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فسا پزشکی علوم دانشگاه یمجله محترم سردبیر

 مقايسه در ديجيتال ماموگرافی اثربخشی ای با عنوان بررسیمقاله

 مرور :پستان سرطان تشخيص و درغربالگری آنالوگ ماموگرافی با

 ی دانشگاه علوم پزشكی فسادر مجلهمتاآناليز،  و سيستماتيک

به چاپ رسيده است كه به روش  3شماره  5سال  1394سال 

دانم الزم می.(1) مرور سيستماتيک و متاآناليز انجام گرفته است

نتايج خوب از نويسندگان اين  و ارائهبه دليل انتخاب اين موضوع 

تشكر كنم. با توجه به اهميت مقاالت مرور سيستماتيک و  مقاله

متاآناليز و افزايش روزافزون اين نوع مطالعات در دنيا و كشورمان 

 باشد.ته در مورد مقاله مذكور قابل ذكر میچند نك

به مراحل جستجو و  1و نمودار  2در قسمت نتايج جدول  .1

مشخص نمودن مطالعات اشاره دارد، در مطالعات مرور 

و  PRISMAسيستماتيک معموال بر اساس يک راهنما مثل 

لذا فقط بايد  ؛(2) شودراهنماهای مشابه نتايج جستجو گزارش می

نيست،  2ار مراحل جستجو گزارش شود و نيازی به جدول نمود

های مختلف توانستند نتايج پايگاهاز جهتی نويسندگان محترم می

را فقط در يک نمودار مشخص نمايند و برای خواننده وجود اين 

 1نمودار  دو جدول و نمودار كمی گيج كننده است و اصوالً

  استاندارد نيست.

در مطالعات مرور سيستماتيک و متاآناليز كه به بررسی صحت  .2

پردازد، برای قضاوت صحيح در تشخيصی می هایتستو دقت 

تشخيصی الزم است چند شاخص مهم گزارش  تستمورد يک 

ها شامل حساسيت، ويژگی، نسبت درست نمايی شود، اين شاخص

 گزارش شود ROCمثبت و نسبت درست نمايی منفی، نمودار 

در مقاله چاپ شده فقط دو شاخص حساسيت و ويژگی  .(3)

گزارش شده است و هيچ تحليلی در مورد درست نمايی مثبت و 

اگر بخواهيم از حساسيت و ويژگی استفاده  منفی ارائه نشده است.

ها را به دو حالت مثبت و منفی محدود نماييم، ناچاريم نتيجه تست

نسبت درست نمايی عبارتست از تعداد دفعاتی كه احتمال  كنيم.

يان در مقايسه با غير مبتاليان دارد نتيجه يک آزمون در مبتال

نسبت درست نمايی دارای خصوصيات  بيشتر يا كمتر شود.

ارزشمندی است، از آنجا كه نسبت درست نمايی بر مبنای 

ها و يا شوند، مقدار آن در جمعيتحساسيت و ويژگی محاسبه می

در  تواند مستقيماًهای مختلف متفاوت نبوده و بنابراين میمكان

بر اساس اين شاخص به  كار گرفته شود.ه يمار بسطح فرد ب

دهد مقادير احتمالی بيماری متخصصين و پژوهشگران اجازه می

را برای هر فرد مشخص نموده و به صورت كمی درباره خطر 

در واقع درست نمايی بيانگر  بيماری برای يک فرد صحبت نمايند.

 بود ها مطمئناين است كه همواره نبايد به صد درصد تشخيص

(3، 4). 

 مختلفی های تشخيصیروش از سرطان تشخيص . برای3

 هدف كه است هنگامی حالت ترين ساده شود.می استفاده

 صورت اين در باشد. بيمار يا سالم گروه دو به هانمونه تخصيص

 افراد ای ازنمونه روی بر ایرتبه يا و پيوسته مقياس در صفتی

 نقطه يک انتخاب با سپس و شودمی اندازه گيری بيمار و سالم

 آن در تست ويژگی و حساسيت ميزان برحسب مناسب برش

 بيمار و سالم تشخيص، افراد اهميت زيان تابع مقدار و نيز نقطه

تست  برای مناسب ارزيابی شاخص يک گردد.می مشخص

نامه به سردبیر
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 Receiver operating   آماره استفاده از  حالت اين تشخيصی در

