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Nowadays, meta-analyses are considered to be the gold standard in evidencebased dentistry and of course in endodontics. However, during the last decade
systematic reviews and meta-analyses in endodontics have been subject to
considerable criticism and debate.
In this thesis four major endodontic journals and the Cochrane database of
systematic reviews were hand-searched to retrieve meta-analyses that were
published during the last five years. Twenty meta-analyses were found and
their methodology was examined. Specifically the following were examined:
a) whether meta-analyses were adequately reported, b) their precision, c)
assessment of the risk of bias among studies, d) the choice of the effect
measure, e) the choice of model, f) whether heterogeneity among studies was
identified and attempt to explain it was made, g) whether subgroup analyses
were credible, h) the interpretation of results, i) generalizability and
applicability of results, j) assessment of publication bias and, k) other
elements that may require extra caution.
Generally, it can be said that with only a few exceptions, there is a lot of
room for improvement as far as meta-analyses in endodontics are concerned.
Probably the need for good-quality primary studies cannot be
overemphasized. However, apparently meta-analyses are a difficult task and
require special knowledge. On the other hand, the attempt to increase the
number of meta-analyses that are being published in endodontics may result
in compromising their quality.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Μαριάννα Σκότρα
Οι µετα-αναλύσεις στην ενδοδοντία κατά την τελευταία
πενταετία
Ιούνιος 2015

Είναι πλέον γεγονός ότι οι µετα-αναλύσεις κατέχουν σηµαντική θέση στην
επιστηµονική τεκµηρίωση των κλινικών επιλογών σε όλο το φάσµα της
οδοντιατρικής και κατ’ επέκταση και στην ενδοδοντία. Ωστόσο, κατά το
παρελθόν, η ποιότητα των συστηµατικών ανασκοπήσεων και των µετααναλύσεων στην ενδοδοντία έχουν αποτελέσει αντικείµενο έντονης κριτικής
και αντιπαραθέσεων.
Στην παρούσα εργασία αναζητήθηκαν όλες οι µετα-αναλύσεις που
δηµοσιεύτηκαν κατά την τελευταία πενταετία στα τέσσερα κορυφαία
περιοδικά ενδοδοντίας καθώς και στη βάση δεδοµένων Cochrane. Από την
αναζήτηση βρέθηκαν 20 µετα-αναλύσεις, οι οποίες εξετάστηκαν ως προς τη
µεθοδολογία τους. Πιο αναλυτικά εξετάστηκε α) αν αναφέρονται όλα τα
απαραίτητα επιµέρους στοιχεία, β) η ακρίβεια των µετα-αναλύσεων, γ) η
επαρκής αξιολόγηση της µεροληψίας των επιµέρους µελετών, δ) η επιλογή
του µέτρου συνολικής επίδρασης, ε) η επιλογή του µοντέλου, στ) αν έχει γίνει
διερεύνηση της ετερογένειας και προσπάθεια επεξήγησής της, ζ) αν η
subgroup ανάλυση είναι αξιόπιστη, η) η ερµηνεία των αποτελεσµάτων, θ) η
γενικευσιµότητα και η άµεση εφαρµογή τους, ι) ο έλεγχος για publication bias
και κ) άλλα στοιχεία που ενδεχοµένως χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.
Γενικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι µε ελάχιστες εξαιρέσεις, οι µετααναλύσεις στην ενδοδοντία έχουν ακόµη πολλά περιθώρια βελτίωσης.
Ενδεχοµένως χρειάζονται περισσότερες καλής ποιότητας πρωτογενείς
µελέτες. Ωστόσο είναι φανερό πως η µετα-ανάλυση είναι δύσκολη και
κοπιώδης εργασία που απαιτεί πολλές και εξειδικευµένες γνώσεις. Από την
άλλη πλευρά η προσπάθεια να αυξηθεί ο αριθµός των δηµοσιευόµενων µετααναλύσεων θέτει πιθανόν σε δεύτερη µοίρα την ποιότητά τους.
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1. Εισαγωγή
Ζούµε στην εποχή της πληροφορίας και η ανάγκη της επιστηµονικής τεκµηρίωσης των
αποφάσεων είναι επιτακτική στην οδοντιατρική κλινική πράξη (Richards et al., 1995)
(evidence-based dentistry). Αυτό ισχύει κατ’ επέκταση και για την ενδοδοντία, τον κλάδο της
οδοντιατρικής που έχει στόχο τη διατήρηση της ακεραιότητας των περιακρορριζικών ιστών
και εφόσον είναι δυνατόν της ζωτικότητας του δοντιού µε απώτερο σκοπό τη λειτουργική και
αισθητική διατήρηση του δοντιού στο φραγµό (European Society of Endodontology, 2006).
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες η επιστηµονική γνώση και σαφέστερη κατανόηση των νόσων
του πολφού και των περιακρορριζικών ιστών οδήγησε

στην ανάπτυξη νέων τεχνικών,

υλικών και εξοπλισµού σε µία προσπάθεια επίτευξης αποτελεσµατικών και προβλέψιµων
θεραπειών (Shabahang, 2005). Ωστόσο η υιοθέτηση και εφαρµογή τους από τον κλινικό
απαιτεί την γνώση των δεδοµένων που στηρίζουν τις εκάστοτε θεραπείες και τεχνικές καθώς
και την κριτική αξιολόγηση τους. Κατά πόσο, δηλαδή, θα µπορούσαν να λειτουργήσουν προς
όφελος του ασθενή. Αυτή είναι µία διαδικασία επίπονη που εκτός από χρόνο, εξαιτίας του
τεράστιου όγκου των πληροφοριών, απαιτεί συχνά και ειδικές γνώσεις. Ως λύση στο
πρόβληµα αυτό έχουν θεωρηθεί οι συστηµατικές ανασκοπήσεις (Asgary et al., 2013).
Συστηµατική ανασκόπηση (systematic review) είναι η επιστηµονική διερεύνηση ενός
κλινικού ερωτήµατος κατά την οποία αναλύονται και συνοψίζονται τα αποτελέσµατα των
πρωταρχικών µελετών που ερευνούν το συγκεκριµένο ερώτηµα (Cook et al., 1995). Όταν τα
αποτελέσµατα από δύο ή περισσότερες µελέτες µπορούν να συνδυαστούν µε τη χρήση
στατιστικής µεθοδολογίας τότε η ανασκόπηση λέγεται µετα-ανάλυση (meta-analysis) (Cook
et al., 1995). Η υπεροχή των συστηµατικών ανασκοπήσεων συνίσταται στις καλά
αναπτυγµένες στρατηγικές οι οποίες µειώνουν την πιθανότητα εξαγωγής µεροληπτικών
συµπερασµάτων (biased results) και τυχαίου σφάλµατος (random error) (Cook et al., 1997).
Το επίπεδο τεκµηρίωσης τους (level of evidence) παρ’ όλα αυτά εξαρτάται από τις επιµέρους
µελέτες που συµπεριλαµβάνονται στην ανάλυση και έχει οριστεί ως εξής: επιπέδου 1 για
συστηµατικές ανασκοπήσεις που περιλαµβάνουν τυχαιοποιηµένες κλινικές δοκιµές
(randomized clinical trials), επιπέδου 2 για αυτές που περιλαµβάνουν προοπτικές µελέτες
(cohort studies) και 3 για αυτές που περιλαµβάνουν αναδροµικές µελέτες (case-control
studies) (Oxford centre for evidence-based medicine, 2009).
Είναι προφανές ότι η διεξαγωγή µιας συστηµατικής ανασκόπησης δεν είναι απλή
διαδικασία. Εκτός από την τεράστια προσπάθεια που απαιτείται ώστε να υλοποιηθεί υψηλών
1

