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Abstract
Syrinx growth in Syringomyelia desease causes progressive neurological disorders. Thus, the
examination of effective factors in syrinx development is so important for controlling this desease. One
of clinical assumptions related to the reason of syrinx development, considers the propagation of
pressure wave shock in subarachnoid-space fluid as the main reason for fluid motion in syrinx and
syrinx development and increasing damage to spinal cord. Modeling and analysis have been performed
to test the theory in this research using finite element method. So a 3d model was created including
syrinx, spinal cord, cerebrospinal-fluid in subarachnoid-space, dura mater and stenosis. Pressure puls
stimulation was applied to the superior surface of the subarachnoid-space fluid model simulating
arterial puls of skull. Cerebrospinal-fluid has been assumed as a Newtonian fluid with laminar flow. The
solid phase has been considered to be linear elastic. The fluid-solid interface was analized using ADINA
software and fluid flow characteristics were extracted including velocity and pressure field as well as
tissue stresses. Results show that pressure wave propagation in subarachnoid-space fluid causes the
induction of motion in syrinx fluid, and stress concentration is created in spinal tissue due to the fluid
cessation in syrinx and increasing local pressure, however these stress values are lower than spinal tissue
strength and pressure wave propagation in this situation cannot be the main reason of syrinx
development.
Key words: cerebrospinal-fluid hydrodynamics, finite element method, pressure wave propagation, syrinx

٭

Corresponding author
Address: Biomechanic Department, Biomedical Engineering Faculty, Amirkabir university of Technology, P.O.Box: 1591634311, Tehran, Iran
Tel: +98-21-64542499
Fax: +98-21-66468186
E-mail: nasser@aut.ac.ir

© Copyright 2017 ISBME, http://www.ijbme.org

مجله مهندسی پزشکی زیستی
دوره  ،11شماره  ،9پاییز 449-491 ،1931
شناسه دیجیتال10.22041/IJBME.2017.72939.1275 :

تحلیل عددی مدل سهبعدی طناب نخاعی در شرایط بیماری سیرنگومیلی با استفاده از
روش برهمکنش سیال و جامد
هدی ماستری فراهانی ،1ناصر

فتورائی*2

 1کارشناس ارشد بیومکانیک ،گروه بیومکانیک ،دانشکده مهندسی پزشکی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران
2دانشیار ،گروه بیومکانیک ،دانشکده مهندسی پزشکی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران

تاریخ ثبت در سامانه ،1933/7/11 :پذیرش قطعی1933/7/14 :
_______________________________________________________________________________________

