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Abstract
The growth of low back pain and disoreders are increasing in different societies. Furthermore, the direct
in vivo measurement of spinal and muscle forces is so difficult. Hence, the use of musculoskeletal
biomechanical models has been emerged applicably as a tool for calculating and estimating spinal forces
under various activities. Thus, the purpose of this study is to estimate the mentioned forces with different
methods especially in lifting tasks. To this end, a six-joint model with eighteen degrees of freedom and
67 trunk muscle fascicles has been developed. Due to more number of unknowns (muscle forces) than
equilibrium equations, the system is redundant and the problem is indeterminate to be solved. So the
electromyography assisted optimization (EMGAO) approach is used for estimating muscle forces. Since
foregoing EMG muscle forces do not satisfy equilibrium equations, correction coefficients have been
used for satisfying equilibrium at all lumbar joint levels. According to results in an identical task, all of
the approaches indicated substantial differences in correction coefficients for each muscle. Although the
stability and muscle forces are different in various EMGAO methods, spinal compression and shear
forces are closer to each other in these methods. For validation of results, the intradiscal pressure (IDP)
at L4-L5 in various methods are in agreement with in vivo IDP value of an experimental test
measurement so that both of them reported this quantity in the range of 3.3-1.1 (MPa).
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چکیده
شیوع کمردرد و ناهنجاریهای کمری در جوامع مختلف رو به افزایش است ،به عالوه اندازهگیری مستقیم نیروی مربوط به عضالت و
مهرههای ستون فقرات بسیار دشوار است .از اینرو ،استفاده از مدلهای بیومکانیکی اسکلتی-عضالنی به عنوان یک ابزار جهت محاسبه
و تخمین نیروهای وارده بر ستون فقرات در فعالیتهای مختلف کاربرد فراوانی پیدا کرده است .لذا هدف این پژوهش تخمین نیروهای
مذکور به روشهای مختلف به خصوص در فعالیت باربرداری میباشد .بدین منظور از یک مدل اسکلتی-عضالنی آناتومیکی توسعه یافته
شامل  4مفصل سه درجهی آزادی و  44فسیکل عضالنی استفاده شده است .به علت بیشتر بودن تعداد مجهوالت (نیروی عضالت) از
تعداد معادالت تعادل ،سیستم دچار افزونگی بوده و مساله جهت حل ،نامعین میباشند .بنابراین ،از روشهای ترکیبی بهینهسازی و
الکترومایوگرافی برای تخمین نیروی عضالت استفاده شده است .از آنجا که نیروهای عضالت حاصل از روش الکترومایوگرافی ،معادالت
تعادل را ارضا نمیکند ،از یکسری ضرایب تصحیح جهت ارضای معادالت تعادل در تمام سطوح مفصلی کمری استفاده شده است .طبق
نتایج به دست آمده برای یک فعالیت فیزیکی خاص ،به علت استفاده از الگوریتمهای مختلف جهت یافتن نیروها ،ضرایب تصحیح متفاوتی
برای هر عضله در روشهای ترکیبی مختلف به دست میآید .مقادیر متفاوتی برای نیروی عضالت و میزان پایداری تخمینی توسط
روشهای ترکیبی مختلف به دست آمد ،اما نیروهای فشاری و برشی مفصلی در مدلهای ترکیبی به یکدیگر نزدیک میباشد .جهت
صحتسنجی نتایج مدل ،از دادههای مربوط به فشار دیسک چهارم و پنجم کمری در یک مطالعهی آزمایشگاهی استفاده شد ،که هر دو
مورد فشار را در محدودهی  5/4 - 0/1مگاپاسکال گزارش کردهاند.
کلیدواژهها :الکترومایوگرافی ،بهینهسازی ،روشهای ترکیبی ،فشار درون دیسکی ،نیروی عضالت کمری
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 -1مقدمه
کمردرد یکی از شایعترین دردهای مزمن در جوامع مختلف و
مهمترین عامل از کارافتادگی بزرگساالن به شمار میرود .از
اینرو همه ساله هزینههای سنگینی بر افراد جامعه و دولتها
تحمیل میشود .بیش از  %45از بزرگساالن جامعه ،حداقل یک
بار کمردرد را تجربه کردهاند [ .]5کمردرد برای افرادی که
فعالیتهای سنگینی داشتهاند ،هزینههایی بالغ بر  500میلیارد
دالر را به طور مستقیم و غیرمستقیم در سال  4004بر دولتها
تحمیل کرده است [ .]1 ,4به طور کلی علل کمردرد به سه
عامل فردی (سن ،جنسیت ،ژنتیک) ،روانی -اجتماعی (مانند
عدم رضایت از شغل) و بیومکانیکی (مانند بارهای مکانیکی وارد
بر ستون فقرات درحین فعالیتهای فیزیکی) تقسیم میشود
[ .]5 ،8لذا تخمین دقیق نیروی عضالت و دیسکهای بین
مهرهای و تعیین میزان پایداری ستون فقرات تحت فعالیتهای
مختلف فیزیکی ،نقش موثری در جلوگیری از ناهنجاریهای
ستون فقرات و نیز طراحی برنامههای ویژهی توانبخشی دارد
[ .]4 ،4هماکنون روشی برای اندازهگیری مستقیم نیروهای وارد
بر ستون فقرات در انسان زنده وجود ندارد [ ،]5 ،8بلکه
آزمایشهایی جهت اندازهگیری فشار داخل دیسک انجام گرفته
است که به کمک آن میزان نیروی دیسک به طور غیرمستقیم
اندازهگیری میشود [ .]8 ،4اما این روش تهاجمی بوده و کمتر
مورد استقبال قرار گرفته است ،لذا استفاده از مدلهای
بیومکانیکی به منظور ارزیابی نیروی وارد بر مهرهها و پایداری
ستون فقرات طی فعالیتهای مختلف به رسمیت شناخته شده
است [.]55 ،50
دوالن و همکاران ] ،[54از روش الکترومایوگرافی 5با برقراری
رابطهی خطی بین سطح فعالیت و نیروی عضالت ،جهت تخمین
نیروی عضالنی استفاده کردهاند .اما این روش به دلیل عدم
ارضای معادالت تعادل در تمامی سطوح از دقت کافی در
برقراری قیود مکانیکی برخوردار نیست.
گراناتا و همکارانش ] [51به منظور تخمین نیروهای عضالنی ،از
روشی مبتنی بر بهینهسازی با قیود تساوی تعادل و قیود
غیرخطی پایداری استفاده کردهاند .اما به دلیل عدم استفاده از
دادههای فیزیولوژیک در آن ،تطابقی با دادههای آزمایشگاهی
صورت نگرفته است.
گنیون و همکارانش ] [58پژوهشی در زمینهی به کارگیری
روشهای ترکیبی برای تخمین نیروهای عضالنی انجام دادهاند،
)Electromyography (EMG

