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Abstract
Introduction: In order to make a hole on the bone cortex, especially, in the tumors of body in
order to do biopsy and curettage creating a hole circularly is routinely recommended. In
evaluating resources and references for obtaining documentation based on prioritizing circular
holes in bending load and pressure, no positive evidence was observed. For this purpose, two
methods of software analysis and force test experiments were used.
Material and Methods: Different forms of holes with an equal amount of area were created on
40 femur rabbit bones under the pressure and bending forces of a hydraulic system in laboratory.
The required bending force was calculated by the computer. At the same time, the software
analysis of the simulation experiment under the ANSYS system were conducted by the University
of Biomechanical Research Team.
Results: The results of the software analysis under the ANSYS system revealed that in pressure
and bending load, there was no significant difference in the amount of strength remained in the
bone in the presence of a circular hole and other shapes of holes, such as Trapezoid.
Conclusion: The amount of decreased strength in a circular hole did not have a significant
difference with regard to none-circular shapes such as trapezoidal. It can be said that other factors
such as the type of loading were more effective in decreasing the strength.
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بررسی نرمافزاری اثر بیومکانیکال اشکال هندسی پنجره ایجادشده در کورتکس فمور

انتشار آنالین1۵9۹/۵/1 :

چکیده
مقدمه :بهطور متداول ،در جراحیها برای ایجاد حفره بر روی کورتکس استخوان بهخصوص در تومورهای اندام جهت بیوپسی و
کورتاژ ،توصیه به ایجاد حفره به شکل دایره گردیده است؛ در ارزیابیها در مراجع و منابع جهت به دست آوردن مستندات مبتنی بر
ارجحیت شکل دایره در بارگذاری خمش و فشار هیچ گونه یافته مثبتی نیافتیم .در این راستا با دو روش تجزیه و تحلیل نرمافزاری
و انجام آزمایشهای ایجاد نیرو در آزمایشگاه ،به تحلیل و بررسی موضوع پرداختیم.
مواد و روشها :بر روی  4۱عدد استخوان فمور خرگوش حفرههایی با اشکال مختلف و مساحت یکسان ایجادشد و در آزمایشگاه
توسط دستگاه هیدرولیک تحت نیروهای خمش و فشار قرار گرفت و نیروی الزم جهت ایجاد شکست توسط رایانه اندازهگیری شد.
همزمان تحلیل نرمافزاری آزمایش شبیهسازیشده تحت سیستم  ANSYSتوسط تیم تحقیقاتی بیومکانیک دانشگاه صنعتی انجام
گرفت.
نتایج :در نتایج بهدستآمده از تحلیل نرمافزاری تحت سیستم  ،ANSYSدر بارگذاری خمش و فشار ،تفاوت معنیداری در میزان
استحکام باقیمانده از استخوان در حضور حفره ی دایره ای شکل و برخی اشکال نظیر ذوزنقه دیده نشد.
نتیجهگیری :میزان کاهش استحکام استخوان در حفره ی دایره ای شکل با برخی از اشکال غیر مدور مانند ذوزنقه تفاوت معنیداری
نداشته و عوامل دیگری به غیراز گرد بودن حفره ازجمله نوع بارگذاری در این کاهش استحکام مؤثر می باشد.
واژههای کلیدی :کورتکس فمور ،بیومکانیکان ،استخوان
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اصوالً استخوانها ازلحاظ اندازه و شکل به چهار دسته
تقسیم میشوند :استخوانهای بلند ،کوتاه ،پهن و نامنظم (.)1
استخوانهای بلند بیشتر در اعضای دستوپا یافت میشوند و
هرکدام شامل یک شفت و دو انتها میباشند .بافت استخوان بلند
دیالیز نامیده میشود و تقریباً استوانهای شکل میباشد که فضای
خالی درونمرکز استوانه ای کانال مدوالری نام دارد.
استخوانهای متعلق به این گروه کالویکل ،هومروس ،رادیوس،
اولنا ،فمور ،تیبیا ،فیبوال ،متاکارپ ،متاتارس و فاالنکس میباشند.
در موقعیتهایی که نیاز به استحکام و اتصال با حرکتهای
محدود است ،استخوانهای کوتاه قرار دارند .استخوانهای
کارپال ،تارسال ،پاتال و استخوانهای سزاموئید که از روی مفصل
عبور میکنند متعلق به این گروه میباشند (.)1
در محلهایی که عضله اتصال به سطوح پهن وجود دارد و
نقش استخوان در آن محافظت از بافت است ،استخوانهای پهن
دیده میشود که استخوانهای جمجمه ،اسکاپوال ،استرنوم و دنده
از این دستهاند .استخوانهای نامنظم استخوانهایی هستند که
نمیتوانند در زیرمجموعه سه دسته گفتهشده قرار گیرند ،مثل
استخوانهای ستون فقرات و خاجی که در هیچکدام از
دستهبندیهای باال قرار نمیگیرند (.)2
در اغلب اعمال جراحی ارتوپدی در مواردی همانند
عفونتها ،تومورها و التهابات ،برای تشخیص و یا درمان ،نیاز به
ایجاد یک حفره درکورتکس استخوانهای بلند است .اغلب این
ویندوها جهت درناژ استئومیلیت حاد یا مزمن و یا تشخیص و
کورتاژ ضایعات نئوپالستیک و ضایعات خوشخیم استخوانی
میباشد ( .)۵این نوع جراحی میتواند بروی استحکام استخوان
تأثیر گذاشته و مقاومت اجرا در برابر نیروهای وارده را کاهش داده
و باعث افزایش ریسک شکستگی پاتولوژیک در استخوان شود.
این موضوع عالوه بر ایجاد موربیدیتی باعث تحمیل درمانها و
جراحیهای بیشتر و حتی در مواردی باعث تغیر روش درمانی از
یک جراحی محدود به آمپوتاسیون وسیع میگردد (.)4 ،۵
در متون جراحی استخوان ،در صورت لزوم ،ایجاد حفرههای
مدور بر روی کورتکس توصیه شده است ( .)۹ولی در بررسی
مقاالت ،اثر شکل حفره بر استحکام باقیمانده ی استخوان ،یکی
از چالشها میباشد ( .)9-۱بر اساس بررسیهای ما تاکنون در
مورد حفرههای ایجادشده در کورتکس در اشکال گوشهدار مانند
مربع ،مثلث و ذوزنقهای شکل در مقابل اشکالی با لبههای گرد
مانند دایره و اثرات آن بر استحکام استخوان و مقاومت در برابر
شکستگی در هنگام ایجاد نیروی خمش یا فشار ،هیچ گونه
تحقیقی انجامنشده است.

