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PROJE NO EDT999 

Başlık 

Makale için seçilen başlıkta kullanılan “impact” sözcüğü belirtilmek istenen çalışma 

hedefini tam olarak açıklamayabilir. Ayrıca 13 numaralı referansın başlığına büyük 

ölçüde benzerlik içermektedir. Bu nedenlerle değiştirilmesi veya en azından “impact” 

sözcüğünün “value” sözcüğüyle değiştirilmesi önerilebilir. Kullanılacak olan başlığın 

makalenin conclusion bölümünde son olarak vurgulanacak olan ifadedeki sözcükleri 

içermesi tercih edilmelidir. 

Running title 

Metinde herhangi bir alt başlık oluşturulmamıştır. Kullanılacak olan başlığın anlam 

bütünlüğünü kaybetmeyecek şekilde daha az sözcük sayısı kullanılarak alt başlık 

oluşturulmalıdır.  

Anahtar sözcükler 

Beş adet anahtar sözcük oluşturulmuştur, bunlara ek olarak “predictive” sözcüğünün 

de, eğer gönderilecek olan derginin koşullarına altıncı sözcüğü eklemek uygunsa, 

eklenmesi düşünülebilir. 

Genel 

Değerlendirme 

Mevcut metinde birçok cümle kuruluşunda referanslardan direk alındığı izlenimi 

edinilmektedir, bunun en önemli göstergelerinden biri aynı alt başlığa ait paragraflar 

arasında anlam kaymalarının ve üslup farklılıklarının bulunmasıdır. Bu bağlamda 

yeniden değerlendirilmeli ve kullanılan referanslardan alınan bilgiler araştırmacıların 

kendi kuracakları cümlelerle metin içinde yer almalıdır. 

Makalenin geri kalan kısımlarıyla ilişkili değerlendirmeler oldukça ayrıntılı bir şekilde 

ilgili bölüm başlıklarının altında belirtilmiştir. 

İngilizce 

Değerlendirme 

Makalenin dili İngilizcedir. Metin içinde çeşitli imla ve gramer hataları bulunmaktadır. 

Bunun dışında, bilimsel makalelerde kullanılan İngilizce terminoloji bakımından da 

değiştirilmesi gereken cümleler bulunmaktadır.  

ÖZET 

Aim 

Pulmoner emboli etyolojisinin spektrumu oldukça geniş olduğu için literatür 

kaynaklarının büyük  bir kısmında “pulmoner embolism” kullanıldığında “disease” 

olarak nitelendirilmemektedir. Bunun yerine “pathological condition” veya benzeri 

bir betimlemenin kullanılması düşünülüp değerlendirilmelidir. Bu bölümün son 

cümlesinde pulmonary embolism’in akut olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Bu 

bölümde yer alan 17.4% değeri hem mortalite hem de morbidite için mi geçerlidir, 

eğer değilse uygun şekilde değiştirilmelidir. Eğer özette sözcük sınırlaması nedeniyle 

belirtilemeyeceke “high mortality and morbidity rate”lere ulaşabileceği ifade 

edilmesi yeterli olacaktır. Literatürdeki ilişkili makalelerde “risk classification” yerine 

“risk stratification” kullanımına da rastlanmıştır. Bu şekilde bir değişikliğin çalışmanın 

amacı ve sonuçları açısından daha uygun olup olmadığı yeniden değerlendirilerek ele 

alınmalıdır. Copeptin’in hangi klinik durumlarda değerli tanısal biyomarker olarak 

belirlendiğine dair bir ya da iki örnek verilmesi yerinde olacaktır; ayrıca “tanısal 

(diagnostic) biomarker” bilimsel olarak kulağa çok iddialı gelmektedir. Benzer 

çalışmaların az olmasından, henüz çok net sonuçlara ulaşılamamış olmasından yola 
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çıkılarak “predictive tanısal değer”den bahsedilmesi daha uygun olabilir, bu koşul 

incelikle değerlendirilip, gerekli bulunan değişiklikler yapılmalıdır. 

Materials and 

methods 

Makale metninden anlaşıldığı üzere çalışmada oluşturulan kontrol grubu polikliniğe 

başvuran “hastalar” arasından çeşitli kriterleri karşılayanlar seçilerek 

oluşturulmuştur. Bu bağlamda kontrol grubunu oluşturan kişiler için “healthy 

individuals” ifadesinin kullanılması uygun değildir, gerekli değişiklik yapılmalıdır.  

