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  خالصه
 بر مبتني پزشكي بحث هشتاد دهه  در.بود جراحان شخصي قضاوت بر مبتني جراحي هاي رشته كليه درماني اصول ميالدي 80 دهه از پيش تا :زمينه پيش
 مطرح شد كه سوال اين زشكي،پ مقاالت چاپ و تحقيقات دامنه گسترش با. شدند استوار استاندارد تحقيقات پايه بر درماني هاي شيوه و گرفت شكل شواهد
 و قـدرت  بررسي مقاله اين از هدف .استگويي  به مقدار زيادي قابل پاسخ شاهد مقاله سطح اين سوال با ارائه اطمينان هستند؟ قابل حد چه تا مقاالت نتايج
 .بود 1387 تا 1374 سال از ايران مفاصل و استخوان جراحي مجله در شده منتشر مقاالت شواهد سطح

 جراحي مجله استانداردهاي مطابقپزشك، توسط پنج ) 1374-1387( در مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران  شدهمقاالت منتشر: ها اد و روشمو
 و گهي آ پيش تشخيصي، درماني، گروه زير چهار به مقاالت در اين نظام ابتدا. بندي و نتايج مقايسه شدند طور جداگانه سطح ، بهآمريكا مفاصل و استخوان
 .گرفتند قرار 5 تا 1 سطوح در كدام هر سپس و شدند تقسيم اقتصادي
% 5سطح دو، % 8در سطح يك، % 2نظر سطح شاهد،  از. اقتصادي بودندصرفه بررسي % 2آگهي و  پيش% 35تشخيصي، % 9 درماني،    مقاالت %54 :ها  يافته
  .  قرار گرفتندپنجدر سطح % 1سطح چهار و % 84، سطح سه
 1374 در اين نشريه در سال 3 تا 1همچنين ميزان مقاالت سطوح .  بودند4آگهي و در سطح  پيشدرماني و اين مجله از نوع مقاالت بيشتر  :يگير نتيجه
 .بود افزايش يافته 1387  برابر در سال 5/3به بيش از 
  داوران همتاپژوهش پژوهش، پزشكي مبتني بر شواهد،  :هاي كليدي واژه

  
   ماه قبل از چاپ1 :پذيرش مقاله بار ؛  2 :مراحل اصالح و بازنگريماه قبل از چاپ ؛   7 :دريافت مقاله
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Abstract  

Background: Prior to 1980 decade, surgical ideas and facts were mainly based on the individual surgeon’s experience and 
the collective judgment of groups of surgeons. In the 1980’s the concept of “Evidence Based Medicine” became popular 
suggesting that all surgical practices must be based on evidence and not experience. According to the widespread publication of 
medical articles nowadays, the question often arises about the dependability and strength of the evidence.  We are reporting the 
level of evidence (LOE) of articles published in the Journal of the Iranian Orthopaedic Association between 1995 and 2008.   

Methods: All the articles published in the Iranian Journal of Orthopaedic Surgery (1995-2008) were studied separately by 5 
groups of physicians. The level of evidence rating system was based on the Journal of Bone and Joint Surgery, which classifies 
articles into therapeutic, prognostic, diagnostic and economic subgroups. The articles are subsequently divided into five levels in 
accordance with the defined levels of evidence. 

Results: Over half of the articles (54%) were therapeutic, 9% diagnostic, 35% prognostic and 2% economic. Overall 2% were 
placed as level I, 8% level II, 5% level III, 84% level IV and 1% level V.  

Conclusion: Therapeutic and prognostic articles and evidence level IV were the most common types observable in the articles 
published in the Iranian Journal of Orthopaedic Surgery. Furthermore, level I to III articles in this journal had increased over 3.5 
times between 1995 and 2008. 
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  مقدمه
دنبال دستيابي به   در نهايت به، پزشكيتمقااليك از هر 

بايد مبتني بر شواهدي اين پاسخ . دنباش يك سوال ميبه پاسخ 
بيشتر  درگذشته. آيد دست مي  علمي بهبا روشباشد كه 

 يكمبتني بر تجربه جراح و قضاوت جراحان در ها  جراحي
 ميالدي پزشكي مبتني بر 1980 اما در دهه ،زمان خاص بود

ترتيب لزوم بررسي قدرت شواهدي  بدين. )1(شواهد شكل گرفت
شد بيش از  قاالت ارائه ميكه در پاسخ به سواالت پزشكي در م

كه شواهد تا چه حد قابل مطلب اين . گرديدپيش احساس 
را در حاصل توان نتايج  اطمينان و قابل تكرار است و آيا مي

