
66 Др Драган Секулић
Воjномедицинска академија

Црнотравска 17, 11000 Београд
Телефон: +381 60 66 16 999

E-mail: doktorsekula@gmail.com

Primljen/Received: 30.01.2021.
Prihvaćen/Accepted: 03.08.2021.

doi: 10.5937/mckg55-31632
COBISS . SR - ID 53948169

uDk. 616.13/.14-073Med. čas. 2021; 55(2): 66-70.

ХЕМОДИНАМИКА ФЕМОРО-ПОПЛИТЕАЛНЕ BY-PASS ХИРУРГИЈЕ

МЕТОДОМ АНАЛИЗЕ КОНАЧНИХ ЕЛЕМЕНАТА
Драган Б. Секулић1, Александар П. Томић1, Данко З. Милашиновић2, Далибор Д. Николић3, Драгана С. Пауновић1,

Урош М. Миладиновић4, Игор М. Секулић4, Маја Савић Секулић5, Бошко И. Милев6

1Војномедицинска академија, Клиника за васкуларну и ендоваскуларну хирургију, Београд
2Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачкa Бањa

3Институт ИТ, Крагујевац
4Војномедицинска академија, Институт за радиологију, Београд

5Војномедицински центар „Карабурма“, Београд
6Војномедицинска академија, Клиника за општу хирургију, Београд

PRETHODNO SAOPŠTENJE 

САЖЕТАК

Увод. Феморо-поплитеални by-pass индикован је у
одмаклом стадијуму периферне артеријске оклузивне
болести. Индикације за оперативно лечење постављају се
на основу клиничке слике, ankle-brachial индекса и
ангиографског налаза. Методом анализе коначних
елемената могу се на основу скенерске ангиографије
направити тродимензионални модели на којима се могу
мерити различите физичке величине и израчунавати
вредност ankle-brachial индекса. Циљ рада био je да се
прикаже хемодинамика артерија методом анализе
коначних елемената на основу преоперативне и
постоперативне скенерске ангиографије, као и физичке
величине које се на овај начин могу мерити.

Методe. У овом приказу представљена је
хемодинамика феморо-поплитеалног by-pass-a на
преоперативном и постоперативном моделу. На моделима
добијеним анализом коначних елемената приказани су:
притисак, смичући напон, брзине и струјнице. Притисак,
односно ankle-brachial индекс поређени су с вредностима
мереним на пацијенту, а остале три величине поређене су
преоперативно и постоперативно.

Резултати. Постоперативно су измерене веће
вредности притиска и ankle-brachial индекса на пацијенту
и на моделима. Вредности приказане на моделима у
значајној мери су у корелацији с вредностима мереним на
пацијенту. Вредности смичућег напона и брзина се
смањују на постоперативним моделима. Струјнице
показују доминантну предњу тибијалну артерију.

Закључак. Вредности физичких величина мерених на
пацијенту и на моделима добијеним методом анализе
коначних елемената корелирају у значајној мери. Oдређене
физичке величине могле би указати на „слабе тачке“
одређеног модела.

Кључне речи: периферна артеријска болест, процедуре
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