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Seznam zkratek 
 

AFC - femoralis comunis (AFC) 

AFS - arteria femoralis superficialis 

AG - angiografie 

AP - arteria poplitea 

APF - arteria femoralis profunda 

AV ČR - Akademie věd České republiky 

CAD – Computer aided design 

CAE systémy 

CFD - Computational Fluid Dynamics 

CTA – Constant Temperature Anemometry 

ČVUT - České vysoké učení technické 

D - průměr trubice 

DMA - průměr tepny modelu 

DMG - průměr cévní náhrady modelu 

DOS – distal outlet segment 

FP - femoropopliteální bypass. 

γ&  – rychlost smykové deformace 

g - gravitační sila   

GP - membránové glykoproteiny 

h - výška pravé síně 

η – dynamická viskozita 

H – hematokrit 

IH - intimomediální hyperplazie 

LADOS - délka tepny v oblasti DOS 

LAPOS - délka tepny v oblasti POS 

LDA - Laser Dopller Anemometry 

LG - délka cévní náhrady modelu 

n - kinematická viskozita tekutiny 

P - hydrostatický tlak 

PIV - Particle Image Velocimetry  

POS - proximal outlet segment 
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PM – poměr průměrů 

PTA - perkutánní transluminální angioplastika 

PTFE - Polytetrauoroethylene 

Q – průtok 

ρ - hustota krve  

Re - Reynoldsovo číslo 

t – čas 

τ - smykové napětí 

UK - Universita Karlova 

UVP - Ultrasonic Velocity Profiling 

V -  rychlost  

Δv – rozdíl rychlosti ve vzdálenosti Δr 

VSM - vena safena magna  

WSS - smykové napětí na stěně tepny 

vWf - von Willebrabdův faktor 

1. LF a VFN - 1. Lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice 
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1. Úvod 

 
 

Je již dávnou minulostí, kdy se cévní výkony omezily pouze na podvaz 

poraněných cév či výdutí. Také mnoho času uplynulo od provedení prvního 

femoropopliteálního bypassu reverzní safénou. V současné době se výrazně posunula 

hranice možností prováděných cévních výkonů, díky komplexnímu medicínskému 

přístupu a tím se rekonstrukční cévní chirurgie přiřadila k základním lékařským oborům.

 Cévní chirurgie se také dostává více do popředí i díky rozmachu dalších oborů, 

jako je například diabetologie, kardiologie, onkologie. Spolu s rozvojem nových 

léčebných postupů a metod napomáhá následnému zlepšení kvality života a v některých 

případech i prodlužování průměrné délky života (například operace karotid, výdutí). 

Prodloužení délky života je však tím pádem spojeno s progresí některých patologických 

jevů ovlivňujících tepenný systém, ať přímo nebo nepřímo. To vede k podstatně 

závažnějším nálezům na tepenném systému a k výrazně technicky náročnějším operačním 

výkonům. Medicína kráčí vpřed mílovými kroky a možná za několik let i v oblasti cévní 

chirurgie budeme pátrat po genech, které ovlivňují postižení právě femoropopliteálních 

úseku.  

V současné době však víme, že významnou roli v onemocnění tepenného systému 

sehrává arterioskleróza. Anatomicky se táto cévní patologie může projevovat dvěma 

základními formami: obliterující a dilatující forma arteriosklerózy (1, 2). 

Typickým projevem degenerativního onemocnění tepenné stěny, zejména při 

postižení arteriosklerózou, je zúžení neboli stenóza. Projevuje se dvěma způsoby. 

Zúžením účinného průsvitu postižené tepny, nebo mění kvalitu cévní stěny.  

Další velmi častou patologií je uzávěr. Ten může vzniknout dvěma zcela odlišnými 

patofyziologickými mechanismy. Je to jednak akutní tepenný uzávěr a jednak pozvolný 

tepenný uzávěr na podkladě chronického onemocnění, kterým je opět v nemalém 

procentu arterioskleróza . 

V souvislosti s arteriosklerózou nesmíme opomenout ani výdutě, které mohou vznikat 

kdekoli v průběhu tepenného systému s predilekcí na subrenální oblast aorty. Vznikají 

nejčastěji na podkladě dilatační formy arteriosklerózy (3, 4, 21, 23).  

I když někteří skeptici po rozmachu angiologie a zavedení perkutánní 

transluminální angioplastiky (PTA) do praxe se domnívali, že cévní chirurgie bude mít 
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zejména na dolních končetinách rapidní úbytek výkonů, čas ukázal, že tomu tak není. 

Nadále zůstává jednou z možností léčby postižení periferního cévního systému provedení 

bypassu, kde se uzavřený nebo stenotický úsek tepny obchází náhradou z biologického 

nebo syntetického materiálu    (5, 6, 7, 16, 17, 22).  

Právě zavedení protetické cévní náhrady znamenalo výrazný zlom v rozvoji cévní 

chirurgie. Různý kalibr protetických náhrad umožnil provádět cévní rekonstrukce i 

oblastí, kde průměr autologních štěpů byl nedostačující. Zejména autologní žilní štěpy 

jako je například vena saféna magna (VSM), tak nejsou vyčerpány pro rekonstrukce tepen 

středního a velkého kalibru, ale jsou rezervovány pro rekonstrukce tepenného řečiště o 

malém průměru tepen, jakým je například koronární řečiště (8). Protetické náhrady však 

nejsou vhodné do oblastí řečiště s nízkými průtoky, kde by došlo k jejich uzávěru. Zde je 

metodou volby použití autologních žilních štěpů – VSM (9).  

Nicméně více než 25% bypassu selhává během prvního roku po provedené operaci a více 

než 50% se jich uzavře během 10 let (pravděpodobně na podkladě progrese 

arteriosklerózy). Stenóza, která následně vede k uzávěru a tím k selhání rekonstrukce se 

vyskytuje nejčastěji v oblasti anastomózy. V drtivé většině je příčinou stenózy 

intimomediální hyperplazie (IH). Tento patologický jev vede k selhání rekonstrukcí 

v průběhu prvního roku po provedení bypassu (10, 11, 12, 13).  

Nejčastější infrainguinální rekonstrukcí v podobě bypassu je femoropopliteální 

bypass – anastomóza mezi a. femoralis comunis a a.poplitea, buď nad nebo pod kloubní 

štěrbinou (14, 15, 18). Angiografickou a klinickou indikací k provedení 

femoropopliteálního bypassu je dlouhý uzávěr a.femoralis superficialis s nepřítomností 

proximálního pahýlu povrchní tepny, kde nelze provést perkutánní transluminální 

angioplastiku (PTA), pro nemožnost zavedení katétru do kalcifikované léze, kdy jediným 

řešením při krátkých uzávěrech může být subintimální rekanalizace tepny (19, 20).  

Původním impulsem k zahájení našeho výzkumu byla snaha o minimalizaci 

uzávěrů infrainguinálních rekonstrukcí do jednoho roku od provedení operačního výkonu 

a do jaké míry to může chirurg ovlivnit svoji technikou. Za předpokladu správného 

umístění distální anastomózy pod stenózu, správného natažení protézy, atd.  

 

Po formální stránce je práce členěna do šesti kapitol. Toto členění zachovává obsahové 

uspořádání obvyklé pro dizertační práce: 

1 Úvod  

2 Přehled o současném stavu problematiky 
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3 Cíl práce  

4 Materiál a metodika  

5 Výsledky dizertace  

6 Závěr, shrnutí výsledků 
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2 Přehled o současném stavu problematiky 

 

 
Ischemickou chorobu dolních končetin rozdělujeme na formu akutní (akutní 

končetinová ischémie) a formu chronickou. Pojmem periferní cévní onemocnění 

označujeme chronickou formu onemocnění. Periferní onemocnění tepen dolních končetin 

má široké spektrum příčin, které v konečném důsledku zapříčiní omezení chůze a tím 

způsobí postupnou invalidizaci pacienta. Nejčastěji postihuje osoby středního a vyššího 

věku. Prevalence výrazně stoupá s věkem. Postihuje přibližně 3 % osob starších jak 55 let, 

11 % starších jak 65 let, ale již 20 % starších jak 70 let (24). 

 

 
 

Obr.2.1 Schematické zobrazení anatomie tepen dolní končetiny  
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V úrovni sakroiliakálního skloubení se společná kyčelní tepna (a. iliaca comunis) 

rozděluje na větev: zevní a vnitřní (a. iliaca externa at interna). Zevní kyčelní tepna 

vydává typicky pouze dvě větve: a.circumflexa ilium profunda, a. epigastrica inferior. 

Poté probíhá tepna pod tříselním vazem a stává se tepnou stehenní (a. femoralis). Z a. 

femoralis odstupují tyto důležité větve: aa. pudendae externae, a. profunda femoris a 

a.descendens genicularis. Po odstupu a. profunda femoris pokračuje stehenní tepna jako a. 

femoralis superficialis až po výstupu tepny z Hunterova kanálu (canalis 

vastoadductorius), kdy její pokračování nazýváme podkolenní tepna (a. poplitea). Pod 

úrovní kloubní štěrbiny se podkolenní tepna větví na a. fibularis, a.tibialis anterior a a. 

tibialis posterior. Tyto větve se v oblasti nohy spojují a vytvářejí plantární oblouk.  

 
2.1 Femoropopliteální bypass 

Femoropopliteální bypass (obrázek 2.2) je jednou z nejčastějších chirurgických 

výkonů používaných při léčbě uzávěru povrchní stehenní tepny a nedostatečném 

kolaterálním oběhu v oblasti stehna (25). Uzávěr způsobuje při zvýšené potřebě dodávky 

krve a zejména kyslíku do oblastí končetiny pod uzávěrem vznik ischemických bolestí 

příslušné části končetiny. Nejčastěji se jedná o přítomnost bolesti do oblasti lýtka při 

chůzi po určité vzdálenosti. Tyto obtíže nazýváme klaudikačními bolestmi a vzdálenost, 

po které k těmto obtížím dochází nazýváme klaudikačním intervalem, obvykle udávaným 

v metrech (1, 24, 26).  

Princip postižení tepenného řečiště je poměrně jednoduchý a využívá poznatku, že 

obliterující arterioskleróza postihuje řečiště po určitých anatomických a funkčních 

úsecích. Většinou je tedy možné najít nepostižený, nebo jen minimálně postižený úsek 

pro provedení anastomózy s dostatečným přítokem krve do bypassu a dostatečnou 

kapacitou výtokového lože. Tento uzavřený či poškozený úsek tepny lze obejít  náhradou 

z biologického či syntetického materiálu (5, 6, 7, 16, 17, 22, 26, 27, 28, 29). Bližší 

rozdělení náhrad viz tabulka 1. 

Proximální anastomóza bývá zpravidla umístěna na společnou stehenní tepnu, 

distální je umístěna na popliteální arterii, a to budˇ v úseku nad kolenem, v úrovni kolene, 

nebo pod kolenem s ohledem na její kvalitu (distální anastomóza vždy pod stenózou na 

kvalitní část stěny tepny) a stav distálního řečiště (obrázek 2.2). 
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Distální anastomóza  femoropopliteálního bypassu je oblast, kde je výskyt změn 

v důsledku negativního vlivu krevního proudu ve smyslu intimomediální hyperplazie 

nejmarkantnější (10, 30, 31, 32, 33). 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Obr. 2.2. Provedení femoropopliteálního protetického bypassu s proximální anastomózou 

na arteria femoralis comunis a distální anastomózy vlevo na oblast proximální arteria 

poplitea, vpravo na distální arteria poplitea. 



 14

Tabulka 2.1. Rozdělení cévních náhrad 

 

 

 

Biologické 

tepenné 

žilní 

 

autotransplantáty

jiná tkáň (fascie, kůže aj.) 

tepenné 

žilní 

 

alotransplantáty 

jiná tkáň 

tepenné 

žilní 

 

xenotransplantáty

jiná tkáň 

Umělé 

neporézní sklo, kov, guma, umělá hmota aj. 

textilní      pletené 

tkané 

 

porézní (protézy) 

netextilní   lité 

Zvláštní druhy 

kombinované 
impregnace 

samonosná trubice 

biotechnologické  

 

 

 
 

 



 15

2.2 Typy cévních spojení 

Při provádění cévních rekonstrukcí se používají 3 typy cévních spojení 

(anastomóz), které jsou zobrazeny na obrázku 2.3. 

 

 

 
 

Obr. 2.3  

Typy cévního spojení. Vlevo: koncem ke konci (end-to-end); uprostřed: koncem ke straně 

(end-to-side); vpravo: stranou ke straně (side-to-side). 

 

 

2.2.1 Distální anastomóza 

Anastomóza (obrázek 2.3) je nejčastěji vytvořena přišitím konce cévní náhrady ke 

straně cílové tepny (a. poplitea). Tento typ cévního spojení se nazývá koncem ke straně 

(end-to-side) (34).  

Anastomóza je vytvořena v několika krocích: 

1.) Provedení arteriotomie v podélném směru na popliteální arterii obvykle v délce 

1,6-1,8 násobku průměru zvolené náhrady. Konec protézy se upravuje sestřižením 

nejčastěji ve tvaru písmene S (35), (obrázek 2.4). 

Vnitřní průměr a. poplitea se pohybuje okolo 4 - 6 mm. Přes padesát let se předává 

z pokolení na pokolení Szilagyiho závěr, že optimální poměr průsvitů - náhrada : céva je 
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1,6-1,7 : 1. Průměr cévní náhrady se tedy volí přibližně asi v rozsahu 6 - 8mm. Velikost 

arteriotomie do určité míry souvisí s úhlem napojení a velikostí průměru náhrady (36). 
2.) Protéza se připojuje k nativní tepně pomocí cirkulárního pokračujícího stehu 

z nevstřebatelného vlákna. Nevstřebatelné vlákno je užito z toho důvodu, že v oblasti 

cévního spojení nikdy nedochází ke srůstu a vytvoření pevného spojení jako je tomu 

například při poranění jiných tkání. Cévní náhrada a nativní tepna se dotýkají v místě 

spojení svojí vnitřní stěnou (34). 

3.) Protetická náhrada se v praxi nejčastěji napojuje na tepnu pod úhlem 45° plus 

minus větším nebo menším dle aktuálních možností v oblasti napojení a anatomické 

situace. 

4.) V případě dobrého distálního řečiště - výtok minimálně do dvou bércových 

tepen se užívá k provedení bypassu protetická náhrada. Umělá cévní náhrada se zpravidla 

používá s konstantním průměrem v celém rozsahu délky a to budˇ pletená polyesterová 

protéza impregnovaná kolagenem vrapovaná nebo nevrapovaná (obrázek 2.5).  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Obr.2.4  

Schéma úpravy konce cévní náhrady. Tři možné způsoby ukončení: 

sestřižení pod úhlem 45°, konkávní sestřižení a sestřižení do tvaru „S“. 
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Obr. 2.5 

Pletená polyesterová protéza impregnovaná kolagenem vrapovaná (nahoře) nebo 

nevrapovaná – litá protéza (dole). 
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Je ale možné použití protéz konického tvaru, které se směrem k anastomóze budˇ 

rozšiřují nebo zužují. V tomto případě se jedná o textilní a lité cévní protézy vyrobené 

z PTFE (Polytetrauoroethylene) (obrázek 2.6). 

 

 

                       
 

 

 

Obr.2.6 

Rozšiřující se litá PTFE cévní protéza . 

 

 

 
Mezi protézu a stěnu tepny v oblasti anastomózy lze vmezeřit žilní límec v podobě 

cirkulární plastiky, což se užívá při nedostatku žilních štěpů pro snížení negativního vlivu 

smykového napětí na stěnu tepny a to v podobě: Millerova límce, Taylorovy plastiky 

nebo St.Mary's žilní boty (obrázek 2.7) (37, 38, 39). 
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Obr. 2.7 V pořadí shora: Millerův límec, Taylorova plastika a St.Mary's bota. 
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Při špatném stavu výtokového lože – jedna bércová tepna, gracilní tepny, defekt je 

nejvhodnějším štěpem k provedení bypassu vlastní žilní štěp, nejčastěji vena saféna 

magna. Pokud jsou u pacienta vlastní štěpy k provedení rekonstrukce vyčerpány nebo 

došlo k infekci primárně našité protézy je možné užití štěpů autologních (z mrtvého 

dárce) (40, 41). 

