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(systematicreviewandmeta-analysis)رب لیلحت ارف و دنم ماظن رورم هعلا طم کی ردقبلا
اهنآ رد هک تفرگ رارق یمک یاه لیلحت دروم اهنآ 14اتزا هک یا هدهاشم هعلا طم 20 یور
طسوت هک congenitaladrenalhyperplasia (CAH) هب تبمال رامیب 437

هک یناسک اب کیلوباتم و یقورع یبلق یاه صخاش رظن زا دندش نامرد glucocorticoid
هعلا طم دش.6 هسیاقم لر تنک هورگ ناونعب سملا دارفا ای دندوب هدرکن فرصم ار اهوراد نیا

رد نارامیب دادعت دندش یوتحم لیلحت یفیک تروصب و دشن ماجنا اهنآ یور یددع لیلحت زین
دوب. لر تنک اب58800 رفن 558 تاعلا طم نیا

اهنآ رب ینتبم اه هتفای اهو شور و داوم شخب یرامآ یاه شور شخب ریز تاحیضوت

هجیتن کی هب یلبق تاعلا طم جیاتن ندرک بیکرت اب لیلحت ارف و دنم ماظن رورم تاعلا طم رد -1

و دنم ماظن رورم تاعلا طم یارجا تلع . دنسر یم یسررب دروم عوضوم کی دروم رد عماج

ماجنا تاعلا طم کت هک تسا نیا دیآ یم تسدب یرت عطاق جیاتن اهنآ قیرط زا هک لیلحت ارف

اب هک دنشاب هداد تسدب ار یجیاتن یسررب دروم عوضوم دروم رد تسا نکمم کی ره هدش

نآ همه تاع طاال بیکرت اب لیلحت ارف و دنم ماظن رورم قیرط زا نیاربانب و دنراد ضقانت مه

نیا دیآ.رد یم تسدب یرت دامتعا لباق و یلک هجیتن دنا هتشاد هک یا هجیتن ره اب تاعلا طم

توافت هسیاقم هب مادقا فلتخم تاعلا طم طوبرم تاع طاال بیکرت اب نارگشهو پژ قمهلا

ریغ و وراد هدننک فرصم هورگ ود نیب یکیلوباتم و یقورع یبلق یاه صخاش نیگنایم

دنا. هتخادرپ هدننک فرصم

صخشم اب دراد یصخشم و ناسکی اتبسن دنور هک لیلحت وارف دنم ماظن رورم ییارجا دنیارف رد
هیونا (اتژ دنا هدش باختنا نآ رد تاعلا طم هک ینامز هزاب ندرک 2016 کی دنا) هدرک دراو ار تاعلا طم

اررد دوش تاعلا طم قماالتو نیرت طبترم یبایزاب ثعاب دناوتب هک طبترم و صاخ اوژه دیلک یرس
لثم یتاع طاال یاهاگیاپ (PubMed,WebofScience,Scopus,EMBASE) کی و دننک یم وجتسج و....
دننک یم صخشم و دنریگ یم رظن رد دنوش دراو دیاب هک یتاعلا طم یارب جورخ و دورو طیارش یرس

بطاخم هب شرازگ اهو لیلحت رد هک دوش جارختسا دیاب یتاع طاال هچ طیارش دجاو تاعلا طم رد هک
یبرچ نوخ، راشف لماش هدیدرگ تبث دمایپ ریغتم ای خساپ ناونعب هچنآ زیلا نآ اتم نیا ؛رد دنوش رکذ

پژ مان لثم یرگید تاع طاال نیا رب .عالهو دندوب یقورع یبلق یاهدمایپ و نوخ دنق نوخ، یاه
تسا هدیدرگ تبث زیلا نآ اتم هب هدش دراو تاعلا طم زا زین و.... سنج ،نس، شهو پژ ،سلا رگشهو ،

ال قتسم دورو یارب ندوب طیارش دجاو رظن زا رگشهو پژ ود طسوت ال ومعم هدش جارختسا تاعلا طم
هب تبسن یشهو پژ میت زا یموس درف رظن قافتا مدع تروصرد و دنریگ یم رارق یبایزرا دروم ً
مالک یرس کی رظن زا هلحرم نیا رد دورو یارب هدش ییاهن تاعلا طم دنک. یم مادقا ییاهن میمصت

درکیور زا هعلا طم نیا رد دنوش یم یجنس تیفیک یریگوس یاه

ییاهن زا سپ . تسا هدش هدافتسا قماالت دقن و یبایزرا یارب Newcastle-Ottawainstrument

