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Abstract
Increasing the cardiovascular disease had led to the researchers to investigate the blood flow more than
before. In this article the effects of artery elasticity on hemodynamic parameters with concerning the
interaction between blood and the vessel’s wall had been investigated. The wall shear stress had changed
with different times and cannot send the congestion of the vessels. From this point the oscillatory shear
index had been said the shear stress without the time average. In this study a 3D model from the left
coronary bifurcation with 4 models of wall had been investigated. The result from a pulsatile flow from
a non-newtonian flow with the method of two ways coupling by using the method of arbitrary
Lagrangian–Eulerian had been calculated. The observation had showed a 13 percent decreasing in the
profile of velocities at the bifurcation place in that in the hyperelastic model had the highest subtraction.
Also by increasing the toughness of the wall the velocity profile and oscillator shear stress were
increased. The average shear stress in the model of rigid had showed the 28 percent difference in
comparison with the hyperelastic model. By comparing the results with clinical data showed that, the
places with average shear stress 1.10 pa and less than that with presenting the oscillatory shear index is
more than 0.3 that can be a potential dangerous places in forming atherosclerosis oscillatory shear index
plaque especially in the posterior after the bifurcation. Meanwhile in the hyperelastic model the results
are more precise than the other models.
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چکیده
افزایش بیماریهای قلبی-عروقی سبب شده است که محققان ،بیشتر از پیش به بررسی جریان در عروق خونی بپردازند .در این مقاله،
اثر االستیسیتة دیوارة شریان بر پارامترهای همودینامیکی با درنظر گرفتن تعامل خون و دیوارة رگ بررسی شد .تنش برشی روی دیواره
در زمانهای متفاوت ،تغییر میکند و به تنهایی قادر به بیان گرفتگی عروق نمیباشد؛ از اینرو شاخص برش نوسانی ،تنش برشی را بدون
درنظر گرفتن میانگین زمانی بردار تنش برشی بیان میکند .در این مطالعه ،یک مدل سهبعدی از دوشاخه شدن کرونر چپ همراه با چهار
مدل دیواره ،درنظرگرفته شد .نتایج در یک جریان ضربانی از سیال غیرنیوتنی به روش کوپلینگ دوطرفه و با استفاده از روش اویلر-
الگرانژی اختیاری محاسبه شد .مشاهدات حاکی از کاهش  13درصدی پروفیلهای سرعت در محل دوشاخه شدن است ،که در مدل
هایپراالستیک به بیشترین میزان اختالف میرسد .همچنین با افزایش سفتی در دیواره ،پروفیلهای سرعت و نوسانات تنش برشی روی
دیواره افزایش یافت .تنش برشی متوسط در مدل صلب ،اختالف  28درصدی را در مقایسه با مدل هایپراالستیک نشان داد .مقایسة این
نتایج با اطالعات بالینی نشان داد که مناطقی با تنش برشی متوسط  1.10 Paو کمتر از آن ،در حضور شاخص برش نوسانی بیشتر از ،0.3
میتواند از مناطق پرخطر در تشکیل پالکهای آترواسکلروز ،بهویژه در ناحیة خلفی بعد از انشعاب ،باشد؛ در حالیکه در مدل
هایپراالستیک نسبت به دیگر مدلها ،نتایج بهتری مشاهده شد.
کلیدواژهها :تعامل سیال-سازه ،پارامترهای همودینامیکی ،غیرنیوتنی ،کرونر چپ

*نویسنده مسئول
نشانی :دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ایران ،کد پستی 1639999363
تلفن،+93 )31( 13100393 :
پست الکترونیکیmnorouzi@shahroodut.ac.ir :

