ÜROONKOLOJ‹ DERNE⁄‹ ALT GRUPLARININ FAAL‹YET RAPORLARI

MESANE TÜMÖRÜ
Dr. Sümer Baltac›
mac› ürolojik onkoloji alan›nda ve onunla ilgili t›p ve di¤er bilim dallar›nda, bilimsel ve mesleki düzeyi ça¤daﬂ düzeye ve
ötesine ulaﬂt›rmak olan ve bu amaçla her türlü bilimsel araﬂt›rma, organizasyon ve çal›ﬂmay› yapmak, yapt›rmak ve desteklemek gayesini güden Üroonkoloji Derne¤i, yönetim kurulunun ald›¤› kararla üroonkoloji ile ilgili çal›ﬂma gruplar› oluﬂturmuﬂtur. Bu çal›ﬂma gruplar›ndan biri de mesane tümörleri çal›ﬂma grubudur. Üroonkoloji ile ilgili ve bu alanda çal›ﬂma yapan kiﬂiler aras›ndan seçilen 8
meslektaﬂ›m›z bu alt grubun yürütücüsü olarak belirlenmiﬂlerdir. Bunlar Dr. Sümer Baltac› (Çal›ﬂma grubu yöneticisi), Dr. Öztu¤ Adsan, Dr.
Süleyman Ataus, Dr. Cavit Can, Dr. Ça¤ Çal, Dr. Ayd›n Mungan, Dr. Sinan Sözen ve Dr. Kadir Türkölmez’dir. Bu çal›ﬂma grubunun amac›,
mesane tümörleri ile ilgili araﬂt›rma projeleri geliﬂtirmek, meslektaﬂlar›m›zdan gelen proje önerilerinin ön de¤erlendirimini yapmak ve bu
projeleri hayata geçirerek çok merkezli çal›ﬂmalar yürütmektir. Bu
amaç do¤rultusunda gerek çal›ﬂma grubu içindeki kiﬂilerin ve gerekse
de bu grubun d›ﬂ›nda olmas›na karﬂ›n, mesane tümörleriyle ilgili çok
merkezli yürütülecek araﬂt›rma projesi olanlar, önerilerini bu gruba getirerek, çal›ﬂman›n de¤erlendirilmesinden ve üroonkoloji yönetim kurulu onay›ndan sonra projelerini hayata geçirebilirler. Bu nedenle, özellikle vurgulamak istedi¤im nokta bu grubun 8 kiﬂi ile s›n›rl›, kapal› bir
grup olmad›¤›, her türlü öneri ve kat›l›ma aç›k oldu¤udur.
Bu grubun ﬂu ana kadarki faaliyetlerini özetlemeden önce, Dr. Levent Türkeri’nin bu grup oluﬂmadan önce Üroonkoloji Derne¤i bünyesinde baﬂlatt›¤› mesane tümörleriyle ilgili çok merkezli çal›ﬂmay› hat›rlatmak istiyorum. Bu çal›ﬂma, mesanenin yüzeysel transizyonel hücreli karsinomunda transuretral rezeksiyon (TUR) sonras› ilk 24 saat içinde sadece bir kez intravezikal Epirubicin uygulamas›na göre iki defa
Epirubicin uygulamas›n›n anlaml› bir ek fayda sa¤lay›p sa¤lamad›¤›n›
araﬂt›rmay› amaçlam›ﬂt›r. Bu konuda yap›lm›ﬂ herhangi bir çal›ﬂman›n
bu güne kadar literatürde rapor edilmemiﬂ olmas› çal›ﬂman›n orijinalli¤ini göstermesi aç›s›ndan önemlidir. Ocak 2002 tarihinde aktive edilerek hasta al›m›na baﬂlanan bu çal›ﬂma Haziran 2004 tarihinde hasta
al›m›n› hedeflenen say›ya ulaﬂarak kapatm›ﬂt›r. Halen hastalar›n takipleri devam etmekte olup, takiplerin düzenli bir ﬂekilde yap›lmas› çal›ﬂman›n tamamlanmas› aç›s›ndan büyük önem taﬂ›maktad›r.
