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 يهـا چهیکه اصطالحاً در باشندیم یرگیمو ياز بازگشت خون به سمت بسترها يریجلوگ يبرا ییها چهیدر يدارا ها اهرگیس

 ستمیس يها خون در اکثر قسمت انیجر تیو هدا میبه تنظ يکبوترالنه يها چهیباز و بسته شدن در. شوندیم دهینام يکبوترالنه

 ینتوانند به درسـت  يدیور ستمیداخل س يها چهیکه در یزمان. هستند طرفه کییرهایش نوعاز  ها چهیدر نیا. کندیکمک م يدیور

وجـود دارد بـه    هـا  چـه یدر نیا رامونیخون پ انیدر مورد رفتار جر یمتاسفانه اطالعات کم. شودیم سیعمل کنند، فرد دچار وار

رو مطالعـه   نیـ از ا. ناممکن است يسخت و در موارد اریسب تر قیبه اطالعات دق یابیها، دست رگ نیتر شدن ا که با کوچک يا گونه

  .ابدی یم تیاهم يدیور يها  چهیاز در يخون عبور انیجر یو بررس

  .باشد میاهرگیس يکبوترالنه يها چهیاز در يخون عبور انیجر يعدد یمطالعه بررس نیهدف از ا:هدف 

. لمان محدود انجام گرفته اسـت روش ا افزار کامسول و به نرم با استفاده از يروش کار حاضر به صورت عدد:شناسی پژوهش روش

حـاکم  معـادالت  . باشدیکار مزبور م يحالت مشخص و توسعه آن برا کییبرا هایتجربی دادهبا استفاده از  يکار عدد یسنجصحت

  .باشدیمناحیهجامد یکرنش براو تنش  تو معادال الیس يجرم و معادله مومنتوم برا يعبارت از معادله بقا

در اثر اعمال  يکبوتر النه چهیدر کیاطراف یتنش برشو انی، خطوط جرشامل سرعتخون رفتارجریان حاضر  نامه انیدر پا:ها یافته

دچـار   هـا  چـه یو عبـور خـون در   رویـ در اثر اعمـال ن . شده است یو با روش المان محدود بررس يبه صورت عدد يا چهیماه يروین

شـده و نقـاط    یبررسـ  چـه یحـول در  یشـ اندازه تنش بر. دهندیبه خون اجازه عبور م جهیو در نت شوندیکرنش شده، از هم باز م

  .اند به دست آمده یتنش برش زانیم نیشتریو ب نیکمتر يدارا

و با کاهش سـطح مقطـع عبـور     چهیدر هیپس از ورود به ناح یافته وشیرفته رفته افزا يورود هیدر ناح انیسرعت جر:گیري نتیجه

سـطح مقطـع    شیو افـزا  چـه یسپس بـا گـذر از در  . ابدی یم شیناگهان افزا انیسرعت جر ،يعبور یثابت بودن دب لیبه دل ان،یجر

  .گرددیمشاهده م یافت سرعت قابل توجه يعبور

کمتـر بـودن سـرعت،     لیـ به دل غهیپشت ت هیدر ناح. باشدیم زیناچ اریبس یتنش برش زانیرگ م وارهیبه د چهینقطه اتصال دردر 

لخته و حرکت آن به سمت قلب وجود خواهـد   لیاحتمال تشک جهیدر نت. شودیکمتر بوده و باعث سکون خون م ینرخ تنش برش

 زانیـ بـاال بـودن م   لیبه دل. ابدی یم شیافزا جیتنش به تدر چهیپشت در نوسیس محفظهنقطه به سمت  نیبا دور شدن از ا. داشت

  .باشدیم ادتریرگ ز وارهید بینقطه احتمال تخر نیدر ا یتنش برش

  . دهدیرخ م غهیدر نوك ت زین سزیما تنش فون نیو کمتر چهیبه در غهیدر محل اتصال ت سزیما تنش فون نیشتریب

 زانیـ م نیشـتر یب چـه یکه در یزمان. ابدی یم شیافزا چهیوارد بر در سزیما تنش فون زانیم انیسرعت جر شیزمان و افزا شیبا افزا