چکیده
بزرگ شدن سیرینکس در بیماری سیرنگومیلی ،باعث بروز آسیب نورولوژیکی پیشرونده میشود؛ بنابراین ،بررسی عوامل دخیل در توسعة
سیرینکس ،در یافتن روشهایی برای کنترل این بیماری بسیار اهمیت دارد .یکی از فرضیات بالینی مهم در رابطه با علت توسعة
سیرینکس ،انتشار موج شوک فشار در سیال فضای سابآراکنوئید را عامل اصلی حرکت سیال داخل سیرینکس و در طوالنیمدت ،توسعة
سیرینکس و آسیب فزاینده به نخاع ،میداند .مدلسازی و تحلیل حاضر در راستای آزمودن این فرضیه و به کمک روش المان محدود
انجام شده است؛ به این ترتیب که یک مدل سهبعدی ،شامل سیرینکس ،طناب نخاعی ،سیال مغزی-نخاعی در فضای سابآراکنوئید ،الیة
سختشامه و گرفتگی ،ایجاد شد .تحریک پالس فشار به سطح باالیی مدل سیال فضای سابآراکنوئید ،که تأثیر پالس شریانی جمجمهای
را شبیهسازی میکرد ،اعمال شد .سیال مغزی-نخاعی ،بهصورت نیوتنی و جریان آن ،بهصورت الیهای فرض شد .رفتار جامد نیز ،االستیک
خطی درنظرگرفته شد .تحلیل برهمکنش سیال و جامد توسط نرمافزار  ADINAاجرا شده و مشخصات جریان سیال ،شامل میدان
سرعت و فشار و همچنین تنشهای ایجادشده در بافتها ،استخراج شد .نتایج نشان میدهد که انتشار موج فشار در سیال فضای
سابآراکنوئید ،به القای حرکت در سیال سیرینکس منجر می شود و با توقف سیال در انتهای سیرینکس ،افزایش فشار موضعی به ایجاد
تمرکز تنش در بافت نخاعی میانجامد؛ اما مقادیر این تنشها ،کمتر از حد تحمل بافت نخاعی است و انتشار موج فشار در این شرایط،
نمیتواند عامل اصلی توسعة سیرینکس باشد.
کلیدواژهها :هیدرودینامیک سیال مغزی-نخاعی ،روش المان محدود ،انتشار موج فشار ،سیرینکس
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 -1مقدمه
بررسی منشأ بسیاری از بیماریها از دیدگاه بیومکانیک ،موضوع
تحقیقات بسیاری میباشد .در سالهای اخیر ،محققان با
استفاده از مفاهیمی چون حرکت موج و جریان سیال ویسکوز
در حضور میدان جامد تغییرشکل پذیر ،شروع به کمک در درک
و تحلیل مشکالت پزشکی فضاهای مایع مغزی -نخاعی 1در بدن
انسان کردهاند ،که بیماری سیرنگومیلی ،4یک نمونه از آنها است
[.]1
سیرنگومیلی ،یک بیماری نرولوژیکی است که در آن ،یک یا
چند حفرة ماکروسکوپیک غیرعادی پر از سیال ،بهنام
سیرینکس ،در طناب نخاعی ایجاد میشود .در این بیماری که
بهتدریج پس از تروما و دررفتگی ارتوپدیک ستون مهرهها رخ
میدهد ،آسیب موضعی و التهاب پردة آراکنوئید و به دنبال آن،
تکثیر بافت فیالمنتی آراکنوئید ،به انسداد نسبی فضای
سابآراکنوئید ،که سیال مغزی-نخاعی در آن بهآرامی جریان
دارد ،منجر میشود [ 1و  .]4پس از بروز انسداد در مسیر سیال
مغزی-نخاعی ،به تدریج سیرینکسها داخل طناب نخاعی در
مجاورت منطقة آسیب ،بهوجود میآیند [ 9و  .]1در کانال
نخاعی ،عوامل مختلفی میتواند تغییرات شدید فشار را در سیال
مغزی-نخاعی بهوجود آورد ،که به اعمال فشار مستقیم از سوی
سیرینکس بر بافت نخاعی و درنتیجه بزرگ شدن سیرینکس و
بروز آسیب نرولوژیکی پیشرونده منجر شود .عواملی مانند سرفه،
عطسه ،خم شدن به جلو یا برداشتن یک بار سنگین ،ممکن
است در توسعة سیرنکس نقش داشته باشند .در صورت درمان
نشدن بیماری ،از دست رفتن تدریجی حس و عملکرد و حتی
فلجی اندامها ،اجتنابناپذیر است [.]9-3
یکی از فرضیات مهمی که دربارة منشأ بروز این بیماری
وجود دارد ،علت توسعة سیرینکس در طناب نخاعی را به نحوی
با ایجاد موج شوک فشار (ناشی از سرفه ،سیکل قلبی و )...و
بازتاب در محلهای انسداد فضای سابآراکنوئید ،مرتبط میداند
[ .]1تحقیقات اندکی ،نحوة انتشار موج فشار ناشی از عطسه یا
سرفه یا پالسهای شریانی در سیال مغزی-نخاعی و احتمال
توسعة سیرینکس در اثر این فشارهای گذرا ،را بررسی کردهاند.
برترام و همکاران [ ،]9یک مدل سادة المان محدود دوبعدی
متقارنمحوری از نخاع ،شامل بافت االستیک نخاع (،)Cord
سیال مغزی -نخاعی و الیة سختشامه ( ،)Duraارائه داده و
پالس فشار شریانی و سرفه را به مدل اعمال کردند و نحوة انتشار
)Cerebrospinal Fluid (CSF

