρυθμό αλλά εύκολα εξάγεται το 

συμπέρασμα ότι οι ερευνητές προσέκρουσαν στην αργή διαστολή των ινών. 

Με μία συστολή του ΤΜ κάθε τρεις της καρδιάς είχε εξασφαλιστεί αρκετός 

χρόνος ώστε το ΤΜ να έχει διασταλεί πλήρως πριν συσταλθεί ξανά. Στην 

κυματομορφή που παρουσιάζει την επίδραση της μηχανικής 

υποβοήθησης στην πίεση της αριστερής κοιλίας και την αορτική ροή 

εκθέτονται 3 συστολές του ΤΜ σε 11 καρδιακές συστολές. Η μελέτη του 

ύψους αυτών των κυμάτων δεν οδηγεί σε ασφαλές συμπέρασμα για την 

επίδραση της αργής χαλάρωσης στον EDV της καρδιάς. Όμως, η ροή που 

απεικονίζεται φαίνεται μικρότερη στο σφυγμό μετά τη μηχανική 

υποβοήθηση και μεγαλύτερη στο σφυγμό πριν την επόμενη μηχανική 

υποβοήθηση. Αυτό ίσως υπονοεί ότι η αργή διαστολή μειώνει τον EDV 

όγκο και κατ’ επέκταση το SV. 

 

 

Ο νόμος Frank – Starling και οι ίνες 
 

 

Η ανθρώπινη καρδιά ακολουθεί το νόμο του Frank – Starling, 

δηλαδή αυξάνει την παροχή ως απάντηση στην αύξηση του EDV που 

εξαρτάται από την πίεση πλήρωσης ή το τελοδιαστολικό μήκος των 

καρδιομυοκυττάρων. Η ιδιότητα αυτή ισχύει προφανώς για ένα 

συγκεκριμένο εύρος τιμών και οφείλεται στη γεωμετρία της ολίσθησης 

μεταξύ των αλυσίδων ακτίνης και μυοσίνης. 

 

 

Εικόνα 232. Καμπύλες Frank – Starling. Η αύξηση του τελοδιαστολικού όγκου επιφέρει 
αύξηση της καρδιακής παροχής. Οι καμπύλες παρουσιάζουν ένα άνω πλατό που 
σηματοδοτεί ότι η περαιτέρω αύξηση του τελοδιαστολικού όγκου δεν επιφέρει 
επιπλέον αύξηση της καρδιακής παροχής. Η μεσαία καμπύλη αναπαριστά τη 
φυσιολογική καρδιακή λειτουργία, η άνω καμπύλη μια κατάσταση αυξημένης 
συσταλτικότητας και η κάτω καμπύλη την ΚΑ. Πηγή 
http://folk.ntnu.no/stoylen/strainrate/new.html.  

http://folk.ntnu.no/stoylen/strainrate/new.html
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Εικόνα 233. Γραφική αναπαράσταση της σχέσης μήκους σαρκομερίου και δύναμης. 
Στην καρδιά η σχέση αυτή αναπαρίσταται από την καμπύλη Frank – Starling. Πηγή 
http://biology.creighton.edu/courses/BIO449/Exam2Key-S2004.html.  
 

 

Εικόνα 234. Το μήκος του σαρκομερίου του σκελετικού μυ σε ηρεμία είναι περίπου 
2,1μm. Το ιδανικό εύρος λειτουργίας του, δηλαδή η περιοχή στην οποία αναπτύσσει 
τη μεγαλύτερη δύναμη, είναι από μήκος περίπου 1,7μm (80% αρχικού μήκους) έως 
2,5μm (120% αρχικού μήκους). Πηγή http://www.rtmsd.org/page/1790.  
 

http://biology.creighton.edu/courses/BIO449/Exam2Key-S2004.html
http://www.rtmsd.org/page/1790
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Εικόνα 235. Επεξήγηση της δύναμης που αναπτύσσει το μυοκαρδιοκύτταρο κύτταρο 
βάσει της επιμήκυνσής του. Οι αριθμοί που σημειώνονται κατά μήκος της γραφικής 
παράστασης αντιστοιχούν σε μοριακές δομές που απαριθμούνται αριστερά. Η ακτίνη 
αναπαρίσταται με τις ερυθρές οριζόντιες γραμμές, η γραμμή z με τις διαγώνιες 
ερυθρές γραμμές και η μυοσίνη παρουσιάζεται κυανή. 

Στο σημείο 1 το μυοκαρδιοκύτταρο είναι τόσο βραχύ ώστε τα αντικριστά μόρια 
ακτίνης αλληλεπικαλύπτονται πλήρως και φτάνουν ως τη γειτονική γραμμή z. H 
μυοσίνη έχει συμπιεστεί και επίσης εφάπτεται στη γραμμή z. Σε αυτή την κατάσταση 
η ακτίνη και η μυοσίνη δεν μπορούν να αλληλοεπιδράσουν και δεν μπορεί να 

αναπτυχθεί δύναμη. 
Στο σημείο 2 το μυοκαρδιοκύτταρο αρχίζει να επιμηκύνεται αλλά είναι ακόμα 

βραχύ. Η μυοσίνη ακόμα εφάπτεται στη γραμμή z αλλά η συμπίεσή της ελαττώνεται 
όπως και η αλληλοεπικάλυψη των μορίων ακτίνης. Πλέον έχουν δημιουργηθεί 
περιοχές που η ακτίνη μπορεί να αλληλοεπιδράσει με τη μυοσίνη και μπορεί να 
αναπτυχθεί δύναμη. Ο ρυθμός αύξησης της δύναμης εμφανίζει μεγάλη κλίση και είναι 
γραμμικός επειδή οι κεφαλές της μυοσίνης ισαπέχουν. 

Στο σημείο 3 έχουν μόλις επιστρατευτεί όλες οι κεφαλές μυοσίνης για τη 
σύσπαση, ωστόσο η δύναμη δεν είναι μέγιστη επειδή μέρος των μορίων ακτίνης 
αλληλεπικαλύπτεται. 

Στο σημείο 4 η αλληλοεπικάλυψη των μορίων ακτίνης μειώνεται οπότε η 
δύναμη αυξάνεται. Ο ρυθμός αύξησης της δύναμης στο σημείο 2 είναι μεγαλύτερος 

επειδή η πρόσθεση κεφαλών μυοσίνης επιφέρει μεγαλύτερη αύξηση της δύναμης 
συγκριτικά με τη μείωση της αλληλοεπικάλυψης των μορίων ακτίνης. 

Ανάμεσα στα σημεία 5 και 6 η δύναμη είναι μέγιστη επειδή δεν υπάρχει 
αλληλοεπικάλυψη μορίων ακτίνης και χρησιμοποιούνται όλες οι κεφαλές μυοσίνης. 

Στο σημείο 7 η δύναμη μειώνεται επειδή η ακτίνη απομακρύνεται από τη 
μυοσίνη και λιγότερες κεφαλές μυοσίνης συνδέονται με την ακτίνη. 

Στο σημείο 8 δεν μπορεί να ασκηθεί δύναμη επειδή η ακτίνη και η μυοσίνη δεν 
εφάπτονται. 
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Εικόνα 236. Καμπύλες τάσης – μήκους του σαρκομερίου για το σκελετικό και τον 

καρδιακό μυ. Το μήκος του καρδιακού σαρκομερίου σε ηρεμία είναι περίπου 2μm205 
ή και μικρότερο. Το καρδιακό σαρκομέριο είναι βραχύτερο του σκελετικού μυός λόγω 
της αυξημένης ποσότητας συνδετικού ιστού στην καρδιά. Η καρδιά λειτουργεί στο 
ανιόν σκέλος της καμπύλης και έτσι υπακούει στο νόμο του Frank Starling. Όμως, για 
μήκος του καρδιακού σαρκομερίου πάνω από 2,4μm, η αναπτυσσόμενη δύναμη 
μειώνεται. Αν το αρχικό μήκος του σαρκομερίου είναι 2μm και το τελικό μήκος 2,4μm, 
τότε το μυοκαρδιοκύτταρο επιμηκύνθηκε κατά 20%. Πηγή 
http://slidingfilament.webnode.com/applications/length-tension-relationship/.  
 

Εικόνα 237. Τάση εφελκυσμού (tensile stress) των ινών SMA συναρτήσει του s τους. Η 
μέγιστη επιμήκυνση των ινών είναι λιγότερο από 2,5% του αρχικού μήκους τους και το 

μέγιστο s περίπου 5,5%. Το συνολικό 8% (2,5% + 5,5%) είναι η μέγιστη μεταβολή 
μήκους μιας ίνας συναρτήσει του αρχικού της μήκους. Η μεταβολή του 8% δεν είναι 
εφικτή στην εφαρμογή της DCC γιατί συνιστάται για χαμηλή συχνότητα λειτουργίας 
(low frequency of operation). Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η καρδιά χτυπάει περίπου 
100.000 φορές την ημέρα, η μόνη περιοχή προτεινόμενης λειτουργίας είναι μεταξύ s 
0% και 3% περίπου (300 million cycle life test). Επομένως οι ίνες SMA έχουν θεωρητικά 
s = 8% αλλά πρακτικά είναι λιγότερο από 4%, όπως επιβεβαιώθηκε από τα πειράματα 
στο ΙΤΕ. Σε κάθε περίπτωση το s των ινών είναι πολύ χαμηλότερο από την ποσοστιαία 
μεταβολή μήκους του μυοκαρδιοκυττάρου. Πίνακας από τον κατασκευαστή ΤΟΚΙ. 
Πηγή http://www.toki.co.jp/biometal/english/contents.php.  

http://slidingfilament.webnode.com/applications/length-tension-relationship/
http://www.toki.co.jp/biometal/english/contents.php
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Οι ίνες SMΑ διαφέρουν από τα καρδιομυοκύτταρα. Για να 

διασφαλιστεί η μακροζωία των ινών πρέπει να λειτουργούν στο εύρος του 

πρακτικού s τους, δηλαδή μεταξύ 0% και 4%. Επομένως το αρχικό μήκος 

των ινών είναι το μεγαλύτερο μήκος στο οποίο μπορούν να βρεθούν. Αν, 

παρ’ όλ’ αυτά, επιμηκυνθούν από το βάρος που προτείνει ο 

κατασκευαστής, η μεταβολή του μήκους τους είναι ασήμαντη. Οι ίνες 

πάχους 100μm επιμηκύνονται κατά 0,53% όταν φορτωθούν με την 

ονομαστική τιμή των 70gr. Αντίθετα, το αρχικό μήκος του 

καρδιομυοκυττάρου είναι από τα μικρότερα μήκη στα οποία μπορεί να 

βρεθεί το κύτταρο και η καρδιά λειτουργεί άψογα για ένα μεγάλο εύρος 

τιμών προφορτίου. 

