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A szisztematikus irodalmi áttekintések célja

Kutatási 
eredmények

Szisztematikus 
irodalmi 

áttekintések
Döntések

Terápia

Finanszírozás

Fejlesztés

Kutatás

Stratégia



Szisztematikus irodalmi áttekintések főbb típusai

Szisztematikus irodalomkeresés

Adatbázisok
Korábbi irodalmi 

áttekintések
Szürke irodalom

„Systematic
review” „Scoping review”

„State of the art 
review”

„Narrative review”
„Mixed methods

review”

„Overview of 
systematic

reviews”

„COSMIN review”

Konkrét kutatási 
kérdés
Kutatások minőségi 
értékelése
Eredmények 
szintézise
Pl. Meta-analízis

Transzparens, megismételhető módszertan, torzításmentes eredmények

Egy területen végzett 
kutatások 
mennyiségének és 
irányainak 
feltérképezése, 
minőségi értékelés 
nélkül

Egy terület / kérdés 
legfrissebb 
kutatásainak 
szintézise

Primer kutatások 
szöveges értékelése 
és szintézise

Szisztematikus 
irodalmi áttekintés 
több módszertan 
együttes  
alkalmazásával 

Szisztematikus 
irodalmi áttekintések 
minőségi értékelése,  
az eredmények 
szintézise, az 
evidencia minőségi 
értékelése

Kérdőív validálási és 
pszichometriai 
vizsgálatok 
szisztematikus 
áttekintése és 
szintézise



A szisztematikus szakirodalmi áttekintés (“systematic 
review”) definíciója

Szisztematikus szakirodalmi áttekintés a szisztematikus szakirodalmi áttekintés definíciójáról

• 535 dokumentum (szisztematikus irodalmi áttekintések áttekintései, meta-review, 
tankönyv) 

• 188 tartalmazott definíciót

• 6 fő alkotóelem
• Kutatási kérdés

• Reprodukálható keresés (források és keresési stratégia) 

• Egyértelmű beválogatási és kizárási kritériumok

• Jól dokumentált szűrési módszertan

• Torzítás (risk of bias) és minőség kritikus elemzése

• Eredmények reprodukálható szintézise

Krnic Martinic, M., Pieper, D., Glatt, A. et al. Definition of a systematic review used in overviews of systematic reviews, meta-epidemiological studies and textbooks. BMC Med Res Methodol 19, 203 
(2019). https://doi.org/10.1186/s12874-019-0855-0

Az eredmények
torításmentes

szintézise



Szisztematikus irodalmi áttekintés helye a PhD képzésben 

P. V. Torres-Carrión, C. S. González-González, S. Aciar and G. Rodríguez-Morales, "Methodology for systematic literature review applied to engineering and education," 2018 IEEE Global Engineering 
Education Conference (EDUCON), 2018, pp. 1364-1373, doi: 10.1109/EDUCON.2018.8363388.

Ad-hoc kérdés Ad-hoc módszer
Nehezen 

publikálható 
eredmény

Megalapozott 
kérdés

Megalapozott 
módszer

Jól publikálható 
eredmény

Szisztematikus 
irodalmi áttekintés

Publikál
-ható!



Mottó

A magas minőségű vizsgálatokból
készített

magas minőségű sziszematikus
irodalmi áttekintések

magas minőségű evidenciát
szolgáltatnak, ami

jó döntésekre ad lehetőséget. 

A gyenge minőségű vizsgálatokból
készített

gyenge minőségű sziszematikus
irodalmi áttekintések

gyenge minőségű evidenciát
szolgáltatnak, ami

rossz döntéseket eredményez. 
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A Cochrane Kollaboráció

• Nemzetközi hálózat

• Több, mint 130 ország

• Több mint 25 éve összegyűjti és összegzi 
az elérhető legjobb tudományos 
bizonyítékokat azért, hogy segítse az 
informált terápiás döntéshozatalt

https://www.slideshare.net/tamara.rader/cochrane-library-training-2594103; https://training.cochrane.org/handbook/current

Szisztematikus irodalmi áttekintés módszere, 
példa: egészségügyi terület

https://www.slideshare.net/tamara.rader/cochrane-library-training-2594103
https://training.cochrane.org/handbook/current


Kutatási kérdés

A szisztematikus áttekintések megválaszolható kérdéseket kell megcélozzanak és fontos 
tudáshiányos területeket kell betöltsenek. 

- Meg kell határozni a kutatás fókuszát

- Meg kell fogalmazni azokat a kérdéseket, amelyeket meg akarunk válaszolni a 
szisztematikus áttekintés alapján

- A kutatási kérdés kialakítása gyakran időigényes!

- A beavatkozások hasznait és ártalmait is vegye figyelembe!

FINER: 

Feasible

Interesting

Novel

Ethical

Relevant
Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions version 6.2 (updated February 2021). Cochrane, 2021. Available from www.training.cochrane.org/handbook.



PICO

Az áttekintés céljait előre meg kell határozni, ideértve 

a páciens mintát (P), az intervenciókat/beavatkozásokat (I), a komparátorokat (C) és a 
kimeneteleket (O):

PICO
- Population (patients, participants)

- Intervention(s)

- Comparison(s) 

- Outcome(s)

Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions version 6.2 (updated February 2021). Cochrane, 2021. Available from www.training.cochrane.org/handbook.



