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MAKALE YAZIMI ve
GÖNDERME

YAZIM SIRASI
✦ Tüm Veri Kaydı ve Analizi bittikten sonra ve
makalelerin tümü gözden geçirildikten sonra başlanmalı

✦

Önce: ‘Gereçler ve Yöntem’

✦ Sonra: Giriş
✦ Ardından : Bulgular
✦ Tartışma
✦ En son: Özet ve Başlık

YAZININ DERGİYE GÖNDERİLMESİ

Bilimsel Yazının Yolculuğu
Önce yayın firmasından bir kişi şekilsel açıdan değerlendirir.

Derginin yazım kurallarına uygunluk
Yazı tipine uygunluk
Çok fazla imla hatası olmaması
Yazar, kelime, şekil, tablo, literatür sayılarının uygunluğu

Bilimsel Yazının Yolculuğu
Önce yayın firmasından bir kişi şekilsel açıdan değerlendirir.

Yönetici Editöre
Derginin amacına uygunluk,
genel temalara uygunluk
İlgili yardımcı editörün belirlenmesi

Bilimsel Yazının Yolculuğu
Önce yayın firmasından bir kişi şekilsel açıdan değerlendirir.

Yönetici Editöre

YYardımcı Editör
Makalenin yayınlanma potansiyeli
Şekil açısından uygunluk
Bir ‘çatışma’ olup olmadığı
İlgili hakemin belirlenerek gönderilmesi

Bilimsel Yazının Yolculuğu
Önce yayın firmasından bir kişi şekilsel açıdan değerlendirir.

Yönetici Editöre

YYardımcı Editör

Danışman1

Danışman2

Danışman3

Şansı yüksek yazılar
- Randomize prospektif yazılar
- Geniş olgu serileri ya da meta-analizler
- Güncel konuları irdeleyen çalışmalar
- İlk kez ortaya koyulan sonuçları bildiren seriler
- İstatistiksel irdeleme yapan yayınlar
- Çok nadir (tamamen yeni bir tedavi öneren ya da çok çok
nadir görülen) olgu sunumları

Şansı düşük yazılar
- Düşük olgu sayılı ve sonucu olmayan yazılar
- İstatistiksel irdeleme yapılmayan yazılar
-…’a benzeyen … olgusu
- …’nun irdelenmesi
- Daha önce aynı dergide yayınlanmış konusu olan yazılar
- Hipotezi olmayan yazılar
- ‘İnanılmaz’ yüksek sayılı, ‘mükemmel’ sonuçlu yazılar
- Derginin konusu dışında gönderilen yazılar.
- İmlası, İngilizcesi, şekilleri kötü, hiç tablosu olmayan,
Metodları çok az yazılmış yazılar.

Bilimsel Yazının Dergiye
Gönderilmesi
- Yazıyı mümkünse tüm yazarlar ve bölüm başkanı /şef
okumalı
Bölüm içinde bir seminer şeklinde sunulmalı
Tercihan bir yabancı kongrede sunulmalı .
En açıklayıcı hangi bilim dalına anlatılırsa o bilim dalının en
yüksek ‘etki faktörlü’ dergisine göndermeli.
YÜKSEK ETKİ FAKTÖRLÜ DERGİDEN KORKMAYIN!

Danışmanların İstedikleri
1) Makalenin, tüm çalışmanın önemli ve bilimsel olarak yeni sonucunu ya da
sonuçlarını özetleyecek, makaleden elde edilen çıkarımı belirtecek net bir ismi olması
2) Tüm çalışmayı net özetleyen bir özet bölümü
3)‘Çalışmaya temel oluşturan bilgileri ayrıntısına girmeden özetleyen, makalenin
hipotezinin merakını uyandırabilecek bir giriş
4) Kullanılan yöntemlerin kısa, ancak, açıklıkla, başka bir araştırmacı tarafından tam
olarak ‘tekrar edilebilecek’ şekilde ifade edildiği ‘Yöntemler’ bölümü
5) Çalışmada elde edilen sonuçların, özellikle, okuyucu için önemli (tercihan pozitif)
bulgularının verildiği ‘Bulgular’ bölümü.Açık ifadeler, net tablolar ve varsa veriler
arasındaki farklar net olarak belirtilmeli

