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Abstract
Understanding the mechanism of artificial disc degeneration using animal models is useful to study
the regenerative techniques in hope of finding potential therapeutic strategies. For any type of
potential therapeutic techniques, first we need to have the degenerated model. Disc degeneration can
be mimicked in animal studies using needle puncture. However, the detailed mechanical response of
the artificial degenerated disc using needle puncture under physiological diurnal activities has not
been analyzed well.Hence, reverse finite element analyses combined with in-vitro experiments were
used in this study to find the mechanical properties of intact (N=8) and injured discs using needle
puncture (N=8). Afterward, specimen-specific FE models for 16 discs were simulated during
physiological diurnal activity. The results showed that the variation of axial displacement, intradiscal
pressure, and total fluid exchangein intact discs were significantly higher than the injured ones after
24h. But the maximum axial stress within disc was significantly higher in injured group. The achieved
results are correlated with previous human cadaver data for natural disc degeneration. Therefore, it is
concluded that the G-16needle puncture injury is a simple and cost-effective methodology which can
be used to mimic the degeneration mechanism in animal models.

Key words: Intervertebral Disc, Disc Degeneration, In-Vitro Experiment, Finite Element Method, Optimization,
Daily Dynamic Loading.
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چکیده
درک مکانیزم تخریب مصنوعی دیسک بهکمک مدلهای حیوانی ،میتواند در مطالعة روشهای احیایی و به امید یافتن راهکارهای
درمانی ،مفید باشد؛ زیرا برای احیای بافت در مدلهای حیوانی ،ابتدا نیاز به مدل تخریبشدة بافت است .فرآیند تخریب دیسک می-
تواند در مدلهای حیوانی و بهصورت ایجاد جراحت با سوزن سرنگ شبیهسازی شود .این در حالیاست که تاکنون پاسخ مکانیکی دقیق
دیسک تخریبشده به این روش تحت بارگذاری فیزیولوژیک روزانه ،بهخوبی د ر ادبیات تحقیق مطالعه نشده است .از اینرو در این
تحقیق ،از تحلیلهای اجزای محدود معکوس در ترکیب با تستهای آزمایشگاهی استفاده شد تا به کمک آنها ،خصوصیات مکانیکی
دیسکهای سالم ( 9نمونه) و دیسکهای تخریبشده بهوسیلة سوزن سرنگ ( 9نمونه) استخراج شود .پس از آن ،مدلهای توسعه داده
شده برای هر کدام از  41نمونه تحت بارگذاری دینامیکی روزانه تحلیل شدند .براساس نتایج حاصل ،تغییرات جابجایی محوری ،فشار
بین دیسکی و جابجایی کلی سیال بعد از  47ساعت در گروه دیسکهای سالم باالتر از دیسکهای تخریبشده بوده است؛ اما بیشینه
استرس محوری داخل دیسک در گروه آسیبدیده باالتر بوده است .نتایج بهدست آمده ،همبستگی مناسبی با نتایج دیسک تخریبشدة
طبیعی جسد انسان دارد؛ درنتیجه تخریب دیسک بین مهرهای با سوزن سرنگ اندازة  ،41روشی ساده و مقرون به صرفه است که می-
تواند در شبیهسازی مکانیزم تخریب دیسک در مدلهای حیوانی اعمال شود.
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 -1مقدمه
طبق آمارهای موسسة سالمت جهانی ،4کمردرد یکی از
مهمترین دالیل ناتوانیهای فردی است ،که با کیفیت زندگی
افراد و همچنین کارایی آنها در محیطهای صنعتی ارتباط
مستقیم دارد ] .[4میانگین نتایج استخراج شده در سالهای
اخیر نشان دهندة آن است که کمردرد بهعنوان دومین بیماری
مزمن شناخته میشود که نیاز به ویزیت پزشکی دارد و نیز
سومین علت متداول در جراحیهای ستون فقرات محسوب
میشود ] .[4دیسک بین مهرهای تخریبشد ه 4یکی از
مهمترین دالیل کمردرد است که در بیشتر مواقع به عملهای
جراحی منجر میشود ].[4
با پیشرفتهای صورت گرفته در علوم مهندسی پزشکی و
گسترش تحقیقات در زمینة مهندسی بافت و پزشکی
ترمیمی ، 4تحقیقات اخیر به بررسی تأثیر داروها ،مواد
بیولوژیکی و درمان سلولی پرداخته است ] .[4-7در مرحلة اول
اینگونه تحقیقات ،که با دیدگاههای مختلف بافتشناسی و
بیومکانیکی بررسی میشوند ،برای شبیهسازی فرآیند تخریب
دیسک به مدلهای حیوانی نیاز است .این موضوع از این جهت
مهم است که در اصل تخریب دیسک باید بهطور مصنوعی
روی مدل حیوانی اعمال شود و از طرفی بتواند بهخوبی
مکانیزم تخریب دیسک را شبیهسازی کند ][7؛ از اینرو
شناخت مکانیزم بیومکانیکی روشهای مصنوعی تخریب
دیسک ،جذابیت خاصی در این ادبیات تحقیق دارد.
برخی مدلهای شبیهسازی دیسک تخریبشده در سالهای
اخیر بررسی شدهاند که از جملة آنها میتوان به تخریب با تیغ
جراحی ،[9]7تخریب با سوزن سرنگ ،[8] 1تخریب با تزریق
داروهای شیمیایی ] [43و بارگذاریهای خستگی ] [44اشاره
کرد .در تخریب به روش تزریق داروهای شیمیایی و بارگذاری-
های خستگی ،نیاز به یک سیستم کشت سلولی است تا
دیسک بهطور مصنوعی در یک فرآیند زمانبَر تخریب شود
] .[7بنابراین این روشها مناسب ارزیابی شدهاند؛ اما بسیار
هزینهبَر هستند .تخریب دیسک با تیغ جراحی و سوزن سرنگ
بهطور معمول بهسادگی انجام میشود و در تحقیقات گذشته
بارها مورد استفاده قرار گرفته است؛ اما کارایی آن در رفتار