که در آن معادالت تعادل تنها حول یک سطح مفصل بین
مهرهای  L4-L5ارضا شده است.
در پژوهش حاضر ،معادالت مذکور به تمامی سطوح مفصلی
کمری تعمیم داده شده است .سپس به کمک دادههای
آزمایشگاهی ،از قبیل دادههای الکترومایوگرافی و سینماتیک
مفاصل ستون فقرات کمری ،مدلی شبهاستاتیک برای تخمین
نیروهای عضالت و مفاصل بین مهرهای ایجاد شده است.
همچنین در مدل حاضر از همزمانی قیود مکانیکی (بهینهسازی)
و فیزیولوژیکی (الکترومایوگرافی و مدل هیل) بهره گرفته شده
تا همزمان از مزایای هر دو روش استفاده شود .عالوه بر آن ،در
کنار قیود پایداری در سیستم ،معادالت تعادل نیز در تمام
سطوح (مفاصل) مدل ارضا شدهاند .تمام موارد مذکور ،در مدلی
توسعهیافته از ستون فقرات صورت گرفته و نقش عناصر
غیرفعال در هر دو معادلهی پایداری و تعادل لحاظ شده است،
درحالیکه در مطالعات پیشین بخشی از این موارد در نظر گرفته
نشده ،و یا این موارد در مدلهایی غیر از ستون فقرات و یا
مدلهایی سادهتر به کار گرفته شده است.

 -2مواد و روشها
 -1-2روش مدلسازی
در این پژوهش ،جهت فراهم کردن ورودیهای یکسان برای
تمامی روشها ،از یک مدل فرد-محور برای فردی با سن 54
سال ،قد  548/5سانتیمتر ،وزن  44/8کیلوگرم و بدون
هیچگونه سابقهی کمردرد استفاده شده است ] .[55مشخصات
فرد مذکور با مشخصات فردی که در مطالعهی آزمایشگاهی
ویلکه ] [8بررسی شده است ،مطابقت دارد .مدل مذکور به
صورت اسکلتی-عضالنی و عملکردی ،شامل  54درجهی آزادی
و  4لینک صلب (بیانگر مهرهها) با دقت باال میباشد ،که از آن
جهت پیشبینی نیروی عضالت و نیروهای مفصلی استفاده شده
است .در این مدل 4 ،مفصل با سه درجهی آزادی بیانگر رفتار
دیسکهای بین مهرهای میباشد و خواص مکانیکی بافتهای
غیرفعال ،مانند دیسکها و لیگامانها ،به صورت گشتاورهایی
در سه جهت فضایی مدل شدهاند [ .]54عناصر فعال این مدل،
عضالت سواس ماژور ،کوادراتوس المبروم ،النجیسیموس،
ایلیوکستالیس ،مولتیفیدوس ،اکسترنال ابلیک ،اینترنال ابلیک
و رکتوس ابدومینیس هستند که هر کدام دارای چندین
فاسیکل عضالنی میباشند (شکل .]54[ )5

5
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 -2-2معادالت تعادل
در این تحقیق ،کمر در حالت استاتیکی و شبهاستاتیکی مدل
میشود .بنابراین معادالت تعادل استاتیکی بر آن حاکم است.
یعنی مجموع گشتاورهای وارد بر هر مفصل در هر راستا باید
برابر با صفر باشد .گشتاورهای وارد بر مدل ،عبارتند از:
 -5گشتاور نیروهای خارجی ،شامل وزن باالتنه ،یا باری که
فرد در دست نگه داشته است
 -4گشتاور عضالت ،که در روابط ( )5و ( )4نشان داده شدهاند
( LOAهمان خط اثر عضله میباشد).
) Mexternal =(Load positionglobal -joint positionglobal
×Load Magnitude
()5

)Mmuscle = ((Origin global -joint positionglobal )×LOA
𝑒𝑙𝑐𝑠𝑢𝑀𝑒𝑐𝑟𝑜𝐹×
() 4

باالتنه ،میزان گشتاور ناشی از بافتهای غیرفعال نیز به طور
غیرخطی افزایش مییابد ،که این رابطه از مطالعات آزمایشگاهی
مانند مقالهی شیرازیعدل ] [54حاصل شده است.

 -3-2معادالت پایداری
برای برقراری پایداری در مدل ،از مشتق دوم انرژی پتانسیل
استفاده شده است .تغییر کل انرژی پتانسیل در یک موقعیت
استاتیکی مشخص ،ناشی از انرژی االستیک ذخیره شده در
فنرهای خطی ،فنرهای پیچشی و کار انجام شده توسط نیروهای
خارجی میباشد ،که در آن عضالت نقش فنرهای خطی و
دیسکها نقش فنرهای پیچشی را ایفا میکنند .به طور کلی
جهت اعمال پایداری به سیستم ،مشتق دوم انرژی پتانسیل
طبق رابطهی ( ،)1مثبت در نظر گرفته میشود [.]58 ,4
𝐸 𝜕2

D=det[𝜕𝑄 𝜕𝑄 ] > 0

() 1

𝑗

𝑖

در رابطهی ( E ،)1انرژی پتانسیل و  Qiدرجهی آزادی -iام
سیستم ستون فقرات است.
فرض کنید در یک موقعیت ایستادهی مشخص ،طول و سختی
عضلهی -mام برابر با  lomو  kmباشد .در این صورت ،انرژی ذخیره
شده در عضالت از رابطهی ( )8به دست میآید.
()8

2

1

) UL = ∑nm=1 Fm (lpm − lom ) + k m (lpm − lom
2

در رابطهی ( lpm ،)8طول عضله بعد از تحریک میباشد .بنابراین
با دو بار مشتق گرفتن از تابع انرژی پتانسیل بخش فعال عضله
 ،ULMسهم بخش فعال عضله در پایداری مشخص میشود
(رابطهی .)5
+

