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Fetal büyümeye etki eden çevresel faktörler
Esra Çetin, M. Ali Malas
Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Anatomi AD. Isparta

Özet
Gebelikte, hava, su, gürültü, manyetik ortam ve kimyasal maddeler gibi çevresel faktörlerin zararlý etkilerinin
olabileceði konusu günümüzde artan bir ilgi odaðý haline gelmiþtir. Çalýþmamýzda bu çevresel faktörlerin
fetal büyüme üzerine etkileri ile ilgili literatürler gözden geçirildi. Çevresel etkenlerin gebelikte deðiþen fetomaternal fizyoloji sonucunda annenin saðlýðý ile birlikte fetusun saðlýk durumunu da etkileyebileceði
belirtilmektedir. Çevresel kirlilik faktörlerinin özellikle düþük doðum aðýrlýðý, intrauterin büyüme geriliði,
preterm doðum, spontan abortus ve fetal mortalite ile olan iliþkileri bildirilmiþtir. Ayrýca çevresel kirliliðe
maruziyetin nöral tüp defekti, yarýk damak ve dudak, kardiyovasküler sistem defektleri, santral sinir sistemi,
solunum sistemi ve üriner sistem defektleri gibi deðiþik doðum defektleriyle iliþkili olduðu da belirtilmektedir.
Bu nedenle çevresel faktörlerin fetus üzerinde etkilerinin araþtýrýlmasý için daha ileri çalýþmalara ihtiyaç
vardýr.
Anahtar kelimeler: Fetus, fetal büyüme, çevre
Abstract
Environmental Factors That Affect The Fetal Growth
The fact that some environmental factors like air, water, noise, magnetic fields and chemicals may have some
harmful effects, continues to arouse more interest especially in last years. We have reviewed some literatures
about the effects of these environmental factors on fetal growth. It has been reported that environmental
factors can affect the feto  maternal health status in accordance with the altered physiological conditions
during pregnancy. Among these unsolicited effects, there are some insults like low birth weight, intrauterine
growth failure, preterm delivery, spontan abortus and fetal mortality. Furthermore, it has also been highlighted
that exposure to environmental pollution is related with neural tube defects, cleft lip and palate, cardiovascular
system defects and abnormalities in central nervous, respiratory and genitourinary systems. For this reason,
further studies are needed to reveal the effects of environmental factors on fetal development more clearly.
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Giriþ
Fetal büyüme, fetusun anatomik ölçülerinin zamanla
deðiþimi olarak tanýmlanýr. Embriyonal dönemde erken
geliþim esnasýnda, uterus içi geliþme büyük oranda fetal
genlerle belirlenir, fakat boyut arttýkça geliþme çevresel
veya epigenetik unsurlarýn da etkisinde kalýr. Eðer bu
etkiler zararlý olursa, fetal dönemde ve daha sonraki geliþim
dönemlerinde görülen istenmeyen sonuçlar ortaya çýkar
(1).
En geniþ anlamýyla çevre; ekosistemler yada biyosfer
þeklinde açýklanabilir. Çevre saðlýðý, kiþinin ya da toplumun
bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyi oluþunu dolaylý ya
da dolaysýz olarak etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik
ve sosyal etmenlerin ne olduklarýný ve nasýl kontrol
edileceklerini inceleyen bir bilim olarak tanýmlanmaktadýr
(2). Çevrenin doðal yapýsýnýn ve bileþiminin bozulmasýný,
deðiþmesini
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ve böylece insanlarýn olumsuz yönde etkilenmesini çevre
kirlenmesi olarak tanýmlayabiliriz. Çevrenin, üreme
sisteminin her aþamasý üzerinde etkisi bulunmaktadýr.
Genellikle gebelikte fetus üzerindeki etkiler en çok ilgi
çeken kýsýmdýr ve bu etkilerin sonuçlarý çok çeþitli
olabilmektedir (3). Gametogenesisle baþlayan ve doðum
sonrasý laktasyon ile süren bu etkilerin sonuçlarý, etkinin
görüldüðü dönem, etkene maruz kalma süresi ve dozu ile
deðiþebilmektedir (3).
