Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2006; 10: 227-235
tan
H as

e
f
İn

ek
si

yonları

Hastane ‹nfeksiyonlar› Araﬂt›rmalar›nda
‹statistiksel Analiz

Dr. Mutlu HAYRAN*

2. De¤iﬂkenlerin ölçüm türleri nelerdir? Ölçüm say›sal ise normal da¤›l›m göstermekte
midir?
3. Ölçümler ba¤›ml› m› yoksa ba¤›ms›z m›d›r?
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4. Tasar›mda kaç farkl› çal›ﬂma ya da ölçüm
grubu bulunmaktad›r? Tek çal›ﬂma grubu varsa
farklar m›, iliﬂkiler mi incelenmektedir?
Bu dört soruda söz edilen önemli kavramlar
aﬂa¤›da aç›klanmaktad›r.

›bbi yay›nlarda verilen mesajlara, ilgili çal›ﬂman›n istatistiksel analiz sonuçlar›na dayanarak yaz›lan tart›ﬂma ve ç›kar›mlar temel oluﬂturmaktad›r. Bu nedenle yanl›ﬂ yap›lm›ﬂ olan bir
istatistiksel analiz yanl›ﬂ ç›kar›mlara, yanl›ﬂ mesajlar›n yay›lmas›na ve kan›ta dayal› t›bbi uygulaman›n yanl›ﬂ yap›lmas›na yol açacakt›r. ‹statistiksel analizin tam olarak do¤ru yap›lmas›n› engelleyebilecek, veri yönetiminden final analiz
raporunun yaz›m›na kadar gerçekleﬂtirilen birçok basamakta yap›lacak hatalar da veri kalitesini ve dolay›s›yla çal›ﬂman›n geçerlili¤ini etkileyecektir. Ancak veri kalitesine gereken özen
gösterildi¤i takdirde yap›lan istatisti¤in ve buradan yap›lacak ç›kar›mlar›n uygunlu¤u önemli
hale gelir.

T

Çal›ﬂmada kullan›lmas› gereken uygun analiz
yöntemine karar verebilmek için aﬂa¤›daki dört
ana gruptaki sorular› sormak gereklidir.
1. Ba¤›ml› ve ba¤›ms›z de¤iﬂkenler hangileridir?

