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 چکیده 

ی همسترينگ در ورزشکاران يکک امکر طبی کی    اگرچه جراحت عضله

پکیيری ايکن   است ولی مکان دقیق اين جراحات و میزان درصد آسیب

 یبا توجه به نظر متخصصان، کوتکاه اند. عضالت به خوبی ت یین نشده

یمک است،  یاسکلت-یعضالن هاییماریب نتريجياز را یکيکه  یعضالن

 یطوالن یحرکت یب ،تحرکیهمچون کم یاز عوامل گوناگون یناش تواند

 ،ینخکاع   هيو ضکا  یمزمن مانند سکته مغکز  یعصب هاییماریمدت، ب

 معالي بروز موجب وباشد  رهیاز سوانح و تصادفات و غ یناش هایصدمه

ی پیير عضلهت یین نواحی آسیب مقاله،  نيهدف ا .شود یکینیلحاد ک

وتری در افرادی که به کوتاهی عضکله همسکترينگ دچکار هسکتند     نیم

که تحکت پوشکش    ایبه عنوان ماده چهیدر نظر گرفتن ماهبا  باشد.می

  یک محک یک روابک  مکان  قیو تلف باشدیم کیپراالستيمواد ها اتیفرض

تکامکل   یتانسکورها بکا م ادلکه    یهياز روش تجز یرگیبا بهره وستهیپ

 یکیو مکان یکيولوژیکه به شکل ب لیفرانسيم ادالت د یسر کيرشد، 

از روش اجکزای محکدود   حاصل شد. برای حل اين م کادالت   باشندیم

افکزار  نرممت در -روش يو مطابق بايک کد  نوشتنبا استفاده شده که 

 11مکرد   کيک  نیم وتری چهیماه ادامه،در  شد. جراآباکوس و فورترن ا

-تصکوير بکه کمکک    ،باشکد یعضله دچار م یاهکوت یماریساله که به ب

رشکد و  سکازی  مدل شده و شکبیه ی ام آر آی سیمغناطتشديد  برداری

 یدر نتیجه بر آن اعمال شد.اسکلتی -های نرم عضالنیکشیدگی بافت

در عضکله شناسکايی   جراحکت  نواحی احتمال و میزان  ،سازیاين شبیه

توپکديک و  هکای ار سکازی کمکک شکايانی بکه جراحکی     اين شکبیه  .شد

 بیماران خواهد کرد.بخشی همچنین توان

 

 واژه های کلیدی
المکان   لیک تحلعضالت همسکترينگ،  ، جراحت عضالنی، کیپراالستيها

 کشیدگی عضالنیمحدود، 

 

