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Ne zaman hangi <;:ah~ma duzeni se<;:ilmeli? 

TIPTA 
c;ALl$MA 

DOZENLERi 

Tip alamndaki <;:ah§malann amac1, hastahklann neden, s1khk, risk etkenle
ri, prognoz gibi nitelikler apsmdan tammlanmas1, hastahk tamlanmn konul
mas1 ve tedavilerinin yap1lmas1 i<;:in gerekli verilerin toplanmas1du. Her ama
ca uygun <;:ah§ma diizenleri farkhdu. Bazen de eldeki olanaklar nedeniyle 
amaca tam uygun olmayan bir <;:ah;;ma diizeni se<;:ilmek zorunda kalmabilir. 

C::ah;;ma diizenleri genel olarak gozlemsel ve deneysel olarak ikiye aynla
bilir. Gozlemsel <;:ah§malar genellikle hastahkla ilgili neden, s1kl1k, risk etken
leri, prognoz gibi nitelikleri belirlemeye yarar. Deneysel (ya da klinik) <;:ah§
malar ise tam ve tedavi ile ilgili yontemlerin denendigi <;:ah§malardu. 

GOZLEMSEL c;ALl~MALAR 

Tammlay1c1, retrospektif, kesitsel ve prospektif olmak iizere ba§hca dort 
tip gozlemsel <;:ah§ma diizeni vardu. 

En basit <;:ah§ma diizeni olan tammlaylCl <;:ah§mada genellikle kii<;:iik bir 
grup denekte (hasta, fare, akciger filmi, bobrek biyopsisi, vb.) goze <;:arpan, il
gin<;: bulgular rapor edilir. Bir <;:ok hastahgm tammlanmasmda (Beh<;:et hasta-
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hg1 gibi), tamsmda ve tedavisinde fitili ate§leyen bu tip <;ah§malardir. 
Diger ti<; tip gozlemsel <;ah§ma dtizenini birbirinden ayiran, <;ah§mamn 

stiresi ve deneklerde ara§hnlan konunun c;:ah§manm ba§lang1<; zamamndan 
once, aym anda ya da soma oldugudur. Prevalans <;ah§malan ad1 da verilen 
kesitsel c;:ah§malarda deneklerin c;:ah§ma arnndaki verileri degerlendirilir. 
Prospektif <;ah§malarda <;ah§manm yonti ileriye dontikttir; ornegin bir risk 
etkeninin varhgmda bir hastahgm ortaya <;1kmas1 izlenir. Retrospektif <;ah§
malarda ise <;ah§mamn yonti geriye dontikttir; yani bir hastahk durumunda 
geriye donerek, hastahga neden olabilecek risk etkenleri ararnr. 

Tammlay1c1 ~ah~malar (vaka raporlan) 
Genellikle bu tip <;ah§malar kti<;tik bir grup hastada gozlenen ilgin<; so

nu<;lann bildirilmesi §eklindedir. Hastalann izlem stiresi kisadir ve kontrol 
grubu yoktur. Bu <;ah§malarda ba§tan planlanm1§ bir <;ah§ma dtizeni yoktur 
ve genellikle istatistik analiz de yer almaz. Yine de degersiz <;ah§malardir de
nemez. <;tinkti bu <;ah§malarda bildirilen ilgin<; bulgular, daha soma pros
pektif <;ah§malann planlanmasm1 stimtile edebilir. 

Benzenle temas eden be§ ki§ide losemi ortaya pkhgmm bildirilmesi ta
rnmlay1ci <;ah§maya bir ornektir. 

Retrospektif ~ah~malar 
Retrospektif dtizende (case-control study) ara§hnlan soru "Ne oldu?" soru

sudur. Bu <;ah§malarda hasta olan (case) ve olmayan (control) gruplar ele ah
narak, bu deneklerin ge<;mi§lerinde hastahga neden olabilecek risk etkenleri 
ara§hnhr. Retrospektif <;ah§ma, genellikle anla§dd1g1 gibi hastalann dosyala
rmm ya da poliklinik kay1tlarmm degerlendirildigi <;ah§malar degildir. 

brnek l'deki <;ah§ma dtizeni, retrospektif <;ah§ma dtizenidir ($ekil 1). 

ORNEKl 

Losemiye neden olan risk etkenleri ara§hnlmak ,isteniyor ve lOsemisi olan 
100 ki§i (case) ve aynca 100 saghkh ki§iye (control) ozge!;mi§lerinde olas1 

risk etkenlerinin var olup olmad1g1 soruluyor. Hastalarm 40'mda ve 
saghkh kontrollerin lO'unda ozge!;mi§inde benzenle temas oldugu saptam

yor. Bu bulgu benzenin lOsemi i!;in bir risk etkeni oldugunu dii§iindiiriir. 
Uygun istatistik analiz yontemleri ile bu farkm ger!;ekten onemli 

olup olmad1g1 test edilerek, lOsemi risk etkenleri aydmlatilm1§ olur. 