بیومکانیکی دیسک ،بهخصوص رفتار تعاملی سیال-جامد 1آن،
بهخوبی بررسی نشده است.
دیسک بین مهرهای ،یک بافت نرم هیدراته است که ساختاری
متخلخل و ناهمگن دارد .بهطور کلی دیسک بین مهرهای از
ناحیة هسته ،4ناحیة فیبری 9و صفحات انتهایی 8غضروفی
تشکیلشده است که همگی ساختار متخلخل اشباع شده
دارند؛ بنابراین هرگونه تخریب در بافت بیولوژیکی دیسک بین
مهرهای میتواند بهدلیل تغییر رفتار تعاملی سیال-جامد به
تغییرات رفتاری دیسک منجر شود .مدلهای فیزیکی متعددی
نظیر مدل االستیک ،هایپراالستیک ،ویسکواالستیک و
پرواالستیک برای مطالعات بیومکانیکی دیسکهای بین مهره-
ای بررسی شده است .در این میان ،بررسی رفتار وابسته به
زمان این بافت با درنظر گرفتن تعامل سیال-جامد تنها به
کمک مدل پرواالستیک امکانپذیر است ].[44
بهکارگیری مدل اجزای محدود در کنار تستهای آزمایشگاهی
میتواند دریچههای علمی جدیدی را در راستای دستیابی به
دانش تأثیر تداخالت آزمایشگاهی در بافتهای بیولوژیک ،باز
نماید .تاکنون تحقیقات بسیاری در زمینة بررسی نحوة تخریب
ساختار دیسک بین مهرهای با تیغ جراحی و سوزن سرنگ و
شباهت آن با مکانیزم تخریب واقعی دیسک انجام شده است
][44-9؛ اما بیشتر این تحقیقات تنها به بررسی تغییرات
بافتشناسی و بیولوژیکی دیسک پرداخته اند یا تغییرات رفتار
بیومکانیکی دیسک را با مدلهای ریاضی بسیار ساده مطالعه
کرده اند .از طرفی برای تزریق داروها ،مواد بیولوژیکی و
سلولها که امروزه در روشهای ترمیمی مورد بحث است ،باید
از سوزن سرنگ استفاده شود که ناخواسته تخریبی را در
ساختار یکپارچة دیسک ایجاد میکند .کمبود اطالعات دقیق-
تر از تغییرات رفتار وابسته به زمان دیسک و روش تعامل فاز
سیال و جامد دیسک نیز در این روش وجود دارد که میتواند
کارایی این روش تخریب مصنوعی را با دقت بیشتری مورد
بحث و بررسی قرار دهد.
بنابراین هدف این مقاله در گام نخست ،استخراج خصوصیات
پرواالستیک دیسک بین مهرهای سالم و تخریبشده با سوزن
سرنگ بوده است و در گام دوم رفتار وابسته به زمان این دو
گروه در بارگذاری طوالنی مدت (سیکل بارگذاری روزانه)

4

)World Health Organization (WHO

4
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مقایسه شدهاند .به این منظور ،از ترکیب تستهای
آزمایشگاهی روی نمونههای حیوانی با تجزیه و تحلیلهای
مدل اجزای محدود پرواالستیک استفاده شده است.

