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Abstract
For patients with chronic pulmonary disease, artificial lungs to which right ventricular pumps blood
flow is considered as a bridge to lung transplantation. The performance of this device is measured by
several criteria, including the efficiency of the device in gas exchange, non-damage to blood cells and
low impedance compared to normal lung. In this study, the non-Newtonian blood flow around arrays
of hollow fibers, as a model of fiber bundles in artificial lungs, was numerically investigated by finite
volume. Two types of square and diagonal arrangements for fibers were considered to examine the
effect of arrangement, besides the inlet velocity effect on the flow distribution, shear stress and the
exchanged oxygen concentration between the surface of the fibers and the blood stream. It was
observed that the flow velocity and shear stress in the diagonal arrangement were far more than the
square arrangement that for the maximum velocity (10/87 cm/s), the shear stress on the fibers in the
diagonal arrangement was about 3.5 times that of the square arrangement. Also, there was a
significant difference between the results of this analysis and the results of other studies in which
oxygen exchange was ignored, which illustrates the importance of gas exchange modeling. As a
measure of the efficiency of the device, from the viewpoint of gas exchange, the mass flow rate of
oxygen was investigated in the output of the domain. As a result, the diagonal arrangement is much
more efficient in oxygen exchange. However, there was a higher pressure drop across the fibers, for a
diagonal arrangement, in comparison with the square arrangement. The results of this simulation can
be a good starting point for optimal artificial lung design and can be effective in optimizing the design
of clinical trials.
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چکیده
برای بیماران مبتال به بیماریهای مزمن ريوی ،ريهی مصنوعی (که بطن راست قلب جريان خون را به سمت آن پمپاژ میکند) ،به
عنوان يک مرحلهی مقدماتی پیش از پیوند ريه به شمار میآيد .عملکرد اين دستگاه با چندين معیار ،از جمله کارآمدی دستگاه در
تبادل گاز ،عدم آسیبرسانی به سلولهای خونی و امپدانس پايین در مقايسه با ريهی طبیعی ،سنجیده میشود .در اين مطالعه ،بررسی
عددی جريان خون غیرنیوتنی حول آرايههايی از فیبرهای توخالی ،به عنوان مدلی از دستهفیبرهای موجود در ريهی مصنوعی ،به روش
حجم-محدود صورت گرفت .دو نوع آرايش مربعی و قطری برای فیبرها در نظر گرفته شد تا اثر آرايش ،اثر سرعت ورودی روی توزيع
جريان ،تنش برشی و غلظت اکسیژن تبادلشده بین سطح فیبرها و جريان خون ،بررسی شود .مشاهده شد که سرعت جريان و تنش
برشی در آرايش قطری به مراتب بیشتر از آرايش مربعی است ،به طوری که برای بیشینهی سرعت مورد بررسی ( ،)10/18 cm/sتنش
برشی روی فیبرها در آرايش قطری حدود  3/6برابر مقدار آن در آرايش مربعی است .همچنین ،بین نتايج اين تحلیل با نتايج مطالعات
ديگری که در آنها از تبادل اکسیژن صرف نظر شده بود ،اختالف قابل توجهی ديده شد ،که بیانگر اهمیت مدلسازی تبادل گاز
میباشد .میزان دبی جرمی اکسیژن در خروجی دامنهی حل ،به عنوان مالک کارآمدی دستگاه (از ديد تبادل گاز) مورد بررسی قرار
گرفت .بر اين اساس ،آرايش قطری در تبادل اکسیژن بسیار کارآمدتر است .اما برای آرايش قطری ،افت فشار بیشتری در عبور از
دستهفیبرها ،نسبت به آرايش مربعی مشاهده شد .نتايج اين شبیهسازی میتواند نقطهی شروع مناسبی برای طراحی بهینهی ريهی
مصنوعی باشد و در طراحی بهینهی آزمايشهای کلینیكی موثر واقع شود.
کلیدواژهها :ريهی مصنوعی ،فیبر توخالی ،آرايش فیبرها ،دينامیک سیاالت محاسباتی ،انتقال گاز
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 -1مقدمه
آمارها نشان میدهد که بیماریهای ريوی ،دلیل مرگ و میر
بیش از سه میلیون نفر در سال است [ .]1به طور معمول،
برای جبران بخشی از ناکارآمدی سیستم تنفسی ،از فشار
مثبت استفاده میشود .با اين وجود ،مطالعات انجام گرفته
روی اين روش نشان میدهد که به دلیل فشار باالی مسیرهای
هوايی و تمرکز بیش از حد اکسیژن ،اين روش کمکتنفسی
خود میتواند موجب تشديد بیماری و يا حتی از کارافتادگی
چندين عضو بدن شود .بنابراين ،با هدف حذف اين گونه
عوارض جانبی ،فناوری ريهی مصنوعی توسعه داده شده و از
سال  1480میالدی به صورت بالینی مورد استفاده قرار گرفته
است [.]6
نتايج آزمايشها روی چند بیمار نشان میدهد که ريهی
مصنوعی عملکرد مطلوبی داشته است [ .]9،3در ريهی
مصنوعی ،بطن راست ،به جای پمپ مكانیكی ،وظیفهی پمپاژ
خون به دستگاه را بر عهده دارد که اين موضوع ،مستلزم قابل
حمل بودن ريهی مصنوعی میباشد .همچنین ،به دلیل حذف
پمپ مكانیكی ،از ايجاد تنشهای برشی باال و در نتیجه آسیب
سلولهای خونی جلوگیری میشود [ .]6تبادل گاز در ريههای
مصنوعی ،يک فرايند نفوذ بین خون و اکسیژن است که
معموال از طريق غشای فیبرهای توخالی اتفاق میافتد .در اين
نوع دستگاهها ،جريان خون از فضای خارجی هزاران فیبر
توخالی عبور میکند ،در حالی که اکسیژن درون فیبرها در
جريان است ] .[5،8با وجود آنکه تا به حال بیماران زيادی از
مزايای ريهی مصنوعی بهره بردهاند ،اما هنوز مشكالت و
مسائل بسیاری در ارتباط با اين دستگاهها وجود دارد .برای
مثال ،میتوان به آسیبهايی چون همولیز ،لختهزايی و  ...به
عنوان عوامل محدودکنندهی عملکرد دستگاه اشاره کرد ].[1
به طور کلی ،طراحی بهینهی ريهی مصنوعی ،به مصالحه میان
پارامترهای مختلفی چون بازده تبادل گاز ،امپدانس سیستم در
مقايسه با ريهی طبیعی و زيستسازگاری آن نیاز دارد .در
طول سالها ،محققان تاثیر عوامل مختلف ،مانند تاثیر نوع
جريان ] ،[16،11،10،4،6چیدمان فیبرها ]،[6،1،16
هندسهی محفظهی دستگاه ] [13و نحوهی اتصال ريهی
مصنوعی با ريهی طبیعی ] [13را بررسی کردهاند.
برخی از پژوهشهای محاسباتی انجام شده در مورد تاثیر
ضربانی و گذرا بودن جريان عبوری بر ساختار جريان و انتقال
جرم پیرامون استوانههای دايروی ،برای رينولدز بین ،10-1
نشان می دهد که تغییر آرايش فیبرها و تغییر فرکانس ضربان

