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 چکیده 

 سالمت جدی تهدید که.  رود می شمار به جهان در انسان میر و مرگ اصلی علل از یکی عروق و قلب بیماری

 می تجمع انسان بدن های سرخرگ رد مواد سایر و چربی رسوبات بیماری این در.  باشد می انسان عمومی

 استفاده بیماری این درمان های روش از یکی. گردد می دشوار خون جریان عبور و شود می آنها تنگی موجب.یابد

 ی پدیده استنت از استفاده اساسی مشکالت از یکی و باشد می عروق تنگی داشتن نگه باز جهت  استنت کاشت از

 خون جریان و رود می باال رگ در لخته ایجاد امکان است رگ در استنت حضور از ناشی(  لخته ایجاد) ترومبوز

 یک اثرات مقایسه و تحلیل و  خون جریان الگوی عددی بررسی دارد وجود استنت گیری قرار محل در متالطم

 از متری میلی ۸ و ۵/۶ و ۵ طولهای با دار استنت کرونری عروق در بعدی سه صورت به استنت هندسی مدل

 ثانیه بر متر ۳۵۱/۰خون سرعت باشد می پروژه این اهداف از  محاسباتی سیاالت دینامیک از استفاده با و ستنتا

 دیواره برشی تنش و رگ انتهای و ابتدا در خون سرعت مشخصات. است شده نظرگرفته در ها استنت برای

 غیر صورت به ناپذیر تراکم ریانج فرض با سازی شبیه این در خون جریان الگوی. گردد می مقایسه و محاسبه

 رایج به شبیه استنت ی هندسه شود می گرفته نظر در استنت برای صلب مرزی شرایط شود می بررسی نیوتنی

 الگوی به وابستگی علت به مختلف های شریان برای مختلف های هندسه و است شده استفاده پرکاربرد نوع ترین

 ۸ استنت که شد حاصل نتیجه این. گیرد قرار استفاده مورد تواند یم  دیواره برشی تنش مقدار و خون جریان

را دارا می  استنتطول  ترین بهینه و سرعت نزدیک به سرعت مفروض برشی تنش میانگین کمترین با متر میلی

 باشد.

 دیواره برشی تنش -محاسباتی سیاالت دینامیک – جریان الگوی – استنت واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 ترین شایع .(Last J and Cummigs S,1993 )است جهان کشورهای اکثر در میر و مرگ علت ترین شایع عروقی قلبی بیماری

 مجرای اندازه ،رگ دیواره در پالک تشکیل آن در که است( شرایین تصلب)آترواسکلروز بیماری عروق و قلب سیستم بیماری

 در آن ٪۸۸ که است شده انسان میلیون ۳۶ مرگ موجب بیماری این(Glogov S et al,1998). دهد می کاهش را خون عبور

 بهداشت، جهانی سازمان بینی پیش طبق(Beyranvand MR LA et al,2011). شود می مشاهده توسعه حال در کشورهای

 های ماقدا پیشرفته، مراحل در(Peltonen M et al, 2000). بود خواهد ۸۰۸۰ سال در دنیا سراسر در میر و مرگ اصلی عامل

. شود می استفاده گرفتگی مداوای برای استنت کاشت و بالن با آنژیوپالستی پس، - بای جراحی عمل قبیل از ای ویژه بالینی

 مجدد، تنگی میزان کاهش با و دهند می افزایش را آنژیوپالستی عمل اطمینان ضریب شوند، می کاشته سادگی به ها استنت

 بیچیده ظاهری شکل که هایی ضایعه در ها استنت کاشت بالینی و آنژیوگرافی نتایج. هندد می افزایش را عمل بالینی موفقیت

 (Danenberg HD et al, 2002). است تر مطلوب بالون با آنژیوبالستی روش به نسبت(  متقارن غیر های پالک همانند) دارند

 دهند، می افزایش ها استنت در را مجدد تنگی ایجاد احتمال که عواملی. است مجدد تنگی ها، استنت کاشت مشکالت از یکی

 پوشانی هم بلند، های استنت ،(متر میلی ۱ از تر کوچک قطر با)کوچک های استنت استنت، چند کارگذاری دیابت، از عبارتند

 که یهنگام (Nicoud F et al, 2005). مزمن های بیماری در شریانی یا وریدی های پیوند در ها استنت کارگذاری ها، استنت

 اقدام مهمترین. دهد می نشان واکنش استنت دهنده تشکیل مواد به نسبت خون گیرد، می قرار شریان داخل در استنت یک

 جدید های روش از استفاده زایی، لخته میزان کردن محدود برای ها پالکت زدودن از عبارتند واکنش این با مقابله برای ها

 و استنت سطح و خون واکنش کردن بهینه برای سطح پرداخت اندوتلیال، های سلول به کاهش میزان آسیب استنت کاشت