Risk etkeni var 0 >----
Risk etkeni yok C 

Risk etkeni var Q >--Risk etkeni yok 

I 
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A~ag1daki kalm 
ok <;ah~manm 
yoniinii, ince ok 
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<;ah~mamn 
baglad1g1 am 
temsil etmektedir. 

0 

Retrospektif <;ah§ma dtizeninin en onemli zorlugu ya da sakincas1 gec;:mi§
teki olaylann tarnmlanmas1 ile ilgili gti<;ltiklerdir. brnegin "benzenle temas" 
olup olmad1gmm kesin olarak belirlenmesi kolay olmayabilir. Benzenle te
mas1 olmad1gm1 soyleyen bir ki§inin kendisinin de farketmedigi ya da onem 
vermedigi i<;in somadan unuttugu bir temas oyktisti olabilir. 

Kesitsel ~ah~malar 
Kesitsel <;ah§ma dtizeninde (cross-sectional study) ara§hnlan soru "Ne olu

yor?" sorusudur. Bu <;ah§ma dtizeninde denekler ya hi<; izlenmezler ya da 
c;:ok k1sa bir stire izlenirler. Genellikle hastahk s1khg1 (prevalans1), hastahk 
mekanizmalan ve tamsal sorunlan <;bzmeyi ama<;layan <;ah§malardir. izlem 
stiresi kisa oldugu i<;in <;abuk sonu<;lamrlar. 

ORNEK2 

Tiirkiye' de kalp hastahgma neden olan hipertansiyon, hiperlipidemi, 
diabetes mellitus gibi hastahklarm prevalans1, ya§ ve cinsiyetle ili§kisinin 

ani§hnld1g1 TEKHARF !;ah§mas1, kesitsel prevalans !;ah§malanna bir ornek 
olarak verilebilir. Bu !;ah§mada uygun ornekleme yontemleri ile Se!;ilen ki§i

lerde, oykii, fizik muayene ve laboratuvar !;ah§malan ile hipertansiyon, 
hiperlipidemi ve diabetes mellitus prevalans1 ara§hnlm1~hr. 
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Ornek 2' deki TEKHARF c;ah9rnasmm ilk a§arnasmda hastalar bir kez go
riilrnu9 ve izlenrnerni9tir. izlern suresinin c;ok klsa olmas1 ya da olmarnas1, ke
sitsel c;ah9rnalann ozelligidir. 

Kesitsel c;ah9malar, hastahk rnekanizrnalan ve tamsal sorunlarm c;ozumu 
amac1yla da yap1hr. Ornek 3'teki c;ah9ma, bu tlir bir kesitsel c;ah9maya ornek
tir ($ekil 2). 

ORNEK3 

Akut renal transplant rejeksiyonu ile siklosporin nefrotoksisitesini birbirin
den ayumak i~in idrar f32-mikroglobiilin diizeyinin yararh olup olmad1g1 ara§h

nlmak isteniyor. Bobrek fonksiyonlan bozulan transplant hastalarmdan idrar ah
mp f32-mikroglobiilin diizeyi bakdd1ktan sonraki giinler i~inde bu iki klinik du

rum, klinik gidi§ ya da greft biyopsisi gibi ba§ka bir parametre ile birbirinden 
aynld1gmda, hastanm izlem siiresi bitiyor. iki gruptaki idrar f32-mikroglobiilin 

diizeyleri uygun istatistik yontemle kan;rnla§hnld1gmda, iki klinik durumun ay1-
nCI tamsmda idrar f32-mikroglobiilin diizeyinin yararh olup olmad1g1 anla§1hr. 

$ekil 2 
Kesitsel ~ah~ma 

diizeni. A~ag1daki 

ince ok zamam ve 
"O" ~ah~marun 

ba~lad1gi aru temsil 
etmektediT. 

<;all§ma grubu 

Prospektif ~ah~malar 

I Hasta I 

~I Kontrol I 
~ 

0 

Prospektif c;ah9ma duzeninde (kohort c;ah9rna: cohort study) ara9hnlan so
ru "Ne olacak?" sorusudur. Bu c;ah9rna duzeninde retrospektif c;ah9rna duze
ninin tersine, c;ah9maya alman tum denekler ba9lang1c;ta saghkhdir. Bu de
nekler, ara9hrmamn konusu olan hastahgm olas1 risk etkenlerine sahip olup 
olmamalarma gore iki grup halinde belli bir sure izlenirler. Surenin sonunda 

T1pta ~ah!Jma duzenleri 5 ] 

risk etkenine sahip olan ve olrnayan deneklerde hastahgm ortaya c;1krna s1k
hklan (insidans) kar91la9hnlarak, olas1 risk etkenin gerc;ekten de onemli olup 
olmad1g1 anla91hr. 

