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مقدمه

یكي از مهم ترین بیماري هاي دستگاه دفع ادرار، ریفالکس جریان ادرار 
در میزناي است. ریفالکس مي تواند باعث انتقال باکتري ها و مواد سمي 
از مثان��ه به لگنچه هاي کلیوي و س��پس به کلیه ه��ا و در نتیجه باعث 
تخریب کلیه و انتش��ار عفونت در بدن ش��ود )1-5(. تحلیل جریان در 
میزناي مي تواند نقش به س��زایي در ش��ناخت این عارضه داشته باشد و 
راه کارهایي براي برطرف کردن این مش��كل، از جمله طراحي ابزارهاي 

کمكي جریان در میزناي و میزناي مصنوعي ارائه کند.
میزناي، مجرایي با عملكرد بس��یار پیچیده اس��ت ک��ه ادرار را از کلیه 
ب��ه مثانه هدای��ت مي کند)6(. ط��ول میزناي در افراد بال��غ حدود 30 

س��انتي متر اس��ت )7-9( و حائز ی��ك روکش ماهیچه ایمي باش��د. این 
روک��ش براي حرک��ت دادن ادرار از کلیه به طرف مثانه، انعطاف پذیري 
میزناي را تغییر مي دهد. این فعالیت هاي ماهیچه اي توس��ط سیس��تم 
عصبي خودکار کنترل مي ش��ود و مانند حرکت دودي ش��كل دستگاه 

گوارش)مري و روده کوچك(عمل مي نماید.
اس��تفاده از مدل هایي که دربردارنده ي ویژگي ه��اي مكانیكي دیواره ي 
میزناي باش��د، ب��ه همراه مدل س��ازي واقعي تري از موج دودي ش��كل 
منتشر شونده و در نظر گرفتن پیچیدگي هاي آناتومیكي میزناي، اهمیت 
بالیني قابل توجهي دارد و با تفسیر دقیق این رفتارها مي توان به نتایج 
و یافته هاي کاربردي در این عرصه دس��ت یافت. بنابراین بایستي مدل 
بنیادي وجود داش��ته باش��د که بتواند رفتار مكانیك��ي بافت میزناي را 

پیش بیني کند.

مجله پزشكي قانوني ایران / دوره  21، شماره 3،  پایيز 94 ،  227-234

پژوهشی



228

مجله پزشكي قانوني ایران / دوره 21، شماره  3،   پایيز 94 

علي رغم رابط��ه ي بالیني و فیزیولوژیكي در قابلی��ت ارتجاعي میزناي، 
اطالع��ات کمتري درب��اره ي عملكرد رفتار مكانیكي ج��داره ي میزناي 
وج��ود دارد. در بی��ن ای��ن مطالع��ات اندک،یین و فان��گ آزمون هاي 
تك محوري را بر نمونه هایي از پس��تانداران متن��وع همچون خرگوش، 
س��گ، خوک و جنین انس��اني انجام دادند و به نتایجي از قبیل پاس��خ 
ارتجاعي کاذب و ناهمس��انگردي و غیر خطي بودن بافت میزناي دست 
یافتند )10(. س��پس دیمیتریوس س��اکولیس آزمون هاي تورم بر روي 
میزناي خرگوش انجام داد و پاس��خ ناهمسانگردي غیرخطي میزناي را 
با تابع انرژي کرنشي)SEF( چهارپارامتري نوع فانگ مدل کرد و به این 
نتیجه رس��یدند که میزان سفتي بافت میزناي در راستاي طولي بیشتر 

از راستاي پیراموني آن مي باشد )11(.
اگرچه داده هاي آزمون هاي کش��ش تك محوري به طور جامع ارائه شده 
است، اما آن ها اطالعات کافي از خصوصیات پاسخ ناهمسانگرد را انتقال 
نمي دهد و آزمون هاي تورم انجام شده فاقد تطبیق پذیري آزمایش هاي 
مس��طح هس��تند و در ای��ن آزمون ها ان��دازه و مح��دوده ي نمونه ها به 
اندازه ي فشار بستگي دارد)12(. بنابراین براي مدل سازي دقیق خواص 
ناهمس��انگرد و غیرخطي میزناي نیاز به آزمون هاي کش��ش دومحوري 

مسطح مي باشد. 
بر اس��اس مطالعه نویسنده، اندازه گیري هاي تجربي حاصل از بارگذاري 
مس��طح همزمان در دو جهت عمود برهم، براي گسترش مدل بنیادي 
میزن��اي مورد توجه نبوده اس��ت. هدف این مقاله، گس��ترش یك مدل 
بنی��ادي براي بافت میزناي مي باش��د. آزمون هاي ت��ك و دومحوري در 
نمونه ه��اي بافت در دو جهت طول��ي و پیراموني انجام مي گیرد و مدل 

هایپراالستیك چیو-ویتو  به بافت میزناي تعمیم داده مي شود.

