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ABSTRACT

CFPD

The large surface area of the lung with its thin air-blood barrier is exposed to particles
in the inhaled air. In this condition, if the inhaled pollutant aerosols are toxic, the
particle-lung interaction may cause serious hazards and injuries on human’s health. On
the otherhand, these interactions are also used for drug delivery to human’s body. In
either case, an accurate estimation of dose and sites of deposition in the respiratory tract
is fundamental for understanding mechanobiology of these deseases. Obtaining in vivo
data of particle transportation in the human lung experimentally is often difﬁcult. But,
computational ﬂuid-particle dynamics (CFPD) has provided the possibility to gain
aerosol transportion data in realistic airway geometries. Aerosols deposition in the
human lung mainly occurs due to combination of inertial impaction, gravitational
sedimentation and diffusion. For particles with aerodynamic size of 0.5 to 5 micron and
in inhalation state of lung, the main mechanisms of particle deposition in distal parts of
human’s respiratory system are sedimentation, due to gravity and convective transfer
due to wall movement. In this study, deposition of particles in distal part of human
respiratory system, specifically 18th generation, has been modeled for two gravity
conditions, normal and absent gravity, by assuming isotropic displacements on the walls
and with the rate of 1 (mg/sec) for particle input. By analyzing the results, it was
determined that the amount of particle deposition in distal airways reduces a great
amount by omitting the effect of gravitational force because, particles smaller than 5
micron can penetrate into that airways. Particles with the diameter of 5 micron deposit
under the effect of inertial impact, whereas this mechanism occurs mostly in airways
with large and medium diameters and also, by sedimentation which occurs in the distal
lung.
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واژههای کلیدی