1

موج در این مدل را بررسی کردند .نتایج نشان داد ،که انتشار
موج به خواص االستیک بافت نخاع و سختشامه مرتبط است.
برترام در تحقیقات بعدی [ 4و  ،]3مدلسازی را با جزئیات
بیشتری انجام داد و یک سیرینکس صدری و یک گرفتگی نیز
به مدل اضافه کرد؛ سپس نحوة انتشار موج فشار در مدل را
بررسی کرد .لیو و همکاران [ 1و  ،]3یک مدل سادة دوبعدی
متقارن محوری از مدل درونتنی ،که پیشتر بهطور تجربی
توسط این گروه ساخته شده بود ،ایجاد کرده و به کمک نتایج
آزمایشهای قبلی ،صحهگذاری کردند .در این تحقیق ،تأثیر
گرفتگی روی برهمکنش سیال و جامد در شرایط بیماری
سیرنگومیلی ،بررسی شد و نشان داده شد که گرفتگی ،باعث
کاهش و تضعیف سرعت انتشار موج میشود.
در مدلسازی نخاع بهصورت متقارنمحوری ،اول اینکه قید
اضافی به محور نخاع در راستای شعاعی اعمال میشود و دوم،
ممکن است درنظر گرفتن انحناهای طبیعی ستون فقرات در
هیدرودینامیک مایع مغزی-نخاعی دخیل باشد ][19-11؛
بنابراین در تحقیق حاضر ،مدلسازی المان محدود سهبعدی
نخاع به همراه انحناهای آن انجام شده و سپس نحوة انتشار موج
فشار در سیال مغزی-نخاعی و تأثیر آن بر توسعة سیرینکس در
شرایط وجود بیماری سیرنگومیلی ،بررسی شده است.

 -2مواد و روشها
 -1-2مدلسازی هندسی
در این تحقیق ،بههه کمههک تلفیق هنههدسهههة متقههارن محوری
ارائههشهههده در مقهالة برترام [( ]4شهههکل -1الف) و اطالعات
ارائهشده در مقالة لینینگر و همکاران [ ،]11که از تصویربرداری
امآرآی بهدسههت آمده بود (شههکل -1ب) ،یک مدل هندسههی
سهههبعدی دارای انحنا از طناب نخاعی و پردههای آن ،به کمک
نرمافزار کتیا ایجاد شد.
در شههکل  ،4نمای برشخوردة مدل هندسههی نشههان داده شههده
اسههت ،که شههامل الیة جامد سههختشههامه و گرفتگی در داخل آن
درحدود  %11سطح مجرا و به طول  91میلیمتر  ،الیة سیال مغزی-
نخاعی ،الیة جامد نخاع و سیرینکس صدری به طول  111میلیمتر
است.

Syringomyelia

4
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سیال مغزی-نخاعی و سیال داخل سیرینکس ،خواص مواد
مشههابهی دارند و بهصههورت سههیال نیوتنی با لزجت ثابت فرض
شد .مقادیر چگالی و لزجت ،بهترتیب برابر با  1111کیلوگرم بر
مترمکعب و  111/1کیلوگرم بر متر ثانیه درنظرگرفته شد .این
مقادیر ،که براساس تحقیق برترام و همکاران [ ]9انتخاب شده،
مشابه مقادیر متناظر برای آب است.

 -3-2معادالت حاکم
در مهدلسهههازی حاضهههر ،از فرمولبندی الگرانژی برای جامد
االستیک خطی استفاده شده است ،که بهصورت زیر میباشد:

 2 dis
t 2

()1
شکل ( -)1مدلهایی که از تلفیق آنها استفاده شد( :الف) مدل
متقارن محوری تحقیق برترام [ ]4و (ب) مدل واقعی لینینگر و
همکاران [.]11

Cord
)(Solid

 s

 ijs
x j

در معادلة باال   ijsمؤلفة تانسور تنش d is ،مؤلفة جابجایی
و   sچگالی جامد اسههت .رابطة تنش-کرنش مواد االسههتیک
خطی نیز بهصورت زیر است:
()4