1. BA⁄IMLI ve BA⁄IMSIZ DE⁄‹ﬁKENLER
Esas olarak incelenen ve gruplar aras› farklar›
ya da baﬂka de¤iﬂkenlerin de¤iﬂiminden ne ﬂekilde etkilendi¤i araﬂt›r›lan olay ya da durum ba¤›ml› de¤iﬂkendir. Ba¤›ms›z de¤iﬂken ise esas
olarak incelenen de¤iﬂkendeki de¤iﬂimlere neden olan olay ya da durumdur. Bir neden-sonuç
iliﬂkisi düﬂünüldü¤ünde ba¤›ms›z de¤iﬂken neden, ba¤›ml› de¤iﬂken ise sonuç olarak tan›mlanabilir. Ba¤›ms›z de¤iﬂken olarak belirlenen etkenlerin, ba¤›ml› de¤iﬂken üzerinde farkl› etkileri bulunacak ve ba¤›ml› de¤iﬂken bu etkiler sonucunda farkl› de¤erler alacakt›r. Örne¤in; yaﬂ›n
kan bas›nc› üzerindeki etkilerinin çal›ﬂ›ld›¤› bir
analizde yaﬂ ba¤›ms›z de¤iﬂken, kan bas›nc› ise
ba¤›ml› de¤iﬂkendir.
Ba¤›ms›z de¤iﬂkenler çal›ﬂma baﬂ›nda kontrol alt›na al›nm›ﬂ sonuç üzerindeki etkisi incelenmek istenen primer müdahale de¤iﬂkenleri
olabilece¤i gibi (çal›ﬂma ilac› verildi/verilmedi
vb.), çal›ﬂmada kontrol d›ﬂ› olan, fakat sonradan
analiz s›ras›nda etkileri tan›mlanmak istenen de227
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¤iﬂkenler ya da etkileri ana de¤iﬂkenin etkisinden ar›t›larak incelenmek istenen kontrol de¤iﬂkenleri de olabilir (yaﬂ etkisi, eﬂ zamanl› diyabet
varl›¤›n›n etkisi gibi). Bu tür durumlarda, ana de¤iﬂken d›ﬂ›nda bu de¤iﬂkenler de ba¤›ms›z de¤iﬂken olarak analize konur ve çoklu analiz teknikleri (birden fazla ba¤›ms›z de¤iﬂkenin oldu¤u
analiz teknikleri) kullan›l›r.
2. ÖLÇÜM TÜRLER‹
a. Nominal Ölçüm
Nominal ölçüme sahip bir de¤iﬂkende ölçüm
düzeyleri aras›nda bir s›ralama, fark ya da
oran/orant› iliﬂkisi yoktur. Örne¤in; hastan›n
ölüm nedeninin kaydedildi¤i bir çal›ﬂmada bu
veri;
1. Kardiyovasküler olay,
2. Serebrovasküler olay,
3. ‹nfeksiyon,
4. Kanser,
5. Di¤er
olarak kaydedilmiﬂ ise bu, nominal de¤iﬂkene
bir örnek oluﬂturur. Kodlamalarda kullan›lan 1-5
aras›ndaki say›lar aras›nda yap›lacak olan bir
matematiksel iﬂlem anlaml› olmayacakt›r. Ya da
2, yani serebrovasküler olay 1’den, yani kardiyovasküler olaydan daha üstün ya da daha fazla bir
de¤eri göstermez.
b. Ordinal Ölçüm
Ordinal bir de¤iﬂkende ölçüm düzeyleri aras›nda bir s›ralama vard›r. Ancak düzeyler aras›ndaki uzakl›k belli de¤ildir; yani farklar ya da
oranlar anlams›zd›r. Örne¤in; tümörlü hastalar›n
kanser evresinin girildi¤i bir evre de¤iﬂkeninde
1= Evre I, 2= Evre II, 3= Evre III ve 4= Evre IV olarak kodlanm›ﬂ olsun. Burada 1 de¤eri 2 de¤erine
göre daha düﬂük bir de¤eri ifade etmektedir.
Ancak 2 ile 1 aras›ndaki fark 3 ile 2 aras›ndaki farka eﬂit de¤ildir. Benzer ﬂekilde 2’nin 1’e oran›,
4’ün 2’ye oran›na eﬂit de¤ildir.
Ordinal ya da nominal de¤iﬂkenlerin iki gruplu olanlar›na dikotom de¤iﬂken ad› verilir (örne¤in; 0= ateﬂ yok, 1= ateﬂ var ya da 1= erkek, 2=
kad›n gibi).
c. Say›sal Ölçüm
Bir de¤iﬂkenin ald›¤› de¤erler tan›mlara ba¤l› gruplamalar yap›larak de¤il de, gerçek ölçüm-
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ler yap›larak belirlendiyse bunlar say›sal ölçümlü de¤iﬂkenlerdir. Say›sal ölçümle belirlenen de¤iﬂkenlerde de¤erler aras›nda hem s›ralama
hem de uzakl›k kavramlar› geçerlidir. Yani 10 say›s› ile kodlanm›ﬂ 10 g/dL’lik bir hemoglobin ölçümü 9 say›s› ile kodlanm›ﬂ 9 g/dL’lik ölçüme göre daha fazlad›r. Bu de¤erler aras›ndaki fark da
(10-9), 11 ve 10 ile kodlanm›ﬂ hemoglobin de¤erleri aras›ndaki farka (11-10) eﬂittir.
Say›sal ölçüm de¤iﬂkenleri, interval ölçüm ve
oran ölçüm de¤iﬂkenleri olarak daha alt gruplara
da ayr›lmaktad›r. Bu ayr›m genellikle kullan›lacak
istatistiksel testi de¤iﬂtirmemekle birlikte, analiz
öncesi yap›lacak transformasyonlar ve gruplamalar için önemlidir. ‹nterval ölçüm, aralar›nda oranlaman›n yap›lamayaca¤› gerçek bir s›f›r de¤erine
sahip olmayan de¤iﬂkenlerin ölçümleridir. Bu
de¤erlerin oranlar› fazla birﬂey ifade etmezken
aralar›ndaki farklar kullan›labilir. Örne¤in; s›cakl›k de¤iﬂkeni için s›f›r de¤eri kullan›lan birime göre tan›mlanan sanal bir s›f›r de¤eridir. 0° Fahreneit, 0° Kelvin ve 0° Celsius dereceleri farkl› de¤erlere karﬂ›l›k gelir. Bu tür de¤iﬂkenler için oranlar yerine farklar üzerinden analiz yapmak daha
uygun olur. Oran de¤iﬂkenleri için ise gerçek bir
s›f›r de¤eri vard›r. Örne¤in; uzunlu¤un (ayn› yere
konmuﬂ iki nokta aras›ndaki uzakl›k) ya da beyaz
küre say›s›n›n (bir serum fizyolojik solüsyonu içerisindeki beyaz küre say›s›) gerçek s›f›r de¤erleri
olabilir. Bunlar için oranlar üzerinden karﬂ›laﬂt›rma yapmak uygundur.
Say›sal de¤iﬂkenler aras›ndaki bir baﬂka ayr›m da kesikli ve sürekli de¤iﬂken ayr›m›d›r. Say›sal de¤iﬂken örne¤in; gravida gibi her reel say›
de¤erini alam›yor, ancak baz› tam say› de¤erlerini alabiliyorsa bu de¤iﬂken kesikli bir de¤iﬂkendir. Sürekli de¤iﬂkenler ise yaﬂ, kan bas›nc› gibi
belki kullan›mda tüm basamaklar› ifade edilmese de reel say›lar üzerinden de¤er alan de¤iﬂkenlerdir. Kan bas›nc› 140 mmHg olarak ifade
edilen bir bireyin, e¤er özel aletlerle çok ayr›nt›l› olarak ölçülürse kan bas›nc›n›n 140.12 oldu¤u
ya da gün gün hesaplan›rsa 35 yaﬂ›ndaki birinin
gerçek yaﬂ›n›n 35.12 oldu¤u bulunabilir, ancak
kimsenin gravida de¤eri 4.2 gibi tam say›lar aras› bir de¤er alamaz. Yüzde de¤iﬂimler üzerinden
yap›lacak analiz ve tart›ﬂmalar sürekli de¤iﬂkenler için daha uygundur.
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makale ya da çal›ﬂma raporundan da¤›l›m›n bu
ﬂekilde kontrol edilmesi, da¤›l›m› gösteren çan
e¤rileri ya da histogramlar özel olarak verilmediyse mümkün de¤ildir. Ancak, normal da¤›l›m›n
varl›¤›na iﬂaret eden baz› di¤er bildirimler bulunabilir. Örne¤in; normal da¤›l›m›n bir özelli¤i de
ortalama, ortanca (bireyler s›raya dizildi¤inde en
ortadaki bireyin de¤eri) ve mod (en fazla görülen de¤er) de¤erlerinin birbirine yak›n olmas›d›r. Standart sapman›n ortalamaya oran›, yani
varyasyon katsay›s› %10’un alt›ndad›r (yukar›daki örnekte 3.5/42= 8.3%). Bu da¤›l›mlar›n normal
olup olmad›¤›n› denetleyen istatistiksel testler
de bulunmaktad›r (Kolmogorov-Simirnov, Shapiro-Wilks gibi) ve bunlar›n sonuçlar› da verilmiﬂ
olabilir.

