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Meta Analizine Giren Çalışmaların
Homojen Olduğu Durumlarda
Binary Etki Büyüklüklerinin
Örneklem Büyüklüğünden ve
Tedavi Etkinliği Oranlarından

Etkilenme Durumları: Bir Ön Çalışma

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Bu çalışmanın amacı, meta analizine giren çalışmaların homojen olduğu durumlarda gruplardaki
örneklem sayısının ve tedavi etkinliği oranının; OR, RR, ARR ve NNT ve bu etki büyüklüklerine ait %95 güven
aralıkları üzerine etkisini araştırmaktır. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr::  Bu çalışma ile hem tedavi hem de kontrol grubu için
tedavi etkinliğinin her iki grupta birbirine eşit olduğu tüm kombinasyonlar (0.05; 0.10; 0.20; 0.50; 0.80; 0.90 ve
0.95) göz önünde bulundurularak MINITAB paket programında örneklem büyüklükleri eşit ve 10, 30, 50, 100, 200
ve 500 için ve meta analizine dahil edilen çalışma sayısı 3, 5, 10 ve 20 olacak şekilde binomiyal dağılım gösteren
rasgele sayılar üretilmiştir. 7 farklı etkinlik oranı ve 6 farklı örneklem büyüklüğü için toplam 140 kombinasyon
denemesi yapılmıştır. Üretilen sayılardan yararlanarak OR, RR, ARR ve NNT değerleri ile bunlara ait %95 güven
aralıkları hesaplanmıştır. Bu işlem 1000 kez tekrar edilmiştir. BBuullgguullaarr::  RR’in %95 güven aralıkları değerleri
örneklem genişliğinden ve tedavi etkinliği değerlerinden etkilenmektedir. Tedavi etkinliği değeri arttıkça RR’nin
güven aralığı giderek daralmakta ve en dar aralık tedavi etkinliğinin 0.95 olduğu durumda gözlenmektedir. OR’nin
güven aralıkları 0.50’ye kadar bir düşüş ardından bir artış gözlenmiş ve en dar aralık tedavi etkinliğinin 0.50
olduğu durumda karşılaşılmıştır. ARR’de en geniş güven aralığı 0.50 tedavi etkinliğinde gerçekleşmektedir.
NNT’de ise literatürde bildirilen problemler oldukça açık olarak gözlenmektedir. SSoonnuuçç::  Meta analiz
çalışmalarında etki büyüklükleri kullanılarak çalışmaların birleştirilmesinde ideal etki büyüklüğü seçilirken
çalışmanın tedavi etkinliği oranın da göz önüne alınması önerilmektedir. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Meta analizi; göreli orantı; göreli risk oranı; atfedilen risk; tedaviye gerekli sayı

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  The aim of this study, to investigate the effect of groups sample sizes and effect treatment
rates on OR, RR, ARR and NNT and 95% confidence intervals of this effect size, in the case of studies into meta-
analysis are homogeneous. Material and methods: With this study, binomial distributed random numbers were
produced as number of studies included in meta-analysis to be 3, 5, 10 and 20, in the sample size equal, for 10,
30, 50, 100, 200 and 500, and considering all combinations (0.05, 0.10, 0.20, 0.50, 0.80, 0.90 and 0.95) which treat-
ment efficacy is equal in both treatment and placebo groups, using MINITAB software package. Total 140 com-
binations for seven different treatment effects and four different sample sizes simulations were repeated (trials
were combined). OR, RR, ARR and NNT values and 95% confidence intervals of these values were calculated with
generated numbers. This process was repeated 1000 times. Results: 95% confidence interval values of RR are af-
fected by sample size and treatment effects. Treatment effects increases with confidence intervals for RR de-
creasing and the narrow range observed in the case of 95% for treatment effect.  It’s observed a decrease to %50,
then an increase in confidence intervals for OR and the narrow range observed with the situation of 50% for
treatment effect. Largest confidence intervals for ARR were observed in the case of 50% for treatment effect.
Problems, reported in the literature, were observed very clear in NNT.
Conclusion: Treatment efficient rate is proposed to be taken into consideration when selecting the ideal effect size
in combining the studies using effect size in meta-analysis studies.

KKeeyy  WWoorrddss::  Meta analysis; odds ratio; relative risk ratio; absolute risk reduction; number needed to treat
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t ki bü yük lü ğü, me ta ana li zi nin te mel ko nu -
su olup, te o ri si ilk ola rak 1977 yı lın da Co -
hen ta ra fın dan ge liş ti ril miş tir. Et ki

bü yük lü ğü ve ya et ki ge niş li ği (te da vi et ki si, tre at -
ment ef fect) ge nel lik le iki de ğiş ken ara sın da ki iliş -
ki mik ta rı ve ya iki grup ara sın da ki fark lı lı ğın
mik ta rı ola rak kul la nı lan bir in deks de ğe ri dir. Me -
ta ana li zin de ça lış ma ya da hil edi len her bir ça lış ma
sa yı sal ola rak bir leş ti ril me den ön ce ça lış ma la rın
her bi ri için so nuç de ğiş ke ni ne ait öl çüm le rin (et -
ki bü yük lük le ri nin) he sap lan ma sı ge rek mek te dir.1,2

Et ki bü yük lük le ri ve ri nin bi çi mi ne gö re de ği -
şik lik gös ter mek te dir. k ça lış ma ya ait me ta ana li zi
de ğer len di ri lir ken, me ta ana li zi ne da hil edi len her
bir ça lış ma nın so nuç de ğiş ke ni bi nary ya pı da ise
yay gın kul la nı lan et ki bü yük lük le ri re la tif risk
(RR), odds ora nı (OR), at fe di len risk (risk fark lı lı -
ğı, ARR) ve te da vi ye ge rek li sa yı (NNT) özet is ta -
tis tik le ri dir.3

