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ABSTRACT

Heart

Nowadays, patients crowd suffering from heart disease are increasing along with the
development of technology and mechanized life. On the other hand, donor hearts ready
for transplantation is limited in the world. Therefore, exploiting blood pumps is a
suitable alternative for helping the patient during the waiting time and even until the end
of life. The blood pumps should be able to satisfy the biological needs, including proper
output pressure and flow rate, in an acceptable margin of safety in terms of blood
injuries. Reduction of pump size, blood exposure time and blood damages such as
hemolysis are mentioned as the important challenges in the design of blood pumps. 30%
of the patients who are using a left ventricle blood pump, required right ventricle blood
pump due to right ventricle failure. Fulfilling the physiological requirement of right
ventricle a RVAD must generate pressure in the range of 15-25 mmHg and flow rate
equal to 5 L/min. generation of pressure over 25 mmHg will lead to pulmonary
hypertension and its consequent problems. In this research, a centrifugal blood pump is
designed for the right ventricle with an emphasis on impeller geometry. This pump is
simulated for rotational speeds of 1500, 2000 rpm and flow rates of 4-6 L/min by using
the computational fluid dynamics. The designed pump produces a flow rate of 5 L/min
at 1500 rpm and a pressure of 23 mmHg. The amount of the hemolysis index calculated
by the Lagrangian method is 0.00413.
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امروزه با پیشرفت تکنولوژی و زندگی ماشینی ،تعداد مبتلایان به بیماریهای قلبی در حال افزایش است .از
طرفی تعداد قلبهای آمادهی پیوند در دنیا محدود میباشد .بنابراین استفاده از پمپهای قلبی برای کمک
به بیمار در طول زمان انتظار و حتی تا آخر عمر ،جایگزین مناسبی به شمار میرود .پمپهای کمکی قلب
باید توانایی برآورده کردن نیازهای بیولوژیکی مانند فشار و دبی مناسب قلب را داشته باشند و همچنین از
نظر آسیبهای خونی در ناحیهی امن قرار گیرند .از چالشهای مهم در طراحی پمپهای کمک قلبی می
توان به کوچک کردن ابعاد پمپ ،کاهش زمان ماندگاری خون در داخل پمپ و کاهش آسیبهای خونی
مانند خونکافت اشاره کرد .در  %50از بیمارانی که تحت عمل جراحی جایگذاری پمپ کمکی بطن چپ
قرار گرفتهاند ،پس از مدتی بطن راست آنها نیز دچار نارسایی شده و به پمپ کمکی بطن راست نیاز بیدا
کردهاند .از جمله محدودیتهای فیزولوژیکی برای جریان ریوی ،تولید فشار  89-49میلیمتر جیوه و دبی 9
لیتر بر دقیقه میباشد .شایان ذکر است که تولید فشار بیش از  89میلیمتر جیوه منجر به ایجاد فشار خون
در شریان ریوی و مشکلات متاثر از آن خواهد شد .در این پژوهش یک پمپ قلبی گریز از مرکز با تمرکز
روی هندسهی پره برای بطن راست طراحی شده است .این پمپ با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
برای سرعتهای دورانی  4900و  8000دور در دقیقه و دبیهای  8-4لیتر بر دقیقه شبیهسازی شده است.
پمپ طراحی شده ،دبی  9لیتر بر دقیقه در سرعت دورانی  4900دور در دقیقه و فشار  85میلیمتر جیوه را
تولید میکند .میزان شاخص خونکافت محاسبه شده با استفاده از روش لاگرانژی برابر با  0/00445است.
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 -3مقدمه
امروزه بیماریهای قلبی نسبت به گذشته شیوع بیشتری پیدا
کرده است .برخی از بیماریهای عضلانی قلب ناشی از
بیماریهای عروقی و یا مادرزادی هستند که نارساییهای قلبی
را به دنبال دارند .با وجود تلاشهای مختلف در جهت کاهش
خطرات ناشی از بیماریهای قلبی ،همچنان حدود  85میلیون
نفر در جهان به بیماریهای قلبی مبتلا هستند و هر ساله به
تعداد این افراد افزوده میشود که حدود  %50از مرگ و میرهای
جهان را به خود اختصاص میدهد [.]5-4
یکی از راههای درمان در صورت کارساز نبودن درمان دارویی،
انجام عمل پیوند قلب است .به دلیل ناچیز بودن تعداد قلبهای
آمادهی پیوند نسبت به تعداد افراد بیمار ،لازم است تا از وسایل
مکانیکی مانند قلب مصنوعی کامل 4یا دستگاه کمک بطنی 8که
وظیفهی گردش خون را بر عهده دارند ،استفاده شود [.]4