∂lpy
∂αi

+ lpy
)] +

+

∂2 lpy
∂αi ∂αj

()5

شکل ( -)1مدل اسکلتی-عضالنی باالتنه و ستون فقرات

منبع سوم برای ایجاد گشتاور حول یک مفصل ،بافتهای
غیرفعال ،شامل دیسکها و لیگامانها میباشد .میزان گشتاور
این عناصر متناظر با میزان چرخش کمر میباشد که با یکدیگر
رابطهی مستقیم دارند .به عبارت دیگر ،با افزایش زاویهی خمش

+ lpy

∂lpx
∂αi
∂lpz
∂αj

−3
= (k m l−2
p − Fm lp ) [(lpx

+ lpz

∂lpy ∂lpy
∂αi ∂αj

+

∂lpy
∂αj
∂2 lpx

+ lpy

∂lpx
∂αj

+l

) (lpx

∂lpx ∂lpx

∂2 ULM
∂αi ∂αj

∂lpz
∂αi

lpz

Fm l−1
( p

px ∂α ∂α
∂αi ∂αj
i
j
∂lpz ∂lpz
∂2 lpz
+ lpz
)
∂αi ∂αj
∂αi ∂αj

در رابطهی ( 𝛼i ،)5درجهی آزادی -iام مدل و  lpطول عضله بعد
از تحریک میباشد .مقدار  kmاز رابطهی ( )4بهدست میآید.
()4

Fm
lpm

km = q

در رابطهی ( q ،)4برابر با  5فرض شده است ] Fm ،[4طول
عضلهی -mام را نشان داده و  lpmنیز نشان دهندهی طول عضله
بعد از تحریک میباشد ،که به علت کوچک بودن تغییرات
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جابهجاییها lpm ،به طور تقریبی برابر  l0mو به عنوان طول عضله
در موقعیت مورد نظر فرض شده است.
کار نیروی خارجی از ضرب داخلی نیرو در جابهجایی به دست
میآید .برای محاسبهی ماتریس هسین 5مربوط به آن ،از کمیت
اسکالر کار نیروی خارجی نسبت به درجهی آزادی سیستم
(زوایای مفصلی) مشتق مرتبهی دوم گرفته میشود ،که در
نهایت یک ماتریس  5454حاصل میشود .در رابطهی (hp ،)4

موقعیت نیروی خارجی را نشان میدهد و  Fنشان دهندهی
برآیند نیروهای خارجی است.
()4

∂2 hpz
∂αi ∂αj

+ Fz

∂2 hpy
∂αi ∂αj

+ Fy

∂2 hpx
∂αi ∂αj

= Fx

∂2 W
∂αi ∂αj

 -۴-2روشهای ترکیبی بهینهسازی و الکترومایوگرافی
جهت محاسبهی نیروهای عضالنی
هدف استفاده از مدلهای بیومکانیکی اسکلتی-عضالنی ،بهدست
آوردن نیروی عضالت و نیروهای وارد بر مفاصل است .روشهای
بهینهسازی و استفاده از دادههای سیگنال الکترومایوگرافی
عضالت ،دو روش پایه جهت محاسبهی نیروهای عضالنی
میباشند .روش بهینهسازی ،یک تابع هدف ،مانند مجموع
مربعات تنشهای عضالنی ،را جهت بهینه یا کمینهسازی در نظر
میگیرد .به عبارت دیگر فرض میشود که در همهی افراد،
مجموع مربعات تنشهای عضالت ،کمینه میگردد .از اینرو،
بین افراد مختلف ،تفاوتی قائل نمیشود ،زیرا هر فرد بسته به
شرایط فیزیولوژیکی مربوط به خود ،ممکن است معیارهای
متفاوتی را جهت کمینهسازی فعالیت و یا خستگی عضالت
داشته باشد .تفاوت توان عضالنی در افراد مختلف ،به سیستم
اعصاب مرکزی و پارامترهای فیزیولوژیکی عضالنی آنها وابسته
است .اما از آنجا که مدل مورد مطالعه در این پژوهش فردمحور
میباشد ،خطای مربوط به تفاوت افراد ،قابل چشمپوشی است.
به عالوه ،روش بهینهسازی ،اغلب نیروهای عضالت آنتاگونیست4
(عضالتی که در خالف جهت حرکت حول مفصل نیرو اعمال
میکنند) را ناچیز یا صفر محاسبه میکند ،هرچند با اعمال
شرط پایداری به مدل ،سهم عضالت آنتاگونیست نیز ناچیز
خواهد بود ] .[4روش الکترومایوگرافی نیز اگر چه اثر بیولوژیکی
عضالت را در معادالت وارد کرده و بین افراد مختلف تفاوت قائل
میشود ،اما نیروهای آن مستقل از معادالت تعادل به دست آمده
و آنها را ارضا نمیکنند (مگر با لحاظ کردن ضریب تصحیح که
Hessian
Antagonist

5

خود این ضریب در فعالیتهای مختلف عوض شده و محاسبات
را دچار خطا میکند.
در این پژوهش ،جهت ارضای معادلهی تعادل در تکتک مفاصل
مدل  54درجهی آزادی و نیز جهت حفظ الگوی فیزیولوژیکی
فعالسازی عضالت توسط سیستم اعصاب مرکزی ،که توسط
دادههای الکترومایوگرافی به مدل وارد میشود ،از روشهای
ترکیبی (بهینهسازی-الکترومایوگرافی) استفاده گردیده است.
در این روشها ،ابتدا نیروی عضالت توسط رابطهی خطی بیان
کنندهی ارتباط میان سیگنال الکترومایوگرافی عضله و نیروی
عضله ،محاسبه شد .سپس با محاسبهی گشتاور حول یکی از
مفاصل مدل  54درجهی آزادی ،مشاهده شد که معادالت تعادل
در این مفصل ارضا نمیگردد.
لذا جهت ارضای معادالت تعادل ،از یک ضریب تصحیح یکسان
برای تمامی عضالت ،به منظور ارضای معادلهی تعادل حول
مفصل دلخواه تعیین شده ،استفاده گردید ،که اتخاذ چنین
شرایطی سبب ارضای معادلهی تعادل حول این مفصل شد .اما
با انتخاب یک مفصل دیگر ،مشاهده شد که نیروهای عضالنی
اصالحشده در مرحلهی قبل ،توانایی ارضای معادلهی تعادل
حول مفصل جدید را ندارند .بدین منظور استفاده از یک ضریب
تصحیح ،به دلیل عدم ارضای معادلهی تعادل در تمامی مفاصل،
از روشهای مورد بررسی در این پژوهش کنار گذاشته شد.
در مرحلهی بعد ،سعی بر آن شد تا برای هر فاسیکل عضله ،از
یک ضریب تصحیح منحصر به فرد استفاده گردد .اما در این
حالت به علت بیشتر بودن تعداد مجهوالت (ضرایب تصحیح)
از تعداد معادالت تعادل ،امکان استفاده از روشهای تحلیلی
برای به دست آوردن مجهوالت وجود نداشت .بدین منظور از
روشهای بهینهسازی که دادههای الکترومایوگرافی نیز در آنها
وارد میگردد استفاده گردید.
در این پژوهش از سه روش ترکیبی زیر استفاده شده است:
 -1-۴-2روش ترکیبی الکترومایوگرافی و بهینهسازی در
یک مفصل]22[ 3