168

موجب افزايش بازدهی تبادل گاز میشود [ .]16-4در سال
 ،6011لین و همکارانش [ ]6با انجام آزمايشی ،تاثیر جريان
ضربانی بر دو استوانه را به عنوان شبیهسازی اولیهای از ريهی
مصنوعی برای سه آرايش متفاوت متوالی ،نامرتب و مجانب
بررسی کردند .بر اساس نتايج اين پژوهش ،آرايش فیبرها بر
تبادل گاز تاثیرگذار است .همچنین ،جريان ضربانی ،به دلیل
تشكیل گردابه ،مناسبتر از جريان پايا است .الزم به ذکر است
که در آزمايشهای اين پژوهشگران ،از آب به جای خون
استفاده شده و در مدلسازی نیز خواص آب به کار برده شده
است .به عبارت ديگر ،در اين پژوهش ماهیت غیرنیوتنی خون
بررسی نشده است.
1
در مدلسازی دسته فیبرها ،میتوان دو نوع مدل همگن و
ناهمگن 6را برای محیط متخلخل در نظر گرفت .برخی از
پژوهشگران ] ،[5،8،19،16رويكرد اول را اتخاذ کرده ،دسته
فیبرها را به صورت محیط همگن متخلخل مدلسازی کرده و
جريان عبوری از دسته فیبرها را با استفاده از دينامیک
چندفازی ،به صورت عددی بررسی کردهاند .در اين حالت،
خواص جريان به صورت حجمی میانگینگیری شده و سرعت
سطحی سیال يا جريان بینابینی با دبی حجمی ،سطح مقطع،
نفوذپذيری و تخلخل براورد میشود .نتايج نشان میدهد که
اين مدلها توانستهاند الگوی کلی جريان و برخی از خواص آن
در عبور از غشای دستهها را ارائه دهند .همچنین ،ثابت شده
است که چنین مدلهايی به خوبی میتوانند عملکرد کلی
دستگاه را در شرايط نسبی مدلسازی کنند .با اين وجود،
مدلهای همگن ،در پیشبینی جزئیات جريان محلی درون
فیبرها ،خصوصا توزيع جريان و تنش برشی محلی ،ناتوان
هستند.
در مقابل ،برخی ديگر از پژوهشگران ] ،[1،15،18،11از
مدلهای ناهمگن و يا به اصطالح ،مدلهای در مقیاس میكرو،
استفاده کردهاند .اين نوع مدلسازی به دو دسته تقسیم
میشود:
 -1جريان خون و انتقال جرم حول تکفیبر
 -6جريان بینابینی و انتقال جرم میان آرايهای از فیبرها ][1
در اين راستا ،مظاهری و احمدی ] ،[18يک اکسیژناتور
دوبعدی با آرايش قطری از  3300فیبر توخالی را به صورت
عددی تحلیل کردند .بر اساس مطالعهی اين گروه ،جريان بین
دسته فیبر ،غیريکنواخت بوده که با فرض يکنواختی جريان
درون محیط متخلخل در تضاد است .آنها همچنین ،به اين
Homogeneous
Heterogeneous
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نكته اشاره داشتند که فرض شبهيکنواختی مدلهای تخلخل
نیز ممكن است نتواند به درستی خواص انتقالی ،مانند زمان
بقا را پیشبینی کند .در سال  ،6013ژانگ و همکارانش ][1
سه مدل سهبعدی از فیبرهای توخالی ريهی مصنوعی با سه
آرايش مربعی ،قطری و تصادفی را ايجاد کرده و تحلیل
دينامیک سیاالت محاسباتی ،1را در شرايط پايا و برای سه
سرعت ورودی  6/99 ،1/018 cm/sو  ،10/18روی آنها انجام
دادند .همچنین ،با هدف تعیین شبیهترين آرايش به آرايش
واقعی ريههای مصنوعی ،نتايج را با يک هندسهی سهبعدی
ديگر که در آن رديفهای فرد ،آرايش مربعی حدود  10درجه،
و رديفهای زوج به همان اندازه و در جهت مخالف قرار داشت،
مقايسه کردند .نتايج مطالعهی اين گروه نشان داد که به دلیل
غیريکنواخت بودن جريان درون ريههای مصنوعی ،در صورت
استفاده از مدلهای همگن برای بررسی توزيع تنش برشی ،به
ضرايب تصحیح نیاز است .عالوه بر اين ،توزيع تنش روی
فیبرها بر اهمیت مدلسازی مساله به صورت سهبعدی داللت
دارد .اين گروه ،آرايش قطری و آرايش مربعی را حد باال و
پايین میزان تنش برشی درون ريهی مصنوعی واقعی معرفی
کردند .با اين حال ،در اين مطالعه ،اثر انتقال جرم بر توزيع
جريان و تنش برشی در نظر گرفته نشده است.
برخی از پژوهشگران ] ،[14،60با در اختیار داشتن مدلهای
سهبعدی ريههای مصنوعی خاص ،عملکرد کلی آنها را به
روش عددی مورد ارزيابی قرار دادهاند .بديهی است که در
اختیار داشتن هندسهی دقیق ريهی مصنوعی با هدف
بهینهسازی آن ،نقش موثری در تحلیل داشته و به عنوان برتر
بودن يک مطالعه محسوب میشود .با اين وجود ،در راستای
ارائهی شرايط ايدهآل ،با هدف سادهسازی و دستيابی به
نتايجی عام و قابل بسط به تمامی ريههای مصنوعی ،غالبا
شرايط و هندسه به صورت ايدهآل مدل میشوند.
عالوه بر عوامل و پارامترهای مذکور ،در مطالعات محققان،
تاثیر عوامل و پارامترهای ديگر نیز مورد بررسی قرار گرفته
است .يكی از اين پارامترها ،نوع پوششدهی فیبرها است.
صالحینیک و همکارانش ] ،[61اثر پوششدهی فیبرهای
سیلیكونی ريهی مصنوعی با هورمون رشد نانولیپوزومال 6و
سديم نیتريت 3را بر تشكیل لخته بررسی کردند .آنها با
استفاده از مدلسازی روش اجزای محدود ،انتقال نیتريت
درون محفظهی جريان صفحهی موازی را شبیهسازی کردند.

