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GİRİŞ VE AMAÇ 

Çinkonun büyüyen veya gelişen bir organizmada gelişme 
ve büyUme işlevleri için biyolojik olarak gerekli olduğu bi
linir. Ancak malign hastalıkların patogenezi, teşhisi ve prog
nozundaki rolü hakkında çok az şey bilinmektedir. Çinkonun 
farklı türdeki veya farklı malignitedeki tümörlerin büyüme 
ve gerilemesinde nasıl rol oynadığını tahmin etmek gUgtUr (l). 

Çinkonun malignensideki olası rolUnil açıklamak için 
birçok araştırmalar yapılmıştır. İlk olarak 1958'de Addink ve 
Frank kanserlerin gelişmesinde dokuda çinkoda fazlalık oldu
ğunu, buna karşılık kanserli hastalarda serum çinko düzeyinin 
normalin. altında bulunduğunu rapor etmişlerdir (2) • 

. Yapılan birçok çalışmada da çeşitli kanserlerde serum 
çinko seviyesi düşük olarak bulunmuş, çinko düzey dUşUklilğü
nUn mekanizması hala tam açıklığa kavuşmamıştır (2,3,4,5,6,7, 
a,9,10,ıı,12,13,14,15,16,17,ıs,19). 

Değişik malign dokulardaki çinko seviyeleri, normal 
doku örneklerin~kilerle karşılaştırıldığında farklı sonuçlar 
elde edilmiştir (19,20,21,22,23). 

Farklı çinko düzeylerinin malignensiye neden olan 
bir faktör ya da malignensinin sonucu olabileceği ileri sil
rillmilştilr ( 20). 

İz elementlerin bazıları canlı hücrelerde kareinoje
nik ve antikarsinojenik rol oynarlar. Çinkonun aşırı alınımı
nın özofagus ve mide kanserine yolaçtığı saptanmıştır (24,25, 
26). Çinkonun eksikligi veya normal alınımının tünıöriln bilyü
mesini geciktirdiği veya durdurduğu rapor edilmiştir (2,24). 
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Da.ha önceden yapılan birçok çalışmalar bize çinkonun 
kanser üzerine önemli bir etkisinin olabileceğini dilşUndürdU. 
Bazal hilcreli epitelyoma ve skuamöz hUcreli karsinomada çinko 
düzeyi ile ilgili yeterli sayıda araştırmaya rastlayamadık. 
Bu nedenle bu iki hastalıkta serumda ve dokuda çinko düzey
lerinin normallere göre farklılık gösterip göstermediğini 
incelemek amacıyla bu araştırmamızı yaptık. 

~ 



GENEL BİLGİIJ5R 

BAZAL HÜCRELİ EPİT~LYOMA 

Sinonimleri: Basal cell carcinoma, basalinoma, rodent 
ulcer. 

Karekteristik stromalı epidermisin bazal hUcreleri ve 
eklerinden gelişen, nadir olarak metastaz yapan, derinin 
malign epitelyal bir tüınörUdUr. HUcresel topluluğu epider
misfu bazal sahasındaki ve onun eklerindeki hücrelere benzer 

~ 

(20,30,31;32,33). 

Bazal hücreli epitelyoma, mukoza dışı deride yerleşir. 
En fazla yüzde, göz kapaklarında, kulaklarda görülür. Da.ha 
az olarak önkol ve el sırtında olur. Avuç içi, ayaktabanında 
ve dudakta nadirdir. Mukozalarda görülmez (30,31,32). 

Bazal hücreli epitelyoma açık tenli insanlarda deri
nin malign tiimörlerinin en sık görülenidir. Koyu derili top
lumlarda nadirdir. Deri pigmantasyonun derecesi ile direkt 
olarak azalma gösterir. Erkeklerde kadınlardan fazla görülür. 
HerJıangi bir yaşta ve çocuklarda görüliirse de daha çok ileri 

yaşta, kırk yaşın üzerinde oluşur (30,31,32,33,34). 

Bazal hücreli epitelyomalar hiçbir neden olmadan or
taya çıkabilirlerse de, uzun süre güneş ışınlarına maruz kalıp 
tahrip olmuş deride, yüksek dozda X ışınları ile tedavi gören
lerde, yanık ender olarak da yara sikatrisleri üzerinde geli
şebilir. 1norganik arsenik alanlarda da görülebilir. 

Bir kural olarak, bazal hücreli epitelyoma metastaz 
yapmaz, bununla beraber nadir metastaz görülebilir. Metastaz 
insidensi % 0.0028 olarak hesap edilmiştir (Jl,32,33). 

Klinik olarak çok yavaş seyir gösterir. Gelişme yıl
larla ölçülUr. Çok çeşitli klinik tipte görülür (29,32). 
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1) Nodü]t).~_ ülseratif bazal hücreli epitelyoma: En 
sık görülen bu klinik tiptir. Deri üzerinde küçük bir nodUl 
olarak başlar, üzeri hafifçe telanjiektazik olabilir, gide
rek büyilr ve ortası Ulserleşir. Tam gelişmiş şeklinde ortada 
bir ülser, çevrede sert, parlak, net sınırlı bir kenar vardır. 
TUmör histopatolojik olarak solid, keratotik, kistik ve ade
noid yapılardan birini gösterebilir. 

2) Pigmentli bazal hücreli epitelyoma: Nodillo-ülse
ratif• tipinin aşırı pigmentli ve koyu kahverenkteki tipine 
bu ad verilmiştir. Tümör kitleleri içinde ve çevresinde bol 
melanin bulunuşu derideki tümöre kahverengi görünüm verir. 

J) Morfea benzeri veya fibrozlaşan bazal hücreli 
epitelyoma: Sikatrisli bir dokuyu andırır. Oldukça nadir 
görülür. Deri üzerinde sarımtırak, sert, sınırları düzensiz 
plaklar şeklinde kendini gösteren fibrozlaşan bazal hücreli 
epitelyoma, çok geç olarak ülserleşebilir. 

4) Yüzeyel bazal hücreli epitelyoma: Tek veya çok 
sayıda eritemli, üzeri kepeklenen, hafifçe infiltre~ çevre~ 
sine. doğru yavaşça. .. ilerleyen plaklardan oluşur. Plakların 

·çevresi çoğu kez ince iplik gibi parlak, hafifçe kabarik bir 
hale ile çevrilidir. Plaklarda küçük alanlar halinde yüzeyel 
ülserleşmeler· ve krutlar oluşur. Merkezde düz atro!ik eskar 
gelişebilir. Yilzeyel bazal hücreli epitelyoma genellikle 
gövdede yerleşir. 

5) Fibroepitelyoma: Genellikle sırtta yer alan, bir 
veya çok sayıda olabilen, sertçe, sıklıkla saplı, Uzeri düz, 
hafif pembe renkte nodüllerden oluşan fibroepitelyoma,fib
romlara benzer. 

6) Nevoid bazal hücreli epitelyoma sendromu: Otozo~aı 
dominanttır. Çocukluk ve ergenlik çağında çok yavaş gelişen 
yüzlerce ve binlerce küçük nodülden oluşur. Erişkin dönemde 
bazal hücreli epitelyomaların çogu Ulserleşir ve bazılarında 

..,.-; 
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neoplastik gelişme olabilir. Jzellikle yüzde yerleşenlerde 
derinleşme, harabiyet ve sakatlıklar gelişebilir. Hastalığın 
göze ve beyne invazyonu sonucu ölüm olabilir, akciJer metas
tazı bildirilmiştir. 

Nevoid bazal hücreli epitelyoması olan yetişkinlerin 
yarısı kadarında ileri yaşlarda 1-2 ınm'lik palmar ve planter 
keratozik noktacıklar oluşur. Bu lezyonlarda genellikle ba
zal hücreli epitelyomaya dönüşürler. 

Hastaların çogunda bazı iskelet degişiklikleri ve 
merkezi sinir sistemi anomalileri bulunur ve bu tabloya 
Gorlin Sendro~u adı verilir. Odontolojik çene tümörleri, 
yarık anomalileri, skolyoz, zeka geriliği, dura kalsifikas
yonu gibi anomalilerle-birlikte olabilir. Bazılarında sere
beller medullablastom veya çene kemiklerinin fibrosarkomu 
da görülmüştür. Bu hastalarda odontojen tümörlerden amelo
blastomlar çıkabilir. 

7) Lineer ve generalize foliküler bazal hücreli ne
vüs: Son derece nadir görülür. Lineer bazal hücreli nevüs 
doğuştan varolan tek taraflı lineer ve birbirine yakın no
düler elemanlar, aralarında komedonlar ve epidermal kist
lerle, çizgi şeklinde atrofilerden oluşur. 

Histopatolojisi: Bazal hücreli epitelyomayı oluşturan 
karakteristik hücrelerin geniş oval veya uzamış çekirdekleri 
ve çekirdege oranla az olan sitoplazmaları vardır. Bu hücre
ler hücreler arası baglantılarının ışık mikroskobunda görill
memasiyle normal bazal hilcrelerden ayırdedilirler. Bazal hüc
reli epitelyoma hücreleri arasında boyanma farklılıkları ve 
anormal mitoz görülmez. Tümör odakları fibroblastlardan zen
gin bağ dokusu ile çevrelenir ve zamanla müsinöz değişime 
uğrar (Jl,32). 

Histopatolojik olarak farklılaşma durumuna göre deği
şik şekillerde görülür. 

Solid bazal hücreli epitelyoma: Bazal hücreli epitel-
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yomanın farklılaşma göstermeyen şekline denir. Karmaşık yığıl
mış bazal hilcrelerin çevresine palizat şeklinde tek sıra hücre 
dizilmiştir. Böylece solid kitleler oluşmuştur. Bazen solid 
kitleler açık renk boyanan büyilk nukleuslu ve koyu renk boya
nan kU9Uk nukleuslu iki tip hücreden oluşabilir. Bazal hilcre
li epitelyomanın çoğu, bu şekilde bir histopatolojik yapı 
gösterir. 

Keratotik bazal hücreli epitelyoma (Pilar) :. Uzun 
nüveli neoplazik hücrelerin küçük demetler halinde veya kon
santrik tabakalar şeklinde yerleştiği görülür. Bu yuvarlak 
oluşumların ortasında çok defa kerato-hyalin ve bazen hakiki 
parakeratozik oluşumlara rastlanır. Kıla ait farklılaşmanın 
bir örneği olarak kabul edilir. 

Kistik bazal hücreli epitelyoma: TUınöriln ortasında 

kistik boşluklar görülür. Geniş tümör kitlelerinin merkezle
rinin degenerasyonu ile gelişebilir. Bunlar yağ bezine dogru 
farklılaşma gösterirler. 

Adenoid bazal hücreli epitelyoma: TUmör kitlesi içinde 
tilbiller bez yapısını andıran ve ter bezlerini taklit eden boş
luklar oluşur. 

Ayırıcı teşhis: Bazal hilcrel~_epitelyomalar tipik 
görünüm.de olduklarında klinik olarak kolay tanınırlarsa da 
pigmentli nevusler, verrukalar, epidermoid kar~inoma, malign 
melanoma, lupus vulgaris lezyonları ile benzerlik gösterebi
lirler. YUzeyel tipleri ekzama, Bowen hastalığı ile karışabilir. 
Kesin tanı histopatolojik incelemeyle konur. 

Tedavi: 

Bazal hilcreli epitelyomalarda belli başlı birkaç tedavi 
yönteminden biri, hastadaki tümörün yerine, derinliğine, yay
gınlığına, diğer organlarla olan konumuna, yerinde bırakacagı 
iz veya defekte ve hastanın yaşına göre kararlaştırılmalıdır 
(JO,J2,JJ).Tedavi yöntemlerinden cerrahi, radyoterapi, kilretaj, 
aitostatik tedavilerinden uygun olan tercih edilir. 
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Radyoterapi: Eskar ve nekroza yol açmaması nede
niyle birkaç hafta suren kilçük dozlarla tedavi öngörülmek
tedir. Yeterli tedavi ile tam iyileşme sağlanır, tekrar 
gelişme olmaz. 

Cerrahi yöntem: Kozmetik sonuçlar dikkate alınarak 
tümörün tam çıkarılması gerektiğinde grefleme kesin bir te
davi yöntemidir. 

