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ABSTRACT

In recent years, possible relationship between boron exposure and 
prostate cancer has been studied in literature. In one of the these 
studies, researchers has examined whether there was a possible as-
sociation between boron exposure and PCa using an ideal region for 
an objective epidemiological study where boron level in drinking 
water is higher than 1.0 mg L−1. In this study, urinary boron levels 
were used to calculate the daily boron exposure. According to results 
found, it was figured out that there was no statistically significant as-
sociation between PCa and boron exposure while there was a rela-
tionship between prostatic volume and daily boron intake.
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ÖZET

Son yıllarda literatürde, bor maruziyeti ile prostat kanseri arasın-
daki olası ilişki çalışılmaktadır. Bu çalışmaların birinde, araştırmacı-
lar Bor’a maruziyet ile prostat kanseri (PCa) arasında bir ilişki olup 
olmadığını incelemek için objektif, epidemiyolojik bir çalışma için 
uygun, içme sularında bor seviyesi 1.0 mg L−1 den fazla olan bir 
bölge kullanmışlardır. Çalışmada günlük bor maruziyetinin he-
saplanmasında, üriner bor seviyesi temel alınmıştır. Bu çalışmada 
bulunan sonuçlara göre, günlük bor alımı ile prostat hacmi arasın-
da bir ilişki olmasına rağmen bor maruziyeti ile PCa arasında ista-
tistiksel belirgin bir ilişki tespit edilememiştir.
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B
or elementinin sağlık üzerine olumlu etkilerini gösteren yayın 
sayısı çok azdır. Bor alımının kanserli hastalarda ne tür etkiler 
oluşturabileceği son zamanlarda çalışılmaya başlanmıştır (1-3). 

Prostat kanseri erkeklerde en çok rastlanan kanser türlerin-
den birisidir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar göstermiştir ki, yük-
sek miktarda bor alan erkeklerde PCa riski azalmaktadır. Sudaki bor 
düzeyinin artmasıyla PCa riskinin ve ölüm oranlarının azaldığı litera-
türde ortaya konulmuştur (4-5). Gallardo-Williams ve arkadaşları ta-
rafından fareler üzerinde yapılan bir çalışmaya göre; borik asitin pros-
tat tümörünün büyümesini yavaşlattığı, IGF doku ve PSA miktarını 
azalttığı tespit edilmiştir (6).

Bor mineral rezervleri bakımından dünyada ilk sırada Türkiye yer al-
maktadır. Bigadiç-Balıkesir bölgesinde bulunan İskele, Osmanca, 
Yeniköy ve Yolbaşı yerleşkeler, bor maden işletmelerinin olduğu ve 
mineralin zengin olduğu bölgede bulunmaktadır. Bu bölgede yaşa-
yan insanların büyük bir bölümü bor mineralleri işletme endüstrisin-
de çalışmakta, bir bölümü ise tarım ürünleri yetiştirmektedir. Bu böl-
gede yetiştirilen tarım ürünlerinde kullanılan suda ve içme sularında 
bor derişimi yüksektir. Bu sebepten dolayı, bu bölgede yaşayan in-
sanlarda bor-PCa ilişkisinin çalışılması uygun görülmüştür (3).

Bu çalışmanın amacı; bor maruziyeti ile PCa ve prostat hacmi arasın-
da belirgin bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmektir. 

Yöntem

Çalışma grubu olarak bor bölgesinde yaşayan 265 erkek, kontrol gru-
bu olarak bor mineralleri olmayan bölgelerde yaşayan 262 erkek in-
celenmiştir. Ancak çalışma planlanırken bor madenlerine yakın olan 
İskele, Osmanca, Yeniköy ve Yolbaşı yerleşkeleri çalışma grubu olarak, 
Mecidiye, Çağış ve Çömlekçi yerleşkeleri ise Yolbaşı ve Yeniköy yerleş-
kelerinden alınan su örneklerindeki bor düzeyleri ve bireylerdeki bor 
maruziyeti çalışma grubundan düşük ve kontrol grubuna göre hafif 
yüksek bulunduğu için gruplar yeniden planlandı. Buna göre suda-
ki bor derişimi 1.0 mg/L den büyük olan İskele ve Osmanca çalışma 
grubu olarak, 0.1-1.0 mg/L aralığında olan Yeniköy ve Yolbaşı kontrol 
grubu 1 olarak gruplandırılmıştır. İlk başta belirlene kontrol grubu ise 
kontrol grubu 2 olarak yeniden adlandırıldı. 