προδιαγραφών και ποιότητας έρευνα, απαιτείται

επίσης η ακαδηµαϊκή κατάρτιση καθώς

και η σε βάθος γνώση των στατιστικών µεθόδων εκ µέρους των ερευνητών (Asgary et al.,
2013). Σε µία κακώς σχεδιασµένη έρευνα, είναι πιθανό η συµπερίληψη µεροληπτικών
µελετών να οδηγήσει σε µεροληπτικά συµπεράσµατα (Spångberg, 2007) . Ανεπαρκής έρευνα
και αξιολόγηση των µελετών, µη σωστή διερεύνηση της ετερογένειας καθώς και ακατάλληλη
εξαγωγή δεδοµένων από τις επιµέρους µελέτες διακινδυνεύουν την ποιότητα της µεταανάλυσης (Fedorowicz et al., 2011).
Είναι γνωστό ότι οι Cochrane συστηµατικές ανασκοπήσεις αποτελούν παράδειγµα ως
προς την µεθοδολογία τους καθώς ακολουθούν πολύ αυστηρό πρωτόκολλο διεξαγωγής και
αναφοράς (Fleming et al., 2013). Εκτός όµως από το Cochrane εγχειρίδιο για συστηµατικές
ανασκοπήσεις (Higgins and Green, 2011), οι ερευνητές έχουν στη διάθεσή τους
κατευθυντήριες γραµµές όπως αυτές του PRISMA (Liberati et al., 2009) για συστηµατικές
ανασκοπήσεις τυχαιοποιηµένων κλινικών δοκιµών και του MOOSE (Stroup et al., 2000) για
µελέτες παρατήρησης (observational studies).
Στην ενδοδοντία, τόσο αριθµητικά όσο και ποιοτικά, οι συστηµατικές ανασκοπήσεις και
µετα-αναλύσεις φαίνονται ανεπαρκείς και έχουν γίνει συχνά το επίκεντρο αντιπαραθέσεων
(Asgary et al., 2013, Spångberg, 2007, Fedorowicz et al., 2011, Suebnukarn et al., 2010).
Στην παρούσα εργασία γίνεται ανασκόπηση και αξιολόγηση της ποιότητας των µετααναλύσεων στην ενδοδοντία κατά την τελευταία πενταετία. Εξετάζεται µόνο το µετααναλυτικό κοµµάτι κάθε συστηµατικής ανασκόπησης και όχι αυτή στο σύνολό της (π.χ. αν η
συµπερίληψη των επιµέρους µελετών έγινε από έναν ή περισσότερους ερευνητές ώστε να
είναι αντικειµενική ).
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2. Μεθοδολογία – Υλικό
Η αναζήτηση των µετα-αναλύσεων έγινε σε τέσσερα κορυφαία περιοδικά ενδοδοντίας
[Journal of Endodontics, International Endodontic Journal, Oral surgery, oral medicine, oral
pathology and Endodontology, Dental Traumatology (από Ιανουάριο του 2010 µέχρι και
Μάρτιο του 2015)] και στη βάση δεδοµένων Cochrane από Ιανουάριο του 2010 µέχρι και
Μάρτιο του 2015. Για να συµπεριληφθεί µια ανασκόπηση στην εργασία θα έπρεπε να
αναφέρει στον τίτλο της ότι είναι συστηµατική ανασκόπηση ή/και µετα-ανάλυση.
Από τις 35 συστηµατικές ανασκοπήσεις που βρέθηκαν µετα-αναλύσεις περιείχαν οι 20
όπως παρουσιάζονται και στον παρακάτω πίνακα (Πίν.1):

Πίν.1 Οι 35 συστηµατικές ανασκοπήσεις στην ενδοδοντία από Ιανουάριο 2010 έως και
Μάρτιο 2015
Τίτλος

Συγγραφείς

Έτος

Περιοδικό Μεταανάλυση

Frequency of persistent tooth pain after root Nixdorf

et 2010

JOE

Ναι

Impact of a retained instrument on treatment Panitvisai et 2010

JOE

Ναι

JOE

Ναι

2010

JOE

Όχι

et 2010

JOE

Ναι

JOE

Ναι

canal therapy: a systematic review and meta- al.
analysis.
outcome: a systematic review and meta- al.
analysis.
Prognostic factors in apical surgery with von Arx et 2010
root-end filling: a meta-analysis.

al.

Diagnosis of vertical root fractures in Tsesis et al.
endodontically

treated

clinical

radiographic

and

teeth

based

on

indices:

a

systematic review.
Frequency of nonodontogenic pain after Nixdorf
endodontic therapy: a systematic review and al.
meta-analysis.
Outcome of endodontic surgery: a meta- Setzer et al.
analysis of the literature- part1: comparison

3

2010

of

traditional

root-end

surgery

and

endodontic microsurgery.
Root anatomy and canal configuration of the de Pablo et 2010

JOE

Όχι

2011

JOE

Ναι

dentinal Sgolastra et 2011

JOE

Όχι

2011

JOE

Ναι

Vital pulp therapy in vital permanent teeth Aguilar and 2011

JOE

Ναι

2011

JOE

Ναι

2011

JOE

Ναι

2012

JOE

Ναι

2012

JOE

Ναι

force Von Böbl et 2012

JOE

Όχι

permanent

mandibular

first

molar:

a al.

systematic review.
Healing rate and post-obturation pain of Su et al.
single- versus multiple- visit endodontic
treatment

for

infected

root

canals:

a

systematic review.
Effectiveness

of

laser

in

hypersensitivity treatment: a systematic al.
review.
Pain prevalence and severity before, during, Pak and
and after root canal treatment: a systematic White
review.
with cariously exposed pulp: a systematic Linsuwanont
review.
Impact of the quality of the coronal Gillen et al.
restoration versus the quality of root canal
fillings on success of root canal treatment: a
systematic review and meta-analysis.
Effect of guided tissue regeneration on the Tsesis et al.
outcome of surgical endodontic treatment: a
systematic review and meta-analysis.
Outcome of endodontic surgery: a meta- Setzer et al.
analysis of the literature- part 2: comparison
of endodontic microsurgical techniques with
and without the use of higher magnification.
Prevalence of periapical radiolucency and Pak et al.
root canal treatment: a systematic review of
cross-sectional studies.
Pulpal

reactions

to

orthodontic

4

application in humans: a systematic review.

al.

Comparison of fracture resistance between Zhou

and 2013

JOE

Ναι

2013

JOE

Ναι

2014

JOE

Ναι

et 2014

JOE

Όχι

2014

JOE

Όχι

2015

JOE

Ναι

2015

JOE

Ναι

IEJ

Ναι

2012

IEJ

Όχι

Radiological diagnosis of periapical bone Petersson et 2012

IEJ

Όχι

2012

IEJ

Όχι

The effect of nonsetting calcium hydroxide Yassen and 2013

IEJ

Όχι

cast posts and fiber posts: a meta-analysis of Wang
literature.
Outcomes of surgical endodontic treatment Tsesis et al.
performed by a modern technique: an
updated meta-analysis of the literature.
Human cytomegalovirus and Epstein-Barr Jakovljevic
virus

in

etiopathogenesis

of

apical and Andric

periodontitis: a systematic review.
Clinical efficacy of electronic apex locators: Martins
systematic review.

al.

The effect of photodynamic therapy in root Chrepa et al.
canal disinfection: a systematic review.
Tooth

retention

through

endodontic Torabinejad

microsurgery or tooth replacement using et al.
single implants: a systematic review of
treatment outcomes.
Do metal post-retained restorations result in Figueiredo
more root fractures than fiber-post retained et al.
restorations? A systematic review and metaanalysis.
Tooth survival following non-surgical root Ng

and 2010

canal treatment: a systematic review of the Gulabivala
literature.
Diagnosis of the condition of the dental Mejàre et al.
pulp: a systematic review.
tissue lesions in endodontics: a systematic al.
review.
Association of tobacco use and periapical Walter et al.
pathosis- a systematic review.
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on root fracture and mechanical properties Platt
of radicular dentine: a systematic review.
Efficacy of lasers as an adjunct to chemo- Fransson et 2013

IEJ

Όχι

2013

IEJ

Όχι

2011

OOOOE

Ναι

Cochrane

Όχι

mechanical disinfection of infected root al.
canals: a systematic review.
Factors affecting irrigant extrusion during Boutsioukis
root canal irrigation: a systematic review.
Apexification

of

immature

teeth

et al.

with Chala et al.

calcium hydroxide or mineral trioxide
aggregate: systematic review and metaanalysis.
Interventions

for

the

management

of Ahangari et 2010

external root resorption (Review).

al.

Single crowns versus conventional fillings Fedorowicz

database
2012

for the restoration of root filled teeth et al.

Cochrane

Όχι

database

(Review).
Antibiotic use for irreversible pulpitis Fedorowicz
(Review).

2013

et al.

Systemic antibiotics for symptomatic apical Cope et al.
periodontitis and acute apical abscess in

Cochrane

Όχι

database
2014

Cochrane

Ναι

database

adults (Review).