Çalışmaya dahil edilme ve dışlanma kriterleriyle ilişkili olarak kısa da olsa 

bilgilendirmenin yapılması uygun olacaktır.  

Kopeptin konsantrasyonlarının analiz edildiği, sağ ventrikül “FONKSİYONU”nun ise 

değerlendirildiğinin belirtilmesi daha uygun olacaktır. 

Kısa da olsa yapılan istatistiksel analiz ve değerlendirmelerden de bahsedilmelidir. 

Results 

“Patients with mortality” ifadesi doğru kullanım değildir, uygun şekilde 

düzeltilmelidir.  

Copeptinin pulmoner emboli şiddetini yansıttığı yorumu sonuçlar kısmından çok 

tartışma bölümünde yazılmak için uygundur. Sonuçlar bölümünde sade bir şekilde 

elde edilen ölçüm değerlerinden ve istatistiksel analiz sonuçlarından bahsedilmesi 

gerekir. Copeptin düzeylerinin hangi risk grubu hastalarda ne düzeyde çıktığının ve 

istatistiksel değerlendirmede p değeri sonucunun verilmesi yeterlidir.  

ROC analizle ilişkili bilgiye cümle içinde de yer verilmesi daha doğru bir kullanım 

olacaktır. 

Conclusion 

Bu bölümdeki ilk cümlenin edilgen değil, etken gramer yapısıyla kullanılması daha 

uygun olacaktır; yani bu çalışmada ne sonuçlar elde edildiği ve bunun araştırmacılar 

tarafından ne şekilde yorumlandığına ait ifade kullanılması önerilir. 

Daha önce de belirtildiği gibi “mortaliteli hasta” ifadesi doğru bir kullanım değildir, 

uygun şekilde düzeltilmelidir. 

“Yeni patofizyolojik eksen” ifadesinin ne ilişkili olduğu biraz daha aydınlatılmalıdır; 

eğer özette ele alınamayacak şekilde uzun bir açıklama gerektiriyorsa bu ifade uygun 

şekilde değiştirilmelidir.  

GİRİŞ 

Bilimsel Arka Plan 

ve Gerekçe 

İlk cümlede yer alan “hastalık” ifadesinin özet kısmı için de belirtildiği üzere 

“patological condition” veya benzeri bir ifadeyle değiştirilmesi daha uygun olabilir. 

İlk cümlede kullanılan referanstaki %17.4 oranının hem mortalite hem de 

morbidite için mi geçerli olduğu kontrol edilmeli, gerekli düzenleme yapılmalıdır. 

Birinci paragrafın son cümlesi herhangi bir referansa dayandırılmadığı için anlam 

kayması bulunduğu izlenimi uyandırmaktadır. Belli bir referansa gönderme 

yapılarak yazılması tercih edilebilir. Ayrıca erken tanı için kullanılabilecek bir 

biyokimyasal marker için “definitive” sıfatının kullanımı bilimsel açıdan pek tercih 

edilmemektedir; bu şekilde kullanımın uygun olup olmadığı yeniden 

değerlendirilmelidir. Birinci paragrafın son cümlesinde hem kısa hem de uzun 



Makale Değerlendirme Formu 

 

 4 

vadeli prognozda işe yarayabileceğinin söylenmesi yerine “better prognosis” 

şeklinde kullanılması daha yerinde olacaktır. 

İkinci paragrafın ilk cümlesinde bahsedilen markerların prognostik belirleyiciliğiyle 

ilişkili bilgiler mevcutsa, bir önceki paragraf sonunun devamı niteliğinde 

olacağından anlam bütünlüğü sağlaması adına kullanılması uygundur. Bu açıdan 

yeniden değerlendirilmesi düşünülmelidir. İkinci paragrafın ikinci cümlesinde 

bahsedilen D-Dimer düzeylerinin hangi klinik koşullarda artabileceğiyle ilişkili bir iki 

örnek verilmesi yerinde olacaktır. İkinci paragrafın son cümlesinde belirtilmiş olan  

BNP ve troponin gibi markerların PE prognozunda faydalı olduğu belirtilmiştir, 

doğru kullanım prognozu belirlemede olmalıdır ve  gereken şekilde düzeltilmelidir. 

