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Çalışma Sorusunun Özellikleri - FİNER

 F : feasible : uygulanabilir 

 Uygun sayıda hasta bulunabilir mi 

 Uygun teknik gereç var mı 

 Pahalı mı 

 İ : interesting : ilginç 

 N : novel : yeni bilgi 

 E : ethical: etik 

 R : relevent : bilimsel bilgiyi ileri taşıyacak, anlamlı önemli 



Geçerlik = Validity

 İnternal validity : çalışma içindeki sonuçlardan 

doğru bir çıkarım oluşturmak 

 External validity : çalışma çıkarımlarının dış 

topluma uygulanabilirliği 



Klinik Araştırmalarda 

Epidemiyolojik 

Kavramlar



Klinik Araştırma Türleri 

 Gözlemsel Araştırmalar

Cohort

Prospective

Retroprospective

Cross-sectional

Vaka-kontrol 

 Deneysel Araştırmalar

 Faz I-II-III-IV 

 Metadolojik araştırmalar

 Tanı yöntemlerinin 
geçerliliğini 
değerlendiren 



Cohort

Sonuç + Sonuç -

Maruziyet +

Maruziyet -

 Cohort başlangıçta sağlıklı olan bir populasyon

 Zaman süresince maruziyete göre gruplandırır

 Sonucu değerlendirir

zaman



Cohort

Toplum 

Cohort populasyonu

Maruziyet + Maruziyet –

Olay + Olay - Olay+    Olay -



Cohort

 Prospective : başta sağlıklı olan popülasyon takip 

edilerek değerlendirilir

 Retrospektive : uzun zaman diliminde elde edilen verileri 

geçmişi tarayarak değerlendiriyor

 Geriye dönük olarak olgunun başlangıçta sağlıklı olduğu 

gösterilebiliyor



Fixed Cohort

 Tüm hastalar tam süre takip edilmiş

 İnsidans hesaplanabilir 

 Relative risk (insidans oranı) 

hesaplanabilir. 



Dinamik Cohort

 Takip sırasında kayıp olur veya 

herkes eş süre takip edilemez ise 

 person years : takip süresi  olarak 

hesaplanır

 İnsidans rate ve rölatif risk (insidans

rate oranı ile)hesaplanabilir



Cohortun Diğer Araştırmalardan 

Farkı 

Case Control ve Retrospective

Cohortun Farkı
 Populasyon seçimi 

 Case controlde 100 hasta ve 100 sağlıklı 
kontrol dahil edilir

 Retrospektif cohortta önce dahil edilen 
grup ele alınır, sonra maruziyet açısından 
ayrılır

 Örneğin: cohorta 200 hasta alınca 
toplumda sigara içme oranı %30 ise sigara 
içen 60 hasta vardır ama case controlde
100-100 eşleştirilir 

Clinical Trial ve Cohortun farkı 

 Maruziyet için randomizasyon

 Clinical trialda maruziyet için 

randomizasyon yapıyor 

 Girişim var (interventional)

 Cohortta randomizasyon yok 

 Girişim yok gözlemsel (observational)