این مطالعه از نوع بررسی تجربی مدل حیوانی است که در
سال  1۵94صورت پذیرفت .جامعه پژوهش شامل استخوان فمور
خرگوش نر نژاد نیوزلندی با وزن حدود  2کیلوگرم بود که با
استفاده از مطالعات حجم نمونه  4۱موردنظر قرار گرفت.
با همکاری اساتید بیومکانیک مرکز تحقیقات دانشگاه
امیرکبیر ،بررسی مدلینگ کامپیوتری بارگذاری استخوان فمور با
فرض دیفکت استخوانی بهصورت مربع ،مثلث ،دایره و ذوزنقه با
مساحت یکسان و در نقطهای یکسان در وسط دیافیز توسط تیم
تحقیقاتی آن مرکز انجام شد و همزمان تعداد  4۱عدد استخوان
فمور از خرگوشهای نر نیوزلندی با وزن حدود  2کیلوگرم که
تحت آتانازی قرارگرفته بودند ،بالفاصله با جدا کردن اندام و
سپس جداسازی تمام بافتهای نرم از استخوان تهیه گردید،
سپس نمونهها شمارهگذاری شد و قطر میدشفت و طول
استخوانها بهوسیلهی کولیس از پروگزیمال فمور تا انتهای
کندیل اندازهگیری و ثبت شد .وزن استخوانها نیز با ترازوی
دیجیتال اندازهگیری و ثبت گردید .سپس نمونهها به چهار گروه
ده عددی تقسیم و پس از قرارگیری در کیسه پالستیکی دربسته
در دمای  -2۱درجه سانتی گراد پایه نگهداری شدند.
جهت دقت در اندازه ،شکل و محل دیفکت های کورتیکال،
چهار شابلون فلزی از جنس ورق آهن به ضخامت mm ۵و عرض
mm ۳هصورت  Lشکل طوری طراحی و تهیه شد که در
نقطهای یکسان در حدود وسط دیافیز ،اشکال دایره ،مثلث ،مربع
و ذوزنقه در مساحت یکسان بهوسیله ی دستگاه  CNCبا دقت
باال ایجاد گردید.
جهت ایجاد حفرهها بر روی سطح کورتکس،نمونهها به
کمک میکروفرز و فرز ظریف ،اشکال هندسی موردنظر بهصورت
یکشکل در هر گروه و با مساحت یکسان و در نقطهای یکسان
در تمام نمونهها ایجاد شد .قطر این اشکال در بلندترین قطر حدود
 %۹۱قطر استخوان در مید شفت بود .همچنین در ایجاد لبهها
دقت فراوان جهت ایجاد لبهای صاف و عمود بر کورتکس بدون
ایجاد ترکخوردگی صورت گرفت بهطوریکه قطعه ی استخوان
جداشده از هر نمونه بهصورت یکتکه از کورتکس جدا شد.
برای انجام آزمایشهای فشار ،انتهای دیستال و پروگزیمال
نیمی از نمونههای هر گروه شکلی بافاصله ی یکسان از مرکز
شکل بهصورت کامالً صاف و عمود بر محور استخوان بریده شد.
جهت ایجاد تکیهگاه و اعمال نیروی کامالً عمود بر محور ،دو
استوانهی فلزی که در مرکز آنها سوراخ یکطرفهای بهاندازه
قطر دیافیز ایجادشده بود ساخته شد .در این پژوهش مساحت
حفرهها برابر میباشد.
برای انجام آزمایشهای بیومکانیک تعیین استحکام و
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نتایج
میزان نیروهای بهدستآمده برای هر نوع حفره و بارگذاری
در جدول زیر فهرست شده است.
جدول  .۱نتایج بارگذاری تحت نرمافزار در دو حالت خمش و فشار
(=Nنیوتون)
Compression
3PBending
471N
455N
366N
609N