© Copyright 2017 ISBME, http://www.ijbme.org

مجله مهندسی پزشکی زیستی ،دوره  ،30شماره  ،3تابستان 3199

 -1مقدمه
بسیاری از بیماریهای قلبی-عروقی که زندگی و سالمت
انسانها را به خطر میاندازد ،با شرایط جریان خون در داخل
رگها مرتبط است؛ بهگونهای که در چند دهة اخیر ،بررسی
جریان خون داخل شریانها مورد توجه بسیاری از محققان بوده
است .یکی از مهمترین پارامترهای همودینامیکی مهم در تعیین
محل و نحوة پیشرفت بیماریهای قلبی-عروقی ،تنش برشی
روی دیواره ) (WSSاست [ .]3این پارامتر را میتوان با بررسی
تغییرات پروفیل سرعت در نزدیکی دیواره بهدست آورد.
روشهای سرعتسنجی ،مانند اولتراسونیک یا میدان
مغناطیسی ،برای محاسبة سرعت در نزدیکی دیواره بهخوبی
عمل نمیکند؛ بنابراین تنش برشی روی دیواره را نمیتوان با
روشهای آزمایشگاهی محاسبه کرد و درنتیجه روشهای
عددی ،نتایج بهتری از مقادیر تنش برشی را در اختیار محققان
قرار میدهد.
گرفتگی عروق کرونر در اثر تجمع پالکهای چربی روی
سلولهای اندوتلیال ،اختاللی در حفظ ضربان شریانی و تنظیم
جریان خون ایجاد میکند .سلولهای اندوتلیال در مقابل
تنشهای برشی باال ،به کشیده شدن و همردیف شدن در جهت
جریان تمایل دارند؛ در حالی که در تنشهای برشی پایین یا
نوسانی ،بهصورت دایرهای روی هم قرار میگیرند و باعث افزایش
نفوذپذیری ذرات انتقالی از راه خون به الیة اندوتلیال میشوند
[ .]3شاخص برش نوسانی ) ،(OSIبهعنوان یک پارامتر
همودینامیکی ،افزایش زمان اقامت و نوسانی بودن تنش برشی
روی دیواره را مطرح میکند [ .]1مناطقی که در معرض تنش
برشی پایین هستند ،مقادیر شاخص برش نوسانی باالیی دارند
و بیشتر در خطر تجمع پالکهای آترواسکلروز هستند؛ در
حالیکه در مناطقی با تنش برشی باال ،سطح فعالیت سلولهای
اندوتلیال افزایش مییابد [ .]4عالوهبر شرایط فیزیولوژیکی،
ارتجاعی بودن دیواره میتواند بر سلولهای اندوتلیال تأثیر
بگذارد [ .]6 ,9حرکت دیواره در یک لوله ،تنش برشی را کاهش
و دامنة تنش برشی روی دیواره را افزایش میدهد [ .]7همچنین
بردارهای تنش برشی روی دیواره در شریانهای انعطافپذیر،
 39درصد نسبت به دیوارههای صلب متفاوت است [.]3
دیوارههای االستیک باعث ایجاد یک جریان نوسانی در شریان
میشوند ،که پدیدة انتشار موج را مطرح میکنند؛ بنابراین برای
مطالعة چنین پدیدهایی ،باید از روشهای عددی مبتنی بر
تحلیل مکانیکی اثر متقابل سیال با جامد استفاده کرد [.]33-9
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عروق کرونر روی ماهیچههای قلب قرار گرفته و نوسانات
ماهیچههای قلب بر جریان در عروق کرونر تأثیر میگذارد .نتایج
حاصل از بررسی جریان در لولة خمیده با شعاع انحنای متغیر
با زمان ،نشان میدهد که جریان در عروق در حالت استاتیکی
 6درصد نسبت به حالت دینامیکی اختالف دارد []33؛ بنابراین
با تحلیل واقعیتر از تغییر شکل عروق ،میتوان اثرات حرکت
قلب بر جریان را درنظر گرفت.
با توجه به مطالب ذکرشده ،با استفاده از روشهای عددی تعامل
سیال با جامد و همچنین اعمال اثرات ضربان قلب بر جریان
عبوری از عروق کرونر ،تحلیل سهبعدی از جریان با مدلهای
ارتجاعی متفاوت انجام شد .ا پارامتر تنش برشی روی دیواره در
واحد زمان ،بهتنهایی مناطق پرخطر را نشان نمیدهد؛ از اینرو
در این مقاله با مدل کردن انشعاب کرونر چپ همراه با دیوارة
ارتجاعی و اعمال شرایط سیستمیک طبیعی ،تغییرات شاخص
برش نوسانی در مناطق حساس شریان بررسی شد .نتایج نشان
میدهند که در محل جدایی جریان ،یعنی در ناحیة خلفی،
نوسانات تنش برشی برای تمام مدلها بهشدت افزایش مییابد.
با تغییر جهت بردارهای تنش برشی ،رفتار مکانیکی عروق تغییر
میکند و بیشترین تغییرات ،در مدل هایپراالستیک نسبت به
دیگر مدلها دیده شد.

 -2مواد و روشها
 -1-2هندسه
اندازهگیریهای آزمایشگاهی پیشتر از بخشهای ویژة داخل
قفسه سینه ،برای مشخص کردن موقعیت عروق کرونر روی قلب
طبیعی انسان انجام شده است [ .]31مطالعات انجامشده،
اطالعات دقیقی از وضعیت آناتومیکی عروق کرونر را به همراه
دارد .این اطالعات با دقت از  31آرتریوگرام و از میان 9360
مطالعة متوالی که دچار عارضه آرتریواسکلروزی نبودند ،بدست
آمد .همچنین شامل  31بخش از عروق کرونر و شاخههای
معمول آن است ،که بهطور معمول برای توصیف بالینی
بیماریهای عروق کرونر استفاده میشود [ .]34هر 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 شخص در سیستم رادیوگرافی مشخص شد.
درنهایت نقاط بهدستآمده برای هر بخش ،در یک محیط
سهبعدی طراحی با کامپیوتر ) (CADبا استفاده از نرمافزار
 SolidWorksقرار گرفت و انشعاب کرونر چپ ساخته شد.
اطالعات آنژیوگرافی استفادهشده مربوط به انتهای دیاستول بود؛
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بنابراین در محاسبات دینامیک سیاالت محاسباتی )،(CFD
اطالعات شرایط مرزی مربوط به ابتدای فاز سیستول است .این
مدل شامل عروق کرونر چپ اصلی ) ،(LMCAکرونر نزولی
قدامی چپ ) (LADو سیرکمفلکس چپ ) (LCxمیباشد.
ضخامت هندسة تولیدی برای دامنة جامد 0.5 ،میلیمتر فرض
شد [.]39