Ornegin daha onceki vaka raporlan ve retrospektif c;ah9rnalardan, benzen 
ile lOsemi arasmda ili9ki oldugu sonucunun c;1khgm1, ama bu c;ah9ma duzen
leri ile ilgili sozu edilen saklncalar nedeniyle konunun ac;1kl1k kazanmad1g1-
m du9unelim. Bunu daha kesin anlarnanm yolu prospektif duzende bir c;ah9-
ma yaprnakhr. 

Ornek 4' deki c;ah9ma duzeni, prospektif kohort c;ah9rna duzeninin tipik bir 
ornegidir ($ekil 3). 

ORNEK4 

Loseminin etyolojisinde benzenin roliinii ortaya koymak amac1yla 
saghkh (losemisi olmayan) 200 ki§i, 20 yd siireyle izleme ahmyor. Yirmi yd 
boyunca bu deneklerden lOO'iinde benzenle temas olmad1g1m ve diger 100 
ki§inin ise meslekleri geregi benzenle temas1 oldugunu varsayahm. 20 yd 

sonra benzenle temas1 olmayanlann ikisinde, temas1 olanlarm sekizinde IOserni 
geli§ir ve uygun istatistik yontemlerle aradaki farkm onemli oldugu anla§1hrsa, 

benzen-IOsemi ili§kisi kesinle§mi§ olur. 

Risk etkeni var 

-<o-< 
-< 

Hasta 

~J Saghkh J 

J Hasta J 

J Sagllkll J 

Risk etkeni yok 
i ~~~~~~~~~~~~~~->-
0 

$ekil 3 
Prospektif kohort 
~ah~ma diizeni. 
A~agidaki kalm 
ok ~ah~marun 
yoniinii, ince ok 
zamam ve "O" 
~ah~manm 

ba~lad1i;J am 
temsil etmektedir. 

Prospektif c;ah9rnalann ara9tinlan soruya net yamt bulmak gibi onemli bir 
avantaj1 yanmda, duzenli denek izlemi ve uzun izlem suresi nedeniyle gee; 
sonuc;lanrnas1 gibi saklncalan vardir. 
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Retrospektif kohort r;;alt~malar 
Retrospektif c;ah;;malar hasta dosyalannm incelenmesinden ibaret olma

d1g1 gibi, her dosya taramas1 ;;eklinde yapilan c;ah;;ma da retrospektif degildir. 
Kohort c;ah;;malarda, genellikle c;ah;;manm ba9lang1c; zamam ;;imdiki za

man, biti;; zamam gelecek zamanken, bazan ba9lang1c; zamam gec;mi;; zaman, 
biti;; zamam ;;imdiki zaman olabilir. Bu tip c;ah;;malara retrospektif (historical) 
kohort c;ah;;malar ad1 verilir ($ekil 4). Retrospektif kohort c;ah;;malar, pros
pektif kohort c;ah;;malarla kar9Ila9tmld1gmda, k1sa siirede sonuc;lanmas1 ne
deniyle daha avantajhdu. 

$ekil 4 
Retrospektif kohort 

<;ah"ma duzeni. 
A"ag1daki kalm 

ok <;ah"manm 
yoniinii, ince ok 

zamam ve "O" 
<;ah9manm ba"lad1g1 

am temsil etmektedi r. 