  .  بسيار حائز اهميت استنمود،عمل در مورد بيماران اجرا 
و هاي پزشكي   تمامي تخصص،شواهد پزشكي مبتني بر

ثير قرار أ تحت ترا عميقاًروزمره پزشك  يها گيري تصميم
وجود بندي اين شواهد   مقايسه و سطحنظامبنابراين بايد . )2(دهد مي

پژوهش در يك شواهد ارائه شده مثال اگر براي . داشته باشد
 1پزشكي براساس كارآزمايي باليني دوسوكور با انتساب تصادفي

خاص  يك جراح 2نسبت به گزارش بيمارانشواهد آن   طبيعتاً،باشد
  .از اعتبار بيشتري برخوردار خواهد بودمراتب  به ،گروه شاهدبدون 

نظام  3»سكت «براي اولين بار  حدود ربع قرن پيش
هاي بعد   در سال و)3(نمودارائه را بندي شواهد پزشكي  درجه
مجله جراحي گروه سردبيري .  تغيير دادچندين باررا نظام اين 

 نظام ن ويرايشبراساس آخري  4آمريكااستخوان و مفاصل 
. پيشنهاد كردندبندي  طبقه جديد نظام يك ،»سكت«بندي  درجه
 پنج سطح و از نظر به تحقيق  طرحاز نظر مقاالت را  نظاماين 

 آشنا نظام، اين ارائههدف آنان از . كردنوع به چهار گروه تقسيم 
و  5كردن نويسندگان و خوانندگان با مفهوم سطح كيفي شواهد

 در ميزان مقبوليت هر مقاله پزشكي ت آنيجلب توجه به اهم
 ،II يا I در سطوح نظام، كارآزمايي باليني تصادفيدر اين . )4(بود

 -، مطالعات موردIII يا II سطوحدر  6گروهي مطالعات هم

 
1. Double blind randomized controlled trial (RCT) 
2. Case series 
3. Sackett 
4. Journal of Bone & Joint Surgery (JBJS) 
5. Level of evidence (LOE) 
6. Cohort  

قرار   IVو مطالعات گروه موردي در سطح  IIIشاهدي در سطح 
طوركلي  به.  در سطح آخر قرار دارد7تجربيات خبرگان. گيرند مي

از نظر ميزان اعتماد باالتري از كيفيت  II و I مطالعات گروه
  .  در مورد بيماران برخوردارند)منظور اعمال نتايج به(

 سطح شاهد مقاالت چند مجله ارتوپدي بررسي 2005در سال 
يافتن سطح شاهد مقاالت مجله جراحي استخوان و براي . )5(شد

 انجام 2009اي در سال  ، مطالعه امريكا در طي سي سالمفاصل
مقاالت منتشر درت و سطح شواهد در اين گزارش ق . )6(گرفت

 تا 1374از سال شده در مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران 
 راساس استانداردهاي مجله جراحي استخوان و مفاصل، ب1387
  .)3(ند مورد بررسي قرار گرفت ا،آمريك

  
  ها مواد و روش

قــت مــسئولين محتــرم مجلــه  مكاتبــه و كــسب موافپــس از
 تـا   1374 مجله از    اينمقاالت  جراحي استخوان و مفاصل ايران،      

هـاي    مرور روش انجـام بررسـي     براساس  .  دريافت گرديد  1387
مربوط به علوم پايه پزشكي، مطالعات       ، مطالعات   )6(»سطح شاهد «

هاي آموزشي و     جسد، نامه به سردبير و بازآموزي، جزوات دوره       
  .شدند از مطالعه خارج 8هاي جديد بازنگري شيوه

 مجله جراحي استخوان و بندي  درجهامظنبراساس كليه مقاالت 
 از ت ابتدا مقاالدر اين نظام. بندي شدند طبقه )JBJS(مفاصل آمريكا 

؛ )ينتايج درمانبررسي (» درماني« در يكي از چهار گروه ،»نوع«نظر 
» شخيصيت«؛ )عواقب و عوارض بيماريبررسي (» آگهي پيش«
بررسي (» اقتصادي«؛ ) تشخيصيهاي آزمون و ها بررسي روش(

  .گيرند قرار مي) يابي به يك مدل اقتصادي  دستصرفگي و به مقرون
سـطح   ،در يكـي از چهـار گـروه       ت   مقـاال  گيريپس از قرار  

بـا  در گـروه مطالعـات درمـاني، مقـاالت           .شود  مقاالت تعيين مي  
كارآزمـايي   مـواردي از     نتـايج با بـازنگري     و مقاالت    گروه شاهد 

