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Abstract
Spinal diseases are prevalent and costly. Excessive mechanical loads on the spine play a crucial role in
the etiology of back disorders. To estimate spinal loads one needs to calculate unknown muscle forces
through either an optimization or EMG-driven approach. Both approaches involve several assumptions
and simplifications regarding anatomy of muscles, mechanical properties of the spinal tissues, and
estimation of the muscle forces. An alternative approach is to estimate spinal loads through effect of
muscle forces, i.e., kinematics generated by muscles rather than forces generated by muscles. The
present study hence aims to estimate spinal loads using a detailed finite element (FE) model of the T12S1 spine driven by kinematics obtained through upright x-ray imaging. For this, kinematics (angular
and translational displacements) of the T12 through S1 vertebrae were first measured in vivo in three
healthy individuals when performing flexion from relaxed upright posture. The measured kinematics
were subsequently prescribed to the FE model to estimate load sharing among the joint structures. In
agreement with the measured data, the L1-L2, L2-L3, L3-L4 and L4-L5 average intradiscal pressure
was estimated to be ~2.6, ~2.8, ~2.1 and ~2 MPa in flexion, respectively.
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چکیده
اهمیت ستون مهرههای بدن به عنوان پیچیدهترین عضو از لحاظ تحمل بارهای مکانیکی بر کسی پوشیده نیست .ساالنه میلیونها دالر
در دنیا صرف درمان و هزینههای ناشی از آسیب ستون مهرهها میگردد .از اینرو ،مدلهای المان محدود ،نقش مهمی در مطالعات
بیومکانیکی ستون مهرهها دارند .در شبیهسازی یک فرایند مکانیکی در ستون مهرهها ،دانستن نیروهای عضالت متصل به ستون مهره
امری ضروری است .یافتن این نیروها به کمک آزمایشهای تجربی روی انسان ،امری مخرب بوده و تخمین این نیروها نیز به کمک
روشهای بهینهسازی و یا الکترومایوگرافی ،از دقت کافی برخوردار نمیباشد .لذا ،در این پژوهش به کمک ارائهی یک مدل المان محدود
برای ناحیهی کمری ستون مهرهها با هندسهی دقیق برای بافتهای غیرفعال (دیسکها و مفاصل خلفی) و همچنین استخراج میزان
چرخش و جابهجایی مهرههای ناحیهی کمری ستون مهرهها (به جای تخمین نیروهها) از تصاویر پزشکی برای سه شخص مختلف ،و در
نهایت ،اعمال جابهجاییها و چرخش مهرهها به مدل ،به عنوان شرایط مرزی ،سه حالت خم شدن به جلو برای ناحیهی کمری ستون
مهرهها شبیهسازی گردیده است .به طور مثال ،فشار وارد بر مهرهی  L4-L5در حالت خم شدن حدود  50درجهای به جلو ،برابر با 1/6
مگاپاسکال و برای چرخش حدود  60درجهای 1/7 ،مگاپاسکال ارزیابی شده است که با اندازهگیریهای آزمایشگاهی تطابق خوبی دارد.
کلیدواژهها :جابهجایی و چرخش مهرهها ،ناحیهی کمری ستون مهرهها ،مدل المان محدود
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 -1مقدمه