Cohort Çalışmasında Amaç

 İnsidans verisinin elde edilmesi

 İnsidans: risk altındaki belli bir nüfusta belirli bir zaman diliminde 

ortaya çıkan yeni olgular



Cohort Çalışmasında Amaç

 Neden ve sonuç ilişkisinin ortaya konulması 

 Rölatif riskin hesaplanabilmesi 

 Risk faktörü ile karşılaşmış kişilerden hasta olanların, risk 

faktörü ile karşılaşmadan hasta olanlara oranı

 İnsidans verisi gerektirir 

 Yalnızca cohortta hesaplanabilir



 RR= maruziyeti olanda hastalık insidansı

maruziyeti olmayanda hastalık insidansı 

 RR <1 : maruziyet koruyucu

 RR > 1 : maruziyet risk faktörü 

Rölatif Risk 



Rölatif Risk 

 100 sağlıklı birey takibe alınmış ise

 HIV de tbc rölatif riski 

 RR = a / a+b = 2/15 =   11,3

c / c+d 1/85

Tbc + Tbc -

HIV + a = 2 b =13

HIV - c =1 d =84

HIV varlığı Tbc için 

riski 11,3 kat arttırır 



Cross-sectional = Kesitsel Araştırma 

 Hem hastalık hem maruziyet aynı anda değerlendiriliyor

 Gerçek bir neden-sonuç ilişkisi kuramaz

 Prevelans bilgisi verir 

Snap shot



Kesitsel Araştırma 

Olumlu Özellikleri

 Ucuz

 Hızlı

 Tanımlayıcı

 İlişkiyi değerlendirir

 Hipotez oluşturmak için kullanılabilir

Olumsuz Özellikleri 

 Zamansal ilişki belirsiz

 Seçimde ayırımcılık olabilir 

 Direk risk katı veremiyor 

 Nadir hastalıklarda uygulanması zor



Kesitsel Araştırmada Amaç

 Prevalans belirlemek

 Risk faktörleri ile ilişki kurmak 

 Mevcut kaynakları ölçmek

 Örneğin: yatak sayısı, doktor sayısı

 Davranış ve bilgiyi ölçmek 

 Örneğin: sigaraya karşı tutum

**İnsidansı ölçemediğinden gerçek bir neden-sonuç ilişkisi kuramaz



Prevalans

 Gözlem esnasında risk altındaki belirli bir toplumda bulunan toplam 

(yeni ve eski) vaka sayısı 

 Prevalans = Mevcut olgu sayısı 

Hedef popülasyonda risk altında kişi sayısı 



Serial Cross Sectional

 Aynı populasyonda farklı zamanlarda kesitsel çalışma 

yapılması 

 Böylece değişen paternleri gösterebilir

 Örneğin: <20 yaş hastalarda psikotropik ilaç kullanımı 1987 ile 1993 

arasından 3 kat artmıştır



Vaka-kontrol Çalışmaları 

 Sonuçtan nedene sorgular

 Hasta olan ve olmayanları seçerek geriye doğru bir prediktör

bir risk faktörü aramakta



Vaka-kontrol Çalışmaları 

 Simple nested case control

 Tamamlanmış bir cohort içinde hasta olan ve olmayanları seçerek geriye 

bakılması 

 Nested case control

 Bir cohort içinde hasta ile karşılaştırmak için sağlıklılar arasında değil tüm 

popülasyondan seçim yapılarak geriye bakılır

 Case-crossover study

 Kısa sürede etkili olan ve sürekliliği olan maruziyetler için kişi hem vaka hem 

kontrolü oluyor 

 Örnek: trafik kazası geçirenlerde telefonla konuşma zamanının kaza ile ilişkisi:  

kaza öncesi 10 dk 30 dk 24 saat 



Vaka-kontrol Çalışmaları 

 İnsidans ve prevalans vermez 

 Odds Ratio hesaplanabilir

 Tek bir sonucu araştırır

 Nadir hastalıklar için idealdir



Odds ratio

 Odds ratio = Tahmini rölatif risk 

 OR = 1 hastalık ve maruziyet arasında ilişki yok 

 OR>1 maruziyet ve hastalık doğru orantılı 

 OR<1 maruziyet hastalık için koruyucu – ters orantılı



Odds ratio

 OR =  hasta olanın maruziyetinin olma ihtimali

hasta olmayanda maruziyet olma ihtimali

 OR= (a/c) / (b/d) = (a.d) / (b.c)