چکیده

دینامیک سیالات-ذرات
محاسباتی

سطح وسیع ریه با حصارهای هوایی -خونی خود ،در معرض ذرات معلق هوای ورودی قرار دارد .در
این شرایط ،در صورت آلوده بودن این ذرات ،اثر متقابل ذرات-ریه روی هم میتواند خطرات و
صدمات قابل توجهی را برای سلامتی انسان به همراه داشته باشد .از طرفی ،از این واکنشها برای
دارورسانی به بدن انسان نیز استفاده میشود .در هر دو حالت ،تخمین دقیق مقدار و محل نشست
ذرات در مجاری تنفسی ،به عنوان مبنای درک مکانوبیولوژیکی این بیماریها به شمار میرود.
گردآوری تجربی دادهها از انتقال ذرات در ریهی انسان فرایند بسیار دشواری میباشد .اما روش
دینامیک سیالات-ذرات محاسباتی ،امکان شبیهسازی دادههای انتقال ذرات در مدلهای واقعی را
فراهم ساخته است .نشست ذرات آیروسول در ریهی انسان ،از طریق ترکیب برخورد در اثر اینرسی،
رسوب در اثر گرانش و انتشار روی میدهد .مکانیسم اصلی نشست ذرات در مجاری پایین دست،
برای ذراتی با قطر آیرودینامیکی  0/9تا  9میکرومتر و در حالت انبساط ریه (در حالت دم) ،رسوب
ناشی از نیروی گرانش و انتقال همرفتی ناشی از حرکت دیوارهها میباشد .در این پژوهش ،جریان
سیال-ذره در نسل -86ام از مجاری تنفسی مدلسازی شده و میزان نشست ذرات در مجاری تنفسی
برای دو حالت گرانش ناچیز و نرمال ،با فرض تغییر مکان ایزوتروپیک در دیوارهها و میزان دبی
ورودی  ،mg/s 8مورد بررسی قرار گرفته است .بررسی نتایج به دست آمده نشان میدهد که به
دلیل توانایی نفوذ ذرات با قطر آیرودینامیکی کمتر از  9میکرومتر به نواجی عمیق مجاری تنفسی،
با ناچیز کردن اثر نیروی گرانش ،میزان نشست ذرات در مجاری پاییندست سیستم تنفسی تا حد
بسیار زیادی کاهش مییابد .ذرات با قطر  9میکرومتر ،تحت تاثیر برخورد اینرسی (که بیشتر در
مجاری با قطر بزرگ و متوسط روی میدهد) و همچنین در اثر رسوب (که بیشتر در مجاری
پاییندست عمل میکند) ،دچار نشست میشوند.
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 -3مقدمه
استنشاق ذرات معلق در هوا معمولا مشکلات ناخوشایندی را
برای سلامتی انسان به همراه دارد .افزایش سطح آلودگی هوا
ناشی از توسعهی شهرسازی ،تولیدات جانبی ضایعات صنعتی و
کیفیت پایین هوا در خانه و محل کار از عوامل تاثیرگذار بر
بیماریهای تنفسی به شمار میروند .این عوامل میتوانند باعث
ایجاد بیماریهایی از قبیل آلرژی ،سینوزیت ،آسم ،آمفیزم
ریوی ،آلوئولیت و سرطان ریه شوند .اخیرا شکایتهای زیادی از
سوی کارگران در رابطه با وجود مزوتلیوما 8و آزبستوسیز 8در
محیطهای کاری صنایع ساختمانی و معادن گزارش شده است.
برای مثال ،از آنجا که علایم بیماریهای مرتبط با پنبهی نسوز3
به کندی ظاهر شده و ممکن است حتی  80سال پس از تاثیر
اولیه پدیدار شود ،ارزیابی خطرات احتمالی این محیطها برای
سیستم تنفس انسان ،از اهمیت بسیار زیادی برخوردار خواهد
بود [.]9-8
ممکن است افراد در محل کار یا زندگی خود در معرض محیط
آلوده به پنبهی نسوز قرار گیرند .اگر محصولات حاوی پنبهی
نسوز مخدوش شوند ،الیاف نازک پنبهی نسوز در هوا منتشر
میشود .هنگام تنفس ،این الیاف وارد ریهها شده ،مدتی طولانی
در آنجا باقی مانده ،با گذشت زمان روی هم انباشته شده و
منجر به زخم شدن یا التهاب نواحی درونی ریه میشوند .این
حالت همچنین روی تنفس افراد تاثیر منفی گذاشته و مشکلاتی
جدی را برای سلامت آنها ایجاد میکند [ .]8سازمان خدمات
انسانی و سلامت 1و آژانس بینالمللی تحقیقات سرطان ،پنبهی
نسوز را به عنوان یکی از مواد سرطانزا در انسان اعلام
کردهاند[ .]6مطالعات انجام شده نشان میدهند که قرار گرفتن
در محیط آغشته به پنبهی نسوز ،خطر ابتلا به سرطان ریه و
مزوتلیوما (سرطان غشای نازکی که قفسهی سینه و شکم را
پوشش میدهد) را افزایش میدهد[ .]6هرچند مزوتلیوما
سرطان بسیار نادری بوده ،اما رایجترین سرطانی است که به
دلیل قرار گرفتن در معرض پنبهی نسوز ایجاد میشود .علاوه
بر سرطان ریه و مزوتلیوما ،برخی از مطالعات نشان دادهاند که
رابطهی معناداری میان قرار گرفتن در محیط آلوده به پنبهی
نسوز و ابتلا به سرطانهای رودهی بزرگ ،راستروده و دستگاه
گوارش وجود داشته و همچنین بر اساس این مطالعات ،قرار
گرفتن در معرض این ماده میتواند خطر ابتلا به سرطانهای
حلق ،کلیه ،مری و کیسهی صفرا را افزایش دهد (هرچند شواهد
به دست آمده کاملا قطعی نیستند) [ .]8علاوه بر این ،قرار
Mesothelioma
Asbestosis
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گرفتن در معرض پنبهی نسوز میتواند خطر ابتلا به آزبستوزیس
(التهاب ریهها که ممکن است منجر به تنگی نفس ،سرفه و
آسیب دائم ریه شود) و سایر اختلالات غیر بدخیم مربوط به
پردهی جنب و ریه ،از جمله پلاک پردهی جنب (تغییر در غشای
احاطه کنندهی ریه) ،افزایش ضخامت پردهی جنب و افیوژن
(نشت) جنبی خوشخیم (تجمع غیرعادی مایعات در بین
لایههای نازک بافت پوشانندهی ریهها و دیوارهی قفسهی سینه)
را افزایش دهد .هرچند وجود پلاکهای پردهی جنب نشان
دهندهی تشکیل سرطان ریه نیست ،اما شواهد نشان میدهد
کسانی که در محیطهای آلوده به پنبهی نسوز قرار دارند ،به
بیماریهای مرتبط با دیافراگم مبتلا شده و بیشتر از دیگران
در معرض خطر ابتلا به سرطان ریه قرار دارند [.]6
فرایند مطالعه در زمینهی استنشاق ذرات معلق در هوا ،به
منظور ارزیابی خطرات احتمالی برای سیستم تنفسی ،غالبا از
طریق پیشبینی نشست ذرات به کمک روش دینامیک سیالات-
ذرات محاسباتی ( )CFPDانجام میشود .شروع مطالعات
 CFPDروی مجاری تنفسی انسان را میتوان به ویبل [ ]5و
هرسفیلد [ ]80نسبت داد که به ترتیب در سالهای  8583و
 8568در مدلهایی جداگانه به تحقیق در این زمینه پرداختند.
این دو مدل به عنوان سنگ بنای بسیاری از مطالعات در زمینه-
ی نشست ذرات در مجاری تنفسی از طریق روشهای
محاسباتی و تجربی به شمار میآیند .همچنین محلهای
نشست ذرات ،نقشی اساسی در سنجش سلامت و پیشبینی
پیشرفت سرطان ریه داشته که این مساله در نتایج کارهای
اسکلسنجر ( ]88[ )8566و بیلاشازی و همکارانش ()8003
[ ]88مشخص شده است .استفاده از  CFPDدر مطالعات
حفرهی بینی ،دیرتر از مجاری تنفسی و با کار الاد ()8553
[ ]83آغاز شد که از یک مدل ساده در تحقیقات خود استفاده
نمود و پس از او ،کیهانی ( ]81[ )8559از یک مدل واقعیتر
استفاده کرد .علاوه بر این ،تحقیقات بسیاری مانند پژوهش
هافمن ( ،]89[ )8003ژانگ ( ]88[ )8009و لانگست ()8006
[ ،]86با توجه بیشتر به نشست ذرات بسیار ریز در مجاری
تنفسی انسان صورت گرفت .ابردورستر ( )8009در تحقیقات
خود دریافت که بسیاری از ذرات استنشاقی دارای ابعاد کوچکی
(کمتر از  )µm 0/8بوده که از ذرات درشتتر از جنس همان
ماده ،سمیتر هستند [ .]86وانگ ( ]85[ )8005و زمانخان
( ]80[ )8008نیز در پژوهشهای خود به مدلسازی نشست
ذرات بسیار ریز (در ابعاد نانو) پرداختند .در تحقیقات کومار
Asbestos
EPA
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( )8088مشاهده شد که حرکت دیواره ،منجر به ایجاد یک
ناحیهی گردش خون در برونشیول تنفسی و مسیر هوایی شده
اما هیچ گردش خونی در آلوئول انتهایی وجود ندارد [ .]88با
تلاشهای خواجه حسینی دالاسم ( )8089همبستگی رسوب
ذرات با هندسهی کیسههای آلوئولی توسعه یافت [.]88
مطالعات خالد ( )8086نشان داد که رسوب آلوئولار به قطر
ذرات ،جهتگیری آلوئولار و فرکانس تنفس حساس بوده اما به
عمق تنفس حساسیتی ندارد [.]83
لازم به ذکر است که بسیاری از پیشرفتهای حاصل در زمینهی
مدلسازی نشست ذرات ،با توسعهی تجهیزات پزشکی و
روشهای پردازش تصویر به وقوع پیوسته است [ .]86-81به
طوری که تصاویر با کیفیت بالا به وسیلهی سیتی 8و امآرآی8
استخراج شده و در مدلسازیها مورد استفاده قرار گرفته است.
علاوه بر این ،سنجش خطرات سلامت در مواردی مانند شیوع
بیماریهای عفونی از اهمیت ویژهای برخوردار است .به عنوان
مثال ،هجوم و اپیدمی حاد انواع آنفلوآنزا ،نظیر پرندگان ،سارس
و به ویژه خوکی ،اخیرا گسترش یافته است .با افزایش سفرهای
هوایی نسبت به گذشته ،عوامل بیماریزا نیز با سرعت بیشتری
به مناطق دورتر منتشر شده و افراد بیشتری را تحت تاثیر قرار
میدهند .خان ( ]85[ )8005در تحقیقات خود نشان داد که
مسافران خطوط هوایی طی ماههای مارچ تا آوریل ،8005
نادانسته ویروس آنفلوآنزای خوکی را به شهرهای مختلف جهان
انتقال دادهاند .ژانگ ( ]30[ )8005در پژوهشهای خود با
استفاده از روشهای  CFPDدریافت که ذرات منتشر شده از
عطسههای افراد درون یک هواپیما که به وسیلهی چرخش
هوای درون هواپیما و حرکت خدمهی پرواز منتقل میشود،
روی کدام یک از مسافران تاثیر میگذارد .تحقیقات وی با
مشخص کردن مسافران در معرض خطر و قرنطینه کردن آنها،
از خطرات احتمالی شیوع عوامل بیماری جلوگیری نمود.
ارزیابی تجربی و آزمایشگاهی تبادل گاز حین تنفس غالبا بسیار
دشوار است .تنفس و عمل دم و بازدم در نواحی پاییندست ریه
(مجاری آکینار )3رخ میدهد [ .]38تبادل گاز در این ناحیه به
صورت آلوئولی انجام میشود .به لحاظ آناتومیکی ،هوا در

