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Mesane Tümörleri 
Dr. Sümer Baltacı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı

Üroonkoloji Derneği’nin 18-19 Kasım 2006 tarihinde Çeşme’de 
düzenlediği güz dönemi bilimsel toplantısında, kış dönemi toplan-
tısından bu yana grubun yaptığı faaliyetler değerlendirildi. Öncelik-
le dernek içi yeniden yapılanma çerçevesinde grup arkadaşlarımız-
dan Dr. Süleyman Ataus, Dr. Sinan Sözen ve Dr. Çağ Çal’ın mesane 
tümörleri çalışma grubundan ayrılarak, laparoskopik üroonkoloji alt 
grubunda çalışmalarına devam etmesi kararı alındığını belirtmek 
istiyorum. Grubumuz adına, bu üç arkadaşımıza, şimdiye kadarki 
özverili çalışma ve çabaları nedeniyle teşekkürlerimizi sunmak is-
tiyorum. Bu arkadaşlarımızın yerine alt grubumuza Dr. Hayrettin 
Şahin, Dr. Sinan Ekici ve Dr. Gökhan Özer’in katıldığını belirtmek 
isterim. 

Bu döneme kadarki faaliyetlerimizden belki de grup olarak bizi en 
fazla memnun edeni, invaziv mesane tümörlerinde radikal sistekto-
mi sırasında yapılan pelvik lenfadenektomi frozen sonuçlarının, final 
patoloji ile karşılaştırıldığı, multisentrik ve 360 hastalık retrospektif 
çalışmamızın, “Urology” dergisinde yayına kabul edilmiş olmasıdır.  
Bu makalemiz 2007 yılında yayınlanacaktır. Üroonkoloji Derneği çatı-
sı altında alt grupların kurulmasından bu yana, ilk kez bir alt grubun 
yurt dışı saygın bir dergide, çalışmasını yayına kabul ettirmiş olması 
açısından, bu gelişme kanımca önemlidir.

Yürütülmekte olan diğer çalışmalara gelince; bunlardan ilki, yuka-
rıda sözünü ettiğim çalışmanın adeta devamı gibi duran prospektif 
bir çalışmadır.Bu prospektif çalışmadaki amaçlar: 

1- Mesane tümörlerinde ‘skip’ metastaz varlığının olup olmadığını 
ortaya koymak 

2- Obturator lenfadenektomi frozen sonucunun radikal sistekto-
milerde genişletilmiş lenfadenektomi yapıp yapmama kararını ver-
medeki yerini tayin etmektir.

Bu çalışmaya halen 23 hasta konulmuş olup, çalışmaya alınmış 
ancak verileri henüz bize ulaşmadığını öğrendiğimiz hastalarla 
birlikte 35 hasta sayısına ulaştığımızı belirtmek isterim. Bu konuda 
gözlemlediğimiz sorun, hastaların verilerinin bizlere iletilmesindeki 
gecikmedir. Bu konuda çalışmaya hasta koyacak merkezlerin hasta-
ları taburcu olacağı gün formu doldurarak bana (sbaltaci@hotmail.
com) ya da Dr. Öztuğ Adsan’a (oztugadsan@yahoo.com) gönder-
meleri bu sorunun çözümü ve sağlıklı veri toplanması açısından 
çok önemlidir. Hasta kayıt formuna Üroonkoloji Derneği web say-
fasından ulaşılabilmektedir.

Bir diğer çalışmamız ise, Dr. Çağ Çal ve Dr. Süleyman Ataus’un 
önerisi olan, sigara alışkanlığının mesane tümörlerinin nüks potan-
siyeli üzerine etkisini inceleyen retrospektif çalışmadır. Burada da 
500 hasta verisi toplanmış bulunmaktadır. 1 Ocak 2007 itibariyle 
sonlandırılması planlanan çalışmanın istatistiki analizine geçilecek-
tir. 

Tarafımdan başlatılan ve yürütülen intrakaviter BCG uygulama-
ları sırasındaki idrar IL-2 ve IL-10 düzeyleri ölçümleri ve PPD arasın-
daki korelasyonun incelendiği çalışmada da, 13 hastanın idrarları, 
uygun koşullarda toplanmış ve bunlardan 7’sinde idrar IL düzeyleri 
çalışılmıştır. Buraya konulacak 1 hasta ile bu çalışmanın da son aşa-
masına gelinmiş olacaktır.

Mesane tümörlerinde, kişileri risk gruplarına sınıflama amacı 
güden dış kaynaklı bir bilgisayar programının doğruluğunun test 
edilmesi amacıyla, Dr. Levent Türkeri tarafından getirilen öneri, ya-
pıcı tartışmalar sonucu çalışılmaya değer bulunmuş olup isteyen 
merkezler bu çalışmaya hasta koyabilecektir. Bu konuda, katılmak 
isteyen kişi ve kurumlara  program Dr. Levent Türkeri tarafından 
gönderilecektir.