Mesane tümörleri alt çal›ﬂma grubu oluﬂmas›ndan sonra baﬂlan›lan
ve bitirilen faaliyet olarak ‘mesane tümöründe hasta bilgilendirme formu’ adl› formun haz›rlanmas› yer almaktad›r. Bu form hastalar›n anlayaca¤› dilde mesane tümörlerinin nedenlerini, semptomlar›n›, tan› ve
tedavi yöntemlerini içermektedir. Alt gruptaki 8 arkadaﬂ›m›z›n ortak
çal›ﬂmas› sonucu 20 gün gibi k›sa bir sürede haz›rlanan ve Üroonkoloji Derne¤i Yönetim Kurulu’na sunulan bu form, tüm yurtta üroloji uzman› olan hastanelere ulaﬂt›r›larak, bu konuda hastalar›n bilgilenmesine katk› sa¤layacakt›r. Hasta bilgilendirme formlar›ndan bir di¤eri olan
‘üriner diversiyonlarda hasta bilgilendirme formu’ tasla¤› alt grup elemanlar›ndan Dr. Öztu¤ Adsan ve Dr. Kadir Türkölmez taraf›ndan halen
haz›rlanmaktad›r.
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Çok merkezli olarak yap›lmas› düﬂünülen çal›ﬂmalardan biri Dr. Ça¤
Çal’›n önerisi do¤rultusunda intravezikal Bacillus Calmette Guerin
(BCG)’ye refrakter yüzeyel mesane tümörlü hastalarda intravezikal interferon + düﬂük doz BCG ile standart doz BCG’nin karﬂ›laﬂt›r›lmas›n›
içermektedir. BCG refrakter olgularda interferon + düﬂük doz BCG uygulamas›n›n sinerjistik etki gösterdi¤i ve ayr›ca BCG’nin düﬂük doz uygulanmas› ile yan etkilerin de az oldu¤u son y›llardaki baz› çal›ﬂmalar
sonunda öne sürülmüﬂtür. Hasta ve takip eden ürolog aç›s›ndan tedavi yaklaﬂ›m›na karar vermenin kolay olmad›¤› bu grup hastalarda, oluﬂturulacak protokole pek çok ürolo¤un hasta koyabilece¤i düﬂünülmüﬂtür. Bu proje bir önceki Üroonkoloji Derne¤i toplant›s›nda, kat›l›mc›lar›n onay›na sunulmuﬂ ve çok say›da merkezin bu çal›ﬂmaya hasta koyabilece¤i kanaati do¤muﬂtur. Bunun üzerine ilaçlar›n temini, çal›ﬂman›n istatistiksel de¤erlendirimi, verilerin toplanmas› gibi konularla ilgili çal›ﬂmalara baﬂlanm›ﬂ olup, projenin aktive olabilmesi için gerekli
kaynak aray›ﬂlar› halen sürmektedir.
Bir di¤er çal›ﬂma önerisi de Dr. Sümer Baltac› taraf›ndan getirilmiﬂ
olup, intravezikal BCG uygulamalar›nda optimal BCG rejiminin ne olmas› gerekti¤i ile ilgilidir. Ülkemizde tüberküloz insidans›n›n Avrupa ve
Amerika Birleﬂik Devletleri’nden daha yüksek oldu¤u bilinmektedir.
Ayr›ca, intravezikal BCG uygulamalar›nda terapötik cevab›n baﬂlamas›
için gerekli BCG rejiminin hastadan hastaya de¤iﬂebilece¤i de literatürde vurgulanmaktad›r. Bu iki nokta göz önüne al›narak, daha önce
BCG’ye maruz kalm›ﬂ kiﬂilerle, daha önce BCG’ye maruz kalmam›ﬂ kiﬂilerin, intravezikal BCG’ye yan›tlar› karﬂ›laﬂt›r›lmak istenmektedir.
