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Değerli Meslektaşlarımız,
Tüm dünyada pandemi nedeniyle sosyal yaşamda kısıtlılıklar ve can kayıplarının yıkıcı etkilerinin

halen hissedildiği bu dönemde bilimsel araştırma ve etkinliklerin hız kesmeden devam ettiği
görülmektedir. Androloji Bülteni’nin yeni yıldaki ilk sayısını da araştırma ve bilime her koşulda

gönül veren kıymetli araştırmacıların katkılarıyla sizlere ulaştırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
Androloji Bülteni’nin bu yıla ait ilk sayısında dört adet derleme ve beş adet orijinal araştırma
makalesi yer almaktadır.

Bu sayıda erkek cinsel sağlığı konusunda üç adet makale yer almaktadır. Caniklioğlu ve
arkadaşları tarafından “erkek partnerin cinsel hayatında genel memnuniyet ile en fazla ilişkili IIEF

parametreleri” incelenmiştir. Doğum kontrol yöntemlerinin daha çok kadınlar üzerinde yapılan
araştırmalar açısından yoğunlaştığı günümüzde Cangöl ve arkadaşları tarafından “erkek sağlık

çalışanlarının erkeğe özgü doğum kontrol hapları hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi” amacıyla

özgün bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Penis boyu ve testis hacimleri ile ilgili literatürde
demografik çalışmaların bulunduğu ancak bu konuda ülkemizde oldukça sınırlı sayıda çalışma

olduğu bilinmektedir. Bu anlamda Akyüz ve arkadaşlarının yapmış oldukları “Türkiye’de 0-10

yaş aralığındaki çocukların testis hacimleri ve penis boyu uzunluğu: Ölçümler coğrafi bölgeler
arasında farklılık gösterir mi” başlıklı araştırma standartlar hakkında bilgi vermesi açısından son
derece önemlidir. Kadınlarda vajinal enfeksiyonların önemli bir sorun olduğu yaşamın sonuna

kadar azımsanmayacak oranda kadını etkilediği, ciddi ruhsal sorunlara yol açtığı görülmektedir.

Vajinal enfeksiyonlar partnerler arasındaki ilişkilerde ciddi cinsel sorunlara yol açabilmektedir.

Anğın ve arkadaşları tarafından “vajinal enfeksiyon varlığı ve tipinin kadında cinsel yaşama etkisi”

klinik olgular eşliğinde değerlendirilmiştir. Kadın cinsel işlevler ile ilgili bir başka araştırmada ise
Güven ve arkadaşları tarafından hemşirelik öğrencilerinin cinsel bakıma ilişkin tutum ve inançları

araştırılmıştır. Üriner sistemde benign prostat hiperplazisi, üriner enfeksiyonlar ve taşların güncel
üroloji pratiğinde karşımıza en sık çıkan patolojileri oluşturduğu bilinmektedir. Bununla ilişkili

olarak Atan tarafından “benign prostat hiperplazisindeki kombinasyon tedavileri” güncel literatür
ve klasik bilgiler ışığında aktarılmaktadır. İnfertilitenin etiyolojik nedenleri içerisinde dolaylı ve

doğrudan olarak erkeklere ait faktörler %50 civarındadır. Erkek infertilitesinin medikal tedavisi

konusunda özellikle son 10 yılda önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Bu ilerlemeler Akdeniz ve
arkadaşları tarafından “erkek infertilitesinin medikal yönetimi” başlığıyla ayrıntılı olarak Androloji
Bülteni okuyucularına sunulmaktadır. Erkek infertilitesi’nin moleküler yönü ise sayın Hekim

tarafından “DNA yanlış eşleşme onarımı ve erkek infertilitesi” başlığı ile aktarılmaktadır. Bu sayıda

yer alan ve kadın cinsel sağlığı konusunu içeren derleme ise Demirezen ve arkadaşları tarafından
“vajinismus tanılı kadınların desteklenmesinde ebelerin rolü” isimli çalışma ile sunulmaktadır.

Androloji Bülteni ailesi olarak yeni yılın ilk sayısıyla birlikte başarılı, sağlıklı ve mutlu bir gelecek
temenni ederiz…
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