Toplantımız sırasında üropatoloji alt grubunun da çalışmalarımı-
za yapıcı katkılarını gözlemledik. Özellikle lenfadenektomilerde fro-
zen uygulaması için, üropatoloji alt çalışma grubu standart bir form 
oluşturacağını ve bu formu bizlere sunacağını bildirdi. Bu bize ça-
lışmalarda kullanılacak frozen inceleme yönteminin standart olma 
avantajı sağlanmış olacaktır.

Grubumuz, derneğimizin önerisi doğrultusunda European As-
sociation of Urology’nin (EAU) 2006 mesane tümörleri kılavuzunu 
(yüzeyel ve invaziv mesane tümörleri olmak üzere iki kılavuz) Türk-
çe’ye çevirmiş ve toplantı sırasında yönetim kuruluna son halini 
teslim etmiştir.

Son olarak, mesane tümörleri alt grubu olarak, tüm Üroonkolo-
ji Dernek üyelerinin mesane tümörleri ile ilgili çalışma projelerine 
açık olduğumuzu belirtmek isterim. 

Prostat Kanseri
Dr. Ferruh Zorlu
Tepecik Egitim Ve Arastırma Hastahanesi, Üroloji Kliniği, İzmir

18 Kasım 2006’da  Prostat Kanseri Grubu Dr. Ferruh Zorlu başkanlı-
ğında toplandı. Toplantıya grup sekreteri Dr.Bülent Akduman, üyeler 
Dr.Gökhan Özer, Dr.Kadir Baykal, Dr.Cemil Uygur, Dr.Taner Divrik, Dr. 
Sinan Ekici katıldı. Ayrıca Üropatoloji grubundan üyeler ve derneği-
mizin üyelerinden katılımcılar katkıda bulundular. Görüşülen konu-
lar:

A. Halen yürümekte olan çalışmalar:
1. Ultrasonografi Kılavuzluğunda Yapılan Prostat Biyopsisinde 

Hasta Hazırlığı ve Teknik Anketi: Türk Üroonkoloji Derneği Çok 
Merkezli Çalişması sonuçları Dr Murat Bozlu tarafından sunul-
du. Çalışmanın sonuçlarının genel sekretere teslim edildiği ve 
yayına hazır hale geldiği belirtildi. Devamındaki anketle ilgili 
yeterli verilerin toplanamadığı, bu nedenle ikinci anketin so-
nuçlarının toparlanması için kliniklerle birebir ilişkiye girilme-
sine karar verildi. Ayrıca ikinci ankette saptanan yöntem de-
ğişikliklerinin nedeninin sorgulanmasına karar verildi.  Birinci 
anket çalışmasının sonuçlarında klinikler arası standardizas-
yonun olmadığı görüldü. Bu nedenle TRUS eşliğinde biyopsi 
için bir kılavuz hazırlanması gerekliliğine karar verildi. 

2. Kattan nomogramları validasyonu ile ilgili çalışma sonlandı. 
Şu anda istatistiksel değerlendirme aşamasında olduğu belir-
tildi. 

3. Prostat kanseri progresyonunda PSA ikileme zamanın önemi 
adlı çalışma ile ilgili yeterli verilerin toplanamaması nedeniyle 
kliniklere hatırlatma yapılması ve çalışma hakkında tekrar bil-
gi verilmesine karar verildi. 

4. Hormonal tedavi alan hastalarda kemik mineral dansitedeki 
değişikliler başlıklı çalışmanın henüz etik kurul onayı aşama-
sında olduğu bildirildi.
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B. Prostat biyopsisi kılavuzu hazırlanması ile ilgili yapılacak çalış-
mada patologlar ile beraber çalışma yürütülecek. Bunun için üropa-
toloji grup başkanı ile görüşülmesine karar verildi.  Kılavuz hazırlama 
hakkında üyelere bilgi verilecek. 

1. Hasta hazırlığı 
2. Anestezi 
3. Biyopsi alma tekniği 
4. Patolojik değerlendirme 
5. Re-biyopsi
Görev dağılımı yapıldıktan sonra grubun belirli aralıklarla toplan-

ması için yönetim kurulundan maddi ve organizasyon desteği  iste-
necek. 

C. Gündemin en uzun konusu olan epidemiyoloji araştırması hak-
kında bilgi verildi. 

İki konu özellikle tartışıldı. Fırsatçı tarama ve merkezlerden kayıt 
toplanması yöntemleri üzerinde duruldu. Kayıt toplanması yöntemi-
nin daha elverişli olabileceği düşünüldü. Gruba dahil olan Üropato-
log üyeler özellikle patoloji kayıtlarından faydalanılabileceğini öner-
diler. Kaba hatları ile çalışmanın planı:

Çalışmanın amacı: 
i.  Türkiye’de 81 ilde prostat kanseri insidansının saptanması 
ii.  İlk başvurudaki hastaların evresi, klinik ve patolojik özellikleri-

nin belirlenmesi.