 -2-2تولید شبکه
برای تولید شبکه ،از نتایج محاسباتی در استقالل نتایج از
شبکهبندی مدل استفاده شد که پروفیلهای سرعت ،در زمان و
مکان مشخص برای دامنة سیال بررسی شد .تعداد گرهها برای
تعریف استقالل شبکه ،در سه مرحله انجام شد .شکل  ،3نتایج
آزمون همگرایی برای تعداد گرهها را در پروفیلهای سرعت و
مقادیر تنش برشی روی دیواره ،در یک لحظه از زمان و مکان
نشان میدهد .همچنین در محل انشعاب ،تمرکز مش بیشتری
وجود دارد .درنهایت ،شبکة دامنه سیال و جامد با حدود 31هزار
گره و 60هزار المان چهارضلعی ،در نرمافزار ICEM CFD 15.0
تولید شد.

شکل ( -)1پروفیلهای سرعت و مقادیر  WSSدر یک مقطع و
زمان با تعداد المانهای متفاوت

هندسة تولیدشده به همراه شبکهبندی موردنظر برای دامنة
سیال و جامد بهصورت شکل  3است:

معادلة پیوستگی و معادلة مومنتم بهصورت زیر تعریف میشود
[.]36
𝑖𝑢𝜕
=0
𝑖𝑥𝜕
𝑗𝑖𝜎𝜕
𝑖𝑢𝜕
𝑖𝑢𝜕
( 𝑓𝜌
𝑗𝑢 +
=)
𝑖𝑠 +
𝑡𝜕
𝑖𝑥𝜕
𝑗𝑥𝜕

() 3

که در آن  tزمان 𝑢𝑖 ،اجزای بردار سرعت 𝜎𝑖𝑗 ،تانسور تنش،
جهت محور مختصات 𝑠𝑖 ،جزء چشمة معادلة حرکت و 𝑓𝜌
چگالی خون برابر با  1060 kg/𝑚3است .تانسور تنش بهصورت
معادلة  3تعریف میشود [.]37
𝑖𝑥

𝑗𝑖𝑑 𝑓𝜂𝜎𝑖𝑗 = −𝑃𝛿𝑖𝑗 + 2
𝑗𝑢𝜕 𝑖𝑢𝜕 1
( = 𝑗𝑖𝑑
+
)
𝑖𝑥𝜕 𝑗𝑥𝜕 2

() 3

که در آن 𝑃 و 𝑓𝜂 بهترتیب فشار و لزجت سیال 𝛿𝑖𝑗 ،دلتای
کرونکر که برای  𝛿𝑖𝑗 = 1 ،i=jو برای دیگر مقادیر برابر صفر
است و 𝑗𝑖𝑑 ،اجزای نرخ تانسور تغییر شکل میباشد.
دیوارة جامد با مدولهای متفاوت فرض شد و معادالت حاکم
برای حرکت دیوارة جامد ،بهصورت معادلة  1است [.]33
𝑗𝑖𝜎𝜕 𝑗𝑖𝜀 𝜕 2
=
𝑖𝐹 + 𝜌w
𝜕𝑡 2
𝑗𝑥𝜕

() 1

𝜌w

در این معادله 𝜀𝑖𝑗 ،و 𝑗𝑖𝜎 بهترتیب مؤلفههای جابجایی وتانسور
تنش در حالت جامد هستند ،که 𝑗𝑖𝜎 را میتوان از معادلة
ساختاری ماده بهدست آورد .همچنین  𝜌wچگالی دیواره و 𝑖𝐹
اجزای نیروی خارجی روی جامد است .برای بهدست آوردن حل
در طول مرزهای تعامل سیال با جامد ،باید شرایط همسازی
دینامیکی و سینماتیکی برآورد شود .شرط همسازی سینماتیکی
عبارت است از:
𝑓𝑑 = 𝑠𝑑

() 4

که در آن  dجابجایی و اندیسهای  sو  fبهترتیب مربوط به
جامد و سیال است.

 -4-2شرایط مرزی

شکل ( -)2هندسة تولیدشده برای دامنة سیال و جامد همراه با
شبکهبندی

 -3-2معادالت حاکم
معادالت حاکم بر جریان خون در عروق کرونر ،بهصورت
سهبعدی ،وابسته به زمان ،تراکمناپذیر ،همدما ،غیرنیوتنی و
جریان آرام درنظرگرفته شد .معادلة ناویر-استوکس بهصورت

جریان در ورودی و خروجی با فرض اختالف فاز بین سرعت و
فشار و بهطور ضربانی فرض شد .با استفاده از دادههای بالینی
در عروق کرونر چپ ،فشار و سرعت در ورودی و خروجی اعمال
شد [ .]39سرعت در خروجی کرونر نزولی قدامی چپ و
سیرکمفلکس چپ ،با استفاده از معادلة دبی جریان بهصورت
معادلة  9تعریف میشود:
() 9