 

 

 

  

Τεχνικά προβλήματα στην κατασκευή ΤΜ από ίνες SMA 
 

 

Στέγαση  

 

 

  Αν και τα μειονεκτήματα των ινών SMA περιπλέκουν την ανάπτυξη 

συσκευών ΤΜ, οι επίδοξοι σχεδιαστές έχουν επιπλέον να αντιμετωπίσουν 

κάποια ιδιαίτερα κατασκευαστικά προβλήματα. Οι ίνες χρειάζονται 

στέγαση και είναι ιδιαίτερα δύστροπες στις απαιτήσεις τους. Το υλικό της 

στέγασης οφείλει να είναι αρκετά ελαστικό ώστε εξασφαλίζει για τις ίνες 

τον κατάλληλο βαθμό ελευθερίας. Όσο περισσότερο αντιστέκεται στην 

κίνηση, τόσο περισσότερη δύναμη και ενέργεια θα σπαταλιέται. Αυτό το 

υλικό οφείλει να είναι μηχανικά αντοχικό για να μην εκθέτει τις ίνες σε 

άμεση επαφή με τους ιστούς. Η άμεση επαφή ινών και ιστών θα προκαλεί 

προβλήματα στη λειτουργία αμφοτέρων. Οι ιστοί θα υποφέρουν θερμικό 

έγκαυμα ενώ η κίνηση των ηλεκτρονίων πιθανώς θα εκτραπεί εκτός της 

συσκευής με απρόβλεπτες συνέπειες για την καρδιακή λειτουργία. 

Επομένως η ηλεκτροαγωγιμότητα του υλικού πρέπει να είναι πρακτικά 

μηδενική, αντίθετα με την θερμοαγωγιμότητα που πρέπει να είναι όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη. Εάν οι ίνες μονώνονταν θερμικά δεν θα μπορούσαν 

να διασταλούν. Η απομάκρυνση της θερμότητας με τη χρήση ειδικών 

υγρών ή ημίρρευστων υλικών που συστεγάζονται με τις ίνες παρουσιάζει 

τεχνικές δυσκολίες. 
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Παράλληλη τοποθέτηση 

 

 

 Σημαντικό πρόβλημα που δεν έχει θιχτεί είναι η παράλληλη 

τοποθέτηση ινών που έχουν ακριβώς το ίδιο μήκος και τάση. H ακριβής 

στερέωση των ινών είναι αναγκαία ώστε να μην βρίσκονται ίνες χωρίς τάση 

που συσπώνται χωρίς να συμπιέζουν ούτε ίνες που υπερεκτείνονται. Εάν 

η στερέωση είναι ακριβής και το μήκος των ινών ίδιο τότε ο έλεγχος του 

ΤΜ θα είναι ευκολότερος επειδή ο εγκέφαλος της συσκευής θα δημιουργεί 

μόνο ένα ηλεκτρικό ρεύμα που καθώς διαρρέει τις παράλληλες ισομήκεις 

ίνες θα ισομοιράζεται σε αυτές. Αν κάποια ίνα είναι κοντότερη θα 

προβάλλει λιγότερη αντίσταση και θα διαρρέεται από ρεύμα υψηλότερης 

έντασης. Η ομοιομορφία κατά τη συστολή είναι το αρχικό ζητούμενο, αν 

και δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος συμπίεσης της 

ανομοιόμορφης καρδιάς. Για παράδειγμα, ίσως αποδειχτεί 

αποτελεσματικότερο να συμπιέζεται αρχικά η κορυφή της καρδιάς και 

μετά η βάση της. 

 

 

Στερέωση 

 

 

 Ακόμα και η στερέωση των ινών εμφανίζει κάποια τεχνικά 

προβλήματα. Το φαινόμενο Joule λόγω της ροής των ηλεκτρονίων 

προκαλεί την αλλαγή της κρυσταλλικής δομής των SMA που 

μακροσκοπικά εμφανίζεται ως βράχυνση. Αυτή η βράχυνση είναι 

καθολική για την ίνα, ακόμα και για τα σημεία στα οποία στερεώνεται. Στο 

τμήμα που εγκλωβίζεται στη στερέωση η κυλινδρική δομή της ίνας 

παραμορφώνεται, δηλαδή η ίνα επιπεδώνεται από το συνδετήρα (κλιπ). Το 

παραμορφωμένο τμήμα εξακολουθεί να επηρεάζεται από τη θέρμανση 

οπότε, εάν η στερέωση δεν είναι ακλόνητη, η αλλαγή του μήκους και της 

διαμέτρου της ίνας τείνει να ολισθήσει την ίνα ή να την απελευθερώσει 

από την περιοχή στερέωσης. Επιπρόσθετα, η ίνα δεν πρέπει να σχηματίζει 

γωνία στα σημεία στερέωσης επειδή έτσι δημιουργούνται ευπαθή σημεία. 

Εν γένει πρέπει να αποφεύγονται οι γωνίες των ινών κατά το σχεδιασμό 

συσκευών επειδή εισάγουν ευπαθείς περιοχές. Η τελευταία παρατήρηση 

είναι ακαταφρόνητη επειδή ο σχεδιασμός συσκευών δεν περιορίζεται στην 

απλή οργάνωση των ινών σε παράλληλες δέσμες. Κάποιες συσκευές 

μπορεί έχουν ιδιαίτερα καινοτομική σχεδίαση. 
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Χαμηλή ενεργειακή απόδοση ινών 
 

 

 

«Μικρόν κακόν, μέγα ἀγαθόν» 

Αρχαιοελληνική παροιμία 

 

 

 

 

 Σε γενικές γραμμές οι ενεργειακές ανάγκες των ινών δεν είναι 

μεγάλες αλλά η απόδοσή τους υπολογίζεται μικρή. Ακόμα και αν οι 

υπολογισμοί υποεκτιμούν τις δυνατότητες των ινών SMA και τελικά αυτές 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα in vivo, η απόδοση 

φαίνεται ότι δεν θα αυξηθεί ιδιαίτερα. Ακολουθεί εκτενής ανάλυση της 

λειτουργίας των ινών από ενεργειακή σκοπιά. 

 

 

 

 

Ενεργειακή ανάλυση 
 

 

Ενεργειακές ανάγκες και ποιότητα ζωής 

 

 

 Οι ενεργειακές ανάγκες του ΤΜ από ίνες SMA αναλύονται ευλαβικά 

επειδή αναζητιόνται συστήματα ενεργειακά φειδωλά. Τα Joule 

υπολογίζονται σε κάθε βήμα για να αξιολογηθεί έμμεσα η αυτονομία μιας 

συσκευής και δεν υπαινίσσονται τίποτα για την υποστήριξη της 

κυκλοφορίας. Η υποβοήθηση της καρδιάς είναι ανεκτίμητη για τον 

ασθενή με ΚΑ τελικού σταδίου. Αν η υποστήριξη επιφέρει σημαντική 

βελτίωση της υγείας, τότε δεν μπορεί να τεθεί ενεργειακό όριο πέραν του 

οποίου η συσκευή είναι αναπόδεκτα ενεργειοβόρος και εν γένει ασύμφορη. 

Υπό αυτό το πρίσμα, κάθε μέθοδος που χαρακτηρίζεται ενεργειακά 

ασύμφορη δεν αποκλείεται επειδή ενδεχομένως αποδειχθεί κλινικά 

συμφέρουσα. Όμως, το ιδανικό θα συμπεριλάμβανε μικρές ενεργειακές 

απαιτήσεις για μεγάλη αυτονομία και καλύτερη ποιότητα ζωής (QoL – 

quality of life). 

Η QoL αυξάνεται, όσο επιμηκύνεται το χρονικό διάστημα κατά το 

οποίο ο ασθενής δεν χρειάζεται φορητή μπαταρία ή επιτοίχιο ρευματοδότη. 

Δηλαδή η αυτονομία εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής της εσωτερικής 

μπαταρίας που είναι ανάλογη της ενεργειακής χωρητικότητας των 

μπαταριών και αντιστρόφως ανάλογη του ρυθμού κατανάλωσης ενέργειας 

από τη συσκευή. Η ενεργειακή χωρητικότητα των μπαταριών αναμένεται 

να αυξηθεί ραγδαίως εντός των προσεχών ετών λόγω της ανάπτυξης των 
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ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ο ρυθμός που η συσκευή καταναλώνει ενέργεια 

μπορεί να μειωθεί με τον κατάλληλο σχεδιασμό του ΤΜ. Σύμφωνα με τα 

πειραματικά και βιβλιογραφικά δεδομένα, οι ενεργειακές απαιτήσεις του 

ΤΜ από ίνες SMA φαίνονται μέτριες προς σχετικά χαμηλές.  