Ri•o·~ ~1 Hasta 1 

-< ~I Sagllkll J 

I Hasta I -~--< . . 
- isagllkh I 

Risk etkeni yok c_:]_ · 
~~~~~~~~~~~--i 

0 

Ornek 5' de izlem siiresinin ba9lang1cmda tiim deneklerin saghkh olmas1 
ve risk etkeni (sigara) olup olmamasma gore gruplandmlmalan nedeniyle, 
bu c;ah;;ma kohort tipi bir c;ah;;madu. Ancak prospektif kohort c;ah;;malarda, 
denek izleminin ba9lang1c1 ;;imdiki zamanda, izlem siiresinin bitimi gelecek 
zarnandadu. Oysa bu c;ah;;rnada 20 yilhk izlem siiresi gec;rni;; zamanda, izlern 
siiresinin bitirni ise ;;imdiki zamandadu. Bu nedenle bu tip kohort c;ah;;rnalar, 
retrospektif kohort c;ah;;malar olarak adlandmhr. 

Retrospektif kohort c;ah9mas1 yapabilrnek ic;in hasta kay1tlarmm tam ol
mas1 gerekir. Bu nedenle saghk kay1tlanmn c;ok yetersiz ve diizensiz oldugu 
Tiirkiye'de c;ok nadiren yapilabilecek tipte bir c;ah;;rna diizenidir. 

Hem retrospektif (case-control) c;ah;;malarm, hem de prospektif kohort c;a
h;;rnalann arnac1 hastahk risk etkenleri ve nedenlerinin ortaya konulrnas1du. 
Retrospektif c;ah;;rnalarda hastahkl1 grupta geriye doniik olarak risk etkenleri 

ORNEK5 

Son 20 yda ait kay1tlann eksiksiz oldugu bir hastanede, bu kay1tlardan yarar
lanarak, 20 yd once saghkh oldugu bilinen ki§ilerden, 20 yd boyunca sigara ii;:me

mi§ olan 500 ve ii;:mi§ olan 500 olmak iizere toplam 1000 ki§inin adreslerine mek
tup yazdarak i;:agmhyor. Gelenlere koroner anjiyografi yapdarak koroner arter 

hastahg1 apsmdan degerlendiriliyor. Bu siire ii;:inde olmii§ olan ki§ilerin oliim ne
denleri arasmda koroner arter hastahg1 olup olmad1g1 da hastane kay1tlarmdan ya 

da mektuplara gelen yamtlardan anla§thyor. Sigara ii;:enlerde ve ii;:meyenlerde 20 
yd ii;:inde koroner arter hastahg1 ortaya pkma s1khg1 kar§da§hnhyor. 

ara;;tmhrken, prospektif c;ah;;malarda risk etkeni ta91yan saghkh bireylerde 
belirli bir siirede hastahgm ortaya c;ikma s1kl1g1 ara;;tmhr. iyi diizenleruni;; 
prospektif c;ah;;rnalarla, retrospektif c;ah;;malara gore daha dogru bilgi edini
lir. C::unkii retrospektif c;ah;;malarda ilgilenilen risk etkenleri d19mda da goz
den kac;an ya da kontrol edilemeyen etkenler olabilir. Ote yandan retrospektif 
c;ah;;rna diizeni kisa zarnanda sonuc;lanrnas1 ve daha ucuza rnal olrnas1 gibi 
nedenlerle s1kl1kla kullamlmaktad1r. Aynca nadir goriilen hastahklarda pros
pektif c;ah;;malarm siiresi, hastahgm ortaya c;1kmas1 ic;in yeterli olmayabilir. 

DENEYSEL t;ALl$MALAR 

Deneysel c;ah;;malar genellikle tam ve tedaviyle ilgili yontemlerin etkin
liklerinin denendigi c;ah;;rnalardu. Kontrollii ve kontrolsiiz c;ah;;rnalar olrnak 
iizere ikiye aynhr. Kontrollii c;ah;;malarda etkinligi ara;;tmlan yontem, plase
bo ya da ba;;ka bir yontemle kar91la9tmlu. Kontrolsiiz c;ah;;rnalarda ise hasta
larm hepsine aym yontern uygulamr ve sonuc;lan belirtilir. Bilirnsel c;ah;;rna
larda arnac; bir giri;;irnin (tedavi, tam yontemi vb.) bilinen yonternlerden fark
h olup olmad1gmm belirlenmesi olduguna gore, kontrolsiiz c;ah;;rnalar pek 
degerli degildir. 

Kontrollii c;ah;;rnalarda, etkinligi ara;;tmlan yontemin yerine plasebo ya 
da ba;;ka bir yontemin uygulanacag1 grup (kontrol grubu) c;e;;itli ;;ekillerde 
sec;ilebilir. 



[ 8 !ii'ILOM 1. 

;iekil 5 
Bag1ms1z kontrollii 

l<linik <;ah~ma diizeni. 
A~ag1daki kalm ok 

<;ah~manm yiiniinii ve 
"O" <;ah~mamn ba~lad1g1 

am temsil ehnektedir. 

Deney grubu 

Qah§ma ---< 
grubu ·,1 

C)-<tll 
a-< 

Kontrol grubu 

0 

Bag1ms1z e~zamanh kontrollii -;ah~malar 

~lvanit varl 

~lvanit yokl 

@:fi~ IYanit varl 

~lvanit yokl 

Kontrolhi <;:alJ§malarda s1khkla kullarulan bir yontem, bag1ms1z e§zamanh 
kontrol grubu olu§turmaktu. Bu diizende iki grup denek vardu. Deney grubu
