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Sevgili Üroonkoloji Bülteni Okuyucuları ve Değerli Meslektaşlarım, 
Bu sayımızda iyi huylu prostat hastalıkları ana konuları oluşturdu. Hepsi birbirinden ilgi çekici konularda çok 
değerli yazarlarımız güncel literatür eşliğinde kişisel deneyimlerini içeren yazılarını bizlerle paylaştı. Güncel bir 
konu olan metabolik sendrom alt üriner sistem şikayetler arasındaki ilişki Dr. Polat Türker ve ark. tarafından ele 
alındı. PSA güncellemesi Dr. Ali Tekin tarafından bizlere aktarılıyor. Bir süredir hafif geri planda kalan ürodinamik 
incelemelerin BPH’daki rolü Dr. Murat Koşan ve ark. tarafından sizlere aktarılıyor. BPH tedavisinde kombine 
tedaviler bu sayının konuları arasında yer aldı. LAZER prostatektomi hem klinik uygulama hem de yaşam kalitesi 
açısından bu sayıda değerli hocalarımız tarafından ele alındı. İlginizi çekeceğini düşünüyoruz. Bu konuda ayrıca 
bir adet LAZER prostatektomi videosu da Dr. Bülent Soyupak tarafından hazırlandı ve sizlere bültenle birlikte 
gönderilecek. Uzun süreli tekrarlayan sistoskopilerin mesane tümörlü hastalarda nasıl bir yaşam kalitesi değişikliği 
yaptığı konusunda Dr. İlker Çelen’in yazısını okumanızı öneririm. Yine testis kanserlerindeki tedavi alternatifl erinin 
yaşam kalitesi açısından değerlendirilmesini Dr. Kamil Çam ve ark. bizlere aktarılıyor. 
Prostat kanseri patogenezindeki gelişmeler Dr. Bora Gürel tarafından bizimle paylaşıyor. Dr. Bora İrer bu sayıda 
üroonkolojideki temel moleküler araştırmalarda karşılaşılan sorunlara pratik çözümler öneren görüşlerini 
bizlere aktarıyor. Diğer bir önemli konu tümör nefrektomilerinde non-neoplastik böbrek dokusunun patolojik 
değerlendirilmesi ve önemi. Hastada tümör tedavisi yapılırken ek olarak hastadaki medikal böbrek hastalıkları 
erkenden tanınabilir ve önlemleri alınarak kronik böbrek yetmezliğine gidiş önlenebilir. İlginizi çekeceğini 
düşünüyorum. 
Bu sayımızda sevgili editör yardımcımız Dr. Bülent Akdoğan’ın gayretleriyle 2 adet ameliyat videosu içeren CD, 
bültenimizle beraber okuyucularımıza ulaşacak. Dr. Bülent Soyupak; Greenlight Prostatektomi, Dr. Hakan 
Vuruşkan ise Laparoskopik Adenomektomi ameliyat videolarını bizlerle paylaşacaklar. Kendilerine çok teşekkür 
ediyoruz. 
Aralık 2013 sayımızı ilgiyle okuyacağınızı düşünüyorum. Katkı sağlayan tüm hocalarıma Üroonkoloji Bülten 
Editörlüğü adına teşekkür ederim. 
Yılın son sayısında tüm meslektaşlarımıza  yeni yılın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. 
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