Halk saðlýðý ve iþçi saðlýðý kaynaklarýndan hareketle saðlýðý
etkileyen çevresel faktörler Tablo1de görüldüðü gibi
sýnýflandýrýlabilir (2). Günümüzde en yaygýn olan çevresel
kirlilik faktörleri ve fetal büyümeye etkilerini hava kirliliði,
su kirliliði, ses kirliliði, radyasyon kirliliði, diðer kirlilik
faktörleri olmak üzere beþ baþlýk altýnda toplayabiliriz.
a-Hava kirliliði
Temiz hava olarak nitelendirilen atmosferin alt katmaný;
azot, oksijen, karbondioksit ve çok az miktarda diðer
gazlardan oluþur. Havaya karýþan zararlý maddelerin
baþlýcalarý kükürt dioksit (SO2), karbon monoksit (CO),
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karbon dioksit (CO2), kurþun bileþikleri, karbon partikülleri
(duman), nitrojen dioksit (NO 2 ) vb kirleticilerdir.
Tablo 1: Saðlýðý etkileyen çevresel faktörler
Fiziksel
Su (su kirliliði)
Atmosfer (hava, hava kirliliði)
Katý ve sývý atýklar (çöp, insan atýklarý)
Ýklim olaylarý (meteorolojik olaylar)
Sýcaklýk
Basýnç
Gürültü
Titreþim
Radyasyon
Elekromagnetik
Ýyonizan
Aydýnlatma
Diðer (konut, giysiler, gýdalar vb)
Kimyasal
Metaller
Çözücüler (solventler)
Pestisidler
Diðer (asit ve alkaliler, gazlar vb)
Biyolojik
Mikroorg
Vektörler
Diðer (diðer kiþiler, hayvanlar, bitkiler)
Sosyal
(aile yapýsý, ekonomik durum, eðitim düzeyi vb)

Hava kirliliðinin fetal dönem ve yenidoðan üzerindeki yan
etkileri, farklý ülkelerde yapýlan çalýþmalarda belirtilmiþtir
(3-15). Amerika, Brezilya, Avrupa, Meksika, Güney Kore
ve Tayvanda yapýlan çalýþmalarda CO, ozon (O3), SO2,
total þüpheli partiküller (PM(10)), NO2 gibi hava kirliliði
etkenleri ile düþük doðum aðýrlýðý (LBW), premature
doðum, preterm doðum, ölü doðum ve bebek ölümü
arasýnda anlamlý iliþkiler bulunmuþtur (4-19). Bazý
araþtýrmacýlar ise gebelik süresince ve fetal büyümede
hava kirliliði partiküllerinin yan etkisinin çok küçük
olduðunu veya olmadýðýný belirtmektedir (20).
Rowland ve ark.nýn (21) yaptýðý çalýþmada da haftada üç
ya da daha fazla saat nitröz oksite maruz kalan bayan diþ
hekimlerinde spontan abortus riskinin arttýðý gözlenmiþtir
(21). Bu çalýþma, mesleki olarak maruz kalýnabilecek
zararlý gazlar konusunda dikkatli olunmasý gerektiðini
göstermektedir.
Çevresel kirliliðe maruziyetin nöral tüp defekti, yarýk
damak ve dudak, kardiyovasküler sistem defektleri gibi
farklý doðum defektleriyle iliþkili olduðu belirtilmektedir
(22). Yüksek düzeyde O3 ve COe maruz kalan gebe
kadýnlarda yarýk damak ve dudak ile kalp kapaðýnda
defektlere sahip bebek oraný 3 kat daha fazla bulunmuþ,
fakat bu etkilerde doza baðlý bir cevap olmadýðý belirtilmiþtir
(5). COnun yüksek düzeyleri ile ventriküler septal defektin
görülme oranýnýn arttýðý bulunmuþtur (4). Benzer olarak
2. ayda yüksek düzeydeki ozon ile aortada ve aort
kapaðýnda, pulmoner arter ve pulmoner kapakta bir takým
defektlerin görülme sýklýðýnýn arttýðý da gözlenmiþtir.
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Üçüncü ayda ise aorta ve aort kapaðý defektleri, ventriküler
septal defekt, kromozomal defektler ve orofasiyal yarýklar
için CO ve O3 maruziyetinin doza baðlý negatif iliþkisi
vardýr (4). Gebeliðin 2. ayýnda fetuslar çevresel etkenlere
karþý daha büyük risk altýndadýr.