 -2تاریخچهی شبیهسازی

ستون مهرهها یکی از مهمترین ساختارهای ماهیچهای-
استخوانی بدن است .مطالعات مختلف در این زمینه ،عوامل
متفاوتی را برای کمردرد معرفی میکنند ،که میتوان این عوامل
را به سه دستهی عوامل شخصی ،عوامل روانی -اجتماعی و
عوامل بیومکانیکی تقسیم نمود .سومین عامل ،مربوط به بارهای
مکانیکی وارد بر ستون مهرهها و بافتهای اطراف آن حین
فعالیتهای سنگین فیزیکی ،و همچنین به علت انجام کارهای
استاتیکی طوالنیمدت ،مانند خیاطی ،انجام فعالیتهای خمش
و پیچش مکرر باالتنه و وارد کردن ناگهانی بار (ضربه) میباشد.
این نوع صدمات ،بسیار شایع و فراگیر بوده و هزینههای بسیاری
را بر دولتها و مردم تحمیل میکنند.
تحقیقات انجام شده در دههی نود میالدی نشان داده است که
حدود  60درصد از مردم جهان ،حداقل یک بار در طول عمر
خود دچار کمردرد میشوند ،که این میزان شیوع ،در هیچ یک
از بیماریهای ماهیچهای-استخوانی دیگر دیده نمیشود [ .]1از
طرفی ،در سالهای اخیر نیز افزایش بیماریهای کمر در مقایسه
با سایر زمینههای ارتوپدی رشد زیادی داشته است ،به طوری
که تعداد عملهای جراحی فیوژن ستون مهرهها در دههی نود
میالدی تا بیش از  190درصد افزایش داشته است .همچنین،
تقاضا برای ایمپلنتهای کمری بین سالهای  1779تا 1001
دارای رشد  56درصدی بوده است ،درحالیکه رشد تقاضای کل
ایمپلنتهای ارتوپدیک در همین مدت 19 ،درصد بوده است
[.]1
بنابراین ،بررسی و تحقیق پیرامون ستون مهرهها و تعیین حدود
مکانیکی مجاز تحمل این ناحیه ،به منظور کاهش ریسک آسیب
بسیار اهمیت دارد .در این پژوهش نیز به کمک مدل سهبعدی
ناحیهی کمری و اعمال شرایط مرزی دقیق برای جابهجایی و
چرخش مهرهها ،به عنوان اثر مستقیم نیرو بر ستون ،به جای
تخمین نیروها ،فشار وارد بر دیسکها محاسبه خواهد شد .در
روشهای پیشین ،مانند بهینهسازی و الکترومایوگرافی ،نیروی
عضالت به صورت کامال تقریبی و با فرضیات زیادی تخمین زده
میشود .در روش مورد استفاده در این مقاله ،نیازی به
محاسبهی نیروی عضالت نبوده و بارهای وارد به ستون فقرات
مستقیما با اعمال سینماتیک اندازهگیری شده توسط
تصویربرداری پزشکی (جابجایی و چرخش هر مهره به صورت
مستقیم) محاسبه میگردد.

از دیدگاه تاریخی ،بلیشکککو 1و همکارانش [ ]1در سککال 1796
اولین افرادی بودند که برای تحلیل تنش در دیسکککک ،از روش
المان محدود اسککتفاده کردند .آنها دیسککک بین مهرهای و دو
مهرهی مجاور آن را نسککبت به خط مرکزی قائم ،متقارن فرض
کرده و به بررسکی رفتار دیسک تحت تغییر شکلهای محوری
کوچک پرداختند.
در سککال  1766ش کیرازیعدل و همکارانش [ ]6با مدلسککازی
حلقهی دیسک به صورت یک مادهی مرکب از فایبرها و مادهی
زمینهای ،تحولی بزرگ در مدلسکککازی المان محدود دیسکککک
ایجکاد کردنکد .در این مکدل ،فکایبرهکا در  6الیه و بهصکککورت
ضککربدری با زاویهی  17درجه نسککبت به افق در نظر گرفته
شکده اند .این گروه پس از توسعهی مدل خود ،در سال ،1769
المانهای خلفی ،1لیگامنتها 1و زوائد مفصکککلی 6را نیز در نظر
گرفته و مدل بسیار دقیقی از قسمت کمری ستون مهرهها ارائه
کردند ،که هنوز هم مدل قابل اعتماد و کاملی به شمار میرود.
ویلکه 6و همکارانش [ ]5در سال 1777پژوهشی آزمایشگاهی و
تجربی از اندازهگیری فشار داخل دیسک  L4-L5ارائه کردهاند.
در این تحقیق به کمک فرو کردن سککوزن فشککارسن به درون
دیسککک و انجام فعالیتهای مختلف توسککط فرد مورد آزمایش،
فشککار داخل دیسککک برای فعالیتهای مختلف بهدسککت آمده
است.
مطکالعات در این حوزه ،پیوسکککته در حال افزایش و پیشرفت
بوده اسکت .در سال  ،1011شاوبای وانگ 5و همکارانش [ ]9در
پژوهشکی به بررسکی و مقایسککهی نتای آزمایشککگاهی و عددی
تخمین نیروها و گشکککتاور وارد بر دیسکککک پرداختهاند .در این
پژوهش ،به کمک ربات شککش درجهی آزادی ،نمونهی دیسککک
انسان تحت هفت نوع بارگذاری مختلف قرار گرفته و جابهجایی
و چرخش دیسکککک به کمک پلتفرم دیجیتالی سکککهبعدی در
حین آزمایش به دسکت آمده است .پس از آن ،دیسک مشابهی
در نرمافزار اجزای محدود شکبیهسکازی شده ،و همان نیروها و
گشتاورهای اعمالی به دیسک انسان در آزمایش تجربی ،به آن
اعمال گشککته و نتای جابهجایی و چرخش دیسککک اسککتخراج
شده است .نتای نشان میدهد که مدل ارائه شده برای دیسک،
جابهجایی و چرخش ناشی از نیرو و ممان اعمالی به نمونه را با
دقت  10درصد پیشبینی میکند.
در پژوهشی در سال  1015توسط زنجانیپور و همکارانش[،]6
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جککابکهجککایی و چرخش مهرههککای نککاحیکهی کمری  7فرد در
موقعیتهای ایستاده و نشستهی بدن ،نسبت به حالت خوابیده
به پشککت ،به کمک تصککاویر پزشکککی گرفته شککده از آن افراد،
اسکککتخراج گردیکد .این دادهها به عنوان ورودی به مدل المان
محدود دو بعدی ،که البته مدل بسکیار سادهای میباشد ،اعمال
گشت و در نتیجهی آن ،فشار داخل دیسکها محاسبه شد.
بکه منظور شکککبیهسکککازی فعالیتهای مختلف ،همواره نیروی
عضککالت به عنوان چالش اصککلی مورد بررسککی محققین بوده
است .در این پژوهش به کمک استفاده از جابهجایی و چرخش
مهرهها ،به عنوان ورودی شکبیهسازی ،دیگر با نیروی عضالت و
محاسبهی آن مواجه نمیشویم.

