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Koroner arter hastal›¤›n›n tahmini için lojistik regresyon
modeli seçim yöntemlerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›
The comparison of logistic regression model selection methods for the
prediction of coronary artery disease
Say›n Editör,
Koroner Arter Hastal›¤› (KAH) tan› ve risk de¤erlendirmesinde
bilgisayar destekli algoritmalar geliﬂtirilmesi güncel bir konu olup
kardiyoloji prati¤ini ilgilendiren aç›l›mlara temel olmaktad›r. Çolak
ve ark.'n›n “Koroner arter hastal›¤›n›n tahmininde lojistik regresyon modeli seçim yöntemlerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›” baﬂl›kl› araﬂt›rmalar› da bu konuya de¤inmektedir (1). Ancak söz konusu çal›ﬂman›n hem bilimsel kurgusu ve yönteminin amac›na uygunlu¤u;
hem de sonuçlar›n tart›ﬂma ve yorumlanmas›ndaki metodu hakk›ndaki eleﬂtirilerimi sizinle paylaﬂmak istiyorum.
Çal›ﬂman›n amac›, istatistiksel bir yöntem olan lojistik regresyon ait model seçim yöntemlerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas› ise, seçilen örne¤in KAH risk faktörleri kullan›larak KAH'›n tahmin edilmesi olmas› sadece teorik düzeyde örnek durumun KAH oldu¤unu gösterir ki, bu durum derginin hedef kitlesi olan kardiyoloji camias› için
çok fazla ilgi çekici olmayabilir. Ayn› çal›ﬂma söz gelimi akci¤er
kanserine ait risk faktörleri kullan›larak akci¤er kanserinin tahmini örnek al›narak da yap›labilirdi. Belirtmek istedi¤im husus, eleﬂtirdi¤im noktan›n kesinlikle çal›ﬂman›n de¤eri ya da önemi olmay›p, çal›ﬂman›n örnek olarak KAH’›n al›nd›¤› teorik biyoistatistiksel
bir araﬂt›rma oldu¤udur ki, bu durumda yaz›n›n bir kardiyoloji dergisi kadar biyoistatistik dergisinin kapsam›na girmesi uygundur.
Öte yandan, KAH için bilinen risk faktörlerinin (yaﬂ, hipertansiyon, sigara, aile öyküsü, gibi) bu çal›ﬂma grubunda da lojistik
regresyon analizinin farkl› yöntemleri kullan›larak risk faktörü ç›kmas› beklenen bir sonuçtur. Koroner Arter Hastal›¤›, geniﬂ bir
spektrumda yer alan birçok klinik tablodan oluﬂan çok yönlü, genel bir tan›mlamad›r. Özellikleri çok iyi tan›mlanmam›ﬂ sadece 237
olgu kullan›larak bilinen risk faktörlerinin risk faktörü oldu¤unu

Yazar›n yan›t›
Say›n Editor,
Bilgi toplumuna geçiﬂin h›zland›¤› asr›m›zda invazif olmayan
yöntemlerin kullan›m›n›n önem kazanarak t›bbi bilimlerde bu tür
istatistiki modellemeler yayg›nlaﬂmaktad›r. Bu modeller yard›m›yla koruyucu hekimlik uygulamalar› ve hastal›¤›n tahmini yap›labilmektedir. Çal›ﬂmam›z›n tart›ﬂma k›sm›nda çal›ﬂmam›za benzer modellemelerden söz edilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmalar›n yay›nland›¤›

kan›tlamak; ürik asid, hemoglobin, direkt bilirubin gibi parametrelerin de önemsiz oldu¤u sonucuna varmak çok yararl› bir yaklaﬂ›m
olmayacakt›r. Sonuçlar›n, örnek olarak KAH’›n al›nd›¤› teorik bir
istatistiksel incelemenin dekoru olarak yorumlanmas›, klinik kardiyolojiyi ilgilendiren ç›karsamalara-do¤ru da olsa- baz teﬂkil edemeyece¤inin belirtilmesi daha uygun olurdu.
Ayr›ca, ad›msal yöntemlerin “enter” yönteminden daha iyi oldu¤u sonucuna var›ld›¤› anlaﬂ›lmaktad›r ki bu tamamen bu mektubun yazar›n›n farkl› istatistiksel bilgisinden kaynaklanabilir. Ancak
çal›ﬂmay› okuyan AKD okuyucular›n›n bir k›sm›n›n derin istatistik
bilgisine sahip olamayaca¤› göz önüne al›narak daha aç›klay›c›
bir ﬂekilde sunulabilirdi.
Sonuç olarak, Çolak ve ark.'lar›n›n bu çal›ﬂmas›n›n; hasta kay›tlar› ve veri tabanlar›m›z›n giderek daha çok elektronik ortama
taﬂ›nd›¤› günümüzde, bilgisayar algoritmalar› kullan›larak KAH ile
ilgili say›sal risk analizleri ve tahminleri yapacak sistemlerin geliﬂtirilmesi konusunda merak uyand›rabilecek bir “iﬂaret fiﬂe¤i” iﬂlevi görmesi aç›s›ndan önemli oldu¤unu belirtmek isterim.
Sayg›lar›mla,

Tu¤rul Norgaz
Ac›badem Kocaeli Hastanesi,
Kardiyoloji Klini¤i ‹zmit, Türkiye
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dergiler biyoistatistik dergileri de¤il; aksine kardiyoloji gibi t›p
dergileridir. T›p dergilerini sadece ilgili alanla s›n›rland›rmak küreselleﬂen bilgi toplumu kavram›n› daraltmaktad›r.
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