Danışmanların Beklediği
Tartışma Bölümü
– Çalışmanın bulgularının kısaca özetlendiği bir bölüm.
– Yazarları,

çalışmanın

bulgularını

araştırmaya

yönelten

ve

çalışmadan önce bilinenler ve çalışmanın verilerinin bu sürece olan
katkısı.
– Çalışmanın verilerinin daha önce literatürde yapılan çalışmaların
bulguları ile karşılaştırılması ve uyumlu olduğu ve (varsa) uyumsuz
olduğu noktalar.
– Çalışmanın güçlü yönleri, literatürden farkı.
– Çalışmanın zayıf olduğu yönler ve bu yönlerin neden bu şekilde
kalıp düzeltilemediğinin kısa bir açıklaması

Danışmanların İstemedikleri-1
— Çok

uzun bir giriş

– Çok dağınık ve uzun ya da çok kısa ‘Yöntemler’ bölümü. Çalışmaya konu
olan denek ya da hastaların özelliklerinin gizlenmesi ya da çok kısa
bahsedilmesi
– İstatistiksel değerlendirmeleri olmayan sadece sayı ortalamaları ve
genellemelerinden oluşan bulgular. Aradaki farkın istatistiksel olarak önemi
konusunda bilgi verilmemiş karmaşık, tablo içermeyen bulgu dökümantasyonu
– Karmaşık ve uzun, ya da giriş bölümündeki bilgileri tekrar eden bir
tartışma bölümü. Tartışma bölümünde sık sık kullanılan ‘inanıyoruz’, ‘böyle
düşünüyoruz’ ifadeleri.

Danışmanların İstemedikleri-2
– Literatüre yer verilmeyen ya da az verilen, çalışmanın verilerinin
literatürde daha önceki veriler ile karşılaştırılmadığı ve/veya, çalışmadan
çıkan en son sonucun belirtilmediği tartışma bölümü
– Yazıda, çok fazla kaynağın atıflanması ve/veya en yeni kaynağın
yazının gönderildiği tarihten en az 5 yıldan daha eski olması. Kaynakların,
derginin yazım kuralları gözetilmeden ya da çok farklı biçimler kullanılarak
yazılması.

ETİK KURUL
✦ Tüm Prospektif İnsan ve Hayvan Çalışmaları için
gerekli.

✦ Retrospektif Çalışmalarda Gerekli DEĞİL.
✦ TÜM YAYINLARDA ETİK KURUL ONAYI İSTENMEZ.

ETİK KURUL
✦ Etik Kurul’ların İnternet sayfasını inceleyin
✦ En az iki dosya hazırlayın. Tüm formları doldurum
✦ ‘Özgeçmiş: El yazısı ile imzalanmalı’, ‘Olgu Rapor
Formu’, ‘Ayrıntılı Anlaşılmış Onam’, ‘Literatürler’ bölümü

✦ Bütçe: SGK, hastane ya da hasta’ya ödetilemez
✦ Faz Çalışmaları için mutlaka danışmanlık alın.

Bilimsel Yazının Dergiye
Gönderilmesi- 1
Yayın alanı tam ilgili olmayan dergiye göndermeyin
‘Yazarlara bilgi’ bölümüne uyum.
Editör ve yazarlar ile iletişim kurma isteği.
Olgu sunumlarının kabul olasılığı düşük, yayınlanma süresi
uzundur.

Bilimsel Yazının Dergiye
Gönderilmesi- 2
Şekilleriniz ve tablolar öz ve çekimi kaliteli olmalı.
Tüm yazarların görevleri ve e-mailleri istenebiliyor.
‘Clinicaltrials.gov’ numarası
İstenen ve istenmeyen hakemlerin seçimi.
İngilizce yazım ve hataların düzeltilmesi.