Böylece hasta baz›nda optimal BCG rejiminin ne olmas› gerekti¤ine karar verilebilece¤i düﬂünülmüﬂ ve bu düﬂünce çal›ﬂman›n ana hipotezini oluﬂturmuﬂtur. BCG’ye cevab› de¤erlendirmede idrar interlökin düzeyleri ölçümü yap›lmas› planlanmaktad›r. Bu konuda idrarda çal›ﬂ›lacak interlökinlerle ilgili görüﬂmeler yap›lm›ﬂ, kit temini ve idrar örneklerinin toplanma ve saklanmas› ile ilgili çal›ﬂmalar son aﬂamaya getirilmiﬂtir.
Yaz›m›n baﬂ›nda da belirtti¤im gibi, bu alt gruptaki 8 kiﬂiyle s›n›rl› olmayan mesane tümörü çal›ﬂma grubuna çal›ﬂma önerilerinizi beklemekteyiz. Mesane tümörüyle ilgili projesi olup, hasta say›s›, ilaç temini vb. faktörler nedeniyle tek merkezde bu projeyi gerçekleﬂtiremeyecek olan meslektaﬂlar›m›z, projelerini bu grupta hayata geçirebilirler.
Mesane tümörü ile ilgili olan projeler, mesane tümörü çal›ﬂma grubunda projeyi getiren kiﬂinin önderli¤inde yürütülüp, sonuçland›r›labilir ve
bilimsel bir ürün olarak ortaya konabilir inanc›nday›m. Bu konuda
proje önerisi olanlar›n sbaltaci@hotmail.com adresinden bana
ulaﬂabileceklerini hat›rlat›r›m.
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BÖBREK ve TEST‹S TÜMÖRLER‹
Dr. Murat Lekili
1. Üroonkoloji Derne¤i Böbrek ve Testis Tümörleri Alt Grubu
13.12.2003’te Ankara’da ilk toplant›s›n› yapt›. Baﬂkan, sekreter ve
di¤er üyeler belirlendi. Baﬂkan Prof. .Dr. Murat Lekili, Sekreter
Doç. Dr.Semih Ayan ve Doç. Dr. Cüneyt ‹ﬂeri, Prof.Dr.Yaﬂar
Özgök,, Doç.Dr.Ali Tekin, Dr.Saadettin Eskiçorapç› kurul
görevlileri olarak görev ald›lar.
2. Böbrek ve testis tümörlerinin ülkemizde görülme s›kl›¤› ve
uygulanan tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi edinilmesini sa¤layacak
ve ilerde yap›lmas› planlanan çal›ﬂmalara yard›mc› olacak veriyi
toplamak amac›yla anket formlar›n›n haz›rlanmas›na karar verildi,
böbrek tümörleri için haz›rlanm›ﬂ olan bir anket formu
ulaﬂ›labilen üroloji kliniklerine gönderildi ve yan›tlar› al›nd›. Ön
rapor niteli¤indeki sonuçlar ekte sunulmuﬂtur.
3. Böbrek Tümörü ve Testis Tümörleri için iki ayr› Hasta
Bilgilendirme formu haz›rland› ve Üroonkoloji Derne¤i Yönetim

Kurulu’na sunuldu. Kabul görerek Üroonkoloji Derne¤i Web
sayfas›nda halen yay›nlanmaktad›r. Ayr›ca kitapç›k halinde
hastalara da¤›t›lmak üzere bas›lma aﬂamas›ndad›rlar.
4. Metastatik böbrek hücreli karsinomun interlökin 2, interferon alfa
ile tedavisi ile ilgili bir randomize faz 4 klinik çal›ﬂma protokolü
oluﬂturuldu ve Üroonkoloji Derne¤i Yönetim Kurulu’na sunuldu.
Yönetim kurulunca ön kabul yap›ld›, firma temsilcileri ile iliﬂki
kurularak gerekli destek sa¤land›. Kat›l›mc› merkezlerle iletiﬂim
sa¤lanarak yerel etik kurullara baﬂvuru aﬂamas›na glindi. Çal›ﬂma
Üroonkoloji Güz Toplant›s›nda aktive olmak üzere haz›r hale
getirildi.