d. Normal Da¤›l›m
Bir de¤iﬂken için en s›k görülen de¤erler ortalamaya en yak›n de¤erler ise de¤erler ortalamadan eﬂit oranda azald›kça ya da fazlalaﬂt›kça görülme s›kl›klar› eﬂit olarak art›yor ya da azal›yorsa ve de¤erlerin büyük ço¤unlu¤u (yaklaﬂ›k
%95’i) ile ortalama aras›nda 2 standart sapmadan
daha az bir fark varsa, bu de¤iﬂken normal da¤›lan bir de¤iﬂkendir. Örne¤in; 5000 kiﬂinin yaﬂ›
kaydedilmiﬂ ve yaﬂ ortalamas› 42.5, yaﬂ›n standart sapmas› da 3.5 olarak hesaplanm›ﬂ olsun.
Bu grupta yaklaﬂ›k olarak 42-43 yaﬂ aras›ndakiler
fazla ise, 39 (ortalamadan 3.5 az) yaﬂ›ndan küçüklerin oran› 46 (ortalamadan 3.5 fazla) yaﬂ›ndan büyüklerin oran›na eﬂitse, 32-35.5 yaﬂ aras›ndakilerin oran› 49.5-53 yaﬂ aras›ndakilerin
oran›na eﬂitse ve buna benzer ﬂekilde ortalamadan aﬂa¤› ve yukar› do¤ru eﬂit miktarda uzaklaﬂ›larak tan›mlanan gruplarda kiﬂilerin oranlar› eﬂitse ve bireylerin yaklaﬂ›k 4750 (yani yaklaﬂ›k
%95’i)’si 35.5-49.5 yaﬂ aras›nda ise “bu de¤iﬂkenin da¤›l›m› normaldir ya da normal da¤›l›m için
kullan›lan parametrik testler ile analiz yap›lmas›
uygundur” denilebilir. Aksi takdirde nonparametrik testler kullan›l›r. ﬁekil 1’de normal da¤›lan ve da¤›lmayan de¤iﬂkenlerin histogramlar›na
örnekler verilmiﬂtir.

3. BA⁄IMLI ve BA⁄IMSIZ ÖLÇÜMLER
Ba¤›ml› ve ba¤›ms›z ölçümler ile ba¤›ml› ve
ba¤›ms›z de¤iﬂkenler birbirine kar›ﬂt›r›lmamas›
gereken önemli kavramlard›r. Ölçümler ile ilgili
bahsedilen ba¤›ms›zl›k kavram›, elde verisi olan
bir grup ölçümün bir di¤er grup ölçüm ile ba¤›ml› olup olmad›¤›n› incelemektedir. ‹ki ya da daha
çok ölçüm grubunun birbiri ile ba¤›ml› olup olmad›¤›na karar vermek için ayn› bireyin o gruplardaki ölçümlerin birden fazlas›na veri verip veremeyece¤ini incelemek gerekir. Cinsiyet de¤iﬂkeni ile yap›lm›ﬂ bir gruplamay› örnek olarak ele
alal›m. Burada ölçümler kad›nlar›n ve erkeklerin