 -2مواد و روشها
در این تحقیق در گام نخست ،تستهای آزمایشگاهی تجربی
روی نمونههای دیسک بین مهرهای گوسفند و در دو گروه
سالم (کنترل) و تخریبشده انجام شد؛ سپس براساس یک
مدل اجزای محدود تأییدشده ،مدلهای اجزای محدود برای
تمامی نمونهها ساخته شد و براساس یک الگوریتم بهینهسازی،
خصوصیات مکانیکی آنها استخراج شد .در گام نهایی براساس
مدلهای اجزای محدود بروزرسانی شده ،رفتار وابسته به زمان
دیسکهای بین مهرهای برای دو گروه سالم (کنترل) و
تخریبشده ارزیابی شد .روش تحقیق این سه گام اصلی ،در
بخشهای زیر ارائه شده است.

فریزر خارج میشدند و فرآیند خارج شدن از انجماد ،در دمای
اتاق (حدوداً  41درجه سانتیگراد) صورت میگرفت تا شوک
حرارتی باعث تغییر خصوصیات دیسک نشود .نمونههای گروه
اول بدون هیچگونه آسیبی باقی ماندند و نمونههای گروه دوم
بهطور یکسان از  1نقطه (مطابق مسیرهای نشان داده شده در
شکل  )4توسط سوزن سرنگ اندازة  41تخریب شدند .قبل از
انجام تستهای مکانیکی ،ابعاد نمونهها توسط کولیس
دیجیتال و با دقت  3/34میلیمتر اندازهگیری شد.
ناحیه شری مهره
ناحیه اسفنجی
مهره

(الف)

( )

فحات انتهایی

شکل (( -)1الف) شکل شماتیکی مسیرهای ورود سرنگ برای
تخریب دیسک (ب) نمونه ای از نمونههای عالمتگذاری شده برای
تخریب با سوزن سرنگ

 -1-2تستهای آزمایشگاهی تجربی
 -1-1-2آمادهسازی نمونهها
حرکتی4

ستون فقرات کمری شامل
در این مطالعه 41 ،جزء
دو نیم مهره و یک دیسک بین مهرهای ،از ستون فقرات تازة
گوسفند تهیه شده است .هر نمونه جزء حرکتی با اره از ستون
فقرات جدا شد و دقت شد تا دو سطح باالیی و پایینی هر جزء
حرکتی کامالً موازی باشند .ناحیة خلفی نمونهها برشزده شد
و عضالت و مفاصل فاستی 4جدا گردید .در طول آمادهسازی
نمونهها ،کامالً دقت شد تا هیچ صدمهای به دیسک بین مهره-
ای وارد نشود .همچنین از اعمال نیروی زیاد و جابجایی شدید
به دیسک هم جلوگیری شد .نمونهها ابتدا توسط آب و سپس
با سرم نمک فسفات با خاصیت بافری 4شستشو داده شدند و
پس از پیچیدهشدن در گاز پانسمان آغشته به سرم نمکی ،در
کیسههای پالستیکی زیپکیپدار جداگانه بستهبندی شدند.
بستههای آماده شده در دمای  -44درجه سانتیگراد منجمد
شده و تا روز انجام تست در این دما نگهداری شدند.
 41نمونة آمادهشده بهطور مساوی به دو گروه ( )4دیسکهای
سالم (گروه کنترل) و ( )4دیسکهای تخریبشده تقسیم
شدند .نمونهها برای انجام تست مکانیکی 1 ،ساعت زودتر از

 -2-1-2انجام تستهای بیومکانیکی
پلکسیگالس7

برای انجام تست مکانیکی ،محفظهای از جنس
ساخته شد تا نمونهها در حین انجام تست در داخل سرم
نمکی قرار گیرند و به این صورت ،شرایط فیزیولوژیکی بدن
شبیهسازی شود .در کف محفظه و انتهای پیستون دستگاه (دو
بخشی که با مهرهها درگیر است) ،سنبادة خشن نصب شد تا
مانع از لغزش مهرهها در طول بارگذاری شود .با توجه به اعمال
جابجایی در راستای فشاری ،نگرانی از جهت اتصال نمونهها به
فک دستگاه یا امکان وجود تفاوت قابلتوجه بین جابجایی
واقعی و ثبتشده توسط دستگاه وجود نداشت .بهعنوان
پیششرط ،1نمونهها برای  1دقیقه تحت جابجایی فشاری 3/4
میلیمتر قرار گرفتند تا از تورم 1ناخواستة بافت براساس
جداسازی ناحیة خلفی جلوگیری شود .تست استراحت تنشی4
در زمان  43دقیقه روی تمام نمونهها و با شرایط یکسان با
دستگاه تست مکانیکی ()Zwick/Roell, Ulm-Germany
انجام شد (شکل  .)4در تست اشارهشده ،جابجایی  4میلیمتر
7

Plexiglass
4

1

Preconditioning

4

1

Swelling

4

4

Motion Segment
Facet Joints
Phosphate Buffer Saline

Stress Relaxation
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در زمان  4دقیقه اعمال شد و برای  43دقیقه ثابت نگهداشته
شد تا تغییرات نیرو برحسب زمان استخراج شود.