)𝑡(𝑄
𝐴

= )𝑡( 𝑛𝑖̅𝑢
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که در آن ) Q(tدبی حجمی جریان ضربانی و  Aمساحت سطح
مقطع هستند .دبی حجمی در دادههای بالینی عروق کرونر،
مربوط به ورودی است؛ ازاینرو با استفاده از قانون موری ،دبی
در هر خروجی با استفاده از دبی ورودی بهدست آمد .طبق این
قانون ،دبی عبوری از هر رگ در سیستم عروقی بدن انسان
متناسب با توان سوم شعاع آن رگ است [ .]30با استفاده از
رابطة پوازی ،میتوان قانون موری را بهصورت معادلة  6نشان
داد [:]33
()6

𝑄 ∝ 𝑎3

→

𝑎0 3 = 𝑎1 3 + 𝑎2 3

→

16𝜇 1⁄3
𝑎 = ( 2 ) 𝑄 1⁄3
𝐾 𝜋
𝑄0 = 𝑄1 + 𝑄2

که در آن  a ،K ،∆𝑃 ،Qو 𝜇 بهترتیب نرخ جریان ،گرادیان فشار،
مقدار ثابت ،شعاع رگ و لزجت خون است .زیرنویس صفر مربوط
به شاخة اصلی و زیرنویسهای  3و  3مربوط به شاخههای فرعی
هستند.
درنهایت ،با بهدست آوردن دبی حجمی در هر خروجی و تقسیم
بر سطح مقطع آن ،سرعت در خروجیها بهدست آمد .شکل موج
فشار و دبی حجمی جریان خون عبوری در ورودی کرونر چپ،
بهفرم شکل  1است ،که در معادلة  9استفاده شده است [.]39
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[ .]33ضربان بافت قلب ،باعث ایجاد اثراتی بر جریان عروق خود
میشود؛ از اینرو اطالعات دقیقی از حرکت قلب وجود دارد
[ .]31عروق کرونر که روی قلب قرار گرفتهاند ،تحت تأثیر این
حرکت قرار میگیرند .مطالعات انجامشده با استفاده از یک روش
جریان مبتنی بر فاز نوری اصالحشده بود ،که حرکتی از میوکارد
محلی را تخمین زد .اندازة سرعت تخمینی در  33فرد سالم و
در پیک سیستول و دیاستول محاسبه شد [ .]31اندازة سرعت
در پیک سیستول و دیاستول ،بهترتیب  37و  66درصد از طول
چرخة قلب را شامل میشود .با توجه به موقعیت هندسة کرونر
چپ ،اعمال اثرات حرکت دیوارة قلب روی عروق در راستای
محور جانبی ،سپتوم و قدامی درنظرگرفته شد .شکل  ،4منحنی
سرعت شعاعی در طول چرخة قلبی را با توجه به بخشهای
اعمال شده در یک قلب طبیعی نشان میدهد.

شکل ( -)4سرعت شعاعی قلب در طول یک چرخة قلبی

شکل ( -)3موج فشار و جریان ضربانی در ورودی کرونر چپ

در کرنشهای پایین ،خون رفتار غیرنیوتنی از خود نشان
میدهد؛ بنابراین برای رئولوژی خون ،مدل غیرنیوتنی کیسون
درنظرگرفته شد و معادلة آن بهصورت رابطة  7است [:]33
−1/2

2

1/2

+ 2−1/2 𝜏𝑦 ] 𝐽2

() 7

1/4

) 𝜇 = [(𝜂2 𝐽2

|𝛾̇ | = 2√𝐽2
𝜏𝑦 = 0.1(0.625𝐻)3
𝜂 = 𝜂0 (1 − 𝐻)−2.5
𝑠 𝜂0 = 0.0012 𝑃𝑎.
𝐻 = 0.37

نتایج حاصل از بررسی جریان در لولة خمیده با شعاع انحنای
متغیر با زمان ،نشان میدهد که جریان در عروق در حالت
استاتیکی ،اختالف  6درصد نسبت به حالت دینامیکی دارد

چهار مدل همگن برای دیوارة جامد شامل یک مدل با دیوارة
صلب و سه مدل دیگر با دیوارههای ارتجاعی درنظرگرفته شد.
مدلهای ارتجاعی شامل مدل االستیک با مدول یانگ 0.7 MPa
(برای حالت نرمال عروق کرونر) ،مدول یانگ ( 1.2 MPaبرای
حالتی که دیواره شروع به سفت شدن میکند) و درنهایت مدل
هایپراالستیک (برای حالت نرمال عروق کرونر) میباشد [,34
 .]39دیوارة جامد با چگالی  1120 𝑘𝑔⁄𝑚3و برای مدلهای
االستیک ،با ضریب پواسون  0.49فرض شد [ .]36شرط ثابت
بودن دیواره در ورودی و خروجیها فرض شد .یک معادلة
ساختاری هایپراالستیک مونی-ریولین برای دیوارة عروق کرونر
درنظرگرفته شد .در این مدل ،توصیفهای غیرخطی برای رابطة
تنش-کرنش در بافت شریان االستیک دیده میشود ،که معادلة
آن بهصورت زیر است [:]39
() 3

𝑊 = 𝐶10 (𝐼1̅ − 3) + 𝐶01 (𝐼2̅ − 3) + 𝐶20 (𝐼1̅ − 3)2
)+ 𝐶11 (𝐼1̅ − 3)(𝐼2̅ − 3
1
+ 𝐶02 (𝐼2̅ − 3)2 + (𝐽 − 1)2
𝑑
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̅𝐼2