1042N
1595N
1438N
2130N

Square
Circle
Triangle
Trapezoid

در بیشتر بارگذاریها (فشار و خمش) ،استخوان با حفرهی
ذوزنقهای بار بیشتری را تحمل کرد .الزم به ذکر است که
قاعدههای ذوزنقه باید موازی با محور اصلی استخوان فمور باشند.
پس از حفرهی ذوزنقهای ،حفرهی دایرهای  ،قابلیت تحمل
بارهای بیشتری را در بارگذاری فشار دارا است .حفرهی مربعی
قابلیت تحمل بار بیشتری را در بارگذاری خمشی نسبت به دیگر
اشکال پس از حفره ذوزنقهای دارد .حداکثر نیروی شکست در
حفره مثلثی شکل از تمام اشکال کمتر بود.
نتایج حاصل از توزیع نیروی وارده و تمرکز تنش با توجه به
شکل هندسی و نوع بارگذاری توسط رایانه بهصورت گرافیکی
نشان داده شد .در این شکلهای گرافیکی نحوه توزیع تنش در
یک استخوان فمور تحت بارگذاری ،باوجود حفرههای به اشکال
دایره،مربع ،مثلث و ذوزنقهای شکل مشاهده میشود.
در شکلهای زیر نمونههای از رسم گرافیکی نحوه توزیع
تنش در نواحی اطراف حفره مشاهده میشود.

شکل  .2حفره مربعی تحت نیروی خمش
* تمرکز تنش باوجود گوشه در شکل حفره در اضالعی که در عرض قرار دارند بیشتر
است.

شکل  .3حفره مثلثی تحت نیروی خمش؛ در حفره مثلثی نقش گوشهها در
تمرکز تنش مشهودتر است.