Aby bylo dosaženo co nejoptimálnějšího výsledku, musí byt dodrženo několik zásad: 

1. Centrální anastomóza musí zajistit dostatečný přívod krve, a proto bezpodmínečně 

musí být našitá nad stenózu. 

2. Periferní anastomóza musí být naopak našitá vždy pod stenózu na řečiště 

s dostatečným výtokovým ložem. 

3. Dostatečně prostorný tunel pro náhradu, aby nedošlo k jejímu útlaku, při vytváření 

tunelu se musí postupovat obezřetně vzhledem k okolitým strukturám. 

4. Velice důležité je zvolit optimální úhel napojení. Nejčastěji se v literatuře udává 

jako optimální uhel 30° (1, 24). 

5. Správně vytvořit poměr sestřiženého průsvitu náhrady k vytvořené arteriotomii. 

V současné době je doporučován poměr 1,6 -1,7 : 1 (1, 24). 

6. Náhrada musí být implantována pod optimálním napětím a přísným zachováním 

podélné osy. 

 

 

2.3 Hemoreologie 

Hemodynamické síly působí na cévu komplexně. Tok krve je způsoben rozdílem 

tlaků mezi jednotlivými úseky krevního oběhu. Znamená to, že krev může proudit pouze 

z míst vyššího tlaku do míst tlaku nižšího. Tento tlakový gradient je generován srdcem a 

umožňuje toku krve překonat odpory v krevním řečišti, závislé na průsvitu cév, jejich 

délce a na viskozitě krve. Tlak krve je tedy považován za sílu odpovědnou za pohyb krve. 

Hydrostatický tlakový spád, jehož základní úroveň a směr určuje objemová a tlaková 

práce srdce, strukturální zformování cévního řečiště a viskózní vlastnosti krve (42).  
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Hydrostatický tlak je dán vztahem: 

 

P =  - ρ. g. h ( dynes/cm² ) 
 

P = hydrostatický tlak, ρ = hustota krve, přibližně 1056 gm/cm ³, g = gravitační sila, 980 

cm/sec², h = je přibližně výška pravé síně , cca 114 cm. 

 

Z fyzikálního hlediska tok krve charakterizují dva parametry: smykové napětí 

(shear stress) a smyková rychlost (shear rate) (43, 44, 45, 46, 47, 48). 

Smykové napětí je síla, která působí na jednotku plochy, deformuje ji a podporuje 

tok krve. Současně vyjadřuje tření mezi jednotlivými vrstvami proudící tekutiny a mezi 

tekutinou a stěnou cévy. Vzniká vlivem hydrostatického tlaku krve. Má úzký vztah 

k rychlosti toku krve a průsvitu cévy (58, 59). 

Smyková rychlost je rychlostní gradient mezi přilehlými vrstvami tekutiny. Klesá 

od cévní stěny směrem k luminu a současně se zvyšuje směrem k periférii cirkulace, t.j. 

největší je v kapilárách a nejnižší ve venulách. Je to vlastně opak rychlosti toku krve.  

Musíme si uvědomit, že kinetická energie objemové jednotky má rozměr tlaku. 

Vyplívá to se zákona o zachování energie pro objemovou jednotku kapaliny, t.j. 

z Bernoulliho principu. U kapalin nedochází k deformaci struktury, jako je to u pružných 

těles, ale k posuvu molekul a překonávání třecích sil. Rychlost jakou se kapaliny 

„deformují“ závisí od dynamické viskozity, neboli vnitřního tření. Tento koeficient 

úměrnosti, označován písmenem ŋ, je proměnlivá veličina v závislosti na teplotě, 

rychlosti krevního toku. 

Viskozita krve jakožto míra vnitřního tření v tekutinách je v cévách s rychlým 

prouděním přibližně dvakrát tak velká jako je rychlost plazmy a krev se tady chová více 

jako emulze než suspenze. Při zpomaleném toku krve se však viskozita značně zvýší a tím 

se značně změní reologické vlastnosti krve.  

Za zcela optimálních podmínek je proudění krve laminární. To znamená, že směr toku 

všech vrstev krve v cévě je rovnoběžný s dlouhou osou cévy. Elementy postupují 

souběžně, sice s různou rychlostí, ale od minimální při stěnách tepny až po maximální ve 

středu tepny (obrázek 2 .8).  
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Obr. 2.8 

Schematické znázornění postupu krevních elementů v průřezu cévou. 

 

 

Také uspořádání krevních elementů je dané. Koncentrace erytrocytů směrem do středu 

cévy roste a krevní plasma je na okraji cévy. Všechno se ale rázem změní, změnou 

smykového napětí, či změnou viskozity krve (51). 

Za fyziologické situace není membrána cévního endotelu v přímém styku s proudící krví, 

protože endotel má schopnost vylučovat glykosaminy a mukoproteiny (tzv. glykokalyx) 

s antitrombotickými vlastnostmi. Tato ochranná vrstva dělá endotel intaktním (52). 

V arteriích je endotel poměrně silný, má tloušťku 1 - 3 mm (v žilách jen 0,4 mm) (56). 

V arteriálním řečišti je proudění krve velmi intenzivní, a proto v místě, kde není 

„klasicky“ porušen endotel, se neuplatní „klasická“ aktivace deštiček, ale dochází 

k aktivaci deštiček zvýšenou smykovou zátěží. V místě zvýšené turbulence dochází 

k adhezi deštiček aktivovaných smykem k navázání na von Willebrandův faktor (vWf) 

(53, 54, 57). Ten se naváže na destičkové membránové glykoproteiny (GP) tvořené 

komplexem GP Ib-IX-V (CD 42a/CD 42b). Destičkový GP V je také vysoce afinitní 

k receptoru pro trombin. Toto je označováno jako tzv. „nepevná adheze“ deštiček 

aktivovaných „smykem“ (55, 56). V oblastech víru se již mění laminární proudění na 

turbulentní (krev proudí cévou ve směrech, které svírají s dlouhou osou cévy různé úhly i 

pravé), dochází ke změně tokových vlastností krve, odpor kladený krevnímu toku je 

zvětšen o tzv. rigidní odpor a vzniká riziko poškození cévního endotelu, zvýší se hladina 

f.VIII., fibrinogenu, které se navážou na erytrocyty, vzniká tzv. „ sludge“ fenomén, který 

zvýší viskozitu krve. 
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Všechno však bývá jinak, když dojde i k nepatrnému poškození cévní stěny. Nastartuje se 

proces, který se označuje jako intimomediální hyperplazie (49, 50). IH je tedy univerzální 

reakce cév na poranění, přičemž dochází k chronickým strukturálním změnám. Jde o 

abnormální migraci a proliferaci buněk hladkého svalstva  (24, 60). 

  
2.4 Hypotézy, základní rozdělení 

Úkolem teoretické části bylo také provedení literárních rešerší řešené 

problematiky, které bylo provedeno v rozsahu cca 300 prací, s následním provedením 

rozboru existujících hypotéz popisujících vztah mezi hemodynamikou a cévními 

nemocemi. Tyto hypotézy byly kategorizovány a konfrontovány s praktickými 

zkušenostmi. 

Celá řada hypotéz definuje různá kriteria pro vztah různého charakteru proudění a 

jeho účinek na cévní stěnu v místě cévního spojení: 

 Texon (1965) - Teorie nízkého tlaku: Zabývá se rozložením tlaku v zakřivení cévy 

a předpokládá gradient tlaku mezi vnitřní a vnější stěnou. V oblasti sníženého tlaku 

(vnitřní stěna) dochází k vtahování endotelu do krevního řečiště (61). Je otázkou dalšího 

výzkumu, je-li pokles tlaku dostatečný k rozvoji patologických změn. 

Fry (1968) - Teorie vysokého smykového napětí: Tato teorie předpokládá 

rozrušení buněk endotelu vlivem smykového napětí na stěně s následnými 

morfologickými změnami cévní stěny, které mohou ovlivnit transport hmoty přes vrstvu 

endotelu do stěny arterie (62, 63). Autor došel k závěru, že buňky endotelu se jeví 

normální pokud časově sprůměrované smykové napětí bylo nižší než 379 x 10-5 ± 85 x 10-

5 N/cm² 

Caro et al. (1971) - Teorie transportu hmoty závislého na smyku: 

Tato teorie předpokládá, že cholesterol nacházející se v cévní stěně difunduje do krevního 

řečiště, kde je krví odplavován. V oblastech vysokého smykového napětí je odplavováno 

více než v oblastech s nízkým smykovým napětím, kde je přebytečný cholesterol ukládán 

a způsobuje vznik a progresi ateromového plátu (64). 

Ku et al. (1985) - Oscilační smykový index: Při nestacionárním proudění 

dochází v některých místech, jako například v oblasti větvení či zakřivení, ke zpětnému 

proudění a díky tomu se mění smykové napětí na cévní stěně během srdečního cyklu od 

pozitivních hodnot k negativním. Ku navrhl oscilační smykový index a pokusil se jej 

korelovat s vývojem ateromu (65). 
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Kleinstreuer et al. (1991) – Teorie šířky pásma: Předpokladem je, že velmi 

nízké oscilační smykové napětí iniciuje aterosklerotické léze a nízké i vysoké smykové 

napětí na stěně přispívá k růstu útvarů plaku (66). 

Thubrikar et al. (1990) – Teorie tlaku a tahu na stěnu: Tato teorie 

předpokládá stav, kdy v oblastech, například ve větvení nebo v ohybu, bude působit 

transmurální tlak na plochy koncentrace napětí a bude tak zvyšovat tangenciální napětí. 

Zvýšené smykové napětí ovlivní hladké svalové buňky a buňky endotelu a to ve smyslu 

prostupnosti pro lipoproteiny s nízkou hustotou (67, 68). 

Hypotéz vyjadřujících se k vzájemnému vztahu hemodynamiky a cévní patologie 

na jejichž konci stojí selhání rekonstrukce je celá řada a jejich obsah, jak ukazují výše 

vybrané, je velmi rozmanitý. V zásadě můžeme ze souboru literatury provést naprosto 

základní rozdělení pro potřeby této práce, kde bylo nutné vymezit nejdůležitější 

parametry, které se podílí na selhání rekonstrukcí, a kterým se v následujících pasážích 

práce budeme věnovat s cílem ovlivnit tyto parametry tak, aby nedocházelo k vzniku a 

progresi vybrané cévní patologie. 

Mezi nejčastěji diskutovanými parametry v literatuře, které se podílí na selhání 

rekonstrukcí je smykové napětí na stěně tepny (WSS) v anastomóze (44, 45, 46, 47, 69, 

70, 71). Z toho důvodu bylo smykové napětí (WSS) vybráno jako hlavní optimalizační 

parametr při řešení problematiky naší práce v oblasti distální anastomózy proximálního 

protetického femoropopliteálního bypassu. Základem bylo popsat jaké rozmezí hodnot 

WSS je ještě přijatelné pro cévní stěnu a jaké hodnoty ať nízké nebo vysoké již vedou ke 

spuštění dějů vedoucích k poškození buněk cévní stěny nebo progresi intimomediální 

hyperplazie (72, 73). 
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3 Cíl práce 
 

 

Obecným zadáním předložené dizertační práce je příspěvek k optimálnímu 

způsobu revaskularizace infrainguinálních rekonstrukcí. Konkrétní oblastí našeho zájmu 

byla distální anastomóza protetického femoropopliteálního bypassu, která je místem 

nejčastějšího selhání těchto rekonstrukcí. Na selhání rekonstrukce se v znační míře podílí 

nově vzniklé hemodynamické mechanismy, které vzniknou po našití bypassu. Proto jsme 

si jako cíl naší práce stanovili optimalizovat cévní spojení infrainguinálních 

rekonstrukcí distální end-to-side anastomózy z hlediska hemodynamiky a tím 

minimalizovat negativní vliv dynamiky proudění na cévní stěnu a krev, díky čemuž 

předpokládáme, že se sníží procento selhání bypassu. 

 

Dílčí cíle práce byly: 

Rozbor jednotlivých hypotéz popisující vztah mezi hemodynamikou a cévními 

patologiemi v oblasti cévního spojení. Na základě tohoto rozboru jsme vybrali 

optimalizační parametry, podle kterých jsme  posuzovali proudění. 

Provedení vlastních klinických měření v femoropopliteální oblasti, které jsou 

nejčastějším místem, kde jsou prováděny cévní rekonstrukce v podobě bypassu pro 

stenózu nebo uzávěr. Tato klinická měření sloužila jako podklady k vytvoření modelů 

cévního spojení a jejich požadované geometrie tak, že modelová měření odrážela reálnou 

situaci v anastomóze u nemocných s ischemickou chorobou tepen dolních končetin. 

Vybudování experimentální tratě, která byla schopna simulovat proudění krve 

v modelovaných místech včetně pulzačního charakteru proudění. 

Provedení série kalibračních měření pro nepulzatilní a pulzatilní charakter 

proudění metodou Particle Image Velocimetry (PIV, jedna z nejmodernějších metod 

zviditelnění proudění pomocí laserové roviny) a Laser Dopller Anemometry (LDA, 

metoda měřící rychlost pomocí laserového paprsku) pro srovnání proudových 

charakteristik (smykové napětí, prostorový a časový gradient smykového napětí, intenzita 

turbulence,...). Následně jsme vytvořili a provedli počítačové simulace – výpočtů, které 

umožnili snížit počet proměřovaných modelů.  

Ověření vybraných proudových charakteristik, optimalizačních parametrů na 

vybraných typech vytvořených modelových situací. 
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Určení kritických oblastí distální anastomózy femoropopliteální protetické 

rekonstrukce, kde dochází ke stenózám a následně uzávěru v důsledku negativního 

působení hemodynamiky. 

Porovnání namodelovaných situací s reálnou situací provedené femoropopliteální 

protetické rekonstrukce. 

Navržení modifikace operačního postupu  pro vytvoření optimálního cévního 

spojení stran eliminace negativního působení hemodynamiky. 
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4 Materiál a metodika 
 

Vzhledem k velkému rozsahu problematiky byla nezbytná spolupráce lékařského i 

nelékařského-technického týmu odborníků z několika institucí: 

1. ČVUT, Fakulta strojní, Ústav mechaniky tekutin a energetiky 

2. Ústav pro hydrodynamiku AV ČR a Ústav termomechaniky AV ČR v Praze 

3. II. Chirurgická klinika, kardiovaskulární chirurgie 1. LF a VFN v Praze 

Metodika práce se skládá ze čtyř částí, které na sebe postupně navazují a vzájemně 

se prolínají:  

4.1 Klinická příprava k sestavení modelu 

4.2 Doporučení pro numerické modelování a experimentální část 

4.3 Numerické zpracování 

4.4 Experimentální část 

 

4.1 Klinická příprava k sestavení modelu 

 

4.1.1 Vytvoření vlastní databáze pro výchozí data 

Zaměřili jsme se na oblast infrainguinálních rekonstrukcí, které jsou prováděny 

v největším měřítku. Abychom nepřejímali data z předchozí literatury, provedli jsme 

škálu klinických měření, které vedly k vytvoření vlastní databáze, jejíž data byla následně 

použita k vytvoření experimentálních i matematických modelů. 

Zadáním úkolu bylo prověřit relevantnost údajů v literatuře týkajících se rozměrů 

tepen a průtoků v těchto tepnách.  

Provedli jsme jednak : 1. sonografické měření rozměrů vybraných tepen a rychlosti 

proudění v těchto tepnách 

2. peroperační měření průměru vybraných tepen. 

 

1. Sonografické měření tepen 

Sonograficky byl vyšetřen soubor 50-ti probandů bez patologie na cévním řečišti 

s cílem zjištění zevního a vnitřního průměru vybraných tepen a dále měření rychlostí 

(časově střední hodnota) v těchto tepnách. Hmotnost vyšetřených probandů byla mezi 75-

85 kg a výška se pohybovala v rozmezí 170 -180 cm. 
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Vybrané tepny : arteria femoralis comunis (AFC), arteria femoralis superficialis 

(AFS), arteria femoralis profunda (APF) a proximální arteria poplitea (AP). 