که  Wپتانسیل انرژی کرنش برای مواد هایپراالستیک و ̅ 𝐼1و
بهترتیب اولین و دومین ثابتهای انحراف تنش میباشند.
همچنین  𝐶11 ،𝐶20 ،𝐶01 ،𝐶10و  ،𝐶02ثابتهای هایپراالستیک
هستند d .پارامتر عدم تراکم مواد است ،که تغییر شکل مواد را
توصیف میکند .همچنین  ،Jتعیین کنندة شیب تغییر شکل
االستیک مواد است .با استفاده از این معادله ،میتوان با استفاده
از تابع انرژی کرنش و با توجه به مؤلفههای تنش مربوطه ،اجزای
تنش را بهدست آورد .ثابتهای هایپراالستیک برای عروق کرونر
سالم ،که از اطالعات آزمایشگاهی بهدست آمدهاند ،در جدول 3
ارائه شدهاند:
جدول ( -)1ثابت های هایپراالستیک برای دیواره[]39
خواص دیواره )(MPa

عروق کرونر سالم

c10
c01
c20
c11
c02
d

-4.02
4.321
18.401
-51.856
39.105
2.434

کو و همکارانش ،ارتباطی قوی بین محل پالکها و نوسانات
تنش برشی پیدا کردند ،که تولید پالکهای آرتریواسکلروز را در
جهت نوسانات تنش برشی دیواره نشان میداد .آنها مفهوم
شاخص برش نوسانی ( )OSIرا برای ماهیت نوسانی جریان در
عروق مطرح کردند .تعریف اصالحشدة شاخص برش نوسانی،
بهصورت معادلة  9بیان میشود [:]33 ,37
𝑇

() 9

| 𝑡𝑑 |∫0 𝜏̅.
𝑇 𝑂𝑆𝐼 = 0.5 × (1 −
)
𝑡𝑑 ∫0 |𝜏̅|.

که  Tدورة زمانی از یک چرخة قلبی و ̅𝜏 بردار تنش برشی روی
دیواره است .این شاخص ،یک پارامتر عددی بدون بعد است که
برای تنش برشی روی دیواره در جریانهای ضربانی تعریف
میشود؛ بهطوری که ،عامل تنش برشی را در جهتی غیر از جهت
میانگین زمانی بردار تنش برشی بیان میکند [ .]39مقادیر
شاخص برش نوسانی ،می توانند بین  0تا  0.5تغییر کنند .مقدار
 0مربوط به مناطقی است که نوسانات تنش برشی روی دیواره
وجود ندارد و  0.5مربوط به مواردی است که جریان بهطور کامل
نوسانی است [.]10
سلولهای اندوتلیال ،تحت تأثیر اجزای تنش برشی هستند و با
گذشت زمان ،اثرات متفاوتی روی دیواره میگذارند .از طرفی
دیوارههای ارتجاعی نسبت به صلب ،اثرات قابلتوجهی بر جریان
عبوری تحمیل میکنند .شاخص برش نوسانی باال ،مناطقی با

تنش برشی کم روی دیواره را نشان میدهد که در این مناطق،
جریانهای برگشتی با نوسانات باالی تنش برشی همراه است
[]10؛ از اینرو نواحی برگشت جریان در عروق ،اهمیت بسیاری
در مطالعة آرتریواسکلروز دارند .همچنین مدلهای ارتجاعی در
برابر دیوارة صلب ،اختالف  39درصدی را در بیان تنش برشی
روی دیواره نشان میدهند [.]9 ,3
برای حل تعامل سیال با جامد و همچنین ساختار دیواره ،از
مسئلة المان محدود در برنامة تجاری انسیس استفاده شد.
تجزیه و تحلیل تعامل سیال با جامد ،با استفاده از کوپل دوطرفة
تکراری ضمنی و روش اویلر-الگرانژی اختیاری انجام شد.
همگرایی برای رسیدن به این نوع جفتشدگی ،نیازمند حل
جداگانة معادالت جامد و سیال است که پس از آن ،در سطح
مشترک با یک انتقال بار به هم جفت می شوند .این حالت برای
سازههای نرم پرشده با مایعات سنگین تراکمناپذیر ،مانند آنچه
که مدلسازی شد ،مناسب است .کد محاسبة پارامتر شاخص
برش نوسانی در نرمافزار انسیس نیز بهصورت User Function
نوشته شد.
گام زمانی مناسب برای  4چرخة قلب 0.005 ،ثانیه فرض شد.
برای رسیدن به یک همگرایی مناسب ،تمام مؤلفههای سرعت
در هر تکرار از هر گام زمانی ،خطایی کمتر از  10−5داشتند .از
آنجایی که حل معادالت وابسته به زمان است ،تغییرات هر
پارامتر در هر چرخة قلبی تکرار میشود؛ بنابراین نتایج
موردبررسی در بخشهای بعد ،شامل اطالعات چرخة آخر است.
شکل  ،9پروفیلهای سرعت در دو انشعاب کرونر نزولی قدامی
چپ و سیرکمفلکس چپ در  4چرخة قلبی را در مدل صلب
نشان میدهد.

