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Değerli Araştırmacılar;
The Journal of Pediatric Research’ün yayın hayatının 3. sayısında 4 adet derleme, 4 adet araştırma ve 6 adet olgu
sunumu şeklinde makale bulunmaktadır. Amacımız her sayıda makale sayımızı arttırmak ve araştırma şeklinde
yapılan makalelere daha fazla yer vermektir. Elinizdeki sayıda günümüzün en çok tartışılan konularından biri olan
küreselleşmenin çocuklar üzerine olan etkisinin ele alındığı bir derleme bulunmaktadır. Bunun yanısıra çocuklarda
Karotis intima media kalınlığı ve juvenil myelomonositik lösemi (JMML) ile ilgili 2 adet derlemede Karotis intima
media kalınlığının ateroskleroz ile ilişkisi ve ölçümü, JMML’nin tanısından tedavisine kadar geniş bir yelpazede bu
hastalık ile ilgili detaylı bir bilgi verilmiştir. Son derlemede ise medikal malzemelerin çoğunluğunda kullanılan di-2
etilhekzil fitalatın (DEHP) insan sağlığına olan olumsuz etkileri derlenmiştir.
Her sayıda olduğu gibi derginin içeriğindeki konuları olabildiğince geniş bir yelpazede tutmaya ve mümkün
olduğunca fazla sayıda okuyucu kitlesine ulaşmayı hedeflemekteyiz. Yayınladığımız araştırmalardan ilkinde diş
çürükleri ile obesite arasındaki ilişki, ikincisinde insülin pompa tedavisinin tip 1 Diabetes Mellitus’lu çocuklarda
metabolik kontrole olan etkisi, üçüncü araştırmada ilerleyici ailevi intrahepatik kolestaz ile tanısı ile izlenen
hastalarda ATP8B1 mutasyonu sıklığı araştırılmıştır. Son araştırmada ise çocuk ve erişkin kliniklerinde çalışan sosyo
demografik özellikleri ve yetiştiği ailenin özellikleri ile çocuk sevme ve çocuk yetiştirme tutumları arasındaki ilişki
araştırılmıştır.
Olgu sunumlarımız 3’ü nörofibromatozis, Meckel-Gruber sendromu ve Roberts/SC Fokomeli sendromu ile ilişkili
klinikler, 2’si ailevi akdeniz ateşinin ve supraventriküler taşikardinin farklı klinik görünümleri ve sonuncusu ateş
nedeni olarak subdural ampiyemin ele alındığı klinik durumları içermektedir.
Önümüzdeki yıldan itibaren toplam 11 adet indexe başvurumuzu tamamlamış olacağız ve umarım bu indexlere
kabul edilme haberlerini sizinle paylaşacağız. Yine 2015 yılı itibariyle mevcut sayı içinde derginin editörler grubunca
seçilecek olan bir makaleye ait görüntü dergimizin kapak sayfasına konacaktır. Bir diğer konu da The Journal of
Pediatric Research’ün yeni web sayfası da çok yakın bir zamanda aktif hale gelecektir. Katkılarınız ile gittikçe daha
geniş bir okuyucu ve araştırmacı kitlesine ulaşan ve büyüyen dergimize makale gönderen tüm araştırmacılara bir kez
daha çok teşekkür ederiz.
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