تاعلا طم نیا رد هک ییاه هداد بیکرت اب دندوب زیلا نآاتم هب دورو طیارش دجاو هک یتاعلا طم ندش
لیلحت دنیارف ینعی دنیامن یم یلک یریگ هجیتن هب مادقا یرامآ یاه لیلحت قیرط زا دنا هدش یبایزاب

ریغ و وراد هدننک فرصم هورگ ود رد هک یتاعلا طم دوش.رد یم ماجنا زیلا نآ اتم نامه ای یمک یاه
یاه صخاش ) تسا یددع ریغتم کی خساپ ریغتم نوچ دنا هتفرگ رارق هسیاقم دروم هک هدننک فرصم



صخاش نیا تسا هدش هدافتسا تاف ال تخا نیگنایم صخاش (2 لودج و...- یبرچ دنق، لثم کیلوباتم
یفنم صخاش نیا رادقم رگا دنک. یم سکعنم روبزم هورگ ود رد اهار صخاش نیا نیگنایم توافت
هلصاف رگا و تسا رت نییاپ یرگید اهزا هورگ زا یکی رد هدش دای یاه صخاش نیگنایم ینعی دشاب

مه اب هورگ ود رد اه صخاش نیا حطس نیگنایم دشاب هتشادن رب رد ار رفص ددع هطوبرم نانیمطا
فلتخم طیارش اب فلتخم تاعلا طم هکنیا هب هجوت اب زیلا نآ اتم .رد تشاد دنهاوخ راد ینعم توافت

دوش یم هدافتسا I2 صخاش زا دوش یم یبایزرا اهنآ (Heterogeneity) ینوگمهان دنوش یم دراو
( دنداد رارق ارمالک دصرد باالی50 اجنیا (رد دصرد باالی75 یهاگ زا50و رتشیب نآ رادقم رگا هک
P-value رگا هک دوش یم هدافتسا مه نارکک Q نومزآ وزا دنریگ یم رظن رد ینگمهان هناشن ار دشاب
رگا هک دوش یم هدافتسا random effect درکیور زا ینگمهان ششوپ یارب دشاب رتمک 0/1 زا نآ

: تسا هدشن ماجنا دوش. یم هدافتسا fixedeffect درکیور زا دشاب هتشادن دوجو زین ینگنهان
دوش. یم یبایزرا گب و رگا یاه تست زین و یفیق رادومن (publicationbias)اب رشن یریگوس

ماجنا ) تیساسح لیلحت زا دوش صخشم زیلا نآاتم زا لصاح یلک جیاتن رب تاعلا طم یکت رثا هکنآ یارب
روضح مدع رد اتم جیاتن تاعلا طم زا یکی هعفد ره یجورخ اب ینعی دوش یم هدافتسا ( تسا هدشن
نییعت نویسرگراتم دوش.اب صخشم جیاتن رب هعلا طم نیا ندوبن و ندوب رثا ات دوش یم یبایزرا نآ

دنا. هدوب راذگ ریثات هدمآ تسدب جیاتن رب رگشودخم لماوع مادک دوش یم
هورگ ود رد کیلوباتم یاه صخاش نیگنایم یلک هسیاقم رد زیلا نآاتم جیاتن 2 لودج رد -1

دروم باالرد تاحیضوت ساسا رب تسا هدمآ هدننک فرصم ریغ و وراد هدننک فرصم

توافت Carotidintimathickness زین و لوتساید و لوتسیس نوخ راشف یاهریغتم

هورگ نیگنایم لوتسیس نوخ راشف دروم ؛رد تسا هدش هدید هورگ ود نیب یراد ینعم

)ورد تسا رتشیب 5.6 رثکادح 3.5و لقادح دصرد 95 نانیمطا (اب 4.4CAH نارامیب

4.2 رثکادح 0.5و لقادح دصرد 95 نانیمطا (اب رتشیب 2.4 لوتساید نوخراشف دروم

رادقم نیگنایم Carotidintimathickness صخاش یارب و تسا لر تنک هورگ )زا رتشیب

رد ار رفص ددع هطوبرم نانیمطا هلصاف ، تسا رتشیب (0.15 رثکادح 0.01و لقادح )0.08

دوش. یم لماش ار رفص ددع نانیمطا هلصاف اهریغتم ریاس یارب و درادنرب
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