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Abstract
To develop the advanced technologies in medical device industry, design and manufacturing of
cervical cage was performed in Iran for the first time. This research-based industrial project should be
accomplished based on precise biomechanical studies and mechanical tests. Hence, this study presents
the optimization and biomechanical functional investigations of the first Iranian cervical cage
(Manufactured by Attila Ortopaed Co.). For this purpose the intact cervical spine (C2-C7) was
developed and was validated with in-vitro experiments. Three inputs (i.e. geometrical parameters of
the cage) and two outputs (i.e. deformation of the teeth in static and dynamic tests) parameters were
selected for optimization procedure. Furthermore, the surgery in C5-C6 level was simulated by
implanting the cervical cage. Finally, the biomechanical responses were investigated. The result
confirmed that the biomechanical response of cervical cage is within the standard range and can be
used well in clinics for surgical procedures.
Keywords: Cervical Cage, Technology Localization, Cervical Spine Biomechanics, Finite Element Analysis,
Fusion
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چکيده
با توسعهي فنّاوريهاي پیشرفته در زمینهي ایمپلنتهاي ستون فقرات ،طراحی و ساخت کیجهاي گردنی براي اوّلین بار در ایران
مورد توجه قرار گرفتهاست .این پروژهي تحقیقاتی صنعتی برمبناي مطالعات دقیق بیومکانیکی و براساس مدلهاي عملکردي اجزاي
محدود و آزمایشهاي مکانیکی مربوط به آن انجام میشود .درین تحقیق ،بهینهسازي طراحی و مطالعهي بیومکانیکی تنها کیج گردنی
بومی سازي شده در ایران (ساخت شرکت دانشبنیان آتیال ارتوپد) بررسی شد .بدین منظور ،ابتدا مدل اجزاي محدود گردنی

()C2-C7

تهیّه و محدودهي حرکتی آن با نتایج آزمایشهاي آزمایشگاهی صحهگذاري شد .سه پارامتر ابعادي به عنوان ورودي و دو پارامتر
خروجی (شامل میزان تغییر شکل دندانههاي کیج در آزمایش استاتیکی و دینامیکی ،طبق استاندارد  ASTM F2077براي فرآیند بهینه
سازي طراحی و استفاده شد .سپس ،تغییرات مورد نیاز جهت شبیهسازي عمل جراحی همجوشی در سطح  C5-C6با جايگذاري کیج
گردنی انجام شد .درنهایت ،نتایج مطالعههاي بیومکانیکی روي محصول نهایی کیج گردنی بومیسازي ارائه شد .نتایج مطالعههاي
بیومکانیکی نشان داد که این محصول به خوبی میتواند در اعمال جراحی مورد استفاده قرار گرفته و مطابق با استانداردهاي نمونههاي
خارجی موجود در بازار ،جهت کاربرد در جراحیها رقابت نماید.
کليدواژهها :کيج گردنی ،بومیسازی فنّاوری ،بيومکانيک ستون فقرات گردنی ،تحليل اجزای محدود ،همجوشی مهرهها
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محیط آزمایشگاهی 6و یا تحلیلهاي اجزاي محدود صحه-

 -1مقدمه
همجوشی مهرههاي ستون فقرات 5از ناحیهي قدامی ،جراحی
متداولی براي درمان بیماران مبتال به اسپوندیلوز 2گردن
محسوب میشود ] .[2 ،5درین روش درمانی ،با خارج کردن
دیسک تخریب شده ،فشار وارد شده بر نخاع برداشته میشود

گذاري شده ،انجام میشود .آزمایشهاي تجربی ،روش
مناسبی براي بررسی رفتار فیزیولوژیک و آناتومیک ایمپلنت-
ها در قبال بارگذاريهاي مکانیکی محسوب میشوند ،امّا
هزینههاي باالي آزمایشها و تغییرات زیاد در نتایج به دست

