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eğerli okuyucular, Meme Sağlığı Dergisi 3. yılına ve 2007’ye, sizlerin giderek artan desteği ile
girmektedir. Bu dönemde de amacımız, daha kaliteli ve daha çok okuyucuya ulaşan bir dergi
çıkarmaktır. Birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum. Özellikle meme bilimine değerli katkıları olan ve dergimizin yayım kurulunda bulunan arkadaşlarımızdan editöre mektup, orijinal makale,
araştırma ve derleme türünde çalışmalarını göndermelerini rica ediyoruz. Okuyucularımızın, dergimiz
konusundaki görüşlerini zaman zaman bizlere iletmeleri ve bizleri eleştirmeleri bizi mutlu edecektir.
Bazı makalelerin değerlendirilmeleri ve basılmaları zaman almaktadır. Bu nedenle makale gönderen
arkadaşlarımızın bize karşı anlayışlı ve sabırlı olmalarını bekliyoruz.
15-19 Kasım 2006 tarihleri arasında, Meme Dernekleri Koordinasyon Kurulu (MDKK), İzmir ve Aydın Meme
Hastalıkları Dernekleri’nin öncülüğünde “1. Ulusal Meme Kanseri Konsensus Toplantısı’nı” başarı ile gerçekleştirmiştir. Ülkemizde meme kanserinin daha erken tanınması ve daha etkin tedavi edilebilmesi için,
daha önceden belirlenen ve hazırlıklar yapan “Tanı-İzlem, Duktal Karsinoma İn Situ, Erken Evre Meme
Kanseri, Yerel İleri Meme Kanseri, Yerel Yineleme ve Metastazlar, Onkoplastik Cerrahi ve KomplikasyonDestek Grupları” düzenledikleri interaktif panellerle ulusal konsensus oluşturulmasına çalışmışlardır. Elde
edilen sonuçlar Meme Sağlığı Dergi’nizde yayımlanacaktır. 2. Ulusal Meme Kanseri Konsensus Toplantısı”
ise 2008 yılında İstanbul ve Kocaeli Meme Dernekleri tarafından düzenlenecektir.
Bu yazımda 14-17 Aralık 2006 tarihinde San Antonio’da yapılan “29th Annual San Antonio Breast Cancer Symposium”’dan kısaca söz etmek istiyorum. Dünyanın farklı ülkelerinden 7.000’den fazla doktorun katıldığı bu toplantıda 800’e yakın poster sunumu; Saptama ve Tanı(Detection and Diagnosis),
Prognoz ve Cevabın Tahmini(Prognosis and Response Prediction), Risk ve Korunma(Risk and Prevention), Tedavi(Treatment), Tümör ve Hücre Biyolojisi(Tumor and Cell Biology) ve Epidemiyoloji(Epide
miology and Outreach) konularına ayrılmıştı. Genel toplantı ve konferans başlıkları ise; Meme kanseri
epigenomu, değişik kemoterapi rejimleri ve bazı yeni ilaçlarla yapılan klinik çalışmalar, ABD’de meme
kanseri sıklığında 2003 yılında görülen ciddi düşüş (ortalama %7, ≥50 yaşta %12), Meme kanserinde
progresyon ve mikroçevre, İnflamasyon ve meme kanseri, Meme koruyucu cerrahide radyasyonun
10 yıllık sağkalıma etkisi(EORTC çalışma sonuçları), ≥70 meme kanserli kadınlarda lumpektomi+tamo
ksifen±radyoterapi sonuçları, değişik aromataz inhibitörleri ile olan klinik çalışma sonuçları, endokrin
duyarlı tümörlerde yapılan medial ovaryan ablasyonun sağkalıma etkisi, Meme kanserinde anjiyogenezisin hedeflenmesi, Sentinel nodda mikrometastaz, Sentinel lenf nodülü biyopsisi ve morbiditesi,
Multiplex moleküler değerlendirme, DCIS’te seçilmiş hastalarda sadece eksizyonun 5 yıllık sonuçları,
Meme dansitesi, LCIS, Kemik iliğinde mikrometastazlar, Meme kanserinin önlenmesi ile ilgili (STAR vs.)
çalışmaların sonuçlarını kapsamaktaydı. Bu sempozyuma ait bilgileri ve çalışma özetlerine www.sabcs.
org’dan ulaşabilirsiniz. Ülkemizin bu tür uluslararası toplantılarda güzel çalışmalarla temsil edilmesi en
önemli arzumuz olmalıdır.
Yeni yılda “Meme Sağlığı Dergi’nize” daha fazla katkılarınızı bekler, sağlık ve mutluluklar dilerim.
Saygılarımla,
Prof. Dr. Vahit Özmen
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