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Abstract
Mock circulation systems are necessary for in vitro experiments and development of the ventricular
assist devices, heart valves, total artificial hearts, artificial lungs, vascular grafts and intra-aortic
balloon pumps. Tissue engineering of heart valves and other preliminary studies on the cardiovascular
system can also achieve with mock circulation systems. One of the major parts of these systems is
generating of pulsatile flows like heart. In this study a mock circulation system with ability of
physiological pressure and flow simulation in both healthy and diseases heart has been designed and
manufactured. This setup can produce pressure and flow pulse by using a positive displacement pump
with programing of movement pattern of stepper motor. This pump was manufactured after designing
by Solid-works software for using in the mock circulation system. For testing this setup, several
experiments with different values of peripheral resistance and arterial compliance and changing the
pattern of the stepper motor have been performed. The results show modifying the pattern of the
stepper motor from uniform speed to variable speed in one cycle (360 degree), as well as changing in
arterial compliance and peripheral resistance, can produce waveform of physiological pressure and
flow. The results confirm the reliable performance of this system in simulating physiological
conditions. The designed system has the software capability to generate different waveforms.
Keywords: Mock Circulation System, Pulsatile Pump, Peripheral Resistance, Arterial Compliance

*

Corresponding Author
Address: Biomechanic Department, Biomedical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, P. O. Box: 11365-9567, Tabriz, Iran
Tel: +98-41-33458456
Fax: +98-41-33458456
E-mail: niroomand@sut.ac.ir

© Copyright 2019 ISBME, http://www.ijbme.org

مجله مهندسی پزشکی زیستی
دوره  ،62شماره  ،4زمستان 259-279 ،6379
شناسه دیجیتال10.22041/ijbme.2018.90501.1382 :

طراحی و ساخت سیستم گردش خون مصنوعی با قابلیت شبیهسازی
جریان و فشار ضربانی فیزیولوژیکی در آئورت
بهروز جعفرزاده ،1هانیه نیرومند اسکوئی ،*2فرزان

قالیچی3

 1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی ،گروه بیومکانیک ،دانشکدهی مهندسی پزشکی ،دانشگاه صنعتی سهند ،تبریز
 2دانشیار ،گروه بیومکانیک ،دانشکدهی مهندسی پزشکی ،دانشگاه صنعتی سهند ،تبریز
 3استاد ،گروه بیومکانیک ،دانشکدهی مهندسی پزشکی ،دانشگاه صنعتی سهند ،تبریز

تاریخ ثبت در سامانه ،6379/6/6 :بازنگری ،6379/5/69 :پذیرش قطعی6379/61/2 :
_______________________________________________________________________________________

چکیده
سیستمهای گردش خون مصنوعی ،نقش غیر قابل انکاری در ارزیابی و توسعهی دستگاههای کمکبطنی ،دریچههای قلبی ،قلبهای
مصنوعی ،ریههای مصنوعی ،پیوند عروق و پمپهای بالنی داخل آئورتی دارند .همچنین ،در مهندسی بافت دریچههای قلبی و سایر
مطالعات مرتبط با سیستم قلب و عروق نیز میتوان از سیستمهای گردش خون مصنوعی بهره برد .یکی از ارکان اصلی این سیستمها،
تولید جریان پالسی ،مشابه با پالس جریان خون خروجی قلب بوده که توسط پمپ پالسی تولید میشود .در این پژوهش ،یک سیستم
گردش خون مصنوعی با قابلیت شبیهسازی فشار و جریان فیزیولوژیکی بدن انسان در حالت سالم و بیمار ،طراحی و ساخته شده است.
در این سیستم ،تولید پالس فشار و جریان ،بر عهدهی یک پمپ پالسی با قابلیت برنامهنویسی و تغییر الگوی حرکتی برای شبیهسازی
بطن چپ میباشد که بعد از طراحی در نرمافزار سالیدوورک ،جهت استفاده در سیستم گردش خون مصنوعی ،ساخته شد .برای بررسی
عملکرد سیستم ،آزمایشهای متعددی با مقادیر کمپلیانس شریانی و مقاومت محیطی متفاوت و تغییر الگوی حرکتی موتور پلهای،
انجام شده است .نتایج حاصل از این آزمایشها نشان میدهند که با تغییر الگوی حرکتی موتور پلهای از سرعت ثابت به سرعت متغییر
و کنترل آن در یک سیکل ( 351درجه) و همچنین با تغییر در مقادیر کمپلیانس شریانی و مقاومت محیطی ،میتوان شکل موجهای
فشار و جریان فیزیولوژیک را تولید کرد .نتایج به دست آمده ،عملکرد قابل قبول این سیستم را در شبیهسازی شرایط فیزیولوژیکی
تایید میکنند .عالوه بر این ،سیستم طراحی شده ،قابلیت نرمافزاری برای تولید شکل پالسهای جریان متفاوت را دارا میباشد.
کلیدواژهها :سیستم گردش خون مصنوعی ،پمپ پالسی ،مقاومت محیطی ،کمپلیانس شریانی
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 -1مقدمه
بیماریهای قلبی ،به عنوان باالترین علت مرگ و میر در جهان
شناخته میشوند ،از اینرو ،نیاز به اهدا کنندگان قلب ،برای
درمان برخی از این بیماریها ،امری اجتناب ناپذیر است [.]6
از آنجا که تعداد اهدا کنندگان قلب ،بسیار کمتر از تعداد
بیماران است ،برای جبران این کمبود ،از تجهیزاتی مصنوعی
استفاده شده که برای زنده نگه داشتن بیمار در زمان انتظار
برای دریافت قلب ،در بدن کاشته میشوند .برای ارزیابی
نحوهی عملکرد تمامی دستگاههای قلبی-عروقی ،پیش از
کاشت آنها در بدن ،به یک سیستم شبیهساز گردش خون
نیاز میباشد .سیستم گردش خون مصنوعی ،6به عنوان یک
شبیهساز مکانیکی سیستم قلبی-عروقی انسان ،برای بررسی و
ارزیابی عملکرد دریچههای مصنوعی قلب ،دستگاههای کمک
بطنی( 2پالسی و جریان پیوسته) ،قلب مصنوعی کامل ،پمپ
بالون آئورت و تقریبا تمام دستگاههای قلبی-عروقی ،در شرایط
آزمایشگاهی مورد استفاده قرار میگیرد [ .]66-2همچنین ،در
مهندسی بافت دریچههای قلبی و سایر مطالعات مرتبط با
سیستم قلب و عروق نیز میتوان از سیستمهای گردش خون
مصنوعی بهره برد [ .]2نسلهای اولیهی سیستم گردش خون
مصنوعی ،به طور ابتدایی ،برای ارزیابی عملکرد دریچههای
قلبی مورد استفاده قرار میگرفتند که دارای یک محفظهی
پیشبار برای ایجاد جریان ثابت و یک شیر به عنوان مقاومت
برای تغییر افت فشار بودند [ .]2سیستمهای توسعه یافتهی
امروزی ،دارای ویژگیهایی از قبیل قابلیت تولید فشار
فیزیولوژیکی پالسی ،کمپلیانس شریانی ،3مقاومت عروقی،4
اینرسی سیال ،6اثر انقباض دهلیزی ،مدارهای سیستمیک و
ریوی ،قابلیت اتصال به دستگاه قلبی-عروقی ،نارسایی دریچه و
 ...میباشند [ .]6بسیاری از سیستمهای گردش خون مصنوعی،
تنها شامل گردش خون سیستمیک بوده و از اینرو ،تنها
میتوانند برای تست دستگاههای کمکی بطن چپ مورد
استفاده قرار گیرند.
بالوا 5و همکارانش در سال  ،2116مطالعهای را با کنترل
مبتنی بر االستنس یک سیستم گردش خون مصنوعی انجام
دادند [ .]66مفهوم االستنس ،به صورت فشار لحظهای بطن بر
حسب حجم بطن ،تعریف شده و برای توسعهی یک استراتژی
6
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2

