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Abstract
Coronary Artery Diseases are one of the main reasons of mortality. When these arteries occlude,
usually a Coronary Artery Bypass Graft (CABG) surgery is performed. Sine human Saphenous Veins
(SV) is used for CABG, they are of interest for researchers. In this study human SV samples undergo
inflation test, using an inflation test device. Displacements of the samples for different pressures are
analyzed, and average values are used as input of a computational method. In the numerical
simulation the tissue is assumed as an elastic, isotropic, and homogenous solid material, and its output
is Young’s Modulus (E) of the tissue. Results show that E of the SV increases linearly with the
distension pressure. Although simplifications were applied in this study, it can be helpful for giving a
basic insight about mechanical properties of human Saphenous Vein, which can be followed by more
realistic studies in the future.
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چکيده
بیماریهای شریان کرونری یکیاز عوامل اصلی مرگومیر است .وقتیکه این شریان دچار انسداد شود ،عمل بایپس شریان کرونری
صورت میگیرد .استفاده از ورید سافینوس انسان درین جرّاحی ،مورد توجه پژوهشگران است .درین مطالعه ،نمونههای انسانی ورید
سافینوس به وسیلهی یک دستگاه تست تورم ،تحت آزمایش تورم قرار گرفت .انبساط نمونهها به عنوان ورودی یک روش محاسباتی
مورد بررسی قرار گرفت .در مدلسازی عددی بافت به صورت یک مادهی جامد همگن ،همسانگرد و اِالستیک در نظر گرفته شد.
خروجی مدل ،مدول یانگ بافت است .نتایج نشان داد که مدول ورید سافینوس به صورت خطی با فشار انبساطی افزایش مییابد.
هرچند که فرضیههای سادهی سازانهای درین مطالعه استفاده شد ،ولی به دلیل ارائهی یک دید کلّی در رابطه با خواص مکانیکی بافت،
ورید سافینوس انسان میتواند مفید بوده و زمینهای برای مطالعههای بیشتر و دقیقتر باشد.
کليدواژهها :ورید سافينوس ،روش تورم ،مدول یانگ ،روش عددی
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روش سوم ،رگهای خونی را تحت فشار انبساطی قرار

 -1مقدمه

کامپلیانس9

بیماریهای شریان کرونری یکیاز دالیل اصلی مرگومیر در

میدهند.

کشورهای توسعه یافته است .براساس گزارش سال 6882

رابطهی فشار/قطر رگ به دست میآید .مناسب بودن این

انجمن قلب آمریکا 5بیماریهای شریان کرونری قلب 6عامل
حدود  15درصد از کلّ  015888مرگومیر ناشیاز
بیماریهای قلبی/عروقی را دربر داشتهاست ].[5

و سختی رگها با استفاده از بررسی

روش ،آن را برای تست شکست چندمحوره ،به طور گسترده
استفاده میشود ] .[55-7بافت میتواند از طریق یک سطح
وسیع به دستگاه متصل شود تا تمرکز تنش به حداقل برسد.

وقتی شریان کرونری دچار گرفتگی شود ،از عروقی مانند

همچنین ،دستکاری بافتها کمتر شده و برش زده میشوند.

ورید سافینوس به منظور ایجاد یک مسیر انحرافی در عمل

بدین صورت ،برای دستگاه این امکان فراهم میشود که

بایپس شریان کرونری 1استفاده میشود .بعداز قراردادن ورید

بافتها شکل طبیعی خود را حفظ کنند .با استفاده ازین

سافینوس در دستگاه گردش خون ،فشار اتساعی به دیواره
ورید وارد میشود .این فشار میتواند بافت دیوارههای ورید
را تحت تأثیر قرار دهد .ویژگیهای مکانیکی این ورید برای

روش ،میلسی 58و همکارانش نشان دادند که در بیماران شریان
کرونری ،ورید سافینوس
نورموتنسیو56

است ].[56

اندل51

هایپرتنسیو55

سختتر از

و همکارانش ،پژوهشی را به

تحمّل فشار باالتر در شرایط جدیدی که پساز جایگزینی

منظور مقایسه عروق کرونری و سینهای خوک و انسان انجام

برای آن ایجاد میشود ،اهمّ ّیت دارد ].[1 ،6

دادهاند .آنها گزارش کردند که هردو شریان اشاره شده در

به هرحال ،این حقیقت را باید در نظر داشت که پساز

انسان بسیار سختتر هستند .همچنین ،آنها نشان دادند که

حدود دَه سال 11 ،درصد از وریدهایی که جایگزین شدهاند،

سختی شریان سینهای و شریان کرونری در انسان تقریباً برابر

دچار گرفتگی خواهند شد .بدین روی ،مطالعهی خواص

است .این خصوص ّیت ،شرایط مناسب شریان سینهای را برای

مکانیکی ورید سافینوس از اهمیت باالیی برخوردار است .در

پیوند به وجود میآورد ].[2

مطالعات پیشین ،سه روش را برای اندازهگیری خواص

داناون 51و همکارانش 11 ،نمونه را در دو جهت متعامد
بررسی کردند که از پژوهشهای جامع انجام شده درین زمینه