(1  n  T  s  1  n   s b  k 1nq  1  n   s u  0 )4
()4

np  n f b  k 1nq  n  f v f  0

()4

)q  n( v f  u

که در آنها  σsتنش در فاز جامد n ،ضریب تخلخل K ،ضریب
نفوذپذیری ρs ،چگالی فاز جامد b ،نیروی بدنی در واحد جرم،
 uشتاب فاز جامد p ،فشار سیالی تخلخلها ρf ،چگالی فاز
سیال v f ،شتاب فاز سیال v f ،سرعت فاز سیال و  qسرعت
دارسی را نشان میدهند ].[44-44
برای شبیهسازی تغییرات ضریب نفوذپذیری با تغییرات نرخ
کرنش ،که نرمشدگی بافت در نرخهای کرنش متفاوت را مدل
میکند ،رابطة ( )7در محاسبة ضریب نفوذپذیری استفاده
میشود.

محف ه پلکسی
گالس
سرم
نمکی

نمونه جزء
حرکتی

() 7

شکل ( -)2نمونه در طول انجام تست بیومکانیکی

𝑒1+
])−1
1+𝑒0

(𝐶[

𝟐 ) 𝑒(1+𝑒0

[ 𝟎𝑲 = 𝑲

𝑒 ]

)𝑒𝑒0 (1+

که در آن  Kضریب تخلخل K0 ،ضریب تخلخل اولیه،
نسبت تخلخل e0 ،نسبت تخلخل اولیه و  Cضریب ثابت است]
 .[47رابطة ضریب تخلخل ( )nو نسبت تخلخل ( ،)eبه شرح
رابطة ( )1است.
e

 -2-2آنالیز اجزای محدود معکوس
براساس تئوری مواد متخلخل ،مدل تقارن محوری جزء
حرکتی ستون فقرات در نرمافزار اجزای محدود
ساخته شده و پیش از این مطالعه ،در مطالعاتی دیگر ]-44
 [44برای بارگذاریهای استاتیکی ،شبهاستاتیکی و دینامیکی
اعتبارسنجی شده است.
مدل اجزای محدود اشارهشده از بخشهای مختلفی ،شامل
دیسک بین مهرهای (شامل سه جزء هسته ،ناحیة فیبری و
صفحات انتهایی) و دو نیم مهره (شامل ناحیة قشری و
اسفنجی) تشکیلشده است .با توجه به هدف تحقیق ،که بر
بررسی رفتار دیسک بین مهرهای متمرکز است ،برای سادهتر
کردن محاسبات ،مهرهها و صفحات انتهایی با تئوری االستیک
مدل شدند؛ در حالیکه دیسک بین مهرهای بهصورت یک
ماتریس جامد متخلخلی مدل شد که بهطور کامل توسط
سیال اشباع 4شده است .در مدل پرواالستیک دیسک بین
مهرهای ،متناسب با تغییر شکل فاز جامد ،حرکت نسبی در فاز
سیال بهوجود میآید .این امر ،وابستگی بافت به نرخ کرنش را
شبیهسازی میکند .سه رابطة اصلی استفادهشده در این
تئوری عبارتاند از :روابط بقای مومنتوم برای فاز جامد ( )4و
فاز سیال ( )4و رابطة دارسی (.)4
آباکوس4

4

ABAQUS

4

() 1

𝒏
𝒏𝟏−

=e

در مدل تقارن محوری ،بنابر تقارن هندسی ،نیمی از دیسک
بین مهرهای مدل شد .شرایط مرزی به اینصورت تعریف شد
که نسبت به صفحه عرضی ،جابجایی محوری و جریان سیال
وجود ندارد .همچنین بین مرز ناحیة هسته ،ناحیة فیبری و
صفحة انتهایی ،جریان آزاد سیال درنظرگرفته شد.
تحلیل حساسیت برای نوع و تعداد المانهای بخشهای
مختلف مدل انجام شد ،تا استقالل نتایج از شبکه تأیید شود
] .[44-44درنهایت ،مهرهها و صفحات انتهایی توسط
المانهای چهارضلعی  7گرهای (درجة  )4مشبندی شدند.
برای اجزای دیسک بین مهرهای ،از المانهای چهارضلعی 9
گرهای (درجة  )4برای میدان جابجایی و از المانهای
چهارضلعی  7گرهای (درجة  )4برای فشار تخلخلها استفاده
شد و کل مدل با  44414گره و  4187المان تحلیل شد .این
مدل پیشتر برای بارگذاریهای استاتیکی ،خزش کوتاه مدت،
خزش بلند مدت و بارگذاری سیکلی ،با تستهای  in-vivoو
 in-vitroاعتبارسنجی شده است ] .[44-44برای بهکارگیری
این مدل تأیید شده در این مطالعه ،هندسة مدل براساس