na (experimental group) ara§tuma konusu olan tam ya da tedavi yontemi uygu
larurken, kontrol grubuna plasebo ya da diger yontem uygularur ($ekil 5). 

Kontrol grubunun uygulanan yontemdeki farkhhk d1§mda deney grubu
na benzer olmas1 gerekir. Zaten kontrol grubunun e§zamanh olarak <;:ah§ma
ya almmasrmn amac1 budur. Hastanm ya da ara§tinorun bir hastaya uygula
nan yontemin ne oldugunu bilmesi bazen sonu<;:lann degerlendirilmesinde 
onyarg1ya yol a<;:abilir. Eger hem hastalar, hem de ara§hnCI hangi hastanm 
hangi gruba almd1g1ru bilmiyorsa, bu <;:ah§malar <;:ift-kor (double-blind) <;:ah§
malar olarak tan1mlamr. Yalmzca hastalar, kendilerine hangi yontemin uygu
land1gm1 bilmiyorlarsa, tek-k6r <;:ah§ma ad1 verilir. Hastalarm iki gruptan 
hangisine ve nasil almacag1 gruplarm benzerliginin saglanmas1 apsmdan 
<;:ok onemlidir. Hastalarm gruplara almma yontemine gore bu <;:ah§ma diize
ni ikiye aynhr: randomize <;:ah§malar ve randomize olmayan <;:ah§malar. 

Randomize <;:ah§malar, tum ara§hrma diizenleri i<;:inde en giivenilir sonu<;: 
elde edilen <;:ah§malardu. Bir <;:ah§mada deney ve kontrol gruplarmm belir
lenmesi tesadiifi degilse, randomize olmayan <;:ah§ma ad1 verilir. Bu <;:ah§ma 
diizeninde hastalarm gruplara se<;:ilmesinde, gruplarm benzerligini bozan et
kenler olabilir. 

Ornek 6' daki <;:ah§ma, randomize kontrollii <;:ah§ma diizeninde yapilm1§tlr. 

ORNEK 6 

Akut akciger tromboembolisinin tedavisinde klasik tedavi olan heparinle 
yeni bir tedavi se\'.enegi olan iirokinazm etkinliginin kar~1la~hnld1g1 bir \;ah~

mada, \;ah~maya ahnan her yeni hastaya iirokinaz m1, yoksa klasik tedavi mi ve
rilecegi yaz1-tura ile belirleniyor. Daha sonra hastalara belirli aralarla perfiizyon

ventilasyon sintigrafisi ve pulmoner anjiografi yapdarak rekanalizasyon siiresi 
saptamyor ve iki tedavi yonteminin arasmda fark olup olmad1g1 ara~hnhyor. 

ORNEK 7 

Ornek 6' daki \;ah~mada etik nedenlerle yaygm tromboembolisi olanlarda heniiz 
etkili olup olmayacag1 bilinmeyen iirokinaz yerine heparin veriliyor. Daha hafif 

klinik durumlarda ise hastaya iirokinaz m1, yoksa klasik tedavi mi verilecegi 
yaz1-tura ile belirleniyor. Daha sonra hastalara belirli aralarla perfiizyon-venti

lasyon sintigrafisi ve pulmoner anjiografi yapdarak rekanalizasyon siiresi sapta
myor ve iki tedavi yonteminin arasmda fark olup olmad1g1 ara~hnhyor. 

Ornek 7' deki <;:ah§ma diizeni, randomize olmayan <;:ah§ma diizenidir. Bu 
durumda heparin verilen grupta, altta yatan klinik durumun aguhg1 nede
niyle oliim oram daha yuksek olabilir ve bu nedenle iirokinazm etkinligini 
ger<;:ekte oldugundan daha yiiksek olarak saptanabilir. Bu nedenle, randomi
ze olmayan <;:ah§malann sonu<;:lan giivenilir olmayabilir. 

Etkili olup olmayacag1 heniiz belli olmayan yeni yontemlerin denenme
sinde gruplann belirlenmesinde randomizasyon yap1lmas1, <;:ah§manm so
nu<;:lannm saghkl1 olmas1 apsmdan <;:ok onemlidir. Ote yandan Ornek 7' de 
oldugu gibi, ciddi klinik durumlarda yeni yontemin uygulanmas1, ozellikle 
kor <;:ah§malarda, etik sorunlar dogurabilir. Bu nedenle zaman zaman yap1-
lan incelemelerde, yontemlerden birinin digerinden daha iistiin oldugu ke
sinle§irse, <;:ah§ma planlanan siireden once kesilerek, olas1 etik sorunlar on
lenmi9 olur. 



Kendi kendine kontrollii ~ah~malar 
Deney ve kontrol gruplannda farkh hastalar bulundugu zaman, randomi

zasyona ragmen, gruplar arasmda istenilen benzerlik saglanamayabilir ya da 
<;:ah9manm yapdd1g1 donemde heniiz bilinmeyen etkenler a<;:ISmdan randomi
zasyon yapdmad1g1 i<;:in, daha somaki bulgular nedeniyle randomizasyon 
yonteminin ge<;:ersiz oldugu anla9dabilir. Bu sorunun uygun bir <;:oziimii ayrn 
hastalann hem deney, hem de kontrol grubunda yer almas1 ile saglanabilir. Bu 