Z těchto naměřených parametrů jsme následně vypočítali průtok jednotlivými 

tepnami, což bylo nutné pro přípravu vlastního experimentu. Rozdíl mezi zevním a 

vnitřním průměrem se pohyboval řádově 1,1 mm ± 0,2 mm. Vzhledem k velmi malé 

diferenci mezi vnitřním a zevním průměrem tepen při sonografickém měření a možné 

chybě vzhledem k limitaci sonografického přístroje jsme se zaměřili především na vnitřní 

rozměr tepny, jehož měření bylo podstatně přesnější. Sonografické vyšetření probíhalo na 

přístroji GE Medical Systems (GE Healthcare LOGIQ E9) vaskulární sondou 3-9 MHz. 
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Tabulka 4.1 . Sonograficky naměřené rychlosti versus literární údaje 

 

 

Zprůměrované 

hodnoty 

Naměřené 

hodnoty 

proudění  

(cm/s) 

 

II.chirurgická 

klinika VFN 

Hodnoty 

literatura 

(cm/s) 

Doplerovská 

ultrasonografie. 

Schering 1998 

Hodnoty literatura

(cm/s) 

Peripheral Vascular 

Sonography 

Joseph F. Polak 

2.edition 

Lippincott 

Williams&Wilkins 

2004 

Arteria 

femoralis 

comunis 

98 114 ± 24,9 90-140 

Arteria 

femoralis 

superficialis 

86 90,8 ± 13,6 
70-110 

 

Arteria 

femoralis 

profunda 

63 73,6 ± 14,1 60-90 

Arteria poplitea 52 68,8 ± 13,5 50-80 
 

 

. 
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2. Peroperační měření tepen 

Anatomické poznámky a metodika peroperačního měření tepen 

Preparaci femorální tepny jsme začali podélným řezem distálně v délce 8-10 cm lehce 

laterálně od středu tříselního vazu. Femorální tepna je uložena v trigonum femorale, 

ohraničeném ligamentum inguinale, m.sartorius a m.adductor magnus (obrázek 4.2). 

Prostor, ve kterém se tepna spolu s dalšími strukturami nachází označujeme fossa 

iliopectinea. Ta je vymezena distálním okrajem m. iliopsoas a m. pectineus. Dále 

v preparaci jsme postupovali podél mediálního okraje m. sartorius a m. iliopsoas, aby 

nedošlo k poranění lymfatických uzlin, které leží často nad průběhem arteria femoralis. 

Ostrou preparací jsme pronikli až k hluboké fascii, kterou jsme podélně protnuli. 

Společnou femorální tepnu jsme preparovali spolu s jejími magistrálními větvemi: arteria 

femoralis superficialis a arteria profunda femoris. Oddělili jsme stehenní žíly a přistoupili 

k měření průměru 2 cm nad bifurkací. Výše zmíněné větve jsme taktéž měřili ve 

vzdálenosti 2 cm od bifurkace při systolickém tlaku v rozmezí 120 – 140 mmHg. Měření 

jsme prováděli pomocí posuvné sterilní šuplery. Tyto hodnoty s přesností na desetiny 

milimetru jsme zapsali do předem přiloženého protokolu peroperačního měření rozměrů 

tepen. Následně jsme provedli preparaci proximální a. poplitea z mediálního přístupu 

(obrázek 4.3) a opět změřili průměr tepny 2-3 cm po výstupu z Hunterova kanálu. 

Nakonec jsme přistoupili k provedení vlastního výkonu femoropopliteálnímu 

proximálnímu bypassu. 

 

 

 



 31

 
 

 

 

 

 

Obr. 4.2 Schéma preparace arteria femoralis comunis, jejich větví a dalších struktur ve 

fossa iliopectinea 
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Obr. 4.3 Preparace proximální arteria poplitea z mediálního přístupu.  
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Ukázka protokolu měření 

 

Místa měření :  AFC – arteria femoralis comunis, AFS – arteria femoralis superficialis 

AFP – arteria femoralis profunda , AP – arteria poplitea 

 
Pacient číslo AFC AFS APF AP výška váha

Peroperační měření průměru (mm)       

Sonografické měření vntitřního průměru tepen 

(mm) 

      

Sonografické měření rychlosti (cm/s)       
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Při porovnání peroperačních a sonografických měření s literárními údaji jsme došli 

k závěru, že průměrné velikosti tepen měřené oběma metodami se významně neliší ani 

v porovnání s údaji literárními. Není tomu diametrálně jinak ani v případě naměřených 

rychlostí ve vztahu s údaji v literatuře (74,75,76). 

Celkem byl vyšetřen soubor 50 pacientů.Výsledky měření v jednotlivých místech 

pro potřeby experimentu a jejich porovnání s literárními údaji shrnuje tabulka 4.2 

 

Tabulka 4.2 Měření rozměrů vybraných tepen peroperačně, sonograficky, versus literární 

údaje. 

 

Zprůměrované 

hodnoty 

Naměřené 

hodnoty 

peroperačně 

(cm) 

 zevní rozměr 

II. chirurgická 

klinika VFN 

Naměřené 

hodnoty 

sonograficky  

(cm) 

vnitřní rozměr 

II. chirurgická 

klinika 

Hodnoty udávané 

v literatuře 

 

 (cm) 

vnitřní rozměr  

Doplerovská 

ultrasonografie. 

Schering 1998 

Arteria 

femoralis 

comunis 

0,78 0,81 0,92    ±  0,13 

Arteria 

femoralis 

superficialis 

0,53 0,56 0,60    ±  0,12 

Arteria 

femoralis 

profunda 

0,42 0,42 0,54    ±  0,11 

Arteria poplitea 0,59 0,61 0,52    ± 0,11 



 35

4.1.2 AngioCT v 3D 

 

 

 

 
Obr.4.4 AngioCT 

 

Pro zhotovení vlastních modelů anastomózy bylo nutné mít jasnou představu o 

„charakteru anastomózy“ i v 3 - rozměrné soustavě. To jest o jejím tvaru, velikosti, 

deformování krevním proudem, atd. 

Proto jsme provedli u 20-ti pacientů s již našitým femoropoplitálním bypassem 

angioCT vyšetření v 3D zobrazení, které nám poskytlo prostorovou představivost o 

provedení vlastní anastomózy ( obrázek 4.4).  
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Digitální data z CT angiografie, byly následně zpracovány a informace použity pro 

počítačové/matematické modelování cévního spojení v programu Fluent (77) (obrázek. 

4.5). 

 

 
 

 

Obr. 4.5 Geometrie modelu cévního spojení - matematického zpracování CT obrazu 

anastomózy a převedení do počítačové podoby pro potřeby modelování (Převzato se 

souhlasem autora z: Jan Matěcha, Vliv velikosti průměru cévní náhrady na proudění 

kapaliny v modelu end-to-side distální anastomózy tepenného bypassu dolních končetin – 

disertační práce, 2009). 
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4.2. Doporučení pro numerické modelování a experimentální část 

 

 

Na základě zpracování dat předchozích měření a literárních údajů jsme vydali 

doporučení pro matematické modelování a experimentální část, s cílem sledovat některé 

hemodynamické parametry a charakter proudění v daných oblastech distální anastomózy. 

 

4.2.1 Výběr optimalizačních parametrů 

V každém časovém okamžiku dochází ke změnám vlastností krve – hustoty, 

viskozity (podle hydratace či dehydratace organismu), obsahu dalších elementů a složek, 

které jsou krvi transportovány. Proto bylo nesmírně náročné vybrat nějaký ideální stav, 

který by byl základem pro vytvoření modelových situací. Proto hemodynamický výzkum 

jednotlivých částí kardiovaskulárního systému probíhá na zjednodušených modelech a to 

platí i v našem případě pro matematické modely i námi prováděné experimenty situací 

distálního spojení protézy na popliteální tepnu. 

Proudění v oblasti anastomózy a bezprostředně za ní po směru toku je závislé na 

geometrii anastomózy a na charakteru proudění v anastomóze (78, 79). Na základě 

rozboru hypotéz popisujících  vztah mezi hemodynamikou a cévní patologií 

v anastomóze, jsme se při optimalizaci tvaru cévního spojení zaměřili na tyto parametry: 

úhel napojení, délka anastomózy, poměr průřezů náhrady a cílové tepny, vliv 

nestacionarity proudu - pulzatilní proudění. 

Smykové napětí je bezesporu jedním z významných faktorů ovlivňujících 

vzájemné působení krve jako tekutiny, krevních elementů a cévní stěny. Významnou 

měrou se spolupodílí na poškození cévní stěny zejména v oblasti distální anastomózy 

bypassu. Z toho důvodu bylo smykové napětí vybráno jako jeden z optimalizačních 

parametrů při řešení problematiky v oblasti distální anastomózy bypassu (30, 43 – 47, 80). 

Viskozita krve závisí na vztahu mezi smykovým napětím a rychlosti smykové 

deformace. Tento vzájemný vztah je vyjádřen konstitutivním vztahem popisujícím 

vlastnosti tekutiny. V případě, že závislost mezi smykovým napětím a rychlosti smykové 

deformace je lineární, je chování tekutiny popsáno newtonským zákonem viskozity (81). 

Hodnota rychlosti smykové deformace je tím vyšší čím je větší rychlost dvou 

sousedních vrstev krevního proudu (obrázek.4.6). Při vysoké hodnotě rychlosti smykové 

deformace se nenewtonské chování krve velmi přibližuje chování newtonské tekutiny.  
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V tekoucí kapalině s laminárním prouděním dochází k vnitřnímu tření mezi 

vrstvami kapaliny a rychlost proudění klesá od středu směrem ke stěnám cévy (74, 75, 

82). 

Pro kalibr tepen pohybující se kolem 6 - ti mm se nenewtonské chováními tekutiny 

přibližuje vlastnostem tekutiny s newtonovskými vlastnostmi. V případě tepen kalibru 

pod 1 mm, kde se průměr tepny začíná blížit průměru krevních elementů, se začíná 

projevovat nenewtonské chování krve. 

 

 

 

 
 

 

 

Obr.4.6 Newtonův zákon: τ − smykové napětí, η – dynamická viskozita, γ&  – rychlost 

smykové deformace, Δv – rozdíl rychlosti ve vzdálenosti Δr. 

 

4.2.2 Doporučení pro výstavbu experimentálního modelu 

Z předchozích měření a literárních údajů jsme zvolili následující parametry pro 

vytvoření experimentálního modelu:  

• Cílová tepna bude o průměru 6 mm - vycházeli jsme z naměřených údajů, kde 

průměr proximální arterie poplitea byl 6 mm. 

• Na tento průměr tepny budou napojené cévní protézy velikostí 5, 6 a 7 mm pod 

úhlem 60°, 45° a 25°. 

• Dalším stanoveným parametrem byl průtok - charakteristiky proudu jsou také 

zásadně ovlivněny průtokem. Medicínsky nejzajímavější v oblasti 
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femoropopliteálního bypassu jsou tři kategorie průtoku : 80 ml/min, 200 ml/min a 

500 ml/min, které odpovídají klidovému stavu, pomalé chůzi a běhu (obrázek 4.7).  

 

 

 
Obr.4.7 

 Závislost průtoku na čase, která byla zvolena jako podmínka na vstupu pro simulovaní 

proudění v distální anastomóze femoropopliteálního bypassu.  

 

• Tlakový rozdíl nemá přímí vliv na tvorbu IH, ale tím že dochází k víření proudu 

v oblasti anastomózy dochází ke zvětšení tlakové ztráty . Jeho hodnota se zvětšuje 

v případě většího víření proudu . Proto snaha o snížení víření a maximalizaci 

laminarity proudu v oblasti anastomózy. 

• Délka vytvořeného a sledovaného modelu distální anastomózy podle obecných 

zkušeností vychází z informace nejčastějších míst výskytu IH, která vzniká na 

přední straně cílové cévy do vzdálenosti 15 - 20 mm od špičky napojení, v menší 

míře také na stěně zadní, ale to do vzdálenosti o něco kratší (72, 73). 
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4.2.3 Pracovní kapalina  

Vzhledem k tomu, že krev je nenewtonská tekutina s velmi složitými 

termofyzikálními vlastnostmi (obrázek 4.8) bylo nelehkým úkolem, jakou tekutinu zvolit, 

aby její vlastnosti se co nejvíce podobaly krvi. 

 

 

 
 

 

Obr.4.8 

Nenewtonské vlastnosti lidské krve.  

Vlevo: závislost viskozity na rychlosti smykové deformace a hematokritu  

Vpravo: závislost viskozity krve na smykové rychlosti a teplotě.  

(černá - krevní suspenze, modrá - krev bez fibrinogenu, červená - krvinky v Ringerově 

roztoku, H - hematokrit).  

  

Pracovní kapalina dále musela splňovat několik podmínek :  

1. průhledná s vhodným indexem lomu, blízkým materiálu modelu 

2. kapalina nesmí narušovat materiál trati 

3. viskozita musí vyhovovat požadavkům fyzikálního modelování 

Empiricky byly uvažovány jako náhražka krve dvě pracovní tekutiny: 64 % roztok 

NaI a vodný roztok. Tyto dvě varianty pracovní tekutiny byly voleny z důvodu vhodnosti 

jednotlivého media pro daný typ metody měření, které budou probíhat v experimentu 

(82). 
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4.2.4 Značkovací částice 

Jako značkovací částice přicházeli v úvahu polyamid, pokovené skleněné kuličky, 

dřevěné částice, mléko, fluorescenční částice. Jejích nezbytným požadavkem bylo, aby 

jejich hustota byla téměř identická s hustotou pracovní kapaliny a současně sledovaly 

pohyb pracovní kapaliny. Nakonec jako nejvhodnější se zdály být polyamidové a 

fluorescenční částice, kde jejich ozáření monochromatickým světlem umožnilo 

zaznamenat světlo odražené částicemi, s nutným odfiltrováním odrazů od stěny. 

Jako pracovní kapalina byla nakonec vybrána voda s polyamidovými částicemi o 

průměru 20 µm jakožto značkovací částice. Kapalina byla osvětlována červenou 

laserovou diodou s vlnovou délkou 660 nm. Paprsek byl následně veden válcovou 

čočkou, která vytvářela laserový list. Přidané částice byly snímány kamerou NanoSense 

Mk III s vysokorychlostním zesilovačem obrazu. 

 

4.2.5 Teorie podobnosti 

Charakter proudu je za optimálního stavu laminární. To znamená, že všechny 

elementy postupují souběžně, ale různou rychlostí, od minimální – při stěně , až po 

maximální , která se vyskytuje uprostřed cévy. To znamená, že zvětšující se rychlostí 

krevního proudu laminární proudění přechází do proudění turbulentního. 

Různá velikost Reynoldsova čísla (Re) v experimentu umožňuje modelovat různé 

hodnoty průtoku krve anebo různé stavy vizkozity krve. Pro stavy klidu chůze a běhu tedy 

pro různé průtoky byly stanoveny: 

 

Re.......500  

Re.......1000 

Re........1400 

 

Pro potřeby hydrodynamického modelu anastomózy v experimentu bylo využito 

teorie podobnosti, která pro případ stacionárního proudění říká, že proudění je podobné 

tehdy, když jsou shodné hodnoty Reynoldsova čísla modelovaného případu (člověk) a 

modelu (experiment). Reynoldsovo číslo je definované vztahem: 
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η
ρ DVR .

=  

Kde D je průměr trubice, V je rychlost a η je kinematická viskozita tekutiny a .ρ je 

hustota kapaliny (42). 

 

 

4.2.6 Modely 

Posledním problémem bylo z jakého materiálu bude vyroben model. Byla 

navrhnuta  varianta postupu výroby modelů založená na technologii vytavitelného 

(ztraceného) vosku. Technologický postup (obrázek 4.10) je podrobně popsán v literatuře 

(83). Tato technologie umožňuje vyrobit modely se širokou variabilitou tvaru dle 

matematického modelu vytvořeného v 3D CAD systéme (Solid Edge). S ohledem na 

vybranou technologii výroby byl pro každou zvolenou geometrii vytvořen 3D 

matematický model dutiny a na jeho základě byla vyrobena jádra z materiálu PA 2200 

metodou rapid prototyping u externí firmy. Každé jádro bylo ručně opracováno 

broušením, barvením, lakováním a leštěním. Jádro bylo zaformováno do lukoprenu, čímž 

se vytvořila forma pro voskové jádro, které bylo umístěno do nádoby, a následně zalito 

materiálem Translux D150. Po vytvrzení byly odstraněny stěny nádoby a připojené 

trubice, což vyžadovalo  nutné opracování jejich vstupů. Tak vznikl model požadovaného 

tvaru dutiny, vytvořený v tělese, s rovnými stěnami a s optimálními optickými 

vlastnostmi (84). 