 احتمال حال، این با. رگ اینتیمای الیه داخل در صاف های سلول مهاجرت کردن محدود منظور به تشعشعی های فرایند

 استنت کارایی امر این که است درصد ۵۰ از باالتر بیماران از بعضی در و درصد ۱۰ تا ۸۰ حدود در ها استنت در مجدد تنگی

 های جریان که داد نشان گرفت انجام ۸۰ ی دهه در که بسیاری تحقیقات (Najarian S et al, 2006). دهد می کاهش را

 با پائین دیواره برشی تنش دیگر طرف از اما ندارند آترومی پالکهای تشکیل در زیادی تاثیر باال ی دیواره برشی تنش و آشفته

 جریان سرعت جهته، یک جریان الگوی از انحراف قبیل از دینامیکی همو عوامل کلی طور به. است مرتبط کهاپال این تشکیل

 جریان سرعت چنانچه. هستند آترومی پالک تشکیل در اولیه عوامل از کم جرم انتقال و کم و نوسانی دیواره برشی تنش کم،

 به و شده کم مقدار نظر از نیز دیواره برشی تنش ،شود خارج هجهت یک الگوی از جریان و شده کم از رگ ناحیه یک در خون

 بعضی و یافته افزایش خون در موجود ذرات توقف زمان نواحی این در بود خواهد نوسانی تنش این نبودن جهته یک دلیل

 الیه به مونوسیتها چسبیدنلذا . کنند می پیدا را اندوتلیوم ی الیه به چسبیدن برای مناسب فرصت مونوسیتها جمله از ذرات

 . (Fauci et al,2013)دانست آترواسکلروز ایجاد در گام اولینرا می توان   اندوتلیوم ی

 ایجاد در نتیجه در و است وابسته برشی تنش به معکوس صورت به شده گذاری استنت عروق در اینتیما الیه رشد میزان 

 بر طول استنت تاثیر تعیین مطالعه این از هدف لذا، (La Disa JF Jr et al,2005). دارد اساسی نقش ها استنت مجدد تنگی

از بین سه طول  و انتخاب بهینه ترین طول استنت قلب کرونری رگ در استنت گیری قرار محل در خون جریان الگوی عملکرد

 .است مورد مطالعه

 
 

 روش تحقیق

ا استفاده از نرم افزار فرترن صورت گرفت و سپس با میلی متر ب ۸و  ۵/۶و  ۵برنامه نویسی شکل اولیه استنت با طول های 

فراخوانی در فضای نرم افزار گمبیت محاسبات دینامیکی و طراحی سه بعدی هندسه استنت و مش بندی استنت ها انجام داده 
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آن اقتباس شد و فایل خروجی جهت حل مسائل دینامیکی وارد فضای نرم افزار فلوئنت گردید و خروجی نتایج و کانتور ها از 

در این مطالعه، خون را به صورت سیال غیر نیوتنی با جریان آرام و تراکم ناپذیر و با  (Seyed Esmail razavi et al,2011). شد

میلی متر و  ۴رگ با قطر در نظر گرفتن شرط صلب بودن دیواره های رگ و در لوله با قطر ثابت و دایره ای شکل بنام 

 گرفته نظر در kg/ms ۱-۳۰×۵/۱=µلزجت و 3kg/m۳۰۵۰=ρشده است و چگالیدر نظر گرفته  mm ۱۵=Lطول

 در نظر گرفته شده است متر میلی ۰۷۵/۰ برابرهرسه استنت  برای ضخامت استنت و .(Marco Cavazzuti et al, 2010)شد

Rossella Balossino et al,2008).(شده است. بررسی عددی بصورت و محدود حجم روش از 

  یافته ها

هت بررسی الگوی جریان خون استنت ها درون رگ قرار داده شده است بعد از تحلیل مسئله، خروجی پروفیل سرعت به ج

میلی متر از دو حلقه  ۵استنت  .ی شده برای هر سه طول حاصل شده استصورت کانتور و با برش طولی در محل استنت گذار

چهار حلقه تشکیل شده است. چنانچه از مقایسه ی کانتورهای ر از میلی مت ۸میلی متر از سه حلقه و استنت  ۵/۶و استنت 

 ۳۵۱/۰با توجه به اینکه سرعت در نظر گرفته شده برای جریان خون را ( ۳در جدول )مشهود است  و سرعت میانگین سرعت

 ۸ه استنت در بین سرعت های بدست آمده برای سه طول مورد مطالع(Thomas Mucke et al, 2014). متر بر ثانیه است

 با (۸در جدول) همچنین .میلی متر نزدیک ترین مقدار نزدیک را در سرعت میانگین به سرعت ایده آل در این تحقیق را دارد

میلی متری  ۸مقایسه ی تنش برشی در تمام طول مورد مطالعه و تنش برشی میانگین، چنین به دست آمد که استنت 