نتايج مدلسازی نشان داد که بیشترين تمرکز نیتريت و
کمترين جدايش لخته ،روی فیبرهای پوشش داده شده است.
فالوم و همکارانش ] ،[66با هدف توسعهی ريهی مصنوعی
خونسازگار ،روی غشای دستگاه اکسیژنرسانی ،غشائی
خارجکالبدی 9را به صورت يک اليهی سلول اندوتلیال ايجاد
کردند .غشای دستگاه از جنس پلیمتیلپنتن 6با دیاکسید
تیتانیوم پوش داده شد .اين پوشش توانست تنش برشی
فیزيولوژيكی را تحمل کرده و در مناطقی که اليه خراب شده
است ،قابلیت خوددرمانی از خود نشان دهد.
همچنین ،برخی از محققان اثر نوسان دسته فیبرها را روی
بازده تبادل گاز بررسی کردهاند .کیم و همکارانش ] ،[63اثر
نوسان فیبرهای پلیپروپیلینی ،5با قطر داخلی  310میكرومتر و
قطر خارجی 60میكرومتر را روی تبادل گاز درون دستگاه
کمکتنفسی درونعروقی بررسی کردند .نتايج اين بررسی
نشان داد که نرخ تبادل گاز ناشی از نوسان فیبرها ،تا حدود
 %50در خون و حدود  %100در آب ،افزايش داشته است .در
سال  ،6011اريزاندو و همکارانش ] ،[69در يک مطالعهی
تجربی ،با اشاره به اين موضوع که نتايج مطالعات گذشته قابل
تعمیم به دستگاههای امروزی نیستند ،اثر نوسانات فیبرهای
درون ريهی مصنوعی را که ابعاد آن برای استفادهی اطفال
مناسب است ،روی تبادل گاز و همولیز بررسی کردند.
همچنین ،آنها از يک مدل پارامتر توزيعشده 8برای پیشبینی
نتايج استفاده کردند .مقدار افزايش بازده تبادل گاز که به طول
ضربه ،فرکانس و پارامترهای فیزيكی سیستم وابسته است ،با
روند پیشبینی شده توسط اين مدل مطابقت داشت .نتايج اين
مطالعه بر افزايش  90درصدی بازده تبادل گاز ،بدون افزايش
همولیز ،داللت دارد.
بنابراين ،در جمعبندی پژوهشهايی که تا کنون انجام گرفته
است ،میتوان گفت که برخی از پژوهشگران ]6،4،10،11
 ،[16،11در مدلهای دوبعدی ،تنها بازده انتقال گاز را مالک
انتخاب آرايش بهینه قرار دادهاند و برخی ديگر مانند ژانگ و
همکارانش ] [1بدون مدلسازی اين پديده ،اثر آرايش فیبرها
را روی توزيع تنش برشی ،در مدلهای سهبعدی دسته فیبر،
به عنوان مالک بررسی آسیب به سلول خونی ،مطالعه کردهاند.
اما ،طراحی ريهی مصنوعی يک مسالهی بهینهسازی است که
نیاز به بررسی چندجانبه و نزديک به واقعیت دارد .بنابراين ،با
9

1

Computational Fluid Dynamics
Nanoliposomal
3
Sodium Nitrite
6

Extracorporeal Membrane Oxygenation
Polymethylpentene
5
Polypropylene
8
Lumped Parameters
6
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توجه به مطالعاتی که تا به حال صورت گرفته است ،در تكمیل
مطالعهی ژانگ و همکارانش ] [1و در راستای ديدگاه
نوآورانهی پژوهش ،توزيع جريان و تنش برشی درون مدلهای
سهبعدی دسته فیبرها ،در شرايطی که تبادل گاز اکسیژن بین
فیبرها و جريان خون غیرنیوتنی برقرار است ،مورد مطالعه قرار
میگیرد .همچنین ،اثر آرايش فیبرها و افزايش سرعت روی
بازده تبادل گاز و افت فشار در عبور از فیبرها مورد بررسی
قرار خواهد گرفت.