اگرچه آلوئولها معمولا به صورت کره یا نیمکرهی کوچکی که
به انتهای یک مجرای هوایی متصل شده ترسیم میشوند ،اما
در مطالعات پیشین ،به صورت چندوجهی توخالی مدلسازی
شدهاند [ .]33 ،81ارتبراگن و همکارانش ( )8006جریان درون
یک مدل خمیدهی دارای سلول 1را شبیهسازی کردند.
یافتههای آنها نشان داد که وجود مخزنهای آلوئولار تاثیر
بسیار ناچیزی روی جریان اصلی در مجرای میانی دارد [.]31
زنیتمن ( )8006یک هندسهی سهبعدی از بخشهای کامل یک
آکینوس ریوی را برای بررسی همرفتی جریان تنفسی
مدلسازی نمود .نتایج کار وی نیز نشان دهندهی وجود یک
الگوی چرخش در راستای جریان شعاعی بود [ .]39کومار و
همکارانش ( )8005از یک هندسهی چندوجهی لانهزنبوری با
دیوارههای انعطافپذیر برای سنجش جریان سیال تحت تنفس
ریتمیک استفاده نمودند [ .]38این نتایج نشان داد که ساختار
جریان شدیدا تحت تاثیر حضور یک ناحیهی چرخش
پیشرونده با قابلیت گسترش تا نسل سوم آکینار میباشد.
پژوهش حاضر از آن جهت دارای اهمیت است که به شناخت
تاثیر نشست یکی از ذرات موجود در هوا (به ویژه در محیطهای
صنعتی) پرداخته که در آنها پنبهی نسوز دارای غلظتی بیش
از حد نرمال و در محدودهی خطر آفرین برای سلامت انسان
میباشد .هدف از انجام این پژوهش مشخص کردن میزان
نشست این ذرات در مجاری پاییندست سیستم تنفسی و
بررسی اثر گرانش بر میزان این نشست میباشد .مطالعه روی
این مدل در شتاب گرانش ناچیز با فرض تغییر مکان
ایزوتروپیک در دیوارهها ،برای ذرات با اندازههای مختلف صورت
گرفت .یکی از دستآوردهای این پژوهش آن است که میتواند
نواحی نشست ذرات و میزان آن را مشخص کرده و در تولید
دارو و به ویژه در دارورسانی استنشاقی به صورت هدفمند مورد
استفاده قرار گیرد.

 -2مواد و روشها
 -3-2هندسهی استفاده شده در این پژوهش

انتهای مسیر نایژههای تنفسی وارد مجرای آلوئول شده و در
نهایت وارد کیسههای آلوئول میشود [ .]38با توجه به خطرات
احتمالی ناشی از ورود ذرات به مجاری تنفسی و انتقال آنها به
نواحی آلوئولار (از طریق تنفس یا استفاده از داروهای
استنشاقی) ،بررسی تاثیر این ذرات بسیار حائز اهمیت میباشد.

مشخصههای در نظر گرفته شده برای هندسهی مدل مورد
استفاده در این پژوهش ،از مطالعهی دارکوئن (]36[ )8005
گرفته شده و به دلیل محدودیت سیستم کامپیوتری در
شبیهسازی هندسههای پیچیده ،برخی سادهسازیها روی آن
اعمال شده است .این مشخصات ،ابعاد واقعی یک مجرای آلوئول
در نسل -86ام مجاری تنفسی بوده و با دادههای مورفومتریک

8
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کار ویبل و هافلی-بلوئر ( ]36[ )8566مطابقت دارد .اگر چه
اغلب تصور میشود که ریه دارای ساختاری است که در آن هر
نسل یک کپی کوچکتر از نسل قبل است (مانند فراکتال) اما
به محض رسیدن به منطقهی آکینار ،اندازهی ساختار ،بسیار
بیشتر از آنچه در مدل ارائه شده در این پژوهش منعکس
شده ،ثابت میشود .هندسهی مدل دارکوئن [ ]36به صورت
یک مجرای استوانهای در نظر گرفته شده که در میان آلوئولها
احاطه شده است .قطر داخلی استوانه  ،µm 886قطر خارجی
آن  µm 808و طول مجرا  µm 800میباشد .این مدل دارای
شبکهای از آلوئولها ( 1عدد در راستای محوری و  80عدد در
راستای شعاعی) میباشد.
در پژوهش حاضر ،با در نظر گرفتن ابعاد مدل دارکوئن و اعمال
سادهسازیهایی روی آن ،در نهایت مدلی طراحی شد که دارای
 91مرز 833 ،لبه و  68راس میباشد.