Kilretaj: önce tümör dokusu kilrete edilip, sonra çev
resi daha küçük bir küretle temizlenir. 

Sitostatikler: Küçük ve yUzeyel bazal hücreli epi
telyomalarda lokal sitostatik ilaçlar yararlıdır. Metotrek
sat, kolşisin türevleri, 5-fluorourasil (Efudix) kremi son 
yıllarda geniş çapta uygulanmaktadır. 
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SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMA 

Eş adları:Epidermoid karsinomat spinosellUler karsi
noma, spinalyoma, prickle hilcreli karsinoma. 

Bpidermis ya da eklerinden orijinini alan, hücreleri 
keratin yapmaya eğilimli, yayılma ve metastaz yapan, deri ve 
mukozalarda gelişebilen gerçek bir deri karsinomasıdır (.32, 
JJ,.35). 

'Hastalılın sıklığı Ulkelere, ırklari, deri rengine, 
çevre etkenlerine, mesleklere göre değişir. 

Hayatın geç evrelerinde daha sık gelişir.-Yaş insi
dansı 55-59'dan sonra artar. Erkekler kadınlardan iki kat 
daha sık yakalanır. Keeroderma pigmentoeumlular gibi risk 
gruplarında ve immun sistemi baskılanmış kişilerde genç yaş
larda da görillebilir (33). 

Predispozan birçok etken vardır. Güneş ışınları çev
resel karsinojenlerin başında gelir. Bn sık solar keratoz, 
p.igmentasyon, telanjiektazi, lökokeratoz,. aktinik keilitis 
gibi güneş ışınlarından dolayı oluşmuş lezyonlar üzerinde 
gelişir. Katran ve yağlarla çalışanlarda, inorganik arsenik 
alanlarda, yilksek doz X ışınları ile tedavi görenlerde, lupus 
eritematozus, kronik ülserler, osteomiyelit sinilsleri, eski 
yanık ve yara sikatrisleri, hidradenits silpürativa ve donuk 
zemininde gelişebilir. Venereal granulomalar, sifiliz, lupus 
vulgaris ve lepra gibi uzun süreli kronik granulomaların 
komplikasyonu olarak ortaya çıkabilir. Poikiloderına konje
nitale, distrofik epidermolizis bülloza ve porokeratozis 
mibelli sikatrislerindençıkabilecegi gibi Bowen Hastalığı 
ve Queyrat eritroplazisinden de gelişebilir. Travma da 
insidansı arttırır. Bozuk protez ve tahrişler ağız içi 
kanserlerine, sigara ve pipo içmek alt dudak kanserine 
neden olabilir. Ayrıca normal gözüken deriden de skuamöz 
hUcreli karsinoma gelişebilir (32,JJ,35). 
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Malignensinin ilk klinik bulgusu genellikle enduras
yondur. Daha sonra plak, verrilközite, papiller gelişme veya 
Ulserleşme gözlenir. ~ndUrasyonun sınırları çok net değildir. 
Zamanla üzerinde krutlanma, çevresinde eritem, enfeksiyon, 
kanama görülebilir (33,35). Dudak ve genital bölgeler gibi 
hareketli yapılarda belirti bir fissUr, erozyon veya sUrekli 
kanayan bir Ulser olabi.lir ( 29). 

Deri-mukoza birleşiklerinde kanser papiller görünlim

dedir (JJ). 

Klinik gidiş çok çeşitlidir. Yavaş gelişen, lokal 
invazif, metastaz riski düşük tilmörler olabileceği gibi, 
hızlı gelişen, geniş invazif, metastaz riski yilksek olanla
rıda vardır. Bu iki uç arasında da olabilirler (35). 

Skuamöz hilcreli karsinomada gelişme aylarla, bazal 
hücreli epitelyomalarda yıllarla öl'çillilr. Keratoakantomada 
ise aynı boyuta birkaç haftada erişir (JJ). 

Herhangi bir premalign lezyon veya in situ tUmör 
olmaksızın çıkan tümörlere de "novo skuamöz hilcreli karsi
noma" denir • .intraepidermal gelişen skuamöz hilcreli karsi
nomaya "karsinoma in situ" denir. Uzun süre epidermiste 
kalır, ana3k bazen umulmayacak şekilde bazal membrana ve 
dermise yayılabilir. Yumuşak ve sert dokular boyuna ilerle
yici invazyonla alttaki dokulara fikse olabilen tipe "invazit 
skuamöz hilcreli karsinoma 11 denir. Karsinoma in situdan, 

' prekanseröz lezyonlardan veya normal deriden çıkabilir. 
Hızlı bilyi.iyen anaplastik tipler "spindle hUcreli karsinoma" 
adını alır. Epidermoid karsinomaların, eski sikatris dokusu 
üzerinde oluşan geniş ve derin Ulserlerine "Marjolin illseri" 
denir. Verrüköz gelişme gösteren "verrilköz karsinoma", ayak 
tabanında .fistilller oluşturarak gelişen "epithelioma ounicu
latum11, ano-genital bölgede görillen dev kondilomata akuminata 
(Buschke-Loewenstein), ae;ız mukozasında yerleşen ''oral florid 
pap'illomatozis" skuamöz hUcreli karsinomanın özel klinik 
tipleridir. 



Epidermoid karsinomalardan bildirilen metastazların 
insidansı % O'dan % 50'ye dek değişir. Tilmöriln yakınında 
sert, dilzensiz ve alttaki dokulara yapışık bölgesel adeno
pati metastazın ilk belirtisi olabilir (32,33,35). Genellikle 
1,5 cm çapından büyük ve· 3··aylık sürenin üzerindeki lezyon
larda metastaz riski yüksektir (30) • 

. Skuamöz hücreli karsinomalar hiatolojik yapılarındaki 
atipiye ve yayılmanın derinliğine göre derecelendirilirler. 

Grad 1: Hücrelerin% 25'inden azı indiferansiye. 
Grad 2: Hücrelerin% 50'sinden azı indiferansiye. 
Grad 3: Hlicrelerin % 75'inden azı indiferansiye. 
Grad 4: Hücrelerin% 75'inden çoğu indiferansiye. 

Düşük maligniteli tilmör hücreleri oldukça uniformdur, 
hücrelerarası köprüler sağlamdır. Keratinizasyon sıktır. Der-

. ' 

miste lenfositik infiltrat ve vaskülarizasyonda artma görülür. 

Grad yükseldikçe hücreler~ atipisi artar, keratin 
yapma eğilimi azalır ve tümöriln epidermal özellikleri tanı
namaz olur. Anaplazi artar, yani intersellüler köprüler 
kaybolmaya başlar, mitotik şekiller ve anormal mitoz artar, 
düzensiz şekilli ve büyük hücrel~r, bilyük nukleuslar görülilr. 
Habislik ve metastaz eğilimi çoğalır (31,33,35). 

Skuamöz hücreli karsinoma; keratoakantoma, bazal hüc
reli epitelyoma, amelanotik malign melanoma, iltihabi granü
loma, seboreik keratoz ve viral verrüler·iıe karışabilir. 

Tedavi yöntemini seçerken tilmörün yeri, derinliği, 
büyüklüğü, tedavinin bırakacağı iz dikkate alınarak; elektro 
cerrahi, eksizyon cerrahisi, kriocerrahi, radyoterapi ve 
sitostatik kullanımı tedavilerinden uygun olan seçilir. 

·ı 
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ÇİNKO 

Çinko; karbonat, oksijen, sülfür ve silikonla bir-

leşikler halinde bulunan yer kabuğunun temel maddel~rinden 
biridir (J6,J7,JB). 

Canlıların yaşam ve gelişmelerini sürdürebilmeleri 
için pek çok elemente ihtiyaç vardır. Çinkonun büyüyen ve 
gelişen bir o~ganizma için temel bir element olduğu uzun 
zamandan beri bilinmektedir. 

Çinkonun organizma için önemi, ilk defa 1986 1 larda 
Raulin'in siyah ekmek mantarı olan Aspergillus Niger'in 
çoğalması üzerine yapmış olduğu. bir çalışmada rapor edilmiş
tir (J6,J7,38). Daha sonra bitkiler, hayvanlar ve insanlarda 
çinkonun rolü üzerine çalışmalar geliştirilmiş, Keillin ve 
Mann 1940 yılıhda sığır eri'trosit1.erinde karbonik anhictra·z 
enziminin temel bir parçası olduğunu göstermişlerdir (36,jB, 

39;40). 

Et; balik, yumurta, süt·ve midye gibi hayvansal pro
teinlerde yüksek oranda bulunur. Meyvalar, sebzeler~ve hubu
batlar yüksek fitat ihtiva etmeleri: ·ned·eni ile çinko için iyi 
bir besin kaynağı değillerdir (J6,J7,JB,J9,40,41). 

Erişkin bir insanın günde 10-15 mg, çocukların 5-7 mg 
çinko ihtiyacı vardır-(J6,J7,JB,J9,40). 

ÇİNKONUN ORGANİZMADA EMİLİMİ- DOKULARDA 
DAĞILIMI VE ATILIMI 

Emilim ince barsağın duedonum ve proksimal jejunum 
kısmında olur. Gıda ile alınan ·çinkonun sadece % 15.:.Jo'u 
emilmektedir. Ortamın pH'sının asit olması çinkonun emilimini 

kolaylaştırır (J6,J7,JB,J9,40,41,42), Ewans ve arkadaşları, 
emilimin barsak mukozasındaki ve plazmadaki çinko miktarı ile 



-12-

düzenlendiğini ileri sürmüşlerdir (40,41). 

Radyoaktif çinko (zn65 ) ağız yolu ile verilmesinden 
15 dakika sonra kanda görUlür. Dört saat sonra en yilksek 
seviyeye erişir, hızla karaciğerde, dalakta, akciğerlerde, 
pankreasta, tiroidde, hipofizde, testislerde ve adrenallerde 
toplanır. Kasta, santral sinir sisteminde, kemikte, tırnakta 
ve saçta tutulması ve devir süresi yavaştır (36,43) 

Barsaktan emilen çinko kanda prdteinlere bağlanmış 
halde bulunur (36,43,44,45,46) 

Erişkin bir insan vucudu 1.4 - 2.3 g çinko içerir. 
Serum çinko değeri ortalama 90 =F 10 µg/1 t 'dir ( 36, 37, 39). 
Total vücut çinkosunun% 20 kadarı deri ve onun eklerinde 
bulunur (36,43). 

Çinkonun başlıca atılım yolu gastrointestinal yoldur. 
Az miktarda idrar, deri döküntüleri, terleme, menstrüal ka
nama ve ejakillasyonla da olur (36,38,39,42,47). 

,.:::: 

ÇİNKONUN BİYQLOjİK FONKSİYONLARI: 

Birçok enzim ve proteinin yapısına girdiği, metalo
enzimleri aktive ettiği gösterilmiştir. Dehidrogenaz aldolaz, 
fosfataz, izomeraz, transfosforilaz ve aspartat transkarbo
nilaz;gibi birçok enzimlerin gerek yapısında, gerekse göre
vinde önemli rol oynadığı saptanmıştır. Bu enzimlerin kar
bonhidrat, lipid, protein ve nUkleik asit sentezi veya yıkımı 
gibi metebolik olaylarda ve de immunolojik olaylarda rol oy
nadığı bilinmektedir (36,37,39,41,42,47,48,49). Ayrıca, çin
ko bazı enzimatik olaylarda ko-faktör rolü oynamaktadır (42, 
47). 

Protein sentezi ile yakın ilgili olan çinkonun DNA 
........ ve RNA sentezi, .. hücre bölünmesi ve timidin kinaz ile. de ya-:-.... ___ ,~-

kın ilişkisi mevcuttur. Çinkonun hücre siklusunda G1 , S ve G2 
fazından mitoza geçişte gerekli olduğu,çinko eksikliğinde hile-
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relerin G1 fazında toplandıkları ve S fazına geçemedikleri 
bildirilmiştir (50). 

Ç:µıkonun· :hücre membra.nlarını stabilize ·ettiği ve onu 
peroks;idatif hasardan.korudugu il~ri sürülmekted~r (51). 

