Editörün Notu
Videotorakoskopinin gö¤üs cerrahisi içindeki yeri gün geçtikçe artmaktad›r.
1990’l› y›llar›n baﬂ›nda tan›sal iﬂlemler ve özellikle de plevra hastal›klar›n›n tan› ve tedavisiyle klinik prati¤e girmiﬂ ve günümüzde akci¤er kanseri rezeksiyonlar› gibi onkolojik temel prensiplere dayanan cerrahilerde kendisine yer bulmuﬂtur. Bu operasyonlar›n uzun dönem yüz güldürücü sonuçlar› yay›nlanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Hatta videotorakoskopik cerrahi ile akci¤er kanserinde sleeve
rezeksiyon uygulamalar› bildirilmiﬂtir.
Yine videotorakoskopinin mediastinal hastal›klar›n da tedavisinde yer bulmas›yla ilk timektomi 1992 y›l›nda t›bbi literatürde yerini alm›ﬂt›r. Videotorakoskopik cerrahi günümüzde myasthenia gravis cerrahisinde alt›n standart yaklaﬂ›m
olan sternotomiye karﬂ› klinik ve kozmetik aç›lardan üstünlü¤ü de yap›lan çal›ﬂmalarla gösterilmiﬂtir. Hatta bugün bizim de içinde oldu¤umuz baz› cerrahi gruplar timoma ameliyatlar›n› da uygun olgularda VATS ile yapmaktad›r.
Bugün robotik cerrahi de benzer bir geliﬂim ile gelmektedir. Gün geçtikçe
endikasyonlar, robotlar ve uygulay›c› say›s› artmaktad›r. Bugün robot cerrahisi
ile Türkiye de lobektomi ve timektomi operasyonlar› yap›labilmiﬂtir. Halen maliyetin yüksekli¤i dikkat çekicidir ve robot ile yap›lan gö¤üs cerrahisi ameliyatlar› ﬂimdilik çok nadirdir.
VATS ile yap›lan cerrahilerde okuyucular›n, asistanlar›n ve kendini geliﬂtirmeye çal›ﬂan cerrahlar›n dikkat etmesi gereken durumlar ortad›r. Bu tip geniﬂletilmiﬂ operasyonlar› uygulayan cerrahlar›n belli bir süreçten gelerek bu operasyonlar› uygulamaya baﬂlad›¤› gerçe¤idir. Örne¤in sleeve rezeksiyon uygulayan cerrah›n 500. lobektomi operasyonu sonras›nda bu operasyonu yapt›¤›, ya
da bizim VATS ile timoma rezeksiyonunu uygulad›¤›m›z ilk hastam›z›n 50. VATS
ile timektomi hastam›z oldu¤u ve kitlenin çap›n›n 1 cm oldu¤u gerçe¤idir. Bu
konuda yapt›¤›m›z ö¤renme e¤risi yay›nlar› Avrupa gö¤üs kalp ve damar cerrahisi dergilerinde yay›nlanm›ﬂlard›r.
Art›k gö¤üs cerrahlar› özellikle selim hastal›klarda tedavi amaçl› ve malignite potansiyeli olan durumlarda tan›sal amaçl› operasyonlarda endoskopik
yöntemi kullanmak zorundad›r. Bu kaç›n›lmaz gerçekle yüzleﬂemeyen gö¤üs
cerrahlar› hastalara daha az yard›mc› olabilecektir. Bu gerçe¤i kabul etmekte
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zorlanan cerrahlar hastalar›n teﬂhis süresinin uzamas›na, hastan›n s›k›nt›lar›n›n, a¤r›lar›n›n ve iﬂlem maliyetlerinin artmas›na yol açacaklard›r.
Genel cerrahi, üroloji, kulak burun bo¤az, ortopedi ve jinekoloji branﬂlar›nda endoskopik
yöntemlerde ortaya ç›kan geliﬂmelere parelel olarak toraks cerrahisi de geliﬂmeye baﬂlad›. Dergimizin bu say›s›n› bize, toraks cerrahlar›na ay›ran endoskopik ve laparoskopik cerrahi dergisi
yay›n kuruluna kalpten teﬂekkürlerimi sunar›m.

Bu özel say›da makaleleri yay›nlanan yazar-

lar› tebrik ederim.

‹yi bir y›l dile¤iyle
Dr. Alper Toker
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