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خالصه :لیپوپروتئینهای کمچگال ،که به عنوان کلسترول بد شناخته میشوند ،عامل اصلی شکلگیری عارضه تصلب

شرایین به حساب میآیند .تجمع غیرطبیعی لیپوپروتئینهای کمچگال در دیواره شریان و در نتیجه تشکیل اکسید

میتواند منجر به تصلب شریان گردد .از این رو در تحقیق حاضر ،الیهمرزی غلظت لیپوپروتئینهای کمچگال در مجرای
شریانی مستقیم به صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است .معادالت حاکم شامل معادالت پیوستگی ،بقای مومنتوم

و انتقال جرم ذرات در خون با استفاده از یکی از قدرتمندترین تکنیکهای دینامیک سیاالت محاسباتی موسوم به روش

تصویر تحت شرایط مرزی مناسب حل گردیده است .نتایج در قالب پروفیلها و کانتورهای غلظت لیپوپروتئینهای

کمچگال ،سرعت خون و تنش برشی دیواره شریان با جزییات به دست آمده و همخوانی خوبی با نتایج عددی و تحلیلی

مطالعات پیشین دارد .تأثیر عواملی نظیر سرعت فیلتراسیون و تنش برشی دیواره بر غلظت سطحی لیپوپروتئینهای

کمچگال و همچنین ضخامت الیهمرزی غلظت مورد ارزیابی قرار گرفته است .نتایج نشان میدهد افزایش سرعت مکش
دیواره شریان (فشار خون باال) و کاهش تنش برشی دیواره موجب افرایش غلظت سطحی میگردد .افزایش عدد رینولدز

و عدد اشمیت جریان خون موجب کاهش ضخامت الیهمرزی شده و افزایش متوسط  7درصدی در غلظت سطحی نسبت
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تنش برشی دیواره

مقدار آن در جریان آزاد مشاهده میشود.

 -1مقدمه

تحلیلی و عددی [ .]3روشهای تجربی اگرچه روشهای قدرتمندی به

بنابر گزارش انجمن قلب آمریکا بالغ بر  80میلیون نفر در آمریکا

حساب میآیند اما همچنان با نواقص مهمی همراه هستند .بیماریهای

تا سال 2007میالدی به علت بیماریهای قلبی عروقی جان خود را

مشترک بین انسان و حیوان ،کنترل تمام شرایط آزمایش برای مدل

از دست دادهاند[ .]1تصلب شریان 1عارضهای است که عموماً در

حیوانی و دشواری به دست آوردن اندازهگیریها با تفکیک مکانی

شریانهای بزرگ رخ میدهد .تجمع زیاد و غیرعادی مولکولهای

مناسب از جمله این نواقص به شمار میرود [ .]4وانگ و همکاران []5

بزرگی نظیر لیپوپروتئینهای کمچگال (ال دی ال) 2در دیواره شریان

به صورت تجربی غلظت سطحی البومین را در شریان یک سگ مطالعه

نقش مهمی در تصلب به حساب میآید .این واقعیت نشان میدهد،

نمودند .آنها نشان دادند با افزایش سرعت مکش دیواره رگ ،غلظت

انتقال این ماکرومولکولها در شکلگیری و گسترش تصلب شریان تأثیر

سطحی البومین افزایش مییابد .منگ و همکاران [ ]6نشان دادند

بسزایی دارد [ .]2مطالعات بسیاری ،ارتباط مستقیم بین الگوهای جریان
و تصلب شریان را اثبات نموده است .عموماً ،فعالیتهای پژوهشی در

این زمینه به سه شاخه اصلی تقسیمبندی میشوند :روشهای تجربی،
Atherosclerosis
)Low Density Lipoprotein (LDL

1
2

غلظت سطحی شدیدا ً تابع معکوس تنش برشی دیواره 3است و چنین

بیماری غالباً در نواحی که تنش برشی کم است رخ میدهد .دنگ و

وانگ [ ]7به صورت عددی نشان دادند در شرایط فیزیولوژیکی طبیعی،
میزان غلظت سطحی در یک رگ مستقیم  5تا  14درصد بیشتر غلظت
جریان خون است .همچنین آنها مشاهده کردند ،غلظت سطحی به

* نویسنده عهدهدار مکاتباتabbassi@aut.ac.ir :

)Wall Shear Stress (WSS

3
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صورت خطی تابع سرعت فیلتراسیون و به صورت معکوس تابع تنش

رگ و تنش برشی را بر انتقال ال دی ال در دو حالت جریان پایدار و

برشی دیواره است .یانگ و وفایی [ ]2اثر فشار خون را بر غلظت سطحی

ضربانی مورد بررسی قرار دادند .در سالهای اخیر انتقال ال دی ال

ال دی ال مطالعه نمودند .آنها نتیجه گرفتند افزایش فشار خون موجب

و توزیع غلظت سطحی آن همچنان موضوع مورد عالقه پژوهشگران

افزایش غلظت سطحی ال دی ال میگردد.