Ayrıca bu markerların risk skorlaması ve erken tanıda yine de yetersiz olduğu 

belirtilmiştir; bunun nedeniyle ilişkili kısa bir referans bilgisi verilmesi bir sonraki 

paragrafta copeptin ile ilişkili verilecek olan bilgilendirme açısından zemin 

hazırlayacağından eklenmesi önerilir.  

Üçüncü paragrafta yer alan AVP düzeylerinin ölçümünün kısıtlı olmasına karşın 

copeptin ölçümünün neden daha kullanışlı olabileceğiyle ilişkili bilgi verilmesi 

yerinde olacaktır. Üçüncü paragrafın son cümlesinde belirtilmiş olan hastalıklar ile 

pulmoner emboli arasında ayırıcı tanıda copeptinin rolü ve pulmoner emboli 

varlığına eşlik edebilecek olan bu patolojilerin copeptin ile olan ilişkisinden 

bahseden bir referans bulunması ve kullanılması önerilir. 

Dördüncü paragrafta PE şiddetiyle ilişkili yeni bir patofizyolojik eksen olasılığından 

bahsetmeden önce en azından bir tane daha PE şiddetiyle ilişkilendirilmiş bir 

patofizyolojik eksen örneğinin verilmesi daha uygun olacaktır. 

Son paragrafın ikinci cümlesinde kullanılan “mortality detection” dan “detection” 

sözcüğünün çıkartılması yerinde olacaktır, çünkü marker zaten “detection” için 

kullanılan bir araçtır; gereksiz tekrar hissi uyandırmaktadır. Bu çalışmada copeptin 

düzeylerinin tanısal değeri incelendi ifadesi uygun bir kullanım şekli değildir; bunun 

yerine akut PE olgularında copeptin düzeylerinin incelendiği ve hastalık şiddetiyle 

ilişkilerinin araştırıldığının belirtilmesi daha net bir ifade ediş şekkli olacaktır. 

Mortalite terimini kullanarak ayrıca belirtmeye de gerek duyulmayabilir, çünkü 

mortalite hastalık şiddetinden bahsedildiğinde spektrumun iki ucundan bir tanesini 

oluşturmaktadır; bu açıdan düşünülerek yeniden değerlendirilmeli ve uygun 

değişiklik yapılmalıdır. Paragrafın sondan bir önceki cümlede yer alan “a new 

cardiac marker” ifadesinin kaldırılması uygun olacaktır, kullanım yeri olarak yanlış 

olduğundan gereksiz yere yazılmış olduğu hissi uyandırmaktadır. Son cümlenin ayrı 

bir cümle olarak yeniden yazılmasına gerek yoktur, zira bir önceki cümledeki ifade 

doğru olarak ele alındığında birleştirilmesi daha yerinde olacaktır.   

MATERYAL VE METOT 
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Genel 

Bu bölümde sıralanan yöntemler (hastalarda yapılan ölçümler, laboratuar testleri, 

ekokardiyografi vb.) ile sonuçlar alt başlığı altında yer verilen data akış açısından 

uyumlu hale getirilmelidir. Bu bölümde yer alan ölçümlere ait tüm sonuçlara, 

makalenin sonuçlar kısmında da, istatistiksel anlamlı çıkıp çıkmadığından bağımsız 

olarak, yer verilmelidir.  

ÇalışmaTarih Aralığı Çalışma tarih aralığı belirtilmemiştir. 

Çalışma Dizaynı 
 Çalışmanın sadece prospektif bir çalışma olduğu belirtilmiş ancak başka 

özelliğinden söz edilmemiştir. Yeniden değerlendirilerek eklenmelidir.  

Çalışma Gruplarının 

Oluşturulması 

Çalışma gruplarının oluşturulması ile ilişkili alt bölümde pulmoner emboli 

tanısından bahsedilirken bu tanının multidetector pulmoner CT ile konulduğunun 

belirtilmesi bu cümlelerde değil, çalışma kriterlerinin yer aldığı kısımda belirtilmesi 

uygun olacaktır. 

Çalışma gruplarının açıklanması esnasında kardiyoloji polikliniğinden seçilerek 

çalışmaya alınan kişilerin tanımlanması esnasında “sağlıklı bireyler” ifadesinin 

kullanılması uygun değildir. Bu bireylerin kontrol grubuna dahil edilmeleriyle ilişkili 

açıklamalarda belirlenmiş kriterlere uyduklarının net olarak ifade edilmesi yerinde 

olacaktır. Çalışmada incelenen grupları isimlendirirken örneğin “pulmoner emboli 

hasta grubu” ve “kontrol grubu” gibi daha net ve doğru isimlerin verilmesi daha 

uygun olacaktır. 