 

 

Αιμοδυναμικό αποτέλεσμα του τεχνητού μυοκαρδίου 

 

 

Οι ενεργειακές απαιτήσεις του ΤΜ εξαρτιόνται από διάφορους 

παράγοντες. Κατ’ αρχάς εξαρτιόνται από το αιμοδυναμικό έργο που 

αποδίδει το ΤΜ. Η υποστήριξη της κυκλοφορίας σε κάθε καρδιακό κύκλο 

έχει διπλάσιες ενεργειακές απαιτήσεις σε σύγκριση με την υποστήριξη ανά 

δύο κύκλους. Στην πραγματικότητα ενδέχεται να έχει υπερδιπλάσιες 

ενεργειακές απαιτήσεις επειδή η υποστήριξη σε κάθε καρδιακό κύκλο 

πιθανότατα θα απαιτεί την ψύξη των ινών από ένα ψυκτικό σύστημα που 

καταναλώνει ενέργεια. Οι ενεργειακές απαιτήσεις του ΤΜ εξαρτιόνται 

επίσης από το μεταφορτίο, δηλαδή την πίεση στην αορτή που καλείται να 

υπερνικήσει το σύστημα καρδιάς – ΤΜ για την άντληση του αίματος. Το 

προφορτίο θεωρείται σταθερό επειδή τα ανελαστικά στοιχεία του ΤΜ 

εμποδίζουν την περαιτέρω διάταση της καρδιάς. Η υπολείπουσα αντλητική 

ικανότητα της καρδιάς είναι αυταπόδεικτο πως επηρεάζει το βαθμό 

υποστήριξης από το ΤΜ. 

 

 

Καρδιακή διάταση 

 

 

Οι ενεργειακές απαιτήσεις επηρεάζονται από τη διάταση της 

ανεπαρκούσης καρδιάς. Όπως αποδείχθηκε, όσο πιο διατεταμένη είναι 

μια καρδιά, τόσο πιο πολύ ευνοείται από την DCC με ίνες SMA. Οι δύο 

μαθηματικές σχέσεις που συνδέουν το αρχικό μήκος των ινών L0 με τη 

μεταβολή του εμβαδού διατομής ΔΕ και του όγκου του ημισφαιρίου ΔV 

παρατίθενται ξανά παρακάτω για ανάλυση και σύγκριση. 

Θα αναζητηθεί η εξίσωση που συσχετίζει τη μέση καταναλισκόμενη 

ισχύ της συσκευής Ρμέση με το αρχικό μήκος L0 των ινών. Θα αποδειχθεί 

ότι η Ρμέση είναι συνάρτηση του L0 ενώ είναι ήδη γνωστό ότι η ΔV είναι 

συνάρτηση του L0
3/2 και η ΔΕ είναι συνάρτηση του L0

2. Η αύξηση του L0 

αυξάνει με μεγαλύτερο ρυθμό το ΔV και το ΔΕ συγκριτικά με την Ρμέση. 

Επομένως, με σταθερές αιμοδυναμικές παραμέτρους όπως το προφορτίο 

και το μεταφορτίο, το ΤΜ από ίνες SMA είναι ενεργειακά πιο αποδοτικό 

στις πιο διατεταμένες καρδιές. Ο συσχετισμός του s και της R των ινών 

είναι σχεδόν γραμμικός όπως φάνηκε σε όλες τις μετρήσεις που κάναμε 

και επιβεβαιώνεται βιβλιογραφικά157. 
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Εικόνες 238 και 239. Γραφικές παραστάσεις της R συναρτήσει του s και του L. 
 

 

Κατά τη συστολή των ινών SMA η R τους μειώνεται γραμμικά 

συναρτήσει του s (αριστερή γραφική παράσταση) ή του μήκους τους (δεξιά 

γραφική παράσταση). Η γραμμή τάσης της δεξιάς γραφικής παράστασης 

έχει τη μορφή της συνάρτησης f(x) = ax + b. Επομένως η R μπορεί να 

εκφραστεί συναρτήσει του L ως R = aL + b, όπου a θετικός αριθμός και b 

€ ℝ.  

 

 

Η στιγμιαία Ρ δίδεται από τον τύπο: 

 

 

𝑃 = 𝐼2𝑅   
𝑅=𝑎𝐿+𝑏
⇒        𝑃 = 𝐼2(𝑎𝐿 + 𝑏)    

𝑠=
𝐿0−𝐿

𝐿0
      𝐿=𝐿0(1−𝑠)

⇒                  

 

 

𝑃 = 𝐼2𝑎𝐿0(1 − 𝑠) + 𝐼
2𝑏      𝑃 = 𝐼2𝑎𝐿0 − 𝐼

2𝑎𝐿0𝑠 + 𝐼
2𝑏 

 

 

Για s = 0, δηλαδή στην αρχή της συστολής με μήκος ίνας L0, και για s = 

4%, δηλαδή στο τέλος της συστολής, η στιγμιαία ισχύς είναι Ρ0 και Ρ4% 

αντίστοιχα. Ισχύει ότι: 

 

 

𝑃0 = 𝐼
2𝑎𝐿0 − 𝐼

2𝑎𝐿00 + 𝐼
2𝑏      𝑃0 = 𝐼

2𝑎𝐿0 + 𝐼
2𝑏 

 

 

𝑃4% = 𝐼
2𝑎𝐿0 − 𝐼

2𝑎𝐿00,04 + 𝐼
2𝑏      𝑃4% = 0,96𝐼

2𝑎𝐿0 + 𝐼
2𝑏 
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Όπως φαίνεται από την εξίσωση της στιγμιαίας ισχύος Ρ = Ι2 a L0 – I2 a L0 

s +I2 b, όσο αυξάνεται το s, η ισχύς Ρ μειώνεται με γραμμικό τρόπο. 

Επομένως η μέση ισχύς Ρμέση υπολογίζεται ως: 

 

 

𝑃𝜇έ𝜎𝜂 =
1

2
(𝑃0 + 𝑃4%)      𝑃𝜇έ𝜎𝜂 = 𝐼

2𝑏 + 0,98𝐼2𝑎𝐿0 

 

 

Η Ι θεωρείται σταθερή για ίνα συγκεκριμένου πάχους και οι σταθερές a 

και b δεν μεταβάλλονται επειδή περιγράφουν το σταθερό ρυθμό με τον 

οποίο μεταβάλλεται η R. Επομένως, η μέση ισχύς Ρμέση που καταναλώνει 

η συσκευή είναι ανάλογη του L0. Παρατίθενται οι εξισώσεις της Ρμέση, ΔΕ 

και ΔV για σύγκριση. 

 

 

𝑃𝜇έ𝜎𝜂 = 𝐼
2𝑏 + 0,98𝐼2𝑎𝐿0 

 

 

𝛥𝑉 = (
0,0815

√𝜋
𝑊
3
2⁄ ) 𝐿0

3
2⁄  

 

 

𝛥𝛦 =
0,0196

𝜋
𝐿0
2 

 

 

Άρα, η αύξηση του αρχικού μήκους των ινών L0 για τις περισσότερο 

διατεταμένες καρδιές επιφέρει γραμμική αύξηση στην Ρμέση αλλά εκθετική 

αύξηση στο ΔΕ και στο ΔV. Ισχύει ότι: 

 

 

𝑛 =
𝐸𝑜
𝐸𝑖
=
𝑃𝑟 × 𝛥𝑉 

𝑃𝜇έ𝜎𝜂 × 𝑡
=

𝑃𝑟 (
0,0815

√𝜋
𝑊𝑑

3
2⁄ ) 𝐿0

3
2⁄

𝐼2𝑏𝑡 + 0,98𝐼2𝑎𝑡𝐿0
 

 

 

Αν μεταβάλλεται μόνο το L0, τότε η αύξηση του L0 στις περισσότερο 

διατεταμένες καρδιές προκαλεί μεγαλύτερη αύξηση του αριθμητή 

συγκριτικά με την αύξηση του παρονομαστή. Επομένως η απόδοση n 

αυξάνεται. 

 

 

↑ 𝐿0   →   ↑ 𝑛 
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Υλικά 

 

 

 Οι ενεργειακές απαιτήσεις του ΤΜ εξαρτιόνται επίσης από τα υλικά 

που πλαισιώνουν τις ίνες SMA. Η στέγαση των ινών οφείλει να είναι αρκετά 

εύκαμπτη έτσι ώστε να προβάλλει την ελάχιστη δυνατή αντίσταση στην 

κίνηση των ινών. Σε αντίθεση με την ηλεκτρική αγωγιμότητα της στέγασης 

που οφείλει να είναι μηδενική για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, η 

θερμική αγωγιμότητα οφείλει να είναι μεγάλη. Ένα υλικό με μηδενική 

θερμική αγωγιμότητα θα μόνωνε την ίνα χωρίς να της επιτρέπει την 

αποβολή της συσσωρευμένης θερμότητας και τη διαστολή. Όσο 

μεγαλύτερη η θερμική αγωγιμότητα των υλικών, τόσο πιο πολύ η στέγαση 

δικαιούται το χαρακτηρισμό ψυκτικό μέσο. Τα πειράματα με την αιθυλική 

γλυκόλη ανέδειξαν ότι όσο μεγαλύτερη είναι η διαστολική ταχύτητα των 

ινών SMA σε ένα μέσο, τόσο μεγαλύτερες είναι οι ενεργειακές απαιτήσεις. 

Η θερμική αγωγιμότητα των υλικών που πλαισιώνουν τις ίνες ενός ΤΜ 

πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Η θερμότητα που συσσωρεύεται στις ίνες 

πρέπει να απάγεται με τέτοιο ρυθμό ώστε όταν η συσκευή λειτουργεί στο 

μέγιστο ΒΡΜ οι διαστελλόμενες ίνες να επιστρέφουν οριακά στο αρχικό 

τους μήκος. 

 

 

Ενεργειακές απαιτήσεις διάφορων συσκευών 

 

 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ενεργειακές απαιτήσεις διάφορων 

συσκευών MCS για λόγους σύγκρισης. Από τα παλμικά VAD385 το 

HeartMate XVE καταναλώνει 5 έως 15watt και το Novacor 10 με 20watt. 