بسیاری قرار گرفته است .یانگ و وفایی [ ]15انتقال ال دی ال را با

در بسیاری از تحقیقات ،تنش برشی دیواره به عنوان عامل اصلی

یک مدل تحلیلی ساده مورد بررسی قرار دادند .آنها در مدل خود

در موقعیت شکلگیری عارضه تصلب شریان شناخته میشود .تنش

انتقال ال دی ال در مجرای رگ را با انتقال در دیواره رگ کوپل نموده

برشی دیواره بر تجمع ال دی الها در دیواره رگ تأثیر میگذارد و

و با اعمال شرایط مرزی مناسب مساله را حل نمودند .آنها نشان

غالباً تصلب شریان در نواحی که تنش برشی کم است رخ میدهد.

دادند حل تحلیلی ارائه شده برای هندسه مستقیم تخمین بسیار

اگرچه ،برخی آزمایشات نشان میدهد نواحی با غلظت باالی ال دی ال

خوبی میباشد .روستایی و همکاران [ ]16و چانگ و وفایی []17

لزوماً در نواحی با کمترین تنش برشی دیواره همراه نیست .جسیونک

اثر تنش برشی و تداخل سازه-سیال ،3چانگ و وفایی [ 18و  ]19اثر

و کاستر [ ]8تأثیر تنش برشی را بر انتقال ال دی ال در شریانهای

هایپرترمیا 4و تصلب ،ایازیلو و همکاران [ 20و  ]21اثرات غیرنیوتنی

چند الیهای بررسی نمودند .آنها در تحقیق خود مدل تک الیه را نیز

جریان خون ،جسیونک و همکاران [ ]22اثر وابستگی زمانی و فشار،

مد نظر قرار دادند و نشان دادند در مدل تکالیه با تنش برشی یکسان

دنی و والش [ ]23اثر ناهمسانگردی خواص انتقالی و لئو و همکاران

و پارامترهای متناظر غلظت ال دی ال یک مرتبه بیشتر از حالت

[ ]24اثر الیه اندوتلیال گلیکوکالیکس 5بر انتقال ال دی ال را مورد

دیگر میباشد .آنها اخیرا ً پژوهش خود را در مورد تجمع ال دی ال

در دیواره شریان کرنر راست توسعه دادند .در این تحقیق آنها نتایج

بررسی قرار دادند.

بیشتر مطالعات انجام شده در حوزه انتقال ال دی ال یا صرفاً

خود را برای مدل  4الیهای و  2الیهای استخراج و مقایسه نمودند [.]9

به توزیع غلظت در داخل الیههای مختلف شریان پرداخته یا توزیع

خاکپور و وفایی [ ]10نخستین روش تحلیلی را برای انتقال ال دی ال

سطحی غلظت را مورد بررسی قرار دادهاند .در این بین توجه کمتری

در دیواره شریان ارائه کردند .آنها اثر تنش برشی بر غلظت ال دی

بر اثرات هیدرودینامیکی و الیهمرزی غلظت ال دی ال شده است.

ال را در شرایط فیزیولوژیکی طبیعی مورد بررسی قرار دادند .کیااو و

مطالعه ترکیبی الیههای مرزی سرعت و غلظت ال دی ال درون شریان

همکاران [ ]11و وادا و کارینو [ ]12نیز به صورت عددی جریان را

میتواند نقش مهمی در فهم بهتر عوامل مؤثر بر تجمع غیرطبیعی

در شریان خمیده با چندین انحنای متفاوت مورد مطالعه قرار دادند.

ذرات ال دی ال ایفا کند .هدف اصلی مطالعه پیشرو ،شبیهسازی

آنها در پژوهشهای خود به بررسی اثر جریان خون بر تنش برشی و

عددی الیهمرزی غلظت ال دی ال در یک شریان مستقیم میباشد.

توزیع غلظت ال دی ال در دیواره شریان پرداختند.

معادالت جفتشده حاکم شامل معادله پیوستگی ،بقای مومنتوم و

مطالعه دقیق انتقال ال دی ال در خون و توزیع غلظت آن

انتقال جرم ذرات ال دی ال با اعمال شرایط مرزی مناسب حل و

خصوصاً در نواحی نزدیک دیواره شریان به فهم هرچه بیشتر چگونگی

پارامترهای مورد نظر نظیر تنش برشی و غلظت سطحی بهدست

شکلگیری و گسترش تصلب شریان کمک میکند .بررسی اثر عواملی

میآیند .در نهایت اثر عوامل مختلف نظیر سرعت فیلتراسیون و تنش

نظیر سرعت فیلتراسیون و تنش برشی بر غلظت سطحی ال دی ال

برشی بر ضخامت الیهمرزی و غلظت سطحی ال دی ال مورد سنجش

مورد توجه پژوهشگران بسیاری قرار گرفته است .استانجبی و ادیر

و ارزیابی قرار میگیرد.