و مهرهها دریک یا چند سطح همجوش میشوند ] .[2روش

آمده در نمونههاي مختلف (به ویژه در مورد نمونههاي جسد

متداول جراحیهاي قبلی ،خارج کردن دیسک و جايگزینی

انسان) از محدودیتهاي این روش به شمار میآید .ازطرفی،

پیوند استخوانی بود که عوارضی را به همراه دارد .ازجمله این

برخی نتایج نظیر محاسبهي تنشها در نواحی داخلی بافتها

عوارض آن ،میتوان به همجوشی نامناسب ،پسودوآرتروز،7

در آزمایشهاي تجربی قابل دستیابی نیستند .درچنین

فروریختن پیوند و تغییر انحناي لردوز 5اشاره نمود ] .[6-7با

شرایطی ،مدلسازي و شبیهسازي اجزاي محدود به عنوان

پیشرفتهاي صورت گرفته در طراحی و ساخت ایمپلنتهاي

ابزاري مناسب مطرح است .شبیهسازيهاي اجزاي محدود

ارتوپدي ،در سالهاي اخیر ،استفادهاز کیجهاي گردنی در

قابلیت تکرارپذیري دارند و نیز بهینهسازي طرح محصوالت

اعمال جراحی همجوشی مهرهها متداول شدهاست .نتایج

با جزییات دقیق براساس این روش قابلیت اجرایی دارد

کلینیکی استفاده از کیجهاي گردنی در ده سال اخیر مثبت

].[52

ارزیابی میشود ] .[8-3 ،1این عمل جراحی بسته به شرایط

بخش قابل توجّهی از فرآیند طراحی و بهبود ایمپلنتهاي

بیمار ،میتواند با جايگذاري پالک قدامی و یا بدون آن انجام

ارتوپدي در دنیا برپایهي نتایج شبیهسازيهاي اجزاي محدود

شود.

انجام میشود .براي بررسی رفتار بیومکانیکی کیجهاي گردنی

اگرچه مزیت استفادهاز کیج به جهت باال بردن ثبات و

و کمري برپایهي آنالیزهاي اجزاي محدود تحقیقات متعددي

پایداري گردن ،پساز عمل جراحی در مطالعات گستردهاي به

انجام میشود .ازجمله تحقیقاتی که به عنوان گامهاي

اثبات رسیدهاست ،امّا فاکتورهاي مهم دیگري نیز وجود دارند
که در طراحی کیجها باید به دقّت بررسی شوند تا در حد
امکان از عوارض و خطاهاي جراحی پیشگیري شود.
ازجملهي این فاکتورها میتوان به نحوهي توزیع بار روي

نخستین و اساسی هر طراحی جدید محسوب میشود می-
توان به بررسی هندسهي کیج (مکعبی یا استوانهاي شکل)،
سایز کیج ،توپر یا توخالی بودن ،تعداد سوراخهاي جانبی،
توزیع تنش روي سطوح کیج ،مهره و تأثیر آنها بر صفحه-

مهرهها و به تبع آن دیسکهاي مجاور ،میزان نشست کیج در

هاي انتهایی غضروفی و دیسکهاي مجاور و محدودهي

مهرهها و جلوگیري از تمرکز تنش اشاره نمود ] .[51،55بر

حرکتی ستون فقرات اشاره کرد ].[53-57

این اساس ،طراحی و بهینهسازي محصول کیج گردنی باید

مسألهي دیگري که در مطالعات پیشین حائز اهمّ ّیت بوده،

برمبناي مطالعات دقیق بیومکانیکی و برپایهي مدلهاي

انتخاب صحیح مواد اوّلیه کیج ،چه ازلحاظ مسایل زیست

عملکردي اجزاي محدود و آزمایشهاي مکانیکی مربوط به

سازگاري و چه ازلحاظ خصوصیّات مکانیکی است .ازین

آن صورت گیرد.

روي ،نسل اوّلیهي کیجهاي تیتانیومی جاي خود را به نسل

بهطور کلی مطالعات بیومکانیکی روي ایمپلنتهاي

جدید کیجهاي پلیمري دادند ] .[57لذا در سالهاي اخیر،

ارتوپدي براساس آزمایشهاي درون موجود زنده 1یا در

آنالیزهاي اجزاي محدود مختلفی نیز روي تاثیر مواد در
عملکرد بیومکانیک کیجهاي گردنی و کمري صورت گرفته

1

Spinal Fusion
Spondylosis
3
Pseudarthrosis
4
Lordosis curve
5
In-vivo

است ] .[57بنابراین ،طراحی محصول جدید باید برپایهي

2

In-vitro

6
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آنالیزهاي متعدد اجزاي محدود و به تبع آن تستهاي

تحقیق ] ،[58بین  1/5و  1/1میلیمتر درنظر گرفته شد.