Yukar›daki tan›mlama, normal da¤›l›m kavram›n›n daha kolay anlaﬂ›lmas› için verilmiﬂtir. Bir
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ölçümleri olarak ikiye ayr›ls›n. Kad›nlar›n ölçümleri bir grubu, erkeklerin ölçümleri bir di¤er grubu oluﬂtursun. Bu çal›ﬂmada bireyler cinsiyetlerine göre ya kad›n ya da erkek ölçümlerine veri
verebilme olana¤›na sahiptir. Ayn› bireyin verisi
birden fazla grupta kullan›lamaz. Bu nedenle
cinsiyet kullan›larak oluﬂturulan gruplar ve bu
gruptaki ölçümler birbirinden ba¤›ms›zd›r. Erkek
grubu ile kad›n grubu ölçümleri karﬂ›laﬂt›r›lacaksa ba¤›ms›z gruplar için olan teknikler kullan›lmal›d›r. Bir di¤er gruplama olarak, zaman ile yap›lm›ﬂ bir gruplamay› ele alal›m. Kan bas›nc› bir
çal›ﬂmada sabah ve akﬂam olmak üzere iki kez
ölçülüyor olsun. Bireyler hem sabah hem de akﬂam grubunda yap›lan ölçümlere veri verdiklerinden, yani ayn› bireyden hem sabah hem de
akﬂam grubunda kullan›lmak üzere ölçüm yap›labildi¤inden, akﬂam grubu ve sabah grubu ölçümleri birbiriyle ba¤›ml›d›r. Buna göre de, sabah ve akﬂam kan bas›nc› ölçümleri birbiriyle
karﬂ›laﬂt›r›lacaksa ba¤›ml› gruplarda kullan›lan
istatistiksel yöntemler do¤ru bir seçim olacakt›r.
ÇALIﬁMA GRUPLARI ya da
ÖLÇÜM GRUPLARININ SAYISI
Kullan›lan istatistiksel analiz yöntemini etkileyen bir di¤er faktör, çal›ﬂmadaki gruplar›n say›s›d›r. Örne¤in; bir Faz II ilaç müdahalesi çal›ﬂmas›nda tek bir ilac›n klinik güvenlili¤i inceleniyorsa grup say›s› birdir. Öte yandan bir Faz III çal›ﬂma bir ilac› plaseboyla karﬂ›laﬂt›r›yorsa, grup say›s› ikidir. Bir baﬂka çal›ﬂma, bir cerrahi yöntemin tek baﬂ›na kullan›lmas›n›n etkinli¤ini, adjuvan ilaç tedavisi ve adjuvan ilaç ve ›ﬂ›n tedavisi
gibi iki ayr› teknikle daha k›yasl›yorsa, grup say›s› üçtür. Bir hasta grubunda tek bir ilac›n 6., 12.
ve 24. haftalarda kolesterol düzeylerini baﬂlang›ca göre anlaml› düzeyde artt›r›p artt›rmad›¤› inceleniyorsa, çal›ﬂma grubu tek gibi görünmekle
birlikte analize esas olan gruplama ölçüm gruplar›n›; yani baﬂlang›ç, 6., 12. ve 24. hafta gruplar›n› içerece¤inden, grup say›s› dörttür.
E¤er çal›ﬂmada tek bir grup varsa sadece tan›mlay›c› istatistikler verilip, istatistiksel analiz
yap›lm›yor olabilir. Ya da analitik istatistiksel
yaklaﬂ›m hipotetik bir da¤›l›m ya da de¤er ile o
grubun sonuçlar›n› karﬂ›laﬂt›rmak için kullan›labilir. Bu durum d›ﬂ›nda analitik yaklaﬂ›m bu
grupta baﬂka de¤iﬂkenler kullan›larak alt gruplar
oluﬂturmak suretiyle de yap›labilir. Yani, tek bir
nefrotik sendrom grubu hastada cinsiyete göre
gruplar aras› farklar inceleniyorsa, burada hasta
grubu çal›ﬂma ile tek olarak belirlenmiﬂ ve nefro230
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tik sendromlu hastalar ile s›n›rlanm›ﬂt›r. Ancak
ba¤›ms›z de¤iﬂken olarak cinsiyet de¤iﬂkeni tan›mland›¤›ndan gruplar aras› istatistiksel analiz
yöntemlerinin kullan›lmas› mümkündür. Tek
grupta yap›labilecek bir baﬂka çal›ﬂma ise birden fazla ölçümün birbiriyle iliﬂkisinin incelenmesidir. Örne¤in; kan kolesterol düzeyi ile kan
bas›nc› yüksekli¤inin aras›ndaki korelasyonun
tek grup hastada incelendi¤i bir çal›ﬂma, iliﬂkiyi
inceleyen bir çal›ﬂmaya örnektir. Analiz yöntemleri, ölçümler aras› farklar›n veya ölçümler aras›
iliﬂkilerin incelenmesi hedeflerinin hangisinin
seçildi¤ine göre de de¤iﬂmektedir.
ﬁekil 2, 3 ve 4’teki diyagramlarda ba¤›ml› de¤iﬂkenin ölçüm türüne, gruplar›n ya da ölçümlerin ba¤›ml›l›k durumuna, ölçüm grubu say›s›na
ve ba¤›ms›z de¤iﬂkenlerin say›s›na göre en s›kl›kla hangi istatistiksel analizlerin kullan›ld›¤›
gösterilmektedir.
ÇALIﬁMAYA ALINAN
HASTA SAYISININ UYGUNLU⁄U
Bir çal›ﬂman›n örneklem büyüklü¤ü ile ilgili
do¤ru bir de¤erlendirme yapabilmek için ilk olarak iki temel istatistiksel hata türünün fark›nda
olmak gerekir. Bunlar tip-1 ve tip-2 hata olarak
ya da alfa hatas› ve beta hatas› olarak adland›r›lmaktad›r. Bu hata türleri yap›lan herhangi bir çal›ﬂmada var›lan sonucun gerçek hayattaki olay›
do¤ru temsil edip edememe durumuna göre tan›mlamaktad›r. Tip-1 hata gerçekte olmayan bir
durumun (iki grup aras›nda fark, iki olay aras›nda
iliﬂki gibi) çal›ﬂma düzeni içerisinde var olarak
gösterilmesi, tip-2 hata ise gerçekte var olan bir
durumun çal›ﬂma düzeni içerisinde gösterilememesi olarak tan›mlanabilir (Tablo 1).
Gerçek hayatta çal›ﬂma koﬂullar›na uyan bireylerin tamam›n› çal›ﬂmaya almadan bu tip-1 ve
tip-2 hatalar›n›n s›f›rlanmas› imkans›zd›r. Aç›kt›r
ki, biz çal›ﬂmam›za sonuçlar› genelleyece¤imiz
bireylerden ne kadar fazlas›n› dahil edersek yan›lma olas›l›¤›m›z o kadar az olacakt›r. Çal›ﬂmalarda daha protokol yaz›l›rken bu çal›ﬂma içerisinde ne oranda tip-1 ve tip-2 hata yap›lmas›n›n
kabullenildi¤i önceden kararlaﬂt›r›l›r ve buna göre ne kadar hastan›n çal›ﬂmaya al›nmas› gerekti¤i belirlenir. Do¤ru hasta say›s›n›n tespiti için örneklem büyüklü¤ü hesaplar› kullan›l›r.
VER‹LER‹N SUNUMU ve
ETK‹ BÜYÜKLÜ⁄Ü
Her p de¤eri, çal›ﬂmada ölçülen bir etkinin
gerçekte olup olmad›¤›n›n ihtimalini hesaplayan
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lojistik regresyon