Çinko,membran lipid peroksidasyonunu azaltarak sellü
ler membranların stabilitesinin devamında rol oynar. Bu ne
denle •mast hücrelerinden histamin salınımını engeller (52,53). 

Ayrıca,çinko,yağ dokusu tarafından,·glikozun tutulma
sını hızlandırmaktadır (4.3,54,55). Bilyüme hormonu, tiroidi 
stimüle edici hormon, lütein hormonu, adrenokortikotr-opik 
hormonu düzeylerini.de etkilemektedir. 

İnsanlarda ve hayvanlarda yapılan çalışmalar ile çin
konun normal hücresel immün cevabın gelişmesinde ve devamında 
rolü olduğu gösterilmiştir (52,56,57). 

Çinkodan eksik dietle beslenen hayvanlarda en çok 
-· . _ . ·~dikkat i-Ç eken.-.. 'Qulgular. ~lıilc.r.e s e.L. :iıµmun sis.temde .... olu.şan .de ği~- - , .. , ... -

şikliklerdir. Bunlar: Timus ve lenf bezlerinde atrofi (58, 
59,60) 1 gecikmiş tip aşırı duyarlık reaksiyonunda bozulma 
(61), T lefositlerine bağlı antikor cevabına ve mitojenlere 
cevapta azalma (62,63,64,65), yardımcı T hücre fonksiyonunda 
azalma (66), doğal öldilrücü hücre fonksiyonunda bozulma (58), 
timik hormon düzeyinin dilşmesi~ir (67). Bu anormallikle~ 
çinko verilmesi ile düzelmektedir (68). 

İnsanlarda çinkonun immun sistem üzerine etkisi here
diter çinko eksikliği ile seyreden Akrodermatitis Enteropa
tikalı çocuklarda görülmektedir. Bu hastalıkta timus hipo
plazisi, dalağın beyaz pulpasında lenfositlerde azalma, dalak 
ve lenf bezlerinde germinal merkezlerin kaybı, lökosit fonk
siyonunda ve hücresel immunitede bozulma gösterilm~ştir ve 
çinko veri~mesi ile bu değişikliklerin düzeldiği gözlenmiştir 
(69,70). 

Lokal çinko uygulanmasının malnütrisyonlu çocuklarda 
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kandida antijenine karşı gecikmiş hipersensitiviteyi düzelt
tiği gösterilmiştir (38,71). 

ÇİNKONUN FAZLALIGINDAKİ VE EKSİKLİĞİNDEKİ 
KLİNİK BULGULAR: 

Çinkonun fazla alınmasının deney hayvanlarında gelişme 
geriliği ve anemiye yol açmasına karşılık, insanlarda çinko 
fazlalığına bağlı bir sendrom bildirilmemektedir (39). 

Çinkonun biyolojik fonksiyonlarından da anlaşıldığına 
göre çinko eksikliğinin çok geniş klinik ve biyokimyasal 
semptomlara neden olacağı açıktır. 

Deney hayvanlarında çinkodan eksik diyet verildiği 
zaman plazma çinko düzeyi azalır. Üç gün içinde anoreksi 
başlar, bilyüme durur, vUcllt orifislerinin etrafında deri 
lezyonları gelişir (72). Anne fareye ait olan çinko eksik
liğinde intrauterin gelişme geriliği ve konjenital gelişme 
bozukluklarının insidansında artma görülmUştilr. Doğum öncesi 
çinko eksikliği olanlarda beyin ğelişmesinde duraklama, 
öğrenme yeteneğinde azalma izlenir. Doğumdan sonra anoreksi 
ve gelişme geriliği gelişir. Geç dönemdeki çinko yetersiz
liğinde hipogon~dizm ve seksüel gelişmede azalma görülür. 

Alopesi aşikardır, yara iyileşmesi gecikir (39). 

İnsanlarda anneye ait çinko eksikliğinin konjenital 
gelişme bozukluğunu artırdığı görüşü henüz kesin ispatlanmış 
değildir (73). 

Kronik çinko eksikliği olan çocuklarda büyüme geriliği 
mental letarji, deri değişiklikleri, hipogonadizm, karaciğer 
ve dalak büyüklüğü görülür (39,40,41,67,74). 

Deri ve eklerinde total vücut çinkosunun % 20 ka
darı bulunmaktadır. Epidermis (70.5 µg/g ), dermisten (12.6·-
µg/g) altı defa fazla çinko ihtiva eder. Epidermal seviyede 
yüksek çinko bulunması, çinkonun bu hücrelerin metabolizma
sında önemli bir fonksiyona sahip olduğunu düşündürmektedir. 
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Bn düşük çinko konsantrasyonu plantar epidermiste, en yüksek 

ise prepisyumda bulunmaktadır (75,76,77). 

Saç, tırnak gibi deri ekleride çinko içerirler. In
san kılında bulunan çinko konsantrasyonu epidermiste bulunan
d-aıi .. dtina-y~ilks ek -öldugü -~ie . Jfi'J.in --pTgman taıiy ön d ereb e ıd? i-1'.ii -~-·. -

ilişkili bulunduğu gösterilmiştir. 

Çinkodan fakir dietle beslenen hayvanların boynuz ve 
tırnak yapılarında değişiklikler meydana gelir. Keratin yapım 
hızının değişmesinde bozukluk vardır. Çinko eksikliği geliş
tikçe kuzularda yünün bilyüme hızı yavaşlar ve daha sonra ince 
ve frajil hale gelen kılların yapımı durur (71,72). 

Deri lezyonları ile çinko arasındaki olası ilişkiyi 
araştırmak amacı ile bir çok çalışma yapılmıştır. 

Çinko eksikliğine bağlı deri lezyonları Akrodermatitis 

Enteropatika'nın 1973-1974 yıllarında çinko eksikliğinden 
dolayı olduğunun kabul edilmesi i_le tanınmaya başlamıştır. 
Çinko eksikliğindeki dermatozlar~n mevcudiyeti, ~inko eksik
liği olan hastaların takip edilmesi ile tespit edildi. Bir 
kaç vakada Akrodermetitis Enteropatika'dakine benzer deri 
lezyonları gözlendi (36,78,79). 

AKUT ÇİNKO YETMEZLİĞİNDEKİ DERİ LEZYONLARI: 

Akut çinko yetmezliği bulguları, tedavisi durdurulmuş 
Akrodermatitis Enteropatika'lı hastalarda ve çinko yetmezliği 
olan hastalarda görülebilir. Başlangıç deri lezyonları birbir
leri ile hemen birleşerek geniş ekzamatöz lezyonlar yapan 
kUçilk enflamasyonlu papüllerdir. Anorektal bölgelerde görUl
dilğü gibi,bu plak lezyonların sınırları belirgin ve erozif 
hatta toksik yaralardakine benzer şekildedir. Periferde sa
tellit lezyonlar görülebilir. Yüzde dermatitis; göz, ağız 
ve burun etrafında oluşur ve çevre sahalara yayılır. Kalçada, 
diz, dirsek, el ve ayaklarda simetrik lezyonlar görülür. Bu 
lezyonların hemen kabuklanıp siyah nekrotik sahalara dönilş
tUğU gözlenebilir (J6,71,80). 
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Adult hastalarda akut çinko eksikliği seboreik der
matite benzer bir görünil.m hasıl edebilir. Bununla beraber 
krut ve enflamasyon çok daha fazladır. İnsanda şiddetli 

________ ç, il'].lç..,Q __ .. ~.~~;iJ&!,,i,AJ.nin~ijnemli bulgusu~,el.,lerin. ve .. parmakların . -- ·~-- -· · -
fleksural yüzlerinde billlöz erilpsiyonlardır. Arka planda 
kesif enflaınasyonlu lezyonlar görülilr. Genellikle paronychial 
enflamasyon ve ayaklarda şiddetli enflamasyon vardır. Parmakta, 
topukta, ayak üzerinde deskuamasyon oluşur. Lezyonlar kolay
lıkla masere olur ve sekonder enfeksiyon gelişir (J6,79,80). 

Akut deri lezyonları devreler halinde olur. Tipik 
olarak lezyonlar perifere dogru yayılırken ortası iyileşir. 
Sıklıkla lezyonun etrafı eritemle sınırlıdır. 

• 1 ~ • ~ 1 • 

KRONIK ÇINKO EKSIKLIGININ BULGULARI: 

Kronik çinko eksikliğinde dermatozların çeşitli şekil
leri gözlenebilir. Tipik olan· kırmızı kahverenginde kalınlaşmış 
orta der~oede kepekli keskin kenarlı egzamatöz lezyonlardır. 
Bazı lezyonlar verrüköz görünümdedir. Diğer bir kısmı tamamen 
psöriazisi hatırlatır görilnilşte olabilir. Lezyonların tercih 
ederek yerleştikleri bölgeler: uzun kemiklerin çıkıntıları 
üzerindeki deri, majör fleksuraları ve mukokütan.öz sahalardır. 
Bu gibi lezyonlar psöriasiform parakeratozis diye adlandırılır 
(36,79). 

Eczema Craquele: Kronik alkoliklerde çinko eksikliğine 
bağlı yaygın şiddetli retikiller pullanma ile seyreden bir der
matitis şeklidir. Bu ekzema yaşlı şahıslarda baldırın ön yüzilnde 
görülen kış ekzemasına benzemektedir. Hiç bir hastada kaşıntı 
bildirilmemiştir. Lokal steroid tedavisi etkili.değildir. Bir 
kaç gUnlük çinko tedavisi ile lezyonlar iyileşir • 

. . K~.onik çinko eksikliğinde anguler .bir stomatite rast
lanabilir (80). 

Çinko eksikliginin şiddetli dönemlerinde total saç ve 
tırnakların kaybı olabilir. Saç dökillmeleri yastığa sürtUnmeye 
bağlı olarak oksipital bölgeden başlar. Kalan·saçlar ince, 
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frajil ve pigmentsiz olabilir (36). 

Çeşitli tırnak distrofileri olabilir. Tırnak platı 
multipl transvers çöküntülerle pilrüzlü görülür ve kronik 
paranychia mevcut olabilir (36). 

I 

Çinko eksikliğinde deri lezyonlarının mikroskopik 
özellikleri nonspesifik dermatitistir (36). 

TÜMÖR ÜZERİNE ÇİNKONUN ETKİSİ 

· Çinkonun farklı türdeki veya farklı malignitedeki 
tümörlerin bilyilme ve gerilemesine hasıl etki ettiğini tam 
olarak tahmin etmek güçtür (1). İz elementler canlı hücre
lerde karsinojenik ve anti-karsinojenik olarak önemli rol 
oynarlar. Son zamanlardaki raporlar çinkonun maligniteye 
neden olduğunu göstermiştir. Çinkonun fazla miktarda alı
nımının özofagus ve mide kanserine yol açtığı saptanmıştır. 
Çinkonun eksikliği veya normal alınımının tilmöriln büyümesini 
geciktirdiği veya durdurduğu rapor edilmiştir. Diyetteki 
çinko seviyesi ile tümör büyümesi arasında ilişki ·oldugu · 
gösterilmiştir (2.25). 

Çeşitli kanserlerde serum çinko seviyesi düşük olarak 
~-.saptanmıştır ( 2, 3, 4, 5, 20) • Bu azalma, har~p olmuş dokunun 

yenilenmesi için çinkonun mobilizasyonuna atfedilmiştir (25). 

Yapılan bazı deneylerde çinkonun, killer hücrelerin 
sitotoksik effektör fonksiyonunu artırdığı. bazı deneylerde 
ise azalttığı saptanmıştır. Bu nedenle çinko malign hücrele
rin proliferasyonunu ayarlayabilir veya tilmörün idamesinde 
yer alan stromal vaskiller ya da hücre matriks faktörlerini 
modüle edebilir (1). 



GEREÇ VE YÖNTEM 

Materyalimizi ı Aralık 1987, JO Haziran 1989 tarihl.eri 
arasında Atatürk tlniversitesi Tıp Fakilltesi Deri ve Zilhrevi 
Hastalıkları, Göz Hastalıkları ve Kulak Burun Boğaz Hastalık
ları Polikliniklerine başvuran, bazal hilcreli epitelyoma 
dilşilnillen 27 hasta, skuamöz hilcreli karsinoma düşilnillen 17 
hasta ve 30 kişilik sağlam kontrol grubu oluşturdu. 