E  

 kk  ij   ij 
1     1  2 


 ijs 

در این معادالت  Eمدول یانگ  ،ضهههریب پواسهههون ij ،
مؤلفة تانسور کرنش و   ijدلتای کرونکر هستند.
Dura
)(Solid

Cerebrospinal Fluid
)(Fluid

Syrinx
)(Fluid

در این تحقیق ،سههیال ،نیوتنی و جریان سههیال ،بهصههورت
الیهای فرض شهده است .بهدلیل تحریک پالسی ،تحلیل از نوع
دینامیک گذرا اسهههت .همچنین سهههیال را تراکمناپذیر درنظر
میگیریم؛ بنههابراین معههادالت پیوسهههتگی و ممنتوم حههاکم بر
جریان سیال ،بهترتیب بهصورت زیر است.
() 9

u i
0
xi

()1


d jf  ui  ijf
f ui
f 


  uj 


 x j x j
t

t



شکل ( -)2نمای برشخورده از مدلهای هندسی سیال و جامد

در این معهادالت  u iسهههرعت سهههیال در جهت  f ، i

 -2-2مشخصات مواد

چگالی سهههیال و  d jfجابجایی شهههبکهبندی سهههیال اسهههت.

رفتار دو مادة جامد نخاع و سهختشامه ،مانند تحقیق برترام و
همکاران [ ،]9االسههتیک خطی درنظرگرفته شههد .مقادیر مدول
یانگ ،نسههبت پواسههون و چگالی برای  ،Cordبهترتیب برابر با
 1/1مگاپاسههکال 13/1 ،و  1111کیلوگرم بر مترمکعب و برای
 ،Duraبههترتیهب برابر بها  11مگهاپاسهههکال 13/1 ،و 1111
کیلوگرم بر مترمکعب درنظر گرفته شد.

تانسورهای نرخ تنش و نرخ کرنش سیال نیز بهترتیب بهصورت
زیر هستند.

 ijf   p ij  2eij

() 1
()3






1  u u j
eij   i 
2  x j xi
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در این معادالت  pفشهار سهیال و  لزجت سهیال است .از
جملة جاذبه (وزن سیال) صرفنظر شده است.
برای حل مسههائلی که در آنها اثر برهمکنش سههیال و جامد
درنظرگرفته شهده اسهت ،باید شهرایط سازگاری سینماتیکی و
دینامیکی در مرز سهههیال و جامد ارضههها شهههوند .سهههازگاری
سهینماتیکی ،که بیان کنندة شهر عدم لغزش در مرز سیال و
جامد است ،بهصورت زیر میباشد.
. s

u  di

() 7

f
i

این شر که همان شر عدم لغزش در دیواره است ،باعث
میشود جابجایی بهدستآمده برای جامد ،بهعنوان شر مرزی
جابجایی دیواره برای میدان سیال ،استفاده شود.
شر سازگاری دینامیکی نیز بهصورت زیر بیان میشود.

n j ijf  n j ijs

() 9

در معادلة باال n j ،مؤلفة بردار نرمال مرز سهههیال و جامد
اسهت .این شر بیان میکند که در مرز سیال و جامد ،نیروی
وارده از سهههیهال بهه جامد برابر با نیرویی اسهههت که در همان
قسهمت ،جامد به سیال وارد میکند .این معادله باعث میشود
که تنش محاسبهشده برای میدان سیال ،به عنوان شر مرزی
بارگذاری به مدل جامد اعمال شود.

و شههکل این موج تحریک ،براسههاس تحقیق برترام [ ]4انتخاب
شهده و بهصورت یک موج فشار مثلثی با دامنة  111پاسکال و
مدت استمرار  111/1ثانیه بود.

