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 متا آنالیز و کاربرد آن در داده های بیماری دیابت
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 علوم پزشکی اردبیل دانشگاهاستادیار آمار زیستی .1*

  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آمار دانشگاه پیام نور واحد تهران.2

 دبیر مدارس ابتدایی شهرستان ماکو .9

 دبیر ریاضی ناحیه یک آموزش پرورش اردبیل.4

 شهرستان خوی های دبیر دبیرستان.5

 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.6

 

 چکیده: 

بته یتک جمت     پس از انجام هر تحقیق و مطالعه سازمان یافته ای که با تعدادی از داده ها مواجه هستیم بایستتی  مقدمه: 

 در این زمینه روش متا آنالیز می باشد. یکی از روش هابندی کلی از نظرات در رو یا قبول فرضیه وجود ارتباط برسیم که 

داده های پزشکی مربوط به بیماران دیابتی که از تحقیقات کشوری در طول  بر رویدر این پروژه روش متاآنالیز  روش کار:

 به کار گرفته شد.چندین سال جم  آوری شده اند 

درباره بیماری دیابت و وارد کتردن اطالعتات آنهتا در نترم     مطالعه پس از جم  آوری اطالعات مربوط به یازده مورد نتایج: 

% بترای همبستتگی   35بدستت آمد.فالتله اطمینتان     215/0ای اطالعتات موجتود   افزار متاآنالیز میزان همبستگی کلی بتر 

 (می باشد که در برگیرنده همبستگی کل نیز می باشد.033/0و  925/0مشاهدات)

در روش متاآنالیز با استفاده از کمترین اطالعاتی که در دسترس است می توان بتا لترفه جتودی در وقتت و      نتیجه گیری:

 تری دست پیدا کرد.  هزینه به نتایج کلی 

 اردبیل –دیابت  -متا آنالیز:  کلید واژه ها

 

 

 مقاله مروری
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 متاآنالیز بر روشمقدمه ای 

برای  Pearsonتوسط  1304اولین پژوهش ها در سال 

بررسی تاثیر واکستن بتر حصتبه، انجتام شتد.  در ستال       

1396، Glass هتای   برای اولین بار روش تحلیل پژوهش

. (4 -1) مطرح نمود"متاآنالیز "ترکیبی را تحت عنوان کلی

 هتای ترکیتا احتمتا تی    اولین متاآنالیز که شامل روش

معرفی شد . پتس از   Tippet توسط 1391بود در سال 

هتای آمتاری    ترکیا آزمتون  1392در سال  Fisherآن 

مطالعات مختلف را مطترح ستاخت. روش معرفتی شتده     

Tippet  بعد از آن توسطWilkinson  1351در سال 

. ادغتتام برآوردگرهتتای متفتتاوت از  (5-3) تکمیتتل گردیتتد

در ستال   Yetesو   Cochraمطالعات ترکیبتی توستط   

های ترکیبی مطالعات کمتی بته    اراده شد  و روش 1391

 1390 -10های  های اثر، در سال های اندازه لورت آماره

گران اراده شد و روشهای متاآنتالیز پتس از   توسط پژوهش

ای در معیارهتای آمتاری و    این دهه بته لتورت فزاینتده   

های  تا اینکه امروزه روش (10-12) فلسفه پیشرفت کرد

ترکیتتا پتتژوهش کمتتی، تحتتت عنتتوان کلتتی روشتتهای  

ترین ابزارهتتای آمتتاری هستتتند کتته در امتاآنتتالیز از کتتار

های مختلف علوم زیستی بته ویتژه علتوم پزشتکی      زمینه

 کاربرد دارد.

دیابت به علتت بتا  بتودن متداوم قنتد      دیابت چیست؟

خون ایجاد می گردد. افزایش قنتد ختون دو علتت متی     

 یا لوزالمعده  که عبارت است از اینکه تواند داشته باشد

 

قادر نیست به میزان کتافی انستولین ترشتم نمایتد و یتا      

نمی توانند قند خون را به خوبی مصرف  سلول های بدن

کربوهیدرات ها )متواد قنتدی( پتس از گتوارش و      کنند.

هضم شدن به گلوکز )مهم ترین قند ساده( تبدیل شده، 

ه عنتوان ستوخت بترای    وارد جریان خون می گردند تا ب

سلول های بدن بکار روند. قنتد انترژی  زم بترای زنتده     

همته   ماندن و رشد سلول های بدن را تأمین می نمایتد. 