Lojistiks2 ya da
multinominalsç
lojistik regresyon

Baﬂka ba¤›ms›z
de¤iﬂken var

Birden fazla ba¤›ms›z grup

McNemarf testi ya
da Kappai testi

‹ki ba¤›ml›
grup/ölçüm

Lojistiks2 ya da
multinominalsç
lojistik regresyon

Ki-kareg2 ya da
Mantel-Haenzselgç
testi

Spearman
korelasyon testi

Mann-Whitney U
testi

‹ki ba¤›ms›z grup

Kruskall-Wallis
testi

‹kiden fazla
ba¤›ms›z grup

Ba¤›ms›z gruplar

Wilcoxon testif
ya da Kappai testi

‹ki ba¤›ml›
grup/ölçüm

Friedman testi

‹kiden fazla
ba¤›ml›
grup/ölçüm

Ba¤›ml› gruplar/ölçümler

ﬁekil 3. Ba¤›ml› De¤iﬂken Ordinal ya da Normal Da¤›lmayan Say›sal Ölçekte Oldu¤u Durumlarda Kullan›lan Analizler.

f: Ölçümler aras› farklar incelenirken, i: Ölçümler aras› iliﬂkiler incelenirken, s2: Ba¤›ml› de¤iﬂkenin iki grubu var, sç: Ba¤›ml› de¤iﬂkenin ikiden fazla grubu var, g2: Ba¤›ms›z de¤iﬂkenin
iki grubu var, gç: Ba¤›ms›z de¤iﬂkenin ikiden fazla grubu var.

Birden fazla
ba¤›ms›z de¤iﬂken

Ba¤›ms›z
de¤iﬂken: Nominal

Ba¤›ms›z
de¤iﬂken: Ordinal

Tek grup

Ba¤›ml› de¤iﬂken: Ordinal ya da normal da¤›lmayan say›sal veri

ﬁekil 2. Ba¤›ml› De¤iﬂken Ölçümünün Nominal Oldu¤u Durumlarda Kullan›lan Analizler.

Cochran’s Q testi

‹kiden fazla
ba¤›ml›
grup/ölçüm

Ba¤›ml› gruplar/ölçümler

f: Ölçümler aras› farklar incelenirken, i: Ölçümler aras› iliﬂkiler incelenirken, s2: Ba¤›ml› de¤iﬂkenin iki grubu var, sç: Ba¤›ml› de¤iﬂkenin ikiden fazla grubu var.

Ba¤›ms›z
de¤iﬂken: Nominal

Ba¤›ms›z
de¤iﬂken: Yok

Tek grup

Ba¤›ml› de¤iﬂken: Nominal veri
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Tablo 1. Tip-1 ve Tip-2 Hatalar›n Ortaya Ç›kma ﬁekilleri.
Gerçek hayat

Çal›ﬂma
içinde
bulunan
sonuç

ﬁekil 4. Ba¤›ml› De¤iﬂken Ölçümünün Say›sal Oldu¤u Durumlarda Kullan›lan Analizler.

f: Ölçümler aras› farklar incelenirken, i: Ölçümler aras› iliﬂkiler incelenirken, g2: Ba¤›ms›z de¤iﬂkenin iki grubu var, gç: Ba¤›ms›z de¤iﬂkenin ikiden fazla grubu var, p: ba¤›ms›z de¤iﬂken
parametrik test varsay›mlar›na uyuyor, np: Ba¤›ms›z de¤iﬂken parametrik test varsay›mlar›na uymuyor.