[ ]13به صورت عددی انتقال ال دی ال را در دیواره یک شریان
مورد مطالعه قرار دادند .آنها از مدل برینکمن 1در معادله ناویر-
استوکس برای شبیهسازی محیط متخلخل 2بهره گرفتند .فتورایی و

 -2مدلسازی ریاضی
الیهمرزی غلظت ال دی ال و انتقال آن در مجرای یک شریان

همکاران[ ]14به صورت عددی اثر عواملی نظیر فشار خون ،نفوذپذیری

مستقیم به صورت عددی مورد مطالعه قرار گرفته است .به منظور

1
2

3
4
5

Brinkman’s model
Porous media
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(ب)
(الف)
شکل ( :1الف) شبکه سازمانیافته جابجا شده (ب) طرحواره هندسه شریان مستقیم
شکل ( :1الف) شبکه سازمانیافته جابجا شده (ب) طرحواره هندسه شریان مستقیم
Fig. 1. (a) Staggered structured mesh (b) Schematic of straight artery geometry
Fig. 1. (a) Staggered structured mesh (b) Schematic of straight artery geometry

سادهسازی مدلسازی ریاضی ،فرضیات زیر استفاده شده است)1( :

 νویسکوزیته سینماتیکی،

خون به عنوان یک سیال همگن ،نیوتنی و تراکمناپذیر با خواص ثابت

ال و  c0غلظت ال دی ال در ورودی مجرای شریان است.

Sc

عدد اشمیت c ،غلظت بیبعد ال دی

است )2( .مجرای رگ به صورت یک شریان مستقیم با قطر داخلی
یکنواخت میباشد )3( .دیواره رگ نفوذپذیر با یک نرخ فیلتراسیون

 -2-2شرایط مرزی
به علت سادهتر بودن حل معادالت دیفرانسیلی سهمیگون نسبت

مشخص است )4( .شار جرمی نفوذی ال دی ال در دیواره رگ با شار

به معادالت بیضیگون ،از معادالت گذرا جهت رسیدن به حل حالت

جرمی جابجایی سطحی آن در مجرای رگ یکسان است.

پایدار استفاده شده است .با توجه به تقارن هندسه مساله ،شرایط
مرزی زیر اعمال شده است.

 -2-1معادالت حاکم

در ورودی رگ

شکل  1تصویر طرحواره یک شریان مستقیم را نشان میدهد .با
فرض سیال نیوتنی ،تراکمناپذیر با خواص ثابت ،معادالت حاکم شامل
معادله پیوستگی ،بقای مومنتوم و انتقال جرم ال دی ال به صورت
زیر خواهد بود:


= ∇. V′
0

()1





∂V′
+ ρ V′.∇V′ = −∇P ′ + µ∇ 2 V′
∂t ′

()2
()3

ρ

∂c ′ 
+ V.∇c ′ = De ∇ 2c ′
∂t ′

که در


آنV′ ،

بردار

سرعت P ′ ،فشار ρ ،چگالیµ ،

دینامیکی خون c ′ ،غلظت ال دی ال

و De

ویسکوزیته

استفاده شده است.
()4

  r 2 
=u
U 0 1 −    ,
  R  

در ورودی رگ ،پروفیل سرعت محوری کام ً
ال توسعهیافته
(سهموی) و غلظت ال دی ال مشخص در نظر گرفته شده است.
در خروجی رگ

(=L

:) x
∂u
∂v
∂c
= 0,= 0,= 0
∂x
∂x
∂x

()6

در خروجی رگ ،توسعهیافتگی هیدرودینامیکی و غلظت اعمال
شده است.
در مرکز رگ ( :) r = 0
∂u
∂c
== 0,
v 0, = 0
∂r
∂r

()7

باتوجه به تقارن محوری هندسه مساله ،شرط تقارن برای سرعت


 V′
r′
P′
r
,
,
P
=
= V
= غلظت
و
D
um
ρu m2
c′
=
,
c
De
c0

ν

در روابط فوق r ،مؤلفه شعاعی
بیبعدu m ،

c
= v
0,
=
1
c0

()5

ضریب نفوذ ال دی ال در

خون است .به منظور بیبعد سازی مساله ،از پارامترهای بیبعد زیر

(=0

:) x

سرعت متوسط محوری،

بیبعدD ،
P

um D
=
,
Sc

ν

=
Re

قطر شریان V ،سرعت

فشار بیبعد،

Re

()8

عدد رینولدز،

ال دی ال در نظر گرفته شده است.

