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 مقدمه: 

ریتن بیمعتی مفصلی اس  که دت اثی تک فیرتند رخیتبی  پیشیونده )اعمل رآتم و رغیییات اسعسی دت سعخئعت استئوآرتریت    اتعت 

کندا رخمین دده اتتآدا اتن بیمعتی منمن ابلب مفع تتل تا   و دانآ  تا دتمیی میمفصتتلم مآ ب بیود دتد و نعرآانی لملدیدی  می

هعی نگهداتنده   مییندا اد توشسعل رح  رأثیی اتن بیمعتی قیات می ۰۱دت تد اد دنع  بعیی  ۰۱و دت تد اد میدا   ۰۱اتآد که می

رآا  به هعی نگهداتنده میاتتتآدا دت اتربعا بع توشداتوتی و  یاحی به منظآت دتمع  بیمعتا  مبئال به استتتئوآرتریت  استتتئفعده می

ی اخیی  تدسیی مطعلععت به اتدایعبی اقئصعدی مداخالت رآانبخشی فینتدی هعمداخالت فینتآریاپی و اترآدی  ااتعته کیدا دت ستعل

 مند مطعلععت انجعم میفئه دت اتن حآده بآده استتت ا انتدا هتدا اتن مطعلعه  میوت نظعمدت دتمتع  و بتعدرآانی اتن بیمتعتا  پیداخئته

 :کعتتوش

هعی دااتتتئه استتت ا پعتگعه ۹۱۰۹روتتل  ۰۱رع  ۰۹۹۱ژانآته  ۰نی مند بی مطعلععت انجعم میفئه دت بعده دمعاتن مطعلعه  میوتی نظعم 

و  PubMed  Scopus  Web of Science  Embase  CENTRAL  PEDroو آ لبتعتت بآدند اد: اطاللتعری مآتد  ستتت 

Econlitهعی ثب   مطعلععت نشتتتده و تع دت حعل انجعم  پعتگعها همچنین بته منظآت تعفئن ستتتعتی مطعلععت و نین مطعلععت منئشتتتی

هعی میربط و لیس  منعب  مطعلععت میوتی و مطعلععت وتودی هعی اخئصتع ی مطعلععت اتدایعبی اقئصعدی  ژوتنعلکعتردمعتی  پعتگعه

 قتتتیات متتتیفتتتئتتتنتتتدا  و تتتآبتتته متتتطتتتعلتتتعتتته بتتته  تتتتتتآتت دستتتتتتئتتتی متتتآتد  ستتتتتت 

مطعلعه اتتیاتط یدم بیای وتود به مطعلعه تا  ۹۱مطعلعه تعف  اتتده  بی استتعی معیعتهعی اد پیی رعیین اتتده   ۱۱۰نئعتج: اد میع  

دت تتدم و ۰۱تتتتتعثیبخشتتی )هعی هنتنههعی اقئصتتعدی  تتآتت میفئه ابلب رحلیلدااتتئندا نآت رحلیل دت مطعلععت اتداتتیعبی

دت دم همنمع   آتت میفئه بآدا لالوه بی اتن  ابلب ۰۱دم بآدند و دت سته مطعلعه هی دو نآت رحلیل )دت ت۹۱مطلآبی  )تتتتهنتنه

بآدندا  ایمطعلععت  تتتآتت میفئه مبئنی بی مطعلععت کعتردمعتی بعلینی بآدند  به  نو دو مطعلعه که مبئنی بی تک مطعلعه مشتتتعهده

کننده تع ا ئمعت بآدند امع بیخی اد مطعلععت نین بع دتدمعه پیداخ  ابلتب مطتعلعتعت وتودی داتای دتتدمتعه نظتعم میاقب  ستتتالم 

 هع انجعم میفئه بآدنداتن دتدمعههعی خدمعت  بیمعتا  و تع ریکیبی اد اهنتنه

 مییی:نئیجه

د د اتداتتمنداتد که بستتیعتی اد مطعلععت  مداخالت رآانبخشتتی فینتدی تا به لنآا  تک تاهبیهعی اتن مطعلعه میوتی بیع  میتعفئه 

هبآد رآانند دت کنعت بمییندا انجعم رمیتنعت فینتآریاپی  استتتئفعده اد اترآدهع و نین رر دتمعنی میاقئصتتتعدی و نین بتعلینی دت نظی می

هعی بیشتتتئی نظعم ستتتالم   لآمییی کنندا لپا دت پیی میفئن انین تاهبیدهعی دتمعنی و رآانبخشتتتی پیعمدهعی بعلینی  اد هنتنه

هعی  یاحی رعآتض مفصل  لدم نیعد به داتوهعی هعی میاقب  سالم  اد طیتق  لآمییی اد انجعم لملب کعهی هنتنهرآاند مآ می

 وتی نییوی کعت دت اثی بعدمش  سیت  رنهع به بعدات کعت اآندامسدن و بییه اد تدسآ و افناتی بهیه

 