Tekrarl› ölçümler
varyans analizi
Ba¤›ml› gruplar için
Student’s t-testif ya
da duyarl›l›k analizii
Student’s t-testi
Çoklu regresyon
Z ya da t-testi

Student’s tg2
ya da ANOVAgç
testi
Pearsonp ya da
Spearmannp
korelasyon testi

Varyans analizi
(ANOVA) testi

‹ki ba¤›ml›
grup/ölçüm
‹kiden fazla
ba¤›ms›z grup
‹ki ba¤›ms›z grup
Birden fazla
ba¤›ms›z
de¤iﬂken
Ba¤›ms›z
de¤iﬂken:
Nominal/ordinal
Ba¤›ms›z
de¤iﬂken: Yok

Ba¤›ms›z
de¤iﬂken: Say›sal

Ba¤›ms›z gruplar
Tek grup

Ba¤›ml› de¤iﬂken: Normal da¤›lan say›sal veri

‹kiden fazla
ba¤›ml›
grup/ölçüm
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Fark ya da
iliﬂki var

Fark ya da
iliﬂki yok

Fark ya da
iliﬂki
bulundu

Çal›ﬂma
baﬂar›l›

Çal›ﬂmada
tip-1 hata
yap›lm›ﬂ

Fark ya da
iliﬂki
bulunmad›

Çal›ﬂmada
tip-2 hata
yap›lm›ﬂ

Çal›ﬂma
baﬂar›l›

ve bunu t›bbi yaz›da sunan bir de¤erdir. Bu de¤er verilirken ait oldu¤u klinik etkinin büyüklü¤ü
de verilmelidir (örne¤in; iki grup aras› fark›n analiz edildi¤i test sonucu olan p de¤erinin yan›nda,
o iki grup aras› fark›n ortalamas›n›n ve güven s›n›rlar›n›n da verilmesi). Asl›nda direkt olarak istatistiksel analizin uygunlu¤u ile ilgili bir bilgi
vermemesine karﬂ›l›k çal›ﬂmalarda yap›lan analizin sonuçlar›n›n klinik kullan›mda yarar sa¤layacak ﬂekilde sunulmas› (güven aral›klar›, tan›mlay›c› verilerin do¤ru ayr›nt›da verilmesi gibi), ne
yapt›¤›n› bilen bir istatistik analiz ekibinin varl›¤›na iﬂaret etmekte ve di¤er istatistik analizlerin
do¤rulu¤una olan güveni artt›rmaktad›r.
Hastane infeksiyonlar›nda s›k kullan›lan etki
büyüklüklerinden biri, bir etken varl›¤›nda olay
geliﬂme riskini tarif eden risk oran›d›r. Etkenin
görülüp görülmemesi halinde olay›n ortaya ç›kma riskinin kaç kat fazla oldu¤u karﬂ›laﬂt›rmal›
olarak vaka-kontrol çal›ﬂmalar›nda tahmini rölatif risk (odds oran›) ya da kohort çal›ﬂmalar›nda
rölatif risk kullan›larak tarif edilir.
Tablo 2’de gösterilen ﬂekilde yap›lacak bir
düzenleme ile risk oranlar› aﬂa¤›da belirtilen ﬂekilde hesaplan›r.

Tablo 2. Etken Varl›¤›na Göre Dört Gözlü (2 x 2)
‹nceleme Düzeni.
Hastal›k var Hastal›k yok

Toplam

Etken var

A

B

A+B

Etken yok

C

D

C+D

A+C

B+D

(A + B + C + D)

Toplam
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Vaka-kontrol düzeninde:

D‹⁄ER KONULAR

Vakalarda odds

= A/C

Çoklu Karﬂ›laﬂt›rmalar ve Alt Grup Analizleri

Kontrollerde odds

= B/D

Odds oran› (OR)

= Vakalarda odds/kontrollerde odds= (A/C)/(B/D)
ya da

OR

= (A x D)/(B x C)