در بخش مربوط به شبیه سازی هستهی دیسک ها ،از اطالعات
ارائه شده در مطالعهی ناصرخانی و همکاران [ ]7استفاده شده
اسکت .اطالعات مربوط به مشککخصککات مکانیکی مواد در جدول
( )1آورده شکده است .مقادیر مختلف مشخصات مکانیکی مواد
در نظر گرفتکه شکککده برای فیبرهای کالژنی ،زواید مفصکککلی،
صککفحات انتهایی دیسککک ها و لیگامنت ها در مرجع [ ]6قابل
مشاهده میباشد.
جدول ( -)2مشخصات مکانیکی در نظر گرفته شده
برای بخشهای مختلف
بخش مربوطه

مشخصه مکانیکی

ماده زمینه دیسکها

االستیک خطی

هسته دیسکها

حفره مایع با خواص آب

فیبرهای کوالژنی

هایپراالستیک

 -1-3مقدمه

صفحات انتهایی دیسکها

هایپراالستیک

به منظور مدلسکککازی ناحیهی کمری ،ابتدا هندسکککهی دقیق
سکتون مهرهها در نرمافزار آباکوس مدل سازی گردید .برای این
کار ،هندسهی مدل ارائه شده توسط شیرازی عدل و همکارانش
[ ]6مورد اسکککتفکاده قرار گرفکت .در ادامه ،جزئیات مربوط به
مدل سکازی بخش های مختلف ستون مهره ها آورده شده است.
بخش هکای مختلف در نظر گرفتکه شکککده به همراه المان های
مربوط برای هر کدام از آنها در جدول ( )1نمایش داده شککده
است.

تیرهای معرف بخش میانی

االستیک خطی

زواید مفصلی

هایپراالستیک

لیگامنتها

خرپای سهبعدی

 -3مدل سهبعدی ناحیهی کمری ستون مهرهها

جدول ( -)1بخشهای مختلف مدل و نوع المان در نظر گرفته شده
بخش مربوطه

 -3-3مدلسازی لیگامنتها
لیگکامنکت هکای مختلف در نظر گرفته شکککده ،به همراه تعداد
مربوط به آن در جدول ( )1آورده شکده است .رفتار لیگامنتها
به گونه ای در نظر گرفته شکککده که در کرنش های منفی ،تنش
صفر داشته و در حالت فشار ،نیرویی در آنها ایجاد نگردد.
جدول ( -)3نام و تعداد لیگامنتهای مدل اجزای محدود