مکانیکی رگهای خونی به کار بردهاند.
روش اول ،سرعت پالس موج 1است که یک روش برون

است ] .[51میاموتو 51نیز مطالعهای را روی تنش نهایی رگ

بدنی 1بوده و به طور مستقیم مدول یانگ 2رگها را تعیین

گاو و ورید سافینوس انجام داد ] .[51همچنین ،برای مقایسه

میکند .درین روش ،اندازهگیری همزمان سرعت انتقال پالس

شریان ریوی و آئورتی خوک ،پژوهشی توسّط ماتیو 52انجام
ژائو57

و رابطهی فشار/قطر برای به دست آوردن خاصیّت ارتجاعی

شدهاست ].[52

رگهای خونی استفاده میشود .غیرتهاجمی بودن این روش،

کرد .نتایج آن نشان داد که ویژگیهای مکانیکی و

توجه بیشتر پژوهشگران را به خود جلب نمودهاست ].[1
روش دوم ،تنسیومتر 7را برای اندازهگیری خواص
مکانیکی رگهای خونی به کار میرود .به عنوان مثال ،باالز و

مورفومتریک59

ازیک دستگاه

متسعکننده50

استفاده

ورید سافینوس با اعمال فشار اتساعی به رگ

تغییر میکند .به عبارت دیگر ،اعمال فشار کنترل نشده سختی
دیواره رگ را افزایش میدهد ].[57

رُزمن 0به ترتیب این روش را برای وریدهای کمری و
زیرگلویی خوک و شریان کرونری گاو استفاده کردند ].[2 ،1

9
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هدف ازین پژوهش ،به دست آوردن مدول یانگ ورید

پذیرفت .بالفاصله پساز خارج کردن وریدها از بدن بیمار ،در

سافینوس انسان با استفادهاز ترکیبی از روش آزمایشگاهی و

محلول نرمال سالین 5قرار داده شد .آزمایشها  6تا  56ساعت

مدلسازی و حل عددی است .با توجّه به اینکه درطی عمل

پساز خارج شدن از بدن انجام شد .تمام نمونهها به قطعههای

بایپس شریان کرونری فشارهای باالتری از فشار

 0میلیمتری تقسیم شد (در مجموع  11قطعه از سافینوس 55

فیزیولوژیک به بافت رگ اعمال میشود ،ازطریق تست تورم،

بیمار به دست آمد) .سپس ،یک برش طولی زده شد .بدین

فشار در محدودهی  66تا  01کیلوپاسکال بر قطعهی بریده

صورت ،همهی تستها روی نمونههای تقریباً مربعی شکل با

شدهای از نمونه سافینوس ،برای آزمایش اِعمال شد .در مدل-

ابعاد  0میلیمتر انجام شد.

سازی عددی ،جابهجایی ناشیاز تورم بافت که از آزمایش به
دست آمدهاست ،برای محاسبهی مدول یانگ ( )Eدر فشارهای

 -2-2روش آزمایشگاهی

مختلف مورد استفاده قرار گرفت .سایر اطالعات و شرایط

به منظور انجام آزمایش تورم ،یک دستگاه تست تورم

الزم از نتایج مطالعههای قبلی استخراج شدهاست.

بهینهسازی ،طراحی و ساخته شد .این دستگاه شامل ،یک
مخزن استوانهای شکل ،صفحهی پایه که بافت روی آن قرار

 -2مواد و روشها

دارد ،پیچ اتصال غیردائم مخزن و پایه ،یک اورینگ 6برای

به منظور یافتن مدول یانگ ورید سافنوس انسان ،از ترکیب

آببندی و دو گیرهی نگهدارندهی بافت است.

تست آزمایشگاهی و حل عددی استفاده شد .چندین نمونه

یک سوراخ  1میلیمتری در مرکز گیرههای نگهدارندهی

ورید سافینوس ،با استفادهاز دستگاه تست تورم ،تحت

بافت قرار گرفته که اجازهی متورم شدن را به بافت میدهد.

