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ABSTRACT

Transcatheter Aortic Valve

Transcatheter aortic valves have become the standard procedure for high-risk patients
with severe aortic valve stenosis. This minimally invasive procedure can expand to a
wider range of patients with a lower risk of surgery. The complications after the
implantation and the structural malfunction of these prostheses are the obstacles of this
transition. Design optimization of the stents of these prostheses can improve their
performance and reduce the post-operative complications associated with them. Since
all prostheses are crimped before implantation, the designs should guarantee an
acceptable structural performance after expansion, especially self-expandable stents for
which the fatigue behavior strongly depends on the strain. This study applies a simple,
cost-effective optimization framework to optimize the geometric parameters of these
stents regarding the maximum strain during the crimping process. The design parameters
include diameter profile, cell size, number of repeating components, and strut crosssection. The simplified models are evaluated and verified by the 3D simulations. The
results show that the middle cells' height, number of cells, and strut width have the most
prominent effect on the maximum crimping strain of the stent. The maximum strain of
the optimized stent in the selected design space was 0.52. This stent had a width of
0.2mm, Thickness of 0.3 mm, the number of cells and patterns of 3 and 15, respectively,
and the diameter profile associated with the diameter ratio of 1.05. This framework can
be applied to a wide range of stent designs and tremendously reduce the cost of stent
design and optimization.
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دریچه کاتتری آئورت

دریچه های کاتتری آئورت به عنوان درمان استاندارد برای بیماران دچار تنگی شدید دریچه آئورت
که ریسک بالای جراحی دارند تبدیل شده است .با توجه به اینکه در مقایسه با جراحی قلب باز ،این
روش پیوند دریچه نیمهتهاجمی بوده ،عوارض جراحی کمتری به همراه دارد ،میتواند به عنوان
روش جایگزین مناسبی برای پیوند دریچه تبدیل شود .با این وجود ،عوارض پس از پیوند و اشکالات
ساختاری این نوع از دریچهها مانع رسیدن به چنین هدفی شدهاست .بهینهسازی طراحی استنت
این پروتزها گام مهمی در راستای بهبود عملکرد و گسترش کاربرد آنها است .به دلیل اینکه همه
پروتزها قبل از پیوند فشرده شده در کاتتر قرار میگیرند ،استحکام استنت در این بارگذاری و عدم
بروز خستگی ماده اهمیت ویژهای در عملکرد آن دارد .در این مطالعه ،چارچوبی ساده و کم هزینه
برای بهینهسازی ساختاری استنت دریچه کاتتری ،با پارامترهای طراحی هندسی شامل فرم کلی
استنت ،اندازه سلولها ،تعداد سلولها و الگوهای تکرار شونده و همچنین سطح مقطع استرات مورد
استفاده قرار گرفتهاست .تابع هدف در این بهینهسازی بیشینه کرنشی است که حین فشرده ساختن
استنت برای قرارگیری در کاتتر ،در آن ایجاد میشود .نتایج بهینهسازی با مدلهای سهبعدی مقایسه
شده ،دقت مناسب نتایج مدل سادهشده تایید شد .نتایج نشان میدهند که ارتفاع سلولهای میانی،
عرض استرات و تعداد سلولها مهمترین عوامل بر میزان بیشینه کرنش فشردگی هستند .استنت
بهینه با کرنش بیشینه  0/98دارای  5سلول 29 ،الگو ،عرض استرات  ،/8 mmضخامت استرات
 0/5mmو نسبت شعاعی  2/09بود .با استفاده از این چارچوب بهینهسازی میتوان پارامترهای
طراحی انواع مختلف استنت را بهینه کرده هزینهی طراحی استنتها را تا حد بسیاری کاهش داد.
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مطالعات بهینهسازی نیز برای بهبود طراحی پروتزها برای
کاهش عوارض پس از پیوند ،انجام میشوند ] .[18–20از جمله
این مطالعات میتوان به مطالعه کاربونارو و همکاران ] [19اشاره
کرد که یک روش بهینهسازی چندهدفه برای بهینهسازی
مساحت مقطع استراتها و فرم کلی استنت ارائه کردند .در این
مطالعه ،توابع هدف نیروی فشاری ،بیشینه فشار تماسی و تنش
اعمال شده به دیواره آئورت بودند.
در مطالعه حاضر ،با هدف بهینهسازی هندسی استنت
خودبازشونده 5دریچههای کاتتری ،تحلیل حساسیت انجام شده،
ضخامت و عرض استرات ،تعداد سلولها و الگوهای تکرار شونده،
اندازه سلولها و شکل کلی استنت به عنوان پارامترهای طراحی
انتخاب شدند .این بهینهسازی بیشترین تعداد پارامترهای
طراحی استنت دریچه را در مقایسه با مطالعاتی که تا کنون در
این زمینه انجام شده داراست .برای کاهش هزینه محاسباتی،
طبق چارچوب ارائه شده در مطالعه پیشین ] ،[20فرم
سادهشدهای از استنت برای انجام شبیهسازی المان محدود
فرآیند فشردگی معرفی شده ،بهینهسازی با استفاده از الگوریتم
ژنتیک برای تمامی جایگشتهای ممکن پارامترهای طراحی
غیرپیوسته انجام شد .در انتها برای ارزیابی جواب بهینهسازی و
دقت محاسبات ،چند مدل از استنتهای بهینه شده به صورت
سهبعدی شبیهسازی شدند و نتایج حاکی از دقت مناسب فرآیند
بهینهسازی بودند .چارچوب معرفی شده ،هزینه محاسباتی
بهینهسازی استنت را در مقایسه با مطالعات مشابه بسیار پایین
آورده ،امکان ارزیابی طیف وسیعی از پارامترهای طراحی برای
استنتهایی با شکل و مواد سازنده متفاوت را فراهم میکند.