و  چـه یبـا بسـته شـدن در   . رسـد یمقـدار خـود مـ    نیشتریبه ب زین چهیوارد بر در سزیما تنش فون زانیرا داشته باشد، م یبازشدگ

  .ابدی یکاهش م زین غهیوارد بر ت سزیما تنش فون زانیم د،به حالت نرمال خو چهیبازگشت در

  .يعدد یخون، روش المان محدود، بررس انیرفتار جر ،يکبوترالنه چهیدر:هاي کلیدي واژه
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  مقدمه - 1-1

کنـد   هـاي بـدن پمـپ و هـدایت مـی      تمام بافـت هاي خونی و مواد موجود در خون را به  تگاه گردش خون که سلولسد

عروقی مرکـب از   -هاي خونی یا دستگاه قلبی دستگاه رگ. باشد هاي لنفاوي می هاي خونی و رگ متشکل از دستگاه رگ

  : هایی به قرار زیر استبخش

  .[1]ها  ها، مویرگ ها، سیاهرگ قلب، سرخرگ

خـون   يویـ در گـردش خـون ر  . باشد و ریوي می شامل دو بخش سیستمی) 1-1(گردش خون در بدن مطابق شکل 

در گردش خـون سیسـتمی خـون    . گرددیدار شدن به قلب باز مژنیها شده و پس از اکسهیاز قلب وارد ر ژنیبدون اکس

به قلـب  ها از طریق سیاهرگ ژنیخون بدون اکس رسانده شده وبدن هاي  اندامبه ها  از طریق سرخرگاز قلب  دار ژنیاکس

درصد از حجم خون بدن را در خـود جـاي    9درصد و عروق ریوي  7در گردش خون سیستمی قلب . شود یبازگردانده م

و ) هـا  شـریانچه (هـا   ١درصـد در آرتریـول   7ها و  درصد در سرخرگ 13ها،  درصد از حجم خون در سیاهرگ 64. اند داده

  .ها جریان دارد مویرگ

  .[2]نماي کلی سیستم گردش خون  -1-1شکل 

  

هـا   سـیاهرگ از طـرف دیگر . کنند ها به طرف قلب عمل می به عنوان معابري براي بازگشت خون از بافت ٢ها سیاهرگ

توانند قطر خود را افزایش یا کاهش داده و با این شیوه مقـادیر کـم    زیرا می. شوند مخزن بزرگی براي خون محسوب می

از . هاي دیگر دسـتگاه گـردش خـون قـرار دهنـد      اختیار قسمت یا زیاد خون را در خود ذخیره کنند تا در مواقع نیاز در

بـا ایـن حـال بـه حـدي عضـالنی       . باشـد  آنجایی که فشار در دستگاه وریدي بسیار پایین است، دیواره وریدها نازك می

  .[2]کنند  هستند که منقبض و منبسط شوند و از این راه به عنوان مخزنی قابل تنظیم براي خون اضافی عمل می

ها ویژگی  سیاهرگ.غشاي داخلی، میانی و خارجی: ره وریدي مانند دیواره شریانی از سه الیه تشکیل شده استدیوا

باشند که  هایی براي جلوگیري از بازگشت خون به سمتبسترهاي مویرگی می بارزي دارند و آن اینکه داراي دریچه
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هر دریچه از دو . ا به ویژه در وریدهاي ساق پا فراواننده این دریچه. شوند نامیده می ٣کبوتري هاي النه اصطالحاً دریچه

ها را  رگ ها که درون  الیه نازکی از سلول(٤ومیاندوتلهالل نازك متشکل از اسکلتی از بافت همبند ظریف و پوششی از

.رسد می بر ثانیه نیزمتریسانت 30ازهاي وریدي به بیش  سرعت باز و بسته شدن دریچه. آید به وجود می)پوشاند می

  

  

  

  .[1]هاي دیواره وریدي الیه - 2-1شکل 

  

دهنده وریدهاي سطحی و  که اتصال ٧و وریدهاي سوراخ کننده ٦، عمقی٥وریدهاي اندام تحتانی به وریدهاي سطحی

دهد که از طریق  سیستم وریدهاي سطحی و عمقی پا را نشان می )3-1(شکل . شوند عمقی هستند، تقسیم می