5. Kötü prognoz kriterlerine sahip lokalize renal hücreli karsinom
olgular›nda adjuvan immünoterapinin relapss›z sa¤kal›m üzerine
etkisi konulu bir çal›ﬂma protokolü haz›rland› ve Üroonkoloji
Derne¤i Güz Toplant›s›’nda sunulmas› planland›.

YAﬁAM KAL‹TES‹
Dr. Ferruh Zorlu
19-20 ﬁubat 2004 tarihlerinde ‹stanbul The Plaza Otelde yap›lan
Üroonkoloji Derne¤i ‹lk Yar›y›l Genel Kurul toplant›s›nda Yaﬂam
Kalitesi alt grubu ilk toplant›s›n› yapt›. Üyeler Dr.Ferruh Zorlu,
Dr.Zühtü Tansu¤, Dr.U¤ur Altu¤, Dr.Hakan Gemalmaz, Dr.Recep
Büyükalpelli, Dr.Gökhan Toktaﬂ, Dr.Cenk Yücel Bilen, Dr.Kamil Çam,
Dr.Talha Müezzino¤lu’dan oluﬂtu. Dr Ferruh Zorlu baﬂkanl›¤›nda
yap›lan ilk toplant›da görev da¤›l›m› yap›ld›.; Genel sekreterli¤e
Dr.Talha Müezzino¤lu, araﬂt›rmalar›n planlanmas› ve
programlanmas›na Dr.Cenk Yücel Bilen, e¤itim iﬂlerinin
planlanmas›na Dr.Kamil Çam, di¤er alt gruplarla iletiﬂimin
sa¤lanmas› ve e¤itim program›n›n güncellenmesine Dr.Zühtü Tansu¤
seçildi. ‹lk toplant›da grubun amaçlar› saptand›:
1. Yaﬂam Kalitesi (YK) formlar› üzerinde görüﬂme yap›ld›. EORTC
nin QLQ- C30 versiyon 3 ün verifiye olmas› nedeniyle bu formun
klinik araﬂt›rmalarda kullan›lmas›n›n temel olmas›,
2. Di¤er alt gruplarla iliﬂki kurularak yap›lan çal›ﬂmalara entegre
edilmesi ve yeni çal›ﬂmalara yaﬂam kalitesinin sokulmas›,
3. Bilgi birikiminin sa¤lanarak di¤er alt gruplara ve genel üroonkolojiyle ilgilenen ürologlara yaﬂam kalitesiyle ilgili seminerler
verilip yaﬂam kalitesi hakk›nda bilgilerin güncel tutulmas›,
4. Yeni formlar›n oluﬂturulmas› yönünde çaba sarfedip daha de¤iﬂik
formlar›nda YK ile birlikte kullan›lmas› (Örn. Depresyon skalas›
gibi)
5. Nihai hedefi YK olan yeni çal›ﬂmalar geliﬂtirip bunlar›n di¤er alt
gruplara sunulmas›
6. Tart›ﬂmalar›n üroonkoloji mail grubu (yahoogroups) alt›nda
yap›lmas›.
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Daha sonra bu kararlar genel kurula sunularak, doktorun hasta
yaﬂam kalitesini de¤erlendirmesinin gereklili¤i ve hasta yaﬂam
kalitesi formlar›yla beraber entegrasyonunun sa¤lanmas›, ilaç
maliyetlerinin yaﬂam kalitesine olan etkinli¤inin incelenmesi ve veri
taban› oluﬂturup buna yaﬂam kalitesi formlar›n›n ilavesi konular›nda
beyin f›rt›nas› yap›ld›.
8-10 Nisan 2004 tarihlerinde ‹zmir’de yap›lan Sa¤l›ktaYaﬂam Kalitesi
Derne¤inin ilk uluslararas› kat›l›ml› toplant›s›na genel sekreterimiz
Dr.Talha Müezzino¤lu kat›ld›. Sempozyumda Ürolojide Yaﬂam Kalitesi
alt baﬂl›kl› bir oturum vard›. Konuk konuﬂmac› olarak kat›lan EORTC
QoL prostat alt grup baﬂkan› George van Andel Ürolojide Sa¤l›kta
Yaﬂam Kalitesi ile ilgili konuﬂmas›n› yapt›. Bu toplant›n›n katk›s›
yaﬂam kalitesi ile ilgilenen di¤er gruplarla tan›ﬂmam›z ve avrupadan
gelen konuﬂmac›ya grubumuzun tan›t›m imkan›n›n sa¤lanmas› oldu.
