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Abstract
It is accepted that wall shear stress (WSS) and Oscillatory Shear index (OSI) are strong hemodynamic
factors to development of atherosclerotic (AS) plaque. Sometimes, OSI has an important effect on AS
plaque formation, because WSSdoesn't make it happenalone. Most computational fluid dynamic
(CFD) simulations were performed on left main coronary bifurcation geometry, and whole left
coronary artery tree has not been investigated by now. In this paper, a thorough three-dimensional
model of left coronary artery tree was considered, including left main coronary, left anterior
descending and its branches, left circumflex artery and its branches. Effects of cardiac motions on
vessel wall of left coronary were considered. The governingNavier–Stokes equations for pulsatile flow
and incompressible non-Newtonian blood was analyzed with finite element method. The study
concentrates on shear stress distribution and OSI distribution on the vessel wall. Comparing the
results of this study with previous clinical investigations shows that the regions with low wall shear
stress (equal to and less than 1.5[Pa]) along with high OSI value (equal to and more than 0.3) have
potential to development of AS plaque.So it can be predicted that the LAD region after D3 and the
bifurcation of LCxA-OM have high potential to development of AS, in addition to the bifurcation of
LCxA-LMCA which had been specified before.
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چکیده
تنش برشی دیواره ) (WSSو شاخص برش نوسانی ) (OSIاز عوامل همودینامیکی هستند که ارتباطی قوی با توسعة پالکهای
آترواسکلروتیک ( )ASدارند WSS .در برخی زمانها قادر به بیان گرفتگی عروق نیست؛ در حالیکه  OSIتنش برشی را بدون درنظر-
گرفتن میانگین زمانی بردار تنش برشی بیان میکند .بیشتر شبیهسازیهای دینامیک سیاالت محاسباتی ) (CFDبرای هندسة دوشاخه
شدن کرونر چپ اصلی انجامشده است و تاکنون به بررسی کل درخت کرونر چپ پرداخته نشده است .در این مطالعه ،یک مدل سه-
بعدی کامل از درخت کرونر چپ شامل کرونر چپ اصلی ،کرونر نزولی قدامی چپ و انشعابات آن ،سیرکمفلکس چپ و انشعابات
آن ایجاد شد .اثرات حرکت قلب بر دیوارة عروق کرونر چپ اعمال شد .تجزیه و تحلیل المان محدود از معادالت جریان ناویر
استوکس برای جریان ضربانی و رفتار غیرنیوتنی از خون صورت گرفت .توزیع تنشهای برشی و توزیع  OSIروی دیوارة عروق،
نتایج بهدستآمده از این تحقیق هستند .مقایسة این نتایج با اطالعات بالینی نشان داد که مناطق با تنش برشی متوسط ] 1.50 [Paو
کمتر از آن در حضور  OSIبیشتر از  ،0.3میتواند مناطق پر خطر در تشکیل پالکهای  ASمحسوب شود .بنابراین میتوان پیشبینی
کرد که عالوه بر ناحیة انشعاب ( LCxA-LMCAکه در بسیاری از تحقیقات اعالم شدهاند) ،نواحی دیگری در درخت شریانی کرونر
چپ ازجمله ناحیة  LADبعد از انشعاب سوم و ناحیة انشعاب  ،LCxA-OMنواحی با خطر باال خواهند بود.

کلیدواژهها :دینامیک سیاالت محاسباتی ،گرفتگی عروق ،نوسانات تنش برشی ،درخت کرونر چپ
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 -1مقدمه

اندوتلیال افزایش مییابد ] .[7در مقابل ،در مناطقی با مقدار

بر اساس پیشبینیهای سازمان بهداشت جهانی ،بیماریهای

تنش برشی پایین  ،نوسانات تنش برشی روی دیواره و

قلبی-عروقی مهمترین علت مرگومیر در سراسر جهان تا
سال  6060خواهند بود ] .[1][5با توجه به آمار انجمن قلب
آمریکا در سال  ،6050حدود  95500000بزرگسال آمریکایی

همچنین خطر تجمع پالکهای آرتریواسکلروز افزایش می-
یابد؛ بنابراین در این مناطق ،نفوذپذیری اندوتلیال به ذرات
انتقالی از راه خون افزایش مییابد ].[9