در دیواره رگ ( :) r = R
∂c
− De
=+
Vw c 0
∂r

=
v Vw ,

=
u 0,

در دیواره رگ ،شرط عدملغزش برای مؤلفه محوری سرعت،
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جدول  :1پارامترهای فیزیولوژیکی مورد استفاده در شبیهسازی عددی
جدول  :1پارامترهای فیزیولوژیکی مورد استفاده در شبیهسازی عددی
Table 1. Physiological parameters used in the numerical
Table 1. Physiological parameters used in the numerical simulation
simulation
پارامتر

مقدار

شماره مرجع

شعاع رگ ( ) R

3/1 mm

[]15

طول رگ ( ) L

124 mm

[]15

mm/s

سرعت فیلتراسیون ( )V w

2/31×10-5

سرعت متوسط محوری ( ) u m

169 mm/s

غلظت ال دی ال ورودی ( ) c0

28/6×10-3 nmol/mm3

[] 1

عدد رینولدز ( ) Re

300

[] 1

عدد اشمیت ( ) Sc

1/2×105

[] 3

چگالی ( ) 

1/057×10-3 g/mm3

[] 2

ضریب نفوذ ال دی ال ( ) D e

2/87×10-5 mm2/s

[]25

ویسکوزیته دینامیکی ( ) 

g/mm.s

3/70×10-3

[]25

رابطه مجرا تفکیک میشود.
()11

n +1

* −V
+ ∇P n +1 = 0
∆t

V

برای فشار به صورت زیر بهدست میآید.
()13

*

1
∇ 2 P n +1 = ∇.V
∆t

شرط مرزی نیومن عمود بر مرزها برای فشار از رابطه ()12
بهدست میآید.
()14

انتقالی ال دی ال در مجرا و شار نفوذی آن در دیواره رگ لحاظ شده
است.

n +1

1
 ∂p 
− (V Γn +1 −V Γ* ) .n
=  
∆t
 ∂n Γ

در رابطه فوق ،اندیس  Γمعرف مرز و  nبردار یکه عمود بر مرز
است .میتوان نشان داد میدان فشار مستقل از * V Γاست .از این رو،
با انتخاب  ، V Γ* =V Γn +1گرادیان فشار صفر در مرزها بدست میآید .به
علت استفاده از روش تجزیه صریح ،شرایط پایداری زیر باید ارضا شود:

 -2-3پارامترهای فیزیولوژیکی
مشخصات کامل مقادیر پارامترهای کلیدی مورد نیاز برای
شبیهسازی عددی شامل خواص فیزیولوژیکی برای جریان خون ،ذرات
و شریان مورد مطالعه در جدول  1ارائه شده است.

()15

1
6

≤

}

∆t
2

{

) Re Min (dx ) , (dr
2

Max (u 2 + v 2 ) Re ∆t ≤ 2

به منظور حصول میدان فشار فیزیکی ،از شبکه جابجا شدهای
که هیچ گرهای بر مرزها واقع نشده ،استفاده شده است .جهت
مستقلسازی نتایج شبیهسازی عددی از تعداد شبکهبندی ،سه

 -3روش عددی
در این پژوهش ،از روش تصویر 1که نخستین بار توسط چورین
[ ]26برای حل معادله ناویر-استوکس به کار گرفته شد ،استفاده شده
است .این روش یک روش تفاضل محدود مبتنی بر تجزیه تفاضل
پیشرو در زمان و تفاضل مرکزی در مکان است .اگرچه در روش تصویر

شبکهبندی متفاوت در جدول  2برای مقایسه نتایج بهدست آمده ارائه
شده است .مقایسه تنش برشی ،غلظت ال دی ال و کانتورهای سرعت
محوری در شبکه توسعهیافته مستقل از اندازه شبکه بوده و ماکزیمم
خطایی در حدود  1/5درصد ایجاد مینماید .در نهایت ،برای رسیدن
به پاسخ حالت پایدار مساله ماندهای از مرتبه 10-6در نظر گرفته شده

حل گذرا به لحاظ فیزیکی صحیح است ،ولی در این مطالعه تمرکز

است.