فشارهای  76 ،28 ،19 ،11 ،17 ،15 ،61 ،66و 01

تا وقتیکه فشار پایین است ،مشکلی از نظر نَشت هوا و یا

کیلوپاسکال انجام شد .تصاویر دقیقی از بافت متورم شده با

عدم ثبات بافت وجود ندارد .در باالی مخزن و نزدیک پیچ

یک دوربین عکاسی به دست آمد و در کامپیوتر ذخیره شد.

اتصال صفحه به مخزن دستگاه ،یک سنسور دقیق فشار

تصاویر آنالیز شده و جابهجایی بافت در فشارهای مختلف

( )Model 1620 Measurement Specialties Inc., USAقرار

حاصل شد .سپس ،این جابهجای به عنوان یک شاخص و

دارد که در شکل ( )5نشان داده شدهاست.

مالک در مدلسازی محاسباتی معکوس استفاده شد .به عبارت
دیگر ،در مدل عددی مدول یانگ ورید سافینوس به اندازهای
تغییر داده میشود تا منحنی جابهجایی که از مدلهای
محاسباتی حاصل شدهاست بر منحنی جابهجایی که از
نمونههای آزمایشگاهی به دست میآید ،به طور تقریبی منطبق
شود.

 -1-2آمادهسازی ورید سافينوس
درین مطالعه ،از ورید سافینوس  55بیمار ( 7مرد) که تحت
عمل بایپس شریان کرونری قرار گرفتهاند ،استفاده شدهاست.

شکل ( -)1دستگاه تست تورمی به کار رفته؛ یک دوربین
میکروسکوپی جابهجایی عمدی بافت متورم شده را ثبت میکند.

بیماران در محدوده سنّی  16تا  78سال ،با میانگین سنّی 26/1
و میانهی  22سال قرار داشتند .داروهای بیهوشی رایج
استفاده شده و سایر مراحل جرّاحی به صورت معمول انجام

Normal Soline
O-Ring

1
2
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نتایج ثبت شده به وسیلهی سنسور فشار ،به یک کامپیوتر
شخصی انتقال دادهشد .این سنسور میتواند با استفاده از نرم

میکروسکوپ دیجیتالی جابهجایی بافت را ثبت میکند .این تصاویر
آنالیز شده و برای مدلسازی و حل عددی استفادهشد.

افزار لب ویو 5و با فرکانسی بین  68تا  08هرتز دادهبرداری
کند .یک میکروسکوپ دیجیتالی به صورت افقی و همسطح

 -3-2روش عددی

با بافت قرار دارد .هنگامی که فشار اتساعی به بافت اعمال

مدلسازی این مطالعه با استفاده از نرمافزار

میشود ،جابهجایی آن را ثبت میکند .یک کمپرسور هوا و

انجام شد .هندسهی بافت به یک استوانه با قطر  1میلیمتر

یک رگوالتور فشار مغناطیسی ،که به یک کامپیوتر متصل

(برابر با سوراخ وسط گیرهی باالیی نگهدارندهی بافت) و

است ،با استفاده ازیک برنامهی متلب 6کنترل میشود که فشار

ارتفاع  8/2میلیمتر سادهسازی شد .درین مدل ،بافت یک

انبساطی مورد نیاز را فراهم میکند.

مادهی همگن ،اِالستیک ،و ایزوتروپیک با ضریب پواسن 8/16

تصاویر ثبت شده با میکروسکوپ دیجیتالی به صورت

ADINA 8.8

در نظر گرفته شد ].[57

برخط قابل مشاهده است که پساز ذخیرهسازی ،با یک

در هر فشاری E ،درآن ازطریق سعی و خطا به دست آمد.

نرمافزار پردازش تصویر (نرم افزار  )ImageJآنالیز شد .در

معادلهی حاکم ،معادلهی هوکین 1تنش-کرنش برای جسم

شکل ( )6اجزای این سیستم تورم نشان داده شدهاست.

جامد است:
)𝜀(𝑟𝑡 𝜎 = 2𝜇𝜀 + 𝜆.