 مقدمه
 1يیغشکا  می، ن0یدوسر ران هایبنام چهیاز سه ماه نگيهمستر تعضال

عضکالت   تکرين شايععضالت از اين  .[0]شده است لیتشک 3یوترمیو ن

                                                 
1 Biceps femoris 
2 Semimembranosus 
3 Semitendinosus 

بیننکد.  پیير هستند و م موال در حین دويدن و پرش آسیب میآسیب

سکت  یفوتبال 081به علت وقوع زياد اين جراحات، يک مطال ه بر روی 

از اين ورزشکاران از ايکن   %01انجام گرفت و طی آن مشخص شد که 

فصکل بکازی    0تنهکا در طکی    که. جالب توجه اينبرندها رنج میآسیب

رغکم ايکن میکزان    . علکی [1]کردن اين جراحات صکورت گرفتکه اسکت   

صدمات، مطال ات کمی بر روی عضالت همسترينگ با نگکرش ت یکین   

 4مغناطیسیتشديد های عکسبکارگیری پیيری با نواحی دقیق آسیب

به اين علکت ککه اسکتفاده    . [3]از سطح مقطع آنها صورت گرفته است

ی باشکد، هکیر روشکی و مطال که    عمل جراحی در اين جراحات کم می

مغناطیسی و غیکر مخکرب بکه    تشديد های وسی ی از بکارگیری عکس

در اکثکر  . البتکه  [4]شکود منظور ت یین محل دقیق جراحت ديده نمکی 

ی بکااليی  تحقیقات، صدمات وارده بر عضالت همسترينگ را در ناحیکه 

, 3]انکد شود گزارش کردهبه ماهیچه متصل می 5عضله جايی که زردپی

-ت داد سلول شياست: الف( افزا رپیيرشد عضله به سه روش انجام. [4

طکول   شيج( افکزا  ایچکه یماه الیکاف قطر  شيب( افزا ایچهیماه های

نکام دارد    6سارکومر ،ایچهیهر بافت ماه ی. واحد اصلایچهیماه الیاف

-یمک  لتشکی  7تارچه نامبه یليطو یرهزنجی ها،آن وستنیکه از بهم پ

. نکد آيمکی  بوجکود  هکا از اتصال تارچه یعضالن هایسلولو سپس  دشو

واحکد  باشکد.  اسککلتی مکی  -نمايانگر ساختار سیستم عضکالنی  0شکل 

بنککام  هککايینیاز پککروت  یمیضککخ هککایسککارکومرها، رشککته یسککازنده

ککه   باشندیم 1نیبنام اکت هايیالمانیاز ف ینازک هایو رشته 8نيوزیم

 3. طکول هککر سکارکومر حککدود   ه اسککتنمککايش داده شکد  1در شککل  

نشکان دادنکد ککه رشکد      نکیو گلد اسکپ  امیليو .[5]باشدیم کرومتریم

با اضافه شکدن ت کداد سکارکومرها بصکورت      یاسکلت چهیدر ماه یطول

ت داد سارکومرها در عضله، به  قیو تطب می. تنظ[6]شودیانجام م یسر

ککه از   ایيیقکدرت و توانکا   یدرجه رايعضله وابسته است ز یولوژيزیف

 یو رو پوشکانی هکم  زانیوابسته به م شودیخارج م یسلول عضالن کي

 نيوزیک و م نیاکتک  میو ضکخ  نکاز   هایهم قرار گرفتن دو گروه رشته

                                                 
4 Magnetic Resonance Imaging (MRI) 
5 Tendon 
6 Sarcomere 
7 Myofibril 
8 Myosin 
9 Actin 
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مقکدار   نيشتریمنجر به ب پوشانیهم نيا یاندازه نترينهیو به باشدیم

 .[7]شودیدو گروه م نيا نیت امل ب

 
 اسکلتی-: زيرساختار سیستم عضالنی0شکل 

 

 
 )اکتین و میوزين(ی سارکومر : اجزای تشکیل دهنده1شکل 

  