Fully Fluid-Saturated
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اندازههای هر  41نمونه تغییر داده شد و  41مدل اجزای
محدود ایجاد شد (شکل  .)4میانگین و انحراف معیار اندازه-
های ثبت شده در جدول  4ارائه شده است.
خصوصیات مکانیکی  41نمونه به کمک یک الگوریتم معتبر
] ،[44که بر پایة شبیهسازی مدل اجزای محدود و بهینهسازی
به روش سطح پاسخ 4طراحی شده است ،استخراج شد .بهطور
خالصه ،این الگوریتم به روش اجزای محدود معکوس ،با
دانستن جواب مدل ،که تغییرات نیرو برحسب زمان است ،به
جستجوی خصوصیات ماده در مدل میپردازد .شکل شمارة ،7
فلوچارت الگوریتم بهینهسازی را نشان میدهد.
جدول ( -)4اندازههای میانگین نمونهها برای دو گروه دیسک سالم و
تخریبشده (تعداد  41نمونه)
گروه 4
گروه 4
گروه
(دیسک تخریب شده)
(دیسک سالم)
ارتفاع ()mm
مساحت سطح
مقطع* ()mm2

(7/41 )±3/74

(4/89 )±3/14

(414/11 )±48/11

(441/74 )±47/17

بوده است .دیگر خصوصیات مکانیکی براساس اطالعات موجود
در ادبیات تحقیق انتخاب شدند (جدول .)4
ت ییر هندسه و شرای مرزی مدل المان محدود
م اب با اندازه گیری های انجام شده بر روی نمونه

راحی آزمایشات ( )DOEبر اساس روش
Full-Factorial

انتخا محدوده پارامتهای مستقل برای بهینه سازی

انجام ش یه سازی های مدل المان محدود

محاس ه خ ا بین ش یه سازی ها و نتیجه تست
آزمایشگاهی و محاس ه مدل س پاس ()RSM

یافتن پارامترهای مستقل از الگوریتم بهینه سازی با
مینیمم کردن خ ا

*مساحت سطح مقطع براساس قطر بزرگ و کوچک دیسک ،محاسبه
شده است.

د ت مناسب
است

خیر

بله
ناحیه شری مهره

پایان ش یه سازی ها و تعیین پارامترهای نمونه

ناحیه اسفنجی
مهره

شکل ( -)4فلوچارت الگوریتم استخراج خصوصیات مکانیکی
دیسک براساس شبیهسازی های متعدد مدل اجزای محدود نمونه و
نتایج تست آزمایشگاهی آن
جدول ( -)4خصوصیات مکانیکی بخشهای مختلف مدل

فحات انتهایی

ناحیه هسته
دیسک

اجزای مدل

ناحیه فی ری
دیسک

استخوان قشری ][47

شکل ( -)3نمونهای از مدلهای اجزای محدود جزء حرکتی برای
استفاده در تحلیل معکوس و مستقیم

استخوان اسفنجی ][47

در این مطالعه با فرض آن که ضریب پواسون چندان تغییراتی
در حین تخریب دیسک ندارد ] ،[44ضریب االستیک و
نفوذپذیری را بهعنوان پارامترهای مورد نیاز برای جستجو در
این الگوریتم انتخاب کردیم .همچنین با توجه به مطالعات
پیشین]44و ،[47ضریب نفوذپذیری برای دو ناحیة هسته و
فیبری را برابر فرض کردیم .با این توصیفها ،سه پارامتر مورد
ارزیابی برای  41نمونه شامل ضریب کشسانی ناحیة هسته،
ضریب کشسانی ناحیة فیبری و ضریب نفوذپذیری دیسک
4

Response Surface

صفحات انتهایی
] 44و [47

خصوصیات مکانیکی
E = 10000 MPa
ν = 0.3
E = 100 MPa
ν = 0.2
E = 20 MPa, ν = 0.1

ناحیههای هسته و فیبری
دیسک] 44و [47

ν = 0.22
 Eو  Kتوسط الگوریتم بهینه سازی برای هر
نمونه استخراج شده است.

 Eو  Kو  νبه ترتیب ضریب کشسانی ،ضریب نفوذپذیری و ضریب پواسون
هستند.

