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Genitoüriner anomalilerin gelişiminde hormonlar ve
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Öz

Abstract

Çevresel faktörler antenatal hayattan itibaren insanın gelişimini etkiler. Pek çok hastalık bu etkileşim sonucu ortaya
çıkmaktadır. Bu derlemede çevresel faktörler ve çevresel
kökenli endokrin bozucu kimyasalların genitoüriner sistem
üzerine etkileri araştırılmıştır. Endokrin bozucu kimyasallar hava, su ve gıdalarla insanlara ulaşmaktadır. Yapılan
çalışmalarda ve özellikle yaşanmış çevre felaketlerinden
edinilen deneyimde özellikle hormonal dengenin bozulması ile beraber erkek çocuklarda üretra gelişim anomalileri,
inmemiş testis gibi patolojiler, erişkin bireyler de ise sperm
sayı ve kalitesinde bozulmalar ön plana çıkmaktadır. Burada daha çok bu kimyasalların östrojenik ya da antiandrojenik etkilerinin daha güçlü olduğu görülmektedir. Diğer
çevresel faktörlerle beraber ele alındığında bu etkilerin bilinmesi ile insan sağlığını olumsuz etkileyen bu faktörlerin
önüne geçilmesi mümkün olabilecektir.

The role of hormones and environmental factors in the
development of genitourinary anomalies

Anahtar kelimeler: Endokrin bozucu kimyasallar, hipospadias, inmemiş testis, genitoüriner sistem, çevresel faktörler

Keywords: Endocrine distrupting chemicals, hypospadias,
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İnsanoğlu dünyaya gelmeden daha anne karnında
bulunduğu çevre ile iletişimine başlar. Başlangıçta
büyüme ve gelişme üzerine kurduğu bu ilişki zamanla beraber yaşama uyum ve anlayışına yerini
bırakır. Hormonlar ise bu işleyişi belirli bir düzene
koyarak yaşam süregenliğinin uygun şekilde devam etmesini sağlar. Bu açıdan bakıldığında insanın
bulunduğu çevre ile beraber düşünülmesi ve çoğu
oluşan sağlık sorunlarının temelinde yaşadığı çevre
koşullarının da göz önünde bulundurulması en akılcı
yaklaşımdır. Çevresel faktörleri şu şekilde sınıflandırmak olasıdır:
-

Fiziksel faktörler (ısı, ışınlar, elektromanyetizma, içme suyu, atıklar, hava kirliliği gibi)
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Environmental factors affect human development starting
from antenatal life. Many diseases ocur because of these
factors. In this review, we aimed to discuss the effects of
environmental factors and enviromental endocrine distrupting chemicals on genitourinary system. Endocrine
distrupting chemicals reach human beings with air, water
and food. With scientific studies and the experience gained
from environmental disasters, we have learned that with the
distruption of hormonal balance, urethral anomalies and
undescended testis occur in boys and in adult male individuals problems in sperm count and quality can be seen. We
can see that the estrogenic or antiandrogenic effects of these chemicals predominate. When we consider these effects
with other enviromental factors, with the understanding of
these facts, we can prevent the unwanted side effects of these factors that adversely affect human health.

-

Kimyasal faktörler (zehirler, katkı maddeleri,
yapı malzemeleri, gibi)

-

Temel madde eksiklikleri (vitaminler, esansiyel aminositler, yağ asitleri, mineraller)

-

Biyolojik faktörler (mikroorganizmalar, parazitler, bitkiler, hayvanlar, mantarlar)

-

Psikolojik etmenler (stres, depresyon, gibi)