BAŞLIK SEÇİMİ
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ARTICLES
RNA-mediated epigenetic programming of
a genome-rearrangement pathway
Mariusz Nowacki1, Vikram Vijayan2, Yi Zhou1, Klaas Schotanus1, Thomas G. Doak1 & Laura F. Landweber1
Genome-wide DNA rearrangements occur in many eukaryotes but are most exaggerated in ciliates, making them ideal model
systems for epigenetic phenomena. During development of the somatic macronucleus, Oxytricha trifallax destroys 95% of its
germ line, severely fragmenting its chromosomes, and then unscrambles hundreds of thousands of remaining fragments
by permutation or inversion. Here we demonstrate that DNA or RNA templates can orchestrate these genome
rearrangements in Oxytricha, supporting an epigenetic model for sequence-dependent comparison between germline and
somatic genomes. A complete RNA cache of the maternal somatic genome may be available at a specific stage during
development to provide a template for correct and precise DNA rearrangement. We show the existence of maternal RNA
templates that could guide DNA assembly, and that disruption of specific RNA molecules disables rearrangement of the
corresponding gene. Injection of artificial templates reprogrammes the DNA rearrangement pathway, suggesting that RNA
molecules guide genome rearrangement.
Parental RNA transcripts and microRNAs are critical for programming development in metazoa1–4, raising the possibility that altered
RNA molecules can reprogramme patterning on a developmental or
evolutionary timescale5. Despite the suggestion of template-directed
events involving ‘‘an ancestral RNA-sequence cache’’6 there has been
limited evidence for a direct role of RNA as a template of information
across generations7,8. Information transfer from RNA to DNA usually
involves polymerization9. Here we show that RNA molecules can also
organize DNA rearrangements, expanding the epigenetic influence of

largely unknown. The discovery of homology-dependent maternal
effects that modify DNA deletions may provide a clue13,14.
Homology-dependent trans-nuclear comparison of germline and
somatic genomes may regulate these DNA rearrangements. In
Tetrahymena, germ-line-specific small RNAs called scan RNAs derive
from the micronuclear-limited sequence and target DNA for elimination15. However, this model cannot explain fusion of unlinked or
disordered DNA segments in Oxytricha, which can join segments
smaller than the length of typical scan RNAs. DNA rearrangements

Contralateral Recurrence of Primary
Spontaneous Pneumothorax*
Tsai-Wang Huang, MD; Shih-Chun Lee, MD; Yeung-Leung Cheng, MD, PhD;
Ching Tzao, MD, PhD; Hsian-He Hsu, MD; Hung Chang, MD, PhD;
and Jen-Chih Chen, MD

Background: Primary spontaneous pneumothorax (PSP) is a common disease in young adults.
With advances in its surgical treatment, ipsilateral recurrence is < 5%. However, contralateral
recurrence remains a significant problem. The purpose of this retrospective study was to identify
the factors associated with contralateral recurrence of PSP.
Methods: From January 1997 to December 1999, 231 patients with PSP were reviewed and
evaluated after an average of 92-months of follow-up. The clinical features and treatment of these
patients were analyzed retrospectively.
Results: Thirty-three of these patients had contralateral recurrence (14.3%). The average time of
contralateral recurrence was 22.94 months. In the univariate analysis (after Bonferroni correction), patients with contralateral recurrence of PSP had lower a body mass index (BMI)
[p < 0.001], and higher frequency of contralateral blebs/bullae on high-resolution CT (HRCT) of
the lung (p < 0.001). Multiple logistic regression was performed on 128 patients with contralateral blebs/bullae on HRCT of the lung, and the results indicate that being underweight (BMI <
18.5 kg/m2) is an independent risk factor for contralateral recurrence (odds ratio, 5.327). All
patients with contralateral recurrence of PSP received surgical treatment. Two patients had
unilateral recurrences of pneumothorax during follow-up (2 of 64 video-assisted thoracoscopic surgeries, 3%).
Conclusions: Contralateral recurrence of PSP is significantly more common in patients with
underweight and blebs/bullae in the contralateral lung. Single-stage bilateral surgery may be
considered for these patients to circumvent the need for subsequent anesthetic and operative
procedures, and additional hospitalization.
(CHEST 2007; 132:1146 –1150)

ORIGINAL ARTICLE

Surgical Treatment and Prognosis of Primitive
Neuroectodermal Tumors of the Thorax
Adalet Demir, MD,* Mehmet Zeki Gunluoglu, MD,* Nergiz Dagoglu, MD,†
Akif Turna, MD, FETCS, PhD,* Yavuz Dizdar, MD,† Kamil Kaynak, MD, FETCS,‡
Sukru Dilege, MD,‡ Nil Molinas Mandel, MD,§ Dilek Yilmazbayhan, MD,!
Seyyit Ibrahim Dincer, MD,* and Atilla Gurses, MD*

uction: Primitive neuroectodermal tumors (PNETs) are rare,
progressive, small- round cell tumors with a poor prognosis
multimodal therapy, including surgery and chemoradiotherhe treatment of choice was unknown since no clinical series
urgical therapy had been reported. We evaluated the impact of
modal treatment in patients with PNETs located in the thoracic

involving the costovertebral junction had a 14% 1-year pro
free survival (p ! 0.004).
Conclusions: PNET is an aggressive malignancy that often
multimodal therapy. Induction chemotherapy leads to
complete resection rate and better disease-free survival,
volvement of the costovertebral junction indicates a poorer