Bir çal›ﬂmada, ana hipotezin de¤erlendirildi¤i primer analiz d›ﬂ›nda di¤er birçok sekonder
analiz de yap›lmaktad›r. Bu sekonder analizler,
protokolde önceden belirtilip çal›ﬂman›n bu alt
analizlerdeki gücünün ne ﬂekilde de¤iﬂti¤i tasar›m aﬂamas›nda hesapland›¤› takdirde bilimsel
de¤er taﬂ›r. Aksi takdirde, çal›ﬂmada ç›kan ön sonuçlara bak›larak yap›lmas›na karar verilen analizler ya da bir türlü pozitif sonuç bulamay›p çal›ﬂma alt gruplar›nda tekrar tekrar yap›lan analizler bir yanl›l›k (bias) kayna¤› oluﬂturmaktad›r.
Örne¤in; bir çal›ﬂmada istatistiksel analizin tüm
grupta anlaml› sonuç vermemesi durumunda,
protokolde önceden belirtilmeksizin cinsiyet ve
diyabet varl›¤›na göre analizin tekrarlan›p sadece kad›n diyabetiklerde anlaml› bir sonuç bulunmas› durumunda bu sonucun tesadüfe ba¤l› olarak ortaya ç›km›ﬂ olma olas›l›¤› önceden kabul
edilen istatistiksel hata oranlar›ndan daha fazlad›r ve sonuçlar›n bilimsel katk› kalitesi istenenden düﬂüktür. Unutulmamal›d›r ki, p de¤eri 0.05
olarak kabul edilerek yap›lan analizlerde 20’de 1
ihtimalle yanl›ﬂ bir “fark var” karar›n›n ç›kmas›
olas›d›r. Buna göre 20 birbirinden ba¤›ms›z
grupta analiz tekrarlan›rsa, gerçekte var olmayan
bir anlaml› sonuç bulma olas›l›¤› çok yüksektir.
Bu nedenle, t›bbi yay›nlarda çal›ﬂman›n planlanmas›na neden olan primer ya da sekonder amaçlar›n analizleri d›ﬂ›nda ek olarak yap›lm›ﬂ oldu¤u
hissedilen analizlerin sonuçlar›na primer amac›n
analizine k›yasla ayn› de¤er verilmemelidir.

Kohort (prospektif ya da retrospektif)
düzeninde:
Etkene maruz kalanlarda
hastal›k riski
= A/(A + B)
Etkene maruz kalmayanlarda
hastal›k riski
= C/(C + D)
Rölatif risk (RR)
= Etken bulunanlarda hastal›k riski/etkene maruz
kalmayanlarda hastal›k
riski
= [A/(A + B)]/[C/(C + D)]
Herhangi bir testin tan› koydurucu ya da
ekarte edici özellikleri Tablo 3’te gösterilen ﬂekilde düzenlenerek aﬂa¤›daki gibi hesaplan›r. Bu
de¤erlerden prevalans, genel toplam›n risk alt›ndaki nüfusu temsil etti¤i kesitsel olarak veri
toplanan araﬂt›rmalar için geçerlidir.
Prevalans

= Hastalar›n toplam› (GP +
YN)/genel toplam (GP +
YP + YN + GN) x 100

Sensitivite

= Gerçek pozitifler (GP)/
hastalar›n toplam› (GP +
YN) x 100

Spesifisite

= Gerçek negatifler (GN)/
sa¤lamlar›n toplam›
(GN + YP) x 100

Pozitif prediktif de¤er= Gerçek pozitifler (GP)/
toplam pozitifler (GP +
YP) x 100
Negatif prediktif de¤er= Gerçek negatifler (GN)/
toplam negatif (GN +
YN) x 100
Do¤ruluk

= (GP + GN)/genel toplam
(GP + YP + YN + GN) x 100

Analiz Gruplar›
Çal›ﬂman›n sonuç noktalar› incelenirken verisi
toplanm›ﬂ olan her bireyin veri kalitesi asl›nda
analize kat›lmaya uygun de¤ildir. Bu nedenle baz› bireyler son analizden ç›kar›labilir. Ancak, fazla say›da bireyin çal›ﬂmadan ç›kar›lmas› geride
kalan örneklemin baﬂlang›çta hesaplanan örnek-

Tablo 3. Test Pozitifli¤ine Göre Dört Gözlü (2 x 2) ‹nceleme Düzeni.
Hastal›k var

Hastal›k yok

Toplam

Test pozitif

Gerçek pozitifler (GP)

Yalanc› pozitifler (YP)

Toplam pozitifler (GP + YP)

Test negatif

Yalanc› negatifler (YN)

Gerçek negatifler (GN)

Toplam negatifler (YN + GN)

Hastalar›n toplam› (GP + YN)

Sa¤lamlar›n toplam› (YP + GN)

Genel toplam (GP + YP + YN + GN)