-

Sosyal, kültürel ve ekonomik etmenler

Bu derlemenin amacı aynı zamanda çevre sağlığı
bilincinin tarihsel gelişimi içindegenitoüriner sistem
odak alınarak hormonlar ile çevresel faktörlerin etkileşimi ile oluşan anomalilerin değerlendirilmesidir.
Modern yaşamın bir parçası olan kimyasalların insan
bedeni üzerinde çok farklı etkileri bulunmaktadır.
İnsan vücudunda homeostazisi etkileyen, gelişme ve
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üremeden sorumlu hormonların sentez, salgı, taşıma,
metabolizma, reseptöre bağlanma ya da vücuttan atılmasını engelleyerek çalışmalarını bozan dış kaynaklı
madde ya da karışımlara endokrin bozucu kimyasallar (EBK) denir (1).
EBK’leri 4 temel grupta toplamak olasıdır (2):
A. Cinsiyet hormonların etkisini taklit ya da antagonize eden zenobiyotikler
a. Klorine bileşikler (dioksinler, poliklorine bifeniller, DDT)
b. Fenoller ve fitalatlar
c. Kalay bileşikleri
d. Siloksanlar
B. Doğal bileşikler
a. Fitoöstrojenler (koumestrol, ayçiçeği ve baklagillerde, sitosterol, beyazlatıcılarda, Bourbon viskisinde, genistein, daidzein, soya kökenli gıdalarda, arpa, yulaf, buğday, çavdar,
bira, zeranol, sığır ve domuzlarda kullanılan
anabolik hormon, Ginseng preparatları
C. Tiroid fonksiyonunu etkileyenler
D. Mineralokortikoid dengesizliği yapanlar
EBK’lere maruziyet deri yoluyla, kontamine havayı
soluma, içme suyu ya da yiyecekler gibi yollarla olur
(1)
. Etkilerini ya östrojenik, ya antiandrojenik ya da
antiöstrojenik mekanizmalarla gösterirler. EBK’lerin
etkileri ile ilgili ilk ifadeler 1962 yılında Rachel
Carson’ın yazdığı “Silent Spring” isimli kitapta görülmektedir. Carson’ın çalışmalarında besin zincirinin en tepesinde bulunan yırtıcılar üzerinde ilaçlamada kullanılan DDT’nin (dikloro difenil trikloroethan)
etkileri gösterilmiştir. Carson’ın bu çalışmaları ile
Amerika’da 1970’lerin başından itibaren DDT yasaklanmıştır (2). Ancak çevresel faktörlerin gelişmekte
olan nesil üzerine olan etkileri Dr. Theo Colborn tarafından 1997’de yazılan “Our Stolen Future” isimli kitabında belirtilmiştir. Colborn endokrin bozucu kavramını ilk açıklayan kişidir (3). Aslında kimyasalların
bu etkileri 1940’lardan beri özellikle vahşi yaşamda
yakından bilinmektedir. Florida’da Apopka Gölü’nün
yakınında bulunan bir kimyasal madde fabrikasının
atıklarının etkisiyle bu gölde yaşayan genç timsahlarda küçük penis yapısı ve gonadlarda morfolojik

