
19 Kasım 2015, Perşembe

Değerli Meslektaşlarım,

Ondört yıl sonra 12. Üroonkoloji Kong-
remizi yine terörün yarattığı şiddet sar-
malının gölgesinde gerçekleştirmekten 
büyük üzüntü duyuyorum. Yaz ayla-
rında sahile vuran küçük cansız beden 
ülkemizde olduğu kadar gelişmiş batılı 
ülkelerde de değişik farkındalıkların 
yaşanmasını sağlamıştı. Uluslararası 
ölçekte Mısır’dan kalkan uçağın bom-
ba ile düşürülmüş olabileceği haberi 
ve Paris katliamı çoğumuzun yaşamını 
çeşitli ölçülerde etkiledi. Önümüzdeki 
yıllarda böylesi etkileri daha fazla ya-
şayabileceğimiz gerçeği hepimizi tedir-
gin ediyor. 

Terör amacına ulaştı ve bir defa daha insanların daha iyi olmalarını sağla-
mayı iş edinen hekimler, bu yoldaki becerilerini geliştirebilmek amacıyla bir 
araya gelmekte sorunlar yaşadılar. Buna rağmen, Bilimsel Komitede görev 
alan meslektaşlarımın yanı sıra Üroonkoloji Derneği üyelerinin ve sizlerin 
esirgemediğiniz emeklerinizle bir araya gelmeyi başarabildik. 

Her iyi işin arkasında verilmesi gereken mesai ve gösterilmesi gereken gay-
ret vardır. Derneğimiz geçmiş dönem Yönetim Kurulunda görev alan Dr. Le-
vent Türkeri, Dr. Sinan Sözen, Dr. Talha Müezzinoğlu, Dr. Gökhan Toktaş, 
Dr. Yıldırım Beyazıt ve Dr. Kutsal Yörükoğlu ile beraber 12. Üroonkoloji 
Kongresinde de ilk onbir birlikte ulaşılan seviyeyi sürdürmek amacıyla ön-
ceki kongremizin hemen ardından çalışmalara başladık. Öncelikli amacımız, 
yurtdışından gelecek konuklarımızla görüşmeleri gerçekleştirmek, programı 
oluşturmaktı. İşin açıkçası, kısa sürede bu hedeflerimize ulaşabildik ama ge-
çen iki yılı yine de kongremizin hazırlıklarıyla geçirdik. 

Onüçüncü kongreye giderken yaşadığımız gezegende neler olacağını bilebil-
mek ve geleceği kötülüklerden, şiddetten yani tüm bunlara yol açan insanla-
rın birbirlerine tahammülsüzlüğünden arındırabilmeyi çok isterim. 

Her insanın, yaşamının temelde bir diğer insanın varlığına bağlı olduğunu 
anlaması nasıl sağlanabilir? Dünyaya gelebilmek için iki insanın varlığına 
muhtaç olduğumuzu unutmamız mümkün mü? Sadece farklı olduklarını dü-
şündüğümüz için diğer insanları yok etmeye hakkımız var mı? Sanıyorum 
yerküredeki insan sayısı bu hızda artmaya devam ederse yetersiz kalan ya-
şamsal kaynakları daha fazla kullanabilmek adına yeni yeni farklar yarataca-
ğız ve bu gerçek olmayan gerçeğe inanarak “ötekileri” daha fazla yok etmeye 
devam edeceğiz. 

Tüm kalbimle “fark” olarak tanımladığımız izafi algıyı yönetebilmemizi, 
farklılığın yaşama keyif veren yönünü en kısa sürede hepimizin anlayabil-
mesini diliyorum. Çünkü farkın keyif verebilmesi için farklılıklarımıza ta-
hammül etmek ve ancak bu sayede yaşamamızı sürdürebileceğimiz gerçeği-
ne uyum sağlamak zorundayız. 

Bizler elimizden gelenin en iyisini sizlere sunmaya çalıştık. Kongremizin 
sonunda sizleri evinize uğurlarken mutlu olduğunuzu ve burada geçen za-
manınızın karşılığını alabildiğinize inancınızı gözlerinizden anlayabilirsek 
görevimizi yerine getirebildiğimizin huzuruna erişeceğiz. 