افراد دارای مقداری گلتوکز در ختون ختود هستتند کته      

 110تتا   90میزان آن به طور طبیعی در حالت ناشتا بین

mg  در هرcc100  خون می باشد. اگر میزان قند ختون

در هتر   mg 126آزمتایش بتیش از   شتا حتداقل در دو نا

cc100 می توان مطترح    خون باشد، تشخیص دیابت را

.(19-14) نمود
    

 مواد و روش کار

در پژوهش حاضر از میان مطالعاتی که در زمینه بیماری 

دیابت در کشور انجام گرفتته استت یتازده متورد از ایتن      

مطالعات که بیشتتر در بهبتود کیفیتت زنتدگی بیمتاران      

دیابتی موثر هستند را در نظر گرفته ایم و متی ختواهیم   

بر روی آنها آنالیز هادی انجام دهیم تا ببینیم که کارهای 

ده در این زمینه تا چه اندازه ای توانسته است به انجام ش

جهتت انجتام    ارتقای زندگی ایتن بیمتاران کمتک کنتد.    

 Comprehensive Meta افتتزار  هتتا از نتترم تحلیتتل

Analysisافزار در عین در استفاده شده است. این نرم 
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دستتترس بتتودن و ستتادگی در استتتفاده، قتتادر استتت     

خوبی انجام دهتد.   بخشهای پیچیده فرآیند متاآنالیز را به

مطالعه بته لتورت تصتادفی از میتان مطالعتات       11این 

کشوری انتختا  شتده استت کته در ستالهای اخیتر در       

کشتتورمان انجتتام گرفتتته انتتد. در جتتداول  یتتل التت کر   

 : کر گردیده استاطالعات مربوط به این پروژه ها  

 (اطالعات مربوط به مشخصات طرح ها1جدول شماره)

 شهر  مجری عنوان ردیف

1 
دیابتی مراجعه کننده به رفتارهای مراقبت از خود در بیماران 

 درمانگاههای دیابت شهر بابل
 بابل جعفریان

 انجمن دیابت شیرین زاده 2رزش تغ یه ای و کفایت غ ای مصرفی بیماران مبتال به دیابت نوع ا 2

9 
اثیر تمرین های قدرتی بر شاخص های متابولیک، کیفیت زندگی و ت

 2سالمت روان زنان مبتال به دیابت نوع 
 اراک شوندی

4 
اثر تلفیق دو روش تن آرامی و موسیقی درمانی بر شاخص های 

 2بیوشیمیایی و فشارخون مبتالیان به دیابت نوع 
 زاهدان خوشخو

5 
بررسی تاثیر حمایت اجتماعی برکنترل و درمان بیماری دیابت نوع دو در 

 یزد
 یزد شاه آبادی

6 
میزان تبعیت از  تاثیر پی گیری تلفنی توسط پرستار )تله نرسینگ( بر

 رژیم غ ایی دیابتی در مبتالیان به دیابت نوع دوم
 انجمن دیابت  اکری مقدم

 تهران قانعی سی تاثیر الالح شیوه زندگی بر بروز دیابت نوع دومبرر 9

1 
بررسی تاثیر پیگیری تلفنی توسط پرستار بر کنترل قند و چربی های 

 2خون در مبتالیان به دیابت نوع 
 انجمن دیابت نثاری

3 
ارتباط بین خودکارآمدی و موان  درک شده با عملکرد خودمراقبتی در 

 بیماران مبتال به دیابت نوع دو 

 

 شکیبازاده

 بنیاد

 بیماری

 خاص

10 
نقش اعتقادات بهداشتی در انجام رفتارهای پیشگیری کننده از دیابت 

 در افراد در معرض خطر  2نوع 

 

 تفت مظلومی

11 
 2مداخله آموزشی بر میزان کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع تاثیر 

 مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت یزد
 یزد باقیانی مقدم
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 (میزان معنی داری و اندازه نمونه ها2جدول شماره )

شماره 

 طرح

 تعداد نمونه P-value مجری

 166 000/0 جعفریان 1

 59 02/0 شیرین زاده 2

 19 06/0 شوندی 3

 95 025/0 خوشخو 4

 256 000/0 شاه آبادی 5

 60 095/0  اکری مقدم 6

 10961 01/0 قانعی 7

 60 001/0 نثاری 8

 121 01/0 شکیبازاده 9

 114 005/0 مظلومی 11

 120 019/0 باقیانی مقدم 11

 

با توجه به اطالعتات موجتود، متدل مناستا بترای ایتن       

منظور مدل آماری متا آنالیز با اثرات تصادفی است که از 

روش های ناپارامتری استفاده متی کنیم.علتت ایتن کتار     

-Pفقتط بته مقتادیر     این است کته در روش ناپتارامتری  

value         توجه داریتم. چترا کته ایتن آزمتون قتادر استت

آزمونهای مستقل دارای فرضیات متفاوت را جهت انجتام  

متا آنالیز بکارببرد.از طرفی مدل بتا اثترات تصتادفی نیتز     

استت بته    05/0ها کتر از  P-valueبدلیل اینکه میزان 

 کار برده خواهد شد.

