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تحلیل عددی شریان کرونری استنت گذاری شده :بررسی عملکرد دو استنت با جنسهای
منیزیمی و فوالدی
یاسین تقی زاده ،بهمن وحیدی* ،بابک اکبری ،شیما جاللیان صداقتی
دانشکده علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
خالصه :سازههای کامپوزیتی مشبک به دلیل خواص منحصر بفردشان ،یکی از سازههای پرکاربرد در صنایع هوایی ،دریایی
و خودروسازی میباشند .در دهههای اخیر تحقیقات زیادی برای پیشبینی بار بحرانی کمانش سازههای کامپوزیتی ،بدون
خرابی یا شکست انجام شده است .یکی از مهمترین روشهای غیرمخرب ،روش همبستگی ارتعاشی میباشد .هدف تحقیق
حاضر پیشبینی بار بحرانی کمانش ورقهای کامپوزیتی تقویت شده با استفاده از روش همبستگی ارتعاشی میباشد .برای
این منظور در ابتدا تحلیل ارتعاشات غیرخطی ورقهای کامپوزیتی تقویت شده با استفاده از نرمافزار المان محدود آباکوس
و در بارهای فشاری مختلف انجام شد .در مرحلهی بعد با استفاده از نتایج عددی و روش همبستگی ارتعاشی ،بار بحرانی
کمانش سازه مذکور پیشبینی گردید .در ادامه و برای صحت سنجی نتایج روش همبستگی ارتعاشی ،سه ورق تقویت
شده کامپوزیتی مشابه و با شرایط یکسان و با استفاده از روش با روش رشتهپیچی و الیه چینی دستی ساخته شد و تحت
آزمون فشار محوری قرار داده شد .در نهایت بار بحرانی کمانش تجربی به دست آمد .نتایج نشان میدهد که اختالف بار
بحرانی کمانش پیشبینی شده به روش همبستگی ارتعاشی با بار بحرانی کمانش به دست آمده از آزمایش تجربی کمتر
از  5درصد میباشد که این موضوع دال بر مناسب بودن روش همبستگی ارتعاشی برای پیشبینی بار بحرانی کمانش با
دقت بسیار باال برای ورقهای کامپوزیتی تقویت شده میباشد.
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این سالیان با وجود تحقيقات فراوان محققان برای بررسي و بهبود

ساالنه عده زيادي از مردم در جهان دچار حمله قلبي میشوند كه
شایعترين علت آن ،اتروسكلروسيس 1است .اترواسكلروز ،تجمع مواد

عملكرد استنتها ،به دلیل گستردگي مباحث برخی جنبهها در اين
حوزه همچنان ناشناخته باقي مانده است.

چربي ،داخل و روي ديوارشريان است .انسداد هنگامي آغاز ميشود

در سالهاي اخير با پيشرفت تکنولوژی ،بسياري از محققان،

كه كلسترول موجود در خون در زير الية اندوتليوم ديواره شريان

مدلهاي عددي مختلفي به منظور جاگذاري استنت در داخل رگ

رسوب كند و در نتيجة تجمع پالكتها انسداد شريانی اتفاق میافتد.

گرفته شده ارائه دادهاند و كيفيت عملكرد این روش را بهبود بخشیدند

در سالهای اخیر استفاده از استنتهای شریانی برای درمان بیماری

[ .]5-19تحقيقات اوليه در زمينه شبيهسازي عمل انبساط استنت

انسداد شریان كرونري قلب افزايش يافته و مدلهاي مختلف آن،

براي بازكردن مسير جريان خون ،با استفاده از روش اجزا محدود

با هندسه و جنس متفاوت ارائه شده است .استنتهاي 2كرونري،

توسط تئو و يوأن [ ]8و دومولين چوأ وهمكاران [ 9و  ]10انجام شد.

داربستهاي استوانهاي كوچكي هستند كه کاربرد اصلیشان ،از بين

دراين تحقيقات ،با چشمپوشي از بالون ،رگ و پالك و اثرات متقابل

بردن انسداد شرياني ،با جلوگيري از برگشتپذيري 3االستيك شرياني

بين آنها و استنت ،از مدل استنت تك ،براي شبيهسازي رفتار استنت

است .كاشت استنت به عنوان يك روش مؤثر براي درمان عارضه

در داخل رگ استفاده شد .در اين مدلسازي ،يك استنت تحت تأثير

گرفتگي شريانهاي كرونري قلب ،بيش از دو دهه است که مورد

فشار يكنواخت داخلي قرار گرفته و پس از انبساط آن ،به استخراج

استفاده قرار ميگيرد و با رشد چشمگيري همراه بوده است .در طی

نتايج پرداخته شده است .این مدل به دلیل ساده سازیهای بسیار،

* نویسنده عهدهدار مکاتباتbahman.vahidi@ut.ac.ir :
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رفتار دقیقی از استنت داخل رگ ارائه نمیدهد .به منظور افزايش
دقت مدلسازي ،تماس بين استنت و ساير اجزاء درگير توسط چوا

حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است .این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی ()Creative Commons License
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و همكاران در نظر گرفته شد؛ آنها مدل بالون-استنت ،که انبساط

تمامي اجزاي درگير بوده و به فيزيك واقعي مسأله نزديكتر باشند.

استنت به طور غير مستقيم با انبساط بالون صورت ميپذيرد ،را

براي اين منظور از یک مدل استنت تجاري پركاربرد با هندسه پالماز-

پيشنهاد كردند [ .]11در مطالعه ديگري ،چوا و همكاران [ ]12از مدل

اسچاتز و همچنين از دو ماده مختلف در ساخت استنتها یعنی آلیاژ

بالون-استنت به منظور بررسي اثر هندسه استنت پالماز-اسچاتز بر

منیزیم و فوالد ضدزنگ  304استفاده شده است و سعی شده تا رفتار

خروجي حاصل از استنتگذاري استفاده كردند؛ که با ايجاد تغييراتي

استنتهای منیزیمی بههمراه انبساط آنها توسط بالن ،درون شریان

در هندسه استنت پالماز-اسچاتز از جمله تغيير طول و تغيير پهناي

کرونری و عملکرد آنها روی دیواره شریان کرونری با سه نوع مختلف

سلولها ،پنج مدل مختلف از اين نوع استنت ايجاد و رفتار آنها

پالک بررسی شده و نتایج آنها با هم و با استنتهای فوالد ضدزنگ

را در هنگام جاگذاري اين نوع مدل بررسی شده است .این مدل

که از پرکاربردترین استنتهای دائمی امروزی هستند ،مقایسه شود.

توسط محققين ديگري چون وانگ و همكاران [ ،]13ژيا و همكاران

این مطالعه از آن جهت حائز اهمیت است که میتوان محدودیتهای

[ ،]14و جو و همكاران [ ]15نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

بالقوهای که در عملکرد استنتهای جذبی منیزیمی وجود دارد را

والكه و همكاران [ ]16از مدل استنت-رگ براي بررسي تغييرات

مشخص کرده و به طور متمرکز روی مدل استنتهای فلزی منیزیمی

قطر استنت بر حسب فشار بالون در هنگام بارگذاري استفاده كردند

زیستتخریبپذیر هدفگذاری کرد .تحلیل رفتار مکانیکی استنت های

و نتايج بدست آمده را با انجام آزمايش ،مورد ارزيابي قرار دادند .اما

منیزیمی آلیاژ  AZ31روی دیواره شریان و پالک و مقایسه آن با

به علت عدم وجود بالن و پالك و همچنين شبيهسازي رگ با مدل

عملکرد مکانیکی استنتهای فوالدی نوآوری این مقاله محسوب

االستيك خطي ،نتايج به دست آمده از اين تحقيق تفاوت زيادي با

میشود.
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شرايط واقعي دارد .مدل ديگري كه توسط اللي و همكاران []17

در این پژوهش شبیهسازی عمل انبساط استنت برای بازکردن

ارائه شد ،مدل استنت-رگ-پالك است که از اين مدل براي مقايسه

مسیر جریان خون و تحلیل عددی شریان کرونری استنتگذاری شده

عملكرد دو استنت در هنگام بارگذاري استفاده كردند .اين مدل با

با دو نوع مختلف استنت با جنس فوالد ضدزنگ و آلیاژ منیزیم انجام

وجود نواقصی مثل درنظر نگرفتن بالون و فرض ماده االستيك خطي

شده است و عملکرد این دو استنت با بررسی میزان آسیب سلولی

بودن استنت است ،مبنای کار محققين بعدی شد [ 18و  .]19در

دیواره شریان ناشی از کاشت این دو استنت با جنسهای مختلف

یکی از مطالعات [ ]18محققان توانستند نسبت به مدلهای پیشین،

مقایسه شده است .یکی از اصلیترین معیارهایی که در هنگام مقایسه

استنت در رگ صاف ،مدل استنت گذاری را بهبود بخشند و مدل

استنتهای مختلف باید درنظر گرفته شود ،بررسی میزان آسیب

نزدیکتری به شرایط کلینیکی ارائه دهند بدین صورت که بیشینه
افتادگی بافت در مدل رگ خمیده  0/079 mmبود که بیشتر از

سلولی وارده به دیواره شریان ناشی از کاشت استنت است که نهایتاً

منجر به گرفتگی مجدد میشود ،این پدیده عمدتاً در اثر صدمههای

مدل رگ صاف 0 /048 mmاست و همچنین حداقل سطح لومن

ناشی از استنتگذاری روی رگ ایجاد میشود [ .]21تحقیقات بالینی

رگ از  6/28 mmدر مدل رگ صاف به  6/10 mmدر رگ خمیده

انجام شده نشان میدهد که این مسئله ،رابطهای مستقیم با مقدار

کاهش داشت .عدهاي از محققين نیز مانند كاپلي و همكاران []19

تنش فونمایسز ایجاد شده بر روی رگ و کرنش محیطی اصلی رگ

از مدلهاي بالون-استنت-رگ براي شبيهسازي استفاده كردند

در موضع مورد نظر دارد .به این معنا که هر چه جاگذاری یک استنت،

و نتايج به دست آمده را با مطالعات كلينيكي مقايسه كردند .اين

تنش فون مایسز بیشتری بر روی رگ ایجاد کند ،احتمال آسیب

مدل و مدلهای مشابه به دليل درنظر نگرفتن پالك ،كامل محسوب

سلولی دیواره رگ و در نتیجه گرفتگی مجدد ،بیشتر میشود [ 21و

نميشود .در مطالعات اخیر در زمينه شبيهسازي شريانهاي كاروتيد

 .]22از جمله مهمترین عوامل مؤثر بر این پدیده جنس استنت کاشته

و كرونري استنتگذاري شده ،از مدل بالون-استنت-رگ كاپلي ،به

شده در موضع مورد نظر است .دلیل انتخاب استنتهای آلیاژ منیزیم

صورت كاملتر استفاده شده است.