Po stanovení výše uvedených podmínek jsme mohli přistoupit k samotnému 

vytvoření experimentálních a matematických modelů.Opět pro maximální zjednodušení 

byl zvolen případ, kdy je úplný uzávěr AFS a tedy nulový přítok z nativního řečiště nad 

místem anastomózy (POS). Jediným přítokem do AP proximalis. je tedy jen protetická 

rekonstrukce (obrázek 4.9) 
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Schéma vytvořeného modelu a místa sledování 

 

 
 

Obr. 4.9  Distální anastomóza FP bypassu - velikost nativní tepny, protézy a úhlu 

napojení 

 

 

 

 
 

 

Obr. 4.10 Postup výroby modelu. (Převzato se souhlasem autora z: Jan Matěcha, Vliv 

velikosti průměru cévní náhrady na proudění kapaliny v modelu end-to-side distální 

anastomózy tepenného bypassu dolních končetin – disertační práce, 2009) 
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4.3. Numerické zpracování 

Numerické zpracování bylo nedílnou součásti projektu, protože umožnilo 

matematické řešení proudění a počítačové modelování situací toho, co se děje 

v anastomóze při průchodu krevního proudu. Vlastní matematické modelování vybraných 

situací probíhalo v programu Fluent. 

FLUENT je moderní CFD (Computational Fluid Dynamics) program umožňující 

komplexní řešení úloh z oblasti proudění. Řešit je možno vnitřní i vnější obtékání, v 

laminární i turbulentní oblasti, výpočty vícefázového proudění, proudění s volnou 

hladinou. Program umožňuje jak stacionární, tak i nestacionární analýzu 2D i 3D 

problémů a následnou kvalitní vizualizaci výsledků. Program obsahující fyzikální modely 

postihující široké možnosti potřebné k modelování proudění, turbulence.. 

Numerická simulace byla provedena celkem na devíti modelech. Vyhodnocení a 

zpracování dat, umožnilo věrné modelování dané situace v experimentu. Dále umožnilo 

vzhledem k velké časové a finanční nákladnosti vybrat jen ty situace v anastomóze, které 

se jeví jako patologické stran negativního působení hemodynamiky a jejich následné 

ověření v experimentální části práce. Výsledky numerických řešení byly průběžně 

vyhodnocovány a porovnávány s výsledky experimentu. 

 

4.3.1 Geometrie modelů 

Geometrie modelů anastomózy byla vytvořena v 3D CAD programu (Solid Edge 

verze 19). Délka trubice cévní náhrady i tepny v oblasti POS a DOS byla zvolena stejné 

délky (100 mm) což umožnilo zjednodušené řešení, jen v jedné rovině (obrázek 4.11. 

vlevo). 
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Obrázek 4.11 

 Vlevo - Označení rozměrů modelu pro numerickou simulaci: DMG - průměr cévní náhrady 

modelu, DMA - průměr tepny modelu, LG - délka cévní náhrady modelu, LAPOS - délka tepny 

v oblasti POS, LADOS - délka tepny v oblasti DOS 

Vpravo - Pojmenování hranic oblasti pro okrajové podmínky: 1 - tepna, 2 – cévní 

náhrada, 3 - zadní uzavřená část tepny v oblasti POS, 4 - vstup, 5 - výstup, 6 – rovina 

symetrie. 

 

4.3.2 Síť 

Síť byla vytvořena v preprocesoru Gambit (verze 2.4.6), do kterého byla 

importována geometrie anastomózy (obrázek 4.12). V blízkosti stěn byla vytvořena 

jemnější síť s ohledem na vyhodnocované smykové napětí na stěně(84). 

Podrobněji je numerická simulace zpracována spoluřešitelmi z ČVUT, Fakulta strojní, 

Ústav mechaniky tekutin a energetiky  

. 

 

 
 

Obr. 4.12 Ukázka detailu sítě: a - síť v rovině symetrie, b - síť na výstupu, c - síť 

v řezu v místě spojení. 
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4.4 Experimentální část 

 

Před samotným zahájením experimentální části bylo nutné stanovit metody 

určování smykového napětí jakožto hlavního optimalizačního parametru. 

Nakonec byly vybrány dva způsoby detekce:  
 

1. nepřímo - vyhodnocení naměřeného průběhu rychlosti 

2. přímo - pomocí speciálních sond (CTA – Constant Temperature Anemometry) 
 

Naměřené rychlostní profily umožňují vyhodnotit smykové napětí. Při měření 

rychlosti proudící tekutiny byly preferovány neinvazivní metody, které neovlivňují proud. 

Pro tato měření se používají nejčastěji následující metody: 
 

a) Ultrasonic Velocity Profiling (UVP) 

b) Laser-doppler Anemometry (LDA) 

c) Particle Image Velocimetry (PIV). 
 

 

Při použití metody UVP byla rychlost měřená pomocí ultrazvuku (86, 87). Kdežto 

LDA a PIV patří mezi optické metody a měří rychlost pohybu částic přidaných do 

pracovní kapaliny v modelu. LDA, metoda měřící rychlost pomocí laserového paprsku 

(88, 89). Po kalibračních měřeních na pracovišti ÚH AV ČR a porovnání těchto metod, 

jako nejvhodnější metoda pro oblast hemodynamického experimentu se  ukázala PIV 

metoda (90,91). PIV nerozrušuje proudění, umožňuje změření okamžitého rychlostního 

profilu v dané rovině najednou. Kdežto LDA měří rychlost postupně v jednotlivých 

bodech, UVP v přímce. 

Měření metodou PIV je nejpřesnější a nejméně časově náročné.  

Stereo PIV je metoda, která vyhodnocuje pohyb částic dokonce v 3D obraze. 

 

4.4.1. Metoda PIV (Particle Image Velocimetry) 

Princip metody: Jako zdroj světla byla použita laserová dioda, z které světlo 

procházelo přes půlkulatou čočku, a tak vytvořilo rovinu „řezu“ modelem (obrázek 3.13). 

V této rovině jsou částice osvětleny tak, že odrážejí dostatek světla, které je zachyceno 

kamerou umístěnou kolmo k této rovině. 
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Obr.4.13 Princip metody PIV.  

 

 

 4.4.2 Vytvoření experimentální tratě 

Schéma experimentální tratě ukazuje obrázek 3.14. Pulzatilní proudění bylo 

vytvořeno spojením stacionárního a oscilačního toku pracovní kapaliny. Stacionární tok 

kapaliny byl vytvořen tlakovým spádem mezi tlakovou nádobou o objemu 500 litrů a 

nádobou s přepadem. Potřebný tlak v tlakové nádobě byl vytvořen kompresorem a 

udržován redukčním ventilem. 

Oscilační tok byl vytvářen pístovým pulzátorem. Tak dochází ke směšování stacionárního 

a oscilačního proudění a tím je vygenerován pulzatilní tok kapaliny, který přichází do 

měřící tratě s implementovanným modelem anastomózy. Za modelem anastomózy je 

kapalina odváděna do nádoby s přepadem pro udržení stálé hladiny kapaliny. Z této 

přepadové nádoby je kapalina odvedena do zásobníku na kapalinu, který má potřebný 

objem pro naplnění tlakové nádoby. Mezi pulzátorem a modelem anastomózy je umístěna 

trubice o délce 2 m. Délka odpovídá stonásobku charakteristického rozměru, což je 



 48

 průměr cévní náhrady - protézy modelu, aby došlo k vyvinutí rychlostního profilu před 

vstupem do modelu anastomózy. 

Model (obr. 4.15) je umístěn v měřícím prostoru vytvořeném z hliníkových 

profilů, které umožňují vzájemné umístění modelu anastomózy, světelného listu laseru 

osvětlující částice procházející anastomózou a kamery zaznamenávající pohyb částic 

v anastomóze, v požadovaných polohách vůči sobě. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Obrázek 4.14 Schéma experimentální tratě. 1 - generátor pulzů, 2 - tlaková nádoba, 3 - 

čerpadlo, 4 - kompresor, 5 - model bypasu, 6 - turbínový průtokoměr, 7 - tlakové snímače, 

8 - průtokoměr, 9 - koncová nádoba s přepadem, 10 - zásobník pracovní tekutiny, 11 - 

redukční ventil. 

 

 

 



 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr.4.15 Schéma měřícího prostoru. konstrukce, kamera, dioda, traverzer a detail 

připojení modelu do experimentální tratě. 
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Obrázek 4.16 Obrázek měřící tratě. 

 

 

 
 

Obr.4.17  Na schématu je zvýrazněna měřená oblast . 

 

 

4.4.3 Vlastní měření a vizualizace 

Při zahájení vlastního experimentu je spuštěno proudění pracovní kapaliny přes 

příslušný vřazený model cévního spojení. Dochází zde k unášení polyamidových částic 

vodním proudem skrz anastomózu a je zahájeno vlastní měření pomocí metody PIV. 
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Kamerou se snímá situace v anastomóze v daných časových okamžicích při 

průchodu částic při toku tekutiny (v tomto případě vody) a tyto snímky se ukládají do 

paměti počítače, kde jsou dále zpracovávány a upravovány. Tato provedená úprava slouží 

pro vytvoření vizualizace (obrázek 3.18). V počítači se skládají do jednoho snímku, který 

názorně naznačuje proudění ve sledované oblasti. Z velikosti posunu částic mezi 

jednotlivými snímky a při znalosti času mezi snímky můžeme vypočítat rychlost pohybu 

těchto částic. Tato metoda umožňuje měření rychlostního pole v požadovaném okamžiku 

periody a synchronizaci naměřeného rychlostního pole s daty naměřenými tlakovými 

snímači.  

 

 

 

 

 

Snímek v čase t 

 
Snímek v čase t + t 
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Obr 3.18 Měření rychlosti proudění a vytvoření obrazu rychlostního pole pomocí metody 

PIV.Vzniklé rychlostní pole, kde vektory rychlosti vznikly spojením pohybu částic v čase 

t a t+t 

 

 

Smykového napětí v anastomóze bylo zaznamenáváno, jak přímím měřením 

pomocí speciálních sond CTA, tak vypočítáno a měřeno při numerické simulaci. Co se 

týče měření rychlosti proudění zde byla použita v rámci experimentálního měření metoda 

PIV a opět to bylo řešeno i v rámci numerické simulace. Bez počítačového zpracování se 

neobešly zejména provedené vizualizace krevního proudění v oblasti anastomózy, kde byl 

nalezen při určitých úhlech napojení protézy na tepnu stagnační bod. Jako stagnační bod 

bylo označeno místo v anastomóze, kde část kapaliny při průchodu anastomózou stojí a 

v blízkém okolí mění směr proudění. To znamená, že v okolí stagnačního bodu v kladném 

směru osy x a v záporném směru osy x je opačný směr proudění (Obrázek 4.19, 20). 
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 a)  b)  c) 

 
Obr.4.19 

Vizualizace proudění v oblasti anastomózy při úhlu napojení 45°: 

a) detail zavíření proudu tekutiny v oblasti paty anastomózy 

b) oblast dna anastomózy a vznikající vír 

c) oblast špičky anastomózy s přítomným vírem a oblastí stagnačního bodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54

 

 

 

Obr. 4.20.  

I. Schéma proudění v anastomóze. 

II.Vizualizace proudění v anastomóze při napojení bypassu pod úhlem 45° v podélném 

řezu. A) vstupní proud z bypassu do anastomózy, B) zbylá část krevního proudu, která 

zůstala po průchodu anastomózou laminární, C) sekundární proud – zavíření proudu po 

průchodu anastomózou, D) vír v oblasti paty anastomózy, E) oblast s vysokým 

gradientem rychlosti. 

III. PIV vizualizace modelu pro úhel napojení bypassu 45°, kde šipky ukazují rychlost 

v každém bodě a směr proudění. Velikost šipek dokládá rychlost krevního proudu. 
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4.4.4 Intimomediální hyperplázie v anastomóze, klinické sledování. 

Klinické ověření předchozích měření 

 V klinické části výzkumu jsme v průběhu pětiletého sledování vyhodnocovali 

průchodnost FP protetických proximálních rekonstrukcí. Zaměřili jsme se na sledování 

distální anastomózy, kde dochází  nejčastěji  ke změnám vedoucí k selhání těchto 

rekonstrukcí (92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100) 

 Ze souboru 486 pacientů s FP protetickým bypassem bylo nalezeno 51 

uzavřených rekonstrukcí. U 43 pacientů došlo k uzávěru kolem jednoho roku od 

provedené rekonstrukce (uzavření rekonstrukce 6 - 12 měsíců po provedeném operačním 

výkonu). U všech 43 pacientů byla provedena trombolytická terapie, s následnou 

angiografii, která detekovala změny v oblasti bypassu a cévního řečiště DK (obrázek 

4.22). Ve všech případech jsme se setkali s maximem změn v oblasti distální anastomózy, 

které byly velmi suspektní příčinou selhání rekonstrukce. 

 Následně provedená analýza angiografických nálezů změn v oblasti distální 

anastomózy vedla k určení kritických míst v anastomóze, kterými byly patka, špička a 

dno anastomózy (obrázek 21) . Mimo jiné byly zaznamenané údaje buď o přítomnosti 

nějakého reziduálního toku nebo úplné obliteraci nativního řečiště před distální 

anastomózou bypassu (POS – proximal outlet segment) 

 

 

 

 
 

Obr.4.21 

 Schéma hodnocených míst v oblasti distální anastomózy - špička, pata a dno anastomózy 
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 Výsledky analýzy byly zpracovány do tabulek, ze kterých je patrné v jakém 

procentuálním zastoupení se změny v oblasti distálního spojení bypassu vedoucí ke 

stenóze v dané  oblasti anastomózy vyskytovali. Spolu s tím jsme rozdělili tyto pacienty 

s uzavřenou rekonstrukcí do dvou skupin podle úhlu napojení protetické rekonstrukce 

v oblasti distální anastomózy. První skupina obsahovala rekonstrukce, kde úhel napojení 

byl menší nebo roven 30° a do druhé byly zařazeny rekonstrukce s napojením protézy na 

nativní tepnu pod úhlem větším než 30°. Měření úhlu napojení rekonstrukce bylo 

provedeno z angiografií po provedené trombolytické terapii (101, 102, 103). 

 

 
Obr.4.22 

Angiografické vyšetření trombolyzované rekonstrukce a nativního řečiště – vlevo 

Angiografické vyšetření s detailem anastomózy a lokalizací místa stenózy v oblasti patky 

anastomózy - vpravo 
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5 VÝSLEDKY 

 

 
5.1 Klinické vyhodnocení angiografických nálezů 

 

5.1.1 Vyhodnocení úhlu a místa změny v průsvitu 

Zpracováním angiografických nálezů (AG) jsme mohli rozdělit provedené 

femoropopliteální rekonstrukce dle napojení protézy na nativní tepnu do dvou skupin. 

První skupina obsahovala provedené rekonstrukce, kde protéza byla napojena pod úhlem 

rovném nebo větším než 30°, což byla nadpoloviční většina a druhou skupinu 

reprezentovali pacienti s napojením rekonstrukce pod úhlem menším než 30°. Dalším 

zaznamenávaným parametrem byl reziduální tok do anastomózy z původního 

magistrálního řečiště nad distální anastomózou. Zde byl detekován uzávěr v naprosté 

většině případů, a to v 86 % z reprezentativního souboru rekonstrukcí. Výskyt změn 

stenozujících lumen tepny se vyskytoval ve špičce, patce i na dně anastomózy a jejich 

procentuální zastoupení je patrné v tabulce č 1. Zajímavým údajem je 97% výskyt 

stenozujících změn v oblasti špičky, při úhlech napojení nad 30° ku 20% výskytu změn 

při úhlu napojení ve skupině bypassů provedených pod úhlem menším než je 30°. 

 

 

Úhel Počet 
Obliterace v 

POS 
Špička Patka Dno 

Menší než 30° 9 8 (89%) 1 (11%) 9 (100%) 7 (78%) 

Větší nebo = 30° 34 29 (85%) 33 (97%) 33 (97%) 33 (97%) 

 
Tab.č. 5.1 

V tabulce jsou vyhodnocena data pro dvě skupiny AG. Skupiny jsou rozděleny podle úhlu 

anastomózy. Hodnota v procentech je vypočtena vždy z příslušné skupiny. 
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5.2. Experimentální vizualizace 

Rozbor obrázků získaných vizualizací umožnil určit oblasti vyplněné víry a 

recirkulační oblasti v závislosti na úhlu anastomózy, poměru průřezů a toku v cílové 

tepně. Poměr průměrů 1 : 1. 