Bazal hücreli epitelyoma dilşilnülen 27 hastanın ll'i 
kadın, 16 1 sı erkek olup, yaşları 35-75 arasında değişmekte 
idi. Skuaınöz hücreli karsinoma düşünülen 17 hastanın 4'ü 
kadın, 17'si erkek olup, yaşları 42-85 arasında idi. Kontrol 
grubunun lO'u bayan, 20's1 erkek olup yaşları 20-30 arasında 
değişiyordu~ 

Hasta ve kontrol gruplarındaki kişilerde herhangi bir 
enfeksiyon hastalığı, sistemik hastalık, ilaç anamnezi yoktu. 

Çalışmamızda şu sıra izlendi: 

I- Anamnez: 
- Yaş, cins ve meslekleri 
- Geldikleri bölgeler 
- Hastalıklarının ne zaman başladığı 

II- Fizik Muayene: 
- Mevcut lezyonların lokalizasyonuna 
- Lezyonların bilyilklüğilne 

Lezyonların klinik şekline göre, değerlendirilmesi 
yapıldı, 

III- Histopatolojik Tetkik: Histopatolojik tetkik ile, 
lezyonlardan kesin tanı koyabilmek amacıyla biopsi alındı • 

. . . Biopsi matery:eli % 10' luk formaldehit solulyonuna, .-koyuldu.,," ı., '" .; •. ,. 
Rutin takipten geçirilerek Hematoksilen-Eosin boyası ile 
boyanarak normal ışık mikroskobunda bakıldı. 

IV- Çalışmamızda serum çinko düzeyi tayini için kesin 
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tanı konulan hastaların ve kontrol grubunun antekübital 
venlerinden 4 oc kan kuru birer tilbe alınarak agızları para
film ile kapatıldı. Analiz yapılıncaya dek -20°0,de deep
freezde saklanmak Uzere~_santrifilj e~ilip serum ayrıldı. Bu 
örneklerden çalışma standartları hazırlandı. 

SERUM ÇİNKO TAYİNİ İÇİN STANDART SOLÜSYONLARIN 
HAZIRLANMASI 

1- Konsantre çinko standart solilsyonu (1000 mg/ml): 
l. g çinko metali 20 ml 6 N HCl içinde eritildi. Deiyonize 
su ile l litreye tamamlandı.· 

2- Dilüe çinko standart solusyonu: Konsantre çinko 
standardından 5 ml alınıp deiyonize su ile 1 litreye tamam
landı. 

3- Deneyde kullanılan çinko standart solusyonları: 
Dilüe çinkö standartlarından 4 mı, 6 ml, 8ml alınarak herbiri 
de iyoniz e~ su -ile ... 100 ... ml.!.ye ·: taJil§lIIlle.nş.rak _ % 20 _ µg, . %_ -~Q. J.ılg,_ .... -· 
% 40 µg'lık çinko standart solusyonları hazırlandı. Her bir 
standarda% 5 (5.ml) gliserol eklendi~ 

4- Kör solüsyonu: 5 mı gliserol üzerine 100 mı deiyo
nize su eklemekle elde edildi. 

ÖRNEKLERİN OKUNMASI· 

Kör ve standart çinko solüsyonlarının absorbanları 
okunarak kurb çizildi. Çinko düzeyi saptanacak örneklerin 
absorbansı en az üç defa okunarak ortalamaları alındı. Ör
nekleri okuma esnasında standartlar kontrol edildi. Okunan 
absorbans değerlerinden çinko konsantrasyonu bulundu. Bu 
değer serum 1/5 oranında sulandırıldığı için 5 ile çarpıla
rak çinkonun% g değeri bulundu (81). 

Sonuçlar: örneğin ,al,lsorbansı · x . standart· . Konsantrasyon 
Çinko % }.Ag: ,_ 

Standart absorbansı 
formülü ile kontrol edildi. 



-20-

V- Dokudaki çinko düzeyi tayini: Bunun için bazal 
hücreli epitelyomalı ve skuamöz hücreli karsinomalı hasta
ların patolojik dokularından ve kol sağlam derilerinden 
yaklaşık ~irer gramlık epidermis re dermislerini kapsayacak 
şekilde biopsi ile doku örnekleri alındı ve dokudaki çinko 
düzeyi tayini için% lO'luk fo~maldehit içersine konularak, 
deney yapılacağı güne kadar buzdolabında bekletildi. Formal~ 
dehit içerisinden alınan doku örnekleri yaş olarak tartıldı~ 

· (Ainawarth, O.Ol mg). Porselen krozeler içersine alınarak 
daha önce 550 °c 1ye getirilmiş külleştirme fırınına (Thermo
line) yerleştirilerek bir gece boyunca bu sıcaklıkta tutuldu • 

. Ertesi sabah fırından alınan krozeler oda sıcaklığına kadar 
soğutuldu. İçindeki kül üzerine 3 ml 3 N HCl konularak plastik 
tübe alındı. Numuneler 100 kat seyreltildi (0.36 N HOl ile). 

Numuneler ve bir seri standart (2,4,6,8,10,15,20 g/1) 
hazırlandıktan sonra okumalar Atomik Absorbsiyon Spektrofoto

--.- _m_e~!~~şi_(AAS,_ ... Pe~~in El~er,. Model_. 107) .ile .yapıldı ... Standart-

lar, aleti kalibre etmek için kullanıldı (82). 

Doku çinko konsantrasyonu şu formillden hesaplandı: 
Numunedeki Zn kons. (f.,\g/l)x.Numune hacmi (ml) 

zn (µg/lg yae doku): XDilusyon faktörü 
, Doku ağırlığı (g) X 1000 

• • 
Zn ( g/ml)X3X].OO 

g. dokuxl.000 

VI- Çalışmamızda elde edilen sonuçların istatistiki 
değerlendirilmesi için aşağıdaki formilllerden yararlanıldı 
(83). 

a- Gruplandırılmış veriler için aritmetik ortalama: 

X-. LX 
. n 

i: Aritmetik'ortalama 
n: Olgu sayısı 
L: Toplam işareti 
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b- Gruplandırılmış veriler için standart sapma: 

SD:+V (~:ıı2 
SD: Standart sapma 

c- Gruplar arasındaki farkın önemlilik derecesi: 

- Olgu sayıları eşit veya aralarındaki fark az 
olduğunda: 

- -Xl - :X:2 
t == --========= 

snı2 sn22 
nl n2 

- Olgu sayıları arasındaki fark çok olduğunda:· 

sn2· Cnl-1) snı2 (n2-l) sn22 
• nı n2-2 

- - \/ 2 ( l l ) SDxl-x2: V SD . nl n2 
t: xl-x2 --· - -.. ·~- .. -

SDxl-i2 formülleri kullanıldı. 

il,x2: Karşılaştırılan parametrelerin ortalaması 
. snı2 , sn22 : Grupların varyansları 
t: Önemlilik kontrolu 
t cetvel değerleri ile karşılaştırılıp p (önem

lilik düzeyleri) değerlerine bakıldı. 



BULGULAR 

I- Anamnez bulguları: 

Klinik ve histopatolojik olarak bazal hücreli epi
telyoma ve skuamöz hUcreli karsinoma tanısı konan, çalışmaya 
dahil edilen 44 hastanın 15'1 (% 34.09) kadın, 29 1 u (%65.91) 
erkek olup yaşları 35-85 arasında değişmekteydi. Yaş ortala
ması 55 idi. 

. Hastalarımız orta ve ileri yaş grubundaydı, en küçük 
' 

hastamız 35 yaşında ev kadını idi (Tablo-1). 

Tablo-1: Hastaların yaş ve cinsiyete göre dağılımı ---
Yaş Grubu 

Kadın 

0-35 l 

36-45 1 

46-55 2 

56-65 3 
66-75 8 
76-85 -

15 

, ............... - --·-·--~ 
Olgu Sa yısı ... _______ 

% Erke 
6.67 -
6.67 J 

13.33 1 
20.00 15 
53.33 J 

- l 

100.00 29 -

-----.-
k % 

10.34 
24.14 
51.73 
10.34 
J.45 

ıoo.oo 

.. . ~ . . ... ~ .... ~ .. ··- .... -..... ~-- ·- ~ , . 

Toplam % 
1 2.27 

4 9.10 

9 20.45 
18 40.91 
11 25.00 

l 2.27 
44 100.00 

Hastalarımızın mesleklere göre dağılımında erkekler
den 24'ilniln (% 54.5) çiftçi, 7's1nin (% 16) memur veya emekli 
memur, 1 (% 2.J) hastanın işçi, 12'sinin. (% 27.2) de ev ka
dını olduğu görüldü (Tablo-2). 

Tablo-2: Hastaların mesleklere göre dağılımı 
Meslek Olgu Sayısı % _,, -- __ .. ___ -

Çiftçi 24 54.55 
Memur 7 15.91 
İşçi 1 2.27 
Ev kadını 12 27.27 - ·-· - -· -•--■ ................ _ ............. - .... ' .................... 

Toplam 44 100.00 

II- Fizik muayene bulguları: 
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Bazal hUcreli epitelyomalı hastalarımızın 2l'i (% 
47.73) nodülo-ülseratif, 6 1 sı (% lJ.64) diğer tiplerde 
(yüzeyel, pigmente gibi) idi. 

Skuamöz hücreli karsinomalı hastaların histopatolojik 
olarak 9'u (% 20.45) grad I ve II'ye. 8'i (% 18.18) grad III 
ve IV'e dahildi (Tablo-J). 

Tablo-): Hastaların klinik tiplere göre dağılımı 
.--------······· ., ., 

... 

Klinik tip 
f-------- ..... - ......... ----·-· 
Bazal hücreli Nodtilo-ülse-

epitelyom~ ratif tip 
Diğer tipler 

··-. 

Skuamöz hücre- Grad I,II 
11 epitelyoma Grad III,IV 

Toplam 

_..,._,, ........... - -·----..-•··•--.-·--
Olgu sayısı % 

21 47.73 

6 lJ.64 

9 20.45 
8 ıs.ıs 

... ____ .......... .. . ......... 

44 100.00 
ı.--------·---··· . __ ,...,_...,,..._ ........ _ ------··-·-- - ----,.,... . -- . ..... ~ - ........ --

Bazal hücreli epitelyomalı (BHE), skuamöz hücreli 
karsinomalı (SHK) hastalarımızın ve kontrol grubunun serwn 
çinko düzey ortalamalarının karşılaştırılması Tablo-4'de 
görüldüğü gibidir. 

Tablo-4: Hastalar ile kontrol grubunun serum çinko 
düzey ortalamalarının karşılaştırılması (i+SD) 

Olgu oayısı Serum ç'inko düzeyi 
ortalaması (µg/100 ml) 

BHE SHK BHE SHK 
·-· ·---·--·•--+-• 4 

---.... ---.. ......... . ... 

Hasta 27 17 75.97+11.67 78.6J+l0.78 

Kontrol 30 87 .SS:FB.6 
- -

İstatistiki fark: 

BHE'lı hasta ve kontrol grubu arasında: t:4.Jl,p<0.001 

SHK'lı hasta ve kontrol grubu arasında: t:0.56,p)0.05 

BHg'lı ve SHK'lı hasta grupları arasında: t:0.77,p>o.05 
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BHE'lı hastalarda kontrol grubunun serum çinko dü
zey ortalamalarının karşılaştırılmasında. BHE'lı hastaların 
serum çinko düzeyi, kontrol grubuna göre dilşilk bulundu. İs

tatistiki fark önemli (p < 0.901) idi. 

SHK'lı hastalarla kontrol grubunun serum çinko düzey 
ortalamalarının karşılaştırılmasında, SHK'lı hastaların se
rum çinko düzeyi, kontrol grubuna göre düşük bulundu. Ancak 
istatistiki fark önemsiz (p) 0.05) bulundu. 

BHE 1 lı ve SHK 1 lı hastaların serum çinko düzey orta
lamalarının karşılaştırılmasında, BHE'lı hastaların serum 
çinko düzeyi daha dUşUk bulundu. İstatistiki fark önemsiz 
(p>0.05) idi. 