و مقایسه آن با استنت تجاری پر کاربردی مثل استنت فوالد ضدزنگ،

در مطالعة حاضر ،تالش شده تا مدلهاي مورد استفاده ،شامل
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ورود اخیر استنتهای تخریب پذیر فلزی بویژه آلیاژهای منیزیم به

به دليل نوع ساختارشان تغيير نميكند.

حوزه کاربردهای استنت کرونری بوده است .نتایج آزمایشات بالینی

طول قطر خارجی و ضخامت استنت به ترتیب برابر با  3 ،10و

کاشت استنتهای منیزیمی نوید بخش بوده و نشان دادهاند که نرخ

 0/05میلیمتر در نظر گرفته شده است .در اکثر تحقیقات انجام شده

انسداد مجدد استنتهای منیزیمی در مقایسه با استنتهای دائمی

[ 28و  ]29به خاطر شرایط کار تحقیقی انجام شده ،ابعاد استنت ها

مثل استنتهای فوالد ضد زنگ و استنتهای  o-cr cبسیار پایینتر

را به صورت تقریبی در نظر گرفتهاند .در این تحقیق نیز به جهت عدم

است [ 2-4و  .]23همچنین مطالعات بالینی ثابت کردهاند که این

امکانات پردازش تصویر از مدل واقعی و همچنین بسته به شرایط

استنتها به دلیل تخریب پذیر بودنشان و جذب شدن تدریجی در

مسئله ابعاد استنتهای مدل شده به صورت تقریبی در محاسبات

بدن ،خطر لختهزایی 1را کاهش میدهند .بزرگترین مشکل این

لحاظ شده است .برای مدلسازی مواد سازنده از مدل کشسان-

استنتها ،پایین بودن استحکام شعاعی آنها به دلیل پایین بودن

مومسان دو خطی استفاده شده است که مشخصات مکانیکی این مواد

مدول االستیک آنهاست؛ برای اینکه این استنتها بتوانند تکیهگاه

در جدول  1ارائه شده است.

دیواره شریانی مناسبی را ایجاد کنند ،بایستی از استنتهایی با
جدول  -1مشخصات مکانیکی مواد استنتهای ارائه شده[ 1و .]11
Table 1. Mechanical properties of the presented stents
استراتهای 2ضخیمتر ساخته شوند[ 2و .]4
جدول  1مشخصات مکانیکی مواد استنتهای ارائه شده[ 1و [1,11].t .]11
استیل ضد زنگ ()403

آلیاژ منیزیم ()AZ41

391

44

702

311

297

211

0/13

0/72

مدول یانگ )(GPa

 .2مواد و روشها

تنش تسلیم )(MPa

 .1-2مدلهای مختلف ارائه شده در این تحقیق
مدلهای مختلف ارائه شده در اینجا شامل استنتهای فوالد

مدول مماسی )(MPa
ضریب پواسون

ضدزنگ و استنتهای منیزیمی با سه نوع مختلف پالک کلسیمی،3
کمسلول4و پرسلول 5به صورت گرفتگی ساده و با هندسه پایه استنت

 .2-1-2مدل رگ مسدود شده

پالماز-اسچاتز هستند .در ذیل به بررسی هندسهی مدلهای ایجاد

شریان مدنظر یک رگ ایدهآل ،همگن و همسانگرد و دارای

شده ،شرایط مرزی تعریف شده و نحوهی تعریف شبکهبندی مدل

گرفتگی موضعی فرض شده است .برای جنس رگ از مدل غیر خطی

میپردازیم .تمامی مدلها در نرمافزار کتیا ورژن V5 − 6R 2016

هایپراالستیک مونی-ریولین مرتبه سوم استفاده شده است .با استفاده

ساخته شدهاند.

از مدل هایپراالستیک برای یک جامد االستیک همسانگرد غیر قابل
تراکم میتوان تنش کوشی(  ) σ ijرا بر حسب تانسور کوشی-گرین

 .1-1-2هندسه مدل استنت ایجاد شده و جنس آن

چپ (  ) βijبه صورت معادله ( )1نوشت [:]24

استنتهاي فلزي كرونري مدرن را ميتوان از ديد ساختاري به

()1

)(1

سه گروه استنتهايی با ساختار سلولباز 6مانند استنت چند اتصاله،
استنتهاي نسل اول سلولبسته 7مانند استنت پالماز و استنتهاي

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 −1
𝛽𝛽 − 2
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝛽𝛽
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜕𝜕𝐼𝐼1
𝜕𝜕𝐼𝐼2

𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 = −𝜌𝜌 + 2

در معادله باال  ωتابع چگالی انرژی کرنشی و  I 1و  I 2و I 3

با ساختار نسل بعدی سلولبسته 8مثل استنتهاي نير تقسيمبندي

ثابتهای  βijهستند

كرد .استنتهاي با ساختار باز شکلشان به ويژه در مناطقي كه رشد

اصلی ماده یعنی  λ1و  λ2و  λ3بیان کرد .مدل هایپراالستیک

() 3

سلول در آن اتفاق ميافتد ،تغيير ميكند ولی شكل استنتهای بسته
Thrombosis
Strut
Calcified
Hypocellular
Hypercellular
Open-cell
First generation closed cell
Later generation closed cell

1
2
3
4
5
6
7
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مورد استفاده قرار گرفته برای رگ در این تحقیق ،دارای تابع چگالی

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 −1
مواد𝜌𝜌= −
مدل𝑖𝑖𝑖𝑖𝛽𝛽برای + 2
است .این− 2
مرتبه سوم𝑖𝑖𝑖𝑖 𝛽𝛽
انرژی کرنشی)(1
همسان𝑖𝑖𝑖𝑖𝜎𝜎گرد
𝜕𝜕𝐼𝐼1
𝜕𝜕𝐼𝐼2
1
T
غیرقابل تراکم مناسب است و به صورت معادله ()4()2
[  [u 24
شود(u
بیان می ] )
2

و :]25
()2

2

ji , j  Fi   tt ui

.  F 
u

() 3

1
((u j ,i  ui , j ) 1057 )6
2

() 7

حسب)(𝐼𝐼1 − 3
(𝐼𝐼1 −
های𝑤𝑤
ی𝐶𝐶 =
بر𝐼𝐼( + 𝐶𝐶𝟎𝟎1
توان𝟎𝟎2آ𝐶𝐶ن+
)3ی
که 2م
کشیدگ𝟎𝟎1
ها)3را2 −
+𝐶𝐶11 (𝐼𝐼1 − 3)(𝐼𝐼2 − 3) + 𝐶𝐶3𝟎𝟎 (𝐼𝐼1 − 3)2

)𝑤𝑤 = 𝐶𝐶1𝟎𝟎 (𝐼𝐼1 − 3) + 𝐶𝐶𝟎𝟎1 (𝐼𝐼2 − 3) + 𝐶𝐶2𝟎𝟎 (𝐼𝐼1 − 3
+𝐶𝐶11 (𝐼𝐼1 − 3)(𝐼𝐼2 − 3) + 𝐶𝐶3𝟎𝟎 (𝐼𝐼1 − 3)2
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این فرم معادله که به آن مدل مونی-ریولین میگویند در اکثر
کدهای اجزای محدود موجود است و میتوان به سادگی از آن استفاده
نمود؛ و در بسیاری از پژوهشهای صورت گرفته نیز ،برای مدل کردن
رگ از آن استفاده شده است [ .]17-28ضرایب تابع چگالی انرژی
کرنشی مورد استفاده برای مدل کردن رگ در جدول  2ارائه شده
است.
جدول  :2ضرایب تابع چگالی انرژی کرنشی مورد استفاده برای رگ (برحسب
کیلوپاسکال)[]17
Table 2. Coefficients of strain energy density function used
لوپاسکال)][11
(برحسب کی
[17].tرگ
چگالی انرژی کرنشی مورد استفاده برای
for the artery
)(kPa
𝟑𝟑𝟑𝟑𝐂𝐂
𝟏𝟏𝟏𝟏𝐂𝐂
𝟐𝟐𝟐𝟐𝐂𝐂
𝟎𝟎𝟎𝟎𝐂𝐂
𝟏𝟏𝟏𝟏𝐂𝐂
0
39/041
13/27
7/23
31/90

شکل  1هندسه دو بعدی پالک (گرفتگی ساده) ایجاد شده
Fig. 1. 2-D geometry of the plaque (Simple stenosis).t

 .3-1-2مدلهای مختلف پالک مسدود کننده
با توجه به این که با پیشرفت بیماری اتروسکلروسیس ،ترکیب
پالک مسدودکننده رگ تغییر میکند ،در این مطالعه سعی شده
است تا از هر سه نوع ترکیب ممکن برای پالک مسدود کننده استفاده
شود [ .]26-30برای سه جنس مختلف پالک در مدل از مدل غیر
خطی هایپراالستیک مونی-ریولین مرتبه سوم استفاده شده است .در
بسیاری از مطالعات انجام شده از این مدل ،برای مدل کردن پالک

حضور رگ
جاددرشده در
پالکی پالک
محاسبات
هندسههندسه
شکل 2شکل 2
حضور رگ
(ساده) ایشده
(ساده) ایجاد
محاسباتی

Fig. 2. Computational geometry of the plaque (Simple stenosis) with the presence of the artery.t