پیوستگی و بقای مومنتوم به صورت زیر نوشته میشوند:

 -4نتایج و بحث

بر جواب حالت پایدار قرار گرفته است .در الگوریتم تصویر ،معادالت

()10

2

n

+ A (V

n

V * −V
∆t

با استفاده از رابطه ( )10و دیورژانس رابطه ( ،)12معادله پوآسن

سرعت فیلتراسیون برای مؤلفه شعاعی سرعت و پیوستگی شار جرمی

()9

=
0

n

) − Re1 ∇ V

()12

[]12
[] 1

با استفاده از سرعت کمکی *  ،Vمعادله ( )9به صورت زیر به دو

n

1 2
∇V
Re

= ) + ∇P
n +1

n

+ A (V

n

n +1

−V
∆t

V

n +1

∇.V

Рrojection Method

1

=
0
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جهت صحتسنجی کد مورد استفاده ،نتایج بدست آمده برای
سرعت محوری در حالت نفوذ ناپذیری رگ (سرعت فیلتراسیون صفر)

با حل تحلیلی سرعت کام ً
ال توسعهیافته در شکل  2مقایسه شده است.
همخوانی بسیار مناسب نتایج عددی بهدست آمده با حل تحلیلی،
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Sc
جدول  :2تست استقالل از شبکه برای سه حالت مختلف در انتهای طول شریان Re = 300،و = 1 / 2 105

Table 2. Grid
test
طول for
three
different
برای at
شبکه the
استقاللofاز end
arterial
شریان،
انتهای
casesمختلف در
سه حالت
length,تست
 Re=300,جدول :2
Sc
= 1independency
 Re = 300و / 2 ×105

Sc
= 1.2  105
Table 2. Grid independency test for three different cases at the end of arterial length, Re=300, Sc
= 1.2 × 105

سایز شبکه

w max

cw / c 0

30  30  20

1/975

1/016

40  40  30

80  50  40

1/991

کانتور سرعت محوری

1/023

2/001

1/025

صورت گرفته است .جدول  3مقایسه نتایج عددی برای غلظت سطحی
ال دی ال در نیمه طولی شریان و شکل  3توزیع غلظت سطحی ال
دی ال را در راستای محور شریان نشان میدهد .از مقایسه نتایج
بهدست آمده با نتایج موجود در تحقیقات پیشین ،صحت روش عددی
مورد استفاده تأیید میگردد.
اثر سرعت فیلتراسیون بر توزیع سرعت محوری و شعاعی در شکل
 4نشان داده شده است .طبق انتظار ،با توجه به ناچیز بودن سرعت
فیلتراسیون نسبت به سرعت متوسط محوری ،کانتورهای سرعت
تغییر قابل ذکری را نشان نمیدهند .از این رو ،میتوان نتیجه گرفت

شکل  :2مقایسه پروفیل سرعت محوری حل عددی با حل تحلیلی

تحلیلی
حل عددی با
محوری
 axialسرعت
پروفیل
profilesمقایسه
شکل :2
حل Fig. 2.
Comparison
of the
numerical
velocity
with analytical solution

Fig. 2. Comparison of the numerical axial velocity
profiles with analytical solution
صحت روش عددی و قابل اتکا بودن آن در سایر حالتهای مورد

نظر را برای جریان خون و انتقال ال دی ال در آن تأیید مینماید.
مقایسههایی نیز برای صحتسنجی نتایج غلظت ال دی ال در دو
حالت غلظت سطحی در نیمه طولی شریان و پروفیل توزیع غلظت
سطحی محوری با حالتهای متناظر موجود در تحقیقات پیشین

سرعت فیلتراسیون بر الگوی جریان تقریباً بیتأثیر بوده و اثر آن بیشتر
بر توزیع سطحی ال دی ال و نفوذ آن در دیواره رگ مشاهده میشود
که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اثر عدد رینولدز بر توزیع غلظت سطحی ال دی ال و ضخامت
الیهمرزی غلظت ال دی ال به ترتیب در شکلهای  5و  6نشان
داده شده است .همانطور که مالحظه میگردد ،عدد رینولدز بر
تجمع ذرات ال دی ال در دیواره شریان و ضخامت الیهمرزی آن
اثر میگذارد .با افزایش عدد رینولدز ،غلظت و ضخامت الیهمرزی
ال دی ال کاهش میباید .این روند با افزایش اندرکنش بین سیال و
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جدول  :3مقایسه غلظت سطحی ال دی ال
ال
سطحی ال دی
غلظت
مقایسه
جدول :3
Table 3. Comparison
of the
LDL
surface
concentration
Table 3. Comparison of the LDL surface concentration
می یر و همکاران []27