 -5-2روش مدلسازی و پارامترهای استفادهشده
معادالت هر دو میدان جامد و سههیال ،با نرمافزار المان محدود
 ADINAحهل شهههدند .این نرمافزار ،قابلیت خوبی برای حل
مسههائل شههامل برهمکنش سههیال و جامد ،دارد و بسههیاری از
مسائل  ،FSIبا این نرمافزار تحلیل میشوند [ 9 ،4و .]7
برای گسهستهسازی معادالت میدان سیال ،از روش اویلری
و برای حل معادالت گسهسته ،از روش نیوتن-رافسون با معیار
همگرایی  111/1اسههتفاده شههده اسههت .بهدلیل نامنظم بودن
هندسههة مدل ،از شههبکهبندی و المانهای نوع سههاختارنیافته
(نامنظم یا آزاد) اسهتفاده شهده اسهت .المانهای سیال ،هرمی
بوده و هر المان شامل  1گره است (شکل -9الف).
از الگوریتم ضهههمنی نیومارک با مقادیر  δ=1/1و ،α=41/1
برای انتگرالگیری زمهانی از معادالت حاکم بر جامد اسهههتفاده
شههده اسههت .روش تکرار نیوتن با تلرانس تکرار نسههبی ،111/1
برای درجهات آزادی درنظرگرفتهه شهههده اسهههت .مقدار معیار
همگرایی انرژی نیز برابر با  111/1فرض شههد .المانهای جامد،
هرمی بوده و هر المان شامل  1گره است (شکل -9ب).

 -4-2شرایط مرزی
در مدل جامد ،دو نوع شهههر مرزی مشهههابه با تحقیق متقارن
محوری برترام [ ]4اعمال شد .اول آنکه شر مرزی برهمکنش
سیال و جامد ،به تمام سطوح مدل جامد که در تماس با سیال
هسهتند ،اعمال شد .با استفاده از این شر  ،فشار ایجادشده در
مدل سههیال ،به مدل جامد انتقال مییابد؛ سههپس شههر مرزی
جابجایی صهههفر ،به تمام گرههای سهههطوح باال و پایین نخاع و
سختشامه اعمال شد.
در مدل سههیال ،از سههه نوع شههر مرزی مطابق با تحقیق
برترام [ ]4استفاده شد .اول آنکه ،شر مرزی برهمکنش سیال
و جامد به تمام سههطوح مدل سههیال ،که با جامد تماس دارند،
اعمال شههد .با اسههتفاده از این شههر  ،جابجایی جامد به دیواة
مدل سهیال انتقال مییابد .سهپس شر مرزی دیواره (سرعت
صفر) به انتهای پایینی مدل سیال فضای سابآراکنوئید ،اعمال
شد ،درنهایت شر مرزی فشار متغیر با زمان ،به تمام گرههای
سطح باالیی مدل سیال فضای سابآراکنوئید اعمال شد .مقدار
Arbitrary Lagrangian-Eulerian

(الف)

(ب)

شکل ( -)3بخش باالیی شبکة المان محدود (الف) سیال و (ب)
جامد

بهدلیل اثرگذار بودن حرکت جامد بر سهیال و فشهار سیال  ،از
کوپلینهگ دوطرفهه و برای حل معادالت برهمکنش سهههیال و
جامد ،از روش محاسهبة مسهتقیم (که سریعتر همگرا میشود)
اسههتفاده شههده اسههت .تلرانسهای همگرایی تنش و جابجایی،
هرکهدام برابر بها  111/1انتخهاب شهههدنهد .در هر گام زمانی،
شههبکهبندی میدان سههیال ،با اسههتفاده از الگوریتم الگرانژی-
اویلری اختیاری (ALE) 1بهروز میشود.

1
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 -6-2بررسیهای استقالل حل عددی معادالت
برای بهدسههت آوردن تعداد بهینة المانها ،که باعث اسههتقالل
نتهایج حهل از تعهداد المهانهها میشهههود ،یهک مهدل جامد با
شهههبکهبندی ریز ( 31171المان و  19397گره) و سهههه مدل
سیال ( )1با  13119المان و  3371گره  )4( ،با  14133المان
و  11939گره و ( )9با  37114المان و  19374گره ایجاد شد.
گامهای زمانی در تمام مدلها 1111/1 ،ثانیه درنظرگرفته شد.
همانطورکه در شکل  1نشان داده شده است ،دو سطح مقطع
اختیاری ،انتخاب شههده و دبی عبوری از آن سههطوح برای سههه
مدل ،بهدسهت آمد .طبق نمودارهای این شکل ،اختالف مقادیر
دبی در مدلها ،بسهیار کم اسهت؛ بنابراین برای شهبیهسازی از
مدل با  37114المان اسهههتفاده شهههد و نتایج انتهای گزارش،
مربو به همین تعداد المان است.