جدول  4ابعاد هندسی رگ و پالک (بر حسب میلیمتر)
استفاده شده است[ .]17-34ضرایب تابع چگالی انرژی کرنشی مورد
Table 4. Geometric dimensions of the artery and the plaque
هندسی رگ و پالک (بر حسب میلیمتر)
ابعاد
جدول 3
است.
شده
استفاده برای مدل کردن پالک در جدول  3ارائه
(mm).t
شعاع خارجی
شعاع داخلی
طول
مدل
جدول  :3ضرایب تابع انرژی کرنشی پالکهای مسدود کننده (برحسب کیلوپاسکال)
7/3
7
70
رگ
[ 28و ]29
7
3/3
1
پالک (گرفتگی ساده)
Table 3. Coefficients of strain energy density function of the
plaques
stenosis
)(kPa
[28,29].t
initiatingو ]22
لوپاسکال) [22
(برحسب کی
کننده
ب تابع انرژی کرنشی پالکهای مسدود
کلسیمی

𝟏𝟏𝟎𝟎𝒄𝒄

پرسلول

323/333

32/922

-107/271

113/212

کمسلول

𝟎𝟎𝟏𝟏𝒄𝒄

-493/92

-302/23

3391/31

𝟏𝟏𝟏𝟏𝒄𝒄

1212/10

933/111

𝟎𝟎𝟐𝟐𝒄𝒄

4212/73

0

𝟎𝟎𝟑𝟑𝒄𝒄
0

3332/21

0

0

 .5.1.2مدل و هندسه بالون

بالون مورد استفاده برای منبسط کردن استنت ،از جنس الستیک
پلی یورتان با طول  12میلیمتر ،قطر خارجی  2/9میلیمتر و ضخامت

 .4.1.2هندسه مدل پالک مسدود کننده در حالت گرفتگی ساده
در شکل  1و شکل  ،2هندسه دو بعدی پالک ایجاد شده و هندسه
محاسباتی پالک ایجاد شده در حضور رگ نشان داده شده است .ابعاد
هندسی پالک در حالت گرفتگی ساده ،در جدول  4ارائه شده است.
درصد گرفتگی در این تحقیق  25درصد و به صورت گرفتگی متقارن
در نظر گرفته شده است.

 0/1میلیمتر است .بالون در داخل استنت قرار گرفته و با اعمال فشار
الزمه بر سطح داخلی آن توسط گازی مخصوص ،باد شده و با برقراری
ارتباط دو سطح خارجی بالون و داخلی استنت ،استنت را منبسط 1

میکند[ 11و  .]35بمنظور مدل کردن ماده پلی یورتان ،مشابه بیشتر
مطالعات انجام شده[ 11و  14و  ،]15از مدل غیر خطی هایپراالستیک
مونی-ریولین مرتبه اول استفاده شده است .تابع انرژی بکار رفته در
این مدل به شکل معادله )  W = C01 ( I 1 - 3 ) +C10 ( I 2 - 3است که

در آن  C01و  C10ثابت تابع چگالی انرژی کرنشی هستند که مقادیر

1058
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که فقط آزادی حرکت در راستای شعاعی داشته باشند .پالک نیز به

آنها به ترتیب برابر با 0/710918مگاپاسکال و  1/06881مگاپاسکال
).]14[(1
هستند

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 −1
𝛽𝛽 − 2
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝛽𝛽
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜕𝜕𝐼𝐼1
𝜕𝜕𝐼𝐼2

)(1

𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 = −𝜌𝜌 + 2

)(1
)(1

.  F 
u

+𝐶𝐶11 (𝐼𝐼1 − 3)(𝐼𝐼2 − 3) + 𝐶𝐶3𝟎𝟎 (𝐼𝐼1 − 3)2
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رابطه کرنش و جابهجایی)4( :

1
] [u  (u )T
2

() 4
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𝜕𝜕𝐼𝐼2

𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖𝑖𝑖

𝜕𝜕𝐼𝐼1

مورد استفاده از نوع بلوک

خطی  8گرهای با رویه انتگرالگیری کاهشیافته (  ) C 3D 8Rبه
2

کردن رگ و بالن از جزء
 2کار برده شده است .همچنین برای
مدل𝐶𝐶 = 𝑤𝑤
)1𝟎𝟎 (𝐼𝐼1 − 3) + 𝐶𝐶𝟎𝟎1 (𝐼𝐼2 − 3) + 𝐶𝐶2𝟎𝟎 (𝐼𝐼1 − 3

(𝐼𝐼2 − 3) +
صورت𝐶𝐶 =
االستیک+ 𝐶𝐶𝟎𝟎1
روابط − 3)2
زیر𝑤𝑤نوشته
شده𝐶𝐶بر
خطی)3به1𝟎𝟎 (𝐼𝐼1 −
تعریف2𝟎𝟎 (𝐼𝐼1

()3
رابطه حرکت (قانون دوم نیوتن))3(:
() 3

𝜕𝜕𝜕𝜕𝐼𝐼𝜕𝜕 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖= −𝜌𝜌 + 2
𝐼𝐼𝜕𝜕 𝛽𝛽 𝑖𝑖𝑖𝑖− 2
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝛽𝛽
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑖𝑖𝑖𝑖 1
2
استنت جزء
برای𝐼𝐼𝜕𝜕+مدل
شده
𝜌𝜌𝜎𝜎 = −
است21 .
𝐼𝐼𝜕𝜕𝛽𝛽 −
استفاده 2 2
𝛽𝛽 −1

)(1

 .6.1.2معادالت حاکم
میشوند [:]39

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 −1
𝜕𝜕𝜕𝜕 2
𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 −
چسبیده 2
رگ𝑖𝑖𝑖𝑖 𝛽𝛽
1
=له𝑖𝑖𝑖𝑖ا𝜎𝜎از جزء سهبعدی مکعبی
𝜌𝜌−مد
شبکه+بندی
برای
است.
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝐼𝐼𝜕𝜕𝜕𝜕𝐼𝐼1 𝛽𝛽 −
−1
𝛽𝛽 2
−1
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜎𝜎 = −𝜌𝜌 + 2
𝜕𝜕𝜕𝜕2

2
)2 (𝐼𝐼1 − 3
2
𝟎𝟎𝐶𝐶1
)3)++3
𝐶𝐶𝟎𝟎1
𝟎𝟎𝐶𝐶2
1−−
2−−
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−
+
𝐼𝐼(
)−+𝐶𝐶3
𝐶𝐶+
𝑤𝑤𝑤𝑤11
==
)3
𝐶𝐶𝟎𝟎1
)3)3
𝐼𝐼()13
𝟎𝟎2𝐶𝐶3
2𝟎𝟎 (𝐼𝐼12 − 3) 2
2 −
1+
)
هیبریدی
ای
-8گره
خطی
بلوک
𝐶𝐶C 3+
𝐶𝐶D+
H
𝐼𝐼()(𝐼𝐼13
𝐶𝐶𝐼𝐼(
𝑤𝑤811
=
)− 3
+
𝐶𝐶+
−
3)1−+
)𝐶𝐶3
)2 (𝐼𝐼1 − 3
)−3
1𝟎𝟎−
𝟎𝟎1+
𝟎𝟎2
2−−
(𝐼𝐼(𝐼𝐼𝐶𝐶1−
𝐼𝐼()3
)3)3
𝟎𝟎𝐶𝐶2 3
𝐼𝐼(𝐼𝐼(
11

2
3𝟎𝟎 1
2
𝐼𝐼()+𝐶𝐶111 (𝐼𝐼1 − 3
)2 − 3) + 𝐶𝐶3𝟎𝟎 (𝐼𝐼1 − 3

( استفاده شده است.

 .3-2بارگذاری و حل

برای حل مسئله در این تحقیق ،از روش ضمنی13استفاده شده
   [11u
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()Tuu])T)T] ] T )4)(4)(4
[u1(u[
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بالن) uو (
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اصطکاک بین ]
برای 22[همه 2مدلها مقدار
استنت
است .ضریب
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که در آنها  σتانسور تنش υ ،تانسور جابهجایی F ،نیرو به ازای واحد حجمρ ،

چگالی ε ،تانسور کرنش و  Cتانسور سختی مرتبه چهارم است .در مختصات

 0/005در نظر گرفته شده است .بارگذاری مدلها در چهار مرحله

کارتزیناینمعادالترابرایفضایسهبعدیمیتوانبهشکل زیر نوشت [:]39
ji , j  Fi   tt u
(())55()()55
jiji,ji,jij,j,jj FFiFii i ttttuuttttiui ii
رابطه حرکت)5( :

صورت میپذیرد؛ مرحله اول ،بدون در نظر گرفتن وجود بالن و

1
(u j ,i  ui , j
2
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رابطه کرنش و جابهجایی)6( :

()6()6

()6()6

رابطه  ij
 Cijkl  kl
حاکم بر تنش و کرنش (قانون هوک):

1

) ) ij 111((uuj ,i uui , j
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) ijij 222((uuj ,ijj,i,i uui , jii,,)jj

() 7

()7

استنت ،رگ و پالک مورد نظر تحت تأثیر یک فشار یکنواخت داخلی

(()7)()77

2

 ij  Cijkl  kl
 C 

ij ijCCijklijklkl kl
ijkl kl

ij

تانسور سختی دارای  6مؤلفه مستقل است .مؤلفههای این

برابر  13/3کیلوپاسکال که معادل متوسط فشار خون  100میلیمتر
جیوه است ،قرار میگیرند [ ]17که موجب منبسط شدن رگ و ایجاد
تنش اولیهای در داخل آن میشود .این کار باعث خواهد شد تا رگ
و پالک مدل شده به شرایط واقعی فیزیک مسئله نزدیکتر گردند.
پس از این مرحله ،با حفظ فشار اولیه اعمال شده به رگ و پالک ،به

C
C
(C Cijlk )8
ijkl
klij
انبساط استنت ،در مرحله دوم بر اساس اعمال فشار یکنواخت
است jikl :منظور
ماتریس به گونهای هستند که همواره رابطه زیر بین آنها بر قرار
C
C

C

C
()8
ijkl
klij
jikl
ijlk
Cijkl

Cklij


بر سطح داخلی بالن با نرخ ثابت در )8( 1/635
C

CC

خطی
صورت
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ثانیه
()8
ijkl C
klij
jikl CC
(ijlk )8
=C
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Cijlk 2
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ijkl
klij
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)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(
)𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢(
 =2 2برگشتپذیری شعاعی
𝑅𝑅
)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(
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 .2-2اعمال شرایط مرزی و شبکهبندی مدل

C
C
(Cijlk )8
klij
jikl
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(و𝑅𝑅مقدار آن بگونهای لحاظ شده است تا امکان مقایسه
شود
اعمال می
)𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢(𝑅𝑅 ) −
= برگشتپذیری شعاعی