سه پارامتر مورد ارزیابی (ضریب کشسانی ناحیة هسته و ناحیة
فیبری و ضریب نفوذپذیری دیسک) در سه سطح ،بهعنوان
پارامترهای مستقل ورودی و خطای تغییرات نیرو برحسب
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زمان (در  43نقطه) در مقایسه با نتیجة تست آزمایشگاهی،
بهعنوان پارامتر خروجی مورد استفاده قرار گرفتند .طراحی
آزمایش در روش بهینهسازی سطح پاسخ ،بهصورت فاکتوریال
کامل 4است؛ بنابراین  44شبیهسازی برای هر نمونه انجام شده
است .پس از انجام  44شبیهسازی ذکرشده برای هر نمونه و
براساس نقاط طراحی آزمایش ،سطح پاسخ درجة دومی 4روی
دادهها گذرانده شد و با روش بهینهسازی جستجوی مستقیم،4
پارامترهای بهینه برای کمترین خطا با نتایج تست
آزمایشگاهی انتخاب شدند.

 -3-2تحلیل اجزای محدود مستقیم در بارگذاری
دینامیکی روزانه

تغییرات نیرو برحسب زمان ،در تست استراحت تنشی برای
تمام نمونهها ( 9نمونة سالم و  9نمونة تخریبشده) استخراج
شد (شکل  .)1الگوریتم المان محدود معکوس برای تکتک
نمونهها استفاده شد تا پارامترهای مستقل بهدست آیند.
تغییرات نیرو برحسب زمان در تست استراحت تنشی در تمام
نمونهها ( 41نمونه) ،بهخوبی با نتایج مدل اجزای محدود آن
نمونه همخوانی داشته است .میانگین مقادیر خطای بهدست
آمده بین نتایج تستهای آزمایشگاهی و مدل اجزای محدود
برای نمونهها ،برابر با  4/79درصد با انحراف معیار 4/47
درصدی بوده است .به کمک الگوریتم اجزای محدود معکوس،
ضریب کشسانی و ضریب نفوذپذیری دیسک شبیهسازی شده
به شرح جدول شماره  4بهدست آمده است.
براساس نتایج ،با تخریب دیسک بین مهرهای توسط سوزن
سرنگ ،با کاهش مقاومت مکانیکی دیسک بینمهرهای به
سبب کاهش ضریب کشسانی مواجه هستیم .این امر میتواند
ناشی از ایجاد سوراخ در الیههای مختلف ناحیة فیبری باشد
که باعث نفوذ هسته در این بخش و کاهش فشار بین دیسکی
میشود .از طرفی تخریب الیههای فیبری و بهم ریختن
ساختار هسته ،نقش موثری هم در تغییر رژیم تبادل سیال و
به تبع آن در ضریب نفوذپذیری دیسک دارد.
5
500

4
400
3
300
200
2

 -4-2تحلیلهای آماری

نیرو (نیوتن)

پس از استخراج خصوصیات مکانیکی دیسک برای  41نمونه،
مدل نهایی هر نمونه با خصوصیات مرتبط با آن آماده شد.
مدلهای مرتبط با هر نمونه ،برای بررسی رفتار بیومکانیکی در
طول بارگذاری و باربرداری در فعالیت روزانه استفاده شد .به
این منظور رژیم بارگذاری در طول  47ساعت بهصورت
بارگذاری در  9ساعت استراحت معادل با بار فشاریِ 413
نیوتن و  41ساعت فعالیت شامل فعالیت فیزیکی متوسطِ
معادل با بار فشاری  4333نیوتن شبیهسازی شد .جابجایی
محوری ،فشار بین دیسکی ،تنش محوری و میزان جابجایی
سیال در دیسک بهعنوان پارامترهای مورد ارزیابی بررسی
شدند .میزان جابجایی سیال ،طبق مراجع ،براساس تغییر
حجم تخلخل در طول تحلیل و برمبنای فرض اشباع کامل
تخلخلها توسط سیال محاسبه شده است].[47

 -3یافتهها و بحث

100
1

12
1200

1000
1

800

12
12
1200

1000
11

800

600

4
400

200
2

0

(الف)

زمان (ثانیه)

55
500

44
400
33
300

22
200

نیرو (نیوتن)

تفاوت موجود در نتایج بهدست آمده در بخش اجزای محدود
معکوس (شامل ضرایب کشسانی ناحیة هسته و فیبری و
همچنین ضریب نفوذپذیری دیسک) و نیز در بخش اجزای
محدود مستقیم (شامل جابجایی محوری ،فشار بین دیسکی،
تنش محوری و میزان جابجایی سیال در دیسک) ،توسط تست
مقایسهای تیجفتی 7در نرمافزار اسپیاساس 1تحلیل شد.
تفاوت آماری نتایج بین دو گروه کنترل و تخریبشده در
حالت  P<3/31بهعنوان قابل مالحظه درنظر گرفته شده است.