مکانیکی مربوط به آن پایهریزي شود.

دیسکهاي بین مهرهاي از دو ناحیهي هسته و فیبري تشکیل

سالیانه در کشور بیشاز  51111عمل جراحی همجوشی

شدهاند .بسته به اندازهي دیسک بین مهرهاي ،نسبت حجم

ناحیهي گردن با کاشت کیج گردنی انجام میشود .این در

هسته به حجم کل دیسک بین  1/1تا  1/7درنظر گرفته شد

حالی است که کیجهاي گردنی مورد استفاده در عملهاي

] .[21کلیهي مفاصل شامل فاستها 8براي  C2-C7با المانها

جراحی کشور از خارج ایران تهیه میشوند که هزینهي

فاصله 51مدل شدند .مطابق با اطالعات موجود در تحقیقات

سنگینی را به کشور و به ویژه براي بیماران تحمیل میکند.

گذشته ] ،[25ضریب اصطکاک  1/15براي سطوح لغزنده

براي بومیسازي فنّاوري ساخت این محصول ،اهداف اصلی

مفصلی درنظر گرفته شد .لیگامان طولی قدامی ،55لیگامان
طولی خلفی ،52لیگامان

درین تحقیق عبارت است از:

فالوم57

و لیگامان

بینخاري55

با

 -5طراحی و بهینهسازي پارامترهاي طرح کیج گردنی؛

فنرهاي خطی در موقعیّت آناتومیک مربوط به آن ،مدل شده-

 -2مطالعههاي بیومکانیکی کیج بهینهسازي شده در

اند .خصوصیات مکانیکی ساختاري مدل اجزاي محدود

آزمایشهاي عملکردي گردن.

مطابق با جدول شماره ( )5درنظر گرفته شد.
پساز تکمیل مدل اجزاي محدود گردن (شکل ،)5سطح

 -2مواد و روشها

پایینی مهره هفتم گردنی مقید گردید و جهت صحهگذاري،

در گام نخست ،مدل اجزاي محدود گردنی ( )C2-C7تهیه و

مدل تحت گشتاور خالص  5نیوتنمتر در فلکشن ،اکستنشن،

صحهگذاري شد .سپس ،فرآیند بهینهسازي پارامترهاي کیج

خم شدن جانبی و چرخش محوري قرار گرفت.

انجام شد .با نهایی شدن طراحی کیج گردنی بومیسازي شده،
عمل جراحی همجوشی در سطح  C5-C6با خارج کردن
دیسک بین مهرهاي و جايگذاري کیج گردنی شبیهسازي شد.
درنهایت مطالعات بیومکانیکی عملکردي روي محصول نهایی
کیج گردنی بومیسازي انجام شد.

 -1-2مدل اجزای محدود گردنی فرد سالم
مدل سهبعدي اجزاي محدود ناحیه گردنی ( )C2-C7نرمال
شده از عکسهاي سیتیاسکن و امآرآي  51مرد سالم
(میانگین سنّی 72±5/1 :سال) تهیه شد .فرآیند پردازش
تصاویر و ساخت مدل هندسی در نرمافزار آمیرا (®)AMIRA
صورت گرفت.

شکل ( -)1مدل سه بعدي اجزاي محدود گردن توسعه داده شده

با انجام آنالیز حساسیت به تعداد المانها ،استقالل نتایج

براي مدلسازي اجزاي محدود از نرمافزار انسیس

مدل اجزاي محدود به مشبندي انجام شده ،تأیید شد .بدین

آکادمیک ورژن  )ANSYS® Academic, V. 13( 57استفاده

منظور ،همگرایی نتایج براي بررسی نتایج ،محدودهي حرکتی

شد .در مدل اجزاي محدود گردنی ،مهرهها از دو ناحیهي

در هر جز حرکتی و تنش میانگین در دیسک بین مهرهاي

قشري 3و اسفنجی 7تشکیل شدهاند .ضخامت ناحیهي قشري
در مهرههاي مختلف ،مطابق اطالعات موجود در ادبیات
Cortical
Cancellous