Z vizualizací jednotlivých napojení pod danými úhly je patrné, že čím menší byl úhel 

připojení, tím bylo menší zavíření proudu tekutiny v oblasti distální anastomózy. 

Zajímavým nálezem bylo nalezení maxima změn v podobě IH v místě stagnačního bodu a 

naopak vymizení stagnačního bodu při úhlech spojení 25°a nižším, kde v místě špičky při 

těchto úhlech napojení se žádné změny ve smyslu IH stenozující špičku tepny 

nevyskytovaly. 

 

 

          a)                                       b)                                                   c)                                   

 
 

 

Obr.5.1 

Vizualizace proudění v oblasti anastomózy při úhlu napojení 45°: 

a) detail zavíření proudu tekutiny v oblasti paty anastomózy 

b) oblast dna anastomózy a vznikající vír 

c) oblast špičky anastomózy s přítomným vírem a oblastí stagnačního bodu. 
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           d)                                     e)                                             f) 

 
 
Obr.5.2 

Vizualizace proudění v oblasti anastomózy při úhlu napojení 60°: 

d) detail víru proudu tekutiny v oblasti paty anastomózy 

e) oblast dna anastomózy a rozdělení proudu tekutiny po nárazu na dno 

anastomózy 

f) oblast špičky anastomózy s velkým vírem zasahujícím téměř do celého 

průměru nativní tepny s patrným stagnačním bodem . 
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              g)                                    h)                                           i) 

 
 

 

Obr.5.3 

Vizualizace proudění v oblasti anastomózy při úhlu napojení 25°, kde je patrný laminární 

průchod proudu anastomózou: 

g) detail nepatrného zavíření proudu oblasti paty anastomózy 

h) oblast dna anastomózy a vznikající vír 

i) oblast špičky anastomózy bez víru - laminární proudění a typické vymizení 

stagnačního bodu. 

 

 
5.2.1 Vliv rozdílného poměru průměrů náhrady a tepny na proudový obraz 

V části věnující se vlivu poměru průměrů náhrady a tepny na proudový obraz byl 

záměrně zvolen vyšetřovaný úhel napojení 25°, při kterém byly řešené hemodynamické 

charakteristiky nejoptimálnější ze zkoumaných úhlů napojení při poměru náhrady a cílové 

tepny 1:1. Co se týká poměru průměrů protetické náhrady k cílové tepně byly zvoleny dva 

poměry průměrů, u kterých při numerickém modelování byla změna proudění 

nejmarkantnější. Jednalo se o poměry průměrů 0,77 a 1,25. V experimentálním měření 

byla použita vizualizace a metoda PIV. Z PIV měření vyhodnocena pole okamžité 
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rychlosti proudu a pole střední rychlosti. Byly také vypočteny fluktuace rychlosti a 

rychlostní gradienty v blízkosti stěny. 

Při vizualizaci proudění napojení budˇ většího průměru náhrady ku průměru tepny nebo 

naopak menšího průměru náhrady ke kalibru tepny je z vizualizací patrné, že zavíření se 

v oblasti distální anastomózy vyskytuje v obou případech, avšak víření při větším kalibru 

tepny se objevuje jen v malé části proudového pole na dně anastomózy , zatímco při 

malém průměru protézy k většímu kalibru tepny víření proudu zasahuje prakticky celý 

průměr distální anastomózy – oblasti kde se vír dotýká: patka, špička i dno anastomózy. 

Stagnační bod se vyskytoval u obou případů. Rozdílem však bylo, že rozsah stagnačního 

bodu byl na diametrálně menší ploše při širší protéze než při napojení menší protézy kdy 

stagnační bod byl na několika násobně větší ploše než u připojení protézy o větším 

průměru než je nativní tepna 
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Obr.5.4 

Vizualizace proudění pro dva modely anastomózy s úhlem napojení 25° a poměrem 

průměrů PM = 1.25 a PM  = 0.77  

 

 

5.2.2 Zpracování smykového napětí z experimentu 

  Z přiložených grafických zpracování velikosti výskytu smykového napětí v oblasti 

distální anastomózy je patrné, že kritických hodnot WSS vedoucích k progresi IH je 

dosaženo při úhlech 45° a větších, a to především v oblasti špičky anastomózy, kde WSS 

dosahuje hodnot nižších než je 5 dynes /cm² (17, 18). 

Dále jsou patrná místa, s velmi vysokou hodnotou WSS - nad 70dynes/cm², kde již 

dochází k mechanickému poškození endotelových buněk anastomózy krevním proudem 

(znázorněno červenou barvou) a následné progresi IH, což je při úhlu napojení kolem 45°  

a vyšším. Při úhlu napojení bypassu kolem 25° se nacházejí odnoty WSS ve 

fyziologického rozmezí. 
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Obr.5.5 

Rozložení hodnot WSS při úhlu napojení 45°, barevná škála ukazuje rozložení velikosti 

WSS v jednotlivých oblastech anastomóze. 

V pravé části obrázku pohled na oblast špičky anastomózy shora . 

V středu obrázku pohled na dno anastomózy zdola . 

V levé části obrázku pohled na anastomózu zboku.  
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Obr.5.6  

Rozložení hodnot WSS při úhlu napojení 25°, barevná škála ukazuje rozložení velikosti 

WSS v jednotlivých oblastech anastomóze. 

V pravé části obrázku pohled na oblast špičky anastomózy shora . 

V středu obrázku pohled na dno anastomózy zdola . 

V levé části obrázku pohled na anastomózu zboku . 

 

 
5.2.3 Zpracování smykového napětí z numerického modelování 

Z numerického zpracování distribuce WSS při různých úhlech napojení v různé 

vzdálenosti od středu anastomózy ( bod 0 na ose y) platí pro oblast špičky i paty 

anastomózy pravidlo, čím je menší úhel napojení, tím je menší hodnota WSS. 
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Obr.5.7  

Grafické znázornění rozložení hodnot WSS v oblasti dna anastomózy od místa napojení 

do určité vzdálenosti od spojení  po směru proudu –  měřená oblast znázorněna zesílenou 

linií na schématu  (obrázek vlevo). 

Graf v pravé části  znázorňuje rozložení hodnot WSS v oblasti špičky a distálně po směru 

proudu –  měřená oblast znázorněna zesílenou linií na schématu  grafického zobrazení 

vpravo. 

 

5.2.4 Charakter proudění v oblasti anastomózy 

Z níže zobrazených zpracování je patrné že při úhlu napojení 45° dochází při 

dopadu krevního proudu na dno anastomózy k zavíření přímo v oblasti cévního spojení a 

krevní proud se srovnává do laminárního až ve velké vzdálenosti distálně od anastomózy. 

Prakticky spirála zavíření krevního proudu patrná z obrázku je zachycena i v distální části 

modelu. Oproti tomu při úhlu napojení 25° prochází krevní proud anastomózou téměř 

v celém průběhu laminárně, bez víření, ke kterému dochází až daleko za anastomózou, 

tedy mimo kritickou oblast cévního spojení. 
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Obr.5.8 

Chování krevního proudu při průchodu anastomózou při úhlu napojení 45°.  

V střední části obrázku jsou patrné příčné řezy v daném místě anastomózy a distálního 

nativního řečiště. Vektory na příčných řezech znázorňují zavíření krevního proudu při 

průchodu anastomózou a bezprostřední vzdálenosti za ní. Patrné výrazné zavíření po 

nárazu krevního proudu na dno anastomózy. 
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Obr.5.9 

Chování krevního proudu při průchodu anastomózou - úhel napojení 25°. 

V střední části obrázku jsou patrné příčné řezy v daném místě anastomózy a distálního 

nativního řečiště. Vektory na příčných řezech znázorňují zavíření krevního proudu 

v různých místech anastomózy. Patrný téměř laminární průchod krevního proudu 

anastomózou a k zavíření dochází daleko za anastomózou. 

 

 
5.2.5 Rozložení rychlosti při průchodu krevního proudu anastomózou 

Z níže uvedeného grafického zpracování je patrný velmi pravidelný rychlostní 

profil krevního proudu při úhlu napojení 25° a četné proudové disturbance při úhlu 

napojení 45° zejména v okrajových zónách krevního proudu. 
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Obr.5.10 

Zobrazení spektra rychlostního pole krevního proudu při úhlu napojení 45° vlevo, vpravo 

pro úhel napojení 25°. Měřeno metodou PIV. 
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6 Závěr  
 

Hlavním cílem práce bylo optimalizovat cévní spojení infrainguinálních 

protetických rekonstrukcí v oblasti distální end–to-side anastomózy, jakožto místa, kde 

dochází k nejčastějšímu selhání rekonstrukce v důsledku negativního vlivu 

hemodynamiky a tím minimalizovat procento selhání bypassu. 

Klinické i experimentální ověření jasně prokázalo, že hemodynamika – charakter 

krevního proudu v anastomóze a především WSS hraje klíčovou  roli ve vývoji a 

lokalizaci stenóz v případě intimomediální hyperplazie. Bylo potvrzeno, že maximum 

změn se odehrává ve špičce, patě a na dně anastomózy. 

Při provedení celé řady experimentů se jednoznačně potvrdila hypotéza stanovená na 

podkladě klinických vyšetření a numerické simulace, že úhel napojení v oblasti distální 

anastomózy protetického proximálního femoropopliteálního bypassu sehrává klíčovou 

úlohu v selhání této rekonstrukce, v časové periodě od půl roku do dvou let po 

provedeném výkonu na vrub intimomediální hyperplazie. Právě úhel anastomózy, 

rozhoduje do jaké míry se rozvinou změny ve smyslu intimomediální hyperplazie. 

Intimomediální  hyperplazie charakterizovaná zvýšenou proliferací buněk hladkého 

svalstva je problémem, který se vyskytuje velmi často, jak udávají statistické hodnoty, a 

to nejen v případě infrainguinálních rekonstrukcí. 

Prokázali jsme, že čím menší je úhel, pod kterým byla anastomóza našita, tím více se 

hodnoty WSS přibližují fyziologickým hodnotám. Tím dochází k minimalizaci 

poškozování buněk endotelu a také eliminaci následné negativní stimulace buněk hladké 

svaloviny. Z námi zkoumaných úhlů napojení (25°,45°,60°) jsme nejpříznivější výsledky 

stran hemodynamiky a fyziologických hodnot WSS dosáhli při napojení protézy na 

nativní tepnu v oblasti distální anastomózy pod úhlem 25°. Čím je menší úhel napojení, 

tím se více přibližujeme k laminárnímu proudění v oblasti anastomózy a tím je WSS 

menší. Za fyziologické hodnoty WSS, které nemají negativní vliv na endotel cévní stěny 

ve smyslu vzniku a progrese IH se dle dostupné literatury považují hodnoty WSS v 

rozmezí 10 - 70 dyn/ cm² (72, 73). Některé literární zdroje udávají, že toto rozmezí 

hodnot WSS má naopak účinek protektivní na cévní stěnu a tedy působí proti vzniku a 

progresi IH (72, 73). 

Ani v případě krevního proudu v oblasti anastomózy tomu není jinak. Disturbance neboli 

víření v oblasti anastomózy jsou nejmenší v případě úhlu napojení 25° a to i při různých 
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poměrech průměrů nativní tepny a protézy, kdy se z dostupných experimentů jeví jako 

optimální napojení menšího průměru protézy k danému průměru tepny. Vzhledem 

k tomu, že nejmenší víření v oblasti distální anastomózy se objevuje v případě užití 

stejných poměrů průměrů nativní tepny a protetické náhrady přikláníme se v klinické 

praxi k užití poměrů 1:1. Detailnější výzkum spojení různých průměrů protézy a nativní 

tepny jsou otázkou dalšího výzkumu a pro potřeby této práce bylo v experimentu 

provedeno hodnocení pouze jako orientačně doplňující naši problematiku. Dalším 

významným zjištěním bylo vymizení stagnačního bodu při úhlu napojení 25° v oblasti 

špičky. Toto je velmi důležité, vzhledem k tomu, že místo výskytu stagnačního bodu je 

při srovnání AG nálezů totožné s místem výskytu změn ve smyslu IH v oblasti špičky 

anastomózy. Taktéž i hodnoty WSS se při vymizení stagnačního bodu dostávají v místě 

špičky do fyziologického intervalu hodnot WSS. Charakter krevního proudu v oblasti 

špičky v místě původního stagnačního bodu při úhlu napojení 25° byl téměř lineární. 

Také v oblasti dna i paty došlo k výraznému snížení turbulentního proudění. 

Závěrem tedy můžeme konstatovat, že kritickými místy v oblasti distální 

anastomózy kde dochází k výskytu změn ve smyslu IH jsou špička, pata a dno 

anastomózy. Tuto hypotézu podporuje i nález změn v oblasti distální anastomózy 

trombolyzovaných femoropopliteálních proximálních protetických rekonstrukcí, u 

kterých došlo k uzávěru v časovém intervalu od 6 do 18 měsíce po provedení 

rekonstrukce. 

Přínos práce pro klinickou praxi  

Jak vyplývá ze závěrů práce (104), které jsou ve shodě i s jinými literárními prameny 

(1,24) doporučujeme provádět distální anastomózu s co nejmenším úhlem spojení mezi 

protézou a nativní tepnou. Tím je automaticky daná i délka arteriotomie. Na otázku, 

jakou velikost protézy k danému kalibru tepny by měl chirurg zvolit, aby byl negativní 

vliv krevního proudu na stěnu tepny maximálně eliminován, odpovídáme přibližně stejný 

kalibr protézy jako je průměr tepny. 

Z předchozích odstavců vyplívá nezanedbatelný vliv chirurga provádějícího distální 

anastomózu rekonstrukce. Jednak ve výběru vhodné velikosti našívané protézy k danému 

kalibru tepny. Dále tak i úhlu pod jakým je protéza k nativní řečiště našita. Očekávaným 

výsledkem je prodloužení průchodnosti těchto provedených rekonstrukcí. „Operující 

chirurg se tedy do určité míry stává klíčem k dlouhodobé průchodnosti prováděných 

rekonstrukcí“. 
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SHORT REPORT 

A Case Report of an Extra Anatomical Cartico-iliac Bypass 

J. Lindner,' J. Sirno and T. Grus 

Department of Cardiovascular Surgery, 1st Medical Faculty of Charles University, 
General University Hospital, Prague, Czech Republic 

We describe an extra-anatomical bypassfrom the right common carotid artery to a patent ilio-femoral crossover bypass in a 
high risk patient with an occluded aorta, bilateral subclavian artery disease, and a criticnl ischaemic lefi leg. An occluded 
ripht internol carotid a r t w  allowed us to usp the ripht common carotid artery as a donor vessel for carotico-iliac bypass 
wTthout risking steal synd&me. 

- 

Keywords: Extra-anatomical reconstruction; Vascular surgery; Case report; Caroticoiliac bypass. 

Introduction 

Controversy still exists about extra-anatomical recon- 
structions since their first introduction 50 years ago.'-" 
Extra-anatomical reconstructions are used for the 
treatment of infected grafts or ar.eurysms or in high- 
risk patients.5,6 We report a non-traditional extra- 
anatomical bypass reconstruction as the solution for 
critical ischemia of the lower limb in a high risk 
patient. 

Case Report 

A 64year-old female patient, with history of ischernic 
heart disease, hypertension, hypemricemia, embolus 
to the left central retina1 artery, left inguinal hernia 
repair had a left aortofemoral bypass in 1980. She 
subsequently had a left to right ilio-femoral crossover 
bypass for right leg ischemia. 

In 1993 she had a right hemispheric stroke which 

'Corresponding author. l2 Jaroslav Lindner, MD, PhD. Head of the 
Department-Assniate Professor Jan Toiovsky, Department of 
Cardiovascular Surgery, 1.LF UK, VFN, U Nemomice 2, 12808 
Prague, Czech Republic. 
E-mail addws: lindncrZ3seznarn.c~ 

caused a left hemiplegia. However, after rehabilitation 
she was able to walk with a stick. 