Çalışmadaki erkeklerden tümü 40 yaşın üstündedir ve çalışma gru-
bunda yer alanlar bor bölgesinde en az 5 yıl yaşamışlardır. 
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istatistiksel olarak belirgin bir farklılık bulun-
mamıştır. Ancak günlük yüksek bor maruzi-
yeti yoluyla prostatik hücresel prosese bağlı 
hiperplazinin oluşumunun azalabileceği yö-
nünde izlenim edinilmiştir. 

Yorum

Ülkemiz, toplam dünya bor rezervinin %80 
nine yakın bir orana sahiptir. Gün geçtikçe 
gerek ülkemizde gerekse dünya da endüst-
riyel bor tüketimi artmaktadır. Bu bağlam-
da tüketimdeki artışa bağlı olarak, insan sağ-
lığı ile ilişkisi de daha sık sorgulanmaktadır. 
İn vitro çalışmalarda, hayvan deneylerinde 
ve kısıtlı epidemiyolojik çalışmalarda bugü-
ne kadar,  doğal bor bileşiklerinin mutajenik 
ve kanserojenik ilişkisi ortaya konulamadığı 
gibi DNA hasarına karşı koruyucu olabilece-
ği konusunda az da olsa kanıtlar vardır (8,9). 

Serum PSA seviyeleri otoanalizatörde, PSA 
kitleri kullanılarak tespit edilmiştir.

Günlük bor maruziyetleri, idrarda bulu-
nan bor miktarının tespitiyle bulunmuştur. 
Bilindiği üzere, insan ve hayvanlarda vücuda 
alınan borun %84-90 lık kısmı idrarla atılmak-
tadır (7). Bu sebepten dolayı 24 saatlik idrar-
da bor tayini günlük bor alımı miktarının tes-
piti için kullanılabilir. Bu çalışmada idrarda 
bulunan bor derişimi Inductively Coupled 
Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP-
OES) cihazı kullanılarak tespit edilmiştir.

Tartışma ve sonuçlar

Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda, ça-
lışma ve kontrol gruplarının toplam PCa dü-
zeyleri arasında belirgin bir fark tespit edile-
memiştir. Buna ilave olarak, çalışma ve kont-
rol gruplarının serum PSA seviyelerinde de 
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Diğer taraftan günümüze kadar yapılan ça-

lışmalarda doğal bor türevlerine, doğal yol-

lardan (hava, su, yiyecekler) maruz kalan bi-

reylerde bugüne kadar belirgin bir şekilde 

bir hastalık yığılması görülmediği gibi Fransa 

da yapılan epidemiyolojik çalışmada morta-

lite oranının anlamlı derecede düştüğü sap-

tanmıştır (10,11). Son zamanlara kadar üze-

rinde en fazla spekülasyon yapılan erkek in-

fertilitesine yol açabileceği savı da geçerlili-

ğini kaybetmiştir (12). Yukarıdaki bilgilerin 

ışığı altında, bor ve türevlerinin bir çok alan-

da olduğu gibi ürolojik hastalıkların önlen-

mesinde ve tedavisinde büyük umut vaat et-

tiği göz önüne alınabilir. Vakit kaybetmeksi-

zin,  ürolojik yaklaşım dahil tüm disiplinler-

de hem temel hem de klinik yönden bir çok 

araştırma yapılması gerekliliği açıkça ortaya 

çıkmaktadır.

Bu çalışmanın en büyük eksiği sonuçta ye-
terli sayıda olguya ulaşılamamış olmasıdır. 
Ancak epidemiyolojik ve toplum bazlı çalış-
malarda katılmayı kabul edecek ve sonuçta 
elde kalacak olgu öngörülemiyor. Dahası bu 
çalışmanın sonlanım noktası transrektal ult-
rason eşliğinde yapılan prostat biyopsisidir. 
Bu nedenle işlem sırasında bile biyopsiyi is-
temediği için çalışmadan çıkan olgular ol-
muştur. 

Buna rağmen bu çalışma sonucunda bor 
maden yataklarının bulunduğu en yakın yer-
leşkeler olan İskele ve Osmanca bölgesinde-
ki toplumda oldukça yüksek bor maruziye-
ti vardır (6.1 mg/gün). Bu bölge borla ilişkili 
araştırmaların yapılabileceği doğal bir labo-
ratuar özelliğindedir. 

Bu sayımızda bu makalenin siz değerli mes-
lektaşlarıma sunulmasının temel amacı böyle 

bir doğal çalışma alanının olduğunu ve ölçü-
mü oldukça zor olan bor düzeylerini ölçebile-
cek deneyimde merkezlerimizin varlığını du-
yurmaktır. Bor ile sağlık alanında da yapıla-
cak araştırmaların, bu madenin büyük kısmını 
elinde bulunduran ülkemizin hem sağlık hem 
de genel ekonomisine büyük katma değeri 
olacağı inancındayım.
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