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Say›n Editör,
Derginizin 2013 y›l› (vol.23) 4. say›s›nda Gündeﬂ ve
ark. taraf›ndan yay›nlanan “Abdominal Duvar Desmoid
Tümörleri: Tek Merkez Deneyimi” adl› özgün makaleyi
ilgiyle okuduk.1 Yaz› ile ilgili yarar sa¤layaca¤›n›
düﬂündü¤ümüz görüﬂlerimizi paylaﬂmak istiyoruz.
1. Bu de¤erli çal›ﬂman›n materyal-metod bölümünde,
yazarlar taraf›ndan tan› aﬂamas›nda tüm hastalara bat›n
ultrasonografisi ve kontrastl› bilgisayarl› tomografi (BT)
tetkiki istendi¤i belirtilmiﬂtir. Ayr›ca bu bilgi ile ilgili
olarak resim alt yaz›lar›nda BT imaj› olduklar› belirtilerek
“Resim 1 ve 2” ‘ye at›fta bulunulmuﬂtur. Ancak bu
resimler BT de¤il Manyetik Rezonans (MR) görüntüleri
olup s›ras›yla intravenöz kontrast madde sonras› T1

a¤›rl›kl›, ya¤ bask›l›, aksiyal ve olas›l›kla T1 a¤›rl›kl›
sagittal imajlara aittir.
Günümüz t›p prati¤inde s›kl›kla kullan›lan kesitsel
görüntüleme yöntemleri olan BT ve MR incelemelerini
görsel olarak birbirinden ay›rt etmek özel ilgisi olan
hekimler d›ﬂ›nda klinisyenler aç›s›ndan zor olabilir.
Ancak bu iki tetkik birbirinden kesin s›n›rlarla ayr›lan
çok farkl› tipte tetkikler olup yap›lan hatan›n ilgili
kurumun Genel Cerrahi ve Radyoloji klinikleri aras›ndaki
iletiﬂim yetersizli¤inden kaynakland›¤›n› düﬂünüyoruz.
Yay›n haline getirilerek tüm t›p camias›n›n yarar›na
sunulan böylesi çal›ﬂmalar›n yaz›m aﬂamas›nda, çal›ﬂmay›
yapan hekimlerin bu çal›ﬂma özelinde Radyoloji klini¤i,
genel olarak ise yay›nla ilgili di¤er klinikler ile fikir
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al›ﬂveriﬂinde bulunmalar›n›n yararl› olaca¤› ve benzer
hatalar› azaltaca¤› kanaatindeyiz.
2. 2005-2011 y›llar›n› kapsad›¤› belirtilen çal›ﬂman›n
dergiye baﬂvuru tarihi 10.06.2012 olup en düﬂük takip
süresi olan 19 ay ile korele de¤ildir.
3. Çal›ﬂman›n özet k›sm›nda kad›n hasta say›s› 16 olarak
belirtilmiﬂken; bulgular k›sm›nda 14 oldu¤u yaz›lm›ﬂt›r.
Ayr›ca bulgular ve tart›ﬂma k›sm›n›n 2 yerinde en büyük
tümör boyutu ile ilgili çeliﬂkiler mevcuttur. Bu çeliﬂkiler
yaz›m hatas›ndan m› kaynaklanmaktad›r?
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