Yöntem: 
i.  81 ilde belirli bir zaman dilimi içinde (3 ay- 1yıl) yeni tanı ko-

nan prostate kanseri hastaları hekimlere ulaşılarak kayıt altına 
girecek. Kayıt elemanı patoloji laboratuarlarını gezerek biyopsi 
sonuçlarından hekime ulaşacak ve bunu kontrol mekanizması 
olarak kullanacak 

ii.  81 ile il nüfus yoğunluğuna göre kayıt elemanı bulunacak ve 
eğitilecek. 

iii.  Veriler merkezde toplanmadan önce kayıt elemanı tarafından 
duplikasyon varsa düzeltilecek. Merkezde toplandığında tanı 
konan olgunun yaşadığı bölgeye kayıdın yapılması sağlanacak 
ve duplikasyon kontrolü yapılacak. (Yöntem hakkında dene-
yimli kanser kayıt kontrol elemanlarından bilgi alınacak. )

iv.  Merkezde toplanan verilerin analizi yapılacak. 
v.  Soru formunda adı soyadı, doğum tarihi, anne adı, baba adı, 

ikamet adresi, başvuru yakınması, RT bulgusu, PSA değerleri 
varsa F/T oranı, varsa T düzeyi, TRUS hacmi, biyopsi ile ilgili bil-
giler, aile öyküsü, BMI, fenotipik özellikleri, yemek alışkanlığı 
(form alınacak). Bir sayfayı geçmeyecek olan bir formun kolay-
lığı üzerinde duruldu. 

D. İstekler bölümünde Dr. Atıf Aktaş prostat kanseri hasta destek 
gruplarının kurulması için çalışmalara başlamanın gerekliliği üzerin-
de düşüncelerini iletti. 

E. İletişimin kolay sağlanabilmesi için yahoo alt grubu oluşturul-
masına karar verildi.  

F. Dr. Gökhan Özer ve Dr. Sinan Ekici yönetim kurulu karar ile başka 
komitelere yönlendirildi. Dr. Murat Bozlu, Dr. Mustafa Kaplan Dr. Ah-
met Soylu prostat kanseri grubuna yeni üye olarak geldi. 

G. Çalışmalar genel kurulda sunuldu. Prostat kanseri ile ilgili olarak 
epidemiyolojik çalışmanın daha da geliştirilmesine karar verildi. Dr. 
Aydın Mungan uluslararası alanda (Hollanda vb) mevcut olan kanser 

merkezlerinden veri toplama örneklerinin incelenmesini önerdi.   
H. Prostat Kanseri oturumunda genel öneri olarak prostat kanseri 

üzerine bor elementinin olası etkileri üzerine bir çalışma planlanması 
Dr. Talha Müezzinoğlu tarafından önerildi.

I.  Prostat Kanseri oturumunda genel öneri olarak Gleason skoru 
değerlendirmesinde patologlar arası uyumsuzluğu inceleyen bir ça-
lışma planlanması önerildi. 

Dr. Ferruh Zorlu
Prostat Kanseri Alt Grubu Başkanı      

Dr. Bülent Akduman
Prostat Kanseri Alt Grubu Sekreteri

Böbrek/Testis Tümörü 
Dr. Bülent Soyupak
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, 
Adana

Böbrek/testis Tümörü Çalışma Grubu, Üroonkoloji Derneği’nin 
Kasım 2006 toplantısındaki ayrılmalar ve yeni katılımlar sonrasında 
aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.

Bülent Soyupak, Murat Lekili, Cüneyt İşeri, Yaşar Özgök, Levent 
Tuncay, Semih Ayan, Çağatay Göğüş, Özgür Yaycıoğlu, Ali İhsan Arık

Bu toplantıda, koordinatörlük görevini Dr. Bülent Soyupak Dr. Mu-
rat Lekili’den devir almıştır. Dr. Özgür Yaycıoğlu grup sekreteri olarak 
görevlendirilmiştir.

Geçdiğimiz dönemde, daha önce hazırlanmış bulunan hasta bilgi-
lendirme formları gözden geçirilmiş ve yapılan değişikliklerle Üroon-
koloji Derneği’nin web sayfasına yerleştirilmiştir. 

Testis ve Böbrek tümörü’ye ilgili EAU kılavuzları geçmiş dönemde 
tercümeleri yapılmıştı. Web sayfasında yerini alamadan EAU tarafın-
dan güncellenen kılavuzlar tekrar tercüme edildi ve web sayfasında 
yerlerini aldı. 

