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بر روي ) systematic review and meta-analysis(قالب یک مطالعه مرور نظام مند و فرا تحلیل در 
مطالعه  6و  PADغیر مبتال به  18233و  PADبیمار مبتال به  2079شاهد که در آنها مورد- هعلمطا 10

فرد با سطح ناکافی ویتامین دي و  48311،  افراد کمبود ویتامین دي 23117در  PADمربوط به شیوع 
شده ارزیابی  PADویتامین دي بر ابتال به سطحوح مختلف با سطح نرمال ویتامین دي ، اثر قرد  27910

 .است
 

  آنها مبتنی برتوضیحات زیر بخش روش هاي آماري بخش مواد و روش ها و یافته ها 

در مطالعات مرور نظام مند و فرا تحلیل با ترکیب کردن نتایج مطالعات قبلی به یک نتیجه جامع در مورد  -1

عات مرور نظام مند و فرا تحلیل که از طریق آنها علت اجراي مطال.یک موضوع مورد بررسی می رسند

نتایج قاطع تري بدست می آید این است که تک مطالعات انجام شده هر یک ممکن است در مورد موضوع 

د و بنابراین از طریق مرور نظام مند و فرا نقض داررا بدست داده باشند که با هم تنا يیجانتمورد بررسی 

ند نتیجه کلی و قابل اعتماد تري ه اه آن مطالعات با هر نتیجه اي که داشتتحلیل با ترکیب اطالعات هم

مطالعات مختلف به دو صورت اقدام در این مقاله پژوهشگران با ترکیب اطالعات مربوط . بدست می آید

به نتیجه گیري کرده اند در بخشی از مطالعه به برآورد میانگین سطح ویتامین دي بین دو گروه مبتال و غیر 

  .پرداخته اند PADکرده اند و از طرفی رابطه سطوح مختلف ویتامین دي با ابتال به  PADمبتال به 

تحلیل که روند نسبتا یکسان و مشخصی دارد با مشخص کردن بازه مرور نظام مند و فرا  يدر فرایند اجراي -2

یک سري کلید واژه ) مطالعات را وارد کرده اند 2018 ژانویهتا (زمانی که مطالعات در آن انتخاب شده اند 

در پایگاهاي اطالعاتی مثل مرتبط ترین مقاالت و مطالعات شود را خاص و مرتبط که بتواند باعث بازیابی 

(PubMed, Web of Science, Scopus, EMBASE)  یک سري شرایط ورود و  جستجو می کنند و....و

مشخص می کنند که در مطالعات واجد  وخروج براي مطالعاتی که باید وارد شوند در نظر می گیرند 

ز شرایط چه اطالعاتی باید استخراج شود که در تحلیل ها و گزارش به مخاطب ذکر شوند؛ در این متا آنالی

سطح ویتامین دي در مبتالیان و غیر مبتالیان به آنچه بعنوان پاسخ یا متغیر پیامد ثبت گردیده میانگین 

PAD  و نیز ابتال بهPAD عالوه بر این . در افرادي که از سطوح مختلف ویتامین دي برخوردار بودند

ده به متا آنالیز ثبت گردیده نیز از مطالعات وارد ش... ..اطالعات دیگري مثل نام پژوهشگر، سال پژوهش،



، مطالعات استخراج شده معموال توسط دو پژوهشگر از نظر واجد شرایط بودن براي ورود مستقالً  است

مورد ارزیابی قرار می گیرند و درصورت عدم اتفاق نظر فرد سومی از تیم پژوهشی نسبت به تصمیم نهایی 

این مرحله از نظر یک سري مالك هاي سوگیري کیفیت مطالعات نهایی شده براي ورود در . اقدام می کند

 .براي ارزیابی و نقد مقاالت استفاده شده است PRISMAدر این مطالعه از رویکرد سنجی می شوند 

 داده هایی که در اینبا ترکیب که واجد شرایط ورود به متاآنالیز بودند پس از نهایی شدن مطالعاتی 

یعنی فرایند  کلی می نمایندگیري نتیجه تحلیل هاي آماري اقدام به  از طریقمطالعات بازیابی شده اند 

 PADمبتال و غیر مبتال به  در دو گروهي که در مطالعات. تحلیل هاي کمی یا همان متا آنالیز انجام می شود

شاخص ) یعنی سطح ویتامین دي(که مورد مقایسه قرار گرفته اند چون متغیر پاسخ یک متغیر عددي است 