Hastaların cinsiyetlerine göre serum çinko düzey 
ortalamalarının karşılaştırılması Tablo-5'de yapılmıştır. 

Tablo-5: Hastaların cinsiyetlerine göre serum çinko 
d ilzey ortalamalarının ( i f SD) karşılaştırılması 

Cinsiyet Olgu sayısı Serum çinko düzeyi 

Kadın 

Erkek 

ort!:!,laması (~g/100 ml) 

BHl!l SHK BHE SHK 

12 5 7J.04+6.57 72 • .30+9.24 

15 12 7J.8ltl4.22 81.27tl0.60 

İstatistiki fark: 

BHE'lı kadın ve erkekler arasında: t:1.184, P>0.05 

SHK'lı kadın ve arkekler arasında: t:5.47, p(0.001 

BHE'lı kadın ve erkek hastaların serum çinko dUzey-
lerinin karşılaştırılmasında erkek hastalarınki daha yüksek 
bulundu. Ancak istatistiki fark önemsiz (p ).0.05) idi. 

SHK 1 lı kadın ve erkek hastaların serum çinko dilzey 
ortalamalarının karşılaştırılmasında da erkek hastaların 
serum çinko dilzeyi yilksekti. İstatistiki fark (p ( o.ooı) 
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önemli idi. 

Kontrol grubundaki sağlıklı bayan ve erkek birey
ler arasında serum çinko düzey ortalamaları kıyaslaması 
aşağıda (Tablo-6•da) gösterilmiştir. 

Tablo-6: Kontrol grubundaki bayan ve erkeklerin 
serum çinko dilzey ortalamalarının (i~SD) karşılaştırılması 

---~ ---~ ~-~· 

Cinsiyet Olgu sayısı Serum çinko düzey 
ortalaması 

• ( J4~(100 ml ) -·- ........ , ___ ,_ ....... -.............................. --...... -- ... 

Bayan ıo 85.25 12.24 .. 
Erkek 20 91.20 6.7a 

İstatistiki fark: t:1.58, 

Kontrol grubunda cinsiyete göre yapılan karşılaş
tırmada sağlıklı erkeklerin serum çinko dilzeyi daha yUk
sekti. Ancak istatistiki fark önemsiz (p) 0.05) olarak 
bulundu. 

Hastalığın süresine göre hastaların serum çinko 
düzey ortalamalarının karşılaştırılması Tablo-7'de ya
pıldı. 

Tablo-7:Hastalığın süresine göre serum çinko düzey 
ortalamalarının ( i + SD) karşılaştırılması --··-·--------· .. -" -- -· --- ---·-

Serum çinko düzey orta-
laması (~g/100 ml) Silre Olgu sayısı 

··~---· 
BHE s HK BHE SHK 

o-6 a.y 10 

6 aydan 17 uzun 

İstatistiki fark: 

1 

7 

o 

----·--·--·---·· ------·--
ao.12 13.2a ao.44 14.11 

73.16 9.44 77.37 a.35 
_ __....._ _____ --··- - --------• .... ·---

BHE'lı 0-6 ay ve 6 aydan uzun lezyonlar arasında:· 
t:1.69, p(0.05 
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SHK'lı o-6 ay ve 6 aydan daha uzun lezyonlar arasın
da: t : O. 88, p ) O • O 5 • 

Hastalığın süresine göre yapılan serum çinko dUzey 
ortalamalarının karşılaştırılmasında, BHE'lı hastalardan o-6 
aylık lezyonu olanların serum çinko düzey ortalaması, daha 
uzun süreli olanlarınkinden yUksekti. İstatistiki fark önemli 
{p ( 0.05) idi. 

0-6 aylık SHK'ı olan hastaların serum çinko düzeyi, 
daha uzun silrelilerinkinden yilksekti. İstatistiki fark önem
siz (P> 0.05) bulundu. 

Lezyonların büyüklilğilne göre serum çinko dilzey orta
lamalarının karşılaştırılmaları tablo-8'de görüldüğü gibidir. 

Tablo-8: Lezyonların büyüklüğüne göre serum çinko 
düzey ortalamalarının (it- SD) karşılaştırılması 

Olgu sayısı Serum çinko düzey orta-
Lezyonun çapı laması (/Jg/100 ml) 

BHE SHK BHE SHK 
----·-·· .. .. '" . ' . .. .. , .. -·· ·------ ........ --- --~---

Küçük çaplı lez-
yonlar (BHE için 11 7 78.15-=i=lJ.86 78.70'.t9.95 
0.2-1 cm, SHK 
için 1-2 cm) 

BUyük çaplı lez-
yonlar (BHE için 

16 ı cm'den büyük, 10 74,JOfl0.85 78. 58+12.05 
SHK için 2 cm'den 
bilyük 

İstatistiki !ark: 

BHE'lı küçük ve büyük çaplı lezyonlar arasında: 
t:0.810, p >0.05 

SHK'lı kü9Uk ve bliyük çaplı lezyonlar arasında: 
t:0.022, p)0.05 • 

Hem BHE'lı hem SHK'lı hastalarda daha küçük lezyonlu 
hastaların _serum çinko düzey ortalamaları daha yüksekti • 
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Ancak her iki grupta da istatistiki farklar önemsiz bulundu 
(p>o.05). 

Lezyonların yerleştiği bölgeye göre serum çinko dü
zey ortalamaları karşılaştırıldı (Tablo-9). 

Tablo-9: Lezyonların lokalizaayonuna göre serum 
çinko dilzey ortalamalarının (if SD) karşılaştırılması r-----------------·---

Lokalizasyon Olgu sayısı 
-----
Serum çinko dUzey orta-
ması (fJg/100 ml) 

.• SHK BHE SHK 
r---------1---------· ----·--· 
Burun.üstü (BHE) 
Alt dudak (SHE) 11 

17 

74.53 a.66 81.70 6.97 

Diğer bölgeler 10 76.95 13.43 76.49 12.73 
..._ _______ .... ,. . --·· ..... 

. -·-------·--.. --. 
İstatistiki fark: 

BH~•ıı hastalar arasında: t:0.53, 

SHK 1 lı hastalar arasında: t:1.52, 

P) 0.05 

P) 0.05 

BHE'lı ve SHK'lı hastalarda, lezyonların yerleşim 
bölgesine göre yapılan serum çinko düzey ortalamaları kar
şılaştırılmalarında istatistiki farklar önemsiz (p > 0.05) 
bulundu. 

Klinik tiplere göre serum çinko düzey ortalamaları 
incelendi (Tablo-10 a,ıo-b). 

Tablo 10-a: BHE'lı hastalarda k~inik tiplere göre 
serum çinko düzey ortalamalarının karşılaştırılması (i--t SD) 

Klinik tip Olgu sayısı Serum çinko düzey orta-
laması (µg/100 ml) 

Nodülo-ülseratif 21 76.60 11.5 
Diğer tipler 7 73.73 12.7 

.. -.-............ ... .. ··- .,_ .................... -·-··-· ............. ------- ........... ___ 
İstatiatiki fark: t: O. 529, p) O .05 

BHE'lı hastaların klinik tiplerine göre yapılan 
serum çinko dilzeyleri karşılaştırılmasında nodUlo-Ulseratif 
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tipte diğer tiplere göre ortalama daha yüksek olmasına rağ
men istatistik fark önemsiz (p> 0.05) idi. 

Tablo 10-b: Skuamöz hücreli karsinomalı hastaların 
histopatolojik görünümlerine göre serum çinko dilzeyi orta
lamalarının (i + SD) karşılaştırılması 

Grad I, II 

Grad III, IV 

··-· ...... -------------. 
Serum çinko düzey orta

Olgu sayısı ---~~-~s~ ~~.{-~~-?. ... ~)} _- __ 
9 79.86-t- 8.69 

8 

İstatistiki fark: t:0.98, 

SHK'lı hastaların histopatolojik derecelendirilme
lerine göre serum çinko düzey ortalamaları karşılaştırıldı
ğında istatistiki fark önemsiz bulundu (p) 0.05). 

Hastalarımızın malign ve sağlam deri dokularının 
çinko düzey ortalamaları karşılaştırıldı (Tablo-11). 

Tablo-11: Hastaların malign ve sağlam deri dokuları~ 
nın çinko düzey ortalamalarının (i + SD) karşılaştırılması 

.......... -■ . ' 

Olgu sayısı Doku çinko düzey ortala-
ması (~g/g yaş:doku) 

BHE SHK BHE SHK 
... _, .. - - - ·-

Ualign doku 27 17 6.41+2.84 5.20:;:2.47 
Sağlam doku 27 17 21. 71:ı:7 .17 16.8J+6.JO 

--•■• 
.. -·-··· .... ·--··---

İstatistiki fark: 

BHE'lı malign ve sağlam dokular arasında: t:10.84, 
p (0.001 

SHK 1 lı malign ve sağlam dokular arasında: t:8.93, 
p (0.001 

BHE'lı ve SHK'lı malign dokular arasında: t:1.73 
p <0.05 
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Malign ve sağlam dokular karşılaştırıldığında,BHE 1 lı 

dokuların .çinko düzeyi, sağlam dokularınkine göre düşük bu
lundu. İstatistiki fark önemli {p < 0.001) idi. 

SHK'lı dokuların çinko düzeyi de sağlam dokuların
kine göre· düşüktü ve is·tatistik:C fark:-ödeıiıli (p .(0.001)- idi. 

BHE'lı ve SHK'lı dokuların çinko düzey ortalamaları 
karş~laştırıldığında BHE'lı hastaların doku çinko düzeyleri 
daha yüksekti. İstatistiki fark ise önemli (p < 0.05) idi. 

Hastaların cinsiyetlerine göre doku çinko düzey 
ortalamalarının karşılaştırılması Tablo-12'de görilldüğil 
gibidir. 

Tablo-12: Hastaların cinsiyetlerine göre doku çinko 
düzey ortalamalarının (i:;: SD) karşılaş. tırılmas ı 

Olgu sayısı Doku çinko düzey ortala-
ması (µg/g yaş doku) 

Cinsiyet 
BHE SHK BHE SHK 

Kadın 12 5 6.71:ı:3.27 J.8Jf2.43 
Erkek 15 12 6.18"f2.72 5.53:;:2.63 

İstatistiki fark: -

BHE 1 lı kadın ve erkek hastalar arasında: t:0.267, 

p) 0.05 

SHK'lı kadın ve erkek hastalar arasında: t:1.73, 

Kadın ve erkek hastaların doku çinko düzeylerinin 
karşılaştırılmasında, BHE'lı hastalarda kadınların doku 
çinko düzeyi daha yüksek bulundu. Ancak istatistiki fark 
önemsiz (p) 0.05) idi. 

SHK'lı hastalarda erkeklerin doku çinko düzeyi daha 
yüksekti,. İstatistiki fark önemli (p ( 0.05) bulundu. 

Hastalığın süresine göre hastaların doku çinko düzey 
ortalamaları karşılaştırılması·Tablo-13'de gösterilmektedir. 
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Tablo-lJ: Hastalığın süresine göre doku çinko düzey 
ortalamalarının (i--ı-- SD) karşılaştırılması 

Olgu sayısı Doku çinko düzey ortalaması 
(}.Ag/ g yaş doku) Süre --------· r·~-----~-

BRE SHK BHE SHK 
··-·-·- -- ~ ~-~--- ~ .. r~~ -•-~r~-~-~- -~~-~~ 

0-6 ay 10 7 6.B7fl.76 5.04':f2.27 
6 aydan 17 10 6.14fJ.J4 5.oı:ı:2.96 uzun 

İstatistiki fark: 

BHB'lı kısa ve uzun süreli lezyonlar arasında: 

t:0.64, p>0.05 

SiiK'lı kısa ve uzun süreli lezyonlar arasında: 
t:0.035, 

Hastalığın süresine göre yapılan doku çinko düzey 
ortalamalarının karşılaştırılmalarında, BHE'lı hastalarda 
daha kısa süreli lezyonu olanlarda ortalama daha yüksekti. 
Ancak istatistiki fark önemsiz (p > 0.05) idi. 

SHK'lı hastalarda da daha kısa süreli lezyonu olan 
ortalaması daha yüksekti. İstatistiki fark önemsiz (p>0.05) 
idi. 

