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Abstract
Every organ has its own metabolic and functional requirements and needs a variable amount of blood;
hence, autoregulation is an important phenomenon. Shear stress induced autoregulation is defined as
the innate ability of an organ to keep its hemodynamic conditions stable against changes in heart rate
and perfusion pressure. For example, when heart rate changes arterial vessels undergo vasodilation or
vasoconstriction in order to stabilize the hemodynamic forces and stresses with respect to the flow
needed.
The current study examines the local mechanisms employed in automatic control. Local regulatory
mechanisms function independently of external control mechanisms, such as sympathetic nerves and
endocrine hormones. Therefore, they can be considered isolated mechanisms.
The application of boundary conditions in numerical modeling is of utmost importance, hence, using
arterial tree modeling to achieve appropriate boundary conditions seems necessary. Thus, we have
presented a zero-dimensional (lumped parameter) extensive model first. Then, we used this model to
achieve boundary conditions for the common carotid artery. As one of the most important
hemodynamic parameters, shear stress regulation will then be modeled in an axisymmetric model of
this artery.
Key words: Lumped parameter model, fluid-structure interaction, cerebral artery, shear stress, arterial
vasodilation and vasoconstriction
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چکیده
ﻫر ارگان با توﺟه به اﺣتیاﺟات متابوﻟیک (سوختوسازی) و ﻋﻤﻠکردی خود مﻤکن است به مقادیر متفاوتی از ﺟریان خون نیازمند
باشد؛ درنتیجه تنﻈیﻢ خودکار پدیدهای مهﻢ مﺤسوب میشود .پدیدة تنﻈیﻢ خودکار تنش برشی بهﻋنوان توانایی ذاتی یک ارگان برای
ثابت نگهداشتن شرایط ﻫﻤودینامیک درمقابـﻞ تﻐییـرات ضربان قﻠب و فشار پرفیوژن تعریﻒ میشود؛ با تﻐییر ضربان قﻠب در بدن،
شریانﻫا با توﺟه به نرخ ﺟریان الزم و برای ثابت نگاهداشتن نیروﻫا و تنشﻫای ﻫﻤودینامیک ،دچار اتساع یا انقباضشریانی میشوند.
مقاﻟة ﺣاضر به مکانیسﻢﻫای مﺤﻠی برای کنترل خودکار اختصاص دارد .مکانیسﻢﻫای تنﻈیﻢکنندة مﺤﻠی، ،ماننـد اﻋصـاب سـﻤﭙاتیک و
ﻫورمونﻫای سیار ،مستقﻞ از مکانیسﻢﻫای کنترﻟـی خـارﺟی ﻋﻤﻞ میکنند؛ ازاینرو میتوان آنﻫا را ایزوﻟه درنﻈر گرفت .ﻫﻤانطورکه
ذکـر شد تنﻈیﻢ خودکار ،ویﮋگی ذاتی ارگانﻫای بدن است و اندامﻫای تﺤت پرفیوژن ،تﺤت تﺄثیر مکانیسﻢﻫای ﻋصبی و ﻫورمونی
قرار نﻤیگیرند.
چون استفاده از شرایط مرزی صﺤیح در مدلسازیﻫای ﻋددی اﻫﻤیت ویﮋهای دارد ،استفاده از مدلسازی درخت شریانی برای بهدست
آوردن شرایط مرزی مناسب امری ضروری بهنﻈر میرسد؛ بنابراین در مقاﻟة ﺣاضر ابتدا مدﻟی از نوع صفر بعدی (پارامتر فشرده) و
گسترده ارائهشده است .سﭙس از این مدل برای بهدست آوردن شرایط مرزی در شریان کاروتید معﻤوﻟی استفاده شده و تنﻈیﻢ تنش
برشی بهﻋنوان یکی از پراﻫﻤیتترین پارامترﻫای ﻫﻤودینامیک در مدﻟی سهبعدی از این شریان مدلسازی شده است .نتایج بهدستآمده
نشاندﻫندة چگونگی تﻐییرات خواص مکانیکی دیواره و بنابراین ابعاد شریان برای برگرداندن مقادیر تنش برشی وارد بر دیواره به
مﺤدودة طبیعی است.
کلیدواژهها:مدل پارامتر فشرده ،تعامل سیال و سازه ،شریان مغزی ،تنش برشی ،انقباض و انبساط شریانی
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ﻫﺴتند ،مﺴئول ساخت آرژنین (ﻋنوان التین در پاورقی) و

 -1مقدمه
یکی از اساسیترین اصول ﻋﻤﻠکرد دستگاه گردش خون،

اکﺴیﮋن ﻫﺴتند و ﻋﻤﻞ ساخت را با اﺣیای نیترات معدنی

توانایی ﻫر بافت در تثبیت تنش برشی در ﺟریان خون

انجام میدﻫند .نیتریک اکﺴاید (ﻋنوان التین در پاورقی) پس

موضعی خود نﺴبت به نیازﻫای متابوﻟیک است .نیازﻫای
بافتﻫا به ﺟریان خون ﻋبارتاند از :رساندن اکﺴیﮋن به
بافتﻫا؛ رساندن مواد غذایی دیگر مثﻞ گﻠوکز ،اسیدﻫای آمینه

از انتشار به خارج از سﻠولﻫای اندوتﻠیال ،نیﻤهﻋﻤری تنها در-
ﺣدود  5ثانیه دارد و اغﻠب در بافتﻫایی اثر میکند که در
آنجا ساختهشده است .نیتریک اکﺴاید آنزیﻢ گوانیﻠیﻞ سیکالز