bozukluklar ile testosteron düzeylerinde düşüklükler
gözlenmiştir. Yine yaban kuşlarında poliklorlu bifeniller (PKB) türevi dioksinlere bağlı olarak benzer etkiler gözlenmiştir (4). Güney Afrika’da DDT ile sıtma
ilaçlaması yapılan alanlarda kedibalıklarında ve tatlısu salyangozlarında gonadal malformasyonlar, kedibalıklarında ve farelerde cinsiyet gelişim kusurları ile
spermatogenezde bozukluklar, kuşlarda ise yumurta
kabuklarında incelmeler gözlenmiştir. Bu bölgedeki
sularda yapılan incelemede ise yüksek düzeyde siklohegzan, lindan, endrin, heptaklor, netoksiklor, DDT
ve fitalat tespit edilmiş, vahşi yaşamda gözlenen bu
anomalilerde sudaki yüksek östrojenik kimyasallar
sorumlu tutulmuştur (5). Yine Afrika antiloplarında
olasılıkla fenollara bağlı testiküler mikrolitiazis gözlenmiştir (6).
Sonraki dönemde günümüze kadar da devam eden
kimyasallara maruziyet ile ilgili deneysel çalışmalar
görülmektedir (3,7-9). Deney ortamında çeşitli EBK’ler
yüksek dozlarda hayvanlara verilmiş ve bu maddelerin hayvanlarda hormon reseptörlerine bağlanarak
mRNA transkripsiyonunu etkileyip gen ekspresyonunu değiştirmesi en önemli etki mekanizması olarak
gözlenmiştir. Diğer mekanizmalar ise hormon sentez,
metabolizma ve taşınmasını değiştirerek hipotalamopitüiter-gonad aksını bozması olarak tanımlanmıştır (4). Deneysel çalışmaların yüksek doz maruziyeti
göstermesi doğal ortamda düşük dozlarda bulunan
EBK’lerin varlığı ile tezat oluşturmaktadır. Ancak
geçmişte yaşanmış olan bazı çevresel felaketler ve
önemli gözlemler bu kimyasalların insanlar üzerindeki etkileri ile ilgili bize detaylı bilgi vermiştir.
1968’de Yusho, Japonya’daki çevre felaketinde 1800
kişi ve 1978-1979 yıllarında Yucheng, Tayvan’da
bir pirinç yağı fabrikasından olan kaçakla PKBlerle kontamine yemeklik yağ kullanan 2000 Tayvanlı
takip edilmiştir. Bu bölgede doğan erkek bebeklerde
anormal sperm morfolojisi, azalmış motilite, büyüme
gelişme geriliği, anormal cilt pigmentasyonu, düşük
IQ ve öğrenme güçlükleri saptanmıştır. Yirmi yaştan
küçükken olan maruziyette ise fertilitede azalma dikkati çekmiştir (10,11). Diğer taraftan 1976’da Seveso,
İtalya’da bitki ilacı üreten bir fabrikada olan patlama
sonucunda yüksek miktarda tetraklorobenzodioksin
(TKBD) maruziyeti gerçekleşmiştir. Bu olay sonucunda bu bölgede doğan bebeklerde kız erkek cinsiyet oranlarının kızlar lehine değiştiği izlenmiştir (12).
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1973’te Michigan, Amerika’da bir yangın söndürücü
kimyasallarının besin zincirine karışması neticesinde 4000 kişi bu durumdan etkilenmiştir. Polibromilli
bifenil grubu kimyasala maruz kalan bu nüfusta kız
çocuklarında daha erken menarş görülmüştür (13). Bir
diğer gözlem dietilstilbestrol (DES) alan anne bebeklerinde yapılmıştır. 1938’de güçlü bir östrojen olarak DES’in keşfedilmesinin ardından, 1950’lerden