 شکود یمک  دهيصورت گرفته است، د ریاخ یکه در سده یقاتیتحق یط

 اسقی در ها،وارده بر آن یکیمکان هایزنده در برابر تنشکه رفتار مواد 

 طوریکامال متفاوت است به یزنده مثل مواد مهندس ریبا رفتار مواد غ

جکرم در بافکت زنکده     شافکزاي  شکاهد  هکا، به آن یکه با اعمال بارگیار

 ککات ياز تحر یکه ناش نامندیرا رشد سلول زنده م دهيپد نيا. میهست

 نیمشکخص شکد ککه قکوان     ش،یقکرن پک   کيحدود  .باشدیم یکیمکان

. [8]باشندیم دهيپد نيا یمرزها فیقادر به توص کیعلم مکان یکيزیف

-محکر   ایدهيک روش رشکد را صکرفا پد   نيک ا ن،یتا کنون اکثر محققک 

درون  يیایمیشک  هکای ف ل و انف کال  رتاثی و انددر نظر گرفته یکیمکان

و از  رنکد گییسکلول در نظکر مک    یرا بطور کامل درون محفظکه  یسلول

 نیاز اولک  یکک ي .نکد نمايیمک  یشکل آن را بررس رییتغ یکیمکان دگاهيد

 هکای در مطال که رشکد بافکت    وسکته یپ های یمح کیمکان یکاربردها

 بکرای  محکر  -تنش گردمت لق به مدل رشد همسان ريپی رشکلییتغ

 فیتوصکک کيکک [01]. اسکککاال [1]باشککدیمکک یخطکک کیمککواد االسککت

کککرد. راجگوپککال و  بنککدیرشککد را فرمککول کینماتیاز سکک یومینیکککانت

تانسکور   یهيچندگانه و تجز یکربندیپ یدهيا یبه م رف [00]همکاران

چکون   یمختلفک  هکای دهيک شککل پرداختنکد ککه در پد    رییک تغ انيگراد

 . [01]شکد  یریبکارگو غیره  مرهاین پل، جفت شدفلزات تهیسیپالست

-که تحت کشکیدگی  نواحی سازی به منظور بهتر ديده شدناين شبیه

گونه اينو در  بهتر شوند میت اجراح های االستیک بوده و منجر به

نتکايج حاصکل از    وتری صکورت گرفتکه شکد.   ی نیمهای به عضلهآسیب

گر ناحیه بحرانی عضله را تنها با مطال ات اخیر که نمايانسازی نهشبیه

هکم بکه   اط دقیق ايکن نکواحی را   نشان دادند اعتبارسنجی شد، بلکه نق

 ها افزود.آن

 

 هاروش
برداری های حاصل از عکسافزار میمیکس، عکسابتدا با استفاده از نرم

فايکل قابکل    بهساله  11ی نیم وتری يک مرد مغناطیسی عضلهتشديد 

سپس م ادالت بدسکت  گر آباکوس تبديل شد. افزار تحلیلاجرا در نرم

بکه زبکان    یسک يکدنوو تکامکل رشکد،    یومینیرواب  کانت قیآمده از تلف

در نکرم افکزار    یبا اعمال بارگکیار  ،سازیهیشب تايفورترن انجام شد. نها

مکاده بکا رفتکار     ینوشکته شکده بکرا     01مت-يوآباکوس و با استفاده از 

 منطبق با بافت نرم اجرا شد.

 

 سینماتیک رشد
بکه   رشکلییتغ انيتانسور گراد یهيالزمه در رشد، تجز اتیفرض یپايه

ذره  کي یهیاول تیموق  في. با ت رباشدیمستیک و رشد دو قسمت اال

-همکان ذره بکه   یافتکه يشکل  رییتغ تیو موق  Xصورت از جسم به

)صورت  , t)x x X شککل  رییتغ انيتانسور گراد یهيتجز یبه م رف 

 .[03]شودمیپرداخته  (0مطابق با م ادله )

(0) 
1

.

.

e g

e g







F F F

F F F
 

که در آن 
X


  



x
F x

X
حالکت   نیشکل ب رییتغ انيتانسور گراد 

 ،يینها-هیاول
eF حالکت   نیبک  کیشککل االسکت   رییک تغ انيتانسور گراد

و  يینها-یانیم
gF يا همکان   کیراالستیشکل غ رییتغ انيتانسور گراد

نمايش داده شکده   3که در شکل  باشدیم یانیم-هیحالت اول نیبرشد 

-(، ژاکوبین م رف تغییکر حجکم عضکله مکی    1مطابق با م ادله ). است

 .[04]باشد

(1) det( ) e gJ J J F  

)detکه در آن  )e eJ  F و  کیحجکم االسکت   رییک تغdet(F )g gJ  

 یدر راستا کل  یدگیکش نیاست. همچن کیاالست ریحجم غ رییتغ

 برهککايفا
0n کاالسککتی قسککمت دو بککه مشککابه يککقره طبکک زیککن 

e  و

 کیراالستیغ
g ( 3مطابق با م ادله )که کشیدگی  .شودمی یجداساز

, 05]باشکد ها مکی ها و میوزيناالستیک خود نمايانگر فاصله بین اکتین

06]. 