][1

در راستای عمودی در مدل محاسباتی ژانگ و همکارانش
و فواصل بین فیبرها در اين راستا ،قطر فیبرها 309/1 µm
است .مدل محاسباتی مطالعهی حاضر ،متشكل از  86فیبر،
يک بخش ورودی و يک بخش خروجی است .برای جلوگیری
از تاثیر ورودی و خروجی ،دسته فیبرها در وسط دامنهی
مكعبی قرار گرفته است (شكل .)3

 -2مواد و روشها
 -1-2مدل هندسی
دسته فیبرهای درون ريهی مصنوعی ،از چندين اليه فیبرهای
توخالی میكرونی تشكیل شده است .هوا/اکسیژن فشرده شده
درون فیبرها و خون حول فیبرها ،عمود بر سطح مقطع آنها
در حال جريان است .دسته فیبرها را میتوان در مدلی
غیرهمگن ،به صورت استوانههايی توخالی در نظر گرفت ].[16
در اين مطالعه ،دو نوع آرايش مربعی و قطری برای  3رديف
 69تايی از فیبرها در نظر گرفته شده است .در شكل (-1الف)
و (-1ب) به ترتیب سطح مقطعی از آرايش مربعی و قطری ،با
تخلخل  ،0/66نشان داده شده است.

الف

شکل ( -)3دامنهی محاسباتی مساله ،آرايش قطری

 -2-2معادالت حاکم و شرایط مرزی
معادالت پايستگی جرم و مومنتوم برای يک سیال تراکمناپذير،
به صورت معادالت ( )1و ( )6بیان میشوند [:]6
()1

∇∙𝒗=0

()6

𝑣𝜕
𝑝∇
+ 𝑣 ∙ ∇𝒗 = −
𝑣 + 𝜗∇2
𝑡𝜕
𝜌

برای مدلسازی پديدهی انتقال جرم ،نسبت جرمی موضعی هر
جزء ،از طريق حل معادلهی همرفتی-نفوذ برای -iامین جزء،
پیشبینی میشود (معادلهی :[66] )3
()3

𝜕
) 𝑖𝑌⃗𝑣𝜌( ∙ ∇ (𝜌𝑌𝑖 ) +
𝑡𝜕
𝑖𝑆 = −∇ ∙ 𝐽⃗𝑖 + 𝑅𝑖 +

که در آن 𝑅𝑖 ،نرخ تولید جزء -iام توسط واکنش شیمیايی،
نرخ تشكیل جزء با افزوده شدن فاز پراکنده و هر منبعی که
توسط کاربر تعیین شده و 𝑖𝑌 ،نسبت جرمی آن جزء است.
همچنین 𝐽⃗𝑖 ،شار نفوذی جزء -iام است که وابسته به نوع
جريان (آرام يا مغشوش) میباشد [.]66
برای جريان آرام 𝐽⃗𝑖 ،از رابطهی ( )9به دست میآيد:
𝑖𝑆،

ب

شکل ( -)1آرايش فیبرها ،الف-مربعی ،ب-قطری

در آرايش مربعی ،فاصلهی بین فیبرهای مجاور ،در راستای
عمودی 601 µm ،و در راستای افقی  319 µmاست .برای
آرايش قطری ،فیبرهای مجاور ،در راستای عمودی ،مشابه
آرايش مربعی 601 µm ،از هم فاصله دارند .اما ،فیبرهای در
راستای افقی ،به میزان  ،669 µmدر راستای عمودی ،نسبت
به فیبرهای مجاور ،جابهجا شدهاند و فاصلهی طولی 319 µm
باقی مانده است ] .[1با توجه به تعداد فیبرهای گنجانده شده

()9

𝑇∇
𝑇

𝑇𝑖𝐷 𝐽⃗𝑖 = −𝜌𝐷𝑖𝑚 ∇𝑌𝑖 −

که 𝑚𝑖𝐷 ضريب نفوذ جرمی برای هر جزء در مخلوط و
ضريب نفوذ حرارتی است [.]66

𝑇𝑖𝐷
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رابطهی نفوذ-همرفتی معادلهی ( ،)3برای جريان آرام و با
استفاده از معادلهی ( ،)9به صورت رابطهی ( )6تغییر میکند:
𝑐𝜕
𝑐 + (𝑣 ∙ ∇)𝑐 = 𝐷∇2
𝑡𝜕

()6

در معادالت ( )1تا ( ،)6بردار سرعت با نماد 𝒗 ،فشار با 𝑝،
لزجت سینماتیكی با 𝜗 ،چگالی سیال با 𝜌 ،غلظت جرمی با 𝑐
و نفوذ جرمی با 𝐷 نشان داده شده است .برای ورودی ،سرعت
يکنواخت و برای خروجی ،شرط مرزی فشار خروجی در نظر
گرفته شده است ] .[1روی ديوارهی فیبرها نیز شرط عدم نفوذ
و غلظت اکسیژن برابر  1در نظر گرفته شده است ].[6
خون به صورت يک سیال غیرنیوتنی وابسته به نرخ برش،
مطابق با مدل کیسون (معادلهی  ،)5تعريف شده است ]:[1
2

()5

1

) + 𝜇𝐶 2

1⁄
2

)

