
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


   FD2015ها  دهمین کنفرانس دینامیک شارهشانز

  1394 آبان 28-26، کرمانشاه، دانشگاه رازي

 

 
 

سازي سیستم گردش خون در بدن انسان با فرض جریان پیوستهشبیه  

به روش جایگزینی موقت   

  

 سمانه الهیاري سید علی میربزرگی

 ، دانشگاه بیرجنددانشیار

Samirbozorgi@birjand.ac.ir 

 کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند

Jafaridavood.alavi@yahoo.com  

  

 محمد نعیمی پور

 بیرجندپژوهشگر، دانشگاه 

naimee@birjand.ac.ir 

  چکیده

 از استفاده باشد، رسیده خود نهایی حالت به قلبی نارسایی که موارد برخی در. باشدمی انسانها میر و مرگ علل از یکی قلبی نارسایی

 قلب کامل، مصنوعی هايقلب جدیدترین از یکی. کندمی پیدا ضرورت مصنوعی قلب نظیر خون، گردش مکانیکی حمایت دستگاههاي

 عدم از ناشی مشکالت این رسدمی نظر به. اندشده ریوي سیستم مشکالت دچار قلب این کنندگان دریافت از بعضی اما. است ابیوکور

 این در. نیست تحمل قابل هاشش توسط ریوي سیستم در حاصله باالي فشار بطوریکه باشد ابیوکور قلب هايبطن همزمان عملکرد

 و چپ هايبطن عنوان به نیرو تأثیر تحت يناحیه دو گرفتن نظر در با مصنوعی و طبیعی قلب در خون پمپاژ بعدي سه سیستم پژوهش

 استخراج نظر مورد سازيشبیه اصلی هدف. است شده سازيشبیه موقت به طور دو بعدي جایگزینی روش با پیوسته جریان فرض و راست

 شوند، کنترل انفعالی طور به هابطن خروج و ورود هايدریچه حالتی که در ابیوکور قلب عددي سازيشبیه بعالوه،. باشدمی فشار توزیع

 در ناپایدار صورت به هاشش به ورود يناحیه در خون فشار شودمی باعث مصنوعی قلب این هايبطن همزمان غیر عملکرد که داد نشان

 بیمار در شدید خفگی احساس باعث و کنند تحمل را مذکور فشار افزایش توانندنمی هاشش نتیجه در. رود باال معمول فشار برابر 9 حدود

  . شودمی

  جریان کامالً توسعه یافته، روش جایگزینی موقت، جریان پیوسته، قلب طبیعی، قلب مصنوعی ابیوکور. کلمات کلیدي: 

  

  مقدمه -1

درآوردن خون در بدن به منظور رساندن مواد هاي مهم بدن است که کارش به گردش سیستم گردش خون یکی از سیستم

ها است. به طور کلی هاي مورد مصرف بدن همچون اکسیژن و دفع مواد زائد حاصل از متابولیسم سلولغذایی و انواع گاز

هاي قرمز هاي سفید و گلبولباشد و لذا عناصر شکل دار خون مانند گلبولسیستم گردش خون در بدن یک سیستم بسته می

ي عبور خون در بدن این سیستم گردش به دو گردش خون گردند. با این حال با توجه به منطقهها خارج نمیز از رگهرگ

. متأسفانه در بعضی موارد، سیستم گردش خون در بدن ]2و1[ شودتقسیم می 2(ششی) و گردش خون محیطی 1ریوي

شود این سیستم در بخش مهم ترین عضو گاهی الزم می گردد.موجودات، در طول زندگی دچار بیماري و در نهایت نقص می

هاي حمایت از گردش خون در بدن، حمایت مکانیکی از (یعنی قلب) به لحاظ نیرویی تقویت و حمایت گردد. از جمله راه

  باشد.گردش خون می

                                                             
1 Pulmonary circulatory system 
2 Peripheral circulatory system 
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اما  .]4و3[ ستهاي حمایت مکانیکی گردش خون در جهان، قلب مصنوعی ابیوکور بوده ایکی از جدید ترین دستگاه

علت این موضوع به عوامل  اند.هاي تنفسی شدید در گذشتهمتأسفانه بعضی از دریافت کنندگان این قلب در اثر بیماري

