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Sisteminė literatūros apžvalga

• Apibendrina tam tikros srities ar
temos literatūros šaltinius.
• Tai yra sintezė anksčiau atliktų
darbų
• Apibendrina, ką tyrimai sako tam
tikra tema
• Identifikuoja tam tikros srities
žinių trūkumą

•

•

Metodologiškai griežtai
apibrėžtas procesas, kuris siekia
minimalizuoti bet kokį šališkumą
ir pateikti objektyviausią
atsakymą į tam tikrą klausimą.
Objektyvi sisteminė apžvalga
reikalauja nustatyti konkretų
klausimą ir straipsnių atrankos
kriterijus dar prieš pradedant
literatūros paiešką.

Pasirengimo etapas
Prieš atliekant sisteminę apžvalgą, būtina atlikti pradinę literatūros
šaltinių paiešką.

• labai gerai susipažinti su sampratomis, konstruktais, literatūra,
įsigilinti į teoriją, atrinkti reikšminius žodžius.
• išsiaiškinti, ar klausimas, kurį ketinate tyrinėti iš tiesų yra

tyrinėtas ir yra pakankamai tyrimų, kuriuos galėtumėte
sisteminti, daryti išvadas ir/ar atlikti metaanalizę.

http://meta-evidence.co.uk/difference-systematic-review-meta-analysis/

Sisteminės literatūros apžvalgos
etapai
Planavimas

• Tyrimo klausimo formulavimas
• Apžvalgos protokolo rengimas
• Protokolo validavimas

Vykdymas

• Identifikuojami analizei naudojami
tyrimai/šaltiniai
• Atrenkami tyrimai
• Įvertinama jų kokybė
• Gaunami duomenys (užpildoma forma)
• Apibendrinami tyrimų duomenys

Dokumentavimas

• Rengiama literatūros apžvalgos ataskaita
• Validuojama tyrimo ataskaita

Planavimas: tyrimo klausimas
Tinkamai suformuluotas klausimas yra pagrindas sukurti tikslią
ir sėkmingą paieškos strategiją.
Struktūra

Sudėtiniai elementai
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Context
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How
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Patient
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Outcome
Context

Socialiniai mokslai

https://lib.guides.umd.edu/SR/research_question

Tyrimo klausimo formulavimas
P
(patient,
problem,
population)

I
(intervention,
prognostic
factors)

C
(comparison)

O
(outcome)

problema,
populiacija,
pacientai

intervencija,
palyginimas
prognozuojamas
veiksnys

rezultatai

moterys
sergančios
šizofrenija

kognityvinė
elgesio terapija

gyvenimo
kokybė

standartinė
slauga, vaistai

Kokią įtaką moterų, sergančių šizofrenija, gyvenimo kokybei daro
kognityvinė elgesio terapija lyginant su standartine slauga ir vaistų
naudojimu?

Komandos sudarymas
 Bent du tyrėjai ir sprendimų priėmėjas
 Komandos nariai turi turėti ekspertinių žinių dalyko srityje,
žinių kaip atlikti sisteminę apžvalgą, literatūros paieškos

gebėjimus

Apžvalgos protokolas
 Konceptualias diskusijas dėl tyrimo klausimo

 Paieškos proceso aprašymas
 Įtraukimo ir atmetimo kriterijai

 Studijos kokybės vertinimo procesas
 Duomenų gavimo ir apibendrinimo procesai
 Įrašų saugojimas
 Laiko planas
•PRISMA extension for Protocols
•Cochrane Handbook - Chapter 4
•Institute of Medicine – Standards for systematic reviews (section 2.6)

PRISMA kontrolinis sąrašas
27 punktų kontrolinis sąrašas aprašo sisteminės literatūros apžvalgos
elementus: pavadinimą, santrauką, metodus, rezultatus, diskusijas ir

finansavimą.