از مهمترین آسیبهای خونی که در پمپهای خون ایجاد شده
و بیش ترین تاثیر را روی خون میگذارند میتوان به خونکافت5
و لخته شدن 4خون اشاره کرد .خونکافت معمولا به دلیل قرار
گرفتن خون در تنش برشی بالا ،ناشی از سرعت بالای پره در
مدت زمان طولانی ایجاد شده و باعث پارگی گلبولهای قرمز
میشود .از طرفی در قسمتهایی از پمپ که سرعت کمتر بوده
و یا جریانهای برگشتی ایجاد شود ،لخته شدن خون اتفاق
میافتد [ .]5-9کاهش این آسیبهای خونی ،از چالشهای
اصلی در طراحی پمپهای خونی میباشد.
از طرفی پمپهای طراحی شده باید قابلیت تولید فشار و دبی
لازم برای سیستم گردش خون را داشته باشند .محدودیت اصلی
دیگر در طراحی پمپهای خونی ،ابعاد پمپ است که باید
متناسب با مکان قرارگیری آن داخل قفسهی سینه باشد .کاهش
ابعاد پمپ مستلزم افزایش سرعت دورانی آن برای تامین فشار
و دبی لازم برای سیستم گردش خون است که باعث افزایش
تنش برشی و افزایش خونکافت میشود .محدودیتهای ذکر
شده منجر به طراحی و استفاده از انواع مختلف پمپ در
دستگاههای کمک بطنی برای کاهش آسیبهای خونی شده
است که از جمله رایجترین این پمپها میتوان به پمپهای
رفت و برگشتی ،محوری و گریز از مرکز اشاره کرد [.]49-40
امروزه پمپهای رفت و برگشتی به دلیل بالا بودن میزان آسیب-
های خونی کمتر مورد استفاده قرار گرفته و عمدتا از پمپهای
محوری و گریز از مرکز استفاده میشود .از پمپهای محوری
Total Artificial Heart
Ventricular Assist Device
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بیشتر برای تولید دبی بالا و از پمپهای گریز از مرکز بیشتر
برای تولید فشار بالا استفاده شده که با توجه به دبی و فشار
لازم در بطنها ،پمپ گریز از مرکز نسبت به پمپ محوری
مناسبتر میباشد .از طرفی به دلیل پایین بودن سرعت دورانی
پمپ گریز از مرکز نسبت به پمپ محوری ،میزان تنش برشی
کمتر بوده و خونکافت کمتر اتفاق میافتد [.]88-48
دمیر و همکارانش ( )8044پژوهشی را در مورد اثر شیب پروفیل
تیغههای پره انجام داده و نتیجه گرفتند که پرهای با شیب
تیغههای زیاد در ورودی ،تنش برشی کمتری ایجاد کرده و
خطوط جریان منظمتری دارد .آنها دو نوع محفظهی حلزونی
را نیز مورد بررسی قرار داده و نشان دادند که محفظهی حلزونی
با زبانهی خروجی گرد ،تنش برشی کمتری ایجاد میکند [.]85
وان و همکارانش ( )8048تاثیر سطح مقطع پرهها در ایجاد
تنش برشی را مورد بررسی قرار دادند ،این مطالعه روی دو پرهی
شبیه به هم که سطح مقطع یکی از آنها با ایجاد برش کمتر از
دیگری بود صورت گرفت و نشان داد که میزان تنش برشی برای
پره با سطح مقطع کمتر به دلیل سرعت دورانی بالا برای تامین
فشار لازم نسبت به پرهی دیگر بیشتر است [.]84
موندی و همکارانش ( )8041تحقیقی را در مورد هندسهی سه
نوع پرهی پسرو ،پیشرو و راست در قسمت خروجی پره انجام
داده و نتیجه گرفتند که در پرهی پسرو میزان تنش برشی
کمتر و به تبع آن میزان آسیبهای خونی نیز کمتر بوده و این
نوع پره برای استفاده در پمپهای خونی مناسبتر است [.]4
در تحقیقات پیشین ،اکثر پرههای مورد استفاده در پمپهای
کمکی قلب به صورت باز یا نیمهباز طراحی شده است .در این
تحقیقات به دلیل عدم وجود پوشش بالایی در پرهها ،مقدار
سیالی که در بین تیغهی پرهها به دام میافتد کم بوده و از این
رو عملکرد هیدرولیکی پمپها ضعیف است .برای جبران این
ضعف به ناچار دور پمپ افزایش داده شده که این افزایش دور
باعث افزایش تنش برشی و در نتیجه افزایش خونکافت شده
است .همچنین تا کنون اکثر پمپهای کمکی قلب برای بطن
چپ طراحی شده است در حالی که تحقیقات نشان میدهد که
 %50از افرادی که تحت عمل جراحی جایگذاری پمپ کمکی
بطن چپ قرار گرفته پس از مدتی به جایگذاری پمپ کمکی
بطن راست نیاز پیدا میکنند [ ،]89با این حال طراحی پمپ
کمکی بطن راست کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است.
همچنین بطن راست دارای محدویتهای فیزولوژیکی مانند
Hemolysis
Thrombosis
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تولید فشار  89-49میلیمتر جیوه و دبی  9لیتر بر دقیقه بوده
و لازم به ذکر است که فشار بالای  89میلیمتر جیوه منجر به
ایجاد فشار خون ریوی میشود .در این مقاله سعی شده است
که با ایده گرفتن از پمپ مرا ،4پمپی با تمرکز بر هندسهی پره
طراحی شود تا میزان آسیبهای خونی مانند خونکافت و زمان
ماندگاری در داخل پمپ کاهش یابد و همچنین این پمپ بتواند
فشار و دبی لازم برای بطن راست را تامین کرده و به عنوان
پمپ کمکی بطن راست مورد استفاده قرار گیرد.