هاي قلب ابیوکور باشد به رسد این مشکالت ناشی از عدم عملکرد همزمان بطنبه نظر می متعددي نسبت داده شده است؛

ها در ها قابل تحمل نیست. با توجه به عملکرد غیر همزمان بطنسیستم ریوي توسط ششطوري که فشار باالي حاصله در 

کنند، در زمان انقباض یک بطن، ها اغلب به طور انفعالی عمل میهاي ورود و خروج بطنقلب مصنوعی ابیوکور و اینکه دریچه

 کندهر دو مقاومت شش و بدن را تحمل میهاي بطن دیگر به خالف قلب طبیعی باز است و لذا بطن منقبض شونده دریچه

. بنابراین در قلب مصنوعی ابیوکور قدرت مورد نیاز براي پمپاژ، در هر دو بطن یکسان و بزرگتر از نظیرش در هر بطن ]6و5[

  قلب طبیعی است.

قلب طبیعی و بعدي، سیستم کلی پمپاژ خون در بدن انسان با حضور در مقاله حاضر، با اجراي یک شبیه سازي عددي دو

بعدي بودن سیستم گردش ي این شبیه سازي باید به سههاي اولیهگیرد. از چالشقلب مصنوعی ابیوکور مورد مطالعه قرار می

  خون و حضور دو پمپ پشت سر هم جابجایی مثبت اشاره نمود.

-هاي مربوط به ششتهاي چپ و راست و مقاومهاي مهم گردش خون یعنی بطندر تحلیل عددي مورد نظر، فقط قسمت

ي صلب با قطر و مقاومت معادل و ها از یک لولهها و مویرگي رگاند که در آن به جاي مجموعهها و بدن در نظر گرفته شده

هاي چپ و راست از دو لوله صلب با اعمال نیروي حجمی یکنواخت به عنوان پمپ استفاده شده است. چنین به جاي بطن

اوالً دبی ناپیوسته سیستم با یک دبی پیوسته و توسعه یافته جایگزین شده است، ثانیاً در طول  نگرشی بدین معنا است که

  هاي حجم ثابت به وجود خواهد آمد.ها از ورود تا خروج یک افزایش فشار عالوه بر افزایش فشاربطن

این که براي تأمین نیروي  هاي ورود و خروج است. با توجه بهیکی از فرضیات مهم در مدل سازي حاضر، حذف دریچه

هاي ها نظیر آنچه که در پمپحرکتی خون، از مدل اعمال نیروي حجمی استفاده شده است نیازي به وجود این دریچه

تواند نظر شده است و خون میهاي ورود و خروج صرفباشد. بعالوه با توجه به این که از دریچهدهد، نمیجابجایی مثبت رخ می

  ها نیست. ها) به گردش درآید، نیازي به مدل سازي فضاي قابل انبساط دهلیزون مانع (دریچهدر یک سیستم بد

ي خواص توان از خواص پالسما به عنوان نمایندهدهد و میقابل ذکر است که، قسمت اعظم خون را پالسما تشکیل می

جت خون ثابت باشد، پالسما یک سیال نیوتنی در با فرض اینکه لزخون استفاده نمود. در این پژوهش به منظور سهولت بیشتر، 

  ]. 7نظر گرفته شده است [

  

  مدل سازي سیستم پمپاژ خون -2

اي نشان داده شده است که در آن کانالی بسته با مقطع دایره 1طرح شماتیک سیستم پمپاژ خون در بدن انسان در شکل  

هاي سرعت در با فرض توسعه یافتگی پروفیلهاي چپ و راست قرار گرفته است. تحت اثر دو نیروي حجمی به عنوان بطن

توان حل معادالت ها براي حل میدان جریان بهره گرفته شده است. در این روش مینیرو 3طول کانال از روش جایگزینی موقت

  .]9و8[ نمود بعدي براي مقطع عرضی کانال تبدیلبعدي را به یک حل حجم محدود دوهاي سهدر هندسه

  

                                                             
3 Ad-hoc alternative 
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  :  طرح شماتیک سیستم پمپاژ خون در بدن انسان1شکل

  

ي مربوط به مقاومت ، طول ناحیه�� راست)،بطن در کانال (نظیر ي اعمال نیروي حجمی اول طول ناحیه، ��و  ��فواصل 