اسههت .در شههکل  ،1نمایش بردارهای سههرعت در مقطع طولی
مرکزی برای مدلهای سیال در زمانهای  1141/1 ،1171/1و
 1171/1ثانیه ،ارائه شهده اسهت .با توجه به شهکل ،سرعت در
فضهای سابآراکنوئید ،با رسیدن پالس فشار به محل گرفتگی،
بسههیار افت میکند .پس از افت سههرعت ناشههی از گرفتگی در
سهیال سهابآراکنوئید ،سهیال ساکن داخل سیرینکس ،سرعت
بسیار باالیی یافته و به سمت دو انتهای آن ،حرکت میکند.

شکل ( -)5نمایش بردارهای سرعت در مقطع طولی در میدان
شکل ( -)4دبی عبوری از دو سطح مقطع انتخابی ،برای سه
شبکهبندی متفاوت

مقدار گام زمانی انتخابی در بررسی استقالل از شبکه ،با توجه
به تحلیل متقارن محوری برترام [ ،]4برابر با  1111/1انتخاب
شده بود؛ اما برای دقت بیشتر ،گام زمانی کوچکتر شد و نتایج
ارائهشده در این تحقیق ،مربو به گام زمانی  11141/1ثانیه
است.

 -3یافتهها و بحث
 -1-3مدلهای سیال
نتایج مربو به میدان سهههیال سهههیرینکس و سهههیال فضهههای
سهابآراکنوئید و نیز تحلیل این نتایج ،در این بخش ارائه شده

سیال ،بهترتیب در زمانهای  1141/1 ،1171/1و  1171/1ثانیه

در شههکل  ،3توزیع فشههار در مدلهای سههیال برای زمانهای
 1141/1 ،1171/1و  1171/1ثانیه نشهان داده شهده است .در
زمان  1171/1ثانیه ،موج فشهههار منتشهههرشهههده در فضهههای
سهابآراکنوئید هنوز به ناحیة سیرینکس نرسیده؛ اما در ناحیة
باالیی سههیرینکس ،فشههار بهطور موضههعی افزایش یافته اس هت.
انقباض نوک باالیی سیرینکس ،باعث افزایش لحظهای فشار در
نوک سههیرینکس میشههود و موج فشههار ایجادشههده ،در طول
سیرینکس منتشر میشود.
در شههکل  ،7توزیع فشههار در مقاطع عرضههی همتراز در دو
ناحیة سهیال نشهان داده شهده اسهت .اگر تفاوت فشارها در دو
ناحیه سهههیال ،زیاد باشهههد ،با توجه به اینکه نخاع نفوذپذیری
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بهنسهههبت باالیی دارد ،میتواند باعث ورود یا خروج سهههیال به
داخهل یها از خارج سهههیرینکس و درنتیجه ،توسهههعه یا تخلیة
سیرینکس شود.
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وجود گرفتگی در مسههیر یا اسههتهالک فشههار در اثر برخورد به
دیوارههای پر پیچ و خم االستیک مدلهای جامد است .افزایش
قله در مقاطع انتهایی مدل (منحنی  )fنسبت به مقاطع میانی،
میتواند ناشی از بازتاب موج فشار از دیوارة انتهایی مدل باشد.
همانطورکه در بخش مدلسههازی ذکر شههد ،طول مدل برابر با
 1.3متر است و طبق نمودار شکل  ،9موج فشار تحریک ،آن را
در عرض تقریباً  1.14ثانیه طی کرده اسهت ( فاصلة زمانی قله
تا قله ،بین دو منحنی فشار مقطع اول و آخر)؛ بنابراین سرعت
متوسههط موج برابر با جابجایی  3/1متر تقسههیم بر زمان 14/1
ثانیه است ،که تقریباً برابر با  91متر بر ثانیه میشود.