(3) 1 2

0 0. .t

e g.     n F F n  

 نیو همچن شودت ريف می C نيگر-یسپس تانسور راست کوش

 انگرينما یمشابه ول قایکه دق eC نيگر-یکوش کیتانسور راست االست

 یانیدو مرجع م نیارتباط ب
m يیو نها 

t مطابق با ، باشدیم

 .شودیم في( ت ر4م ادله )

(4) 
1

.

.

t

t t

e e e g g. . 



 

C F F

C F F F C F
 

                                                 
10 User material 
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)سکرعت   فيک با توجکه بکه ت ر   ب الوه , t)

t






Xx
v  انيک تانسکور گراد 

( ت ريکف  5مطابق با م ادله )( spatial) یلرياو تیدر موق  lسرعت 

 ،شودمی

(5) 1.x

  
.

l v F F  

 
به دو بخش رشد Fی تانسور گراديان تغییر شکلتجزيه :3شکل 

gF 

االستیکو 
eF 

 

 ايک و  شيتنهکا بکر حسکب افکزا     رشد عضلهو کشیدگی در اين تحقیق، 

 کيک  رونيک از ا شکود مکی مکدل   برهکا يفا یکاهش سارکومرها در راستا

مکدل   نيک ا یبکرا  یشکنهاد یپ کیراالستیشکل غ رییتغ انيتانسور گراد

 ،[07]باشدیم ريبصورت زتواند میرشد 

(6)   0 01g    F I n n  

 00يکک ادينماد ضکرب دا   و باشدیم کهيم رف تانسور  I که در آن

ب کد از رشکد را    یسارکومرها در هر استپ زمکان  ینسب عدد است و 

1 چه. چناندهدینشان م  رشد مثبت عضکله   یدهندهنشان باشد

1 بوده و به همان شکل اگر باشکد     یرشکد منفک   ینشکان دهنکده 

 یجکه ینت در. [08]باشکد یعضله به علت از دست دادن سکارکومرها مک  

 تنهکا نکه  ککه   شکود می( استنباط 6) یبه شکل م ادله gF انتخاب

حجکم را هکم    راتییک تغ زانیاست بلکه م gیدگیکش زانیم انگرنماي

 ،دهدینشان م

(7) det( )g g gJ   F  

آورده م کوس تانسور بدسکت   01سونيمور-شرمن یبا استفاده از رابطه

 ،شودمی

(8)  1

0 01g      F I n n  

 

 معادالت تعادل رشد

 کيک  ،یحجمک  یروهاین ریجامدات، صرف نظر کردن از تاث کیدر مکان

بکا   ،یکيولوژیب هایدر خصوص رشد بافتهمچنین م مول است فرض 

 تکوان یآهسکته در بافکت، مک    اریشکل بس رییتوجه به سرعت رشد و تغ

vاز عبارت  نانیو با اطم یهبدي طورب
.

با اعمکال   تاي. نهاکرد نظر صرف 

                                                 
11 Dyadic 
12 Sherman-Morrison 

-یمک  حاصکل ( 1مطابق با م ادله ) یمومنتوم خط  ادلت م ادله ها،آن

 شود،

(1) div( ) 0 )Div و  ) 0P )Div و . ) 0SF  

تکنش   Sو  رشکهف یک-والیتنش اول پ P ،یتنش کوش که در آن 

 .باشدیم رشهفیک-الویدوم پ

 

 معادالت ساختاری
گونکه   نيک ا ،ایم ادالت در رشد بافت نرم عضکله  سازیبه منظور ساده

 انکرژی  تکابع  و شکده  گرفتکه  نظر در گردرشد همگن با خواص همسان

-یاتخکاذ مک  ( 01) مطابق با م ادله کاالستی فرمبه  نین وهوک یکرنش

 ،شود

(01)  2

1 2

1 1
ln ( ) : 3 2ln ( )