1970’lere kadar bu ilaç gebeliklerde düşükleri önlemek ve doğum kontrol ilacı olarak yaygın kullanılmıştır. Anne karnında bu ilaca maruz kalan bebekler
büyüdükçe ilacın etkileri daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Bu konudaki ilk farkındalık 1971 yılında Herbst
ve ark. (14) tarafından fetal, yaşamda DES’e maruz
kalmış 8 kadında vajen adenokarsinomu saptanması
ile ortaya çıkmıştır. Yaşanan bu olumsuz deneyimler
EBK ve insan sağlığı konusunda genel bir hassasiyet
oluşmasına neden olmuştur. Günümüzde bu konuda
yapılan çalışmaların sıklığı bu deneyimden elde edilen sonuçların etkisine bağlı olarak oluşmuştur.
Üretra ve Hipospadias
Antenatal yaşamda penis gelişimi fetal androjen üretimi ile gerçekleşir. Testosteron, 5α redüktaz enzimi
ile testosteronun aktif formudihidrotestosterona dönüştürülür. Androjen reseptörlerine bağlanan dihidrotestosteron maskülinizasyonun ilk belirtisi olan anüs
ile genital yapılar arasındaki mesafenin artmasını,
ardından fallus uzaması, penil üretranın oluşumu ve
prepisyumun gelişimini sağlar (15).
Üretra gelişimi ve hipospadias patofizyolojisi, bu
alanda en fazla çalışma yapılan konuların başında gelmektedir. Çevre ile ilgili hassasiyetin arttığı dönemlerde Paulozzi ve ark.’nın (16) çalışmasında, 1970’den
1993’e kadar hipospadias insidansının 2 kat arttığı
belirtilmiştir. Benzer şekilde Avrupa, Japonya, Çin ve
Avustralya’da da aynı dönemlerde hipospadias sıklığının arttığı söylenerek çevresel faktörler sorumlu
tutulmuştur (17,18). Hipospadias sıklığı farklı bölgelerde farklı düzeylerde görülmektedir. İngiltere’de 1993
ile 2000 yılları arasında 3.1/1000 oranında iken, Quebec, Kanada’da 11.4/1000 sıklıkta görülmüştür (19,20).
Ülkemizde İstanbul’da yapılan bir çalışmada, bu
oran 19.4/1000 olarak saptanmıştır (21). Yine de tanı
koymada ve veri analizindeki farklılıklar bu konuda yorum yapmayı güçleştirmektedir. Diğer taraftan
NewYork Eyalet Konjenital Malformasyon Kayıtları,
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Kaliforniya Doğumsal Anomali Tarama Programı ve
Washington eyalet verilerine göre Amerika’da 5/1000
olan hipospadias sıklığı 1987’lerden 2002’lere göre
herhangi bir değişiklik göstermemiştir (22,23). Bu nedenle hipospadias sıklık artışı ile ilgili tartışma günümüzde belirli zaman aralığında ve belirli bölgelerde
olmakla beraber, sıklıkta genel olarak bir artış söylemenin olası olmadığı şeklinde bir sonuca ulaşmıştır
(17,22,23)
.
Yang ve ark. (24) 2014 yılında hipospadias etiyolojisi
ile ilgili bir son beş yılda yapılan çalışmaları derleyen
makalelerinde çevresel faktörlerin etkisi ile ilgili literatürde toplam 25 yayın saptamışlardır. Bu literatür
taramasına göre hipospadias etiyolojisinde kanıtlanmış faktörler şu şekilde sıralanmıştır:
-