(بیش از  5نفر از هر  9نفر) دارای یک یا چند بیماری قلبی-

توماس فارماکیس و همکارانش نشان دادند در مکانهایی از

عروقی هستند .آمارها نشان میدهند که بیماریهای قلبی-

عروق کرونر با جریان کم یا مختلشده  ،تنش برشی در مقابل

عروقی ،علت  9/94درصد از تمام مرگومیرها هستند .ساالنه

گرادیانهای تنش برشی زیاد قرار میگیرد و گرادیان زیاد

بیش از  56میلیون نفر در جهان بهعلت بیماریهای قلبی-

جریان ،مقدار  OSIرا افزایش میدهد ] .[3از اینرو ،یانیس

عروقی ،جان خود را از دست میدهند؛ در حالیکه بیماری-

چتزیزیسیس و همکارانش به اهمیت تنش برشی کم دیواره و

های عروق کرونر قلب ،حدود  5از  6نفر از مرگومیرهای

نوسانی بودن آن در سلولهای اندوتلیال عروق کرونر اشاره

سال  6006در آمریکا را شامل میشود ] .[6گرفتگی عروق

کردند ].[50

کرونر ناشی از تجمع پالکهای چربی در دیوارة رگ است و
یکی از شایعترین بیماریهای قلبی-عروقی است .با تنگ
شدن مجرای عبوری خون توسط پالکهای تولیدشده ،خون-
رسانی به ماهیچههای قلب مختل می شود که ممکن است
عوارضی چون حمله قلبی را به همراه داشته باشد ].[9

با توجه به حرکت قلب و قرار گرفتن عروق کرونر روی آن،
فرکانس حرکتی قلب بر جریان تأثیر می گذارد .الند
سانتامارینا و همکارانش ،جریان در لولههای خمیده را بر-
اساس انحنای متغیر با زمان بررسی کردند ] .[55نتایج حاصل
از تحلیل دینامیکی آنها نشان داد که جریان در عروق کرونر

در سراسر جهان پذیرفتهشده است که تنش برشی دیوارة کم

نسبت به حالت استاتیکی 6 ،درصد متفاوت است؛ بنابراین

یا نوسانی ،یک عامل قوی همودینامیکی در توسعة پالک

میتوان با تحلیل واقعیتر از تغییر شکل عروق ،اثرات حرکت

آترواسکلروتیک ( )ASاست و ارتباط قوی با محل رسوب

قلب بر جریان در عروق کرونر را درنظر گرفت.

پالکها دارد؛ با این حال هنوز ارتباط دوشاخة کرونر با این
نیروهای همودینامیکی ،ناشناخته مانده است ] .[4سلولهای
آندوتلیال که در معرض تنش برشی دیوارة بیش از

1.5 Pa

قرار دارند ،تمایل به کشیده شدن و همردیف شدن در جهت
جریان را دارند؛ اما این سلولها در تنشهای برشی کمتر از
 0.4 Paیا تنشهای نوسانی ،دایرهای شکل هستند و هیچ
تمایلی برای همترازی ندارند .این سلولهای گرد معموالً در
مناطقی با تنش برشی دیوارة کم فعالیت میکنند و باعث
افزایش جذب ذرات انتقالی از راه خون به دیوارة شریان می
شوند ] OSI .[1باال ،نتیجة افزایش زمان اقامت و نوسانی بودن
تنش برشی بر دیواره است ] .[6براساس مطالعة یین و
همکارانش  ،هنگامیکه سلولهای اندوتلیال عروق کرونر در
معرض تنش برشی باالیی باشند ،سطح فعالیت سلولهای

با توجه به این که تاکنون شاخههای درخت کرونر چپ همراه
با جریان ضربانی مطالعه نشدهاند و پارامتر  WSSدر واحد
زمان نمیتواند به تنهایی مناطق مستعد آرتریواسکلروز را
نشان دهد ،در این مقاله با مدلسازی واقعی درخت شریانی
کرونر چپ و اعمال شرایط سیستمیک طبیعی ،تغییرات

OSI

در مناطق حساس شریان بررسی شدند .همچنین تنش برشی
روی دیواره و نوسانی بودن آن در مکانها و زمانهای
مختلف بررسی شد .نتایج نشان داد که نوسانی بودن تنش
برشی در فاز دیاستول ،به بیشترین مقدار خود میرسد.
همچنین مقادیر  OSIباال ،که تعیینکنندة مناطق پر خطر ازنظر
تشکیل پالک است ،در نواحی انشعابات رخ میدهند و
بالفاصله بعد از انشعابات ،کاهش مییابند.
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سعید بهرامی ،تاثیر تنش برشی دیواره و شاخص برش نوسانی در درخت طبیعی کرونر چپ