2 2
e e ec J c J    C I  

که در آن 
1c  و

2c مطال ات انجام شده در  ی. طباشندیالمه م بيضرا

 یو خواص کل زساختاريکه ر شودمی فرض ،یو نه سلول یسطح عضالن

، اکنکون  [01]ماندیم یرشد ثابت باق یآن ط یو چگال یسفت چه،یماه

-والیک پ کیتانسور تنش االسکت  ک،یناميرمودبا برقرار بودن قانون دوم ت

 ،يدآیبدست م( 00مطابق با م ادله )دوم  رشهفیک

(00)   1

1 2 22 ln ( )e e e

e

c J c c
 

  


S C + I
C

 

تانسکور   03عقکب کشکیدن  . بکا  باشدیم کهيم رف تانسور  Iکه در آن 

 کینش االستت
eS تانسکور  کمکبه ( )g F ،  والپیک  تکنش  تانسکور-

 ،شود( حاصل می01مطابق با م ادله ) Sدوم  رشهفیک

(01) 12 . . t

g e g

  
 


S F S F

C
 

 ،Sدوم  رشکهف یک والیک ور تکنش پ تانس 04جلو بردنشکل با  نیبه هم

ککه   شود( حاصل می03مطابق با م ادله )  05رشهفیتانسور تنش ک

 باشد،یم یلرياو تیدر موق 

(03) . . t
F S F   

از  یرگیبا دو مرتبه مشتق Lیالگرانژ تهیسیتانسور درجه چهار االست

 د،آيیدست م( ب05مطابق با م ادله ) آزاد هلمهولتز  یتابع انرژ

(04) 
2 ( , )

4 2
g 

 
  

L
S F F

C C C
 

(05) 
2 2 :

g

g

g





   
  

     

L =
F F

FS S

C F C
 

و بکر    سکارکومرها  شيافکزا  یتکامل ریکار با سلول، س یدهدر محدو

 ريز یتکامل یو م ادله گرفته شدهمحر  در نظر  -عامل کرنش یمبنا

 ،[07]شودیاتخاذ م سازیمدل نيا یرا برا

(06) ( ) ( )g g ek   
.

 

)که در آن  )gk    یکنتکرل کننکده   نیتابع انطباق دهنکده و همچنک 

)و  باشدیرشد م )g e   [11]باشدیرشد م اریم، 

                                                 
13 Pull back 
14 Push forward 
15 Kirchhoff 
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(07) 
max

max

1

1
gk


 

 

 
  

 
 