WEB sayfası ve bülten için makale hazırlaması önümüzdeki dö-
nemde grubu oluşturan üyeler tarafından düzenli olarak hazırlanma-
ya devam edecektir

Böbrek tümörleriyle ilgili yapılmış anket çalışması yayın haline ge-
tirildi ve dergide yayınlanmak üzere beklemektedir.

Yaşam Kalitesi
Dr. Talha Müezzinoğlu, Dr. Kamil Çam
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, 
Manisa

1. 18-19 Kasım 2006 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen Üroon-
koloji Derneği Güz Dönemi Bilimsel toplantısında Yaşam Kalitesi Alt 
Çalışma Grubu (YKAG) toplantısı yapıldı. Başkan Dr. Talha Müezzi-
noğlu ve üyeler Dr.Recep Büyükalpelli, Dr. Zühtü Tansuğ, Dr.H akan 
Gemalmaz, Dr.Gökhan Toktaş, Dr. Cenk Yücel Bilen ve Dr. Kamil Çam 
mevcuttu. Danışman olarak Dr.Ömer Aydemir de grup toplantısına 
katıldı.

2. Eski Başkan Dr. Ferruh Zorlu’nun Benign Prostat Hiperplazisi Alt 
Grubuna dahil olması sonrasında Üroonkoloji Derneği Yönetim Ku-
rulu’nun görevlendirmeleri ile YKAG Başkanlığının Dr. Talha Müezzi-
noğlu tarafından yürütüleceği bildirildi.  Yine YKAG üyelerinden Dr. 
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Cenk Yücel Bilen’in Laparoskopi Alt Çalışma Grubunda görevlendiril-
diği ifade edildi. Her iki üyeye de bu güne kadar olan katkılarından 
dolayı teşekkür edildi ve ortak çalışmalarının devamı kararlaştırıldı. 
Çıkan üyelerimiz yerine Dr. Hakkı Perk ve Dr. M.Sinan Başay yeni üye 
olarak grubumuza dahil edildi. 

3. Yapılan oylamada boşalan grup sekreterliği için Dr.Kamil Çam 
oybirliği ile görevlendirildi.

4. 2007 yılında Nisan ayında İzmir’de yapılacak SAYKAD (Sağlıkta 
Yaşam Kalitesi Derneği) tarafından organize edilen “Sağlıkta Yaşam 
Kalitesi Kongresi”nin genel kurula duyurulması ve özellikle alt grubu-
muzca desteklenmesi uygun bulundu.

5. Daha önce alt başlık sorumlusu olarak Dr.Hakan Gemalmaz pros-
tat kanserinde, Dr. Kamil Çam BPH’da, Dr. Gökhan Toktaş mesane 
kanserinde ve Dr. Talha Müezzinoğlu genel YK konularında görevlen-
dirilmişti. Bu görevlendirmenin devamı uygun görüldü.

6. Grup üyelerinin daha önceki görevleri hususundaki gelişmeler 
ve bu toplantıda sağlanan aktiviteler aşağıdadır:

a. Kısa Form-36 (KF-36) Genel Yaşam Kalitesi Ölçeğinin bilgisayar or-
tamında girilmesi ile ilgili çalışma (Dr. Bilen)

SPSS formatında da kullanılmasına imkan sağlayacak ve gerekli 
hesaplamaları aynı anda otomatik olarak yapabilecek format ile ilgili 
alternatif 3 program sunuldu. Bunlardan kullanım kolaylığı, hastala-
rın direk olarak girilebildiği ve puanlamaların yapılıp SPPS formatına 
da aktarılabilme olanağının bulunduğu Access programındaki seçe-
neğin uygun olduğu kararlaştırıldı. Üroonkoloji Derneği web sayfası-
na konulmasının sağlanması, buradan kullanmak isteyenler için ya-
yınlarda alt grubumuza “teşekkür” mahiyetinde vurgu yapmalarının 
yeterli olacağı kararlaştırıldı. Bu formum ilaç karşılaştırma çalışmaları 
gibi ekonomik kazanımları söz konusu olabilecek araştırmalarda kul-
lanılması durumunda bir kullanım ücreti ödenmesi gerekli olabilece-
ğinin genel kurula duyurulması uygun bulundu.

b. Laparoskopik ve açık radikal nefrektomi arasındaki YK farkı ile ilgili 
proje (Dr. Bilen)

