
Akış planı 

•  Kanıt nedir? 

•  Meta-analiz Nedir? 

•  Neden meta-analiz? 

•  Olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? 

•  Nasıl hazırlanır? 



Kanıt nedir? 

 
 

Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği  

konusunda kanaat verici belge, delil, iz. 

 
 

http://www.tdk.gov.tr/TR 



Meta 
analiz 

Randomize 
kontrollü çalışma 

Kohort çalışma 

Olgu-kontrol çalışma 

Olgu raporu 

“Editorial”, klinik görüş, vd 

Hayvan verileri, in vitro çalışma, vd 

Kanıt 
piramidi 



Analizler  

•  Primer analiz: bir hipotezin doğruluğunu test 
eden tek çalışma değerlendirmesi 

•  Sekonder analiz: tek çalışmanın verilerinin 
yeniden farklı istatistiksel yöntemlerle yada aynı 
verilerle farklı hipotezi değerlendirilmesi 

•  Meta-analiz: ortak hipotezi test eden birden fazla 
çalışma verilerinin istatistiksel olarak 
değerlendirilmesi  



Meta-analiz 

•  Araştırmaların kantitatif yöntemle analiz 
yapılması yöntemidir. 

•  En değerli kanıt olarak kabul edilir 
•  Aynı varsayımı test eden farklı çalışmaların 

bir arada değerlendirilerek, belli bir etkinin 
olup olmadığının incelenmesidir 

•  Meta- analiz yoluyla daha önce 
araştırmalarda elde edilemeyen kanıtların 
araştırılmasıdır 



Neden yapılır? 

1. Örnek büyüklüğünü arttırmak suretiyle istatistiki 
anlamlılığı artırmak, 

2. Belirli bir konuda yapılmış, birbirinden bağımsız 
birden çok çalışmanın sonuçları birbirine uygun 
düşmediği zaman belirsizlik hakkında karar vermek, 

3. Etki derecesinin “effect size” tahminlerini 
 geliştirmek, 

4. Çalışmanın başında düşünülmeyen sorulara 
 yanıt bulmak. 
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Tarih  

•  Araştırma alanında en önemli sorun: Yetersiz 
örnkelem büyüklüğüne sahip binlerce çalışma 
var. 

•  Meta analizler 1977 yılında Smith ve Glass’ın 
yayınları ile önem kazandı. 





Neden meta-analiz? 

•  Geleneksel testler değerlendirmeyi istatistik 
veriler üzerinden yapar 

•  İstatistiksel veriler üzerinden değerlendirme 
–  Örneklem büyüklüğü ile ilişkilidir 



Meta-analizin güçlü yönleri 

•  Bir protokol altında araştırma verileri 
toplanarak bias engellenebilir 

•  Sunulan bulgular standart derlemeden farklı 
ve daha çok yönlü 

•  Benzer çalışmalar arasında fark edilmemiş 
verileri saptanabilir 

•  Çalışmalardan fazla yorumlar çıkarılmasını 
engellenir 

•  Çok sayıda çalışma bir arada değerlendirilir 



Meta-analizin zayıf yönleri 

•  Yoğun uğraş gerektirir 
•  Araştırmalar arasındaki kantitatif değerleri  

mekanik olarak yakalama çalışması her 
zaman mümkün olmayabilir 

•  “Elmalar ile armutlar” 
•  Bir çok meta analiz uygunsuz bulunmuş 

çalışmaları da içermek zorunda kalmıştır 



Meta-analizin zayıf yönleri 

•  Biasın engellenmesi 
–  Negatif bulgular zaten yayınlanmıyor 
–  Yayınlananlara da bazen arama motorlarından 

ulaşmak mümkün değil  
•  Temelde bağlantılı ancak farklı çalışmaların 

birlikte değerlendirilmesi  



Meta-analizin özellikleri 

1.  Teorik olmaktan çok ampiriktir 
2.  Kantitatif sonuç sağlar 
3.  Aynı yapıda benzer çalışmaları 

değerlendirir 
4.  Veriler karşılaştırılabilir istatistiksel 

yöntemlerle değerlendirilir 
5.  Aynı sonuçlar tekrar elde edilebilir 



Meta-analiz hazırlama süreci 

1.  Sorun tanımlanması 
2.  Çalışmaya dahil etme ölçütlerinin belirlelenmesi 
3.  Katılabilecek tüm çalışmaları toplanması 
4.  Her çalışmanın yöntem ve gereçlerini gözden 

geçirilmesi 
5.  Her bir çalışmanın sonuçlarını standart şekle sokup 

özetlenmesi 
6.  İstatistik analiz yapılması 
7.  Çalışmalar arasındaki varyasyonun değerlendirilmsei 
8.  Bulguların düzenlenme, yorumlanma ve yayınlanması 

        Elwood, 2003 



Meta-analizi Hangi Tür Çalışmalara 
Uygulanabilir? 

