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Kan akış dinamiğini gözlemlemek için klinik işlemler ve

kanın damara giriş hızı 0.2717 𝑚𝑚𝑠𝑠 −1 (pik sistolik akış hızı)

araştırma amaçlı çalışmalarda genel olarak manyetik rezonans

olarak seçilmiştir [9]. Çalışmadaki damarın çapına bağlı olarak

görüntüleme veya Doppler ultrason teknikleri kullanılmaktadır.

kayma hız oranı 181.1 𝑠𝑠 −1 olarak elde edilmiştir ve böyle bir

Son yıllarda, kan akışı analizinde matematiksel modeller ve
hesaplamalı akışkanlar dinamiği

kayma hız oranı kanın Newton tipi akışkan kabul edilebilir

(CFD) yöntemleri etkin

olduğunu göstermektedir [11].

şekilde kullanılmaya başlamıştır [4, 5].

Sıkıştırılamaz akışkan bir sistem için Navier–Stokes denklemi

Kan sıvı bir malzeme olduğu için akış dinamiği viskozitesine

kullanılmıştır [5, 12, 13]:

bağlıdır. Kanın viskozitesini sigara kullanımı, şeker hastalığı

ρ

gibi birçok faktör etkileyebilmektedir [6, 7]. Damarlarda stenoz

∂t

− μ∇2 u + ρ(u. ∇)u + ∇p = F ,

(1)

∇. u = 0

Burada ρ akışkan yoğunluğunu (𝑘𝑘𝑘𝑘/m3 ), u akış hızını (m/s), μ

oluşmuş ise kan akışı normal damarlardan oldukça farklıdır [8,

akışkanın dinamik viskozitesini (Pa. s), ∇ del işlemcisini, p

9]; ancak kan viskozitesinin stenozlu damar çeperlerinde oluşan

basıncı (Pa) ve F diğer kuvvetleri (yerçekimi,

basınç ve ÇKG üzerinde etkisini gösteren yeterli çalışma

merkezkaç

kuvveti, vb.) göstermektedir (F = 0).

bulunmamaktadır. Bu çalışmada, kan viskozitesinin, kesit alanı

Kanın özgül ağırlığı için 1050 𝑘𝑘𝑘𝑘/m3 ve viskozitesi için

%70 oranında daralan bir damarın çeperlerinde meydana gelen

0.00398 Pas ve 0.00562 Pas (düşük ve yüksek) olarak iki farklı

basınç ve ÇKG değerleri ve damar boyunca dağılımları üzerine

değer kullanılmıştır [7]. Damar çeperlerinde kaymama (no slip)

etkisi CFD yöntemiyle incelenmiştir.
2.

∂u

koşulu ve damar çıkış basıncı sıfır olarak uygulanmıştır [10].
Stenozlu ve normal damar geometrileri için düşük ve yüksek iki

MATERYAL VE YÖNTEM

farklı viskozite tanımlanarak toplam dört çalışma modeli

2.1. DAMAR GEOMETRİSİ

oluşturulmuştur. Modeller geometrileri ve uygulanan viskozite

CFD analizlerde damarların kısmi tıkanmasını modellemek için

değerine bağlı olarak adlandırılmıştır. N-DV, N-YV, S-DV ve

farklı geometriler (üçgen, ikizkenar yamuk ve elips)

S-YV kısaltmaları sırasıyla normal- damar düşük viskozite,

kullanılmaktadır [10]. Bu çalışmada 3 mm çapa sahip olan bir

normal-damar

damarın eksenle simetrik olarak kesit alanında %70 oranında

yüksek

viskozite,

stenozlu-damar

düşük

viskozite ve stenozlu-damar yüksek viskozite modellerini ifade

daralma SolidWorks yazılımı ile elips geometrisi kullanılarak

etmektedir. Çözümler Ansys Fluent yazılımı kullanılarak

modellenmiştir (Şekil 1).

yapılmıştır.

CFD analizleri basınca dayalı akışla ve tam

gelişmiş bir akım sistemiyle gerçekleştirilmiştir. Reynolds
sayısı düşük ve yüksek viskozite modelleri için sırasıyla 215 ve
153 olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla, CFD analizler laminar
akış rejiminde yapılmıştır. CFD modellerde ağ örgüsü 10düğümlü dört yüzeyli tetrahedral elemanlar kullanarak elde
edilmiştir ve yakınsama kriteri olarak kullanılan mutlak hata
1𝑒𝑒−05 olarak seçilmiştir.

Şekil 1. 35 mm uzunlukta kesiti alınan stenozlu damarda 10
mm uzunlukta daralan kısım geometrisi.

Normal

ve stenozlu damar

geometrileri için ağ eleman sayısı sırasıyla 241807 ve 268691
olarak hesaplanmıştır.

2.2. DENKLEMLER VE SINIR ŞARTLARI
Kan, genel olarak Newton tipi olmayan akışkan olarak
tanımlanmaktadır; ancak kayma hız oranın belli bir seviyeye

3. ARAŞTIRMA BULGULARI
Yüksek kan viskozitesinin hem normal hem de stenozlu

yükselmesinden sonra viskozitesi azalarak sabit bir değere

damarlarda

ulaşabilir ve Newton tipi davranış gösterebilir. Bu çalışmada

görülmüştür (Şekil 2). Stenozlu damarda en yüksek ÇKG
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değerleri stenozun bulunduğu bölgede ve seçilen model

Hem normal hem de stenozlu damarlarda yüksek kan viskozite

koşullarına bağlı olarak damar girişinde elde edilmiştir.

çeperlerinde daha yüksek basınç meydana getirmiştir (Şekil 4).

Şekil 2. Normal ve stenozlu damarlarda çeper kayma gerilmesi
(ÇKG) dağılımının kontur grafiği olarak gösterimi.