تنگی دریچه آئورت 2معمولترین بیماری دریچهای است که با
افزایش سن افراد ،امکان رخ دادن آن بیشتر میشود ] .[1حدود
 50تا  90درصد از افراد بالای  59سال که مبتلا به این
بیماریهستند ،شرایط دریافت دریچه مصنوعی از طریق
جراحی قلب باز را ندارند .به همین دلیل دریچه کاتتری 8به
عنوان درمان جایگزین برای این افراد معرفی شد ] .[2با اینکه
زمان زیادی از دریافت استاندارد سازمان غذا و داروی امریکا
برای دریچههای کاتتری و استفاده آنها برای بیماران دچار به
تنگی دریچه با ریسک بالای جراحی نمیگذرد ،استفاده از این
دریچهها به عنوان جایگزین مناسبی برای جراحی قلب باز برای
تعویض دریچه مطرح شده است ] .[3در سالهای اخیر استفاده
از این نوع دریچهها تنها به بیماران با ریسک بالای جراحی
محدود نشده ،برای افراد جوانتر و بیمارانی با ریسک پایین
جراحی هم استفاده شدهاست ] .[4,5با این وجود عوارض پیوند
این دریچهها تبدیل شدن این روش پیوند به روش استاندارد
درمان دریچههای بیمار را به تعویق انداخته است ].[6,7
عوارضی مانند نشتی دریچه ] ،[8آسیب به عروق ،لختهزایی ]،[9
اختلال در سیستم الکتریکی قلب ] ،[10جایگیری نامناسب
][11و آسیب به دریچه در اثر فشردهسازی ،پس از پیوند این
دریچهها گزارش شده ،نیاز به بهبود طراحی و رفع احتمال بروز
این مشکلات را دوچندان کرده است.
در سالهای اخیر مطالعات بسیاری نقش شبیهسازی و تحلیل
نرمافزاری را در پیشبینی و ارزیابی عملکرد دریچههای
مصنوعی تایید کردهاند .این مطالعات نشان دادهاند که روشهای
المان محدود ،دینامیک سیالات محاسباتی و برهمکنش سیال
و جامد ،برای تحلیل و ارزیابی عملکردهای مختلف این نوع از
پروتزها پیش و پس از پیوند کارآمد بودهاند .از جمله مطالعات
انجام شده به روش شبیهسازی المان محدود میتوان به ارزیابی
خواص ساختاری پروتزها در فشردگی و اتساع ،محل و عمق
پیوند ،جایگیری استنت در ریشه آئورت ،بررسی احتمال بروز
عوارض سیستم الکتریکی قلب و فاصله میان پروتز و ریشه
آئورت که میتواند منجر به نشتی جریان شود اشاره کرد
] .[12,13شبیهسازیهای دینامیک سیالات محاسباتی به
ارزیابی عملکرد پروتز پس از پیوند و میزان نشتی جریان
پرداختهاند ] .[14,15کاملترین ارزیابی عملکرد پروتزها در
مطالعات برهمکنش سیال و جامد ،با در نظر گرفتن چرخهی
قلبی و باز و بسته شدن دریچه انجام شدهاست ].[16,17