شکل  .۴حفره ذوزنقهای تحت بارگذاری خمش
در این شکل حفره تنش بهطور وسیعتری توزیعشده و تمرکز ان کمتر است
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شکل  .۱حفره دایرهای تحت نیروی خمش
* تمرکز تنش علیرغم عدم وجود گوشه در قطر عرضی بیشتر است
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بارگذاری فشار و خمش از دستگاه  Santamمتعلق به مرکز
تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله عج استفاده
شد و از هر گروه شکلی نیمی از نمونهها که شامل  ۹نمونه در هر
گروه میشد تحت بارگذاری خمش و نیمه دیگر تحتفشار قرار
دادهشده و حداکثر نیروی الزم جهت ایجاد شکست توسط نرمافزار
سنجیده و ثبت گردید.
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSتحلیل شدند .در آمار
توصیفی از شاخصهای مرکزی و پراکندگی استفاده گردید .در
آمار تحلیلی نیز برای مقایسه ی دادههای کمی بین گروهها از
روش  ANOVAاستفاده شد .جهت تائید نتایج حاصله ،از تست
تعقیبی  Tukeyاستفاده گردید.
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با توجه به اینکه نمونهها از استخوان فمور خرگوشهایی با
نژاد ،سن و وزن یکسان تهیهشده و در شرایط یکسان  -2۱درجه
نگهداری شدهاند و حفرهها به کمک شابلونهای با ابعاد دقیق ،
در نقطه ی ثابت و راستای مشابه و با مساحت یکسان ،باوجود
تفاوت در اشکال ایجادشدهاند ،و همچنین در بررسی آماری
مشخصات بیومتری استخوانها اختالف معناداری وجود نداشت و
احتمال بروز خطا در آزمایشها کاهشیافته است.
این مطالعه در پی آن است که پارامترهای قابل مقایسه ای
را به دست آورد که به ما اجازه میدهند تا تأثیر نوع شکل پنجره
ایجادشده در کورتکس را بر استحکام استخوان بررسی کنیم .ما
در بررسیهای خود تحقیق مشابهی که تأثیر شکل حفره ی
کورتکس بر استحکام استخوان را در برابر نیروی خمش و فشار
بررسی کند نیافتیم.
در این مطالعه ،ما توانایی مقاومت در برابر شکستگی را براثر
اعمال نیروی خمش و فشار در یک استخوان با حفرههایی در
کورتکس به شکل دایره که بهطورمعمول در بیوپسی ها استفاده
میشود و اشکال گوشهدار مانند مربع ،مثلث و ذوزنقه را بررسی
نمودیم .این مطالعه ،هم بهصورت تحلیل نرمافزاری توسط مرکز
فناوریهای دانشگاه امیرکبیر و هم بهصورت آزمایشگاهی انجام
شد .باقی ماندن بیشتر استحکام در حفره ی ذوزنقه بهطورکلی در
هر دو روش مشاهده شد .ولی این برتری در رابطه با بعضی اشکال
و در بارگذاری خاص معنادار بود و در کل اختالف معناداری بین
نیروی شکست این شکل حفره با دایره نبود .
نتایج ما در عدم ارجحیت شکل هندسی خاصی برای حفره
کورتکس در حفظ استحکام استخوان در بین گروههای
موردمطالعه در هنگام بارگذاری خمشی و همچنین عدم وجود
اختالف در بین حفرههای ذوزنقهای با دایره و بین حفرههای
مربع شکل با مثلثی در بارگذاری فشاری ،ازلحاظ ثابت نبودن تأثیر
یکشکل خاص در استحکام استخوان با نتایج آقای Camargo
و  Clarkمطابقت دارد .البته مطالعات مذکور تحت بارگذاری
چرخش انجامشدهاند(.)1۱ ،۱
وجود یک حفره یا پنجره در کورتکس استخوان باعث
کاهش استحکام آن در برابر نیروها و استرسهای وارده میشود.
خط شکستگی همیشه از محل پنجره عبور میکند ( .)11تجمع
استرس در ارتباط با شکل حفره یا تمرکز تنش ،یک فنومن
شناختهشدهای است که بهراحتی میتوان اثر آن را در مواد
ایزوتروپیک و االستیک مشاهده نمود ،ولی بههرحال استخوان
دارای ساختار پیچیدهتری میباشد (.)1۵ ،12
استخوان دارای ساختار هموژن نیست ،وجود ترابکوالهایی
با طراحی خاص و مواد بین آنها باعث بروز ایزوتروپی و
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بحث