7
8

9

Facet Joints
Gap Elements
11
Anterior Longitudinal Ligament
12
Posterior Longitudinal Ligament
13
Ligamentum flavum
14
Interspinous Ligament
10
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سطح  C5-C6بررسی شد .براي صحهگذاري مدل نهایی شده،

بدین منظور ،از روش بهینهسازي سطح پاسخ 51استفاده

نتایج محدودهي حرکتی از مهرهي دوم تا مهره هفتم با نتایج

شد ] .[25سه پارامتر یاد شده در سه سطح به عنوان

آزمایش در محیط آزمایشگاهی روي جسد انسان مقایسه شد

پارامترهاي مستقل ورودي و میانگین دفرمگی دندانههاي کیج

].[27

گردنی در بارگذاريهاي استاتیک و دینامیک طبق استاندارد

جدول ( -)1خصوصیات مکانیکی بخشهاي مختلف مدل اجزاي
محدود گردن ][22
اجزای مدل

استخوان قشري

استخوان
اسفنجی
صفحات انتهایی
ناحیه هسته

ناحیهي فیبري

خصوصيات مکانيکی
Exx=11300 MPa, Gxy=3800 MPa,
νxy=0.484
Eyy = 11300 MPa, Gyz = 5400 MPa,
νyz=0.203
Ezz = 22000 MPa, Gxz = 5400 MPa,
νxz=0.203
Exx = 140 MPa, Gxy = 48.3 MPa,
νxy=0.45
Eyy = 140 MPa, Gyz = 48.3 MPa,
νyz = 0.315
Ezz = 200 MPa, Gxz = 48.3 MPa,
νxz=0.315
E=20 MPa, ν = 0.2

 ASTM F2077به عنوان پارامتر خروجی استفاده شد .طراحی
آزمایش در روش بهینهسازي سطح پاسخ به صورت فاکتوریال
کامل56

انجام شد .براي فرآیند بهینهسازي 23 ،شبیهسازي

براي آزمایش استاتیک و  23شبیهسازي براي آزمایش دینامیک
مطابق با استاندارد  ASTM F2077انجام شد .پساز  15شبیه-
سازي براساس نقاط طراحی آزمایش ،سطح پاسخ درجهي
دومی53

روي دادهها گذرانده شد و با روش بهینهسازي

جستوجوي مستقیم 57پارامترهاي بهینه انتخاب شد .شرط-
هاي بهینهسازي به نحوي تعیین شد که پارامترهاي بهینه شده
با دیگر پارامترهاي طراحی برپایهي اطالعات آناتومیک ،هم-
خوانی داشته باشد.

مدل هایپراالستیک مونی ریویلین()Mooney–Rivlin
C1 = 0.12, C2 = 0.09, ν = 0.4999
مدل هایپراالستیک مونی ریویلین()Mooney–Rivlin
C1 = 0.56, C2 = 0.14, ν = 0.45
E = 5 MPa, ν = 0.3

فیبرهاي دیسک

 -2-2بهينهسازی پارامترهای طراحی کيج
قبلاز مطالعات بیومکانیکی عملکردي اوّلین کیج گردنی بومی
سازي شده در ایران ،پارامترهاي مربوط به ارتفاع ،فاصله و
طول دندانههاي کیج ،بهینهسازي شد (شکل.)2
جدول ( -)2خصوصیات مکانیکی کیج گردنی و سنتز استخوانی
][57
اجزای مدل
کیج گردنی
سنتز استخوانی

خصوصيات مکانيکی
E = 3600 MPa, ν = 0.4
E = 100 MPa, ν = 0.3

شکل ( -)2الف) شکل شماتیک کیج گردنی طراحی شده در ایران؛
ب) پارامترهاي بهینهسازي ( :Aارتفاع دندانه :B ،فاصله دندانهها،

:C

طول دندانه)

15

Response Surface
Full Factorial
17
Quadratic Response Surface
18
Direct Search
16
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 -3-2مدل اجزای محدود شبيهسازی عمل جراحی