9

در این روابط v ،u ،و  wبه ترتیب سرعت در راستاهای  y ،xو
 ρ ،zچگالی ϑ ،لزجت سینماتیک و  FBنیروی حجمی میباشند.
با توجه به اینکه در این پژوهش ،جریان و ذرات با هم جفت
شده هستند ،برای مدلسازی میدان از یک جریان لایهای
تراکمناپذیر در حالت پایا با پروفیل سرعت سهموی استفاده
شده است (رابطهی .)1
()1

𝑥 2 + 𝑧2
) 𝑛𝑎𝑒𝑚𝑢( )
𝑟𝑎2

𝑈𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 = 2 (1 −

که در آن  raبیانگر شعاع مقطع ورودی است.
جریان آرام با رینولدز ( 8مطابق با کار دارکوئن [ )]36برای
مدل (نسل -86ام از مجاری تنفسی) در نظر گرفته شده است.
تغییر حجم سلولی به صورت ایزوتروپیک بوده و در هر مرحله
از محاسبات ،هر حجم سلولی در ( aفاکتور ثابت مربوط به
افزایش حجم بین مراحل زمانی) ،ضرب شده است [ .]36در
نتیجه برای شرایط مرزی دیوارهها ،افزایش حجمی با نرخ ثابت
در نظر گرفته شده که در پایان شبیهسازی ( 8ثانیه) ،این
افزایش حجم در مجموع برابر با  %33از حجم کل باشد (بر
اساس حالت معمول در یک تنفس) .در خروجی ،شرط P0=0
مورد استفاده قرار گرفته که فرض درستی در حل این مسائل
میباشد .گرادیان تمام متغیرها در طول جهت جریان در
خروجی مدل ،برابر با صفر تنظیم شده است [.]36

 -1-2ویژگی ذرات به کار رفته
شکل ( -)2هندسهی مورد استفاده در این تحقیق که شامل

معادلهی حرکت هر ذره به صورت زیر تعریف میشود [:]35

یک لوله و  80آلوئول میباشد
()9

 -2-2مدل میدان جریان
معادلات حاکم بر جریان ،معادلات بقای جرم و مومنتوم بوده که
به صورت رابطههای ( )8و ( )8بیان میشوند [:]36
بقای جرم:
𝑤𝜕 𝑣𝜕 𝑢𝜕
+
+
=0
𝑦𝜕 𝑥𝜕
𝑧𝜕

()8
بقای مومنتوم در راستای :x
()8

𝑢𝜕
𝑢𝜕
𝑝𝜕 𝜕𝑢 1
𝑢 𝜕2 𝑢 𝜕2
𝑢+
𝑣+
=
)+ 𝜗 ( 2 + 2
𝑡𝜕
𝑥𝜕
𝑥𝜕 𝜌 𝑦𝜕
𝑥𝜕
𝑦𝜕
𝐵𝐹 ∑ 𝜌 +

بقای مومنتوم در راستای :y
()3

𝐵𝐹 ∑ 𝜌 ) +

𝑢 𝜕2
𝜕𝑦 2

+

𝑢 𝜕2
𝜕𝑥 2

(𝜗+

𝑝𝜕 1
𝑥𝜕 𝜌

=

𝑢𝜕
𝑦𝜕

𝑣+

𝑢𝜕
𝑥𝜕

𝑢+

𝑢𝜕
𝑡𝜕

𝑝𝑢𝑑
𝑃𝑉 𝑃𝜌
𝑛𝐹 ∑ =
𝑡𝑑

در این رابطه  upسرعت لحظهای ذره بوده و جرم آن از
حاصلضرب چگالی  ρpدر حجم ذره  Vpمحاسبه میگردد .در
سمت راست معادله ،برایند نیروهای وارد بر ذره (شامل پسران،
برآ ،شناوری ،گرادیان فشار ،ترموفورتیک و نیروهای انتشار)
وجود دارد .در اغلب مسائل مهندسی ،مهمترین نیرو ،نیروی
پسرانی میباشد که از طرف سیال پیرامون به ذره وارد میشود.
همچنین انتشار براونی نادیده گرفته میشود زیرا اثر آن برای
ذرات بزرگتر از  mm 0/9ناچیز است [ .]10با توجه به اهمیت
ارزیابی عوامل تهدید کنندهی سلامت انسان و به دلیل آنکه
قطر آیرودینامیکی ذرات پنبهی نسوز که در محیطهای
کارگاهی وجود دارد کمتر از  µm 9است در این پژوهش از الگو
و درصد نشست این ذرات استفاده شده است .ذرات دارای این
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ابعاد امکان رسیدن به نواحی پایین دست مجاری تنفسی را
دارند .چگالی این ذرات معمولا در دماهای مختلف بین 8000
تا  kg/m3 8600است که از این بازه چگالی  8800انتخاب شده
است .دبی ورودی ذرات برابر با  mg/s 8در نظر گرفته شده و
تعداد  980ذره منطبق بر نقاط شبکه در لحظهی صفر برای 8
ثانیه (زمان معمول در فاز دم) در یک میدان سیال شبیهسازی
شده است .شرط چسبندگی به عنوان شرایط مرزی در دیوارهها
اعمال شده ،به طوری که هرگاه ذرهای به دیواره برخورد کند،
در همان نقطهی برخورد ثابت باقی مانده و آن نقطه به عنوان
محل نشست ذره در نظر گرفته میشود .در خروجی نیز برای
نمایش ذرات در پایان شبیهسازی ،فرض ثابت ماندن اعمال شده
است به طوری که ذرات در آن نقطه آخرین سرعتی که داشتند
را نشان داده اما ثابت هستند .نیروی گرانش با دو حالت شتاب