برای سه شاخة اول ،دوم و سوم مورب ،(diagonal) D1-D3

-2مواد و روشها

بهترتیب  5/3 ،6/5و  5/7میباشد .درنهایت در شاخة ،LCxA

 1-2هندسه
پیشتر از این ،اندازهگیریهای آزمایشگاهی از بخشهای ویژة
داخل قفسهسینه برای مشخص کردن موقعیت عروق کرونر
روی قلب طبیعی انسان انجامشده است ] .[56مطالعات انجام-
شده  ،اطالعات دقیقی از وضعیت آناتومیکی عروق کرونر را

قطر ورودی برای  OMبرابر با  9/9میلیمتر و انشعابات آن
برابر با  6/6میلیمتر درنظرگرفته شد ] . [56شکل (،)5
هندسة درخت کرونر چپ را با توجه به انشعابات آن و قطر
ورودی نشان میدهد.

ارائه میدهند .این اطالعات از  99آرتریوگرام و با دقت از
میان  3560مطالعة متوالی ،که دچار عارضة آرتریواسکلروزی
نبودند ،بهدست آمد و شامل  69بخش از عروق کرونر و
شاخههای معمول آن است که معموال برای توصیف بالینی
بیماریهای عروق کرونر استفاده میشود ] .[59هر بخش یا
شاخه ،توسط چند نقطه در طول راستای خود تعریف شدند.
هر نقطه در مختصات قطبی بهعنوان فاصلة شعاعی از ورودی
کرونر و با زاویة مربوط به بیمار ،در سیستم رادیوگرافی
مشخص شد؛ درنهایت نقاط بهدستآمده برای هر بخش ،وارد
یک برنامة طراحی با کامپیوتر ) (CADشده و درخت کرونر
چپ ساخته شد .اطالعات آنژیوگرافی استفادهشده مربوط به
انتهای دیاستول بود؛ بنابراین در محاسبات  ،CFDاطالعات
شرایط مرزی مربوط به ابتدای فاز سیستول است.
این مدل شامل عروق کرونر چپ اصلی ) ،(LMCAکرونر
نزولی قدامی چپ ) (LADو سیرکمفلکس چپ ) (LCxAو
انشعابات آن میباشد .شاخة  LADشامل سه شاخة بزرگ
انشعابیافته در قسمت جانبی ) S1 ، (Septalتا  ،S3و سه
شاخة بزرگ در قسمت مورب ) D1 ،(diagonalتا  ،D3است
که دیوارة جلوی بطن چپ را شامل میشوند .شاخة

LCxA

از انتهای  LMCAشروع می شود و شامل لبة منفرجه
) (Obtuse marginal) (OMو دو شاخة آن

شکل  :5درخت کرونر چپ با انشابات آن و قطر ورودی

 1-2ساخت شبکه
برای ساخت شبکه ،ابتدا پردازش تخصصی دادههای هندسی
انجام شد .برای رسیدن به شبکة نهایی و نیز استقالل نتایج
محاسباتی از شبکهبندی مدل ،شبکه در پارامترهای
همودینامیکی ،مانند تنش برشی دیواره ،بررسی شد .استقالل
از شبکه در  4مرحله با تعداد گرههای مختلف صورت گرفت.
شکل ( ،)6نتایج آزمون همگرایی برای تعداد گرهها را در
پارامتر  WSSو در یک لحظه از زمان و مکان مشخص نشان
میدهد؛ درنهایت با  128693گره و  594156المان چندضلعی،
نتایج بررسی میشوند.
7

OA (Anterior

6.5

)branch OMو ) OP (Posterior branch OMمیباشد.