𝜏0
𝜑+1

استفاده از يک شبكهی محاسباتی به حجمهای کنترلی تقسیم
میشود .سپس ،معادالت حاکم روی هر کدام از اين حجمها
انتگرال گرفته میشود تا معادالت جبری هر يک از مجهوالت
ساخته شود .پس از اين مرحله ،معادالت گسستهشده ،خطی
میشوند و پاسخ اين سیستم خطی به عنوان مقادير جديد
مجهوالت در نظر گرفته میشود .هر کدام از معادالت حاکم به
صورت ترتیبی و جدا از هم حل میشوند .از آنجا که اين
معادالت غیرخطی می باشند ،چندين تكرار بايد صورت پذيرد
تا پاسخ همگرا به دست آيد .هر تكرار از مراحلی که در شكل
( )9نشانداده شده تشكیل شده است ]:[66

(( = μ

که در آن  ،𝜏0تنش تسلیم به مقدار  ،𝜑 ،0/006 Paمقدار نرخ
برش و 𝐶𝜇 ،لزجت کیسون است که مقدار آن برای خون انسان
 3/6 cPمیباشد ] .[1برای مدلسازی پديدهی انتقال جرم،
میتوان خون را به صورت مخلوطی از سیال و گاز حلشونده
مدل کرد که متناسب با نسبت حجمی خود در خواص
فیزيكی ،لزجت و چگالی ،سهیم میباشند ] .[65بنابراين ،خون
به صورت مادهای همگن و با خواص مولكولی آب (چگالی
 1000 kg/m3و نفوذپذيری اکسیژن (𝐷) برابر 6/19e-4 m2/s
] [16در نظر گرفته شده است.
شکل ( -)4فلوچارت حل

 -3-2روش حل محاسباتی
انسیس-فلوئنت1

معادالت ( )6( ،)1و ( ،)6توسط با تجاری
ورژن  11.6حل شده و معادالت مومنتوم و غلظت ،به روش
باالدست مرتبهی دوم گسستهسازی شدهاند .همچنین ،کوپل
سرعت و فشار با استفاده از الگوريتم نیمهضمنی برای معادالت
مرتبط با فشار 6انجام شده است .توزيع غلظت با استفاده از
مدل انتقال ذرات نرمافزار به دست آمده است .معیار همگرايی
معادالت و بیشینهی تكرار ،به ترتیب 1e-6 ،و  1000تعیین
شده است.
نرمافزار فلوئنت ،معادالت انتگرالی حاکم بر جرم ،مومنتوم و
انتقال جرم را به روش حجم-محدود حل میکند .اين روش از
چند مرحله تشكیل شده است .در مرحلهی اول ،دامنه با
Ansys Fluent
)Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations (SIMPLE

دامنهی محاسباتی با المانهای ترکیبی 3گسستهسازی شده
است که نمونهی شبكهی ايجاد شده ،روی آرايش مربعی (الف)
و قطری (ب) در شكل ( (6نشان داده شده است .به منظور
بررسی استقالل شبكه ،برای هر دو آرايش ،پارامتر تنش برشی
میانگین روی فیبرها ،در شرايط پايا ،به عنوان معیار قرار
گرفته است .نمونهای از اين آنالیز ،در شكل ( )5ديده میشود.
همانطور که مشهود است ،بین نتیجهی شبكهی  1156316و
 6636514المانی ،اختالف ناچیزی وجود دارد .بنابراين برای
کاهش هزينهی محاسباتی ،ضمن داشتن دقت کافی ،شبكهی
 1156316المانی انتخاب شده است.

1
6

Hybrid Elements

3
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131

الف

ب

شکل ( -)7توزيع جريان روی آرايش مربعی ،سرعت ورودی
ب

cm/s

 ،6/99الف) مطالعهی ژانگ و همکاران ] ،[1ب) مطالعهی حاضر

شکل ( -)5شبكهی ايجاد شده روی فیبرها،
الف) آرايش مربعی ،ب) آرايش قطری

الف

شکل ( -)6بررسی استقالل از شبكه برای آرايش قطری

 -4-2صحتسنجی مدل
از آن جهت که توزيع جريان در مدل  615فیبری ژانگ ]،[1
تكرار شونده به نظر میرسد ،به منظور کاهش هزينهی
محاسباتی ،در مطالعهی حاضر 3 ،رديف فیبر -69تايی مورد
بررسی قرار گرفته است .برای صحتسنجی اين مدل و فرض
تكرارشوندگی توزيع جريان ،مطالعهی ژانگ و همکارانش ][1
(مدل -615فیبر) و مدل-86فیبر تكرار شده و نتايج با
يکديگر مقايسه شدهاند (شكلهای  8و . (1
مطابق شكلهای ( )8و ( ،)1توزيع جريان بین فیبرها روند
تكرارشونده دارد .با اين وجود ،الزم است که اين موضوع از
لحاظ تنش برشی نیز بررسی شود .بنابراين ،برای اين دو
آرايش ،میزان متوسط تنش برشی روی فیبرها ،در هر دو مدل
با يکديگر مقايسه شده است (نمودار  .)4مطابق اين نمودار،
نتايج از تطابق خوبی برخوردار است .بنابراين ،میتوان از مدلی
با فیبرهای کمتر در بررسی استفاده نمود.