در این حالت معادالت تعادل و دادههای الکترومایوگرافی تنها
در یک سطح یا مفصل ارضا میشوند (رابطهی .)4
2

] ) Minimize [Cost Function= ∑ni=1 Mi (1-gi
Mi =√M2xi +M2yi +M2zi
∑ni=1 gi .Mxi =Mx , ∑ni=1 gi .Myi =My ,

() 4

∑ni=1 gi .Mzi =Mz , gi >0
)SEMGAO (Single-Joint EMG Assisted Optimization

1

4
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در رابطهی ( ،Mi ،)4برآیند گشتاور عضله در سه جهت متفاوت،
 My ،Mxو  Mzنشانگر گشتاورهای ناشی از بار خارجی و وزن
باالتنه در سه راستای  y ،xو  ،zو  giضرایب تصحیح عضالت
جهت ارضای معادلهی تعادل هستند.
این روش که ترکیبی از الکترومایوگرافی [ ]45و بهینهسازی
است ،برای اولین بار توسط چلویکی [ ]40در سال  5888ارائه
شد .این روش سعی دارد تا با اعمال کمترین میزان تغییر در
نیروهای به دست آمده از الکترومایوگرافی ،معادالت تعادل را
حول مفصل  L5-S1ارضا کند.
 -2-۴-2روش ترکیبی الکترومایوگرافی و بهینهسازی
برای چند مفصل( 1روش اول) []22
در این روش ضرایب تصحیح توسط تابع بهینهسازی به گونهای
به دست میآیند که معادلهی تعادل در تمامی سطوح یا مفاصل
ارضا گردد (رابطهی .)8
2

] ) Minimize [Cost Function= ∑6j=1 ∑ni=1 Mij (1-gi
Mij =√M2xij +M2yij +M2zij
∑ni=1 gi .Mxi =Mx , ∑ni=1 gi .Myi =My ,
∑ni=1 gi .Mzi =Mz ,
≥gi ≥0.5.ai

1

ai

RA, EO, IO, ICPT, LGPT, MF:
other muscle: gi ≥0

() 8

در این روش برخالف روش قبلی ،تابع بهینهسازی در تمامی
سطوح کمینه میگردد .در رابطهی ( ai ،)8نسبت فعالیت عضله
در تمرین مورد نظر به ماکزیمم فعالیت عضلهی -iام و ،Mxij
 Myijو  Mzijگشتاور عضلهی -iام را حول مفصل -jام در راستای
 y ،xو  zنشان میدهند .همچنین به منظور کمینهسازی میزان
تغییرات نیروی عضالت نسبت به دادههای الکترومایوگرافی ،حد
پایین ضریب تصحیح برای عضالت گلوبال و مولتیفیدوس برابر
با نصف میزان فعالیت آنها در نظر گرفته شده است .البته با
مقایسهی این شرط با شرط مقالهی چلویکی ] ،[40تفاوت
چندانی در نیروی عضالت (به استثنای تمرینات ایستاده)
مشاهده نشده است.
 -3-۴-2روش دوم ترکیبی الکترومایوگرافی و بهینه-
سازی برای چند مفصل []23
این روش نیز مانند روش قبل روی تمامی سطوح اجرا میگردد.
این روش ترکیبی توسط ویگورو [ ]41در سال  4004برای به
)MEMGAO (Multi-Joint EMG Assisted Optimization

دست آوردن نیروی عضالت دست مورد استفاده قرار گرفته است
(رابطهی .)50
) )2

Fi

(Minimize (Cost Function= ∑6i=1

PCASi

)∑ni=1 ri ×Fi =M (a
RMS_EMGm
= nEMGm
)(b
RMS_EMGm max

()50

)0≤Fm EMG ≤σmax .PCSAm (c
)(1-μ)Fm EMG <Fm <(1+μ)Fm EMG (d

در رابطهی ( RMS_EMGm ،)50سیگنال هموارشدهی عضلهی
-mام در یک فعالیت مورد نظر RMS_EMGm max ،سیگنال
هموارشدهی عضلهی -mام در ماکزیمم فعالیت آن عضلهσmax ،
حداکثر تنش تولیدشده در قسمت فعال عضله PCSAm ،سطح
مقطع فیزیولوژیک عضله و  μیک ضریب تصحیح با مقداری بین
صفر و یک میباشد که در صورت صفر بودن ،جواب با روشهای
مبتنی بر الکترومایوگرافی یکسان میشود و با حرکت آن به
سمت یک ،به جوابهای مبتنی بر بهینهسازی نزدیک میگردد.
بعد از محاسبهی نیروی عضالت ،با استفاده از زاویهی قرارگیری
مهرهها ،نیروهای فشاری و برشی آنها و فشار داخل دیسک بین
مهرهای محاسبه میگردد .همچنین با قرار دادن نیروی عضالت
در تابع پایداری ،به این پرسش که "آیا نیروی وارد بر ستون
فقرات از نیروی بحرانی تجاوز میکند یا خیر؟" پاسخ داده
میشود .جواب این سوال با عالمت کمیت پایداری ،که
کوچکترین مقدار ویژهی ماتریس پایداری است ،مشخص شده
و از آن برای تخمین حاشیهی پایداری استفاده میگردد.