و اسیدﻫای چرب؛ خارج کردن دیاکﺴید کربن از بافتﻫا؛

(ﻋنوان التین در پاورقی) مﺤﻠول را در سﻠولﻫای ﻋضﻠة

خارج کردن یونﻫای ﻫیدروژن از بافتﻫا؛ نگهداری غﻠﻈت

صاف ﻋروقی فعال میکند (شکﻞ .)2

مناسب یونﻫای دیگر در بافتﻫا؛ انتقال ﻫورمونﻫای مختﻠﻒ
و مواد دیگر به بافتﻫا .موارد ذکرشده چندین مکانیﺴﻢ
مﺴئول در تنﻈیﻢ ﺟریان خون را بر ﻋهده دارند .برخی
مکانیﺴﻢﻫا از درون رگﻫا سرچشﻤه میگیرند که به آنﻫا
مکانیﺴﻢﻫای تنﻈیﻢکنندة مﺤﻠی میگویند [( ]2بهﻋنوان مثال،
فاکتورﻫای میوژنیک و اندوتﻠیال (ﻋنوان التین در پاورقی))
بقیة مکانیﺴﻢﻫا از بافت اﺣاطهکننده نشﺄت میگیرند و به
آنﻫا فاکتورﻫای خارﺟی گفته میشود .ﻋضالت صاف در

شکل ( -)1شﻤاتیک تاثیر تنش برشی بر اتﺴاع و انقباض
ﻋروق[.]2

فاکتورﻫای میوژنیک و سﻠولﻫای اندوتﻠیوم (ﻋنوان التین در

فعال شدن این آنزیﻢ سبب تبدیﻞ

پاورقی) در فاکتورﻫای اندوتﻠیال تﺄثیر ویﮋهای دارند.

ﺣﻠقوی5

گوانوزینتریفﺴفات3

به

شده و بهاینترتیب پروتئین

سﻠولﻫای اندوتﻠیال رگﻫای خونی ،مواد متعددی (مهﻤترین

گوانوزینمونوفﺴفات

آن نیتریک اکﺴاید 2است ).را میسازند که پس از آزاد شدن

کیناز وابﺴته به  cGMPفعال میشود PKG .اثرات متعددی

از این سﻠولﻫا میتوانند بر میزان شﻞشدگی یا انقباض دیوارة

دارد که به شﻞ شدن ﻋروق خونی منجر

شریانی اثر گذارند[ .]2نقش فیزیوﻟوژیک بﺴیاری از این

تﺤقیقات زیادی درزمینة مدلسازیﻫای ﻋددی دستگاه

ﻋوامﻞ شﻞکننده یا منقبضکنندة مشتق از اندوتﻠیوم ﻫنوز

گردش خون انجامشده است که در ادامه به آنها اشاره

شخص نﻤیباشد (این بخش اندکی گنگ است) و تﺤقیقات

خواﻫیﻢ کرد .در ﺣال ﺣاضر در تعداد بﺴیار اندکی از این

درمورد آنﻫا ﻫنوز در مراﺣﻞ اوﻟیه است و در بﺴیاری از

مدلسازیﻫا به پدیدة تنﻈیﻢ خودکار تنش برشی در ﺟریان

موارد کاربردﻫای باﻟینی آنﻫا مشخصنشده است.

خون توﺟهشده است .فراندز و ﻫﻤکاران[ ]1در سال  1001با
انﺴیس،6

میشود.

یک سیﺴتﻢ کنترﻟی برای

نیتریک اکﺴاید مهﻢترین فاکتور شﻞکنندة مشتق از اندوتﻠیوم

استفاده از بﺴتة نرمافزاری

است .نیتریک اکﺴاید یک گاز ﻟیﭙوفیﻞ (چربی دوست) است

تنﻈیﻢ خودکار ﺟریان خون طراﺣی کردند که در آن از یک

که در پاسخ به انواع مختﻠفی از مﺤرکﻫای شیﻤیایی و

ﻫندسة دوبعدی و ایدهآل ﺣﻠقة ویﻠیس برای اﺟرای

فیزیکی از سﻠولﻫای اندوتﻠیال آزاد میشود .آنزیﻢﻫای

مدلسازیﻫا استفاده کردند .االسترویی و ﻫﻤکاران[ ]3نیز در

نیتریک اکﺴاید سنتاز 1که در سﻠولﻫای اندوتﻠیال موﺟود
3

GTP
1

5

1

5

NO

NOS

cGMP
ANSYS
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سال  1009از یک مدل یکبعدی برای تنﻈیﻢ خودکار فشار

برای شیوة قرارگیری رگﻫا در سیﺴتﻢ قﻠب و ﻋروق ارائه

خون استفاده کردند ،که برای شرایط مرزی از یک مدل صفر-

کردند که این مدل  56ﺟزء دارد.

بعدی استفادهشده است .درنهایت کافﻤن و ﻫﻤکاران[ ]5در

برای مدلسازی ﻫریک از اﺟزاء از معادلسازی اﻟکتریکی-

سال  1021از یک مدل تنﻈیﻢ خودکار فشار خون بهوسیﻠة

مکانیکی استفادهشده است .در معادلسازی اﻟکتریکی-

بارورسﭙتورﻫا استفاده کردند و برای اﺟرای مدلسازی از بﺴتة

مکانیکی ،از مدل سهﺟزئی ویندکﺴﻞ استفادهشده است که

نرمافزاری انﺴیس استفاده کردند.

االفﺴن و ﻫﻤکاران [ ]5در سال  1005مطابق شکﻞ ( )1آن را

در مدلسازیﻫایی که پدیدة تنﻈیﻢ خودکار تنش برشی در

اصالح کردند.برای اﺟرای مدلسازی مدار اﻟکتریکی از بﺴتة

ﺟریان خون را بررسی کردهاند تنها از روش دینامیک سیاالت

سیﻤیوﻟینک 2در نرمافزار متﻠب 1استفادهشده است.