پروسی و همکاران []28

یانگ و وفایی[]2

مطالعه حاضر

سرعت فیلتراسیون ( ) mm/s

1/78×5-10

1/76×5-10

2/31×5-10

2/31×5-10

غلظت سطحی ال دی ال

1/026

1/0262

1/0246

1/025

غیرخطی کاهشی است .همچنین در اعداد رینولدز باالتر به علت غالب
شدن اثرات اینرسی و ترمهای جابجایی بر نفوذ ال دی ال تغییرات
ضخامت الیهمرزی با عدد رینولدز کاهش مییابد.
اثر عدد اشمیت بر ضخامت الیهمرزی غلظت ال دی ال و تغییرات
آن بر حسب عدد اشمیت به ترتیب در شکلهای  10و  11نشان داده
شده است .با افزایش عدد اشمیت ،که ناشی از کاهش ضریب نفوذ ال
دی ال است ،میزان نفوذ ذرات ال دی ال نسبت به میزان نفوذ مومنتوم
شکل  :3مقایسه توزیع غلظت سطحی ال دی ال در امتداد محور شریان
شریان
دی ال در امتداد
سطحی
غلظت
مقایسه توزیع
شکل :3
محورFig. 3.
Comparison
theال of
LDL
surface
concentration
distribution along the arterial length
Fig. 3. Comparison of the LDL surface concentration
distribution along the arterial length

دیواره شریان که مانع تجمع ال دی ال در دیواره رگ میگردد ،قابل
توجیه است.
شکل  7اثر عدد رینولدز را بر کانتورهای توزیع غلظت بیبعد ال

2/31×5-10

= (a) Vw

دی ال در میانه محوری شریان نشان میدهد .همانطور که پیشتر
توضیح داده شد ،با افزایش عدد رینولدز اینرسی جریان بیشتر شده
و ضخامت الیهمرزی غلظت کاهش مییابد .در نتیجه میزان گرادیان
غلظت در راستای شعاعی تغییر یافته و میزان انتقال ذرات ال دی ال
به سمت دیواره شریان کاهش مییابد .نتایج عددی نشان میدهد،
به ازای افزایش 100واحدی عدد رینولدز ،ضخامت الیهمرزی غلظت

3/31×5-10

= (b) Vw

حدودا ً 18درصد کاهش مییابد .این کاهش در غلظت سطحی ال دی
ال با شدت کمتری مشاهده گردیده است.
تغییرات غلظت سطحی بیبعد ال دی ال و ضخامت بیبعد

الیهمرزی غلظت آن نسبت به عدد رینولدز به ترتیب در شکلهای
 8و  9نشان داده شده است .از نتایج بهدست آمده مشخص میشود،

تغییرات غلظت سطحی ال دی ال نسبت به عدد رینولدز تقریباً به
صورت خطی کاهشی میباشد در حالیکه تغییرات ضخامت الیهمرزی،

شکل  :4توزیع سرعت محوری(کانتورهای سمت راست) و سرعت
شعاعی(کانتورهای سمت5-10
تهای فیلتراسیون متفاوت
چپ)
سرع)(c
در= Vw
×5/31
شکل  :4توزیع سرعت محوری(کانتورهای سمت راست) و سرعت شعاعی(کانتورهای سمت چپ) در سرعتهای فیلتراسیون متفاوت
Fig. 4. Axial velocity distribution (right contours) and
Fig. 4. Axial velocity distribution (right contours) and radial velocity (left contours) at different filtration
)radial velocity (left contours
at different filtration
velocities
velocities
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شکل  :5اثر عدد رینولدز بر غلظت ال دی ال در دیواره شریان
شریان
 Reynoldsدرofدیواره
غلظت ال دی ال
رینولدز بر
شکل :5
Fig. 5. Effect
number
عدد on
LDLاثرthe
surface
concentration
Fig. 5. Effect of Reynolds number on the LDL
surface concentration

شکل  :6اثر عدد رینولدز بر ضخامت الیهمرزی غلظت ال دی ال
ال دی
مرزی غلظت
numberبر ضخامت الیه
 :theاثرonعدد رینولدز
LDLشکل 6
6.ال Fig.
Effect
of Reynolds
concentration boundary layer thickness
Fig. 6. Effect of Reynolds number on the LDL
concentration boundary layer thickness

(a) Re=200

(b) Re=245

(c) Re=300

شکل  :7توزیع غلظت ال دی ال در داخل الیهمرزی غلظت چربی
شکل  :7توزیع غلظت ال دی ال در داخل الیهمرزی غلظت چربی
Fig. 7. LDL concentration distribution in the concentration boundary layer
Fig. 7. LDL concentration distribution in the concentration boundary layer

کاهش مییابد .از این رو ،ضخامت الیهمرزی غلظت کاهش مییابد.