0

11
100
0

4

Full Factorial

4

Quadratic Response Surface

4

Direct Search

7

Pairedt-test Analysis

SPSS

1

600

زمان (ثانیه)

44
400

200
22

0

( )

شکل ( -)5تغییرات نیرو برحسب زمان در تست استراحت تنشی
برای (الف) نمونههای سالم و (ب) نمونههای تخریبشده (میانگین
 9نمونه برای هر گروه و انحراف معیارهای مربوطه)
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جدول ( -)4ضرایب کشسانی و نفوذپذیری استخراج شده براساس
آنالیز اجزای محدود معکوس (تعداد  41نمونه)
ضریب کشسانی هسته
()MPa
ضریب کشسانی ناحیة
فیبری ()MPa
ضریب نفوذپذیری
()m4/Ns

()±3/44
4/44
()±3/73
4/84
-41
()±3/44
4/94×43

دیسک تخریب شده

*

*(4/49 )±3/48

11
75
0.75

(4/91 )±3/41
-41

*()±3/44
4/77×43

5
0.5

* تفاوت آماری قابل مالحظه بر اساس P<3/31

25
0.25

دیسک سالم

دیسک تخریب شده

شکل ( ) -مقایسة تغییرات جابجایی محوری دیسک در دو گروه
مورد بررسی

22

11

0

دیسک تخریب شده

تنش محوری میانگین ناحیه فی ری () MPa

*

33

دیسک سالم

شکل ( -)7مقایسة تنش محوری میانگین در دو گروه مورد بررسی

*

22
11.55
11
5
0.5

فشار بین دیسکی میانگین () MPa

پس از استخراج خصوصیات مکانیکی دو گروه دیسک سالم و
تخریبشده به کمک روش اجزای محدود ،بارگذاری نمونهها
در بارگذاری دینامیکی روزانه شبیهسازی شد و نتایج حاصل
برای جابجایی محوری ،فشار بین دیسکی ،تنش محوری و
میزان جابجایی سیال در دو گروه دیسک سالم و تخریبشده
با سوزن سرنگ ،بهترتیب به در نمودارهای شکل  1تا  8ارائه
شده است.
نتایج بیانگر آن است که تخریب دیسک بینمهرهای با سوزن
سرنگ ،تغییرات نرخ کرنش ،فشار بین دیسکی و جابجایی
سیال در دیسک را کاهش داده و تنش ایجاد شده در ناحیة
فیبری را افزایش میدهد .تخریب بهواسطة وارد کردن سوزن
سرنگ در نواحی مختلف دیسک بینمهرهای ،باعث پارگی،
شکاف 4و فیشر 4در ساختار کامپوزیتی آن میشود .ساختار
تخریبشدة دیسک ،توانایی جریان صحیح سیال داخل
ماتریس بینسلولی جامد را ندارد؛ از اینرو ،جابجایی کلی
سیال در دیسک تخریبشده نسبت به دیسک سالم کاهش
مییابد .این امر ،نقش موثری در تغذیة دیسک ایفا میکند و
روند تخریب دیسک بهطور فزاینده با مرگ سلولها افزایش
مییابد.
تنشهای باالتر در ناحیة فیبری ناشی از کاهش فشار بین
دیسکی و انتقال نیرو به ناحیة فیبری است .فشار بین دیسکی
در کنترل یکنواخت بار خارجی به کمک ناحیه فیبری میآید
و ایجاد اختالل در این پارامتر ،در تخریب مضاعف دیسک و
افزایش درجه تخریب 4تأثیرگذار است .الزم به ذکر است،
افزایش تنش در دیسک تخریب شده توسط آزمایشات روی

0

ت ییرات جابجایی محوری دیسک () mm

گروه

دیسک سالم

جسد انسان در تحقیقات قبلی مشاهده شده است ] ،[41که
نتایج این روش تخریب مصنوعی را تأیید میکند.

0

دیسک تخریب شده

دیسک سالم

4

Cleft

4

شکل ( ) -مقایسه فشار بین دیسکی میانگین در دو گروه مورد

4

بررسی

Fissure
Degeneration Grade
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به این صورت نیست .استخراج خصوصیات ناهمسانگرد دیسک
بینمهرهای با تستهای آزمایشگاهی انجامشده در این تحقیق،
امکانپذیر نبوده است و میتواند موضوع دیگری برای
تحقیقات آتی باشد.
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شکل ( -)9مقایسة درصد جابجایی سیال نهایی در دو گروه مورد
بررسی