 ،٨دصافنبزرگیرانواقعشدهوازوریایفاشیهینالیباالتریرویدسطحیستموریس. باشند کننده به هم مرتبط می وریدهاي سوراخ

و  ١٢نئی ، نازك١١، فمورال١٠وریدهاي ایلیاك .دو ساخته شده است نیمرتبط با ا يدهایو ور ٩صافن کوچک دیور

.باشند هاي سیستم ورید عمقی می از بخش ١٣نئی درشت
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.[3]وریدهاي سطحی و عمقی -3-1شکل 

با این حال در شرایط عادي، . هاي بزرگ زمانی که کامالً باز هستند، مقاومت بسیار کمی در برابر جریان دارند ورید

هاي داخلی  ها و استخوان فشار از سایر اندامبه دلیل پایین بودن فشار هیدرواستاتیک درون سیستم وریدي و وارد شدن 

هاي حفره قفسه سینه این وریدها تا حدودي فشرده شده و بازگشت وریدي به قلب را با افزایش مقاومت در  به ورید

براي کمک به جریان یافتن خون از اندام پایینی به سمت قلب سیستم وریدي . کنند برابر جریان تا حدودي تنظیم می

هاي مذکور براي جلوگیري از برگشت خون به بسترهاي  پمپ وریدي از دریچه. به عنوان یک پمپ عمل کندتواند  می

کبوتري، در حالت ایستاده یا نشسته به دلیل افت  در حقیقت بدون وجود سیستم دریچه النه. کند مویرگی استفاده می

هاي  باز و بسته شدن دریچه. گرداندن خون را نداردفشار باال در ناحیه مویرگی قلب به تنهایی توان انتقال خون و باز

این حرکت دریچه از . کند هاي سیستم وریدي کمک می النه کبوتري به تنظیم و هدایت جریان خون در اکثر قسمت

با هر بار انقباض عضله . شود طریق انقباض ماهیچه اسکلتی و افزایش فشار محلی سیال ناشی از انقباض تسهیل می

دست جریان  هاي پایین یدها که در مجاورت عضله قرار دارند فشرده شده و خون را از طریق دریچهاسکلتی، ور

ها جریان  اند که جریان خون به سمت قلب و نه به سمت مویرگ کبوتري طوري طراحی شده هاي النهدریچه. دهند می

هاي وریدي  ور که خون یکی از محفظههمان ط. طرفه هستند ها  از نوع شیرهاي یک در حقیقت این دریچه. پیدا کند



شود، فشار کلی آن قسمت از سیاهرگ کاهش یافته و در نتیجه انقباض عضالنی بعدي جریان خون را به آن  تخلیه می

این عمل پمپاژ در شرایط عادي کارآمد است، به طوري که خون به اندازه کافی به قلب بازگردد . کند ناحیه تسهیل می

هاي داخل سیستم وریدي  زمانی که دریچه. یش از حد ذخیره شده در سیستم وریدي وجود نداردو از این رو خون ب

ها مشخص  هاي واریسی با افزایش کلی قطر سیاهرگ رگ. شود نتوانند به درستی عمل کنند، فرد دچار واریس می

ها  تواند به سمت مویرگ ون میبنابراین، در این شرایط خ. ها به درستی بسته نشوند شود دریچه شوند که باعث می می

هاي  دیدگی در آسیب. یابد دیده افزایش می جریان یابد و در نتیجه فشار هیدرواستاتیک به طور مداوم در بخش آسیب

دیده  هاي آسیب شدید، انقباض عضالت اسکلتی قادر به غلبه بر افزایش فشار نبوده و در نتیجه خون درون قسمت

ته شده باعث انسداد ورید زیر پوست شده و این همان چیزي است که به عنوان وریدهاي خون انباش. شود انباشته می

  .[5 ,4]شود  واریسی دیده می

  

    سیستم گردش خون- 1-2

سیستم گردش خون چند وظیفه بسیار اساسی دارد از جمله اینکه اکسیژن و مـواد جـذب شـده از طریـق دسـتگاه      

هـا   ها رسانده و سـایر محصـوالت متابولیـک بـدن را بـه کلیـه       کربن را به ریهاکسیدها انتقال داده، دي گوارش را به بافت