Kontrol grubuna dahil edilen hastalar için ikinci cümlede yalnızca herhangi bir 

solunum hastalığı bulunmaması belirtilmiştir. Bu ifadenin üç cümle sonrasında ise 

çalışmadan dışlanma kriterleri kapsamı uygun şekilde yeniden ele alınmalıdır. 

Örneğin akciğer neoplazisi solunum sistemi hastalığıdır. Ayrıca renal yetmezlik, 

sepsis mevcudiyeti gibi koşulların kontrol grubu oluşumunda ne şekilde ele alındığı 

daha açık şekilde ifade edilmelidir. Örneğin romatoid artrit tespit edilen bir hasta 

sadece çalışma grubundan mı yoksa kontrol grubundan da mı dışlanmıştır, akut 

veya kronik enfeksiyonu bulunan bir başka hasta için de aynı soru sorulabilir ve 

örnekler çoğaltılabilir. Herhangi bir gri ifadeye, soru işaretine açık kapı 

bırakılmayacak şekilde kullanılan ifadeler yeniden değerlendirilerek ele alınmalı ve 

uygun şekilde düzenlenmelidir.  

Dışlanma kriterleri arasında yer verilen hastalıklar (akut koroner sendromlar, akut 

serebrovasküler hastalık, akut veya kronik aort disseksiyonu vs.) ne şekilde 

saptandığı belirtilmemiştir, sadece hastaların ifadelerinie mi dayanılmıştır yoksa 

tıbbi kayıtlardaki notlara göre mi belirlenmiştir, prospektif tasarımlı bir araştırma 

çalışması olduğu dikkate alınarak bu bilgiler netleştirilmelidir. Aynı paragrafta yer 

alan yatak istirahatiyle ilişkili olarak belirtilmek istenen açık değildir, cerrahi 

sözcüğünden sonra yer aldığı gözönüne alındığında operasyon sonrası yatak 

istirahatinden bahsedildiği düşünülmekle birlikte netleştirmek adına ve eğer 

böyleyse post-op bed rest olarak değiştirilmelidir. 

Bu alt bölümün sondan bir önceki cümlesinin uzun olmasından kaçınılması 

amacıyla sadece bahsedilen guideline referans olarak verilebilir.  
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Hasta takibiyle ilişkili alt bölümde son cümlede bashedilen hastaların yakınlarıyla 

da gerektiği durumlarda iletişim kurulduğu başlangıçta belirtilmelidir, zira 

mortalite sorgulanmasının hastayla yapılması gibi olanaksız ve anlamsız bir ifade 

şekli oluşmaktadır. Uygun şekilde yenilenmelidir. 

Etik Kurul 
Çalışmaya ait etik kurul izini, hastalardan bilgilendirilmiş onam belgeleri ile Helsinki 

Deklarasyonuna uygunluk belirtilmiştir.  

Ölçüm Yöntemleri 

Biyokimyasal analizler ve ekokardiyografi değerlendirmeleri iki alt bölümde ele 

alınmış olması uygundur. Ancak tercihen öncelikle biyokimsayal analizlerin 

sonrasında ekokardiyografik değerlendirmenin olduğu bölümlerin yazılması daha 

uygun olacaktır. 

Ekokardiyografik değerlendirmenin ilk sekiz satırında belirtilen bilgiler 

referanslardaki ekokardiyografik değerlendirme yöntemleriyle birebir örtüşüyorsa 

ayrıntı vermeksizin referans göstermek yerinde olacaktır, eğer birebir değilse 

araştırmacıların kullandıkları modifikasyonların ne olduğu açık şekilde 

belirtilmelidir. 

Biyokimyasal analizler kısmındaki dördüncü cümlede verilen intra- ve inter-assay 

varyans katsayılarının makalenin sonuç kısmında verilmesi düşünülebilir. Ayrıca 

kitin hangi kit olduğu net olarak yazılmalıdır. Biyokimyasal analizlerin yazıldığı alt 

bölüm kan örneklerinin eldesinden başlamak üzere analizörlere örneklerin 

yerleştirilmesine dek geçen aşamalar uygun sırayla ve işlemlerin ayrıntılarıyla 

yazılmalıdır. Mevcut haliyle işlem sırası olması gereken düzende gözükmemektedir. 