Özet is ta tis tik le ri (OR, RR, ARR ve NNT) yo-
rum la nır ken araş tır ma da ki kul la nım amaç la rı dik-
ka te alın ma lı dır. RR iki in si dan sın ora nı ol ma sı
özel li ği ile da ha çok ko hort ça lış ma la rı için kul la -
nıl mak ta dır. Risk al tın da ki grup ta has ta lık in si dan -
sı art tık ça RR de ğe ri 1’in üze rin de de ğer
al mak ta dır. Bu nun ya nın da ran do mi ze kon trol lü
kli nik de ne me ler de te da vi et kin li ği kar şı laş tır ma -
la rın da 1’den bü yük RR de ğer le ri te da vi nin kon t-
rol gru bu na gö re et kin ol du ğu du rum lar da or ta ya
çık mak ta dır. An cak te da vi et kin li ğin de üze rin de
du ru lan de ğiş ken te da vi ba şa rı sı ye ri ne te da vi ba şa-
rı sız lı ğı ise ya ni ölüm, nük set me ve yan et ki gi bi
olum suz du rum lar da 1’den kü çük RR de ğe ri te da -
vi et kin li ği ni gös ter mek te dir. Yo rum la ma da bu yön
de ği şik li ği so run ya rat maz iken RR’nin %95 gü ven
ara lı ğı nın si met rik ol ma ma sı RR’nin olum lu ya da
olum suz du rum lar için or tak kul la nı mı nı sı nır lan -
dır mak ta dır. OR ise va ka-kon trol ve ke sit sel ça lış -
ma lar da yay gın ola rak kul la nı lan et ki
bü yük lü ğü dür. RR’nin ak si ne OR si met rik bir gü -
ven ara lı ğı na sa hip tir. An cak RR ye ri ne kul la nıl dı -
ğın da RR’den her za man da ha bü yük tah min ler
ver mek te dir.1-4 Bu tah min le rin po pu las yon et ki bü-
yük lü ğün den et ki len me du rum la rı ise he nüz araş-
tı rıl ma mış bir ko nu dur. 

Bu ça lış ma nın ama cı, me ta ana li zi ne gi ren ça-
lış ma la rın ho mo jen ol du ğu du rum da, me ta ana li zi -
ne da hil edi len ça lış ma sa yı sı nın (k), grup lar da ki
ör nek lem sa yı sı nın ve te da vi et kin li ği ora nı nın, et -
ki bü yük lük le ri ve bu et ki bü yük lük le ri ne ait %95
gü ven ara lık la rı üze ri ne et ki si ni araş tır mak tır. Me -
ta ana li zi ne gi ren ça lış ma la rın ho mo jen ol du ğu du-
rum da, ça lış ma la rın her bi ri nin tem sil et ti ği
po pu las yon lar da te da vi et kin li ği nin or tak ve tek bir
de ğe re eşit ol du ğu sa bit et ki mo de li kul la nıl mış -
tır.

Ka nı ta da ya lı tıp kap sa mın da ran do mi ze kon t-
rol lü ça lış ma la rın me ta ana li zin de grup la rın te da -
vi et kin li ği ba kı mın dan kar şı laş tır ma la rın da
yay gın kul la nı mı ne de niy le π de ğer le ri bu ça lış -
ma da te da vi et kin li ği ora nı ola rak ad lan dı rıl mış -
tır.5 Te da vi ve kon trol grup la rı nın ay nı
po pu las yon dan alın dı ğı şek lin de ku ru lan Ho hi po -
te zi nin doğ ru ol du ğu ko şu lu al tın da π pa ra met re -
si nin ala bi le ce ği fark lı de ğer le rin (0.05, 0.10, 0.20,
0.50, 0.80, 0.90 ve 0.95) me ta ana li zi so nu cun da el -
de edi len kla sik et ki bü yük lük le ri üze ri ne et ki si
araş tı rıl mış tır. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Sİ MÜ LAS YON ÇA LIŞ MA SI

Bu ça lış ma ile me ta ana li zi ne da hil edi len ça lış ma -
la rın ho mo jen ol du ğu du rum lar da te da vi ve kon t-
rol gru bun da ki ör nek lem sa yı sı nın ve te da vi
et kin lik ora nı nın et ki bü yük lük le ri ve %95 gü ven
ara lık la rı üze ri ne et ki si ni araş tır mak üze re bir si-
mü las yon ça lış ma sı ya pıl mış tır. Bu amaç la hem te-
da vi hem de kon trol gru bu için te da vi et kin li ği
ora nı nın her iki grup ta bir bi ri ne eşit ol du ğu ba zı
kom bi nas yon lar (0.05, 0.10, 0.20, 0.50, 0.80, 0.90
ve 0.95) göz önün de bu lun du ru la rak MI NI TAB
15.0 pa ket prog ra mın da ör nek lem bü yük lük le ri eşit
ol mak üze re bi no mi yal da ğı lım gös te ren ras ge le sa-
yı lar üre til miş tir. 7 fark lı te da vi et kin li ği ora nı ve 6
fark lı ör nek lem bü yük lü ğü (10, 30, 50, 100, 200 ve
500) için top lam 84 fark lı kom bi nas yon için ve ri
üre til miş tir. Ex cel prog ra mın da ya zı lan bir mak ro
yar dı mıy la, üre ti len ve ri le rin OR, RR, ARR ve
NNT de ğer le ri ile bun la ra ait %95 gü ven ara lık la rı
he sap lan mış tır.2,3,6,7
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Her bir grup ta de nek sa yı la rı eşit ol mak üze re
ve de nek sa yı la rı 10, 30, 50, 100, 200 ve 500 için 3
fark lı ça lış ma nın me ta ana li zi ne da hil edil di ği du-
rum lar için si mü las yon lar ya pıl mış tır. Grup sa yı -

sın da ki ar tı şın grup lar da ki de nek sa yı la rı ile iliş ki -
si ni da ha iyi or ta ya ko ya bil mek ama cıy la, me ta
ana li zi ne gi ren ça lış ma sa yı sı 5, 10 ve 20 ol du ğu du-
rum lar için her bir grup ta ör nek lem bü yük lü ğü eşit
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ππT=ππC nT = nC N OR Fixed [%95 CI] RR Fixed [%95 CI] ARR Fixed [%95 CI] NNT Fixed [%95 CI]

