EDİTÖR’DEN / FROM THE EDITOR

Değerli Meslektaşlarımız,
Pandemi nedeniyle sosyal yaşamdaki kısıtlılıklar ve can kayıplarının nispeten azalmaya başladığı bu dönemde

gerek uzaktan yapılan kongre ve sempozyum benzeri bilimsel etkinlikler gerekse de klinik ya da deneysel
şekilde yapılan bilimsel çalışmaların kesintisiz ve düzenli olarak sürdürüldüğü görülmektedir. Androloji

Bülteni’nin 2021 yılındaki ikinci sayısını da alanında yoğun emek harcayan çok değerli araştırmacıların
katkılarıyla sizlere ulaştırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Androloji Bülteni’nin bu yıla ait ikinci sayısında
dört adet derleme ve altı adet orijinal araştırma makalesi yer almaktadır.

Prostatitlerin erkeklerde %5-16 arasında görüldüğü ve alt üriner sistem yakınmalarına ilave olarak kişilerin
ruh sağlığını ve cinsel işlevleri bozduğu bilinmektedir. Yaklaşık 200 yıldır bilinen bu patoloji ile ilişkili olarak

her yıl çok sayıda çalışma literatüre kazandırılmaktadır. İşte bu sayıda Açıkgöz ve arkadaşları tarafından
prostatitlerde nispeten gözardı edilen cinsel işlev bozuklukları “Prostatitlerde Cinsel İşlev Bozuklukları
Yönetimi” başlıklı derleme şeklinde okuyuculara sunulmaktadır. Özellikle son 20 yılda erkek infertilitesi ile

genetik faktörlerin ve kanserlerin ilişkisini inceleyen çalışmaların giderek arttığı anlaşılmaktadır. Bu konuda
da Güneş ve arkadaşları tarafından “Erkek İnfertilitesi ve Kanser Arasındaki Genetik Örtüşme” başlıklı

derlemede sözkonusu ilişki ayrıntılı olarak ele alınmıştır. İnfertil olgularda ruhsal ve sosyal çekilmelere ilave
olarak cinsel işlevlerinde olumsuz olarak etkilendiğine ait klinik çalışmalar ülkemizin de içinde bulunduğu

araştırmacılar tarafından ortaya konulmaktadır. Bu çalışmalar güncel literatürler ve klasik bilgiler eşliğinde

bir araya getirilerek İnfertilitede Çift Uyumu ve Cinsel Fonksiyon” başlıklı derleme ile Yücesoy ve arkadaşları
tarafından sunulmaktadır. Androloji Bülteni’nin 2. sayısında yer alan bir diğer derleme ise Karakaş ve arkadaşları
tarafından “İnfertil Kadınlara Yönelik Cinsel Danışmanlık Programında BETTER Modeli’nin Kullanımı” başlığı

ile sizlere sunulmaktadır. Androloji Bülteni’nin 2. sayısında yer alan 6 adet orijinal makaleden biri olan
“Varikoselektomi prematür ejakülasyonda tedavi seçeneği olabilir mi?” başlıklı klinik çalışmada Turgut ve

arkadaşları tarafından tedavi konusunda halen arayışların sürdüğü erken ejakülasyon ile varikosel ilişkisi

incelenmiştir. Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında oldukça bilinen polikistik over sendromunun ürolojik
yansımaları da bulunmaktadır. Ancak bu konuda özellikle ülkemizde yer alan çalışmaların oldukça sınırlı

olduğu anlaşılmaktadır. İşte bu alanda göze çaptığını düşündüğümüz boşluk Kölükçü ve arkadaşları tarafından

araştırılarak “Kadın Cinsel İşlev Bozukluğu İle Polikistik Over Sendromunun İlişkisi” başlıklı makale ile sizlere

sunulmuştur. İnfertil olgularda TESE yaygın olarak uygulanmakta ve TESE başarısına etki eden faktörler çeşitli
çalışmalarda incelenmektedir. Bu sayıda ise Topuz ve arkadaşları tarafından “Tam kan sayımı ve gliseminin
mikro-TESE prosedüründe sperm elde etme üzerine etkisi nedir?” başlığı ile TESE işlemi farklı bir açıdan

incelenerek okuyuculara sunulmaktadır. İnfertilite tedavisinde uygulanan bir başka yaklaşım ise intrauterin
inseminasyondur. Bu konuda da Ateş ve arkadaşları tarafından “Bir üniversite hastanesinin intrauterin

inseminasyon deneyimi: Gebelik oranı ve ilişkili faktörler” isimli çalışma ile bu girişim üzerine etkili olabilecek

faktörler değerlendirilmiştir. İnfertilitenin gerek çiftleri gerekse de yakınlarını pek çok yönden olumsuz olarak
etkilediği bilinmektedir. Bununla ilişkili olarak “İnfertil ve fertil kadınların yaşam tarzı davranışları” başlıklı
çalışma ile Bektaş ve arkadaşları tarafından infertil ve fertil kadınlar karşılaştırılmıştır. Genital sistemde,
hem erkek hem de kadınlarda oldukça sık rastlanan ve önemli bir sorun olan infeksiyonların çok çeşitli virüs,

mantar ve diğer mikroorganizmalar tarafından meydana getirilldiği görülmektedir. Bu ajanlar içerisinde yer
alan HPV dünyada her yıl milyonlarca kadını etkileyebilmektedir. Bu sayıda Özdemir ve arkadaşları tarafından

bu konu “Üniversitede Öğrenim Gören Kız Öğrencilerin HPV Bilgi Düzeyinin İncelenmesi” isimli makale ile
ayrıntılı olarak araştırılmıştır.

Androloji Bülteni’nin 2021 yılındaki ikinci sayısı ile birlikte başarılı, sağlıklı ve mutlu günler temenni ederiz…
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