هـا و سـایر عوامـل     از طرف دیگر سیستم گردش خون نقشی اساسی در تنظـیم دمـاي بـدن دارد و هورمـون    . رساند می

توسـط قلـب درون   خون که نقش حمل این مواد حیاتی را بـه عهـده دارد   . نماید تنظیم عملکردهاي سلولی را توزیع می

هاي عبور جریان نقش ایفـا مـی   ها به عنوان لولهگردد که در این مدار رگ یک مدار تاسیساتی بیولوژیکی بسته پمپ می

هـا   هـا از طریـق ونـول    مـویرگ . یابـد  ها جریان می ها به مویرگ ها و شریانچه خون از بطن چپ از طریق سرخرگ. کنند 

بخشی از سیاالت بـافتی وارد سیسـتم بسـته    . گردانند ا و سپس دهلیز راست باز میه جریان را به سیاهرگ ) ها وریدچه(

شود کـه بـه طـور     کننده کنترل می گردش خون با چند سیستم تنظیم. گردد ها به نام سیستم لنفاوي می دیگري از رگ

  ].6[به عهده دارد  ها به خصوص در مغز و قلب را ها و کلیه اندام کلی نقش نگهداري جریان خون مناسب در مویرگ

خون از بطـن چـپ و از طریـق آئـورت بـه      سیسـتمی شود، در جریان خـون   مشاهدهمی) 4-1(طورکه در شکل  همان

هـا هـدایت    ها خون را به مویرگ ها و شریانچه شریان. گردد بدن جریان یافته و سپس به دهلیز راست باز می ١٤هاي اندام

در جریان خون ریوي خـون از بطـن راسـت و از    . گردد ه دهلیز راست باز میها ب نموده و خون از طریق وریدها و وریدچه

  . گردد دار شدن از طریق ورید ریوي به دهلیز چپ باز می ها شده و پس از اکسیژن طریق شریان ریوي وارد ریه

                                                                                                                                                                
14Peripheral



  

بطن چپ،   RVدهلیز راست، RA. سمت راست قلب، گردش ریوي، سمت چپ قلب و گردش سیستمی. نماي کلی سیستم قلبی عروقی -4-1شکل 

PA ،سرخرگ ریويaO  ،آئورتLA  ،دهلیز چپLV [7]بطن چپ.  

عامل جریـان یـافتن خـون در    . شود یپمپاژ میویقهدرگردشسیستمیوریتردردقیل5.2حدودیطنرمالخونباسرعتیدرشرا

سـرخرگی ضـربانی    با اینکه جریان خون در بخش. باشد هر بخش از سیستم گردش خون گرادیان فشار در آن بخش می

اي اساسی بـین   باشد، با در نظر گرفتن مقادیر میانگین زمان، رابطه نمی ١٥بوده و در نتیجه تابع مدل پایاي هیگن پوازي

اخـتالف  (اختالف فشار میانگین زمان در یـک بخـش سـرخرگ     p∆اگر . اختالف فشار و نرخ جریان وجود خواهد داشت

نـرخ جریـان    Qو ) فشار میانگین شریانی در ریشه آئورت و فشار وریدي در دهلیـز راسـت در گـردش خـون سیسـتمی     

:میانگین زمانی باشند، از قوانین پایه مکانیک سیاالت رابطه زیر را خواهیم داشت

)1-1(  p
R

Q


  

. باشد هاي برشی ویسکوز می مقاومت جریان خون در آن ناحیه است و مربوط به تنش Rه ک

میلیمتـر جیـوه    10در گردش خون ریوي اختالف فشار میانگین زمانی بین شریان ریـوي و دهلیـز چـپ در حـدود     

  .[8]باشد می

  قلب - 1-3

تر قلب پمپی است که خون با  دقیق به عنوان تعریف. نماید که خون را به سایر اعضا پمپ میاست قلب عضوي 

از طریق فشردن خون  ها دریافت کرده و با دادن انرژي به آن و رساندن به فشار باالتر فشار کم را از سیاهرگ