 فرضیه ها بیان

H0  :    تولیه های غیر پزشتکی و پیشتگیرانه تتاثیری در

 .  تغییر وضعیت بیماران دیابتی ندارد

H1 :   تولیه های غیر پزشکی و پیشگیرانه میتواند وض

 .زندگی و کیفیت آن را در بیماران دیابتی بهبود بخشد
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 های اولیه و مقایسه دو روش برآورد اثر ثابت و تصادفی (آماره3دول شماره)ج

 تصادفی ثابت آماره مدل

 3 3 تعداد مطالعات تعداد مطالعه ها

 215/0 095/0 برآورد همبستگی %35اندازه اثر و فالله 

 033/0 019/0 حد پادین

 925/0 054/0 حد با 

 Z-value 909/9 604/9 آزمون بی اثر بودن)دو طرفه(

P-value 0 0 

 - Q-value 933/91 متناسا بودن مدل)جور بودن(

 - 1 درجه آزادی

P-value 0 - 

 - I 142/94مرب  

 - 020/0 مرب  تادو برآورد مرب  تادو

 - 013/0 انحراف استاندارد

 - 000/0 واریانس

 - 142/0 تادو
 

نیز مشاهده می گتردد   (9شماره) همانطور که در جدول

دفی توسط نترم افتزار   برآور اثرها به دو روش ثابت و تصا

محاسبه و نمایش داده شده است. با توجه بته اعتداد بته    

دست آمده و مقایسه دو روش ثابت و تصتادفی، هماننتد   

 رآورد اثرها با روش قبل به این نتیجه می رسیم که ب

 

 

 تصادفی کاراتر از برآورد روش ها به لورت ثابتت استت.  

جرا که برآورد میزان همبستگی به روش تصادفی بیشتر 

در هتر دو روش   P-valueاز روش ثابت استت  اگرچته   

-P لفر می باشد ولی با توجه به مقادیر اولیته در متورد  

value      ها هم که از مطالعات داشتتیم نیتز ایتن مطلتا

 ادید می شود.ت
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 (آماره های مربوط به برآورد اثرها به روش تصادفی4جدول شماره)

 Z-value P-value حد با  حد پادین همبستگی نام مطالعه مدل

 040/0 059/2 431/0 019/0 299/0 شیرین زاده 

 122/0 541/1 994/0 -110/0 932/0 شوندی

 050/0 362/1 492/0 000/0 229/0 خوشخو

 090/0 119/1 462/0 -020/0 296/0  اکری

 020/0 926/2 042/0 004/0 029/0 قانعی

 002/0 113/9 519/0 152/0 931/0 نالری

 020/0 990/2 966/0 099/0 205/0 شکیبازاده

 010/0 512/2 406/0 053/0 240/0 مظلومی

 094/0 122/2 960/0 015/0 134/0 باقیانی

 000/0 604/9 925/0 033/0 215/0  تصادفی

 

هتای مطالعتات    مربوط به برآورد آماره (4شماره) جدول

هر نمونه محاسبه و  به روش تصادفی است که به تفکیک

مجموع کلی بترای روش تصتادفی محاستبه    در انتها نیز 

 کر یک نکته در اینجتا ضتروری استت و آن     .شده است

 3مطالعه داشتیم کته در ایتن جتدول     11اینکه در ابتدا 

لت آن هتم ایتن استت    تده است و عتمورد آنها  کر گردی

 P-valueزان ته هتا میت  تمتورد از مطالعت   2ر که چون د

  لفر بود در مورد آنها محاسبات منظور نشده است.