Dietilstilbestrol (DES), endokrin bozucu kimyasallar, organoklorin pestisitler, valproik asit,
maternal beslenme
Plasental yetmezlik
Tek karbonlu beslenme
Zenoöstrojenler

Etkileri kanıtlanamayan faktörler de şu şekilde sıralanmıştır (24):
- Klordan, fungisidler, insektisid ve herbisidler,
polibromine yangın söndürücüler, poliklorine
bifeniller,
- Anne yaşı
- Obezite
- Oral kontraseptifler ve maternal steroid kullanımı
Diğer taraftan çalışmaların genetik yatkınlık tarafının da etkili olduğu, kendilerinde hipospadias olan
babaların çocukların %15 oranında hipospadias görülebileceği ve babalarda sigara içme, pestisid, araç
tamirciliği, araç üretiminde çalışma, polislik, itfaiyecilik ve ağır metal maruziyetinin de gelişiminde etkili
olduğu sonucuna varılmıştır (24,25).
Dış kaynaklı moleküler yapısı gereği östrojenik etki
gösteren fitalatlar ve bisfenolA gibi plastik maddelerde bulunan zenoöstrojenler üzerinde özellikle durmak gerekir. Fitalatlar, plastikleştirici ve esnekleştirici olarak PVC içeren duvar ve taban yüzeylerinde,
yağmurluk, tıbbi cihazlar, kan transfüzyonu torbaları,
gıda ambalajı, parfümler, kablolarda günlük yaşamı-
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mızın pek çok noktasında yaygın olarak kullanılan
kimyasallardır (26). Fitalatlar insanlara oral, dermal ve
inhalasyon yoluyla geçerler. Çocuk ve erişkinlerde
idrar, serum, seminal sıvı, amniotik sıvı, anne sütü
ve tükrükte bulunurlar. Hipospadias, inmemiş testis,
azalmış semen kalitesi, azalmış anogenital mesafe ve
azalmış androjen aktivitesi ile antiandrojen etkileri
bulunmaktadır (25,26). BisfenolA’da özellikle biberon
gibi bebek ürünlerindeki plastik içinde kullanılan bir
kimyasaldır. Benzer şekilde östrojenik aktivitei olan
bisfenolA’nın ülkemizdeki kullanımı 2011 yılında
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yasaklanmıştır (27).
İnmemiş Testis
Hipospadiasta olduğu gibi inmemiş testisin de özellikle Batı toplumlarında yıllar içinde arttığına dair
bilgiler gelmiştir. Ancak bunun tam aksini iddia eden
yayınlar da bulunmaktadır (23). 2001 yılında Skakkabaek ve ark. (28) fetal yaşamda tek bir nedenden oluşan
hormonal bozulma ile inmemiş testis, hipospadias,
zayıf semen kalitesi ve testis kanserinin sonraki yaşamda oluştuğunu iddia ederek testiküler disgenezi
sendromu (TDS) teorisini ortaya atmışlardır. Teorilerine kanıt olarak, çevresel faktörlerin etkisiyle
Danimarka’daki erkeklerin Finlandiya’daki erkeklere
göre hem inmemiş testis, hipospadias ve zayıf semen
kalitesine daha fazla sahip olmaları hem de daha
çok testis kanserine yakalandıkları gösterilmiştir (29).
Finlandiyalı az testis kanseri riski taşıyan erkekler,
yüksek testis kanseri olan bölgelere gittiklerinde çocuklarında testis kanseri riskinin arttığı gösterilmiştir. Bu şekilde çevresel faktörlerin etkisi tartışılmıştır (30). TDS’e neden olabilecek kimyasallarla ilgili
bir metaanalizde, DES, oral kontraseptif, DDT gibi
böcek ilaçları ile fitalatların inmemiş testis, hipospadias ve testis kanseri gelişiminde östrojenik etkileri
bulunmadığı sonucuna varılmıştır (31). Benzer şekilde Danimarka’da kuaför çocuklarında da inmemiş
testis sıklığında kozmetiklerdeki kimyasallara maruziyet ile artış oluşmadığı gözlenmiştir (32). İspanya,
Granada’da ise plasentadan bakılan 16 pestisid düzeyi ile total efektif zenoöstrojen düzeyi ölçülmüş ve
DDT, lindan, mireks, endosülfan alfa, tarımda çalışan
anne ve babaların mesleki zenoöstrojen maruziyeti
ve önceki düşük öyküsü inmemiş testis görülmesi ile
anlamlı bulunmuştur (33). Fransa, Nice’de de anne sütünde bakılan endokrin bozucuların tespitine yönelik