مواد و روش ها

آماده سازي نمونه
26 نمونه میزناي استخراج شده از جسد انساني از مرکز پزشكي قانوني 
اس��تان تهران به دست آمد. نمونه ها در نرمال س��الین 0/9% قرار داده 
ش��دند. ضخامت نمونه ها با اس��تفاده از میكرومتراندازه گیري ش��دند و 

ضخامت میانگین محاسبه شد. با استفاده از کاتر نمونه ها در ابعاد 6×6 
بریده شدند. جهت هر نمونه از بافت مورد نظر در محور اول )11( جهت 
پیراموني و محور دوم )22( جهت طولي در نظر گرفته شد. براي حفظ 
8 ساعت 

 
±

 
شرایط بیولوژیكي و تازگي بافت آزمایش به طور میانگین 3

پس از به دست آوردن نمونه ها انجام شد. 

پروتكل آزمون تک و دومحوري
آزمایش��ات روي هر نمونه با اس��تفاده از سیس��تم کشش مسطح انجام 
شد )شكل 1(. گیره هایاین دس��تگاهمي توانند بافت را به طور مستقیم 
بدون آنكه آس��یبي به آن برس��انند، نگه داري کنند. در این سیس��تم، 
نیروهاي کشش��ي توسط دو لودسل اندازه گیري مي شود. جابه جایي در 
این سیستم توسط دوربین میكروس��كوپي دیجیتالي ثبت مي شود. در 
این سیستم اطالعات توسط کنترلرها به یك کامپیوتر منتقل و ذخیره 
مي ش��وند. براي همگام سازي اطالعات، داده ها ازلودسل ها و دوربین هر 
دو به طور همزمان با یك فرکانس5 هرتزبا اس��تفاده از  برنامه نوش��ته 

شده در پایتون، ذخیره مي شوند. 
پ��س از قرارگیري هر نمونه در دس��تگاه آزمایش،پیش بار 0/01 نیوتن 
در طول هر دو محور اعمال ش��د. میزان سرعت 0/02 میلي متر بر ثانیه 
براي کشش در آزمون شبه استاتیك انتخاب شد. همانطور که بیان شد 
براي اندازه گیري کرنش، یك دوربین میكروسكوپي USB دیجیتالي که 
در باال و به صورت عمود بر نمونه ها نصب شده بود، استفاده شد. سپس 
تصاویر به دست آمده توسط نرم افزار Image J پردازش شدند. به دلیل 
ان��دازه کوچك نمونه ها اس��تفاده از مارکر مقدور نب��ود، بنابراین فاصله 
انتهاي گیره ها به عنوان طول مرجع نمونه ها در نظر گرفته ش��د. براي 
اندازه گیري تنش همانطور که بیان ش��د متناسب هر تصویر نیرو در هر 
دو جهت توس��ط لودسل هاي نصب شده در دو جهت طولي و پیراموني 
اندازه گیري و ثبت شد و از آنجا با توجه به ابعاد میانگین به دست آمده 

از نمونه ها، تنش در هر دو جهت محاسبه شد.

مدول االستيک با استفاده از آزمون هاي تک محوري
منحني تنش-کرنش براي نمونه ها در هر دو جهت عمود بر هم رس��م 

ش�كل A  1. قس�مت هاي مختلف دس�تگاهB.گيره هاي دس�تگاه ب�راي نگه داري مس�تقيم بافت C.دوربين دس�تگاه و 
همگام سازي داده ها

تعيين رفتار غير خطي دیواره ميزناي انسان با استفاده از آزمون هاي تجربي كشش تک و دومحوري
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شد. تنش مهندسي از طریق فرمول زیر محاسبه شد:

 F
L t

s =
´

    )1(

F نیروهاي اندازه گیري ش��ده به وسیله لودسل ها، L عرض نمونه ها در 
دو جهت و t صخامت نمونه ها مي باشد.