 -2-3نتایج شبيهسازی عمل همجوشی با کيج گردنی

پساز صحهگذاري مدل اجزاي محدود ،عمل جراحی

نتایج مدل شبیهسازي عمل همجوشی ،با نتایج مدل فرد سالم

همجوشی از ناحیهي قدامی در یک سطح ( )C5-C6روي

مقایسه شد .طبق نتایج استخراج شده ،بیمار در نزدیکی

مدل شبیهسازي انجام شد .بدین منظور ،براساس روش

سطحی که تحت عمل جراحی قرار گرفته ( )C5-C6دچار

اسمیت/رابینسون58

] [21براي درمان اسپوندیلوز ،لیگامان

طولی قدامی در ناحیهي  C5-C6بریده شد .با حذف دیسک
بین مهرهاي و جايگذاري کیج شبیهسازي ،عمل جراحی

کاهش محدودهي حرکتی میشود (شکل.)5
) (2001مکار
پنجا ی و
Panjabi

12

دود
ز م
FE
Model

10

10

8

8

مدل

تکمیل گردید .کیج گردنی بومیسازي شده از جنس پلی-

6

اتراترکتون 21است .خصوصیات مکانیکی آن و سنتز استخوانی

4

6

مورد استفاده در عمل جراحی که در حفره میانی کیج قرار

2

میگیرد مطابق جدول شماره ( )2است .ابعاد و اندازههاي کیج
گردنی درین تحقیق ،براساس فرآیند بهینهسازي و اطالعات
آناتومیک تعیین شدهاند.

12

0
C5-6

C6-7

 C6-7مکار C5-6
پنجا ی و
)Panjabi (2001

مدل

C4-5

C4-5

C3-4

12C2-3

دود
ز م
FE
Model

10
8

8

 -4-2مطالعات بيومکانيکی روی طرح نهایی
پساز بهینهسازي و استخراج طرح نهایی کیج بومیسازي

4

2

شده ،مدل شبیهساز عمل جراحی همجوشی به همراه کیج،

0
C5-6

مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور ،مطابق شرایط مرزي

C6-7

یاد شده در بند  ،5-2مدل تحت گشتاور خالص  5نیوتنمتر

C5-6
) (2001مکار
C6-7و
پنجا ی
Panjabi

C4-5

0
12
10

6

C4-5

2

C2-3

C3-4

C3-4

4

6
4

2

C2-3

C2-3

C3-4

0
12

12
10

10

قرار گرفت و نتایج محدودهي حرکتی و تنشهاي ایجاد شده

8

8

در مهرهها ،دیسک بین مهرهاي و کیج استخراج شد.

6

در فلکشن ،اکستنشن ،خم شدن جانبی و چرخش محوري

مدل

دود
ز م
FE
Model

6

4

2

 -7یافتهها و نتایج

0
C6-7

 -1-3نتایج صحهگذاری مدل اجزای محدود فرد سالم
نتایج مدل اجزاي محدود گردنی فرد سالم تحت گشتاور

C5-6

 C6-7مکار C5-6
پنجا ی و
)Panjabi (2001

C4-5

C4-5

C3-4

4

2

C2-3
12C2-3

C3-4

0
12

10

10

خالص ،در شرایط مشابه با آزمایش درون محیط آزمایشگاهی

8

8

] [27مقایسه شد .با توجه به اینکه نتایج مدل در کلیهي

6

مدل

دود
ز م
FE
Model

6

4

حرکات شامل فلکشن ،اکستنشن ،خم شدن جانبی و چرخش

2

محوري در محدودهي نتایج مشاهده شده در آزمایشها قرار

0
C6-7

دارد ،صحت مدل تأیید شد (شکل.)7

C5-6

C4-5

C3-4

4

2

C2-3

0
C6-7

C5-6

C4-5

C3-4

C2-3

شکل ( -)3مقایسهي نتایج مدل اجزاي محدود گردن فرد سالم با
نتایج آزمایش  [27] in-vitroدر حرکات ( )Aفلکشن)B( ،
Smith-Robinson
)PEEK (Polyetheretherketone

19
20

اکستنشن )C( ،خم شدن جانبی و ( )Dچرخش محوري
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10
Intact
After Surgery