االستیسیتی میشود .کورتکس دیافیز استخوان کمپوزیتی
متشکل از دو جزء هیدروکسی آپاتیت ،مادهای با مقاومت باال برای
ایجاد ریژیدیتی و کالژن  ،پروتئینی با خواص االستیسیتی
وپالستیسیتی است (.)14
حال ،با در نظر گرفتن شکل حفره ،تجمع بیشتر استرس
دراشکالی است که تغییرات ناگهانی در خطوط لبههای آن مانند
مثلث دیده میشود .هر چه زاویه حادهتر ،اثر تجمع استرس بیشتر
بوده ،بالطبع کاهش مقاومت استخوان نسبت به استرس افزایش
مییابد (.)14 ،۳
البته فقط گرد بودن گوشههای حفره برای اثر بر استحکام
عامل کافی نمیباشد .در مطالعات تئوریک انجامشده ،ضرایبی را
بهصورت  kبرای هر شکل هندسی محاسبه نمودهاند .بهطور مثال
ضریب شکست مثلث متساویالساقین با ارتفاع موازی محور از
همه اشکال باالتر قرار دارد و درعینحال مربعی با قطر موازی
محور استخوان ،ضریبی کمتر از دایره دارد و در بین این دو شکل
ضریب بیضی قرار میگیرد ( .)9در مطالعات جداگانه  Clarkو
 DeSouzaبیان شد که نسبت طول به عرض حفره عامل
دیگری در استحکام است و  Eliasاین مطلب را با استفاده از
روش المان محدود تائید کرد (.)9 ،۳ ،۱
با توجه به اینکه در یک مساحت یکسان ،عرض شکل
ذوزنقه از طول آن میتواند بیشتر باشد ولی دایره علیرغم گرد
بودن لبهها چنین خصوصیتی ندارد میتوان نتایج را تحلیل نمود.
در ذوزنقه بهطورکلی ،با توجه به تفوق عامل نسبت عرض و طول
به اثر تمرکز تنش ،استحکام آن نسبت به حفره دایره شکل بیشتر
حفظ شد .هرچند این اختالف معنادار نشد ولی در مقایسه دایره با
دیگر اشکال اثر تمرکز تنش عامل مؤثرتری در حفظ مقاومت
بیشتر در این شکل میباشد .آقای  Edgertonبه روش المان
محدود نشان داد که در حفرههای با حدود پنجاهدرصد قطر دیالیز،
استحکام به مقدار زیادی کاهش مییابد که این یافته میتواند
توضیحدهنده ی علت عدم معنادار شدن میزان نیروی الزم برای
شکست در بارگذاری خمش در بین اشکال باشد (.)1۹
به علت ساختار ویژه استخوان ،نامنظمی لبههای حفره و
قطع ترابکوالها ،میتواند بهعنوان یک نقطه تمرکز تنش عمل
نماید و اثر آن را از وجود گوشهها بیشتر نماید .این عامل نیز
میتواند یکی از علل عدم تطابق کامل نتایج مطالعات تئوریک و
آزمودنهای آزمایشگاهی باشد .حذف اثر نامنظمیها در لبههای
اشکال و واقعیتر شدن شرایط آزمایشگاهی نسبت به تئوری با
استفاده از شابلون فلزی دقیق برای هر شکل و استفاده از فرز
ظریف میکروسرجری بهجای استئوتوم  ،دریل ویا اسیالتور  ،و
درنتیجه ایجاد پنجرههایی با لبههای منظمتر ،میتواند جواب
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رحیم نیا و همکاران

متفاوت از شرایط استخوان جسد میباشد و درنتیجه تعمیم این
نتایج در بالین به مطالعات بیشتری نیاز دارد

نتیجهگیری
میزان کاهش استحکام استخوان در حفره ی دایره ای شکل
با بعضی اشکال غیر مدور مانند ذوزنقه تفاوت معنیداری نداشته
و عوامل دیگری به غیر از گرد بودن حفره ازجمله نوع بارگذاری
.در این کاهش استحکام مؤثر است
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تقدیر و تشکر
بدینوسیله از واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان بقیه
اله عج و نیز مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه به دلیل
.همکاری و حمایت انجامشده قدردانی میگردد

سؤال علت تطبیق بیشتر نتایج تئوریکال شبیهسازی و
.آزمایشگاهی در این تحقیق باشد
 اگرچه یک جراح باید در جهت حذف برگ،بهعبارتدیگر
خریدهای دخیل در اثر تجمع استرس مانند زاویههای حاده و
 ولی توجه به،تغییرات ناگهانی در کنارههای حفره تالش کند
ایجاد لبههای گردتر میتواند باعث کاهش اثر بیشتر تجمع
.استرس گردیده و از شکستگی پاتولوژیک پیشگیری نماید
،البته در واکنش به وجود یک حفره یا پنجره درکورتکس
استخوان دارای مقاومتی دینامیک و سازگار با شرایط ایجاد
 محل اناتومیک،استرس ازجمله سن در هنگام بروز استرس
استرس و خصوصیات استرس وارده مثل فرکانس و شدت آن
میباشد و پاسخهای متفاوتی را بسته به هرکدام از شرایط بروز
، به همین علت شرایط استخوان در بدن موجودات.)11( میدهد
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