کنترل جدید سیستمهای گردش خون مصنوعی ،مورد
استفاده قرار گرفته است .مقدار حداکثر برای االستنس ،در
نقطهی پایان سیستول در نظر گرفته شده و میتواند به عنوان
یک معیار برای اندازهگیری انقباض بطن ،مورد استفاده قرار
گیرد .تغییر مقاومت و کمپلیانس ،هر دو در این سیستم به
صورت دستی انجام گرفته است .با توجه به مقادیر مورد
استفاده در این مطالعه (جدول ( ،)1آنها به این نتیجه رسیدند
که این طرح ،با استفاده از کنترل مبتنی بر االستنس برای
تغییر انقباض بطن در داخل اتاقک ،عملکرد قابل قبولی
داشته است.
جدول ( -)1پارامترهای سیستم گردش خون مصنوعی انتخاب شده
توسط بالوا و همکارانش []66
mmHg.s/mL 6/53

مقاومت
کمپلیانس شریانی

6/39

mL/mmHg

کمپلیانس وریدهای ریوی

94/5

mL/mmHg

در سال  ،2116مطالعهای توسط تیمس 9و همکارانش برای
بررسی و ارزیابی دستگاههای کمکی بطن چپ و راست (به
صورت جداگانه) و دستگاههای کمک قلبی کامل (متشکل از
هر دو سمت قلب) انجام شد [ .]3این مدار دارای هر دو
سیستم گردش خون سیستمیک و ریوی ،شامل پمپهای
ضرباندار برای شبیهسازی بطن چپ و راست ،مقاومت عروقی
و کمپلیانس شریانی بود .هدف از انجام این مطالعه ،طراحی و
ساخت یک سیستم گردش خون مصنوعی با توانایی باز تولید
شرایط نرمال و نارسایی قلبی بود .با اینکه این سیستم از
قانون فرانک-استارلینگ 5پیروی میکرد ،اما در آن هیچ روشی
برای اندازهگیری حجم بطن ،ارائه نشده بود .از محدودیتهای
این سیستم ،میتوان به استفاده از شیر برنجی سنگین برای
جایگزینی دریچههای قلب طبیعی ،محدودیت جریان در مدار
ریوی به دلیل استفاده از یک جریانسنج روزنهای و ناتوانی در
اندازهگیری حجم بطن نسبت به زمان ،اشاره کرد.
در سال  ،2116یک سیستم گردش خون مصنوعی با عروق
کرونری ،توسط لیتواک 7و همکارانش ،برای استفاده در یک
مطالعه روی محل پیوند جریان خروجی آئورت با دستگاههای
کمک بطنی جریان پیوسته و ضربانی ،ساخته شده است [.]65
پارامترهای نشان داده شده در جدول ( ،)2مقادیر مورد استفاده
برای نمایش شرایط عادی و نارسایی قلبی در گردش خون
ساختگی را نشان میدهند .این حلقهی ساختگی ،شامل یک
9
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دهلیز و یک بطن بود که هر دو از کیسههای قابل انعطاف
پلیمری ساخته شده بودند .بطن ،درون یک محفظه که فشار
آن کنترل میشد ،قرار گرفته ،عروق کرونری ،سیستمیک و
شریان کاروتید ،در سیستم گنجانده شده و یک آئورت
مصنوعی در قسمت پایین دست بطن ،در بین عروق مصنوعی،
متصل شده بود .در نظر گرفتن گردش خون کرونری و شریان
کاروتید ،برای بهبود دقت یک شبیهسازی قلبی-عروقی ،موثر
بود ،اما بازگشت وریدی از این ساختار بدون گردش خون
ریوی ،نادیده گرفته شده بود .مقاومت همفازی عروق کرونری،
توسط یک لولهی التکس قابل انعطاف در داخل یک محفظهی
فشاری ،توسط پالس فشار همان منبع بطن (البته با فشاری
پایینتر) به دست آمد .این عمل منجر به باال رفتن مقاومت
عروق کرونری در فاز سیستول بطنی و کاهش مقاومت این
عروق در دیاستول بطنی میشود .در نتیجه ،میتواند شکل موج
کرونری دوفازی ،که بیشتر جریان کرونری در فاز دیاستول
است ،را تولید کند.
جدول ( -)2مقادیر انتخاب شده توسط لیتواک و همکارانش برای
مطالعهی حلقههای ساختگی ( MAPفشار متوسط آئورت)،
( COبرونده قلبی)( LVPed ،فشار بطن چپ در پایان دیاستول) و
( LVVحجم بطن چپ) []65
عملکرد عادی