گرانش نرمال زمین ( )m/s2 5/6و شتاب گرانش نزدیک به صفر
(میکرو) برای کل دامنه و اعمال آن روی تمامی ذرات در نظر
گرفته شده است [ .]18نیروی پسا نیز برای تمامی حالات روی
ذرات اعمال شده است که به صورت زیر تعریف میشود [:]35
()8

𝐹𝐷 = 3πϑ(𝑢 𝑓 − 𝑢𝑝 )d

که در آن  dقطر ذره ϑ ،لزجت سینماتیکی و  uسرعت ذره یا
سیال بوده و  fو  pنمادهای سیال و ذره هستند .به دلیل رقیق
بودن ذرات در میدان سیال ،از فعل و انفعال یکطرفهی
سیالذره 8استفاده شده است [ .]35در شکل ( )8فلوچارت
تبیین کنندهی رابطهی بین معادلات فازهای سیال و ذره به
اختصار نشان داده شده است [.]18

شکل ( -)2معادلات سیال و ذره و رابطهی بین آنها []18

 -4-2روش حل محاسباتی
محدود8

معادلات حاکم در این پژوهش با روش اجزای
گسستهسازی 3شده که قابلیت مدلسازی و شبکهبندی
هندسههای پیچیده را دارد [ .]13در این تحقیق از نرمافزار
کامسول نسخهی  9 8و ماژولهای جریان آرام 1و ردیابی ذرات9
/
به صورت جفت و همزمان استفاده شده که موتور حل ردیابی

ذرات ،حرکت ذره را دنبال میکند .لازم به ذکر است که از
حلگر پارادیسو 8در محاسبات در محیط نرمافزار کامسول
استفاده شده است .گام زمانی حل مساله (با توجه به عدد
کورانت مطابق با فیزیک مساله باید کوچکتر از  0/003باشد)
در شبیهسازی برابر با  0/008ثانیه در نظر گرفته شده است.

8
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جدول ( -)3مشخصات شبکه در حالت اول ،دوم و سوم
حالت اول

حالت دوم

حالت سوم

کیفیت المان ماکزیمم

0/08138

0/08106

0/08308

کیفیت المان متوسط

0/8015

0/8303

0/8968

المان تتراهدرال

883018

886986

919818

المان پیرامید

8166

3108

1308

المان پریزم

81008

39930

89608

81858

88868

36910

المان چهارضلعی

836

886

881

المان ادج

8883

8936

8050

المان مثلثی

المان ورتکس
دینامیک سیالات

68

68

68

کالیبره

کالیبره

کالبیره

-9

-9

9/55×80

1/08×80
8/8×80-9
0/8

سایز المان ماکزیمم

6/66×80-9

سایز المان مینیمم

8/35×80-9

8/6×80-9

0/6

0/6

فاکتور انحنا
وضوح مناطق باریک

0/9

0/8

0/6

حداکثرسرعترشدالمان

8/89

8/8

8/89

 -3-4-2شبکهی مورد استفاده در این پژوهش
مشخصات شبکه که در جدول ( )8ارائه شده است با توجه به
پارامترهای کنترل شبکهبندی ،قابل قبول میباشد (در تحقیق

6

دارکوئن ( ]36[ )8005تعداد  839000المان شش گوشه مورد
استفاده قرار گرفته است) .جزئیات بیشتر در مورد مبانی مورد
استفاده در ایجاد شبکه ،در منابع [ ]16-11قابل مشاهده
میباشد .کیفیت و تعداد المانها برای هر بخش از مدل و
مشخصات شبکهی مورد استفاده ،به ترتیب در جدولهای ()8
و ( )8ارائه شده است.
جدول ( -)2مشخصات شبکهی در حالت اول ،دوم و سوم برای
مرزهای مشخص شده در شکل (-3ز)
حالت اول
دینامیک سیالات

حالت دوم

حالت سوم

کالیبره

کالیبره

کالبیره

سایز المان ماکزیمم

1/08×80-9

3/86×80-9

8/88×80-9

سایز المان مینیمم

8/8×80-9

9/55×80-9

8/35×80-9

فاکتور انحنا

0/8

0/9

0/1

وضوح مناطق باریک

0/6

0/6

0/5

در شکل ( )3شبکهی مورد استفاده در ورودی و خروجی (به
صورت شماتیک) ،شبکهی اطراف آلوئول و نیز نمایی سهبعدی
از شبکهی مورد استفاده در مدل نشان داده شده است.

شکل ( -)1الف) ورودی ،ب) خروجی ،ج) و د) شبکهی اطراف آلوئول از دو نمای متفاوت ،ز) نمایی سه-
بعدی از شبکهی اعمال شده بر مدل که مرزهای انتخابی در آن مشخص شده است

 -2-4-2استقلال حل از شبکهی محاسباتی
با توجه به اهمیت استفاده از شبکهی محاسباتی مناسب برای
حل مسائل شبیهسازی عددی و در عین حال عدم وابستگی
پاسخها به تعداد و پارامترهای به کار رفته در المانهای شبکهی
محاسباتی ،مسالهی مطرح شده در این پژوهش با استفاده از
شبکههای محاسباتی با مشخصات ذکر شده در جدولهای ()8

و ( )8نیز شبیهسازی شده است .مشخصات شبکه در حالتهای
اول ،دوم و سوم در جداول ( )8و ( )8نشان داده شده است.
با توجه به مقادیر مشخص شده برای سه حالت شبکه و شبکهی
اصلی مورد استفاده ،میزان نشست ذرات با قطر  µm 8در جدول
( )3ارائه شده و همانطور که مشاهده میشود ،حل از
شبکهبندی مستقل میباشد.
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6