Herhangi bir türdeki niceliksel çalışmalara 
uygulanabilir:  

•  Kontrollü klinik çalışmalar 
•  Yarı deneyler 
•  Gözlemsel çalışmalar  

–  kohort, 
–  vaka-kontrol 
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Çalışmaların dahil edilmesi 

•  Çalışmaları bulmak amacı ile kullanılan ana 
kaynaklar 
–  Bilgisayardaki arama motorları 

•  Hızla değişir 
•  Tek motor genelde yeterli olmaz 
•  Anahtar kelime çok önemlidir 

–  Kütüphane 
–  Tezler 
–  Konferans – kongre kitapları 
–  Devlet raporları 
–  Bibliografiler 



Çalışma seçimi 

•  Çalışmaların  kalitesi 
•  Çalışmaya alınma ve çıkarılma kriterleri 

–  Yıl 
–  Çalışma dizaynı 
–  Dergi seçimi 
–  Dil,  
–  Ülke seçimi 
–  Anahtar kelime  
 

 



Çalışma seçimi 

•  Sonuç ölçütlerinin belirlenmesi 
•  Veri sunumundaki farklılıkları, değerlendirme 

yöntemlerinin tanımlanması 
•  İstatistiksel değerlendirme 
•  Heterojenite  
•  Bias  



Heterojenite nedenleri 

•  Çok sayıda farklı tedavi rejimleri içeren 
çalışmaların karşılaştırılması 

•  Desen farklılıkları 
•  Hasta uyum farklılıkları 
•  Sonuç değerlendirme ölçütlerinin farklılığı 



Heterojenite sebepleri 

•  Hasta özelliklerinin farklılığı 
•  Hasta özelliklerinde belirtilmeyen farklılıklar 
•  Takip farklılıkları 
•  Şans  
•  Sahte etkiler 
 



Meta-analiz yayınlanırken 

– Çalışma kriterleri 
– Ölçüm ve sonuçlandırma ölçütleri  
– Bias 

• Yayın 
• Dil 

– Heterojenite 
– Kalite ölçütü 



Meta-analiz kontrol listesi  
(CONSORT) 



Kalite kontrol 
The QUORUM Statement:  Quality of Reporting of Meta-
analyses 
 



Kullanılan testler 
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Açıkel C. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2009 



Meta-analize dahil edilen çalışmalarda homojenitenin  
gösterimi 
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Odds Ratio (effect size) 
 

•  Meta-analizin anahtar kelimesi 
•  Çalışmalar arasında bulguları standardize 

ederek karşılaştırılabilirliği konusunda bilgi 
verir 

•  Bağımlı değişkendir 



Odds Ratio 

Başarılı	   başarısız	  

Tedavi	   a	   b	  

kontrol	   c	   d	  

Odds:      tedavi : a/b, kontrol: c/d 
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Başarılı	   başarısız	  
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kontrol	   c	   d	  



FUNNEL PLOT 

  



Milo G. Cochrane database of systematic reviews 
2005;2: CD004682 



Cochrane Collaboration  
bias risk grafiği 

http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/cochrane/handbook/whgdata/whlstt0.htm 

? 



Cochrane	  Collabora.on	  	  
bias	  risk	  özetleme	  şeması	  

	  
•  Selec.on	  
•  Peformance	  
•  Detec.on	  
•  A>ri.on	  
•  Repor.ng	  

http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/cochrane/handbook/whgdata/whlstt0.htm 



Luters M, Cochrane database of systematic reviews, 2002;3: 
CD001535 



Metaanalizin cevap vermesi gereken sourular 

1.  Çalışmalar nasıl bulunmuştur? 
2.  Çalışmalar nasıl seçilmiştir? 
3.  Çalışmaların ayırıcı yönleri, meta-analizini haklı 

çıkarmak için yeterince benzer midir? 
4.   Çalışmalar ne kadar iyi dizayn edilmiş ve 

uygulanmıştır? 
5.  Çalışmaların bulguları, onları birleştirmeyi haklı 

çıkarmak için yeterince tutarlımıdır? 
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