Dr. Bilen tarafından hazırlanan ve genel kurulca kabul edilen 
projenin son durumu tartışıldı: Geçen toplantıda ve genel kurulda 
gündeme getirilen bazı öneri ve eleştiriler doğrultusunda özellikle 
postoperatif ağrı kontrolü standardizasyonu için “PCA” kullanılması 
ve burada da “Morfin Eşdeğer Tablosu” dikkate alınarak analjezi uy-
gulanması uygun görüldü. Bu aşamadan sonra yeni kurulan Laparos-
kopi Alt Grubunun da bu çalışmadan detaylı bilgilendirilmesi uygun 
görüldü. Sonuç olarak bu çalışma sayesinde özellikle laparoskopik 
radikal nefrektomiler ile ilgili prospektif geniş bir bilgi toplanması-
nın da mümkün olduğu ve bunun açık ameliyatlarla ana amaç olarak 
yaşam kalitesi de olsa bir çok açıdan karşılaştırma imkanı sağlanabi-
leceği görüldü. Bu çalışmanın proje aşamasının tamamlandığı,  bir 
an önce başlatılarak hasta konulması işlemine geçilmesine ve gerekli 
formların en kısa sürede web sayfasına konulmasına  karar verildi

d. Evre I – II a-b testis tümörlerinde yaşam kalitesi çalışması
Bu konuda çalışma olmamakla birlikte bu evrede yıllık hasta sayı-

larının az olduğu, dolayısıyla projenin yürütme imkanının zor olduğu 
düşünüldü. Bu projenin tekrar ileride tartışılmasına karar verildi. 

e. Prostat kanseri nedeniyle takip edilen hasta eşlerinde YK’nin araştı-
rılması (Dr. Gemalmaz)

Dr. Gemalmaz tarafından hazırlanan, genel kurulda sunulan ve ka-

bul edilen projenin son durumu tartışıldı: Kullanılacak ölçütler hak-
kında mümkün olabilecek en kısa formlar olmak kaydıyla nihai karara 
varıldı. Cinsel fonksiyonlar açısından hem hastalar hem de eşleri için 
Arizona ölçeğinin kullanılması uygun bulundu. Hasta eşlerinin de 
olası morbiditeler açısından objektif bir şekilde değerlendirilmesi 
önerildi. Sonuç olarak; bu çalışmanın proje aşamasının tamamlandı-
ğı, bir an önce başlatılarak hasta konulması işlemine geçilmesine ve 
gerekli formların en kısa sürede web sayfasına konulmasına  karar 
verildi.

g. Metastatik prostat kanserli hastalarda orşiyektomi ve medikal 
kastrasyonun YK açısından karşılaştırılması

Bir önceki genel kurulda Dr.Murat Lekili tarafından önerilerek gün-
deme gelen bu çalışmanın önemli olabileceği ve literatür araştırması 
yapılarak tekrar değerlendirmek üzere Dr.Müezzinoğlu görevlendi-
rildi.

h. Böbrek tümöründe YK modülü geliştirilmesi (Dr.Müezzinoğlu)
Hasta görüşmeleri yapılarak ölçüt hazırlığı için soru havuzu oluştu-

rulmasına devam edilmesi, bu konudaki sıkıntının hızla aşılması için 
grup üyelerinin de en azından ikişer hasta ile görüşerek elde edilen 
soruları Dr. Müezzinoğlu’na bildirmeleri uygun görüldü.

i.  BPH’ya özgü YK ölçütü geliştirilmesi (Dr.Çam)
Bu çalışma ile ilgili olarak uzman ve hasta görüşmeleri ile literatür 

taraması kullanılarak 98 soruluk bir havuz oluştuğu, bu aşamadan 
sonra Dr.Ömer Aydemir’in görüşleri de dikkate alınarak soru sayısı-
nın mümkün olduğunca kısaltılması, mükerrer soruların ayıklanması, 
IPSS de göz önünde bulundurularak soruların alt ana başlıklar halin-
de gruplandırılarak tüm grup üyelerince birkaç hastada uygulanarak 
uygun soruların seçilmesi, daha sonra da elde edilecek nihai formun 
örneğin 30-50 yaş aralığındaki erkekler, başka polikliniklere başvuran 
alt üriner sistem yakınması ile gelmeyen hastalar ve örneğin TUR-p 
öncesi ve sonrası BPH hastalarında uygulanarak test edilmesi uygun 
bulundu.

YKAG 2007 Bahar Dönemi Görev Dağılımı:

Yukarıda tartışılan konular hakkında görev dağılımı aşağıdaki şe-
kilde yapıldı:

Dr. Müezzinoğlu: 
1. Böbrek kanserine özgü yaşam kalitesi ölçeği geliştirme çalışma-

larına devam edilmesi 
2. Prostat kanseri nedeniyle medikal ve cerrahi orşiyektomi uygu-

lanan hastalarda YK’nin değerlendirmesi ile ilgili olarak literatür ince-
lemesi ve proje geliştirilmesi

Dr. Bilen:
1. Laparoskopik ve Radikal Nefrektomi yöntemlerinin YK açısından 

karşılaştırmasının yapılacağı çalışmanın aktive edilmesi, bahar top-
lantısında ilk sonuçların tartışılması

Dr. Gemalmaz:
1. Prostat kanseri nedeniyle takip edilen hasta eşlerinde YK’nin 

araştırılması ile ilgili projenin bir an evvel başlatılarak, bahar toplan-
tısında ilk sonuçların tartışılması 2.Radikal prostatektomi ve radikal 
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radyoterapiyi YK açısından karşılaştıran olası çalışma için literatür in-
celemesİ.