Katılarak emeklerimize değer veren meslektaşlarıma, endüstri temsilcilerine, 
Dr. Sümer Baltacı önderliğindeki dönem Yönetim Kurulumuza ve kongrenin 
gerçekleşmesi için birlikte çalıştığım herkese şükranlarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Çağ Çal
12. Üroonkoloji Kongresi Başkanı

Değerli Meslektaşlarım,

12. Üroonkoloji kongresine hoş geldiniz. Bilimsel, mesleki ve sosyal pay-
laşımın her zaman üst düzeyde olduğu, bir üroonkoloji kongresinde daha 
sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Kuruluşundan beri ürolojik kanserlerle ilgili çok sayıda eğitim çalışmaları, 
çok merkezli araştırmalar yürüten Üroonkoloji Derneği, bu çalışmaları-
nın meyvelerini almakta ve Türk Ürolojisi’ni uluslararası alanda başarıyla 
temsil etmenin gururunu yaşamaktadır. Çalışmayı, üretmeyi ve paylaşmayı 
kendine hedef seçmiş Üroonkoloji Derneği, üroonkoloji eğitiminde kulla-
nılacak dergi, kitap gibi yayınlar hazırlamanın yanı sıra, uzmanlık eğiti-
mi döneminde ve sonrasında akademik geliştirme çalışmaları kapsamın-
da toplantı ve kongreler de düzenlemektedir. Bu kongreler içersinde hiç 
kuşkusuz en önemlisi, 2 yılda bir düzenlenen “Üroonkoloji Kongresi” dir. 

Daha önceki üroonkoloji kongrelerinin başarılı ve üretken olması, üroonkoloji kongresinin hep özlemle bek-
lenen bir kongre olmasını sağlamıştır. Bu sayede, 20 yılı aşkın sürede, her biri kendisinden sonrakine zemin 
hazırlayan, ilki 1992 yılında Dr. Haluk Özen’in başkanlığında düzenlenmiş, toplam 11 düzenli ve başarılı 
kongre gerçekleştirilmiştir. Bugüne kadarki kongreleri gerçekleştiren değerli meslektaşlarımıza, en içten te-
şekkürlerimizi sunarız. 

Katılımı, bilimsel ve sosyal içeriği üst düzeyde olan bir kongre düzenlemek, elbette hep arzu edilendir. An-
cak, son zamanlarda ülkemizin ve mesleğimizin içinde bulunduğu sıkıntıları göz önüne aldığımızda, bir alt 
branş derneği olarak uluslararası katılımlı başarılı bir kongre düzenlemenin zorluğu da yadsınamaz. Tüm bu 
zorluklara karşın, kendi alanında her zaman daha iyiyi, güzeli ve doğruyu hedefleyen Üroonkoloji Derneği, 
günümüz koşullarında da bir öncekini aratmayacak bilimsel ve sosyal kalitede bir kongre hazırlamaya çalış-
mıştır. Geçmiş kongrelerde olduğu gibi, bu kongrede de üroonkoloji ile ilgili çeşitli disiplinlerden, çok değerli 
Türk ve uluslararası konuşmacılar bizlerle birlikte olacak, bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşarak, bilimsel 
zenginliğimizi artıracaklardır.

Mesleki ve bilimsel anlamda şölen niteliğinde geçeceğine inandığım bu kongrenin gerçekleşmesinde büyük bir 
özveri ile çalışan, başta kongre başkanı Dr. Çağ Çal olmak üzere, yönetim kurulundaki tüm meslektaşlarıma 
teşekkürü bir borç bilirim. Her defasında olduğu gibi kongre organizasyonumuzu eksiksiz yerine getiren Sere-
nas firmasına ve kongremize mümkün olan en fazla desteği sağlayan ilaç endüstrisinin değerli mensuplarına da 
içtenlikle teşekkür ederim. Bilimsel kalitesinden hiçbir zaman ödün vermediğimiz toplantılarımızda, bizlerle 
birlikte olmayı seçen siz değerli katılımcılara da şükranlarımı sunarım.

Hepinize tekrar hoş geldiniz diyor, sizleri en içten dileklerimle selamlıyorum.

Prof. Dr. Sümer Baltacı
Üroonkoloji Derneği Başkanı

HOŞGELDİNİZ

ÜROONKOLOJİ OKULU ve GÜZ TOPLANTISI 
12. Üroonkoloji Kongresi bilimsel programından önce, dün 
yapılan Üroonkoloji Okulu ve Güz Toplantısı yoğun ilgiyle 
takip edildi. Üroonkoloji Okulu programında genç meslek-
taşlarımıza Prostat Kanseri, Mesane ve Böbrek Kanseri, bi-
limsel makale yazımı, hasta hekim ilişkileri ve malpraktis 
konularında sunumlar yapıldı.