به منظور کاهش زمان محاسبات ،از تقارن هندسی موجود در

ل−
𝑅𝑅
مد𝑅𝑅
𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢)(
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(
) )−
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢(
حداکثر بار وارده بر مدلها به
(مقدار
داشته باشد
وجود
ه𝑅𝑅ا
) )بین
برگشتپذیریشعاعی
برگشتپذیری
شعاعی
==

𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹ℎکل استنت،
بطوری که به= جای مدل کردن
مدلها استفاده شده است
𝐿𝐿0

باعث𝐿𝐿تغییر قطر یکسانی روی رگ شوند) .در مرحله
این استنتها
𝐿𝐿 −

پس𝐿𝐿از اعمال تقارن ،قیود مرزی
اسچاتز در نظر گرفته شده است.
)𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢(𝐿𝐿 (𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙) −

0𝐿𝐿0
چهارم𝐿𝐿𝐿𝐿 بار𝐿𝐿0 −
اعمال شده بصورت خطی در مدت یک ثانیه
در مرحله )𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(

)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐿𝐿 𝐿𝐿0 −

بالون ،رگ و پالک ،تنها یک چهارم آنها در مدل استنت پالماز-
= 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 طولی

)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(
سطح𝐿𝐿 تقارن قرار دارند ،اعمال میگردد.
مناسب بر نقاطی که روی

این قیود عبارتند از عدم حرکت گرهها بر روی سطوح برش داده
شده در راستای بردار عمود بر آن سطوح برای همه مدلهای استنت
و رگ و پالک ،بالن نیز در دو طرف مرکز مدل کام ً
ال تقارن داشته و

دو انتهای بالون کام ً
ال مقید شده است ،به این صورت که نقاط گرهی
عمود در راستای  yاجازه حرکت در جهت  yرا نداشته و همچنین

𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢()𝑅𝑅
𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙) 𝑅𝑅−
)
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(
)
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(
شعاعیها
برگشتپذیریاستنت
انتخاب میشود= که قطر نهایی
ای
اندازه
)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑅𝑅
)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(

0

با هم برابر شده و

= 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹ℎ

اعمال𝐿𝐿 شده به مدت  0/2ثانیه حفظ شده و سپس
)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐿𝐿𝐿𝐿0بار
سوم ماکزیمم
)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐿𝐿 0𝐿𝐿0 −−
==𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹ℎ
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹ℎ

)𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢(𝐿𝐿 𝐿𝐿0 −
)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐿𝐿
برداشته میشود.
)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐿𝐿

= 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹ℎ

= 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 طولی

)𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢(𝐿𝐿
)𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢(𝐿𝐿 𝐿𝐿(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙) −−
)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐿𝐿
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟طولی
==𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
طولی
𝐿𝐿
)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐿𝐿
)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(

)𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢(𝐿𝐿 −
)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(
محاسباتی
حل𝐿𝐿از=شبکه
استقالل
 .4-2بررسی
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 طولی
)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐿𝐿

جهت بررسی استقالل حل از شبکه محاسباتی ،یک مدل

محاسباتی جدید شامل مجموعه اعضای درگیر در مسأله مانند رگ،

پالک ،استنت و بالون دقیقاً مشابه مدل اصلی برای مدل -304کلسیمی

نقاط گرهی عمود بر راستای  ،xاجازه حرکت در جهت  xرا نداشته

3 D cubic
8- node linear block

باشند .همچنین گرههای واقع در دو انتهای رگ طوری مقید شدهاند

Implicit
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ساخته
های
یی همه
بندیی نها
شبکه بند
شکل 3
شده.شده
ساخته
های
مدلل
همه مد
نهایی
شبکه
شکل 3
Fig. 3. Final mesh of the constructed models.t

در نظر گرفته شد .جهت اطمینان از دقت قابل قبول جوابها ،چهار

باالی عامل هزینه محاسباتی ،میتوان با صرف نظر کردن از وجود

شبکه با تعداد اجزای اشاره شده در جدول  5در نظرگرفته شد .با

خطای ناچیز محاسباتی ،نتایج مدلهای ارائه شده در این پژوهش را با

ریزتر کردن شبکه ،روند کاهش خطا و نزدیک شدن جوابها رصد

انتخاب مدلی با  11264جزء و حل آن به دست آورد .تعداد اجزای به

شد .لذا حل مسأله در این مدل یکبار با استفاده از شبکه مرجع

کار رفته برای شبکه بندی هر مدل به همراه بیشینه تنش ایجاد شده

(پایه) برای همه اعضای مدل (استنت ،رگ ،پالک و بالن) مشابه اندازه

روی رگ در لحظه بیشینه انبساط استنت در جدول  5ارائه شده است.

استفاده شده در مدلهای اصلی ،یکبار اندازه شبکه ریزتر از شبکه
مرجع ،بار دیگر با اندازه شبکه بسیار ریز و یک بار با اندازه شبکه
درشتتر از شبکه مرجع صورت پذیرفت .بیشینه تنش فون مایسز
دیواره شریانی در مدل -304کلسیمی با استنت پالماز-اسچاتز با
شبکه مرجع با تعداد  11264المان ،مقدار  ،0/259برای شبکه ریزتر
با تعداد  14294المان ،مقدار  ،276/0برای شبکه بسیار ریز 0/278
و برای شبکه درشت با تعداد  8672المان ،مقدار  0/149مگا پاسکال
است .همچنین الزم به توضیح است که در آخرین اقدام ،در ریزترین
شبکه به تعداد  32448المان ،تغییرات دو پارامتر بیشینه تنش ایجاد
شده در رگ و همچنین میانگین تنش گرههای واقع در طول در نظر
گرفته شده در هندسه مورد بررسی در لحظه ماکزیمم انبساط استنت

3

رصد شد که تغییرات جوابها نسبت به جواب شبکه ریز (14294
جزء) به ترتیب کمتر از  1درصد و کمتر از  0/1درصد برای این دو
پارامتر گزارش میشود .همانطور که در شکل  4مشاهده میشود ،با

شکل  :4نمودار تنش فون مایسز (مگا پاسکال) بر حسب مکان در طول رگ (بر حسب میلیمتر) ،برای هر سه مدل با اندازه شبکه متفاوت

افزایش تعداد اجزای مدل از  11264به  14294تغییر بسیار کمی در
نتایج حاصل میشود و این در حالی است که با این افزایش در چگالی
شبکه بندی ،زمان حل مسأله به مقدار قابل توجهی افزایش مییابد.
به همین دلیل و با توجه به تعداد زیاد مدل های این مطالعه و اهمیت
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شکل  :4نمودار تنش فون مایسز (مگا پاسکال) بر حسب مکان در طول رگ (بر
حسب میلیمتر) ،برای هر سه مدل با اندازه شبکه متفاوت.
)Fig. 4. von Mises stress (MPa) versus arterial length (mm
for the three models with different mesh sizes.t
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جدول  5مقایسه مقادیر تنش فون مایسز در دیواره شریان با سه شبکه مختلف
Table 5. Comparison between von Mises stress
the arterial
with
شبکهinمختلف
wallیان با سه
واره شر
threeدر دی
differentمایسز
meshes.tتنش فون
جدول  5مقایسه مقادیر
مشخصات مدل

کلسیمی  - 304  400 PSشبکه درشت

تعداد اجزا

ماکزیمم تنش ایجاد شده روی رگ ((MPa

1227

0/349

33724

0/739

34794

0/722

17441

0/721

کلسیمی - 304  400 PSشبکه پایه
کلسیمی - 304  400 -شبکه ریز

کلسیمی - 304  400 PSشبکه بسیار ریز

 .3نتایج و بحث

با توجه به وجود دو نوع تقارن چرخشی و صفحهای در مدل ،انتظار

در این قسمت ،نتایج مدلسازی ،شامل توزیع تنشهای اعمالی

بر این است که توزیع تنش در استنت ،هم دارای تقارن چرخشی

روی استنت و رگ (برای بررسی احتمال گرفتگی مجدد پس از

نسبت به محور مرکزی آن ،و هم دارای تقارن صفحهای باشد که این

استنتگذاری) ،تغییرات قطر خارجی ،مقادیر برگشتپذیری شعاعی

امر در شکل  5مشهود است .تقارن تنش در استنت بیانگر درست

و طولی و درصد کاهش طول استنتها در مدلهای مختلف با هم

تعریف شدن فیزیک مسئله و قیود مرزی مناسب بر روی مدل است.

مقایسه شدهاند .همچنین تأثیر ترکیب پالک روی شدت تنشهای

عالوه بر این ،میتوان اثر در نظر گرفتن پالک را در شکل تغییر شکل

اعمالی ایجاد شده در دیوارهی شریان نیز بررسی شده است.

یافته استنت مشاهده کرد که این نکته بیانگر اهمیت در نظر گرفتن
پالک در مدلسازی استنت است .میزان تنش حداکثر ایجاد شده در

 .1-3نتایج حاصل از تحلیل مدل -304کلسیمیPS-

 .1-1-3توزیع تنش

استنت در این مقاله ،در مقایسه با مقادیر بدست آمده در مدل ارائه
شده توسط چوا و همکاران [ ،]11دارای  7/67درصد و همچنین با

ابتدا به بررسی مدل پایه -304کلسیمی با فشار  0/4مگاپاسکال

مدل ارائه شده توسط جوو و همکاران [ ،]15دارای  7درصد اختالف

میپردازیم .توزیع تنش فونمایسز در استنت این مدل در شکل 5

است .با توجه به این که مدلهای ارائه شده در این دو تحقیق تا حدود

نشان داده شده است .همانطور که در این شکل مشاهده میشود،

زیادی منطبق بر این مدل بوده و تنها اختالف آنها ،در نظر نگرفتن

نواحی با حداکثر تنش 257/5 ،مگاپاسکال ،بر روی استنت در

رگ و پالک در مدلها است؛ میتوان به این نتیجه رسید که نتایج به

چهارگوشه سلولها قرار دارند و احتمال شکست در این نقاط نسبت

دست آمده از این مدل در محدوده قابل قبولی است و اندک اختالف

به دیگر نقاط استنت ،بیشتر است.