Şekil 4. Damar çeperlerinde meydana basınç konturları.
Şekil 5’de damar boyunca basınç dağılımı tüm modeller için

Damar boyunca ÇKG dağılımı Şekil 3’te daha somut olarak

görülmektedir.

görülmektedir.

Şekil 5. Damar çeperleri boyunca oluşan basınç (Pa) dağılımı
Şekil 5’te görüldüğü gibi normal damarda çeperde oluşan

Şekil 3. Normal ve stenozlu damarlarda damar boyunca ÇKG
dağılımı.

basınç model koşullarına bağlı olarak doğrusal azalma

Şekil 3’te görüldüğü gibi ÇKG normal damarda hem düşük hem

göstermektedir. Stenozlu damarda ise basınç profili daha farklı

de yüksek kan viskozite değerleri için girişten çıkışa doğru

elde edilmiştir. Damarın dar bölgesinde çeperde oluşan basınç

azalarak damar boyunca sabit eğilim göstermektedir. Stenozlu

negatiftir. Bu durum o bölgede kanın sıkışarak daha hızlı

damar boyunca ÇKG dağılımı ise stenozlu bölge öncesinde

akmasına

normal damarla aynı eğilim gösterirken, stenozlu bölgede

kaynaklanmaktadır.

geometriye bağlı ani bir yükselme göstermiş ve stenozlu bölge

4.

sonrası normal damara göre daha düşük değerlere ulaşmıştır.
Stenozlu damarda, kan viskozitesinin ÇKG üzerindeki etkisi
Bunun

sebebi

bu

bölgede

kesit

çeperi

merkeze

doğru

çekmesinden

SONUÇ

Sonuç olarak kanın viskozite değeri hem normal hem de

damarın en dar bölgesinde diğer bölgelere göre daha
belirgindir.

ve

stenozlu damar çeperlerinde meydana gelen basınç ve çeper

alanın

kayma

küçülmesinden kaynaklı olarak kan akış hızının artmasıdır.

gerilmesi

dağılımını

etkilemektedir.

Stenozlu

damarlarda daralan kısımda oluşan ÇKG değerlerinin ani
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yükseliş gösterdiği ve viskozitenin artmasıyla daha da arttığı

8.

görülmüştür. Damar boyunca çeperlerde oluşan basınç ise
normal damarda doğrusal değişim gösterirken stenozlu
damarda inişli çıkışlı bir profil vermiştir. Stenozlu damarlarda

9.

oluşan basınç ve ÇKG değerlerinin kan viskozitesine daha
hassas olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışma sonuçları, stenozlu
damarlara sahip hastalarda kan viskozitesinin sık sık kontrol
edilmesinin gerekli olduğunu göstermektedir.

10.

.
TEŞEKKÜR
Bu çalışma, Karabük Üniversitesi BAP koordinatörlüğü
tarafından desteklenmiştir. Destek ve yardımlardan dolayı
teşekkür ederiz.

11.
12.

KAYNAKLAR

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Carboni, E.J., et al., The Margination of Particles
in Areas of Constricted Blood Flow. Biophysical
Journal, 2018. 114(9): p. 2221-2230.
Thompson, C.S. and A.M. Hakim, Living Beyond
Our Physiological Means Small Vessel Disease of
the Brain Is an Expression of a Systemic Failure in
Arteriolar Function: A Unifying Hypothesis.
Stroke, 2009. 40(5): p. E322-E330.
Shaaban, A.M. and A.J. Duerinckx, Wall shear
stress and early atherosclerosis: A review.
American Journal of Roentgenology, 2000.
174(6): p. 1657-1665.
Rispoli, V.C., et al., Computational fluid dynamics
simulations of blood flow regularized by 3D
phase contrast MRI. Biomedical Engineering
Online, 2015. 14.
Ali, D. and S. Sen, Permeability and fluid flowinduced wall shear stress of bone tissue scaffolds:
Computational fluid dynamic analysis using
Newtonian and non-Newtonian blood flow
models. Computers in Biology and Medicine,
2018. 99: p. 201-208.
Cakmak, G., et al., Blood viscosity as a forgotten
factor and its effect on pulmonary flow.
Translational Respiratory Medicine, 2013. 1(1):
p. 3.
Irace, C., et al., Blood Viscosity in Subjects With
Normoglycemia and Prediabetes. Diabetes Care,
2014. 37(2): p. 488-492.

13.

170

Chaichana, T., Z.H. Sun, and J. Jewkes,
Computational Fluid Dynamics Analysis of the
Effect of Plaques in the Left Coronary Artery.
Computational and Mathematical Methods in
Medicine, 2012: p. 9.
Caballero, A.D. and S. Lain, Numerical simulation
of non-Newtonian blood flow dynamics in human
thoracic aorta. Computer Methods in
Biomechanics and Biomedical Engineering, 2015.
18(11): p. 1200-1216.
Kamangar, S., et al., Numerical Investigation of
the Effect of Stenosis Geometry on the Coronary
Diagnostic Parameters. Scientific World Journal,
2014.
Cherry, E.M. and J.K. Eaton, Shear thinning
effects on blood flow in straight and curved
tubes. Physics of Fluids, 2013. 25(7).
Ali, D. and S. Sen, Computational Fluid Dynamics
Study of the Effects of Surface Roughness on
Permeability and Fluid Flow-Induced Wall Shear
Stress in Scaffolds. Annals of Biomedical
Engineering, 2018.
Ali, D. and S. Sen, Finite element analysis of
mechanical behavior, permeability and fluid
induced wall shear stress of high porosity
scaffolds with gyroid and lattice-based
architectures. Journal of the Mechanical
Behavior of Biomedical Materials, 2017. 75: p.
262-270.