نمای کلی پره که در نرمافزار سالیدورک 5طراحی شده در شکل
( )4نشان داده شده است.

الف

ب

 -3مواد و روشها
 -3-3طراحی پرهی پمپ
ایدهی طراحی این هندسه از یک نوع پمپ خونی به نام مرا
گرفته شده است .پوشش بالایی 8موجود در این پره تاثیر زیادی
در افزایش عملکرد هیدرولیکی پمپ داشته و همچنین پرهها
و کانالی که سیال در داخل آن جریان دارد به نحوی طراحی
شده که قسمتهایی که احتمال ایجاد جریانهای برگشتی،
حبس شدن سیال و سکون سیال در آن وجود دارد ،به حداقل
رسیده است .مشخصات هندسی پمپ طراحی شده و پمپ مرا
در جدول ( )4ارائه شده است .با توجه به اینکه تمامی اطلاعات
پمپ مرا در دسترس نبوده ،بعضی از پارامترهای هندسی پمپ
طراحی شده به صورت آزمون و خطا به دست آمده است.

ج

شکل ( -)3الف) نمای کلی پرهی طراحی شده ،ب) مقطع برش
خوردهی پره ،ج) پره بدون پوشش بالایی

 -3-3معادلات حاکم
معادلات حاکم بر مساله ،معادلات پیوستگی و مومنتم 4بوده که
به ترتیب در روابط ( )4و ( )8ارائه شدهاند [.]86
()4
()8

جدول ( -)3مشخصات هندسی پمپ طراحی شده و پمپ مرا
پمپ مرا

پمپ
طراحی شده

mm 96

mm 96

قطر لولهی ورودی []88

mm 5/4

mm 40

قطر لولهی خروجی []88

mm 5/9

mm 40

mm 4

mm 4

4

4

عرض کانال پره

عدم وجود اطلاعات

mm 9

مساحت کانال

عدم وجود اطلاعات

mm 80

پارامتر
قطر پره []81

ارتفاع کانال پره []81
تعداد کانالهای پره []81

لقی بین محفظه و پره

عدم وجود اطلاعات

mm 8

ارتفاع پره

عدم وجود اطلاعات

mm 80

سرعت دورانی

عدم وجود اطلاعات

rpm 4900

هد

عدم وجود اطلاعات

84

دبی

عدم وجود اطلاعات

نقطهی
طراحی

𝑢 ∇.
⃗ =0
𝑃
𝑢∇ + 𝜈∇.
⃗
𝜌

𝑢
𝑢∇ ⃗ .
∇⃗ = −

در این روابط P ،𝑢⃗ ،و  νبه ترتیب بیانگر بردار سرعت ،فشار و
ویسکوزیتهی سینماتیک 9هستند.
با توجه به اینکه معمولا سرعت در پمپها بالا بوده و جریان به
صورت مغشوش است ،باید شبیهسازی برای جریان مغشوش
انجام شود .برای مدلسازی جریان مغشوش از مدل کی-امگا
اساستی 8استفاده شده که روابط مربوط به آن در ادامه ارائه
شده است [ .]85لزجت سینماتیکی اغتشاش به صورت زیر
تعریف میشود.
()5

mmHg

L/min 9

𝑘 𝑎1
= 𝑇𝜈
) 𝑚𝑎𝑥(𝑎1 𝜔, Ω𝐹2

در این رابطه Ω ،بیانگر وریتسیتی است.
4

4

8

9

MERA
Shroud
5
SOLIDWORKS Premium 2015

Momentum
Kinematic Viscosity
8
K-𝜔 SST

Copyright © 2020 by ISBME, http://www.ijbme.org - All rights reserved
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