tiir <;:ah9malara kendi kendine kontrollii (self-control) <;:ah9malar ad1 verilir. 

Ornek 8' deki <;:ah9ma diizeni, bag1ms1z kontrollii <;:ah9ma diizenidir. Or
nek 9' da ise kendi kendine kontrollii <;:ah9ma diizeni se<;:ilmi9tir. 

ORNEK 8 

Diyetin serum kolesterol diizeyine etkisini ara§hrmak amac1yla yapdan bir 
~ah§mada poliklinige ba§vuran hastalarm yansma normal, yansma yagdan fakir 

diyet verildikten ii~ ay sonra serum kolesterol diizeyine bak1hyor. 

ORNEK9 

Diyetin serum kolesterol diizeyine etkisini ara~hrmak amac1yla yap1lan bir 
~ah§mada poliklinige ba§vuran, normal diyetle beslenen hastalarda serum ko

lesterol diizeyine bak1hyor. Daha sonra yagdan fakir diyete ba§lamyor ve ii~ ay 
sonra serum kolesterol diizeyine tekrar bak1hyor. 

Ornek 8' deki bag1ms1z kontrollii <;:ah9ma diizeninde, §i9manhk, ailesel li
pid metabolizmas1 gibi bireysel farkhhklar iyi kontrol edilmezse, gruplardan 
biri digerinden bu yonlerden farkh olabilir. Bu nedenle serum kolesterol dii
zeyine diyet d19mdaki etkenlerin etkileri i9i kan9tuabilir. Kendi kendine 
kontrollii diizende ise, her iki tiir diyetin verildigi gruplar aym hastalardan 
olu9tugu i<;:in bu sorun ortaya <;:1kmaz. "Once-soma" tipindeki bu <;:ah9ma dii
zeni, olduk<;:a s1k kullamlmaktadu. 

<;apraz ~ah~malar 
C::apraz (crossover) <;:ah9ma diizeninde, hem bag1ms1z kontrol, hem de ken

di kendine kontrol gruplan vardu. Ba9lang1<;:ta hastalar, bag1ms1z iki grup 
olu9turmak iizere ikiye aynhr. Birinci gruba ara9hrma konusu olan yontem, 
diger gruba ise plasebo ya da d iger yontem uyguland1ktan soma, bir siire ara 
verilir. Bu araya, armma donemi (washout period) denir. Daha soma birinci 
gruba plasebo, ikinci gruba asd yontem uygulamr ($ekil 6). 

<;a:~§b:a Deney grubu,. II! ·.· .. •'.. llJYamt varJ 

g -<~.·.·.~···.·· --< • .. ·· • r @. f .. ·~.·.· -<11! .... JYamt yokJ 
,A. -<II! • -<ll!JYamtvarJ 

lifc.7 II! 'C.-7 ll!J Yamt yok J 

Kontrol grubu 

0 

~ekil 6 
<;.:apraz klinik 
.;ah;;ma 
diizeni. 
A;;ag1daki 
kalmok 
.;ah;;mamn 
yi:iniinii ve "O" 
.;ah;;mamn 
ba;;lad1g1 am 
temsil 
etmektedir. 

C::apraz diizenli <;:ah9malar, sonu<;:lan olduk<;:a giivenilir ve gii<;:lii <;:ah9ma
lardu. Ancak her klinik durumda uygun olmayabilir. Ornegin iki farkh ilacm 
etkinligi kar9da9hnhrken, eger ila<;:lardan birinin, uzun siireli etkisi varsa, ilk 
once bu ilacm verildigi grupta, aradaki armma donemi yeterli olmayabilir ve 
bu gruba diger ila<;: uyguland1gmda, ilk ilacm etkisi hala devam ediyor olabi
lir. Bu nedenle armma doneminin siiresinin yeterince uzun se<;:ilmesi gerekir. 

D1~ kontrollii ~ah~malar 
Eger kontrol grubu, ba9ka bir ara9hrma grubuna aitse, ya da ara9hncmm 

daha once ba9ka bir yontem uygulad1g1 bir grupsa (historical controls), bu <;:a
h9malar, d19 (external) kontrollii <;:ah9malar olarak adlandmhr ($ekil 7). 

~I Yari1t var I 

~lvamtyokl 
Ba§ka bir pall§manm 

k~grn_b_u_ .. _____ < !!'!I Yanot var I 
~I Yan1t yok I 

0 

~ekil 7 
D1;; kontrollii 
klinik .;ah;;ma 
diizeni. A;;ag1daki 
kalmok 
.;ah;;mamn 
yoniinii ve "O" 
.;ah;;mamn 
ba;;lad1g1 am 
temsil etmektedir. 
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ORNEK 10 

Bir hastanede 2000-2003 y1llan boyunca portal hipertansiyonu olan 
18 hastaya, yeni geli§tirilmi§ olan bir cerrahi yi:intem uygulamyor. Bu yi:inte

min sonu~lan, 1996-1999 y1llannda daha i:inceki yi:intemin uyguland1g1 
35 hastadan elde edilen sonu~larla kar§Ila§hnhyor. 

Ornek 10' daki kontrol grubu, d1;; kontrol grubudur. Bu c;ah;;ma duzeninin 
en onemli sakmcas1, uygulanan yontem d1;;mdaki etkenlerin etkilerinin ne
den oldugu farkhhklard1r. Ornegin eski yontemin uyguland1g1 zamanda an