  .کند ها هدایت می هاي قلبی، آن را به سرخرگ درمحفظه
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ه بناحیه راست قلب خون فاقد اکسیژن را از گردش سیستمی گرفته و . آناتومی قلب و نمایش جهت جریان خون در در چهار محفظه قلبی-5-1شکل 

.[9]دهد آوري کرده و به گردش سیستمی می دار را از گردش ریوي جمع ناحیه چپ قلب خون اکسیژن. برد گردش ریوي می

 ١٧و زبـرین  ١٦هـاي زیـرین   خون فاقد اکسیژن از طریق سیاهرگ. دهد ش میآناتومی قلب انسان را نمای) 5-1(شکل 

 ٢٠و ورود خـون بـه بطـن راسـت     ١٩لتـی  انقباض دهلیز راست موجب باز شدن دریچـه سـه  . شود می ١٨وارد دهلیز راست

اکسـید   فرستد تـا دي  ها می به ریه ٢١بطن راست پس از پر شدن منقبض شده و خون را از طریق شریان ریوي. گردد می

در مسـیر شـریان    ٢٢انقباض بطن راست موجب بـاز شـدن دریچـه ریـوي    . دار گردد کربن از خون گرفته شده و اکسیژن

  . شود دار به بطن راست می اکسید کربن گردد که مانع از بازگشت خون دي ریوي می

شـدن  بـا منقـبض   . گـردد  می ٢٣خون پس از جذب اکسیژن در سمت چپ قلب از طریق ورید ریوي وارد دهلیز چپ

 ٢٦با پر شدن بطن چپ خون از طریـق آئـورت  . شود پمپاژ می ٢٥به بطن چپ ٢٤دهلیز چپ خون از طریق دریچه میترال

  . شود ها فرستاده می به سایر اندام
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.[10]هاي قلبی  نمایی از سطح مقطع دریچه - 6-1شکل 

یري از بازگشـت جریـان   طرفه در قلب انسان موجب هدایت جریان خون در جهت صحیح و جلوگ وجود شیرهاي یک

لتی  دریچه سه. باشد هاي قلب قابل مشاهده می نمایی از سطح مقطع دریچه) 6-1(در شکل . گردد در جهت معکوس می

پر شدن بطن راست موجـب بسـته   . مابین بطن و دهلیز راست قرار گرفته تا از بازگشت جریان به دهلیز جلوگیري نماید

دریچه میتـرال و دریچـه آئـورت    . گردد ها می ي و پمپاژ جریان خون به سمت ریهشدن این دریچه، باز شدن دریچه ریو

به همین ترتیب پر شدن بطن چپ موجب بسته شدن دریچـه میتـرال و بـاز شـدن     . اند نیز در نیمه چپ قلب واقع شده

هـاي شـایع    بیمـاري هاي قلبی از جمله  خرابی دریچه. هاي بدن پمپاژ گردد شود تا خون به سمت اندام دریچه آئورت می

اي به درستی عمل نکند بخشی از قلب که باید پر شود تا با انقباض خود خـون   در صورتی که دریچه. باشد در انسان می

  . گردد در نتیجه عملکرد قلب نیز دچار مشکل می. نماید را به سایر نواحی پمپاژ کند به درستی عمل نمی

در هنگام تمرینات شدید ممکن است نیاز به . کند لیتر خون در دقیقه پمپاژ می 6تا 4در حالت استراحت قلب

  .[7 ,2]برابر این مقدار باشد 7تا  4پمپاژ 

فشار در سیستم گردش خون - 1-4

میلیمتر  100در حدود (کند، فشار میانگین آئورت بسیار باال  جا که قلب خون را دائما به آئورت پمپاژ می از آن

شود و  سیکل قلبی شامل یک دوره استراحت به نام دیاستول است که در طول آن قلب از خون پر می. شدبا می) جیوه

در طی دوره سیستول دهلیزها منقبض شده و خون را به . دهد که سیستول نام دارد به دنبال آن دوره انقباض رخ می

طور که در  همان. کنند ب به بیرون پمپاژ میسپس دهلیزها آزاد شده و خون را از قل. نمایند ها پمپاژ می داخل بطن

شود، با توجه به ماهیت ضربانی پمپ قلبی، فشار شریانی بین یک سطح فشار  مشاهده می )7-1(سمت چپ شکل 