نارسایی قلبی

پارامتر

71

56

برئنده قلبی ()L/min

6

3

فشار بطن چپ در پایان
دیاستول ()mmHg

6

21

96-661

266-251

میانگین فشار در آئورت

حجم بطن چپ ()ml

با توجه به ماهیت پالسی جریان خون ،سیستمی که برای
تست دستگاههای قلبی-عروقی مورد استفاده قرار میگیرد،
باید جریان پالسی فیزیولوژیکی دقیقی داشته باشد .از اینرو،
برای ایجاد یک جریان پالسی مشابه شرایط واقعی ،عالوه بر
مدلسازی کمپلیانس و مقاومت عروق بدن در سیستم ،به یک
پمپ با جریان پالسی نیز نیاز است تا شکل موج و مقادیر دبی
و فشار ،در محدودهی فیزیولوژیک قرار گیرند.
در مطالعات گذشته [ ،]6 ،3 ،2موج فشار با استفاده از منابع
کمپلیانس و تکنیکهای کنترل فشار ،به خوبی شبیهسازی
شده است ،اما در اکثر این مطالعات ،موج جریان ،بر خالف
موج جریان فیزیولوژیک ،شکلی سینوسی داشته است .در
مطالعات معدودی ،تالشهایی برای شبیهسازی موج جریان
فیزیولوژیکی انجام شده ،اما نحوهی عملکرد آن به خوبی بیان
نشده است [ .]65 ،69عالوه بر موج فشار ،موج جریان نیز باید

دقیق شبیهسازی شود تا ارزیابی عملکرد دستگاههای قلبی و
عروقی به درستی انجام گیرد .از اینرو در این پژوهش ،سعی
شده است تا عالوه بر شکل موج فشار ،موج جریان نیز به
حالت فیزولوژیکی نزدیک باشد .بدین منظور ،یک پمپ به
گونهای طراحی و ساخته شد که با تقلید از حرکت دیوارههای
بطن ،6عملکردی شبیه به قلب داشته و عالوه بر موج فشار،
موج جریان را نیز به خوبی شبیهسازی کند.

 -2مواد و روشها
توسعهی موفق یک سیستم گردش خون مصنوعی برای
شبیهسازی دقیق سیستم قلبی و عروقی ،به دانشی جامع
پیرامئن آناتومی و فیزیولوژی این سیستم نیاز دارد تا از این
طریق ،المانهای مکانیکی و الکتریکی مناسبی برای شبیهسازی
هر یک از اجزای سیستم قلبی و عروقی ،طراحی شده و مورد
استفاده قرار گیرد .در این پژوهش ،برای ارزیابی عملکرد پمپ
طراحی شده ،یک سیستم گردش خون مصنوعی ،شامل منبع
کمپلیانس شریانی ،شیر مقاومت ،مبدل حرارتی و منبع
کمپلیانس وریدی ،طراحی شده است .در بخشهای پیش رو،
مراحل طراحی این پمپ ،توضیح داده شده است.

 -1-2مدل بطن چپ
از آنجا که یکی از ارکان اصلی سیستمهای گردش خون
مصنوعی ،شبیهسازی جریان پالسی است ،برای حرکت سیال
در این نوع سیستمها ،باید از یک پمپ پالسی استفاده شود.
پمپهایی که جریانی پالسی ایجاد میکنند ،عموما از نوع
پمپهای جابهجایی مثبت هستند .همچنین ،با کنترل ولتاژ
ورودی در پمپهای سانتریفیوژ 2نیز میتوان جریان پالسی
ایجاد کرد ،اما این نوع از پمپها ،در مقایسه با شکل پالس
خروجی از بطن انسان ،توانایی چندانی در شبیهسازی شکل
پالس ندارد .بنابراین ،در اکثر سیستمهای گردش خون
مصنوعی ،از پمپهای جابهجایی مثبت استفاده شده است.
 -1-1-2طراحی پمپ ضربانی
در این پژوهش ،یک پمپ پالسی ،مطابق شکل ( )6در نرمافزار
سالیدوورک طراحی شده است ،به طوری که هم ساختار ساده
و قابل ساختی داشته باشد و هم با بهرهگیری از یک دیوارهی
قابل انعطاف و متحرک (دیافراگم ،)3بتواند عمل فشردهسازی
6

Ventricle
Centrifugal Pumps
3
Diaphragm
2
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دیاستول2

