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در اين مقاله عملكرد نمونه اي از پمپهاي توربوديناميكي قلب چپ در درمان بيماري نارسائي پيشرفته بطن چپ و راست مورد مطالعه  – دهيچك

از كل سيستم گردش خون براي تقريب پاسخ  7فشرده شده الكتريكي مرتبه جديد غيرخطي پمپ به يكي از مدلهاي مدل . قرار گرفته است

محدوديت فضا در بررسي حاالت مقدماتي و پيشرفته  علتبه . گرديد اضافه بطنيپيشرفته بيمار مبتال به نارسائي رد سيستم قلبي عروقي يك ف

به طور كامل مورد بررسي قرار گرفتند و  بيماري همزمان بطن چپ و بطن راستحالت پيشرفته  2بيماري در نوع دياستولي و سيستولي، تنها 

به منظور حالت با و بدون استفاده از پمپ  2و بطن به همراه منحني هاي فشار دهليز چپ و راست در حجم هر د –محني هاي چرخه فشار 

نارسائي همزمان  ان دادند كه در حالتي كه بيمار ازنش شبيه سازي نتايج. به طور كامل شبيه سازي شدنداستخراج پارامترهاي هموديناميكي قلبي 

قادر تا حدودي فقط و  نمي دهدندن محدوده هاي فشار هر دو دهليز از خود عملكرد قابل قبولي را نشان هر دو بطن رنج مي برد، پمپ در بازگردا

    . بودبرون ده قلبي بيمار شبيه سازي شده به برون ده قلبي يك فرد سالم  به نزديك كردن

  

  حجم، مدلسازي سيستم گردش خون –پمپ توربوديناميكي قلب چپ، چرخه فشار  -كليد واژه

 

 مقدمه -1

بيماري هاي قلبي يكي از علتهاي اصلي شايع مرگ و مير در 

درك و  .تاكنون بوده است جوامع بشري از زمانهاي بسيار قبل

. ]1[ شناخت اين گونه بيماريها از اهميت زيادي برخوردار است

باشد  ترين اين بيماريها، بيماري نارسائي بطني مي يكي از شايع

در بيماري نارسائي . شود كه در نهايت منجر به بلوك قلبي مي

توانايي پمپ به علت مرگ سلولي عضله هاي بطن ، قلب بطني

در بيماري . كردن خون به ارگان هاي بدن را ندارد

Hypertrophic در اثر كاهش ، )نارسائي دياستولي پيشرفته( قلبي

شده م تر يبطنها ضخي واره هايد ،قدرت انبساط بطنبيش از حد 

ي شارها، فبطني كاهش حجم محفظه داخل بات يدر نها و

در . يدا مي كنندبه شدت كاهش پ ستول آئورتياستول و سيد

نازك ، با )نارسائي سيستولي پيشرفته( قلبي Dilatedنارسائي 

 ،قلبي ش حجم محفظه بطنهايافزاو  بطني واره هايشدن د

ماند كه قادر به خروج از  ي ميخون در داخل بطنها باقي مقدار

مدلهاي  ]2-4[در بين مدلهاي ارائه شده قلب چپ . باشد ميآن ن

فشرده شده الكتريكي قادر به شبيه سازي رفتار پارامترهاي 

و بيمار مبتال به نارسائي  هموديناميكي و خروجي افراد سالم

چندين مدل . باشند  آئورت مي 2و فلوي 1مانند فشار قلبي

الكتريكي از سيستم گردش خون توسط افراد مختلف تا به حال 

يك مدل كامل  ]5[و همكارانش Wu .]5- 9[است  ارائه شده

سيستم گردش خون به همراه پمپهاي عضالت و يك مدل ساده 

بطن ستفاده از مدل وسايل كمكي اشده براي قلب چپ جهت 

براي كنترل سرعت پمپ براي بيماران مبتال به ) LVADs3(چپ 

. اند نارسائي قلبي در حالتهاي مختلف فعاليت فيزيكي ارائه كرده

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
1 Aortic Pressure(AOP) 
2 Aortic Flow(AF) 
3 Left Ventricular Assist Devices(LVADs) 
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Ferreira 6[و همكارانش[ و Chen ]7[  يك مدل ساده شده قلب