 -5-2فعالیتهای فیزیکی شبیهسازی شده
فعالیتهای انجام شده در این پژوهش مطابق جدول ( )5به دو
دستهی فعالیتها در حالتهای ایستاده و فلکشن تقسیمبندی
میشود .قسمت اول که مربوط به فعالیتهای ایستاده است به
سه بخش تقسیم میگردد که عبارتند از:
الف) حالت ایستاده که در آن دستها موازی و چسبیده به بدن
قرار دارند
ب) حالت ایستاده بههمراه بار  4/58کیلوگرمی که در فاصلهی
 45و  55سانتیمتری از مهرهی ساکروم قرار گرفته است .حالتی
که بار در فاصلهی  55سانتیمتری قرار دارد ،به علت بازوی
گشتاور باال ،فعالیت سختی به شمار میآید که توسط تمامی
افراد قابل اجرا نمیباشد.
ج) این نوع فعالیتها بیشتر برای سنجش پایداری ستون فقرات
استفاده میشود .بهگونهایکه فاصلهی افقی بار تا مهرهی ساکروم

5
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 10سانتیمتر بوده و ثابت باقی میماند ،اما ارتفاع بار از زمین
به عنوان پارامتر متغیر در نظر گرفته میشود .به گونهای که در
این قسمت از پژوهش ،از  8ارتفاع  550 ،540 ،80و 540
سانتیمتر استفاده گردیده است.
در حرکات فلکشن ،فرد از فاز ایستاده خارج شده و شروع به
خم شدن در دامنهی  0تا  80درجه در صفحهی ساجیتال با
گامهای  50درجهای میکند .همچنین طی فاز فلکشن ،از فرد
خواسته میشود که مفصل زانوی خود را تکان ندهد.
الزم به ذکر است که دادههای الکترومایوگرافی مورد نیاز جهت
محاسبات نیروی عضالت در فعالیتهای مذکور ،از مطالعهی
گنیون و همکاران ] [45اتخاذ شده است.
جدول ( -)1فعالیتهای شبیهسازی شده در مدل ][41
فعالیت
ایستاده

دستها
موازی در
طرفین

فعالیت بدون بار
در دست

فعالیت با بار در دست

فلکشن باالتنه

بار نزدیک و
بار دور

بار در ارتفاعهای
متفاوت

اعمال فلکشن
 50تا  40درجه
در فواصل 50
درجهای

بار 4/58
در فواصل 45
و  cm 55از
ساکروم

بار  Kg 50در
ارتفاعهای ،80
 550 ،540و
cm 540

Kg

 -3یافتهها و بحث

نتایج مربوط به فشار وارد بر دیسک بین مهرهای با استفاده از
 8روش مختلف به دست آمد .این روشها شامل دو روش
ترکیبی چندمفصلی ،یک روش ترکیبی تکمفصلی و روش
مبتنی بر بهینهسازی (مجموع مکعب تنش عضالت) میباشند.
شرط پایداری نیز در شکل ( )5نشان داده شده است .زاویهی
دیسک  L4-L5نسبت به افق 4 ،درجه در نظر گرفته شده []48
و سطح مقطع دیسک برابر با  5/54سانتیمتر مربع فرض شده
است ،اما تنها قسمتی از سطح مقطع دیسک در ایجاد فشار در
آن نقش دارد .پژوهشها نشان میدهد که سطح مقطع موثر
دیسک در حدود  %44درصد سطح مقطع ظاهری آن میباشد.
بنابراین جهت به دست آوردن فشار وارد بر دیسک ،L4-L5
نیروی عمودی وارد بر آن بر سطح مقطع موثر دیسک تقسیم
میشود [.]44 ,45
مطالعات معدودی جهت اندازهگیری نیروی فشاری وارد بر
دیسک در محیط آزمایشگاهی انجام شده است ] .[44 ،4در این
گونه روشها ،فشار داخل دیسک از طریق یک فشارسنج سوزنی
که وارد دیسک میشود ،اندازهگیری شده است .ویلکه و
همکارانش [ ]8،44فشار داخل دیسک  L4-L5را در موقعیتهای
مختلف اندازهگیری کردهاند که نتایج کار آنها جهت مقایسه در
شکلهای ( )4و ( )8آورده شده است.
مطابق شکل ( ،)4در موقعیت ایستاده ،به علت سبک بودن
فعالیت و نزدیک بودن نیروهای فشاری در روشهای مختلف،
میزان فشار داخل دیسک بین مهرهای در این روشها به هم
نزدیک است ،اما با سنگینتر شدن فعالیت ،به علت تفاوت در
نیروهای فشاری ،این مقادیر تفاوت قابل توجهی با هم پیدا
میکنند .بیشینهی این تغییرات در فعالیت بار دور دیده میشود.
Optimizatio
n
Cholewiki

3.5
3

L4-L5 intradiscal Pressure
)(MPa

در این بخش نتایج و تحلیلهای مرتبط ارائه شده است .این
نتایج میتواند مورد استفادهی فیزیوتراپها ،متخصصان
توانبخشی ،ورزشکاران و غیره واقع شود .همچنین به دلیل
عدم امکان اندازهگیری نیروی عضالت و عدم امکان اندازهگیری
مستقیم نیروهای فشاری و برشی وارد بر ستون مهرهها ،استفاده
از یک مدل بیومکانیکی امری ضروری به نظر میرسد .تا کنون
مدلهای مختلفی جهت به دست آوردن نیروی عضالت و
نیروهای وارد بر ستون مهرهها ارائه شده است که در بخش مرور
مقاالت ،انواع مدلها و معایب و مزایای آنها به تفصیل توضیح
داده شده است .بنابراین در این پژوهش از روشهای ترکیبی که
نسبت به سایر روشها دارای برتری میباشند ،استفاده گردیده
و نتایج روشهای ترکیبی نیز با یکدیگر مقایسه شده است.
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2.5

Gagnon

2

1.5
1

0.5
0

 -1-3نیروهای کمری در حالت ایستاده
سه وضعیت ایستاده بدون بار در دست ،ایستاده با بار 4/58
کیلوگرمی در فاصلهی  45سانتیمتری از مفصل  L5-S1و
ایستاده با بار  4/58کیلوگرمی در فاصلهی  55سانتیمتری از
مفصل  L5-S1انتخاب ،و در نرمافزار شبیهسازی شده است.