این اختالف محدودهي حرکت در مورد حرکات فلکشن،

8

اکستنشن و خم شدن جانبی نسبت به چرخش محوري ،به

6

طور قابل توجهی نمایانتر بود .میانگین توزیع تنش روي

4

مهرههاي  C5و  C6و دیسکهاي مجاور نسبت به فرد سالم

2

افزایش مییابد .ماکزیمم افزایش تنش روي مهرههاي سطح
همجوش شده مربوط به حرکت فلکشن و روي مهره ششم

0
C6-7

C5-6

C4-5

C3-4

C2-3

10

( )%21/7است .دیسک مجاور در سطح  C6-C7در حرکت
فلکشن بیشترین افزایش تنش ( )%8/6را دارد (جدول.)7

Intact
8

After Surgery

جدول ( -)3میزان افزایش میانگین توزیع تنش در سطح
همجوشی شده

6

C5-C6

4

2
0
C6-7

C5-6

C4-5

C3-4

چرخش
محوری

C2-3

خم
شدن

اکستنشن

فلکشن

جانبی

10

%1/7

%52/6

%51/2

%57

سطح مهره

C5

8

%6/5

%57

%53/8

%21/7

سطح مهره

C6

6

%7/2

%1/1

%6/5

%3/7

دیسک

C4-C5

%7/1

%1/8

%7/3

%8/6

دیسک

C6-C7

Intact
After Surgery

4

2
0
C6-7

C5-6

C4-5

C3-4

C2-3

10
Intact
8

After Surgery

C6-7

C5-6

C4-5

C3-4

 -4بررسی نتایج و نتيجهگيری
درین تحقیق براي بهینهسازي طراحی کیج گردنی و مطالعه
بیومکانیک عملکرد آن در عمل جراحی مربوط به آن ،انجام
شد .بدین منظور ،مدل اجزاي محدود صحهگذاري شده

6

گردن تهیه شد و مطابق با فرآیند عمل جراحی مطابقت داده

4

شد .مقایسهي نتایج مدل گردنی فرد سالم با اطالعات موجود

2

در ادبیات تحقیق ،صحت مدل را تأیید مینماید .درنتیجه،

0

استفاده ازین مدل براي مطالعات بیومکانیک ستون فقرات

C2-3

گردنی معتبر است .پساز شبیهسازي عمل جراحی ،نتایج
بررسیهاي بیومکانیکی نشان داد که محدودهي حرکتی

شکل ( -)4مقایسهي نتایج محدودهي حرکت در فرد سالم و بیمار

میانگین در گردن از مهره دوم تا مهره هفتم به ترتیب حدود

پساز عمل جراحی در حرکات ( )Aفلکشن )B( ،اکستنشن)C( ،

 %21/3 ،%51/2 ،%22/7و  %7/8در حرکات فلکشن ،اکستنشن،

خم شدن جانبی و ( )Dچرخش محوري

خم شدن جانبی و چرخش محوري کاهش داشت.
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در مطالعات پیشین ] [71-26کاهش محدودهي حرکتی

