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چكيده :جريان خون و خون رساني به بافتهاي گوناگون بدن ،در زمرهي حياتي ترين فرايندها در بدن موجودهاي زنده
ميباشد .سرعت و فشار خون در رگها افزون بر توانايي پمپاژ قلب ،به قطر رگ ،انعطاف پذيري ،گرفتگي و يا
نبود گرفتگي رگها نيز بستگي دارد .بررسي رفتار و چگونگي حرکت سيال درون رگها به طور معمول با استفاده از
روشهاي پزشکي انجام مي پذيرد .با اين وجود ،پيشرفت روشهاي محاسباتي ،امکان بررسي پديدههاي گوناگون
از جمله چگونگي حرکت خون در رگها را ميسر مي سازد .در اين پژوهش ،با استفاده از ديناميک سياالت محاسباتي (،)CFD
يک رگ خوني با ديواره سخت و گرفتگي متقارن مورد بررسي قرار گرفته است .معادلههاي حاکم بر سرعت
حرکت خون ،تنشهاي وارده بر ديواره رگ و چگونگي عبور گلبولهاي قرمز در دو حالت عادي و با حضور لخته
مورد بررسي قرار گرفته است .نتيجههاي شبيهسازي نشان ميدهد که حضور لخته در خون ،به شدت سرعت ،فشار
و تنش را بهويژه در محل گرفتگي افزايش مي دهد که اين امر مي تواند منجر به آسيب ديدن يا پارگي رگ
در محل گرفتگي شود.
واژههاي كليدي :رگ؛ گرفتگي؛ لخته؛ تنش.
KEYWORDS: Vessel; Stenosis; Clot; Shear stress.

مقدمه

در سالهاي اخير ،روشهاي محاسبههاي رياضي به طور گستردهاي
براي شبيه سازي عملکرد ارگانهاي داخلي بدن مورد استفاده
قرار گرفته است که بر مبناي اين محاسبهها ،دستگاههاي پزشکي
مورد استفاده در پيش بيني يا مداواي بيماريها به سرعت تکامل
يافتهاند ]3ـ [1؛ تا جايي که هم اکنون برخي جراحيهاي حساس،
با کنترلگرهاي کامپي وتري ،دقيق تر انجام ميگيرد ] 6ـ .[4
افزون بر اين ،با استفاده از روشهاي محاسباتي ،جريان خون
در رگها و چگونگي خونرساني به بافتهاي بيمار يا مستعد بيماري
*عهده دار مکاتبات
کوتاه پژوهشي

شبيه سازي شده است ]11ـ .[7شبيهسازي رگهاي خوني به دو روش
انجام ميگيرد .در روش اول فرض ميشود که رگ از ديواره
محکم و غير قابل انعطاف تشکيل شده است و در برابر تغييرهاي
فشار و دما ،واکنشي نشان نميدهد ]11ـ[11؛ در حالت انعطاف پذير،
ديواره رگ تحت تأثير تغييرهاي فشار ميتواند تغيير شکل دهد.
با وجود دقيقتر بودن روش دوم ،تقريب ديواره رگ به صورت
انعطاف ناپذير براي پيش بيني نحوه حرکت خون به صورت
گسترده در شبيهسازيها استفاده شده است .دليل آن پيچيده بودن
+E-mail: F.Bahadori@che.uut.ac.ir
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شبيه سازي همزمان جريان خون و تغيير شکل ديواره ميباشد.
وجود انشعابها در رگها پيچيدگيهاي شبيهسازي را افزايش
ميدهد ]11ـ .[16افزون بر اين ،سرعت حرکت خون در رگهاي کوچک
تحت تأثيرتغيير شکل ديواره ،به صورت چشمگيري تغيير نميکند ].[01
با اين وجود ،تغيير شکل رگهاي بزرگ مانند آئورت بر سرعت
حرکت خون تاثير گذار ميباشد ]03ـ .[01افزون بر اين ،در صورت
وجود تنگي شديد در رگ ،ديواره قادر به حرکت نخواهد بود ].[04
نظر به اهميت رگهاي بزرگ مانند آئورت در خون رساني ،وجود
گرفتگي جزئي در اين رگها ممکن است عمليات خون رساني را
با مشکل روبه رو کرده و سالمت فرد به خطر بيفتد .همچنين؛
حضور لخته در جريان خون مي تواند به ديواره رگ تنش برشي
چشمگيري وارد کند و بخشي از ديواره رگ دچار آسيب ديدگي و
تخريب شود .حضور توامان گرفتگي در رگ و وجود لخته در خون
در رگهاي بزرگ ميتواند مشکل دوچنداني ايجاد نمايد .در اين پژوهش،
يک رگ با ديواره انعطاف ناپذير که در يک بخش داراي گرفتگي
متقارن مي باشد ،شبيه سازي شده و سرعت حرکت خون ،تنش هاي
وارده بر ديواره رگ و نحوه عبور گلبولهاي قرمز در دو حالت عادي و
با حضور لخته مورد بررسي قرار گرفته است.
بخش نظری
معادلههای حاکم