ب

شکل ( -)8توزيع جريان روی آرايش قطری ،سرعت ورودی

cm/s

 ،6/99الف) مطالعهی ژانگ و همکاران ] ،[1ب) مطالعهی حاضر

شکل ( -)9مقايسهی تغییرات تنش برشی میانگین نسبت به
سرعت در مدل ژانگ ] [1و در مطالعهی حاضر ،برای هر دو آرايش
مربعی و قطری
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 -3یافتهها
در شكل ( ،)10توزيع سرعت در سطح مقطعی از دامنهی حل،
برای آرايش مربعی (-10الف) و آرايش قطری (-10ب) ،در
حالتی که سرعت ورودی  6/99 cm/sاست ،نشان داده شده
است .در هر دو آرايش ،افزايش سرعت ،از ورودی (ضلع سمت
چپ) به خروجی ديده میشود.
الف

الف

ب
ب

شکل ( -)11توزيع سرعت ،برای سرعت ورودی ،6/99 cm/s
الف) آرايش مربعی ،ب) آرايش قطری

تاثیر نوع آرايش ،بر غلظت اکسیژن در ترکیب آب و اکسیژن،
برای سرعت ورودی  ،6/99 cm/sدر شكل ( )11نشان داده
شده است .همانطور که مشاهده میشود ،میزان متوسط
غلظت اکسیژن (متناسب با فشار جزئی آن) ،در آرايش مربعی
به طور قابل توجهی بیشتر از مقدار آن در آرايش قطری
است .توزيع تنش برشی ،روی ديوارهی فیبرها نیز در شكل
( )16نشان داده شده است .مشابه با توزيع سرعت ،تنش
برشی در آرايش قطری ،نسبت به آرايش مربعی ،بیشتر است.

الف

ب

شکل ( -)11توزيع غلظت اکسیژن ،برای سرعت ورودی
 ،6/99الف) آرايش مربعی ،ب) آرايش قطری

cm/s

شکل ( -)12توزيع تنش برشی روی ديوارهی فیبرها ،برای سرعت
ورودی  ،6/99 cm/sالف) آرايش مربعی ،ب) آرايش قطری

جدول ( ،)1مقادير میانگین تنش برشی سطحی و بیشینهی
تنش برشی را برای هر دو آرايش ،به ازای  3مقدار سرعت
ورودی نشان می دهد .مشهود است که تنش برشی در آرايش
قطری بیشتر از آرايش مربعی میباشد .همچنین ،هم میانگین
سطحی تنش برشی و هم بیشینهی مقدار آن با افزايش سرعت
افزايش میيابد.
تغییرات دبی جرمی اکسیژن در خروجی با تغییرات سرعت
ورودی در شكل ( )13نشان داده شده است .همانطور که
مشهود است ،روند تغییرات دبی خالف تغییرات غلظت است و
افزايش سرعت ،افزايش دبی اکسیژن در خروجی را به همراه
داشته است .عالوه بر اين ،مجددا دبی جرمی اکسیژن در
خروجی برای آرايش قطری بیشتر از آرايش مربعی است.
در شكل ( ،)19تغییرات افت فشار در طول مسیر فیبرها با
افزايش سرعت ورودی نمايش داده شده است .افت فشار برابر
با اختالف فشار متوسط در دو صفحهی تعريف شده که يكی
موازی ورودی و مماس بر فیبرهای ابتدايی و ديگری مماس بر
فیبرهای انتهايی است ،در نظر گرفته شده است .مشاهده
میشود که افت فشار در هر دو آرايش ،با افزايش سرعت
ورودی ،افزايش يافته و میزان افت در هر سرعتی ،برای آرايش
قطری بیشتر از میزان افت فشار در آرايش مربعی است.
در شكل ( ،)16توزيع نرخ برش اطراف فیبرها ،برای سرعت
ورودی  ،6/99 cm/sدر آرايش مربعی (-16الف) و آرايش
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قطری (-16ب) نشان داده شده است .واضح است که در هر
دو آرايش ،نرخ برش از ورودی به خروجی رو به افزايش است.
همچنین ،در آرايش قطری نرخ برش بیشتر است ،به نحوی
که مطابق با جدول ( ،)6میانگین سطحی نرخ برش در اطراف
فیبرها ،در آرايش قطری از آرايش مربعی بیشتر است.

الف

جدول ( -)1مقادير میانگین سطحی و بیشینهی تنش برشی روی
فیبرها به ازای سه سرعت ورودی برای هر دو آرايش مربعی و قطری
بیشینهی تنش
برشی روی فیبرها
()Pa
19/0153

میانگین سطحی تنش
برشی روی فیبرها
()Pa
6/44513

1/018

91/1653

10/69916

6/099

80/1683

18/9688

10/18

61/9941

11/5968

1/018

111/1

99/8811

6/099

635/168

56/0619

10/18

سرعت ورودی
𝒎𝒄
(
𝒔

)

آرايش
فیبرها
ب
مربعی

 ،6/99 cm/sالف) آرايش مربعی ،ب) آرايش قطری
قطری

شکل ( -)13تغییرات دبی اکسیژن در خروجی با افزايش سرعت
ورودی برای هر دو آرايش مربعی و قطری

شکل ( -)14تغییرات افت فشار در عبور از فیبرها با افزايش سرعت
ورودی برای هر دو آرايش مربعی و قطری
جدول ( -)2مقادير میانگین سطحی نرخ برش اطراف فیبرها به
ازای سرعت ورودی  6/99 cm/sبرای هر دو آرايش مربعی و قطری
میانگین سطحی نرخ

سرعت ورودی

آرايش
فیبرها

6650

6/099

مربعی

3314

6/099

قطری

𝟏

برش اطراف فیبرها ( 𝒔)

𝒎𝒄
(𝒔)