Για να διευκολύνει τους αναγνώστες
Papageorgiou (2014b) προτείνει

στην αξιολόγηση µιας µετα-ανάλυσης, ο

µία σειρά 11ερωτήσεων που αναφέρονται στα

σηµαντικότερα στοιχεία που συνθέτουν µία επαρκή και καλοσχεδιασµένη µετα-ανάλυση. Η
παρακάτω ανασκόπηση είναι βασισµένη και στοχεύει στην απάντηση των ερωτήσεων αυτών.
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3. Αναφέρονται στη µετα-ανάλυση όλα τα σηµαντικά επιµέρους στοιχεία;
Είναι φανερό ότι η αξιολόγηση µιας µετα-ανάλυσης καθίσταται δυνατή όταν παρατίθενται
όλα τα σηµαντικά επιµέρους στοιχεία που τη συνθέτουν. Ιδανικά, η µεθοδολογία πρέπει να
προ-αποφασίζεται σε πρωτόκολλο (Liberati et al., 2009, Burcharth et al., 2015) καθώς και να
αναφέρονται στην ενότητα του άρθρου «υλικά και µεθοδολογία». Πιο συγκεκριµένα να
επισηµαίνονται το πρωτεύον και ενδεχοµένως δευτερεύοντα αποτελέσµατα (primary and
secondary outcomes), το µέτρο συγκεντρωτικού αποτελέσµατος (summary effect measure),
της στατιστικής µεθοδολογίας που θα χρησιµοποιηθεί για τη σύνθεση των δεδοµένων,
εκτίµηση της ετερογένειας (heterogeneity assessment), αξιολόγηση της ποιότητας των
µελετών που συµπεριλαµβάνονται στη µετα-ανάλυση (risk of bias across studies) καθώς και
λεπτοµέρειες για επιπρόσθετες αναλύσεις όπως π.χ. subgroup analysis, meta-regression,
sensitivity analysis (Liberati et al., 2009).
Από τις 20 µετα-αναλύσεις, πρωτόκολλο είχε δηµοσιεύσει εκτός από την Cochrane
ανασκόπηση, µόνο µία (Figuereido et al., 2015). Είναι γνωστό ότι για τις Cochrane
ανασκοπήσεις είναι υποχρεωτικό και παρότι ακόµη για τις υπόλοιπες δεν είναι, η ανάρτηση
πρωτοκόλλου σε ιστότοπο όπως τον PROSPERO (University of York, centre for reviews and
dissemination), συµβάλλει στην αντικειµενικότητα και διαφάνεια των µετα-αναλύσεων
(Higgins and Green, 2011, Burcharth et al., 2015). Επιπρόσθετα, αναλυτική περιγραφή της
µεθοδολογίας τους περιείχαν µόνο οι 10 (Nixdorf et al., 2010a, Nixdorf et al., 2010b, De
Pablo et al., 2010, Tsesis et al., 2011, Setzer et al., 2012, Zhou and Wang, 2013, Figuereido et
al., 2015, Torabinejad et al., 2015, Chala et al., 2011, Cope et al., 2014) ενώ 5 (Panitvisai et
al., 2010, Von Arx et al., 2010, Gillen et al., 2011, Jakovljevic and Andric, 2014, Ng and
Gulabivala, 2010) δεν ανέφεραν τρόπο αξιολόγησης των επιµέρους µελετών και 5 (Setzer et
al., 2010, Pak and White, 2011, Aguilar and Linsuwanont, 2011, Pak et al., 2012, Tsesis et
al., 2013) δεν περιέγραφαν τη στατιστική µεθοδολογία είτε καθόλου είτε επαρκώς.
Ωστόσο, ακόµη πιο σηµαντικό κατά την παρουσίαση µιας µετα-ανάλυσης είναι η
αναλυτική κατά το δυνατόν παράθεση των αποτελεσµάτων, τόσο για τις εργασίες από τις
οποίες λαµβάνονται τα δεδοµένα, όσο και για τα αποτελέσµατα της µετα-ανάλυσης.
Αναλυτικά πρέπει να αναφέρονται όσο πιο πολλές λεπτοµέρειες για τα δεδοµένα που
εξάχθηκαν από τις µελέτες (raw data), η τιµή για το µέτρο επίδρασης όπως υπολογίστηκε εκ
νέου για την κάθε µία καθώς και το διάστηµα εµπιστοσύνης της, η συνολική εκτιµώµενη
επίδραση (pooled effect) µαζί µε το διάστηµα εµπιστοσύνης, το p-value ελέγχου της
7

υπόθεσης για τη συνολική επίδραση, ο έλεγχος της ετερογένειας καθώς και αποτελέσµατα
από οποιαδήποτε άλλη ανάλυση πραγµατοποιήθηκε (Higgins and Green, 2011). Τέλος,
επιθυµητή θα ήταν και µία γραφική παράσταση, συνήθως ένα forest plot (Papageorgiou,
2014b).
Από τις 20 µετα-αναλύσεις οι 17(85%) ανέφεραν σχεδόν όλα τα παραπάνω, ενώ οι 3 δεν
αναφέρουν έλεγχο της ετερογένειας (Aguilar and Linsuwanont, 2011, Pak et al., 2012, Tsesis
et al., 2013) και µία (Tsesis et al., 2013) αναφέρει µόνο τα p-value των συγκρίσεων και
τίποτε άλλο.
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4. Είναι η µετά-ανάλυση αρκετά ακριβής; Συµπεριλαµβάνει αρκετές µελέτες;
Μία µετα-ανάλυση µπορεί να καταλήξει σε ισχυρά αποτελέσµατα µόνο όταν είναι αρκετά
ακριβής (precise), ελαχιστοποιώντας έτσι το τυχαίο σφάλµα (random error) (Guyatt et al.,
2011a). Γενικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι όσο πιο πολλές µελέτες περιλαµβάνει, τόσο πιο
ακριβής θα είναι, λαµβάνοντας υπόψη φυσικά και τη µεταξύ τους συνέπεια (consistency
among studies) (Papageorgiou, 2014b). Κατά πόσο η µετα-ανάλυση είναι ακριβής, µπορεί να
εξεταστεί γνωρίζοντας το optimal information size (OIS) και τα διαστήµατα εµπιστοσύνης
της συνολικής επίδρασης, σε συνδυασµό µε το αν καταλήγει σε σηµαντικά συµπεράσµατα,
αν δηλαδή η µετα-ανάλυση εκτιµάει σηµαντική διαφορά µεταξύ των υπό εξέταση θεραπειών
(Guyatt et al., 2011a).
Πιο αναλυτικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι πρώτα εξετάζουµε το OIS (optimal
information size), δηλαδή αν ο συνολικός αριθµός των ασθενών είναι µεγαλύτερος ή ίσος
από τον από το µέγεθος του δείγµατος µιας επαρκούς ισχύος κλινικής δοκιµής (Pogue and
Yusuf, 1997). Στη συνέχεια εξετάζουµε τα διαστήµατα εµπιστοσύνης για το πόσο µεγάλα
είναι και κυρίως αν περιέχουν την τιµή της µη επίδρασης (value of no effect). Για απόλυτα
µέτρα (absolute measures) είναι η τιµή 0 και για σχετικά µέτρα (relative measures) είναι η
τιµή 1. Τέλος εξετάζουµε αν η µετα-ανάλυση καταλήγει σε σηµαντικά συµπεράσµατα.
Αδιαµφισβήτητα, το κατά πόσο τα συµπεράσµατα µιας µετα-ανάλυσης είναι αρκετά ακριβή
ώστε να υιοθετηθούν στην κλινική πράξη και να επηρεάσουν την απόφαση του κλινικού
προϋποθέτει το συνυπολογισµό και άλλων κλινικών παραγόντων.
Στον παρακάτω πίνακα (Πίν. 2) παρατίθενται ο αριθµός των µελετών, τα διαστήµατα
εµπιστοσύνης και η σηµαντικότητα των αποτελεσµάτων των µετα-αναλύσεων όπως δίνονται
σε κάθε µία από αυτές.
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Πίν.2 Αριθµός µελετών, διαστήµατα εµπιστοσύνης και σηµαντικότητα του αποτελέσµατος
των µετα-αναλύσεων.(Σε περίπτωση που κάποια ανασκόπηση περιέχει περισσότερες της µίας
µετα-αναλύσεις δίνονται ξεχωριστά για κάθε µία από αυτές µε τη σειρά που αναφέρονται στο
άρθρο.)
∆ιάστηµα

p-value of

δοντιών ή συγκεντρωτικού

εµπιστοσύ

overall

ασθενών

αποτελέσµατος

νης C.I

effect

2,996

Συχνότητα%

3.5%-

p<0.001

Μετα-

Αριθµός

αριθµός

ανάλυση

µελετών

Nixdorf et

26

al. (2010a)
Panitvisai

Μέτρο

Τιµή

5.3%

(frequency%)
2

199

et al. (2010)

Risk difference

7.2%
0.01

(RD)

-0.05-

p=1

0.06

Von Arx et

a) 7

a) 1476

a)odds ratio(OR)

a) 1.07

a) 0.84-

a) p=0.6

al. (2010)

b)6

b)1422

b)OR

b)0.85

1.36

b) p= 0.17

c)3

c)477

c)OR

c)0.48

b) 0.67-

c) p<0.01

d)3

d)468

d)OR

d)0.63

1.07

d) p<0.01

e)2

e)276

e)OR

e)2

c) 0.29-

e) p<0.01

f)3

f)1141

f)OR

f) 0.73

0.77

f) p=0.01

g)4

g)436

g)OR

g)1.82

d) 0.39-

g) p=0.01

h)6

h)1004

h)OR

h)2.06

1.02

h) p<0.01

i)6

i)1134

i)OR

i) 0.32

e)1.19-

i) p<0.01

j)2

j)186

j)OR

j)2.43

3.36

j)p=0.5

k)2

k)301

k)OR

k)0.66

f) 0.55-

k)p=0.27

0.97
g) 1.132.92
h)1.462.92
i) 0.240.44
j)0.995.97
k)0.321.36
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Nixdorf et

10

3,343

Frequency%

3.45%

al. (2010b)

1.38%-

∆ε δίνεται

5.52%

Setzer et al.

a)12

a)925

a)success rate

a)59.04

a)55%-

a)δε

(2010)

b)9

b)699

b)success rate

%

63%

δίνεται

c)σύγκρισ

c1)Relative Risk

b)94%

b)89%-

b)δε

η των άνω

c2)OR

c1) 1.58

98%

δίνεται

c2)9.54

c1)δε

c)δε

δίνεται

δίνεται

c2)6.9013.19
Su et al.

a)6

a)436

a)Risk Ratio (RR a)1

a)0.99-

a)p=1

(2011)

b)3

b)387

b)RR

b)0.70

1.01

b)p=0.02

c)3

c)290

c)RR

0.53

b)0.52-

c)p=0.07

0.94
c)0.271.05
Pak and

a)30

a)12,662

mean prevalence

a)81%

∆ίνεται

White

b)11

b)2,295

(µ.επιπολασµός)

b)40%

τυπική

(2011)