http://prisma-statement.org/PRISMAStatement/Checklist.aspx

Literatūros paieška

Mokslinė literatūra

Klausti
ekspertų

Žurnalai
Nepublikuoti
tyrimų rezultatai

Web of
Science
Scopus
Elsevier
Google
Scholar

Paieškos klausimo formulavimas
 Paieškos klausimo terminai transformuojami į paieškos
terminus
 Naudojami kontroliuojami žodynai, tezaurai (MESH, ERIC)
 Laisvai pasirenkami terminai, sinonimai
 Rašyba, sintaksė
 Loginiai operatoriai (AND, OR, NOT, kt.)
 Paiešką siaurinantys/išplečiantys kriterijai (pvz., publikacijų
rūšys, metai, temos, kt.)
Pastaba: paieškos strategija kiekvienai duomenų bazei
rengiama atskirai

https://lib.guides.umd.edu/SR/search_strategy

Literatūros paieška
Literatūros paieška turi būti metodiška, tiksli, išsami ir visapusiška:
 pasirinkti disciplinai aktualias duomenų bazes, ieškoti publikuotuose ir
nepublikuotuose šaltiniuose (angl. grey literature).

 Peržiūrėti svarbiausius srities mokslo žurnalus, konsultuotis su srities
ekspertais.
 atlikti pasaulinės literatūros paiešką, ne tik anglų kalba ar tik tam

tikrame regione.
 ieškoti įvairių mokslo sričių ar disciplinų šaltiniuose.

 naudoti visus galimus paieškos terminus, apibūdinančius tiriamą
konceptą.
 įtraukti tik metodologiškai patikimus tyrimus.

Paieškos klausimo pavyzdys
How is the value of librarians perceived by nurses and physicians at
hospitals?
(“Librarians”[Mesh] OR “Librarians”[title/abstract]) AND
(“Hospital”[Mesh] OR “Nurses”[Mesh] OR “Hospital”[title/abstract]
OR “Physicians”[Mesh] OR “Nurses”[Mesh] OR
“Hospital”[title/abstract] OR “Physicians”[title/abstract] OR
“Nurses”[title/abstract] TAK “Librarians” AND (“Hospitals” OR
“Physicians” OR “Nurses”))
Global perspectives of research data sharing
“research data sharing AND researchers”; “digital curation AND data
sharing”; “research data sharing AND open science”; and “research
data sharing AND open data”.

Įtraukimo/atmetimo kriterijų pavyzdys
Įtraukimo kriterijai:
• Journal articles, case reports, theses/dissertations, and
books which reported on data sharing
• Empirical scholarly documents which used quantitative
design or qualitative design or both
• Materials written in the English language
• Materials published in 2007 or later
Atmetimo kriterijai:
• Conference papers, letters, editorials, book reviews, research
notes, and short communications
• Articles not published in the English language
• Publications earlier than 2007

Chawinga, W. D., & Zinn, S. (2019). Global perspectives of research data sharing: A
systematic literature review. Library & Information Science Research, 41(2), 109–122.
https://doi.org/10.1016/J.LISR.2019.04.004

Paieškos proceso dokumentavimas: PRISMA Flow Diagram

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

Chawinga, W. D., & Zinn, S. (2019). Global perspectives of research data sharing: A systematic literature
review. Library & Information Science Research, 41(2), 109–122. https://doi.org/10.1016/J.LISR.2019.04.004

Pirminė informacijos šaltinių atranka
 Įrašus saugoti naudojant informacijos tvarkymo progamas
(EndNote, Mendeley, kt.)
 Pirminę atranką atlikti peržiūrint pavadinimus ir santraukas.
 Atranką turi atlikti bent du tyrėjai, siekiant išvengti klaidų ir
šališkumo.

 Turi būti iš anksto sutarta, kaip bus sprendžiami nesutarimai
dėl skirtingų vertinimų.
 Reikia saugoti įrašus apie visus atmestus informacijos
šaltinius ir kodėl jie nebuvo įtraukti.

Antrinė šaltinių atranka


Vykdomas peržiūrint viso teksto šaltinius



Atranką turi atlikti bent du tyrėjai, siekiant išvengti klaidų ir
šališkumo.