Hava kirliliði ile ilgili olarak yapýlan deneysel çalýþmalarda
da yüksek düzeyde O3 ve CO nun fetal dönemde geliþen
ratlarda toksik olduðu ve iskelet malformasyonlarýna yol
açtýðý belirlenmiþtir (4). Nitrojen dioksitin düþük düzeylerine
maternal maruziyetin yeni doðan sýçanlarda nöromüsküler
koordinasyon defektlerine yol açtýðý gösterilmiþtir (23).
Fetuslarýn prenatal sigara dumanýna maruz kalmasý pasif
içici annelerde düþük doðum aðýrlýðýyla iliþkilidir (24-26).
Prenatal dönemde çevresel sigara dumanýna maruz kalan
bebeklerin baþ çevresinde ve tüm fetal uzunluklarýnda
azalma görüldüðü belirtilmektedir (26). Sigara yüzünden
oluþan kronik hipoksi kemik matriks sentezinin ve plasental
sentezin supresyonuna neden olabilir (27). Daha önce
yapýlan çalýþmalarda etanol ve sigaranýn fetal iskelet
geliþimini olumsuz yönde etkilediði gösterilmiþtir (29).
Sigara içen annelerin bebeklerinde pasif sigara içenler ve
içmeyenlere göre, maternal serum ve umbilikal kord
kanýndaki kemik markerlerinin (osteokalsin, kemik alkalen
fosfataz izoenzimi) düzeyleri önemli derecede düþük
bulunmuþtur. Bu durum, sigaranýn gebelerde plasental ve
fetal kemik formasyonunu negatif olarak etkilediðini
göstermektedir (27). Sigara dumanýnýn insanlarda açýkça
gösterilmeyen ama fetal ratlarda gösterilen osteopatik
etkileri mevcuttur (28). Çevresel sigara dumanýna maruz
kalan ratlarda kalp, akciðer ve karaciðer dokusunda
oksidatif stres artýþýný gösteren DNA metabolitlerinin
arttýðý bulunmuþtur (30).
b-Su kirliliði
Su kirliliðini oluþturan etmenlerin baþýnda laðým sularýyla
sanayi atýk sularý gelmektedir. Petrol atýklarý, nükleer
atýklar, katý sanayi ve ev atýklarý da önemli kirleticilerdir.
Bunun yanýnda içme sularýnda bulunan sularýn
dezenfeksiyonunda kullanýlan klor ve klorlu bileþikler ile
bunlarýn suda oluþturduðu metabolitlerinin, özellikle total
trihalometan düzeyinin doðumlardaki yan etkilerini
deðerlendiren retrospektif çalýþmalar mevcuttur (31,32).
Ýçme suyundaki trihalometan ile gestasyonel yaþa göre
küçük bebek (SGA), preterm doðum, spontan abortus,
LBW, santral sinir sistemi defektleri, yarýk damak ve dudak
anomalileri ve kardiyovasküler sistemde defektler arasýnda
iliþki gözlenmiþtir. Karbon tetraklorid ile LBW, SGA,
santral sinir sistemi defektleri, nöral tüp defektleri, yarýk
damak ve dudak anomalilerinin görüldüðü gösterilmiþtir.
Tetrakloretilenin yarýk damak ve dudak anomalileri; total
dikloretilenin santral sinir sistemi defektleri, yarýk damak
ve dudak anomalileri; benzenin nöral tüp defektleri,
kardiyovasküler sistemde defektler ve 1-2 dikloretanýn
ise kardiyovasküler sistemde defektler ile iliþkili olduðu
belirtilmiþtir. Bahsedilen konjenital anomalilerin doza
baðlý sýklýðýnýn orta ve yüksek derecedeki klorlu bileþikler
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ile iliþkili olarak arttýðý, ancak görülme risklerinin küçük
olduðu da araþtýrmacýlar tarafýndan bildirilmektedir (3137). Klorlu bileþiklere düþük konsantrasyonda prenatal
maruziyetin, LBW, SGA ve preterm doðum riskinde artýþa
neden olmadýðý belirtilmiþtir (38). Bazý çalýþmalarda da
klorlu bileþiklere maruziyet ile yenidoðanlarda spesifik
konjenital defekt riskinde (nöral tüp defekti ve diðer
malformasyonlar) artýþ arasýndaki iliþki vurgulanmýþ, ancak
doz-cevap arasýnda baðlantý açýkça gösterilmemiþtir (39,40).