در فاز سیستول 6و برگشت آزادانه برای فاز
(استراحت قلب) را به خوبی انجام دهد .در طراحی این پمپ،
ویژگیهایی از قبیل دارا بودن حجمی به اندازهی حجم بطن
یک انسان بالغ ،تولید جریانی شبیه به جریان خروجی از بطن
انسان و قابلیت کنترل ضربان و دبی خروجی ،مد نظر قرار
داده شد تا از این طریق ،فرایند شبیهسازی برای حالتهای
استراحت ،ورزش ،نارسایی قلبی 3و  ...به آسانی صورت گیرد.
در مرحلهی اول ،مقدار حجم بطن انسان ،مورد بررسی قرار
گرفت ،که با توجه به اطالعات موجود در مراجع مربوط به
آناتومی قلب ،حجم بطن یک انسان بالغ ،در حدود 661-626
 mLدر نظر گرفته شد [ ،]21 ،67که شامل  mL 91حجم
ضربهای و  mL 51-66حجم باقیمانده در پایان سیستول
میباشد .به منظور سادهسازی فرایند تولید ،سطع مقطع
دیافراگم پمپ ،به صورت دایرهای طراحی شده و سپس برای
جلوگیری از کشش بیش از اندازه در دیافراگم و اعمال توان
اضافی روی موتور ،داخل پمپ به صورت بیضوی در نظر گرفته
شد ،تا با کمترین حرکت بیشترین میزان حجم جابهجا شده
را داشته باشد .برای محاسبهی توان پمپ ،از رابطهی ()6
استفاده شده است:
()6

شکل ( -)1الف) محل نصب دریچهها ،ب) قسمت میانی پمپ،
ج) شکل مونتاژ شده و نهایی پمپ ،د) تمام اجزای تشکیل دهندهی
پمپ در نرمافزار سالیدوورک؛  )6قسمت فوقانی پمپ )2 ،دریچهی
آئورتی )3 ،دریچهی میترال )4 ،قسمت میانی پمپ )6 ،محل اتصال
پمپ به موتور )5 ،دیافراگم متصل به موتور )9 ،دیافراگم میانی،
 )5پیچهای نگهدارندهی اجزای پمپ )7 ،ورودی پمپ )61 ،خروجی
پمپ )66 ،نگهدارندهی دیافراگم پایینی

)P(w)=ρ(kg/m3).g(m/s2).H(m).Q(m3/s

در رابطهی فوق P ،توان پمپ ρ ،چگالی سیال g ،شتاب ثقل،
 Hهد پمپ و  Qدبی پمپ را نشان میدهند.
در مسیر ورود و خروج سیال به داخل پمپ ،همانند بطن ،دو
عدد دریچه تعبیه شده است که این دو دریچه از نوع مکانیکی
بایلیفلت 4میباشند .دریچهی ورودی ،مشابه دریچهی میترال6
با قطر  27میلیمتر و دریچهی خروجی بطن چپ ،مشابه
دریچهی آئورت ،با قطر  26میلیمتر طراحی گردید [.]26
دلیل استفاده از اندازههای متفاوت برای دو دریچه ،این است
که اختالف فشار داخل بطن در قسمت ورودی ،خیلی کمتر از
اختالف فشار در قسمت خروجی میباشد ،از اینرو ،برای
جلوگیری از پایین بودن شدت دبی عبوری در قسمت ورودی،
دریچهی ورودی با اندازهای بزرگتر نسبت به دریچهی خروجی
در نظر گرفته شده است .در شکل ( ،)2شماتیک مدار سیستم
گردش خون مصنوعی و در شکل ( ،)3اجزای سیستم گردش
خون مصنوعی نشان داده شده است.

شکل ( -)2شماتیکی از مدار سیستم گردش خون مصنوعی

6

Systole
Diastole
3
Heart Failure
4
Bileaflet Valve
6
Mitral Valve
2

شکل ( -)3اجزای سیستم گردش خون مصنوعی
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 -2-2سایر المانهای سیستم
برای عروق از شلنگهای  PVCانعطافپذیر ،با قطرهای 26
میلیمتر برای ورودی پمپ 21 ،میلیمتر برای خروجی پمپ و
 65میلیمتر برای ارتباط بین منابع کمپلیانس با سایر اجزای
سیستم ،استفاده شد .در این سیستم ،از دو منبع کمپلیانس
استفاده شده است .از آنجا که حدود  4-3لیتر از حجم خون
در وریدها ذخیره شده [ ،]22منبع کمپلیانس وریدی ،به
صورت یک مخزن استیل با حجم  4لیتر در فشار اتمسفر در
نظر گرفته شده است .منبع کمپلیانس شریانی ،از جنس
آلومینیوم ساخته شده و شامل دو مخزن بوده که با یک
دیافراگم از جنس التکس ،از هم جدا شده و با پیچ به یکدیگر
متصل شدهاند .مخزن هوا ،با قطر  611و ارتفاع  671میلیمتر
و مخزنی که سیال سیستم در آن جریان دارد ،با قطر  611و
ارتفاع  61میلیمتر ،ساخته شدند .مخزن سیال ،با استفاده از
یک سهراهی در مسیر خروجی از پمپ ،به سیستم متصل شده
است .در قسمت اتصال ،یک شیار قرار داده شده تا دیافراگم به
خوبی در آن جای گرفته و از وقوع نشتی در سیستم جلوگیری
شود .در مخزن باال (مخزن هوا) ،دو عدد سوراخ به قطر 5
میلیمتر ،یکی برای بستن گیج فشار و دیگری برای اتصال یک
شیر جهت کنترل فشار پشت دیافراگم ،ایجاد شده است .با این
منبع ،میتوان یک محدودهی قابل قبول از کمپلیانس شریانی
برای آئورت را به راحتی ایجاد کرده و تنظیم نمود ،به طوری
که با افزایش فشار هوای داخل مخزن هوا ،کمپلیانس کاهش
یافته و با کاهش فشار در پشت دیافراگم ،کمپلیانس سیستم
افزایش پیدا میکند و در واقع ،قابلیت نگه داشتن حجم سیال
در داخل محفظهی کمپلیانس ،با افزایش میزان کمپلیانس،
افزایش پیدا میکند .میزان کمپلیانس سیستم از طریق
رابطهی ( )2به دست میآید:
()2