Bu bölümün sonunda yer alan herhangi bir örneğin iki kereden fazla 

çözdürülmemiş olması ifadesindeki amaç belirli değildir, netleştirilmelidir.  

İstatistiksel 

Yöntemler 

Çalışmada yürütülen istatistiksel analiz yöntemleri ayrıntılarıyla yazılmıştır, ancak 

kullanılan yöntemler daha detaylı yazılması uygun olacaktır. Örneğin; “Hasta ve 

kontrol gruplarına göre yapılan sayısal değişken değerlendirmelerinde, verilerin 

normal dağılım gösterdiği durumda Independent Samples t test kullanılırken, 

normal dağılım göstermediği durumlarda Mann Whitney U testi kullanıldı.” gibi.  

Aynı şekilde korelasyon analizi hangi grupta, hangi değişkenler arasında neden 

yapıldığına dair daha detaylı açıklamalara yer verilerek, okuyucuda soru işareti 

bırakmaması gerekir.  

SONUÇLAR 

Sonuçlar 

Bu bölümün ilk paragrafında demografik bilgiler ile bazal klinik özelliklere ait 

sonuçlara yer verilmiştir. Son cümlede belirtilen cinsiyet, yaş, vücut kütle indeksiyle 

ilişkili değerlere ait data yazıyla ya da tabloya refere edilerek verilmelidir. Diğer 

yandan gruplar arasında cinsiyet, yaş ve vücut kitle indeksine ait sonuçların p 

değerleri açıkça verilmelidir. Hatta gruplara göre yapılan karşılaştırmalar bir tablo 

halinde verilse daha şık duracaktır.  

İkinci paragrafta “most common symptom”un derin ven trombozuna sekonder 

olduğu söylenmiş olup, en sık rastlanan semptomun ne olduğunun da bu cümlede 

açık olarak yazılması uygun olacaktır. Parantez içlerinde hasta sayısı belirtilirken 
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“patients” sözcüğünü tekrarlamak yerine “n: “ ile ifade etmek, sonrasında % 

değerini belirtmek gereksiz parantez içi parantez kullanımını önleyecek ve daha 

uygun kullanım şekli olacaktır. 

Sonuçlar bölümünde hastaların risk gruplarına göre aldıkları tedavi çeşitlerinden 

bahsedilmektedir. Bunun çalışma amacıyla ve/veya materyal/metod bölümünde 

bildirilmiş yöntemlerle ilişkilendirilmesi daha uygun olacaktır. Yani risk gruplarına 

göre seçilen/uygulanan tedavilerin metin içinde daha önceden bilgilendirilmesinin 

yapılması için yeniden değerlendirilmeli ve uygun şekilde düzenlemeler 

yapılmalıdır. 

Üçüncü paragrafta akut PE (+) ve (-) gruplarından bahsedilmektedir ve 

isimlendirmeden daha önce bahsedilmediği için ne olduğu anlaşılmamaktadır, 

uygun şekilde ele alınarak daha önce bahsedildiği şekilde değiştirilmeli, ya da böyle 

kalması tercih ediliyorsa metinde daha önce çalışma gruplarının oluşturulmasıyla 

ilişkili kısımda benzer şekilde ele alınmalıdır. 

Bu bölümün sondan önceki paragrafının son cümlesinin yazılmasına gerek yoktur, 

çünkü copeptin düzeyleriyle korrelasyon kurulmamış olan parametrelerin hangileri 

olduğu tablo III’de mevcuttur.  

Tablo’ların numaralandırılmasında genel olarak romen rakamları kullanılmaktadır. 

Tablo 1 yerine Tablo I gibi, bu şekilde düzenlenmesi yerinde olacaktır.  

Korelasyon analizi sonrasında bağımlı değişken olarak “Copeptin” alınıp, etki 

edecek faktörler çoklu model kurularak araştırılabilir. 

TARTIŞMA 

Çalışma 

Sonuçlarının 

Özetlenmesi 

Çalışmada elde edilen önemli sonuçlara tartışma bölümünün ilk paragrafında yer 

verilmiş olması uygun olmakla birlikte, yapılan sırlamalara başlamadan önce bir ya 

da iki cümlelik kısa giriş bölümüyle başlanması daha uygun olacaktır. 