در این مطالعه برای سرعت بخشیدن به فرآیند شبیهسازی،
شکل ساده شدهای از استنت مورد استفاده قرار گرفت .مطالعه
پیشین ،کارآمدی این چارچوب بهینهسازی برای پیشبینی
میزان بیشینه کرنش فشردگی برای یک نوع از استنتها را تایید
کرد ] .[20استنتهای تجاری فرمهای هندسی متفاوت و
متنوعی دارند .در مطالعه حاضر ،این چارچوب بهینهسازی برای
 9مدل متفاوت شکل کلی استنت ،که در این مطالعه پروفایل
شعاعی نامیده شده ،مورد استفاده قرار گرفتهاست .هر استنت
از چند بخش تکرار شونده در راستای محیطی تشکیل شده
است .این بخشها الگوهای تکرارشونده نامیده میشوند .هر
الگوی تکرار شونده شامل چند سلول در راستای محوری شده،
هر سلول از چهار استرات تشکیل میشود (شکل  .)2در این
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نام و نام خانوادگی نویسندهی اول :عنوان مقاله به فارسی

چارچوب بهینهسازی پس از انجام تحلیل حساسیت ،پارامترهای
طراحی شامل پروفایل شعاعی (𝑃𝑅) ،پارامترهای گسسته عرض
(𝑤) و ضخامت (𝑡) استرات و تعداد سلولها (𝑛) و الگوهای
تکرارشونده (𝑝) استنت و پارامترهای پیوسته نظیر ارتفاع سلول
اول (  )𝐿1و سلولهای میانی (  )𝐿2میشوند (با بررسی مدلهای
مختلف استنتهای تجاری ،و به منظور کاهش هزینهی
محاسباتی ،ارتفاع سلولهای میانی استنت مساوی فرض شدند).

ارتفاع ( )Hقطر ورودی (  )Dpهمه استنتها به ترتیب 90 mm
و  88 mmدر نظر گرفته شد (اندازه استاندارد استنت دریچههای
سایز  .)88بدین ترتیب پروفایل شعاعی استنت را میتوان علاوه
بر فرم کلی ،با پارامتر نسبت شعاعی ( 𝑑𝑅) که به صورت نسبت
شعاع بیشینه استنت به شعاع ورودی آن تعریف میشود ،ارزیابی
نمود (شکل.)2

شکل ( -)2پارامترهای طراحی استنت

 -1-2تابع هدف
با توجه به اینکه رفتار خستگی آلیاژ حافظهدار نیکل-تیتانیوم
(جدول  )2وابسته به بیشینه کرنش ایجاد شده در ماده است
] ،[21,22نوسانات و میزان بیشینه کرنش در استنتهای
خودبازشونده که از این جنس ساخته شدهاند بسیار حائز اهمیت
است .از طرفی استنتهای دریچه معیارهای عملکردی متنوعی
دارند که به دو دسته ساختاری و کاربردی تقسیم میشوند.
معیارهای ساختاری عملکرد استنت شامل رفتار استنت تحت
فشردگی و استحکام شعاعی آن میشود .معیارهای کاربردی
استنت پس از پیوند در محل دریچه ارزیابی میشوند که شامل
مساحت تماسی ،شکل مقطع استنت در ناحیه آنولوس ،بیشینه
فشار تماسی و تنشی که استنت به دیواره آئورت اعمال میکند

میشوند .با توجه به اینکه اندازهگیری این موارد کاربردی به
انجام شبیهسازی اتساع استنت در ریشه آئورت نیاز داشته ،به
هندسه آئورت بستگی دارند ،برای ارزیابی دقیق عملکرد استنت
پس از پیوند ،باید اتساع استنت در هندسهی بیمار شبیهسازی
شود .در این مطالعه برای اینکه بتوان از نتایج بهینهسازی برای
همه انواع استنت ،فارغ از خصوصیات هندسی ریشه آئورت
استفاده نمود ،تنها به معیار ساختاری بیشینه کرنش حین
فشردگی پرداخته میشود .بدین منظور در هر شبیه سازی،
بیشینه کرنش در انتهای مرحله فشردهسازی برای مدل
سادهشده استنت که یک رشتهی تحت بارگذاری است ،ثبت
میشود .برای اینکه میزان بیشینه کرنش در مدلهای بهینه از
حد آستانه تسلیم ماده فراتر نرود ،بیشینه کرنش قابل قبول
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برای استنت بهینهشده  0/2در نظر گرفته شده ،استنتهای
بهینهای که کرنشی بیش از این مقدار داشتند ،از جوابهای
بهینه ،حذف شدند .بدین ترتیب همه جوابهای قابل قبول

9

بهینهسازی ،در محدودهی رفتار سوپرالاستیک آلیاژ نایتینول
هستند.

شکل ( -)8شرایط مرزی و شبکهبندی مدلهای سه بعدی و یک بعدی .همچنین تحلیل استقلال حل از شبکه برای مدلهای یکبعدی (ه)
و سهبعدی (و) یک نمونه استنت ارائه شده است .تعداد المان انتخاب شده برای شبیهسازی هر مدل با دایره تو پر را مشخص شدهاست.