)
mmHg

(ml

V
P

C

که در آن R ،بیانگر مقاومت محیطی عروق میباشد.
در این سیستم ،مقاومت با استفاده از یک شیر ربعگرد توپی
 62میلیمتری از جنس برنج ،مطابق شکل ( ،)4مدلسازی
شده است .افزایش یا کاهش مقاومت در سیستم ،باعث افزایش
یا کاهش فشار در منبع کمپلیانس شده که نشان دهندهی
فشار شریانی میباشد .از آنجا که فشارخون در بین افراد
جامعه با توجه به میزان تحرک روزانه ،وزن ،سن ،کشیدن
سیگار و  ...متغیر است ،برای اینکه دستگاه توانایی شبیهسازی
شرایط بیشتری را داشته باشد ،باید از قابلیت تغییر فشارهای
شریانی برخوردار باشد .متغیر بودن مقاومت محیطی ،این
امکان را فراهم میسازد تا بتوان فشارهای شریانی متفاوتی را
در سیستم ایجاد کرد .همانطور که گفته شد ،یکی از
پارامترهای اساسی در سیستمهای گردش خون مصنوعی،
بهرهگیری از قابلیت تنظیم فشارهای شریانی است.

شکل ( -)4شیر مقاومت متغیر

 -2-2-2مبدل حرارتی
یکی دیگر از پارامترهای اساسی در سیستمهای گردش خون
مصنوعی ،ایجاد شرایط آزمایش نزدیک به شرایط بدن انسان
میباشد .در این دستگاه ،برای باال بردن دمای سیال ،نزدیک
کردن آن به دمای ایدهآل (حدود  39درجهی سانتیگراد) و
ثابت نگه داشتن دمای سیال تا پایان هر آزمایش ،از یک مبدل
حرارتی استفاده شده است (شکل (.)5

در رابطهی فوق C ،کمپلیانس V ،تغییر حجم و  Pتغییر
فشار را نشان میدهند.
 -1-2-2شیر مقاومت متغیر
مقاومت در برابر جریان سیال برای یک سیستم گردش خون
مصنوعی ،که بیانگر مقاومت محیطی کل سیستم گردش
خون است ،با استفاده از رابطهی ( )3محاسبه میشود.
()3

)

ml

(mmHg.s

P
Q

R

شکل ( -)5مبدل حرارتی
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این مبدل حرارتی ،در عمل جراحی قلب باز ،جهت کاهش
دمای بدن برای کاهش سوخت و ساز بدن در هنگام جراحی و
همچنین کاهش میزان مصرف اکسیژن در بدن ،مورد استفاده
قرار میگیرد .این مبدل از دو محفظهی جدا از هم ،با یک
ورودی و یک خروجی برای هر قسمت ،که توسط یک
صفحهی چینخوردهی آلومینیومی از هم جدا میشوند،
تشکیل شده است.

از یک سنسور مجاورتی در انتهای حرکت دیطافراگم ،بطه
گزارش شده و برنامه ،بازنشانی میشود و این فرایند تطا زمطانی
که دستگاه روشن باشد ،با دقت تکرار میگردد.
PLC

 -3-2راهاندازی و کنترل
تامین نیروی پمپ پالسی توسطط یطک موتطور پلطهای 6و یطک
درایور 2با قابلیت حرکت در سرعتهای مختلف برای هطر گطام
صورت میگیرد .این موتور بطا  611پلطه بطرای هطر دور ،دقطت
خوبی برای کنترل حرکت دیافراگم دارد ،که در ایطن سیسطتم
هر دور موتور معادل یک سیکل کامل قلبطی میباشطد .سطیکل
کامل قلبی ،به دو فاز سیستول و دیاستول تقسیم میشود ،کطه
فاز سیستول حدود یکسوم و فاز دیاستول حدود دوسوم یطک
سیکل کامل قلبی را تشکیل میدهند [ .]23اگر حرکطت 351
درجهای موتور ،به دو قسمت تقسطیم گطردد ،از صطفر تطا 651
درجه ،فاز سیستول و از  651تا  351درجطه ،فطاز دیاسطتول را
تشکیل میدهد (شکل (-6الطف) .پمپطی کطه در ایطن پطژوهش
طراحی شده است ،به صورت رفت و برگشتی حرکت میکنطد،
به گونهای که فاز سیستول زمانی شروع میشود کطه دیطافراگم
از پایینترین جایی که قرار دارد ،حرکت رو بطه بطاالیی را آغطاز
میکند و فاز دیاستول ،با شروع عکس این حرکت (از بطاالترین
نقطه به سمت پایین) ،آغاز میشود .از اینرو ،با توجه به اینکه
دوسوم از حجم خون پمپاژ شده در هر سیکل ،در یطکسطوم از
زمططان فططاز سیسططتول ،از بطططن خططارج میشططود [ ،]23بططرای
شبیهسازی یک سیکل قلبی ،باید سرعت دیطافراگم در حرکطت
به سمت باال بیشتر از سرعت آن در حرکت بطه سطمت پطایین
باشد .همچنین ،سرعت حرکت در ابتدای فاز سیستول بایطد از
سرعت حرکت در انتهای فاز سیستول ،بیشتر باشطد .نحطوهی
انجام این تقسیمبندی ،در شکل (-5ب) و نحوهی جلوگیری از
اغتشاشات اضافی ،که ناشی از تغییر سرعت ناگهطانی میباشطد،
در شکل (-5ج) ،نشان داده شده است .سطپس ،بطرای ایطنکطه
حرکت ضربانی دیافراگم ،قابل کنترل باشد ،از یک  PLC3برای
برنامهنویسی هر دور موتور پلهای ،اسطتفاده شطده اسطت .بطرای
تکرار دقیق هر دور ،موقعیت دیافراگم در هر سیکل ،با استفاده
6

