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Derginizin 2003 yılı (Ocak - Mart) 20. 
fasikülün 1 No’lu sayısında; 46 ila 50. 
sayfalarında yayınlanmış olan, 
editörlüğünü Kocaeli Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, Beyin Cerrahisi Anabilim 
Dalı’ndan Dr Volkan ETUS ve Dr Savas 
CEYLAN’ ın üstlendiği “Spinal cord 
teratoma associated with dysraphism. An 
unclear pathogenesis” başlıklı yazıyı ilgi 
ile okudum. 

Bu yazıda, birisi kapalı spinal disrafizme 
(lipomiyelomeningosel), diğeri açık spinal 
disrafizme (miyelomeningosel) eşlik eden 
iki adet spinal kord yerleşimli teratom 
olgusu tanımlanmaktadır. Birinci olgunun 
tanımlandığı bölümde hastanın dört günlük 
iken opere edildiği, 3100 gr. ağırlığında 
sezaryen ile miadında doğurtulmuş olan 
kız bebeğin, lomber bölgesinde orta hattın 
hemen sağında sağlam cilt ile örtülü lipom 
kıvamında kitle nedeni ile Çocuk Cerrahisi 
tarafından konsülte edildiği 
belirtilmektedir.  
Yapılan ameliyatta L1 ve L2 total vertebral 
arkus defekti olduğu söylenen hastada, T12 
ve L3 parsiyel laminektomi ile yeterli 
ekspozür sağlandıktan sonra, L2 
düzeyinden dural kese içine uzanım ve 
konüs medullarise yapışıklık gösteren 
lipomatöz kitlenin, mikroşirürjikal teknikle 
total olarak çıkartıldığı ifade edilmektedir. 
Aynı hastanın erken postoperatif dönemde 
serum alfa fetoprotein (AFP) düzeyinin 
4000 mg/dl’ nin üzerinde olduğu ve 
postoperatif takibinde birinci yıl sonunda 
AFP düzeyinin normal sınırlara döndüğü 
belirtilmekte olup, nörolojik muayenesinin 

doğal ve ürodinamik incelemesinde özellik 
saptanmadığı ifade edilmektedir. 

Bahsi geçen hastalar; 2002 yılı 3-8 Haziran 
tarihleri arasında düzenlenen, IVth 
International Congress on Cerebral Venous 
System and Meningiomas combined with 
Annual Meeting of Turkish Neurosurgical 
Society toplantısında, Etuş V., Güvenç 
B.H., Ilbay K., Ceylan S. yazar sıralaması 
ve “Nadir iki olgu: Yenidoğanda lomber 
spinal disrafizme eşlik eden ve intradural 
uzanım gösteren teratoma” başlığı altında 7 
Haziran 2002 cuma günü, sözel bildiri 
oturumunda Salon 2 de sunulmuş olup, 
bildiri kitapçığında 161. sayfada SP 12 
başlığı ile yer almıştır.  

Her iki yazı ve bildiride belirtilmekte olan 
kız hasta, 4.12.2000 tarihinde sezaryen ile 
doğum sonrası (M.P., Prot no 191819) 
sırtında kitle ön tanısı ile Kocaeli 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi 
Anabilim Dalı’ nda interne edilmiştir. 
Nörolojik defisiti olmayan hastanın lomber 
bölge düzeyinde orta hatta yer alan, üzeri 
cilt ile örtülü kitlesinin palpasyonunda 
kemik ve yumuşak dokuları bir arada 
içermesi nedeni ile ön planda teratomdan 
şüphelenilmiş olup, preoperatif 
tetkiklerinin (AFP, Direkt grafi, batın 
ultrasonu ve MR) tamamlanmasını takiben, 
spinal aralığa uzanım gösterdiğinin 
anlaşılması üzerine Beyin Cerrahisi 
Anabilim Dalı ile konsülte edilerek beraber 
ameliyata girme kararı alınmıştır. 

Hasta 8.12.2000 tarihinde dört günlük 
iken, Dr Haluk Güvenç tarafından Dr 
Volkan Etuş’ un asistanlığında ameliyat 
edilmiş, tumöral doku total çıkartıldıktan 
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sonra mevcut dura defekti iki kat üzerinden 
vicryl kontinü sütür ile primer 
kapatılmıştır. Postoperatif dönemde Çocuk 
Cerrahisi Kliniğinde takip edilen ve sorunu 
olmayan hasta, nörolojik defekti 
olmaksızın taburcu edilmiş, daha sonra 
Çocuk Cerrahisi polikliniğinde takip altına 
alınmıştır. İki yaş civarında kontrol MR’ 
ında ameliyata bağlı değişiklikler gözlenen 
hastaya yaptırılan ürodinamik tetkikte 
sorun saptanmamıştır. Hastamız en son 
Kasım 2006’ da babası tarafından kontrole 
getirilmiş olup, nörolojik defisiti yoktur.  