Από τα VAD 2ης γενιάς το HeartMate ΙΙ καταναλώνει λιγότερο από 14watt, 

το MicroMed DeBakey λιγότερο από 10watt και το Jarvic 2000 περίπου 

6 με 9 watt385. Η καταναλισκόμενη ισχύς του VAD 3ης γενιάς HeartWare 

είναι περίπου 4,5watt388. Η τεχνητή καρδιά Abiocor389 καταναλώνει έως 

30watt δημιουργώντας παροχή 10l/min. Για 6l/min, που είναι μια πιο 

συνηθισμένη παροχή, οι ενεργειακές απαιτήσεις είναι περίπου 18watt. Το 

ΤΜ που κατασκευάστηκε στο ΙΤΕ και δημιούργησε την παροχή των 

625ml/min καταναλώνονται 34.884J την ώρα ή 9,69watt. Η 

αποτελεσματικότητα του ΤΜ φαίνεται πολύ μικρότερη από εκείνη των 

υπολοίπων συσκευών που μετριέται σε λίτρα ανά λεπτό. Ωστόσο η 

απόδοση των ινών πιθανότατα υποεκτιμάται. Επίσης, το συγκριτικό 

πλεονέκτημα του ΤΜ να υποβοηθάει την κυκλοφορία χωρίς να έρχεται σε 

επαφή με το αίμα και ευνοώντας την καρδιακή ανάκαμψη δεν μπορεί να 

ποσοτικοποιηθεί σε watt ή να εισέλθει στην αντιπαραβολή. Όσον αφορά 

τις τιμές των ισχύων, το ΤΜ έχει μέτρια καταναλισκόμενη ισχύ όταν 

υποβοηθάει σε κάθε καρδιακό κύκλο. Αν η υποβοήθηση συμβαίνει ανά 

δύο καρδιακούς κύκλους, τότε το ΤΜ είναι ιδιαίτερα φειδωλό ενεργειακά. 
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Χαμηλή απόδοση 

 

 

Η απόδοση των ινών δεν είναι υψηλή. Αυτό εν πολλοίς οφείλεται 

στην αδιάκοπη αποβολή της θερμότητας από τη μάζα των ινών. Αν και ο 

υψηλός ρυθμός αποβολής της θερμότητας συνεπάγεται υψηλή διαστολική 

ταχύτητα, από ενεργειακή άποψη η ταχεία αποβολή της θερμότητας είναι 

ασύμφορη επειδή δεν ξεχωρίζει τη διαστολική από τη συστολική φάση. Η 

αποβολή της θερμότητας των ινών οφείλεται αποκλειστικά στη 

θερμοκρασιακή κλίση και είναι άσχετη με τη λειτουργική τους κατάσταση. 

Έτσι, όσο οι ίνες διαρρέονται από ηλεκτρικό ρεύμα και θερμαίνονται, 

ταυτόχρονα αποβάλλουν τη θερμότητα. Ιδανικό θα ήταν οι ίνες να 

θερμαίνονται σχεδόν ακαριαία ή να μην ψύχονται κατά τη θέρμανσή τους 

ώστε να μην σπαταλιέται ενέργεια. 

Η απόδοση του ΤΜ που κατασκευάστηκε στο ΙΤΕ, σύμφωνα με τις 

μετρήσεις της παροχής στον προσομοιωτή της κυκλοφορίας και τους 

υπολογισμούς από τις παραμέτρους του ηλεκτρικού ρεύματος, ήταν 

περίπου 0,3%. H τάση στα άκρα του ΤΜ ήταν V = 19V, η μέγιστη ένταση 

Ιmax = 2,4A, το DCpeak = 100%, το DChold = 50%, το tpeak = 140msec, το 

thold = 60msec, η αναπτυσσόμενη πίεση Pr και ο εκτοπιζόμενος όγκος SV. 

Η προσφερόμενη ενέργεια Εi, η αποδιδόμενη ενέργεια Εο και η απόδοση 

n υπολογίζονται ως εξής: 

 

 

𝐸𝑜 = 𝑃𝑟 × 𝑆𝑉 = 20𝑚𝑚𝐻𝑔 × 8,3𝑚𝑙 = (20 × 133,3)𝑃𝑎 × (8,3 × 10
−6)𝑚3

= 0,022𝐽 
 

 

𝐸𝑖 = 𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥𝐷𝐶𝑝𝑒𝑎𝑘𝑡𝑝𝑒𝑎𝑘 + 𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥𝐷𝐶ℎ𝑜𝑙𝑑𝑡ℎ𝑜𝑙𝑑
= 19𝑉 × 2,4𝐴 × 100% × 0,14𝑠𝑒𝑐 + 19𝑉 × 2,4𝐴 × 50% × 0,06𝑠𝑒𝑐
= 7,752𝐽 

 

 

𝑛 =
𝐸𝑜
𝐸𝑖
=
0,022𝐽

7,752𝐽
≈ 0,3% 

 

 

Αυτό το νούμερο αντιπροσωπεύει την απόδοση των ινών υπό τις συνθήκες 

του συγκεκριμένου πειράματος. Ως μέγεθος το 0,3% φαίνεται μικρό, 

ωστόσο κάποιοι τεχνικοί περιορισμοί δεν επέτρεψαν μεγαλύτερα νούμερα. 

Παρ’ όλ’ αυτά, η αποτελεσματικότητα του ΤΜ ήταν ακαταφρόνητη με 

αναπτυσσόμενη πίεση μέχρι 25mmHg και μέγιστο όγκο παλμού 12,67ml. 

 Ορισμένα τεχνικά θέματα μείωναν το SV και την αναπτυσσόμενη 

πίεση στον προσομοιωτή της κυκλοφορίας προκαλώντας μια πλασματική 

μείωση της απόδοσης. Η ανεπιθύμητη παραμόρφωση του θαλάμου, όσο 
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και αν αυτή περιορίστηκε, στερούσε από τον κάθε παλμό κάποια ποσότητα 

ύδατος. Η κυκλική διατομή του θαλάμου αντιστεκόταν στην ομοιόμορφη 

κυκλοτερή συμπίεση όπως η αψίδα στην αρχιτεκτονική υποστηρίζει το 

υπερκείμενο βάρος της. Η αντίθλιψη πρόβαλλε αντίσταση στη συμπίεση 

και μείωνε την υδάτινη ροή, όπως έκαναν και οι ελαφρώς στενωτικές 

βαλβίδες. Η σιλικόνη παρουσιάζει σχετικά υψηλή θερμική αγωγιμότητα, 

περίπου 1,2Wm-1K-1, επομένως έψυχε τις ίνες με μεγαλύτερο ρυθμό 

συγκριτικά με τον αέρα (0,024Wm-1K-1). Η ψύξη δεν ήταν τόσο θεαματική 

όσο με την αιθυλική γλυκόλη επειδή η σιλικόνη δεν περιέβαλλε τις ίνες 

αλλά εφαπτόταν μαζί τους σε ένα μικρό μέρος της επιφάνειάς τους. Εάν 

αυτοί οι παράγοντες απουσίαζαν, τότε το μηχανικό αποτέλεσμα της 

συμπίεσης θα ήταν σημαντικότερο και η απόδοση των ινών θα 

υπολογιζόταν μεγαλύτερη. 

 

 

Μπαταρίες  

 

 

 Η λειτουργία του ΤΜ, όπως και κάθε εμφυτεύσιμης συσκευής, 

στηρίζεται στην παρουσία ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταριών), 

εσωτερικών και εξωτερικών. Η χωρητικότητα κάθε μπαταρίας εξαρτάται 

από το υλικό που αποδεσμεύει την αποθηκευμένη χημική του ενέργεια 

με τη μορφή ηλεκτρισμού. Η ειδική ενέργεια κατά όγκο των μπαταριών 

πρόκειται πιθανότατα να αυξηθεί σημαντικά εντός των προσεχών ετών 

καθώς αυτό αποτελεί επιταγή της βιομηχανίας αυτοκινήτων, φορητών 

υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων. Ο έτερος παράγοντας που καθορίζει 

τη διάρκεια ζωής των μπαταριών είναι η ενεργειακή κατανάλωση της 

συσκευής. Βασική συνιστώσα στο σχεδιασμό του ΤΜ που διερευνήθηκε 

στο ΙΤΕ και στη διαμόρφωση των ηλεκτρικών παλμών με το CS ήταν ο 

περιορισμός της ενεργειακής σπατάλης. Το ΤΜ υπολογίστηκε ότι μπορεί 

να συστέλλεται με ρυθμό 75 BPM για μία ημέρα χωρίς να εκφορτίσει 

τελείως μια μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 250βατώρες. Πράγματι, 

αν η καταναλισκόμενη ισχύς του ΤΜ είναι 9,69watt, τότε σε 24ώρες η 

καταναλισκόμενη ενέργεια θα ήταν 232,56βατώρες (9,69watt x 24ώρες). 

 Όπως έχει αποδειχθεί με τη λειτουργία του ενδοαορτικού ασκού, η 

υποστήριξη της κυκλοφορίας μπορεί να πραγματοποιείται κάθε 2, 3, 4 ή 

και 8 καρδιακούς κύκλους. Παρομοίως, το ΤΜ μπορεί να μην υποστηρίζει 

την κυκλοφορία σε κάθε καρδιακή συστολή, οπότε η καταναλισκόμενη 

ισχύς θα μειωθεί αναλόγως. Εάν για παράδειγμα η MCS χορηγείται κάθε 

3 καρδιακούς κύκλους, η ισχύς του ΤΜ θα είναι μόλις 3,23watt 

(9,69watt/3). Η μείωση της ισχύος συνάδει με αντίστοιχη αύξηση της 

διάρκειας ζωής της μπαταρίας. Στο παράδειγμα που αναφέρθηκε η ζωή 

της μπαταρίας, όπως και η αυτονομία του ασθενή, θα τριπλασιαστεί. Η 

περιοδική υποστήριξη της κυκλοφορίας αποτελεί προνόμιο του 

ενδοαορτικού ασκού και των συσκευών για DCC. Τα VAD οφείλουν να 

λειτουργούν συνεχώς επειδή η απραγία τους θα οδηγήσει σε στάση του 
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αίματος στο εσωτερικό τους. Το πλεονέκτημα του ΤΜ συγκριτικά με τον 

ενδοαορτικό ασκό είναι η περίοδος υποστήριξης και η περίοδος αδράνειας. 