مجلهی مهندسی پزشکی زیستی ،دوره  ،45شماره  ،4زمستان 588 - 549 ،4556

همچنین انرژی جنبشی اغتشاش با رابطهی ( ،)4نرخ اتلاف
انرژی با رابطهی ( )9و ثابتها با روابط ( )80-8تعریف میشوند.
()4

𝑘𝜌𝜕
𝑖𝑢𝜕
𝜕
𝑘𝜕
𝑗𝑖𝜏 =
− 𝛽∗ 𝑘𝜔 +
) 𝑇𝜈 𝑘𝜎 [(𝜈 +
]
𝑡𝜕
𝑗𝑥𝜕
𝑗𝑥𝜕
𝑗𝑥𝜕

()9

𝛾 𝜔𝜌𝐷
𝑖𝑢𝜕
𝑗𝑖𝜏 =
− 𝛽𝑘𝜔2
𝑡𝐷
𝑡𝜈
𝑗𝑥𝜕
𝜕
𝜔𝜕
+
) 𝑇𝜈 𝜔𝜎 [(𝜈 +
]
𝑗𝑥𝜕
𝑗𝑥𝜕
𝜔𝜕 𝑘𝜕 1
+ 2(1 − 𝐹1 )𝜌𝜎𝜔2
𝑗𝑥𝜕 𝑗𝑥𝜕 𝜔
2

𝜈2√𝑘 500
∗ ( 𝑥𝑎𝑚[[ 𝐹2 = 𝑡𝑎𝑛ℎ
,
] ])
𝜔 𝛽 𝜔𝑦 𝑦 2

()8
()1
()6

𝐹1

4

𝑘 √𝑘 500𝜈 4𝜎𝜔2
∗ ( 𝑥𝑎𝑚[ 𝑛𝑖𝑚{{ = 𝑡𝑎𝑛ℎ
,
),
} }]
𝛽 𝜔𝑦 𝑦 2 𝜔 𝐶𝐷𝑘𝜔 𝑦 2
𝜔𝜕 𝑘𝜕 1
) , 10−20
𝑖𝑥𝜕 𝑖𝑥𝜕 𝜔