Ayrýca içme sularýna karýþan arseniðinde doðum aðýrlýðýnda
azalmaya neden olduðu Hopenhayn ve ark. (41) tarafýndan
bildirilmektedir.
c-Ses (gürültü) kirliliði
Gürültünün üreme sistemi üzerine olan etkisi özellikle
kemirgen hayvanlar üzerinde yoðun olarak çalýþýlmýþtýr
(3). Gürültüye maruz kalan sýçanlarda, gebelik kayýplarý
artmýþ ve daha düþük doðum aðýrlýklý yavrular doðurduklarý
belirlenmiþtir (3). Gürültüye maruz kalmanýn,
kemirgenlerde doðumsal anomali oranlarýný artýrdýðý ile
ilgili yayýnlar da bulunmaktadýr (3). Intrauterin dönemde,
hýzlý iþitme geliþimi süresince þiddetli gürültü maruziyetinin
etkilerini tanýmlamak için koyunlarda iki farklý deney
yapýlmýþtýr (42). Þiddetli eksojen gürültünün gebe
koyunlarýn uterusuna penetre olduðu ve 2-3 hafta sonra
beynin iþitme cevabý (ABR) eþiðinde yükselmeyle
sonuçlandýðý gösterilmiþtir (42). Tekrarlanan gürültüye
maruz kalan fetuslarda kohleanýn apikal ve orta kýsmýndaki
dönemeçlerde, kontrol kohleasýnda ayný lokalizasyona
göre daha fazla tüy hücre hasarý bulunmuþ, kohleanýn
bazal dönüþünde ise bu hasar gözlenmemiþtir (42).
Ýnsanlarda, gürültünün gebelik üzerine etkisinin ölçülmesi
oldukça güçtür. Çevredeki seslerin insan fetusunda
doðrudan etkisi olduðu belirlenmiþtir (3). Bu konuyla ilgili
olarak yapýlan çeþitli çalýþmalar mevcuttur. Yirmi üçüncü
haftadaki bazý fetuslar ve yirmi sekizinci haftadaki tüm
saðlýklý fetuslar ses uyarýlarýna tepki yeteneðindedir (43).
Ýntrauterin dönemde akustik çevrede anneye ait kalp sesi,
solunum sesi, anne sesi ve vücut organlarýnýn sebep olduðu
sesler belirgindir. Normal þartlarda arka plandaki
gürültülerin 28 desibelin altýnda olmadýðý ve anne þarký
söylerken 84 desibele yükselebildiði söylenmektedir. Fetusa
eriþtiði düþünülen gürültüler arka plandaki gürültülerden
daha sesli olabilir ve yüksek frekanslý sesler maternal
dokular ile emilir (43). Yapýlan çalýþmalarda sývý ile dolu
orta kulaðýn fetusun sese karþý korunmasýný saðladýðý, bu
sývýnýn ayný zamanda direkt kemik transmisyonun etkisini
azaltarak kohlea yapýsýnýn simetrisini geliþtirdiði
bildirilmektedir (44).
Gürültü maruziyetinin kadýnlarýn üreme fonksiyonu ve
embriyo büyümesi üzerinde bazý yan etkilerinin olduðu
görülmüþtür (45). 85 desibelden daha fazla ya da buna eþit
seviyede gürültüye maruz kalan kadýn tekstil iþçilerinde
gebelikte hipertansiyon ve gebelikleri sýrasýnda spontan
abortus, prematüre doðum, distosi ve LBW gibi önemli
yan etkiler oluþmuþtur. Gürültü yoðunluðu arttýkça, anormal

durumlarýn sýklýðý da artmýþtýr (45). Gebe kadýnlarýn, iþ
çevrelerinde yüksek gürültü düzeyleri ile çalýþmalarý
önerilmemektedir (sürekli 80 db deki gürültüler veya 40
db deki ani impulslar) (43).
Gebe kadýnlarda intraüreteral litotripsi gibi bazý medikal
uygulamalarýn fetal iþitme hasarýna neden olabileceði
üzerinde endiþeler vardýr (44). Teorik hesaplamalar
sonucunda, havadaki gürültü seviyesinin tüm litotripsi
uygulamalarý için ölçülenden daha fazla düzeyde olduðu
bulunmuþtur. Gebelik sýrasýnda üreterdeki litotripsi ile
yayýlan sese ait en yüksek seviyedeki gürültünün fetal
iþitme üzerinde zararlý etkilerinin olmadýðý belirtilmektedir
(44).