هتتتت بررستتتی فتتترض  ج funnel plotنمودارهتتتای 

کتتتار متتتی رود. نمتتتودار  انتختتتا  بتتتهعتتتدم اریبتتتی 

 دهتتد کتته اریبتتی انتختتا  بتته  متتی ارادتته شتتده نشتتان 

ای  چراکتته بختتش عمتتده   طتتور جتتدی وجتتود نتتدارد   

در محتتتتدوده قیفتتتتی   شتتتتدهانجتتتتام  از مطالعتتتتات

 اند. واق  شدهنمودار 
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 بیماران دیابتی در بهبود زندگیموردی عوامل  11مطالعات funnel plot  :(4شماره) شکل

 نتیجه گیری

زمتتانی کتته اطالعتتات چنتتدین پتتژوهش و پتتروژه در     

دستتترس استتت غالبتتا بکتتار گیتتری آزمتتون هتتای  کتتر  

شتتده بتتازدهی مناستتبی ندارنتتد و نمتتی تتتوان بتته نتتتایج 

بتته دستتت آمتتده استتتنباط و بتتر استتاس آنهتتا تصتتمیم   

بهتتره متتی  .در چنتتین متتواردی از متاآنتتالیز گیتری کتترد 

گیریم که بتر استاس آن اطالعتات چنتدین پتروژه پتس       

 آنتالیز  از جم  آوری در قالتا نترم افتزار تخصصتی متتا     

(Comprehensive meta analysis)  تجزیتتتتته

متتی شتتوند و تصتتمیم گیتتری هتتا در متتورد    وتحلیتتل 

 .(15) فرضیات انجام می شود

 

جته کترد ایتن استت کته      بته آن تو نکته دیگری که باید 

هتم  متاآنالیز قابلیت اینکه چندین نتوع از تحقیقتات بتا    

ترکیتتا شتتوند و در یکجتتا تحلیتتل شتتوند را دارا متتی    

باشد.برای مثال می شود اطالعات مربوط به نسبت هتای  

( و گروههای کنترل و تیمار را با هم odds ratioبخت)

ر شتده یکجتا   ترکیا کرده و آنالیز کلی را برای موارد  ک

که گ شت در پروژه حاضر تمرکز متا   همانطور انجام داد.

بر روی یازده مورد مطالعه انجتام شتده بتر روی زنتدگی     

ن بتتود. بتترای ایتتن منظتتور کیفیتتت آ دیتتابتی و بیمتتاران

نمونته هتا و میتزان معنتاداری     مراه تعتداد ه همطالعات ب
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 (Comprehensive meta analyses) افتزار  در قالا نترم 

.شکل کلی این تحلیتل کته    بررسی و به نتایجی رسیدیم

ستت نشتانگر همبستتگی مطالعتات     در شکل زیر آمتده ا 

همانطور که انتظتار متی رفتت عتواملی      شده است.انجام 

عالوه بر عوامل دارودی و پزشکی متی توانتد روی بهبتود    

.در روش متاآنتالیز بتا    زندگی بیماران دیابتی موثر باشتد 

فی میزان معنتاداری کتل لتفر متی     برآورد اثرهای تصاد

ایتن بته    باشد که نشان دهنده تادید فرض مقابتل استت.  

هایمتان در متورد تتاثیر عوامتل غیتر      معنای تادید گفته 

 دارودی در بهبود کیفیت زندگی بیماران دیابتی می باشد

ی از قبیل مراقبت ی.این عوامل را می توان شامل رفتارها

 ا با وضعیت جستمی از خود با انجام ورزش های متناس

آموزش های پیشتگیرانه   ،اعتقادات و رفتارهای بهداشتی،

تقیم و غیتر مستتقیم توستط    و کنترل آنها به طتور مست  

استتتفاده از روش هتتای تلفیقتتی   ،پرستتتاران ،پزشتتکان

ترکیا چند روش برا درمان(و همچنتین   درمانی)همانند

نوع تغ یه و مواد غ ادی که ایتن بیمتاران استتفاده متی     

میزان همبستگی کلی برای داده  دسته بندی کرد.کنند 

.این میزان شتاید همبستتگی قتوی     می باشد 215/0ها 

نباشد ولی با توجته بته حجتم مطالعتات و ترکیتا آنهتا       

چرا که بطور مثال اگر کل ایتن   معقول به نظر می رسد 

روش ها و یازده مطالعه را اگر بخواهیم بترای گروهتی از   

مشکل به نظر می رسد و علت  بیماران انجام دهیم کمی

آن هم میتواند به ویژگی های هر فرد)از قبیتل روحتی و   

 جسمی و ...( بازگردد.

درلتتدی بتترای همبستتتگی هتتای  35فالتتله اطمینتتان 

( متی باشتد   033/0و  925/0محاسبه شده برای داده ها)

در  که در برگیرنده خود میزان همبستگی مان نیز هست

ید این مطلتا استت کته    آخر نیز شکل همبستگی ها مو

همبستگی مطالعات به طور منظمی در فالله اطمینتان  

 پراکنده شده اند.
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