()5
()40

𝐶𝐷𝑘𝜔 = max (2𝜌𝜎𝜔2

) ϕ = 𝜙1 𝐹1 + 𝜙2 (1 − 𝐹1
𝛽1 𝜎𝜔1 𝑘 2
−
∗𝛽
∗𝛽√

= 𝛾1

()44

𝛼1 = 0.31

()48

𝛽 ∗ = 0.09

()45

3
40

()44

𝛽2 = 0.0828

()49

𝛽2 𝜎𝜔2 𝑘 2
−
∗𝛽
∗ 𝛽√

= 𝛽1

= 𝛾2

()48

𝜎𝑘1 = 0.5

()41

𝜎𝑘2 = 1

()46

𝜎𝜔1 = 0.5

()45

𝜎𝜔2 = 0.856

()80

𝑘 = 0.41

نرمافزار انسیس سیافایکس 4استفاده شده است .از این نرمافزار
به دلیل توانایی آن در تحلیل جریان در پمپها ،به طور گسترده
در زمینهی دستگاههای کمکی قلب استفاده میشود [.]58-50
در این مقاله از روش حجممحدود برای گسستهسازی معادلات
و از روش ضمنی برای حل معادلات استفاده شده است .در سال
 8041سازمان غذا و دارو ( )FDAبا توجه به عدم وجود روش
اعتبارسنجی استاندارد در مطالعات عددی تجهیزات کمکبطنی
و نیز ترغیب محققان به استفاده از مدلهای عددی جهت
پیشبینی الگوهای جریان و خونکاوی در پمپهای
کمکبطنی ،به جمعآوری نتایج حاصل از شبیهسازی بیش از
 80گروه تحقیقاتی مستقل در زمینهی پمپهای کمکبطنی
اقدام نمود .در این مطالعه به ارائهی گزارشی از یافتههای اخیر
سازمان  FDAپرداخته شده که جزئیات شبیهسازی عددی
مربوط به پمپی که از طرف این سازمان به عنوان پمپ معیار
معرفی شده است را شامل میشود .نتایج حاصل از این پژوهش
نشان میدهد که در  %91از شبیهسازیهای عددی ،مقادیر هد
تولیدی توسط پمپ در محدودهی یک انحراف معیار از متوسط
اندازهگیری شده قرار داشته و بیشترین اختلاف بین سرعتهای
محاسبه شده به روش  CFDو مقادیر اندازهگیری شده به کمک
سرعتسنجی تصویری ذرات 8در نواحی جدایش جریان در
دیفیوزری که در خروجی پمپ قرار گرفته ،گزارش شدهاست
[.]55
همچنین طبق استاندارد  ISO-14705-8استفاده از  CFDدر
مرحلهی طراحی پمپ و به منظور سنجش تغییرات نسبی بین
طراحیها توصیه شده است [.]54
 -3-1-3شرایط مرزی

از این معادلات در کنار معادلات مومنتم برای استخراج
ویژگیهای جریان توربولانس استفاده میشود.

 -1-3شبیهسازی عددی
امروزه با توجه به هزینههای بالای ساخت و همچنین زمانبر
بودن انجام آزمایشها ،از شبیهسازی عددی برای تحلیل مباحث
مهندسی استفاده میشود .در این پژوهش برای شبیهسازی از
ANSYS CFX 17.0
Particle Imaging Velocitimetry

545

4

با توجه به بالا بودن نرخ برش در پمپهای قلب ،فرض نیوتنی
بودن خون ،فرض قابل قبولی است [ .]58 ،59شرط مرزی به
صورت فشار ورودی–دبی خروجی میباشد .در این شبیهسازی
از آن جا که فشار ورودی به پمپ از بطن راست است ،فشار
ورودی پمپ برابر با فشار داخل بطن راست ( 9میلیمتر جیوه)
و شرط مرزی خروجی برای پمپ به صورت  9لیتر بر دقیقه در
نظر گرفته شده است .لازم به ذکر است که خون داخل پمپ به
صورت یک سیال نیوتنی ،چگالی آن برابر با  4090کیلوگرم بر
مترمکعب و ویسکوزیتهی دینامیکی 5آن برابر با 0/005
پاسکالثانیه در نظر گرفته شده است [.]81
Dynamic Viscosity

5

8
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 -3-1-3شبکهبندی
در شبکهبندی قلمرو سیال درون پمپ ،دو ناحیهی پره و
حلزونی برای این پمپ در نظر گرفته شده و هر کدام به صورت
جداگانه شبکهبندی شده است .با توجه به هندسهی پیچیدهی
پرهها ،المان تولید شده از نوع ساختار نامنظم ،خطی و
چهاروجهی 4بوده که در شکل ( )8نشان داده شده است .برای
جلوگیری از انجام محاسبات زمانبر و اضافی و همچنین ایجاد

دقت کافی در محاسبات ،استقلال حل از تعداد شبکه انجام شده
است .به نحوی که ابعاد المانها در هر مرحله کاهش و تعداد
شبکه افزایش داده شده و در نهایت با مقایسهی پارامترهای
مهم در طراحی پمپ ،شبکهبندی مدل سوم انتخاب شده است.
پس از مرحلهی سوم ،افزایش تعداد شبکه تاثیر چندانی در حل
نداشته و درصد خطای پارامترهای مختلف کمتر از  %8/9است.
نتایج این مقایسه در جدول ( )8ارائه شده است.

شکل ( -)3شبکهبندی مربوط به قلمرو سیال ،الف) پره ،ب) محفظهی حلزونی
جدول ( -)3نتایج استقلال حل از شبکه
فشار متوسط خروجی
()Pa

سرعت متوسط در خروجی
()m/s

حداکثر تنش برشی
()Pa

خطای
فشار

خطای
سرعت

خطای تنش
برشی

اول

4984158

4558

4/858

808/9

0/04

0/005

0/44

دوم

4588594

4585

4/86

414/4

0/09

0/05

0/01

سوم

8450068

9809

4/55

484/9

0/084

0/04

0/04

چهارم

8945464

9588

4/548

484

مدل

تعداد
المان

برای جلوگیری از انجام محاسبات اضافی ،با مشاهدهی فشار
خروجی پمپ در طول حل ،پس از رسیدن فشار خروجی به
یک حالت پایا ،اجرای محاسبات متوقف شده است .در این
پژوهش حل تا تکرار  4000ادامه پیدا کرده که در این تکرار
فشار خروجی پمپ پایا شده است (شکل .)5