OR= 12,9 
Tbc + Tbc -

HIV + a = 2 b =13

HIV - c =1 d =84

Riski 12,9 kat arttırır denmez **

Tbc olan hastanın HIV + olma 

olasılığı ***

HIV hastalarında Tbc gelişme 

olasılığı12,9 a 1****



İlişkinin gösterilmesi 

 OR , RR’dan daha yüksek bir rakam olarak ortaya çıkar 

ancak güçlü ilişki gösterilse de kesin hastalık gelişecek 

dedirtmez 

 Nadir hastalıklarda RR yaklaşık olarak OR ile eşittir 



Metadolojik Araştırmalar

 Yeni gelişen tanı ve tarama yöntemlerinin doğruluğunu, 

güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirir

Hastalık + Hastalık -

Test + a b

Test - c d

Sensitivite Spesifite 

PPV

NPV



Testin Tanısal Değeri

 Sensitivite a / a+c

 Hasta olanlarda Gerçek pozitif oranı

 Tarama için önemli 

 Spesifite d / b+d

 Sağlıklı olanlarda Gerçek negatif oranı 

 Tanı için önemli 

 Pozitif prediktif value a / a+b

 Test pozitif ise hasta olma ihtimali 

 Prevelanstan etkienir

 Negatif prediktif value d / c+d

 Test negatif ise sağlıklı sağlıklı olma durumu 

 Prevelanstan etkilenir 



ROC Curve

 Yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip bir 

cut off değer belirlemek için kullanılır 

 Amaca göre bir nokta seçilir 

 Tarama için sensitif

 Tanı için yüksek spesifite

 En yüksek spesifite ve en yüksek 

spesitife sol üst köşeye en yakın olan 

 Area under curve ≤0,5 ise anlamsız
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Yanlış pozitif oranı 



Deneysel Araştırmalar 

 Deneysel klinik çalışmalarda bir girişim - etki söz 

konusudur ve bu etkinin sonucu incelenir 

 Seçilen popülasyon oldukça sınırlandırılmıştır 



Deneysel Araştırmalar 

 Rölatif etki = etki ölçütü

a/(a+b)

c/(c+d)

 Absolute risk reduction = fayda ölçütü

Kontrol ve tedavi grubu arasında insidans farkı 

 Number needed to treat = 1/absolute risk reduction

Sonuç+ Sonuç-

Girişim var a b

Girişim yok c d



KLİNİK 

ARAŞTIRMALARDA 

POPULASYON 

SEÇİMİ



Sonucu generalize edebilmek için 

 Örneklem hedef populasyonu iyi yansıtmalı 

 Örneklem yeterince büyük olmalı 

 Örneklem içinde yeterince hasta takip edilebilmiş olmalı 



Popülasyon 

 Hedef popülasyon

 Sonuçların genelleştirileceği popülasyon 

 Ulaşılabilen hasta popülasyonu 

 Ulaşılması amaçlanan hasta popülasyon 

 Çalışmaya katılan hastalar  

Tüm astımlı ergenler

Bursa’da yaşayan 

astımlı ergenler

Bursa’da yaşayan 

250 astımlı ergen

Çalışmaya katılan 

200 astımlı ergen



Olasılıklı Örnekleme

 Single random (basit rastgele) örnekleme 

 Sistematik örnekleme

 Stratified (tabakalı) örnekleme

 Cluster (kümeli) örnekleme 

 Multi-stage (çok aşamalı) örnekleme 



Single Random Örnekleme

 Ulaşılabilen tüm popülasyonun isimlerini torbaya koyup 

seçme esasına dayanır

 Tüm hasta listesinden rastgele seçim yapılır 

 Her olgunun seçilme şansı eşit 



Sistematik örnekleme 

 Hedef hasta listesinde, belirli bir interval seçilerek, rastgele 

başlangıç noktasından başlanması esasına göre hasta seçimi 

 Örneğin: 500 hastadan 50 tane seçmek için bir noktadan başlayarak her 10 

hastadan 1ini çalışmaya ekler

 Ancak siklik tekrarlaması olan durumlarda uygun değil 

 Örneğin: poliklinik başvurusu değerlendirmek için haftanın bir günü seçilp 7 

günlük bir interval seçilemez  



Tabakalı Örnekleme

 Hedef populasyonun kesişmeyen ve ulaşılabilen alt 

gruplara ayrılması ve her ayrım tabakasından rastgele 

seçim yapılması esasına dayanır

 Örneğin: cinsiyet yada ırka göre tabakalandırarak her 

tabadan seçilebilir. 