مﺤاسباتی استفادهشده است[ .]3فرض صﻠب بودن دیواره در
تﺤقیقات انجامشده ،اندکی غیرواقعی بهنﻈر میرسد؛ زیرا

a

اصﻠیترین ﻋﻠت تنﻈیﻢ ﺟریان خون ﻫﻤان تﻐییر در قطر
رگﻫا

است.

ﻫدف اصﻠی این مقاﻟه ،تنﻈیﻢ خواص مکانیکی دیواره برای
ثابت نگاهداشتن نیروﻫا و تنشﻫای ﻫﻤودینامیک در ﻫنگام
تﻐییرات ضربان قﻠب است ،که خود مﻤکن است به ﻋﻠت

b

نیازﻫای متفاوت بافت انجام شود .برای مدلسازی بهتر،
کامﻞتر و واقعیتر پدیدة تنﻈیﻢ خودکار تنش برشی در ﺟریان
خون ،از روش تعامﻞ سیال و سازه استفادهشده است و با
اﻋﻤال تﻐییرات در مدول یانگ برای خواص مکانیکی دیواره
شریان ،تنﻈیﻢ تنش برشی ناشی از ﺟریان خون بررسی شد.
ﻫﻤچنین برای اﺟرای بهتر مدلسازی ،از مدل پارامتر فشرده
برای بهدست آوردن شرایط مرزی استفادهشده است.

 -2مواد و روشها
در این بخش ،شرایط و روش اﺟرای تﺤقیق بهتفصیﻞ شرح-
داده میشود و مدلسازی ،ﻫندسة مدل ،معادالت ﺣاکﻢ،
شرایط مرزی و روش ﺣﻞ بهطور کامﻞ تشریح میشود.

 -1-2مدل کلی سیستم قلب و عروق بهصورت
پارامتر فشرده
برای مدلسازی سیﺴتﻢ قﻠب و ﻋروق به روش پارامتر فشرده،

شکل (-)2اﺟزای استفادهشده در مدار اﻟکتریکی برای معادلسازی
اﻟکتریکی -مکانیکی.

در مدلسازی ﻫریک از اﺟزا از مقاومت ،اﻟقاگر ،خازن و دیود
استفادهشده است که بهترتیب نشاندﻫندة مقاومت ویﺴکوز
برای خون ،اینرسی خون ،کامﭙیﻠیانس رگ و ﻋﻤﻠکرد دریچه
(اﺟازه ﻋبور ﺟریان خون را تنها در یک ﺟهت میدﻫد).
ﻫﺴتند[ .]4روابط ( )1( ،)2و ( ،)3چگونگی مﺤاسبة
پارامترﻫای اﻟکتریکی را بیان میکنند.
()2

8 L
4

r

R2 

;

 8 L
4

 1

 r

q

p



R1  



ابتدا مدﻟی از روش اتصال رگﻫا در این سیﺴتﻢ معرفیشده
است .ﻋبدی و ﻫﻤکاران[ ]6در سال  ،1023مدل شکﻞ ( )3را
1

Simulink
MATLAB

2
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8 L

()1

2

r

L1   q   p 

3 r L

C

2 Eh

برای رگﻫای با شعاع بزرگتر از  0/1سانتیمتر ،ثابتﻫای
ذکرشده در معادالت باال

λp = 0.0392و  λq = 0.2057و

برای رگﻫای با شعاع کﻤتر از  0/1سانتیمتر λp = 0.0075 ،و
 λq = 0.1729است[.]5

)(μ = 0.0035 Pa.sدرنﻈرگرفته شده است[ .]4ﻫﻤچنین مقدار
طول رگ ) ،(Lشعاع رگ ) ،(rضخامت رگ ) (hو مدول یانگ

3

()3

در این مقاﻟه ،چگاﻟی خون ) (ρ = 1050 kg/m3و ﻟزﺟت خون

رگ ) (Eبرای ﻋروق مختﻠﻒ از مقاﻟة وانگ و ﻫﻤکاران[ ]9در
سال  1005گرفتهشده

است.

پس از تشکیﻞ مدار اﻟکتریکی با استفاده از بﻠوک دیاگرام
معرفیشده ،منﺤنی خروﺟی فشار و ﺟریان برای بطنﻫای
راست و چپ بهدستآمده است و سﭙس این منﺤنیﻫا
بهﻋنوان شرایط اوﻟیة ﺣﻞ مدار اﻟکتریکی و بهصورت یک تابع

شکل ( -)3بﻠوک دیاگرام استفادهشده برای نﺤوة اتصال رگﻫا در سیﺴتﻢ قﻠب و ﻋروق[.]6
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متناوب و بهﻋنوان منبع (خازن متﻐیر) ،در مدار اﻟکتریکی قرار-

داده است .در این آزمایش ،بیﻤار روی تختی با قابﻠیت دوران

داده شده است .برای استفاده از خازن متﻐیر بهﻋنوان منبع

دراز میکشد و یک کاف به بازوی دست او برای اندازهگیری

تﻐذیه ،از تابع االستانس بطنی استفادهشده است .توابع

فشار خون در طول اﺟرای آزمایش متصﻞ میشود .ﻫﻤچنین در

االستانس بطنی درواقع نقش معکوس کامﭙیﻠیانس خازن بطن

طول اﺟرای آزمایش ،یک دستگاه  ECGضربان قﻠب را

را ایفا میکند .کامﭙیﻠیانس بهصورت رابطة زیر تعریﻒ میشود.
()5

1



) E L (t

LVV (t )  V0
) LVP (t

C L (t ) 

اندازهگیری

میکند.