شکل ( -)5موج سرعت برای انشعابات کرونر نزولی قدامی چپ و
سیرکمفلکس چپ در  4چرخة قلبی
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 -3صحت نتایج
برای بررسی صحت و دقت نتایج ،جریان سیال نیوتنی خون
داخل شریان با دیوارة االستیک ،شبیهسازی شد و با نتایج
تحقیق لی و ایکسیو مقایسه شد [ .]30در این شبیهسازی،
دیوارة االستیک رگ همراه با گرفتگی درنظرگرفته شد .لی و
ایکسیو ،از گرفتگی ذوزنقهای شکل به قطر  5میلیمتر استفاده
کردند و جریان تراکمناپذیر و نیوتنی با چگالی 755 𝑘𝑔⁄𝑚3
و لزجت  0.00143 Pa.sرا درنظر گرفتند .همچنین برای
مدلسازی دیوارة شریان ،از یک مادة االستیک خطی،
ایزوتروپیک و تراکمناپذیر با چگالی  ،1000 𝑘𝑔⁄𝑚3مدول
االستیک  0.5 MPaو ضریب پواسون  0.499استفاده کردند.
جریان در ورودی بهصورت ضربانی و مقدار فشار ثابت 4.14
 KPaدر خروجی فرض شد [.]30
درنهایت پروفیل سرعت محوری بهدستآمده در یک مقطع و
زمان ،با مشاهدات لی و ایکسیو مقایسه شد .تطابق بسیار خوبی
بین نتایج مطالعة حاضر و تحقیق لی و ایکسیو وجود دارد؛
بهگونهای که بیشینه خطای مطلق  4درصد است .مقایسة
پروفیل سرعت محوری مطالعة حاضر با تحقیق لی و ایکسیو در
یک مقطع و زمان مشخص ،در شکل  6نشانداده شده است.
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کاهش مییابد .نتایج ،اختالف  11درصدی بین حالت صلب و
ارتجاعی را نشان میدهد .همچنین در مدل االستیک ،حالت
طبیعی عروق کرونر اختالف اندکی با حالتی که دیواره درحال
سفت شدن است ،دارد .شکل  ،7پروفیلهای سرعت را در شاخة
عروق کرونر چپ اصلی قبل از انشعابات نشان میدهد.

شکل( -)7پروفیلهای سرعت در شاخة عروق کرونر چپ اصلی
برای دیوارههای مختلف

در انشعابات ،بهدلیل وجود گردابه و نیز جریانهای برگشتی،
شاهد کاهش سرعت هستیم .در شاخة کرونر نزولی قدامی چپ،
این کاهش سرعت حدود  20درصد و در شاخة سیرکمفلکس
چپ ،حدود  25درصد است .در هر دو انشعاب ،مدل صلب نسبت
به مدلهای ارتجاعی دارای بیشینه سرعت است .این اختالف
سرعت ،حدود  13درصد است .در شکل  ،3پروفیلهای سرعت
با مدلهای مختلف برای دیواره در شاخة کرونر نزولی قدامی
نشان داده شد.

شکل ( -)6مقایسة پروفیل سرعت محوری مطالعة حاضر با تحقیق
لی و ایکسیو در یک مقطع و زمان مشخص

 -4نتایج
نتایج برای پارامترهای همودینامیکی در قبل و بعد از انشعاب و
برای مدلهای مختلف دیواره عروق کرونر ،بررسی شدند.
پروفیلهای سرعت در لحظة  3.2ثانیه و در مقاطع مشخص،
درنظرگرفته شدند .در شاخة عروق کرونر چپ اصلی در حالت
صلب ،سرعت به  42.57سانتیمتر بر ثانیه میرسد؛ در حالیکه
در مدلهای ارتجاعی ،سرعت به  38.65سانتیمتر بر ثانیه

شکل( -)8پروفیلهای سرعت در شاخة کرونر نزولی قدامی چپ
برای دیوارههای مختلف
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همچنین پروفیلهای سرعت در شاخة سیرکمفلکس چپ برای
مدلهای مختلفی از دیواره ،در شکل  9نشان داده شده است.

همانطور که مشاهده میشود ،نوسانات تنش برشی روی دیواره
در مدلهای ارتجاعی بیشتر از مدل صلب رخ میدهد .با شروع
تقسیم جریان ،افت زیادی در بردارهای سرعت بهوجود میآید.
این مقدار کاهش سرعت ،به تغییر شدیدی در بردارهای تنش
برشی روی دیواره منجر میشود .شکل  ،33اندازة بردار تنش
برشی روی دیواره برای یک چرخة قلبی را در ابتدای شاخة
کرونر نزولی قدامی چپ در ناحیة خلفی نشان میدهد.