 چپ براي بررسي حالتهاي مختلف بيماري نارسائي قلبي با اضافه

كردن مدل تاثير سيستم اعصاب مركزي در كنترل تعداد ضربان 

و  Shi. اند قلب و مقاومت عروقي سيستمي معرفي كرده

يك مدل عددي از كل سيستم گردش خون  ]10[همكارانش

سائي قلبي در حالت سيستولي با استفاده براي درمان بيماري نار

از پمپ پالسي بطن چپ جهت بازگرداندن فشار آئورت فرد بيمار 

نيز يك مدل  ]11[در  Rideout. اند  به حالت طبيعي ارائه كرده

ناقص و كامل از سيستم قلبي عروقي براي مدلسازي يكي از 

  .بيماري هاي بطني ارائه كرده است

مدلهاي كامل و ساده شده قلب چپ و هر  در اين مقاله با مطالعه

دو قلب جديدترين مدل فشرده الكتريكي كل سيستم گردش 

خون با رتبه حداقل ارائه گرديد و با اضافه شدن مدل غيرخطي 

عملكرد بيماري نارسائي پيشرفته بطني به طور كامل  ]6[پمپ 

  . مورد ارزيابي قرار گرفت

  عروقي  –مدل قلبي  -2

به مدل الكتريكي آنالوگ كل سيستم قلبي عروقي ارائه شده 

 نشان داده شده است 1همراه مدل اضافه شده پمپ در شكل 

]1[ .  

  

  

  

  

  

  
  مدل كامل فشرده شده سيستم گردش خون به همراه مدل پمپ: 1شكل 

ته رگهاي خوني به يخاصيت ويسكوزيته و االستيس 1در شكل 

ديودها نشان دهنده . شده اند ترتيب با مقاومت و خازن مدلسازي

مدلسازي توربوالنس دريچه هاي اصلي قلب بوده و به منظور 

خون در داخل سيستم گردش خون ريوي از مدل سلف استفاده 

 يكي از قابليتهاي اين مدل در مقايسه با مدلهاي قبلي .شده است

اين است كه با وجود اضافه شدن سيستم گردش  ]10-11[و  ]5[

ت به مدل قلب چپ، مدل جديد ارائه شده از خون قلب راس

لحاظ تحليلي به پايين ترين مرتبه از نظر الكتريكي كاهش يافته 

خازن متغير با (ورودي پمپ توربوديناميكي به بطن چپ .است

كانالهاي . و خروجي آن به آئورت متصل شده است)  CLVزمان 

ي مقاومت و سلف و پديده مكش جزئ 4ورودي و خروجي پمپ با 

 Rkايجاد شده در داخل پمپ نيز توسط يك مقاومت غير خطي 

 اختالف فشار دو سر پمپ نيز توسط رابطه. مدلسازي شده است

   . ]12[و  ]6[ تعريف شده است) 1(

)1                         (2

0 1 2

p

o i p

dQ
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dt
β β β ω= − = + +  

فلوي  Qpدر اين رابطه كه به معادله مشخصه پمپ معروف است؛ 

2عبوري از پمپ است و عبارت 

2β ω  در نقش يك منبع ولتاژ

وابسته به سرعت اوليه پمپ، وظيفه تامين اختالف فشار كنترل 

 .شده ايجاد شده بين سر ورودي و خروجي پمپ را برعهده دارد

  پمپ بطن چپ و راست با دو خازن متغير با زمان جايگزين

ارتباط بين فشار و تغييرات حجم بطن چپ ) 2(معادله . اند  شده 

  .كند  را بيان مي
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 V0حجم،  LVV5(t)، )ميليمترجيوه(فشار  LVP4(t)) 2(در رابطه 

 چپ االستانس بطن E(t)و ) ميلي ليتر(بطن  پايهحجم 

براي مدلسازي پمپ . باشند  مي) ميليمترجيوه بر ميلي ليتر(

بطن، تا به حال چندين مدل تحليلي براي تابع االستانس ارائه 

  در بين توابع ارائه شده .]13[و  ]10[ ،]5-6[اند  شده

 )Double Hillسينوسي، نمايي تغيير يافته، گوسي و ذوزنقه اي ، (

از نقطه  Hillشبيه سازيهاي انجام شده مشاهده گرديد كه تابع با 

نظر تحليلي سيستم را وارد مرز ناپايداري نكرده و سيكل گذراي 

رسيدن پاسخ سيستم به حالت پريوديك پايدار را نيز به حداقل 

  :فرم اصلي اين تابع به صورت زير است. دهد  كاهش مي

  