 -2-2مسئله بهینهسازی
هدف از بهینهسازی ،یافتن پارامترهای طراحی بهینه برای
کمینه کردن بیشینه کرنش فشردگی تعیین شد .با بررسی
مدلهای تجاری استنتهای کاتتری ،برای تعداد سلولها
مقادیر  5و  2و  ، 9برای تعداد الگوهای تکرارشونده ،مقادیر ،5
 28و  ،29و برای پروفایل شعاعی ،چهار فرم از استنتهای
تجاری و یک فرم استوانهای انتخاب شدند (شکل  .)2برای
کاهش هزینههای محاسباتی ،و بهدست آوردن تصویر جامعتری

از اثر پارامترهای طراحی بر تابع هدف ،پارامترهای عرض و
ضخامت استرات نیز گسسته در نظر گرفته شدند و برای هر یک
از آنها سه سطح در نظر گرفته شد (عرض استرات 0/8 mm :
و  0/59 mmو 0/9 mm؛ ضخامت استرات 0/5 mm :و mm
 0/2و  .)0/9 mmاین مقادیر با اندازهگیری پارامترهای هندسی
تصاویر موجود از مدلهای تجاری و مقادیر گزارش شده در
مطالعات پیشین انتخاب شدند] .[18,19,23مقادیر کمینه و
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بیشینهی پارامترهای پیوسته ارتفاع سلول اول و دوم نیز با
تحلیل هندسی استنتهای تجاری و پس از اجرای تحلیل
حساسیت ،انتخاب شد .در نهایت مسئلهی بهینهسازی به این
ترتیب تعریف شد:
𝜀max

()2

min

𝑃𝑅𝑛,𝑝,𝐿1 ,𝐿2 ,𝑡,𝑤,

𝑠. 𝑡.
𝐿2 − 𝐿1 ≤ 0
2𝐿1 + (𝑛 − 2)𝐿2 − 𝐻 ≤ 0
𝐻
𝐻
𝐻
≥ ≤ 𝐿1 ≤ ; 𝐿2
10
2
10

مقادیرقابل قبول پارامترهای هندسی در جدول  8ارائه شدهاند.
برای همهی جایگشتهای ممکن پارامترهای غیرپیوسته209 ،
مدل مختلف استنت ،این مسئله با کمک الگوریتم ژنتیک حل
شد .هر بهینهسازی شامل جمعیت اولیه به تعداد  20و 290
نسل 2بود .در هر تکرار ،به  %20جمعیت ترکیب 9یکنواخت و
 %20جمعیت جهش یک بیتی 8اعمال شد .این فرآیند منجر به
 580بار اجرای شبیهسازی فشردگی ،برای مدل رشتهای
استنت ،در هر بهینهسازی میشد .در بهینهسازی با مدل
سادهشده ،به جای کل استنت از نصف یک الگوی تکرار شونده
(رشته) استفاده شده .برای تولید فایل اجرایی شبیهسازی یک
کد متلب 5نوشته شد که با دریافت پارامترهای طراحی ،فایل
اجرایی شبیهسازی را ایجاد کرده ،اباکوس 6را فراخوانی و اجرا
میکرد .در این شبیهسازیها از حلگر ضمنی اباکوس استفاده
شد .مدل رشته با المانهای خطی تیر تیموشنکو 5با سطح
مقطع مربعی (عرض و ضخامت استرات) گسستهسازی شده،
اندازهی مش پس از انجام مطالعه استقلال از شبکه انتخاب شد.
مقدار متوسط اندازه المانها برای رشته  0/06 mmاست (شکل
.8الف) .این اندازه به گونهای انتخاب شد که با نصف کردن اندازه
المانها ،تفاوت در میزان بیشینه کرنش کمتر از  %2باشد (شکل
.8ه).
شرایط مرزی به گونهای انتخاب شد که مشابه فرآیند فشردگی
استنت سهبعدی باشد .فرآیند فشردگی رشته ،نیکل-تیتانیومی
(جدول  )2با تبدیل جابجایی شعاعی به جابجایی محیطی برای
اتصالات قله مورد استفاده قرار گرفت .گره ورودی تنها برای
حرکت چرخشی و گرههای نواحی اتصال رشته (درهها) ،در
راستای محوری و چرخشی آزادی حرکتی داشتند (شکل .8ب).
مقادیر معادل فشردگی شعاعی برای هر گره قله ،محاسبه شده،
به صورت جابجایی به گرهها اعمال شد:
Generation

2

Crossover

9

One-bit Mutation

8

)Matlab (MathWorks, Inc., MA, USA

5

𝑐𝐷 𝐷(𝑥𝑖 ) −
()8
𝜋 = 𝑖𝑢
𝑝2
که 𝑖𝑢 میزان جابجایی محیطی 𝐷(𝑥𝑖 ) ،قطر استنت در نقطه 𝑖𝑥

از ارتفاع و 𝑐𝐷 قطر فشردگی است که برای این مطالعه،
 8معادل ( 26 Frمقیاس فرنچ؛ اندازه کاتتر) انتخاب شد .نحوه
اعمال جابجایی به اتصالات رشته در شکل .8ب نمایش داده
شده است.
mm