Cary ve ark. (46) çalýþmalarýnda, gürültü ile birlikte
kimyasal maddelerin etkisini araþtýrmýþlardýr. Sürekli
gürültü maruziyeti ile nörotoksik doz düzeylerinde
parenteral olarak 1-3 dinitro benzen verildiðinde beyin
sisteminde etkilerin þiddetinde artma olmuþtur (46). Sürekli
gürültü maruziyeti ve sytrenin iþitme kaybý artýþý üzerinde
hiçbir sonuç göstermediði bulunmuþtur (46). Gürültü ile
kurþun veya gürültü ile kadmiyumun birlikte maruziyeti,
bu ajanlarýn tek olarak uygulanmasýnda görülmeyen þiddette
histopatolojik iþitme lezyonlarý ile sonuçlanmýþtýr. Gürültü
ve CO birlikteliðinde, yalnýzca gürültü veya yalnýzca CO
tarafýndan oluþturulan ototoksitede artýþ olduðu
gösterilmiþtir (46). Dimetilmorfamidin dermal maruziyeti
ve gürültü, veya ksilen inhalasyonun maruziyeti ve gürültü
kalp kasýnda bazý biyokimyasal deðiþimlerle sonuçlanmýþtýr
ancak bunlarýn toksikolojik olarak öneminin þüpheli olduðu
belirtilmektedir (46). Geliþen farelerde kadmiyum sülfat
ve gürültü kombinasyonunun eksternal iskelet
malformasyonlarýnýn sýklýðýnda artýþa sebep olduðu fakat
bu etkinin sadece kadmiyumun geliþimsel etkileri artýrdýðý
düzeydeki dozlarda görüldüðü kanýtlanmýþtýr (46). Bu
kimyasallarýn her biri ile gürültü maruziyeti arasýnda bazý
etkileþimler olduðu gözlenmiþtir. Bununla birlikte yaygýn
þekilde ulaþýlabilen verilerden çýkarýlan sonuçlar; daha
çok meslekle ilgili olan maruziyetin daha düþük seviyelerde
etkileþim ortaya çýkarýp çýkarmadýðý hususunda ise
yetersizdir (46).
d-Manyetik kirlilik
Mikrodalgalar, elektromanyetik ýþýnlar 300 MHz-300 GHz
arasýnda deðiþen sýklýkta olup þu anda günlük çevrede
giderek artmaktadýr. Mikrodalga fýrýnlar, uydular, radyotv istasyonlarý, mesleki uðraþlar, diatermi gibi medikal
maruziyetler elektromanyetik kirlilik nedenlerini
oluþturmaktadýr (47).
Þu anda görülen mesleki veya günlük yaþamdaki
mikrodalga maruziyetinin insan üreme sistemindeki
zararýna dair hiçbir epidemiyolojik kanýt yoktur. Deneysel
hayvan çalýþmalarýnda ise mikrodalgalarýn intrauterin
dönemde teratojenik etkiler oluþturduðuna dair farklý
görüþler bulunmaktadýr (47).
Horizontal polarize manyetik ýþýnlara maruziyetin gebelik
döneminde embriyofetal geliþimde muhtemel etkilerini
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açýklamak için manyetik ortam oluþturulduðunda (60 MHz
de sürekli manyetik alan), manyetik ortamda býrakýlan
gruplarda maternal veya embriyofetal toksisiteye ait hiçbir
delil bulunmamýþtýr (48). Ortalama maternal vücut aðýrlýðý,
organ aðýrlýðý, hematolojik ve biyokimyasal parametrelerde,
fetuslarýn eksternal yapýlarýnda ve visseral organlarýnda
malformasyon insidansýnda gruplar arasýnda farka
rastlanmamýþtýr. Ayný þekilde fetal ölüm, fetal aðýrlýk ve
plasental aðýrlýkta da manyetik alan ile iliþkisiz farklýlýklar
gözlenmiþtir (48).