∆ε δίνεται

απόκλιση
a)28%
b)24%

Aguilar and

a)7

a)203

a)success rate%

a)87.5%

a)80.2-

a)δε

Linsuwano

b)7

b)196

b) success rate%

b)95.4%

94.8

δίνεται

nt (2011)

c)3

c)72

c) success rate%

c)87.7%

b)90.4-

b) δε

d)4

d)231

d) success rate%

d)72.9%

100.5

δίνεται

e)4

e)95

e) success rate%

e)97.6%

c)63.5-

c) δε

f)6

f)172

f) success rate%

f)97.5%

111.8

δίνεται

g)2

g)54

g) success rate%

g)97.6%

d)49.6-

d) δε

h)2

h)23

h) success rate%

h)99.4%

96.3

δίνεται

i)7

i)180

i) success rate%

i)94%

e)93-

e) δε

j)4

j)62

j) success rate%

j)94.9%

102.2

δίνεται

k)4

k)58

k) success rate%

k)96.9%

f)94.9-

f) δε

l)3

l)37

l) success rate%

l)99.3%

100.1

δίνεται
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g)91-

g) δε

104.2

δίνεται

h)95.6-

h) δε

103.2

δίνεται

i)89.8-

i) δε

98.1

δίνεται

j)89-

j) δε

100.8

δίνεται

k)91.5-

k) δε

102.3

δίνεται

l)94.5-

l) δε

104.1

δίνεται

Gillen et al.

a)9

a)4776

a)OR

a)2.734

a)2.4-

a)p<0.001

(2011)

b)9

b)3292

b)OR

b)2.808

3.112

b)p<0.001

c)9

c)3741

c)OR

c)1.039

b)2.398-

c)p=0.598

3.288
c)0.9011.2
Tsesis et al.

a)5

a)156

a)OR

a)0.49

a)0.13-

a)p=0.3

(2011)

b)5

b)131

b)OR

b)0.48

1.88

b)p=0.29

b)0.121.86
Setzer et al.

a)16

a)1,215

a)OR

a)2.09

a)1.43-

a)p<0.000

(2012)

b)6

b)193

b)OR

b)9.04

3.04

5

c)7

c)169

c)OR

c)1.57

b)1.19-

b)p=0.011

d)7

d)277

d)OR

d)1.19

68.83

c)p=0.404

c)0.538-

d)p=0.715

4.611
d)0.482.96
Pak et al.

33

300,861

(2012)
Zhou and

Υπολογίζει µέσο επιπολασµό µε τυπικές αποκλίσεις
a)5.4% (6.4) b)9.6% (6.4) c)35.9%(10.1) d)2.1% (3.8)

13

282

Standardized

12

0.64

0.08-1.2

P=0.02

Wang

mean

(2013)

difference

Tsesis et al.

Πολλαπλές συγκρίσεις αλλά δεν δίνονται καθόλου στοιχεία παρά µόνο τα p-

(2013)

value.

Jakovljevic

a)6

a)212

a)OR

a)1.502 a)0.69-3.26

a)p=0.306

and Andric

b)6

b)212

b)OR

b)2.467 b)0.89-6.85

b)p=0.083

a)8

∆ε

a)success rate

a)5.13

a)4.05-6.21

a) p=0

δίνονται

b)success rate

b)4.78

b)4.28-5.27

b) p=0

αναλυτικά

c) success rate

c)12.69 c)7.90-

c) p=0

d)8

d) success rate

d)19.39 17.48

d) p=0

e)8

e) survival rate

e)90%

d)13.21-

e)p=0

f)8

f) survival rate

f)83.9

25.74

f)p=0

%

e)85.5-93.3

(2014)
Figuereido

et al. (2015) b)8
c)7

f)67.6-92.8
Torabinejad a)13

∆ε

a)survival rate

a)0.96

a)0.93-0.98

et al. (2015) b)7

δίνονται

b) survival rate

b)0.97

b)0.96-0.99

c)7

αναλυτικ

c) survival rate

c)0.98

c)0.95-0.99

d)4

ά

d) survival rate

d)0.94

d)0.91-0.97

e)2

e) survival rate

e)0.88

e)0.84-0.92

f)5

f)success rate

f)0.98

f)0.95-1

g)12

g) success rate

g)0.98

g)0.97-0.99

h)2

h) success rate

h)0.97

h)0.91-1

i)4

i) success rate

i)0.90

i)0.86-0.94

j)2

j) success rate

j)0.84

j)0.67-0.96

a,b,c)survival

a)86.4

a)74.7-98.1

∆ε

Ng and

a)3

a)44,839

Gulabivala

b)6

b)1,558,5 probability

b)93.3

b)92-94.4

δίνονται

(2010)

c)7

94

d) OR

c)86.7

c)81.6-91.8

αναλυτικά

d)3

c)1,464,7

e)OR

d)0.91

d)0.23-3.66

/αναφέρετ

e)3

59

f)OR

e)0.97

e)0.88-1.06

αι όµως

f)5

d)45,038

g)OR

f)1.29

f)0.91-1.84

για

g)5

e)44,884

h)OR

g)1.28

g)0.91-1.82

d,e,f,g,l

h)7

f,g)3,065

i)OR

h)1.19

h)1.01-1.41

not
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i)7

,649

j)OR

i)1.26

i)1-1.58

significant

j)3

h,i)

k)OR

j)2.4

j)1.11-5.18

difference

k)4

3,066,00

l)OR

k)3.92

k)3.54-4.33

l)5

7

m)OR

l)0.89

l)0.75-1.05

m)3

j)1,307

n)OR

m)1.70

m)1.31-

n)2

k)45,342

n)3.08

2.20

l)45,664

n)1.78-5.32

m)45,271
n)523
Chala et al.

a)2

a)50

a)risk difference

a)-0.08

a)-0.23-0.7

a)p=0.29

(2011)

b)2

b)50

b)risk difference

b)0.07

b)-0.37-0.5

b)p=0.76

Cope et al.

a)2

a)61

std. mean

a)-0.03

a)-0.53-

a)p=0,91

(2014)

b)2

b)61

difference σε

b)0.32

0.47

b)p=0.24

c)2

c)61

όλες

c)0.08

b)-0.22-

c)p=0.73

d)2

d)61

d)0.27

0.86

d)p=0.29

e)2

e)61

e)0.04

c)-0.38-

e)p=0.88

f)2

f)61

f)0.02

0.54

f)p=0.95

d)-0.230.78
e)-0.470.55
f)-0.490.52

Χωρίς να γίνεται αναλυτική εξέταση της ακρίβειας των παραπάνω µετα-αναλύσεων
(καθώς κάτι τέτοιο θα απαιτούσε υπολογισµό ΟIS και επίσης ταυτόχρονη εξέταση της
οµοιογένειας των επιµέρους µελετών εκτός από τις πληροφορίες του πίνακα (Guyatt et al.,
2011a)), θα µπορούσαµε να πούµε ότι στις περισσότερες από αυτές πού συγκρίνουν
αποτελέσµατα (οπότε και έχει ουσιαστικότερο κλινικά νόηµα η ακρίβεια) τα διαστήµατα
εµπιστοσύνης περιλαµβάνουν την «value of no-effect», χωρίς όµως να καταλήγουν σε
στατιστικώς σηµαντικά αποτελέσµατα (επισηµαίνονται µε κίτρινο). Εξαίρεση αποτελούν δύο
µετα-αναλύσεις (Von Arx et al., 210) στην ίδια εργασία όπου στην πρώτη περίπτωση δίνεται
ως στατιστικά σηµαντική η διαφορά στην επούλωση ανάµεσα στην παρουσία ή µη
14