جدول ( -)1خواص آلیاژ نیکل-تیتانیوم استفاده شده در
شبیهسازی ][24
خاصیت

مقدار

الاستیسیتهی آستنیت ()MPa

29000

نسبت پواسون آستنیت

0/5

الاستیسیتهی مارتنزیت ()MPa

88900

نسبت پواسون مارتنزیت

0/5

آغاز تغییر شکل بارگذاری ()MPa

520

پایان تغییر شکل بارگذاری ()MPa

900

دمای مرجع ()˚C

55

آغاز تغییر شکل در باربرداری ()MPa

200

پایان تغییر شکل در باربرداری ()MPa

59

کرنش تغییر شکل حجمی

0/0288

 -3-2شبیهسازی سهبعدی استنت
برای ساخت مدل سهبعدی از استنتهای بهینهشده ،شکل
صفحهای استنت در نرم افزار سالیدورکس 10طراحی شده ،با
استفاده از کد متلب ،به فرم پروفایل شعاعی استنت تغییر شکل
داده شد .معمولا در شبیهسازی فشردگی استنت سهبعدی از
صفحات موازی یا استوانه صلب برای فشردهسازی یکنواخت
استنت استفاده میشود .مدل سهبعدی استنت با استفاده از 28
صفحه دو به دو موازی (شکل .8د) تا شعاع  8 mmفشرده شد.
برای چند گره در بخش پایینی استنت شرط مرزی محدودیت
حرکت در راستای محوری قرار داده شد و سمت دیگر استنت
آزاد بود تا حین فشردگی برای تغییر شکل در راستای محوری،
محدودیت نداشته باشد .روش فشردهسازی و شروط مرزی
مدل ،مطابق با فرآیند فشردگی استنتهای دریچه و مطالعات
پیشین است ] .[25,26اندازه المانها به گونهای انتخاب شد
که به مقدار کافی کوچک باشند که جواب دقت بالایی داشته
ABAQUS/Standard 2019 (Dassault Systèmes Simulia Corp.,

6

)Providence, RI, USA
5
Linear Timoshenko Beam Elements
)SolidWorks (Dassault Systèmes SolidWorks Corp.,Waltham, MA

20
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باشد .از طرفی به دلیل حساسیت شرط تماسی به اندازه المان،
انتخاب اندازه شبکه باید به حد کافی بزرگ باشد که نسبت
طول المان به مساحت مقطع آن از حد مجاز برای اعمال شرط
تماسی ،کمتر نشود .چرا که در غیر این صورت ،شرط تماسی
به درستی اعمال نشده ،الگوهای مجاور حین فشردگی در هم
نفوذ خواهند کرد .به همین دلیل پس از انجام فرآیند استقلال
حل از شبکه (شکل .8و) اندازهی مش برای استنتها0/9 mm
انتخاب شده با المان تیر مرتبه دوم  11با  89نقطه گاوسی 12در
سطح مقطع ،شبکهبندی شد (شکل .8ج) .شرط تماسی بدون
اصطکاک بین استنت و صفحات موازی تعریف شد .شبیهسازی
به صورت صریح 13و با سرعت جابجایی  6 mm/sانجام شد.
زمان حل مسئله  2 sبوده ،مقیاسدهی جرمی 14با کمینه گام
زمانی هدف  208 sاعمال شد .در کل فرآیند شبیهسازی نسبت
انرژی جنبشی به انرژی داخلی ارزیابی شد که مقداری کمتر از
 %9داشته ،فرض تغییر شکل شبه-استاتیک را تامین کند.
جدول ( -)2پارامترهای طراحی بهینهسازی
نوع