EORTC QoL Grubuna yaz›ﬂma yoluyla çal›ﬂmalar›m›z hakk›nda bilgi
verilerek QLQ-C30 ve di¤er modüllerle ilgili bilgi al›nd›. Misafir üye
olarak genel sekreterimiz Dr.Talha Müezzino¤lu üye kabul edildi. ﬁu
an araﬂt›rma aﬂamas›nda olmakla birlikte yüzeyel ve invaziv mesane
tümörleri için BLS-24 ve BLM-30, prostat kanseri için ise PR-25 adl›
modüllerin kullan›m› ile ilgili izin al›nd›. Formlar›n Türkçe versiyonlar›
elde edildi. Bu formlar henüz Faz 3 aﬂamas›nda oldu¤u için QLQ-C30
gibi genel kullan›ma aç›k de¤ildir. Ancak imza ve verilerin bildirilmesi
karﬂ›l›¤› grubumuza kullan›m izni al›nd›.
Böbrek ve Testis Tümörleri alt grubu ile temasa geçilerek 2004 y›l›n›n
ikinci genel kurulunda aktivasyon görüﬂmeleri yap›lacak olan Böbrek
Tümörlerinde immünuterapi kullan›m› ile ilgili çal›ﬂmaya ikincil amaç
olarak Yaﬂam Kalitesi eklendi.

ÜROONKOLOJ‹ BÜLTEN‹

PROSTAT HASTALIKLARI
Dr. M. U¤ur Mungan
Üroonkoloji Derne¤i çat›s› alt›nda de¤iﬂik çal›ﬂma gruplar›n›n
oluﬂturulmas› görüﬂü do¤rultusunda 25-28 Eylül 2003 tarihlerinde
Antalya’da gerçekleﬂtirilen 6. Ankara Üroonkoloji kursunun yap›ld›¤›
s›rada toplanan Üroonkoloji Derne¤i ayn› toplant›da “Prostat Çal›ﬂma
Grubu” nun kurulmas›na karar vermiﬂtir. ‹zmir Dokuz Eylül
Üniversitesinden Dr. M. U¤ur Mungan bu çal›ﬂma grubunun
koordinatörü olarak seçilmiﬂtir. Bütün gruplar›n ve prostat çal›ﬂma
grubunun alt yap›s›n›n oluﬂturulabilmesi amac›yla içinde Dr.
Mungan’›n da bulundu¤u tüm çal›ﬂma grubu koordinatörleri 15 Ekim
2003’de ‹stanbul’da yap›lan Üroonkoloji Derne¤i yönetim kurulu
toplant›s›na davet edilmiﬂlerdir. Bu toplant›da gruplar›n çal›ﬂma
dinami¤i ve ilkeleri tart›ﬂ›ld›ktan sonra “Prostat Kanseri Çal›ﬂma
Grubu” oluﬂturulmuﬂtur. Dr.U¤ur Mungan baﬂkanl›¤›ndaki bu grup,
Dr.Cemil Uygur, Dr.Gökhan Özer, Dr.Bülent Akduman, Dr.Sinan Ekici,
Dr. Taner Divrik ve Dr. Kadir Baykal’›n kat›l›m›yla çal›ﬂmalar›na
baﬂlam›ﬂt›r.
Prostat çal›ﬂma grubu ilk toplant›s›n› 19 ﬁubat 2004 ‘de ‹stanbul’da
gerçekleﬂtirdi. Çal›ﬂma grubu sekreteri olarak Dr.Bülent Akduman
seçildi. Ayn› tarihte gerçekleﬂtirilen “Prostat tümorleri çal›ﬂma grubu
raporu ve genel tart›ﬂma” oturumu oldukça heyacanl› ve kat›l›ml›
geçmiﬂ ve tart›ﬂma ortam›nda ilgi çeken ve üzerinde durulan fikirler
kayda al›nm›ﬂt›r.Yap›lan öneriler maddeler halinde aﬂa¤›da
sunulmuﬂtur;
1. Multiple malignensiler ve prostat kanseri aras›nda aras›nda iliﬂki

8. Antiandrojen kesilmesinden sonra ayn› antiandrojen mi yoksa
farkl› bir antiandrojen mi baﬂlayal›m?