συµπτωµάτων πριν την χειρουργική ενδοδοντική θεραπεία (OR= 0.63; 95% CI, 0.39-1.02,
p<0.01) και στη δεύτερη η χρήση ενδοσκοπίου δίνει οριακή διαφορά (OR=2.43; 95%
CI,0.99-5.97; p=0.5). Στις περισσότερες από αυτές τις µετα-αναλύσεις και ο αριθµός των
µελετών είναι σχετικά µικρός.
Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι και σε κάποιες από τις µετα-αναλύσεις στις οποίες το
µέτρο αποτελέσµατος είναι περιγραφικό (π.χ. ποσοστό επιτυχίας, επιπολασµός κτλ)
παρατηρούνται ευρέα διαστήµατα εµπιστοσύνης (Aguilar and Linsuwanont, 2011,
Torabinejad et al., 2015) ή πολύ µεγάλες τυπικές αποκλίσεις (Pak and White, 2011).
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5. Έχει γίνει επαρκής αξιολόγηση της πιθανής µεροληψίας των επιµέρους µελετών
(risk of bias among studies) σε κάθε µετα-ανάλυση;
Είναι πολύ σηµαντικό να γίνεται σε κάθε µετα-ανάλυση εκτίµηση της µεροληψίας των
επιµέρους µελετών καθώς αυτή µπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσµατα (Pildal et al.,2007).
Αν οι µελέτες είναι µεροληπτικές, τότε και τα αποτελέσµατα της µετα-ανάλυσης θα είναι
µεροληπτικά (garbage in-garbage out) (Fedorowicz et al., 2011). Παρ’ ότι οι τυχαιοποιηµένες
κλινικές δοκιµές και οι µετα-αναλύσεις τους απαρτίζουν το υψηλότερο επίπεδο
τεκµηρίωσης, ο ιδανικός σχεδιασµός µελέτης εξαρτάται και από την ερώτηση στην οποία
καλείται να διερευνήσει όπως για παράδειγµα η αποτελεσµατικότητα µιας θεραπείας ή
διάγνωσης (Papageorgiou, 2014b). Και ενώ οι προοπτικές και αναδροµικές µελέτες
ενδεχοµένως εµπεριέχουν µεγαλύτερη πιθανότητα µεροληψίας από το σχεδιασµό τους, η
αξιολόγηση δεν είναι επαρκής όταν βασίζεται µόνο στο είδος τους. Για την αξιολόγηση αυτή
υπάρχουν τόσο κλίµακες όσο και ερωτηµατολόγια (checklists) αν και εµπειρικά φαίνεται
καλύτερη η αποφυγή ων πρωτων (Liberati et al., 2009). Για τις τυχαιοποιηµένες κλινικές
δοκιµές προτείνεται από πολλούς ((Liberati et al., 2009, Papageorgiou, 2014b) η χρήση του
« risk of bias tool» του Cochrane Collaboration (Higgins and Green, 2011) που εξετάζει την
τυχαιοποίηση, την επαρκή απόκρυψη κατανοµής σε οµάδες (allocation concealment), την
απόκρυψη του είδους της θεραπείας από ασθενείς και ερευνητές που αξιολογούν το
αποτέλεσµα (blinding), την πλήρη αναφορά όλων των αποτελεσµάτων. Οι µη
τυχαιοποιηµένες µελέτες µπορούν να αξιολογηθούν µε εργαλεία όπως το Downs and Black
(Downs and Black, 1998) και το Newcastle-Ottawa (Wells et al).
Είναι επίσης σηµαντικό να αναφέρουν οι συγγραφείς πώς εργάστηκαν µε τα
αποτελέσµατα της αξιολόγησης και αν λήφθηκαν υπόψη στη σύνθεση των αποτελεσµάτων
(Liberati et al., 2009). Αν δηλαδή εξαιρέθηκαν από τη µετα-ανάλυση ή έγινε κάποια
περαιτέρω ανάλυση.
Από τις 20 µετα-αναλύσεις που εξετάζουµε, οι 6 (30%) δεν κάνουν εκτίµηση του
κινδύνου µεροληψίας των επιµέρους µελετών (Panitvisai et al., 2010, Von Arx et al., 2010,
Setzer et al., 2010, Gillen et al., 2011, Setzer et al., 2012, Ng and Gulabivala, 2010) ενώ 3
από αυτές αξιολογούν τις µελέτες µε βάση το είδος τους (τυχαιοποιηµένες κλινικές δοκιµές,
µελέτες κοορτής κτλ) (Von Arx et al., 2010, Setzer et al., 2010, Setzer et al., 2012) που
φυσικά δεν είναι επαρκής εκτίµηση της µεροληψίας. Επίσης, 3 µετα-αναλύσεις παρότι
περιγράφουν τη µέθοδο εκτίµησης της µεροληψίας των µελετών στην ενότητα «υλικά και
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µεθοδολογία» χρησιµοποιώντας κάποιο ερωτηµατολόγιο ή κλίµακα, δε δίνουν τα
αποτελέσµατα στη συνέχεια(Pak et al., 2012, Tsesis et al., 2013, Torabinejad et al., 2015).
Τέλος 3 µετα-αναλύσεις περιέχουν subgroup αναλύσεις για να ελεγχθεί πιθανή στατιστικά
σηµαντική διαφορά στο αποτέλεσµα µεταξύ των υψηλού και χαµηλού κινδύνου µεροληψίας
των µελετών (Nixdorf et al., 2010a, Nixdorf et al., 2010b, Tsesis et al., 2013). Τα στοιχεία
αυτά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίν 3).

Πίν.3 Έλεγχος µεροληπτικότητας των επιµέρους µελετών.
Μετα-ανάλυση

Nixdorf et al. (2010a)

Μέθοδος ελέγχου

STROBE

Στοιχεία

Αναφορά µόνο Ενέργειες µε τα

που

στο είδος των αποτελέσµατα

δίνονται

µελετών

Σε πίνακα

Subgroup

ερωτηµατολόγιο
Panitvisai et al. (2010)

∆ε γίνεται έλεγχος

Von Arx et al. (2010)

∆ε γίνεται έλεγχος

Nixdorf et al. (2010b)

STROBE

του ελέγχου
ανάλυση

Ναι
Σε πίνακα

Subgroup

ερωτηµατολόγιο

ανάλυση

Setzer et al. (2010)

∆ε γίνεται έλεγχος

Su et al. (2011)

Cochrane

Σε πίνακα κ’

ερωτηµατολόγιο

περιγραφικά

Wong scale revised

Σε πίνακα κ’

Αποκλεισµός

περιγραφικά

µελετών

Pak and White (2011)

Ναι

µε

µικρό σκορ
Aguilar and

Torabinejad

Σε πίνακα κ’

Linsuwanont (2011)

ερωτηµατολ.

περιγραφικά

Gillen et al. (2011)

∆ε γίνεται έλεγχος

Tsesis et al. (2011)

Βάση κριτηρίων των Περιγραφικά
συγγραφέων

Setzer et al. (2012)

∆ε γίνεται έλεγχος

Pak et al. (2012)

Wong scale revised

Ναι
∆ε δίνονται

Αποκλεισµός
µελετών
µικρό σκορ
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µε

Zhou and Wang (2013)

Έλεγχος

µόνο

randomization

για περιγραφικά
και

blinding
Tsesis et al. (2013)
Jakovljevic and Andric

Βάση κριτηρίων των ∆ε δίνονται

Subgroup

συγγραφέων

ανάλυση

∆ε γίνεται έλεγχος

(2014)
Figuereido et al. (2015)

Cochrane

και Πίνακες και

Newcastle-Ottawa

περιγραφικά

Torabinejad et al.

Torabinejad

∆ε δίνονται

(2015)

ερωτηµατολ

Ng and Gulabivala

∆ε γίνεται έλεγχος

(2010)
Chala et al. (2011)

Jadad score

Πίνακες και
περιγραφικά

Cope et al. (2014)