شکل( -)9پروفیلهای سرعت در شاخة سیرکمفلکس چپ برای
دیوارههای مختلف

همانطور که مشاهده میشود در هر سه مدل االستیک ،سرعت
جریان عبوری از دیوارة در حال سفت شدن ،اندکی بیشتر از
دیگر مدلهای ارتجاعی است .مدل هایپراالستیک ،بیشترین
اختالف بردارهای سرعت را با حالت دیوارة صلب دارد.
بیشینه تنش برشی روی دیواره ،در ابتدا و انتهای یک سیکل
قلبی رخ میدهد .بدیهی است که این تنش زیاد ،ناشی از
بیشترین مقدار دبی جریان در ابتدا و انتهای سیکل است .در
شاخة عروق کرونر چپ اصلی ،تنش روی دیواره در محدودة
طبیعی عروق است و شامل نوسانات غیرعادی در تنش نیست؛
در حالیکه تنش برشی روی دیواره در مدل صلب 25 ،درصد با
مدل هایپراالستیک اختالف دارد .از آنجا که بردار تنش برشی
شامل مقادیر منفی نیز میشود ،در شکل  30،اندازة بردار تنش
برشی روی دیواره در شاخة عروق کرونر چپ اصلی در یک
چرخه قلبی نشان داده شد.

شکل( -)11اندازة تنش برشی در شاخة کرونر نزولی قدامی چپ در
یک چرخة قلبی برای دیوارههای مختلف

در ابتدای شاخة کرونر نزولی قدامی چپ در ناحیة خلفی،
عالوهبر کاهش شدید بردارهای تنش برشی روی دیواره ،شاهد
افزایش نوسانات تنش برشی هستیم .افزایش نوسانات تنش
برشی در مدل صلب نسبت به دیگر مدلها ،کمتر قابلمشاهده
است .همچنین تنش برشی متوسط در مدل هایپراالستیک28 ،
درصد با مدل صلب اختالف دارد .شکل  ،33اندازة بردار تنش
برشی روی دیواره برای مدلهای مختلفی از دیواره ،در ابتدای
شاخة سیرکمفلکس چپ را نشان میدهد.

شکل( -)11اندازة تنش برشی در شاخة عروق کرونر چپ اصلی در

شکل( -)12اندازة تنش برشی در شاخة سیرکمفلکس چپ در یک

یک چرخة قلبی برای دیوارههای مختلف

چرخة قلبی برای دیوارههای مختلف
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در شاخة سیرکمفلکس چپ ،شاهد کاهش بردارهای تنش روی
دیواره هستیم و نوسانات قابلتوجهی در ابتدای این شاخه در
ناحیة خلفی رخ میدهد.
در شکل  ،31کانتور تنش برشی روی دیواره مشاهده میشود،
که در لحظة پیک جریان رخ داده است .همانطور که مشاهده
میشود ،با جدایی جریان در ابتدای انشعابات ،بردارهای تنش
برشی کاهش مییابند.
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با توجه به افت شدید بردارهای تنش برشی بعد از محل
دوشاخگی و بهوجود آمدن نوسانات شدید تنش برشی ،مقادیر
شاخص برش نوسانی باال در این مناطق مشاهده شد .در ابتدای
شاخة کرونر نزولی قدامی چپ و سیرکمفلکس چپ ،مقادیر
شاخص برش نوسانی باال دیده میشود که بالفاصله بعد از
انشعاب ،این مقادیر بهشدت کاهش می یابند .شکل  ،39کانتور
شاخص برش نوسانی در محل دوشاخگی عروق کرونر چپ اصلی
را برای مدل ارتجاعی با مدول  0.7 MPaنشان میدهد.

شکل( -)13توزیع تنش برشی روی دیواره در محل دوشاخه شدن
عروق کرونر چپ اصلی

در مدلهای ارتجاعی ،مدول و خواص متفاوتی فرض شده است.
در مدلی که دیواره در حال سفت شدن است ،جابجایی شعاعی
دیواره کمتر از حالت نرمال است ،.که بهدلیل سفت شدن دیواره
و درنتیجه جابجایی کمتر است .نیروی فشاری وارد بر دیواره از
طرف سیال ،عامل حرکت دیواره در راستای شعاعی است .شکل
 ،34جابجایی دیوارههای ارتجاعی را در زمان  3.2ثانیه نشان
میدهد .در این زمان ،بیشترین تغییرات سرعت و درنتیجه،
جابجایی را در محل دوشاخه شدن دیواره داریم.

شکل( -)15توزیع شاخص برش نوسانی در محل دوشاخگی عروق
کرونر چپ اصلی

همانطور که مشاهده میشود ،مقادیر شاخص برش نوسانی در
محل دوشاخگی حدود  0.35-0.5است؛ در حالیکه برای مدل
االستیک با مدول  ،1.2 MPaاین مقادیر حدود  0.37-0.5و برای
مدل هایپراالستیک ،در محدودة  0.39-0.49است .همچنین
مقادیر شاخص برش نوسانی در محل دوشاخگی عروق کرونر
چپ اصلی برای مدل صلب ،حدود  0.28-3.9است .مشاهده
میشود که نوسانات تنش برشی در حالت صلب و
هایپراالستیک ،بهترتیب کمترین و بیشترین مقدار خود را نسبت
به دیگر مدلها دارند.