6

در هندسة تولیدشده ،قطر دهانة ورودی در بخشهای

5
4.5

 LAD ،LCMAو  LCxAبه ترتیب برابر با  9/9 ،4/6و 9/4

4

میلیمتر است .همچنین قطر خروجی برای  LADدر رأس
قلب و برای  ،LCxAبهترتیب برابر با  5/5و  5/9میلیمتر در-
نظرگرفته شد .قطر ورودی برای شاخههای اول ،دوم و سوم
دیواره ) ،S1-S3(septalبهترتیب  5/5 ،5/4و  5/5میلیمتر و

)WSS (Pa

5.5

3.5
250000

200000

150000

100000

3
50000

Node Number

شکل  :6نتایج آزمون همگرایی برای تعداد گرهها
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عبوری از  LMCAبهصورت شکل ( )9است که در معادلة

 1-3معادالت حاکم

( )4از آن استفاده میشود

معادالت ناویر-استوکس ،معادالت حاکم بر جریان خون

]. [56

هستند که بهصورت معادلة ( )5تعریف میشوند:
()5

که در آن )  ρ (kg/𝑚3چگالی،

∂ρ ∂ρ
+
(ρ𝑢𝑖 ) = Sm
𝑖𝑥∂ ∂t
)𝑠( 𝑡 زمان 𝑢𝑖 (𝑚⁄𝑠) ،مؤلفه-

های سرعت در امتداد 𝑖𝑥 و 𝑚𝑆 ترم کاهش یا اضافه شدن
جرم در جریان است .درنهایت برای برقراری معادالت
شکل  :9شکل موج جریان ضربانی در ورودی کرونر چپ

مومنتوم در جهت 𝑖 ،معادلة ( )6بهصورت زیر نوشته میشود:
()6

∂P ∂𝜏ij
+
+ ρ𝑔i + Fi
∂𝑥i ∂𝑥j

∂
∂
(ρ𝑢i ) +
) (ρ𝑢i 𝑢j
∂t
∂xj

جریان خون بهصورت تراکم ناپذیر ،ایزوترمال و غیرنیوتنی

=−

با چگالی  5060کیلوگرم بر مترمکعب فرض میشود ].[57

که )  P (N/m2فشار استاتیکی τij (N/m2 ) ،تانسور تنش

خون در کرنشهای پایین ،رفتار غیرنیوتنی از خود نشان می-

برشی ρ𝑔i (N/m3 ) ،و )  Fi (N/m3بهترتیب گرانش و

دهد .برای رئولوژی خون از مدل غیرنیوتنی  cassonاستفاده

نیروهای خارجی هستند.

میشود که معادلة آن بهصورت زیر است ]:[59
1/2 2 −1/2
2−1/2 𝜏𝑦 ] J2

()1

 1-4شرایط مرزی

+

)1/4

μ = [(𝜂 J2
2

|𝛾̇ | = 2√J2
3

جریان خون ورودی بهصورت ضربانی فرض شد .دبی

)𝐻𝜏𝑦 = 0.1(0.625

𝜂 = 𝜂0 (1 − 𝐻)−2.5

خروجی از هر انشعاب نیز با استفاده از قانون  Murrayبه-

𝑠 𝜂0 = 0.0012 𝑃𝑎.

دست میآید .طبق این قانون ،دبی عبوری از هر رگ در

𝐻 = 0.37

سیستم عروقی بدن انسان متناسب با توان سوم شعاع آن رگ

اطالعات دقیقی از حرکت قلب وجود دارد ] .[53این حرکت

است ]54و  .[51در جدول  ،5مقادیر دبی خروجی از هر

بر عروق کرونر قرارگرفته روی قلب ،تأثیر میگذارد .مطالعات

شاخه براساس درصدی از دبی ورودی شاخة اصلی

با استفاده از یک روش جریان مبتنی بر فاز نوری اصالحشده

( )LMCAارائهشده است.

با پیشروی متوالی تصاویر  Cine-MRIانجام شدند که حرکتی

هندسة کرونر چپ ،ساختار پیچیدهای دارد؛ درنتیجه از

از میوکارد محلی را تخمین زد .اندازة سرعت تخمینی در 55

خاصیت ویسکواالستیک دیواره صرفهنظر شد و دیواره را

فرد سالم و در پیک سیستول و دیاستول محاسبه شد که به-

صلب درنظر گرفتیم .سرعت ضربانی در ورودی  LMCAبا

ترتیب  67و  66درصد از طول چرخة قلب را شامل میشود.

استفاده از معادلة دبی جریان بهصورت معادلة ( )4تعریف می-

با توجه به موقعیت هندسة کرونر چپ ،اعمال اثرات حرکت

شود:

دیوارة قلب بر عروق در راستای محور  Septal ،Lateralو

)Q(t
A

= )u̅in (t

 anteriorدرنظرگرفته شد .شکل ( ،)4منحنی سرعت شعاعی

که ) Q(tو  Aبهترتیب دبی حجمی جریان ضربانی و مساحت

در طول چرخة قلبی را با توجه به بخشهای اعمالشده در

سطح مقطع ورودی هستند .موج دبی حجمی جریان خون

یک قلب طبیعی ،نشان میدهد.