 زانیم نيشتریب maxشکل و  بيضر سرعت انطباق،  که در آن 

 مرزی يرشد بوده و تحت شرا زانیم نيشتریرکومرها که در واقع بسا

 .شودیم نییت  یموجود به هرگونه بافت عضالن

(08) critg e       

ککه   ردگییرشد صورت م یارائه شده، تنها در صورت فيبا توجه به ت ر

باشکد   شکتر بی ،مان آستانهه اي یبحران یدگیاز کش کیاالست یدگیکش

صکورت   نيکه در ا
crit crite e         یدگکشکی  چکه و چنکان 

ککوچکتر باشکد، رشکد صکورت نخواهکد       یبحران یدگیاز کش کیاالست

گرفکت و  
crit 0e      .  ککه   واضکح اسکت     م کرف پرانتکز

 .باشدیم 06یماکول
 

 مدل محاسباتی
 سکازی از مکدل  یالمان محکدود ککه ناشک    یرخطیم ادالت غرای حل ب

از نکرم افکزار آبکاکوس کمکک گرفتکه شکد و مکدل         ،باشکد یعضالت م

آبکاکوس    یککاربر  در حلگکر ضکمن    ررواليز کيبه عنوان  ،یمحاسبات

ت داد کل سارکومرها  را به عنکوان   .اجرا شد 03/6-4استاندارد نسخه 

هر گام  ی( برا06) یسپس م ادله تکاملکرده و  فيت ر   یداخل ریمتغ

 یقبلک  یحاصل از گکام زمکان   جيبا توجه به نتا t یزمان
nt   یحکل مک-

ککه بصکورت    یمکرز   ي، با توجه به شراtی. در هر گام زمان[01]شود

 شککل   رییک تغ انيک تانسکور گراد  گکردد، یکنترل اعمکال مک  -يیجابجا

Fسارکومرها  اليبودن سر لومم با  نیو همچن باشدیم م لوم
n  در

 یقبل یگام زمان
nt تفاضل محکدود،   بيروش تقر یریبا بکارگ توانیم

پکس   نيک از ا. آوردبدست   tحال  یسارکومرها را در گام زمان اليسر

 زیسکا اختصار در نوشتار، م ادل یبرا   
1n

      در نظکر گرفتکه

 ریمتغ گرانيشده است که در واقع نما  یحال م یدر مرحله زمان-

 باشد،

(01) n

t

 







.

 

 آنکه در 
nt t t   قبکل و   یندو گکام زمکا   نیبک  یم رف بازه زمان

، 07یضمن یزمان یرگی. اکنون با استفاده از روش انتگرالباشدیحال م

 یرخطک یغ ی(،  م ادلکه 01) ی( در م ادله06) یم ادله گیارییبا جا

 د،آيی( بدست م11)

(11) R 0n g gk t       

 سمتبهدر حالت حدی  ستبايیو م باشدمی 08ماندهیباق Rکه در آن 

بکه حکل آن    01وتنیک نکند. اکنکون بکا اسکتفاده از روش     لمی 0 سمت

بکا توجکه بکه      R ماندهیمقدار باق ،ی. در هر گام زمانشودپرداخته می

 ،شودیم سازییخط سارکومرها  اليسر

(10) 1
g g

g g

kR
K k t




  

  
     
   

 

                                                 
16 Macaulay bracket 
17 Implicit time integration scheme 
18 Residual 
19 Local Newton iteration 

maxکه در آن 

g gk k           یم ادلکه  توجه بکه و با 

2(، 7( و )3)

g       شماره  وتن،ی. در هر تکرار نباشدیم

 .شودیم  11روزرسانیب( 11مطابق با م ادله )سارکومر مجهول 

(11) g gR K R K         

خواهد کرد که مقدار قدر مطلق سارکومر  دایادامه پ يیتکرار تا جا نيا

Rشککده  یبروزرسککان K   م ینککی از میککزان  یبککه آسککتانه

د. برسک  ،شکده اسکت  نظر گرفتکه  در  01-8  با لم ادکه  10رواداری
g 

 که م ادل  باشدیعضله در حالت رشد م یدگیکش زانیم گرانيمان
مرحلکه،   نيدر ا شماره سارکومرها  نییو ت  يیپس از همگرا است.

( و تانسکور  6) یبا استفاده از م ادلکه شکل رشد  رییتغ انيتانسور گراد

 کیاالست
eF و  کیتکنش االسکت   نی( و همچن0) یتوجه به م ادله، با

و . دآيک ی( بدست مک 01( و )00) یدوم از م ادله رشهفیک-والیتنش پ

فرمولکه   یلکر ياواکثر م ادالت رشد در حالت  نکهيدر انتها با توجه به ا

. در شکود آورده مکی ( بدست 03) یاز م ادله رشهفیتنش ک شوند،یم

 L تهیسک ی( تانسور درجه چهار االست05) یادامه با استفاده از م ادله

به حالت ( 13مطابق با م ادله )، 11جلو بردنرا بدست آورده و با اعمال 

 ،شودداده میانتقال  یلرياو

(13) 
___ ___

: : t t   
     
   

e LF F F F  

که در آن بصکورت اختصکار      
___

ik jl
ijkl

 
   