Model: Autonics A63K-M5913
Model: MD5-HF14
3
Model: DVP-12SA2

شکل ( -)6الف) تقسیم فاز سیستول و دیاستول روی دور موتور،
ب) الگوی اولیهی تقسیم سرعت ،ج) تقسیم سرعت برای  54ضربان

 -4-2انتخاب سیال سیستم
با توجه به در دسترس بودن مخلوط گلیسیرین و آب و
همچنین نزدیک بودن خواص آن به خواص واقعی خون (به
ویژه چگالی و ویسکوزیته ،)4در بسیاری از مقاالت برای
شبیهسازی خون ،از این ترکیب بهره گرفته شده است [.]24
در این پژوهش نیز برای شبیهسازی خون از مخلوط
گلیسیرین و آب ،با نسبت  41درصد گلیسیرین و  51درصد
آب استفاده شده که در دمای  39درجهی سانتیگراد ،چگالی
 g/mL 6/179و ویسکوزیتهی  2/5( Pa.s 1/1125سانتیپوآز)
به دست آمده است .در حالیکه چگالی و ویسکوزیتهی خون
واقعی ،به ترتیب برابر با  g/mL 6/15و 2/9( Pa.s 1/1129
سانتیپوآز) میباشد [.]24

 -5-2اندازهگیری و ابزار دقیق
برای ثبت دادهها و مقایسهی آنها با دادههای فیزیولوژیکی به
دست آمده از آزمایشهای تجربی ،به وسایل اندازهگیری بسیار
دقیق نیاز بوده و در صورت استفاده از وسایل اندازهگیری با
دقت پایین ،نتایج به دست آمده ،فاقد اعتبار نخواهند بود .به
منظور اندازهگیری جریان خون در بدن و سیستم گردش خون
مصنوعی ،الزم است تا از یک فلومتر بسیار دقیق استفاده شود،
چرا که هم میزان متوسط جریان خون و هم جریان لحظهای
خون در بدن ،باید با دقت بسیار باالیی در سیستم گردش
خون مصنوعی ،شبیهسازی گردد .قلب یک فرد سالم ،در حالت
استراحت ،خون را با دبی  L/min 6پمپاژ کرده و عالوه بر آن،
جریان خروجی از قلب نیز به صورت نوسانی از دریچهی آئورت
خارج میشود ،به طوری که در اوایل فاز سیستول ،خون سرعت

2

Viscosity

4
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باالیی داشته و این سرعت به تدریج کاهش پیدا میکند ،تا
جایی که در پایان فاز سیستول ،یک جریان منفی نیز برای
بستن دریچه به وجود میآید .این پدیده در سیستم گردش
خون مصنوعی نیز رخ داده و باید به طور دقیق اندازهگیری
شود .بنابراین ،در این مقاله از یک فلومتر مغناطیسی 6با
خطای  ،%1/16پاسخ زمانی  611هرتز و قابلیت اندازهگیری
جریان ،هم در جهت و هم در خالف جهت جریان ،استفاده
شده است .صحت عملکرد فلومتر ،از طریق انجام پنج آزمایش
با جریان ثابت ،سنجیده شده ،فلومترها در دو قسمت از
سیستم ،یکی در خروجی پمپ (جریان پالسی) و دیگری بعد
از منبع کمپلیانس (جریان تقریبا پیوسته) نصب شده و
دادههای مربوط به آنها ثبت شدند.
همانطور که پیشتر نیز گفته شد ،فشار در هر نقطه از
سیستم گردش خون ،به دلیل افت فشار در عروق و عواملی
چون قرار گرفتن در اندام فوقانی یا تحتانی ،متفاوت است.
همچنین ،خون دارای یک جریان پالسی میباشد ،به طوری
که در هر سیکل ،موج فشار و اثرات انعکاس آن نیز باعث تغییر
لحظهای فشار در سیستم گردش خون میشود .از اینرو ،الزم
است تا این فشارها اندازهگیری شده ،با دادههای فیزیولوژیکی
مورد مقایسه قرار گرفته و تغییرات الزم در برنامهنویسی انجام
شود تا فرایند شبیهسازی با دقت باالیی صورت پذیرد .در این
مقاله ،برای اندازهگیری فشار ،از یک ترانسدیوسر فشار 2و یک
مانیتور ،3استفاده شده است .این ترانسدیوسر میتواند فشار را
در محدودهی  -21تا  ،mmHg 311با خطای  1/16درصد و
پاسخ زمانی  611هرتز ،اندازهگیری نماید .صحت عملکرد
فشارسنج ،از طریق انجام سه آزمایش با فشار ثابت توسط
ارتفاع ستون آب ،سنجیده شده ،فشارسنجها در دو قسمت از
سیستم ،یکی در خروجی منبع کمپلیانس (فشار باال) و دیگری
در بعد از شیر مقاومت متغیر (فشار پایین) ،نصب شده و
دادههای مربوط به آنها ثبت شدند.