شکل ( -)15توزيع نرخ برش در اطراف فیبرها ،برای سرعت ورودی

 -4بحث
در مطالعهی حاضر با رويكردی نوآورانه ،عالوه بر بررسی اثر
همودينامیک و آرايش فیبرها روی انتقال جرم بین فیبرهای
سهبعدی ريهی مصنوعی ،با در نظر گرفتن ماهیت غیرنیوتنی
خون ،اثر اين عوامل از ديدگاه زيستسازگاری و مقاومت
دستگاه نیز مطالعه شده است.
تفاوت مشهود بین توزيع جريان در دو آرايش مربعی و قطری،
در شرايطی که انتقال جرم در نظر گرفته شده (شكل ،)10
نسبت به شرايطی که از انتقال جرم صرف نظر شده است
(شكلهای  8و  ،)1بر اهمیت در نظر گرفتن پديدهی انتقال و
تبادل گاز داللت میکند .در شكل ( )10مشاهده میشود که
سرعت در آرايش قطری بیشتر از آرايش مربعی است .اين
موضوع در مطالعهی ژانگ و همکارانش ] [1نیز ديده شده
است .در نتیجهی بیشتر بودن سرعت در اين آرايش ،غلظت
جرمی اکسیژن کمتر است (شكل  ،[11] )11چرا که سیال با
سرعت بیشتری عبور کرده و در نتیجهی آن ،زمان کمتری
برای نفوذ اکسیژن به حجم مشخصی از سیال وجود دارد.
تنش برشی روی ديواره ،متناسب با سرعت سیال است ].[1
بنابراين ،بیشتر بودن تنش برشی روی فیبرهای آرايش قطری
قابل انتظار میباشد (شكل  .)16همچنین ،مشاهده میشود
که بین توزيع تنش برشی روی فیبرها در حالتهايی که
انتقال جرم انجام میشود يا نمیشود (مطالعهی ژانگ ]،)[1
تفاوت وجود دارد .بنابراين ،نمیتوان ادعا کرد که با وجود
ناديده گرفته شدن آنچه که در واقعیت در ريههای مصنوعی
رخ میدهد (تبادل گاز) ،میتوان در مورد عملکرد ريهی
مصنوعی از ديد زيستسازگاری دستگاه قضاوت کرد .همولیز
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خون میتواند بر اثر تنشهای برشی مكانیكی در آرايهی
فیبرها اتفاق افتد .در صورتی که تنش برشی از مقدار آستانهی
 160 Paبیشتر باشد ] ،[68میتواند غشای گلبول قرمز خون
را شكاف دهد .عالوه بر اين ،چنانچه زمان بقای سلول در
شرايط حضور تنش برشی طوالنی باشد ،ممكن است حتی در
تنش برشی پايین نیز سلول دچار همولیز شود ] .[61مقادير
میانگین سطحی و بیشینهی تنش برشی برای
سرعتهای  1/018 cm/sو  ،6/099در هر دو آرايش ،کمتر از
مقدار بحرانی است و بر اساس مطالعات صورت گرفته ،زمان
بقای سیال در ريههای مصنوعی چندان زياد نمیباشد و در
حد چند ثانیه است ] .[64بنابراين ،میتوان گفت که در اين
سرعتها ،همولیز ناچیز است .اما ،تنش برشی بیشینه برای
آرايش قطری ،با سرعت ورودی  ،10/18 cm/sحدود  1/6برابر
مقدار آستانه است .بنابراين ،قرارگرفتن سلول خونی در معرض
چنین تنشی حتی برای چند ثانیه نیز خطر همولیز را به همراه
دارد .بیشتر بودن تنش در آرايش قطری ،سلولهای خونی را
بیشتر معرض آسیب قرار میدهد .از طرفی ،سرعت کمتر در
آرايش مربعی نیز احتمال لختهزايی را افزايش میدهد ].[1
شكل ( ،)13تغییرات دبی جرمی اکسیژن در خروجی را نسبت
به تغییرات سرعت ورودی نشان میدهد .با وجود آنکه غلظت
جرمی اکسیژن با افزايش سرعت کاهش میيابد ،اما به دلیل
افزايش دبی جرمی ورودی ،در نهايت دبی اکسیژن بیشتری از
خروجی عبور میکند .بر اين اساس ،آرايش قطری از نظر
تبادل گاز کارامدتر بوده که اين موضوع با نتايج مطالعهی ساير
محققان ] [10،16همخوانی دارد .با توجه به شكل ( ،)19افت
فشار ،به عنوان معیاری از مقاومت دستگاه ،برای آرايش قطری
بیش تر از آرايش مربعی است که در تطابق با پژوهش زيرنبرگ
و همکارانش ] [13میباشد.
مطابق شكل ( )16و جدول ( ،)6مقادير نرخ برش برای سرعت
 ،6/99 cm/sکه میان دو سرعت ديگر قرار دارد ،در اطراف
فیبرها بسیار باالتر از  100s-1است .بنابراين ،در اين مساله ،در
نظر گرفتن خون به صورت نیوتنی نیز امكانپذير است ].[30
با اين وجود ،از آنجا که هدف ما مقايسهی نتايج اين مطالعه
با مطالعهی ژانگ و همکارانش ] [1بود ،الزم بود تا در ابتدا
فرضیات اولیهی مساله ،کامال شبیه يکديگر باشد.
در مطالعهی حاضر ،جريان ورودی خون ،پايا درنظر گرفته
شده است ،در حالی که جريان عبوری از بطن راست ،يک
جريان ضربانی است .به اين معنا که مقدار بیشینهی سرعت،
فشار و تنش برشی میتواند چندين برابر حالت پايا باشد ].[1