Αμφότερες περίοδοι είναι πιο εκτεταμένες για το ΤΜ. Το ΤΜ θα μπορούσε 

να υποστηρίζει περιπατητικούς ασθενείς ενώ εάν η καρδιά ανακάμψει, 

έστω προσωρινά, θα μπορούσε να αδρανοποιηθεί. 

 

 

 

 

Μελλοντική έρευνα 
 

 

«Ἄνευ χαλκοῦ Φοῖβος οὐ μαντεύεται» 

Αίσωπος 

 

 

 

 

Λύσεις στα προβλήματα του ΤΜ από ίνες SMA 

 

 

 Πριν το σχεδιασμό μιας συσκευής ΤΜ από ίνες SMA για κλινική 

χρήση, τα μειονεκτήματα των ινών πρέπει να αντιμετωπιστούν. Τα 

εργαστηριακά πειράματα που θα ακολουθήσουν θα απευθύνονται στην 

αργή διαστολή και την περιορισμένη μετατόπιση των ινών, αφού αυτά τα 

προβλήματα στέκονται μεταξύ ινών και της κλινικής εφαρμογής τους. Η 

πραγματική έκταση των προβλημάτων δεν είναι πλήρως κατανοητή ακόμα 

επειδή δεν υπάρχει επαρκής εμπειρία με τη μέθοδο της DCC. Εάν τελικά 

τα προβλήματα αυτά καθιστούν τις ίνες SMA ανήμπορες να βοηθήσουν 

έστω τους ετοιμοθάνατους ασθενείς, τότε η μοναδική πιθανότητα προόδου 

του εγχειρήματος είναι η χύτευση νέων κραμάτων με βελτιωμένες ιδιότητες. 

 Δοθέντος ότι οι ίνες SMA έχουν απαλλαχθεί από την τροχοπέδη της 

αργής διαστολής και του περιορισμένου s, απαραίτητο βήμα στην 

ανάπτυξη μιας συσκευής ΤΜ για κλινική χρήση είναι η ανάπτυξη κάθε 

άλλου τμήματος της συσκευής. Η στέγαση των ινών οφείλει να πληροί όλες 

τις προϋποθέσεις, δηλαδή να μην εμποδίζει τη συμπίεση, να απάγει τη 

θερμότητα και να μονώνει ηλεκτρικά τις ίνες. Το κούμπωμα του ΤΜ 

πρέπει να αυξομειώνει το πλάτος του για να εξασφαλίζει 

προσαρμοστικότητα στη συσκευή. Είναι απαραίτητο ο εγκέφαλος της 

συσκευής να γνωρίζει διαρκώς το μήκος των ινών μέσω της μέτρησης της 

R τους και να εξασφαλίζει την κίνηση της ίνας ακριβώς στα επιθυμητά 

όρια. Τα εργαλεία για αυτόν το σκοπό είναι το CS, το PWM και ο έλεγχος 

PID. Τέλος, η μπαταρία πρέπει να είναι ελαφριά αλλά με μεγάλη 

ενεργειακή χωρητικότητα και το σύστημα μεταφοράς ενέργειας να μην 

επιβαρύνει την υγεία του ασθενή. 
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Πειράματα και κλινικές δοκιμές 

 

 

 Βασικό τμήμα στην ανάπτυξη του ΤΜ από ίνες SMA είναι η δοκιμή 

των δυνατοτήτων τους σε προσομοιωτές της κυκλοφορίας που μιμούνται 

όσο το δυνατόν πιο πιστά τις αιμοδυναμικές παραμέτρους. Σε αντίθεση με 

τις τεχνητές καρδιές και τα VAD, οι συσκευές ΤΜ θα δοκιμάζονταν ιδανικά 

σε προσομοιωτές της κυκλοφορίας που διαθέτουν εκτετμημένες ζωικές 

καρδιές. Η συμπίεση αδρανών θαλάμων από σιλικόνη δεν αντικατοπτρίζει 

τη μερική υποστήριξη της κυκλοφορίας που είναι ο ρόλος του ΤΜ για DCC. 

Με τέτοιους θαλάμους δεν προκύπτουν συμπεράσματα για την 

αλληλεπίδραση της ασθενούς καρδιάς με το ΤΜ. Επίσης είναι λάθος να 

θεωρηθεί ότι κάθε καρδιά θα αντιδράει πανομοιότυπα στην DCC. Η 

εκάστοτε εγκατεστημένη παθολογία και οι μεταβαλλόμενες 

αιμοδυναμικές παράμετροι θα καθορίζουν την επίδραση του ΤΜ στην 

καρδιά. 

 Τα in vivo πειράματα θα διαδεχθούν τα ενθαρρυντικά in vitro 

αποτελέσματα. Αν και στη βιβλιογραφία αναφέρονται λιγοστά πειράματα 

σε αίγες, ωστόσο τα αποτελέσματα είναι ακόμα πενιχρά ενώ πολλοί 

παράγοντες δεν διασαφηνίζονται. Τα πειραματόζωα είναι ένα απαραίτητο 

ερευνητικό στάδιο που έχει ξεσηκώσει θέματα ηθικής και έχει αποκτήσει 

παλαιόθεν νομικές προεκτάσεις390-392. Η νομοθεσία για την προστασία των 

ζώων περιλαμβάνει διατάξεις για τα πειραματόζωα. Τα μοντέλα των 

πειραματόζωων θα αναπαριστούν διάφορες παθολογικές καταστάσεις 

όπως το έμφραγμα του μυοκαρδίου και η διατεταμένη καρδιά. 

 Εάν οι έρευνες στα πειραματόζωα αποδείξουν την 

αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του ΤΜ από ίνες SMA, τότε θα 

ακολουθήσουν οι κλινικές δοκιμές. Η επιλογή των ασθενών σε αυτό το 

στάδιο έχει μεγάλη σημασία. Η καρδιακή παθολογία, τα 

συμπαρομαρτούντα νοσήματα, η ύπαρξη ή η έλλειψη άλλων διαθέσιμων 

λύσεων και άλλοι παράγοντες θα καθορίσουν την πληθώρα των 

αποτελεσμάτων και το ρυθμό εξέλιξης της έρευνας. 

 

 

Εξελίξεις  

 

 

 Οι εξελίξεις που θα επιταχύνουν τη συνέχεια της έρευνας 

προέρχονται από τομείς εκτός ιατρικής. Εάν χυτευτεί μεταλλικό κράμα με 

βελτιωμένες ιδιότητες, τότε η μεταλλουργία θα βοηθήσει πάμπολλους 

καρδιοπαθείς. Εάν κατασκευαστούν μπαταρίες με μεγαλύτερη ειδική 

χωρητικότητα που φορτίζουν ταχύτερα, τότε θα έχει συνδράμει η 

μηχανική και η επιστήμη των υλικών. Αναπόσπαστο ρόλο διαδραματίζει 

και η οικονομική πλευρά του εγχειρήματος. Το αναπτυξιακό και 

κατασκευαστικό κόστος μιας συσκευής πρέπει να είναι χαμηλό. Το 
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εμπορικό κόστος, όμως, πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζει υψηλό 

οικονομικό κέρδος για την εταιρία παραγωγής. Τελικά, οι διάφορες 

συνθήκες που θα καθορίσουν το κόστος μιας συσκευής δεν σταθμίζονται. 

 Κάθε μελλοντικό σενάριο για τις συσκευές με ίνες SMA ελέγχεται 

υπό το πρίσμα της αδράνειας η οποία ως γενική αρχή εκδηλώνεται σε όλα 

τα συστήματα. Αρχικά η διάδοση μιας νέας θεραπείας ανακόπτεται από 

την καθιερωμένη ιατρική πρακτική και την έμφυτη επιφυλακτικότητα. 

Εάν όμως η επιστημονική κοινότητα πεισθεί, το παρωχημένο σαρώνεται 

και η επιτυχημένη μέθοδος επικρατεί των υπολοίπων. Αυτό ισχύει για το 

ΤΜ από ίνες SMA όπως και για κάθε άλλη σχετική θεραπεία. Όποια 

θεραπεία της ΚΑ τελικού σταδίου αποδειχθεί αποτελεσματική πρώτη από 

τις άλλες θα επικρατήσει, τουλάχιστον στο βραχυ – μεσοπρόθεσμο μέλλον. 

Επομένως δεν αποκλείεται κανένα σενάριο για την DCC με ίνες SMA. 

Ενδέχεται το εγχείρημα με τις ίνες να εγκαταλειφθεί εάν οι ελπίδες 

εναποτεθούν σε άλλες θεραπείες. Εάν τελικά εφαρμοστεί κλινικά, η 

διάδοση της DCC από ίνες SMA θα εξαρτηθεί από την καινοτομικότητα 

των νέων συσκευών.  
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Συμπεράσματα 
 

 

 

“We have come to the conclusion that what are usually called the 

advanced parts of quantum mechanics are, in fact, quite simple.” 

(Συμπεράναμε ότι η λεγόμενη προχωρημένη κβαντομηχανική 

είναι, στην πραγματικότητα, αρκετά απλή.) 

Richard Feynman 

 

 

 

 

Η καρδιακή συμπίεση με ίνες SMA 
 

 

 Η χρονική συγκυρία υποδεικνύει ότι η DCC είναι η μοναδική 

μέθοδος υποστήριξης της κυκλοφορίας που μπορεί να βελτιωθεί άμεσα 

και να παρουσιάσει καλά αποτελέσματα. Σε αυτό το συμπέρασμα 

συγκλείνει μια πλειάδα ετερόκλιτων δεδομένων. Οι ασθενείς με ΚΑ τελικού 

σταδίου είναι αναρίθμητοι και οι θεραπείες στη φαρέτρα των γιατρών 

αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες. Οι θεραπείες της ΚΑ τελικού σταδίου 

είτε έχουν φτάσει κοντά στο έπακρο των δυνατοτήτων τους, όπως η 

μεταμόσχευση καρδιάς, είτε παραμένουν αγκιστρωμένες στις επιπλοκές 

τους, όπως οι υπάρχουσες συσκευές MCS, είτε βρίσκονται στο στάδιο της 

πειραματικής διερεύνησης, όπως η ιστομηχανική. Η εποχή παρουσιάζει 

την ευκαιρία στην DCC. 