موجود نیز ناشی از تفاوت ناچیز مدلهاست .توزیع تنش فونمایسز در

همراه
پایه304-کلسیمی به
مدلپایه-304
در مدل
استنت در
(مگاپاسکال)بربر رو
تنشنفونمی
توزیع
شکل :5
پالک.پالک
رگ ورگ و
همراه
کلسیمی به
رویی استنت
مایسزسز(مگاپاسکال)
تنش فو
توزیع
شکل :5
Fig. 5. von Mises stress distribution (MPa) on the stent in the calcified basal 304-model with the presence of the artery and the
plaque.t
5
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درمدل
مسدود
شده
مسدودرگ
رگبر روی
(مگاپاسکال)
(مگاپاسکال) بر روی
تنش فونمیسز
مایسز
نع
توزی
تنش :فو
شکل 6
شکل  : 6توزیع
پایه-304.کلسیمی
 -304کلسیمی
شده درمدل پایه.
Fig. 6. von Mises stress distribution (MPa) on the stenosed
artery in the calcified basal 304-model.t

اعمال
پالک و
وجودوجود
جهتجهت
استنت به
رویروی
شدهشده
ایجادیجاد
انحنای ا
شکل :8
فشار بر
اعمال
پالک و
استنت به
انحنای
شکل :8
جانبی.
نمای
استنت-
میانه
فشار بر میانه استنت -نمای جانبی.
Fig. 8. Resulted curvature on the stent due to presence of
the plaque and application of pressure on the middle of the
stent-lateral view.t

رگ مسدود شده در شکل  6نشان داده شده است .نواحی با حداکثر

یعنی نقاط  Aو  Bمشخص شده درشکل  9در نظر گرفته شده است.

تنش روی رگ در نقاطی است که در آن حداکثر تغییر در قطر استنت

در شکل  8و شکل  9نمودار تغییرات شعاع خارجی استنت ،در نقاطی

اتفاق میافتد که مقدار حداکثر تنش فونمایسز ایجاد شده روی رگ

غیر از دو انتهای آن ارائه شده است.

در اینجا برابر با  0/287مگاپاسکال است .هر چقدر مقدار این حداکثر
تنش بیشتر باشد ،میزان صدمهای که استنت به رگ بیشتر شده و
در نتیجه احتمال گرفتگی مجدد رگ پس از استنتگذاری افزایش
مییابد .عالوه بر این همان طور که در شکل  6مشخص است ،گرادیان
تنش زیادی بین سطح داخلی رگ و سطح خارجی آن وجود دارد .این
بدان معنی است که نقاط حساس و آسیبپذیر رگ ،بر روی سطح
داخلی آن و در نقاطی قرار دارند که حداکثر تغییر در قطر استنت

بررسی
استنت
شده در
مشخص
شکل :9
نتایج.نتایج.
بررسی
برایبرای
استنت
روی روی
شده در
مشخص
نقاط نقاط
شکل :9

Fig. 9. Relation between pressure (MPa) and radial recoiling
at point A.t

روی میدهد .کرنش محیطی رگ و پالک در انبساط ماکزیمم برای
این مدل نیز در شکل  7نشان داده شده است.

یکی از پارامترهای مهم برای ارزیابی عملکرد استنت ،مقدار افزایش
شعاع استنت در طی عمل بارگذاری ،RG ،است که بصورت معادله
تعریف میشود .در اینجا R expansion
=
RG Rexpansion − R0

بیانگر شعاع خارجی استنت در انتهای مرحله بارگذاری و  R0بیانگر
شعاع خارجی اولیه استنت ،قبل از اعمال بار است که در وسط استنت

(نقطه  )Aاندازهگیری میشوند .برای یک استنت مطلوب است که به

پایه-304کلسیمی-
مم درمدل پایه304.
ماکزیممماکزی
انبساط انبساط
پالکودرپالک در
ی رگ
محیطیمحی
کرنش کرنش
شکل :7
درمدل
رگط و
شکل .7

ازای یک فشار ورودی خاص ،مقدار  RGبزرگتری داشته باشد .مقدار

Fig. 7. Circumferential strain
of the artery and the plaque atکلسیمی
the maximum expansion in the calcified basal 304-model.t

 .2-1-3تغییرات شعاع خارجی استنت مدل -304کلسیمی-

RGبرای استنت در این مدل برابر  0/281میلیمتر است.
6

 . 3-1-3درصد کاهش طول استنت و برگشتپذیری نقاطA
و  Bبرای مدل -304کلسیمیPS-

PS

همان طور که در شکل  8قابل مشاهده است ،شکل نهایی استنت
به علت وجود پالک و اعمال فشار از روی آن بر میانه استنت ،دارای

9

برگشتپذیری شعاعی ،میزان برگشتپذیری قطر استنت بعد از
باربرداری نسبت به لحظهی ماکزیمم انبساط استنت ،در فشار اعمالی

انحنا است .بنابراین استنت در نقاط مختلف دارای قطرهای متفاوتی

مربوطه است .برگشتپذیری شعاعی بصورت معادله ( )9تعریف

است .از این رو ،برای ارزیابی تغییرات قطر خارجی استنت ،دو نقطه

میشود [ 3و .]9
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)(1

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 −1
𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 − 2
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝛽𝛽
𝜕𝜕𝐼𝐼1
𝜕𝜕𝐼𝐼2

𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 = −𝜌𝜌 + 2

استنت
نقاطدر Aو B
شعاعیشعاعی
جابهجایی
جابیهن
رابطه ب
شکل .10شکل 8
استنتدرو فشار
نقطه A
جایی
نموداربین
نمودار :رابطه

پذیریپذیری
برگشوتبرگشت
(مگاپاسکال)
فشارن فشار
رابطه بی
شکل .12شکل
شعاعی نقطه A
(مگاپاسکال) و
نموداربین
: 00رابطه
نمودار
شعاعی در
استنت.استنت.
نقطه  Aدر
Fig. 12. Relation between pressure (MPa) and radial recoiling at the point A.t

انبساط(مگاپاسکال)𝑤𝑤 = 𝐶𝐶1𝟎𝟎 (𝐼𝐼1 − 3).
𝐼𝐼( + 𝐶𝐶𝟎𝟎1
(𝐼𝐼1 − 3)2و𝟎𝟎𝐶𝐶2
2 − 3) +
انبساط(مگاپاسکال).
فشار
− 3) + 𝐶𝐶radial
3)2
+𝐶𝐶10.
11 (𝐼𝐼Relation
1 − 3)(𝐼𝐼2between
3𝟎𝟎 (𝐼𝐼1 −displacement
Fig.
of point A of

the stent and expansion pressure (MPa).t

.  F 
u

() 4

1
] [u  (u )T
2



 ji , j  Fi  tt ui
1
) (u j ,i  ui , j
2


 ij

 ij  Cijkl  kl
شعاعی
پذیری
رگشت
(مگاپاسکال) و ب
فشارفشار
رابطه بین
نمودارنمودار
شکل :00
نقطه B
شعاعی
پذیری
برگشت
(مگاپاسکال) و
رابطه بین
شکل .13
استنت.
استنت.
در Bدر
نقطه
C
C
(Cijlk )8
Fig. 13. Relation between pressureC
)(MPa
and
ijkl
klij radial
jikl recoiling at the point B.t

در استنت و
بین جاب
شکل
نقطهBAو B
(میلیمتر)نقاط
شعاعی(میلیمتر)
جاییشعاعی
جابههجایی
رابطهبین
نموداررابطه
.11نمودار
شکل :9
فشار انبساط (مگاپاسکال)
در استنت و فشار انبساط (مگاپاسکال)
Fig. 11. Relation between radial displacement of point B of
3
the stent and expansion pressure (MPa).t

()9

)𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢(𝑅𝑅 𝑅𝑅(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙) −
)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑅𝑅

= برگشتپذیری شعاعی

و  Bرسم شده است .نمودار برگشتپذیری نقاط  Aو  ،Bبصورت
11

شکل نهایی استنت به علت وجود پالک و اعمال فشار از روی آن
استنت در نقاط مختلف
بر میانه استنت ،دارای انحناء است
)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐿𝐿 −
بنابراین 𝐿𝐿0
𝐿𝐿

= 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹ℎ

0
تپذیری شعاعی متفاوتی است.
دارای قطرهای متفاوت و مقادیر برگش

به همین دلیل ،برای ارزیابی مقدار برگشتپذیری مدلها برای نقطه

)𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢(𝐿𝐿 𝐿𝐿(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙) −
طولی A
نقطهی
در دو
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
 Aو  ،Bنمودار آنها بصورت جابهجایی شعاعی =
)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐿𝐿

جابهجایی شعاعی بر حسب فشار نیز در شکل  12و شکل  13آورده
شده13است.

درصد کاهش طول استنت ،به تغییر نهایی طول استنت در

ماکزیمم لحظه بارگذاری نسبت به طول اولیه را گویند .مقدار کاهش
طول و برگشتپذیری طولی استنت بصورت معادالت ( )10و ()11
تعریف میشوند[ 3و .]9
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)𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢(𝑅𝑅 𝑅𝑅(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙) −

= برگشتپذیری شعاعی
)𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢(𝑅𝑅 ) −
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙( )𝑅𝑅𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑅𝑅
= برگشتپذیری شعاعی
)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑅𝑅
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)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐿𝐿 𝐿𝐿0 −
= 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹ℎ
𝐿𝐿0 −
)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐿𝐿 𝐿𝐿0
= 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹ℎ
𝐿𝐿0

()10

)𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢(𝐿𝐿 𝐿𝐿(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙) −
= 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 طولی
)𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢(𝐿𝐿 −
)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐿𝐿
)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐿𝐿
= 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 طولی
)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐿𝐿

()11

 .3-3مقایسه نتایج حاصل از تحلیل مدلهای مختلف
در جدول  6مشاهده میشود که هر شش مدل ،مقدار تقریبی
افزایش شعاع استنت برابری را در نقطه  Bبرای بررسی تنشهای
اعمالی القاء شده روی دیوارهی شریان داشتهاند ،ضمن اینکه مقدار
افزایش شعاع استنت در طی عمل بارگذاری ( )RGبرای همه مدلها

 .2-3نتایج حاصل از تحلیل مدلهای دیگر

بصورت دو به دو یعنی برای مدلهای  304و  AZ 31با پالک

ذکر این نکته ضروری است که تفاوت همه این مدلها در جنس

کلسیمی و این دو مدل با پالک کمسلول و همچنین این دو مدل

استنت و مقدار حداکثر بار وارده است و با توجه به اینکه هندسه

با پالک پرسلول ،تقریباً یکسان است پس در نتیجه قابل مقایسهاند.