characteristic (ROC)در مقاله چاپ شده به . (5 ،3)باشدمی

 ROCمنفی و آماره  ،های درست نمايی مثبتهيچكدام از شاخص

دست ه گردد كه نتايج باشاره نشده است و همين امر باعث می

 .آمده را با احتياط تفسير كرد

ها اشاره شده است كه از نرم افزار در قسمت مواد و روش .4 

Meta-Disc  بررسی  2برای آناليز استفاده شده است كه نمودار

 -Reviewكيفيت مطالعات وارد شده است خروجی نرم افزار 

Manager باشد كه بايد در اين قسمت به استفاده از اين نرم می

 .(6) شدافزار اشاره می

 بررسیبرای ها اشاره شده است كه ). در قسمت مواد و روش5

 در زير تحليل انجام روش از تجانس عدم كننده ايجاد ريشه

عبارت استفاده گرديد(.   (RANDOMتصادفی ) مدل و هاگروه

كه در اين جمله بيان شده است برای بررسی علت  (مدل تصادفی)

شود. در مطالعات مرور سيستماتيک عدم تجانس به كار گرفته نمی

علت عدم تجانس )هتروژنيتی( بين و متاآناليز برای پی بردن به 

های الف( آزمون ساده مجذور كای، كه بر اساس مطالعات از روش

كنند و كوچک بودن اين مقدار را محاسبه می p-valueآن مقدار 

ب(  مبين تفاوت معنی دار بين نتايج و به عبارتی ناهمگنی است،

ن ( و ج( متارگرسيوSubgroup analysisها )تحليل در زيرگروه

 .(8 ،7) شوداستفاده می

در اين مقاله دو شاخص حساسيت و ويژگی محاسبه شده است،  .6

در قسمت  .(9) كه در اين صورت نيز بايد در نتايج هر دو بيان شود

نتايج چكيده مقاله مقادير ويژگی ذكر نشده است و فاصله اطمينان 

 نيز مشخص نيست. 95%

 

 

 

 

References
1. Zegordi BS, Akbari sari A, Ravaghi H, Bordbar A, 

Moradi joo M, Arian khesal A. Comparing the 

Effectiveness of Digital and Analog Mammography in 

Breast Cancer Diagnosis and Screening: A Systematic 

Review and Meta-Analysis. JFUMS. 2015;5(3):323-37. 

2. Liberati A, Altman DG, Tetzlaff J, Mulrow C, Gøtzsche 

PC, Ioannidis JP, et al. The PRISMA statement for 

reporting systematic reviews and meta-analyses of studies 

that evaluate health care interventions: explanation and 

elaboration. J Clin Epidemiol. 2009;62(10):e1-34. 

3. KS K. Systematic reviews of diagnostic tests: a guide to 

methods and application. Best Pract Res Clin Obstet 

Gynaecol. 2005;19(1):37-46. 

4. Swets JA. Measuring the accuracy of diagnostic 

systems. Science. 1988; 240:1285–93. 

5. Hajian-Tilaki K. Receiver Operating Characteristic 

(ROC) Curve Analysis for Medical Diagnostic Test 

Evaluation Caspian Journal of Internal Medicine. 

2013;4(2):627-35. 

6. Cochrane Systematic Reviews of Diagnostic Test 

Accuracy (DTA). Available from: Available 

http://dta.cochrane.org 

7. Althuis MD, Weed DL, Frankenfeld CL. Evidence-

based mapping of design heterogeneity prior to meta-

analysis: a systematic review and evidence synthesis. 

Systematic Reviews. 2014;3;80. 

8. Higgins JP, Thompson SG, Deeks JJ, Altman DG. 

Measuring inconsistency in meta-analyses. BMJ. 

2003;327(7414):557–60. 

9. Takkouche B, Khudyakov P, Costa-Bouzas J, 

Spiegelman D. Confidence Intervals for Heterogeneity 

Measures in Meta-analysis. American Journal of 

Epidemiology. 2013;178(6):993 

Journal of Fasa University of Medical Sciences/ Winter 2016/ Vol.5/ No.4/ P. 578-579 

http://journal.fums.ac.ir/