و در انتهای طول شریان ضخامت الیهمرزی غلظت تنها به حدود 2

باتوجه به قابل مالحظه بودن عدد اشمیت ،نسبت ضخامت الیهمرزی

درصد شعاع شریان میرسد.
شکلهای  12و  13به ترتیب نشاندهنده تغییرات توزیع غلظت

هیدرودینامیکی به ضخامت الیهمرزی غلظت بسیار چشمگیر است
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 وابستگی ضخامت الیهمرزی ال دی ال به عدد اشمیت:11 شکل
Fig.
11. Dependency
of مرزی
the LDL
boundary
layer:11
thickness
اشمیت
ال دی ال به عدد
ضخامت الیه
وابستگی
شکل
with Schmidt number

 تغییرات غلظت ال دی ال در دیواره رگ با عدد رینولدز:8 شکل
Fig.
8. Variation
the در
LDL
surface
concentration
with
رینولدز
 رگ با عددof
دیواره
دی ال
غلظت ال
 تغییرات:8 شکل
Reynolds number

Fig. 11. Dependency of the LDL boundary layer
thickness with Schmidt number

Fig. 8. Variation of the LDL surface concentration
with Reynolds number

 اثر عدد رینولدز بر توزیع غلظت ال دی ال درون الیهمرزی:12 شکل
Fig. درون
12. الEffect
of Reynolds
number
on:12the
غلظت ال دی
رینولدز بر توزیع
اثر عدد
شکلLDL
concentration distribution in the boundary layer

 تغییرات ضخامت الیهمرزی ال دی ال با عدد رینولدز:9 شکل
Fig.
9. Variation
of the
LDLالیه
boundary
layer
رینولدز
دی ال با عدد
مرزی ال
یرات ضخامت
 تغیthickness
:9 شکل
with Reynolds number

الیهمرزی

Fig. 12. Effect of Reynolds number on the LDL
concentration distribution in the boundary layer

 اثر عدد اشمیت بر توزیع غلظت ال دی ال درون الیهمرزی:13 شکل

مرزی
 دی الof
غلظت ال
بر توزیع
عدد اشمیت
:13 شکل
Fig. الیه
13.درون
Effect
Schmidt
number
on اثرthe
LDL
concentration distribution in the boundary layer

Fig. 13. Effect of Schmidt number on the LDL
concentration distribution in the boundary layer

Fig. 9. Variation of the LDL boundary layer thickness
with Reynolds number

 اثر عدد اشمیت بر ضخامت الیهمرزی ال دی ال:10 شکل
Fig. ال
10.دیEffect
of الیه
Schmidt
number
onعدد
the اثر
LDL
مرزی ال
ضخامت
اشمیت بر
:10boundary
شکل
layer thickness

Fig. 10. Effect of Schmidt number on the LDL
boundary layer thickness
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(a) Sc=1.2E005

(a) Sc=3.2E005

(c) Sc=6.2E005

شکل  :14اثر عدد اشمیت بر چگونگی توزیع غلظت ال دی ال درون الیهمرزی غلظت
شکل  :14اثر عدد اشمیت بر چگونگی توزیع غلظت ال دی ال درون الیهمرزی غلظت
Fig. 14. Effect of Schmidt number on the LDL concentration distribution in the boundary layer
Fig. 14. Effect of Schmidt number on the LDL concentration distribution in the boundary layer

ال دی ال درون الیهمرزی به ازای مقادیر مختلف عدد رینولدز و

مشاهدات با نتایج موجود در تحقیقات پیشین همخوانی دارد [.]3

عدد اشمیت میباشند .همانطور که مالحظه میگردد ،با افزایش

تنش برشی دیواره پارامتر همودینامیکی مهمی است که در محل

هم عدد رینولدز و هم عدد اشمیت ضخامت الیهمرزی غلظت کاهش

شکلگیری تصلب شریان مؤثر است [ .]29برای سنجش ارتباط بین

مییابد .باتوجه به نتایج بهدست آمده ،تغییرات ضخامت الیهمرزی

تنش برشی دیواره و غلظت سطحی ال دی ال ،هشت نرخ جریان

حساسیت بیشتری نسبت به تغییر عدد اشمیت نشان میدهد .به

متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است .شکل  15افت شدیدتری را به

طوریکه ،تغییرات ناشی از عدد اشمیت حدودا ً چهار برابر تغییرات

ازای مقادیر کمتر تنش برشی نشان میدهد .با افزایش سرعت ورودی

ناشی از عدد رینولدز مشاهده گردیده است.

و در نتیجه افزایش تنش برشی ،غلظت سطحی ال دی ال کاهش

کانتورهای توزیع غلظت ال دی ال درون الیهمرزی به ازای

یافته و نهایتاً به سمت مقدار ثابتی میل میکند .این رفتار مشابه نتایج

مقادیر مختلف عدد اشمیت در شکل  14ارائه شده است .همانطور

به دست آمده توسط نعمت اللهی و همکاران [ ،]3ادیر [ ]30و دنگ و

که پیشتر نیز ذکر گردید ،با رشد عدد اشمیت روال کاهشی در

وانگ [ ]7میباشد .همانطور که نشان داده شده است ،در نواحی که

ضخامت الیهمرزی غلظت مشاهده میشود .در واقع ،با کاهش ضریب

تنش برشی کم است ،غلظت سطحی ال دی ال حساسیت بیشتری

نفوذ ال دی ال پیشروی اثرات دیواره شریان بر غلظت جریان خون

نسبت به تغییرات میدان جریان دارد.