به منظور بررسي روابط حاکم بر سرعت خون و تنشهاي
برشي وارده از معادله هاي پيوستگي ناوي ر  -استوکس استفاده
شده است .فرض شده که خون سيالي تراکم ناپذير ميباشد (]:)[01
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که در آن u ،و  vمولفه هاي سرعت ρ ،چگالي خون،
 Pفشار خون t ،زمان و  τتنش برشي مي باشد .تنش برشي بهصورت زير
تعريف مي شود:
() 4

223

  u  
 xy   yx   


 y x 
u

xx  2
,  yy  2
x
y

دوره  ،63شماره 3693 ،6

روش حل

به منظور بررسي حرکت خون و لخته در رگ داراي گرفتگي
جزيي ،يک رگ به قطر  6ميليمتر و طول  11سانتيمتر انتخاب
شد .در فاصله  4سانتيمتري از ورودي اين رگ يگ گرفتگي
متقارن به قطر  0ميليمتر وجود دارد .هندسه رگ مورد نظر توسط
نرم افزار گمبيت توليد شد .گسستهسازي هندسه ايجاد شده
توسط مشهاي مستطيلي به تعداد  1190عدد انجام گرفت.
ساختمان رگ بهصورت دوبعدي و متقارن در نظر گرفته شد .براي
تمام ديواره ها شرط  ،Wallبراي ورودي  Velocity inletو براي
خروجي  Pressure Outletاعمال شد .شکل  1هندسه رگ ئ
شرايط مرزي و ويژگيهاي آن را نشان مي دهد.
پس از ايجاد هندسه ،ساختمان رگ شبيه سازي شده به نرم افزار
فلوئنت ارسال شد تا حرکت خون درون رگ دچار گرفتگي جزيي
شبيه سازي شود .به اين منظور ،در مرحله اول خون بدون حضور
لخته وارد رگ شده و حرکت آن مورد بررسي قرار گرفت.
در مرحله دوم خون داراي  1/11 %لخته خون ،وارد رگ شده و
حرکت ،توزيع غلظت و ميزان تنش هاي وارده بر ديواره مورد بررسي
قرار گرفت .سرعت ورودي در هر دو حالت برابر  1/0متر بر ثانيه
بوده است .در اين مدل سازي ،خون يک سيال نيوتوني با گرانروي
 1/14 Pa.sو دانسيته  1101 kg/m3در نظر گرفته شده است.
قطر ذرههاي لخته نيز  01ميکرون ،چگالي  1131 kg/m3و گرانروي
 1/11 Pa.sدر نظر گرفته شده است ].[06 ،07
نتيجه ها و بحث

شکل  0تغييرهاي سرعت را درون رگ نشان ميدهد .همانگونه
که از شکل  0مشخص است سرعت جريان در قسمت تنگي مجرا
به صورت چشمگيري افزايش يافته است .دليل اين امر ،عبور شدت جريان
مشخص از يک مجراي باريک تر ميباشد .شکل  3پروفيل سرعت را
در خط مرکزي يک رگ داراي گرفتگي نشان ميدهد .همانگونه که
انتظار ميرود ،در قسمت گرفتگي ،به دليل کاهش سطح مقطع عبور
جريان ،سرعت حرکت خون به شدت افزايش مييابد .اين امر تا زماني
درست است که گرفتگي کامل ايجاد نشده و خون قادر به عبور از محل
گرفتگي باشد .افزون بر اين ،شکل  3نشان مي دهد که پس از عبور
از محل گرفتگي ،سرعت سيال تا حد زيادي به مقدار اوليه آن باز ميگردد
که با توجه به اتالفهاي صورت گرفته در محل گرفتگي ،مقدار سرعت،
اندکي کاهش مييابد .اين کاهش براي حالتي که لختگي در خون
وجود دارد ،بيشتر ميباشد.
کوتاه پژوهشي
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ورودي

گرفتگي
خروجي

6 mm

4 mm

6 mm
شکل 3ـ شمای رگ شبيه سازی شده.

شکل 2ـ پروفيل سرعت در يک رگ دارای گرفتگي.
پروفيل سرعت
1/2
1/3

بدون حضور لخته

1/4
1/6
1/2

سرعت (متر بر ثانيه])

با حضور لخته

1/2

1/3
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شکل 6ـ پروفيل سرعت در خط مرکزی رگ.