Gebe diþi ratlarýn sürekli linear polarize ýþýna (60 Hz)
maruz býrakýldýðý baþka bir çalýþmada da fetal yaþam ve
vücut aðýrlýklarý karþýlaþtýrýldýðýnda deney grubu ve kontrol
grubu arasýnda biyolojik olarak anlamlý deðiþiklikler
gözlenmediði, eksternal ve internal yapýlarda fetal
malformasyon ve anomali insidansýnda istatistiki olarak
anlamlý bir farklýlýk bulunmadýðý bildirilmiþtir (49). Ohnishi
ve ark. (50), 50 Hz manyetik alan uygulayarak yaptýklarý
çalýþmalarýnda, pre-post ve total implantasyon kaybý,
yaþayan fetus sayýsý, fetuslarda cinsiyet oraný, fetal yaþam
aðýrlýklarý, eksternal ve internal anomalisi olan fetus
sayýsýnda deney grubu ve kontrol grubu arasýnda anlamlý
deðiþiklikler bulunmadýðýný göstermiþlerdir. Bu sonuçlar
yüksek frekansta manyetik ýþýnlara maruziyetin farelerde
üreme ve geliþmede major bir etkisinin olmadýðýný
göstermektedir (50).
Tablado ve ark. (51) 0.5-0.7 T statik manyetik ýþýna inutero
maruziyetin farelerde testis ve epididimis geliþimine olan
etkilerini araþtýrmýþlardýr. Çalýþmalarýnda, gruplar arasýnda
gestasyonel dönem boyunca vücut aðýrlýðý artýþýnda, doðum
ölçülerinde, doðumda erkek yavrularýn vücut aðýrlýðýnda
ve doðumun 35. gününde yavrularda testis-epididimis
aðýrlýklarýnda ve vücut aðýrlýklarý arasýnda anlamlý
farklýlýklar bulunmadýðýný belirtmiþlerdir. Ayný çalýþmada
yavrularýn testis ve epididimis örneklerinde histopatolojik
deðerlendirmede inutero ýþýn maruziyeti yüzünden anlamlý
bir deðiþiklik gözlenmemiþtir (51).
Murakami ve ark. (52) 6.3 T statik manyetik ýþýn
uygulayarak yaptýklarý rat çalýþmalarýnda, doðan yavru
sayýsýnda, fetal aðýrlýkta, intrauterin mortalite oranýnda
veya eksternal anomali ve iskelet anomalilerinde ýþýn
uygulanan grup ve kontrol grubu arasýnda anlamlý bir
farklýlýk bulunmadýðýný ifade etmektedirler (52). Vijiyalaxmi
ve ark. (53) 1.6 GHz iridium wireless communication
sinyallerinin uzun dönemde genotoksik potansiyelini
deðerlendirmiþler ve gruplar arasýnda istatistiki olarak
anlamlý bir farklýlýk bulunamadýðýný belirtmiþlerdir (53).
Cep telefonu tarafýndan üretilen elektromanyetik ýþýnlarýn
fetal kalp hareketlerinde hýzlanma ve yavaþlama etkisini
belirlemek için gebe kadýnlarda non-stress testi sýrasýnda
çalýþma planlanmýþ ve cep telefonlarý tarafýndan üretilen
elektromanyetik ýþýnlarýn fetal kalp hareketlerinde hýzlanma
ve yavaþlama þeklinde hiçbir etki göstermediði gözlenmiþtir
(54).
50-60 Hz sinüzoidal komponent içeren yüksek frekansta
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manyetik ýþýnlara maruziyetin araþtýrýldýðý deneysel
çalýþmalarda fetal geliþim üzerinde yan etki bulunmamýþtýr.
Ryan ve ark. (55) 180 Hz manyetik alana maruziyetin
demonstre edildiði çalýþmalarýnda, tek baþýna ya da 60 Hz
ile birlikte 180 Hz manyetik alanýn, doðum ölçülerinde,
doðum aðýrlýðýnda, fetal geliþimde biyolojik olarak anlamlý
deðiþikliklere neden olmadýðýný söylemektedirler. Bu
verilerde yüksek freaknstaki manyetik alana maruziyetin
fetal geliþim için önemli bir risk faktörü olduðu hipotezini
desteklememektedir (55).
Yüksek güçte MRI ýþýna (4.7T) inutero maruziyetin fetal
büyüme, adult büyüme ve farelerdeki testiküler geliþme
üzerine etkileri araþtýrýldýðýnda, MRI ýþýnlarýna inutero
maruziyeti takiben sensitiv biyolojik deðiþikliklerde anlamlý
farklýlýklar bulunmuþtur (56). Fetal aðýrlýkta ve CRL de
azalma, postpartum ölüm oranýnda ise artma gözlenmiþtir.