In April 1996 she presented with rest pain and 
tissue loss of her left leg and no femoral pulses on both 
sides. Intravenous DSA angiography showed an 
occluded infra renal aorta (Fig. l), a patent crossover 
bypass and an occluded aortofemoral bypass (Fig. 2). 
The angiogram also showed occlusion of the right 
subclavian artery, a stenosis of the left subclavian 
artery, and an occlusion of the right internal carotid 
artery. We verified this by MRI. 

The operative risk of high femoral amputation was 
considered high, with no hope for successful rehabi- 
litation. The occlusion of right internal carotid artery 
made a steal syndrome unlikely. We therefore, elected 
to do an extra-anatomical prosthetic bypass from the 
right common carotid artery to the patent crossover 
iliofemoral bypass in this obese female patient with 
renal failure, ischernic heart disease with left-ventri- 
cular failure and a critical ischaemic left leg (Fig. 2). 
A supraclavicular incision, similar to one used for 
carotid-subclavian bypass, was used for access to the 
common carotid artery. The bypass graft was posi- 
tioned dorsally to the right jugular vein. The proximal 
anastomosis was an end-to-side of an 8 mm ringed 
Goretexe graft to the right common carotid artery. The 
iliofemoral crossover bypass was approached through 

1535-3167/000016+03 $35.00/0 0 2W5 Elswier Ltd. AU rights reserved 
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Fig. 1. Occluded infrarenal aorta. 

an oblique incision above the right inguinal ligament 
and the diital end of   or et ex" graft was sutured to the 
older, but still patent crossover bypass. Surgical 
incisions of the patient healed well as did the defect 
in the left leg. 

An intravenous DSA 1 year later showed a patent 
bypass graft (Fig. 3) with contrast outflow into the 
femoral arteries of both legs (Fig. 4). 

The bypass was still patent after 3 years follow up. 

Fig. Z Patent ilicofemoral cross over bypass: 

; ', 

Fig. 3. Branches of aortic arch. 

The patient had no daudication but had a limited 
mobility due to her stroke in 1993. 

Discussion 

We believe that extra-anatomical bypass procedures 
will gain a wider application with improvement of 
uncompressible vascular grafts in combination with 
improvements in local and regional anae~thesia.~ We 
report a non-traditional solution for a high-risk patient 
with good immediate result and patency of the bypass 
3 years later. The occluded right internal carotid artery 
in this patient allowed us to use the right common 

Fig. 4. Patent caroticoiliac extra-anatomical bypass one year 
after surgery 
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carotid artery a s  a donor  vessel for 
without risking steal syndrome.  
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Implementation of a New Programme for 
the Surgical Treatment of CTEPH in the 
Gech Republic - Pulmonary Endarteredomy I 

I. Kunstyr'. E. MayeP 

1. Blaha3 T. Palecek' 

M. Aschermann2. T. t rus '  

D. Ambroz2, 1. Tosovskjrl 

I. VitkovaS 

Backgruund: Chronic thromboembolic pulmonary hypertension 
(CTEPH) in indicated cases can be successfully cured by endar- 
tectomy of pulmonary arteries (PEA). Symptomatic nontreated 
aEPH has a very poor prognosis; the five-year survival rate in 
patients with a medium pressure of over 50 mmHg in the main 
pulmonary artery is as low as 10%. This kind of operation was 
previously not available in the Czech Republic. In 2004. a PEA 
programme was launched at the Cardiocentre of the General 
Teaching Hospital in Prague in co-operation with the institution 
of a well known specialist in this field (Prof. Mayer, Johannes Gu- 
tenberg University in Mainz. Germany). Patients: Between Sep- 
tember 2004 and January 2006. 21 patients (14 males and 7 
females: average age 48 years) with CTEPH were operated on. 
after a complex investigation. The mean pressure in the main 
pulmonary artery in these patients was 54.8 mmHg: 7 patients 
suffered from coagulopathy. Method: The new surgical tech- 
nique. modifications of which are used at most facilities. was de- 

the pulmonary artery. Resulb: 21 patients were operated on 
with a mortality of 4.76% (1  patient died). Other surgeries per- 
formed were suture of a defect of the atrial septum (three times). 
aortocomnary bypass (three times), and cryoablation of the right 
atrium for flutter (once). The average circulatory arrest time was 
42 minutes. the average total pumping time was 331 minutes. 
and the average total duration of an operation was 450 minutes: 
the average duration of mechanical ventilation was 58 hours. 
Within one month there was a considerable improvementor nor- 
malisation of haemodynamic parameters and an increase in the 
average walking distance od the six-minute walking test by 132 
metres. Conclusions: PEA is a curative method for patients with 
CEPH with a surgically accessible obstruction of the pulmonary 
artery. Centralisation ofthecare of these patients is a rational ne- 
cessity. as this enables the centre to gain a maximum of experi- 
ence with this complicated diagnosis and treatment. Multidisci- 
plinary co-operation is a sine qua non for success in these pro- 
grammes. 

veloped by Jamieson and Daily at the University of California in i<eywords 
San Diego: an arrest of circulation in deep hypothermia to pro- Cardiovascular surgery. thoracic surgery. pulmonary endarter- 
tect the brain is vital for the visualisation of distal branches of ectomy . pulmonary hypertension 
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Fig.1 Eccentr~c intimal fibrosis resulting from organisation of a 
thrombembolus in the muscular pulmonary artery(van Cieson and re- 
sorcin fuchsin). 

Introduction 

Endarterectomy of the puimonary artery (PEA) is a potential cu- 
rative method of treatment for selected patients with chronic 
thromboembolic puimonary hypertension (CTEPH). For patients 
with a mean pressure of over 50mmHg in the main pulmonary 
artery. the five-year survival prognosis without this operation is 
10% 111. 

CTEPH is a relatively rare condition which develops in patients 
after repeated embolisation. when a compiere lysis of the throm- 
boembolus does not occur (most frequently due to inadequate 
treatment). Through fibrotic re-arrangement of residuai thrombi 
(Fig.1), it stenoses and obstructs branches of the pulmonary ar- 
tery, which causes an increase in pressure in the pulmonary ar- 
tery and an increase in pulmonary vascular resistance (PVR) and 
gradually develops into right heart failure 12.31. The prognosis in 
patients with CTEPH without surgical treatment is poor. and sur- 
vival depends on the degree of pulmonary hypertension 141. The 
exact incidence of the disease is unltnown. but we assume that 
CTEPH develops in as many as 4% of cases. as reported in Pengo's 
study 151. This is ten times higher than earlier estimations 161. 
The essential prerequisite for a successfui PEA programme is 
multidiscipiioary cooperation. which leads to the establishment 
of an accurate diagnosis. a correct selection of patients, precise 
surgical technique, and high-quality. ;crupulous intensive post- 
operative care. 

Fig.2 Histological picture of endarterium from the periphery of the 
pulmonary artery. Recanalisation of the obliterating lesion. Multiple lu- 
mina1 channels and bmnchopulmonary coilaterais (van Gieson and re- 
sorcin-fuchsin, 40 X). 

tion is based on our co-operation with Prof. E. Mayer from Jo- 
hannes Gutenberg University in Mainz and his wealth of experi- 
ence. In rare cases, the CEPH is a bilateral condition and bilat- 
eral surgery is then required. The operation should not be con- 
fused with an embolectomy. Afrue endarterectomy involves the 
removal of obstructive fibrois material from the pulmonary ar- 
teries (Fig. 2). 

Tricuspid insufficiency usually regresses following a successful 
PEA. Plastic surgery of the tricuspid valve is. therefore. not indi- 
cated nor performed. Jamieson [ l l ]  has suggested a periopera- 
tive classification of CTEPH into three groups according to the lo- 
cation of the obstruction: type I - central obsnuction, type I1 - 
prevalently lobar and segmental lesion. and type 111 -peripheral 
segmental and subsegmental lesion. In our sample we operated 
on 13 type I1 patients. 6 type 111 patients. and 2 type I patients. 
The accessibiliry of peripheral lesions depends on the experience 
of the surgical team. 

The average total duration of the hypothermic circulatory arrest 
during the operation was 42 minutes. The head was cooled topi- 
cally with ice bags whilst protecting the eyes, ears. and nose 
against frostbite. Via the extracorporeal circulation (ECC). meth- 
ylprednisolone (30 mglkg), thiopentone (20 rnglkg), and pheny- 
toin (15 mg/l%) were administered. Extracorporeal circulation 
was not stopped until bispectral analysis showed a zero reading 
and oxygen saturation in the blood taken from the jugular bulb 
was equal to 95% or higher. 

Method and Patiens A MEDOS HlLlTE 7000LT oxygenator (Stoiberg. Germany) was 
used for the extracorporeai circulation. Heparin (3 mglkg) was 

The operation consists in restoring pulmonary perfusion in such administered with a target activated clotting time (ACT) of 480 s 
a way that will prevent secondary arreriopathy of pulmonary ar- as described 1121. St. Thomas cardioplegic crystalloid solution 
teries. It has been proven 1161 that due to improved haemody- was used for protection of the heart. The Cooling Jacket (Car- 
namics after an endarterectomy. there was a regression of the doMed. Ontario, Canada) was used for topical cooling of the 
changes within the pulmonary arteries. The new surgical tech- heart. 
nique. used with modifications at most institutions, was devel- 
oped by Daily and Jamieson from San Diego [7.10]. Our modifica- 
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Tabie 1 Early results of PEA and cardiosurgical procedures done 
with PEA 

Gmimory orrest time (min) 42.2f10.89 

Exriocorporeal circulation time (min) 331.2t45.73 

Total durotion of operation (rnin) 445.6f47.51 

Duration of mechanicoi ventilation (h) 58.1 f54.92 

Additional cordiosurgicol procedures 

- Suture of otrial septoi defect 3 

- CABG 3 

- Cryceblotion of right atrium 1 

Table 2 Haemodynam~c results early after operation 

Preopemtive Pompera- p value 
Iive (24 h) (t-test) 

mPAP (mrnHg) 54.88f9.42 22.28+6.69 <0.001 

Ci (i/rnin/rn2) 1.9+0.47 2.96f 0.42 <0.001 

PVR (dynes.r'.~rn-~) 970.2f302.35 150.6C86.47 c 0.001 

mPAP: mean pressure in the main pulmonary artery: Cl: cardiac index: WR: pulmo- 
nary vascular resistance 

Results 

Between September 2004 and lanuarv 2006, we operated on 21 

Table 3 Early ECHO resuits after PEA 

Preopemtive l month afier p value 
opemtlon 

RMoD (mm) 48C6 31 +S <0.001 

LVEDD (mm) 36f 6 51 t3 < 0.001 

RVWA (m?) 39f5 25+5 <0.001 

RV€% (mz) 30t6 16f 5 <0.001 

RVFAC (%) 22+8 34C12 <0.001 

RVMPi 0.78 t0.36 0.252 0.06 <0.001 

Cl (i/min/m2) 1.99f 0.49 3.43 f 0.71 CO.001 

LVEF (%) 64t6 65f5 ".S. 

RVEDD: right ventricuiar end-diastolic diameter: LVEDO: left ventricular enddiai- 
tolic diameter: RVEDA: right ventricular end-diastolic area: RVESA: rightventricular 
end-ryrtoiic area: RVFAC: right ventricular fractional area change: RVMPI: nght 
ventricular myocardial performance index: Cl: cardiac index: LVEF: left ventricular 
ejection fraction 

Table 4 Complications of PEA and mortality (912004-112006) 

Monoiity (n = 21J 1(4.76%) 
-- ~ ~~~ ~ .. 

Complications 

- reperfusion oedemo 4 

- pericardial effusion 7 

- delirium 2 

- bleeding (into the longs) 2 

- wound infection 1 

- bmnchapneumonio 4 

- renal insufficiency 3 

patients (14 males and 7 females: average age. 48 years). Their 
mean pressure in the main pulmonary artery (mPAP) was 
54.8 mmHG. and mean PVR was 970 dynes.~-'.cm-~. Seven pa- 
tients had coagulopathy. These were highly symptomatic pa- there was an improvement in the six-minute walking test 
tients: using the NYHA classification. 15 of them classified as (6MWT), which proved to be a very useful parameter in monitor- 
NYHA Ill and 6 as NYHA IV. ing these patients (6MWT results are given in Fig. 4). 

Our PEA operation results and other cardiosurgical procedures 
performed on our group of patients concurrently with PEA are 
shown in Table 1. The average duration of circulatory arrest was 
42 minutes: the duration of artificial lung ventilation was be- 
tween 16 and 212 hours. ~ h e r e ' h a s  a significant decrease in 
mPAP, as well, as PVR in all patients, and a t  times an increase of 
the cardiac output. as shown in Table 2. The degree of tricuspid 
regurgitation decreased and the patients' ECHO findings im- 
proved, as shown in Table 3. Treatment of these grave conditions 
is often accompanied by a number of specific complications. 
which we also encountered and had to overcome, as summarised 
in Table 4. Early mortality in our set of patients was 4.76%. 

Following surgery, patients were transferred back to the respec- 
tive medical department for further treatment and continual ob- 
servation. The early results showed a considerable improvement 
of symptoms: patients preoperatively classified as NYHA 111 and 
IV became NYHA I1 or even I (details given in Fig.3). Furthermore. 

Discussion 

According to reviews of the literature, mortality rates after PEA 
range from 5 to 24% [13]. It has been clearly demonstrated that 
centres with more experience in diagnosis. surgical techniques. 
and postoperative care, in which there is good interdisciplinary 
cooperation and where the highest numbers of such operadons 
are undertaken, have better results with lower levels of mortality 
and morbidity. 

The most serious complication following the operation is persis- 
tent pulmonary hypertension due to inadequate endarterecromy 
or significant secondary vasculopathy with a reperfusion oede- 
ma in the endarterectomied parts of the lungs (131. Apart from 
protective ventilation, prevention of reperfusion damage to the 
lungs includes maintaining the negative crystalloid balance and 
avoiding the enhancement of cardiac output with unnecessary 
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NYHA I NYW\ !I NYHA I l l  NYHA IV 

Fig.3 Eariy results - NYHAclassification. 
= before operation. a = after operation. 

before operatron l manch 3 months 5 manrhs 

Fig. 4 Results of six-minute walking test (6MWT). 

inotrope administration. Reocclusion is prevented with early 
prophylaxis, i.e.. continuous administration of heparin 4-8 
hours after the operation. Once the drains are  removed on the 
5th or 6th postoperative day, the patients are  switched to oral 
anticoagulant treatment with warfarin. Excessive pericardial ef- 
fusion production is prevented by early (from 1st  postoperative 
day) indometacin administration. A caval filter is not inserted in 
ail patients before PEA: this is only indicated in patients a t  high 
risk and with coagulopathy. In three cases, the filter had already 
been inserted in the patient during the course of the  disease. and 
in one patient w e  inserted it preoperatively. 

Conclusions 

PEA is an effective and potentially curative method for patients 
with CTEPH whose prognosis would otherwise be very poor. 
After its introduction in the Czech Republic. i t  has become avail- 
able to scores of patients every year, both from the Czech Repub- 
lic and other countries of Eastern Europe. 

Although control studies have not been performed, the results of 
PEA are very convincing. As shown by our early results and con- 
firmed in large numbers of patients [14.15]. there is an  improve- 
ment in the quality of life. the function of the right heart and the 
NYHA functional class. Other studies also provide evidence of a 

long-term decrease in pressure in the pulmonary artery and a 
considerable decrease in PVR 1141. Cardiac output and saturation 
return to normal, and  tricuspid insufficiency improves consider- 
ably within a few days after a successful operation. Long-term 
results following PEA are  good. with a five-year sunrival rate of 
75-80%. which is considerably better than after treatment with 
medication o r  a transplant [101. Moreover, 60-65% of patients 
who were previously invaiids before the operation are able to re- 
sume an  active, working life. This is another reason why, despite 
the expensive postoperative care, in the long term PEA is still 
more favourable from an economic point of view than any other 
alternative. Concentration of these patients is an obvious re- 
quirement. 
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Abstract: Neointimal hyperplasia is the most common complication of all forms of 
arterial reconstt-uctions. This response of the vascular wall to  injury is influenced 
by many factors, especially, but not limited to, by the hemodynamic profile in the 
area of vascular anastomosis and in its close proximity. To eliminate this negative 
influence of hemodynamics on progression of neointimal hyperplasia, we tried to 
develop anastomosis with optimal hemodynamic parameters. In our experimental 
study we used Particle Image Velocimetry measurement and 3D blood flow 
simulation for studying flow characteristics for different length and angles of 
anastomoses. Based on our experimental studies and numerical simulations we 
believe that anastornosis with smaller angle demonstrates better hemodynamic 
parameters, optimal angle being less than 30 dg. Length of anastomosis in this 
srnaller angle anastornosis is app. 2-2.5 of native vessel diameter. 