()5

درین معادله ɛ ،ʎ ،I ،به ترتیب نشان دهندهی تانسور
واحد ،ثوابت المه 1و تانسور کرنش است.
مشها درین مدل ،ساختار مستطیلی دارند .به منظور
بررسی استقالل مدل از اندازهی مشها ،بیشینهی جابهجایی
در مدل بافت ،پساز تورم در یک فشار و با چگالی مشهای
مختلف امتحان شد.
تعداد مشها تا جایی افزایش داده شدهاست که اختالف
جابهجایی با مقداری که از حل معادلهی قبلی به دست میآید
کمتر از  8/1درصد باشد .درنهایت ،تعداد مش حدود
 575888مناسب تشخیص داده شد.
شکلهای ( )1و ( )1به ترتیب مدل محاسباتی از بافت و
جابهجایی بافت بر حسب تعداد مشها را نشان میدهند.
تصاویر آزمایشها برای فشارهای مختلف ثبت و آنالیز
شد .انحنای متوسّط درین فشار به دست آمد .سپس ،در یک
شکل ( -)2سیستم طراحی شده برای آزمایشهای تورم .قطعههای

چرخهی سعی و خطا ،مدول یانگ ماده در حل عددی تغییر

ورید سافینوس بین دو عدد گیرهی نگهدارندهی بافت قرار دادهشد.

داده شد تا وقتیکه مربع باقیماندههای 1اختالف بیشینهی

رگوالتور فشار ،فشار انبساطی مورد نیاز را فراهم میکند.
3

Lab View
MATLAB

1
2

Hookean
Lame's coefficients
5
R-square
4

© Copyright 2015 ISBME, http://www.ijbme.org

فروزنده :اندازه گیری خواص مکانیکی ورید سافینوس انسان با استفاده از آزمایش تورم

جابهجایی بین حل عددی و تست آزمایشگاهی به حداقل
برسد .فرمول مربع باقیماندهها به صورت ذیل است:
()6

]

Σ(𝑌𝑖 −𝑌𝑎𝑣𝑒−𝐴𝐷𝐼𝑁𝐴 )2
2

) 𝑝𝑥𝐸Σ(𝑌𝑖 −𝑌𝑎𝑣𝑒−

[ 𝑅 − 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 = 1 −
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شکل ( )2تصویری از برش در صفحهی  xو دید
ایزومتریک از کانتور جابهجایی مدل عددی را تحت فشار 66
کیلوپاسکال منبسط شده را نشان میدهد .همانطور که انتظار
میرود ،بیشترین جابهجایی در مرکز بافت رخ میدهد که
میتواند برای اعتبارسنجی و قیاس با روش عددی از آن
استفاده کرد .بهعالوه ،شکل تورم در روش آزمایشگاهی و
عددی یکسان است ،بنابراین شبیهسازی عددی را میتوان به
عنوان مدلی از تورم نمونهی آزمایشگاهی استفاده کرد.

شکل ( -)3مدل عددی قطعات سافینوس .در مرزها بافت ثابت
نگهداشته شده و این شرایط مرزی با رنگ سبز نمایش داده
شدهاست ،فشار انبساطی  66کیلو پاسکال به بافت اِعمال شده که
با رنگ صورتی نشان داده شدهاست.

شکل ( -)5تصویری از تورم بافت تخت فشار انبساطی 66
کیلوپاسکالی ،که توسط یک میکروسکوپ دیجیتال گرفته شده

شکل ( -)4بررسی استقالل از شبکه ،براساس جابهجایی عمودی
بافت

 -3نتایج
شکل ( )1یک قطعه بافت ورید سافینوس را که تحت فشار
 66کیلوپاسکال منبسط شده را نشان میدهد .این تصویر
توسط یک نرمافزار آنالیز تصویر ،پردازش شده و شکل

شکل ( -)6مدل عددی از بافتی که تحت فشار  66کیلوپاسکالی

منحنی آن به دست آمد .ازین منحنی به عنوان ورودی مدل

دچار تورم شده

محاسباتی کمک گرفتهشد.
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مقایسهی منحنی تورم مدل عددی و نمونه آزمایشگاهی
در فشار  15کیلوپاسکال در شکل ( )7نشان داده شدهاست.

در معادلهی فوق  Eو Pبه ترتیب مدول یانگ و فشار
انبساطی برحسب کیلوپاسکال است.

براساس نتایج مدلسازی عددی ،درین فشار E ،برابر با 106
کیلوپاسکال را میتوان با مربع باقیماندهها معادل  ،8/91به
بافت نسبت داد.
5.0
5.2

( yميليمتر)

5.1
5.6

Exp.
E=580
E=582
E=590

5.8
8.0
8.2
8.1

1

1

5

6
1
( xميليمتر)

 -4بحث
درین مطالعه ،تغییرات  Eورید سافینوس انسان برحسب فشار
وارد بر آن و با استفاده از یک روش تورم همراه با مدلسازی
عددی بررسی شد .هرچند که پژوهشهای بسیاری،
ویژگیهای مکانیکی بافتها را مورد مطالعه قرار دادهاند ،ولی
هیچکدام از آنها ازین روش برای این بافت خاص استفاده
نکردهاند.