 

. باشکد یمک  

( و 03) رشکهف یتکنش ک  جکای بکه  آباکوس، افزارکه نرم شودیم ادآوري

و  abaqus ی(، تککنش کوشکک13) تهیسککیمککدول االست
abaqus

e  را در

 .دنمايیم افتيدر زيرروال کاربر

(14) abaqus J   

(15) 
abaqus

___ ___

___ ___

1

2J

 
     

 
e e I I I I        

که در آن بصورت اختصار      
___ il jk

ijkl

   باشدیم. 

 

 سازی اجزای محدودمدل

ی ی نیم وتری، ابتکدا از عضکله  سازی اجزای محدود از عضلهبرای مدل

باشد، ساله که به کوتاهی همسترينگ دچار می 11نیم وتری يک مرد 

عکس برداری تشديد مغناطیسی صورت گرفت. اين عکس بکرداری بکا   

 ه وانجام شکد زيمنس ساخت کشور آلمان تسال  5/0 ام آر آی دستگاه

سپس با استفاده انتخاب شد. متر میلی 0 هابین مقاطع عکس یفاصله

 مکدل ب کدی بکه   1هکای  ، عککس 14متیکو تری 13افزار میمیکساز نرم

گکر آبکاکوس   افکزار تحلیکل  زخوانی در نکرم قابل با ب دی تبديل شد تا3

تبکديل آن  نمايی از و نمايانگر مقطع عکسبرداری شده  4 شکل. باشند

ی عضکله بنکدی  به منظور المکان  .دهدمیرا نشان افزار میمیکس با نرم

                                                 
20 Update 
21 Tolerance 
22 Push forward 
23 Mimics 
24 3-matic 
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و  بازخوانی شکده  03/6-4نرم افزار آباکوس ب دی در 3مدل ، وترینیم

، 5شککل   بنکدی شکد.  لمکان پس از فرايند حساسیت به ت کداد مکش، ا  

 شکامل دهد ککه  نمايش میی نیم وتری را عضله ی المان محدودنمونه

 باشد.می 154دی3سیوجهی مدل 4المان ت داد  031845

 
 ب دی3برداری تشديد مغناطیسی و تبديل به حجم : عکس4شکل 

 

 
 ضله نیم وتری: نمونه اجزاء محدود ع5شکل 

 

 و ثوابت یمرز طیشرا
 از ترمستحکم اریبس یاستخوان و زردپ یبافت سازندهبا توجه به اينکه 

-یصکلب فکرض مک    یبصکورت اعضکا   سکازی در مکدل  ،باشندیعضله م

الت در عضک  16الیکاف جهکات   ککه نيک با توجه به ا نیهمچن .[10]شوند

 دهیکشک  سمت پايین به بکاال دو  نخ بوده و از  کي مشابه نگيهمستر

ککه البتکه    یمختصات یاز محورها یکي جهت در هاآن راستای اند،شده

مکدل   یمکرز   شکراي . اندفرض شده باشندمی کشش محور با راستاهم

عضکله   نيیکه قسمت پا عضله متحر  سر -0 باشدیبخش م 1شامل 

عضکله  متحر  سر  -1 باشدیمتصل م 17نیدرشت به استخوانو بوده 

 بيضکرا  انگريک نما 0 . جکدول باشدمتصل می 18خاصره به استخوان که

 .دباشیم عضله نیم وتریمطابق با  شاتياستخراج شده از آزما

 
 وترینیم: ثوابت مکانیکی و ضرايب م ادالت رشد مطابق با عضله 0جدول 

                                                 
25 C3D4 
26 Fiber 
27 Tibia 
28 Hip 

 مقدار نام ضريب

 اول المه بيضر
1 0.021 MPac  

مدول برشی
2c G  

2 0.0053 MPac  

12 سرعت انطباق بيضر  

2.0 شکل بيضر  

max حداکثر رشد 1.1  

 کشیدگی بحرانی
crit 1.01  

 