شکل  4و شکل  1تغيير فشار در طول رگ را نشان ميدهند.
واضح است که چون در قسمت تنگ رگ سرعت افزايش مي يابد
افت فشار چشمگيري ديده ميشود با توجه به اينکه رگ نميتواند
همه افت فشار ايجاد شده را بازيابي کند ،فشار خون پس از

کوتاه پژوهشي

گرفتگي کمتر از فشار پيش از گرفتگي ميباشد .مقايسه شکل  4و
شکل  1نشان ميدهد که زماني که لخته در خون وجود داشته باشد؛
نمي تواند براحتي از محل گرفتگي عبور کند و فشار خون پيش از
گلوگاه افزايش مييابد .مسلماً در صورتي که اندازه لخته در حدي
باشد که نتواند از گلوگاه عبور کند ،فشار وارده افزايش چشمگيري
خواهد داشت.
شکل  6تغييرهاي تنش را نشان ميدهد .همانگونه که
مشخص است تنش ،روند تغييرهاي سرعت را دنبال ميکند .در قسمت
تنگي چون ميزان بزرگي سرعت يکسان ،ناگهان افزايش مييابد؛
درنتيجه گراديان سرعت نيز بيشتر ميشود و بزرگي تنش نيز
افزايش مييابد .همچنين ديده ميشود که در صورت حضور لخته خون،
تنش وارده بر ديواره رگ بويژه در محل گرفتگي افزايش مي يابد.
با توجه به نتيجههاي ارايه شده مشخص است که سرعت
جريان در قسمت تنگي مجرا به دليل عبور شدت جريان مشخص
از يک مجراي باريکتر ،افزايش مييابد .پس از عبور از محل گرفتگي،
با توجه به اتالفهاي صورت گرفته ،مقدار سرعت تا حدي کاهش مييابد.
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شکل 4ـ پروفايل فشار در يک رگ دارای گرفتگي بدون حضور لخته.

شکل  2ـ پروفايل فشار در يک رگ دارای گرفتگي با حضور لخته.

اين نتيجهها با نتيجههاي فيگورا( )1و همکاران ] [09و وينل( )0و
همکاران ] [01همخواني دارد .افزون بر اين ،در صورتي که تنگي
مجرا اجازه حرکت به خون را بدهد ،چه در حالت عادي و چه با حضور
لخته ،بيشينه سرعت در محل گرفتگي اتفاق ميافتد .روشن است اگر
قطر لخته يا گلبولهاي قرمز بزرگتر از قطر مجرا باشد ،انسداد
ايجاد شده و سرعت به شدت کاهش پيدا کرده و اثر آن بهصورت
فشار ظاهر ميشود.
تنش برشي به علت گراديان سرعت بوجود مي آيد .بنابراين
روشن است که در نقاط ابتدايي رگ که به علت ورود به سامانه
تغييرهاي سرعت ايجاد ميشود و در محل گرفتگي بيشترين تنش
برشي را داشته باشيم .اين نتيجهها با نتيجههاي لي و همکاران ][01
همخواني دارد .اين امر با حضور لخته در خون تشديد ميشود.

در اين مقاله ،با استفاده از ديناميک سياالت محاسباتي
يک رگ خوني با گرفتگي متقارن مورد مطالعه قرار گرفت .به اين منظور،
شبيهسازي در دو مرحله انجام گرفت :در مرحله اول خون بدون
حضور لخته وارد رگ شده و حرکت آن مورد بررسي قرار گرفت.
در مرحله دوم خون داراي لخته ،وارد رگ شده و حرکت ،توزيع
غلظت و ميزان تنشهاي وارده بر ديواره مورد بررسي قرار گرفت.

)2( Dzwinel

)1( Figueroa
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به گونه اي که مقدار تنش برشي بهويژه در محل گرفتگي افزايش
مي يابد .با توجه به اينکه تنش برشي از جنس فشار ميباشد و
بيشينه مقدار آن به ديواره ها وارد مي شود ،با افزايش آن احتمال
پارگي رگ افزايش مي يابد.
نتيجهگيری
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ميدهد که اين امر ميتواند منجر به آسيب ديدن يا پارگي رگ
.در محل گرفتگي شود
فهرست نمادها
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. ـ تنش وارده بر ديواره رگ از طرف خون3 شکل

،نتيجههاي شبيهسازي نشان ميدهد که حضور لخته خون
 فشار و تنش را بهويژه در محل گرفتگي افزايش،پروفايل سرعت
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