0.05 10 60 1.25 ±  0.85 [0.20-8.22] 1.20 ± 0.72 [0.22-6.82] 0.04 ± 0.04 [-0.10-0.19] 7722.17± 8.70 [-28.75-5.70]

30 180 1.25 ± 0.88 [0.32-5.06] 1.22 ± 0.81 [0.33-4.64] 0.03 ± 0.02 [-0.04-0.09] 48.86 ± 29.03 [-14.66-11.53]

50 300 1.15 ± 0.67 [0.39-3.45] 1.13 ± 0.63 [0.40-3.24] 0.02 ± 0.02 [-0.03-0.07] 70.11 ± 47.66 [-94.73-15.15]

100 600 1.10 ± 0.43 [0.51-2.36] 1.09 ± 0.40 [0.53-2.26] 0.01 ± 0.01 [-0.02-0.05] 111.29 ± 88.14 [-52.17-21.84]

200 1200 1.03 ± 0.28 [0.61-1.75] 1.03  ± 0.26 [0.62-1.70] 0.01 ± 0.01 [-0.01-0.03] 185.69 ± 173.16  [-89.95-30.43]

500 3000 1.01 ± 0.17 [0.73-1.40 ] 1.01 ± 0.16 [0.74-1.38 ] 0.01 ± 0.00 [-0.01-0.02] 298.97 ± 340.82  [-225.68-47.19]

0.10 10 60 1.26 ±  0.98 [0.25-6.44] 1.19 ± 0.79 [0.29-5.08] 0.06 ± 0.05 [-0.11-0.23] 18.65 ± 9.43 [-90.67-4.62]

30 180 1.16 ± 0.69 [0.42-3.26] 1.13 ±  0.60 [0.45-2.89] 0.03 ± 0.03 [-0.05-0.12] 41.37 ± 28.97 [100.3-8.69]

50 300 1.09 ± 0.49  [0.50-2.38] 1.07 ± 0.43 [0.53-2.18] 0.03 ± 0.02 [-0.04-0.10] 55.32 ± 43.90  [-21.03-11.06]

100 600 1.03 ± 0.29 [0.60-1.77] 1.03  ± 0.26 [0.63-1.67] 0.02 ± 0.01 [-0.03-0.07] 92.65 ± 85.03 [-38.67-15.59]

200 1200 1.02 ± 0.20 [0.70-1.49] 1.01 ± 0.18 [0.72-1.43] 0.01 ± 0.01 [-0.02-0.05] 133.84 ± 144.77 [-7.76-21.77]

500 3000 1.01 ± 0.12 [0.79-1.28] 1.01 ± 0.11 [0.81-1.25] 0.01 ± 0.01 [-0.01-0.03] 254.89 ± 325.27 [-41.64-34.67]

0.20 10 60 1.22 ±0.93 [0.33-4.62] 1.13 ± 0.67 [0.4-3.34] 0.08 ± 0.06 [-0.12-0.29] 15.04 ± 9.17 [-8.58-3.68]

30 180 1.10 ± 0.46 [0.52-2.31] 1.06 ±  0.35 [0.59-1.94] 0.05 ±  0.04 [-0.07-0.16] 33.96 ± 26.97 [-11.28-6.42]

50 300 1.07 ± 0.34 [0.60-1.90] 1.05 ± 0.27 [0.66-1.66] 0.04 ± 0.03 [-0.05-0.13] 43.45 ± 39.99  [-9.20-8.11]

100 600 1.02  ± 0.21 [0.68-1.52] 1.01 ± 0.17 [0.73-1.40] 0.03 ± 0.02 [-0.04-0.09] 75.34 ± 78.68 [0.20-11.62]

200 1200 1.02 ± 0.15 [0.76-1.35] 1.01 ± 0.12 [0.81-1.27] 0.02 ± 0.01 [-0.03-0.06] 114.75 ± 140.78 [55.39-16.31]

500 3000 1.00 ± 0.09 [0.84-1.20] 1.00 ± 0.07 [0.87-1.16] 0.01 ± 0.01 [-0.02-0.04] 196.61 ± 279.76 [-55.57-25.76]

0.50 10 60 1.16 ± 0.68 [0.41-3.25] 1.04 ± 0.30 [0.62-1.75] 0.11 ±  0.08 [-0.14-0.35] 13.37 ± 9.27 [-9.92-2.95]

30 180 1.07 ± 0.35 [0.60-1.93] 1.02 ±0.17 [0.76-1.37] 0.06 ± 0.05 [-0.08-0.21] 28.48 ± 26.05 [-79.00-5.03]

50 300 1.02 ± 0.24 [0.64-1.60] 1.00 ± 0.12 [0.80-1.26] 0.05 ± 0.03 [-0.07-0.16] 41.33 ±  41.35 [-6.00-6.57]

100 600 1.01  ± 0.17 [0.74-1.40] 1.00 ± 0.08 [0.86-1.18] 0.03 ± 0.03 [-0.05-0.11] 62.54 ± 71.79 [4.71-9.25]

