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kal Kord Çap› Nomogram› (Perinatoloji Dergisi

2007, 15; (2): 51-55 ) isimli makalemize yap›lan

katk› ve elefltiriler için teflekkür eder, afla¤›daki

düzeltmelerin bu elefltirilere cevaben derginiz-

de yer almas›n› rica ederiz. 

1. Bu çal›flmada tabakal› rasgele örnekleme

tipi randomizasyon yap›lm›flt›r. Tabakaland›r-

mada gebelik haftas› esas al›nm›flt›r. Bu rando-

mizasyon fleklinin, yöntemin istatistik bölümün-

de ifade edilmeliydi. Çal›flma düzeninin yönte-

mi kesitsel olmal›yd›. Prospektif kesitsel hatal›

bir ifadedir. 

2. Araflt›rmada seçilen örneklemin dermog-

rafik özelliklerini belirlemek için gravida, parite,

yafl gibi çeflitli de¤iflkenler kullan›lm›flt›r.Bu de-

¤iflkenler tan›mlay›c› istatistik yöntemlerle ana-

liz edilmifltir.Ama bu istatistikler çal›flman›n te-

mel de¤il, yard›mc› istatistikleridir. Gravida ve

pariteyi oransal ölçek olarak adland›rabiliriz.

Oransal ölçeklerde merkezi e¤ilim ölçüsü ola-

rak aritmetik ortalama, ortanca, tepe de¤eri;

yayg›nl›k ölçüsü olarak da varyans, standart sap-

ma ve standart hata kullan›l›r.1,2 Oransal ölçek

her ne kadar nominal veya ordinal de¤iflkene

dönüfltürülebilse de genelde dönüfltürmek bilgi

kayb›na sebep olaca¤›ndan yap›lmas› uygun

de¤ildir.1 Ayr›ca makale yazma tekni¤i aç›s›n-

dan bilgi enflasyonuna yol açabilece¤inden

okuyucunun ana konuya yo¤unlaflmas›n› zor-

laflt›rabilir. Bu nedenle yaz›n›n bulgular bölü-

münde, yüzde da¤›l›m› ve verileri s›n›fland›rma

yoluna gidilmemifltir. 

3. Aralar›ndaki ba¤›nt›n›n araflt›r›ld›¤› iki de-

¤iflkenden birinin ordinal, ya da simetrik olma-

yan da¤›l›m gösteren say›sal de¤iflken olmas›

durumunda, di¤er de¤iflkenin ölçüm skalas› ne

olursa olsun, Spearman tekni¤i ile ba¤›nt› anali-

zi yap›lmas› uygundur.3 Bu ifade de yöntem bö-

lümünün sondan bir önceki sat›r›nda yer al-

maktad›r. Aç›klay›c› olarak "basit do¤rusal reg-

resyon analizi" terimi de kullan›labilir. 

4. Korelasyon katsay›s›n›n yaz›lmas› konu-

sundaki elefltiriye kat›l›yoruz . Virgülden sonra

iki rakam yer almal›d›r. 

5. Ayr›ca makalemizde Tart›flma bölümünün

2. paragraf 2. sat›r›nda yer alan " 2.87±0.52 mm "

de¤eri " 3.02±0.35" olarak, 5. sat›rda yer alan

"...1.2mm..." de¤eri "0.7 mm" olarak düzeltilmeli-

dir. Benzer flekilde Tablo'daki 11. hafta karfl›l›¤›-

na s›ras› ile 3.02 / 0.35 / 2.87 ve 3.16 yaz›lmal›d›r

(Tablo 1). Sehven yap›lm›fl olan bu yanl›fll›¤›n

düzeltilmesini talep ederiz.  
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Gebelik haftas› Umbilikal kord çap›

Ort. SD 5. Persantil 95. Persantil

11. Hafta 3.02 0.35 2.87 3.16

12. Hafta 3.66 0.53 3.42 3.90

13. Hafta 4.19 0.39 4.09 4.29

14. Hafta 5.03 0.32 4.90 5.16

Tablo 1. Gebelik haftasına göre kordon çapı ortalaması
ve standart sapması.


