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Değerli Meslektaşlarımız
Pandemi nedeniyle günlük yaşam ve meslek yaşamımızda eskiye göre zor zamanların yaşandığı

bir dönemde Androloji Bülteni’nin üçüncü sayısını da değerli araştırmacı ve bilim insanlarının
katkılarıyla sizlere sunmanın onurunu yaşıyoruz. Bu sayıda 4 adet orijinal araştırma makalesi ve 5
adette derleme olmak üzere 9 adet bilimsel eser bulunmaktadır. Androloji Bülteni’nin bu sayısında

Mahmutoğlu tarafından “Eksozomların Erkek İnfertilitesindeki Rolü” ayrıntıları ile derleme
şeklinde düzenlenmiştir. Aynı araştırmacı tarafından “Serbest seminal nükleik asitlerin erkek
infertilitesi ile ilişkisi” başlığı ile infertilitede nadir araştırılan bir alan okuyuculara sunulmuştur.

Ölçer ve arkadaşları tarafından hazırlanan bir diğer derlemede ise “Kanser Hastalarına Yönelik
Better Modeline Dayalı Cinsel Danışmanlık” ele alınmıştır. Androloji ve D vitamini ilişkisinin
uzun yıllardır araştırıldığı bilinmektedir. Sert ve arkadaşları tarafından hazırlanan “D Vitamini

Eksikliğinin Cinsellik Üzerine Etkisi” başlıklı derlemede D vitami ile cinsellik arasındaki ilişki
gözden geçirilmiştir. Yaşam süresinin uzamasıyla birlikte başta kanser cerrahisi olmak üzere pek

çok cerrahi girişim nedeniyle hastalara stoma oluşturulmaktadır. Bu sayıda Kaya ve arkadaşları

tarafından stoma ve cinsellik tüm yönleriyle “Stomanın Cinsel Yaşam Üzerindeki Etkileri” başlıklı
derlemede sunulmuştur. Androloji Bülteni’nin üçüncü sayısında günümüzde oldukça yaygın
olarak kullanılan sigara ve alkolün semen parametreleri üzerine olan etkisi değerlendirilmiştir.

Buna göre “Alkol ve sigara kullanımının infertil erkeklerde semen parametreleri üzerine etkisinin
araştırılması” başlıklı çalışmayla yukarıda belirtilen konu araştırılmıştır. Kadın cinsel işlevleri ile
ilişkili iki adet klinik çalışma yer almaktadır. Bunlardan birinde Şalvarcı ve arkadaşları tarafından

“Farklı Kalp Hastalığı Tanılı Türk Kadınların Cinsel Fonksiyonlarının Hastalık Öncesi ve Sonrası
Eşleri ile Birlikte Değerlendirilmesi: Kontrol Gruplu Çalışma” başlıklı çalışma ile kardiyak hastalıklar

ve cinsel işlev bozukluğu incelenirken bir diğer çalışmada “Cinsel Sağlık Eğitiminin Hemşirelik

Öğrencilerinin Cinsel Mitlerine Etkisi” değerlendirilmiştir. Androloji Bülteni’nin bu sayısında yer

alan bir diğer klinik çalışmada ise Usupbaev ve arkadaşları tarafından üroloji pratiğinde oldukça
sık görülen kronik pelvik ağrı sendromlu olgularla ilişkili olarak “Kronik Pelvik Ağı Sendromu/Tip 3

Prostatitli İnfertil Serum ve Ejakülat İnhibin B Seviyelerinin Değerlendirilmesi” başlıklı çalışmada
inhibin B seviyeleri araştırılmıştır.

Androloji Bülteni ailesi olarak bir kez daha hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı, bilim ve bilimsel
etkinliklerin en üst düzeyde olduğu günler dileriz…
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