گروهـي   نگر هم  مطالعات آينده  ،Iگذشته در سطح    باليني تصادفي   
از نظـر زمـان و   (ين ي با كيفيت پا  هاي باليني تصادفي    كارآزمايييا  

 شـاهدي و    -مطالعات مـورد   ؛ IIسطح   در   )تعداد پيگيري موارد  

 
7. Expert opinion  
8. Current concepts reviews 
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توزيع مقاالت مجله جراحـي اسـتخوان و مفاصـل ايـران            .2شكل
 )1387 تا 1374(مقاله » سطح شاهد«برحسب 

12 8 5

84

0

20

40

60

80

100

سطح يك سطح دو سطح چهار سطح سه سطح پنج

صد
در

29

35

54

0

20

40

60

درماني پيش آگهي تشخيصي اقتصادي

صد
در

توزيع مقاالت مجله جراحـي اسـتخوان و مفاصـل ايـران            .1شكل
 )1387 تا 1374(برحسب نوع مقاله 

مطالعـات گـروه مـوردي      ،  III سـطح     در نگـر  گروهي گذشـته   هم
سـطح  در   خبـره و نظر   ،   IVدر سطح    )وه كنترل اغلب بدون گر  (

V هاي   بررسي ،آگهي  در گروه مطالعات پيش    .شوند  ميبندي    طبقه
،  IV در سـطح     گروه موردي ،  IIنگر   گذشته،  Iنگر در سطح     آينده
 IIIسـطح   در ايـن گـروه،       .گيرنـد    قرار مي  Vدر سطح   خبره   نظر

ي هـا  روشي كـه   مقـاالت ،در مطالعـات تشخيـصي   . ردوجود نـدا  
مورد بازبيني قرار   را  ) 1شامل استاندارد طاليي  (تشخيصي موجود   

هاي تشخيصي جديـد   ارائه روشمقاالت با   ، Iدهند در سطح      مي
 روش استاندارد طاليي در     مقاالت بدون استفاده از   ،   IIسطح  در  

در نظـر خبـره     ، و   IV سطح   ، مقاالت مورد شاهدي در     III سطح
كه (ر گروه مطالعات اقتصادي      د سرانجام .گيرند   قرار مي  Vسطح  

بررسـي تعـداد    كـه بـه      يمقاالت،  )شود  ميكمترين تعداد را شامل     
 يمقاالت، Iپردازند در سطح  ميدار  هاي اقتصادي معني  زيادي مدل 

هاي معقـول اقتـصادي      دنبال مدل  بهكه با بررسي مطالعات اندك      
در ين  يتخمين با كيفيت پا   كننده    ارائهمقاالت  ،  IIدر سطح   هستند  
مقاالت اقتصادي بدون بررسـي حـساسيت در سـطح           ،IIIسطح  

IV، در سطح   نظر خبرهوV  گيرند ميقرار.  
ها و  طورجداگانه توسط انترن بهدر مطالعه حاضر ابتدا مقاالت 

سپس .  شدندبندي ها و سطوح مختلف طبقه در گروهها  رزيدنت
ده مقاله يك مقاله جهت كسب نظر اساتيد ارائه طور اتفاقي از هر  به
 اما ،شناختند همكاران شركت كننده در مطالعه يكديگر را مي. شد

.  تبادل نظر نكردندآنهاقبل از بررسي مقاله و اظهارنظر در مورد 
از نظر  مواردي كه دربارهآوري گرديد و  سپس نتايج جمع

. دل نظر انجام شدتوافق وجود نداشت، تباهمكاران بندي بين  سطح
  .حاصل گرديدبندي مقاالت  براي طبقهتوافق سرانجام 

  
  ها يافته

% 35تشخيصي، % 9درماني، % 54  شده مقاله بررسي135از 
  . )1شكل (صرفه اقتصادي بودند% 2آگهي و  پيش

  
  

 
1. Gold standard  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

در % II ،5در سطح % IV ،8در سطح % 84 ،سطح مقالهاز نظر 
  . )2شكل(ند  قرار گرفتVدر سطح % 1 و Iدر سطح % III ،2سطح 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

آگهي  مقاالت پيش % 33 و IVمقاالت درماني در سطح% 48
  . گرفتند قرار IVدر سطح

توزيع مقاالت مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران 
  .  درج شده است1در جدول » سطح شاهد«براساس نوع و 

  
ل ايران توزيع مقاالت مجله جراحي استخوان و مفاص. 1جدول 

 »سطح شاهد«براساس نوع و 
  )درصد (سطح شاهد

  نوع يك   دو   سه  چهار   پنج   جمع

  درماني 0 4 1 48 1 54
 آگهي پيش 1 1 0 33 0 35
 تشخيصي 1 3 3 2 0 9
 اقتصادي 0 0 1 1 0 2