çalışmada, özellikle PKB ve DDT oranları ile inmemiş testis arasında bir bağlantı bulunmuştur (34).
Semen kalitesi ile ilgili çalışmalara bakıldığında çevresel kimyasallara maruziyet ile kalitenin azaldığına
dair çalışmalar bulunmaktadır. Bir veriye göre Batı
toplumlarında sperm dansitesi yılda %1,5-3 oranında
azalmakta iken, doğu toplumlarında böyle bir değişim
gözlenmemektedir (4). Semen kalitesi ile çevresel faktörler ile ilgili bu ilişki en iyi Yucheng, Tayvan’daki
çevre kazasında gözterilmiştir. Burada çevreye salınan PKB ve dibenzofloran türevi kimyasallara maruz
kalan kişilerde daha bozuk sperm morfolojisi, azalmış sperm motilitesi ve yumurtaya daha az penetrasyon kabiliyeti dikkati çekmiştir (10). Bu konudaki
diğer çalışmalara bakıldığında DDT, fitalat, fitoöstrojen ve pestisidlerin sperm kalitesi üzerindeki etkileri gözlenmiştir (23). Fetuslar da cinsiyet belirlenmesi
üzerine yapılan incelemelerde ise özellikle Yucheng
ve Seveso’daki çevre kazaları sonrasında 20 yaşından
önce PKB ve dioksinlere maruz kalan erkeklerin daha
az erkek bebek sahibi olduğu ve annelerin kimyasal
maruziyetinde böyle bir etkinin oluşmadığı ile ilgili
bilgiler bulunmaktadır (23).
Ülkemizde endokrin bozucuların insan sağlığı üzerine
oluşturduğu zararlar ile ilgili çalışmalar çok kısıtlıdır.
Bitki büyüme düzenleyici hormonlar ile ilgili bir çalışmada, Türkiye’de bu tip hormonların 1970’lerden
başlayarak kullanıldığı ve 2002 yılına kadar kullanımının %45 oranında arttığı gözlenmiştir. En çok seracılıkta kullanılan bu hormonlar içinde fenoksi türevi
hormonların kullanımı, 1984 yılında memeli ve kuşlarda ürogenital anomalilerle ani ölümlerin görülmesi
ve bu maddelere maruz kalan kişilerde kanser, çocuklarında ise genitoüriner anomaliler görülmesi üzerine
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yasaklanmıştır (35). Akdeniz bölgesinde yapılan bir anket çalışmasında, hormonların en fazla domates yetiştiriciliğinde
kullanıldığı e çiftçilerin %50’den fazlasının yetersiz
bilgide olduğu ve çiftçilerin ne kadar hormon o kadar
ürün inanışına sahip olduğu gösterilmiştir (36,37).
Diğer Çevresel Faktörler ile Genitoüriner Patolojilerin İlişkisi
Sigara
Sigaranın direkt plasental yetmezlik yaparak hipos137
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padias sıklığını arttırdığını bildiren çalışmalar olmakla beraber, bu düşünce de olmayan çalışmalar da
bulunmaktadır (25). Bu mekanizma tartışmalı olsa da
bu noktada farklı açılardan sigaranın olumsuz etkilerinden söz etmek istiyoruz. Dündar ve ark. (38) tarafından yapılan bir çalışmada sıçanlara sigara dumanı
maruziyeti ile böbrek morfolojisindeki değişiklikler
incelenmiştir. Bu çalışmada, pasif içiciliğin renal
morfometri ve vücut büyümesi üzerinde negatif etkisi gösterilmiştir. Ahmadnia ve ark.’nın (39) yaptığı çalışmada da, sigaranın yine sıçanlarda seminifer tübül
çapını ve Sertoli hücre sayısını azaltarak spermatogenez üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu gösterilmiştir. Schneider ve ark. (40) 4-10 yaş ve 11-17 yaşlarında
olan iki disfonksiyonel işemeli hasta grubunda sigara
dumanı maruziyetini araştırmış ve sigara dumanı maruziyeti ile disfonksiyonel işeme arasında pozitif bir
ilişki göstermişlerdir. Neden olarak da sigaranın içindeki nörotoksik karbonmonoksit ya da diğer toksik
metabolitler sorumlu tutulmuştur.
Elektromanyetik Alan
Elektromanyetik alan, saç kurutma makinesi, mikrodalga fırınlar, televizyon, bilgisayar ve cep telefonu
gibi elektrikli ve elektronik aletler tarafından yayılan
elektrik yükü olan parçacıkların çevrelerinde yarattıkları ve diğer yüklü parçaçıklar üzerinde kuvvet
uygulayan bir etkidir. Sıçan testisine cep telefonu ile
uygulanan manyetik alanın incelendiği bir çalışmada