پس از رسیدن فشار خون بیﻤار به یک مقدار ثابت ،تخت به
زاویهای درﺣدود  40تا  90درﺟه (بیﻤار به ﺣاﻟت ﻋﻤودی قرار

در رابطة ( LVV ،)5ﺣجﻢ بطن چپ V0 ،ﺣجﻢ پایة (مرده)

میگیرد) دوران میکند .مدت زمان چرخش تخت  26ثانیه و

بطن چپ LVP ،فشار بطن چپ و ) E(tتابع االستانس بطن

مدت زمان قرارگیری بیﻤار در وضعیت آزمایش  56دقیقه

چپ است .مدلﻫای اﻟکتریکی برای راهاندازی نیاز به شرایط

است؛ بنابراین میتوان نﻤودار تﻐییرات ضربان قﻠب و فشار

اوﻟیه دارند .خازن متﻐیر با زمان بطن چپ شرایط اوﻟیة مدارﻫا

خون بیﻤار موردنﻈر را برﺣﺴب زمان بهدست آورد .طبق این

راتﺄمین میکند .در ساختﻤان داخﻠی خازن ،تابع االستانﺴی بطن

آزمایش با چرخش بدن بیﻤار روی تخت ،ضربان قﻠب از 40

( Emaxو  )Eminبه ﻫﻤراه ﺣجﻢ کﻞ مﺤفﻈة بطن چپ وظیفة

به  45بار در دقیقه میرسد.

راهاندازی اوﻟیة مدلﻫا را برای شبیهسازی ﺣاﻟت گذرا بر ﻋهده
دارند.

در این مطاﻟعه ،از تابع االستانس دابﻞ-ﻫیﻞ[ ]8برای شبیهسازی
استفادهشده است .این تابع یکی از پرکاربردترین توابع در
مقاالت است ،که بهصورت زیر تعریﻒ میشود.
E (t )  ( Emax  Emin ).En (t n )  Emin

()6

  tn 1.9 

   

1
 0.7  

En (t n )  1.55 
1.9
21.9
  tn    tn  
 1     1    
  0.7    0.7  
60
HR

, Tsys  0.2  0.15

t
Tsys

tn 

در رابطة ( Emin ،)6و  Emaxبهترتیب مقادیر کﻤینه و بیشینه و
) En(tnمقدار مقیاسیافتة تابع را نشان میدﻫند (

Emin=0.06

 mmHg/mlو  Tsys .)Emax=2.31 mmHg/mlزمان سیﺴتول
(مدت زمان رسیدن تابع به مقدار بیشینه) و  HRتعداد ضربان
قﻠب در طول یک دقیقه را نشان میدﻫد (در این مقاﻟه از دو
مقدار  40و  45بار در دقیقه استفادهشده است) .در شکﻞ (،)5
منﺤنی تابع االستانس انتخابی نشانداده شده است.
درنهایت ،برای مدلسازی افزایش ضربان قﻠب از مدل
سانتوس [ ]20استفادهشده است که مدل تﺴت  HUT2را ارائه
Head-Up Tilt

1

شکل ( -)4نﻤودار تابع االستانس برﺣﺴب زمان در یک سیکﻞ قﻠبی
و ضربان  40بار در دقیقه.

برای اﺟرای مدلسازی تعامﻞ سیال و سازه نیز از این افزایش
ضربان قﻠب استفادهشده است .برای بهدست آوردن متﻐیرﻫای
سیال در این دو ضربان قﻠب ،دو ﻋدد  40و  45برای متﻐیر
 HRدر تابع االستانس معرفیشده ﺟایگزین و نﻤودارﻫای الزم
بهدستآمده است.

 -2-2مدل موضعی تنظیم خودکار بهصورت سهبعدی
عددی
 -1-2-2هندسة مدل
ﻫندسة مﺴئﻠه ،استوانهای سهبعدی با ابعاد شریان کاروتید
مشترک است .طول شریان کاروتید مشترک  12میﻠیمتر ،قطر
آن  3/13میﻠیمتر و ضخامت آن  0/3میﻠیمتر فرضشده
است[.]22
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در مرﺣﻠة اول ،سرﻋت ورودی به شریان بهصورت پایا از

 -2-2-2فرضیات
-

صفر تا مقدار اوﻟیة سرﻋت ( 2/5میﻠیمتر بر ثانیه) افزایش می-

فرضیات سیال

خون بهﻋنوان یک سیال ﻫﻤگن ،تراکﻢناپذیر و نیوتنی فرض-

یابد .سﭙس با توﺟه به سیکﻞ ﺟریان در شریان کاروتید

شده است .در این مدل ﻋددی مانند مدل فشرده ،خون

معﻤوﻟی در ضربان  40بار در دقیقه ،که از مدل پارامتر فشرده

بهصورت سیاﻟی با چگاﻟی و ﻟزﺟت ثابت درنﻈرگرفته شده

بهدست آمده و در شکﻞ ( )5نشانداده شده است ،ﺟریان

ρ = 1050 kg/m3, μ = 0.0035

ورودی بهصورت دورهای و بهﻋنوان شرط مرزی ورودی به

است ،که بهترتیب برابر با

نرمافزار اﻋﻤال شده و با شروع مجدد از ادامة ﺣﻞ

 Pa.sاست[.]21

-

مﺴئﻠه ﺣﻠشده است.

فرضیات ﺟریان

ﺟریان خون آرام و ناپایا

قبﻠی،2

است.

فرضیات دیواره شریان

دیوارة شریان ،االستیک با  E=1 MPaاست.

 -3-2-2مراحل و روش مدلسازی عددی
کوپﻠینگ (معادل فارسی) کامﻞ مدلﻫای سیال و ﺟامد
بهوسیﻠة نرمافزار اﻟﻤان مﺤدود  ADINA 8.8اﺟراشده است.
در این نرمافزار ،مدل ﺟامد و سیال ﺟداگانه ایجاد شدند و
سﭙس  ADINA FSIگﺴﺴتهسازی معادالت را اﺟرا میکند.
ﺣﻞ ﻋددی در چندین مرﺣﻠه اﺟراشده است ،که در فﻠوچارت

شکل ( -)6تﻐییرات نرخ ﺟریان ﻋبوری از شریان کاروتید برﺣﺴب
زمان نرمالشده در ضربان قﻠب  40بار در دقیقه که از مدل پارامتر
فشرده گرفتهشده است.