tibiyotiklerin daha az etkili oldugu ya da aradan gec;en zaman ic;inde cerra
hm deneyim kazanmas1 nedeniyle yeni cerrahi yontemi daha iyi uygulayabi
lecegi gibi nedenlerle, iki farkh yontemin kar;;ila;;tmlmasmda yeni yontem 
lehine sonw;: elde edilebilir. 

NE ZAMAN HANGi <;ALISMA DOZEN I SE<;ILMELi? 

Her c;ah;;ma duzeni her klinik durumda uygulanamaz. Bu nedenle c;ah;;
maya ba;;lamadan once amaca uygun c;ah;;ma duzenlerinden hangisinin se
c;ilecegine dogru karar vermek ic;in her c;ah;;ma duzeninin avantaj ve deza
vantajlanmn iyi bilinmesi gerekir. 
• Yeni tam ya da tedavi yontemlerinin etkisinin ara;;tmlmas1 ic;in uygun c;a

h;;ma duzeni klinik c;ah;;malardir. Klinik c;ah;;malann ic;inde de deney ·ve 
kontrol gruplannm randomize edildigi c;ah;;malar en degerli olanlandir. 
D1;; kontrol kullamlan klinik c;ah;;malarda genellikle yeni yontem ya date
davi lehine yorumlanacak sonuc;lar verir. D1;; kontrollu c;ah;;malarda, e;;
zamanh c;ah;;malara gore c;ok daha fazla oranda yeni tedavinin eski teda
vi yontemlerinden daha iyi oldugu sonucu c;ikabilir. Bu nedenle d1;; kont
rollu c;ah;;malar c;ok sakmcahdir. 

• Hastahklann neden, risk etkenleri ve prognozunu belirlemek amacma en 
uygun c;ah;;malar prospektif kohort c;ah;;malardu. Bu c;ah;;malann en 
onemli zorlugu c;ok u zun surmesi ve sonuc;larmm gee; elde edilmesidir. En 
me;;hur prospektif kohort c;ah;;ma, aterosklerotik kalp hastahgmm geli;;
mesindeki etkenlerin ele almd1g1 Framingham c;ah;;mas1du. Bu c;ah;;ma 
1948' de ba;;lam1;; ve halen devam etmektedir. 

• Risk etkeni ile hastahgm ortaya c;ikmas1 arasmda c;ok uzun sure gec;iyor
sa ya da nadir bir hastahktaki risk etkenleri ara;;tmhyorsa, retrospektif 
kohort c;ah;;malan daha yararhdu. Ancak bu c;ah;;malarda as1l ilgilenilen 

risk etkeni d1;;mda, hastahg1 etkileyen diger etkenlerin yeteri kadar denet
lenememesi sorunu vardu. 

• Retrospektif (case-control) c;ah;;malar da, retrospektif kohort c;ah;;malar gi
bi kisa si.irede ve du;;uk maliyetle tamamlamr. Her iki tip c;ah;;mada da 
amac; aymdu. Kohort c;ah;;mada c;ah;;ma ba;;lang1cmdaki tum denekler 
saghkh, ancak risk etkeni olup olmamasma gore iki gruba aynlm1;;ken, 
retrospektif c;ah;;mada hastahkl1 ve saghkl1 deneklerden olu;;mu;; iki 
gruptaki risk etkenleri retrospektif olarak kar;;1la;;tmhr. Retrospektif c;ah;;
malarda kontrol grubunun nasil sec;ildigi son derece onemlidir. 

ORNEK 11 

Mesane kanserinde nikotinin etkisinin olup olmad1g1 ara§hnhyor. Kontrol 
grubu olarak aym klinikte izlenmi§, mesane kanseri olmayan hastalar (diger 

kanserler, ashm, peptik iilser vb.) ahmyor. Tiim hastalara sigara i~me ah§kanhk
lan ile ilgili sorulan i~eren bir anket uygulamyor. Sonu~ta mesane kanseri olan

larda sigara i\;enlerin oranmm daha fazla olciugu ve nikotin ile mesane kanseri 
arasmda bir ili§ki olabilecegi i:ine siiriiliiyor. 

Ornek 11' deki c;ah;;ma ilk baki;;ta iyi duzenlenmi;; bir c;ah;;ma gibi goru
nuyor. Ancak kontrol grubuna alman hastalar arasmda ashmh ve peptik 
i.ilserli hastalann da yer ald1g1 ve bu ki;;ilerin hastahklan nedeniyle hie; si
gara ic;medikleri ya da daha az sigara ic;tikleri du;;uni.ilurse, sigara ic;enle
rin oram ac;1smdan iki grup arasmdaki farkm gerc;egi ne kadar yans1tt1g1 
ku;;kuludur. Mesane kanseri ile diger grup arasmda sigara ic;me oram ac;1-
smdan gozlenen farkin gerc;ek nedeni belki, mesane kanseri olanlarm faz
la sigara ic;mesi degil, kontrol grubundaki hastalann az sigara ic;mesidir. 
Bu durumda sigaranm mesane kanserine neden oldugunu one surmek 
hatah olacaktu. Bu nedenle retrospektif c;ah;;malara, bir de tamamen sag
hkl1 deneklerden olu;;an kontrol grubu almmas1 onerilmektedir. 

• Kesitsel c;ah;;malar ozellikle hastahk prevalansm1 belirlemek amac1yla 