در گردش خون . باشد متغیر می) میلیمتر جیوه 80(و یک سطح فشار دیاستولیک ) میلیمتر جیوه 120(سیستولیک 



ریزد، فشار متوسط آن به تدریج تا  که خون به دهلیز راست می) اجوفورید (٢٧سیاهرگسیستمی تا رسیدن به بزرگ 

. یابد صفر میلی متر جیوه کاهش می

  .[2]هاي مختلف دستگاه گردش خون در وضعیت درازکش به پشت مقادیر طبیعی فشار خون در بخش -7-1شکل 

میلیمتر جیوه در قسمت  10تا ی ولیآرترمیلیمتر جیوه در قسمت  35هاي سیستمی از  فشار خون در مویرگ

این فشار به . باشد میلیمتر جیوه می 17ها در بیشتر بسترهاي عروقی   باشد، اما میانگین فشار مویرگ وریدي متغیر می

آسانی از طریق منافذ به  ریان یافته و مواد غذایی به حدي پایین است که پالسماي اندکی از منافذ مویرگی به خارج ج

. محیط خارج سلولی تراوش کند

در . باشد هاي مختلف گردش خون ریوي قابل مشاهده می فشار در بخش )7-1(در قسمت راست شکل 

 25فشار سیستولیک. باشد تر می هاي ریوي همانند آئورت فشار داراي نوسان است، اما سطح فشار پایین سرخرگ

. باشد میلیمتر جیوه می 16میلیمتر جیوه و میانگین فشار سرخرگ ریوي فقط  8میلیمتر جیوه و فشار دیاستولیک 

ها  با این حال در هر دقیقه کل حجم خونی که از ریه. میلیمتر جیوه است 7هاي ریوي فقط  میانگین فشار مویرگ

. ر پایین در عروق ریوي با نیازهاي ریه هماهنگ استفشا. باشد گذرد با حجم خون در گردش سیستمی برابر می می

هاي ریه در تماس قرار  هاي ریوي با اکسیژن و سایر گازهاي موجود در حبابچه زیرا هدف این است که خون در مویرگ

  .[2]گیرد 

  

  ها ساختار رگ - 1-5

در نتیجه . کنند ن هدایت میها و نواحی مختلف بد هاي اصلی خون با فشار باال را به اندام آئورت و سایر سرخرگ

هاي اساسی بین ساختار سرخرگ و سیاهرگ  یکی دیگر از تفاوت. ها دیواره بسیار محکمی دارند نسبت به سیاهرگ

  . نیز قابل مشاهده است) 8-1(باشد که در شکل  کبوتري در سیاهرگ می هاي النه وجود دریچه
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  .[11]ساختار رگ - 8-1شکل 

  

دیواره شریانی نرمال از سه الیه غشاي .دهد دیواره سرخرگ، سیاهرگ و مویرگ را نشان میساختار )8-1(شکل 

الیه . باشد به غشاي پایه میمتصل ومیاندوتل يها سلول شاملالیه داخلی . داخلی، میانی و خارجی تشکیل شده است

دهنده  ارجی متشکل از بافت اتصالاي نرم عروق، کالژن و الیاف االستین و الیه خ هاي ماهیچه میانی متشکل از سلول

افزایش کوچک در حجم شریانی . باشد تر می دیواره شریانی نسبت به دیواره وریدي سخت. باشد هاي اطراف می به اندام

هاي  شریان. کنند هاي سیستمی به عنوان مخزن فشار عمل می بنابراین شریان.  گردد منجر به افزایش شدید فشار می

توزیع خون در نواحی مختلف بدن . شوند که شریانچه نام دارند هایی محکم منشعب می با دیواره هایی کوچک به شاخه

ها شده و تبادل مواد غذایی بین خون و  ها وارد مویرگ خون از شریانچه. گردد ها کنترل می با تغییر مقاومت شریانچه

. دهد د مولکولی اجازه تبادل میها بسیار نازك بوده و به موا دیواره مویرگ. گیرد ها صورت می اندام

در جدول . [8]شود  ها و سپس وریدها شده و در نهایت به دهلیز راست بازگردانده می ها وارد وریدچه خون از مویرگ