 ایجنت

چه بیکان شکد، کشکیدگی االسکتیک     مطابق آن
e    م کرف کشکیدگی

واضح است در هر قسمت از عضله ککه کشکیدگی   باشد. سارکومرها می

سارکومرها بیشتر باشد، احتمال جراحت نیز بیشتر خواهد شد. مطابق 

م گر پراکندگی کشیدگی سارکومرها در عضکله نکی  که نمايان 6با شکل 

گر مقطکع  که نمايان 7و شکل  باشدمیدر دو نمای جلو و پشت وتری 

شود که الکف( کشکیدگی   ، ديده میباشدعرضی برش خورده عضله می

هکا ککه بکه    بیشکینه کشکیدگی  باشکد ب(  در طول عضله يکسکان نمکی  

اند و نه در ناحیکه درونکی   ها واقع شدهشوند در رويهجراحات منجر می

ی ی بیرونی قسمت باال و در رويکه در رويه بیشینه کشیدگیج( عضله 

-های قرمز رنگ مشخص شدهباشد که با دايرهدرونی قسمت پايین می

 باشکند ها در نقاط اتصال ماهیچه به زردپی میبیشینه کشیدگی (د اند

 زردپکی  در داربکه سکمت بافکت ککالژن     یهرچه بافکت عضکالن  بنابراين 

ر( . ابکد يیمک  شيحت افزاو جرا یدگيد بیاحتمال آس شود،یم کينزد

1.027eکمیته نقطه کشیدگی   باشد و اين به اين م نا اسکت  می

ای وجود نکدارد ککه کشکیده    که طی کشیده شدن ماهیچه، هیر نقطه

ز( نقاطی در عضله وجود دارند که مطابق بکا بیشکینه کشکیدگی     نشود

1.449e  شوند. شیده میشان کطول %45تا 

 
از دو نمای عضله نیم وتری  پراکندگی کشیدگی االستیک: 6شکل 

 باشند.های درونی و بیرونی میجلو و پشت که مطابق با رويه
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 : مقطع عرضی برش خورده عضله نیم وتری7شکل 

 

 بندیجمعگیری و نتیجه
سپس يکک   الت حاکم بر رشد بافت نرم استنتاج شدمقاله م اد نيدر ا

مدل عددی از رشد، بر روی يک مدل سه ب دی از عضله نیم وتری که 

سکازی  باشد، شکبیه از سری عضالت همسترينگ واقع در پشت ران می

در نظکر   نن وهکوکی  مکدل  گکرد مواد همسکان  یرفتار مواد بر مبناشد. 

 یاسکلت-یعضالن ستمیر سبافت نرم د اتیگرفته شد که مطابق با فرض

نقاط بحرانی عضله که طی کشکیده شکدن بیشکینه احتمکال      .باشدیم

 یهیک و ناح یرونیب یهيباال در رو یهیدر دو ناحجراحت را دارا هستند 

 نییت  یعضله و در قسمت اتصال آنها به زردپ یدرون یهيدر رو نيیپا

بکر روی   [11] و همککاران  اسمتید که یبا مطال ات ج،ينتا نيا. شدند

وجکود آمکده   دادند و نشان دادند که جراحات بهانجام نفر ورزشکار  05

باشکد و در قسکمت بکاال و    صرفا در ناحیه اتصال ماهیچه به زردپی می

بلککه بکا ت یکین    دارد  یتطابق ککامل ها تننه ،افتدپايین عضله اتفاق می

ککه  ی جراحت، بر نتکايج مطال کات پیشکین افکزوده اسکت      دقیق نقطه

و جراحان  بخشیو توان یکيزیمتخصصان طب ف رایبابزاری کاربردی 

 خواهد بود.  ارتوپد
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