 Güz Toplantısı programında ise Alt Çalışma Grubu toplan-
tıları yapılarak Alt Çalışma Grubu Raporları sunuldu. Bu yıl 
da derneğimiz bünyesinde yeni pek çok bilimsel proje kabul 
edilerek hayata geçirildi.



Değerli 
katılımcılarımız,

 “12. Üroonko-
loji Kongresi” 
ne hoşgeldiniz..

Serenas Group ailesi olarak bir yılı aşkın süre-
dir hazırlandığımız Üroonkoloji Derneği’nin 12. 
Kongresi’nde sizleri ağırlamaktan ve sizlere hiz-
met vermekten dolayı büyük onur ve mutluluk du-
yuyoruz.

Kongremizin başarılı geçmesi için siz değerli mi-
safirlerimize yaklaşık 100 kişilik bir ekiple hizmet 
vereceğiz. Profesyonel ekibimiz ile uçak biletleri, 
teknik ekipman, grafik tasarım, multimedya, bilgi 
işlem, video prodüksiyon, iç-dış mekan tasarımla-
rımız ve organizasyon ekibi olarak sizlere rahat ve 
verimli bir kongre yaşatabilmek için tüm kongre 
boyunca sizlerle olacağız.

Kongremize hazırlanırken en büyük hedefimiz siz-
lere verimli ve keyifli bir organizasyon yaşatmak-
tır.

Kongre Gazetesi aracılığı ile sizlere kongre ile 
ilgili tüm haberleri aktaracağız. Ayrıca Kong-
re Mobil uygulaması ile bilimsel ve sosyal tüm 
kongre içeriği parmaklarınızın ucunda olacaktır. 
Konuşmacı sunumlarından kongre fotoğraflarına; 

bildiri özetlerine kadar uzanan geniş medya içeri-
ği, Kongre Mobil Uygulaması ile her an yanınızda 
olabilecektir. 

Kongremiz yenilikleri arasında yer alan Kongre 
Foto ile fotoğraflarınıza #Uroonkoloji2015 etike-
tini ekleyerek Instagram’da yayınlayıp, Kongre 
Foto alanında yer alan kiosktan baskını alabilir-
siniz. Twitter ile #Uroonkoloji2015 etiketi ile sos-
yal medyada da yerinizi alabilirsiniz. Kongremiz 
hastag’i ile atılan twitleri ve instagram paylaşım-
larını ayrıca kongre merkezinde yer alan kongre 
medya tv’lerimizden takip edebilirsiniz.

Kongre organizasyonunun hazırlık aşamasında, 
yoğun mesaileri içerisinde, değerli katkılarını biz-
lerden esirgemeyen Üroonkoloji Derneği Başkanı 
Sn. Dr. Sümer Baltacı ve II. Başkanı Sn. Dr. Sinan 
Sözen nezdinde tüm Yönetim Kuruluna, Kongre 
Başkanı Sn. Dr. Çağ Çal’a, Kongre Sekreteri Sn. 
Dr. Talha Müezzinoğlu’na, endüstrinin kıymetli 
temsilcilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Ekibimiz adına sizleri ağırlamaktan büyük gurur 
duyduğumuzu belirtir, bilimsel ve sosyal açıdan 
verimli ve başarılı bir kongre geçirmenizi dileriz.

Saygılarımla,

Buse Ertan
Özel Projeler Koordinatörü

12. KONGREYE MERHABA

Sevgili Meslektaşlarım,

Asistanlığımın ilk yılında Hacettepe Üniversitesin-
de yapılan 1.Üroonkoloji Kursu’na katıldıktan sonra 
mesleğimde özellikle onkoloji konuları ile ilgilenme-
ye karar verdim. Bu nedenle Üroonkoloji Kongresi-
nin benim için ayrı ve özel bir yeri vardır. Kongre 
sekreteri olarak sizleri davet etmek, gerçekleşmesin-
de katkımın olmasından da onur duymaktayım. 

Önceki yıllarda bilgiye ulaşım zordu. Bu neden-
le bilginin azına bile ulaşabilen bireyler değer gör-
mekteydi. Bizden önceki nesil için ilkokul mezunu 
olmak önemli bir bireysel gelişim ve eğitim olarak 
kabul edilmekteydi. Bu bireyler çalışma yaşamında 
kolaylıkla önemli yerlere gelebilmekteydi. Ancak gü-
nümüzde hem bilgi çoğaldı hem de ona ulaşmak çok 
kolaylaştı. Böylece artık üniversite mezunları bile iş 
bulmada zorlanmaya başladı. Peki herkes bilgiye ula-
şabiliyorsa günümüzde iyi eğitimliyi nasıl ayırt edip 

bulacağız? Kendi eğitim ve gelişmemizde nelere dik-
kat edeceğiz?