)3                  (               
max min min( ) ( ). ( )

n n
E t E E E t E= − + 

  : شود  به صورت زير تعريف مي En(tn)) 3(در رابطه 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
4 Left Ventricular Pressure(LVP) 
5 Left Ventricular Volume(LVV) 
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ف قدرتهاي انبساطي و به ترتيب معر Emaxو  Emin) 3(در رابطه 

زمان فعاليت قلبي در هر سيكل و  tc) 4(در رابطه  انقباظي بطن و

HR براي يك فرد سالم در . كنند  تعداد ضربان قلب را بيان مي

حال استراحت پارامترهاي اصلي تابع براي بطن چپ به صورت 

Emin=0.07  وEmax=2.7 ]7[  و بطن راستEmin=0.08  وEmax=1  در

 75تعداد ضربان قلب برابر با . اند  مدل پمپ بطن جايگذاري شده

ضربه در دقيقه و كل حجم خون در حفره هاي بطن چپ و 

ميلي ليتر در نظر گرفته  275و  250برابر با  راست به ترتيب

  .اند  شده

هر دو بطن، ) Dilated(در بيماري نارسائي پيشرفته سيستولي 

با توجه به داده هاي آزمايشگاهي اخذ شده در  تعداد ضربان قلب

و مقاومت سيستمي عروقي مدل  ضربه در دقيقه 86به  75از  ]7[

)R2 ( براي كامل تر كردن فرآيند  .افزايش مي يابند% 40به اندازه

  تعدادي از پارامترهاي مدل با توجه به بيماري، مدلسازي

داده هاي كلينيكي اخذ شده از تعدادي از بيماران مبتال به  

كل حجم . تغيير مي كنند ]7[مطابق با نارسائي پيشرفته قلبي 

نيز به علت نازك شدن ديواره هاي  بطن چپ و راستمحفظه 

ميلي ليتر  379و  345به ترتيب به % 38ايش با افزعضله بطن 

به ) R5(مقاومت سيستم گردش خون ريوي . تغيير داده شده اند

 29/0به  2/0علت كاهش مقدار خون در ريه هاي فرد بيمار از 

براي مدلسازي . ميليمترجيوه ثانيه بر ميلي ليتر افزايش داده شد

به  7/2بطن چپ از  Emaxكاهش قدرت انقباظي هر دو بطن، 

ميليمترجيوه بر ميلي ليتر  33/0به  1و بطن راست از  64/0

در بيماري نارسائي پيشرفته دياستولي . تغيير پيدا كردند

)Hypertrophic ( ،مقاومت سيستمي عروقي مدل و هر دو بطن

 37/0و  04/2سيستم گردش خون ريوي به ترتيب به 

كل حجم . يش داده شدندميليمترجيوه ثانيه بر ميلي ليتر افزا

خون بطن چپ و راست نيز به علت ضخيم شدن عضله هاي بطن 

براي . ميلي ليتر كاهش يافتند 5/170و  155به ترتيب به 

بطن چپ از  Eminمدلسازي كاهش قدرت انبساطي هر دو بطن، 

ميليمترجيوه بر  15/0به  08/0و بطن راست از  2/0به  07/0

تعداد ضربان قلب مشابه تغييرات  و ميلي ليتر تغيير پيدا كردند

   .در نظر گرفته شد Dilatedحالت 

  نتايج شبيه سازي -3

ارائه شده براي تضمين پايداري سيستم از نقطه نظر  تحليل مدل

 SIMULINKجعبه ابزار  MATLABاز نرم افزار با استفاده تحليلي 

براي شبيه سازي، از يكي از روشهاي حل . انجام شده است

 Ode 15sت ديفرانسيل معمولي نرم افزار با نام عددي معادال

(stiff/NDF)  در اين حالت . استفاده شده است 1×10-5با تلرانس

فاز گذراي رسيدن پاسخ سيستم به حالت پريوديك پايدار بعد از 

  . به پايان رسيدسيكل قلبي  4

  بطن چپ و راست Dilatedنارسائي  - 3-1

ان بر يراد 10ب يو با ش هيان بر ثانيراد 800ه يپمپ با سرعت اول

 40كند و بعد از مدت زمان حدود  ميه شروع به كار يمجذور ثان

  وه باال يمترجيلمي 116/135تا محدوده را ه فشار آئورت يثان

ز چپ و راست يفشار دهلي هاي رات منحنييتغ 2شكل . دبر مي

  . دهد ميرا نشان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  Dilated LS & RSHFتغييرات فشار دهليز چپ و راست در : 2شكل 