جدول ( -)1تفاوت میزان نشست با شبکهبندیهای مختلف
شبکهبندی

درصد میزان نشست ذرات

µm 8

درصد خطا

حالت اول

3/98

-

حالت دوم

3/98

-

حالت سوم

3/98

-

مش اصلی

3/98

-

 -1نتایج و بحث
در این بخش ،نتایج به دست آمده از مدلسازی حرکت ذرات
در یک میدان سرعت پایا به صورت زیر ارائه شده است.
میدان سرعت در شکل ( )1نشان داده شده است .در زاویهی
دید از صفحهی  ،zyاز آنجا که در آلوئولهای پایین مقطعی
برای نشان دادن میدان سرعت رسم نشده ،میدان در آن ناحیه
نمایش داده نشده و شکل آن مطابق شکل ناحیهی آلوئول
(قسمت بالایی شکل  )1میباشد .طبق انتظار ،بیشترین سرعت
در مرکز لوله و مقدار آن در صفحهی  xzبرابر با  0/06و در
صفحهی  zyبرابر با  m/s 0/06بوده و در نواحی نزدیک به دیواره

و همچنین در عمق آلوئولها ،اندازهی سرعت به صفر میرسد.
این مشخصات ناشی از توسعهیافتگی جریان سیال بوده که
مطابق با حالت طبیعی جریان هوا در مجاری تنفسی انسان
میباشد.
در نمای صفحهی  zyدر شکل ( )1مشاهده میشود که جریان
هنگام رسیدن به ناحیهی آلوئولار ،توسعهیافته است که این امر
در فرضیات مساله لحاظ شده و در خروجی نیز شرط عدم وجود
جریان بازگشتی اعمال شده است.
کانتور فشار و سرعت در خروجی در شکل ( )9نمایش داده شده
است .مشاهده میشود که بیشترین مقدار سرعت در مرکز لوله
و برابر با  m/s 6/36بوده و فشار بیشینه در کنارهی دیواره و
برابر با  Pa 0/68میباشد .پروفیل سرعت در فاصلهی طولی بین
آلوئولها کاملا توسعه یافته است .در جریان توسعه یافته،
حداکثر سرعت در مرکز مجرا بوده ،در دیوارهها به صفر رسیده
و بعد از آن پروفیل سرعت دچار تغییر نمیشود [ .]16اما
پروفیل سرعت در نزدیکی آلوئولها به دلیل وجود جریان
وروردی در آنها دچار تغییر میشود.

شکل ( -)4میدان سرعت از دو زاویهی دید (صفحهی  xzو )zy

شکل ( -)5کانتورهای فشار و سرعت در خروجی

حرکت ذرات با قطر آئرودینامیکی  μm 8و در شتاب گرانش
نرمال زمین در شکلهای ( )8تا ( )83نشان داده شده است.

همانطور که در شکلهای ( )8و ( )6مشاهده میشود ،ذرات
ابتدا به دلیل تقارن محوری مجرای اصلی ،در تمامی جهتها به
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صورت یکنواخت و یکسان حرکت کرده ،وارد آلوئولها شده
و پس از مدتی ،تحت تاثیر نیروی پسا و گرانش ،دچار نشست
میشوند .با توجه به نتایج به دست آمده ،نفوذ ذرات در آلوئولها
در لحظهی  0/009ثانیه شروع شده ،نشست آنها در  0/9ثانیه
آغاز شده و این نشست در انتهای فاز دم به حداکثر مقدار خود
میرسد.

شکل ( -)1حرکت ذرات از زاویهی دید صفحهی  yxدر لحظات
اولیهی فاز دم

شکل ( -)6حرکت ذرات از زاویهی دید صفحهی

xz

شکل ( -)7حرکت ذرات از زاویهی دید صفحهی

xz

شکل ( -)3حرکت ذرات از زاویهی دید صفحهی  yxدر لحظات
پایانی فاز

حرکت ذرات از زاویهی دید صفحهی  yxدر شکلهای ( )6و
( )5نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،مدل
انتشار ذرات در لحظهی اول ،کاملا تحت تاثیر توسعه یافتگی
میدان سیال بوده و ذرات طبق همان الگو پخش میشوند.
سپس مدل انتشار ذرات تحت تاثیر نیروی پسا و گرانش قرار
گرفته و با تغییر در مسیر حرکت ،بعضی از ذرات دچار نشست
میشوند.

در شکلهای ( )80و ( )88حرکت ذرات در شتاب گرانش ناچیز
(میکرو) نشان داده شده است .در این شرایط نیز مانند حالت
قبل مشاهده میشود که ذرات در لحظهی اول حرکت تحت
تاثیر میدان سرعت بوده و پس از آن نیروی پسا اثر خود را
اعمال میکند ،اما به دلیل عدم وجود نیروی گرانش ،الگوی
انتشار و هم چنین میزان نشست ذرات با حالت قبل متفاوت
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است .با مقایسهی شکلهای ( )6و ( )88که به ترتیب مربوط به
گرانش نرمال و ناچیز هستند ،مشاهده میشود که نفوذ ذرات
به درون آلوئولها در هر دو حالت وجود دارد اما در حالت گرانش
نرمال ،ذرات به دلیل تاثیرگذاری نیروی گرانش نشست کرده،
به دیواره میچسبند و در کانتور مسیر حرکت مشاهده
نمیشوند .در حالی که در شرایط گرانش ناچیز در انتهای فاز
دم ،تعداد ذراتی که دچار نشست نشدهاند ،بیشتر است (کانتور
مسیر حرکت برای این ذرات در آلوئولها قابل مشاهده است).

عدم حضور نیروی گرانش با حالت قبل متفاوت است .به طوری
که این ذرات در گرانش نرمال بیشتر در مرکز و در گرانش
ناچیز بیشتر در کنارهها حضور داشته که با نتایج پژوهش
دارکوئن مطابقت دارد [ .]18بیشترین حضور ذرات در تمام
نقاط و لحظات انتهایی دم برابر با  0/06در مرکز مجرا میباشد.