  .باشد هاي خونی مختلف در گردش خون سیستمی قابل مشاهده می اندازه و عملکرد رگ) 1-1(

  

  



[7]ختلف در گردش خون سیستمیهاي خونی م اندازه و عملکرد رگ - 1- 1جدول 

عملکرد)میلیمتر(قطرنوع رگ

کاهش پالس و توزیع25آئورت

توزیع0/1-0/10هاي بزرگ28سرخرگ

توزیع و مقاومت2/0-0/1هاي کوچک سرخرگ

)جریان/تنظیم فشار(مقاومت 01/0-2920/0شریانچه

تبادل006/0-30010/0مویرگ

آوري و ظرفیت جمعتبادل، 1/0-3120/0وریدچه

)حجم خون(عملکرد ظرفیت 2/0-0/10سیاهرگ

آوري جمع3235ورید اجوف

  

  خون - 1-6

چگـالی خـون انـدکی بیشـتر از آب و در حـدود      . دهـد  درصد از وزن یک شخص نرمال را تشـکیل مـی   8تا  6خون 

kg m
3

0/و ویسکوزیته آن بین  1060 /تا  003 Ns m
2

0 درصـد از خـون از اجـزاي     45تـا   40در حدود .باشد می 006

هـاي موجـود در خـون     درصدسلول. باشد ها می هاي سفید و پالکت هاي قرمز، گلبول جامد تشکیل شده که شامل گلبول

از حجم خون او سـلول و   ٪40داشته باشد به این معنی است که  40مثال اگر شخصی هماتوکریت . هماتوکریت نام دارد

اجـزاي  . باشـد  درصد خون نیز از پالسما تشکیل شده که مایعی زردرنگ و شفاف می 60تا  55. باشد باقی آن پالسما می

.[2]ها و مواد غذایی در پالسما شناور هستند  ها، هورمون ها، الکترولیت خون، پروتئین

  

  ویسکوزیته خون - 1-7

شـیب  . دهـد  نشان می در هماتوکریت ثابتحسب نرخ کرنش برشی را براي خون  نمودار تنش برشی بر) 9-1(شکل 

جایی که دماي بدن انسـان ثابـت    از آن. باشد پارامتري به شدت وابسته به دما می این نمودار برابر با ویسکوزیته است که

ماننـد هماتوکریـت، نـرخ     ویسکوزیته خون عالوه بر دمابـا پارامترهـایی  . است، این موضوع اهمیت زیادي نخواهد داشت

 s1100شـود بـراي نـرخ بـرش بـاالي       مشاهده مـی ) 9-1(در شکل طور که  همان. کند برش و حتی قطر رگ تغییر می

  .دهد و خون از خود رفتاري نیوتنی نشان می ماند ویسکوزیته ثابت باقی می
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  .[12]نمودار تغییرات تنش برشی و نرخ کرنش برشی خون  - 9-1شکل 

  

ها اندام یاهرگیس ستمیس- 1-8

. [13]باشــند هــاي فوقــانی و تحتــانی شــامل وریــدهاي ســطحی، عمقــی و ارتبــاطی مــی سیســتم ســیاهرگی انــدام

ــیفعمدهسایوظاز ــوان به یمیاهرگیستمســ ــتوزتــ ــدامو عیــ ــا انتقالخونبهانــ ــادلو بالعکس، هــ ــواد  تبــ ــورد مــ مــ

. [7]اشاره نمودها نخونوبافتیاالتبیوسیی،گردشگازها،موادغذانیاز

الیـه  . باشـد  قابل مشاهده مـی ) 6-1(که در شکل  باشد دیواره وریدي متشکل از سه الیه داخلی، میانی و خارجی می

در مجـاورت غشـاي داخلـی    . دهنده قرار دارنـد  هایی تشکیل شده که روي یک الیه نازك از بافت اتصال داخلی از سلول

بوده و ممکن است در وریدهاي کوچک وجود تر شرفتهیپتر بسیار  الیه االستیک داخلی وجود دارد که در وریدهاي بزرگ

در وریـد صـافن   . باشـد  دهنده مانند کالژن می اي نرم و بافت اتصال ههاي ماهیچ غشاي میانی شامل سلول. نداشته باشد