ترانسدیوسر فشار و فلومتر در نقاط مختلف مدار بودند .لطذا در
گام اول ،نتایج تجربی حاصطل از خروجطی ایطن سنسطورها ،بطا
استفاده از نتایج فیزیولوژیکی ،اعتبارسطنجی شطد .پارامترهطای
متغیر در هر آزمایش ،شامل تعطداد ضطربان ،حجطم ضطربهای،4
مقاومت محیطی و کمپلیطانس شطریانی ،در جطدول ( )3نشطان
داده شده است .نتایج به دست آمده ،حاکی از توانایی سیسطتم
گططردش خططون مصططنوعی طراحططی شططده ،بططرای شبیهسططازی
ویژگیهططای همودینططامیکی سیسططتم قلططب و عططروق طبیعططی
(تغییرات فشار ،جریان ،حجم ضربهای ،مقاومت و  )...میباشند.
جدول ( -)3پارامترهای انتخاب شده برای آزمایشها
شمارهی آزمایش

6

2

3

4

6

تعداد ضربان
()Pulse/min

51
دورثابت

59

54

43

36

حجم ضربهای ()ml

53

55

55

51

91

مقاومت ()mmHg.s/ml

6/47

6/64

6/45

1/559

6/42

کمپلیانس ()ml/mmHg

6

6/6

6/56

1/5

6/6

متوسط جریان ()L/min

3/5

4/5

4/2

2/5

2/46

منحنی حجم-فشار برای هر آزمایش ،با تغییر میزان مقاومطت،
کمپلیانس و حجم ضربهای ،تغییر میکند .همچنین ،با تنظطیم
شرایط ورودی مساله ،میتطوان منحنطی حجطم-فشطار را بطرای
شرایط مختلفی مانند بیماری و حالت سطالم ،رسطم کطرده و از
روی آن ،عملکرد قلب را از لحاظ میزان کار انجام شده ،مطورد
بررسی قرار داد .در شکل ( ،)9حلقطهی حجطم-فشطار سیسطتم
گردش خون مصنوعی ،ارائه شطده و محطل بطاز و بسطته شطدن
دریچههای میترال و آئورت نیز در آن مشخص شده است.

 -3نتایج
پس از طراحی و ساخت اجزای تشطکیل دهنطده ،کطل اجطزای
سیستم گردش خون مصنوعی ،اسطمبل شطده و آزمایشهطایی
جهت بررسی عملکرد سیستم ،صورت گرفت .ایطن آزمایشهطا
شططامل تغییططر الگططوی تحریططک موتططور پلططهای در مقاومتهططا و
کمپلیانسهای متفاوت و ثبت موجهای فشار و جریطان توسطط
6

)Magnetic Flowmeter (Model: DP38 Medtronic
)Pressure Transducer (Model: CAPTO-SP844

2

Model: Datex-Ohmeda S/5

3

شکل ( -)7حلقهی حجم-فشار مربوط به پمپ شبیهساز بطن چپ
در آزمایش انجام شده
Storke Volume

4
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در آزمایش شمارهی  ،6سرعت موتور روی  51دور بر دقیقطه و
به صورت دور ثابت ،تنظیم شطده و در ایطن شطرایط ،میطانگین
جریان خروجی پمپ ،برابر با  L/min 4/2به دست آمده اسطت.
در آزمایشهای  2تا  ،6تغییر الگوی حرکتی موتور ،بطا مقطادیر
کمپلیانس و مقاومت متغیر ،به نحوی انجطام شطد تطا موجهطای
ثبططت شططده ،دارای شططکلی سینوسططی بططوده و بططه شططکل مططوج
فیزیولوژیکی نزدیکتر باشند .سطپس ،خروجیهطای بطه دسطت
آمده ،ثبت شده و برای ارزیابی عملکرد سیستم ،مورد بررسی
قرار گرفتند .موجهای فشار و جریان به دست آمده از سیسطتم
گردش خون مصطنوعی ،بطه ترتیطب در شطکل ( )5وشطکل ()7
نشان داده شده است .نوسانات ایجاد شده در شکل ( ،)5ناشطی
از تغییرات ناگهانی سرعت موتور ،در الگوهطای حرکتطی خطاص
میباشند .نتایج به دست آمده در شکل ( ،)7نشان میدهند که
با کاهش زمان فاز سیسطتول ،مطوج جریطان در آزمطایش  4و 6
نسبت به آزمایشهای  6تا  ،3به سمت یکسوم سطیکل قلبطی
(فاز سیستول) کشیده شده و به شکل موج واقعطی در آئطورت،
نزدیکتر شده است ،که میتوان با انتخاب الگوهایی بهتر ،موج
جریان واقعیتری را نیز به دست آورد.