نوع المان در نظر

لیگامنتهای در نظر

گرفته شده

گرفته شده

تعداد لیگامنتها

ماده زمینه دیسکها

مکعب هشت گرهای

Anterior Longitudinal

فیبرهای کوالژنی

پوسته چهار گرهای

100

Posterior Longitudinal

صفحات انتهایی دیسکها

پوسته چهار گرهای

50

Supraspinous

تیرهای معرف بخش میانی مهرهها

تیر سهبعدی

11

Interspinous

10

زواید مفصلی

پوسته سه گرهای

Intertransverse

10

لیگامنتها

خرپای سهبعدی

Ligamntum Flavum

بخش بدنه و المانهای خلفی مهرهها

جسم صلب

15

Capsular

60

Fascia

6

Iliolumbar

6

 -2-3ویژگیهای مواد استفاده شده
مشکخصات مکانیکی مربوط به بخش های مختلف ،از مدل ارائه
شکده توسط شیرازیعدل و همکاران [ ]6استخراج شده است.
بنابراین کلیهی ویژگیهای مواد در این مرجع موجود میباشد،
اما در ادامه به طور خالصه به معرفی برخی قسمتها و خواص
آن پرداخته میشود.

 -4-3مدلسازی مهرهها
مهرهها در این مدل به صککورت دو جسککم صککلب (بخش بدنه و
بخش انتهایی مهره) در نظر گرفته شککدهاند که توسککط یک تیر
انعطاف پذیر سهبعدی به هم متصل میشوند.
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 -5-3مدلسازی دیسکها

حد متوسط مدلسازیهای المان محدود []11
مطالعه اخیر
2.5
2

فشار داخل دیسک)(MPa

در این مدل ،دیسکککک ها به صکککورت ترکیبی از حفرهی مایع
داخلی (هسککتهی دیسککک) و محیط بیرونی ،به همراه  6الیهی
فیبر کالژنی در فواصککل مختلف از هسککتهی دیسککک در نظر
گرفته شدهاند.

مطالعه تجربی []10

1.5

 -6-3مدلسااازی مادهی زمینه و صاافحاا انتهایی

1

دیسک

0.5

مکادهی زمینه با اسکککتفاده از المان های مکعب  6گره ای مدل
شکده است که توسط الیه های کالژنی احاطه شده اند .صفحات
انتهایی دیسکککک ها در باال و پایین هر دیسکککک با اسکککتفاده از
المان های پوستهی چهارگره ای تعریف گردیده است و هر کدام
از صککفحات ،به جسککم صککلب بیانگر بدنهی مهرهی باالیی و
پایینی دیسکک ،متصل می شود .نمای نهایی مدل در شکل ()1
قابل مشاهده است.

شکل ( -)1نمای کلی مدل ) Aنمای پشت  T12-S1و
 Bنمای کنار)

0
L3-L4

L4-L5

L2-L3

L1-L2

دیسک

شکل ( -)2فشار داخل دیسک در حالت خم شدن به جلو به ازای
اعمال ممان  9/6نیوتنمتری

 -4استخراج جابهجایی و چرخش مهرهها از
تصاویر پزشکی
به کمک تصویر اشعهی ایکس دیجیتال گرفته شده از سه فرد
سالم ،که جنسیت و سن آنها در جدول ( )6مشخص شده
است ،و با بهرهگیری از نرمافزار  ،Digimizerمیزان چرخش
مهرهها و همچنین میزان فاصلهی مرکز دو مهره نسبت به
یکدیگر ،در قبل و بعد از چرخش به جلو نسبت به حالت
ایستاده ،محاسبه و استخراج میگردد .به منظور استخراج این
زوایا و فواصل ،هر یک از تصاویر ،سه مرتبه مورد بررسی و
محاسبه قرار گرفته است که در نهایت میانگین نتیجههای
استخراج شده از این سه مرتبهی تحلیل ،گزارش میگردد .شکل
( )1یک نمونه از تصاویر مربوطه و تحلیل صورت گرفته روی آن
را نمایش میدهد .در جدول ( )6نیز میزان چرخش مهرهها و
در جدول ( ،)5مزان تغییر فاصلهی دو مهرهی مجاور برای سه
فرد مختلف ارائه شده است.