)19.8 (Kg
away

)19.8 (Kg
close

Standing
posture

Task
شکل ( -)2مقایسهی فشار داخل دیسک  L4-L5در روشهای
مختلف با مقادیر آزمایشگاهی اندازهگیری شده توسط ویلکه در
ارتفاعات مختلف ][44 ،8
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 -2-3نیروی عضالت و دیسک کمری در فلکشن
در این بخش ،نیروی عضالت کمری که متشکل از عضالت
گلوبال (سرتاسری) و لوکال (موضعی) میباشد ،نشان داده شده
است .شکل ( )1مجموع نیروی بخش فعال و کل فاسیکل سینه-
ای عضلهی النجیسیموس ( )LGرا به کمک روشهای ترکیبی
تکمفصلی ،چند مفصلی و بهینهسازی نشان میدهد.

همچنین ،تفاوت موجود بین روش بهینهسازی و سایر روشها
(که ترکیبی هستند) سبب جابهجا شدن قلهی نمودار نیروی
بخش فعال این روش به سمت راست گردیده است .این موضوع
نشان دهندهی تغییر در مدت زمان به کارگیری عضالت در
روش بهینهسازی نسبت به سایر روشها میباشد.
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)Thorax flexion (deg
شکل ( -)۴نیروی فشاری وارد بر دیسک  L5-S1در حرکت فلکشن
برای مدلهای مختلف

مطابق شکل ( ،)8از آنجا که نیروی فشاری مهره تا حدودی
بیانگر تاثیر مجموع برآیند نیروهای عضالنی هستند ،به دلیل
نزدیک بودن مجموع این نیروها در روشهای مختلف ،نیروهای
فشاری نیز روند مشابهی دارند.
دستهای دیگر از تحقیقات ،از قبیل ارجمند ] [55و شیرازیعدل
] ،[54نیروی برشی را به عنوان عاملی خطرناک در تخریب
دیسک بین مهرهای  L5-S1گزارش کرده و نقش این نیرو را در
ناهنجاریهای ستون فقرات بیشتر از نیروی فشاری میدانند.
از اینرو در شکل ( ،)5نیروی برشی وارد بر دیسک  L5-S1در
زوایای مختلف فلکشن نمایش داده شده است.
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شکل ( -)3نیروی بخش فعال (نمودار اول) و کل (نمودار دوم)
فاسیکل سینهای عضلهی النجیسیموس ( )LGبر حسب زاویهی
فلکشن در روشهای بهینهسازی و ترکیبی
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نیروی هر عضله از دو قسمت فعال و غیرفعال تشکیل شده است.
مطابق شکل ( )1با افزایش زاویهی فلکشن ،به علت افزایش طول
کشیدگی عضالت ،پدیدهی "استراحت" در آنها رخ داده ،از
میزان نیروی بخش فعال کاسته شده و به نیروی بخش غیرفعال
عضله افزوده میشود .اما میزان نیروی کل عضله همچنان رو به
افزایش است .به دلیل عدم تحمل نیروی فشاری توسط عضالت
شکمی ،نیروی غیرفعال برابر با صفر و نیروی کل عضله برابر با
نیروی فعال آن میباشد.

مقدار نیروی فشاری دیسکها همواره معیاری برای سنجش
میزان آسیب آنها بوده است .از اینرو نیروی فشاری دیسک
بین مهرهای در حرکت فلکشن برای مدلهای مختلف به دست
آمده است .در شکل ( ،)8نیروی فشاری وارد بر مفصل L5-S1
در چهار روش مختلف نشان داده شده است.

0

)Thorax flexion (deg
شکل ( -)5نیروی برشی وارد بر دیسک  L5-S1در حرکت فلکشن
برای مدلهای مختلف

از آنجا که نیروهای برشی نیز مانند نیروهای فشاری نمایانگر
برآیند نیروهای عضالنی هستند ،بنابراین این نیروها نیز روند
مشابهی در روشهای مختلف نسبت به هم دارند.
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 -3-3کمیت پایداری
با استفاده از کوچکترین مقدار ویژهی ماتریس هسین ،میتوان
به پایدار بودن فعالیتهایی که در آنها عضالت نیروی بیشتری
دارند پی برد.

در ضمن با افزایش ارتفاع ،اگرچه بازوی گشتاور عضالنی ثابت
مانده و انتظار میرود که نیروهای عضالنی (با یا بدون لحاظ
کردن پایداری) یکسان باشند ،اما با افزایش سطح بار ،میزان
انرژی پتانسیل تغییر کرده و این موضوع روی سهم ماتریس
هسین بار خارجی تاثیر میگذارد .بنابراین با افزایش ارتفاع
شاخص پایداری افزایش پیدا میکند.
جدول ( -)2شاخص پایداری در روشها و ارتفاعهای مختلف بار
بر حسب ()N.m
روش

ارتفاع
(80)cm

ارتفاع
(540)cm

ارتفاع
(550)cm

ارتفاع
(540)cm

Optimization

0/0005

0

0

0/0004

Cholewiki
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-4180

-54400

-45400

Gagnon

-184

408

5540

8040

Vigouroux

5840

1140

1540

8150

شکل ( )4نیز شاخص پایداری را در زوایای مختلف از فلکشن
تنه نشان میدهد .در فعالیتهای سبک مانند فعالیت ایستاده و
یا زوایای فلکشن پایین ،به علت عدم نیاز به نیروهای
آنتاگونیست و نیز پایین بودن سهم نیروهای عضالنی ،مقادیر
درایههای ماتریس هسین کاهش مییابد .این موضوع سبب
کاهش پایداری در فعالیتهای سبک و حتی منفی شدن
شاخص پایداری میگردد.
با افزایش زاویهی فلکشن ،اگرچه سطح انرژی پتانسیل سیستم
به علت کاهش ارتفاع ،پایین میآید ،اما به دلیل نزدیک شدن
عضالت به سطوح مفصلی ،از بازوی گشتاور آنها کاسته شده و
نیروهای عضالنی افزایش پیدا میکنند .این موضوع ،بزرگ شدن

ماتریس هسین نیروهای عضالنی را به همراه داشته که تا
حدودی تاثیر کاهشی ماتریس هسین بار خارجی را جبران کرده
و در نتیجه شاخص پایداری افزایش پیدا میکند.
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در جدول ( )4نتایج مربوط به شاخص پایداری در هر  8فعالیت
(بار در ارتفاعات متفاوت) با استفاده از  8روش مذکور استخراج
و نمایش شده است .با افزایش ارتفاع بار ،به علت سنگین شدن
فعالیتها ،نیروی تولیدشده توسط عضالت و همچنین میزان
پایداری عضالت ،افزایش مییابد .دلیل منفی بودن کمیت
پایداری در روش چلویکی ،ارضای معادالت تعادل تنها در یک
سطح مفصلی است .این موضوع سبب کاسته شدن نیروهای
عضالنی و در نتیجه کاهش اندازهی ماتریس هسین میشود.