شکل ( -)31حرکت ذرات از زاویهی دید صفحهی  xzدر

شکل ( -)32حرکت ذرات از زاویهی دید صفحهی  yxدر

لحظات ابتدایی فاز دم

لحظات ابتدایی فاز دم

شکل ( -)33حرکت ذرات از زاویهی دید صفحهی  xzدر لحظات
انتهایی فاز دم

در شکلهای ( )88و ( )83حرکت ذرات در حالت گرانش ناچیز
و از زاویهی دید صفحهی  yxنمایش داده شده است .مشاهده
میشود که به دلیل توسعه یافته بودن جریان و سهموی بودن
پروفیل سرعت در ورودی ،ذرات دارای سرعت یکسان در
ورودی نبوده و الگوی انتشار آنها در ادامهی مسیر نیز به دلیل

شکل ( -)31حرکت ذرات از زاویهی دید صفحهی  yxدر
لحظات انتهایی فاز دم
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در شکل ( )81دو منحنی رسم شده است که یکی از آنها
بیانگر درصد نشست ذرات در شرایط گرانش نرمال بوده و
دیگری درصد نشست ذرات در گرانش ناچیز را نشان میدهد.
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شکل ( -)35میزان نشست هر ذره در شرایط گرانش متفاوت

)Size of particle (μm

شکل ( -)34تغییرات میزان نشست ذرات در دو حالت گرانش
نرمال و ناچیز

توجه به این نکته نیز ضروری است که میزان نشست در حالت
گرانش ناچیز کمتر از  9درصد بوده که در مقایسه با حالت
گرانش نرمال مقدار نسبتا اندکی است .همچنین باید اشاره کرد
که با افزایش قطر ذرات در گرانش نرمال ،میزان نشست ذرات
به صورت خطی افزایش یافته ،در حالی که با افزایش قطر ذرات
در گرانش ناچیز ،میزان نشست ذرات کاهش مییابد (به دلیل
افزایش سطح و تاثیر آن بر نیروی پسا) که این پدیده با نتایج
پژوهش دارکوئن در بررسی نشست ذرات با قطر μm 3-0/9
مطابقت دارد [.]15
در شکل ( )89هفت منحنی ارائه شده است .نقطهی ابتدایی هر
کدام از این خطوط ،بیانگر میزان نشست ذرات در حالت عدم
وجود گرانش بوده و نقطهی انتهایی خطوط ،درصد نشست
ذرات در گرانش زمین را مشخص میکند .بیان چند نکتهی
مهم در مورد این شکل ضروری است .نخست آنکه هر چه قطر
آیرودینامیکی ذرات بیشتر باشد ،شیب نمودار رسم شده برای
آنها نیز بیشتر میشود که این نکته وابستگی درصد نشست
به قطر آیرودینامیکی ذرات را نشان میدهد .از طرفی،
نمودارهای ذرات با قطر  0/9 ،0/8و  μm 8تقریبا روی یکدیگر
منطبق هستند .این نکته نشان میدهد که نیروی گرانش تاثیر
چندانی روی میزان نشست ذرات ریز (قطر کمتر از  μm 8و

در شکل ( )88خطوط جریان قابل مشاهده بوده که این خطوط،
پروفیل جریان آرام را مطابق با واقعیت نشان میدهند.
همانطور که مشاهده میشود ،به دلیل وجود قابلیت نفوذ در
دیوارههای آلوئولها ،در این نواحی تعدادی از خطوط جریان به
سمت خارج از دیوارهها میروند.

شکل ( -)36خطوط جریان از سه نما در هندسهی مدل

در شکل ( )86کانتور سرعت در سه مقطع از مدل نمایش داده
شده است .میتوان مشاهده کرد که اندازهی سرعت و توزیع آن
مطابق با جریان توسعه یافته صورت گرفته است.
در شکل ( )86میدان سرعت حاصل از جریان در نزدیکی
مرزهای دیوارهها نشان داده شده است .همانطور که مشاهده
میشود ،سرعت در فواصل نزدیک به دیواره بسیار اندک و
نزدیک به صفر است که این موضوع مطابق با رفتار واقعی جریان
بوده و درستی شبیهسازی را نیز نشان میدهد.
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شکل ( -)37کانتور سرعت در سه مقطع متفاوت در هندسهی مدل

شکل ( -)31میدان سرعت در نواحی نزدیک به دیوارهها

در شکل ( )85تنش برشی در سه صفحه از مقاطع مختلف
هندسهی مدل نشان داده شده است .نتایج به دست آمده نشان
میدهد که میزان تنش برشی درون آلوئولها و در محور مرکزی
مجرا بسیار پایین بوده اما در نواحی اتصال آلوئولها به مجرای
اصلی و حد فاصل دو آلوئول به بیشترین مقدار خود میرسد
که این میزان از تنش برشی در سطح آسیبرسان به سلولهای
لایهی اپیتلیوم آلوئولها میباشد [.]90

با توجه به نمودارهای شکل ( ،)80نتایج این تحقیق با نتایج
تحقیق دارکوئن [( ]36روی یک مدل با هندسه و فرضیات
مشابه برای ذرات با قطر  8و  )μm 3مطابقت قابل قبولی دارد
(اختلاف نتایج این دو تحقیق کمتر از  3درصد است).

شکل ( -)21تفاوت موجود میان میزان نشست ذرات با ابعاد
مختلف در نتایج این تحقیق و نتایج تحقیق دارکوئن []36

شکل ( -)33میزان تنش برشی در سه صفحه از مقاطع
مختلف هندسهی مدل در شرایط گرانش ناچیز (پاسکال)