شکﻞ ( )6و ﻫﻤچنین در متن توضیحداده شده است.

در این مرﺣﻠه ،مﺴئﻠه بهصورت ناپایا ﺣﻞشده است .پس از
پایان ﺣﻞ در این مرﺣﻠه ،برای رسیدن به مقادیر تثبیتشدة
تنش برشی ،ﺣﻞ تا دو دورة دیگر و بهصورت شروع مجدد از
ادامة ﺣﻞ قبﻠی ادامه پیشرفته است .پس از پایان ﺣﻞ در دورة
سوم ،مقادیر تنش برشی بهصورت زمانی گرفتهشده است؛
اﻟبته این مقادیر فقط برای مقطع ﻋرضی در وسط شریان به-
دستآمده است تا ﻫﻢ نﻤایندة مقادیر تنش برشی در یک
شریان مﺴتقیﻢ باشد و ﻫﻢ از اثرات اﺣتﻤاﻟی دو انتهای ﻫندسه
دور باشد .با میانگینگیری از مقادیر ﻋرضی تنش برشی در
وسط شریان ،یک منﺤنی از تنش برشی برﺣﺴب زمان به-
دستآمده است .نﻤودار تﻐییرات تنش برشی برﺣﺴب زمان در
وسط شریان برای دورة سوم در شکﻞ ( )4نﻤایشداده شده
شکل ( -)5فﻠوچارت کد فرترن دیواره برای ﺣﻞ متﻐیرﻫای ناﺣیة
ﺟامد.

است؛ اﻟبته از مقادیر تنش برشی در راستای ﺟریان استفادهشده
است.
2

restart
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5

2
1

تنش برشی ()Pa

3

0
1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0.8

1

زمان نرماﻟیزه

0.6

0.4

0.2

تنش برشی ()Pa

4

6
5
4
3
2
1
0
0

زمان نرماﻟیزه

شکل ( -)7نﻤودار تﻐییرات تنش برشی برﺣﺴب زمان در وسط

شکل ( -)9نﻤودار تﻐییرات تنش برشی برﺣﺴب زمان در وسط

شریان در دورة سوم.

شریان در دورة ششﻢ.

در مرﺣﻠة بعد ،با تﻐییر ضربان قﻠب به  45بار در دقیقه مدل-

برای ادامة تﺤﻠیﻞ ،نیاز به مقدار میانگین زمانی تنش برشی در

سازی اﺟرا میشود .برای این ﻫدف و ﻫﻤچنین اﻋﻤال شرایط

طول یک دوره ضربان قﻠبی بوده است .میانگین یک تابع در

مرزی مناسب با استفاده از مدل پارامتر فشرده ،نﻤودار تﻐییرات

ریاضی بهصورت زیر است:

ﺟریان برﺣﺴب زمان برای شریان کاروتید مشترک با ضربان
 45بار در دقیقه گرفتهشده است (شکﻞ  .)9ﻫﻤچنین در فاصﻠة

x2

f ( x)dx

()4

x2  x1

پایان دورة سوم و شروع دورة پنجﻢ (دورة چهارم فرضی)،
مقدار دبی و فشار بهصورت خطی افزایشیافته است.



x1

Mean 

) f(xمنﺤنی تنش برشی برﺣﺴب زمان و  x1و  x2نیز بهترتیب
زمانﻫای شروع و پایان دوره ﻫﺴتند .مقادیر تنش برشی به-
دستآمده از نرمافزار بهصورت گﺴﺴته بودهاند؛ درنتیجه برای
انتگرالگیری و بهدست آوردن تنش برشی میانگین در طول
سدوره ،از قانون ذوزنقهای استفادهشده است .قانون ذوزنقه از
تقریب خطی استفاده میکند؛ بهاین صورت که نﻤودار تابع را
با تقریب خطی به یک مجﻤوﻋه ذوزنقه تبدیﻞ کرده و سﭙس با
مﺤاسبة مجﻤوع مﺴاﺣتﻫای ذوزنقهﻫا ،انتگرال تابع را

شکل ( -)8تﻐییرات نرخ ﺟریان ﻋبوری از شریان کاروتید برﺣﺴب

بهصورت ﺣدی بهدست میآورد.

زمان نرمالشده در ضربان  45بار در دقیقه که از مدل پارامتر فشرده

پس از انتگرالگیری از دو منﺤنی تنش برشی برﺣﺴب زمان

بهدستآمده است.

بهدستآمده با استفاده از قانون ذوزنقهای ،مقدار ﻋددی تنش
برشی در دو ضربان  40و  45بار در دقیقه بهترتیب 2/2542

سﭙس ،با استفاده از ﺣﻞ شروع مجدد از ادامة ﺣﻞ قبﻠی ،ﺣﻞ

پاسکال و  2/48پاسکال مﺤاسبهشده است.

