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3.. Resul

Searches identified five unique SRs (Table 1 [4−8]). 
These SRs related to five different conditions: any 
pain syndrome [4], stroke rehabilitation [5], 
hypertension [6], musculoskeletal pain [7], and 
herpes zoster [8]. All but one SR [8], had Korean 
first authors.

Most of the SRs were of good methodological 
quality, but all had to rely on poor quality primary 
studies. All first authors were affiliated to academic 
institutions. One review incorporated a meta-analytic 
approach. The reviews were based on two to eight 
primary studies. All but two SRs [4,8] included non-
randomized trials.

Three SRs were available for pain-related con-
ditions [4,7,8]. All of these SRs arrived at positive 
conclusions. For the SRs on stroke [5] and hyperten-
sion [6], conclusions were “unclear”.

3. نتایج
جستجو پنج SR منحصر به فرد را شناسایی کرد (جدول 1 [4-8]). این SR ھا مربوط 

به پنج شرایط مختلف ھستند : ھر سندرم درد [4]، توانبخشی سکته مغزی [5]، 
فشار خون باال [6]، دردھای اسکلتی عضالنی [7]، و ھرپس زوستر [8]. ھمه آنھا 

به جز یکی از SR [8]، نویسندگان نخستین کره ای داشتند .
اکثریت SRھا حاوی کیفیت روش خوب بودند، اما ھمه آنھا به مطالعات اولیه با 

کیفیت ضعیف تکیه می کنند. ھمه نخستین نویسندگان به موسسات دانشگاھی 
وابسته بودند . یک مرور از یک رویکرد فراتحلیلی(meta-analytic) گنجانیده شده 

 [SR [4،8 است. مرور بر مبنای 2  تا 8 مطالعه اولیه بودند . ھمه آنھا به جز دو مورد
شامل آزمایش ھای غیر تصادفی بودند .

سه SR برای شرایط ناشی از درد [4،7،8] در دسترس بودند. تمامی این SR ھا به 
نتیجه گیری مثبت رسیدند. برای SR سکته مغزی [5] و فشار خون باال [6]، نتیجه 
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