Dr. Çam:
1. BPH YK ölçeğinin tamamlanması
2. Bu yeni ölçeğin kullanılmasına yönelik yeni proje önerilerinin 

sunulması

Bu arada Nisan 2007’de İzmir’de yapılacak “Sağlıkta Yaşam Kalitesi 
Kongresi”ne (bilgi adresi: www.saykad.org) grubumuz üyelerinin ak-
tif olarak katılımları (program aşağıda belirtilmiştir) planlandı.

SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİ KONGRESİ

Ürolojide Yaşam Kalitesi:
15 dk. Poster tartışma
Moderatörler:  Prof. Dr. Ömer Aydemir, Doç. Dr. Kamil Çam
15 dk. İnkontinansta YK – Prof. Dr. Bedrettin Seçkin
15 dk. Androlojide YK – Doç. Dr. M. Faruk Usta

45 dk Üroonkolojide YK Paneli 
Moderatör: Prof. Dr. Murat  Lekili 
Panelistler:
BPH’da YK--- Doç. Dr. Ferruh Zorlu
Prostat Kanserinde YK – Doç. Dr. Hakan Gemalmaz
Mesane Kanserinde YK—Doç. Dr. Gökhan Toktaş

Laparoskopik Üroonkoloji
Dr. Can Öbek
Yeditepe Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Laparoskopik Üroonkoloji Çalışma Grubu derneğimiz yönetim 
kurulu tarafından “ürolojik tümörlerin laparoskopik cerrahi teda-
vi standartları ve kılavuzlarının oluşturulması, ilgili alanda eğitim 
verilmesi, bilimsel araştırma alanlarının belirlenmesi ve koordinas-
yonunun sağlanması amacıyla” kuruldu. Bu konuda Dr. Süleyman 
Ataus, Dr. Yıldırım Bayazıt, Dr. Cenk Y. Bilen, Dr. Çağ Çal, Dr. Can 
Öbek, ve Dr. Sinan Sözen görevlendirildi. Dr. C. Öbek grup başkan-
lığına, Dr. Y. Bayazıt grup sekreterliğine seçildiler. Grup ilk kez Ekim 
2006’da Ankara Ürologlar Derneği tarafından düzenlenen Uygula-
malı Laparoskopi Kursu için bir araya geldi. Kurs Gazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirildi ve Doç. Dr. Sinan Sözen tarafın-
dan organize edilmişti. Toplam 2,5 gün süreli ve pratik ağırlıklı bu 
kursa 8 kursiyer katıldı. Sekiz teorik konuşma ve toplam 16 saat 
laboratuvar çalışması yapıldı. Laboratuvar çalışmasının 3 saati sü-
tur çalışması, 13 saati ise hayvan çalışması olarak gerçekleşti. Kurs 
biraz genişletilmiş formatta Mart ayında aynı mekanda tekrar ger-
çekleştirilecek. 2007 yılı ikinci yarısından itibaren ise daha geniş 
kapsamlı bir kurs formatı planlanmakta. Grup Çeşme Güz toplan-
tısında ilk kez resmi olarak toplandı. Laparoskopik ameliyatlar için 
hazırlanan onam formları gözden geçirilerek son haline karar ve-
rildi; bu formlar Ocak ayı itibarıyla dernek web sitesinde mevcut 
olacak. Laparoskopik Üroonkoloji Çalışma Grubu en kısa zamanda 
bilimsel çalışma ve araştırmalara başlamak konusunda hazırlıkla-
rını yapıyor.

Üropatoloji 
Dr. Kutsal Yörükoğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, 
İzmir

Katılanlar: 
Dr. Kutsal Yörükoğlu (Dokuz Eylül ÜTF), Başkan
Dr. Hakan Aydın (Başkent ÜTF), Sekreter
Dr. Sait Şen (Ege ÜTF)
Dr. Kürşat Yıldız (Kocaeli ÜTF)
Dr. Esin Yıldız (Cumhuriyet ÜTF)
Dr. Bahar Müezzinoğlu (Kocaeli ÜTF)
Dr. Ayşim Özağarı (Şişli Etfal Hastanesi)
Dr. Hülya Akgün (Erciyes ÜTF)
Dr. Nalan Neşe (Celal Bayar ÜTF)
Dr. Duygu Düşmez Apa (Mersin ÜTF)
Dr. Nusret Akpolat (Fırat ÜTF)

1. Üropatoloji veritabanı oluşturulması. Ayrıntılarının belirlenip, 
bir sonraki toplantıda sunulması kararlaştırıldı. 