200 1200 1.00 ± 0.12 [0.80-1.26] 1.00 ± 0.06 [0.89-1.12] 0.02 ± 0.02 [-0.03-0.08] 100.37 ± 135.58  [-9.67-13.02]

500 3000 1.00  ± 0.07 [0.87-1.16] 1.00  ± 0.04 [0.93-1.07] 0.01 ± 0.01 [-0.02-0.05] 161.35 ± 251.05 [-35.17-20.66]

0.80 10 60 1.24 ± 0.92 [0.35-4.95] 1.02 ± 0.14 [0.78-1.32] 0.08 ± 0.06 [-0.12-0.29] 15.06 ± 9.25 [-8.88-3.69]

30 180 1.08 ± 0.44 [0.51-2.28] 1.00 ± 0.08 [0.87-1.16] 0.05 ± 0.04 [-0.07-0.16] 33.98 ± 27.58 [-6.21-6.38]

50 300 1.05 ± 0.32 [0.59-1.86] 1.00 ± 0.06 [0.89-1.12] 0.04 ± 0.03 [-0.05-0.13] 47.28  ± 43.33 [-13.18-8.23]

100 600 1.03 ± 0.21 [0.69-1.54] 1.00 ± 0.04 [0.93-1.09] 0.03 ± 0.02 [-0.04-0.09] 74.87 ± 78.53 [-27.11-11.66]

200 1200 1.01 ± 0.14 [0.76-1.34] 1.00 ± 0.03 [0.95-1.06] 0.02 ± 0.01 [-0.03-0.06] 119.74 ± 143.04 [-50.86-16.55]

500 3000 1.01 ± 0.09 [0.84-1.21] 1.00 ± 0.02  [0.97-1.04] 0.01 ± 0.01 [-0.02-0.04] 217.09 ± 309.28 [-32.23-25.97]

0.90 10 60 1.26 ±  0.97 [0.25-6.55] 1.00 ± 0.09 [0.82-1.22] 0.06 ± 0.05 [-0.11-0.23] 18.68 ± 10.13 [-72.52-4.64]

30 180 1.15 ± 0.59 [0.42-3.17] 1.00 ± 0.05 [0.91-1.11] 0.03 ± 0.03 [-0.05-0.12] 40.75 ± 27.93 [0.28-8.57]

50 300 1.09 ± 0.47 [0.50-2.38] 1.00  ± 0.04 [0.93-1.08] 0.03 ± 0.02 [-0.04-0.10] 56.54 ± 44.93  [-17.51 -11.03]

100 600 1.02 ± 0.29 [0.60-1.76] 1.00 ± 0.03 [0.95-1.05] 0.02  ± 0.02 [-0.03-0.07] 92.89 ± 85.94 [-33.08-15.53]

200 1200 1.03 ± 0.21 [0.71-1.51] 1.00 ± 0.02 [0.96-1.04] 0.01 ± 0.01 [-0.02-0.05] 140.58 ± 155.56 [-69.49-21.75]

500 3000 1.00 ± 0.12 [0.79-1.27] 1.00 ± 0.01 [0.98-1.02] 0.01 ± 0.01 [-0.01-0.03] 254.43 ± 325.21 [2.89-34.48]

0.95 10 60 1.24 ±  0.86 [0.20-8.15] 1.00 ± 0.06 [0.85-1.18] 0.04 ± 0.04 [-0.10-0.19] 21.80 ± 9.28 [-37.58-5.59]

30 180 1.24 ±  0.91[0.32-4.99] 1.00 ± 0.04 [0.93-1.07] 0.03 ± 0.02 [-0.04-0.09] 47.68 ± 28.04 [3.86-11.38]

50 300 1.15 ± 0.70 [0.39-3.49] 1.00 ± 0.03 [0.95-1.05] 0.02 ± 0.02  [-0.03-0.07] 69.25 ± 46.38 [-99.09-15.21]

100 600 1.07 ± 0.44 [0.50-2.30] 1.00 ± 0.02 [0.96-1.04] 0.01 ± 0.01 [-0.02-0.05] 115.34 ± 89.04 [-41.49-21.78]

200 1200 1.03 ±0.28 [0.61-1.75] 1.00 ± 0.01 [0.97-1.03] 0.01 ± 0.01 [-0.01-0.03] 180.65 ± 171.31 [-82.81-30.37]

500 3000 1.01 ±0.17 [0.73-1.41] 1.00 ±0.01 [0.98-1.02] 0.01 ± 0.00 [-0.01-0.02] 319.67 ±  354.99 [-88.54-47.96]

TABLO 1: k=3 için homojen durumlara ait etki büyüklüklerinin ortalama ve standart sapma değerleri ile 
%95 güven aralıkları.



ve de nek sa yı la rı 50 ve 500 olan de ne me ler için de
ana liz ler ger çek leş ti ril miş tir. Tüm iş lem ler 1000
kez tek rar edil miş tir.