 -5بحث و نتیجهگیری

شکل( -)14جابجایی شعاعی دیوارههای ارتجاعی در محل دوشاخه
شدن ،در لحظة پیک جریان

در این تحقیق ،جریان ضربانی سیال غیرنیوتنی در انشعاب
کرونر چپ و اعمال شرایط فیزیولوژی همراه با اثر تعامل سیال
با سازه ،بررسی و مقایسه شد .در سال های گذشته ،توزیع تنش
برشی روی دیواره و نوسانی بودن آن را در عروق کرونر با تجزیه
و تحلیل محاسباتی و بالینی مطرح کردهاند [ .]11-13تغییر
جهت بردارهای تنش برشی ،در راستای مقادیر شاخص برش
نوسانی باال است ،که تکثیر سلولی روی دیوارة عروق را افزایش
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میدهد؛ بهعبارتی تنش برشی ،بیان کاملی برای نفوذپذیری
ذرات انتقالی از راه خون نیست و با تغییرات شاخص برش
نوسانی ،میزان نفوذپذیری تغییر میکند .در مطالعات گذشته،
ثابت شده است که تنش برشی در شریان های االستیک نسبت
به صلب 25 ،درصد متفاوت است [ .]3با مقایسة جریان در
دیوارة االستیک و صلب با حالتی که دیواره در حال سفت شدن
است ،میتوان درک بهتری از تغییرات ایجادشده در جریان
داشت.
نتایج بالینی بهدستآمده در سالهای گذشته از محل دوشاخگی
کرونر چپ ،نشان میدهد که بیشترین گرفتگی در این ناحیه با
تنشهای برشی پایین رخ میدهد [ .]13 ,33 ,3این مطالعات،
تنش برشی روی دیواره در محل دوشاخگی کرونر را در محدودة
 0.7-1.2 Paنشان میدهد ،که با نتایج بهدستآمده در تحقیق
حاضر مطابقت میکند .مطابق با مطالعات بالینی و آزمایشگاهی
در سالهای گذشته ،این مناطق بیشترین خطر را برای تشکیل
پالکهای آترواسکلروزی دارند [ .]14 ,13همچنین با بررسی
مطالعات گذشته ،اختالف بین حالت صلب و االستیک در
بردارهای تنش برشی در نتایج تحقیق حاضر مشاهده شد.
با سفت شدن دیواره ،پروفیلهای سرعت بهدستآمده در
مدلهای مختلف ،تغییرات  5درصدی را نسبت به حالت نرمال
نشان میدهند؛ در حالیکه در مدل هایپراالستیک ،این تغییرات
کمتر میشود .همچنین تغییرات  28درصدی در تنش برشی در
مدل صلب با دیگر مدلها مشاهده میشود ،که بیشترین اختالف
با حالت هایپراالستیک است .با سخت شدن دیواره ،سرعت
انتشار موج افزایش مییابد و اختالف زمانی بین فشار در ورودی
و خروجیها را کاهش میدهد [ .]33به این ترتیب ،طبق رابطة
پوازی ،دبی جریان با توان چهارم شعاع رابطه دارد و با کاهش
اتساعپذیری دیواره ،جریان کاهش مییابد .با تغییر پروفیلهای
سرعت نزدیک دیواره ،شکل موج جریان و تنشهای برشی
بهطور مستقیم تغییر میکنند .از طرفی ،تغییرات  25درصدی
در مدلهای مختلف دیواره در صحت نتایج تأثیر میگذارد [,3
 .]9تنشهای برشی روی دیواره بعد از انشعاب ،بهشدت کاهش
می یابند ،که ناشی از جریانهای برگشتی و وجود گردابهها
میباشد .همچنین به نوسانات تنش برشی و ایجاد مقادیر
شاخص برش نوسانی باال در حدود  0.35-0.5منجر میشود ،که
احتمال تولید پالکها را در این مناطق افزایش میدهد .در
شاخة کرونر نزولی قدامی چپ و سیرکمفلکس چپ ،بهدلیل
کاهش بردارهای سرعت ،تنش هم کاهش پیدا کرده است.
نوسانات تنش برشی ایجادشده در حالت صلب 20 ،درصد کمتر

از حالتهای دیگر است ،که در مدل هایپراالستیک ،این کاهش
نوسانات به بیشترین مقدار خود میرسد .به عبارتی در مقادیر
شاخص برش نوسانی ،اختالف  28درصدی مدل صلب با دیگر
مدلها مشاهده میشود ،که نوسانات تنش برشی را با باالترین
اختالف نسبت به دیگر مدلها بیان میکند.
بنابراین با توجه به اینکه هندسة موردنظر ،شرایط فیزیولوژی
واقعیتری داشته ،مقادیر بهدستآمده برای تنش برشی نسبت
به مطالعة گذشته ،دقیقتر است .با بررسی و مقایسة مدلهای
مختلف دیواره ،مشاهده شد که مدل هایپراالستیک نسبت به
مدلهای دیگر ،کمترین اختالف را با مطالعات پیشین در تنش
برشی روی دیواره دارد؛ بنابراین میتوان مقادیر نهایی تنش
برشی و شاخص برش نوسانی را با توجه به این مدل بهدست
آورد .نتایج بهدستآمده در این تحقیق و مقایسة با نتایج بالینی
و عددی تحقیقات گذشته ،نشان میدهد که تنش برشی 1.10
 Paو کمتر از آن در حضور شاخص برش نوسانی بیشتر از ،0.3
میتواند از مناطق پرخطر تشکیل پالکهای آترواسکلروز باشد.
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