درون شریان کاسته شده و ناحیه جریان آزاد وسیعتر میگردد .این

با افزایش سرعت فیلتراسیون ،غلظت سطحی ذرات ال دی الی
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شکل  :15وابستگی غلظت ال دی ال در دیواره رگ به تنش برشی

برشی
در دیواره رگ
غلظت ال
وابستگی
شکل :15
تنشFig.
به 15.
Dependency
ال of
LDLدیthe
surface
concentration
with wall shear stress

شکل  :16وابستگی غلظت ال دی ال در دیواره رگ به سرعت فیلتراسیون
سرعت
 Dependencyبه
 theالofدر دیواره رگ
 LDLدی
غلظت ال
وابستگی
شکل :16
Fig. 16.
surface
concentration
with filtration velocity

فیلتراسیون

Fig. 15. Dependency of the LDL surface
concentration with wall shear stress

Fig. 16. Dependency of the LDL surface concentration
with
velocity
بندی است:
filtrationجمع
صورت زیر قابل
بررسیهای انجام شده به
که نتوانستهاند از دیواره رگ عبور کنند افزایش مییابد .از نقطهنظر
پزشکی ،فشار خون باال عامل خطرناک مهمی در شکلگیری عارضه
تصلب شریان میباشد .رابطه خطی بین سرعت فیلتراسیون و فشار
خون با استفاده از معادله پوازیه 1بهدست میآید .به منظور بررسی
فشار خون سیستولی باال ،نرخ سرعت  4×10-5 mm/sکه مربوط
است به فشار خون 100میلیمتر جیوه و سرعت 8×10-5 mm/s
که مربوط است به فشار خون  200میلیمتر جیوه نیز در نظر گرفته
شده است [ .]3در شکل  16اثر سرعت فیلتراسیون بر غلظت سطحی
ال دی ال نشان داده شده است .همچنین نتایج بهدست آمده با نتایج
نعمت اللهی و همکاران [ ]3مورد مقایسه قرار گرفته است که تطابق
خوبی را نشان میدهد .نتایج بهدست آمده نشان میدهد ،با افزایش
سرعت فیلتراسیون ،غلظت سطحی ال دی ال به صورت خطی افزایش
یافته که این پدیده با یافتههای نعمت اللهی و همکاران [ ]3و فضلی
و همکاران [ ]31همخوانی دارد.

• غلظت سطحی ال دی ال در حدود  4الی  10درصد بیشتر از
مقدار غلظت جریان آزاد است.
• با افزایش سرعت فیلتراسیون(فشار خون باال) ،غلظت سطحی
ال دی ال به صورت خطی افزایش مییابد به طوریکه در فشار خون
 200میلیمتر جیوه رشد  8درصدی را تجربه میکند.
• با افزایش تنش برشی دیواره شریان ،غلظت سطحی ال دی ال
کاهش یافته و به سمت مقدار ثابتی میل میکند .به عبارت دیگر،
حساسیت غلظت ال دی ال نسبت به میدان جریان در تنشهای
برشی کمتر چشمگیر است.
• افزایش عدد رینولدز جریان ،موجب کاهش غلظت سطحی ال
دی ال و ضخامت الیهمرزی آن میگردد .این کاهش ضخامت در اعداد
رینولدز پایینتر بیشتر مشاهده شده است.
• با گسترش الیهمرزی غلظت ال دی ال در امتداد رگ ،غلظت
سطحی آن افزایش یافته بهطوریکه در انتهای طولی شریان رشد

 -5نتیجهگیری
انتقال جرم ذرات ال دی ال و گسترش الیهمرزی غلظت آن در
یک شریان مستقیم به صورت عددی مورد مطالعه قرار گرفته است.
اثر پارامترهای مهمی نظیر سرعت فیلتراسیون ،تنش برشی دیواره و

حدودا ً  4درصدی را نشان میدهد.
• افزایش عدد اشمیت که حاکی از کاهش نسبت نفوذ جرمی
نسبت به نفوذ مومنتوم است ،سبب نازک شدن الیهمرزی غلظت و

اعداد رینولدز و اشمیت بر میدان جریان ،غلظت سطحی ال دی ال و

در نتیجه تغییر غلظت سطحی ال دی ال میگردد .حساسیت پروفیل

ضخامت الیهمرزی آن مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج حاصل از

توزیع غلظت درون الیه مرزی نسبت به عدد اشمیت به مراتب بیشتر

Poiseuille’s equation

1
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