
A3C i l t : 12 •  S a y ı : 2  •  H a z i r a n  2 0 1 3

Sevgili Üroonkoloji Bülteni Okuyucuları ve Değerli Meslektaşlarım, 
Üroonkoloji Bülteni Şubat 2002 yılında basılan ilk sayısından bu yana büyüyerek yoluna devam etmekte ve Türk 
Üroonkolojisine hizmet etmektedir. Her yıl düzenli olarak tüm ürolojik kanserleri sırasıyla ele alan bülten, en yeni 
bilgileri meslektaşlarımızın bilgi dağarcığına eklemekte ve ülkemizin en ücra köşesinde çalışan meslektaşlarımıza 
ulaştırılmaktadır. Dergimiz mevcut 12 yıllık geçmişi içinde bir çok editör ve editör kurulu ile yayın hayatını 
sürdürmüştür. Hepsi Üroonkoloji dergisini bir adım daha ileri taşıma gayretinde olan hocalarımıza ve 
meslektaşlarımıza sonsuz teşekkür ederiz. Bu kapsamda Üroonkoloji Bülteni editörlük görevi Üroonkoloji Derneği 
Yönetim Kurulu tarafından bana verilmiştir. Bu onurlu görevi bana layık gördükleri için yönetim kurulumuz 
üyelerine çok teşekkür ederim. Üronkoloji Bülteninin kurumsallaşması için büyük çaba harcayan ve bülteni çok 
iyi noktaya taşıyan derneğimiz genel sekreteri bir önceki editörümüz sevgili Dr. Talha Müezzinoğlu’na ne kadar 
teşekkür etsek azdır. Bundan sonra bu bayrağı daha ileri taşımak temel hedefimiz olacaktır. Bülten yapılanması 
içinde Dr. Murat Koşan ve Dr. Ender Özden editör yardımcılığı görevine getirilmişlerdir. Hepsi birbirinden değerli 
çalışma arkadaşlarıma da bu görevlerinde başarılar diliyorum. Derginin iletişim, idari konular, basım, yayın ve 
dağıtımında muhteşem hız ve başarı ile dergimizi son haliyle sizlere ulaştıran başta Buse Ertan ve Sonay Alpaydın 
olmak üzere tüm Serenas yetkileri ve matbaa görevlilerine teşekkür ediyor hem de başarılar diliyorum. 
Bu sayımızda yurt dışından meslektaşımız Dr. Bertrand Tombal prostat kanserinde androjen bağımlı ve 
androjen dirençli mekanizmaların fizyolojik temellerini anlattığı derlemesini bulacaksınız. Androjen dirençli 
prostat kanserinde yeni geliştirilen tedavilerin esas etki mekanizmalarının anlaşılması bakımından oldukça 
faydalı bulacağınıza inanıyorum. 
Türkiye’deki prostat kanseri prevalansı çalışmasını yürüten Dr. Ferruh Zorlu hem ülkemiz verileri hemde yurtdışı 
çalışmaları ışığında prostat kanserinde tarama yapılması konusunda çok önemli gördüğüm görüşlerini bizlerle 
paylaşıyorlar. Bununla birlikte son yılarda güncelliğini koruyan aktif izlem konusunda Dr. Ozan Bozkurt ve Dr. 
Ömer Demir bizlerle bu konudaki son bilgileri paylaşacaklar. Bu sayıda ayrıca düşük-orta-yüksek risk prostat 
kanserindeki hem radyoterapi hem de cerrahi ve diğer tedavi seçeneklerinin ele alındığı derlemeleri göreceksiniz. 
Dr. Levent Türkeri bize prostat cerrahisindeki en son teknolojik yenilik ve popüler uygulama olan Robotik 
Radikal Prostatektomi tekniğini adım adım resimler eşliğinde anlattı. Tekniği basitleştirici ve özet anlatımıyla 
bize aktaran Levent hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bunun karşısında pek çok cerrahın tereddütle baktığı 
radyoterapi sonrası kurtarma radikal prostatektomi de bu sayının derleme konuları arasında yer alıyor. 
Yüksek riskli prostat kanserinde hormonal tedaviyle birlikte radyoterapi genelde birincil tedavi metodu olarak 
önerilmekte; radikal prostatektomi ise genişletilmiş lenfadenektomi ile birlikte önemli bir seçenek olarak 
sunulmaktadır. Her iki konunun ele alındığı 2 ayrı derlemenin meslektaşlarımıza bu tedavi seçeneneklerini 
belirlemede son derece yararlı olacağına inanıyorum.
Günümüzde kastrasyon dirençli prostat kanserinde pek çok yeni tedaviler ortaya çıkmıştır. Bu tedavilerin birçoğu 
FDA onayı alarak tedavide kullanılmaya başlamıştır. Ülkemizde endikasyon sınırlamaları yurtdışından biraz 
daha farklı olmakla birlikte önümüzdeki yıllarda geniş oranda bu tedavileri kullanacağımızı görebilmekteyiz. 
Bu alandaki yeni tedavilerde bu sayının içinde ele alınmakta ve meslektaşlarımızın dikkatine sunulmaktadır. 
Prostat kanseri ürolojik kanserler içinde en çok çalışma ve araştırma yapılan kanserdir. Prostat kanseri tanı 
ve tedavisinde bu çalışmalara paralel pek çok güncellemeler olmaktadır. Prostat sayısı bu anlamda en geniş 
içerikle karşımıza çıkmaktadır. Haziran 2013 sayımızı ilgiyle okuyacağınızı düşünüyorum. Katkı sağlayan tüm 
hocalarıma Üroonkoloji Bülten Editörlüğü adına teşekkür ederim. 
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