 -7-3صحتسنجی مدل
به منظور صحتسنجی مدل ،ممان  9/6نیوتنمتری به مدل
اعمال شده و حالت خم شدن به جلو شبیهسازی میگردد .این
میزان ممان ،در مطالعات گذشته [10و ]11به منظور شبیهسازی
حالت خم شدن به جلو ،به مدلها اعمال شده است و برای
صحتسنجی مدل نیز همین میزان ممان اعمال میگردد .در
شکل ( ،)1فشار داخل دیسک با نتای مطالعهی تجربی [ ]10و
همچنین مطالعهی صورت گرفته بر مدلسازیهای دیگر []11
مقایسه شده است ،که نشان دهندهی دقت خوب این مدل در
شبیهسازی میباشد.

شکل ( -)3تصویر اشعهی ایکس نمونهی دوم ،در حالت ایستاده
(سمت چپ) و خم شده به جلو (سمت راست)
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شده است) به مهرهها اعمال شده و حالت ایستادهی ستون
مهرهها شبیهسازی میگردد .این مقدار نیرو ،یک پیشنهاد بر
اساس مقاالت گذشته است [ ]11و در عمل برای افراد با وزن و
قد مختلف ،متفاوت میباشد .اما با توجه به محدودیت موجود
در ادبیات ،این نیرو برای هر سه نمونه ثابت فرض گردید .در
مرحلهی بعد ،به کمک مقدار ارتفاع ستون مهره ،که از تصاویر
پزشکی استخراج شده است ،ستون مهرهها به ارتفاع متناسب با
مقدار واقعی خود ،مقیاس میشود .این عمل به صورت سهبعدی
و برای کل ستون مهرهها صورت میگیرد .در شکل ( ،)6نحوهی
تطابق حالت ایستادهی ستون مهرهها در مدل و عکس ،برای
نمونهی دوم نمایش داده شده است .در این شکل ،دیسکهای
مدل که با رنگ آبی نمایش داده شدهاند به طور نسبتا دقیقی
بر موقعیت تصویر اشعهی ایکس تطابق دارند .در جدول (،)5
مقدار فشار داخل دیسکها برای هر سه نمونه در حالت ایستاده
گزارش شده است.

جدول ( -)4مشخصات افراد مورد بررسی
سن (سال)

جنسیت

60

مرد

نمونهی اول

91

زن

نمونهی دوم

11

مرد

نمونهی سوم

جدول ( -)5میزان چرخش مهرهها نسبت به حالت ایستاده
میزان چرخش مهرهها (درجه)

مهره

نمونهی سوم

نمونهی دوم

نمونهی اول

5/7

5/1

17/1

S1

19/0

9/6

17/1

L5

19/6

15/6

11/9

L4

11/7

16/5

60/6

L3

19/6

16/1

69/6

L2

17/6

69/7

61/1

L1

17/6

65/6

50/1

T12

جدول ( -)6تغییر فاصلهی دو مهره نسبت به یکدیگر
بر اثر خم شدن به جلو
میزان تغییر فاصلهی دو مهرهی مجاور
بین حالت ایستاده و خم شده به جلو (میلیمتر)

دو مهره مجاور

نمونهی سوم

نمونهی دوم

نمونهی اول

1/6

0/9

1/1

L5-S1

0/9

1/0

1/6

L5-L4

1/1

1/1

1/6

L4-L3

1/1

1/6

1/6

L3-L2

0/9

1/6

1/1

L2-L1

0/9

1/0

1/1

L1-T12

 -5اعمال شرایط مرزی و تعیین فشار وارد بر
دیسکها
از آنجایی که مدل اولیه برای ستون مهرهها در حالت خوابیده
طراحی و تولید شده است ،الزم است تا این مدل به حالت ستون
مهرههای ایستاده منتقل شود .از طرفی ،ارتفاع ستون مهرهها
برای مدل و سه نمونهی مورد بررسی نیز یکسان نبوده و برای
شبیه سازی بهتر الزم است تا مدل را متناسب با ارتفاع هر فرد
مقیاس کنیم .برای تغییر مدل از حالت نشسته به حالت ایستاده،
با اعمال چرخش مناسب ،که از مشاهده و ارزیابی تصاویر در
حالت ایستادهی ستون مهرهها به دست آمده ،مهرهها به حالت
ایستادهی ستون مهرهها منتقل میشود .اکنون ،مقدار نیروی
دنبالهرو  661نیوتن (در مقالهی آذری و همکاران [ ]11این
مقدار نیروی دنبالهرو برای شبیهسازی حالت ایستاده پیشنهاد
Displacement Control