9. Taxanlar›n metastatik prostat kanserindeki yeri
10. Alevlenme fenomeni herkesde mi oluyor? Kimlerde daha çok
oluyor? PSA ile ‹liﬂkisi var m›?
Yukar›da sözü geçen konularla ilgili olarak öneri sahibi dernek
üyelerinin bir sonraki toplant›ya öneri ile ilgili çal›ﬂma taslaklar›n›
getirmeleri karar› al›nm›ﬂt›r.
Prostat çal›ﬂma grubu geliﬂim süreci içinde öncelikli olarak daha
önce üroonkoloji derne¤i üyelerince haz›rlanma aﬂamas›ndaki
“Prostat Kanseri hakk›nda bilmemiz gerekenler” isimli hasta
bilgilendirme formu üzerinde çal›ﬂmalar›na baﬂlam›ﬂt›r. Çok k›sa
sürede haz›rlanan form üroonkoloji yönetim kurulunca tart›ﬂ›larak
kabul edilmiﬂ ve son ﬂeklini alarak Haziran 2004 itibar›yla bas›larak
ülkemiz insanlar›n›n hizmetine sunulmuﬂtur.
Daha sonra “Prostat Hastal›klar› çal›ﬂma grubu” ilk çok merkezli
çal›ﬂmas›n› prostat biyopsileri üzerinde baﬂlatma karar› alm›ﬂt›r. Bu
amaçla ülkemizde prostat biyopsilerinin hangi merkezce nerede, nas›l
ve kimin taraf›ndan yap›ld›¤› konular›n› irdeleyen genel bir anketin
yap›lmas› önerisi do¤rultusunda grup sekreteri Dr. Bülent
Akduman’›n haz›rlad›¤› anket ile Türkiye genelindeki 21 merkezin
uygulamalar›n› saptanm›ﬂ, prostat biyopsileri ile ilgili
standardizasyon ve kalite kontrol cal›ﬂmas› önemli ölçüde
tamamlam›ﬂt›r.

2. Herediter prostat kanserinde insidans ve genetik analiz
3. Prostat biyopsileri ile ilgili standardizasyon ve kalite kontrol
çal›ﬂmas›
4. Prostat kanseri ve obezite aras›ndaki iliﬂki
5. Maksimal androjen blokaji ile kemik mineral dansitesindeki
degisikliklerinin incelenmesi
6. Prostat kanserli hastalarla ilgili olarak üroonkoloji dernek
üyelerinin çal›ﬂt›klar› kurumlarda ellerinde mevcut olan kan ve
doku bankalar› var ise bunlar›n bir çat› alt›nda de¤erlendirilmesi

Bu öneriler dahilinde çal›ﬂmayla elde edilen veriler önümüzdeki
günlerde yap›lmas› planlanan Üroonkolji Derne¤inin ikinci yar›y›l
toplant›s›nda ayr›nt›l› bir ﬂekilde, kat›mc›larla paylaﬂ›l›p tart›ﬂmaya
aç›lacakt›r.
Kuﬂkusuz erkeklerin önemli sa¤l›k sorunu olan prostat hastal›klar› ile
ilgili olarak ülkemiz gerçe¤ini yans›tacak sa¤l›kl› ve güvenilir veriler
elde etmenin en önemli yolunun çok merkezli çal›ﬂmalar›n yap›lmas›
ile mümkün olaca¤›na inanan tüm grup üyelerimizi prostat çal›ﬂma
grubunun çal›ﬂmalar›na kat›lmalar›n› bekliyoruz.

7. Siproteron Asetat›n kullan›m› ve antiandrojen yoksulluk
sendromu
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