Στο προσεχές μέλλον ούτε η μεταμόσχευση καρδιάς ούτε η 

ιστομηχανική δεν θα επιληφθούν των αυξανόμενων αναγκών των 

καρδιοπαθών. Η θεραπεία εκλογής της ΚΑ τελικού σταδίου, δηλαδή η 

μεταμόσχευση καρδιάς, προορίζεται για ελάχιστους ασθενείς εξαιτίας της 

σπανιότητας των μοσχευμάτων. Την τελευταία εικοσαετία, μετά το 1994 

όταν μεταμοσχεύτηκαν περισσότερες καρδιές από κάθε άλλη χρονιά, 

διαφάνηκε και επιβεβαιώθηκε ότι η έλλειψη των καρδιακών μοσχευμάτων 

είναι αμετάκλητη. Οι ασθενείς με ΚΑ τελικού σταδίου που δεν λαμβάνουν 

καρδιακό μόσχευμα είναι πάρα πολλοί και δυστυχώς η ιστομηχανική δεν 

μπορεί να τους βοηθήσει επί του παρόντος ή επί του προσεχούς μέλλοντος. 

Σε αυτό το χρονικό ορίζοντα, δηλαδή εντός των προσεχών ετών, οι 

συσκευές MCS καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες του μεγάλου αριθμού 

των αθεράπευτων καρδιοπαθών. Αν και οι συσκευές παρουσιάζουν 

συνεχώς βελτιούμενα αποτελέσματα, χάρις στα οποία οι εμφυτεύσεις τους 

ξεπέρασαν αριθμητικά τις μεταμοσχεύσεις για πρώτη φορά το 2009, 

εντούτοις εμφανίζουν ακόμα αρκετές και σοβαρές παρενέργειες. Οι 

συσκευές MCS χαρακτηρίζονται σχεδόν όλες, και από τις ευρύτερα 

χρησιμοποιούμενες όλες, από την επαφή ξένου σώματος – αίματος και 
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από τη διατάραξη ορισμένων παραμέτρων της φυσιολογίας. Η επαφή ξένου 

σώματος – αίματος οδηγεί σε θρομβοεμβολικά επεισόδια, αιμόλυση, 

αιμορραγία και φλεγμονώδη αντίδραση. Η συνεχής αιματική ροή που 

προκαλούν οι πιο επιτυχημένες συσκευές και η εκφόρτωση των κοιλιών 

διαταράσσουν την παλμικότητα της αιματικής ροής και ευνοούν την 

περαιτέρω έκπτωση της καρδιακής λειτουργίας αντιστοίχως. 

Ωστόσο υπάρχει μια μέθοδος MCS, η DCC, που δεν είχε 

αναπτυχθεί μεταξύ άλλων λόγω της μέχρι πρότινος έλλειψης της 

κατάλληλης τεχνολογίας. Η DCC υποστηρίζει την παλμική κυκλοφορία 

χωρίς την επαφή ξένου σώματος – αίματος και ευνοεί την καρδιακή 

ανάκαμψη. Τα οφέλη από την DCC μπορεί να είναι άμεσα και θεαματικά, 

επομένως κάθε προσπάθεια ανάπτυξής της είναι δικαιολογημένη.  

 Ο βασικός παράγοντας που εμπόδισε την ανάπτυξη της DCC μέχρι 

σήμερα ήταν η έλλειψη της κατάλληλης τεχνολογίας και ο 

προσανατολισμός της έρευνας προς την ανάπτυξη συσκευών άλλου τύπου. 

Όμως, η χύτευση ειδικών κραμάτων και οι επιπλοκές των υπαρχουσών 

συσκευών έχει αναζωπυρώσει το ιατρικό ενδιαφέρον για την DCC. 

Υπάρχουν ίνες SMA με καταπληκτικές ιδιότητες που μπορούν να 

συναρμολογηθούν προς το σχηματισμό ΤΜ για DCC. Οι ίνες SMA 

βραχύνονται κατά περίπου 4% του αρχικού τους μήκους όταν διαρρέονται 

από ηλεκτρικό ρεύμα που τις θερμαίνει έως τη θερμοκρασία μετάβασης. 

Η βράχυνσή τους οφείλεται στην αλλαγή της κρυσταλλικής τους δομής 

ενώ η ελκτική δύναμη που αναπτύσσεται είναι σημαντική. Όταν οι ίνες 

ψυχθούν, επιστρέφουν στο αρχικό μήκος τους. Με τις ίνες SMA μπορεί να 

συναρμολογηθεί ΤΜ που περιτυλίγει την ανεπαρκούσα καρδιά και τη 

συμπιέζει. Η συμπίεση της επικαρδιακής επιφάνειας συμβάλλει στο 

αντλητικό έργο της καρδιάς, αυξάνει την αιμάτωση του μυοκαρδίου, 

διατηρεί την παλμικότητα της ροής και προσφέρει στην καρδιά τη 

δυνατότητα της λειτουργικής ανάκαμψης. 

 

 

Πειράματα στο ΙΤΕ 
 

 

 Αρχικά οι ιδιότητες των ινών SMA διερευνήθηκαν με μια σειρά 

πειραμάτων σε μια διάταξη που ήλεγχε με ακρίβεια τις ίνες και επέτρεπε 

την ακριβή μέτρηση αρκετών παραμέτρων. Το ηλεκτρικό ρεύμα που 

διέρρεε τις ίνες, το φορτίο και η θερμοκρασία ελέγχονταν λεπτομερώς ενώ 

το s, η ωμική R και η ταχύτητα συστολής και διαστολής μετριόντουσαν με 

ακρίβεια. Η κατανόηση της λειτουργίας των ινών συνοδεύτηκε από την 

ανάπτυξη ενός συστήματος ελέγχου της συστολής μέσω του ακριβούς 

ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος που την προκαλεί. Η μέθοδος του CS 

κατορθώνει αποδεδειγμένα να ελέγξει τη συστολή των ινών μέσω ενός 

χρονικού σχεδίου μεταβολών του PWM. Αποδείχθηκε επίσης ότι το CS 

μπορεί να διασφαλίσει περισσότερο διαστολικό χρόνο για τις ίνες 
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συντομεύοντας τη συστολή τους. Το CS καθορίζει κατά το δοκούν τη 

συστολική ταχύτητα αλλά δεν επηρεάζει τη διαστολική ταχύτητα. 

 Αφού η λειτουργία των ινών κατανοήθηκε και η λειτουργία τους 

τιθασεύτηκε με το CS, σχεδιάστηκε μια υποτυπώδης συσκευή ΤΜ και 

οργανώθηκε ο πειραματικός έλεγχος της αντλητικής της λειτουργίας. Το 

ΤΜ που κατασκευάστηκε στο ΙΤΕ αποτελείται από 6 παράλληλες ίνες SMA 

μήκους 34cm έκαστη. Το ΤΜ τοποθετήθηκε πέριξ ενός θαλάμου σιλικόνης 

που προσομοίαζε την ελαφρώς διατεταμένη ανεπαρκούσα καρδιά. Οι 

διαδοχικοί κύκλοι συστολής – διαστολής του ΤΜ προκαλούσαν την 

άντληση ύδατος από μία δεξαμενή σε έναν ογκομετρικό σωλήνα. Το 

προφορτίο του συστήματος παρέμενε σχεδόν σταθερό προσομοιώνοντας 

τον περιορισμό της περαιτέρω καρδιακής διάτασης που θα επέβαλλαν τα 

ανελαστικά στοιχεία μιας συσκευής ΤΜ. Το μεταφορτίο του συστήματος 

εξαρτιόταν από το ύψος της υδάτινης στήλης στο σωλήνα εξόδου. Η 

αντλητική λειτουργία του ΤΜ ήταν σπουδαία και για τεχνικούς λόγους 

πιθανότατα υποεκτιμημένη. 

Το ΤΜ επίτευξε μέγιστο SV 12,67ml και ανέπτυξε μέγιστη πίεση 

περίπου 25mmHg. Αυτά τα νούμερα δεν πλησιάζουν στις φυσιολογικές 

τιμές του SV και της αρτηριακής συστολικής πίεσης αλλά ενσαρκώνουν 

ιδανικά την έννοια της μερικής υποστήριξης της κυκλοφορίας. Εάν 

πράγματι η ανεπαρκούσα καρδιά μπορεί να αυξήσει κατά περίπου 

12,67ml το SV ή/και κατά περίπου 25mmHg την αρτηριακή συστολική 

πίεση, τότε το ΤΜ θα αποβεί σωτήριο για πολλούς ασθενείς με ΚΑ σταδίου 

IV κατά NYHA. Ωστόσο, η αργή διαστολή των ινών καθιστά επίφοβο το ΤΜ. 

Εάν οι ίνες δεν προλαβαίνουν να χαλαρώσουν εντελώς στο τέλος της 

διαστολής, τότε θα επιπωματίζουν την καρδιά μειώνοντας τον EDV και κατ’ 

επέκταση το SV. 

