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Derginizde Ocak 2012 tarihinde yayınlanan “Akciğer 
kanseri güncel klinik TNM evrelemesinde T evresi ile 
nodal metastaz arasındaki ilişki” başlıklı Sayın Yılmaz 
ve ark.[1] tarafından yazılan makaleyi ilgiyle okudum. 
Öncelikle deneyimlerini bizlerle paylaştıkları için mes-
lektaşlarımıza teşekkür ederim. Bu makaleyle ilgili bir 
noktaya temas etmek istiyorum.

Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinin, IASLC 
(International Association for the Study of Lung 
Cancer) tarafından düzenlenen yedinci TNM (T: piri-
mer tümör; N: bölgesel lenf bezleri; M: uzak metas-
taz) sınıflandırmasında; tümör ile aynı akciğerde ve 
aynı lobda olan nodüller T3, tümör ile aynı akciğerde 
fakat farklı lobda olan nodüller T4 olarak revize edil-
miştir.[2]

Yılmaz ve ark.[1] tarafından derginizde yayımlanan 
yazılarının ‘’Tartışma’’ bölümünün altıncı paragrafının 
son cümlesinde ‘’... tümör ile aynı akciğerde fakat farklı 
lobda olan nodüllerin T4’den T3’e alınması ile olguların 
evrelerinin düşmesidir’’ bilgisi verilmiştir.

Bu durumda yazarların yazısında bir hata söz konu-
sudur. IASLC sınıflandırmasına göre, pirimer tümör 
ile aynı akciğerde ve aynı lobda olan nodüller T4’den 
T3’e alınmıştır.[2,3] Buna göre yazının ‘’…tümör ile aynı 
akciğerde ve aynı lobda olan nodüllerin T4’den T3’e 

alınması ile olguların evrelerinin düşmesidir’’ şeklinde 
düzeltilmesi gerekmektedir.

Değerli ve başarılı sunumları için Yılmaz ve arka-
daşlarını kutlar, saygılarımı sunarım.
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Yazarın yanıtı

Sayın Editör,

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi’nde yayın-
lanan “Akciğer kanseri güncel klinik TNM evrelemesin-
de T evresi ile nodal metastaz arasındaki ilişki” başlıklı 
yazımız ile ilgili olarak tarafımıza gönderilen “Editöre 
Mektup” yazısı incelenmiştir.

Tartışma bölümünün altıncı paragrafında “… tümör 
ile aynı akciğerde fakat farklı lobda olan nodüllerin 
T4’den T3’e alınması ile olguların evrelerinin düşmesi-
dir’’ cümlesindeki “farklı” kelimesi “aynı” kelimesi ile 
değiştirilmelidir.

Yazıdaki ifade “…aynı akciğerde farklı lobda” yerine 
“…aynı akciğerde ve aynı lobda” şeklinde düzeltilmiştir. 

Sehven yazılmış olan bu ifadeye dikkat çeken ve 
düzeltilmesi için bizleri uyaran değerli meslektaşımıza 
ilgisi ve nezaketi için teşekkür ederiz.
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