BULGULAR
Hem te da vi gru bun da hem de kon trol gru bun da te-
da vi et kin lik oran la rı na ve ör nek lem bü yük lük le -

ri ne gö re me ta ana li zi ne da hil edi len ça lış ma sa yı -
sı 3 ol du ğun da et ki bü yük lük le ri nin bek le nen de-
ğer le ri ve %95 gü ven ara lık la rı Tab lo 1’de, gra fik sel
ola rak da Şekil 1-4’de ve ril miş tir. Me ta ana li zi ne
da hil edi len ça lış ma sa yı sı 5 ol du ğun da et ki bü yük-
lük le ri ne ait or ta la ma ve stan dart sap ma de ğer le ri
ile %95 gü ven ara lık la rı Tab lo 2’de, gra fik sel gös te-
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ŞEKİL 1: Farklı örneklem büyüklüklerinde ve farklı tedavi etkinliklerinde elde edilen OR ve % 95 Güven aralıkları (k=3).



rim le ri ise Şekil 5-8’de ve ril miş tir. Me ta ana li zi ne
da hil edi len ça lış ma sa yı sı 10 ol du ğun da ise et ki bü-
yük lük le ri ne ait or ta la ma ve stan dart sap ma de ğer -
le ri ile %95 gü ven ara lık la rı Tab lo 3’de, gra fik sel
gös te rim le ri ise Şekil 9-12’de ve ril miş tir. Me ta ana-
li zi ne da hil edi len ça lış ma sa yı sı 20 ol du ğun da ise
et ki bü yük lük le ri ne ait or ta la ma ve stan dart sap ma

de ğer le ri ile %95 gü ven ara lık la rı Tab lo 4’de, gra-
fik sel gös te rim le ri ise Şekil 13-16’da ve ril miş tir.

OR de ğer le ri in ce len di ğin de, me ta ana li zi ne
da hil edi len ça lış ma sa yı sı 3 iken, nT = nC =10, 30,
50, 100 ve 200 için π de ğe ri 0.05’den 0.50’ye ka dar
bir dü şüş gös te rir ken, 0.50’den son ra tek rar bir ar -
tış gös ter mek te dir (Tab lo 1). Me ta ana li zi ne da hil
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ŞEKİL 2: Farklı örneklem büyüklüklerinde ve farklı tedavi etkinliklerinde elde edilen RR ve % 95 Güven aralıkları (k=3).



edi len ça lış ma sa yı sı 5, 10 ve 20 ol du ğun da da ben-
zer du rum la kar şı la şıl mak ta dır (Tab lo 2-4). nT = nC
=500’de ise me ta ana li zi ne da hil edi len ça lış ma sa-
yı sı ne olur sa ol sun, OR de ğe ri 1’e ol duk ça ya kın
hat ta tüm π de ğer le rin de ne re dey se 1 de ğe ri göz-

len mek te dir (Tab lo1-4). Gü ven ara lık la rı in ce len -
di ğin de ise tüm ör nek lem sa yı la rı için 0.50’ye ka dar
bir da ral ma göz len mek te iken te da vi et kin lik ora -
nı 0.50’nin üze ri ne çık tı ğın da gü ven ara lı ğı nın ge-
niş le di ği fark edil mek te dir. En dar ara lık te da vi
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ŞEKİL 3: Farklı örneklem büyüklüklerinde ve farklı tedavi etkinliklerinde elde edilen ARR ve % 95 Güven aralıkları (k=3).



et kin li ği ora nı nın 0.50 ol du ğu du rum da kar şı la şıl -
mak ta dır. Gü ven ara lık la rı ça lış ma sa yı sı 3 ol du -
ğun da çok ge niş iken ça lış ma sa yı sı ar tı rıl dık ça
gü ven ara lık la rı nın da da ral dı ğı göz len mek te dir
(Şekil 1, 5, 9 ve 13). 

RR de ğer le ri in ce len di ğin de, ça lış ma sa yı sı ne
olur sa ol sun, ör nek lem sa yı sı nT = nC = 10, 30, 50,

100 ve 200 ol du ğu du rum lar da π de ğe ri 0.05’den
0.50’ye doğ ru iler le dik çe RR de ğer le rin de bir dü -
şüş göz len mek te ve π de ğe ri 0.50’den iti ba ren RR
de ğe ri 1’de sa bit len mek te dir. De nek sa yı sı nT = nC
=500’de ol du ğun da RR de ğe ri tüm π de ğer le ri için
ne re dey se 1 de ğe ri ni al mak ta dır (Tab lo 1-4). Gü -
ven ara lık la rı in ce len di ğin de ise OR’ nin ak si ne π
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ŞEKİL 4: Farklı örneklem büyüklüklerinde ve farklı tedavi etkinliklerinde elde edilen NNT ve % 95 Güven aralıkları (k=3).
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ππT=ππC nT = nC N OR Fixed [%95 CI] RR Fixed [%95 CI] ARR Fixed [%95 CI] NNT Fixed [%95 CI]

0.05 50 500 1.10 ± 0.51 [0.48-2.53] 1.09 ± 0.48 [0.50-2.41] 0.02 ± 0.01 [-0.02-0.05] 97.04 ± 76.84 [-71.00-19.42]

500 5000 1.01 ± 0.13 [0.78-1.30] 1.01 ± 0.13 [0.79-1.28] 0.01 ± 0.00 [-0.01-0.02] 429.36 ± 555.61 [-66.79-60.94]

0.10 50 500 1.07 ± 0.33 [0.59-1.94] 1.06 ±  0.30 [0.62-1.81] 0.02 ± 0.02 [-0.03-0.07] 77.78 ±  70.83 [-70.95-14.09]

500 5000 1.00 ± 0.10 [0.83-1.21] 1.00 ± 0.09 [0.85-1.18] 0.01 ± 0.01 [-0.01-0.02] 317.07 ± 451.53 [-102.25-44.08]

0.20 50 500 1.03 ±  0.23 [0.66-1.59] 1.02± 0.19 [0.71-1.45] 0.03 ±  0.02 [-0.04-0.10] 68.19 ±  67.91 [19.24-10.60]

500 5000 1.01 ± 0.07 [0.88-1.16] 1.00 ± 0.06 [0.90-1.12] 0.01 ± 0.01 [-0.01-0.03] 274.98 ± 460.48 [-46.28-33.33]