شکل ( -)4تطابق موقعیت ستون مهرهها در حالت ایستاده (سمت
راست) و حالت خم شده به جلو (سمت چپ) برای مدل المان
محدود و تصویر اشعهی ایکس در نمونهی دوم
جدول ( -)6فشار داخل دیسک در حالت ایستادهی ستون مهرهها
فشار دیسک (مگاپاسگال)
نمونهی سوم

نمونهی دوم

نمونهی اول

دیسک

0/19

69/0

0/15

L5-S1

0/66

69/0

0/16

L5-L4

0/61

65/0

0/66

L4-L3

0/60

67/0

0/66

L3-L2

0/66

51/0

0/66

L2-L1

علت استفاده از نیروی دنبالهرو برای شبیهسازی حالت
ایستادهی ستون مهرهها ،عدم دسترسی به عکسهای ستون
مهرهها در حالت خوابیده بود ،چرا که برای شبیهسازی به صورت
کنترل جابهجایی( 1روش مورد استفاده در این مقاله) ،الزم است

1
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تا موقعیت دقیق ستون مهرهها در دو حالت قبل و بعد از
جابهجایی در دسترس باشد ،از اینرو در این مرحله از این
روش استفاده شده است.
اکنون به منظور شبیهسازی سه فعالیت خم شدن به جلو ،در
ابتدا میزان چرخش مهرهها به هر یک از آنها در مدل اعمال
میگردد .این امر موجب میشود که مهرهها به موقعیت مد نظر
ما (همان موقعیت موجود در تصاویر پزشکی) نزدیک شوند.
سپس میزان فاصلهی موجود بین دو مهرهی مجاور محاسبه
میگردد و اختالف موجود میان این فاصله و میزانی که از تحلیل
عکسها حاصل شده است ،به مدل اعمال میشود .در نهایت،
مهرهها به همان مقدار که در عکسها به یکدیگر نزدیک
شدهاند ،در شبیهسازی نیز به هم نزدیک میشوند .الزم به ذکر
است که در طول فرایند شبیهسازی مربوط به حالت خم شدن
به جلو ،نیروی دنبالهروی  661نیوتن به مدل اعمال نمیگردد،
چراکه این فرایند به صورت کنترل جابهجایی (اندازهگیری شده
توسط تصاویر اشعهی ایکس) شبیهسازی شده است.
در شکل ( ،)6وضعیت مدل و تصویر پزشکی در حالت ایستاده
(قبل از اعمال شرایط مرزی) و در شکل ( ،)5در حالت خم شدن
به جلو (بعد از اعمال شرایط مرزی) برای نمونهی اول ،نمایش
داده شده است.
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 -6نتایج و تحلیل
 -1-6فشار داخل دیسک
به کمک شبیهسازی انجام شده ،فشارهای کلیهی دیسکهای
ناحیهی کمری ستون مهرهها استخراج گردیده است .جدول ()9
و شکل ( ،)9نتیجهها را برای هر سه حالت شبیهسازی شده
گزارش میدند .به کمک نتای به دست آمده میتوان بیان نمود
که با افزایش میزان چرخش ستون مهرهها ،فشار دیسکها
افزایش مییابد .البته فشارهای به دست آمده برای این سه
نمونه ،مخصوص خود این افراد میباشد ،چرا که وزن و قد هر
فرد بر میزان فشارهای وارد بر دیسکها تاثیر میگذارد.

شکل ( -)5مدل المان محدود (سمت راست) و تصویر اشعهی
ایکس (سمت چپ) در حالت فرد ایستاده در نمونه اول

شکل ( -)6مدل المان محدود و تصویر اشعهی ایکس در حالت خم
شدن به جلو در نمونهی اول

شکل ( -)7نمودار فشار داخل دیسک در حالت خم شدن به جلو و
مقایسه با مقدار تجربی به دست آمده برای دیسک L4-L5
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جدول ( -)7نتای حاصل از مدلسازی فعالیت خم شدن به جلو
فشار دیسک (مگاپاسگال)
نمونهی سوم