شکل ( -)8منحنیهای تغییرات فشار در مکانهای به فاصلة
یکسان از هم ،در طول مدل سیال سابآراکنوئید برحسب زمان
شکل ( -)6نمایش توزیع فشار در مقطع طولی در میدان سیال،
بهترتیب در زمانهای  1141/1 ،1171/1و  1171/1ثانیه

فشهار منتقلشهده به سیرینکس ،طبیعتی نوسانی و میراشونده
دارد .در شکل  ،3تغییرات زمانی فشار در باالترین و پایینترین
نقا سیال داخل سیرینکس ،ترسیم شده است .مسأله مهم در
اینجا ،مقادیر بیشینة فشار در دو انتهای ناحیة سیال است؛ زیرا
این فشارها به بافت جامد  ،Cordاعمال میشوند ،که درصورت
افزایش تنش ایجادشده در  ، Cordبه بزرگ شدن سیرینکس
منجر میشود.

شکل ( -)7توزیع فشار در مقطع عرضی مدلهای سیال .توجه
شود که مقادیر منفی ،نشاندهندة فشار زیر مقدار استاتیکی اولیه
هستند.

در شهکل  ،9منحنیهای تغییرات زمانی فشار در مکانهایی به
فاصههلة یکسههان از هم در طول مدل سههیال سههابآراکنوئید،
برحسهب زمان (ثانیه) نشهان داده شده است .مسألة قابلتوجه
در این شهکل ،روند کاهشی اندازة قلة فشار از منحنی  aتا  dو
سهههپس ،رونهد افزایشهههی اندازة قله در  eو  fاسهههت .کاهش
قابلتوجه در فشهار مقاطع میانی نسبت به مقطع اولیه ،بهدلیل

شکل ( -)9تغییرات فشار در باالترین و پایینترین نقا سیال
داخل سیرینکس
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 نتیجهگیری-4
تحقیق حاضهر با هدف بررسهی تأثیر انتشار پالس فشار شریانی
نخاعی فضای سابآراکنوئید بر احتمال بزرگ-در سهیال مغزی
 نتایج میدانهای سیال نشان داد. انجام شد،شهدن سهیرینکس
 بهدلیل وجود،که با انتشهار موج فشار در فضای سابآراکنوئید
 سیال ساکن، در بین دو ناحیة سیالCord دیوارة انعطافپذیر
 اینرسههی سههیال سههیرینکس به.سههیرینکس نیز جریان مییابد
 باعث افزایش فشار،هنگام توقف سهیال در انتهاهای سیرینکس
موضههعی در سههیال و ایجاد تمرکز تنش در بافت جامد نخاعی
، که مقادیر این تنشها،می شهود؛ اما نتایج تحلیلها نشان داد
 در،کمتر از حد تحمل بافت نخاعی اسهت و انتشههار موج فشههار
 نمیتواند عامل اصههلی،شههرایطی که در این تحقیق مدل شههد
.توسعة سیرینکس باشد
 میتوان به قابلیت بررسی،از مهمترین کاربردهای مدل حاضهر
پدیدههای مهم بسههیاری توسههط این مدل اشههاره کرد؛ مانند
 تأثیر انواع،بررسهههی تأثیر درصهههد گرفتگی بر تنشهای نخاع
، ...  پالس شریانی و،تحریکهای فشهار مختلف ناشهی از سرفه
تهأثیر افزایش انحناهای مدل نسهههبت به حالت نرمال در نتایج
 و حتی تأثیر ضربه، )(فرضهاً در بیماری اسهکولیوز یا گوژپشتی
.روی مدل
درنههایهت ابزار مهدلسهههازی و تحلیهل عددی میتواند در
 بسهیار مفید باشد؛ بهخصوص زمانی،پیشبینی موارد ذکرشهده
، و منابع دیگرMRI که مدل توسهط اطالعات بهدستآمده از
 صحتسنجی،نظیر مدلهای فانتوم یا اندازهگیریهای تهاجمی
.شده باشد
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