cep telefonunun ısı etkisiyle sıçan testisinde dejenerasyon, ödem, kanama ve spermatogenezde azalma
gözlenmiştir. Cep telefonundan oluşan olumsuz etkilerden, termal hasar, beyin fonksiyonlarında bozulma,
uyku ve dikkat bozukluğu değişimi, baş ağrısı gibi
nontermal etki ve karsinogenez etkilerinin sorumlu olduğu belirtilmiştir (41). Bir diğer çalışmada, cep
telefonlarından yayılan elektromanyetik dalgaların
bitki kök hücrelerinin mitotik aktivitelerini bozduğu
ve maruz kalan bakterilerin gelişimini azalttığı saptanmıştır (42). İnsanlarda ise cep telefonu radyasyonu
ile DNA fragmantasyon derecesi ve sperm motilitesi
arasında ilişki gözlenmiştir (43). Sperm kalitesini etkileyen çevresel faktörler olarak sigara, alkol, spermisidal besinler, ısı, kadmiyum ve kurşun gibi ağır metaller sorumlu tutulmaktadır. Bir çalışmada, specific
absorption rates (SAR) değerinin artmasıyla sperm
kalitesinin düştüğü, motilitenin azaldığı, artmış oksidatif stres ile DNA fragmantasyonunda artış dikkati
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çekmiştir (44). Ceplerde bulunan bozuk paralar, yüzük
ve fermuvar gibi metal cisimlerin de SAR etkisini
arttırdığı gösterilmiştir (45). Yıldırım ve ark.’nın (46)
çalışmasında ise, Wifi bağlantısı ile internet kullanan
erkeklerde daha fazla sperm kalitesi bozukluğu dikkati çekmiştir.
Hava Koşulları
Hava koşulları ile bilinen bazı hastalık ilişkilerinden
söz etmek olasıdır. Özellikle üriner sistem taş hastalığında yüksek mevsimsel ısının hüküm sürdüğü
yerlerde daha sık taş hastalığının oluştuğu bilinen
bir gerçektir (47-49). Ayrıca diyet, genetik özellikler ve
sosyoekonomik faktörlerinde etkileri bilinmektedir.
Uygur çocuklarında oluşan taş hastalığının analizinde, kültürel olarak annelerin daha çok protein içerikli,
daha az sebze ve meyve içerikli beslemeleri, bebekler
1 haftalıkken ek gıdalara geçme alışkanlığı olması
nedeniyle oluşan taşların %54’ünün ürik asit taşı olduğu gözlenmiştir (50).
Bir başka çalışmada ise testis torsiyonu olan 58 hasta
değerlendirilmiştir. Bu çalışmada mevsim, ısı, nem
ve atmosferik basınç gibi faktörler incelenmiş ve
azalmış atmosferik ısı ve nem ile torsiyon arasında
bir ilişki saptanmıştır (51).
İnsanoğlu çevresi ile etkileşim ile hâlinde yaşamını
sürer. Bulunduğumuz ortam, yediklerimiz bazen de
tercihlerimiz sağlığımız üzerinde çeşitli etkilerde bulunur. Bu derleme yalnızca genitoüriner sistem üzerindeki etkiler üzerine eğilse de diğer organ sistemlerini
etkileyen pek çok dış etmenden söz etmek olasıdır. Bu
etmenleri ve yaşadığımız çevreyi çoğu zaman değiştirme olanaksız bulunmamaktadır. Bu nedenle insanoğlu gelişimine devam ederken, geçmişteki olumsuz
deneyimlerinden ders alarak yola devam etmeyi tercih
seçmiştir. Sonuç olarak, doğal dengenin bozulması ile
beraber, sonuçları öngörülemeyen süreçlerle yüzleşmek zorunda kalmaktadır. Bu durumda pek çok disiplinin bir arada iletişim hâlinde insanoğlunun gelişimini
sağlamasından başka çare bulunmamaktadır. Burada
da görüldüğü gibi vahşi yaşamda çevresel etmenlerin
östrojenik etkisi ile ilgili çalışmaların teknoloji geliştirme ve inovasyon süreçlerinde göz önünde bulundurulması, belki insanlar üzerindeki olumsuz etkiler ortaya
çıkmadan gerekli yönlendirmelerin yapılmasına izin
verebilirdi. Her ne kadar gelişmelerin bu kadar sorgu-
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lanması gelişimi yavaşlatsa da yavaş ama güvenli ilerleme ile hızlı ama sonuçları sürprizlere açık ilerleme
arasında tercih yapmamız gerekmektedir. İnsanoğlu
için hastalık kavramı var oluşu ile beraber devam edecektir. Önemli olan önlenebilir hastalık süreçlerinden
korunmaktır. Korunmak da bilmek, öğrenmek ve öğrendiklerimizi uygulamak ile gerçekleşebilir.
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