CHEST

Transparency in Health Care
CASE REPORT

Iatrogenic Delirium and Coma*
A “Near Miss”
William F. Dunn, MD, FCCP; Shirley C. Adams; and Robert W. Adams
A 66-year-old woman was cared for at two referral institutions following a witnessed cardiac arrest in
a local emergency department. Despite aggressive initial care, she failed to regain consciousness
during a 28-day course. Based on an erroneous neurologic diagnosis of anoxic encephalopathy,
pessimism regarding likelihood of improvement existed, prompting clinical consideration of withdrawal of care. The correct diagnosis of iatrogenic drug-induced coma alternating with drug-induced
delirium only became apparent after the IV administration of repeated doses of a benzodiazepine antagonist. The patient and husband (co-authors) provide insights often unheard
within care circles.
(CHEST 2008; 133:1217–1220)
Key words: antagonist; coma; delirium; iatrogenesis; lorazepam; risk; safety; sedation

Editor’s Note: This submission to the “Transparency in
Health Care” series focuses on a case of a “near miss,”

following coronary bypass grafting, for re-evaluation
of therapy and prognosis subsequent to home
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Duration of Red-Cell Storage
and Complications after Cardiac Surgery
Colleen Gorman Koch, M.D., Liang Li, Ph.D., Daniel I. Sessler, M.D.,
Priscilla Figueroa, M.D., Gerald A. Hoeltge, M.D., Tomislav Mihaljevic, M.D.,
and Eugene H. Blackstone, M.D.
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images in clinical medicine

What Lies Beneath?
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74-year-old male smoker was hospitalized for a transurethral
resection of the prostate. His medical history was notable for the insertion
of a dual-chamber pacemaker to treat symptomatic bradycardia 10 years earlier. A preoperative chest radiograph (Panel A) raised the suspicion of a parenchymal
lung lesionAUTHOR
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parent at that time. A lateral chest radiograph might have identified the mass,
although
the upper lobes are often
poorly visualized in this projection. The patient
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underwent palliative chemotherapy and radiation therapy and ultimately died from
lung cancer.
Copyright © 2008 Massachusetts Medical Society.
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All in the Stroma:
Cancer’s Cosa Nostra
After focusing for decades on what happens within tumor cells to
make them go wrong, biologists are turning to the tumor environment
and finding a network of coconspirators
As several spectacular cases have shown,
corporate criminals can operate for years,
bending office systems to their needs and
co-opting others into their nefarious deeds.
Eventually, the malfeasance can threaten
the entire company. So it is with cancer
cells. Cancer biologists have recently been
coming to grips with the fact that tumor

Vanderbilt University School of Medicine
in Nashville, Tennessee.
Although this work is still in its early
stages, researchers have identified some
key molecules in communication pathways
that could serve as targets. These include
some relatively unfamiliar characters as
well as some old friends, such as the protein

General Thoracic Surgery

Veeramachaneni et al

A thoracic surgery clinic dedicated to indeterminate pulmonary
nodules: Too many scans and too little pathology?
Nirmal K. Veeramachaneni, MD,a Traves D. Crabtree, MD,a Daniel Kreisel, MD, PhD,a Jennifer B. Zoole, BSN,a
Joanne F. Musick, BSN,a Nicole G. Taylor, APRN,a Alexander S. Krupnick, MD,a David S. Gierada, MD,b
G. Alexander Patterson, MD,a and Bryan F. Meyers, MD, MPHa