 Okullardan öğrenci seçilmek isteniyor ise, okullardan kız ve 

erkek öğrenciler listelenir, seçim bu tabakalardan yapılır



Küme ile (cluster) örnekleme

 Çok büyük populasyonlarda çalışılması planıyor veya dağılım 

coğrafi olarak çok geniş ise kullanılır

 Örneğin : İstanbulda ilkokul öğrencilerinde süt tüketimi değerlendirilecek ise tek 

tek öğrenci seçimi yerine sınıf yada okul seçilir

 İnterclass correlation olabilir yani benzer hastalar benzer yerlerde 
yaşıyor olabilir, bu durumda çok kümeden ama her kümeden 

daha az sayıda hasta alarak çalışılabilir 



ŞANS

HATA 

YANLILIK

KARIŞTIRICI ETKENLER

GÜÇ

ÖRNEKLEM BOYUTU  



Toplumda null hipotez 

doğru 

Toplumda hipotez 

doğru 

Test sonucu 

Null hipotezi destekliyor 

Sonuç doğru Tip 2 hata 

β ---- power

Test sonucu hipotezi

destekliyor

Tip 1 hata 

α ---- p 

Sonuç doğru



Tip 1 Hata

 Yanlış pozitif sonuç 

 Gerçekte toplumda hipotez geçerli değil iken sonuçların hipotezi 

desteklemesi 

 Örneğin: aşırı çok sayıda test denendi şansına bir tanesi anlamlı sonuçlandı

 Çalışmalarda tip 1 hata (alfa değeri) için sıklıkla 0,05 değeri alınır 

 p değeri **** 



Tip 2 Hata 

 Yanlış negatif

 Gerçekte toplumda hipotezin doğru iken sonuçların 

hipotezini desteklemiyor

 Örneğin: hasta sayısı yetersiz olduğundan ilişki gösterilemedi

 Sıklıkla β değeri 0,2 olarak kabul edilir



Güç (Power)

 Doğruyu yakalama gücü 

 Power = 1 – β

 β =0.2 ise power %80 

 Hipotezim % 80 ihtimalle doğruyu gösteriyor 



Şans – Tesadüfi Hata  

 Random error: şansa bağlı yanlış sonuç 

 Tüm basamaklar kusursuz olsa bile istatistik analizde 

şansın yeri vardır 

 Şansa/tesadüfe bağlı hatayı azalmak için örneklem 

boyutunun arttırılması önerilir



Yanlılık (Bias)  

 Araştırmanın sonucunu etkileyen araştırmanın herhangi bir 
basamağında yapılan sistemik hata

 Seçme yanlılığı: populasyon seçmede hata

 Örneğin: hastaların randevularına gelme oranını ağır hastaların 
başvurduğu bir poliklinikte değerlendirmek

 Bilgilenme yanlılığı: ölçüm hatası 

 Örneğin: solunum fonksiyon testi uygulaması standardize değil

 Hastaya kullandığı ilaçları sorulduğunda hatırlayamadı 



Örneklem Boyutunun Hesaplanması 

 Hipotezin doğruluğunu göstermek için, örnek 

popülasyonda beklenen farkın, önceki çalışmaların 

sonuçları referans olarak alınarak, kabul edilen alfa ve 

beta değerleri ile beraber formülerize edilerek örneklem 

boyutu hesaplanabilir 



Örneklem Boyutunun Hesaplanması 

 Grup 1 için beklenen sonuç: 10%

 Grup 2 için beklenen sonuç: 20%

 Power: 80%

 Alpha error: 0.05

 Hipotezin doğruluğunu göstermek için her grupta 249 

katılımcıya ihtiyaç vardır



Confounders – Karıştırıcı Etkenler 

 Karıştırıcı etkenler 

 Sonuç üzerine etkili 

 İncelenen risk faktörü ile ilişkili 

 Risk faktörü ile sonuç arasında yolak üzerinde yer almayan faktörlerdir

 Örneğin Kahve içenlerde MI riski artmış !!!

 Sigara karıştırıcı etken 