Hastanın bilimsel olarak ve alınan başarılı 
sonuçlar açısından taşıdığı önem nedeniyle 
dünya literatüründe tanımlanmasının doğru 
olacağı kararlaştırılmış ve Dr Haluk 
Güvenç tarafından olgu sunusu olarak 
hazırlanmış, Dr Volkan Etuş tarafından da 
revize edilmiştir. Çalışma başlangıçta MR 
görüntüsünün kötü olduğu görüşü ileri 
sürülerek gönderildiği uluslararası beyin 
cerrahisi dergileri tarafından kabul 
görmemiş ise de, son bir geniş revizyon 
sonrası gönderildiği Spine dergisi 
tarafından Güvenç B.H., Etuş V., 
Müezzinoğlu B. yazar sıralaması altında 
“Lumbar teratoma presenting intradural 
and extramedullary extension in a neonate. 
Spine J. 2006 Jan-Feb; 6(1): 90-3” 
yayımlanmıştır. 

Söz konusu olgunun farklı tarihlerde bildiri 
olarak farklı, yayın olarak farklı 
yayınlanmasının yarattığı karışıklık bir 
yana, operatörünün bilgisi dışında ve 
yayınlanmak üzere yurtdışına gönderilmiş 
olduğunun bilinmesine rağmen, başka bir 
dergide habersiz yayınlanmış olması son 
derece dikkat çekicidir. Ayrıca teratom 
olgusunun tanısında patoloğun değerli 
katkılarının görmezden gelinmesi ayrı bir 
etik soruna neden olmuştur. 
Branşımla ilgili olmadığından takip etme 
olanağım bulunmayan derginizin adı geçen 
sayısına internet ortamında yeni ve 
rastlantı sonucu ulaşmış olup, konunun 
aydınlatılması amacı ile bu mektubu size 
göndermeyi bir görev edinmiş olduğumu 
bildiririm. 

Konu ile gerekli düzeltmenin derginizin 
gelecek sayılarında yayınlanması 
konusunda gereğini bilgilerinize sunarım. 

 
Saygılarımla, 

Prof. Dr. Haluk Güvenç 
E-mail: guvench@superonline.com 
 

YAZARLARDAN YANIT  
Sayın Editör, 
Derginizin 2003 yılı 20. fasikülün 1 No’lu 
(Ocak - Mart) sayısında yayınlanmış olan, 
‘‘Spinal cord teratoma associated with 
dysraphism. An unclear pathogenesis’’ 
başlıklı yazıda disrafizme eşlik eden spinal 
kord teratomu ile ilişkili olarak, “bu 
antitelerin birlikteliği ve embriyolojik 
açıdan etyopatogenezi tartışılmakta olup, 
bu yazı salt olgu sunumlarından öte, 
patogenez tartışması ve ilgili literatürün 
gözden geçirilmesi yönünde ağırlık 
taşımaktadır”. Bu yazıda, ilgili konuda 
Nöroşirürji Anabilim Dalı olarak, nadir 
rastlanan bu birliktelik konusundaki 
deneyimimiz iki olgu örnek gösterilerek 
tartışılmaktadır. Ancak yazı, salt olgu 
sunumu niteliğinde hazırlanmamıştır. 
Yazıda belirtilmiş olan olgulardan birisinin 
cerrahisi ve cerrahi sonrası izlemi, o 
dönemde Çocuk Cerrahisi Anabilim 
Dalında görevli olan Dr. Haluk Güvenç ve 
ekibi ile birlikte yapılmıştır. Bu da yazı 
içerisinde isim verilmeksizin belirtilmiştir. 
Spinal kord teratomu ve nöral tüp kapanma 
defekti birlikteliğinin tartışılmasının 
hedeflendiği ve yazının tartışma 
bölümünde olgulardan ziyade olası 
mekanizma ve etyopatogenezin literatür 
ışığında tartışılmış olduğu bu yazıda, 
yazarlar konuyu bu boyutta hazırlarken 
olgularda emeği geçmiş olan diğer 
meslektaşlarının yazarlar bölümüne dahil 
edilmesi konusunda herhangi bir ard niyet 
gütmeksizin, sadece konuyu bilimsel 
tartışmaya açmayı hedeflemişlerdir. 
Ancak, yine de etik açıdan Dr. Haluk 
Güvenç’in bu konuda göstermiş olduğu 
hassasiyeti anlayış ile karşılıyor ve 
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olgulardan bir tanesinde cerrahinin kendisi 
ile birlikte gerçekleştirilmiş olduğunu ve 
izleminde kendisinin de emeği olduğunu 
göz önünde bulundurarak, bu yazının 
hazırlanma ve basım sürecindeki 
bilgilendirme eksikliği adına kendisinden 
özür diliyoruz.  
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