مقادیر قابل قبول

عرض استرات ()mm

گسسته

0/8 ،0/59 ،0/9

ضخامت استرات ()mm

گسسته

0/5 ،0/2 ،0/9

تعداد سلولها

گسسته

5 ،2 ،9

تعداد الگوها

گسسته

5 ،28 ،29

پروفایل شعاعی

رستهای29

 9پروفایل

ارتفاع سلول اول

پیوسته

H
H
≤ ≤ 𝐿1
10
2

ارتفاع سلولهای میانی

5

پیوسته

H
10

≥ 𝐿2

 -3یافتهها و بحث
در این مطالعه  209مورد بهینهسازی انجام شد .این
بهینهسازیها با توجه به هندسهی استنت بین  2تا  88ساعت
روی یک سیستم  2هستهای با پردازنده  8/2هرتز با حافظه 82
گیگابایت زمان بردند .از  209مدل بهینهشده ،در حدود %22
موارد کرنش بیشینه بیش از حد آستانهی در نظر گرفته شده
برای ماده بوده این مدلها از جواب بهینهسازی حذف شدند.
بهینهسازی استنتها چندین وجه ساختاری و عملکردی دارد.
در بسیاری از موارد ،بهبود یکی از فاکتورهای عملکردی میتواند
منجر به تغییر نامطلوب در سایر فاکتورها شود ] .[27بدین جهت
معرفی هندسهی بهینه در این مطالعه ،بدین معناست که این
استنت تنها از نظر ساختاری بهینه است و برای انتخاب استنت
بهینه برای پیوند ،سایر فاکتورهای عملکردی باید بررسی شوند.
اثر پارامترهای طراحی بر میزان بیشینه کرنش فشردگی در
شکلهای  5و  2نمایش داده شده است .این نتایج با نتایج
مطالعه پیشین که شامل یک پروفایل شعاعی میشد ،همخوانی
دارد ] .[20در مطالعه پیشین مهمترین عوامل موثر بر بیشینه
کرنش فشردگی ،عرض استرات ،تعداد سلولها و ارتفاع
سلولهای میانی استنت معرفی شدند .از طرفی ،ارزیابی آماری
نشان داد اثر تغییرات ضخامت استرات بر تغییرات بیشینه
کرنش معنادار نیست .در این مطالعه نیز نتایج ،موید این موارد
بوده ،در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار میگیرد.

شکل ( -)5اثر پارامترهای طراحی بر تابع هدف

با وجود اهمیت اندازه سلول اول در رفتار همودینامیک استنت
پس از پیوند ] ،[18با توجه به نتایج این مطالعه ،این پارامتر

 -1-3نتایج بهینهسازی

Quadratic Beam Elements

22

Mass Scaling

Gauss Points

28

Categorical

Explicit

25

22
29
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تاثیر چندانی بر میزان بیشینه کرنش فشردگی ندارد .همانطور
که در شکل  2نمایش داده شده ،اندازه سلولهای میانی اثر قابل
توجهی بر میزان بیشینه کرنش فشردگی استنت دارد .ارتفاع
سلولهای میانی و بیشینه کرنش رابطهی عکس دارند و هرچه
ارتفاع سلولهای میانی بیشتر باشد ،بیشینه کرنش فشردگی
کمتر است.

شکل ( -)2تغییرات بیشینه کرنش فشردگی در اثر تغییرات
ارتفاع سلولهای اول و میانی

نقش پروفایل شعاعی استنت بر میزان کرنش فشردگی ،با نسبت
شعاعی تعریف شده برای هر پروفایل تغییر میکند .برای
استنتهایی با نسبت شعاعی نزدیک به  2مقدار بیشینه کرنش
تقریبا مشابه بوده با افزایش نسبت شعاعی ،افزایش مییابد .این
مسئله میتواند ناشی از اختلاف بیشینه شعاع استنتها و میزان
بیشتر فشردگی در استنتهایی با نسبت شعاعی بالاتر باشد.
برای درک بهتر اثر پروفایل شعاعی استنتها بر عملکرد آنها
ضروری است که مطالعات پس از پیوند روی انواع مختلف
پروفایلهای این نوع از استنتها انجام شود.
تعداد سلولهای تکرارشونده در راستای محوری در استنت نقش
مهمی در تعیین میزان بیشینه کرنش فشردگی ایفا میکند .در
صورت ثابت نگهداشتن سایر پارامترهای طراحی ،تغییر تعداد
سلولهای استنت از  9به  5میتواند بیشینه کرنش برشی را تا
حدود  %59کاهش دهد .دلیل این میزان تغییر را در این مسئله
باید جست که هرچه تعداد سلولها کمتر باشد ،انحنای
استراتها کمتر بوده ،میزان تغییر شکل استرات برای جمع
شدن سلول حین فشردگی و بدین سبب کرنش ایجاد شده در
استرات نیز کمتر خواهد بود ] .[28این مسئله تایید کننده
ارتباط میان ارتفاع سلول دوم و بیشینه کرنش نیز هست .چرا
که هرچه تعداد سلولها کمتر باشد ،ارتفاع سلولهای میانی
بیشتر بوده ،بیشینه کرنش کمتر خواهد بود.
با ثابت در نظر گرفتن سایر پارامترهای طراحی ،افزایش الگوهای
تکرار شونده از  5به  29میتواند منجر به کاهش حدود 29