Bu bölümün ilk paragrafında da yer alan metin boyunca başka yerlerde de 

kullanılmış olan “developed at 1-year follow-up” ifadesinin düzeltilmesi 

gerekmektedir, mevcut haliyle takibin birinci yılında gelişmiş olan, örneğin bu 

noktada akut RV yetmezliği gibi durumları ifade etmektedir. Oysa doğrusu gelişmiş 

olan komplikasyonun birinci yıl kontrolünde tespit edilmiş olduğudur. Bu şekilde 

ifade edilerek yazılması uygundur.  

İkinci paragrafta ele alınan ve kriterlerin daraltığıyla ilişkili cümle havada kalmışlık 

izlenimi uyandırmaktadır, sonrasında çalışmaya dahil edilme kriterlerinin ne 

şekilde daraltığıyla ilişkili bir cümle eklenirse bu izlenim giderilebilecektir.  

Çalışma 

Bulgularının Önceki 

Çalışmalar ile 

Karşılaştırılması 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar uygun şekilde literatür referanslarıyla 

karşılaştırılmış, ayrıca gerekli noktalarda araştırmacılara ait yorumlar da 

eklenmiştir. 

Bununla birlikte yedinci paragrafta copeptin düzeylerinin cut-off değeriyle ilişkili 

bilginin verildiği bölümde çalışmada elde edilen sonuç diğer çalışmalarda elde 

edilenlerle kıyaslanıp yorumlanabileceği halde geniş ölçekli vs. çalışmaların 

yapılması gerektiğiyle ilişkili önerilere tercihen tartışmanın son paragrafının 
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kapanış cümlelerinde yer verilmesi uygundur. İlişkili değişikliklerin yapılması  

önerilebilir.  

Tartışma bölümünün son paragrafında yer alan öneri “identify intermediate/high-

risk PE patients with low risk of bleeding….” eğer 27 no’lu referanstan edinilmiş bir 

öneriylse uygun şekilde cümleleştirilmelidir, mevcut haliyle araştırmacıların kendi 

önerisi gibi algılanmaktadır. Eğer bu öneri araştırmacılara aitse, o zaman 27 

numaralı referans ve ilişkili bilgi önce verilip, ardından öneri yapılacak şekilde 

cümle yeniden düzenlenmelidir. 

Genel 

Değerlendirme 

Çalışmayla ilişkili olarak metin boyunca birçok yerde kullanılan akut PE TANIsı 

ifadesi geçmektedir. Benzeri çalışmalarda ise çoğunlukla copeptin düzeylerinin 

“prediktif” değerlerinden bahsedilmektedir ve böylesi daha uygun gözükmektedir. 

Bu terminolojiyle ilişkili nüans yeniden değerlendirilmeli ve gerekli ifade 

değişiklikleri metin boyunca yapılmalıdır. 

Tartışma bölümünün genel akışında, anlam bütünlüğününün korunduğu, verilmek 

istenen bilgilerin bazı istisnalar hariç uygun bir şekilde ele aldığı gözlenmektedir. 

Limitasyonlar 

Eğer makalenin gönderileceği derginin özel koşulları arasında değilse çalışmayla 

ilişkili sınırlar bölümünün ayrı bir alt başlık halinde yazılmasına gerek yoktur, 

tartışma başlığının altında ve son yorumlama kısmından hemen önce yer verilmesi 

tercih edilmektedir. Ayrıca çalışmaların sınırlarının yanısıra güçlü yönlerinden de 

bahsedilmesi faydalı olacaktır.  

Bahsedilen ikinci limitasyonun daha net yazılması gerekmektedir, çalışmada 

belirlenen dışlanma kriterleri çalışmanın amacına uygun oldukları için 

belirlendikleri varsayılır, dolayısıyla bu durumun genellenebilirliği sınırlıyor olması 

çalışmanın sınırı olarak irdelenebilir mi diye yeniden değerlendirilerek yazılması 

uygun olacaktır.  

Çalışmayla ilgili yazılan üçüncü sınırlamasında copeptin ölçümü için örneklem 

temini zamanı açısından konsensus olmadığı bildirilmiştir, bunun yerine benzer 

çalışmalarda orantısal olarak en çok tercih edilen zamanlamanın belirtilmesi ve bu 

çalışmada kullanılan zamanlamanın benzerliği ya da farklılığının ve nedeninin 

belirtilmesi daha uygun olabilir.   