ي ، طول ناحیه��در کانال (نظیر بطن چپ) و  حجمی دومي اعمال نیروي ، طول ناحیه��و  ��ها)، اول (نظیر مقاومت شش

  باشد.مربوط به مقاومت دوم (نظیر مقاومت بدن) می

ها داراي در سیستم گردش خون بدن انسان، همواره بطنهاي حجمی آن است که اي هر یک از نیروعلت تعریف دو ضابطه

اي است به ها شیب افزایش فشار دو ضابطهدر هر یک از بطن یک انقباض یا افزایش فشار حجم ثابت هستند. به عبارت دیگر

را با  هاي حجم ثابتتوان اثر فشاري اول شیب به شدت زیاد است به این معنا که حجم ثابت است. لذا میطوري که در ضابطه

���، ��∆، ��∆، ��لحاظ نموده که در توزیع نهایی مقادیر  ي مجدد توزیع فشارمحاسبه
��� و 

تا ��  هايهمچنین طولو   

  شوند.معلوم فرض می �� 

  

  نتایج و بحث - 3

ها به صورت همانطور که قبالً اشاره شد، جریان در کانال مورد نظر، یک جریان نیرو محرك داخلی است که در آن نیرو

بعدي براي قلب طبیعی و قلب به طور سه 3و  2هاي ها با زمان در شکلکنند. نحوه تغییرات این نیرونوسانی با زمان تغییر می

��، 2مصنوعی ابیوکور نمایش داده شده است، که در شکل  • ���(0, ��مربوط به بطن راست و   (�� ��� •

���(0, �� ،3مربوط به بطن چپ قلب طبیعی بوده و در شکل  (�� ��� • ���(0, مربوط به بطن راست و  (�� ���

�� • ���(0, ��� (�� + هاي شود در قلب طبیعی نیرومشاهده می باشد.مربوط به بطن چپ قلب مصنوعی ابیوکور می ((�

ها به اندازه هاي اعمالی روي بطناعمال شده در بطن چپ و راست بدون اختالف فاز هستند اما در قلب مصنوعی ابیوکور نیرو

اشاره شد، در قلب طبیعی حداکثر نیروي اعمال شده در بطن چپ از نظیرش در  اختالف فاز دارند. بعالوه همانطور که قبالً �

کنند و مقادیر بطن راست بیشتر است. این در حالی است که در قلب مصنوعی ابیوکور هر دو بطن نیروي یکسانی را اعمال می

  .ها از نظیرشان در قلب طبیعی هم بزرگتر استاین نیرو

  

  

 بطن چپ بطن راست
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].1[ نحوه تغییرات زمانی و مکانی نیروي نوسانی اعمال شده در کانال با مقطع دایروي در قلب طبیعی : 2شکل  

 

 

 

].6و5[در کانال با مقطع دایروي در قلب مصنوعی ابیوکورنحوه تغییرات زمانی و مکانی نیروي نوسانی اعمال شده :  3شکل   

  

�ها در لحظه هاي اعمال شده توسط بطنشود نیرومشاهده می 3و  2هاي همانطور که از نمودار = ، صفر هستند.  این 0

 4در حالی است که سیستم گردش خون در مدل سازي حاضر داراي یک توزیع فشار اولیه (در حالت بدون جریان) به شکل 

باشد که در مدل سازي مذکور به عنوان شرط اولیه یا ها میباشد. این توزیع فشار ناشی از افزایش فشار حجم ثابت بطنمی

کار رفته است. نتایج تحقیق حاضر در ادامه، همین تغییرات فشار در سیستم گردش خون را به ازاي هاي ورودي اولیه به داده

  گزارش خواهد نمود.  3و  2هاي هاي نوسانی مطابق شکلاعمال نیرو

هاي مختلف نیم سیکل اول براي مدل قلب طبیعی نشان داده توزیع فشار بدست آمده بر حسب مکان در زمان 5در شکل 

اند. ها بر حسب کسري از یک سیکل بیان شدهبه منظور سهولت، زمان است.� =s 8/0 شده است. مدت زمان هر سیکل 

ي در فاصلهباشد. افزایش فشار اول (شود که در هر شکل از الف تا د، نمودار تغییرات فشار داراي دو افزایش میمشاهده می

باشد که در آن یک افزایش فشار حجم ثابت در ابتداي کانال اعمال شده است. ) مربوط به عملکرد بطن راست می0- 05/0

) مربوط به عملکرد بطن چپ است که مجدداً در آن یک افزایش فشار حجم ثابت 068/0- 118/0ي افزایش فشار دوم (در فاصله

گردد. افت فشار منحنی فشار دچار افت می ها،پس از هر یک از این افزایش فشاردر ابتداي بطن چپ اعمال شده است. 