ایـن مسـئله از وریـد در برابـر     .  باشـد  بزرگ این الیه ضخیم بوده و از ظرفیت خوبی براي انقباض عضالنی برخوردار می

مسـتعد اتسـاع    اما انشعابات ورید صافن بزرگ غشاي میانی کوچکی داشته و. نماید اتساع و تشکیل واریس محافظت می

وریـدهاي سـاق پـا متشـکل از مقـدار      . سیستم عمقی مقدار کالژن بسیار متفـاوت اسـت   در. باشند یافتگی و واریس می

. باشـند  زیادي کالژن بوده و در نتیجه از استحکام دیـواره و مقاومـت بیشـتري در برابـر واریسـی شـدن برخـوردار مـی        

غشـاي خـارجی بـه    . باشند دهنده بیشتري می هاي اتصال کمتر و بافتاي نرم  هاي ماهیچه وریدهاي مرکزي داراي سلول

ضعیف  ٣٤و الیاف عصبی آدرنرژیک ٣٣دهنده، واسا واسوروم خوبی از غشاي میانی قابل تفکیک نبوده و شامل بافت اتصال

.باشند ضعیف می

ن خـونریزي قلبـی   سیستم سیاهرگی دو وظیفه عمده دارد؛ بازگرداندن خون به قلب از طریق بستر ریوي و بند آورد

همچنین این عملکردها به مکانیسم پمپـاژ جـانبی در انتقـال خـون در حـین ورزش      . عروقی از طریق تغییر در ظرفیت

  . کمک نموده و در سیستم تنظیم حرارت بدن نیز نقش دارد
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هـا   دریچـه یبه قلب در نتیجه وجود اثرات متقابل گرادیان فشار، پمـپ عضـالنی و   دیورخون از طریق سیستم بازگشت

هـاي   تاثیر گرادیان فشار در حالت خوابیده مشهود است اما در حالت ایستاده نیروي جاذبه با کمک پمـپ . دهد روي می

هـا، حجـم خـون انتقـالی توسـط یـک وریـد بـدون         بر خالف شـریان . گردد کبوتري خنثی می هاي النه عضالنی و دریچه

  .[13]نماید  ظرفیت باال پایداري قلب و عروق را حفظ می این. کند تغییرات همزمان در فشار وریدي تغییر می

  يکبوتر النه چهیدر-1-8-1

هـاي   دریچـه .بسـیار مهمـی اسـت کـه فقـط در سیسـتم سـیاهرگی وجـود دارد        ی دولتـ کبوتري ساختار  دریچه النه

ب داده و در زمان مناسـب  ها به سمت قل ها با باز شدن به خون فاقد اکسیژن اجازه عبور از اندام کبوتري در سیاهرگ النه

) ب(و ) الـف -10-1(در شـکل  . گردنـد  هـا مـی   با بسته شدن مانع از بازگشت خون وریدي در جهت معکـوس بـه انـدام   

  . باشد کبوتري ورید صافن بزرگ در حالت باز و بسته قابل مشاهده می تصاویري از سونوگرافی داپلر مربوط به دریچه النه

  )الف(

  

  )ب(

.[14]بسته )باز و ب) تصویر سونوگرافی داپلر دریچه وریدي در حالت الف - 10-1شکل 
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Abstract
Research Aim: In the present work the blood flow through a leg venous valve generated by muscular
pump is investigated numerically by means of Finite Element Method (FEM).
Research method:The valve is considered as a hyperelastic material and the vein wall is treated as elastic 
material. The blood is considered to be Newtonian and the fluid flow is in laminar regime. The 
governing equations of continuity and Navier-stokes as well as solid mechanics equations are 
discretized by Galerkin least square method.
Findings: Generated shear stress as a result of different applied loads on vein wall is calculated. The 
results show formation of vortexes just behind the valves which has direct effect on thrombus formation 
or vein wall damage.
Conclusion:At the inlet region blood velocity increases gradually and as the cross sectional area 
decreases through the valve, velocity increase becomes extreme. The minimum von Mises stress occurs 
at the tips of the leaflets. Low shear stress just behind the leaflets could cause blood stagnation and 
thrombus formation which could result in subsequent diseases.
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