158

-15000

شکل ( -)6شاخص پایداری در روشها و زوایای مختلف
فلکشن تنه

 -۴-3مقایسهی روشهای مختلف ارائه شده
از آنجا که متغیر مورد نظر برای بهینهسازی ،مجموع نیروهای
فعال و غیرفعال هر عضله است و حتی در قیود نامساوی
روشهای مختلف یاد شده نیز مشاهده میگردد (به عنوان مثال
در روش ویگورو) متغیر مورد نظر برای بهینهسازی که نیروی
کل عضله است ،دارای قید نامساوی مشخصی میباشد .به عالوه،
اهمیت نیروی عضالت گلوبال (سرتاسری) در نیروهای فشاری
وارد بر مفاصل مهرهای ،بیشتر از عضالت لوکال (موضعی) است.
از آنجا که نیروهای فشاری در محاسبهی فشار داخل دیسک
بین مهرهای به عنوان یک پارامتر سنجش ریسکپذیری دخیل
هستند ،لذا مجموع نیروی عضالت گلوبال در روشهای مختلف
در شکل ( )4مقایسه شده است .مجموع نیروی عضالت گلوبال
در روش بهینهسازی ،میزان بیشتری را نسبت به سایر روشها
به خود اختصاص میدهند .شکل ( )4نیز نیروی فشاری مفصل
 L5-S1را در فعالیتها و روشهای مختلف نشان میدهد.
مطابق شکل ( ،)4همانطور که قبال توضیح داده شد ،به دلیل
آن که معادالت تعادل در روش چلویکی تنها در یک سطح
مفصلی ارضا میشود ،بنابراین نیروهای آن در مقایسه با سایر
روشها از مقادیر کمتری برخوردار هستند .همچنین از آنجا
که روش بهینهسازی تنها سهم سطح مقطع و بازوی گشتاور را
در توزیع نیروهای عضالنی لحاظ میکند ،این روش به علت عدم
در نظر گرفتن سطح فعالیت ،نیروهای عضالنی بیشتری را برای
عضالت گلوبال ،که نزدیک به ستون مهرهها هستند ،پیشبینی
میکند.
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Compression at L5-S1
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Optimiztion
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افزایش زاویهی فلکشن ،این مقدار در روش گنیون بیشتر از
سایر روشها میباشد .علت این امر بزرگتر بودن کران باالی
قیود نامساوی بهینهسازی برای متغیرهای بهینهسازی (ضریب
تصحیح نیروی عضالت گلوبال) میباشد .همانطور که در
رابطهی ( )8مشاهده میشود ،این مقدار کران باالی ضریب
تصحیح ،برابر با معکوس فعالیت 4عضالت گلوبال در نظر گرفته
شده است که برخالف روش ویگورو که مقداری بین  0و  5دارد
(البته در بعضی موارد به علت واگرا شدن مساله از این محدوده
فراتر میرود) ،مقدار بزرگتری را به خود اختصاص میدهد.
بنابراین از آنجا که در محاسبهی نیروی عضالت ،این ضریب
در سطح مقطع و فعالیت عضالنی ضرب میشود ،موجب بزرگتر
شدن نیروی عضالت و در نتیجه افزایش نیروهای مفصلی
میگردد.
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Vigouroux
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شکل ( -)8نیروی فشاری

وارد بر مفصل L5-S1

0.5
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مطابق شکل ( ،)4نیروی فشاری در تمامی روشها و در تمامی
فعالیتها ،به غیر از فعالیتهای سنگین ،مقادیری نزدیک به هم
دارد .علت بزرگ بودن نیرو در روش چلویکی ارضا شدن
معادالت تعادل در یک سطح مفصلی ( )L5/S1است و چون در
این سطح مفصلی عضالت گلوبال  ICPTو  LGPTبازوی
گشتاوری کمتری نسبت به سطح مفصلی مذکور دارند ،بنابراین
این عضالت بیشترین نیروهای عضالنی را به خود اختصاص
میدهند .از آنجا که عضالت گلوبال نقش بیشتری در تولید
نیروی فشاری دارند ،بنابراین روش چلویکی نیروی فشاری
بیشتری را تولید میکند .علت بزرگ بودن نیروی فشاری در
روش ویگورو در فعالیت ارتفاع  80و  540سانتیمتر ،عدم
ارضای قیود تعادل به ازای ضریب تصحیح  μبین  0و  5است.
زیرا به ازای  μبین  0و  ،5قیود تعادل ارضا نشده ،اما در  μاین
قیود ارضا میشوند که این موضوع سبب بزرگ شدن نیروهای
فشاری مفصلی در این روش میگردد.
همانطور که در شکل ( )8مشاهده میشود ،به ازای زوایای
فلکشن کوچک (کوچکتر از  80درجه) تمامی روشها مقادیر
فشار درون دیسکی 5یکسانی را پیشبینی میکنند ،اما با
Intradiscal Pressure
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)Thorax Flexion (deg
شکل ( -)9مقایسهی فشار داخل دیسک  L4-L5در روشهای
مختلف ،با مقادیر آزمایشگاهی اندازهگیری شده توسط ویلکه در
زوایای مختلف فلکشن تنه ][44 ،8