8
5088
االستیسیته به دست آمده

شکل ( -)7مقایسهی شکل منحنی تورم در اثر فشار 15

5288

برازش شده

مدول یانگ (کيلوپاسکال)

کیلوپاسکالی برای نمونهی آزمایشگاهی و مدل عددی

5188
5688
5888
088

این فرآیند برای فشارهای مختلف انجام شد که نتایج آن

288

در جدول ( )5گزارش شدهاست.

188
688

جدول ( -)1مدول یانگ به دست آمده برای بافت،

8
08

588

فشار تورمی (کيلوپاسکال)

در فشارهای مختلف
فشار )(kPa

)E (kPa

مربع باقیمانده

66

161

8/01

شکل ( -)8مدول یانگ بافت بر حسب فشار؛ مدول یانگ با

61

178

8/05

افزایش فشار تقریبا به صورت خطی افزایش یافته

15

160

8/91

17

298

8/00

درین تحقیق ،ابتدا یک سیستم تست تورم طراحی و

11

018

8/72

ساخته شد .سپس ،نمونههای سافینوس انسانی با استفاده ازین

19

918

8/79

دستگاه در فشارهای مختلف آزمایش شد و جابهجایی آنها

28

5511

8/71

ثبت گردید.

76

5188

8/71

در مرحلهی بعد ،مدل عددی معکوس همین فرآیند با

01

5158

8/72

استفاده از نرمافزار  ADINA 8.8ساخته و اجرا شده را با در

همچنین شکل ( )0نتایج را با استفاده از نمودار نشان
میدهد .رابطهی خطی زیر با مربع باقیماندهها برابر 8/9910
بین فشار انبساطی و مدول یانگ برقرار است:
()1

28

18

68

8

𝐸 = 17.67𝑃 + 47.151

نظر گرفتن جابهجایی بافت به عنوان ورودی مدل E ،در
فشارهای مختلف خروجی مدل خواهد بود.
با توجّه به نتایج حاصل شده ،با افزایش فشار انبساطی،
مدول یانگ به صورت خطی افزایش مییابد .به عالوه ،با توجه
به اینکه امکان اعمال فشار کمتر از  66کیلوپاسکال وجود
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 درنتیجه با این رابطهی خطی میتوان مدول یانگ را در،ندارد
.فشارهای پایین تخمین زد
روشهای آزمایشگاهی معموالً معایبی دارند که باعث
 خطاهایی ممکن است در، در اینجا.کاهش دقّت آن میشود
 و فرآیند پردازش تصویر، اندازهگیری فشار،رگوالتور فشار
 فرضیههای ساده سازانهای مانند، همچنین.وجود داشتهباشد
 همگن و،در نظر گرفتن بافت به عنوان مادهی ایزوتروپیک
 در مدلسازی بافت انجام شد که میتواند دقّت،اِالستیک
.نتایج را تحت تأثیر قرار دهد
 این مطالعه مقدار مدول یانگ را در،به طور خالصه
فشارهای مختلف مورد بررسی قرار داد و نشان داد که
- تحقیقات آینده می.رابطهی این دو به صورت خطی است
تواند با استفاده از فشار ناپایا و البتّه روی نمونههای بیشتر
 فرضیههای ساده سازانهی اِعمال، به عالوه.صورت پذیرد
شده روی مدل عددی را میتوان به شرایط فیزیولوژیکی
.واقعی نزدیکتر کرد

 سپاسگزاری-5
از مرکز آموزش و تحقیقات قلب و عروق شهید رجایی
 برای فراهم نمودن نمونهها و همچنین از سرکار خانم،تهران
آیسا رسولی برای کمکهای ارزندهی ایشان در طی انجام این
. قدردانی میشود،پژوهش

 مرجعها-6
[1] American Heart Association: American Stroke
Association: heart disease and stroke statistics,
2010.
[2] P. B. Dobrin, F. N. Littoy, E. D. Endean,
“Mechanical factors predisposing to intimal
hyperplasia and medial thickening in autogenous
vein grafts” J Surgery vol105, 393-400, 1989.
[3] Y. C. Fung, "Mechanical properties of living
tissue" Springer, NewYork, 1-568, 1993.
[4] H. Alderson, M. Zamir, “Smaller, stiffer coronary
bypass can moderate or reverse the adverse effects
of wave reflections” J Biomechanics vol 34, 14551462, 2001.