Dördüncü sınırlama olarak belirtilen durumun çalışmanın ana amacıyla 

örtüşmediği izlenimi bulunmaktadır, çünkü çalışmanın amacı tanı ve prognoz 

açısından prediktif bir marker olarak copeptinin incelenmesidir, tedaviye verilen 

yanıtla copeptin arasındaki ilişkinin değerlendirilmemiş olması çalışma amacıyla 

ilişkili gözükmemektedir. Tedaviye verilen yanıtla copeptin düzeyindeki 

değişikliklerin ölçülememiş olması da çalışma sırasında ve sonucunda ortaya çıkan 

bir sınırlama değil, çalışma tasarısı esnasında belirlenmiş olan bir koşuldur; 

dolayısıyla sınırlamalara yazılmasındansa herhangi bir yorum yapılmak isteniyorsa 

ilişkili bir literatüre refere edilerek tartışmanın o bölümünde yorumlanması daha 

yerinde olacaktır. Aynı şekilde copeptin ile troponin, D-Dimer vs. 

karşılaştırmalarının yapılmamış olması da çalışma sırası ya da sonucunda ortaya 
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çıkmış olan bir sınırlama değil, çalışma planlanması aşamasında belirlenmiş olan bir 

durumdur; karşılaştırma yapılarak hangi marker’ın daha başarılı bir prediktif değeri 

olduğunun saptanması çalışma amaçları arasında bulunmamaktadır. Bu bağlamda 

yeniden değerlendirilerek ele alınması uygun olacaktır.  

Conclusion 

Bu alt başlığın ayrı olarak ele alınması pek alışıldık bir uygulama değildir, 

gönderilecek derginin özel koşulları arasında bulunmuyorsa conclusion olarak 

yazılmak istenenler tartışma bölümünün en son paragrafında ele alınmalıdır. 

Bu kısımda kullanılan copeptinin tanıda yeni bir patofizyolojik ekseni yansıtma 

ifadesi metnin daha önceki kısımlarında (girişteki bilgiler ve/veya tartışmada 

irdelenen çalışma sonuçları) herhangi bir patofizyolojik eksenden bahsedilmemiş 

olduğu için anlamlandırılması zor bir izlenim oluşturmaktadır. Bu ifade yerine ele 

alınmış bilgilere dayanan bir yorumlama yapılması daha uygun olacaktır. 

Conclusion bölümünde direk veya dolaylı olarak çalışmanın en başında belirtilen 

amaca ulaşılıp ulaşılmadığıyla ilişkili ifadelerin kullanılması da yerinde olacaktır. 

Ayrıca daha önce bahsedilen çalışma sınırlarının ne gibi yöntemlerle üstesinden 

gelinebileceğiyle ilişkili önerilere de bu kısımda yer verilmelidir. 

  

Referanslar 

Referans sayısının genel olarak 25-35 arasında olması tercih edilmektedir, mevcut 

makalede 29 adet referans kullanılmış olması uygundur.  Bunların sadece 12 adedi 

son beş yıllık dergilerden alınmış olup, referansların büyük çoğunluğunun 

güncelliğini yitirmiş literatürden oluştuğu anlaşılmaktadır.    

Tablolar 

Tabloların numaralandırılmasında genellikle romen rakamları kullanılmaktadır. 

Tablolarda ve metin içinde geçen yerlerde gerekli düzenlemelerin yapılması uygun 

olacaktır. Tablo I başlığında hastaların yalnızca PE olduğu yazılmıştır, gerekli 

değişiklik yapılmalıdır. Bununla beraber İngilizce makalelerde virgül yerine nokta 

kullanılmaktadır. Sonuçlar revize edilirken bu hususa da dikkat edilmesi 

gerekecektir.  

Figürler 

Kullanılan şekiller amaca uygun ve açıklayıcıdır. Ancak mutlaka gönderilecek 

derginin formatına uygun çözünürlüğü yüksek bir şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

Genellikle 300 DPI, TIFF ve/veya PNG formatında istenmektedir. İlgili program 

üzerinden output dosyası alındıktan sonra, PDF olarak export edilmeli ve ardından 

Photoshop gibi bir programda mutlaka düzenlenmelidir. Bununla beraber figure 1 

içerisindeki paneller tek bir dosya olarak birleştirilmelidir.  
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