kullamhr. Tamsal i;;lemler ve hastahk mekanizmalanm aydmlatmak ama
ciyla da yap1labilirler. K1sa surede sonuc;lanmas1 nedeniyle yararh olabi
lirler. Arna izlem suresinin kisa olmasmdan kaynaklanan hatalan da bir
likte ta;;ular. Ornegin kesitsel c;ah;;malann sonuc;lanna dayanarak, diyas
tolik kan basmcmm, ya;; ilerledikc;e, sistolik kan basmc1 gibi artmad1g1 go
ru;;u hakimdir. Ancak Framingham c;ah;;masmm sonuc;lan bunun boyle 
olmad1gm1 ortaya koymu;;tur. c;:unku ya;;1 ilerledikc;e diyastolik kan ba-
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smc1 artan ki~ilerde oliim luz1 daha yiiksek oldugu ic;in, sag kalanlarm or
talama diyastolik kan basmc1 degi§memektedir. Kesitsel c;ah§malarla, bu 
tip onyarg1h sonuc;lara vanlabilecegi gozden uzak tutulmamahdir. 
Basmda s1k s1k gordiigiimiiz kamuoyu ara§hrmalan da kesitsel c;ah§ma
lardir. Ozellikle bu c;ah§malardaki sorunlardan biri de c;ah~ma grubuna 
almanlann bir k1smmm c;ah§maya kahlmamalandir. 

ORNEK 12 

Bir ara§hrmada "Se~imde hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusuna 
· "A partisi" diyenlerin oram %45, "B partisi" diyenlerin oram %33 ve yamt 

vermeyenlerin oram %22 olarak saptamyor. Buna dayanarak, se~imi A parti
sinin rahathkla kazanacag1 one siiriiliiyor. 

Ornek 12' deki kamuoyu ara§hrmasmda, eger B partisine sempati duyan, 
ama heniiz karars1z olan ki§iler c;ogunluktaysa, yarnt vermeyen %22'lik 
grup, yarnt veren gruba benzer degildir. Bu grubun hepsi 15 giin sonraki 
bir ara§hrmada B partisi lehine fikir degi~tirirlerse, A partisinin orarn 
%45, B partisinin orarn %55 olacakhr. 

Sonuc; olarak, amaca uygun c;ah§ma diizeninin sec;iminin kritik onemi 
vardir. Bu sec;imi yaparken, ara§hnlacak konunun ozellikleri, zaman, para ve 
personel olanaklan gibi etkenler gozoniine almmahdir. Aksi takdirde hatah 
planlanmI§ c;ah~malardan elde edilecek sonuc;lann giivenilirligi azalacag1 gi
bi, bu c;ah§malann emek ve para kayb1 sakmcalanrn da birlikte getirir. 

boliim2 

Ornekleme 
Basit rastge/e ornekleme 
Sistematik ornekleme 
Tabakali ornekleme 
Kume tipi ornekleme 

Randomizasyon 
Tabakah analiz 

ORNEKLEME VE 
RANDOM.iZASYON 

Sonu~!ann prognostik etkene gore standardizasyonu 
Kontrol degi~ken!erinin etkilerinin antddtgt istatistik modeller 
Prognostik etken denetim yontem!erinin kar~1/a~tmlmas1 

Ara§hrmarnn amac1, bir gruptaki gozlemlerden topluma genelleme yapa
bilmektir. Ornegin yeni bir antihipertansif ilacm etkinligini tiim hipertansifler
de denemek olas1 degildir. Bu amac;la yapdan bir ara§hrmada bir grup hiper
tansif hasta iizerinde bu ilacm etkisi denenir ve sonw;lar genellenir; yani "bu 
ilac; hipertansif hastalarda kan basmcm1 dii§iirmede etkilidir (ya da degildir)" 
denir. C::ah§maya alman deneklerin olu§turdugu gruba orneklem (sample), bu 
grubun temsil ettigi topluma evren (population) ad1 verilir. Yukandaki ornekte 
c;ah§maya alman hipertansif hastalar orneklemi olu~turmaktadirlar. Bu c;ah§
marnn temsil ettigi evren ise tiim hipertansif hastalardu. Bir c;ahi?manm sonuc;
lan, yalrnz c;ali§ma ornekleminin temsil ettigi evrene genellenebilir. 

ORNEKLEME 

Bir yd boyunca Ankara' da hastaneye ya tan hastalarm tarnlara gore dag1-
hmm1 ogrenmek istiyorsak, en dogru sonuc; tiim hastane kay1tlarmm toplan
masmdan elde edilir. "Tiim hastane kay1tlan" evreni olu§turur. Arna tiim ev
reni bir c;ah§maya almak zaman ve para ac;1smdan altmdan kalkdabilecek bir 
~ey degildir. 0 nedenle tiim evreni temsil eden bir grup ahp, orneklem olu§
turmak ve bu orneklemdeki deneklerin verilerini evrene ekstrapole etmek 
daha ekonomik olur. Bunun dogru olabilmesi ic;in orneklemin evreni dogru 
temsil etmesi gerekir. Bu nedenle orneklemdeki deneklerin evrenden rastge-