وکرنش ها براي نمونه ها به صورت زیر محاسبه شد:

    0

0

l l
l

e
-

=       )2( 

نسبت کشش با استفاده از کرنش این چنین محاسبه شد:
   1l e= +        )3(

و تنش تجربي به صورت زیر محاسبه شد:

  exp F
L t

s l=
´

     )4(

با به دس��ت آوردن تنش تجربي بر حس��ب کش��ش، بهترین تابعي که 
ب��ر روي نتایج ما برازش مي گ��ردد تابع چند جمل��ه اي از درجه چهار 
مي باش��د. با توجه به شناختي که از رفتار بافت ها به دست آورده ایم در 
بازه تنش صفر تا حداکثر تنش، تابع چندجمله اي درجه چهار را بر روي 

منحني تنش کرنش برازش کردیم.

4 3 2( ) a b c d es l l l l l= + + + +     )5 (

بنابراین با اس��تفاده از مش��تق این تابع که بیانگر ش��یب در هر لحظه 
مي باشد، مدول یانگ لحظه اي را مي توان به دست آورد.

3 24 3 2E a b c dl l l= + + +      )6 (

2-1-  مدل سازي دیواره بافت با استفاده از آزمون هاي کشش دومحوري
داده هاي آزمایش��گاهي عموماً با کمك یك تابع دانسیته انرژي کرنش 
تحلیل مي ش��وند. این تاب��ع معیاري از انرژي ذخیره ش��ده در ماده در 
نتیجه تغییرش��كل است. اگر یك رابطه یك به یك بین کرنش و تنش 
وجود داش��ته باش��د، آنگاه تئوري االستیسیته نش��ان مي دهد که یك 
تاب��ع انرژي کرنش W وجود دارد که ب��ا آن مي توان تنش ها را از روي 

کرنش ها به صورت زیر محاسبه کرد: )15-13(

1 12ij
ij ij

W WS PC PC
C E

- -¶ ¶
= - + = - +

¶ ¶
  )7(

که Sij مولفه هاي تانس��ور دوم تنش پیوال-کیرش��وف، p ضریب الگرانژ 
براي تراکم ناپذیري،  Cij تانس��ور تغییر ش��كل گرین کوش��ي راس��ت، 
Eij تانس��ور کرنش گرین الگرانژ، Iij تانس��ور واحد و Fij تانسور کرنش 

محدود مي باشد.
تانسور تنش کوشي نیز با توجه به Sij با رابطه زیر محاسبه مي شود: 

2 T T
ij ij ij ij ij

ij ij

W WPI F F PI F F
C E

s
¶ ¶

= + = +
¶ ¶

     )8(

با توجه به تابع انرژي کرنش��ي و بررس��ي مدل هاي هایپراالستیك )16 
-19( مدل مناسب براي بیان خواص مكانیكي میزناي انتخاب شد. این 

مدل  قبال براي بافت هاي دیگر مورد استفاده قرار گرفته است.
م��دل م��ورد اس��تفاده م��دل چه��ار پارامتریچیو-ویتو بود ک��ه رفتار 
ناهمس��انگرد بافت را نش��ان مي دهد و تابع انرژي کرنشي آن به صورت 

زیر مي باشد:
31 2( 3)QQ QW c e e e= + + -  )9 (

Q3= 2a3E11E22  و Q1=a1E11  ،  Q2=a2E22 که در آن
  a2 ،  a1 ، c و a3 پارامترهاي بنیادي مي باشند)20(.

داده هاي تجربي به دس��ت آمده با اس��تفاده از بهینه س��ازي الگوریتم 

شکل 2. نمودار تنش-کشش به دست آمده براي داده هاي تک محوري. )الف( راستاي پيراموني )ب( راستاي طولي
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شکل 3. نمودار تنش –کشش دومحوري نمونه ها )الف( راستاي پيراموني )ب( راستاي طولي
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شكل 4. مقايسه نمودارهاي تنش-کشش حاصل از مدل چيو-ويتو با داده هاي تجربي در راستاي پيراموني)a( و راستاي 
)b(طولي

ژنتیك نرم افزار متلب به معادله هاي تنش هاي کوش��ي مدل فیت شده 
و پارامترهاي مدل به دست آمدند. 