دادهاند که این مدل در بررسی رفتار استاتیکی و شبهاستاتیکی

بین  51تا  12درصد گزارش شدهاست که در کیجهاي

بسیار مناسب است ] ،[22امّا براي تحلیلهاي دینامیکی و

تیتانیوم این عدد در سطح همجوشی شده تا  37درصد نیز

بررسی رفتار وابسته به زمان ،تئوريهاي ویسکواالستیک و

افزایش داشتهاست ] .[7 ،1لذا نتایج آزمایش عملکردي کیج

پرواالستیک ] [25مناسبتر هستند .با توجّه به پیچیدگی مدل

بومی سازي به خوبی در ردهي کیجهاي تجاري شده در دنیا

گردنی ،ارتقاي تئوري هایپراالستیک به تئوريهاي

قرار دارد .کیج طراحی شده مطابق استانداردهاي روز دنیا از

ویسکواالستیک و پرواالستیک زمان تحلیل را به شدّت باال

جنس پلیاتراترکتون ساخته شد .ضریب االستیسیته این ماده

میبرد .همچنین رفتار وابسته به زمان گردن مد نظر این

بین ضریب االستیسیته استخوان قشري و استخوان اسفنجی

تحقیق نبودهاست .در عمل جراحی همجوشی شبیهسازي

است ( .)E=3600MPaهمین امر باعث میشود تا پدیدهي

شده تنها با برش مقطعی لیگامان طولی قدامی ،دیسک خارج

حفاظ تنشی 25به جهت تفاوت قابل توجه ضرایب االستیسته،

شده و کیج گردنی کاشته شد .این عمل جراحی که در ایران

رخ ندهد .نتایج تحلیل تنش روي این کیج نشان میدهد که

نیز متداول است ،میتواند با نصب پالک و بدون آن انجام

به طور میانگین بیشترین افزایش تنش در حرکات فلکشن،

گیرد .نصب پالک به همراه کیج مورد بررسی قرار نگرفت،

اکستنشن رخ میدهد ،ولی میزان آن از حدود  21درصد

ولی نتایج مربوط به آن در تحقیقات آینده مورد توجه قرار

تجاوز نمیکند .در حالی که در کیجهاي تیتانیومی این

خواهد گرفت .همچنین عمل همجوشی به همراه کیج بومی-

افزایش تنش گاهی تا نزدیک  11درصد نیز مشاهده شدهاست

سازي شده در چند سطح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

] .[75میزان افزایش تنش مشاهده شده درین مطالعه پایین

پساز بهینهسازي طراحی ،نتایج مطالعات بیومکانیکی

است .بنایراین ،ریسکی براي شکست و یا ایجاد ترک در

روي محصول نهایی کیج گردنی بومیسازي شده ،استخراج

مهرهها وجود نخواهد داشت .با اینحال ،این موضوع تنها

گردیده است .نتایج مطالعات بیومکانیکی در محدودهي نتایج

براي بیماران با مهرههاي سالم تأیید شده و باید توجه داشت

گزارش شده در کیجهاي گردنی تجاري سازي شده (موجود

که استفاده ازین وسیله براي بیماران داراي مهرههاي

در ادبیات تحقیق) است .به موازات این شبیهسازيها،

استئوپروتیک شدید منع شدهاست .این موضوع در موارد منع

آزمایشهاي مکانیکی مختلفی نیز روي نمونههاي ساخته

مصرف در بروشور محصول اشاره شده و جراح باید قبل از

شدهي این کیج انجام شد و نتایج آن نیز مطابق با استانداردها

برنامهریزي عمل ،این موضوع را مدّ نظر قرار دهد.

است .لذا این محصول به خوبی میتواند در عمل جراحی

شبیهسازيهاي پساز عمل جراحی ،افزایش تنش میانگین
در دیسکهاي مجاور را گزارش میدهد که در اعمال

مورد استفاده قرار گیرد و مطابق استانداردهاي مربوط به آن
با نمونههاي خارجی موجود رقابت نماید.

جراحی همجوشی امري طبیعی است که میتواند پساز چند
سال به تخریب دیسکهاي مجاور منجر شود .بااینحال،

 -5سپاسگزاری

نتایج بهدست آمده درین تحقیق (افزایش تنش زیر  %51در

این تحقیق با حمایت شرکت دانش بنیان آتیال ارتوپد انجام

کلیهي حرکات) در بازهي استانداردي است که در مطالعات

شد .اطالعات مربوط به مدل هندسی آناتومی گردن از بانک

کیجهاي تجاريسازي شده ،مشاهده شدهاست ].[71 ،28

اطالعاتی عکسهاي سیتیاسکن و امآرآي آزمایشگاه

این تحقیق محدودیتهایی دارد که به آنها اشاره می-

بیومکانیک  617دانشگاه ملی تایوان تحت نظارت پروفسور
وانگ22

شود .رفتار مکانیکی دیسک بین مهرهاي در مدل گردنی با

جالین

تئوري هایپراالستیک مدل شدهاست .مطالعات گذشته نشان

تحقیق و توسعه و طراحی و مهندسی شرکت آتیال ارتوپد،

21

22

Stress Shielding

استخراج شد .بدینوسیله از همکاران واحد

Jaw-Lin Wang
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