  جمع 2 8 5 84 1 100
   در نـشريه جراحـي   III  تـا  Iهمچنين ميزان مقاالت سطوح  

  %4/44 بـه    1374در سـا ل     %  5/12اصل ايـران از     استخوان و مف  
  . افزايش يافت1387در سال 
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  بحث
دهنده   نشانطور كه اشاره شد قدرت و كيفيت مطالعه  همان

توان درباره  همچنين براين اساس مي.  اعتماد استيت قابلميزان
اظهار نظر كتب درسي پزشكي كردن آن به  وارد ايج ونتكاربرد 
بندي مطالعات پزشكي از نظر قدرت  طبقهام نظ وجود يك .نمود

بندي مختلفي  درجههاي  نظام. باشد ميضروري شواهد ارائه شده 
مجله نظام از حاضر  در تحقيق .ارائه شده استدر اين خصوص 

مطالعات . گرديداستفاده ) JBJS(آمريكا جراحي استخوان و مفاصل 
 و مفاصل مجله جراحي استخوان همقال 1058بررسي نظير مشابهي 
است و نتايج روند رو به انجام شده  سال  در مدت سيآمريكا 
را نشان  2005 و 1975 بين ، سي سالطي »سطح شاهد «افزايش

در % 17 از IIIتا  Iدرصد مقاالت سطح به اين ترتيب كه . استداده 
   .)6(داشت افزايش 2005در % 52 به 1975سال 

 مقاالت ميزانيز در مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران ن
 1387 سال در% 4/44 به 1374 سال در% 5/12 از III تا I سطوح
         .يافته است افزايش

 مجله ارتوپدي بررسي 9سطح شواهد در كه در يك مطالعه 
تشخيصي و % 9/8آگهي،  پيش% 9/19مقاالت درماني، % 7/70شدند،

، IIسطح % I ،7/20سطح در % 3/11. صرفه اقتصادي بودند% 5/0
در همين . )5( گرفتندرقرا IVدر سطح % 1/58و  IIIسطح % 9/9

 از يك گروه كنترل استفاده مطالعه نيز توصيه شد كه محققين حتماً
   .رودبگيري تحقيق باالتر  كنند تا سطح تحقيق و قدرت نتيجه
 با IVبسياري از مقاالت سطح نكته قابل توجه اين است كه 

 بخش .يابند مي ارتقا II يا III به سطح ،افزودن يك گروه كنترل
شامل جراحي استخوان و مفاصل ايران عمده مقاالت مجله 

كه تعدادي از معني بدين . بودگزارش مورد يا گروهي موردي 
 گزارش درمان و نتايج يك يا گروهي از بيماران خود را ،مكارانه

از ) IVسطح ( شك اين مقاالت بدون. كردندارائه مقاله به صورت 
كارآزمايي باليني  اما با طراحي يك ،دارندبرخوربااليي ارزش 

 ترين يعني قوي Iسطح  توان سطح شواهد مطالعه را به ميتصادفي 
يك كارآزمايي باليني تصادفي . ارتقا دادترين نوع مطالعه  كننده و قانع

 كه يك گروه كنترل است كمياي و  مطالعه كنترل شده، مقايسه
از دو مداخله را در گروهي از افراد كه محققين دو يا بيش . دارد
  . كنند  مقايسه مياند، انتخاب شدهطور تصادفي  به

ترين و  ي قويفه كارآزمايي باليني تصادعليرغم اين ك
 بايد در نظر  اما،شود ترين نوع تحقيق باليني مطرح مي كننده قانع

راحي جهاي جراحي از جمله   در رشتهداشت كه خصوصاً
اندك است در برخي موارد  اين نوع تحقيق انجامارتوپدي امكان 

واالت ئس% 8/38در يك مطالعه تنها . باشد پذير نمي يا امكان
و  قابل بررسي گزارش  كارآزمايي بالينيباليني جراحي از طريق

دم تمايل بيماران به شركت در طرح ت آن عترين عل مهم
  . )7(بودتحقيقاتي 

  
  گيري نتيجه

آگهي بودند   له از نوع درماني و پيش     بيشترين مقاالت اين مج   
 تـا   Iهمچنين ميزان مقاالت سطوح      .قرار گرفتند   IVو در سطح    

III      برابـر درسـال     5/3  بـه بـيش از     1374 در اين نشريه در سـال
  . افزايش يافت1387
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