نتايج 

بعد از اینكه نمونه ها در سیس��تم تك و دومحوري مسطح قرار گرفتند، 
نیروي بس��یار کوچكي براي به دس��ت آوردن موقعی��ت دقیق بافت بر 
آن ها اعمال ش��د. از آنجا که محافظت از بافت براي جلوگیري از فاس��د 

شدن امكان پذیر نبود، بنابراین تعدادي از نمونه ها داده هاي قابل قبولي 
ندادن��د. ضخامت میانگین نمونه ها 0/65 میلي متر در نظر گرفته ش��د. 
ش��كل 2 نمودار تنش کوشي-کشش از آزمون کشش تك محوري براي 
نمونه ها را در دو راستاي پیراموني )الف( و طولي )ب( را نشان مي دهد. 
همانطور که مشاهده مي شود استحكام طولي نمونه ها بیشتر از راستاي 
پیراموني مي باشد. سپس نمودارهاي تنش –کشش با استفاده از معادله 
5 برازش ش��دند و پارامترهاي آن به دس��ت آمدند )جدول 1(. س��پس 
ماکزیمم تنش و کشش براي همه ي نمونه ها همانند جدول 2 به دست 
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آمد.
نمودار تنش-کش��ش داده هاي دومحوري نیز همانند شكل 3 به دست 
آمدن��د. س��پس نمودارها با مدل چیو-ویتو برازش ش��دند )ش��كل 4(. 
پارامترهاي مدل به دست آمد )جدول 3(. همانطور که مشاهده مي شود 
اس��تحكام طولي نمونه ها در کش��ش دومحوري نیز بیشتر از استحكام 

پیراموني مي باشد. 

بحث

این مطالعه مجموعه کاملي از داده هاي تك و دومحوري مسطح تجربي 
میزناي انس��ان را ارائ��ه مي دهد. در این مطالع��ه داده هاي تك محوري 

با تابع ریاضي برازش ش��دند و مدول االس��تیك نمونه ها به دست آمد. 
همچنی��ن داده هاي دومحوري با مدل چیو-ویتو برازش ش��دند. مدلي 
که در این مطالعه اس��تفاده شد غیرخطي و ناهمسانگرد مي باشد، که از 
آن مي توان براي تحلیل هاي عددي تعامل جامد-س��یال در بس��ته هاي 
اجزاي محدود اس��تفاده نمود.اس��تحكام بافت در جهت طولي توس��ط 
دیمیتریوس ساکولیس��با اس��تفاده از آزمون هاي تورم ارائه ش��ده است 
[11]. در این مطالعه نیز نمونه ها میزان اس��تحكام بیشتري را در جهت 

طولي از خود نش��ان دادند. میزان استحكام براي داده هاي تك محوري 
در راس��تاي طولي حدود 0/95 ± 6/071 مگاپاس��كال و براي راستاي 
پیراموني 0/55 ± 2/493 مگاپاس��كال به دس��ت آمد )P>0/05(.براي 
داده هاي دو محوري در راس��تاي طولي حدود 0/47 ± 3/48مگاپاسكال 
.)P>0/05( و براي راس��تاي پیراموني 0/46 ± 2/31 مگاپاس��كال بود
رفتار بافت تا نقطه گسیختگي در راستاي طولي و پیراموني به موقعیت 
ش��بكه هاي فیبرهاي کالژن و االستین و س��لول هاي ماهیچه هاي نرم 
در الیه هاي مختلف بس��تگي دارد. فیبرهاي االس��تین در آغاز کش��ش 
درگیر مي ش��وند و س��پس فیبره��اي کالژن در تحمل تنش ش��رکت 
مي کنند. اس��تحكام بیش��تر بافت میزناي در راس��تاي طولي نسبت به 
راستاي پیراموني مي تواند نش��ان دهنده ي این مورد باشد که فیبرهاي 
کالژن تاثیرش��ان در این راس��تا بیشتر اس��ت، چون فیبرهاي االستین 
داراي اس��تحكام کمتري هستند )21( و در میزان کشش هاي باال نقش 

فیبرهاي کالژن بیشتر از االستین مي باشد. 
از داده هاي استخراج شده در این مطالعه مي توان در پزشكي در ساخت 
استنت یا میزناي مصنوعي استفاده کرد. استنوزیس یا تنگي در سیستم 
دف��ع ادرار ابت��دا از طریق بالون گذاري و اس��تنت برطرف مي ش��ود. با 
برطرف کردن تنگي از آسیب جدي به کلیه نیز جلوگیري مي شود)22(. 
اس��تنت باید طوري طراحي و ساخته ش��ود که به خود میزناي آسیبي 