شکل ( -)1نتایج مربوط به فشار خروجی در هر تکرار
Tetrahedral

 -4-3آسیبهای خونی
یکی از اساسیترین آسیبهای خونی که پیشتر به آن اشاره
شد ،خونکافت است که تابعی از تنش برشی و زمان قرارگیری
تحت تنش برشی میباشد .تنش برشی رابطهی مستقیمی با
سرعت دورانی پمپ دارد به طوری که با افزایش سرعت ،تنش
برشی نیز افزایش مییابد .از طرفی هندسهی پمپ نیز در ایجاد
مکانهایی با تنش برشی بالا موثر است به خصوص قسمتهایی
از پمپ که ضخامت سیال در آن نقطه کم بوده و یا سیال میان
دو مرز ساکن ،در حال حرکت باشد که این شرایط ممکن است
باعث پارگی گلبولهای قرمز شود.
روابط متعددی برای بیان ارتباط بین تنش برشی ،خونکافت و
زمان ارائه شده که مشهورترین آنها مدل توانی بوده که با توجه
به نتایج آزمایشها ،ضرایب متفاوتی برای آن ارائه شده است.

4
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در این مقاله برای انجام شبیهسازی از مدل توانی
استفاده شده است .این مدل به طور گسترده در مقالات متعددی
مورد استفاده قرار گرفته است و مطابق رابطهی ( )84تعریف
میشود [.]59 ،84
()84

1.991

∆𝑡 0.765



𝑏𝐻∆
× 100 = 1.8 × 10−6
𝑏𝐻

 -1نتایج
در این بخش نتایج به دست آمده از شبیهسازی پمپ خون
پیشنهادی ارائه شده و عملکرد آن با دو پمپ دیگر مورد
مقایسه قرار گرفته است.

 -3-1عملکرد هیدرولیکی

= )𝐻𝐼(%

در این شبیهسازی  Δtزمان ماندگاری HI(%) ،شاخص
خونکافت (بیانگر درصد هموگلوبین آزاد شده  ΔHbبه کل
هموگلوبین موجود در خون  )Hbو  τتنش برشی اسکالر است
که شامل تنش برشی لزج و رینولدز بوده و به صورت زیر تعریف
میشود [.]59
1

()88

584

2
1
2
] 𝜏 = [ ∑(𝜏𝑖𝑖 − 𝜏𝑗𝑗 ) + ∑ 𝜏𝑖𝑗 2
6

در این شبیهسازی از روش لاگرانژی به منظور اندازهگیری
خونکافت استفاده شده است .به طوری که با جایگذاری
تنشهای لحظهای و زمان ماندگاری در رابطهی ( )84و
انتگرالگیری از آن در مسیر یک خط جریان ،مقدار شاخص
خونکافت محاسبه میشود.

نمودار هدر دبی در دورهای مختلف برای پمپ طراحی شده و
پمپهای مرا و سنتریمگ (نوعی پمپ خون گریز از مرکز برای
استفاده در بطن) در شکل ( )4نمایش داده شده است .مشاهده
میشود که پمپ طراحی شده در سرعت دورانی  4900دور بر
دقیقه و فشار  85میلیمتر جیوه میتواند دبی  9لیتر بر دقیقه
را تامین کند که برای بطن راست مناسب است .با مقایسهی هد
تولیدی پمپ طراحی شده و پمپ مرا در سرعت دورانی 8000
دور بر دقیقه مشاهده میشود که دادههای مربوط به هد و دبی
دو پمپ همخوانی خوبی با هم داشته و اختلاف دبی پمپ
طراحی شده و پمپ مرا کمتر از  %9است .از طرف دیگر مشاهده
میشود که پمپ طراحی شده در دبی بالاتر از  4لیتر بر دقیقه
نسبت به پمپ سنتریمگ عملکرد بهتری داشته است .با توجه
به موارد ذکر شده میتوان گفت که نتایج عددی به دست آمده
اعتبارسنجی شده است.