استنت در تمامی مدلها یکسان است ،شکل کلی توزیع تنش بر روی

مقایسه این مدلها نشان میدهد که برای ایجاد یک تغییر مشخص

استنت و رگ ،مکان تنش حداکثر ایجاد شده و همچنین شکل کلی

در قطر رگ ،استنتهای  304در مقایسه با استنتهای منیزیمی،

نمودار تغییر قطر خارجی استنت ،در مدلهای دو به دو مشابه است

تنش بیشتری را روی رگ ایجاد میکنند (شکل  15و شکل .)16

و تفاوت تنها در مقادیر است .مقادیر مربوط به مدلها ،در جداول زیر

نتایج نشان میدهند که استفاده از استنتهای آلیاژ منیزیم AZ 31

و همچنین تصاویر و نمودارهای مربوطه در ادامه آورده شده است.

جدول  :6جدول اول نتایج ارائه شده برای مدل
جدول  :6جدول اول نتایج ارائه شده برای مدل
Table 6. First table of the model results.t

)(Mpa

جابهجایی
شعاعی
نقطه A

جابهجایی
شعاعی
نقطه B

جابهجایی
طولی
نقطه C

)(Mpa

0/47

0/713

0/324

-0/342

721

0/712

0/174

0/721

0/329

-0/332

313

0/371

3

0/4

0/130

0/329

-0/340

723

0/794

0/23

0/131

0/171

0/132

0/321

-0/332

313

0/379

0/39

0/737

0/424

0/191

0/443

0/329

-0/340

729

0/143

0/33

0/437

0/311

-0/377

0/177

0/430

0/32

-0/309

321

0/314

0/43

0/134

0/422

-0/022

فشار

مشخصات مدل
 PSپایه هندسه
کلسیمی304 -
 PSپایه هندسه
کلسیمیAZ31-
 PSپایه هندسه
کمسلول304-
 PSپایه هندسه
کمسلولAZ31-
 PSپایه هندسه
پرسلول304-
 PSپایه هندسه
پرسلولAZ31-

)(mm

)(mm

)(mm

تنش
استنت

)(Mpa

)(Mpa

جابهجایی شعاعی
نقطه  Aبعد از
برگشت پذیری

جابهجایی شعاعی
نقطه  Bبعد از
برگشت پذیری

جابهجایی طولی
نقطه  Cبعد از
برگشت پذیری

3/37

0/733

0/374

-0/371

0/329

0/423

-0/017

0/313

-0/377
-0/017

تنش
رگ

تنش
پالک

جدول  :7جدول دوم نتایج ارائه شده برای مدل
Table 7. Second table of the model results.t
جدول  :1جدول دوم نتایج ارائه شده برای مدل
مشخصات مدل

) liocer (%شعاعی
مرکزی استنت ()A

) liocer (%شعاعی
استنت در نقطه ()B

Foreshortening
) (%استنت

) liocer(%طولی
استنت

 PSپایه هندسه کلسیمی304-

3/214

3/911

7/94

0/211

 PSهندسه پایه کلسیمیAZ31-

3/011

3/072

7/14

3/411

 PSپایه هندسه کمسلول304-

3/279

3/112

7/10

0/24

 PSپایه هندسه کمسلولAZ31-

3/221

3/79

7/17

3/197

 PSهندسه پایه پرسلول304-

3/292

3/219

7/1

0/24

 PSپایه هندسه پرسلولAZ31-

3/072

3/074

7/31

3/149

1064

نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر ،دوره  ،52شماره  ،4سال  ،1399صفحه  1055تا 1076

شکل  .14توزیع تنش فونمایسز (مگاپاسکال) بر روی استنت در حالت انبساط ماکزیمم.
شکل  : 02توزیع تنش فونمیسز (مگاپاسکال) بر روی استنت در حالت
Fig. 14. von Mises stress distribution (MPa) on the stent at the maximum expansion.t
انبساط ماکزیمم.

در مقایسه با استنتهای فوالدی ضد زنگ ،منجر به ایجاد تنشهای
کمتری روی رگ میشود (شکل  .)14از طرفی همانگونه که انتظار
میرود با توجه به اینکه تنش تنها تابع هندسه قطعه و نیروهای وارده
بر آن است و به جنس مواد وابسته نیست ،شکل کلی توزیع تنش
روی استنت و رگ و همچنین محل تمرکز تنش در مدلها یکسان
است .ضمناً میتوان استنباط کرد که در ساخت استنتها باید از

موادی با تنش تسلیم پایین استفاده شود .با توجه به اینکه اساس کار

استنتهای منبسط شونده توسط بالن بر پایهی تغییر شکل پالستیک
و دائم در راستای شعاعی استوار است ،داشتن تنش تسلیم پایین برای
ماده استنت سبب میشود که قطعه زودتر و با مقدار فشار کمتری
وارد فاز پالستیک شود.
همچنین با بررسی نتایج جدول باال و نمودارهای مربوط به
مدل ،میتوان دریافت که استنتهای منیزیمی برای هر سه مدل
با پالکهای مختلف ،در مقایسه با استنتهای فوالدی ،درصد

14

حالت انبساط ماکزیمم.
انبساطشده در
مسدود
شدهیدررگ
مسدودبر رو
(مگاپاسکال)
مایسزتنش فونمی
توزیع
شکل
ماکزیمم.
حالت
سز روی رگ
(مگاپاسکال) بر
:04فون
تنش
شکل  .15توزیع
Fig. 15. von Mises stress distribution (MPa) on the stenosed artery at the maximum expansion.t
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ماکزیمم.
استنت در
حضوراستنت
حضور
پالک در
انبساطماکزیمم.
در انبساط
پالک در
رگیورگ و
محیطیمحیط
کرنش :04کرنش
شکل  .16شکل
Fig. 16. Circumferential strain of the artery and the plaque with the presence of the stent at the maximum expansion.t

16

نمودار
انبساط (مگاپاسکال).
فشارفشار
کلسیمی و
- AZ 31AZ
31مدل
استنت
 Bدر
نقاط  Aو
جایی
ن جابه
جایی رابطه بی
الف)هنمودار
شکل 05
نمودار رابطه بین فشار(مگاپاسکال)
(مگاپاسکال) .ب)ب)
انبساط
کلسیمی ومدل
استنت
 AوشعاعBیدر
نقاط
شعاعی
بین :جاب
شکل  .17الف) نمودار رابطه
د)ی نقطه
شعاع
برگشتپذیری
فشار(مگاپاسکال)
رابطه بین
ج)ونمودار
ی نقطه  Aدر استنت.
رابطهشعاع
نمودارپذیری
ج) برگشت
فشار(مگاپاسکال) و
و برگشتپذیری شعاعیرابطه بی
نمودار Bرابطه بین فشار(مگاپاسکال) و
استنت.
نقطهو  Bدر
پذیری شعاعی
برگشت
فشار(مگاپاسکال)
بین
نقطهن Aدر استنت.
نقطه  Cدر استنت.
دری طولی
برگشتCپذیر
فشار(مگاپاسکال)
در استنت .د) نمودار رابطه بین
استنت.
طولیونقطه
برگشتپذیری
Fig. 17. a) Relation between radial displacement of points A and B of the stent, AZ31-calcified model and expansion pressure
(MPa); b) Relation between pressure (MPa) and radial recoiling at point A of the stent; c) Relation between pressure (MPa) and
radial recoiling at point B of the stent; d) Relation between pressure (MPa) and longitudinal recoiling at point C of the stent.t
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فشار(مگاپاسکال) و
رابطه
نمودار
(مگاپاسکال) .ب)
انبساط
سلول و
-304ک
استنت
نقاطB
نقاطی Aو
جایی
نموداربین
الف) رابطه
الف):06نمودار
بینبین
رابطه
نمودار
(مگاپاسکال) .ب)
انبساط
فشارفشار
سلول و
304م-کم
مدلمدل
استنت
 Aودر Bدر
شعاعیشعاع
جابهجایی
جابیهن
رابطه ب
شکل .18شکل
در فشار(مگاپاسکال) و
رابطهBبین
نمودار
د)
استنت.
در
B
نقطه
شعاعی
پذیری
ت
برگش
و
فشار(مگاپاسکال)
بین
رابطه
نمودار
ج)
استنت.
در
A
نقطه
شعاعی
برگشتپذیری
فشار(مگاپاسکال) و برگشتپذیری شعاعی نقطه  Aدر استنت .ج) نمودار رابطه بین فشار(مگاپاسکال) و برگشتپذیری شعاعی نقطه
برگشتپذیری طولی نقطه  Cدر استنت.
استنت .د) نمودار رابطه بین فشار(مگاپاسکال) و برگشتپذیری طولی نقطه  Cدر استنت.
Fig. 18. a) Relation between radial
displacement of points A and B of the stent, 304-low cell model and expansion pressure
(MPa); b) Relation between pressure (MPa) and radial recoiling at point A of the stent; c) Relation between pressure (MPa) and
radial recoiling at point B of the stent; d) Relation between pressure (MPa) and longitudinal recoiling at point C of the stent.t

برگشتپذیری شعاعی و برگشتپذیری طولی باالتری دارند که به

برگشتپذیری شعاعی  Bو برگشتپذیری طولی نقطه  ،Cبه ترتیب در

جهت استحکام شعاعی ضعیف و تنش تسلیم پایین و کرنش سختی

شکل  17برای مدل - AZ 31کلسیمی و همچنین نمودار جابهجایی

پایین استنتهای منیزیمی در مقایسه با استنتهای فوالدی است .که

شعاعی نقطه  Aو  ،Bبرگشتپذیری شعاعی  ،Aبرگشتپذیری شعاعی

تنها نقطه ضعف اساسی آنها به شمار میرود .نتایج نشان میدهد که

 Bو برگشتپذیری طولی نقطه  ،Cبهترتیب در نمودارهای شکل ،18

18
استنتهای منیزیمی در مقایسه با استنتهای فوالدی درصد کاهش

برای مدل -304کمسلول و نمودار جابهجایی شعاعی نقطه  Aو ،B

طول کمتری دارند.

