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خالصه مقاالت پوستر دومین همایش مداخالت پیچیده قلبی

ارزیابی توزیع استرس واردبر شریان کاروتید دارای تنگی شدید آترواسکلروز
با استفاده از یک مدل المان محدود ویسکواالستیک
عفت سلیمانی ، 1منیژه مختاری دیزجی ،1ناصر فتورائی ،2هژیر صابری

3

-2گروه فیزی پزشکی؛ دانششاه تربیت مدر ،
-1گروه مهندسی پزشکی؛ دانششاه امیرکبیر،
-3گروه رادیولوژی ،دانششاه علوم پزشکی تهران و مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی

مقدمه :کندگی پالک آسی پذیر و تشکیا ترومبوز دالیا اصلی آنفارکتو

مرزی بیهشیمار مییرونید.

اگرچه میزان تنشی به عنوان معتبرترین پارامتر برای انتخاگ بیماران بیرای درمیان مداخلیهای کاروتیید
مورد استفاده قرار میگیرد اما بسیاری از ضایعات منجر بیه تنشیی بیرای سیالهیا بیدون عالمیت بیاقی
میمانند .از جنبه مکانیکی ،کندگی پالک زمانی روی میدهد که استر های مکانیکی از تحما پیالک
بی تر شود .با توجه به اینکه مدلهای مکانیکی مییتواننید توزییع استر /اسیترین وارد بیر دییواره و
پالک را محاسبه نموده و امکان آشکارسازی نیواحی دارای پیی موضیعی اسیتر و موقعییت نیواحی
مستعد آسی را در پالک مشخص کند ،هدف مطالعه حاضر ،معرفی و ارزیابی ی مدل المیان محیدود
ویسکواالستی مبتنی بر تصاویر فراصوتی مقطعی متوالی از شریان کاروتید دارای پالک آترواسیکلروز و
تنشی شدید است که بر پایهی هندسه  in vivoو دادههای فشار حاصا از تکنی های فراصوتی حاصیا
شده باشد.
مواد و روشها :در این مطالعیه تصیاویر مقطعیی متیوالی از شیریان کاروتیید سیمت چیپ یی

میرد

( 75سال) دارای تنشی شدید کاروتیید ثبیت شید .بیرای ثبیت تیوالی تصیاویر فراصیوتی از یی موتیور
نشهدارنده و محرک پروگ با حرکت پلهای با گامهای  6/5میلیمتر استفاده شد که پروگ روی آن سیوار
میشود .فریم های همزمان پاییان دیاسیتول تمیام مقیاطع ابتیدا بیا روش مقییا بنیدی مجیددس سیطح
خاکستری استانداردسازی و سپس رسم کانتورهای حفره داخلی شریان و نیز کانتورهای مرز مشیترک
مدیا -ادونتیشیای دیواره شریان و اجزای تشکیا دهنده پالک برای تمام تصاویر مقطعی پوش دهنیده
حجم مورد تصویربرداری انجام شد .برای ساخت هندسه سیهبعیدی بیا اسیتفاده از ابیر نقیاط حاصیا از
سشمنتکردن تصاویر ،از نرمافزار کتیا استفاده شد .برای استخراج کمییتهیای میورد نییاز در محاسیبه
پارامترهای ویسکواالستی از تصاویر نمای طولی استفاده شد .بهطوریکه تصاویر مذکور پس از تبیدیا
به فریمهای متوالی در محیط متل  ،با بهکارگیری نرمافزاری مبتنیبر الشوریتم بیشیینه گرادییان میورد
پردازش قرار گرفت و ترییرات لحظهای قطر داخلی شریان و نیز تریییرات لحظیهای ضیخامت اینتیمیا-
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مدیای شریان در طول سه سیکا قلبی استخراج شد .شکاموج فشار لحظهای شیریان کاروتیید نییز بیا
کالیبرهکردن نمایی شکاموج قطر داخلی استخراج شد .با بهدست آمدن هندسیهی سیهبعیدی دییواره،
شکاموج فشار وارد بر دیواره و پارامترهای مدل ویسکواالستی  ،مدلسازی شریان کاروتید مشترک بیا
روش اجزای محدود و با استفاده از نرمافزار المان محدود ادینا انجام شد.
نتایج :برای بررسی عدم وابستشی نتایج به م  ،تعداد المانهای موجود در م

به تدریج افیزی

داده

شد و شکاموج جابجایی شعاعی ی المان با موقعیت تقریبا یکسان (در ی برش مقطعیی یکسیان در
هر دو مدل) در مدلهای دارای تعداد م های متفیاوت در طیول سیه سییکا قلبیی اسیتخراج شید و
درصوتی که اختالف نتایج حاصا از دو چشالی م کمتر از سه درصد محاسبه شد ،تعداد می بیشیتر
مورد قبول قرار گرفت .نتایج مربوط به اعتبارسنجی و بررسی تطابق مدل المان محدود ویسکواالسیتی
سهبعدی حاصا از تصاویر فراصوتی با رفتار  in vivoدیواره شریان ،حاکی از آن است که میان پروفاییا
جابجایی شعاعی حاصا از مدل و پروفایا جابجایی شعاعی دیوارهی شریان در طول سیکا قلبی کیه از
پردازش تصاویر فراصوتی طیولی حاصیا شید ،همبسیتشی معنییداری وجیود دارد .همچنیین ارزییابی
مقایسه ای توزیع استر در سه مقطع عرضی واقع در شانه اولیه ،گلوگیاه تنشیی و شیانه پاییانی پیالک
نشان داد که با پیشروی به سمت گلوگاه تنشی و نازک شدن ضیخامت پوشی فیبیروز پیالک اسیتر
مؤثر وارد بر پالک به میزان قابا مالحظه ای افزای می یابد.
بحث و نتیجهگیری :در این مطالعه ی

مدل ویسکواالستی

سهبعدی براسا

تصاویر فراصوتی برای

استخراج توزیع استر وارد بر پالکهای آترواسکلروز شریان کاروتید ارائه شده است که رفتار ضیربانی
دیواره شریان را شاما میشود و براسا هندسه و خواص ویسکواالستی مستخرج از پردازش تصیاویر
فراصوتی بازسازی شدهاست .این مدل فراصوتی سهبعدی امکان نمای توزیع استر و نواحی مسیتعد
کندگی پالک را در محا تنشی و پالکهای آترواسکلروز شریان میتواند فراهم میکند.
کلمات کلیدی :شریان کاروتید ،کندگی پالک آترواسکلروز ،توزیع استر  ،مدل المان محدود
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