�� • ���(0, ��� ��) �� • ���(0, ��� ��) 

�� • ���(0, ��� ��) �� • ���(0, ��� (�� + �)) 
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) مربوط به عبور 118/0-3/0ي ها و افت فشار تدریجی دوم (در فاصله) مربوط به شش05/0-068/0ي تدریجی اول (در فاصله

و تا انتهاي نیم سیکل اول هاي چپ و راست به طور همزمان عمل کرده شود که بطنخون در بدن است. مشاهده می

 ����� 0.25 ها واضح است که دري تعریف شده براي نیروي بطناند. با توجه به رابطه) باعث افزایش فشار شده����� 0.5(

   ب.- 5رسد، یعنی همان وضعیت شکل ها به حداکثر خود میبطن هاي اعمال شده توسطنیرو

 
�توزیع فشار بر حسب مکان در  : 4شکل  =   براي مدل قلب طبیعی �

  

 

�الف) زمان                                 = �. �ب) زمان                                                 ����� �� = �. �� �����   

             
�ج) زمان    = �. �د) زمان                                                         ����� �� = �. �� �����  

)اولتوزیع فشار بر حسب مکان در مدل قلب طبیعی (نیم سیکل  : 5شکل   

 

هاي مختلف نیم سیکل دوم براي مدل قلب طبیعی نشان توزیع فشار بدست آمده بر حسب مکان در زمان 6در شکل      

هاي چپ و راست به طور همزمان عمل کرده و تا نیم سیکل اول مشاهده شد که بطن 5داده شده است. در شکل 

- 6 هايها در حالت انبساط خود بوده و همانطور که در شکلاند. بعد از این زمان، بطن) باعث افزایش فشار شده����� 0.5(

  باشد. ها میداراي یک شیب منفی به منظور جابجایی خون در رگ شود، توزیع فشار در سراسر کانالب مشاهده می-6الف و 
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� الف) زمان                                      = �. � ب) زمان                                          ����� � = �. � �����  

)دوم توزیع فشار بر حسب مکان در مدل قلب طبیعی (نیم سیکل : 6شکل   

 

هاي مختلف نیم سیکل اول براي مدل قلب مصنوعی ابیوکور توزیع فشار بدست آمده بر حسب مکان در زمان 7در شکل 

شود که در قلب است. مشاهده میالف تا د مربوط به عملکرد بطن راست در نیم سیکل اول  -7هاي نشان داده شده است. شکل

اول نمودار، بطن راست  05/0ي هاي الف تا د در فاصلهکنند. در تمام شکلعمل می �ها با اختالف فاز مصنوعی ابیوکور، بطن

گردد. با توجه به این که بطن چپ در این نیم سیکل غیر فعال ها میعمل کرده و موجب افزایش فشار جریان در ورود به شش

ها ها باعث به جریان در آمدن خون در ششي ورودي ششي ورودي خروجی آن باز است، افزایش فشار در ناحیهده و دریچهبو

دهد، چرا که با توجه به باز گردد. باید اشاره نمود که در این حالت افزایش فشار حجم ثابتی رخ نمیو همچنین کل بدن می

ن چپ، ورودي و خروجی بطن راست در مدار خارجی خودش با یکدیگر ارتباط هاي ورود و خروج بطبودن انفعالی دریچه

متر) رخ  3/0متري کانال تا انتهاي آن ( 05/0ي مستقیم دارند. به عبارت دیگر به خالف مدل قلب طبیعی افت فشار از فاصله

کند. ها و بدن را جبران میي ششهدهد. این به آن معناست که در قلب مصنوعی ابیوکور، بطن راست افت فشار هر دو ناحیمی

رسد، افزایش که نیروي بطن راست به حداکثر مقدار خود می ����� 0.25شود که در ب، مشاهده می-7با توجه به شکل 