Introduction 
Numerous bypass grafts are implanted annually worldwide to  relieve coronary 
arterial obstruction. However, up to 25% of the grafts fail- by the end of first year 
and up to 50% of the grafts fail by the end of first decade [l, 21. The principal 
cause of graft failure is stenosis secondary to intimal hyperplasia. There is a well 
known relationship between vessel wall biology and the local flow parameters, 
with wall shear stress (WSS) being one of the most influential [3, 4, 5, 6, 7 .  

In spite of the fact that there is no definite opinion on how WSS values or WSS 
distribution influence the development of neointirnal hyperplasia, i t is generally 
assumed that these values and distribution should not differ from 
physiological ones. 

The research of hemodynamics in the bypass connection is carried out both 
in vivo and in vitro. The in vivo studies present results from the experiments with 
laboratory animals [8], or present long-term patient follow-ups of restenosis or 
describe flow characteristics in anastomosis [9, 101. The studies presenting in vivo 
measurements study the influence of geometry of anastomosis on flow 
characteristics (i.e. on WSS [IO, 11, 12]), deal with the comparison of end-to- 
side and end-to-end anastomosis [l 31 or secondary flow in the distal part of 
bypass [14]. 

Several in vitro studies investigate the influence of hemodynarnics on the 
progression of (vascular diseases). The effect of different characteristics such as 
angle of anastomosis [15, 16, 171, symmetry of anastomosis [18], shape of 
anastomosis [l??], pulse shape and inlet velocity profile shape are being 
investigated. Authors correlate diseases with different flow characteristics by 
measuring with pressure magnitude, shear stress magnitude [ ?a ] ,  turbulence 
intensity and flow rate ratio [21, 221. 

In vitro hemodynamic flow velocity measurements have been performed using 
Laser Doppler Anemometry (LDA) [20, 241, Particle Image Velocimetry (PIV) [25] 
and Ultrasonic Velocity Profiling (UVP) [18, 261. 
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In vitro research is also being performed by numerical simulation, using 
computational fluid dynamics (CFD) or 3D blood flow simulation [27, 28, 29, 
30, 311. This new progressive CFD method of computation allows more precise 
approximation both to the reality and to the experiment and also allows to obtain 
information in parts of experimental model where it is difficult to insert the 
measurement probe or in case when obtaining complex information about the 
flow would increase the number of necessary measurements. 

The objective of our long-term project is to find the optimal shape of the end- 
to-side anastomosis. The negative impact of flow dynamics on the vascular walls 
and blood can be minimalized, therefore reducing the risk of bypass graft failure. 
This study is based on the results of our previous experiments in vitro we used the 
laser doppler anemometry (LDA) method to analyze unsteady flow [32] and 
particle image velocimetry (PIV) method for investigation of flow in cardiovascular 
models [14, 211. The influence of the angle of end-to-side anastomosis on flow 
field characteristics was investigated in different flow rates both in native arteries 
and bypass grafts. 

Materials and Methods 
The vessel anaomosis (Figure l )  for vessel diameter from d=4 to  6 mm, blood 
kinematics viscosity n = 4.10~~m's.' and flow rate from Q = 500 cm3rnin" to  

3 . -1 1000 cm mtn was modelled. The similitude theory used for blood flow model 
determines conditions when the fluid flow in anastomosis model is physically 
similar to blood flow in vessel anastomosis. The similitude dictates accord of 
dimensionless numbers. The Reynolds number (Re = vd/ n), where v is average 
velocity, d is diameter of tube and n is kinematics viscosity, is used in our case of 
stationary flow. The range of dimensionless Reynolds number is from Re = 500 to  
1400 for our case. The set of experimental and numerical models were created for 
these flow parameters. The models had graft and host artery diameter d = 10 mm 
with different anastomosis angle (a = 20". 30°, 45", 60" and 90'). 

Figure 1 - Scheme of the bypass model 
for measurement by PIV method. In the 

picture the parts of bypass ore 

illustrated: the symmetry plane where 
the PIV measurement was carried out, 
the measured areas, the areas of 
proximal outlet segment (POS) and 

floor DOS distol outlet segment (DOS). 
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Experimental equipment 
The experimental equipment (Figure 2) for visualization and measurement by PIV 
method in symmetry plane of bypass junction for steady conditions was made. 
The liquid was pumped into a tank with overtlow to  create a constant pressure 
gradient. The liquid passed from the tank through the first ultrasound flow meter 
and through a valve. which could change total flow rate. Fluid then continued into 
the tube simulating the native artery and then into the model of bypass 
anastomosis. The second ultrasound flow meter and valve were placed in the tube 
simulating the bypass graft and it allowed a controlled flow rate between native 
artery and graft and to simulate different rate of stenosis. 

Visuaiization 
The glass models were made for visualization. Water was used as a working fluid. 
The silver covered glass sphere particles (S-HGS 10pm) were added into water as 
seeding panicles. These were illuminated with red laser diode with wave length 
650 nm. The beam was conducted through the cylindrical lens which created the 
light sheet. Particles added into fluid were scanned by camera Lumenera Lu175 
(Frame Rate 15 fps at 1280 X 1024, 60 fps at 640 X 480). Visualization was carried 
out for flow regimes corresponding with Re 500 and 1 400 in symmetry plane and 
in parallel planes. 

PIV measurement 
The principle of PIV method is measuring the movement of the particles, which 
are added to the working fluid. during the known time interval. The PIV system 

tank {with overilow) 

replation valves 

measured area 

Figure 2 - Lee: Experimental eguipment for vrsuolization and flow fields rneosurement by PIL! Right: Scheme 

of measuring place with fixed model. Q ,  Q,. Q, ore flow rotes in different ports of the model. Laser and 

camera are placed on the sliding equipments. which enabled illurninatron and taking photos of precisely 

determined place. 
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from Dantec Dynamics which comprises these components: a pair of cameras 
Dantec HiSense, 1 024k X 1 280k pixel CCD, frequency 4.5 Hz for double frame 
mode and 9 Hz for single frame mode; a pair of pulsed lasers Nd:YAG New Wave 
Gemini 15 Hz-120 mj, with optics; PIV processor Dantec FlowMap 1500, 2 X 1 Gb 
buffer was used. 

The bypass models were made from plexiglas for PIV measurements. Solution of 
sodium-iodine (58% Nal, p = 1730 kg/m3, = 0,00254 ~ s i m ~ ,  t = 24°C) was 
used as a working fluid. Nal solution was used because i ts  refractive index is the 
same as the refractive index of plexiglas and thus the optical distortions between 
model and working fluid were minimized. Fluorescent particles with diameter 
1-20 mm were used as seeding particles. This type of particles was used because it 
allows filtering reflexes from laser in the boundary of model and liquid. If these 
particles are illuminated with ND-YAG laser (!=S32 nm) and if the screen for the 
camera (which transmits only the light with the wave length higher than 1=580 nm) 
is used then it is possible to scan only the light emitted from the particles and thus 
to filter out the reflections. 

The flow field was measured in symmetry plane of the model for steady 
conditions (Re=500; 1400). Six areas (Figure 1) were measured along the native 
artery (length of measured area was approximately 60 mm). The instantaneous 
velocity fields and time-averaged velocity fields with velocity fluctuations were 
evaluated. The velocity gradients near the wall were evaluated [33]. These gradients 
multiplied with working fluid dynamic viscosity correspond with wall shear stress. 
The post processing in PIV measurement is very important. Using correct post 
processing enables removal of signal noise from the background and reflection 
generated by wall and thus increases the accuracy of measurement [34, 351. 

Figure 3 - The flow field in symmetry plane. 

I. Scheme of flow in onostomosis. If. Result of 

visualization in the symmetry plone: A) 
incoming flow, B )  flow in the symmetry plone 

accelerates in connection place and continues 
around floor, C) secondary flow, D) vortex 

structure. E )  area wi th intensive velocity 

grodient, which is moving porallel to the host 

ortery oxis. 1II.PIV visuolizatio~l of model for 

45" by-pass connection angle and Re=1400. 

The arrows illustrate velocity in every point. 

Direction of flow is illustrated bv direction of 
111. arrows and velocity of flow is illustrated by 

size of arrows. Distance in host orrery 
direction. which is multiplied by the diameter 

of host artery, is on the horizontal oxis. 

-1 ; -. Distance from host artery centre, which is 
-1.5 -I -0.5 o 0.5 1 2 2.5 3 multiplied by the host artery radius, is on the 

x1D [l] vertical axis. 
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Numerical simulation 
Numerical simulations were carried out for the same models as experiments. They 
consist of two tubes with inner diameter d = 10 mm. The length of graft to 
junction was I = 700 mm. The length of proximal outlet segment (POS) was 
100 mm and it was closed in order to simulate the stenosis. The length of distal 
outlet segment (DOS) was I = 700 mm. 3D computation grid was generated with 
hexahedron elements of about 800 000 cells. Numerical solutions were carried out 
for the same conditions as experiments (working fluid, flow rate in native artery 
and graft). The mathematical model was selected as the laminar model. The 
boundary conditions were set on the input to the graft - velocity inlet, on input to 
the native artery - wall and on the output - pressure outlet. 

Results 
The complex space flow was built in an anastomosis model. Numerical and 
experimental models were shaped so that the developed laminar velocity profile 
could be entered at the anastomotic region. The flow stream coming from graft 
begins to  form helix vortex structures after entering the anastomosis (Figure 4). 

The symmetry plane visualization demonstrates that the inlet flow (Figure 3A) 
(only flow lines in symmetry plane) in the symmetry plane gets to the floor and 
then the flow accelerates and goes parallel with X axis as a narrow jet (Figure 3B). 
Thane is also a very distinct area opposite to the floor (Figure 3C) with a 
secondary flow. 

The character of complex vortex structures created in the POS area depends on 
the liquid flow parameters. They look like two vortices in the symmetry plane 
(Figure 3E). The shape of these vortices is strongly dependent on the stenosis 
distance from the anastomosis. The flow outside the symmetry plane moves in the 
form of ahelical shaped vortex structure with variable spiral angle. 

Vortex structures are shown in figure 3. These structures create secondary flow 
in the cross section. The secondary flow ~ntensity decreases downstream and the 
velocity profile is gradually formed into developed laminar velocity profile. There 
is an area with strong velocity gradient (Figure 3E) between the main flow 
(Figure 38) and the vortex structure in POS area (Figure 3D). The size and placing 
of this area is time-dependent both by steady and unsteady inlet conditions. In this 
area the magnitude of WSS is maximal due to the large velocity gradients. 
Maximum WSS is time-dependent and shifts along the X axis downstream and 
upstream that causes wall shear stress oscillation. Future investigation will be 
focused on this area. 

The comparison of visualization with PIV results was carried out. Figure 3 shows 
that flow field evaluated from PIV measurement correlates with the flow shape 
demonstrated by direct visualization. 

Comparatively good correlation between the experiments and numeric 
sirnulations of flow in bypass was shown on velocity profile characteristics 
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(Figures 5 and 6). The deviation of these profiles in symmetry plane can be caused 
by several causes. 

Discussion 

The velocity in the bypass was derived from measured mass flow data. Because 
of ultrasound meter accuracy some differences existed between real and 
measured data. 

Laser sheet has non-zero thickness and therefore CCD camera records signal 
from seeding particles which are not in symmetry plane only. It can cause 
inaccuracy of measured data. 

Selected laminar computational model was a source of inaccuracy because the 
definition of type of flow in the place behind the connection is different due to the 
secondary flow. 

Many models would have to  be constructed and each model would have to be 
checked in a large number of measurements in order to find out the optimal 
bypass junction shape with the help of an experimental research only. Due to  good 
agreement of numerical and experimental results it was possible to decrease the 

Figure 4 - Flow pattern comporison for 
two models of by-pass anastomosis 
(anostomosis angle 20' ond 45"). 
Flow fields are illustroted by path lines. 

The left part of the figure shows 
comparison of the path lines, which 
begin in the centre of groft. The right 

20" 45" 
part of the f i~u re  shows comparison . 

ofthe path lines, which begin near the 

wolf of graft. In the upper port of the 
fizure the views from DOS in upstream 
direction in host artery are seen. In the 

45" bottom port of the figure the side views 
on the model are seen. 

-25 -20 -15 -1 0 -5 0 
X [mm1 

Figure 5 - Vortex structure in symmetry plone model in POS are0 with connection angle 45' and Re=1400. 
Left: numerical simulation, Right: PIV experimental measurement. A good quolity and quantity agreement 
between numerical and experimental solution is visible. 
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number of experiments planned to  do in future only to necessary amount and 
replace these experiments with numerical simulation. 

The influence of the graft angle on flow field is seen in figure 6 and 7. They show 
the velocity fields in symmetry plane measured by PIV. The secondary flow 
intensity increases with increasing anastomosis angle. In the region in host artery 
(Figure 7) the flow field in the host artery axis direction has monotonic decreasing 
character for the small graft angle. The areas with higher and lower velocity 
appear in this region with increasing angle at the projection of flow field into 
symmetry plane. It is caused by increasing secondary flow with increasing graft 
angle which can be seen from the numerical simulation. 

The space distributions of WSS evaluated from CFD are shown in figure 
8 - right. The magnitude of WSS behind the graft junction rises. Maximum value 
of WSS is in the floor region. 

The behaviors of WSS evaluated from CFD in symmetry plane for floor line for 
different graft angles are shown in figure 8 - left. Maximum value of WSS is 
approximately in distance of one diameter from the junction. It shifts downstream 
for bigger graft angles and upstream for smaller graft angles. The maximum value 
of WSS rises with rising graft angle. The WSS drop to  value close to WSS value 
during developed laminar flow is faster for smaller angles than for bigger angles. 
The character of the behavior of WSS is similar for floor and opposite the floor of 
anastomosis. For floor of the anastomosis, maximum values are approximately 
three to four times bigger. 

The values of velocity profile gradient on the floor, multiplied with dynamic 
viscosity of working fluid, were evaluated from PIV data for several models and 

Fizure 6 - Comporison ofexper~mentai  (marked wittl sirbscript e/ and numerical {marked with subscript n) 

velocity profiles in cross sections X =  0: 1 ;  1 .5  D. Left: for angle a = 45". Right: for angle a :: 20". In the 

pictures we can see a good agreement between numerical and experimental solution. Comporison of the 

flow fields shows that (he  region of  secondary flow is bigger for ongle connection o = 45". 
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several measured regimes. The character of behavior of these values is similar to 
WSS evaluated from CFD. The maximum value of WSS increases with increasing 
flow rate. In case that flow rate in graft is 75% of the total flow rate then the 
maximum values of WSS decrease. 

The pathological phenomenons in the anastornosis are induced by many factors. 
Some of them are studied by hemodynamics. The shear stress in blood flow 
stream is assuredly one of the parameters that influence interactive impingement 
of fluid flow most, causing blood corpuscles to dash against vessel wall and their 
damage. These reasons lead us to deal with WSS thoroughly and therefore it was 
chosen as optimization parameter when solving the bypass. 

The blood is non-Newtonian fluid with complicated thermophysical properties, 
the mechanical vessel properties are difficult to describe and the flow quantities 
are time dependent. This is the reason why the first phase of hemodynamics 
research of cardiovascular system parts proceeds on simplified models. This 
relates both for mathematical and experimental models carried out in vitro. I t  is 
generally possible to determine WSS experimentally by two ways: 

m indirectly - evaluation of measured velocity profile, 
m directly - with the help of special probe (CTA). 

The velocity field determination has crucial meaning for finding hemodynamics 
parameters and thus WSS. The measured velocity profiles allow evaluating WSS. 
We prefer non-invasive methods for velocity field measurement because they do 
not influence the flow. These methods are used most often for this sort of 
measurement: 

Figure 7 - Velocity distribution in X direction for Re 7400 from PIK Velocity in direction X is projected to the 
z-axis, as i t  i s  illustrated in the small pictures. Left: velocity fields in direction x for connection angle 45'. 
Right: velocity fields in direction X for connection angle 20". 
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Ultrasonic Velocity Profiling (UVP), 
S Laser-Doppler Anemometry (LDA), 

Particle Image Velocimetry (Ply. 