()4

جدول  :5مقادیر پارامترهای خروجی براساس درصدی از جریان ورودی ()%
LAD
52.7

S3
72.5

S2
72.5

S1
52.5

D3
227.

D2
97252

D1
9.295

OA
97292

OP
95272

LCxA
227.
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کد محاسبة پارامتر  OSIنیز در نرمافزار نوشته شده است .برای
رسیدن به یک همگرایی مناسب از  640گام زمانی در مدت
 9/6ثانیه استفاده میشود .همگرایی زمانی رخ میدهد که تمام
مؤلفههای سرعت در هر تکرار از هر گام زمانی ،خطایی کمتر
از

50-6دارند .حل معادالت ،وابسته به زمان است و

پارامترهایی نظیر دبی و حرکت دیواره ،با زمان تغییر میکنند؛
بنابراین تغییرات ایجاد شده در هر سیکل قلبی تکرار میشوند.
شکل  :4سرعت شعاعی قلب در طول یک چرخة قلبی

اجزای تنش برشی روی دیواره با گذشت زمان اثرات متفاوتی
بر سلولهای آندوتلیال میگذارند .تنش برشی کم روی دیوارة
عروق برابر با مناطقی با  OSIباال است که در این مناطق،
جریانهای برگشتی همراه با نوسانات باالی تنش برشی

شکل ( ،)1نمودار تنش برشی روی دیواره برای انشعابات

S3

و  D3را در چهار دورة زمانی نشان میدهد .این نمودار،
کاهش تأثیر سیکل قلبی بر جوابها را نشان میدهد .براساس
این بررسی ،نتایج ارائهشده در بخش بعد ،اطالعات سیکل
آخر هستند.

مشاهده میشود ] [60؛ از اینرو نواحی برگشت جریان در
عروق ،اهمیت بسیاری در مطالعة آرتریواسکلروز دارند .کو و
همکارانش ،یک ارتباط قوی بین محل پالکها و نوسانات
پایین تنش برشی پیدا کردند که تولید پالکهای
آرتریواسکلروز را در جهت نوسانات تنش برشی دیواره نشان
میداد؛ درنتیجه مفهوم شاخص برش نوسانی ) (OSIرا برای
ماهیت نوسانی جریان در عروق مطرح کردند ] .[65تعریف

شکل  :1نمودار  WSSبرای ورودی انشعابات  S3و  D3در چهار

اصالحشدة  OSIبهصورت معادلة ( )6بیان میشود ]:[66

سیکل قلبی

𝑇

()6

)

|𝑡𝑑 |∫0 𝜏̅.
𝑇

𝑡𝑑 ∫0 |𝜏̅|.

OSI = 0.5 × (1 −

 -3نتایج

که  Tدورة زمانی از یک سیکل قلبی و ̅𝜏 بردار تنش برشی

نتایج برای تنش برشی روی دیواره ) (WSSدر تمام شاخههای

روی دیواره است .این شاخص ،یک پارامتر عددی بیبُعد

درخت کرونر چپ و زمانها بررسی شدند .مقدار  OSIو

است که برای تنش برشی روی دیواره در جریانهای ضربانی

کانتور آن نیز بهدست آمد.

تعریف میشود؛ بهطوری که ،عامل تنش برشی را در جهتی

براساس این نتایج ،نوسانات باال در قسمت دوشاخه شدن

غیر از جهت میانگین زمانی بردار تنش برشی ،بیان میکند

 ،LMCAقسمتی که  WSSکم در حدود ]0/4-5/41 [Pa

] .[69مقادیر  OSIمی توانند بین  0تا  0/1تغییر کنند .مقدار 0

وجود دارد ،رخ میدهد .در این مناطق ،توزیع  OSIبین

مربوط به مناطقی است که نوسانات تنش برشی روی دیواره

 0/63-0/49است که بالفاصله بعد از انشعاب در ابتدای

وجود ندارد و  0/1برای مواردی با جریان کامالً نوسانی است

 ،LADبهسرعت کاهش مییابد .نمودار  WSSدر طول یک

].[ 60

دورة زمانی و کانتور  OSIدر محل دو شاخه شدن انتهای

تمام اطالعات بهدستآمده از شرایط مرزی ،وارد حل

 LMCAبا ابتدای  ،LCxAدر شکل ( )6نشانداده شده است.

