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روي ) بر systematic review and meta-analysisقالب يك مطالعه مرور نظام مند و فرا تحليل (در 
 bilateral) پيامدهاي بعد case seriesو گزارش سري موارد () case reportمطالعات گزارش مورد (

adrenalectomy  در بیماران مبتال بھcongenital adrenal hyperplasia )CAH مورد بررسی قرار گرفتھ (
  . است

   آنها برمبتني توضيحات زير بخش روش هاي آماري بخش مواد و روش ها و يافته ها 

در مطالعات مرور نظام مند و فرا تحليل با تركيب كردن نتايج مطالعات قبلي به يك نتيجه جامع در مورد  -1
يك موضوع مورد بررسي مي رسند.علت اجراي مطالعات مرور نظام مند و فرا تحليل كه از طريق آنها نتايج 

ممكن است در مورد يك موضوع  قاطع تري بدست مي آيد اين است كه تك مطالعات انجام شده هر يك
قض دارد و بنابراين از طريق مرور نظام مند و فرا تحليل با تركيب نتيجه را بدست داده باشند كه با هم تنا

اطالعات همه آن مطالعات با هر نتيجه اي كه داشتند نتيجه كلي و قابل اعتماد تري بدست مي آيد. در اين 
بوده اند و تحت عمل جراحي  CAHربوط به بيماراني كه مبتال به مقاله پژوهشگران با تركيب اطالعات م

غدد فوق كليوي قرار گرفتند و مطالعات مربوطه در قالب گزارش مورد و گزارش سري موارد پيامدهاي 
 مربوط به بيماران را گزارش كرده اند به نتايج كلي و جامعي رسيدند كه در زير اشاره مي شود.

ر نظام مند و فرا تحليل كه روند نسبتا يكسان و مشخصي دارد با مشخص كردن در فرايند اجراي يك مرو -2
مطالعات را وارد كرده اند) يك  2018بازه زماني كه مطالعات در آن انتخاب شده اند (در اينجا تا ژانويه 

ي ممرتبط ترين مقاالت و مطالعات شود را جستجو سري كليد واژه خاص و مرتبط كه بتواند باعث بازيابي 
كنند و پس از نهايي شدن مطالعاتي كه براي آنها يك مجموعه مالك هاي ورود و خروج اقدام به استخراج 
اطالعات كه بتوان آنها را تركيب كرد مي نمايند و با تركيب اين داده ها كه در مطالعات بازيابي شده بدست 

مطالعه واجد شرايط شدند و  32ود كال آمده اند نتيجه كلي را ارائه مي نمايند. در اين مقاله مشخص مي ش
بيمار در ادامه  48بيمار شرايطشان بررسي شده است كه نتيجه تركيب اطالعات اين  48مطالعه  32در اين 

  در توضيح جدول يك مقاله آمده است. 
اركي ميان چل با ميانه و دامنه ادر اين پژوهش متغيرها عددي نرمال با ميانگين و انحراف معيار و غير نرم -3

و غير نرمال گزارش شدند و متغيرهاي غير عددي با تعداد و درصد گزارش شده اند. متغيرهاي عددي نرمال 
قبل و بعد از عمل به ترتيب با استفاده از آزمون تي زوجي و  آزمون غير پارامتري متناظر با آن يعني رتبه 

(آزمون تي زوجي براي مقايسه ميانگين يك متغير هاي عالمت دار ويلكاكسون مورد مقايسه قرار گرفته اند 



عددي نرمال در دو زمان (قبل و بعد از يك مداخله مثال) در يك گروه از افراد استفاده مي شود و معادل 
 غيرپارامتري آن آزمون رتبه هاي عالمت دار ويلكاكسون است).

نفري از بيماران كودك و نوجوان  26 بيمار و جداگانه براي گروه 48نتايج فرا تحليل در كل جدول يك در  -4
نفري از بزرگساالن گزارش شده است. در اين جدول متغيرهاي غير عددي مثل جنسيت ، نوع تشخيص  22و 

درصد  73نفر از كل بيماران معادل  35و انديكاسيون ها و ... با تعداد و درصد گزارش شده اند براي مثال 
متغيرهاي درصد بوده است.  59و در بزرگساالن  85ان و نوجوانان زن بودند در حاليكه اين درصد در كودك

سال  20عددي نرمال مثل سن با ميانگين و انحراف معيار گزارش شده اند كه براي كل نمونه ميانگين سن 
بوده است و در بزگساالن  5و انحراف معيار  10بوده است و در كودكان/نوجوان ميانگين  13با انحراف معيار 

بوده است. در بخش پاييني جدول به مقايسه ميانگين و ميانه متغيرها قبل و بعد از  10انحراف معيار با  32
زوجي و  Tعمل در كل نمونه و در هر يك از دو گروه ديگر بسته به نرمال بودن يا نبودن متغير با آزمون 

ميانگين آن نسبت به قبل  Mean daily HCEغيرپارامتري ويلكاكسون پرداخته اند براي مثال در مورد متغير 
كودكان و نوجوانان تغيير معني كاهش معني داري را نشان مي دهد اما اين متغير در  26به  38از عمل از 

بطور معني داري كاهش پيدا كرده است يا در مورد متغير غير  25به  37داري نكرده اما در بزرگساالن از 
عمل با آزمون رتبه هاي عالمت دار ويلكاكسون مقايسه شده  ميانه آن قبل و بعد از  ,17OHPنرمال مثل 

نشان مي دهد و در كودكان/نوجوانان معني دار نبوده اما  4/5به  65ودر كل نمونه كاهش معني داري را از 
در كل   androstenedione اتفاق افتاده است يا ميانه متغير  5به  4/68در بزرگساالن هم كاهش معني دار از 

اتفاق  55/0به  5/22و در كودكان/نوجوانان كاهش معني دار از  55/0به  5/13اهش معني داري از نمونه ك
 افتاده اما كاهش در بزرگساالن براي اين متغير معني دار نبوده است.

ميانه چهار متغير بيوشيميايي قبل و بعد از عمل با آزمون رتبه هاي عالمت دار ويلكاكسون مقايسه  2نمودار در -5
كه افزايش معني داري پيدا كرده سه متغير ديگر كاهش  ACTHاند و مالحظه مي شود غير از متغير شده 

 معني داري را در اين بيماران بعد از عمل نشان داده اند.
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