
Endoüroloji Bülteni 57

Kanıta dayalı tıbbın (KDT) tanımından itibaren tıp 
bilimi giderek gelişti ve ilerledi. KDT, randomize 

kontrollü çalışmaların (RKÇ) objektif, bilimsel ve siste-
matik sonuçlarının düzenlemesinde kullanılmaktadır. 
Tıbbi bilimselliğin ve klinik pratiğin daha da geliş-
mesi için kanıtların kalitesinin arttırılması önemlidir. 
CONSORT bildirgesi, çalışmaların sunulması için bir 
kılavuz görevi görse de; Tulder, Jadad ve Cochrane 
Kuruluşu (CCRBT) Skalaları bilimsel çalışmaların kanıt 
dayanma oranlarını ölçmektedir.. 
 Bu çalışmada, Journal of Endourology’de yayın-
lanan RKÇ’ların kalite değerlendirmesinin yapılması 
amaçlanmıştır.
 Çalışmada yazarlar, 1993 ile 2011 arasında, Journal 
of Endourology’de yayınlanan 3339 çalışma değerlen-
dirmişlerdir. Erken (1993-1999), orta (2000-2005) ve geç 
(2006-2011) olmak üzere 3 zaman dilimine ayrılarak 
gruplar oluşturulmuş. “Randomize”, “randomizasyon” 
ve “random kelimeleri” ile PubMed® ve EMBASE® 
veri tabanlarında tarama yapılmış ve iki gözlemci, 
Jadad, Tulder ve CCRBT kullanarak analizleri ger-
çekleştirmiştir. Çalışmalar, ülkelere, konulara, tek-çok 
merkeze, klinik etik kurul onaylarına, finansörlerine, 
körleme olup olmamasına göre de ayrılmıştır. Daha 
sonra iki gözlemciden gelen veriler tekrar başka bir 
gözlemci tarafından değerlendirilmiştir.
 Jadad skalası aynı zamanda Oxford kalite değer-
lendirme skalası olarak da bilinmektedir ve toplamda 
5 puan içerir; 2 puan randomizasyon, 2 puan körleme 
çalışma için, 1 puan grupların ayrılması içindir. Tulder 
skalası 11 parametreyi değerlendirmektedir; rando-
mizasyon, grupların ayrılması, gizleme, veri taban 
özellikleri, hasta körlemesi, bakıcı körlemesi, gözlem-
ci körlemesi, kompliyans, ortak müdahale, çalışma 
bitirme zamanı, çalışmanın bırakılması. CCRBT altı 
parametre içermektedir; grupların bölünmesi, körleme, 

tamamlanmamış bilgiler, seçilmiş bilgilerin sunulması 
ve çalışmanın geçerliliğini etkileyen diğer potansiyel 
tehditler. 
 Toplam 3339 makaleden RKÇ tarif eden 165’i değer-
lendirilmiş ve 18 (%2.81) tanesi erken, 43’ü (%4.88) orta, 
104’ü (%5.72) geç dönemde yayımlanmıştır. Yazarlar, 
Jadad ve Tulder skalalarına göre, gruplar arasında 
istatistiksel anlamlı farklılık saptamamışlardır. Ancak 
CCRBT’ye göre değerlendirmede ise; düşük yargılı yazı 
erken ve orta dönem grupta olmasa da geç dönemde 2 
saptanmıştır. 
 Ülkelere göre ve konulara göre değerlendirme 
yapıldığında, geç dönemde erken ve orta döneme göre 
kaliteli yazılarda istatistiksel anlamlı artış görülmüştür. 
Kurum etik kurulu onayı olan çalışmaların yüksek 
kaliteye sahip olması göz önünde bulundurulduğunda; 
geç dönemde, erken ve orta döneme göre istatistiksel 
artış tespit edilmiştir. Ayrıca finansmanı olan körleme 
özelliğe sahip çalışmalar yüksek kaliteli olarak saptan-
mış ve yine geç dönemde, erken ve orta döneme göre 
istatistiksel anlamlı artış görülmüştür.
 Bu çalışmada yazarlar RKÇ’ların Journal of 
Endourology’de giderek artan oranda yayınlandığı 
tespit etmişlerdir. Bu durum KDT tanımından beri 
giderek artmış ve KDT’nin bilimselliğini, sistematiğini 
arttıran yazılar bilimsel dergilerde giderek daha fazla 
sayıda basılmakta olduğunu vurgulamışlardır. Her ne 
kadar, bu çalışmada Jadad, Tulder skalası için grup-
lar arasında istatistiksel anlamlı farklılık olamasa da; 
yüksek skala puanlarına sahip yazılar orta ve daha da 
çok geç dönemde yayınlamıştır. Aynı zamanda kurum 
etik kurul onayının çalışmaların kalitesini arttırdığı da 
yazarlar tarafından görülmüştür. 
 Sonuç olarak, Journal of Endourology’de 1993’den 
2011 yılına kadar giderek artan sayıda RKÇ’ları içeren 
makaleler yayınlanmıştır. Bu durum makale yazarları-
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nın dergiye yüksek bilimsellik içeren katkısını doğru-
lamaktadır. Ancak RKÇ içeren yazıların yüksek kalite-
sinin değerlendirmesi suboptimallik içerebilmektedir. 
Randomizasyon, grupların ayrılması, kurum etik kurul 
onayı ve finansal destek çalışmaların kalitesinin art-
masıyla ilişkili olarak bulunmuştur. Bu parametrelerin 
dikkate alınarak yazıların planlanması yüksek kaliteli 
çalışmaların yayınlanmasına olanak sağlayabilir. 

 Çevirmenlerin Yorumu

 Ülkemizden gönderilen RKÇ çalışmaların son yıl-
larda giderek artan sayıda Journal of Endourology’de 
yayınlanması sevindiricidir. 1996 yılında çalışmala-
rın standardizasyonunu öneren CONSORT bildirgesi 
yayınlandı. Son yıllarda CONSORT’a göre bilimsel 
yazıların yazılmasının yanında KDT’a katkısı için, 
çalışmaların kalitesi daha da ön plana çıkmaktadır. 
Bu yazıda da yazarların belirttiği Jadad, Tulder ve 

CCRBT gibi bilimsel yazıların kalitesini değerlendiren 
parametreler, bilimsel çalışmaların planlanma aşama-
sından itibaren göz önünde bulundurulmalıdır. Bu 
nedenle çalışmaların randomize kontrollü olmasının 
yanı sıra grupların seçimi, kurum etik kurul onayı, kör-
leme, çok merkezli olması KDT açısından kaliteli çalış-
maların oluşmasında temel teşkil etmektedir. Ayrıca 
tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, ülke-
mizden yapılan kaliteli çalışmaların minimal invaziv 
cerrahinin uluslararası lokomotif dergisi olan Journal 
of Endoruology’de daha artan sayıda yayınlanabileceği 
kanaatini taşımaktayız. 
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