ان بر يراد 1150 ميش سرعت پمپ تا مقدار نايج با افزايبه تدر

ت يكند و در نها ميدا يز چپ كاهش پيه محدوده فشار دهليثان

ي بر خالف منحن. رديگ ميوه قرار يمترجيلمي 8-13در محدوده 

ج محدوده يتدر باال رفتن سرعت پمپ بهز چپ، با يفشار دهل

ش يوه افزايمترجيلمي 10- 76/10ز از يمار نيز راست بيفشار دهل

  وه قراريمترجيلمي 8/11-9/12ت در محدوده يافته و در نهاي

حالت  ينقت است كه در ايحق ينرد و نشان دهنده ايگ مي 

ز راست تا مقدار يقادر به كاهش فشار دهلي پمپ بطني، نارسائ
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ش سرعت پمپ فشار خون در يبا افزاو  نبودهنرمال خود ي عيطب

 3شكل  .رديگ ميز راست باالتر از حد مجاز خود قرار يدهل

مار را نشان يبطن چپ و راست ب P-V loopي هاي رات منحنييتغ

 ينقلب در اي خروجي رات پارامترهاييتغ 1جدول  دهد و مي

   .ست كرده استيرا لي حالت نارسائ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   Dilated LS & RSHFهر دو بطن در  P-V loopي منحنرات ييتغ: 3شكل 

  بطن راست) 2(بطن چپ ) 1(

با كار كردن پمپ بطن چپ  P-V loopمنحني ) 1( 3در شكل 

ه سمت چپ شيفت پيدا كرده و تقريباً داخل منحني نرمال قرار ب

بر )) 2( 3شكل (بطن راست  P-V loopدر منحني . گيرد مي

از منحني نرمال بطن راست كمي فاصله گرفته ) 1(خالف حالت 

در مقايسه  پارامترهاي حجم انتهاي دياستول و سيستول بطنو 

  افزايش پيدا  با بيماري كه از پمپ استفاده نمي كند كمي

ميليمترجيوه  35كنند و پيك فشار بطن نيز به مقدار نرمال  مي

، علي رغم افزايش كم 1ولبا توجه به نتايج جد. گردد نزديك مي

كسر تزريق هر دو بطن، برون ده قلبي با استفاده از پمپ تنها به 

  .ه استليتر بر دقيقه افزايش يافت 1569/1ميزان 
  

  بطن چپ و راست Hypertrophicنارسائي  -3-2

تمام حاالت  يندر بي نوع نارسائ ينخطرناك تري نارسائ ينا

ف شدن يبه دنبال ضع. ]1[ باشد ي ميقلبي شده نارسائ شناخته

هر دو ي بطن چپ و راست، حجم محفظه هاي قدرت انبساط

  قلب ي كل بطنهايكه در هر سيابند به طوري ميز كاهش يبطن ن

  Dilated LS & RSHFقلب در ي خروجي پارامترها: 1جدول 

  

و پمپاژ آن به به داخل محفظه هاي خود قادر به وارد كردن خون 

ده يع پديبه علت وقوع سري نارسائ يندر ا. كل بدن را ندارند

به داخل پمپ و  يبطن محفظهانتقال يكباره تمام خون ( مكش

حجم بطن به نقطه صفر  –كشيده شدن منحني چرخه فشار 

در  و ايجاد محدوديت در افزايش سرعت پمپ، )فشار و حجم

 1000ه در مقدار يثان 25زمان مدت مپ بعد از ت سرعت پينها

رات فشار بطن چپ و ييتغ 4شكل . ديت گرديه تثبيان بر ثانيراد

  . دهد ميشده را نشان ي ه سازيمار شبيآئورت ب

  

  

  

  

  

  

  