میانگین سطح ویتامین استفاده شده است این شاخص تفاوت ) SMD(استاندارد شده میانگین اختالفات 

اگر مقدار این شاخص منفی باشد یعنی . منعکس می کند PADدي را بین دو گروه مبتال و غیر مبتال به 

اطمینان مربوطه  پایین تر است و اگر فاصله BMDمیانگین یکی از گروه ها از دیگري از نظر شاخص 

. د داشتنبا هم تفاوت معنی دار خواه میانگین سطح ویتامین دي دو گروهعدد صفر را در بر نداشته باشد 

را در افراد داراي سطوح ویتامین دي مقایسه شده است چون متغیر  PADدر مورد مطالعاتی که ابتال به 

محاسبه شده است و اگر این ) نسبت شانس( ORیک متغیر کیفی است شاخص  PADپاسخ ابتال به 

عامل خطر بودن و اگر کمتر از یک باشد به معنی محافظتی بودن شاخص بزرگتر از یک باشد به معنی 

در متا آنالیز با . است و جنانچه فاصله اطمینان مربوطه عدد یک را در بر نداشته باشد رابطه معنی دار است

آنها هم ) Heterogeneity(وارد می شوند ناهمگونی  توجه به اینکه مطالعات مختلف با شرایط مختلف

درصد  75و گاهی باالي  50استفاده می شود که اگر مقدار آن بیشتر از  I2ارزیابی می شود از شاخص 

آن  P-valueککران هم استفاده می شود که اگر  Qباشد را نشانه ناهمگنی در نظر می گیرند و از آزمون 

استفاده می شود که اگر ناهنگنی  random effectناهمگنی از رویکرد  کمتر باشد براي پوشش 1/0از 

 publication(سوگیري نشر . تستفاده می شود fixed effectنیز وجود نداشته باشد از رویکرد 

bias (براي آنکه اثر تکی مطالعات بر نتایج . با نمودار قیفی و نیز تست هاي اگر و بگ ارزیابی می شود

اآنالیز مشخص شود از تحلیل حساسیت استفاده می شود یعنی با خروجی هر دفعه یکی کلی حاصل از مت

از مطالعات نتایج متا در عدم حضور آن ارزیابی می شود تا اثر بودن و نبودن این مطالعه بر نتایج مشخص 

 .اندبا متارگرسیون تعیین می شود کدام عوامل مخدوشگر بر نتایج بدست آمده تاثیر گذار بوده . شود

 PADدر نمودار یک نتیجه متاآنالیز مقایسه میانگین سطح ویتامین دي در مبتالیان و غیر مبتالیان به  -3

خالصه شده است؛ لوزي انتهاي نمودار و سطر آخر اعداد حاصل ترکیب نتایج مطالعات مختلف است 



 243/2از غیر مبتالیان  PADهمانگونه که مالحظه می شود میانگین سطح ویتامین دي در مبتالیان به 

نتایج مشابه در ). درصد 95واحد کمتر است با اطمینان  381/3و حداکثر  104/1حداقل (واحد کمتر است 

از  PADبدست آمده و همواره مبتالیان به ...و  ABI<0.9بیماران با همه زیر گروه هاي مختلف مثل 

 . میانگین پایین تر سطح ویتامین دي برخوردار بودند

در افراد با سطح ناکافی ویتامین دي ) عدم ابتالابتال - متغیر کیفی-( PADشانس ابتال به  2نمودار در  -4

نسبت به افراد داراي سطح کافی ویتامین دي ارزیابی شده است که مالحظه می شود مقدار نسبت شانس 

افی ویتامین دي در افراد داراي سطح ناك PADده درصد شانس ابتال به بدست آمده یعنی حدودا  098/1

 95درصد با اطمینان  5/19حداقل یک و حداکثر (بیشتر از افراد داراي سطح کافی ویتامین دي است 

 ).درصد بیشتر است

ویتامین دي  در افراد با سطح نقصان) عدم ابتالابتال - متغیر کیفی-( PADشانس ابتال به  3در نمودار  -5

نسبت به افراد داراي سطح کافی ویتامین دي ارزیابی شده است که مالحظه می شود مقدار نسبت شانس 

در افراد داراي نقصان ویتامین دي بیشتر  PADدرصد شانس ابتال به 48بدست آمده یعنی حدودا  484/1

 95صد شانس ابتال با اطمینان در 5/63حداقل یک و حداکثر (از افراد داراي سطح کافی ویتامین دي است 

 ).درصد بیشتر است

 97-8-5 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دکتر آوات فیضی-

 