 

 

Διερεύνηση λύσεων για τα μειονεκτήματα των ινών 
 

 

 Η αντλητική δράση του ΤΜ στον προσομοιωτή της κυκλοφορίας 

υπέδειξε τη διερεύνηση μεθόδων επιτάχυνσης της διαστολής και μεθόδων 

αύξησης της μετατόπισης με σκοπό αμφοτέρων τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του ΤΜ. Το σημαντικότερο πρόβλημα των ινών SMA, 

δηλαδή η αργή διαστολή, μπορεί να αντιμετωπιστεί είτε με την κατασκευή 

πλεξίδων που επιταχύνει μερικώς τη διαστολή είτε με τη βύθιση των ινών 

σε ψυκτικό μέσο που επιταχύνει σφόδρα τη διαστολή. Η αύξηση της 

μετατόπισης επιτεύχθηκε με την κατασκευή του σύρτη που 

πολλαπλασιάζει γραμμικά τη μετατόπιση χωρίς συνοδό μείωση της 

δύναμης. Ο συσταλτός κύκλος, καθότι σύστημα μοχλού – υπομοχλίου, 

πολλαπλασίαζε τη μετατόπιση ενώ υποπολλαπλασιάζε τη δύναμη. Ο 

ρυθμός μετατροπής της δύναμης που ανέπτυσσαν οι ίνες SMA κατ’ 

εφαπτομένη του κύκλου σε κεντρομόλο μετατόπιση ήταν συνεχώς 

μεταβαλλόμενος. 
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Οι πλεξίδες κατασκευάστηκαν με μια ειδική διαδικασία για να 

αποφευχθεί η ιδιοπεριστροφή των κλώνων τους. Συμπεριφέρονταν 

ακριβώς όπως οι μονήρεις ίνες με τη διαφορά ότι διέθεταν αναλογικά με 

τη μάζα τους μεγαλύτερη επιφάνεια για την ταχύτερη αποβολή της 

θερμότητας. Πράγματι, οι πλεξίδες διαστέλλονταν πιο γρήγορα από τις 

ισοδύναμες μονήρεις ίνες κατά έναν παράγοντα ελαφρώς μικρότερο από 

το λόγο των επιφανειών τους. Οι πλεξίδες είναι χρήσιμες σε εφαρμογές 

που το πλήθος των παραλλήλων ινών είναι περιορισμένο. 

Η άλλη μέθοδος διαστολικής επιτάχυνσης, δηλαδή η χρήση της 

αιθυλικής γλυκόλης ως ψυκτικό υγρό, επέφερε θεαματικά αποτελέσματα. 

Ο ενθουσιασμός λόγω της αποτελεσματικότητας αυτής της μεθόδου 

ανακόπηκε απότομα από τη συνοδό εκτόξευση των ενεργειακών 

απαιτήσεων που προέβαλαν πλέον οι ίνες για να συσταλούν. Παρότι οι ίνες 

πάχους 100μm μπορούσαν να εκτελέσουν πάνω από 200 πλήρεις 

κύκλους συστολής – διαστολής βυθισμένες στην αιθυλική γλυκόλη, το 

ηλεκτρικό ρεύμα που απαιτούσαν για να συσταλούν ήταν πλέον εξαπλάσιο 

της ονομαστικής τιμής που όριζε ο κατασκευαστής. Αυτή η μέθοδος ψύξης 

αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσματική και ασύμφορη ενεργειακά. 

 Η χρήση των στοιχείων Peltier για την ψύξη των ινών έχει 

περιγραφθεί παλαιότερα, όμως τα στοιχεία αυτά καταναλώνουν μεγάλη 

ποσότητα ενέργειας και ελέγχονται δύσκολα. Το ψυκτικό τους αποτέλεσμα 

δεν παρουσιάζεται ούτε παύει ακαριαία. Ωστόσο η παρουσία τους στο ΤΜ 

θα φαινόταν χρήσιμη σε ορισμένες περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι 

δεν υπάρχει περιορισμός στις ενεργειακές ανάγκες της συσκευής. Ένας 

ιδιαίτερα δύσκολος στην πρόβλεψη παράγοντας είναι η θερμοαπαγωγή 

των ιστών γύρω από το ΤΜ. Αν και έχει υποστηριχθεί ότι οι ιστοί θα δρουν 

ως ψύκτρα171, η πειραματική απόδειξη εκκρεμεί. 

Ο σύρτης πολλαπλασίασε τη μετατόπιση που προκαλεί η λειτουργία 

των ινών, δοθέντος χώρου περιορισμένου μήκους. Ήτοι, αν L0 το μήκος 

του σύρτη και της ίνας, τότε η μετατόπιση της ίνας είναι 4% x L0 και του 

σύρτη 24% x L0. Ο σύρτης διατηρεί ακέραια τη δύναμη που ασκούν οι 

ίνες αφού παρουσιάζει αμελητέες τριβές και δεν ασκεί μόχλευση. Τα 

μειονεκτήματα του σύρτη είναι ο όγκος του και η γραμμικότητα. Ο σύρτης 

ασκεί ευθύγραμμη ελκτική δύναμη, οπότε η εφαρμογή μιας παρόμοιας 

καμπυλόγραμμης κατασκευής πέριξ της ανεπαρκούσης καρδιάς 

προσκόπτει σε κατασκευαστικές δυσκολίες. 

 Ο συσταλτός κύκλος ανέδειξε τις δυνατότητες που προσφέρουν οι 

ιδιαίτερες γεωμετρικές κατασκευές. Είναι μία ευφυής κατασκευή που 

μετατρέπει τη βράχυνση των ινών στην περιφέρεια του συσταλτού κύκλου 

σε κεντρομόλο κίνηση. Πολλαπλασιάζει τη μετατόπιση και 

υποπολλαπλασιάζει τη δύναμη, καθότι σύστημα μόχλευσης, με ένα 

συνεχώς μεταβαλλόμενο ρυθμό. Επιτρέπει την τοποθέτηση πολλών 

παράλληλων ινών μεταξύ των αξόνων του οπότε η δύναμη αυξάνεται μέχρι 

τα επιθυμητά επίπεδα. Στα μειονεκτήματά του περιλαμβάνεται η 

ευπάθεια λόγω των κινούμενων τμημάτων, η προσαρμογή του στο εκάστοτε 

καρδιακό σχήμα και η παράδοξη ημικίνηση των έξω αξόνων. 
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Ενεργειακή διερεύνηση 
 

 

 Αν και οι ίνες διαθέτουν εκπληκτικά πλεονεκτήματα όπως αμελητέο 

βάρος και όγκο, αθόρυβη και αξιόπιστη λειτουργία, σημαντική ποσοστιαία 

βράχυνση, αξιόλογη ελκτική δύναμη, εκπληκτικό λόγο ασκούμενης 

δύναμης προς βάρος και επιδέχονται ακριβούς ελέγχου κατά τη συστολή 

τους, εντούτοις τα μειονεκτήματά τους δημιουργούν δυσεπίλυτα 

προβλήματα. Οι λύσεις που διερευνήθηκαν στο ΙΤΕ κατόρθωσαν να 

μεταθέτουν ή να μετουσιώνουν το κάθε πρόβλημα. Το βασικότερο εμπόδιο 

στην ανάπτυξη της DCC με ίνες SMA είναι η αργή διαστολή τους. 

Τα πειράματα στο ΙΤΕ έδειξαν ότι η επιτάχυνση της διαστολής των 

ινών μπορεί να επιτευχθεί αλλά συνοδεύεται από άμεση ή έμμεση αύξηση 

της καταναλισκόμενης ενέργειας. Άμεση εάν το σύστημα ψύχει τις ίνες 

καταναλώνοντας ενέργεια και έμμεση επειδή όσο πιο διεσταλμένη είναι 

μια ίνα, τόσο περισσότερη ενέργεια χρειάζεται για να συσταλθεί ξανά. Το 

πρόβλημα της περιορισμένης μετατόπισης που προκαλούν οι ίνες 

ενδεχομένως αμβλυνθεί in vivo επειδή το ΤΜ οφείλει να υποστηρίζει 

μερικώς μόνο την κυκλοφορία και όπως αποδείχθηκε οι διατεταμένες 

καρδιές επωφελούνται περισσότερο. 

Οι ενεργειακές απαιτήσεις των ινών SMA δεν μπορούν να 

αναγορευτούν μειονέκτημα ή πλεονέκτημα. Οι συλλογισμοί περί του 

ενεργειακού χαρακτηρισμού των ινών είναι δαιδαλώδεις επειδή υπάρχουν 

μεταβαλλόμενοι παράγοντες και τελικά προκύπτουν ετερόκλιτα δεδομένα 

που δύσκολα υπεισέρχονται σε σύγκριση. Ο αριθμός των ινών που θα 

συναποτελούν ένα ΤΜ δεν είναι ακόμα προβλέψιμος, όπως επίσης το 

πάχος των ινών, ο ρυθμός υποστήριξης της κυκλοφορίας, η 

θερμοαπαγωγή των περιοχικών ιστών ή εάν υπάρχει σύστημα ψύξης. 

Η απόδοση των ινών φαίνεται ιδιαίτερα χαμηλή, σύμφωνα με τα 

πειράματα στο ΙΤΕ περίπου 1,5 με 3‰, ωστόσο σε αυτό το μειονέκτημα 

αντιπαρατίθενται πλεονεκτήματα όπως η υποστήριξη της κυκλοφορίας 

χωρίς επαφή ξένου σώματος – αίματος, η παλμικότητα, η αύξηση της 

μυοκαρδιακής αιμάτωσης και η πιθανότητα της καρδιακής ανάκαμψης. 