  
  Hypertrophic LS & RSHFرات فشار بطن چپ و آئورت در ييتغي منحن: 4شكل 

 وهيمترجيلمي 67/83-84/81ت فشار آئورت در محدوده يدر نها

 ،ش سرعت پمپيافزاي در همان لحظات ابتدائ. رديگ ميقرار 

كامل بسته شده و تنها خون باقيمانده چه آئورت به طور يدر

  . شود ميبه آئورت پمپ ي ق قلب مصنوعياز طر داخل بطن

  مار را نشانيز چپ و راست بيرات فشار دهلييتغ 5شكل 

ز چپ يج فشار دهليتدرش سرعت پمپ به يبا افزا .دهد مي 

وه يمترجيلمي 3/2-4ت در محدوده يو در نها پيدا مي كندكاهش 

نسبت به حالت بدون استفاده از پمپ  به طوريكهرد يگ ميقرار 

ي برترتجهيز از لحاظ عملكردي ) وهيمترجيلمي 8/7- 2/10(

ز راست به يفشار دهليي ك باالينداشته است و تنها پي خاص

رات ييتغ 6شكل . گردد ميك يست نزدز رايمحدوده فشار دهل

ز ين 2جدول دهد و  ميهر دو بطن را نشان  P-V loopي منحن

  . ست كرده استيقلب را لي خروجي پارامترها

 )واحد(پارامتر LVADبدون  LVADبا 

  )ميليمترجيوه(فشار دياستول آئورت  71 116

 )ميليمترجيوه(فشار سيستول آئورت  101 135

 )ميليمترجيوه(شريانيفشار متوسط  81 5/122

 (%)كسر تزريق بطن چپ 18/15 02/26

 (%)كسر تزريق بطن راست 98/22 83/28

 )ليتر بر دقيقه(برون ده قلبي 7266/2 8835/3

  )ميلي ليتر(حجم كاري بطن چپ 29 5/30
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  Hypertrophic LS & RSHFز چپ و راست در يرات فشار دهلييتغ :5شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

