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 سپاسگزاري :

سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و 

شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، 

د بر محمّد و وردن نتوانند. و سالم و دورحق او را گزا

 ...ک اوخاندان پا

نثار ایزد منان که توفيق را رفیق راهم ساخت  شکر شایان 

اساتید بزرگوارم تا اين پايان نامه را به پايان برسانم . از 

دکتر افسانه و سرکار خانم    یدکتر حسن انار جناب آقای

ما همواره نگارنده راهن اتیدبه عنوان اسکه  مقدم  یانتشار

را مورد لطف و محبت خود قرار داه اند ،کمال تشکر را 

 .دارم

که به عنوان  استاد  یپورفرض دکتر فرهاد از  جناب آقای  

نامه مرا یاری کردند،  مشاور  همواره  در نگارش این پایان

 تشکر و قدردانی ویژه می کنم.
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 تقدیم به مادر عزیزتر از جانم

 ار جاودانی و چشمه سار مهربانیستهم او که ی

 تقدیم با بوسه بر دستان پدرم

به او که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا مردانگی، 

 سخاوت، سکوت، و مهربانیش

 تقدیم به برادرانم

آرتین ، آرش و آرمان عزیزم هم آنانکه کودکی ام در کنار 

آنها سپری شد وتمام خاطرات کودکی ام وام دار وجود آن 

 ستها

 تقدیم به دوستا ن مهربانم

الهام قلی زاده ، ندا صفر زاده ، صفا نعمتی ،زهره  

عبدالرحیمی ، عاطفه حاجی زاده ،رویا قدیرزاده ، رویا 

هوشمندی، سارا صفری، سعیده لطیفی، لیال عسگری ، 

سمیه رحیمی ،آرزو بهاری و مهسا شیرین زاده که هفت 

رمای وجود آن ها سال پزشکی و دوری از خانواده بدون گ

 ،دشوارتر می شد.صمیمانه ازاین عزیزان سپاسگزارم.
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-79 یدر سبل ّب یَگرافیزاًَ در راد یتاستئَارتر D  ٍStage یتبهیيسطح ٍ یيارتببط ب یبررس

6971 

 چكیذُ

هٌبغ  تببص ًَر آفتبةكِ در اكثر هَارد است  یٍ هحلَل در چرب یذیاسترٍئ یهبدُ  یک D یتبهیيٍ سببمِ ٍ ّذف:

ارتببط  یٌِكن در زهبب تَخِ بِ هطبلؼبت  استئَارتریت ضبیغ تریي بیوبری درگیر كٌٌذُ هفصلی است..اصلی ایي ٍیتبهیي است

 یٌذُفسا یَعٍ ض یراىٍ كطَر ا یلدر استبى اردب یَگرافی،زاًَ در راد یتاستئَارتر  D  ٍstage یتبهیيسطح ٍ یيب

 .ینتب هطبلؼِ فَق را اًدبم دّ ینهب بر آى ضذ یت،استئَآرتر

اهبم  یوبرستبىب یبًگبُ رٍهبتَلَشبِ دره گبىهراخؼِ كٌٌذ یياز ب (ًفر ضبّذ 97ًفر هَرد ٍ  97ًفر ) 651 هَاد ٍ رٍضْب:

افی تكویل ضذ. رادیَگر یكیضبهل اطالػبت دهَگراف هربَطِ یپرسطٌبهِ ّب .ًذل اًتخبة ضذیبى اردبتضْرس )رُ( یٌیخو

ّیذرٍكسی ٍیتبهیي -55اًدبم ضذ. سطح سرهی ّب در بیوبرستبى اهبم خویٌی )رُ( بًبی از زاًَدر دٍ ًوبی لذاهی خلفی ٍ خ

D بیطگبُ اًذازُ گیری ضذ. ًیس در آزهStage رادیَگرافی ّب ًیس بر اسبض هؼیبر  ّبیKellgren-Lawrence  تمسین بٌذی

 سراًدبم دادُ ّبی بذست آهذُ هَرد تدسیِ ٍ تحلیل آهبری لرار گرفت. .ضذ

ذ. % هرد بَد99/26ً% زى ٍ 55/51% هرد بَدًذ ٍ در گرٍُ ضبّذ 52/97% زى ٍ 95/16در گرٍُ هَرد، : یبفتِ ّب

در گرٍُ  یوبراىب یسٌ یبًگیيسبل بَد. ه 19-29 سٌی داهٌِ بب سبل 65/52±19/2در گرٍُ هَرد  یوبراىب یسٌ یبًگیيه

 یيدار ب یهطبلؼِ، ارتببط هؼٌ یيحبصل از ا یحبب تَخِ بِ ًتب سبل بَد. 11-25 سٌی داهٌِ بب سبل 99/55±65/5ضبّذ 

 ٍخَد داضت. D یتبهیيٍ یٍ سطح سره Kellgren-Lawrence یبرزاًَ بر اسبض هؼ یتهبتال بِ استئَآرتر یوبراىب

 یتهبتال بِ استئَآرتر یوبراىگردد در ب یه یطٌْبدپسضكبى هحترم پ ِب ،هطبلؼِ یيحبصل از ا یحبب تَخِ بِ ًتب: ًتیدِ گیری

 ٍ درهَارد سطَح پبییي آى، خْت درهبى الذام ًوبیٌذ. را هذًظر داضتِ ببضٌذ D یتبهیيكوبَد ٍ

 یَگرافیراد، زاًَ ،یتاستئَارتر، D یتبهیيٍ: ذ ٍاشُ ّبكلی
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