  .((۸)جدول)کمترین تنش برشی را دارد
 

 

 

 

 
 

 میلی متری درون رگ ۵کانتور سرعت با استنت (۱)شکل 

 

 

 
 

 رگ درون متری میلی ۵/۶ استنت با سرعت کانتور(۲) شکل
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 رگ درون متری میلی ۸ استنت با سرعت کانتور(۳) شکل
 

 

 ( سرعت جریان خون در رگ استنت گذاری شده۱جدول)

 اندازه سرعت )متر بر ثانیه(

 از بعد وزنی میانگین حجم میانگین کل

 استنت

تدر محل استن وزنی میانگین حجم نتحجم میانگین وزنی قبل از است   طول استنت 

4۳4141۱۱/1  4۳4144۳4/1  4۳۱41444/1  4۳41۱111/1 میلی متر ۵   

4۳41۱14/1  4۳414۲1۳/1  4۳۱۱۳44/1  4۳41۱۲11/1 رمیلی مت ۵/۶   

4۳41۲1۳1/1  4۳4141۱1/1  4۳۱۱۳114/1  4۳41۳411/1 میلی متر ۸   

 

 
 ( تنش برشی دیواره در رگ استنت گذاری شده۲جدول)

 تنش برشی دیواره )پاسکال(

 از بعد وزنی میانگین حجم میانگین کل

 استنت

تدر محل استن وزنی میانگین حجم نتحجم میانگین وزنی قبل از است   طول استنت 

1۱1۳1۳1۳۱/1  144۲4۳4۱۱/1  14۱141111/1  1۱41۱1111/1 میلی متر ۵   

11۱14111۱/1  144۲41۱41/1  1441۱1۳۳1/1  1۱4۲414۳4/1 رمیلی مت ۵/۶   

141۳4141۳/1  144۳11۲11/1  144۲41۱41/1  1۱4۳14۳4/1 میلی متر ۸   

 
 

 

 

 ها و روابط ریاضیفرمول

        
خون خون مانند یک سیال غیر نیوتنی رفتار می کند یعنی ویسکوزیته آن با افزایش نرخ برش زیاد می شود. اثرات غیر نیوتنی 

 اهمیت بیشتری دارد.  > s۳۰۰(τ-1 پایین) و در نرخ برش   از یک دهم میلی متر در عروق خونی کوچکتر

 بیان توانی لزجت غیر نیوتنی، طبق رابطه زیر انجام می شود:

             /T0Te  1-nη = kγ     (۳ ) 
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 ابطه زیر مشخص شده است.را با استفاده ار ر  ηکه در فلوئنت می توان محدوده لزجت غیر نیوتنی 

         max< η /T0Te 1 -n<  η = kγmin η       (۸ ) 

 ۱۳۰تا  ۳را بین  γو  محدوده نرخ برشی  n=۶۱/۰و شاخص قانون توانی  k=۰۳۶۳/۰مقدار پارامترهای شاخص سازگاری 

 (A.G. Kanaris et al, 2012). مفروض گردید

.  

 گیریبحث و نتیجه

ن معیار ها برای مقایسه مدل های انجام شده نشان می دهد که این پدیده رابطه مستقیم با مقدار تنش ایجاد یکی از اصلی تری

شده بر روی رگ در اثر استنت گذاری دارد و هر چه جاگذاری یک استنت تنش بیشتری را بر روی رگ ایجاد کند، احتمال 

نتایج به دست آمده در این  (L Gu. Zhao et al,2010). آسیب رسیدن به رگ و در نتیجه گرفتگی مجدد بیشتر می شود

استنت، به دلیل ایجاد تنش های کمتر بر روی رگ، دارای احتمال گرفتگی مجدد کمتری در  سهتحقیق نشان می دهد که هر 

ه شده توسط مقایسه با دیگر استنت ها می باشند. این یافته مطابقت خوبی با نتایج به دست آمده از مطالعات کلینیکی ارائ

 .(A. Kastrati J et al,2000)انجام دادند بیانگر صحت نتایج تحقیق حاضر است ۸۰۰۰کاسترانی و همکارانش در سال 

مقدار تنش برشی در طول استنت، در دیواره رگ کاهش یافت و الگوی جریان خون را طوری تغییر داد که در باال دست و 

نزدیک  2008قیقات دهلقی و همکارانش در سال بود که با نتایج تح پایین دست جریان با کاهش متناسبی همراه

 .(Vdehlaghi et al,2008)است

در این تحقیق، رگ به صورت یک استوانه بدون انحنا در نظر گرفته شده است که می توان در تحقیقات بعدی به صورت انحنا 

 ز مدل های متفاوتی از استنت مورد بررسی قرار داد.دار و با ضخامت رگ طبیعی و با دیگر جریان های سیال و استفاده ا
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