برگشتپذیری شعاعی  ،Aبرگشتپذیری شعاعی  Bو برگشتپذیری

 .4-4نمودار مدلهای مختلف این نوع گرفتگی
نمودار جابهجایی شعاعی نقطه  Aو  ،Bبرگشتپذیری شعاعی ،A

طولی نقطه  ،Cبهترتیب در نمودارهای شکل  ،19برای مدل AZ 31

-کمسلول نشان داده شده است.
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فشار(مگاپاسکال)
نموداربین
ب)رابطه
نمودار
(مگاپاسکال) .ب)
انبساط
سلول-وکمفشار
 AZک
استنتدرمدل
یB
شعاع و
نقاط A
شعاعی
نمودارجابه
رابطه بین
نمودار
31م AZ
رابطه
(مگاپاسکال).
فشار انبساط
سلول و
 31مدل
استنت
نقاطدر Aو B
جایی
جایین جابه
رابطه بی
 :07الف)
شکل  .19الف)شکل
و برگشتپذیری شعاعی نقطه  Aدر استنت .ج) نمودار رابطه بین فشار(مگاپاسکال) و برگشتپذیری شعاعی نقطه  Bدر استنت .د) نمودار رابطه بین فشار(مگاپاسکال) و
بین فشار(مگاپاسکال) و برگشتپذیری شعاعی نقطه  Aدر استنت .ج) نمودار رابطه بین فشار(مگاپاسکال) و برگشتپذیری شعاعی نقطه  Bدر
برگشتپذیری طولی نقطه  Cدر استنت.
استنت .د) نمودار رابطه بین فشار(مگاپاسکال) و برگشتپذیری طولی نقطه  Cدر استنت.
Fig. 19. a) Relation between radial displacement of points A and B of the stent, AZ31-low cell model and expansion pressure
(MPa); b) Relation between pressure (MPa) and radial recoiling at point A of the stent; c) Relation between pressure (MPa) and
radial recoiling at point B of the stent; d) Relation between pressure (MPa) and longitudinal recoiling at point C of the stent.t

نمودار جابهجایی شعاعی نقطه  Aو  ،Bبرگشتپذیری شعاعی ،A

اتروسکلروسیس بطور وسیعی تغییر میکند و البته این خواص با

برگشتپذیری شعاعی  Bو برگشتپذیری طولی نقطه  Cبهترتیب

استفاده از تکنیکهای تصویربرداری تعیین میشوند [ 27و  29و

در نمودارهای شکل  20برای مدل -304پرسلول و نمودار جابهجایی
شعاعی نقطه  Aو  ،Bبرگشتپذیری شعاعی  ،Aبرگشتپذیری شعاعی

19

 .]38پالکها را میتوان از دید هیستولوژی به سه دسته پالکهای
پرسلول ،کمسلول و کلسیمی طبقه بندی کرد [ .]38این پالکها

 Bو برگشتپذیری طولی نقطه  C،بهترتیب در نمودارهای شکل ،21

سختی فشردگی شعاعی متفاوتی دارند .پالک پرسلول در مقایسه با

برای مدل - AZ 31پرسلول ترسیم گردیده است.

پالکهای کمسلول و کلسیمی سختی بسیارکمتری دارد .سختی پالک

 .5-4تأثیر ترکیب پالک بر تنشهای اعمال شده

کمسلول بهطور متوسط دو برابر پالکهای پرسلول است [.]29-32
نتایج مطالعات اخیر نشان میدهد که پالکهای مختلف ممکن است

روی دیوارهی شریان ،ناشی از فرآیند استنتگذاری

پاسخ متفاوتی به همان پروسه استنتگذاری نشان بدهند .همچنین

ترکیب و خواص مکانیکی پالکها با پیشرفت بیماری

اشاره شده است که سطح زخم ایجاد شده در دیواره شریان در طی
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شکل  .20الف) نمودار رابطه بین جابهجایی شعاعی نقاط  Aو  Bدر استنت مدل -304پرسلول و فشار انبساط(مگاپاسکال) .ب) نمودار رابطه بین فشار(مگاپاسکال) و
شکل  :08الف) نمودار رابطه بین جابهجایی شعاعی نقاط  Aو  Bدر استنت مدل -304پرسلول و فشار انبساط(مگاپاسکال) .ب) نمودار رابطه بین
فشار(مگاپاسکال) و
برگشتپذیری شعاعی نقطه  Aدر استنت .ج) نمودار رابطه بین فشار(مگاپاسکال) و برگشتپذیری شعاعی نقطه  Bدر استنت .د)نمودار رابطه بین
فشار(مگاپاسکال) و برگشتپذیری شعاعی نقطه  Bدر
استنت.
فشار(مگاپاسکال) و برگشتپذیری شعاعی نقطه  Aدر
ن استنت.
رابطهCبیدر
نمودارنقطه
پذیریج)طولی
برگشت
استنت.
در
C
نقطه
ی
طول
ی
ر
ی
پذ
برگشت
و
فشار(مگاپاسکال)
رابطه بین
cellد)نمودار
استنت.
Fig. 20. a) Relation between radial displacement of points A and B of the stent,
304-full
model and expansion pressure
(MPa); b) Relation between pressure (MPa) and radial recoiling at point A of the stent; c) Relation between pressure (MPa) and
radial recoiling at point B of the stent; d) Relation between pressure (MPa) and longitudinal recoiling at point C of the stent.t

استنتگذاری ممکن است وابسته به ترکیب پالک باشد و اینکه نتایج

استنت هستند .در مدلهای فوالد ضدزنگ  ،304همانطور که در

بلند مدت استنتگذاری ،وابسته به نوع ضایعه مورد نظر است [-30

شکل  22مشخص شده است توزیع تنش فونمایسز درون دیواره

 28و  .]32نتایج بدست آمده از مقایسه مدلهای مختلف  304با

سه نوع پالک متفاوت با فشار اعمالی معادل تقریباً  0/4مگاپاسکال و

شریانی ،نه فقط بستگی بهمیزان فشار اعمالی بلکه همچنین شدیدا ً

به جنس پالک وابسته است .تنشهای القا شده روی دیواره شریان

همچنین مقایسه مدلهای  AZ 31با سه نوع مختلف پالک در این  21در پالکهای کمسلول و کلسیمی در مقایسه با پالک پرسلول بسیار
پژوهش نیز ،نشان میدهند که جدا از میزان فشار اعمالی ،ترکیب

کمتر است .همچنین پالک کلسیمی در مقایسه با پالک کمسلول به

پالک نیز بر روی تنشهای القا شده روی دیواره شریان وسطح زخم

دلیل سختی بیشتر آن در این فشار اعمالی ،تنش کمتری روی دیواره

ایجاد شده بهموجب آن مؤثر است .همانطور که از شکل  22مشخص

شریان القا میکند .تعبیری مطابق آنچه که در مورد مدلهای 304

است ،بطور متوسط تنشهای روی پالک ،بطور برجستهای باالتر از

در باال بیان شد را برای مدلهای  AZ 31نیز میتوان ارائه داد ،با

تنشهای القا شده روی دیواره شریان برای همان شرایط انبساط

این تفاوت که در اینجا میزان فشار اعمالی بهطور میانگین برابر با
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شکل  .21الف) نمودار رابطه بین جابهجایی شعاعی نقاط  Aو  Bدر استنت مدل  AZ 31پرسلول و فشار انبساط (مگاپاسکال) .ب) نمودار رابطه بین فشار(مگاپاسکال)
AZ 31
نمودار رابطه
(مگاپاسکال).
فشاردرانبساط
پرسلول و
استنت ومدل
بین  Aو  Bدر
رابطهنقاط
شعاعی
جایی
در بین
رابطه
شعاعینمودار
 09الف)
شکل
فشار(مگاپاسکال) و
ب) بین
رابطه
استنت .د) نمودار
نقطه B
پذیری -شعاعی
برگشت
فشار(مگاپاسکال)
نمودار
جابهج)
استنت.
نقطه A
پذیری
و برگشت
فشار(مگاپاسکال) و برگشتپذیری شعاعی نقطه  Bدر
ن
ی
ب
رابطه
نمودار
ج)
استنت.
در
A
نقطه
ی
شعاع
ی
ر
ی
پذ
برگشت
و
فشار(مگاپاسکال)
بین
برگشتپذیری طولی نقطه  Cدر استنت.
استنتFig. 21. a) Relation between .
در radial
displacement
pointsیرof
andو A
B of the stent,
cell
model and expansion pressure
ی طولی نقطه C
برگشتپذ
فشار(مگاپاسکال)
 AZ31-fullبین
د) نمودار رابطه
استنت.
(MPa); b) Relation between pressure (MPa) and radial recoiling at point A of the stent; c) Relation between pressure (MPa) and
radial recoiling at point B of the stent; d) Relation between pressure (MPa) and longitudinal recoiling at point C of the stent.t

 0/323مگاپاسکال است .نتایج مدلهای  AZ 31در جدول  7آورده
شده است .همچنین توزیع تنش فونمایسز در پالکهای مختلف
برای مدلهای  304و  AZ 31در شکل  22نشان داده شده است.
همان طور که در این شکل مشاهده میشود حداکثر تنش ایجاد شده

از نتایج ایجاد شده در مدلهای فوق با وجود سادهسازیهای انجام
شده در زمینه بار نوسانی و با فرض اینکه خستگی تحت بار نوسانی
کمتر از تنش ایجاد شده بر اثر فشار اعمالی بر پارگی و لختهزایی اثر
دارد ،میتوان پیشبینی کرد که خطر آسیب شریانی و پارگی پالک

در پالک کلسیمی مدل  AZ 31در مقایسه با مدل -304کلسیمی  21و لختهزایی برای استنتهای فوالد ضدزنگ در مقایسه با استنتهای
بسیار کمتر است .همچنین برای پالکهای کمسلول و پرسلول در
مدلهای  AZ 31در مقایسه با مدل  304در فشار اعمالی مربوطه

جهت انبساط بیشینه استنت ،تنشهای کمتری ایجاد شده است.