درصدی بیشینه کرنش در استنت شود .در این مورد هم مشابه
تحلیل مطرح شده برای تعداد سلولها میتوان اثر میزان تغییر
شکل استراتها در فشردگی برای هر یک از حالات تعداد الگوها
را بررسی نمود .هرچه تعداد الگوهای تکرار شونده بیشتر باشد،
عرض سلولها کمتر بوده ،انحنای استراتها کمتر است .به
همین دلیل حین فشردگی به میزان مشابه ،استراتهای استنت
با الگوهای بیشتر ،تغییر شکل کمتری داشته ،بیشینه کرنش
ایجاد شده در استنت نیز کمتر است .این نتایج در تطابق با
مطالعات پیشین است .معصومی و همکاران ] [29در بهینهسازی
استنت نیکل-تیتانیومی عروق کرونری ،نقش افزایش تعداد
الگوهای تکرارشونده را در بهبود رفتار خستگی استنت تایید
کردند.
همانطور که در شکل  5نشان دادهشده است ،تغییرات ضخامت
استراتها اثر چندانی بر میزان کرنش برشی نداشت .در حالی
که تغییر عرض استرات از  0/8 mmبه  0/9 mmبا ثابت بودن
سایر پارامترها ،میتواند میزان کرنش بیشینه را تا حدود %20
درصد افزایش دهد .این نکته از این جهت حائز اهمیت است که
خمش صفحهای استراتها رویداد اصلی حین فشردگی استنت
است و افزایش عرض استرات ،منجر به افزایش سفتی خمشی
استرات شده ،میزان کرنش ایجاد شده در استنت را افزایش
میدهد.

شکل ( -)9پیش بینی ارتفاع سلول اول با استفاده از نسبت
شعاعی استنت

در مطالعه قبل این فرضیه که میان ارتفاع سلول اول استنت
بهینهشده و پارامتری که از تقسیم ارتفاع استنت بر تعداد
سلولها به دست میآید مطرح شد ] .[20شکل  9ارتباط میان
نسبت شعاعی استنت با نسبت ارتفاع استنت تقسیم بر تعداد
سلولها و ارتفاع سلول اول را نشان میدهد .این نمودار برای
همهی  209مدل استنت برقرار بوده ،مقدار ارتفاع سلول اول به
عنوان یکی از پارامترهای بهینهسازی ،روندی قابل پیش بینی
دارد .بدین ترتیب که با در نظر گرفتن میزان نسبت شعاعی،
میتوان مقدار این پارامتر را برای استنت بهینه پیشبینی نمود.
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برای استنتهایی که در آنها نسبت شعاعی نزدیک به  2است،
ارتفاع سلول اول استنت بهینه شده ،معادل نسبت ارتفاع استنت
به تعداد سلولها بوده ،برای مقادیر بالاتر نسبت شعاعی ،به
ترتیب  %8و  %9بیشتر از این مقدار است .این مسئله میتواند
به کاهش هزینه محاسباتی طراحی استنت کمک کند.
با توجه به نتایج بهینه سازی ،استنت با پروفایل شعاعی ،8
نسبت شعاعی  ،2/05عرض استرات  ،0/8 mmضخامت
استرات  5 ،0/5 mmسلول و  29الگو ،کمترین میزان کرنش
بیشینه فشردگی ( )0/098را داشته ،به عنوان مدل بهینه
انتخاب شدهاست.

با انتخاب  50مدل و انجام شبیهسازی سهبعدی فشردگی نتایج
بهینهسازی مدل ساده شده استنت با مدل سهبعدی همان
استنت مقایسه شدند .شبیهسازی هر مدل با توجه به هندسهی
استنت بین  25تا  89ساعت به طول انجامید .برای انتخاب
مدلهای سهبعدی از طراحی آزمایشها 28استفاده شده ،با روش
سطح پاسخ ، 25مدلها به شکل تصادفی از فضای طراحی
انتخاب شدند .مدل سادهشده استنت شامل یک رشته و مدل
سه بعدی شامل چندین رشته است (شکل  .)2به همین دلیل
برای محاسبهی بیشینه کرنش فشردگی در مدل سه بعدی،
میانگین بیشینه کرنش همه رشتههای استنت محاسبه و
گزارش شد .شکل  8مقایسه میان نتایج مدل سادهشده و مدل
سهبعدی را نشان میدهد.
شکل  5هندسه اولیه ،هندسه فشرده و توزیع کرنش را برای
مدلهای سادهشده و سهبعدی استنت بهینه نشان میدهد .بیان
این نکته حائز اهمیت است که مکان ایجاد بیشینه کرنش در
هر دو مدل یکسان بوده در سلول میانی رخ میدهد .تفاوت
توزیع تنش در نواحی اتصالات دره و نواحی انتهایی رشته به
دلیل تفاوت شرایط مرزی دو مدل در این نقاط است.
با مقایسه نتایج مشاهده شد که مدل سادهشده استنت ،به طور
میانگین مقدار بیشینه کرنش را تا حدود  %5/9کمتر از مدل
سهبعدی محاسبه میکند .با توجه به اینکه شبیهسازی مدل
ساده شده کمتر از  8دقیقه زمان میبرد ،این چارچوب
بهینهسازی میتواند تا حد زیادی در هزینه زمانی محاسبات
پیش از ساخت استنت صرفهجویی کرده ،طراحی استنتهای
دریچههای کاتتری را به شکلی ساده و با دقتی قابل قبول انجام
دهد.