Lezyonların büyüklüğüne göre doku çinko düzey orta
lamalarının karşılaştırılması Tablo-14'de yapılmıştır. 

Tablo-14: BHE'lı hastalarda lezyonların büyüklüğU.ne 
göre doku çinko düzey ortalamalarının (x+ SD) karşılaştı

rılması 

Lezyon Doku çinko düzey ortalaması 

bilyüklilğil 
Olgu sayısı (fg/ g yaş doku) 

EHE SHK. BHE SHK 

Küçük lezyonlar 
EHE iç in O • 2- 1 11 7 7,69 2.99 4.68 2.04 cm, SHK için 1-
2 cm 
Büyilk lezyonlar 
BHE için ı cm' 16 10 5,44 2.46 5,57 2,78 den , SHK için 2 · .. 

•: 

cm'den büyük 
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İstatistiki fark: 

BHB'lı küçük ve büyük lezyonlu hastalar arasında: 

t:2.002, p(0.01 

SHK'lı küçük ve büyük lezyonlu hastalar arasında: 

t:1.126, p)0.05 

BHE'lı hastalarda çapı küçük olan lezyonların doku 

çinko düzey ortalaması daha yüksek bulundu. İstatistiki 

fark önemli (p ( O.Ol) idi. 

SHK 1 lı hastalardan lezyonu küçük olanların malign 
doku çinko düzey ortalaması daha düşüktü. Ancak istatistiki 
fark önemsiz (p) 0.05) bulundu. 

Lezyonların yerleştigi bölgeye göre doku çinko dü

zey ortalamaları karşılaştırıldı (Tablo-15). 

Tablo-15: Bazal hücreli epitelyomalı hastalarda 

lezyonların lokalizasyonuna göre doku çinko düzey ortala
malarının (x + SD) karşılaştırılması 

Lokalizasyon Olgu sayısı Doku {inko düzey ortala-
ması µg/g yaş doku) 

~- . -· - --
BHE SHK BHg SHK 

-~ --~-----~~--------~ --~ ~---·- ---

BHE için burun 
üstü, SHK için 11 7 7-24+2.88 
alt dudak 

Diger bölgeler 16 10 5.85t=2.76 
~~••~--~ ~~ T---~~•••- •----•--••T••~& .--~ 

İstatistiki fark: 

BliE'lı hastalar arasında: t:1.237, 

SHK'lı hastalar arasında: t:1.5, 

5-94=t2.67 

4.68=t2.65 

p)0.05 

p) O. 05 

-

Yerleşim yerine göre yapılan doku çinko düzeyleri 
karşılaştırılmasında, BHE'lı hastalardan, lezyonu burun · 
üstünde olanlarda ortalama daha yüksekti. Ancak istatistiki 

f'ark önemsiz (p )0.05) idi. 

Skuamöz hücreli karsinomalı hastaların, lezyonu 
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alt dudakta olanların doku çinko düzeyi daha yüksek bulun
masına rağmen·istatistiki fark önemsiz (p)0.05) idi. 

Klinik tiplere göre doku çinko düzey ortalamaları 
kıyaslandı (Tablo-16·~, 16-b). 

Tablo 16 a: Bazal hücreli epitelyomalı hastalarda 
klinik tiplere göre doku çinko düzey ortalamaları (x + SD) 

karşılaştırılması 

Olgu sayısı Doku (inko düzey ortala-
ması f),g/g yaş doku) 

Nodülo-ülseratif 21 6.00'+2.92 
Diğer tipler 6 7.87f2.13 

İstatistiki fark: t:1.45, 

Bazal hücreli epitelyomalı hastalardan nodülo-ülse
ratif tipte olanların doku çinko düzey ortalaması daha dü
şüktü·~ İstatistiki fark önemli (p(0.05) idi. 

·- - -
Tablo 15 b: Skuamöz hücreli karsinomalı hastaların 

histopatolojik görünümlerine göre doku çinko düzey ortala~ 
malarının (x =t SD) karşılaştırılması 

Olgu sayısı Doku rinko düzey ortalama-
sı µg/g yaş doku) 

Grad I,II 9 6.51~2.35 
Grad III,IV 8 3.73f1.72 

İstatistiki fark: t:2.72, p (O.Ol 

Skuamö z hücreli kars in omalı hastaların his t_ opa t o lo

j ik derecelendirilmelerine göre doku çinko düzey ortalama
ları karşılaştırıldığında iyi diferansiye olanlarınki (Grad 
I, II), kötü dife.ransiyelerinkinden (Grad III, IV) gab.a 
yüksekti • .ts·tat.istiki ·fark öfıem:li (p <0.01)"._idi. . '1 



TARTIŞMA 

Çalışma içine aldığımız, klinik ve histopatolojik 
olarak bazal hücreli epitelyoma ve skuamö7, hücreli karsi
noma tanıları konan 44 hastanın 15'i (% 34.09) kadın, 29'u 
(% 65.91) erkekdi. Erkek hastalarımızın sayısı kadınlara 

göre fazla idi. Bilindiği gibi hem bazal hücreli epitel
yoma hem de skuamöz hücreli karsinoma erkeklerde kadınlar
dan daha fazla görülür (29,J0,31,32,33,34,35). 

Her iki hastalıkta herhangi bir yaşta görülebilirse 
de daha çok ileri yaşlarda, bazal hilcreli epitelyoma özel
likle 40, skuamöz hücreli karsinoma ise 55 yaşın üzerinde 

görülmektedir. Risk gruplarında ve ifil~un sistemi baskılan
mış kişilerde genç yaşlarda da görülebilmektedir (31,32,33, 
35). Hastalarımız 35-85 yaşları arasında olup, yar} ortala
ması ise 55 idi. 

Hastalarımızın mesleklere göre dagılımında, erkek 
hastalardan 24'ü (% 54.5) çiftçi, 7'si (%16) memur veya 
emekli memur olup, yine de kısmen çiftçilik yapıyorlardı. 

15 (% 34.09) kadın hastamızın J'ü (% 6.81) ağırlıklı olarak 
çiftçilikle uğraşırken ev kadınlığı yaptığını, 12'sinin 
(% 27 .27) ise daha ç_ok ev kadınlığı yaparken, bir kısmının 
çiftçiliklede zaman zaman uğraştığını saptadık. l'ide aynı 
zamanda işçi idi. Bazal hilcreli _epitelyomalar ve skuamöz 
hücreli karsinomalar hiçbir neden olmadan ortaya çıkabilir
lerse de uzun slire gilneş ışınına maruz kalıp tahrip olmuş 
deride daha çok görillürler (29,30,Jl,32,33,J4,J5). Bizim 
hastalarımızın çoğu kısmen veya tamamen çiftçilikle uğraşa
rak, açık havada çalışıyorlardı. 

Bazal hücreli epitelyoma çeşitli klinik tiplerde 
görülür. En sık görülen klinik tip nodülo-Ulseratif olanı
dır (29,JO,Jl,32). Bazal hücreli epitelyomalı hastalarımı~ 
zın çoğunluğu nodülo-ülseratif olanıdır. 

Skuamöz hücreli karsinomanın çeşitli klinik ve his-
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topatolojik tipleri vardır. Sıklık farkları bildirilmemiştir 

(31,32,33,35), Bizim serimizde iyi diferansiye (Grad I, II) 
ve kötü diferansiye (Grad III, IV) skuamöz hücreli karsino
malı hastaların sayısı birbirine çok yakındır. 

Derinin en sık görülen malign tümörleri arasında 
olan bazal hücreli epitelyoma ve skuamöz hücreli karsinoma
nın bilyilme ve gerilemesine, çinkonun nasıl etki ettiğini 
tam olarak tahmin etmek güçtür, 

Protein sentezi ile yakın ilgisi olan çinkonun DNA 
ve RNA sentezi, hücre bölilnmesi ve timidin kinaz ile yakın 
ilişkisi mevcuttur. Çinkonun hücre siklusunda G1, S ve G2 
fazından mitoza geçişte gerekli olduğu, çinko eksikliginde 
hücrelerin G1 fazında toplandıkları ve S fazına geçmedikleri 
bildirilmiştir (50), 

Çinkonun adenil siklaz ve fosfodiesterazı inhibe 
etmesi ile hücre içi c-AMP ve c-GMP'nin rölatif konsantras
yonlarını düzenleyerek etkilediği düşilnülmüştür (51), Ayrıca 
çinkonun hUcre membranlarını stabilize ettiği ve onu perok
sidatif hasardan koruduğu ileri sürülmektedir. 

Çinkonun hücre üzerine olan bu etkileri gözönilne 
alınırsa tilmör hücresine ve tümöriln bilyümesine, gelişmesine 
etkisi olabileceği düşünülür (52), 

Yapılan bazı deneylerde çinkonun sitotoksik effek
tör fonksiyonu azaltabilecegi, bazılarında ise arttırabile
ceği, sitotoksik harabiyetin tümör membranının hassasiyetini 
etkileyebilece6i, malign hücrelerin proliferasyonunu ayarla
yabileceği veya tümörün idamesinde yer alan stromal vasküler 
ya da hücre matriks faktörlerini nodüle edebileceği ileri 
sürülmüştür (1), 

Son zamanlarda bazı iz elementlerin canlı hücrelerde 
karsinojenik ve antikarsinojenik olarak rol oynadığı bildi
rilmiştir (25), Sıçanlar üzerinde yapılan bir çalışmada di
yetteki çinko düzeyi ile tümör büyümesi arasında ilişki ol-
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duğu gösterilmiştir. Sıçanlardaki 256 \Valker karsinomanın 
bilyümesinin çinkodan fakir dietle azaltıldığı ve yaşam sil
resinin uzadığı saptanmıştır (21). 

Janes ve arkadaşları da çinko sillfat alınımının 
kimyasal etkenli sarkomaların büyilmesini hızlandırdığını 
rapor etmişlerdir (2). Başka bir çalışmada da çinkonun 
fazla miktarda alınımının özofagus ve mide kanserine yol 
açtığı ve çinko eksikliği veya normal alınımının tilmöriln 
bily\!ınesini geciktirdiği ve durdurduğu rapor edilmiştir. 

Bunların aksine Çavdar ve arkadaşları ise, Hodgkin 
hastalıklı çocuklarda hilcresel immilnitedeki hasarda, çinko 
eksikliğinintle katkısı olduğunu öne sllrmektedirler. Bu ço
cuklarda serum çinko dUzeyi önemli derecede azalmıştı. Bu 
lenfomalarda, oral çinko verilmesinin, doğal immunostimulan 
etki yapacağını bildirmişlerdir (18). 

Çinkonun tilmör ilzerine muhtemel bir etkisi olduğunu 
düşilnerek, bazal hücreli epitelyoma ve skuamöz hilcreli kar
sinomada da dokudaki ve serumdaki düzeylerini araştırıp nor
mallerle karşılaştırmak amacıyla yaptığımız bu çalışmada: 
Bazal hilcreli epitelyomalı hastalarımızın serum çinko dilzey
lerinin ortalaması (75,97+ 11,67 µg/100 ml), kontrol gru
bunun serum çinko dilzeylerinin ortalamasından (87,58+ 8,60 
µg/100 ml) dilşük olarak bulundu. İstatistiki fark önemli 
(p< 0,001) idi. Skuamöz hilcreli karsinomalı hastalarımızın 
serum çinko düzeyi ortalaması (78,6J'.f 10,78 }Jg/100 ml) 'da 
kontrol grubununkine göre düşilktil, Ancak istatistiki fark 
önemsiz (p> 0,05) idi, Birçok çalışmada da çeşitli kanser
lerde serum çinko düzeyi dilşilk olarak saptanmıştır (2,J,4, 
5,6,7,8,9,10,ll,12,lJ,14). Skuamöz hücreli karsinomada ise 
serum çinko dilzeyinin normallerle kıyaslanmasında fark 
olmadığı bulunmuştur (20), Bu sonuçlar, bizim bulgularımız~ 
la uygunluk göstermektedir. 