Naudoti atrankos kriterijų sąrašą ar kokybės vertinimo
skalę



Siekiant nešališkumo atranką vykdantys tyrėjai turėtų
nežinoti, kas yra autoriai, institucijos ir leidėjai

Duomenų gavimas
 Duomenys keliami į iš parengtą, suderintą ir pratestuotą
duomenų surinkimo formą (lentelę)
 Duomenis turi kelti bent du tyrėjai
 Kiekybiniams rezultatams atliekama metaanalizė
Sample Review Matrix on the use of Acupuncture for Treating Chronic Lower Back Pain
REFERENCE

SUBJECTS

Author(s)

Title

Cho YJ, Song YK, Cha YY, Shin BC, Shin IH,
Park HJ, Lee HS, Kim KW, Cho JH, Chung
WS, Lee JH, Song MY

Acupuncture for chronic low back pain: A
multicenter, randomized, patient-assessor blind, Spine
sham-controlled clinical trial

Cherkin DC, Sherman KJ, Avins AL, Erro JH,
A randomized trial comparing acupuncture,
Ichikawa L, Barlow WE, Delaney K, Hawkes
simulated acupuncture, and usual care for
R, Hamilton L, Pressman A, Khalsa PS,
chronic low back pain
Deyo RA

Journal

Arch. Intern Med.

Year Published

#

2013

130

2009

638

Subject Characteristics

DATA
Sample Design

Multicenter, randomized, patient-assessor blind.
Similar baseline
Visual analogue scale (VAS) score, Oswestry
characteristics except
Disability Index, general health status (Short Formfor Oswestry Disability
36), and Beck Depression Inventory (BDI). Treated >6
Index
weeks for 2x week.

Similar baseline
characteristics

VARIABLES

CONCLUSION

Year Data Collected

Control

Intervention

2008-2010

Sham acupuncture
treatments

Real acupuncture
treatments

Randomized-control trial. Modified Roland Disability
Questionnaire, pain scale from 0 ("not at all
(Recruitment
bothersome") to 10 ("extremely bothersome"), occurred March 2004
Physical and Mental Health Component Summary through August 2006.)
Scores. 10 treatments over 7 weeks.

Usual care

Based on VAS scores,
acupuncture is effective

Individualized
Acupuncture found effective
acupuncture,
for chronic low back pain,
standardized
but tailoring needling sites
acupuncture, or
unimportant. Unclear what
simulated acupuncture
this means.

COMMENTS

Rezultatų interpretavimas
 Ar tyrimo rezultatai turi ribotumų dėl neišvengiamo
šališkumo?
 Kokios yra rezultatuose pateiktų įrodymų stiprybės?
 Kaip gauti rezultatai gali būti panaudojami?
 Kokia yra gautų rezultatų reikšmė vykdant tolimesnius

tyrimus?
 Kokia yra ekonominė nauda?

 ...
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074081881830330X#s0015

Sisteminės literatūros apžvalgos etapai
1.

Konkretaus klausimo suformulavimas

2.

Komandos suformavimas

3.

Sisteminės apžvalgos protokolo sudarymas

4.

Paieškos strategijos parengimas ir vykdymas

5.

Tikslinių tyrimų atranka iš paieškos rezultatų

6.

Atrinktų šaltinių/tyrimų įvertinimas

7.

Duomenų gavimas iš atsirinktų straipsnių į iš anksto
susidarytą formą

8.

Duomenų analizė, anksčiau pasirinktiems klausimams
atsakyti

9.

Rezultatų ir išvadų aprašymas

10. Literatūros apžvalgos ataskaitos rašymas

Kaip užtikrinti produktyvią sistematinę
apžvalgą
 Užtikrinti efektyvią komandos komunikaciją
 Susitikti su komanda reguliariai atsakant į visus klausimus ir
pasižiūrint ar visi turi tą patį supratimą
 Įvertinti visus galimus konfliktuojančias subjektyvias
interpretacijas dėl įtraukimo/atmetimo kriterijų

 Aptarti galimus tyrimo rezultatus, kurie tiksliai neatitinka
įtraukimo/atmetimo kriterijų
 Aptarti vaidmenis ir užduotis tarp komandos narių

Klausimai?
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