نمونهی دوم

نمونهی اول

دیسک

1/0

1/1

1/6

L5-S1

1/7

5/1

1/6

L5-L4

1/1

1/1

1/6

L4-L3

1/9

1/1

1/6

L3-L2

1/6

1/1

1/7

L2-L1

با مقایسهی میزان فشارهای به دست آمده و نتای بررسیهای
تجربی ویلکه [ ،]10میتوان به معقول بودن این نتای پی برد.
ویلکه میزان فشار دیسک  L4-L5را برای  50درجه خم شدن
به جلو (مانند نمونهی اول)  1/1مگاپاسگال ،برای  69درجه
(مانند نمونهی دوم)  1/16مگاپاسگال و برای  60درجه (مانند
نمونهی سوم)  1/1مگاپاسگال ارزیابی میکند که با توجه به
اینکه سطح مقطع دیسک در مدل ارائه شده( ،حدود 1100
میلیمتر مربع) در مقایسه با سطح مقطع دیسک و شرایط دیگر
مورد ارزیابی ویلکه یکسان نیست ،وجود تفاوت امری طبیعی
میباشد .برای درک بهتر این موضوع ،فشار دیسک  L4-L5از
نمونهها ،در صورتی که سطح مقطع دیسک مورد بررسی برابر با
دیسک آزمایشهای ویلکه ( 1600میلیمتر مربع) باشد،
محاسبه شده و در شکل ( )9نمایش داده شده است.

 -2-6نیروی فشاری و برشی وارد بر دیسک
یکی از پارامترهای مهم در بررسی ریسک آسیب وارد بر ستون
مهرهها ،مقدار نیروی فشاری و برشی وارد بر دیسک میباشد .در
جدول ( ،)6نیروهای فشاری و برشی وارد بر دو دیسک L4-L5
و  L5-S1نمایش داده شده است.
جدول ( -)8نیروی فشاری و برشی وارد بر دیسکهای  L4-L5و
 L5-S1برای هر نمونه
نیروی برشی
(نیوتن)

نیروی فشاری
(نیوتن)

دیسک

199

1170

L4-L5

765

1556

L5-S1

61

679

L4-L5

177

556

L5-S1

161

1165

L4-L5

166

719

L5-S1

شمارهی نمونه
نمونهی اول
نمونهی دوم
نمونهی سوم

مقادیر نیروی محاسبه شده ،حاکی از وضعیت نسبتا مناسب
دیسکها در حالت خم شدن به جلو است .در حالت خم شدن
به جلو ،نیروی برشی وارد بر دیسک  L5-S1بیشتر است .این

موضوع به علت شیب قرارگیری بیشتر این دیسک نسبت به
سایر دیسکها میباشد .محاسبات نشان میدهد که به طور
میانگین ،میزان نیروی فشاری وارد بر دیسک  L4-L5و L5-S1
در حالت خم شدن به جلو ،به ترتیب برابر با  1199و 1061
نیوتن میباشد .همچنین مقدار نیروی برشی وارد بر این دو
دیسک نیز به ترتیب  110و  695نیوتن به دست آمده است.

 -7نتیجهگیری
به کمک مدل مناسب و دقیق ناحیهی کمری ستون مهرهها ،که
شرایط مرزی جابهجایی و چرخشی مهرهها به آن اعمال شده
است ،میتوان فشارهای وارد بر دیسک و ریسک آسیب وارد بر
آنها را در فعالیتهای مختلف بدن محاسبه نمود .در این
پژوهش ،در ابتدا یک مدل سهبعدی از ناحیهی کمری ستون
مهرهها در نظر گرفته شد .جابهجایی و چرخش مهرهها که از
تصاویر پزشکی استخراج گردید ،به عنوان شرایط مرزی به مدل
اعمال شده و فعالیت خم شدن به جلو برای سه مورد شبیهسازی
شده است .نتای نشان میدهد که با خم شدن به جلو ،بسته به
میزان وزن و قد افراد ،میزان فشار وارد بر دیسکها متفاوت
است .در ادامهی این پژوهش ،میتوان تصاویر اشعهی ایکس
بیشتری را تحلیل کرده و نیز حالت خم شدن به جلو را برای
زوایای مختلف خم شدن مورد بررسی قرار داد .همچنین برای
بهبود روش ذکر شده در این مقاله ،الزم است تا سایر حالتهای
حرکتی ستون مهرهها ،مانند خم شدن به پشت و طرفین نیز
مورد بررسی قرار بگیرد.
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