When using UVP method we measure velocity with the help of ultrasound. 
LDA and PIV belong to the optical methods. These methods measure velocity 
of particles added into the working fluid in model. 

When we compare the methods mentioned above the PIV method appears to  
be the most suitable. It is the most modern method with enormous progress 
possibility. It does not disturb the flow and allows measuring instantaneous velocity 
field (in requested plane) on the instant. It also allows evaluating mean velocity and 
fluctuation deviations. PIV has the advantage in comparison with LDA and UVP due 
to the fact that PIV measures the velocity field on the instant and LDA measures 
velocity point by point and UVP method measures velocity in one line. The WSS 
evaluation based on velocity profile uses instantaneous velocity field and no 
velocity profile which is measured point by point. The PIV method is the most 
precise and the least time-consuming method which results from the reasons 
mentioned above. 

The models used in experiments are designed in conformity with physical 
similitude laws and they must satisfy the specific conditions of measurement 
method. In case of PIV method the models must be transparent and model 
material and working fluid must have certain optical properties. 

We realize that graft patency is influenced by many factors, but we consider 
angle of anastornosis to  be one of the most important and in real life of those the 
most easily changed. Based on our results we believe, that endorsing parameters 

~ -. 

[l1 

Figure 8 - Woll  shear stress computed by numerical simulotion. Lefl: Comparison of WSS on the poor for 

different angles from riurnerical simulotion. The areas of shear stress maximum are in the distance xlD is 
7 to 2. In these areas the past operation complications are very frequent. Right: Woll  shear stress for 
angle 45' from numerical simulotion. The gray scale represents the quantity of wall shear stress. The areas 
of higher shear stress values ore rllustrated In the figure. The shear stress volues correspond w~th  flow field 

obtained by PIV measurement. 
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of anastomosis mentioned above, i.e. small angle of anastomosis and appropriate 
length of anastornosis, gives us a chance of higher long-term patency of vascular 
anastomosis. The reason is that the anastomosis of smaller angle has lower 
maximum value of shear stress, lower secondary flow and lower velocity 
fluctuation. Length of anastomosis in this smaller angle anastornosis is app. 2-2.5 
of native vessel diameter. 
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SAH gene variants revisited in the European Project On 
Genes in Hypertension 
Valerie ~ i khono f f~ ' ~ ,  Jan A. S t a e ~ s e n ~ ' ~ ,  Tatiana ~ u z n e t s o v a ~ ' ~ ,  Lutgarde Thijsb, 
Sandra Hasenkampe, Veronika Baumere, Katarzyna ~tolarz', Jitka Seidlerovag, 
Jan Filipovskyg, Yuri ~ i k i t i n ~ ,  Jan peleskah, Kalina ~awecka-~aszcz', 
Edoardo Casigliaa, Stefan-Martin   rand-~errmann' and Eva Brande, 
for the European Project On Genes in Hypertension (EPOGH) investigators 

Objective Previous studiesfound significant association of Conclusion The evidence supporting an association of 
hypertension and hypertension-related phenotypes with hypertension or hypertension-related phenotypes with the 
genetic variation in SAH (Spontaneously hypertensive SAH gene remains equivocal in human studies. JHyperfens 
rat-clone A-ylpertension-associated). We sought 26244-250 0 2008 Wolters Kluwer Health I Lippincott 
independent confirmation of these findings in the European Williams & Wilkins. 
Project On Genes in Hypertension. 

Methodsandresults We randomly recruited 2603 relatives Journal Hypsrtenslon 2008, 16!244-250 

from 560 families and 31 unrelated subjects from six 
European populations (mean age 38.8f 15.7 years; 52.10h 
women). We measured systolic/dlast~lic blood pressure 
(mean, 122.4/76.6 mmHg). body mass index (24.9 kg/m2), 
triceps skinfold (1.7cm), waist-to-hip ratio (0.83 units), 
serum total and high-density llpoprotein (HDL) cholesterol 
(5.14 and 1.33mmol/l), serum triglycerides (1.95mmol/l) 
and blood glucose (4.90mmolll). We genotyped the 
G-16064 and -962deM;ns polymorphisms. In all subjects, 
the allele frequencies were 11.8 and 29.5% for -1606A and 
-962de1, respectively. Lewontin's D' was 0.97 (P<0.0001). 
Haplotype frequencies were 58.8% for -1606G plus -962ins, 
29.5% for -16066 plus -962de1, and 11.7% for -1606A plus 
-962ina Both before and after adjustment for covariates, 
none of the phenotype-genotype associations approached 
statistical significance. Our study had 80% power to detect 
on two-sided tests (P= 0.05). effect sizes of 1.8/1.3 mmHq 

KeywoI((s: body mass Index. h y p e m n s l o ~  population study. SAH gene. 
serum llplds 

Abbdanons: CoA c o e n ~ a  I; EPOGH. European Proiset On Genes In 
Hypertension: HOL, hlgh-densm l l p o p r ~ l n :  PEGASS Proiset d'Etuds des 
Genes de I'nypertnslon Artdrlsllc Sbvers b Moderbe Essentlalle: OTDT. 
auantihltivo transmlsrion d l ~ u l l l b r l u m  test: RFLP, restriction fragment 
lbnglh polymorphlsm snalysls: SAH, Spontaneourly hypsrtensivs~at-clon. 
A-Hypertension-a~soclated 
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mass index. 0.01 unitsforthe waist-to-hip ratio.0.96 mmfor , -,,v-n 

the triceps skinfold, 0.13 and 0.05mmol/l for total and HDL Tei: +32 16 34 7104: f a :  +32 16 34 7106: 
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0.11 mmol/l for blood glucose. The family-based analyses 
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did not reveal population stratlflcatlon (P20.67). ~scep tcd  t October zoo7 

Introduction i s  located on chromosome 16p13.11, spans about 33 kb. 
The expression of SAH (Spontaneously hypertensive consists of 14 exons and 13 introns, and i s  expressed in 
rat-clone A-Hypertension-associated) gene i s  markedly the kidney 141. Transfected cells express tbe SAH protein 
higher i n  the kidneys of spontaneously hypertensive rats in the mitochondria [S]. Cell experiments suggest 
compared with normotensive Wistar-Kyoto controls [l]. that it has medium-chain fatty acid coenzyme A ligase 
I n  rats, SAH i s  expressed mainly i n  proximal renal acdvicy and that it might be involved in lipid metabolism 
tubules and in  hepatocytes I2.31. The human SAH gene [5,6]. 

DetailnollheEuropeanProiect OnGeneainHypedension IEPOOH)investigatorr The population study and subsequent case- 
are b led  in the ~cknow~edgements ser;fbn. control studies [$-l01 reported significant associations of 
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hypertension and related phenotypes, such as obesity, 
hypercholesterolemia and hypertriglyceridemia, with 
genetic variation in the SAH gene. More recently, 
Telgmann et al. [S] identified five polymorpliisms in 
the SAH promoter region (C-1808T. G-1606A. -9621/D, 
G-451A. T-670, two polymorphisms in introns 5 and 
7(C+9/ln5T, A+?O/In7T), and one missense variant 
(K359N). In the Project d'Etude des Gsnes de  I'Hyper- 
tension Arttrielle Stv&re 2 Modir&e Essentielle 
(PEGASE) case-control study, Telgmannand colleagues 
[S] reported association benveen obesity-related 
hypertension and the SAH G-1606.4 and -96Zins/de/ poly- 
morphisms. Using continuous phenotypes, we sought 
independent confirmation of Telgmann's findings in the 
randomly recruited participants of the family-based Euro- 
pean Project On Genes in Hypertension (EPOGH). 

Methods 
Study population 
T h e  EPOGH project was conducted according to the 
principles outlined in the Helsinki declaration for 
investigations in human subjects [ l l ] .  T h e  Ethics 
Committee of each institution approved the protocol. 
T h e  investigators randomly enrolled nuclear and 
extended families of white ethnicity from the populations 
of Bucharest (Romania; n = 295). Cracow (Poland; 
n = 3261, Hechtel-Eksel (Belgium; n = 1276), Mirano 
(Italy; n=355), Novosibirsk (Russian Federation; 
n=324), and Pilsen and Prague (Czech Republic; 
n = 399). T h e  overall response rate was 63.7%. All partici- 
pants gave informed written consent. Of these 2975 
subjects, we excluded 341 from analysis, because DNA 
could not be extracted or could not be genotyped or failed 
to amplifv (n=308), or because of inconsistency in 
hlendelian segregation (n=33). Thus,  the number of 
subjects statistically analyzed totaled 2634. 

Phenotypes 
T h r  blood prcssure phenotypr was the average of five 
consecutive readings at one home visit. After the subjects 
had rested in the sitting position for 10min or longer, 
trained observers measured blood pressure with a 
mercury spbygmomanometer according to the guidelines 
of the British Hypertension Society [121. We previously 
described the quality control of the blood pressure 
phenotype in detail [131. Hypertension was a blood 
pressure of at least 140mmHg systolic or 90mmHg 
diascolic, or the use of antihypertcnsive drugs. T h e  obser- 
vers also measured weight and height with the subjects 
wearing light indoor clothing without shoes. Body mass 
index was weight in kilograms divided by the square of 
height in meters. T h e  waist-to-hip ratio, determined by 
means of a measuring tape, was the ratio of the smallest 
circumference at the waist to the largest circumference 
at the hip. T h e  triceps skinfold was measured at the 
midportion of the muscle by means of a Harpenden 
Skinfold Caliper (Bedfordshire, UK), providing a corsmnt 

pressure of 0.01 lig/mm2 ( 0 . 0 9 8 ~ / m m ~ )  i- 10% at all open- 
ings of the 90mmz anvils. 

We administered a validated questionnaire [l41 to collect 
information on each subject's medical history, use of 
medications, and smoking and drinking habits. From 
the type and number of alcoholic beverages used each 
day, we calculated alcohol consumption in giday. T o  
excludc occasional drinkers, we defined currcnt alcohol 
intake as a consumpdon of at least 5 g of ethanol per dav. 
Venous blood samples, collected in the late afternoon 
(1056 Belgian participants) or after overnight fasting 
(181 Belgian and 1397 non-Belgian participants), were 
analysed for serum toral and high-density lipoprotein 
(HDL) cholesterol, serum triglvcerides and blood glucose 
by automated enzymatic methods. 

Determination of genotypes 
We extracted genomic DNA from white blood cells, using 
standard kic; (Qiagen, Hilden, Germany). For genotyping, 
we used restriction fragment length polymorphism 
analysis (RFLP) of the respective polymerase chain 
reaction (PCR) produccs at the frequent polymorphic loci 
G-1606A (restriction enzyme'KspA1) and -96Zins/de/(XapI); 
as C-I808T was completely associated with G-1606.4, we 
did not genorype for this variant. 

Using the published sequence of human SAH gene 
(accession number AC004381.1; Fig. I ) ,  primers were 
designed to amplify both fragmena covering che SAH 
polymorphisms G-l606A and -962ins/del. The  PCR 
amplification was carried out in a 20-p1 volume, contain- 
ing 5 ng genomic DNA, 10 and 25 pmol/l of each primer 
(for both fragments, respectively), 2.5mmol1l MgCI?, 
200 pmolll of each dNTP,  S mmol/l betaine and 1 U 
AmpliTaq polymerase (Rapidozym, Berlin, Germany). 
T h e  PCR was performed initially for 3 min at 94'C and 
followed by 35 cycles, each with 45 s at 94% 45 s at 54°C 
and 56°C (depending on primer sequence), 60s at 72'C 
and final elongation of 10 min at 72°C. 

In the presence of the -1606A allele, the PCR product 
(221 bp) was digested by KspAI into two fragmena of 191 
and 30 bp in length (-1606G undigested). In the presence 
of the -962de/ allele, the PCR product (339bp) was 
digested by XapI into three fragments of 180. 93 and 
66 bp in length. For -962ins, the PCR product (344bp) 
was digested into four fragments of 180.82.66 and 16 bp 
in length visualized on ethidium bromide-stained 3% 
agarose gels (primer sequences and digestion conditions 
available upon request). 

Statistical methods 
For darabase management and statistical analysis, we used 
SAS version 9.1 (SAS Institute Inc., Cary, North Carolina, 
USA). Population means and proportions were compared 
by Tukey's test for multiple comparisons and the 
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Xz-statistic with Bonferroni's correction, respectively. 
Because Shapiro-Wilk's test showed significant departure 
from normality, we logarithmically transformed triceps 
skinfold thickness as well as blood glucose and serum 
triglyceride concentrations. We searched for possible 
covariates of the metabolic phenotypes, using stepwise 
multiple regression analysis with the Pvalue for indepen- 
dent variables to enter and stay in the models set at 0.10. 
Depending on the phenotypes, the variables considered 
for entry into [he models were sex, age, age squared, body 
mass index, use of P-blockers, diuretics or angiotensin- 
converting enzyme inhibitors, inrake of lipid-lowering 
drugs, smoking (0, 1) and alcohol consumption (0. 1). 
We adjusted all models for center and tnose for blood 
glucose and serum lipids also for fasting status (0, I). 

We tested linkage disequilibrium between the two 
polymorphisms and we reconstructed haplorypes using 
the PROC H A P L O T W E  procedure available in the 
genetics module of the  SAS software. In population- 
based analyses, we applied a generalization of the stan- 
dard linear model, as implemented in the PROC MIXED 
procedure of the SAS package, to test the association 
between phenotypes and single polymorphisms or 
haplotypes, while adjusting for covariates as well as for 
the nonindependence of observations within families. In 
the mixed model, we also tested for heterogeneity across 
centers, using appropriate interaction terms. T o  remain 
consistent with previous studies [X], we compared 
SAH -1606GG homozygotes with carriers of the less 
frequent -160611 allele and SAH -96Zins homozygotes 
with carriers of the less frequent -96Zde/ allele. Our 
association study had 80% power to detect on two-sided 
tests at an a-level of 0.05, for SAH G-1606A effect sizes of 
1.811.3myHg for systolicldiastolic blood pressure, 
O.52kgCm- for body mass index, 0.01 units for the 
waist-to-hip ratio, 0.96mm for the triceps skinfold, 
0.13mmol/l and 0.05 mmolll for total and H D L  choles- 
terol, 0.18 mmol/l for serum triglycerides,and 0.11 mmol/l 
for blood glucose; for the SAH -962dd/ins polvmorphism, 

the corresponding effect sizes were 1.611.2mmHg for 
systolicldiastolic blood pressure, 0.48kg/mz for body 
mass index, 0.01 units for the waist-to-hip ratio, 
0.87mm for the triceps skinfold, 0.12mmolll and 
0.04mmolIl for total and H D L  cholesterol, 0.17 mmol/l 
for serum triglycerides and O.lOmmol/l for blood glucose. 

T o  take advanrage of the family structures of our data, we 
performed family-based analyses. We evaluated the 
within- and hetween-family components of phenotypic 
variability using the orthogonal model proposed bv 
Abecasis and colleagues [15]. We implemented the quan- 
titative transmission disequilibrium test (QTDT)  in SAS. 
using a mixed model with similar adjustments as in the 
population-based analyses. 

Results 
Characteristics of the  participants 
T h e  smdy population consisted of 2603 relatives from 
560 families and 31 unrelated individuals. Mean=SD 
age was 38.8k 15.7 years (range, 9.5-80.4). T h e  preva- 
lence of hypertension was 25.3% in the whole smdy 
sample and 48.8% among 737 founders. Table 1 pror-ides 
[he characteristics of the participants by center. There 
were significant between-center differences in age. body 
mass index, waist-to-hip ratio, triceps skinfold. blood 
pressure, smoking and drinking habits, use of medications, 
serum total and H D L  cholesterol, serum triglycerides and 
blood glucose, but not in the sex distribution. Among 
women, 1002 were premenopausal (222 on oral contra- 
ceptives) and 370 were postmenopausal (none on hormo- 
nal replacement therapy). 

Genotype and haplotype frequencies 
Across centers (Table 2), allele frequencies for -1606.4 
ranged from 10.8 to 13.5% with no significant benveen- 
center differences (P>0.06).  For the -962del allele, 
frequencies ranged from 27.0 to 32.6% with the highest 
value in Bucharest (P<0.05). T h e  within-country 
frequencies of the SAH G-1606.4 and -962itrs/de/genocvpes 
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