1070

منیزیمی به مراتب بیشتر است؛ نکتهای که مطالعات بالینی نیز آن
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شکل  .22توزیع تنش فونمیسز (مگاپاسکال) بر روی پالکهای مختلف مسدود کننده ،در حالت انبساط ماکزیمم.
شکل  20توزیع تنش فونمیسز (مگاپاسکال) بر روی پالکهای مختلف مسدود کننده ،در حالت انبساط ماکزیمم.
Fig. 22. von Mises stress distribution (MPa) in the different plaques initiating stenosis at the maximum expansion.t

نشان میدهند که پارگی پالک در دامنهی وسیعی از مقادیر تنشی

از پارامترهای عملکردی دو جنس استنت خاص رایج در محیطهای

اتفاق میافتد .طبق این اطالعات ،دامنه تنش بحرانی برای ماکزیمم و

کلینیکی میباشد که با توجه به بررسی نویسندگان ،تا کنون پژوهشی

مینیمم درصد حجم بافت پالک که ممکن است دچار پارگی و متعاقباً

با این هدف منتشر نشده است .در نتایج ارائه شده سعی شده است

ایجاد لخته به دلیل تجمع پالکتها بشود .برای پالک پرسلول بین

با توجه به ساده سازیهای ذکر شده ،پارامترهایی مورد بررسی قرار

 300تا  460کیلوپاسکال ،برای پالک کلسیمی بین  160تا  700کیلو

گیرند که تاثیرات کمتری ناشی از این ساده سازی ها بپذیرند و تفاوت

پاسکال و برای پالک کمسلول فقط مقدار شکست  550کیلو پاسکال

زیادی در قیاس پذیری دو جنس مختلف استنت ایجاد نکنند .عالوه بر

گزارش شده است .با استفاده از اطالعات فوق و با توجه به نتایج

آن ،ملحوظ نمودن تمامی پیچیدگیها در فرضیات ،باعث آن میشود

بدست آمده در این پژوهش ،مشخص است که مقدار درصد حجمی

که در بعد حل پذیری در بسیاری از مدلها مشکل به وجود آید و حجم

از بافت پالک که دچار پارگی میشود ،برای هر سه نوع مختلف پالک

زیاد دادههایی که جهت قیاس مدلهای مختلف از اهداف اساسی این

مدل  ، AZ 31کمتر از مدل  304است و همین موضوع مطابقت

پژوهش بوده است ،محقق نشود .لذا ،رویکردی در پیش گرفته شد

خوبی با یافتههای بالینی در رابطه با استنتهای منیزیمی نسبت به

که به طور متعارف در پژوهشهای بیومکانیکی در این حوزه معمول

بقیه استنتها دارد [ 2و  4و  .]28البته ذکر این نکته ضروری است

است .در ادامه این پژوهش ،بنا است که گام به گام پیچیدگیها در

که نمیتوان ارتباط دقیقی بین اعداد بدست آمده از تحقیقات بالینی و
نتایج عددی برقرار کرد .دلیل این امر آن است که نتایج بالینی بدست
آمده ،بهشدت به شرایط آزمایشگاهی وابسته است.

22

فرضیات اعم از هندسه ،خواص مکانیکی و شرایط واقعی برهمکنش
سیال-سازه در نظر گرفته شود .برای نزدیکتر کردن مدل به حالت
واقعی در بررسیهای آتی میتوان از گرفتگیهای پیچیدهتری استفاده

در این تحقیق به تحلیل عددی استنتگذاری شریان با گرفتگی

کرد و همچنین برای بهتر کردن عملکرد استنت میتوان با استفاده از

ساده پرداخته شد .هدف اساسی این تحقیق ،مقایسه طیف وسیعی

ابزارهای رادیولوژی (مانند ام-آر-آی یا سی تی اسکن) از هندسههای
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بهینهتری برای شبیهسازی استفاده کرد .همچنین میتوان با در نظر
گرفتن نقش سیال (خون) در محاسبات عددی و شبیهسازی مدلهای

داخل رگ مسدود شده ارائه شدهاند ،شامل سه بخش بالون ،استنت
و رگ همراه با پالک مسدود کننده میباشند .ضمناً جهت نزدیکتر

ارائه شده در این پژوهش ،اثر تنشهای برشی اعمال شده بر دیواره

شدن به شرایط واقعی ،فشار خون نیز بصورت اعمال یک فشار ثابت بر

شریان و نرخ انسداد مجدد را نیز بررسی کرد.

سطح داخلی رگ و پالک نیز دیده شده است .همچنین برای بررسی
جامع استنتهای منیزیمی و مقایسه آن با استنتهای تجاری پر

 .5نتیجه گیری

کاربردی مثل استنتهای فوالد ضدزنگ ،در مدلهای ارائه شده از سه

بیش از دو دهه است که کاشت استنت بهعنوان یک روش جدید،
برای درمان عارضه گرفتگی شریانهای کرونری قلب مورد استفاده

نوع مختلف پالک یعنی پالک کمسلول ،پرسلول و کلسیمی استفاده
شده است .ضمناً برای بررسی تأثیر تغییرات ابعادی هندسه استنت

قرار میگیرد .در طی این مدت با توجه به کارایی مثبت این روش

پالماز-اسچاتز از لحاظ عملکرد مکانیکی و توزیع تنش ایجاد شده روی

درمانی ،استفاده از این وسیله مکانیکی با رشد چشمگیری همراه

رگ از دو استنت با ابعاد ضخامت سطح مقطع  1/4و  1/8برابر ،برای

بوده است .همزمان با این رشد ،تحقیقات زیادی به منظور بررسی و

مدلهای منیزیمی نیز استفاده شده است.

بهبود عملکرد استنتها انجام شده است .اما این تحقیقات ،با توجه

نتایج بدست آمده نشان میدهند که با وجود اعمال تغییر قطر

به گستردگی مباحث مطرح در این زمینه کافی به نظر نمیرسد و

یکسان روی رگ در همه مدلها ،در حالت گرفتگی ساده حداکثر

هنوز جنبههای زیادی در این حوزه ناشناخته باقی مانده است .عالوه

تنش ایجاد شده توسط استنتهای منیزیمی  AZ 31در مقایسه با

بر این ،بسیاری از پژوهشهای مرتبط انجام شده در سالهای اخیر،

استنتهای فوالد ضدزنگ  304بسیار کمتر است .بنابراین میتوان

مطالعات بالینی میباشند .مطالعات بالینی با وجود تمام مزیتهایشان،

پیشبینی کرد که استفاده از استنتهای  AZ 31منجر به ایجاد

دارای معایبی نیز هستند .به عنوان مثال در اکثر این مطالعات به

آسیب کمتری روی دیواره سلولی شریان شده و در نتیجه احتمال

دلیل هزینههای تحقیقاتی باال ،تنها دو مدل استنت مورد مقایسه قرار

گرفتگی مجدد پس از استنتگذاری کاهش مییابد .همچنین

گرفتهاند .ضمن اینکه نتایج بدست آمده از این مطالعات تنها برای

استنتهای منیزیمی با هندسه ضخیمتر در مقایسه با استنتهای

همان دو استنت خاص قابل ،استناد است و نتایج یک آزمایش بالینی با
آزمایش بالینی دیگر ،حتی برای یک مدل خاص استنت ،قابل مقایسه
نمیباشد (به دلیل روشهای مختلف مورد استفاده ،شرایط محیطی
مختلف ،تفاوت در شرایط عمومی بیماران و غیره) .در این پژوهش
سعی شده است که با استفاده از روش اجزای محدود به بررسی
تأثیر جنس استنت بر عملکرد آن پرداخته شود .این روش عالوه
بر اینکه بسیار کم هزینه است ،بسیاری از محدودیتهای مطالعات
آزمایشگاهی را نیز ندارد .دو جنس استنت مدل شده در این پژوهش،
مدل آلیاژ منیزیم  AZ 31و مدل فوالدی  304است .دلیل انتخاب
استنت آلیاژ منیزیم ،مطالعات بالینی فراوان اخیر در حوزه استنتهای
فلزی جذبی ،خصوصاً آلیاژ منیزیم و نتایج نوید بخش مطالعات بالینی

فهرست عالئم

 σتانسور تنش
 υتانسور جابهجایی
 Fنیرو به ازای واحد حجم
 ρچگالی
 تانسور کرنش
 Cتانسور سختی مرتبه چهارم
𝑖𝑖𝑖𝑖𝜎𝜎 تنش کوشی
𝑖𝑖𝑖𝑖𝛽𝛽 کوشی-گرین چپ
 ωتابع چگالی انرژی کرنشی
 𝐼𝐼1و  𝐼𝐼2و  𝐼𝐼3ثابتهای βij

 𝜆𝜆1و  𝜆𝜆2و  𝜆𝜆3کشیدگیهای اصلی ماده

 C10و  C01و  C 20و  C11و  C 30ضرایب تابع چگالی انرژی کرنشی

 Rشعاع استنت

این استنتها و همچنین پرداختن بصورت بسیار محدود و ضعیف در

 R0شعاع خارجی اولیه استنت

فلزی جذبی ،به ویژه استنتهای منیزیمی بوده است .مدلهایی که در

 RGافزایش شعاع استنت در طی عمل بارگذاری

حوزه کارهای شبیه سازی و تحلیلی انجام شده درباره استنتهای
این مقاله برای شبیه سازی و تحلیل عددی عمل انبساط استنتها در
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فوالدی با هندسه پایه تنش بسیار کمتری به دیواره رگ وارد
 عملکرد بهتری در مقایسه با، در نتیجه در همه حالتها.میکنند
 البته مشکل عمده استنتهای منیزیمی.استنتهای فوالدی دارند
 پایین بودن استحکام شعاعی آنان و،در مقایسه با استنتهای دائمی
همچنین درصد برگشتپذیری باالی آنهاست و همین مسئله نقطه
 در نهایت ذکر این.ضعف اساسی این استنتها به شمار میرود
 بین مدل یک استنت،نکته ضروری است که برقراری ارتباطی دقیق
 با استفاده از نتایج تحلیلهایی،(هندسه و جنس آن) با عملکرد آن
 هنگامی، نتایج چنین پژوهشی.مشابه تحقیق حاضر بسیار دشوار است
 میتوانند تبدیل به،که در کنار یافتههای آزمایشگاهی قرار گیرند
.ابزاری توانمند برای پیشبینی رفتار استنتها شوند
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