0.50 50 500 1.02 ±  0.18 [0.72-1.45] 1.01 ±  0.09 [0.84-1.20] 0.04 ±  0.03 [-0.05-0.12] 54.28 ±  60.42 [-9.80-8.46]

500 5000 1.00 ± 0.06 [0.90-1.12] 1.00 ± 0.03 [0.95-1.06] 0.01 ± 0.01 [-0.02-0.04] 219.81 ± 366.82 [-64.62-26.78]

0.80 50 500 1.04 ±  0.25 [0.67-1.62] 1.00 ±  0.05 [0.92-1.10] 0.03 ±  0.02 [-0.04-0.10] 68.61 ±  68.77 [-4.98-10.64]

500 5000 1.00 ± 0.07 [0.87-1.15] 1.00 ± 0.01 [0.97-1.03] 0.01 ± 0.01 [-0.01-0.03] 282.06 ± 462.46 [-100.13-33.12]

0.90 50 500 1.05 ±  0.33 [0.58-1.91] 1.00 ±  0.03 [0.94-1.06] 0.02 ±  0.02 [-0.03-0.07] 81.72 ±  72.64 [19.03-14.18]

500 5000 1.01 ± 0.09 [0.84-1.21] 1.00 ± 0.01 [0.98-1.02] 0.01 ± 0.01 [-0.01-0.02] 375.54 ± 531.22 [-127.68-45.03]

0.95 50 500 1.09 ±0.51[0.48-2.49] 1.00 ± 0.02 [0.96-1.04] 0.02 ± 0.01 [-0.02-0.05] 99.70 ± 77.24 [-62.69-19.33]

500 5000 1.01 ± 0.13 [0.78-1.30] 1.00 ± 0.01 [0.99-1.01] 0.00 ± 0.00 [-0.01-0.02] 439.08 ± 543.91 [-17.74-61.79]

TABLO 2: k=5 için homojen durumlara ait etki büyüklüklerinin ortalama ve standart sapma değerleri ile 
%95 güven aralıkları.

ŞEKİL 5: Farklı örneklem büyüklüklerinde ve farklı tedavi etkinliklerinde elde edilen OR ve % 95 Güven aralıkları (k=5).

ŞEKİL 6: Farklı örneklem büyüklüklerinde ve farklı tedavi etkinliklerinde elde edilen RR ve % 95 Güven aralıkları (k=5).
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ŞEKİL 7: Farklı örneklem büyüklüklerinde ve farklı tedavi etkinliklerinde elde edilen ARR ve % 95 Güven aralıkları (k=5).

ππT=ππC nT = nC N OR Fixed [%95 CI] RR Fixed [%95 CI] ARR Fixed [%95 CI] NNT Fixed [%95 CI]

0.05 50 1000 1.06 ± 0.32 [0.60-1.87] 1.05 ± 0.30 [0.61-1.81] 0.01 ± 0.01 [-0.02-0.04] 159.81 ± 148.62 [-81.16-27.25]

500 10000 1.01 ± 0.09 [0.84-1.21] 1.01 ± 0.09 [0.85-1.19] 0.00 ± 0.00 [-0.01-0.01] 713.83 ± 1037.31 [-93.29-86.81]

0.10 50 1000 1.02 ± 0.22 [0.68-1.55] 1.02 ±  0.20 [0.70-1.48] 0.02 ± 0.01 [-0.02-0.05] 120.22 ±  124.18 [-36.77-19.91]

500 10000 1.00 ± 0.07 [0.88-1.14] 1.00 ± 0.06 [0.89-1.13] 0.00 ± 0.00 [-0.01-0.02] 570.86 ± 921.29 [-151.36-63.29]

0.20 50 1000 1.02 ±  0.17 [0.74-1.39] 1.01± 0.13 [0.79-1.30] 0.02 ±  0.02 [-0.03-0.07] 108.64 ±  127.64 [2.94-15.05]

500 10000 1.00 ± 0.05 [0.91-1.10] 1.00 ± 0.04 [0.92-1.08] 0.01 ± 0.00 [-0.01-0.02] 438.91 ± 829.62 [120.85-47.03]

0.50 50 1000 1.00 ±  0.13 [0.78-1.28] 1.00 ±  0.06 [0.88-1.13] 0.03 ±  0.02 [-0.04-0.09] 89.08 ±  117.01 [40.28-11.88]

500 10000 1.00 ± 0.04 [0.93-1.08] 1.00 ± 0.02 [0.96-1.04] 0.01 ± 0.01 [-0.01-0.03] 349.53 ± 680.16 [118.93-37.63]

0.80 50 1000 1.01 ±  0.16 [0.74-1.37] 1.00 ±  0.03 [0.94-1.06] 0.02 ±  0.01 [-0.03-0.07] 100.70 ±  114.59 [-35.92-15.00]

500 10000 1.00 ± 0.05 [0.91-1.10] 1.00 ± 0.01 [0.98-1.02] 0.01 ± 0.00 [-0.01-0.02] 425.10 ± 744.52 [-154.52-47.31]

0.90 50 1000 1.02 ±  0.23 [0.67-1.55] 1.00 ±  0.02 [0.96-1.04] 0.02 ±  0.01 [-0.02-0.05] 122.11 ±  128.04 [-53.80-19.79]

500 10000 1.00 ± 0.07 [0.88-1.14] 1.00 ± 0.01 [0.99-1.01] 0.00 ± 0.00 [-0.01-0.02] 584.34 ± 969.07 [-372.04-63.18]

0.95 50 1000 1.06 ±0.33[0.60-1.90] 1.00 ± 0.01 [0.97-1.03] 0.01 ± 0.01 [-0.02-0.04] 154.88 ± 140.46 [-101.26-27.51]

500 10000 1.01 ± 0.09 [0.84-1.21] 1.00 ± 0.00 [0.99-1.01] 0.00 ± 0.00 [0.00-0.01] 678.45 ± 1002.64 [-209.08-86.15]

TABLO 3: k=10 için homojen durumlara ait etki büyüklüklerinin ortalama ve standart sapma değerleri ile 
%95 güven aralıkları.