Bilgi çoğaldıkça, ulaşmak kolaylaştıkça yanlış bilgi 
veya bilginin yanlış kullanımı da bir yan etki olarak 
arttı. O nedenle artık günümüzde bilgiye ulaşmak de-
ğil, doğru bilgiye ulaşmak ve onu da doğru şekilde 
ve zamanında kullanabilmek önemli hale geldi. İşte 
Üroonkoloji Kongreleri de sizlerin doğru bilgiye ula-
şabileceğiniz ve bunu da en uygun zamanda ve şekil-
de uygulama yetinizi geliştirebileceğiniz bir eğitim 
aracıdır. Araştırmaların en çok olduğu ve hızla geliş-
me kaydedildiği alan olan onkolojide her iki yılda bir 
bilgilerimizi güncelleme fırsatı bulmaktayız. 

Günümüz uygulamalarında onkoloji hastalarına 
çok disiplinli yaklaşım önerilmektedir. Üroonkoloji 
Kongresi biz ürologlara bu anlamda da iyi bir tartış-
ma ve diyalog kurma fırsatı sunmaktadır. 

Dört gün boyunca 15 yabancı olmak üzere 50’ye ya-
kın konuşmacı, 1000’e yakın katılımcı, kurslar, ana 
oturumlar, poster-video-oral sunumlarla üroonkolo-
jik hastalıklara her türlü yaklaşımın tartışılacağı bi-
limsel bir şölen bizleri bekliyor. 

Hepimize başarılı bir kongre diliyorum.

Saygılarımla,
Prof. Dr. Talha Müezzinoğlu 
Kongre Sekreteri

YENİ GELİŞMELER DOĞRULTUSUNDA METASTATİK 
PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİNDE DOSETAKSELİN 
OPTİMAL YERİ NERESİDİR?

Metastatik prostat kanseri tedavisinde androjen 
deprivasyonu (AD), 1940’lardan beri tedavinin 
temel taşı olmuştur. Hastaların yaklaşık %90’ında 
AD’ye yanıt alınmakla birlikte, ne yazık ki birçok 
hastada gelişecek dirençle, ortalama 3 yıl civarın-
da sağkalım beklenmektedir. AD’ye direnç gelişen 
hastalarda dosetaksel tedavisinin, mitoksantron 
ve prednizon tedavisine 2.5 ay ortanca sağkalım 
avantajı sağladığı, 2004 yılında iki çalışma ile ilk 
kez olarak ortaya konulmuştur. Bu iki çalışmadan 
sonra, kastrasyon refrakter metastatik prostat kan-
seri (mKRPK) tedavisinde dosetaksel kemoterapi-
si, ilk basamakta standart  tedavi olmuştur.

Herkesin merak ettiği şey, “kemoterapiyi mKRPK evresinde değil de, hormon 
tedavisinin daha yeni başlandığı erken evrelerde vermenin fayda edip etmeyece-
ğidir”. Çünkü hastaların yaklaşık üçte birinde AR-V7 gen mutasyonu pozitiftir 
ve bu hastalarda hormon tedavilerine yanıt alınamayacağı aşikardır. O halde bu 
soruya yanıt arayan 3 çalışmayı kısaca özetlemek gerekirse:

GETUG-AFU-15 çalışması, çalışmadan 2 ay önceye kadar AD almış hastaların, 
AD veya AD+9 kür dosetaksel (75 mg/m2, 3 haftalık) kollarına randomize edil-
diği 385 hastalık küçük bir çalışmadır. Burada progresyonsuz sağkalım kemote-
rapi lehine iken, genel sağkalımda fark bulunmamıştır (58.9 aya karşı 54.2 ay).

CHAARTED çalışmasında ise 24 aydan daha kısa sureli AD almış 790 hasta, AD 
veya AD+6 kür dosetaksel kollarına randomize olmuştur. Bu çalışmada “yüksek 
hacimli hastalık” viseral metastaz ve/veya ≥4 kemik metastazının (en az biri-
si pelvis-vertebra dışı) varlığı olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada kemoterapi 
kolu, hem progresyonsuz hem de genel sağkalım avantajı göstermiş (57.6 aya 
karşı 44 ay) ve en çok fayda gören grubun yüksek hacimli hastalığı olanlar oldu-
ğu görülmüştür. 

