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Sevgili Üroonkoloji Bülteni Okuyucuları ve Değerli Meslektaşlarım,

Dergicilikte, özellikle de bilimsel ise, hazırlanması en zor sayı yaz dönemine gelen sayılardır. Hem yaz aylarının rehaveti hem de 
izinlerin kullanılıyor olması aksamalara yol açabilmektedir. Tüm bunlara ek olarak son zamanlarda biz hekimlerin içinde bulunduğu 
ruh halini de düşünürsek bilimsel bir dergi hazırlamak son derece zor olmaktadır. Ancak çok değerli dernek üyelerimizin ve genç 
meslektaşlarımın katkıları ve özverileri ile 3. sayımız olan Eylül 2011 sayısını yayınlıyoruz.

Bu yıl oluşturduğumuz yeni yapılanma ile Üroonkoloji Bülteni’ne yeni bir kimlik ve kurumsallık kazandırmaya çalışıyoruz. Bu amaçla 
hem bülten editörlerinin hem de bölüm editörlerinin neler yapacağı, nasıl bir yol izleyeceği bir takım kurallar oluşturuldu. Ayrıca 
hem sekreterya hem de dizgi için de belirli standartlar kayda alındı. Bundan sonra aracı kurumlar, basım yerleri ve olası yönetimsel 
değişikliklerde bültenimizde bir değişiklik olmayacak, aynı basım kalitesi devam edebilecektir.

Bu yıl içinde yaşadığımız en büyük sıkıntı, yazarlarımızdan çalışmalarını çok kısa süre içinde istemek zorunda kalmamız oldu. 
Sanıyorum bu sorun da 2012 yılı içinde çözüme kavuşacak. Çünkü bölüm editörlerimize bu aydan itibaren önümüzdeki yılın 
çalışmalarını yapmalarını rica etmeye başladık.

Bir başka önemli sorunumuzda basılı dergilerimizin siz değerli okuyucularımıza ulaştırılmasıdır. Çok kısa aralıklarla adresler 
değişmekte, güncellenme yapılmamaktadır. Çok sayıda bülten bu nedenle sahipsiz kalmaktadır. Bu nedenle Üroonkoloji Kongresi 
boyunca bir stant açılacak ve adreslerinizi güncellemenizi isteyeceğiz. Bu konuda göstereceğiniz hassasiyet imkanlarımızın daha etkili 
kullanılmasını sağlayacaktır.

Bu sayımız yine birbirinden değerli derlemeler içermektedir. Sayın Başeskioğlu ve Can’ın böbrek kitlelerinin morfolojisini değerlendirmek 
için kullanılan skorlama sistemlerini inceledikleri derlemelerinde R.E.N.A.L., PADUA ve C İndeks nefrometri sistemleri özetlenmekte 
ve farklılıklar, öne çıkan özellikler ele vurgulanmaktadır. Yazarlar tüm tümör lokalizasyonlarını daha az parametre ile tanımlaması, 
PADUA’daki gibi toplam skor yerine adındaki kısaltma ile daha anlaşılır bir bilgi vermesi nedeniyle RENAL skorlama sisteminin daha 
kullanışlı ve önemli bilgi verdiğini rapor etmektedirler. Bu iki sistem ile C indeksini ise karşılaştırmanın temel farklılıkları nedeniyle çok 
mümkün olmadığını ifade etmektedirler.

Doğanca ve Öbek derlemelerinde; yeniden pratiğimizde yer bulan böbrek biyopsisi işlemini güncel literatür eşliğinde oldukça kapsamlı 
bir şekilde ele almışlardır. Ancak yazarlar, bu konuda değerlendirmeye aldıkları literatürün metodoloji olarak mükemmel olmadığını, 
eski endişelerin yersiz olduğunu, çok düşük komplikasyon oranları ile yüksek tanısal değer elde edilebileceğini vurgulamaktadırlar. 
Yazarlar ayrıca derlemelerinde renal kitlelerde biyopsi ile ilgili ivedilikle güncel, kaliteli çalışmalara gereksinim olduğunu vurgulayarak 
Üroonkoloji Derneği Böbrek Kanseri Çalışma Grubuna yol göstermektedir. 

Patoloji Çalışma Grubumuzdan gelen ve Böbrek kanserlerinde 2011 yılındaki histopatolojik sınıfl andırmanın anlatıldığı ve grup 
dönem koordinatörü Dr.Yıldız’ın derlemesinde histopatolojik sınıfl andırmada morfolojik, genetik ve moleküler özelliklerin temel 
alındığı vurgulanmaktadır. 2004 yılında Dünya Sağlık Örgütünün sınıfl andırmasında yer alan başlıkların geçen zaman içerisinde 
uygulamada büyük ölçüde kabul gördüğü, ancak morfolojik, klinik ve genetik özellikleriyle farklılık gösteren birkaç yeni başlığın daha 
bunlara eklenmesinin uygun olacağı belirtilmektedir. Dr.Yıldız, yeni tümör tiplerinin tanımlanması sürse de önümüzdeki dönemde asıl 
çabanın böbrek kanserlerinde mortaliteyi oluşturan lokal ileri evre veya metastatik tümörlerin tedavisi için bu tümörlerin moleküler 
ve genetik araştırmalar üzerinde yoğunlaşması gerektiğinin altını çizmektedir. Üroonkoloji Derneği çatısı altında Üropatolog 
meslektaşlarımızdan aldığımız bu bilimsel katkı ve bilimsel destek için tüm patoloji uzmanı üyelerimize bültenimiz adına ayrıca 
teşekkür etmek istiyorum.

Üroonkoloji Derneği, çatısı altında üroonkoloji alanındaki tüm ilgili branşları ve alt disiplinleri bir araya getirmeye çalışmakta ve 
ortak bir sinerji oluşturmaya çalışmaktadır. Bu nedenle derneğimizin bu bilimsel ve ortak akıl bakışına paralel olarak bültenimizde 
de her sayımızla ilgili konularda tüm disiplinlerden bilimsel destek almaya devam ediyoruz. Bu anlamda bu sayımızda Pamukkale 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalından Sayın Dr.Arzu Yaren ve çalışma arkadaşları derlemelerinde “Testis 
Tümörlerinin Kemoterapisinde Yenilikler” konusunda son bilgileri bizlerle paylaşmaktadır.

Ayrıca yayımlanan derlemelerin, çalışma gruplarında araştırma yapmayı planlayan genç meslektaşlarımıza da önemli mesajlar 
verdiğini, literatürdeki eksik kalmış konulara ışık tuttuğunu da önemle vurgulamak isterim. 
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