برابر افزایش فشار  9رسد. این مقدار افزایش فشار در حدود می mmHg 141 ها بهي ورود جریان به ششفشار در ناحیه

  مدل قلب طبیعی در همین ناحیه است. متوسط در

 
�الف) زمان            = �. �ب) زمان                                               ����� �� = �. �� ����� 
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�) زمان ج                = �. �د) زمان                                                 ����� �� = �. � ����� 

هاي منفعل (نیم سیکل اول)توزیع فشار بر حسب مکان در مدل قلب مصنوعی ابیوکور با دریچه : 7شکل   

 

  

�الف) زمان                                 = �. �ب) زمان                                                        ����� � = �. � ����� 

 
�ج) زمان                                   = �. �د) زمان                                                       ����� � = � ����� 

  (نیم سیکل دوم)هاي منفعل با دریچهتوزیع فشار برحسب مکان در مدل قلب مصنوعی ابیوکور :  8شکل 

  

هاي ورود و خروج قلب مصنوعی ابیوکور به طور فعال و منطبق بر قلب طبیعی ابقاء شود، صورتی که اثر عملکرد دریچهدر 

هاي ورودي و خروجی شود، چرا که مشابه قلب طبیعی، ارتباط دریچهمی 9نمودار تغییرات زمانی و مکانی فشار مطابق شکل 

شود که تغییرات فشار در این حالت شباهت بیشتري به نظیرش در هده میگردد. مشاهر بطن در مدار خارجی خودش قطع می

گردد. در برابر افزایش فشار در قلب طبیعی در همین ناحیه می 5ها حدود ي ورود به ششقلب طبیعی دارد و فشار در ناحیه

به بطن راست و ورود به بطن چپ،  ي ورودتوجیه این کاهش فشار باید گفت که، با توجه به این که در این حالت در دو ناحیه

دو افزایش فشار حجم ثابت در سیستم پمپاژ خون اضافه شده است، منطقی است که در صورت ثابت بودن دبی حجمی خون، 

���هاي مقادیر نیرو =   یابد.کاهش بیابد و به تبع، توزیع فشار در کل سیستم نیز کاهش می ���
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�الف) زمان                               = �. �ب) زمان                                                   ����� �� = �. �� ����� 

 
�ج) زمان                                = �. �د) زمان                                                        ����� � = �. �� ����� 

 
�ه) زمان                            = �. �و) زمان                                                             ����� �� = � �����  

هاي فعالبا دریچه توزیع فشار برحسب مکان در مدل قلب مصنوعی ابیوکور : 9شکل   

 

  نتیجه گیري - 4

جریان در سیستم گردش خون بدن انسان نشان داد که با توجه به جایگزینی دبی نوسانی جریان بعدي ي عددي دومطالعه

هاي اعمالی، جریان خون در طول کانال مدل رغم نوسانی بودن نیروخون در قلب طبیعی با یک دبی پیوسته در مدل، علی

- صنوعی ابیوکور در حالتی که باز و بسته شدن دریچهباشد. عالوه بر این، شبیه سازي عددي قلب مشده، کامالً توسعه یافته می

شود هاي این قلب مصنوعی باعث میها به طور انفعالی باشد، نشان داد که عملکرد غیر همزمان بطنهاي ورود و خروج بطن

دش محیطی نیز برابر فشار معمول باال رود و در سیستم گر 9ها به صورت ناپایدار در حدود ي ورود به ششفشار خون در ناحیه

توانند افزایش فشار ها (به عنوان یک عضو حساس) نمیفشار بیشتر از حد معمول شود، در نتیجه شش mmHg 41حدود 

شود. بعالوه شبیه سازي عددي قلب مصنوعی ابیوکور در مذکور را تحمل کنند و باعث احساس خفگی شدید در بیمار می
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وعی ابیوکور به طور فعال و منطبق بر قلب طبیعی کنترل شوند، نشان داد که در هاي ورود و خروج قلب مصنصورتی که دریچه

یابد اما باز هم در این ناحیه برابر فشار معمول کاهش می 5برابر به  9ها از ي ورود به ششاین وضعیت، فشار خون در ناحیه

  باشد. فشار بیش از حد معمول بوده و براي بدن بیمار مضر می
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