Cochrane

Πίνακες και

ερωτηµατολόγιο

περιγραφικά
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6. Είναι η χρήση του µέτρου επίδρασης δικαιολογηµένη;
Γενικά η επιλογή του µέτρου συγκεντρωτικού αποτελέσµατος (summary effect measure)
είναι σχετικά προκαθορισµένη από τον τρόπο έκφρασης των αποτελεσµάτων στις αρχικές
µελέτες (Normand, 1999). Ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις όπου οι αρχικές µελέτες
χρησιµοποιούν πολύ διαφορετικά µέτρα, θα πρέπει ο ερευνητής να επιλέξει πώς θα
συνοψίσει την πληροφορία στη µετα-ανάλυση χωρίς βέβαια αυτό να είναι πάντα εφικτό
(Normand, 1999).
Για διχοτοµικές (binary) µετρήσεις (π.χ. επιτυχία/αποτυχία) τα µέτρα που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν είναι τα εξής: η διαφορά µεταξύ δύο πιθανοτήτων (risk difference), ο λόγος
δύο πιθανοτήτων (risk ratio ή relative risk) και ο λόγος των odds (odds ratio) (Liberati et al.,
2009). Το πρώτο είναι απόλυτο µέτρο και τα άλλα δύο σχετικά. Το risk difference είναι
εύκολο στην ερµηνεία, ορισµένο για ακραίες τιµές και προσεγγίζει κανονική κατανοµή
ακόµη και για σχετικά µικρά δείγµατα (Normand, 1999). Ωστόσο τόσο το odds ratio όσο και
το risk ratio τείνουν να είναι περισσότερο οµοιογενή ανάµεσα στις µελέτες (Deeks, 2002).
Πρέπει να τονιστεί ότι τα δυο τελευταία διαφέρουν σηµαντικά και πολλές φορές αν για
παράδειγµα µία θεραπευτική παρέµβαση αυξάνει την πιθανότητα ενός γεγονότος, το odds
ratio θα εµφανιστεί πολύ µεγαλύτερο από το risk ratio και χρήζει προσοχής ως προς την
ερµηνεία του (Higgins and Green, 2011). Καλό θα ήταν πριν ερµηνευτεί ένα odds ratio να
µετατραπεί σε risk ratio ώστε η σύγκριση να είναι εύκολα αντιληπτή από τον αναγνώστη
(Higgins and Green, 2011).
Για συνεχείς µεταβλητές χρησιµοποιείται η διαφορά των µέσων (means difference) ή, αν
οι επιµέρους µελέτες έχουν χρησιµοποιήσει διαφορετικές κλίµακες µέτρησης, η διαφορά των
τυποποιηµένων µέσων (standardised mean difference) (Liberati et al., 2009) . Πολλές φορές
η ερµηνεία του standardised mean difference (SMD) δεν είναι εύκολα κατανοητή και
χρειάζεται να γίνει µετατροπή του αποτελέσµατος σε κάποια από τις αρχικές κλίµακες
(Papageorgiou, 2014a).
Τα µέτρα που χρησιµοποιήθηκαν στις µετα-αναλύσεις στην ενδοδοντία παρουσιάζονται
στον πίνακα Πίν.2 και σε γενικές γραµµές θα µπορούσαµε να πούµε ότι η χρήση τους ήταν
δικαιολογηµένη.
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7. Είναι η επιλογή του µοντέλου της µετα-ανάλυσης δικαιολογηµένη;
Η σύνθεση του συνολικού αποτελέσµατος των µετα-αναλύσεων, δηλαδή η βαρύτητα που
δίνεται σε κάθε επιµέρους ανάλυση, γίνεται σε γενικές γραµµές µέσω ενός εκ των δύο
µοντέλων: του µοντέλου σταθερής επίδρασης (fixed-effect model) και του µοντέλου τυχαίων
επιδράσεων (random-effects model) (Normand, 1999). Το πρώτο υποθέτει ότι η επίδραση
είναι παρόµοια σε όλες τις µελέτες και πιθανές παρατηρούµενες διαφορές είναι τυχαίες, ενώ
το δεύτερο ότι η δεν υπάρχει κοινή θεραπευτική επίδραση µεταξύ των µελετών και αυτές
ακολουθούν µία κατανοµή (Villar et al., 2001). Είναι δηλαδή ένα τυχαίο δείγµα µελετών
προερχόµενες από κάποιο µεγαλύτερο πληθυσµό µελετών (DerSimonian and Laird, 1986).
∆εν υπάρχει οµοφωνία απόψεων ως προς την επιλογή µοντέλου (Liberati et al., 2009).
Ωστόσο η επιλογή fixed-effect model όταν υπάρχει ετερογένεια και ανοµοιογένεια µεταξύ
των µελετών, θεωρείται ασύµβατη και πρέπει να διερευνάται τόσο κλινικά όσο και
στατιστικά (Papageorgiou, 2014a). Αξίζει να σηµειωθεί ότι το random-effects δίνει
µεγαλύτερα διαστήµατα εµπιστοσύνης (Villar et al., 2001) και µεγαλύτερο βάρος στις µικρού
δείγµατος µελέτες σε σχέση µε το fixed-effect µοντέλο (Liberati et al., 2009).
Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι µετα-ανάλυσης. Συνήθως στο fixed-effect µοντέλο
χρησιµοποιείται Mantel-Hanszel , ενώ στο random-effects η DerSimonian and Laird (Liberati
et al., 2009).
Από τις 20 µετα-αναλύσεις στην ενδοδοντία, 3 δεν αναφέρουν καθόλου το µοντέλο που
χρησιµοποίησαν, ενώ από τις υπόλοιπες µόνο 7 εξηγούν γιατί επέλεξαν το ένα έναντι του
άλλου. Ωστόσο µε εξαίρεση την µετα-ανάλυση των Von Arx et al. (2010), σε όλες τις
υπόλοιπες , µεγάλη στατιστικά ετερογένεια συνεπάγεται τη χρήση random-effects (REM)
µοντέλου, ενώ σε οµοιογενείς µελέτες η ανάλυση έγινε µε fixed-effect (FEM) µοντέλο. Στην
τελευταία παρότι σε δύο από τις επιµέρους µετα-αναλύσεις παρατηρείται ετερογένεια, η
ανάλυση έγινε µε fixed-effect µοντέλο. Σε 8 από τις µετα-αναλύσεις χρησιµοποιήθηκε REM,
σε 6 FEM και σε 3 και τα δύο (Πίν 4).
Πίν.4 Μοντέλα που χρησιµοποιήθηκαν στις
µετα-αναλύσεις
Μετα-ανάλυση

Μοντέλο

Αιτιολόγ
ηση

Nixdorf et al.

REM
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(2010a)
(Panitvisai et al.

FEM

(2010)
Von Arx et al. (2010) FEM
Nixdorf et al.

REM

(2010b)
Setzer et al. (2010)

REM

Su et al. (2011)

FEM

Pak and White

∆ε δίνεται

√

(2011)
Aguilar and

REM

Linsuwanont (2011)
Gillen et al. (2011)

FEM

Tsesis et al. (2011)

FEM

Setzer et al. (2012)

REM

√
√

+FEM
Pak et al. (2012)

∆ε δίνεται

Zhou and Wang

REM

√

(2013)
Tsesis et al. (2013)

∆ε δίνεται

Jakovljevic and

REM

Andric (2014)
Figuereido et al.

REM

√

(2015)
Torabinejad et al.

REM

(2015)
Ng and Gulabivala

REM+FE

(2010)

M

Chala et al. (2011)

REM+FE

√

M
Cope et al. (2014)

FEM

√
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8. Έχει διερευνηθεί η ετερογένεια; Έχει γίνει προσπάθεια να εξηγηθεί;
Είναι λογικό ότι οι µελέτες που περιλαµβάνονται σε µία µετα-ανάλυση θα έχουν κάποιες
διαφορές ως προς τα αποτελέσµατά τους.

Ωστόσο η διερεύνηση της ετερογένειας

(heterogeneity) είναι σχετικά σύνθετη διαδικασία. Η µηδενική υπόθεση της οµοιογένειας των
µελετών ελέγχεται µε το Cochran’s Q τεστ (χ2) για το οποίο συνήθως δίνεται το p-value,
όµως το τεστ αυτό έχει µικρή ισχύ για µικρό αριθµό εργασιών ενώ υπέρµετρη όταν οι
µελέτες είναι πολλές (Higgins et al., 2003).

Για να την εκτίµηση του µεγέθους της

ετερογένειας χρησιµοποιείται το I2 το οποίο εκφράζει το ποσοστό της συνολικής
διακύµανσης των µελετών που οφείλεται στην ετερογένεια και όχι στην τύχη (Higgins et al.,
2003, Higgins and Thomson, 2002). Τιµές µεγαλύτερες του 75% αντιπροσωπεύουν
σηµαντική ετερογένεια. Ωστόσο η εφαρµογή και αυτού του τεστ δεν είναι ιδανική σε
περίπτωση µικρού αριθµού µελετών και συνεπώς ο στατιστικός έλεγχος την ετερογένειας σε
αυτή την περίπτωση πρέπει να ερµηνεύεται µε προσοχή. Ιδανικά, σε µία µετα-ανάλυση καλό
θα ήταν να δίνεται και το Q τεστ και το I2 µαζί µε το 95% διάστηµα εµπιστοσύνης
(Papageorgiou, 2014b).
Γενικά όµως, όσο σηµαντικός είναι ο στατιστικός έλεγχος της ετερογένειας, εξίσου ή και
περισσότερο σηµαντική είναι η κλινική ερµηνεία του (Liberati et al., 2009, Stroup et al.,
2000). Είναι δηλαδή σηµαντικό σε περίπτωση ετερογένειας να γίνει προσπάθεια να
διερευνηθεί η αιτία της (π.χ. µε subgroup ανάλυση) ακόµη και αν αυτή δε βρεθεί
(Papageorgiou, 2014b).
Στον παρακάτω πίνακα (Πίν 5) παρουσιάζεται ο έλεγχος που πραγµατοποιήθηκε για τη
διερεύνηση της ετερογένειας από τους συγγραφείς των µετα-αναλύσεων στην ενδοδοντία.

Πίν. 5 Έλεγχος της ετερογένειας.
Μετα-ανάλυση
Nixdorf et al. (2010a)

Στατιστική

Ύπαρξη

∆ιερεύνηση

Εξήγηση

διερεύνηση

ετερογένειας

στατιστικά

κλινικά

Q test & I2

Ναι

Subgroup

Ναι

analysis
Panitvisai et al. (2010)

Q test & I2

Όχι
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Von Arx et al. (2010)

Q test

Ναι

Όχι

Όχι

Nixdorf et al. (2010b)

Q test & Ι2

Ναι

Όχι

Ναι

Setzer et al. (2010)

Q test

Ναι

Όχι

Ναι

Su et al. (2011)

Q test & I2

Όχι

Pak and White (2011)

Όχι

Ναι

Όχι

Ναι

Aguilar and

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Logistic

Ναι

Linsuwanont (2011)
Gillen et al. (2011)

Breslow-Day

– Ναι

Tarone test & L’

regression

Abbé plots

subgroup

&

analysis
Tsesis et al. (2011)

Q test & I2

Όχι

Setzer et al. (2012)

Q test

Ναι

Όχι

Ναι

Pak et al. (2012)

Όχι

Ναι

Όχι

Ναι

Zhou and Wang (2013)

Q test & I2

Ναι

Όχι

Ναι

Tsesis et al. (2013)

Όχι

∆ε

δίνονται Όχι

Όχι

στοιχεία
Jakovljevic and Andric

2

2

Τ &Ι

Ναι

Όχι

Ναι

Q test & I2

Ναι

Subgroup

Ναι

(2014)
Figuereido et al. (2015)

analysis
Torabinejad et al.