دینامیک سیاالت محاسباتی شده و توسط معادالت ناویر

در قسمت میانی شاخة  ،LCxAجایی که انشعاب  OMوجود

استوکس در نرم افزار ) ANSYS-CFX (V 15.0حل میشوند.

دارد WSS ،کم در حدود ] 0/4-5/56 [Paاست .این حالت
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برای انشعابات آن ،یعنی  OPو  ،OAنیز با  WSSکم حدود

نوسانات کاهش مییابند .میتوان این کاهش در نوسانات را در

] 0/1-5/69[Paاست که  OSIباال اغلب در این محدوده رخ

کانتور  OSIشکل ( )6مشاهده کرد WSS .کم در ابتدا ،میانه و

میدهد .توزیع  OSIدر این مناطق حدود  0/61-0/93می-

انتهای این شاخه درحدود ] 0/4-5/5 [paاست.

باشد .مانند حالت قبل ،مشاهده شد که بالفاصله بعد از

در ابتدای  ،LADمقادیر  OSIحدود  0/63-0/4هستند و در

انشعاب ،OMنوسانات در ادامة شاخة  LCxAکاهش یافت و

میانة شاخه ،دقیقاً بعد از انشعابات  S3و  ،D3مقادیر  OSIبه

شاهد  OSIپایین هستیم .در شکل ( ،)7نمودار  WSSدر طول

بیشترین مقدار خود میرسند .در وسط شاخة  ،LADتنش

یک دورة زمانی در قسمت دوشاخه شدن  LCxAبا ابتدای

برشی بهشدت کاهش مییابد .شکل ( )9مربوط به بردار تنش

 OMو همچنین کانتور  OSIدر این قسمت نشانداده شد.

برشی روی دیواره در وسط  LADو لحظة  9/591ثانیه است

در بررسی شاخة  LADو انشعابات آن ،مشاهده شد که در

که کاهش تنش برشی بعد از انشعابات  S3و  D3را نشان می-

قسمت ابتدایی آن ،جایی که شاخة  LCxAمنشعب شده است،

دهد.

نوسانات  WSSباالیی وجود دارد و بالفاصله بعد از آن،

شکل  :6نمودار  WSSو کانتور  OSIدر قسمت دو شاخه شدن انتهای  LMCAبا

شکل  :7نمودار  WSSو کانتور  OSIدر قسمت دو شاخه شدن  LCxAبا

ابتدای LCxA

ابتدای OM
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شکل  :9کاهش  WSSدر وسط شاخة  LADپس از انشعابات  S3و
 D3در لحظه  9/591ثانیه

900

شکل  :3افزایش  WSSبعد از انشعابات  S3و  D3تا انتهای شاخة
LAD

در وسط شاخة  ،LADبهدلیل انشعابات  Sو  Dو همچنین

سیستول ،یعنی ابتدای سیکل قلبی ،نسبت به انشعابات

وجود انحنا ،تغییراتی در  WSSنسبت به پاییندست مشاهده

بیشتر است؛ در حالیکه اندازة  WSSبرای تمام انشعابات  Sو

میشود WSS .بعد از انشعابات  S3و  D3تا انتهای شاخة

 Dدر ابتدای فاز دیاستول کاهش مییابد و نوسانات باالیی را

 LADافزایش مییابد .شکل ( ،)3این افزایش  WSSرا در

در دامنة کم از  WSSنشان میدهد .در ورودی انشعابات ،S

شاخة  LADنشان میدهد .همچنین در شکل ( ،)50نمودار

مقادیر  OSIدرحدود  0/59-0/69است که این مقدار در

 WSSدر قسمت های ابتدایی ،میانه و انتهایی شاخة  LADدر

انشعابات  Dبه 0/96-0/41افزایش مییابد .شکل (،)55

طول یک سیکل قلبی و کانتور  OSIدر قسمت میانی این

نمودار  WSSبرای ورودی شاخههای  Sو  Dو همچنین

شاخه نشان داده شده است.

