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انی 3119  سخن
 زیو متاآنال کیستماتیمطالعه مرور س کی: رانیبرآورد سن منارک در ا

 یمانیسل یمحمدعل *,یبهرام مینسگان(: ) سندهینو

 نیقزو یعلوم پزشک دانشگاهسازمان: 

 nbahrami87@gmail.com پست الکترونیکی:

 

نوزدهم و بیستم این سن  یهاقرندر طی  شدهانجامبر اساس مطالعات  اساسی در سالمت باروری زنان است.یکی از وقایع  منارک: مقدمه
سن منارک وجود دارد. در  ازنظربین کشورهای مختلف  توجهیقابل یهاتفاوت .استیافتهکاهشسال و حتی کمتر از آن  08سال به  06از 

تعیاین  منظورباه؛ ایان متاآناالیز اساتشدهگازارشای برای سن مناارک ¬دامنه هاآنکه در است  گرفتهانجامایران نیز مطالعات متعددی 
 .است گرفتهانجاممیانگین سن منارک در ایران 

 

 Menarche OR Menarche age OR Ageحساس و استاندارد ) یهادواژهیکلتمامی مطالعات مرتبط با استفاده از روش تحقیق: 

of Menarche OR Menarche Age OR Puberty Age OR Age of Puberty AND Iran) در پایگااه هاای داده ای 
قارار گرفتناد کاه  دیاتائمعیارهای ورود به مطالعاه ماورد  ازنظرمطالعه توسط دو ارزیاب  0188قرار گرفتند. مجموع  یموردبررسمنتخب 
اساتفاده  (Tau-squareمطالعاات )ان برای تعیین هماوژنیتی مطالعه برای متاآنالیز مورد انتخاب قرار گرفتند. از تست کوکر 66 تیدرنها

 بر اساس مدل تصادفی تعیین شد. %22اطمینان  بافاصلهشد. تعیین میانگین سن منارک در دختران ایرانی 
 

برآورد تاو اسکوئر برای ارزیابی همگن بودن مطالعات صفر بود که بر عدم وجود تناقض در فرض همگن بودن مطالعات داللت داشت. نتایج: 
را نشاان دهاد. میاانگین سان  شادهیآورجمعمرتبط  یهایریگاندازهقرار گرفت تا میانگین توزیع  مورداستفادهنتایج از مدل اثر تصادفی 

( بود. میانگین قد و CI 95%:01/06 – 22/80) 28/02( سال با میانگین شاخص توده بدنی CI 95%:26/08 – 16/03) 80/08منارک 
 ( کیلوگرم بود.CI 95%:13/32 – 02/26) 00/68و  متریسانت( CI 95%:60/021 – 62/068) 62/026وزن در زمان منارک به ترتیب 

میانگین سن منارک در ایران کمتر از کشورهای پیشرفته اروپایی کمتر، در مقایسه نتایج مطالعه حاضر نشان داد که : گیرینتیجهبحث و 
امریکا و کلمبیا است. سن پایین منارک در کشاور ماا را  متحدهاالتیاو مشابه کشورهایی مانند  با کشورهایی از قبیل یونان و ایتالیا بیشتر

یی کودکان نسبت داد. شاخص توده بدنی دختاران ایرانای در زماان مناارک شاید بتوان تا حد زیادی به تغییرات سبک زندگی و رژیم غذا
توجه ویژه به قد و وزن دختران نوجوان، کنترل رژیام  نیباوجودامشابه بسیاری از کشورهای پیشرفته بوده و در محدوده طبیعی قرار دارد. 

 خواهد بود. کنندهکمکو منارک زودهنگام ناشی از آن در محدوده سالم در کاهش چاقی  هاآنغذایی و فعالیت فیزیکی برای حفظ وزن 
 

رانیا ز،یمنارک، سن منارک، شاخص توده بدنی، قد، وزن، متاآنال کلمات کلیدی:
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