STAMPEDE çalışmasında, yeni tanı almış yüksek riskli T3-4N0M0, metasta-
tik veya tedavi sonrası nüks olan, 12 haftaya kadar AD almış hastalar, standart 
tedavi (AD±RT), AD+zoledronik asit (ZA), AD+dosetaksel, AD+selekoksib, 
AD+ZA+dosetaksel, AD+ZA+selekoksib kollarına randomize edilmiştir. ASCO 
2015’te yayınlanan sonuçlara göre AD’ye dosetaksel eklenmesi genel sağkalım-
da 10 aylık iyileşmeye sebep olmuştur. Dosetaksele ZA eklenmesi, sadece dose-
taksel tedavisine kıyasla ek bir fayda göstermemiştir. Metastatik olmayan yüksek 
riskli hastalarda dosetaksel progresyonsuz sağkalımı iyileştirmektedir.

GETUG-15 çalışmasında genel sağkalım farkı istatistiksel anlam kazanmasa da, 
CHAARTED ve STAMPEDE çalışmalarında bu fark anlamlı bulunmuştur. Ke-
moterapi alan hastalar bu 3 çalışmada ortalama 14, 14 ve 10 ay sağkalım avantajı 
göstermiştir. Yüksek hacimli hastalığı olanlarda bu fark sırasıyla 4, 17 ve 22 ay 
olarak bildirilmiştir. Bu üç çalışmada grade 3-4 febril nötropeni oranları sırasıyla 
%7.5, %6 ve %12 olarak bildirilmiştir.

Bu üç randomize çalışmadan ikisi hormon duyarlı metastatik hastalıkta, bundan 
sonra günlük pratiği değiştirmeye aday çalışmalardır. Üroonkologlar, kemote-
rapi almak için fit olan ve özellikle yüksek hacimli metastazları olan yeni tanı 
almış kastrasyon duyarlı hastalarıyla, AD tedavisi ile birlikte 6 kür dosetaksel 
kemoterapisi vermenin sağkalım avantajı sağladığı bilgisini paylaşabilirler. Ben 
de kendi pratiğimde hastalarla bu bilgiyi paylaşarak özellikle yüksek hacimli 
hastalığı olan hastalarıma erken kemoterapiyi öneriyorum. Bu çalışmalarla orta-
ya çıkan kanıtlar, 1a düzeyinde ESMO ve NCCN kılavuzlarında paylaşılmıştır. 
İlgi duyanlar için aşağıda makale linklerini paylaşıyorum. Tüm meslektaşlarımın 
başarılı bir kongre geçirmelerini diliyorum.
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Doç. Dr. Bülent Akdoğan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı



“Geldiğim noktayı Cumhuriyet’imizin bana verdiği eğitime 
borçluyum” diyor Türk Bayrağı ve Atatürk portresinin önün-
de dimdik duran güzel insan..

Kışkırtıcı bir tarzla kendisine “ Siz Arap kökenli misiniz,  
Kürt kökenli mi?..” diye soran bilmem hangi gazete muhabi-
rine tek kelime ile “Ben Türk’üm” diyor. O sade görünüşlü, 
alçak gönüllü, hatta çelimsiz denebilecek adam bir anda bü-
yüdükçe büyüyor, aydınlandıkça aydınlanıyor ve hepimizin 
yüreğini ısıtıyor..

Hadi O’nun söylemediği bir şeyi de ben ifade edeyim: Yüce 
önderimizin ülkeyi emanet ettiği gençliğin ta kendisi o!..

Aziz Sancar…

Anadolu’nun uygar dünya ile hiçbir tanışıklığı olmayan, kıyı 
köşe,yoksul bir ilçesinden çık, okur yazar bile olmayan bir 

anne-babanın eğitim görmeyen 7 çocuğu arasında yetiş; çalış, 
çabala, azmet ve Nobel ödülüne kadar uzan!..
Şaka gibi… Rüya gibi…

Aynı ailede yetişen yedi kardeşten birinin üstün, diğerlerinin 
düşük zekalı olabileceğini varsaymak genetik bilimini hiçe 
saymak olur. Gerçeği bir filozofun “Dehanın yüzde doksan 
dokuzu alın teridir..” sözünde aramak gerekir. Aslında buna 
hiç şüphe yok da; bazı insanların ayrıcalıklı doğduğunu da 
unutmamak gerekir. Çünkü bilim ve sanat Tanrı’nın bazı in-
sanlara sunduğu bir ödüldür. Toplumun geri kalanına düşen 
de bu kişilere saygı duymak ve dahası peşlerinden gitmektir..