تا سه دورة دیگر پیشرفته است .پس از پایان ﺣﻞ در دورة

در این مرﺣﻠه ،مکانیﺴﻢ تنﻈیﻢ خودکار فعال شدهاست؛ به این

سوم نیز مقادیر تنش برشی بهصورت زمانی استخراجشده

ترتیب که در سیکﻞ بعدی ،تﻐییر مدول یانگ برای مادة ﺟامد

است .در این دوره نیز با میانگینگیری الزم از مقادیر ﻋرضی

بهصورت زمانی انجامشده است .بازة زمانی ﻫر دوره به 20

تنش برشی در وسط شریان ،نﻤوداری از تنش برشی برﺣﺴب

قﺴﻤت  0/2ثانیهای تقﺴیﻢ شده و در پنج بازة زمانی اول،

زمان بهدستآمده است (شکﻞ (.))8

مدول یانگ ﻫر بار در ﻋدد  0/88ضربشده است .با توﺟه
به ناپایا بودن ﺣﻞ ،در نیﻤة دوم دوره برای ثابت ماندن مقادیر
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تنش برشی ،مقدار مدول یانگ ثابت نگاهداشته شده است.پس

 -5-2-2معادالت حاکم

از پایان ﺣﻞ در ﻫر دوره ،یک ﺣﻞ بدون اﻋﻤال کد برای

ﺟریان سیال در ﺣﻠقة باز ،ویﺴکوز و تراکﻢناپذیر فرضشده

ارزیابی میانگین تنش برشی اﺟراشده است .این روند تا سه

است؛ درنتیجه معادالت ﺣاکﻢ ﻫﻤان معادالت ناویر-استوکس

دوره اﺟرا شد؛ درنهایت مشاﻫده شد که در دورة چهارم تنش

برای ﺟریان تراکﻢناپذیراست:

برشی بهتقریب تنﻈیﻢ شده و به مقدار نرمال بازگشته است.

.  0
)(9


  .  .  f B
t
در معادﻟة باال  ρچگاﻟی سیال υ ،سرﻋت سیال t ،زمانτ ،

 -4-2-2پارامترهای کنترلی حل عددی
پارامترﻫای کنترﻟی برای ﺣﻞ معادالت ﺣاکﻢ مطابق زیر است:


برای دامنة ﺟامد
-

ﺣﻞکنندة معادﻟه :اسﭙارس

-

فرموالسیون سینﻤاتیک :ﺟابجایی بزرگ و کرنش
کوچک

تانﺴور تنش و  f Bنشاندﻫندة نیروی ﺣجﻤی در واﺣد ﺣجﻢ
است .ﻫﻤچنین تﻤام مدلﻫای سیال در این تﺤقیق ،سیال
نیوتنی است که در آن تانﺴور تنش بهصورت زیر تعریﻒ
میشود:

   pI  2e

)(8

-

طرح تعامﻞ :بهطور کامﻞ نیوتنی

-

بیشترین تعداد تکرار100 :

 pفشار I ،نشاندﻫندة ماتریس ﻫﻤانی و  μﻟزﺟت سیال است.

-

معیار ﻫﻤگرایی :ﺟابجایی

معادﻟة ﺣاکﻢ برای ﺟﺴﻢ ﺟامد بهصورت زیر است:

-

تﻠرانس ﺟابجایی :انتقال (دورانی)

-

تﻠرانس 0/06



برای دامنة سیال
-

ﺣﻞکنندة معادﻟه :اسﭙارس

-

طرح تکرار :نیوتنی

-

بیشترین تعداد تکرار100 :

-

تﻠرانس نﺴبی برای درﺟات آزادی0/002 :

  f B   su

)(20
 τتنش،

B

 fنیروی ﺟﺴﻤی ρs ،چگاﻟی ﺟﺴﻢ ﺟامد و u

شتاب آن است.
برای بهدست آوردن ﺣﻞ در طول مرزﻫای  FSIباید شرایط
ﻫﻤﺴازی دینامیکی و سینﻤاتیکی برآورده شود .شرط ﻫﻤﺴازی
سینﻤاتیکی ﻋبارت است از:

d f  ds

)(22

که در آن  dﺟابهﺟایی و اندیسﻫای  sو  fبهترتیب مربوط



برای تعامﻞ سیال و ﺟامد
-

کوپﻠینگ ﺣﻞ تعامﻞ سیال و سازه :مﺴتقیﻢ

-

معیار ﻫﻤگرایی :نیرو و ﺟابجایی /سرﻋت

-

بیشترین تعداد تکرار برای تعامﻞ سیال و سازه100 :

-

تﻠرانس نیروی نﺴبی0/02 :

-

تﻠرانس ﺟابجایی نﺴبی /سرﻋت0/02 :

-

ضریب شﻞشدگی نیرو2 :

-

ضریب شﻞشدگی ﺟابجایی2 :

به ﺟامد و سیال است .در شرط مرزی ﻋدم ﻟﻐزش در دیواره،
معادﻟة باال برای سرﻋت سیال بهصورت زیر نوشته میشود:

 f  ds

)(21
و شرایط ﻫﻤﺴازی دینامیکی ﻋبارتاند از:

n. f  n. s

)(23

که در آن  τتنش سیال و ﺟامد در طول مرز  FSIاست.
معادالت باال نیروی وارده به اﻟﻤان ﺟامد از سیال در مرز FSI
را بهدست میآورد:
)(25

F (t )   h d f .dS
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که در آن  hبیانکنندة مقادیر مجازی برای ﺟابهﺟایی ﺟامد
است.

 -6-2-2شرایط مرزی
شرایط مرزی برای دامنة سیال ﻋبارتاند از:
-

ﺟریان ورودی ناپایای ضربانی که از مدل پارامتر فشرده
گرفتهشده است.

-

فشار فیزیوﻟوژیک  226میﻠیمتر ﺟیوه در خروﺟی
شکل ( -)11شبکهبندی برای دامنة سیال.

شرط مرزی برای دامنة ﺟامد:
-

در دامنة سیال نیز از شبکة منﻈﻢ (ساختاریافته) با 51615

ﻋدم ﺟابجایی در راستای مﺤوری

شرایط مرزی در مرز سیال و ﺟامد ) (FSIبهصورت زیر

اﻟﻤان چهارگرهای سهبعدی استفادهشده است (شکﻞ .)22

فرضشده است:

برای بررسی شرط استقالل پاسخ از شبکهبندی ،معیار تنش

 -ﻫﻢخوانی ﺟابجایی سیال و ﺟامد.