Q test

Όχι

Q test

Πολλαπλές

Ναι

(2015)
Ng and Gulabivala
(2010)

Όχι

µετα-αναλύσεις
κάποιες

Μόνο

σε

περίπτωση

µε

ετερογένεια
Chala et al. (2011)

Q test & I2

Ναι

Όχι

Ναι

Cope et al. (2014)

Q test & I2

Ναι

Όχι

Ναι

Παρατηρούµε λοιπόν, ότι από τις 20 µετα-αναλύσεις, στις 3 δεν πραγµατοποιείται κάποιο
στατιστικό τεστ ελέγχου της ετερογένειας (Pak and White, 2011, Aguilar and Linsuwanont,
2011, Tsesis et al., 2013), ενώ στις δύο από αυτές δε γίνεται καµία διερεύνηση της
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µία

ετερογένειας (ούτε κλινικά) (Aguilar and Linsuwanont, 2011, Tsesis et al., 2013). Από αυτές
στις οποίες οι συγγραφείς εντοπίζουν ετερογένεια (n=14), µόνο σε 2 δε γίνεται καµία
προσπάθεια επεξήγησή της (Von Arx et al., 2010, Ng and Gulabivala, 2010), ενώ subgroup
ανάλυση για διερεύνηση της ετερογένειας γίνεται σε 3 (Nixdorf et al., 2010a, Gillen et al.,
2011, Figuereido et al., 2015).
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9. Είναι η subgroup ανάλυση αξιόπιστη;
Γενικά η εφαρµογή subgroup ανάλυσης στοχεύει είτε προσπάθεια διερεύνησης της
ετερογένειας, είτε στην προσπάθεια να απαντηθούν ερωτήµατα για συγκεκριµένες οµάδες
πληθυσµού, θεραπειών ή µελετών (Higgins and Green, 2011). Πρέπει όµως να τονιστεί ότι
subgroup αναλύσεις είναι αναλύσεις παρατήρησης (observational) εκ φύσεως και ως τέτοιες
πρέπει να ερµηνεύονται (Higgins and Green, 2011). Μεταξύ άλλων για την σωστή ερµηνεία
των αποτελεσµάτων πρέπει να ελέγχονται τα εξής (Oxman et al., 1992):
• Αν η subgroup ανάλυση είναι προσχεδιασµένη ή αποφασίστηκε µετά την εξαγωγή
των αποτελεσµάτων της µετα-ανάλυσης.
• Αν επιστηµονικά µπορεί να στηριχθεί το αποτέλεσµα.
• Αν το µέγεθος της διαφοράς είναι πρακτικά (κλινικά) σηµαντικό.
• Αν είναι στατιστικά σηµαντική η διαφορά µεταξύ των οµάδων.
• Αν η διαφορά σε µία µεταξύ των µελετών (between studies) ανάλυση συγκλίνει µε
αποτελέσµατα επιµέρους µελετών (within studies).
Στην ενδοδοντία, από τις 20 µετα-αναλύσεις που εξετάζουµε, 8 περιείχαν subgroup
ανάλυση (Nixdorf et al., 2010a, Panitvisai et al., 2010, Nixdorf et al., 2010b, Su et al., 2011,
Aguilar and Linsuwanont, 2011, Tsesis et al., 2011, Tsesis et al., 2013, Figuereido et al.,
2015) (συµπεριλαµβανοµένης και µίας που περιείχε meta-regression) (Nixdorf et al., 2010b).
Οι 3 πραγµατοποίησαν subgroup ανάλυση για να διερευνήσουν την ετερογένεια των µελετών
(Nixdorf et al., 2010a, Nixdorf et al., 2010b, Figuereido et al., 2015), µία για έλεγχο των
υψηλού κινδύνου µεροληψίας µελετών (Tsesis et al., 2013) ενώ οι υπόλοιπες για να ελέγξουν
τη συσχέτιση διαφόρων µεταβλητών µε το αποτέλεσµα.
Σε γενικές γραµµές η ανάλυση είναι αρκετά ασφαλής και τα αποτελέσµατα προσεκτικά
ερµηνευµένα, ωστόσο σε µία µετα-ανάλυση γίνεται subgroup ανάλυση συµπεριλαµβάνοντας
µελέτες που αρχικά είχαν αποκλειστεί από τη µετα-ανάλυση (Panitvisai et al., 2010) ενώ σε
µία άλλη από την οποία εξάγονται σχετικά σηµαντικά αποτελέσµατα από τη σύγκριση ως
προς επιµέρους µεταβλητές δε δίνονται τα αποτελέσµατα άµεσων συγκρίσεων (direct
comparisons) ενώ αυτά υπάρχουν σε κάποιες από τις συµπεριληφθείσες µελέτες (Tsesis et
al., 2011).
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10. Ερµηνεύονται σωστά τα αποτελέσµατα της µετα-ανάλυσης;
Ιδανικά για την ερµηνεία των αποτελεσµάτων µίας µετα-ανάλυσης πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη η στατιστική σηµαντικότητα, το µέγεθος της επίδρασης και η κλινική του σηµασία, η
αβεβαιότητα συνήθως εκφρασµένη µέσω των διαστηµάτων εµπιστοσύνης, ο αριθµός των
µελετών και το µέγεθος του δείγµατος, η πιθανότητα µεροληψίας στις µελέτες και απόκλιση
των αποτελεσµάτων τους (Papageorgiou, 2014b).
Στις παραπάνω µετα-αναλύσεις η ερµηνεία των αποτελεσµάτων είναι προσεκτικά
διατυπωµένη, µε εξαίρεση την ερµηνεία των odds ratio (όπως για παράδειγµα στη Von Arx
et al., 2010 και την Ng and Gulabivala, 2010) καθώς και στην Panitvisai et al. (2010) όπου οι
συγγραφείς συµπεραίνουν µε απόλυτη βεβαιότητα την απουσία επίδρασης παρά το γεγονός
ότι βασίζονται σε 2 µόνο µελέτες µε συνολικό µέγεθος δείγµατος n=146. Επιπλέον, στις
Setzer et al. (2010) και (2012) τα συµπεράσµατα πάλι εκφράζονται µε υπέρµετρη βεβαιότητα
παρά το γεγονός ότι βασίστηκαν σε έµµεση σύγκριση (indirect comparison) χωρίς να
διατυπώνεται κάποια επιφύλαξη για αυτό.
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11. Μπορούν τα αποτελέσµατα να γενικευθούν και να εφαρµοστούν άµεσα;
Η δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσµάτων συνήθως σχολιάζεται από τους ίδιους τους
συγγραφείς µιας µετα-ανάλυσης. Ωστόσο το κατά πόσο µπορούν τα ευρήµατα να
εφαρµοστούν άµεσα στην κλινική πράξη εξαρτάται και από την αρχική ερώτηση στην οποία
µία µετα-ανάλυση απαντά. Το κατά πόσο τα συµπεράσµατα των 20 µετα-αναλύσεων που
εξετάζουµε µπορούν να γενικευτούν και να χρησιµοποιηθούν άµεσα από τον κλινικό
παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα (Πίν. 6).
Πίν.6 Γενικευσιµότητα (generalizability) των µετα-αναλύσεων.
Μετα-ανάλυση
Nixdorf et al. (2010a)

Το

περιβάλλον

διεξαγωγής

των

µελετών

ήταν

πανεπιστηµιακές κλινικές και νοσοκοµεία και ενδεχοµένως
να µην µπορεί να γενικευτεί.
Panitvisai et al. (2010)

Σύµφωνα µε τους συγγραφείς το αποτέλεσµα ενδεχοµένως
δεν είναι απόλυτα γενικεύσιµο γιατί οι επεµβαίνοντες ήταν
έµπειροι και εξειδικευµένοι. Ωστόσο και η ερώτηση στην
οποία απαντά η µετα-ανάλυση είναι ασαφής κλινικά.

Von Arx et al. (2010)

∆εν µπορεί να γενικευτεί γιατί δε δίνονται πληροφορίες
σχετικά µε τον πληθυσµό που εξετάστηκε, το επίπεδο των
οδοντιάτρων κτλ.

Nixdorf et al. (2010b)

∆εν µπορεί να γενικευτεί γιατί σύµφωνα µε τους συγγραφείς
είναι διερευνητικού χαρακτήρα ενώ χρειάζονται περαιτέρω
µελέτες.

Setzer et al. (2010)

∆εν µπορεί να γενικευτεί γιατί δε δίνονται λεπτοµέρειες για
τον τρόπο διεξαγωγής των µελετών και επίσης βασίζεται σε
έµµεσες συγκρίσεις.

Su et al. (2011)

Ο αριθµός των µελετών είναι µικρός και χρειάζονται
περαιτέρω µελέτες (τυχαιοποιηµένες κλινικές δοκιµές).

Pak and White (2011)

Σύµφωνα µε τους συγγραφείς τα αποτελέσµατα είναι
γενικεύσιµα.

Aguilar and

Σύµφωνα µε τους συγγραφείς η θεραπείες που συγκρίνουν θα

Linsuwanont (2011)

µπορούσαν να θεωρηθούν ως εναλλακτική επιλογή αλλά οι
πληροφορίες σχετικά µε τους παράγοντες που επηρεάζουν
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την έκβασή τους δεν είναι απόλυτα διαπιστωµένοι.
Gillen et al. (2011)

Σύµφωνα µε τους συγγραφείς τα αποτελέσµατα είναι
γενικεύσιµα.

Tsesis et al. (2011)

Μη γενικεύσιµα αποτελέσµατα εξαιτίας του µικρού µεγέθους
του δείγµατος.

Setzer et al. (2012)

∆εν µπορεί να γενικευτεί γιατί δε δίνονται λεπτοµέρειες για
τον τρόπο διεξαγωγής των µελετών και επίσης βασίζεται σε
έµµεσες συγκρίσεις.