 “Olacak o kadar”’ın gözlerimizin önünden gitmeyen sahne-
leri bir tarafa; jenerik melodisini hatırlamayan kişi var mıdır 
aramızda?..

Topluma mal olmak bu değil de nedir?!
Sıradan insanların bu dünyanın nimetlerinden pay kapmak 
savaşına girdikleri bu toplumda; hak ettiğinin çok altındaki 

maddi olanaklarına, 
kırılmışlığına, terk 
edilmişliğine ve her 
şeyden önemlisi çare-
siz hastalığına rağmen 
“Ben bu Dünya’da 
güzel yaşadım, öbür 
tarafa gülerek gidiyo-
rum. Atatürk’le kalın, 
Cumhuriyet’le kalın” diyen bir olgunluğa hangi sıradan insan 
ulaşabilir?

Levent Kırca…

Sanatına yasak koyarak, yayınlarını engelleyerek, yaşantısı 
konusunda karalamalar yaparak baskılamaya çalıştıkları in-
san yine yüce önderimizin “Sanat takdir görmediği yerden 
göçer..” sözünü doğrularcasına göçtü işte.. Ya da göçürttük-
lerini zannettiler... Bu sanatçının neden      “Ben bu Dünya’da 
güzel yaşadım” dediğini ve neden gülümseyerek gittiğini an-
layamadılar..

Aslında kendilerinin gidici, bu aydınlanmış ve aydınlatan in-
sanların kalıcı olduğunu düşünemediler ve hala düşünemiyor-
lar!. Bir sığ kalıbın esiri olarak yaşayıp gidiyorlar!..

Unutulmamalıdır ki; Dünya hiç kimseye kalmaz ama bazı in-
sanlar Dünya’ya kalır!..

Teşekkürler Aziz Sancar…
Teşekkürler  Levent Kırca…

Prof. Dr. Yaşar Bedük
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı  

BİR BİLİM ADAMI... BİR SANATÇI...

Laurence Klotz and Toshi Yamamoto
 
Active surveillance (AS) is an approach to low and intermediate risk 
prostate cancer designed to reduce overtreatment. However, despite 
close monitoring, a small subset of patients progress to metastatic di-
sease. The clinical background and long-term natural history of these 
patients are uncertain. We analyzed their clinical and pathological 
correlates with progression and metastasis.

We carried out a  single-centre, prospective cohort study. Eligible 
patients had favorable risk prostate cancer (prostate specific antigen 
(PSA) 10ng/ml or less, Gleason score 6 or less, T1c/T2a). Patients 
over 65 with intermediate risk disease managed with surveillance 

were included. Patients were assessed by serum PSA level, and digital rectal examination at 3 months 
intervals for 2 years, and 6 months intervals thereafter. Transrectal ultrasound-guided prostate biopsy was 
performed within 12 months and then every 3-4 years until the patient reached 80. 

Results:
30/980 patients developed metastasis. 14/30 patients were classified into intermediate group. The median 
follow up was 8.9 years (range 2.3-16.4 years). The median patient age and PSA was 70 years (range 
59-85 years) and 6.2ng/ml (range 1.74-14.6 ng/ml). The median time to metastasis was 6.3 years (range 
0.15-20.2 years). Metastases occurred in the bone in 18 patients (60%) and in lymph node in 13 (43%). 
PSA DT <3 years (HR 3.7, 95%CI 1.4-9.4, p=0.0006), GS 7 (HR 3.0, 95%CI 1.2-7.3, p=0.0018), and ≥3 
total positive cores (HR 2.7, 95%CI 1.1-6.8, p=0.0028) were independent predictors for metastasis. Alt-
hough the intermediate risk group had a higher risk for metastasis, the group of single intermediate risk 
factor with PSA >10 was not associated with metastasis. Only 2 patients never upgraded from Gleason 6 
developed metastasis; neither had surgical pathology grading.

Conclusion:
30 (3.1%) of surveillance patients developed metastasis a median of 6.3 years after diagnosis. PSADT 
<3years, GS7 and total positive cores were independent predictors for metastasis. AS appears safe for low 
risk patients, and selected intermediate risk patients, particularly Gleason 6 with PSA > 10.  Patients with 
elements of Gleason 4 on diagnostic biopsy are at increased risk for eventual metastasis when managed 
with an initial conservative approach.  