شکل ( -)4نمودار هد-دبی برای دورهای مختلف

 -3-1خطوط جریان
توزیع خطوط جریان برای پمپ طراحی شده در شکل ()9
نمایش داده شده است .مشاهده میشود که فقط در قسمت
خروجی پمپ (لولهی رانش) بینظمیهایی در جریان وجود
دارد که با فلش نشان داده شده است .در حالی که در سایر نقاط
خطوط جریان تقریبا منظم بوده و جریانهای چرخشی به ندرت
Heusre

دیده میشود .هر چه خطوط جریان منظمتر باشند ،عملکرد
هیدورلیکی پمپ بهتر بوده و میزان افت ناشی از جریانهای
چرخشی کمتر میباشد .از طرف دیگر کاهش جریانهای
چرخشی ،زمان ماندگاری خون در داخل پمپ را کاهش داده
که این پدیده از چالشهای مهم در طراحی پمپهای کمکی
بطن به شمار میرود.

4
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شکل ( -)3توزیع خطوط جریان در پمپ

 -1-1آسیبهای خونی

شدن پلاکها و به تبع آن تجمع پلاکها بالا است .تنش برشی
میانگین و زمان ماندگاری میانگین برای  500خط جریان برابر
با  51پاسکال و  0/6ثانیه به دست آمده است که با توجه به
محدودهی ارائه شده در کتاب برنزینو ،از نظر ایجاد ترمبوسیز
در محدودهی امن قرار دارد [.]44

نمودار شاخص خونکافت بر حسب سرعتهای دورانی مختلف
در شکل ( )8نشان داده شده است .این نتایج با متوسطگیری
روی تعداد خطوط جریان (شامل  800 ،400و  500خط
جریان) به دست آمده است .مشاهده میشود که در سرعت
دورانی  4900دور بر دقیقه شاخص خونکافت برابر با
 0/00454است .برای مقادیر شاخص خونکافت کمتر از 0/08
میتوان گفت که پمپ از نظر آسیب خونی در ناحیهی امن قرار
دارد [ .]56همچنین شاخص خونکافت در این مقاله در مقایسه
با پمپهای محوری طراحی شده کمتر است [.]55

الف

شکل ( -)6نمودار شاخص خونکافت برای دورهای مختلف

ب

با توجه به تاثیر عوامل مختلف مانند تغییرات شیمیایی خون و
تغییرات در ترکیبات خون بر ایجاد ترمبوسیز ،تعیین نقاط دقیق
ایجاد ترمبوسیز نیازمند انجام آزمایشهای تجربی است اما
طبق بازهی ارائه شده در مرجع [ ،]40نقاطی با تنش برشی
کمتر از  4پاسکال از نقاط محتمل برای ایجاد ترمبوسیز به شمار
میروند .همچنین در تنشهای برشی بالاتر از  5پاسکال ،فاکتور
ون ویلبراند شکسته شده و در تنشهای برشی بالاتر از 90
پاسکال ،پلاکها فعال شده و منجر به تجمع پلاکها و ایجاد
ترمبوسیز میشود .نقاط دارای تنش برشی بالاتر از  90پاسکال
در شکل ( )1نشان داده شده که در این نقاط احتمال فعال

شکل ( -)7نقاط دارای تنش برشی بالای  90پاسکال،
الف)پره ،ب) محفظهی حلزونی

 -4-1بردارهای سرعت
بردارهای سرعت روی پره در شکل ( )6ارائه شده است که
جریان تقریبا یکنواختی را نشان میدهند .در قسمت خروجی
کانالها در قسمت برش رو به جلو (با فلش نمایش داده شده
است) نشانههایی از جریانهای گردابی مشاهده میشود.
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محفظهی حلزونی (نقطهی اتصال لولهی رانش با محفظهی
حلزونی) و نقطهی اتصال لولهی مکش با محفظهی حلزونی،
تنش برشی نسبت به سایر قسمتهای پمپ و مقادیر میانگین،
بالاتر است .همچنین مشاهده میشود که تنش برشی در
برشهای خروجی کانال نسبت به سایر نقاط کمتر است.

شکل ( -)1بردارهای سرعت روی پره

 -3-1توزیع فشار
توزیع فشار روی پره و محفظهی حلزونی در شکل ( )5نشان
داده شده است .مطابق انتظار ،توزیع فشار در جهت شعاعی پره
و محفظهی حلزونی پمپ افزایش میباید.