Embriyonik ölüm, cinsiyet oraný, 50. günde vücut aðýrlýðý,
dalak aðýrlýðý ve seminal vezikül aðýrlýðýnda ise anlamlý
deðiþiklikler gözlenmemiþtir (56).
Fam ve ark. (57) fareler üzerinde 60 Hz elektomanyetik
ýþýnlarýn uzun süreli etkilerini deðerlendirdikleri
çalýþmalarýnda, farelerin üç ardýþýk jenerasyonunda lenfoma
prevalansýnda manyetik alan uygulanan grup ve kontrol
grubu arasýnda anlamlý deðiþiklikler gözlemlemiþlerdir.
Ýlk jenerasyon hayvanlarda generalize lenfoid hiperplazi,
ikinci jenerasyon hayvanlarda %5 premalign deðiþiklikler
ve %15.8 lenfoid hiperplazi, üçüncü jenerasyon hayvanlarda
%58 premalign deðiþiklikler veya malign lenfoma
geliþmiþtir. Ek olarak %30 lenfoid hiperplazi gözlenmiþtir.
Bu sonuçlar, CFM farelerinde malign lenfoma geliþimi ile
geniþ bir zamanda çok güçlü 60 Hz manyetik ýþýnlara
kronik maruziyet arasýnda iliþkinde bir sebep olabileceðini
göstermektedir (57).
Radyasyona yetiþkin ve çocuklardan çok daha duyarlý olan
fetus, düþüncesizce kullanýlabilen X ýþýný ile riske atýlmakta;
radyasyonun prenatal ölüm, organ malformasyonlarý ve
mental gerilik gibi deterministik etkileri ve dozdan baðýmsýz
olarak geliþen sitokastik etkinin önemi göz ardý
edilebilmektedir. Preimplantasyon ve implantasyon
periyodunda (0-2 gestasyonel hafta) radyasyonun baþlýca
etkisi düþüðe neden olmasýdýr (58). Organogenez periyodu
(3-7 gestasyonel hafta) süresince olagelen iyonizasyon,
çoðalma ve farklýlaþma periyodundaki hücre ölümlerine
ve bunun sonucunda anomalilere neden olur (59). Üriner
sistem, gözlerde defekt ve iskelet sistemindeki geliþim
geriliði önemlidir. Hiroþima ve Nagasakide radyasyona
maruz kalmýþ çocuklarda baþýn büyümesinde gerileme
saptanmýþtýr (60). Buna her zaman ciddi mental gerilik
eþlik etmeyebilir. Mental gerilik için maksimum duyarlýlýk
8-15 haftalar arasýnda olmakta, 16-25 haftalar arasýnda
risk azalmaktadýr. Ciddi mental retardasyon 8 haftadan
önce ve 26 haftadan sonra görülmemektedir. Ancak bu
beyin hasarýnýn fetal yaþamý engellediði anlamýna da
gelmektedir. Lösemi ve solid kanser riski bakýmýndan
prenatal düþük dozlarda radyasyonun, çocukluk çaðý solid
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tümör ve lösemi riskini arttýrdýðý ve fetal radyasyonun
çocukluk çaðýnda maruz kalýnandan daha tehlikeli olduðu
bildirilmekte; birkaç araþtýrmada 1-10 m Gyden daha az
görece düþük dozlarda bile tehlikenin varlýðýndan söz
edilmektedir (59,61,62). Ancak prenatal dozda tahmini
sýnýr deðerlerin esas olarak hayvan deneylerine
dayandýrýldýðý ve iyonizasyon etkileþim verilerinin
toplanmasýnda güçlük olduðu bilinmeli, bu konuda her
zaman temkinli olunmalý ve alýnan en düþük dozda bile
olasý sitokastik etkinin varlýðý özellikle hatýrlanmalýdýr
(58,59).
e-Kimyasal maddeler
Hayvan deneylerinde, çoðu çözücüye uzun süre maruz
kalma sonucunda, geliþen dokularda toksik etkilerin
oluþtuðu gösterilmiþtir (3). Ýnsanlarda da benzer bir þekilde
maruz kalma sonucunda, ayný toksik etkilerin oluþacaðý
ileri sürülmektedir. Bu kimyasal maddelerin toksisitesini
belirleyen en önemli bileþenler doz ve maruz kalma süresi
olarak belirginleþmektedir. Ýnsanlarda, kimyasal maddelerle
çalýþma süresi ve niteliði, iþ yerinde solunumla alýnma
oraný toksisiteyi belirlemektedir (3).