2. Üroloji ve patoloji asistan eğitiminde ortak ne yapılabilir?
i. Rotasyon: olduğu takdirde standart bir programın oluşturul-

ması
ii. Onkoloji konseylerinin birimlerde düzenli yapılmasının öne-

rilmesi
iii. Klinikopatolojik toplantıların özendirilmesi

3. Standardizasyon. Oluşturulmuş olan standardizasyon proto-
kolünün gelen eleştiriler doğrultusunda gözden geçirilmesi ve kitap 
olarak yayımlanıp, Türkiye’deki patoloji ve üroloji birimlerine dağıtıl-
ması benimsendi. Klinisyenler ile ortak karar verilmesi gereken konu-
ların tartışmaya açılması ve sonuçlandırılması kararlaştırıldı:  

a. Mesane tümörlerinin sınıflamasında hangi sistem (ler)?
b. Prostat iğne biyopsilerinin alınmasında standardizasyon
c. Prostat iğne biyopsilerinde tümör miktarının rapor edilmesi
d. Prostat iğne biyopsilerinde Gleason skorunun rapor edilme 

şekli
e. Protokolün sonunda yer alan rapor formlarının uygun olup 

olmadığı.
Grup raporlarının sunumu toplantısında söz konusu maddeler tar-

tışıldı ve bu sorulardan 1. için, WHO 2004 sınıflamasının kullanılma-
sına karar verildi. 2-4. maddeler Prostat çalışma grubuna iletildi ve 
kararın o grup tarafından belirlenmesi benimsendi. 5. maddenin ise, 
protokolün web sayfasına aktarılarak üyelerin incelemesine açılarak 
belirlenmesine karar verildi.

4. Konsültasyon. Bunun Üroonkoloji Derneği’nin web sayfası ara-
cılığı ile yapılıp yapılamayacağı tartışıldı. Ancak, en ideal konsültasyo-
nun lam ve blok ile olabileceği görüşü ile üropatoloji konsültasyonu 
kabul edecek grup üyelerinin yöntem, olanak ve koşullarını bildirme-
leri, bu dokümanın üyelere bildirilmesi kararlaştırıldı. Konsültasyon 
hizmeti verenlerin, raporlarını imzalı olarak vermeleri ve bu raporla-
rın bir nüshasını kendi birimlerinde oluşturacakları veya mevcut olan 
konsültasyon arşivlerine olguya ait kesit ve /veya bloklar ile birlikte 
kaldırarak arşivlemelerinin tavsiye edilmesi görüşü vurgulandı.
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5. Üroonkoloji Derneği toplantılarında patologların diğer çalışma 
grubu toplantılarına girebilmelerini sağlayacak toplantı düzenle-
mesinin ve üropatoloji çalışma grubu toplantılarına da isteyen üro-
logların katılabilmesinin sağlanmasının önerilmesi kararlaştırıldı. Bu 
gruplara katılmak isteyen patologlar belirlendi ve her grupta yer alan 
arkadaşların kendi aralarında bir koordinatör belirlemeleri benim-
sendi. 

6. Üroonkoloji Derneği toplantılarında patolojiye yönelik oturum-
lar olmasının eğitim sürecine katkı sağlayacağına karar verildi:  

i.  Üropatoloji oturumları 
ii.  Üropatoloji (hem klinisyene, hem patologa yönelik) kursları 
iii. Klinikopatolojik sunumlar

7. Web sayfasının grup tarafından kullanılabilmesi. 

Benin Prostat Hiperplazisi
Dr. Feridun Şengör
Haydarpaşa Numune Hastahanesi, Üroloji Klinigi, İstanbul

“BPH Alt Grubu” 18.11.2006 günü Dr. Feridun Şengör’ün koordina-
törlüğünde ilk toplantısını yapmak için bir araya geldi. İlk olarak gö-
rev bölümü yaparak,  Sekreterlikte  Dr. Ali Tekin’nin, Web sayfasında ki 
makale seçiminde Dr. Turgut Alkibay,  Dr. Hakan Özkardeş ve Dr. İlte-
riş Tekin’nin, Bülten’de Makale yorumlanmasında Dr. Feridun Şengör, 
Dr. Turgut Alkibay, Dr. İbrahim Cüreklibatır ve Dr. Serdar Göktaş’ın, 
Derleme yazısı konu başlıklarının seçiminde de Dr. Feridun Şengör, 
Dr. Turgut Alkibay, Dr. İbrahim Cüreklibatır’ın görevlendirilmesi oy 
birliği ile kabul edildi. 

Önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar tartışıldı ve 
karara bağlandı. Buna göre öncelikli olarak;

1. BPH hasta bilgilendirme kitapçığının  hazırlanmasına

2. EAU BPH Kılavuzunun Türkçeye çevrilmesine

3. Önümüzdeki dönemde bilimsel araştırma yapmak amacı ile, BPH 
hastaların eşlerinin hayat kalitesinin araştırılması, BPH ve tedavileri-
nin cinsel fonksiyonlar üzerine etkileri, Noktürinin değerlendirilmesi, 
BPH’da mesane instabilitesi, Alfa-blokör alan hastalarda PSA değişimi 
ve BPH’lı hastalarda medikal tedavinin başarısı öngörülebilir mi ko-
nularında ön çalışma yapılmasına karar verildi.   

Bilim Dili
Dr. Cüneyt İşeri
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, 
İstanbul

Bilimde  önder olamayan ve globalleşmenin edilgen tarafında 
kalan uluslar, yeni gelişen kavramların karşılıklarını ve teknolo-
ji terimlerini dillerine ithal etmek zorunda kalmaktadırlar ve bu 
ulusların bireyleri için değişime ayak uydurmanın yolu, dillerine 
bu yenilikleri en doğru ve uygun şekilde aktarmaktan geçmekte-
dir. Bu uyumun belirli bir düzen içinde ve kurallara uygun olarak 
gerçekleştirilmesi görevi de, bilim ve teknoloji ile ilgili sivil meslek 
örgütlerine düşmektedir.

Türk Üroonkoloji Derneği Bilim Dili Çalışma Grubu, ülkemizde ol-
dukça ihmal edilen bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmek 
amacıyla, yani bir zorunluluktan doğmuştur.

Grubun kurulma kararı 2005 Üroonkoloji Kursu esnasında alınmış 
ancak bazı teknik nedenlerden dolayı 2006 Güz toplantısına kadar 
bir faaliyette bulunulamamıştır. 2006 Güz toplantısı sırasında Dil Ça-
lışma Grubu ilk toplantısını yapmıştır.

Grup şu üyelerden oluşmaktadır: Cüneyt İşeri, Hakan Özkardeş, 
Özdal Dillioğlugil, Hakan Aydın ve Yener Gültekin. İlk 4 üyenin katılı-
mı ile yapılan toplantıda şu kararlar alınmıştır.

Amaç: Üroonkoloji dalında kullanılan dilin mümkün olduğu ölçü-
de Türkçeleşmesi ve standartlaşması amacıyla çalışmalar yapmak. 
Türkçe karşılığı olan, ancak uygulamada   değişik şekillerde, kimi za-
man yanlış karşılıklarla ifade edilen terimlerin doğru ve uygun karşı-
lıklarını saptayarak kullanımını teşvik etmek, Türkçe karşılığı olmayan 
terimlere uygun karşılıklar saptamaya çalışmak, ya da yerleşik yaban-
cı sözcüklerden hangilerinin kullanılıp, nasıl yazılacağını belirlemek. 
Bu faaliyet zorunlu olarak, onkoloji, genel tıp ve genel yazı dili ile ilgili 
iyileştirmeleri de kapsayacaktır. 

Yöntem: Çalışma tüm dernek üyelerinin katılımıyla yapılacaktır. 
Başka türlü başarılı olması da beklenemez. Grup üyeleri, diğer üye-
lerden fazla olarak, iletişim araçlarının kullanımını organize etmek ve 
çoğunluğun tercihlerini saptayıp bunların öneriye dönüşmesi ama-
cıyla toplantılar yapacaklardır.

Tüm üyeler, terimler, uygulamalar, yapılan hatalar ve benzer ko-
nulardaki önerilerini e-posta aracılığı ile derneğe iletecekler, bu 
öneriler belirli aralıklarla grup üyeleri tarafından düzenlenerek, 
tercih kullanılabilecek, ya da ek öneri yapılabilecek bir formatta 
tüm üyelere yine e-posta ile gönderilecektir. Derneğin 6 aylık top-
lantılarında da yine birlikte tartışılıp öneri oluşturabilecek ortam 
yaratılacaktır. 

Öneri: Okuma, yazma faaliyetleri sırasında el altında bulundurula-
cak alfabetik bir fihriste sorun oluşturan ve/veya hakkında bir öneri-
de bulunulacak sözcüklerin kaydedilip, bu kayıtların belirli bir hacme 
ulaştıktan sonra derneğe iletilmesi, amaca ulaşılması için en değerli 
katkıyı sağlanmış olacaktır.