برشی در گرهﻫای میانی ناﺣیة سیال درنﻈرگرفته شده است.

 -تعادل نیروﻫا یا تنشﻫا

برای این منﻈور خطای نﺴبی تنش برشی با افزایش تعداد

 -پیروی سیال از شرط ﻋدم ﻟﻐزش

گرهﻫا و اﻟﻤانﻫا بررسیشده است ،که این فرآیند بهطور
خالصه در ﺟدول ( )2تشریح شده است.

 -7-2-2شبکهبندی و بررسی استقالل نتایج از شبکه و
جدول ( -)1بررسی خطای نﺴبی برای تنش برشی با افزایش تعداد

گام زمانی

شبکهﻫا.

در دامنة ﺟامد ،از شبکة منﻈﻢ (ساختاریافته) با  8839اﻟﻤان

تعداد

تعداد

خطای نﺴبی تنش

گرهﻫا

اﻟﻤانﻫا

برشی بیشینه

استفادهشده است .شبکة ﺟامد را میتوان در شکﻞ ()20

مرﺣﻠة اول

1664

23199

مشاﻫده کرد.

مرﺣﻠة دوم

5324

13128

32/5

مرﺣﻠة سوم

4412

51615

9/2

ﻫشتگرهای سهبعدی و از فرمولبندی الگرانﮋی

کﻠّی2

جدول ( -)2بررسی استقالل پاسخ از گام زمانی.
گام زمانی (ثانیه)
خطای نﺴبی تنش

مرﺣﻠة اول

مرﺣﻠة دوم

مرﺣﻠة سوم

0/01

0/02

0/006

20/3

6/2

برشی

برای بررسی شرط استقالل پاسخ از گام زمانی نیز خطای
نﺴبی برای تنش برشی درنﻈرگرفته شد ،که نتایج این فرآیند

شکل ( -)11شبکهبندی برای دامنة ﺟامد.

بهطور خالصه در ﺟدول ( )1ارائهشده است.
1

Total Lagrangian Formulation
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سﻠولﻫای اندوتﻠیال در ﺟهت ﺟریان میشود و رﻫایش

 -3یافتهها و بحث

NO

در شکﻞ( ،)21تﻐییرات تنش برشی ،قطر و دبی بهترتیب قبﻞ

از آنﻫا را به مقدار زیادی افزایش میدﻫد .این موضوع به

و پس از تﻐییر در کد دیواره نﻤایشداده شده است.

سود سیﺴتﻢ گردش خون است؛ زیرا مکانیﺴﻢﻫای کنترلکنندة
موضعی ﺟریان خون بافتی اغﻠب شریانﻫای بﺴیار کوچک و
شریانچهﻫای بافتی را گشاد میکنند .افزایش ﺟریان خون در
رگﻫای کوچک سیﺴتﻢ گردش خون ،ترشح  NOرا بهطور
ثانویه از رگﻫای بزرگتر افزایش میدﻫد که این امر ناشی از
افزایش ﺟریان و تنش برشی در این رگﻫا است NO .آزاد
شده ،قطر رگﻫای خونی باالدست را زمانی افزایش میدﻫد
که ﺟریان خون رگﻫای کوچک پاییندست زیاد شود .در
غیاب چنین پاسخی ،از اثربخشی کنترل ﺟریان خون موضعی
کاسته میشود؛ زیرا قطر رگﻫای خونی باالدست زمانی
افزایش مییابد که ﺟریان خون رگﻫای کوچک پاییندست
زیاد شود ،تا با کاﻫش مقاومت باالدست ،اثربخشی کنترل
ﺟریان خون موضعی را افزایش دﻫد [.]2
با توﺟه به تﺴت  ،HUTمقدار دبی میانگین از  286به 156
میﻠیﻟیتر بر ثانیه افزایشیافته است (شکﻞ -21اﻟﻒ) .از ثانیة
ﻫشت ،کد دیواره فعالشده است و کاﻫش مدول یانگ از  2به
 0/95مگاپاسکال نﻤایان است (شکﻞ -21ب).
براساس فیزیوﻟوژی تنﻈیﻢ خودکار تنش برشی ،برای ثابت
ماندن تنش برشی باید دیواره شریان متﺴع شود .این موضوع
در بخش مقدمه تشریحشده است که سﻠولﻫای اندوتﻠیوم
مﺴئول اصﻠی تنﻈیﻢ تنش برشی در شریانﻫا ﻫﺴتند و صدمه
دیدن این سﻠولﻫا میتواند برای انﺴان بﺴیار مضر باشد.

شکل ( -)12تﻐییرات دبی ،مدول یانگ ،قطر و تنش برشی میانگین

تنﻈیﻢ نادرست تنش برشی در بدن میتواند به بیهوشی بیﻤار

برای مقطع وسط دیوارة شریان کاروتید معﻤوﻟی پس از اﻋﻤال کد

منجر شود.

دیواره.

در شکﻞ (-21ج) نیز تﻐییرات قطر شریان کاروتید مشاﻫده

از نﻈر فیزیوﻟوژیکی ،ﺣرکت خون در شریانﻫا و شریانچهﻫا
سبب وارد شدن تنش برشی 2بر سطح سﻠولﻫای اندوتﻠیال
میشود .این تنش برشی در اثر کشش چﺴبندة 1خون بر
دیوارهﻫای ﻋروقی ایجاد میشود .تنش سبب خﻢ شدن
1

Shear Stress
Viscous Drag

میشود .در این نﻤودار تﻐییرات گامبهگام نﻤایان است.
بعد از اﻋﻤال کد دیواره انتﻈار میرود که تنش برشی کاﻫش
پیدا کند و ﻫﻤانطور که انتﻈار میرفت با توﺟه به شکﻞ (-21
د) این امر اتفاق میافتد.
شکﻞ ( )23منﺤنی تنش برشی برﺣﺴب زمان را برای سیکﻞ
انتهایی نشان میدﻫد که در آن تنش برشی تنﻈیﻢشده است.