Objective: Widespread application of computed tomographic scans has increased detection of asymptomatic pulmonary nodules. A dedicated clinic was established to encourage referral and manage large numbers of patients
with such nodules.
Methods: Patients were evaluated periodically by a nurse practitioner with surgeon oversight, and follow-up imaging was centralized. Patients were rescanned at intervals on the basis of radiologist recommendation.
Results: A total of 414 patients, 189 male and 225 female with a median age of 60.2 years (20.7–84.1 years), were
evaluated since April 2000. Median follow-up was 1.51 years (0–6.65 years). Thirty-seven percent (153/414)
were older than 60 years with at least 10 pack-years of tobacco use, whereas 30% (123/414) had never smoked.
A total of 286 patients completed at least 2 years of follow-up computed tomographic evaluation. After 2 years,
24.2% (69/286) were deemed in stable condition and were discharged from further follow-up, whereas 22.4%
(64/286) of patients were followed up longer than 2 years owing to the development of new nodules. Fortyfive percent (127/286) of patients did not complete their recommended follow-up at our clinic. Overall, 3%
(13/414) of our patients have been shown to have a malignant tumor. Only 5 patients underwent curative resection
of a primary lung cancer.
Conclusion: In a population of patients with indeterminate nodules in routine clinical practice, few patients required intervention and few cancers were detected. Although the benefits of a ‘‘nodule’’ clinic may include patient reassurance and convenience to referring physicians, a significant number of patients did not complete their
follow-up in our clinic.
The widespread application of computed tomography (CT)
scan technology has increased the detection of otherwise

a lesion being cancer. Both the Fleischner Society and the
ACCP use 2-year stability as a suggestion for a benign etiol-

CD25!CD4! Regulatory T Cells from the Peripheral Blood
of Asymptomatic HIV-infected Individuals Regulate CD4!
and CD8! HIV-specific T Cell Immune Responses In Vitro
and Are Associated with Favorable Clinical Markers of
Disease Status
Audrey L. Kinter,1 Margaret Hennessey,1 Alicia Bell,1 Sarah Kern,1 Yin Lin,1
Marybeth Daucher,1 Maria Planta,2 Mary McGlaughlin,1 Robert Jackson,1
Steven F. Ziegler,3 and Anthony S. Fauci1
1Laboratory

of Immunoregulation, National Institute of Allergy and Infectious Diseases and 2Department of Clinical
Center Medicine, National Institutes of Health, Bethesda, MD 20892
3Benaroya Research Institute, Virginia Mason Medical Center, Seattle, WA 98111

Abstract

Hakem ve Editörlerle İlşkiler

✦ Kibar, mümkün olduğunca hızlı yanıt-verir ve
eleştirilere dikkate almalı.

✦ İsim, veri ve tablo değişikliği çok kötü puan olur.
✦ TÜM HAKEMLERE KATILMAK ZORUNDA
DEĞİLSİNİZ!

✦ Ancak Editör ve Editör Yardımcısı’na İtiraz
Etmek TEHLİKELİDİR.

Bazı ‘Nahoş’ Kavramlar
✦Veri İşkencesi
✦Dilimleme
✦Kıyak Yazarlık
✦ Yazarlık Hakkı Vermeme

Hatalı Yaklaşımlar
✦ ‘...konusundaki tüm hastaları excel’e kaydettim,
istatistiğini yapıp bir çalışma çıkaralım’

✦ ‘....olan hastaları bir dökelim, kongreye gönderelim’
✦ ‘Sen tez olarak...olan hastaları bir dök bakalım’
✦‘ Bu Excel’de yazılı olan şu 3 grup hastayı karşılaştırıp
bir p değeri bulabilir misin?’

✦ Tezimde hastaları döktüm, şimdi literatür tarama
aşamasındayım’

Çalışmanın Yayınlanması Sonrası
✦ Aynı çerçevede çalışmalar.
✦ İlk çalışmanın ortaya çıkardığı soruları
yanıtlamaya yönelik çalışmalar.

✦ İlk çalışmanın ortaya çıkardığı çelişkileri
yanıtlamaya yönelik çalışmalar

✦ Yeni sorular, yeni yöntemlerde tedbirli
davranmalı.

İÇ FERAHLATICI
GÖĞÜS KABARTICI SONUÇLAR
✦ Çalışmanızdan

bir meslektaşınızın

sunumunda bahsedilmesi

✦ Bir

makalede atıf alması

✦ Ders

Kitabında Yer alması

✦ ‘BİR

REHBERDE YADA MEKANİZMA

ŞEMASINDA YER ALMASI!’

Özlüyoruz