جدول .1پارامترهاي داده هاي تك محوري

abcdeنمونه

میانگین-
0/473-0/0800/946-0/830-0/438پیراموني

میانگین-
373/95107/11-285/86489/98-62/74طولي

جدول 2. ماکزيمم تنش و کشش نمونه ها

max(MPA)σλنمونه ها

3/9681/883پیراموني-1

1/5842/281پیراموني-2

0/6351/803پیراموني-3

1/1131/810پیراموني-4

2/0352/751پیراموني-5

2/5632/566پیراموني-6

2/6563/392پیراموني-7

5/3873/973پیراموني-8

2/8341/544طولي-1

3/5481/592طولي-2

4/6671/589طولي-3

4/7401/568طولي-4

9/6261/849طولي-5

10/2102/033طولي-6

6/4921/974طولي-7

6/4541/822طولي-8

جدول 3. پارامترهاي مدل چيو -ويتو

c(MPa)a1a2a3نمونه ها

10/47510/23940/31630/1054

20/40670/59560/00021/1171

30/40530/00020/33021/1303

40/06470/00410/25411/1578

50/19230/28450/72650/6336

60/29641/49363/10850/0003

70/00815/21363/60441/1236

80/0920/00112/98551/0234

90/41690/00021/16410/5234

100/04040/58270/27380/5399

0/20420/00020/52171/1168میانگین
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نرس��اند و باعث پارگي آن نش��ود. بنابراین با تعیی��ن خواص مكانیكي 
میزناي استحكام آن در بارگذاري هاي مختلف مشخص مي شود و کمك 
ش��ایاني در برطرف کردن عارضه هاي سیستم دفع ادرار از جمله تنگي 
میزناي خواهد داشت. همچنین در صورت برطرف نشدن این عارضه با 
استفاده از استنت گذاري ممكن است نیاز به میزناي مصنوعي باشد، که 
براي س��اخت آن نیز نیاز به خواص مكانیكي و بیش��ینه نیروي تحملي 

توسط میزناي در شرایط مختلف فیزیولوژیكي خواهد بود.  
متاسفانه پارگي نمونه ها در نزدیك گیره ها به علت سفت بسته شدن و 
س��ر خوردن آن ها به علت شل بسته شدن نتایج درستي براي بسیاري 
از نمونه ها نداش��ت. این مساله باعث از بین رفتن چندین نمونه گردید. 
محدودیت  در تهیه نمونه ها امكان نمونه گیري بیش��تر را فراهم نیاورد. 
بنابراین مي توان در آینده با تعداد نمونه هاي بیشتري تاثیر سن و جنس 
را نیز بر روي خواص مكانیكي بافت میزناي بررس��ي کرد.  همچنین در 
نظرگرفتن قطر میانگین در نمونه ها و ضخامت یكنواخت براي بافت نیاز 

به بررسي بیشتر دارد.

نتيجه گيري

در ای��ن مطالع��ه، خ��واص مكانیك��ي بافت میزن��اي انس��ان از طریق 
آزمون هاي مكانیكي تك و دومحوري بررس��ي ش��د. داده هاي تجربي با 
مدل بنیادي چهار پارامتري چیو-ویتو  تطبیق داده ش��دند و متوس��ط    
ثابت هاي آن ها گزارش ش��دند. منحني هاي تنش-کرنش به دست آمده 
از مدل ها با داده هاي تجربي س��ازگار بودند. اس��تحكام بافت در جهت 
طولي بیشتر از راستاي پیراموني بود و این نشان دهنده ضرورت در نظر 
گرفتن رفتار ناهمگن بافت هاي نرم  اس��ت. همچنین نمونه ها درجه اي 
از ناهمسانگردي را از خود نشان دادند. در واقع این مطالعه مي تواند به 
عنوان یك مرجع براي توصیف رفتار مكانیكي میزناي انس��ان استفاده 

شود.
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Abstract

Background:The mechanical properties of the ureter altered bydifferent diseases. So having the properties of the 
healthy ureter to detecttissue abnormalities is necessary. Wall tension alterations of the ureter can occur, leading to 
some abnormalities such as reflex mechanisms. Numerical analysis of urine flow in the ureter can help advance our 
understanding of the reflux phenomenon. 

Methods: To that end, a constitutive model that can predict the mechanical response of ureteral tissue under 
complex mechanical loading is required.Therefore, in thisstudythe twenty-six humanuretersampleswere taken 
anduniaxial and biaxial tensiontests were performedby loading in longitudinal andcircumferentialdirections. 

Findings: Then the stress-strain curves achieved from the uniaxial tests were modeled with a mathematical 
function and the Young modulus was obtained. The biaxial stress-stretch curve was plotted and fitted to a hyperelastic 
four-parameter Choi-Vito type model. 

Conclusion: The specimens showed some degree of anisotropy. The specimens were stiffer in the longitudinal than 
in the circumferential direction.
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