کانتور  OSIبرای این شاخهها را در یک سیکل قلبی نشان

در ورودی انشعابات  Sو  WSS ،Dکم درحدود ]-6/59 [Pa

میدهد .در نمودار  WSSمشاهده میشود که اندازة تنش

 0/4وجود دارد که مقادیر  OSIباال و درنتیجه نوسانات باالیی
را شامل می شود .در انشعابات  ،Sاندازة  WSSدر ابتدای

D

برشی در انشعابات  Sو  ،Dدر انشعابات پایینتر افزایش می-
یابد.

شکل  :50نمودار  WSSبرای قسمت های ابتدا ،انتها و میانی شاخة  LADو کانتور  OSIپس از

انشعاب  S3و D3
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شکل  :55نمودار  WSSو کانتور  OSIبرای ورودی انشعابات  Sو

D

 -4بحث و نتیجهگیری

 LCxAرا درحدود ] 0/9-5/71 [Paنشان داد که با مقادیر به-

در سالهای گذشته تعداد زیادی از مقاالت ،توزیع تنش برشی

دستآمده در مطالعة حاضر مطابقت میکند .براساس مطالعات

روی دیواره و نوسانی بودن آن را در عروق کرونر با تجزیه و

بالینی و آزمایشگاهی در سالهای گذشته ،بیشترین خطر

تحلیل محاسباتی و بالینی مطرح کردهاند ] 61 ،64و  .[66اکثر

تشکیل پالکهای آترواسکلروز ( )ASدر این مناطق وجود

مطالعات انجامشده در مناطق ابتدایی دوشاخه شدن کرونر

دارد ] 61و  . [67با بررسی مقادیر  OSIبهدستآمده از تحقیق

WSS

حاضر در این ناحیه ،مشخص میشود که این مقدار در بازة

باالیی را دارند؛ اما خود درخت کرونر چپ بهطور کامل

 0/63-0/49قرار دارد .بر اساس تحقیقات صورتگرفته،

بررسی نشده است .تنش برشی روی دیواره از گرادیانهای

شاخص  OSIمعیار بهتری نسبت به  WSSبرای ارزیابی

سرعت بهدست میآید .مناطقی که نوسانات تنش برشی باالیی

احتمال تشکیل پالکها است؛ بنابراین براساس مقایسة نتایج

دارن،د در معرض خطر بیشتری از تجمع پالکهای

بالینی و عددی تحقیقات گذشته با تحقیق حاضر ،مناطق با

آرتریواسکلروز هستند .همچنین نوسانی بودن  WSSیا به-

تنش برشی متوسط ] 5/1 [Paو کمتر از آن در حضور

عبارتی باال بودن  ،OSIتولید ژن  endothelin-1 mRNAرا در

بیشتر از  0/9میتوانند پرخطر باشند .بهعبارت دیگر ،بهتر

چپ در  LMCAو  LCxAبوده است که نوسانات

آندوتلیال افزایش میدهد و باعث تکثیر سلولی میشود ].[60

OSI

است برای بیان احتمال بروز گرفتگی از مقادیر  OSIباال

از طرفی ،تنش برشی به تنهایی قادر به بیان نفوذپزیری

استفاده کرد.

آندوتلیال به ذرات انتقالی از راه خون نیست و با تغییرات

بیشترین مقادیر  OSIدر انشعاب ( LCxA-LMCAشکل  )6و

 ،OSIمیزان نفوذپزیری تغییر میکند ].[6

ورودی انشعابات شاخة  LADبود که پس از شاخه های

نتایج تحلیلی و بالینی بهدستآمده در سالهای گذشته از محل

و S3به بیشترین مقدار خود رسید (شکل  .)50همچنین در

دوشاخه شدن  ،LCxA-LMCAنشان میدهد که بیشترین

شکل ( )7و در ناحیة انشعاب  ،LCxA-OMمقادیر  OSIباال

گرفتگی و تشکیل پالکها در این منطقه از عروق کرونر چپ

مشاهده شد .بنابراین براساس نتایج بهدستآمده در این

با تنشهای برشی پایین است ] 59 ،4و  .[66نتایج بهدست-

تحقیق ،پیشبینی میشود که عالوه بر ناحیة انشعاب

آمده از مطالعات گذشته ،مقادیر  WSSدر انشعاب -LMCA

 ،LMCAنواحی دیگری در درخت شریانی کرونر چپ ،یعنی

D3

LCxA-
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ناحیة  LADبعد از انشعاب سوم و ناحیة انشعاب

936

LCxA-

مقادیر باالی  OSIدر انشعابات درخت کرونر چپ حدود

 ،OMنواحی با خطر باال خواهند بود .مقادیر بهدستآمده از

 3/95-3/41بود که احتمال تولید پالک را در این نواحی

 OSIباال در بازة 3/95-3/41

بودند که احتمال بروز

افزایش میدهد.