ŞEKİL 8: Farklı örneklem büyüklüklerinde ve farklı tedavi etkinliklerinde elde edilen NNT ve % 95 Güven aralıkları (k=5).
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ŞEKİL 9: Farklı örneklem büyüklüklerinde ve farklı tedavi etkinliklerinde elde edilen OR ve % 95 Güven aralıkları (k=10).

ŞEKİL 10: Farklı örneklem büyüklüklerinde ve farklı tedavi etkinliklerinde elde edilen RR ve % 95 Güven aralıkları (k=10).

ŞEKİL 11: Farklı örneklem büyüklüklerinde ve farklı tedavi etkinliklerinde elde edilen ARR ve % 95 Güven aralıkları (k=10).
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ŞEKİL 12: Farklı örneklem büyüklüklerinde ve farklı tedavi etkinliklerinde elde edilen NNT ve % 95 Güven aralıkları (k=10).

ŞEKİL 13: Farklı örneklem büyüklüklerinde ve farklı tedavi etkinliklerinde elde edilen OR ve % 95 Güven aralıkları (k=20).

ππT=ππC nT = nC N OR Fixed [%95 CI] RR Fixed [%95 CI] ARR Fixed [%95 CI] NNT Fixed [%95 CI]

0.05 50 2000 1.03 ± 0.22 [0.69-1.54] 1.03 ± 0.20 [0.70-1.50] 0.01 ± 0.01 [-0.01-0.03] 249.79 ± 262.73 [113.64-38.48]

500 20000 1.00 ± 0.06 [0.88-1.14] 1.00 ± 0.06 [0.89-1.13] 0.00 ± 0.00 [0.00-0.01] 1098.99 ± 1718.32 [-175.43-124.19]

0.10 50 2000 1.01 ± 0.15 [0.75-1.35] 1.01 ±  0.14 [0.77-1.31] 0.01 ± 0.01 [-0.02-0.04] 196.09 ±  234.17 [-138.72-28.21]

500 20000 1.00 ± 0.05 [0.91-1.10] 1.00 ± 0.04 [0.92-1.09] 0.00 ± 0.00 [0.00-0.01] 781.02 ± 1502.18 [-285.94-88.24]

0.20 50 2000 1.01 ±  0.12 [0.81-1.26] 1.01± 0.09 [0.84-1.20] 0.01 ±  0.01 [-0.02-0.05] 160.43 ±  209.29 [-52.84-21.15]

500 20000 1.00 ± 0.04 [0.93-1.07] 1.00 ± 0.03 [0.95-1.06] 0.00 ± 0.00 [-0.01-0.02] 714.63 ± 1523.17 [-170.31-66.82]

0.50 50 2000 1.00 ±  0.09 [0.84-1.19] 1.00 ±  0.04 [0.92-1.09] 0.02 ±  0.01 [-0.03-0.06] 131.85 ±  187.19 [-23.14-17.06]

500 20000 1.00 ± 0.03 [0.95-1.06] 1.00 ± 0.01 [0.97-1.03] 0.01 ± 0.00 [-0.01-0.02] 572.86 ± 1240.90 [-72.46-53.44]

0.80 50 2000 1.01 ±  0.11 [0.81-1.26] 1.00 ±  0.02 [0.96-1.05] 0.01 ±  0.01 [-0.02-0.05] 165.02 ±  213.38 [-68.35-21.33]

500 20000 1.00 ± 0.04 [0.93-1.07] 1.00 ± 0.01 [0.99-1.01] 0.01 ± 0.00 [-0.01-0.02] 681.52 ± 1324.71 [-277.77-67.01]

0.90 50 2000 1.02 ±  0.15 [0.69-1.52] 1.00 ±  0.02 [0.98-1.02] 0.01 ±  0.01 [-0.01-0.03] 238.65 ±  240.70 [-116.30-38.30]

500 20000 1.00 ± 0.05 [0.88-1.14] 1.00 ± 0.00 [0.99-1.01] 0.00 ± 0.00 [0.00-0.01] 1131.51 ± 1542.23 [-353.48-121.23]

0.95 50 2000 1.06 ±0.21 [0.60-1.90] 1.00 ± 0.02 [0.97-1.03] 0.01 ± 0.01 [-0.02-0.04] 154.88 ± 246.26 [-101.26-27.51]

500 20000 1.01 ± 0.07 [0.84-1.21] 1.00 ± 0.00 [0.99-1.01] 0.00 ± 0.00 [0.00-0.01] 678.45 ± 1923.47 [-209.08-86.15]

TABLO 4: k=20 için homojen durumlara ait etki büyüklüklerinin ortalama ve standart sapma değerleri ile 
%95 güven aralıkları.



Semra ERDOĞAN ve ark. META ANALİZİNE GİREN ÇALIŞMALARIN HOMOJEN OLDUĞU DURUMLARDA...

Turkiye Klinikleri J Biostat 2011;3(1)34

ŞEKİL 14: Farklı örneklem büyüklüklerinde ve farklı tedavi etkinliklerinde elde edilen RR ve % 95 Güven aralıkları (k=20).

ŞEKİL 15: Farklı örneklem büyüklüklerinde ve farklı tedavi etkinliklerinde elde edilen ARR ve % 95 Güven aralıkları (k=20).