شکل ( -)31تنش برشی روی :الف) پره ،ب) محفظهی حلزونی
شکل ( -)3توزیع فشار ،الف) پره ،ب) محفظهی حلزونی

از نمای بالا ،ج) خروجی محفظهی حلزونی از نمای بالا و روبهرو

 -4نتیجهگیری و بحث

 -6-1توزیع تنش برشی
توزیع تنش برشی روی پره و محفظهی حلزونی پمپ در شکل
( )40نشان داده شده است .مشاهده میشود که تنش برشی در
اکثر قسمتهای پمپ پایین است .میانگین تنش برشی در پره
برابر با  51پاسکال و در محفظهی حلزونی برابر با  45پاسکال
است .در قسمتهای ورودی پره (محل شروع کانالها) ،خروجی

در این مقاله یک پمپ کمک بطنی گریز از مرکز برای بطن
راست با تمرکز روی هندسهی پره طراحی شده است .نتایج به
دست آمده حاکی از آن است که پمپ در سرعت  4900دور بر
دقیقه توانایی تولید فشار  85میلیمتر جیوه و دبی  9لیتر بر
دقیقه را داشته که در محدودهی فیزیولوژیکی برای جریان ریوی

Copyright © 2020 by ISBME, http://www.ijbme.org - All rights reserved
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

584

رضا صاحبی کوزهکنان :طراحی و شبیهسازی پمپ گریز از مرکز کوچک کمک بطنی راست

قرار دارد .با توجه به نمودار عملکرد هیدرولیکی این پمپ ،در
سرعت دورانی بالاتر از  4900مقادیر فشار و دبی از  89میلیمتر
جیوه و  9لیتر بر دقیقه بالاتر رفته که به ترتیب باعث ایجاد
فشار خون در شریان ریوی و پر شدن خون در ریهها شده و از
این رو استفاده از این پمپ در سرعت دورانی بالاتر از 4900
دور بر دقیقه برای بطن راست توصیه نمیشود.
با توجه به بردارهای سرعت در پره ،جریان در اکثر قسمتها
منظم بوده و فقط در قسمت خروجی پرهها گردابی است (به
دلیل هندسهی خروجی پره) که این قسمت از جمله نقاط
محتمل برای ایجاد ترمبوسیز میباشد .با توجه به نمودار توزیع
تنش برشی در پره و مقدار میانگین تنش برشی ،در مواردی که
تنش برشی روی پره کمتر از  490پاسکال باشد ،خونکافت به
ندرت اتفاق افتاده [ ]48و در نتیجه میتوان گفت که هندسهی
پرهی طراحی شده از نظر مقدار تنش برشی مناسب میباشد.
شاخص خونکافت برابر با  0/00445است که از نظر آسیب
خونی در محدودهی ایمن قرار دارد [ ]56اما با توجه به مقدار
میانگین تنش برشی روی پره ،انتظار میرفت که مقدار این
شاخص کمتر باشد .با بررسی خطوط جریان و بردارهای سرعت
در محفظهی حلزونی و خروجی پمپ ،بینظمیهایی در جریان
مشاهده شده که باعث افزایش زمان ماندگاری خون در پمپ
شده است .همچنین با بررسی توزیع تنش برشی در محفظهی
حلزونی مشاهده شده که تنش برشی در قسمت خروجی پمپ
نسبت به پره بالاتر است .با توجه به موارد ذکر شده ،مقدار بالای
خونکافت میتواند ناشی از هندسهی خروجی پمپ باشد.
قسمت خروجی پمپ که بینظمیهایی در آن مشاهده شده و
تنش برشی در آن بالاتر از  90پاسکال است ،از نواحی محتمل
برای ایجاد ترمبوسیز میباشد اما در مجموع تعداد این نواحی
کم بوده و میتوان گفت که پمپ از نظر ایجاد ترمبوسیز در
محدودهی ایمن قرار دارد.
وجود جریان پیوسته در این نوع پمپها میتواند باعث ایجاد
مشکلاتی مانند سفتی عروق و خونریزی در ارگانهای داخلی
شود .در پژوهشهای آتی میتوان با ایجاد جریان ضربانی در
این پمپها از طریق تغییر الگوی سرعت دورانی پمپ (الگوی
مستطیلی ،ذوزنقهای و سینوسی) عوارض ناشی از جریان
پیوسته را کاهش داد [ .]45 ،84همچنین برای کاهش تنش
برشی و خونکافت میتوان در پژوهشهای بعدی هندسهی
محل اتصال لولهی رانش به محفظهی حلزونی را تغییر داده و
بهبود بخشید .طراحی هندسهی این قسمت باید به گونهای
باشد که خطوط جریان به راحتی هندسهی مورد نظر را طی
کرده و کمتر دچار بینظمی شوند ،که این مورد باعث کاهش

زمان ماندگاری خون در پمپ و به تبع آن کاهش احتمال ایجاد
ترمبوسیز میشود .همچنین پیشنهاد میشود که تا حد امکان
قسمتهای زاویهدار در محل اتصال لولهی رانش به محفظهی
حلزونی کاهش داده شود.
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