EDİTÖR’DEN / FROM THE EDITOR

Değerli Meslektaşlarımız,
Pandeminin etkisinin azalarak yüzyüze bilimsel etkinliklerin giderek artmaya başladığı bu dönemde Androloji
Bülteni’nin 4. sayısını çok değerli araştırmacı ve bilim insanlarının katkılarıyla sizlere sunmaktan büyük onur
duyuyoruz. Toplam 10 adet derleme ve özgün çalışmanın olduğu bu sayıda Arar ve arkadaşları tarafından

nispeten geri planda kalan bir konu “Engelli Kadınlarda Üreme Sağlığı Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımı”
başlığı altında sunulmuştur. Yücesoy ve arkadaşları tarafından ise “İnfertilitenin Kültürel, Ekonomik,
Psikososyal ve Cinsel Yönüne Güncel Bir Bakış: Temel Hemşirelik Yaklaşımları” başlıklı derleme ile infertilite
çok yönlü olarak ele alınmıştır. Azoospermi konusundaki gelişmelerin ve yeniliklerin her geçen gün giderek

artan oranlarda ortaya konulduğu bilinmektedir. Bununla ilişkili olarak güncel gelişme ve yenilikler Ergün
ve arkadaşları tarafından yapılan “Non-obstruktif Azoospermide mikro-TESE: Önemli Yenilikler” başlıklı

derleme ile Androloji Bülteni okuyucularına sunulmuştur. İnfertilitenin cerrahi olarak düzeltilebilir nedeni
olan varikoselin patofizyolojisi giderek netleşmeye başlamıştır. Hekim ve arkadaşları tarafından varikosel

patofizyolojisinin ön planda olmayan bir yönü “Varikosel ile İlişkili İnfertilite Patofizyolojisinde MikroRNA’ların
Rolü” başlığıyla kapsamlı bir derleme şeklinde hazırlanmıştır. Bu sayıda yer alan son derleme ise Ateş ve

arkadaşları tarafından hazırlanan “Prematür Ejakülasyon: Güncel Tedavi ve Gelecek” başlıklı araştırma olup
ejakülasyonun geniş bir perspektifte değerlendirilmesini içermektedir. Androloji Bülteni’nin 4. sayısında yer

alan orijinal makalelerden ilki Sarıkaya ve arkadaşlarının yapmış oldukları “Distal Hipospadias Nedeniyle

Uygulanan Operasyon Prosedürlerinin Erişkin Dönem Seksüel Fonksiyonlara Etkisi” başlıklı araştırmadır.
Hipospadias uretral bir patoloji olsa da aileler ve erişkin dönemde hastalar için bu operasyonun cinsel

işlevler üzerine olan etkisi büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda konu ile ilgili literatürde nispeten sınırlı
sayıda çalışma olduğu anlaşılmaktadır. Cinsel işlev bozukluklarının sadece bireyi değil çiftleri ve çevrelerini

de olumsuz olarak etkilediği yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Ülkemizde bu konuda yapılan çalışmaların

nispeten sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre Ata ve arkadaşları tarafından yapılan “Erektil Disfonksiyon
ve/veya Prematüre Ejakülasyon Tanısı Alan Erkeklerde Çift Uyumunu Yordayan Değişkenler Nelerdir? Cinsiyet
Rolleri, Depresyon, Anksiyete, Stres, Kişilik Özellikleri ve Benlik Saygısı” başlıklı çalışmanın bu alanda önemli
katkısının olacağı açıktır. Tüm dünyada, sağlık alanında minimal invaziv girişimlerin belirgin olarak klasik

yaklaşımların yerini aldığı, üroloji pratiğinde de endoürolojik yaklaşımların buna uygun olarak arttığı çok iyi
bilinmektedir. Toplumların %3-14’ünde görülen taş hastalığına bağlı olarak endoskopik girişim ve sonrasında
stent yerleştirmenin hemen her klinikte standart bir girişim olduğu ve bu girişim ya da uygulamaların cinsel

işlevler üzerine etkisinin olduğuna ait çalışmalar yer almaktadır. Bu sayıda Kalkanlı ve arkadaşları tarafından

Üreter taşı için üreterorenoskopik cerrahi yapılan erkek ve kadın hastalarda JJ stent yerleştirilmesinin seksüel
fonksiyonlar üzerine etkisi” başlıklı çalışma ile hem erkek hem de kadınlarda cinsel işlevler araştırılmıştır.
Teknoloji ve iletişim ile birlikte yaşamlarımızın belirgin olarak değiştiği son iki dekatta gençlerin cinselliğe

bakışlarında da değişme sözkonusu olabilmektedir. Bu ilgi çekici konu Dağlı ve arkadaşları tarafından
“Gençlerin Gebelikte Cinselliğe İlişkin Yanlış Bilgi, Tutum ve İnançları” başlığı ile araştırılmıştır. Androloji
Bülteni’nin bu son sayısında kadın cinselliği ile yakından ilişkili olan ancak ülkemiz üroloji pratiğinde oldukça

nadir ele alınan bir konu Erol ve arkadaşları tarafından “Polikistik Over Sendromunda Androjen Seviyeleri ve
Seksüel Disfonksiyon” başlığı ile hazırlanarak sunulmuştur.

Androloji Bülteni ailesi olarak 2021 yılında bilimsel eserleri ile katkıda bulunan tüm araştırmacılara teşekkür
eder, 2022 yılının hepiniz için sağlıklı, mutlu ve başarılı olmasını temenni ederiz…
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