28

25

شکل ( -)8مقایسه نتایج مدل سادهشده و سهبعدی .با ارزیابی
آماری جوابها همخوانی مناسب نتایج تایید شد( .)R2=0.93در
اکثر موارد مدل سادهشده تخمین کمتری از مدل سهبعدی ارائه
میکند .به طول میانگین درصد اختلاف نتایج این دو مدل 5/9
 %است.

 -2-3ارزیابی با مدل سه بعدی

Design of Experiments

Response Surface

Copyright © 2021 by ISBME, http://www.ijbme.org - All rights reserved
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

نام و نام خانوادگی نویسندهی اول :عنوان مقاله به فارسی

20

شکل ( -)5هندسه اولیه ،مدل فشرده و توزیع کرنش فشردگی در مدل سهبعدی (الف و ب) و مدل سادهشده (د و ه) استنت
بهینه .میزان بیشینه تنش در هر دو مدل در ناحیه سلول دوم رخ داده است .میانگین بیشینه کرنش مدل سه بعدی 0/095 ،و
بیشینه کرنش در مدل یک بعدی  0/098است .بیشینه کرنش مدل سه بعدی نیز  0/099ثبت شدهاست (ج)  .در هر دو مدل ،در
سلول سوم ،کرنش کمتری نسبت به دو سلول دیگر ایجاد شدهاست .تفاوت میزان کرنش در ناحیه اتصالات و نواحی انتهایی
استنت به دلیل شرایط مرزی متفاوت در مدلهای سه بعدی و سادهشده است.

 -5-3محدودیتها
در این مطالعه بهینهسازی استنتها از دید ساختاری انجام
شده ،عملکرد آنها پس از پیوند ارزیابی نشدهاست .برای ارزیابی
جامع استنتها ،طراحی استنت بهینه و پایین آوردن احتمال
بروز عوارض پس از پیوند  ،باید فاکتورهای عملکردی استنت
برای هندسه هر بیمار ارزیابی شده ،استنت بهینه مخصوص
بیمار انتخاب شود .پارامترهای عملکردی نظیر جایگیری
مناسب استنت ،بیشینه تنش اعمال شده به دیواره شریان،
نشتی دریچه پس از پیوند ،میزان فشار تماسی که در ناحیه
خروجی بطن میتواند منجر به بروز بینظمی در سیستم
الکتریکی قلب شود ،فرم نهایی استنت و میزان دایروی بودن
مقطع استنت باز شده در ناحیه آنولوس 26دریچه آئورت ،کاملا
به هندسه ریشه آئورت بیمار ،ناحیه قرارگیری و اندازه تودههای
کلسیمی وابسته است .بدین ترتیب ارزیابی اثر پارامترهای
طراحی ،خواص ماده سازنده استنت ،خواص مکانیکی بافت
ریشه آئورت و موقعیت مکانی و اندازه تودههای کلسیمی بر
عملکرد استنت ،برای طراحی استنت مخصوص هر بیمار از

Annulus

اهمیت ویژهای برخوردار بوده ،نیازمند مطالعه جامع دربرگیرنده
این موارد است.

 -4نتیجهگیری
در این مطالعه یک چارچوب بهینهسازی برای استنت
دریچههای کاتتری خودبازشونده ارائه شدهاست که میتواند به
طراحی بهینهی این استنتها برای عملکرد بهتر ساختاری پیش
از پیوند کمک کند .این روش بهینهسازی در مقایسه با
روشهای معمول که شامل شبیهسازی سهبعدی استنت
میشوند ،بسیار کمهزینه بوده ،با استفاده از شبیهسازی
سهبعدی اعتبارسنجی شده است .از طرفی در مقایسه با
مطالعات دیگر بهینهسازی ،پارامترهای هندسی بیشتری را در
بر میگیرد که میتواند به بهینهسازی همهجانبه هندسی
استنت کمک کند .روش ارائه شده در این مطالعه میتواند به
عنوان گام نخست در طراحی استنتهای دریچه ،کمک شایانی
به کاهش اشکالات ساختاری این استنتها بنماید .در ادامه با
در نظر گرفتن معیارهای عملکردی استنت و بررسی عملکرد
پس از پیوند استنتهایی که از نظر ساختاری بهینه هستند،
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