 -۴نتیجهگیری
 -1-۴نیرو و فشار دیسک بین مهرهای
با ازدیاد نیرو در عضالت ،نیروی فشاری و فشار داخل دیسک
بین مهرهای نیز افزایش مییابد .همانطور که در شکلهای ()4
و ( )4مشاهده میشود ،با افزایش فاصلهی بار از بدن و ارتفاع
آن از زمین ،میزان نیروی وارد بر دیسک  L4-L5زیاد میشود
که این امر احتمال آسیب دیدن بافتها و به دنبال آن کمردرد
را افزایش میدهد .همچنین با وجود اختالف قابل مالحظهای
که بین نیروهای عضالت در روشهای مختلف ترکیبی
چندمفصلی وجود دارد ،مقادیر نیروی وارد برستون مهرهها در
روشهای ترکیبی چندمفصلی نسبتا به یکدیگر نزدیک است
(شکلهای  5 ،8و .)4
Activity

4
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فشار داخل دیسک بین مهرهای نیز در دیسک  L4-L5در چهار
فعالیت بیومکانیکی با یکدیگر مقایسه شده و سپس برای
صحتسنجی این دادهها از روش آزمایشگاهی ویلکه []44 ،8
بهره گرفته شده است .با افزایش فاصلهی بار ،میزان فشار وارد
بر دیسک بین مهرهای  L4-L5از مقادیر ()54/5-15/5
مگاپاسکال در بار نزدیک ،به ( )54/4-5/1مگاپاسکال در بار دور
جهش مییابند .همچنین مطابق شکل ( )8مقادیر فشار داخل
دیسک روشهای به کار رفته در مدل ،تطابق مطلوبی با نتایج
آزمایشگاهی ویلکه [ ،]44 ،8به خصوص تا زاویهی فلکشن 80
درجه دارند .محدودهی کلی نتایج فشار درون دیسکی در
روشهای مختلف بین  1/0تا  4/5مگاپاسکال میباشد.
با توجه به اینکه نیروهای متعادلکنندهی کمر در فلکشنهای
کم دا رای پایداری کافی نیستند ،میزان پارامتر پایداری مطابق
شکل ( )4در این زوایا منفی میباشد .اما با افزایش زاویهی
فلکشن ،این مقدار روند صعودی به خود میگیرد.

 -2-۴نیروی عضالت
در تمام روشهای مذکور ،الگوی نیروی عضالت در بخش فعال
و غیرفعال مشابه یکدیگر میباشد .بهگونهایکه با افزایش زاویه-
ی فلکشن به علت کشیدگی عضالت ،سهم بخش غیرفعال در
مقایسه با بخش فعال در خنثی کردن گشتاور خارجی ،به طور
قابل توجهی بیشتر میشود (شکل  .)1همچنین با وجود
یکسان بودن بار خارجی و وزن باالتنه در روشهای مختلف،
نحوهی توزیع نیرو بین عضالت ،به دلیل استفاده از الگوریتمهای
حل گوناگون ،با هم تفاوت دارند (شکل .)4

 -3-۴معایب و محدودیتهای پژوهش
از معایب این پژوهش ،میتوان به در نظر گرفتن رفتار یکسان
نیرو-جابهجایی و گشتاور-زاویه برای تمامی عضالت و لیگامانها
اشاره کرد .اگرچه الگوی کلی رفتار نیرو-جابهجایی برای عضالت
مختلف یکسان است ،اما از لحاظ مقادیر کمی به طور قابل
توجهی متفاوت میباشد .به عالوه ،در زوایای فلکشن کوچک،
به علت کشش اندک عضالت ،سهم بخش غیرفعال عظله کمتر
است .با افزایش زاویهی فلکشن ،از سهم بخش فعال کاسته شده
و به بخش غیرفعال افزوده میشود .این موضوع خود را در
مجموع نقش این دو بخش برای محاسبهی نیروی کل نشان
میدهد ،به گونهای که تغییر منحنی نیرو-جابهجایی برای بخش
غیرفعال عضالت ،موجب تغییر در نحوهی به کارگیری نیروی
عضالت میگردد .ایراد دیگر موجود در این پژوهش ،در نظر
گرفتن مرکز آنی دوران ثابت ،حین انجام فعالیت میباشد ،به
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گونهای که با جابهجایی این نقطه در جهت عقبی (جلویی)
ستون فقرات ،میزان نیروی عضالت کمری به ازای بار خارجی
یکسان افزایش (کاهش) مییابد ،که این موضوع تاثیر خود را
در نیروهای مفصلی آشکار میسازد ] .[15 ،10 ،48ایراد دیگر،
عدم اندازهگیری غیرتهاجمی فعالیت عضالت عمقی (مانند
مولتیفیدوس) است .در این پژوهش برای به دست آوردن سطح
فعالیت این عضالت ،از رابطهی سینرژی (هماهنگی) برای
برقراری ارتباط میان سطح فعالیت این عضالت با سایر عضالت
سطحی بهره گرفته شده است ] ،[44چرا که جهت ثبت سیگنال
الکترومایوگرافی از عضالت مذکور ،به الکترودهای سوزنی نیاز
میباشد که یک روش تهاجمی به شمار میرود.

 -۴-۴آیندهنگری
یکی از اهداف مورد نظر برای ادامهی این پژوهش در آینده،
ارتقای مدل از حالت شبهاستاتیکی به حالت دینامیکی است که
با انجام اینکار معادالت حاکم از حالت تعادلی به حالت
دینامیکی تبدیل میگردند .در ضمن ،به منظور تخمین دقیق
نیروی عضالت ،مانند مدل هیل ،تالش میشود تا ضرایب تغییر
طول و سرعت نیز به مدل اضافه شوند.
به عالوه ،پیشنهاد میشود که در مطالعات آتی ،از مدلهای
کاملتر عضله ،مانند هاکسلی و زهلک ،استفاده گردد ،تا تاثیر
غلظت یونهای انتقالی ،مانند کلسیم ،و تاثیر ارتباط پل عرضی
بین میوفیالمانهای اکتین و میوزین نیز در تولید نیروی فعال
عضله در نظر گرفته شود .پارامترهای مربوط در این مدلها
میتوانند جداگانه برای عضالت مختلف بررسی و لحاظ گردند.
همچنین به منظور تخمین دقیقتر نیروی عضالت عمقی
پیشنهاد میگردد تا از الکترودهای سوزنی جهت ثبت سیگنال
الکترومایوگرافی استفاده شود.
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