Pak et al. (2012)

Σύµφωνα µε τους συγγραφείς τα αποτελέσµατα είναι
γενικεύσιµα.

Zhou and Wang (2013)

Μη γενικεύσιμα αποτελέσματα γιατί η μετα-ανάλυση είναι
πάνω σε in-vitro μελέτες

Tsesis et al. (2013)

Σύµφωνα µε τους συγγραφείς τα αποτελέσµατα είναι
γενικεύσιµα.

Jakovljevic and Andric

Μη γενικεύσιµα αποτελέσµατα καθώς χρειάζονται περαιτέρω

(2014)

µελέτες.

Figuereido et al. (2015)

Τα αποτελέσµατα δε µπορούν να γενικευτούν γιατί είναι
προϊόν έµµεσης σύγκρισης, ενώ χρειάζονται περαιτέρω
µελέτες.

Torabinejad et al.

Χρειάζονται περαιτέρω µελέτες µε µεγάλο εύρος σαφώς

(2015)

καθορισµένων κριτηρίων εκτίµησης των αποτελεσµάτων.

Ng and Gulabivala

Τα αποτελέσµατα πρέπει να ερµηνευτούν µε προσοχή

(2010)

σύµφωνα µε τους συγγραφείς καθώς βασίζονται σε
ετερογενείς αναδροµικές µελέτες, ο αριθµός των οποίων είναι
επιπλέον µικρός.

Chala et al. (2011)

Οι επεµβαίνοντες στις µελέτες ήταν έµπειροι και ενδεχοµένως
να µην µπορούν να γενικευτούν καθώς και το µικρό µέγεθος
δείγµατος.

Cope et al. (2014)

Μη γενικεύσιµα διότι δεν υπάρχουν αρκετά δεδοµένα.
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12. Έχει εκτιµηθεί ο κίνδυνος για publication bias ή/και για small-study effect;
Publication bias είναι η εξαγωγή µεροληπτικών αποτελεσµάτων εξαιτίας της µη
δηµοσίευσης και εποµένως µη συµπερίληψης στην µετα-ανάλυση µικρών µελετών µε
«αρνητικά» ή λιγότερο «γοητευτικά» αποτελέσµατα (Papageorgiou, 2014b). Small-study
effect είναι το φαινόµενο κατά το οποίο τα αποτελέσµατα των µικρών µελετών διαφέρουν
συστηµατικά από αυτά των µεγάλου µεγέθους δείγµατος δοκιµών (Papageorgiou, 2014b).
Αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες αλλά µία από τις αιτίες είναι το publication bias.
Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι να ελεγχθεί σε µία µετα-ανάλυση τόσο µε τεστ (π.χ. BeggMazumdar’s test, Egger’s test) καθώς και γραφικά µε funnel plots (Papageorgiou et al.,
2015). Ωστόσο σε περίπτωση µικρού αριθµού µελετών κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό.
Από τις 20 µετα-αναλύσεις στην ενδοδοντία µόνο σε 5 γίνεται έλεγχος για publication bias
(Su et al., 2011, Gillen et al., 2011, Zhou and Wang, 2013, Figuereido et al., 2015,
Torabinejad et al., 2015) και ενώ γενικά σε πολλές από τις υπόλοιπες κάτι τέτοιο δεν είναι
εφικτό εξαιτίας του µικρού αριθµού των µελετών που συµπεριλαµβάνουν, µόνο δύο το
αναφέρουν ως αιτιολόγηση για την απουσία του ελέγχου (Chala et al., 2011, Cope et al.,
2014). Οι έλεγχοι και τα αποτελέσµατά τους παρουσιάζονται στον Πίν.7.
Πίν 7. Εκτίµηση του publication bias
Μετα-ανάλυση

Μέθοδος εκτίµησης

Αποτέλεσµα

Su et al. (2011)

Funnel plot

Συµµετρικό

Gillen et al. (2011)

Orwin

Σύµφωνα µε το τεστ 17
µελέτες χρειάζονται για να
µην έχουµε PB, ωστόσο οι
συγγραφείς το απορρίπτουν
µε επιχειρήµατα.

Zhou and Wang (2013)

Funnel plot

Αρχικά μη συμμετρικό, μετά
τη

διαγραφή

δύο

ετερογενών μελετών γίνεται
συμμετρικό.
Figuereido et al. (2015)

Funnel plot & Begg’s a)0.063
test

b)0.107
c)0.548
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d)0.548
Oι

συγγραφείς

χαρακτηρίζουν το funnel plot
συµµετρικό και καταλήγουν
στην απουσία στοιχείων για
ύπαρξη PB.
Torabinejad et al. (2015)

Funnel plot

∆ε δίνεται.
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13. Υπάρχουν άλλα στοιχεία στη µετα-ανάλυση που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής;
Σε µερικές περιπτώσεις, οι «συµβατικές» µέθοδοι µετα-ανάλυσης µπορεί να οδηγήσουν
σε παραπλανητικά αποτελέσµατα καθώς τα δεδοµένα χρήζουν ιδιαίτερης µεταχείρισης
(Papageorgiou, 2014b) και τα αποτελέσµατα προσεκτικής ερµηνείας (Higgins and Green,
2011). Τέτοιες περιπτώσεις είναι για παράδειγµα δεδοµένα όπως survival, rate, ordinal,
adjusted (για παράδειγµα από παλινδρόµηση), σύγκριση πολλαπλών θεραπειών, κτλ.
(Papageorgiou, 2014b)
Από τις παραπάνω µετα-αναλύσεις πρέπει να δοθεί προσοχή στις εξής περιπτώσεις:
Σε 4 από αυτές µελετάται success ή survival rate (Setzer et al., 2010, Aguilar
and Linsuwanont, 2011, Figuereido et al., 2015, Torabinejad et al., 2015).
Σε µία τα επιµέρους OR από τα οποία προκύπτει το συνολικό, είναι
προσαρµοσµένα (adjusted) µετά την εφαρµογή λογιστικής παλινδρόµησης για µείωση της
ετερογένειας (Gillen et al., 2011).
Τέλος, σε αρκετές µετα-αναλύσεις η σύγκριση µεταξύ δύο θεραπειών ή γενικά
οµάδων είναι έµµεση (indirect comparison) (Von Arx et al., 2010, Setzer et al., 2010,
Setzer et al., 2012, Tsesis et al., 2013) πρακτική που ναι µεν σε περίπτωση αδυναµίας
άµεσης σύγκρισης

είναι αποδεκτή, χρήζει όµως ερµηνείας των αποτελεσµάτων µε

επιφύλαξη (Butcher et al., 1997, Guyatt et al., 2011b).
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14. Συµπεράσµατα- Επίλογος
Από την παρούσα ανασκόπηση είναι προφανές ότι υπάρχει αρκετός χώρος για βελτίωση
των µετα-αναλύσεων στην ενδοδοντία και η υιοθέτηση κατευθυντήριων γραµµών όπως του
PRISMA, MOOSE κτλ από τους ερευνητές σίγουρα θα συµβάλλει σε αυτό. Ο αριθµός τους,
σε σύγκριση µε άλλες ειδικότητες της οδοντιατρικής, ενδεχοµένως να παραµένει
περιορισµένος. Ωστόσο το ζητούµενο δεν είναι απαραίτητα η αύξηση του αλλά και η
βελτίωση της ποιότητας των µετα-αναλύσεων που δηµοσιεύονται.
Ένα από τα προβλήµατα στην ενδοδοντία είναι η έλλειψη ικανού αριθµού
τυχαιοποιηµένων κλινικών δοκιµών εξαιτίας της φύσης της ενδοδοντική θεραπείας
(Torabinejad and Bahjri, 2011). Ωστόσο πολλές από τις ερωτήσεις που τίθενται µπορούν να
απαντηθούν µε καλά σχεδιασµένες προοπτικές µελέτες. Η ύπαρξη ικανού αριθµού ποιοτικών
µελετών είναι προαπαιτούµενο για τη διεξαγωγή µίας «καλής» µετα-ανάλυσης (Spångberg,
2007).
Εκτός από τους συγγραφείς όµως

µέρος της ευθύνης για την ποιότητα των µετα-

αναλύσεων που δηµοσιεύονται φέρουν και οι εκδότες των επιστηµονικών περιοδικών καθώς
θα πρέπει να εφαρµόζουν αυστηρά κριτήρια όταν κάνουν αποδεκτή µία εργασία προς
δηµοσίευση. Όσο γοητευτικό και αν είναι να συµπεριλαµβάνουν µετα-αναλύσεις στα
περιοδικά τους και παρά την προσπάθεια να αυξηθεί γενικά ο αριθµός των µετα-αναλύσεων
στην ενδοδοντία, αυτές πρέπει να πληρούν κάποιες βασικές προϋποθέσεις και να µην
γίνονται εκπτώσεις στην ποιότητά τους.
Τέλος, είναι απαραίτητη η κατεύθυνση της εκπαίδευσης όλων των κλινικών, ακόµη και σε
προπτυχιακό επίπεδο, σε έννοιες της στατιστικής και στην προκειµένη περίπτωση, της µεταανάλυσης ώστε να µπορούν µε κριτική µατιά να υιοθετούν ή να απορρίπτουν τα
αποτελέσµατά της.
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