 & Hypertrophic LSهر دو بطن در  P-V loopي رات منحنييتغ :6شكل 

RSHF )1 (چپ  بطن)بطن راست) 2  

بطن چپ به سمت نقطه صفر  P-V loopمنحني ) 1( 6شكل در 

فشار و حجم ميل كرده است كه باعث كاهش حجم كاري بطن 

برون ده قلبي در . ميلي ليتر شده است 2/10به مقدار حداقل 

ميلي  700اين نارسائي با كار كردن پمپ تنها به ميزان حدود 

ليتر بر دقيقه افزايش يافته است كه براي بيمار مبتال به اين 

براي  باالتر باشد و نياز به برون ده قلبي نمي نارسائي مطلوب

بطن  P-V loopي در منحن. بطنهاي بيمار احساس مي گردد

بطن با وارد  حجم انتهاي دياستولتنها )) 2( 6شكل (راست 

ك يكه پيافته است در حاليش يافزا ميستم كيز به سيشدن تجه

راتر وه فيمترجيلمي 22نكرده و از حدود ي ر چندانييفشار بطن تغ

  . نرفته است

  
 Hypertrophic LS & RSHFقلب در ي خروجي پارامترها: 2جدول 

                                      و كارهاي آينده نتيجه گيري -4

در اين مقاله مدل كاملي از سيستم گردش خون براي شبيه 

سازي پارامترهاي قلبي يك فرد سالم و بيمار مبتال به نارسائي 

با استفاده از شيوه تحليلي بكار برده . پيشرفته قلبي ارائه گرديد

شده در اين تحقيق براي شبيه سازي مدل نه تنها باال بودن 

ستم را وارد محدوده مرتبه مدل از نقطه نظر تحليلي سي

ناپايداري نكرد بلكه اين امكان را فراهم آورد كه پارامترهاي 

هموديناميكي قلب راست و سيستم گردش خون ريوي نيز 

پارامترهاي شبيه سازي شده فقط در  ]6[در . استخراج گردند

مورد سيستم قلب چپ ارائه شده اند و از دقت خوبي برخوردار 

دادهاي استخراجي قلب راست در اين  نيستند ولي با اضافه شدن

نتايج شبيه سازي با پارامترهاي هموديناميكي استخراج مقاله، 

قلب  مقايسه شده اند و از آنها به منظور ارزيابي ]7[شده از 

  .مصنوعي بكار گرفته شده استفاده شده است

براي با فلوي پيوسته يكي از قلبهاي مصنوعي توربوديناميكي 

براي  Nimbus Heartmate IIبطن چپ از نسل دوم با نام تجاري 

در نارسائي . درمان بيماري نارسائي قلبي مورد استفاده قرار گرفت

Dilated HF  ليتر بر  1/1هر دو بطن برون ده قلبي به ميزان

تنها به  Hypertrophic LS & RSHFدقيقه ولي در نارسائي 

با شبيه سازيهاي . ه افزايش يافتميلي ليتر بر دقيق 700ميزان 

انجام شده و استخراج منحني هاي فشار دهليزهاي قلب بيمار 

راست ي لزوم نصب قلب مصنوع استنباط گرديد كه حقيقت اين

بهبود عمكرد بطن ي برا قلب مصنوعي كامل ك پمپ يدر قالب 

 )واحد(پارامتر LVADبدون  LVADبا 

  )ميليمترجيوه(فشار دياستول آئورت  3/47 84/81

 )ميليمترجيوه(فشار سيستول آئورت  8/63 67/83

 )ميليمترجيوه(فشار متوسط شرياني 8/52 45/82

 (%)تزريق بطن چپكسر  97/41 5/87

 (%)كسر تزريق بطن راست 5/44 65/54

 )ليتر بر دقيقه(برون ده قلبي 6587/1 3543/2

  )ميلي ليتر(حجم كاري بطن چپ 17/17 2/10
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 راست و برون ده قلبيچپ و يز راست و بازگرداندن فشار دهل

  .رسد ميبه نظر ي ك فرد سالم ضروريوده نرمال مار به محديب

ه كامل كردن مدل پمپ با مينز ينده در اينآي از كارهاي كي

در قالب قلب ي ز اصلياضافه كردن پمپ قلب راست به تجه

استفاده شده   LVAD كامل به منظور جبران عملكردي مصنوع

 .باشد ميذكر شده ي نارسائي درمان حالتهاي پروژه برا يندر ا

قلب ي ه استفاده از پمپهاميند در زيگر از مباحث جديدي كي

ز از نظر اتالف يساختار پمپ تجهي عملكردي بررسي مصنوع

ي از چشم اندازهاي كي .باشد ي ميسيو الكترومغناطيي گرما

ي اتالف گرمايي و بررسي ه سازيحوزه شب ينده در اينآ

 6MRI دستگاه ليدان كومير يتاثمغناطيسي ناشي از 

بر ي در حالت باردار) تصويربرداري به روش تشديد مغناطيسي(

LVAD ي مار مبتال به نارسائيه بينقرار گرفته داخل قفسه س

ي ه هايز به همراه اليتواند شامل خود تجه ميبار . استي قلب

...) و ي دنده ها، چرب( MRIز و دستگاه يتجه ينقرار گرفته ب

هر كدام از ي سيو مغناطي كيب الكتريبا در نظر گرفتن ضرا. باشد

وارد ي سيو الكترومغناطيي رات گرمايتوان تاث ميواسط ي بافتها

را به طور كامل  نصب شده در كنار قلب بيمار زيشده به تجه

 .قرار دادي ابيمورد ارز

 پارامترهاي مدل -5

CLV  : ،خازن متغير با زمان بطن چپC1  : ،خازن آئورتC2  خازن

خازن :  C3خازن متغير با زمان بطن راست، :  CRVدهليز راست، 

مقاومت  : Ri –خازن سياهرگ تنفسي  C4سرخرگ تنفسي، 

 : Rk  مقاومت كانال خروجي پمپ، : Roكانال ورودي پمپ، 

مقاومت :  R0 مقاومت خون در برابر پديده مكش در داخل پمپ،

مقاومت :  R2مقاومت دريچه آئورت، :  R1دريچه ميترال، 

مقاومت :  R4مقاومت درچه سه لتي، :  R3سيستمي عروقي، 

 : Li –مقاومت سيستم تنفسي  : R5دريچه سرخرگ ششي، 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
6 Magnetic Resonance Image (MRI) 

توربوالنس خون در  : Loتوربوالنس خون در ورودي پمپ، 

مقاومت كانال  : Ri خروجي پمپ، مقاومت كانال ورودي پمپ

:  D0 –ريوي گردش خون اندوكتانس سيستم :  L1 ورودي پمپ

دريچه :  D3دريچه سه لتي،  D2دريچه آئورت،  D1دريچه ميترال، 

  .سرخرگ ششي
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