Toplam
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lemden hem say›ca hem de nitelik olarak farkl›
olmas›na yol açar. Say›ca olan eksiklik örneklem
büyüklü¤ü ile ilgili bir “çal›ﬂman›n gücü” sorunudur ve örneklem büyüklü¤ü ile ilgili k›s›mda ele
al›nm›ﬂt›r. Niteliksel farklar ise sonuçlar›n, çal›ﬂman›n baﬂ›nda örneklerin çekildi¤i ve çal›ﬂmaya
uygunluk kriterleri ile s›n›rlanm›ﬂ olan evrene genellenmesini engelleyecek bir yanl›l›¤a neden
olur. Bunun kontrolü için amaca göre analizin
farkl› analiz gruplar›nda tekrarlanmas› yöntemi
kullan›lmaktad›r. Bu analiz gruplar› üç temel baﬂl›k alt›nda incelenebilir. Birincisi protokolün temel konularda ihlal olmadan uygulanabilip istenilen tüm ölçümlerin yap›labildi¤i bireylerin verilerini içeren gruptur ve protokole uygun grup
(per-protokol, yani PP grubu) olarak tan›mlan›r.
Di¤er bir grup, çal›ﬂma prosedürleri tam olarak
tamamlanamadan ya da ölçümler tam olarak de¤il de k›smi olarak yap›larak çal›ﬂmadan ç›kan ya
da ç›kar›lmak zorunda kal›nan hastalar› içerir.
Bunlara da tedavi edilmeye niyetlenilen grup
[tedaviye niyet grubu ya da (intention-to-treat)
yani ITT grubu] ad› verilir. Di¤er grup ise güvenlilik (safety) grubudur. Bu grup, çal›ﬂmada takip
edilmeleri tamamlanm›ﬂ olsun ya da olmas›n, etkinlik ile ilgili tek bir sonuç ölçümü yap›lmam›ﬂ
bile olsa çal›ﬂma müdahalesinin yap›ld›¤› (örne¤in; çal›ﬂma ilac›n› alan) ve bu müdahalenin yol
açabilece¤i yan etki de¤erlendirmeleri hakk›nda
ne kadar ufak olursa olsun elde bilgi olan hastalardan oluﬂur. Klinik çal›ﬂmalarda ana hedef, bu
üç analiz grubuna uygun hastalarda da ilgili analizlerin tekrarlanmas›d›r. PP grubundaki etkinlik
ve güvenlilik ile ilgili yap›lan ç›kar›mlar›n güvenlilik ve ITT gruplar›ndaki analiz sonuçlar› ile
onaylanmas› idealdir. Bu yap›l›rken, ITT grubunda ölçülememiﬂ olan eksik veriler son ölçülen verinin daha sonraki ölçümlerin yerine kullan›ld›¤›
“last observation carried forward (LOCF)” tekni¤i
ile ya da di¤er impütasyon teknikleri ile tamamlanabilir. Çal›ﬂmadan ç›kanlar›n fazla oldu¤u çal›ﬂmalarda ITT grubu analizi ile ilgili bilgi olup olmad›¤› t›bbi yay›nlarda incelenmelidir. Genel
olarak tüm sonuçlar belirtiliyorsa hangi analiz
grubuna ait oldu¤u ve analizin yap›ld›¤› grubun
uygunlu¤u de¤erlendirilmelidir.
‹leri Analiz Yöntemleri
Grup etkilerinin ayn› anda birden fazla de¤iﬂken üzerine etkisinin incelenmesi, belli bir
sürede takibin kalitesinden de¤il de de¤iﬂkenin
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do¤as› nedeniyle yar›da kalabilen sonuçlar›n
(sansürlü de¤iﬂkenlerin) incelenmesi, bireylerin
farkl› de¤iﬂkenlere göre gruplamalar›n›n yap›lmas›, k›sa aral›klarla çok kez ölçülen say›sal de¤iﬂkenlerin incelenmesi, çok say›da kiﬂinin birbirleriyle tutarl›l›¤›n›n incelenmesi ve co¤rafi
özelliklere ba¤l› ba¤›ml›l›¤›n kontrol edilmesi
gibi baz› s›n›rl› özel durumlarda daha farkl› ve
ileri düzey istatistiksel analizler kullan›lmaktad›r (MANOVA, Loglineer Regresyon, Sa¤kal›m
Analizi, Faktör Analizi, Diskriminant Analiz, ROC
Analizi, Hiyerarﬂik Regresyon Yöntemleri, Zaman Serisi Analizleri, Tutarl›l›k Analizleri, Spasiyel Regresyon gibi). Bu özel amaçlarda ve daha
az s›kl›kta kullan›lan analizler, genellikle belli
ihtisas alanlar›na göre özelleﬂerek kullan›lan
yöntemlerdir. Bu tür analizlerle kendi konular›ndaki t›bbi yay›nlarda s›k olarak karﬂ›laﬂan
okuyucular›n, ilgili analizi aç›klayan metodolojik
makaleleri inceleyerek o analizleri daha ayr›nt›l› olarak ö¤renmelerinde yarar vard›r.
Bildirimlerde Yer Almas› Gereken Standartlar
T›bbi yay›nlarda yer almas› gereken standartlar, çok uluslu bir bilimsel çal›ﬂma grubu taraf›ndan ele al›nm›ﬂ ve “Consolidated Standards of
Reporting Trials (CONSORT)” ad›ndaki bir bildirge ile ideal bildirimler belirtilmiﬂtir. Bu grup,
analizle ilgili olarak makalelerde primer sonuç
noktas›n›n analizi için kullan›lan ana grup ve istatistiksel yöntemleri, varsa alt grup analizlerini
ve düzeltme için kullan›lan de¤iﬂken ve yöntemlerin belirtilmesini asgari gereklilik olarak belirlemiﬂtir. Ayr›ca, sonuçlar k›sm›nda verilmesi gereken bilgiler aras›nda da istatistiksel analizin
uygunlu¤una karar vermeyi sa¤layacak hasta ak›ﬂ› ile ilgili verilerin, analiz edilen hasta say›lar›n›n, etki büyüklü¤ü ve güven s›n›rlar›n›n, ITT
analiz grubunun olup olmad›¤› ve güvenlilik analiz sonuçlar› gibi analiz grubu ile ilgili bilgilerin
de yer almas› gerekti¤i belirtilmiﬂtir.
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