Megfelelőségi (beválogatási) kritériumok

Előre kell meghatározni a kritériumokat, milyen vizsgálatokat vonunk be  – protokoll 
fejlesztés

A megfelelőségi kritériumok a kutatási kérdés PICO elemein kell alapuljanak + a vizsgálati 
típusok (a PICO elemeket lefordítjuk megfelelőségi kritériumokra):

Populáció vagy vizsgálni kívánt csoport (mely betegségek vagy állapotok? explicit 
kritériumok, pl. demográfiai jellemzők, kórházi vagy más (ellátó)helyről, a betegség típusa és 
súlyossága)

Intervenciók (I) és komparátorok (C), specifikáció (pl. intervenció vs. placebó, társult 
beavatkozások kezelése)

Kimenetelek (O): jelentős (és nem triviális) kimenetelek. Az előnyöket és a nem kívánatos 
eseményeket egyaránt figyelembe kell venni!

Továbbá: milyen nyelven megjelent és milyen publikációs státuszú közleményeket vonunk be.

Megfelelőségi kritériumok módosítása: lehetséges, de mindig meg kell indokolni és 
dokumentálni kell!Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions version 6.2 (updated February 2021). Cochrane, 2021. Available from www.training.cochrane.org/handbook.



Szakirodalom keresés

- Források: adatbázisok, egyéb források

- A keresési stratégia megtervezése

- A keresés lefuttatása

- Az eredmények elmentése és összegyűjtése

Javaslat: a szakterületen gyakorlott könyvtáros bevonása!



Források: adatbázisok, egyéb források 

Az adatbázisok részben átfednek

1 forrás (pl. MEDLINE) nem elegendő

Figyelembe kell venni a hozzáférést, 

az időigényt és a költségeket

Cél: torzítás elkerülése!

https://library.svhm.org.au/systematic-reviews/literature_searching_systematic_reviews

Szakirodalom keresés



A keresés megtervezése

- A lehető legtöbb (összes) olyan vizsgálatra találjon rá, amely a megfelelőségi kritériumoknak 
megfelel

- fedje le a releváns időtávokat és forrásokat, nyelvtől és publikációs státusztól függetlenül

- érzékenység vs. pontosság

- filterek használata: 

csak ha speciálisan tervezett és tesztelt a filter!

- a keresési stratégia szakértői értékelése (peer review-ja)

- dokumentálni kell a keresési folyamatot

https://guides.library.utoronto.ca/c.php?g=577919&p=4304403

Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions version 6.2 (updated 
February 2021). Cochrane, 2021. Available from www.training.cochrane.org/handbook.

Szakirodalom keresés (folyt.)



Cochrane magas érzékenységű stratégiák randomizált kontrollált vizsgálatok azonosítására a 
PubMed-n:

https://work.cochrane.org/pubmed

Szakirodalom keresés (folyt.)

Mai napon: 4 471 216 találat Mai napon: 1 281 940 találat



PRISMA: Transparent Reporting of Systematic
Reviews and Meta-analyses

A szisztematikus áttekintés megkezdése előtt kell regisztrálni a vizsgálati protokollt.

Az eredmények közlése: 

PRISMA folyamatábra alapvető eleme a közlésnek –> követi a vizsgálatokat a kiválogatás során

http://prisma-
statement.org/prismastatement/flowdi
agram.aspx



PRISMA

PRISMA folyamatábra

http://prisma-statement.org/prismastatement/flowdiagram.aspx



Adatok kinyerése és elemzése

Megfelelőségi kritériumok ellenőrzése

- Vizsgálati módszerek (elrendezés, toborzás, beválogatási időtáv, randomizálás módszer, 
hiányzó adatok kezelése, statisztikai módszerek, torzítás valószínűsége, anyagi támogatás, 
szerzők érdekeltségeinek kizárása)

- Résztvevők (milyen körből kerültek beválogatásra, régió, vizsgálat megfelelőségi kritériumai, 
résztvevők jellemzői)

- Intervenció (megfelelő részletességű leírás)

- Kimenetelek (az előzőleg meghatározott kimeneteleket mérték-e, mérőmódszerek, stb.)

- Eredmények (minden csoport, mindegyik időpont, összesített adatok, csoportok közötti 
elemzések)

- Miscellaneous

Torzítási kockázat felmérése

Kinyert adatok elemzése, metaanalízis

Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions version 6.2 (updated February 2021). Cochrane, 2021. Available from www.training.cochrane.org/handbook.
Rai BP et al. Robotic versus open radical cystectomy for bladder cancer in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Apr; 2019(4): CD011903. doi: 10.1002/14651858.CD011903.pub2

http://www.training.cochrane.org/handbook


Végezetül: példák különböző 
szakterületekről

Rai BP et al. Robotic versus open radical cystectomy for bladder cancer in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Apr; 2019(4): CD011903. doi: 10.1002/14651858.CD011903.pub2
https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/525444systematicreviewsguide.pdf

https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/525444systematicreviewsguide.pdf
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