شکل ( -)8موجهای فشار برای آزمایشهای  6تا 6

شکل ( -)9موجهای جریان برای آزمایشهای  6تا 6
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 -4بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از این آزمایشها نشان میدهند که عالوه بر
مقادیر مقاومت و کمپلیانس ،روند شبیهسازی توسط موتور
پلهای نیز در شکل موج فشار و جریان تاثیر بهسزایی دارد.
مشکل بسته شدن دریچهی آئورتی ،که در یکسوم کل سیکل
قلبی رخ میدهد ،با اصالح الگوی حرکتی موتور رفع میشود.
بررسی بیشتر نتایج حاصل از پنج آزمایش انجام شده ،نشان
میدهد که با تنظیم مقادیر کمپلیانس شریانی در محدودهی
 ml/mmHg 6/5-6/5و مقادیر مقاومت محیطی در محدودهی
 mmHg.s/ml 6/3-6/46و همچنین فراهم نمودن شرایطی که
موتور پلهای بتواند ابتدای فاز سیستول را با حرکتی سریع و
انتهای فاز دیاستول را با حرکتی آرام ،شبیهسازی کند ،شکل
موجهای فشار و جریان با شکل موجهای فیزیولوژیکی تطابق
بیشتری خواهند داشت .بررسی شکل موجهای جریان ،نشان
میدهد که تاثیر دور موتور روی موج جریان ،به این صورت
است که وقتی موتور پلهای با دور ثابت حرکت میکند ،پالس
جریان شکلی سینوسی دارد ،اما با تغییر الگوی حرکتی موتور
پلهای ،مشاهده میشود که هرچه سرعت موتور در فاز
سیستول بیشتر از فاز دیاستول باشد ،شکل موج از حالت
سینوسی خارج شده ،پیک جریان در ابتدای فاز سیستول
بیشتر شده و مقدار آن در انتهای فاز دیاستول ،همانند موج
جریان فیزیولوژیک ،به صفر نزدیکتر میشود .به عبارت دیگر،
فاز دیاستول در مطالعات پیشین و حالت سینوسی جریان در
این پژوهش ،به طور دقیق شبیهسازی نمیشود .به گونهای که
میان شکل موج جریان و شکل موج فیزیولوژیک ،از نظر زمان
صفر بودن جریان در انتهای فاز دیاستول و کل فاز دیاستول،
به ترتیب صفر و کمتر از  6درصد ،انطباق رفتاری مشاهده
میشود .برای حالت اصالح شدهی الگوی حرکتی ،از نظر زمان
صفر بودن جریان در انتهای فاز دیاستول ،نسبت به منحنی
فیزیولوژیک ،حدود  91درصد و از نظر کل فاز دیاستول ،باالی
 51درصد ،انطباق رفتاری وجود دارد .همچنین ،منحنی
جریان به سمت یکسوم سیکل قلبی کشیده شده و سطح زیر
منحنی مشترک با منحنی فیزیولوژیک ،دو برابر حالت
سینوسی میباشد .در شکل ( ،)61پالس جریان فیزیولوژیکی
و پالس جریان ثبت شده از سیستم گردش خون طراحی شده
توسط گریگوری و تیمس ،با یکی از پالسهای به دست آمده
در این پژوهش ،مورد مقایسه قرار گرفتهاند [ .]3 ،2الزم به
ذکر است که موج جریان فیزیولوژیکی ،به روش تهاجمی و در
مکانی بعد از دریچهی آئورتی ،ثبت شده است [.]26

© Copyright 2019 ISBME, http://www.ijbme.org

275

بهروز جعفرزاده :طراحی و ساخت سیستم گردش خون مصنوعی با قابلیت شبیهسازی جریان و فشار ضربانی فیزیولوژیکی در آئورت

با توجه به شکل ( ،)61میتوان مشاهده کرد که مطوج جریطان
مربوط به مطالعهی گریگوری و تیمس ،یطک مطوج سینوسطی
است ،در حالی کطه سیسطتم طراحطی شطده در ایطن پطژوهش،
قابلیططت تولیططد موجهططای جریططان ،نزدیططک بططه مططوج جریططان
فیزیولوژیکی را دارد.

فاز سیستول ،برای شبیهسازی دقیطقتر مطوج فشطار ،پدیطدهای
غیر قابل انکار میباشد .همچنین ،پمپ طراحطی شطده در ایطن
مقاله ،دارای قابلیت نرمافطزاری بطرای تولیطد شطکل پالسهطای
جریان متفاوت میباشد.

 -1-4محدودیتهای سیستم و پیشنهادات برای
مطالعات آتی

شکل ( -)11مقایسهی موج جریان فیزیولوژیکی با موج جریان ثبت
شده از سیستمهای گردش خون مصنوعی

در این پژوهش ،با توجه به محدودیتهای مالی ،از مد نظر قرار
دادن گردش خون ریوی و بطن راست ،صرف نظر شده و تنها
به طراحی و ساخت گردش خون سیستمیک و بطن چپ
پرداخته شده است .همچنین ،برای سادهسازی فرایند تولید،
بطن چپ به صورت بیضوی طراحی شده است .از چالشهای
پیش رو ،میتوان به در نظر گرفتن انقباض دهلیزی در ورودی
بطن و نیز استفاده از ابزاری دقیق ،که بدون باز کردن سیستم،
در تمام نقاط آن قابل استفاده باشد ،مانند فلومتر اولتراسوند
(قابلیت دادهبرداری از روی شلنگ در کل مسیر) ،اشاره کرد.
در آخر ،پیشنهاد میشود که برای بهبود نتایج و همچنین
بررسی موارد خاص ،در ساخت سیستم ،از اجزای مناسبتری
مانند مقاومت چندگانه (به جای شیر) ،منابع کمپلیانس متعدد،
دوشاخگی عروق ،ریه و  ،...استفاده شود.

 -5تشکر و قدردانی
نویسندگان این مقاله ،از مرکز قلب و عروق بیمارستان شهید
مدنی تبریز ،به ویژه جناب آقای دکتر پرویزی و جناب آقای
شیخعلیزاده ،که همکاریهای الزم را برای این تحقیق انجام
دادند و همچنین از دانشگاه صنعتی سهند تبریز ،که حامی
مالی این پروژه بوده است ،تشکر و قدردانی مینمایند.
شکل ( -)11مقایسهی موج فشار فیزیولوژیکی با موجهای فشار ثبت
شده در این پژوهش

 -6مراجع

در شکل ( ،)66موج فشار ثبت شطده بطا دور ثابطت ،کطه در آن
مطوج جریطان شطکلی سینوسطی دارد ،نشطان داده شطده اسطت.
مشاهده میشود که فاز سیستول و دیاستول ،تقریبطا بطه ططور
مساوی در یک سیکل کامل قلبی تقسیم شدهاند و نوسانات به
وجود آمده در بعد از بسته شدن دریچه ،ناشی از حرکت سریع
موتور در فاز دیاستول و مکش ناگهانی در ابتدای فاز دیاسطتول
میباشد .مقایسهی شکل موجهطای فشطار ثبطت شطده در ایطن
پژوهش ،با شکل موج فشار فیزیولوژیکی ،نشان میدهد که نطه
تنها مقادیر کمپلیانس شریانی و مقاومت محیططی ،روی مطوج
فشار تاثیر میگذارند ،بلکه تاثیر تغییر سرعت موتور در ابتطدای
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