ŞEKİL 16: Farklı örneklem büyüklüklerinde ve farklı tedavi etkinliklerinde elde edilen NNT ve % 95 Güven aralıkları (k=20).



de ğe ri art tık ça gü ven ara lık la rı nın da da ral dı ğı göz-
len mek te dir. RR’nin gü ven ara lık la rı π de ğer le rin -
den ve ör nek lem ge niş lik le rin den et ki len mek te dir.
π de ğe ri art tık ça RR’nin gü ven ara lı ğı gi de rek da-
ral mak ta ve en dar ara lık π= 0.95 ol du ğu du rum da
göz len mek te dir. Gü ven ara lık la rı ça lış ma sa yı sı 3
ol du ğun da ça lış ma sa yı sı 5 ,10 ve 20’ye na za ran çok
da ha ge niş ol du ğu ve 10 ve 20’de gü ven ara lık la -
rın da be lir gin bir fark lı lık ol ma dı ğı göz len mek te dir
(Şekil 2, 6, 10 ve 14).  

RR=1 de ğer le ri ne kar şı lık ARR de ğer le ri de
bek len di ği gi bi 0 ola rak he sap lan mış tır. ARR ’nin
gü ven ara lık la rı ise elips gö rü nü mün de dir. Elip sin
en ge niş ye ri π= 0.50 ol du ğu du rum da ger çek leş -
mek te dir (Şekil 3, 7, 11 ve 15). Ör nek lem sa yı sı nT
= nC = 500 ol du ğun da ne re dey se tüm π de ğer le rin -
de ça lış ma sa yı sı 3 ve 5 iken ARR de ğe ri 0.01 ola-
rak, ça lış ma sa yı sı 10 ve 20 iken ise 0.00 ola rak el de
edil miş tir (Tab lo1-4). 

ARR de ğe ri tam 0 de ğe ri ni al dı ğın da NNT de-
ğe ri de ∞ de ğe ri ni al mak ta dır. Bu de ğer ça lış ma -
mız da mis sing de ğer ola rak ele alı nıp, kaç
de ne me de bu du ru mun or ta ya çık tı ğı he sap lan mış -
tır. ARR=0 ol du ğun da NNT de ğe ri nin gü ven ara lık-
la rın da li te ra tür de yer alan prob lem ler bu
ça lış ma mız da da ol duk ça açık ola rak göz len mek te -
dir. Bu prob lem ler gü ven ara lık la rın da ne ga tif de-
ğer le re rast lan ma sı, stan dart sap ma sı nın or ta la ma
de ğe rin den bü yük ol ma sı, NNT de ğe ri nin ken di gü -
ven ara lı ğı içe ri sin de yer al ma ma sı ve NNT de ğe ri -
nin son suz ol ma sı şek lin de özet le ne bi lir (Tab lo 1-4).
Bun lar gra fik ler de de çok açık ola rak göz len mek te -
dir (Şekil 4, 8, 12 ve 16). 7-9 Böy le du rum lar da li te -
ra tür de fark lı uy gu la ma lar var dır. Böy le prob lem li

bir du rum la kar şı la şıl dı ğın da McQu ay ve Mo o re
(1997), NNT de ğe ri ni, gü ven ara lı ğı nı ver me den
kul lan ma yı öner mek te dir. 10 Alt man (1998) ise gü -
ven ara lı ğı nı iki par ça ya bö le rek bir çö züm öne ri si
ge tir miş tir. Bu öne ri ye gö re, ön ce gü ven ara lı ğı iki
par ça ya bö lü nür ar dın dan bu iki par ça bir leş ti ri le -
rek ye ni den gü ven ara lı ğı be lir le nir. 11

TARTIŞMA VE SONUÇ
Me ta ana li zi ne da hil edi len ça lış ma sa yı sı ne olur sa
ol sun, ör nek lem sa yı sı nT = nC = 50 iken, OR ve RR
de ğer le ri te da vi et kin li ği ora nı 0.50’ye ka dar bir bi -
ri ne çok ya kın de ğer alır ken, 0.50’den son ra bu iki
et ki bü yük lü ğü ara sın da ki fark git tik çe bü yü mek -
te dir. OR de ğe ri 0.50’den son ra tek rar ar tış gös ter -
mek te iken RR de ğe ri ise 1 de ğe ri ni al mak ta dır. 

Bu araş tır ma da te da vi ve kon trol grup la rın da il-
gi le ni len ola yın mey da na gel me ola sı lık la rı bir bi ri -
ne eşit ola rak alın mış tır. Böy le bir du rum da hem OR
hem de RR de ğe ri nin 1’e eşit ol ma sı ve bu eşit li ğin
po pu las yon π de ğe rin den ba ğım sız ol ma sı bek len -
mek te dir. An cak bu ça lış ma da yü rü tü len si mü las -
yon de ne me si so nuç la rın da ör nek lem sa yı sı nın ve π
de ğe ri nin de et ki li ol du ğu göz len miş tir. Ay rı ca, bu
ça lış ma da el de edi len bul gu la ra gö re ge rek OR ge-
rek se RR π de ğe rin den et ki len mek le be ra ber OR’ -
nin de ğer le ri π= 0.50 ol du ğu du ru ma gö re si met rik
bir da ğı lım gös te ri yor ol ma sın dan do la yı dır ki, me -
ta ana li zi ça lış ma la rın da ter cih edi le cek olan et ki bü-
yük lü ğü nün odds ora nı ol du ğu söy le ne bi lir. Odds
ora nı nın re la tif risk ’e gö re avan ta jı, eğer ba şa rı ola-
sı lı ğı ba şa rı sız ola sı lı ğı ile yer de ğiş ti rir se odds ora nı-
nın de ğe ri ve gü ven ara lı ğı de ğiş mez, an cak re la tif
ris kin hem de ğe ri hem de gü ven ara lı ğı de ği şir.1 
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