آرتریواسکلروزی را افزایش میداد.

با توجه به اینکه در مطالعة حاضر از هندسة بسیار کاملتری

وجود انحنا در عروق و تأثیر حرکت قلب بر عروق کرونر،

استفاده شد و شرایط مرزی درنظرگرفته شده نیز به شرایط

اثراتی بر گرادیانهای سرعت و درنتیجه تنش برشی روی

واقعی بسیار نزدیکتر بود (حرکت دیوارة قلب فرض شد و

D3

چون تنشهای برشی اعمالی به خون مقادیر کمی داشتند،

و ، S3بهدلیل وجود انحنا و حرکات نوسانی دیوارة قلب،

رفتار خون غیرنیوتنی فرض شد) ،مقادیر بهدستآمده برای

بیشترین مقدار  OSIمشاهده شد .بالفاصله پس از هر انشعاب

 WSSو همچنین  ،OSIدقیقتر از مطالعات گذشته خواهد

در درخت کرونر چپ ،کاهش چشمگیری در مقادیر  OSIبه-

بود .مقایسة نتایج این تحقیق با مطالعات گذشته ،انطباق کیفی

وجود آمد .کاهش مقادیر  OSIبعد از انشعابات در نتایج

مطلوبی را در بسیاری از مناطق نشان میدهد؛ به همین دلیل و

تجربی و شبیهسازیهای عددی صورتگرفته نشان داد که

براساس نتایج بهدستآمده در این تحقیق و مقایسه با نتایج

کمترین میزان تنگشدگی را در این مناطق داریم ].[93

بالینی و عددی تحقیقات گذشته ،مناطق با تنش برشی متوسط

شکلهای ( 6و  )7و همچنین ورودی انشعابات  Dدر شکل

] 5/1 [Paو کمتر از آن در حضور  OSIبیشتر از  3/9میتواند

( ،)55این کاهش نوسانات را بهوضوح در کانتور  OSIنشان

مناطق پرخطری در تشکیل پالکهای  ASمحسوب شود .پس

میدهد .این کاهش نوسانات در بردارهای تنش برشی قابل

میتوان پیشبینی کرد که عالوه بر ناحیة انشعاب

مشاهده نیست و تنها توزیع  OSIقادر به نمایش کاهش

 ،LMCAنواحی دیگری در درخت شریانی کرونر چپ

نوسانات در انشعابات عروق است.

ازجمله ناحیة  LADبعد از انشعاب سوم و ناحیة انشعاب

مطالعات قبلی انجامشده نشان دادند که تنش برشی از ابتدا تا

 ،LCxA-OMنواحی با خطر باال خواهند بود.

دیواره میگذارند ] 69و  [63؛ از اینرو بعد از شاخههای

LCxA-

انتهای شاخة  LADافزایش مییابد ] .[64نتایج تحقیق حاضر
نشان میدهند که تنش برشی در انتهای  ،LADدرحدود 99/6
درصد نسبت به تنش برشی در میانة  LADافزایشیافته است.
این نتایج در نمودار تنش برشی در شکل ( )3مشاهده می-
شود؛ در حالی که مقادیر  OSIدر میانة  LADتقریباً  3/41و
در انتهای  ، LADحداکثر به  3/5میرسند .مقادیر  OSIباال در
وسط ،افزایش تولید پالک ها را در این قسمت نسبت به
انتهای  LADنشان میدهد .شکل ( ،)9بردارهای تنش برشی
را در قسمت میانی  LADبعد از شاخههای  S3و  D3نشان
میدهد که بهدلیل وجود انحنا و انشعابات  ،LADکاهش
چشمگیری در تنش برشی بهوجود آمد.
در تمام انشعابات درخت کرونر چپ ،شباهتهایی در نمودار
تنش برشی در یک سیکل قلبی مشاهده شد .نتایج حاصل،
بیشترین نوسانات تنش برشی را در فاز دیاستول نشان دادند
که این نوسانات بهوضوح در شکل ( )55مشاهده میشود.
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