Συμπέρασμα που προκύπτει με βεβαιότητα είναι ότι το ΤΜ που 

κατασκευάστηκε στο ΙΤΕ έχει τις τυπικές ενεργειακές ανάγκες μιας 

συσκευής MCS ή και λιγότερες. Η καταναλισκόμενη ισχύς του ΤΜ για 60 

συστολές ανά λεπτό είναι 9,69watt, όσο δηλαδή είναι περίπου η ισχύς 

διαφόρων άλλων συσκευών. 
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Σύνοψη συνεισφοράς της παρούσας έρευνας 
 

 

 Πριν την κοινή ερευνητική προσπάθεια της Ιατρικής Σχολής Κρήτης 

και του ΙΤΕ για την ανάπτυξη ΤΜ από ίνες SMA υπήρχαν συγκεκριμένα 

δεδομένα στο πεδίο της DCC με αυτές τις ίνες. Κατ’ αρχάς αυτή η μέθοδος 

υποστήριξης της κυκλοφορίας δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ κλινικά. Όλα τα 

δεδομένα προέρχονται από εργαστηριακά πειράματα. Από συστήματα 

διερεύνησης της συμπεριφοράς των ινών, προσομοιωτές της κυκλοφορίας, 

και κάποια πειραματόζωα. Τα πλεονεκτήματα της DCC και οι ιδιότητες 

των ινών SMA εκθειάζονταν. Η αντλητική δράση των ινών σκιαγραφείτο 

σημαντική αλλά όχι σπουδαία. Πράγματι, είχαν περιγραφθεί αρκετοί 

μέθοδοι αύξησης της μετατόπισης των ινών όπως οι μεντεσέδες σε ΤΜ, η 

συσκευή με διατομή πετάλου που συμπίεζε το αγγειακό μόσχευμα, οι 

γωνιώδεις ελιγμοί των ινών στην επιφάνεια του θαλάμου και η χρήση 

ελίκων SMA. Εξαιτίας του μικρού εκτοπίσματος που προκαλούν οι ίνες, 

είχαν περιγραφθεί συσκευές για εφαρμογές που απαιτούσαν μικρότερο 

εκτόπισμα. Όπως μια συσκευή που υποβοηθάει την κολπική συστολή και 

μια παιδιατρική συσκευή. 

Σε αναντιστοιχία με τη βαρύτητα των προβλημάτων, το σοβαρότατο 

μειονέκτημα της αργής διαστολής είχε οδηγήσει στην περιγραφή ενός 

συστήματος με στοιχεία Peltier που έψυχε τις ίνες και επιτάχυνε τη 

διαστολή. Η αργή διαστολή των ινών αναφέρεται αλλά δεν τονίζεται η 

ολέθρια επίπτωσή της στη λειτουργία του συστήματος ΤΜ – καρδιά. Όσον 

αφορά τον έλεγχο των ινών αναφέρονται οι μέθοδοι του PWM και του PID 

ενώ η μεταβολή της ωμικής R συναρτήσει του μήκους των ινών 

περιγράφεται εκτενώς. Τέλος, η αποτελεσματικότητα της DCC από ίνες 

SMA έχει ενισχυθεί θεωρητικά από την περιγραφή του Torrent Guasp για 

τη μακροσκοπική διάταξη των μυοκαρδιακών ινών. 

 Τα πειράματα που έλαβαν χώρα στα εργαστήρια του ΙΤΕ 

συνεισέφεραν ποικιλοτρόπως στην ανάπτυξη συσκευών MCS με ίνες SMA. 

Αναπτύχθηκε μια αποτελεσματική μέθοδος ελέγχου των ινών, το CS. 

Διαπιστώθηκε ότι ο έλεγχος της λειτουργίας των ινών μέσω των μετρήσεων 

της μεταβαλλόμενης R μπορεί να επεκταθεί και για ίνες SMA που έχουν 

υποστεί ζημιά. Το κύριο πρόβλημα των ινών, δηλαδή η αργή διαστολή, 

αναδείχθηκε απερίφραστα σε κάθε δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Η 

διαστολική ταχύτητα μετρήθηκε, όπως και η συστολική, και έγιναν 

συγκρίσεις με την ταχύτητα των υγιών και των παθολογικών καρδιακών 

τοιχωμάτων. Διερευνήθηκαν δύο μέθοδοι για την επιτάχυνση της 

διαστολής των ινών, οι πλεξίδες ινών και η βύθιση των ινών σε ψυκτικό 

μέσο. Περιεγράφηκαν αναλυτικά δύο μέθοδοι αύξησης της μετατόπισης 

των ινών, ο σύρτης και ο συσταλτός κύκλος. Τέθηκε για πρώτη φορά η ιδέα 

κατασκευής ενός θαλάμου βασισμένου στην ιαπωνική παραδοσιακή τέχνη 

origami. Παρουσιάστηκε μια εμπεριστατωμένη ενεργειακή προσέγγιση 

του εγχειρήματος. Οι υπολογισμοί της προσφερόμενης και αποδιδόμενης 

ενέργειας είχαν προεξέχουσα θέση. Η πολύ χαμηλή ενεργειακή απόδοση 
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των υπό μελέτη συστημάτων δεν καλλωπίσθηκε αλλά αντιπαραβλήθηκε με 

τα ακαταγώνιστα πλεονεκτήματα της DCC. Εκτός από τη θεωρία του 

Torrent Guasp, στους συλλογισμούς συμπεριελήφθησαν οι έννοιες του 

AVPD, των μεταβολών στις καμπύλες πίεσης – όγκου και της αντίστασης 

που προβάλει η αψίδα στην πίεση. Τέλος, αποδείχθηκε μαθηματικά ότι οι 

διατεταμένες καρδιές θα ωφελούνται παραπάνω από την DCC. 

 

 

Πίνακας 97. Συνεισφορά της παρούσας έρευνας στην ανάπτυξη ΤΜ από ίνες SMA. 
Πτυχές έρευνας Ερευνητικά δεδομένα Συνεισφορά 

Ίνες Ιδιότητες Ενεργειακή διερεύνηση 

Έλεγχος 

R ινών 

PWM 

PID 

R δυσλειτουργικών ινών 

CS 

Δοκιμή 

Προσομοιωτές 

κυκλοφορίας 

Αίγες 

Ταχύτητα ινών 

Σύγκριση με ταχύτητα 

καρδιάς 

↑ μετατόπισης 

Έλικες ινών 

Εύκαμπτοι σύνδεσμοι 

Πεταλοειδής διάταξη 

Γωνιώδεις ελιγμοί 

Σύρτης 

Συσταλτός κύκλος 

↑ ταχύτητας διαστολής 

Peltier 

Ρυθμός υποβοήθησης 

μικρότερος από 1:1 

Πλεξίδες ινών 

Ψυκτικό μέσο 

Ενεργειακό κόστος 

Θεωρητική προσέγγιση 
Θεωρία Torrent Guasp 

Frank Starling για τις ίνες 

AVPD 

Καμπύλες πίεσης – όγκου 

Αντίσταση αψίδας 

Διατεταμένες καρδιές 

Προτάσεις 

Κολπική συμπίεση 

Παιδιατρική ενδοπρόθεση 

Θηλοειδής μυς 

Θάλαμος origami 

Άντληση Μέτρια Ικανοποιητική 

 

 

Το μέλλον της DCC με ίνες SMA 
 

 

Αν και το μέλλον δεν προδικάζεται, φαίνεται ότι η DCC θα ωφελήσει 

πολλούς καρδιοπαθείς μελλοντικά. Χάρις στην πρόοδο της τεχνολογίας 

και τη χύτευση ειδικών κραμάτων με μνήμη σχήματος, το ΤΜ για DCC 

μπορεί πλέον να αναπτυχθεί με τη βοήθεια των ινών SMA. Το ΤΜ 

βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Συσκευές ΤΜ με ίνες SMA έχουν 

περιγραφθεί αλλά μία συσκευή για κλινική χρήση δεν έχει ακόμα 

κατασκευαστεί. Για να αποκτήσει μια συσκευή ΤΜ κλινική χρησιμότητα 

πρέπει να διεξαχθούν αρκετές ακόμα έρευνες. Ο απώτερος στόχος είναι η 

ανάπτυξη ΤΜ από ίνες SMA που θα πλεονεκτεί συγκριτικά με τη 

μεταμόσχευση καρδιά ή με τις υπόλοιπες συσκευές MCS.  
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Αντίγραφα δημοσιευμένων εργασιών και poster 
 

 

 

«Συμβούλευε μὴ τὰ ἥδιστα, ἀλλὰ τὰ βέλτιστα» 

Σόλων 

 

 

 

 

Ακολουθούν αντίγραφα των 3 δημοσιευμένων εργασιών και του ενός 

poster που προέκυψαν μέχρι στιγμής από την παρούσα διδακτορική 

διατριβή. 

Το άρθρο με τίτλο «Διερεύνηση των Ινών SMA (Shape Memory Alloy) 

για την Ανάπτυξη Τεχνητού Μυοκαρδίου» 

(http://www.hcs.gr/magazine/32) δημοσιεύτηκε στην Ελληνική 

Καρδιολογική Επιθεώρηση, στο τεύχος Μαρτίου – Απριλίου, 2010. Η 

Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση είναι το επίσημο περιοδικό της 

Ελληνική Καρδιολογικής Εταιρίας. 

Το άρθρο με τίτλο «Study of shape memory alloy fibers for the 

development of artificial myocardium» 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20650828) δημοσιεύτηκε στο 

περιοδικό Hellenic Journal of Cardiology, στο τεύχος Ιουλίου – 

Αυγούστου, 2010. Το Hellenic Journal of Cardiology είναι το επίσημο 

περιοδικό της Ελληνική Καρδιολογικής Εταιρίας και διαθέτει Impact 

Factor. 

To poster με τίτλο «Artificial Myocardium made of SMA Fibers» 

(http://ismics.org/abstracts/2010/D77.cgi) παρουσιάστηκε στο 10o 

συνέδριο της ISMICS (International Society for Minimally Invasive 

Cardiothoracic Surgery) στο Βερολίνο της Γερμανίας, στις 16 – 19 Ιουνίου, 

2010. 

Το άρθρο με τίτλο «Beyond heart transplantation: potentials and 

problems of the shape memory alloy fibers in the treatment of heart 

failure» (doi: 10.1097/MAT.0000000000000054 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24469293) δημοσιεύτηκε στο 

περιοδικό ASAIO Journal, στο τεύχος Μαΐου - Ιουνίου, 2014. Το ASAIO 

Journal είναι το επίσημο περιοδικό της Αμερικανικής Εταιρίας Τεχνητών 

Εσωτερικών Οργάνων (ASAIO – American Society for Artificial Internal 

Organs). Είναι καταχωρημένο στο MEDLINE/PubMed και στο ISI 

Thomson με επίσημο Impact Factor 1,385 για το έτος 2013 και με 5 – 

year Impact Factor 1,376. 

 

 

 

 

 

http://www.hcs.gr/magazine/32
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20650828
http://ismics.org/abstracts/2010/D77.cgi
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24469293
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