Laurence H. Klotz, M.D., FRCSC,                          
Professor of Surgery, University of Toronto     
Chief of Division 

METASTATIC PROSTATE CANCER IN MEN ON ACTIVE SURVEILLANCE: 

IMPACT OF GRADE AND PSA
DEĞERLİ KATILIMCILAR,

KONGRE SÜRESİNCE DERNEK MASAMIZA UĞRA-
YARAK ÜYELİK İŞLEMLERİNİZİ GERÇEKLEŞTİRE-
BİLİR VE BİLGİLERİNİZİ GÜNCELLEYEBİLİRSİNİZ.



Özgürlük, Hoşgörü ve Çeşitlilik Şehri,

Genellikle ünlü şehirler, birer sembolle çağrışım yaparlar. Paris 
-  Eiffel kulesi,  New York - Özgürlük heykeli, Roma – Aşk 
çeşmesi gibi... 

Peki ya Amsterdam? Şehrin sahip olduğu dünyaca ünlü mücev-
her işleyicilerden biri tarafından özenle işlenmiş 40 karatlık bir 
pırlanta’nın farklı yüzeyleri gibi, Amsterdam’ın çağırışım ya-
pacağı birden çok sembolü var: kanallar kenti, bisikletler kenti, 
kırmızı fenerli evler kenti, uyuşturucuların serbestçe satıldığı 
coffeeshop’lar kenti.,  kısaca özgürlükler, hoşgörü, çeşitlilik 
kenti. 
Özgürlükler, çünkü başkalarına ve (kendine çok fazla) zararın 
dokunmadığı sürece istediğini yapmakta özgürsün. Hoşgörü ise 
alışkanlıklarına, cinsel tercihlerine, fantezilerine… Çeşitlilik, 
çünkü kültür, tarih, eğlence, iyi ulaşım gibi büyük bir şehrin tüm 
avantajlarına sahip olmasına rağmen, küçük bir şehrin sakinliği-
ni, önemli yerlere kolayca varabilme kolaylığını, ve kanalların 
sayesinde de nispeten tenha  bir yol trafiğine sahip . 

Amsterdam Avrupa’nın ( ve benim ) bir yandan titreşimi yük-
sek, heyecan verici, öte yandan romantizmliği ve hoşluğu da 
yüksek şehirlerden birisi.

Yılda yaklaşık 7 milyon turistin “saldırısına” uğramasına rağ-
men, 6800 adet 16.- 18.yüzyıla ait tarihi binası, 2500 nehir evi, 
1281 köprüsü, 165 kanalı, olan şehirde, 145 milletten 720 bin 
şehirli, neredeyse sembiyotik bir ilişki içinde oldukları 400.000 
bisikletleriyle beraber “Dutch “ olarak, tercümesi  kelimenin 
ağırlığını biraz kaybettirse de “Hollandalı” yaşamayı başarıyor-
lar. Ufacık rengarenk evler, kaldırım taşı döşeli sokaklar, ağaç 
gölgeli kanallar, geniş parklar, hepsinin  bu atmosfere katkısı 
var, bu havayı solumada yardımcı oluyorlar.

Büyük bir çoğunluk “Linguaphone İngilizcesi” kalitesinde İngi-

lizce konuşuyor. Fesatlar ve hasetler bunu, kendi ana dillerinin 
çok zor ve kulağa hoş gelmediğine bağlıyorlar, örnek olarak ta 
milli havayolları KLM’in açılımını veriyorlar - Koninklijke Lu-
chtvaart Maatschappij

Benim, bir şehre güzel diyebilmem için, sadece şehrin güzel-
liği yetmiyor. Böyle bir şehrin güzelliği, soğuk, ruhsuz bir gü-
zelin itici güzelliğini çağırıştırıyor. İnsanları da güzel olmalı. 
Çoğunlukla soğukların hakimiyetinde bir Kuzey şehri olmasına 
rağmen, Amsterdam, sıcak kanlı, kocaman yürekli, kocaman 
insanların güzelliği ile “güzel şehir” sıralamasının ilk basamak-
larında yer alıyor. 
Öyle bir şehir ki, lüks BMW arabaları, bisikletlere yol önceliği 
tanıyor, yukarda adı geçen kendileri de kocaman olan, kocaman 
yürekli güzel insanlar şehrin içindeki yer alan kocaman park-
lara dokunmayıp, eskiye dokunmayıp, minnacık evlerin içine 
sıkışıyorlar. 