بررسی و ارزیابی عوامل خطر آفرین برای سیستم تنفسی انسان،
از اهمیت زیادی در سلامت و ادامهی حیات هر فرد برخوردار
است .در سالهای اخیر در تحقیقهای متعددی به منظور
مطالعهی انتقال آیروسولها و نشست آنها در مجاری تنفسی
انسان ،از روش دینامیک سیالات-ذرات محاسباتی بهره گرفته
شده است [ ،]99-98 ،18 ،38 ،31 ،30 ،86-81اما تنها در
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تعداد اندکی از این مطالعات روی ناحیهی آلوئولار ریه تمرکز
شده است [ .]99 ،91 ،98 ،31در این مطالعات ،ابتدا از یک
مدل دوبعدی و دارای تقارن محوری با دیوارههای صلب در بازه-
ای از لوله با یک آلوئول و یک لوله که سرتاسر آن از آلوئول
پوشیده شده ،استفاده شده است .پس از آن در مطالعات اخیر
از دیوارههای متحرک استفاده شده است [ .]36با وجود پایین
بودن عدد رینولدز در ناحیهی آلوئولار (کمتر از  ،)8این مطالعات
نشان دادند که به دلیل هندسهی وابسته به زمان و منحصر به
فرد ناحیهی آکینوس ،جریان در ناحیهی آلوئولار بسیار پیچیده
است .انتقال آیروسولها و نشست آنها تحت تاثیر مشخصههای
هندسی (به ویژه در سطح دیافراگم آلوئولی) بوده و ناهمگونی-
های زیادی در الگوهای نشست ذرات در ناحیهی آکینار وجود
دارد .گنجاندن سپتوم آلوئولی ،موجب افزایش سطح در دسترس
برای نشست ذرات و در نتیجه اصلاح تمرکز نشست ذرات در
واحد سطح میشود .در نظر گرفتن مرزهای دیوارهی متحرک،
تبادل همرفتی بین لومن 8و مخازن آلوئولی اطرافش را افزایش
میدهد .به همین دلیل در شبیهسازی از دیوارههای متحرک
استفاده شده است .در مجموع ،نتایج به دست آمده از این
تحقیق نشان میدهد که نیروی گرانش به عنوان مکانیزم غالب
در نشست ذرات در مجاری تنفسی پاییندست به شمار رفته
(به دلیل اندازه و غلظت ذرات) و همچنین اینرسی ذرات در
نواحی پاییندست (به ویژه در گرانش ناچیز) موجب نشست
ذرات میشود .پژوهش حاضر نشان میدهد که در حالت گرانش
ناچیز ،میزان نشست ذرات به شدت کاهش مییابد (به ویژه با
افزایش قطر آیرودینامیکی ذرات).
میتوان از چالشهایی مانند استفاده از فرضیات اثر متقابل
سیال-سازه 8و ایجاد جریان نوسانی به عنوان موضوعهایی برای
انجام تحقیقات بیشتر و گسترش پژوهش حاضر اشاره کرد.
علاوه بر آن ،در صورت وجود امکانات سختافزاری مناسب،
میتوان ریه را به صورت یک هندسهی دارای دوشاخگی
مدلسازی کرده و نتایج حاصل را با نتایج این تحقیق مورد
مقایسه قرار داد .همچنین میتوان با تغییر مقادیر دبی جریان
ورودی ،فرایند شبیهسازی را برای تنفس در حالتهای مختلف
(مانند خوابیدن یا ورزش کردن) انجام داده ،با تغییر اندازهی
قطر لولههای مدل ،سایر نسلهای مجاری تنفسی را نیز مورد
مطالعه قرار داده ،میزان نشست ذرات در شرایط مختلف و اثرات
آن بر سلامت انسان را بررسی کرده و از نتایج آن در راستای
پیشرفت علوم داروسازی و دارورسانی استنشاقی بهره گرفت.
Lumen
Fluid-Structure Interaction

8

83

 -4نتیجهگیری
در این پژوهش به منظور شناسایی ذرات و بررسی تاثیر نشست
آنها در قسمت پاییندست مجاری تنفسی روی سلامت انسان،
نسل -86ام از مجاری تنفسی در شرایط گرانش ناچیز
مدلسازی شده است .در این راستا ،اثر قطر ذرات روی نشست
در گرانش نرمال و ناچیز مورد بررسی قرار گرفته که میتواند
در تفکیک اثر ذرات موجود در آلایندهها با قطرهای متفاوت
روی ریهی انسان مفید باشد .لازم به ذکر است که در تحقیقات
پیشین ،جریان و حرکت ذرات درون میدان جریان ،تنها در
شتاب گرانش نرمال مدلسازی شده است .همچنین ،اهمیت
تحقیق حاضر از آن جهت است که مسالهی نشست ذرات ،در
حالت عدم حضور اثر گرانش در شرایط ایزوتروپیک دیوارهها
مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج به دست آمده نشان داد که
با افزایش اندازهی ذرات ،علاوه بر گرانش ،میزان نشست آنها
نیز افزایش مییابد (به دلیل وجود اثرات اینرسی و انتشار) .در
حالت گرانش ناچیز ،محل اتصال آلوئولها به مجرای اصلی
دارای بیشترین تنش برشی ( )Pa 8/18×803بوده که آگاهی
از این نکته در بررسی مکانوبیولوژی بیماریهای ریوی حائز
اهمیت میباشد .این موضوع به طور خاص در میزان نشست
ذرات با ابعاد  μm 9مشاهد شد .از طرفی ،در ذرات با ابعادی
در بازهی  μm 9-0/9فرایند رسوب عامل اصلی نشست ذرات به
شمار رفته که آن نیز ناشی از وجود نیروی گرانش میباشد .در
نتیجه ،با اعمال فرض ناچیز بودن نیروی گرانش ،کاهش
شدیدی در میزان نشست ذرات مشاهد میشود .طبق یافتههای
پژوهش حاضر مشخص شد که در ذرات با قطر کمتر از ،μm 8
میزان نشست ذرات در شرایط گرانش ناچیز نسبت به حالت
گرانش نرمال افزایش یافته که این افزایش به دلیل تاثیر سیستم
پاکسازی موکوسیلاری 3رخ میدهد .همچنین ،به دلیل درصد
بالای نشست ذرات با ابعاد  μm 3و استفاده از ذرات پنبهی نسوز
در این تحقیق ،خطرات قرار گرفتن در معرض انتشار این ذرات
نیز مورد بررسی قرار گرفت.
نشست ذرات در آکینار از آن جهت حائز اهمیت است که می-
توان با مشخص کردن آن ،اثرات منفی و خطرناک قرار گرفتن
در معرض ذرات (به ویژه ذرات کوچک) را مورد بررسی قرار داد.
از طرفی ،این کار موجب افزایش اثربخشی درمان از طریق
دارورسانی با آیروسولها خواهد شد .در پژوهش حاضر برای
شبیهسازی با روش  ،CFPDاز شرط مرزی دیوارههای متحرک
در شرایط گرانش نرمال و ناچیز استفاده شد .در پژوهشهای
Mucociliary Clearance System
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