Cinsiyete göre serum çinko dilzey ortalamalarının 
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karşılaştırılmasında, bazal hücreli epitelyomalı kadın has

taların serum çinko düzeylerinin ortalaması (73,04T6,57 
/.,lg/100 ml), bazal hücreli epitelyomalı erkek hastalarınkin
den (78, 31 T 14,22 µg/100 ml) düşüktü, lstatistiki fark önem
siz (p > 0,05) idi, Skuaınöz hücreli kadın hastaların da serum 
çinko düzeyi ortalaması (72,30+9,24 µg/100 ml),skuamöz hüc
reli karsinomalı erkek hastaların serum çinko düzey ortala
masından (8l.27f 10,60 µg/100 ml) düşüktü • .tstatistiki fark 
önemli (p( 0,001) idi. 

Kontrol grubundaki bayanların da serum çinko dilzeyi 
ortalaması (80, 25 + 12. 24 µg/100 ml), erkeklerin serum çinko 
düzeyi ortalamasından (91,20+6,78 µg/100 ml) düşüktü, Ancak 
istatiki fark önemsiz (p > 0,05) idi, Bu bulgular, kadınlarda 
deri kanserlerinin daha az görülmesinin, çinko düzeyinin 
düşüklüğüne bağlı olacağını düşündürebilir, 

Hastalığın süresine göre yaptığımız değerlendirmede 

bazal hücreli epitelyomalı hastalarda altı aydan fazla sü
redir olan lezyonlarda serum çinko düzeyi ortalaması, süresi 
altı aydan daha az olanlara göre daha düşüktü, İstatiki fark 
(p < 0,05) önemli idi. Skuamöz hücreli karsinomalı hastalarda 
da daha uzun süredir olan lezyonlarda serum çinko düzeyi 
ortalaması, süresi kısa olanlarınkinden düşüktü. Ancak ista
tiki fark önemsiz idi (p)' 0,05), Kanserlerdeki serum çinko 
seviyesinin düşüklüğünün, harabolmuş dokunun yenilenmesi 
için, çinkonun mobilizasyonuna bağlı olduğu düşünülmüştür 
(25), Biz de her iki grupta da beklenene uygun olarak, has
talığın süresi uzadıkça, serum çinko düzeyi ortalamasının 
düştüğünü bulduk. 

Hem bazal hücreli epitelyomalı hem de skuamöz hüc
reli karsinomalı hastalarda lezyon bilyüklüğü arttıkça, serum 
çinko düzeyi ortalaması düşmekteydi, Bu da yukarıdaki düşün
ceye uygundu, Ancak her iki grupta da istatistiki fark önem
siz (p > 0,05) bulundu, 

Yerleşim bölgesine göre serum çinko dilzeyi ortala-
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maları karşılaştırıldığında: Bazal hücreli epitelyomalı 
hastalardan, lezyonu burun üstünde olanların serum çinko 
düzeyi ortalamaları, lezyonu diğer bölgelerde (üst dudak, 
alın, yanak vs,) olanlarınkinden.de.ha düşüktü. Skuamöz hüc
reli karsinomalı hastalardan lezyonu alt dudağa yerleşen
lerin serum çinko düzeyi ortalaması, diğer bölgelerde lez
yonu olanlarınkinden (saçlı deri, kulak, ekstremiteler vs.) 
yüksektir, Ancak her iki grupta da istatistiki fark önemsiz 
(p > 0,05) idi. Bu nedenle değerlendirilmesine gerek duyul
mamıştır, 

Bazal hücreli epitelyomalı hastaların klinik tiple
rine göre yapılan serum çinko düzeyi ortalaması karşılaş
tırılmasında nodüloülseratif tipte, diğer tiplere (yüzeyel, 
pigmente vs,) göre serum çinko düzeyi ortalamaaı de.ha yüksek 
olmasına rağmen, istatistiki fark önemsiz (p) 0,05) idi. 

Skuamöz hücreli karsinomalı hastaların histopatolojik 
değerlendlıilmes-ine -- göre-_;_yapıl-an"'·serum -çinko düzey-i"~rt'S'"J:a---- .;..c. 

ması karşılaştırılmasında Grad I ve II'ye dahil olan, yani 
iyi diferansiye grubun serum çinko düzeyi ortalaması, Grad 
III ve IV'e dahil olan yani kötü diferansiye grubun serum 
çinko düzeyi ortalamasından yüksekti. İstatistiki fark önem

li (p< 0,01) idi. Malignite arttıkça serum çinko düzeyinin 
azalması, çinkonun··.daha fazla mobilize olmasına bağlı ola

bilir, 

Hastalarımızın malign ve sağlam deri dokularının 
çinko dUzey ortalamaları karşılaştırıldığında: Bazal hüc
reli epitelyomalı dokuların ortalaması (6,41'!' 2,84 µg/g 
yaş doku) sağlam derilerinin çinko düzeyi ortalamasından 
(21,7l=F7,17 µg/g yaş doku) düşüktü. İstatistiki fark 
önemli (p<0,001) idi, Skuamöz hücreli karsinomalı doku
ların çinko düzeyi ortalaması (5,20-t--2,47 µg/g yaş doku) 
da sağlam doku çinko düzeyi ortalamasından (16,SJ-t-6.JO 
1-le:/g yaş doku) düşüktü, Burada da istatietiki fark önemli 
(p< 0,001) idi, Bazal hücreli epitelyomalı ve skuamöz 
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hücreli karsinomalı dokuların çinko düzey ortalamaları kar
şılaştırıldığında, bazal hücreli epitelyomalı hastaların 
doku çinko düzey ortalamalarının daha yüksek olduğu görüldü. 
İstatistiki fark ise önemli bulundu (p< 0.05). Bir grup araş
tırmacı, değişik malign dokularda çinko seviyesini normal 
doku örneklerininkilerle karşılaştırdıklarında çok önemli 
fark olmadığını saptamışlardır (20). Bununla beraber diğer 
bir grup araştırmacı ise, göğüs kanserinde doku çinko düze
yini artmış olarak bulmuşlardır (20,21). Böbrek karsinoma
sında dokuda önemli derecede düşmüş olduğunu (20), prostat 
kanserlerinde de doku çinko düzeyinin azalmış olduğunu 
saptamışlardır (28). Brown ve arkadaşlarının son zamanlar
daki çalışmalarının deneysel sonuçları, malign dokudaki çin
ko konsantrasyonunun hafif azalması şeklindeki sonuçları 
destekler durumdadır. Bu araştırm~cılar, çinko eksikliğinin 
kanserin etyolojik faktörü olabileceğini ileri sürmüşlerdir 
(20). 

. 
Diğer bir düşünce tarzında ise malign dokudaki 

farklı çinko seviyelerinin malignensiye neden olan bir etken 
veya malignensinin bir sonucu olabileceği ileri sürülmüştür 
(20). Çinkodaki bu düzensizliğin hücrelerdeki organizasyon 
bozukluğunun sonucu olabileceği düşünülmüştür (25). 

Skuamöz hücreli karsinomalı dokularda çinko düzeyi 
düşüklüğü, lezyonların çapının genellikle bazal hücreli 
epitelyoma lezyonlarına göre daha büyük olması ve doku hara
biyetinin daha fazla olmasıyla açıklanabilir. 

Hastaların cinsiyetlerine göre yapılan doku çinko 
düzeyi ortalamaları karşılaştı~ılmasında: bazal hücreli 
epitelyomalı kadın ve erkek hastalar arasında istatistiki 

:-cc~~i.axlc.ö.nemsiz.-(.p) .O. 05 ) .. ida,.,,Skuamöz. hüe·re'il'i-1!:ıırıt±noma-1-ı ·' • 
kadın hastaların doku çinko düzeyi ortalaması, erkek has
talarınkinden düşüktü. İstatistiki fark önemli bulundu. 

Hastalığın süresine göre yapılan doku çinko düzeyi 
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ortalamaları kıyaslamalarında hem bazal hücreli epitelyorna, 
hem skuamöz hücreli karsinomalı hastalarda istatistiki fark 
önemsiz (p > 0.05) idi. 

Lezyonların bilyUklüğilne göre doku çinko düzey orta
lamaları karşılaştırıldığında, bazal hücreli epitelyomalı 
hastaların lezyon çapı küçük olanlarının doku çinko düzey 
ortalaması, çapı bilyük olanlarınkine göre daha yüksekti. 
İstatistik! fark önemli (p ( O.Ol) idi. Daha bilyük lezyon
larda doku çinkosunun daha düşük olması, lezyon bilyüdükçe 
çinkonun daha çok kullanılmasına bağlı olabilir. Ya da 
organizma ortamdan çinkoyu azaltarak savunmaya geçmektedir. 
Ancak skuamöz hücreli karsinomalı hastalarda da daha küçük 
olan lezyonların doku çinko düzeyi ortalaması daha yüksek 
olmasına rağmen, istatistiki fark önemsiz (p > 0.05) idi. 

Lezyonların yerleştiği bölgeye göre doku çinko düzey 
ortalamaları kıyaslandığında hem bazal hücreli epitelyoma 
hem skuamöz hücreli karsinomalı hasta gruplarında istatis
tiki fark önemsiz bulundu (p > 0,05), 

Bazal hücreli epitelyomalı hastaların klinik tiplerine 
göre yapılan doku çinko düzeyi ortalamaları karşılaştırıl
masında, nodülo-ülseratif tipteki lezyonlarda doku çinko 
düzeyi ortalaması diğer tiplere göre daha düşüktü, istatis
tiki fark önemli (p( 0.05) idi. Bu düşüklüğün nodülo-ülse
ratif tipte, doku harabiyetinin daha çok olmasına bağlı 
olduğu düşünülebilir. 

Skuamöz hücreli karsinomalı hastaların histopatolojik 
derecelendirilmelerine göre doku çinko düzeyi ortalaması 
kıyaslanmasında Grad I ve II'ye dahil olan hastaların doku 
çinko düzey ortalaması, Grad III ve IV'deki lıastalarınkin
den yüksekti. İstatistiki fark önemli (p( 0,01) idi, 

Kötü diferansiye tümör grubunda doku çinko düzeyi 
ortalamasının daha düşük oluşu da olasılıkla bu grupta ha
rabolmuş dokuyla beraber çinkonun daha çok harcanmasına 
bağlı olabilir. 
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Sonuç olarak çinkonun hücrenin mitozu için gerekli 
olduğu ve hücre üzerine olan diğer etkileri ve aynı zamanda 
harabolmuş dokunun yenilenmesi için çinkonun ·harcanmış ola
bileceği düşünülürse, kanserli h~stalarda serumda_ır.,ı..d~kuda_ 
çinko düzeyinin düşük olması beklenir, Biz de hem bazal 
hücreli epitelyomalı, hem de skuamöz hücreli karsinomalı 
hastalarımızda serumda ve malign dokuda çinko düzeylerini 
normallere göre düşük olarak saptadık, Bu sonuçlar bize 
çinkonun, bazal hücreli epitelyoma ve skuamöz hücreli kar
sinomada rolü olabileceğini düşündürdü. Ancak bu rolün ne 
yönde olduğuna karar vermek oldukça zordur, Daha ilerde 
yapılabilecek ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç vardır, 



SONUÇLAR 

Çinkonun tümör üzerine olası bir rolü olduğunu düşü
nerek, bazal hücreli epitelyoma ve skuamöz hücreli karsinomada 
dokudaki ve serumdaki düzeylerini araştırmak amacıyla yaptığı
mız çalışmada: Materyalimizi Aralık 1987, Haziran 1989 tarih
leri arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Züh
revi Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hasta
lıkları polikliniklerine başvuran, bazal hücreli epitelyomalı 
27 hasta, skuamöz hUcreli karsinomalı 17 hasta ve 30 kişilik 
kontrol grubu oluşturuyordu. Çalışmamızın sonuçlarını şu 
şekilde özetleyebiliriz: 

1- Hastalarımızın 15'1 kadın, 29'u erkekti, 

2- Yaşları 35-85 arasında değişmekte olup, yaş orta
laması 55 idi. 

3- Hastalarımızın 24'ü çiftçi, 7'si memur, l'i işçi, 
l2'si ev kadını idi. 

4- Bazal hUcreli epitelyomalı olguların 21'1 nodülo
ülseratif tipte, 6•sı diger tiplerdeydi. 