بنا بر مطالعهی شريف و همکارانش ] ،[31فعالشدن پالکت به
طور چشمگیری تحت تاثیر نرخ بارگذاری برشی است .به
عبارت ديگر ،فعال شدن و تهنشینی پالکت میتواند بسیار
بیشتر از شرايطی که تنش برشی ثابت است ،به خون آسیب
برساند .با اين وجود ،زيرنبرگ و همکارانش ] ،[13نشان
دادهاند که هر چه شرايط از نظر همودينامیكی و تبادل گاز ،به
شرايط پايا نزديکتر باشد ،عملکرد ريهی مصنوعی بهینهتر
خواهد بود .از ديگر محدوديتهای اين مطالعه ،در نظر نگرفتن
نقش هموگلوبین خون در تبادل اکسیژن و مدلسازی خون به
صورت مادهای همگن ،با خواص مولكولی مشابه آب است .در
مطالعات آينده میتوان به مدلسازی دقیقتر پديدهی تبادل
گاز در جريان خون ضربانی خروجی از بطن راست ،و همچنین
در نظر گرفتن نقش هموگلوبین ،و اثر پارامترهای هندسی،
مانند میزان تخلخل و قطر فیبرها ،بر همودينامیک و تبادل
گاز پرداخت .همچنین ،میتوان با استفاده از تحلیل برهمکنش
سیال-جامد ،اثر دو سويهی جابهجايی فیبرها و نیروی جريان
خون را بر پارامترهای خروجی مورد نظر مطالعه کرد.

 -5نتیجهگیری
مطالعهی حاضر با هدف بررسی اثر همودينامیک جريان پايای
خون عبوری از دستهفیبرهای درون ريهی مصنوعی بر تبادل
گاز بین سطح فیبرها و جريان خون انجام شده است .بدين
منظور ،تحلیل دينامیک سیاالت محاسباتی روی هندسهی
سهبعدی دو آرايش ايدهآل مربعی و قطری برای فیبرها انجام
گرفت.
نتايج اين مطالعه نشان داد که توزيع جريان و تنش برشی ،در
حضور تبادل گاز نسبت به شرايطی که تبادل گاز وجود ندارد
و يا از آن صرف نظر شده ،بسیار متفاوت است .بنابراين ،برای
بررسی جريان درون دستهفیبرهای موجود در ريهی مصنوعی،
بايد پديدهی تبادل گاز مدل شده تا نتايج قابل اتكا باشد.
با اين رويكرد ،نشان داده شد که در هر دو آرايش مربعی و
قطری ،سرعت و تنش برشی روی فیبرها با افزايش سرعت
ورودی به دستگاه ،افزايش میيابد .همچنین ،برای هر دو
پارامتر سرعت و تنش برشی ،آرايش قطری بیشترين مقدار را
نسبت به آرايش مربعی دارا است .به نحوی که در سرعت
ورودی  ،10/18 cm/sمقدار تنش برشی برای آرايش قطری از
مقدار آستانه بیشتر بوده که اين موضوع از ديدگاه
آسیبرسانی به سلولهای خون ،نقطهی ضعف اين آرايش
محسوب میشود .از طرفی ،کم بودن سرعت در آرايش مربعی
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 از ديدگاه تبادل.نیز ممكن است موجب لختهشدن خون گردد
 نتايج نشان میدهد که دبی جرمی خروجی اکسیژن در،گاز
آرايش قطری بیشتر از آرايش مربعی است که بر باالتر بودن
 در آرايش،بازده تبادل گاز اکسیژن با خون عبوری از فیبرها
.قطری داللت دارد
،يكی ديگر از معیارهای ارزيابی عملکرد ريهی مصنوعی
 به طوری که،امپدانس آن در مقايسه با ريهی طبیعی است
 با رويكرد، بنابراين.کمینه بودن امپدانس مطلوب میباشد
 افت فشار در عبور از،مقايسهای و برای جريان ورودی يکسان
 مطابق با نتايج. میتواند مالکی برای امپدانس باشد،فیبرها
 افت فشار در آرايش قطری بیشتر از آرايش،شبیهسازی
.مربعی بوده که از ديدگاه امپدانس نامطلوب است
 به مصالحه،با توجه به نتايج به دست آمده از اين پژوهش
 به نحوی که با.میان معیارهای عملکرد دستگاه نیاز داريم
وجود آنکه آرايش قطری از ديدگاه تبادل گاز که کاربرد
 کارامدتر است و دبی جرمی اکسیژن،ريهی مصنوعی است
 برابر مقدار آن9  حدود،10/18 cm/s  برای سرعت،خروجی
 اما از ديدگاه امپدانس سیستم و تنش،در آرايش مربعی است
 نامناسب، در مقايسه با آرايش مربعی، در اين سرعت،برشی
 الزم است برای مقايسهی امپدانس سیستم با، البته.است
 ضربانی بودن جريان ورودی به دستگاه در نظر،ريهی طبیعی
،گرفته شده و مقادير امپدانس برای هارمونیهای مختلف
 معموال، با توجه به آنکه، همچنین.معیار تصمیمگیری باشد
 است و در10 cm/s  کمتر از،سرعت ورودی جريان به دستگاه
 مشاهده شد که بیشینهی تنش برشی از،اين بازهی سرعت
 میتوان آرايش قطری را با وجود،مقدار آستانه فراتر نمیرود
 به دلیل،بیشتر بودن تنش برشی نسبت به آرايش مربعی
 برای طراحی ريهی،برتری آن از لحاظ تبادل اکسیژن
.مصنوعی مناسبتر دانست
 میتواند به عنوان،شبیهسازی انجام شده در اين تحقیق
نقطهی شروع مناسبی برای طراحی بهینهی ريهی مصنوعی
 نقش، به طور کلی اين گونه شبیهسازیها.محسوب شود
 پیش از،موثری در پیشبینی نتايج آزمايشهای کلینیكی
 ايفا میکنند و موجب بهینه،صرف زمان و هزينهی قابل توجه
.شدن طراحی آزمايشها میشوند
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