“Aaa, havada bir buzdolabı uçuyor” , “Bak, bak, burada bir 
masa havalanıyor”..

Az evvel bahsettiğim evler o kadar minik ki, eşyaları merdiven-
lerden taşımak imkansız. Bizde, benzerini kasaplarda görmeye 
alıştığımız etlerin asıldığı çengelin makaralı ve biraz daha bü-
yük olanını çatılarının önüne asmışlar.  Böylece taşıma işlemi 
pencerelerden kolayca yapılıyor. “Uçuşan” masalar, buzdolap-
ların sırrı çözüldü mü?

Amsterdam’da , şehri dolaşmaya başlamadan kaybolabilirsiniz 
!
Evet, elinizdeki broşürlerde, yapılacaklar listesi içinde, geniş 
müze, galeri, gezilecekler seçenekleri arasında kaybolabilirsi-
niz. 

Kanallar, Merkez İstasyon binasının  etrafında “Kuzeyin Vene-
dik”’i lakabını pekiştirircesine, iç içe yarı halkalar diziliminde. 
Kanallar boyunca, geçmişleri Altın Çağ’a uzanan, adeta zamana 
karşı direnmek için  birbirine omuz veren, rengarenk, daracık 

evlerin üçgen ön damları 1795’te binaların numaralandırılması-
na kadar, çatıyı gizlemekten çok daha önemli bir işlev olan bina 
kimliğini göstermişlerdi, bugün ise kent kimliğin güzeliğine 
katkıda bulunuyorlar. 

Central Station’a 5 dakika yürüme mesafesinde , Kraliyet Sa-
rayı ve güvercinleriyle ünlü, turist akınının baş hedeflerinden, 
dolayısıyla da hatıra eşya satan mağazalarla dolu Dam Meyda-
nı yer alıyor. Hemen yanı başında, açıkça ifade edilemezse de 
turistik atraksiyon ve ilginin ilk sıralarında yer alan Red Light 
District. Amsterdam’a gideceklerin merakla görmeyi bekledik-
leri, gidenlerin “ilgisizce !” dolaştıkları, gitmiş olanların “ Aa, 
sandığım gibi değil,çok turistikmiş” yorumunda bulundukları 
bu “kırmızı fenerli evler” yıllar öncesinin kaba  saba denizcile-
rinin aşk susuzluğuna devaydı.
Müzeler Meydanında, “sanata ilgisiz” olanların dahi ilgisini çe-
kebilecek müzeler var.

Örnek, Van Gogh müzesi. Dahiliğini tablolarındaki sarı rengin 
ışığı ve coşkusuyla, deliliğini kulağının tekini kesmesiyle göste-
ren Van Gogh’ın tabloları yanı sıra, Gauguin, Lautrec gibi çağ-
daşlarının da tabloları bulunuyor. Örnek, dev bir Neorönesans 
binası olan, yılda bir milyonu aşkın ziyaretçi çeken  Rijksmu-
seum  başta Rembrandt’ın  olmak üzere Altın Çağ’a ait değerli 
eserlere ev sahipliği yapıyor. Yine bu bölgede yer alan, ancak bu 
yılın Ocak ayından beri tamir ve yeni düzenlenmeler için kapalı 
olan Stedelijik müzesindeki Hollanda’nın Modern Sanatlarının 
değerli yapıları, Denizcilik müzesinin yanındaki geçici yerinde 
sergileniyor.

Hemen herkesin okul yıllarında okuduğu, duyduğu, duygulan-
dığı talihsiz Anna Frank’ın acıklı hikayesinin geçtiği ev, şehrin 
batı yakasında yer alıyor. 
Amsterdam bu ağır müzeler yanı sıra Seks müzesi, Haşhaş ve 
Marihuana müzesi gibi “light” müzeler de barındırıyor. 

Şehrin akciğeri geniş parklar, Mayıs ayında lale ağırlıklı renga-
renk çiçekler, sokak pazarları, sokak çalgıcıları ve pandomim-
cileri, sokak kafeleri – normal olanlar ve anormal değil de alı-
şılmışın dışı – uyuşturucu satan Coffee Shop’lar., işte gelince, 
ayrılması zor bir şehrin geniş yelpazesindeki renklerden sadece 
bazıları...

Özetle tek değil, çok kerelik dolaşılacak “benim” şehirlerim-
dendir Amsterdam

Yazılar : Dr. Lakme Toktaş   
Fotoğraflar  :  Dr. Gökhan Toktaş  