Organik çözücüleri kullanan laboratuvar çalýþanlarýnda
spontan gebelik kayýplarý daha sýk gözlenmektedir (3).
Spesifik kimyasal maddelere (organik çözücüler, karbon
tetraklorid, herbisidler, klorofenol, poliklorinize bifeniller,
aromatik aminler, kurþun ve kurþun bileþikleri, civa ve
civa bileþikleri) mesleki olarak maruz kalan annelerde
düþük doðum aðýrlýklý yeni doðan oranýnýn ve spontan
abortus riskinin arttýðý, baþ çevresinde ve tüm uzunluklarda
azalma görüldüðü araþtýrmacýlar tarafýndan belirtilmektedir
(17, 26,63,64).
Ribas-Fito N ve ark. (65) çalýþmalarýnda intrauterin
dönemde ve anne sütü alýmý boyunca (laktasyon dönemi)
organoklorin bileþiklerine maruz kalmayý incelemiþlerdir.
Organoklorin bileþiklerinin metabolitlerinin kord serum
düzeyindeki artýþýnýn mental ve psikomotor geliþimle
negatif olarak baðlantýlý olduðu tespit edilmiþtir (65).
Araþtýrmacýlar anne sütüyle beslenme süresinin organoklorin
maruziyetine karþý koruyucu etkisini de vurgulamýþtýr.
Prenatal dönemde 13. hafta, mental ve motor geliþimde
organoklorin metabolitleri açýsýndan önemli bir haftadýr.
Son çalýþmalarda klorpirifosun geliþimsel bir nörotoksikan
olduðu ve inutero maruziyetin fetal nöron sayýsýnda
azalmaya ve fetal nöronlarýn fonksiyonlarýnda kayba neden
olduðu gösterilmiþtir (66).
Ýnsanlarda 12. gebelik haftasýndan baþlayarak plasentadan
kurþun geçiþi olmaktadýr (3). Genellikle alkali kurþun
tuzlarýnýn teratojen etkiden sorumlu olduðu ileri
sürülmektedir. Farelerde inorganik kurþun tuzlarý, fetusta
santral sinir sistemi malformasyonlarý, hidronefroz, iskelet
deformiteleri ve yarýk damak geliþimine neden olmaktadýr.
Ýnsanlarda mesleki nedenlerle kurþuna maruz kalmanýn
düþük, erken membran rüptürü ve erken doðuma neden
olduðu bildirilmiþtir (3). Çevresel kurþun kirliliði fetal
geliþme üzerinde yan etkilere neden olmaktadýr. Gebelik

sýrasýnda pasif sigara içimi, major trafik yollarý ile baðlantýlý
yerlerde yaþam, yerleþim alanlarýnda kömür ve sývý yakýt
kullanýlmasýyla oluþan kirlilik ve alýnan bazý gýdalar kurþun
maruziyeti için risk faktörüdür (67). Endüstriyel alanlarýn
olduðu yerde yaþayan kadýnlarýn plasentalarýnda kurþun
ve kadmiyum düzeyi, kýrsal alanlarda yaþayanlardan daha
yüksek bulunmuþtur (68, 69).
Sonuç olarak fetal büyümeye, fetus geliþimine etki eden
çevresel faktörler yapýlan çalýþmalarla ortaya konmuþtur.
Ancak yapýlan çalýþmalarda çevresel faktörlerin içinde
bulundurduðu parametreler, her geçen gün yeni oluþumlar
þeklinde karþýmýza çýkmaktadýr. Bu faktörlerin büyük bir
kýsmý üzerinde çalýþmalar devam ederken daha henüz
tanýmlayamadýðýmýz bir çok çevresel faktöründe hamilelik
dönemindeki fetuslar üzerinde etkisi bulunmaktadýr. Anne
karnýnda geliþen fetusun daha saðlýklý bir büyüme
göstermesi için çevresel faktörlerin içinde bulunduðu
parametreler ile ilgili yapýlacak çalýþmalarýn ayrýntýlarýna
ve daha fazlasýna ihtiyaç duyulmaktadýr. Fetus geliþiminde
fetal büyümeye menfi yönde etki eden çevresel faktörlerin
daha fazla tanýmlanmasý, obstetri, perinatoloji ve yeni
doðan gibi týbbi branþlarda teþhis ve tedaviye daha fazla
katkýda bulunacaktýr.
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