در انجام این تحقیق محدودیتهایی وجود داشت که باید به
آنها اشاره کرد .اول آنکه در انجام تستهای مکانیکی بهدلیل
عدم دسترسی به نمونههای جزء حرکتی جسد انسان ،از
نمونههای گوسفندی استفاده شد .در مطالعات قبلی ][41
اشاره شده بود که مدلهای حیوانی ،نظیر خوک و گوسفند ،از
لحاظ بافتشناسی و خصوصیات مکانیکی با نمونههای جسد
انسان همخوانی دارند و تعمیم نتایج مدلهای حیوانی و کاربرد
آن در مطالعات بالینی امکانپذیر است .نکتة دوم ،برای انجام
تحلیل معکوس و مستقیم اجزای محدود از مدل تقارن
محوری پرواالستیک استفاده شد .با وجود اینکه مدل سهبعدی
پرواالستیک اعتبارسنجی شدة دیسک توسط این گروه
تحقیقاتی قبالً توسعه داده شده است؛ با اینحال برای امکان-
پذیر بودن شبیهسازیهای متعدد این تحقیق ،از مدل سادهتر
استفاده شده است .همچنین در فرایند استخراج خصوصیات
مکانیکی (تحلیل معکوس اجزای محدود) ،برای هر نمونه 49
تحلیل ( 44تحلیل برای بهینهسازی و یک تحلیل برای
استخراج خطا و بررسی کارایی الگوریتم بهینهسازی) انجام
شده است .بنابراین در کل برای  41نمونه حداقل به 779
تحلیل کامل نیاز بوده است .با توجه به مدت زمان طوالنی حل
مدل سهبعدی ،امکان انجام تحقیق برای  779تحلیل با این
مدل وجود نداشته است .چون قسمت خلفی نمونهها جدا شده
بود و بارگذاری تنها بهصورت بار فشاری خالص بوده است،
استفاده از مدل تقارن محوری و حذف فیبرهای کالژنی در
مدل ،سادهسازی معقولی به حساب میآید .خصوصیات دیسک
بین مهرهای نیز همسانگرد 4فرض شده است ،که در واقعیت
4

Isotropic

در این مطالعه با انجام تستهای آزمایشگاهی روی جزءهای
حرکتی ستون فقرات کمری گوسفند و ترکیب نتایج بهدست
آمده با تحلیلهای مدل اجزای محدود معکوس و مستقیم،
تغییر رفتار مکانیکی وابسته به زمان دیسک بینمهرهای سالم
و تخریبشده با سوزن سرنگ بررسی شده است .نتایج حاصل
بیانگر آن بوده است که تخریب دیسک بینمهرهای در
آزمایشگاه به کمک سوزن سرنگ اندازة  ،41میتواند بهسادگی
مکانیزم تخریب دیسک واقعی (درجة اول یا دوم) را در
مدلهای حیوانی شبیهسازی کند .این روش به راحتی تکرار
میشود و هزینة کمی را در مقایسه با روشهای تزریق دارو،
مواد شیمیایی و اعمال بار خستگی به محققان تحمیل میکند.
از محدودیتهای این روش میتوان به عدم شبیهسازی زوال
سلولها و بافت در اثر تجزیه و تخریب ماتریس سلولی و مرگ
سلولی (که در روشهای شیمیایی امکانپذیر است) یا رشد
ترکها و فیشرها (که در اعمال بار مکانیکی خستگی
امکانپذیر است) اشاره کرد .در چنین مطالعاتی باید از
مکانیزمهای کشت بافت ،برای زنده نگهداشتن بافت (تستهای
 )Ex-vitroیا آزمایش روی موجودات زنده (تست )In-vivo
استفاده کرد .با درنظرگرفتن تمام موارد ذکرشده و نتایج
حاصل ،میتوان در آینده از این روش تخریب در مطالعات
مربوط به احیای بافت با امید یافتن روشهای درمانی نوین
استفاده کرد؛ زیرا برای احیای بافت در مدلهای حیوانی ،ابتدا
نیاز به مدل تخریب شدة بافت است .وجه نوآورانة این تحقیق
در مقایسه با پژوهشهای مرتبط گذشته ،به مطالعة دقیق
بیومکانیکی این روش تخریبی باز میگردد .چنانچه در مقدمه
اشاره شد ،مطالعات گذشته تنها تستهای آزمایشگاهی و
مطالعات بافتشناسی و درنهایت اندازهگیری فشار دیسکی را
مورد توجه قرار داده بودند .حال اینکه در این تحقیق در کنار
انجام آزمایشات ،به کمک نتایج مدلهای اجزای محدود،
تغییرات پاسخ بیومکانیکی و تعامل سیال-جامد دیسک
تخریبشده در مقایسه با گروه کنترل ،مطالعه شده است.
فعالیتهای آتی این مطالعه ،به تعمیم این تحقیق در
بارگذاریهای ترکییی معطوف خواهد بود.
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