2
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12

11.8

11.6

11.2

11.4

تنش برشی (پاسکال)

3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
11

ﺣتﻢ برای کامﻞتر شدن مدل الزم است تﺄثیر ﺣﻞ پارامتر
فشرده و مکانیﺴﻢﻫای تنﻈیﻢ سیﺴتﻤیک مانند تﻐییرات
االستانس ،ضربان و برون ده قﻠب ﻫﻢزمان با ﺣﻞ موضعی و
مکانیﺴﻢﻫای تنﻈیﻢکنندة مﺤﻠی درنﻈرگرفته شود .این موضوع
بهتدریج در تﺤقیقات آینده اضافه خواﻫد شد.
ﻫﻤانگونه که انتخاب مقدار میانگین تنش برشی برای انتخاب

زمان
شکل ( -)13منﺤنی تنش برشی برﺣﺴب زمان برای سیکﻞ انتهایی
که در آن تنش برشی تنﻈیﻢشده است.

بهﻋنوان معیار تﻐییرات سختی دیواره رگ در این فرآیند تنﻈیﻢ
موضعی اﻫﻤیت دارد؛ بنابراین ماﻫیت نوسانی ﺟریان خون
سبب میشود بازة تﻐییرات تنش برشی یا به ﻋبارتی مقادیر
کﻤینه و بیشینة آن ﻫﻢ بیتﺄثیر نباشد .میتوان برای کامﻞتر

 -4نتیجهگیری

شدن مدل ،ترکیبی از میانگین تنش برشی و بازة تﻐییرات

در این مقاﻟه برای مدلسازی پدیدة تنﻈیﻢ خودکار پارامترﻫای

تنش برشی در ﻫر سیکﻞ را معیار تﻐییر سختی در این

ﻫﻤودینامیک شریانی یا بهطور خاص تنش برشی دیوارة

مکانیﺴﻢ قرار داد تا مدل صﺤیحتری برای تنﻈیﻢ موضعی

شریان ،مراﺣﻞ زیر اﺟرا شده

است:

 -2مدلسازی کﻠی سیﺴتﻢ قﻠب و ﻋروق بهصورت پارامتر

خواﻫد شد.
اﺟرای این پروژه میتواند اوﻟین قدم برای تهیة مدلﻫای

فشرده؛
-1

 -3اﻋﻤال شکﻞ موج ﺟریان بهدستآمده از مدل پارامتر
فشرده به شریان کاروتید مشترک در شرایط طبیعی و
ﻫﻤچنین در شرایط افزایش ضربان قﻠب در آزمایش
HUT؛
-5

 -6مدلسازی تنﻈیﻢ خودکار تنش برشی دیوارة شریان مورد
نﻈر در شرایط افزایش میزان

سختی رگ پیشنهاد شود ،که در تﺤقیقات آینده به آن توﺟه

ضربان قﻠب.

-5

این تﺤقیق مانند سایر مقاالت مدلسازی ،بر فرضﻫا و ساده-
سازیﻫایی استوار است که در ادامه به آنها اشاره میشود.

صﺤیحتر و واقعیتر از بیﻤاریﻫای ﻋروقی متﺄثر از
ﻫﻤودینامیک باشد .میتوان با استفاده از این بﺴتر در
تﺤقیقات بعدی ،ارتباط مدل پارامتر فشرده و مدل ﻋددی
سهبعدی را در شرایط پاتوﻟوژیک برقرار کرد و واکنشﻫای
پاتوﻟوژیک دیواره درمقابﻞ تﻐییرات ﻫﻤودینامیک ،که منجر به
شکﻞگیری بیﻤاریﻫای قﻠبی ﻋروقی مانند آنوریﺴﻢ یا
پالکﻫای شریانی میشود،

را مدلسازی کرد.

ﻫﻤچنین میتوان برای ادامة کار از یک ﻫندسة واقعی برای
مدلسازی استفاده کرد تا پیچیدگیﻫای ﻫﻤودینامیک بیشتری

مقاومت شریان کاروتید در مدل المپ با تﻐییر مدول یانگ و

وارد مدل شود .در کنار آن میتوان شرایط ثانویه مختﻠفی را

شعاع اندکی تﻐییر میکند .این مﺴئﻠه میتواند در برآورد

بهﺟای آزمایش  HUTتﺤﻠیﻞ کرد و تﺄثیر آنﻫا را بر ضربان

شکﻞ موج دبی و فشار این شریان ،که بهﻋنوان شرایط مرزی

قﻠب و شکﻞ موج بخشﻫای مختﻠﻒ سیﺴتﻢ ﻋروقی مشاﻫده

در مدل  FSIاستفاده میشوند ،مقداری تﺄثیر گذارد .اگرچه

کرد؛ برای مثال با توﺟه به اﻫﻤیت پدیدة تنﻈیﻢ خودکار در

درنﻈر گرفتن این مﺴئﻠه منطقی است؛ وﻟی روند ﺣﻞ را بﺴیار

ورزش ،میتوان تﻐییرات رخداده در طول ورزش را بهﻋنوان

پیچیده و زمانبر میکند .در مقاﻟة ﺣاضر ،که تﻤرکز روی

ﻋامﻞ مﺤرک مکانیﺴﻢﻫای تنﻈیﻢ خودکار درنﻈر گرفت.

بﺤث موضعی تنﻈیﻢ خودکار در اثر تنش برشی است ،بهنﻈر
میرسد درنﻈر نگرفتن این مﺴئﻠه خطای زیادی را وارد مدل
نﻤیکند و اثری بر ﻫدف اصﻠی تﺤقیق ﺣاضر ندارد .بهطور
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