Skuamöz hücreli karsinomalı hastaların 9'u iyi dife
ransiye (Grad l ve II), 8'i kötü diferansiye (Grad III ve IV) 
tipte idi, 

5- Serum çinko dUzey ortalaması bazal hilcreli epitel
yomalı hastalarımızda 75, 97 =ı= 11.67 /J,g/100 ml, kontrol grubunda 
87. 58+ 8,6 f-,lg/100 ml ve istatistiki fark önemli ( p ( 0,001) 
idi. 

Aynı ortalama skuamöz hücreli karsinomalı hastaları
mızda 78.63 + ıo. 78 µg/100 ml idi ve kontrol grubu ile arasın
daki fark önemsiz (p)0,05) bulundu. 

6- Bazal hücreli epitelyomalı kadın hastaların serum 
çinko düzeyi 73,04 +6. 57 }-fg/100 mı, erkek hastalarınki 
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78.Jl + 14.22 µg/100 ml idi, istatistiki fark önemsiz olarak 
(p )0.05) bulundu. 

Skuamöz hücreli karsinomalı kadın hastaların serum 
çinko düzeyi 72 • .30+ 9.24 µg/100 ml, · erkek hastalarınki 
81.27 + 10.60 fAg/100 ml idi. İstatistik! fark önemli (p < o.ooı) 
idi. 

7- Hastalığın silresine göre serum çinko düzeyleri kı
yaslandığında: 

Bazal hücreli.epitelyomalı hastalardan 0-6 aylık lez

yonu olanlarınki 80. 72 + 13. 78 ,-.tg/100 ml, 6 aydan uzun süredir 
olan lezyonlarınki 73.16 + 9.44 µg/100 ml ve istatistiki fark 
önemli (p (0.05) bulundu. 

Skuam6z hücreli karsinomalı hastalarda 0-6 aylık lez
yonlularınki ao.44 -t-14.11 ~g/100 mı, 6 aydan uzun sureli 
lezyonlularınki 77 • .37 + 8.J5µg/100 ml idi ve istatistiki fark 
önemsiz (p) 0.05) bulundu. 

8- Hem bazal hücreli epitelyomalı, hem skuamöz hücreli 
karsinomalı hastalarda, lezyon büyilklüğilne göre yapılan kar

şılaştırmalarda istatistiki farklar önemsiz (p)0.05) bulundu. 

9- Lezyonların yerleşim bölgelerine göre yapılan karşı
laştırmalarda da hem bazal hücreli epitelyomalı, hem skuamöz 
hücreli karsinomalı hastalarda, serum çinko düzeyleri arasında 
istatistiki farklar önemsiz (p) 0.05) idi. 

10- Bazal hücreli epitelyomalı hastaların klinik tip
lerine göre yapılan serum çinko düzeyleri karşılaştırılmasında 
iatatistiki fark önemsiz (p>0.05) idi. 

Skuamöz hücreli karsinomalı hastaların histopatolojik 
değerlendirilmelerine göre yapılan serum çinko düzey ortala

maları kıyaslamasında iyi diferansiye tiptekilerde serum 

çinko düzeyi daha yüksek olmasına rağmen istatistiki fark 
önemsiz (p > 0.05) bulundu. 

ıı- Bazal hilcreli epitelyomalı dokuların doku çinko 
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düzeylerinin ortala:nası 6.4 + 2.84 µg/g yaş doku, kontrol 

grubununki 21,71+7,17 µg/g yaş doku idi. İstatistiki fark 
önemli (p < 0.001) bulundu. 

Skuamöz hücreli karsinomalı dokuların doku çinko 
dUzeylerinin ortalaması 5,20-ı- 2,47 µg/g yaş doku, aynı hasta
ların sa.;lam dokularınınki 16. 83 + 6. 30 µg/ g yaş doku idi. İs

tatistiki fark burada da önemli (p < 0,001) bulundu, 

Bazal hücreli epitelyomalı ve skuaınöz hilcreli karsino
malı dokuların da doku çinko dilzeyleri arasındaki istatistiki 
fark da önemli (p < 0,05) idi. 

12- Cinsiyete göre yapılan malign doku çinko düzeyleri 
ortalamaları karşılaştırılmalarında: 

Bazal hücreli epitelyomalı kadın ve erkekler arasında 
istatistiki fark önemsiz (P> 0,05) idi. 

Skuamöz hilcreli karsinomalı kadınların ınalign doku 
çinko düzey ortalaması 3. 83 + 2. 43 JJ,g/ g yaş doku, erkek hasta
larınki 5,53 +2,63 µg/g yaş doku idi. İstatiatiki fark önemli 
(p( 0,05) idi, 

13- Hastalığın süresine göre yapılan malign doku çinko 
düzeyleri kıyaslamalarında, hem bazal hücreli epitelyomalı 
hastalar arasında, hem de skuamöz hücreli karsinomalı hastalar 
arasında istatistiki fark önemsiz (p> 0'.05) bulundu. 

14- Lezyonların büyüklüğüne göre yapılan malign doku 
çinko düzey ortalamaları kıyaslamalarında: 

Bazal hücreli epitelyomalı küçük lezyonlu hastaların 
ortalaması 7,69-t-2,99 µg/g yaş doku, daha büyük lezyonlularınki 
5,44 + 2.46 µg/g yaş doku idi. İatatistiki fark önemli (p< O.Ol) 
idi, 

Skuamöz hücreli karsinomalı hastalar arasındaki bu 
yöndeki karşılaştırmada istatistiki fark önemsiz (p > 0,05) 
bulundu. 
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15- Lezyonların lokalizasyonlarına göre yapılan malign 

doku çinko düzey ortalamaları karşılaştırmalarında, hem.bazal 

hilcreli epitelyomalı, he~ de skuamöz hücreli karsinomalı do

kular arasındaki istatistiki farklar önemsiz (p> 0,05) idi, 

16- Bazal hücreli epitelyomalı hastalardan nodilloülse

ratif tipte olanların malign doku çinko düıey ortalaması 

6.00+2.92 J-<g/g yaş doku, diğer tiplerinki 7.87'f2,1Jı-,g/g 

yaş doku idi. İstatistiki fark önemli (p (0,05) bulundu. 

Skuamöz hücreli karsinomalı hastalardan iyi diferan
siye tiptekilerin malign doku çinko dU7,eyi ortalaması 
6.51+ 2,35 µg/g yaş doku, kötü diferansiyelerinki J.7J'f'l.72 

J,Jg/g yaş doku bulundu. istatistiki fark önemli (p< 0,01) idi. 



ÖZET 

1 Aralık 1987, JO Haziran 1989 tarihleri arasında fa
kültemiz Deri ve Zührevi Hastalıkları, Göz Hastalıkları ve 
Kulak Burun Bogaz Hastalıkları Polikliniklerine başvuran 27 
bazal hücreli epitelyomalı, 17 skuamöz hücreli karsinomalı 
hasta ve_JO kişilik kontrol grubu Uzerinde çalışıldı, Çinko
nun kanser üzerine önemli bir etkisinin olabileceği dUşünü
leref, bazal hücreli epitelyomalı ve skuamöz hücreli karsino
malı hastaların serumlarında ve dokularında çinko düzeyleri
nin normallere. göre farklılık gösterip göstermedigi araştı
rıldı. 

Deri kanserli kişilerde serum ve dokuda çinko düzey
leri, önemli oranda düşUk bulundu, Bunun, kanserin sebebi 
veya sonucu olabileceği ve bu konuda daha ayrıntılı çalışma
lara gerek duyulduğu sonucuna varıldı, 
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EK-1 

BAZAL HÜCRELİ EPİTELYOMALI 

HASTALARIN ÇİNKO DÜZEYLERİ 

Olgu Hasta Yaşı Kanserli Doku Sağlam Doku Serum 

No 
,Ad, Cinsi 

Çinko Düzeyi Çinko Düzeyi ~inko Düze)i 

Boyadı (~g/ g yaş d. )(/-'g/ g yaş d.) . 1-46/100 ml 

l R.Ü. · 61,E 9,11 27,89 62.12 

2 M.D. 55,E 9.45 27,52 73,61 

3 A.Y. 45,E 7,13 28,43 70,34 

4 M.V. 65,E 8,45 27,31 68,65 

5 H,K, 65,E 2,78 14,16 101,77 

6 G.A. 35,K 3,44 12.66 73.61 

1 F.S. 55,K 10,94 14,59 78,62 

8 N,Ş, 59,K 4,12 31,03 69,73 

9 A.G. 57,E 7,38 25,63 81,53 

10 S.K. 62,E 7.66 26,51 74,35 

11 H.L. 56,E 2,82 37,23 69,44 

12 Ç.A. 72,K 5.62 28,62 81,65 

13 T.G. 75,K 3,63 21,39 66,35 

14 F.D. 64,E 3,87 15.60 61,75 

15 O.A. 60,E 2,23 10,86 64,51 

16 F.Y. 50,K 7.10 19,82 67.52 

17 B.D. 67,K 3,51 15.63 66.43 

18 F.İ. 64,E 5.06 14,85 110.21 

19 N.D. 66,K 6.62 29,75 74.56 

20 ö.ç. 45,E 6,30 15,52 80,12 

21 o.ş. 50,E 9,51 18.12 89,32 

22 D.B. 62,K 8,42 13.63 81,53 

23 M,G 73,K 12,81 24,43 64,82 

24 E.S. 53,K 5,24 18,83 82,45 

25 S.T. 45,K 9.12 29,63 69,23 

26 H.B. 62,E 2,48 12.86 77,34 

27 Z.B. 49,E 8,48 23,73 89,63 
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EK-2 

SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMALI 
HASTALARIN ÇİNKO DÜZBYLERİ 

Olgu Hasta Yaşı Kanserli Doku Sağlam Doku Serum 
No Ad, Cinsi ıinko Dilzeyi ~inko Düzeyi r inko Dilze) i 

Soyadı J-,tg/ g yaş d.) ),-fg/ g yaş d.) J,Ag/100 ml 

ı B.I. 71,K 3.25 9.41 87.53 
2 S.Y. 61,E 3.51 a.a3 105.25 

' 
3 T.K. 60,E a.42 26.12 76.92 
4 Y.V. 72,E 2.3a 10.BJ 66.23 
5 ö.ş. 68,E 7.35 12.82 90.32 
6 R.H. 59,E 3.24 22.Jl 79.83 
7 M.V. 72,K 8.12 26.23 68.lJ 
8 H.Ö .. 90,B .3.47 17.59 70.24 
9 H. Ş. 42,E 6.11 9.22 84.33 

10 H.T. 55,E 9.BJ 15.91 78.24 
11 A.P. 65,E 7.79 16.74 05.43 
12 P.B. 75,K 4.17 a.04 65.a2 
lJ A.K. 73,K 3.61 24.32 74.44 
14 S.K. 65,E J.28 24.26 76 .. )5 
15 S,.Y. 61,E 3.06 15.48 72.45 
16 B.A. 58,E 1.a9 19.39 89.74 
17 E.A. 59,K 2.98 18.67 65.55 
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EK-J 

Kontrol grubundaki hastalarda serum çinko 
düzeyleri aşağıda görüldüğü gibi bulundu: 

Kontrol Grubu 
1- tl,B, . 
2- L,K. 

J- R.C. 
4- N,M, 
5- M, İ. 
6- K.K. 
7- K,A, 
8- B.P. 
9- D, Ş, 
10-c.Y. 
11-F,B, 
12-A,K, 
lJ-Z,H, 
14-M,B, 

15-K,T, 
16-A,D, 
17-D,N, 
18-M, Ş. 
19-K,S, 
20.,-G,T, 
21-C,K. 
22-H,.S. 

2J-T,T, 
24-M,Ö, 
25-P,H, 
26-İ.H. 

27-E,P. 

28-S.D. 
29-Ö,D, 
.30-R,Ö. 

Serum Çinko Düzeyi (J-lg/100 ml) 
90. 27 ~ 

90.27 
85,17 
85,67 

100.05 
80,56 
8J,95 
71,37 
78,17 
93.15 
78,92 

101.00 
80,91 

91,23 
92,14 
82,35 
87.51 
94,40 
81.63 
83,55 

100.40 
so.2.3 
79,.34 
96,72 
69,97 
99,64 
84,50 
87,21 
92,73 
98,64 




