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ÖZET 

Boy Metin, Z. Paraoksonaz Gen Polimorfizmlerinin ve Serum Paraoksonaz 

Aktivitesinin Oral Skuamöz Hücreli Karsinomalar ile İlişkisinin Araştırılması. İstanbul 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi ABD. 

Doktora Tezi. İstanbul. 2009. 

Dünyanın birçok bölgesinde ciddi ve büyüyen bir sorun haline gelen oral kanserlerin 

lipid peroksidasyonu ve antioksidan savunma sistemleri ile ilişkili olduğu ortaya 

konulmuştur. Çalışmamızda serum PON aktivitesi düzeyleri ve PON 55, PON 192 gen 

polimorfizmlerinin oral skuamöz hücreli karsinomalar (OSHK) ve risk faktörleri ile 

ilişkisinin belirlenmesi, OSHK’ye yatkınlık konusunda diagnostik bir belirteç olarak 

kullanılabilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya dahil edilen 57 OSHK 

hastasında PON 55 ve PON 192 gen polimorfizmlerinin dağılımı polimeraz zincir 

reaksiyonu-restriksiyon fragmanı uzunluk polimorfizmi (PCR-RFLP) yöntemi ile 

incelenmiş, serum PON aktivite düzeyleri araştırılmış ve 59 sağlıklı kontrol grubu 

bireyi ile karşılaştırılmıştır. Serum PON aktivite düzeyi hasta grubunda kontrol grubuna 

oranla istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p: 0,000). Hasta/kontrol 

gruplarında PON 55 genotip dağılım frekansları sırasıyla LL: 0,60/0,611; LM: 

0,40/0,352; MM: 0,0/0,037 olarak ve PON 192 genotip dağılım frekansları sırasıyla 

AA: 0,346/0,549; AB: 0,615/0,451; BB: 0,038/0,0 olarak tespit edilmiştir. PON 192 B 

allelinin hasta grubunda kontrol grubuna oranla istatistiksel olarak anlamlı derecede 

yüksek olduğu ve hastalık gelişme riskini 2,30 kat artırdığı saptanmıştır (p: 0,038). 

Hastalık gelişme riskinin PON 192 B alleli taşıyan kadınlarda 3,89 kat (p: 0,02); PON 

192 B alleli taşıyan 40 yaş ve altı bireylerde ise 2,32 kat (p: 0,039) yüksek olduğu 

gözlenmiştir. PON 55 M alleli taşıyan bireylerde hastalık gelişme riskinin sigara 

varlığında 3,32 kat (p: 0,048), hem sigara hem alkol varlığında ise 4 kat arttığı 

saptanmıştır. Paraoksonazın oral karsinogenezis sürecinde etkili olabileceği izlenimi 

elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: oral kanser, paraoksonaz, lipid peroksidasyonu, polimorfizm  

 

 

 

 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: T-6 / 15122006  



 xiii 

ABSTRACT 

Boy Metin, Z. Research of Paraoxonase Gene Polymorphisms and Serum Paraoxonase 

Activity in Oral Squamous Cell Carcinomas. İstanbul University, Institute of Health 

Science, Department of Oral Surgery and Medicine. Doctorate Thesis. İstanbul. 2006. 

It has been stated that oral cancers, an increasingly serious issue in many parts of the 

world, have relation to lipid peroxidation and antioxidant defense systems. This study 

aims at determining the relation of serum paraoxonase (PON) activity levels and  PON 

55, PON 192 gene polymorphisms to oral squamous cell carcinoma (OSCC) and risk 

factors; and at identifying whether they could be used as diagnostic markers for 

predisposition to OSCC. The distribution of PON 55 and PON 192 gene polymorphisms 

in 57 OSCC patients were determined by polymerase chain reaction-based restriction 

fragment length polymorphism analysis, serum PON activity levels were measured and 

compared with 59 healthy control subjects. Serum PON activity levels were found to be 

significantly lower in patient group compared to the control group (p: 0.000). Among 

patient/control groups frequencies of PON 55 genotypes were  LL: 0.60/0.611; LM: 

0.40/0.352; MM: 0.0/0.037 and frequencies of PON 192 genotypes were AA: 

0.346/0.549; AB: 0.615/0.451; BB: 0.038/0.0, respectively. The frequency of PON 192 

B allele among patient group was significantly higher than among control group and 

individuals with  PON 192 B allele showed 2.30 fold increased risk of the disease (p: 

0.038). Women with PON 192 B allele showed 3.89 fold (p: 0.02); 40 and younger aged 

individuals with PON 192 B allele showed 2.32 fold (p: 0.039) increased risk of the 

disease. Smokers with  PON 55 M allele showed 3.32 fold (p: 0.048); smokers and 

drinkers with  PON 55 M allele showed 4 fold increased risk of the disease. The 

impression that paraoxonase might be involved in oral carcinogenesis has been 

obtained. 

Key Words: oral cancer, paraoxonase, lipid peroxidation, polymorphism 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Kanser, organizmadaki hücrelerden herhangi birinin otonomi kazanarak 

organizmanın regülasyon mekanizmasından bağımsız bir şekilde çoğalması sonucunda 

oluşan, fonksiyon bakımından organizmanın gereksinimini gözetmeyen, etken ortadan 

kalktıktan sonra da büyümesini sürdüren oluşum olarak tanımlanır (103,204). 

Günümüzde en yaygın morbidite ve mortalite nedenlerinden biridir. Yapılan istatistiksel 

taramalar sonucunda dünya çapında her yıl 10 milyondan daha fazla yeni kanser vakası 

ve 6 milyondan daha fazla kansere bağlı ölüm meydana geldiği rapor edilmiştir (197).  

Oral kanserler de dünyanın birçok bölgesinde ciddi ve büyüyen temel bir sağlık 

problemi haline gelmektedir ve dünya genelinde en yaygın altıncı kanser türü olarak 

tanımlanmaktadır (189). Etyolojisinde tütün ve alkol kullanımının ilk sırada yer aldığı 

birçok çevresel faktörlerle birlikte genellikle çok sayıda genin rol oynadığı 

gösterilmiştir (181). Son yıllarda kanserin genetik temeli yönünde yapılan çalışmalar 

ağırlık kazanmış, hücrelerde kanserleşmeye neden olan genler ve işlevleri 

aydınlatılmıştır (42). 

Lipid peroksidasyonu, oral karsinogeneziste rol oynadığı yapılan çalışmalarla 

ortaya konulmuş bir olaydır (121,141,172). Lipid peroksidasyonu sonucu oluşan yağda 

çözünür karsinojenik radikallerin, vücuttaki endojen serbest radikal temizleyici 

antioksidan sistemlerden biri olan paraoksonaz (PON) tarafından elimine edildiği çeşitli 

çalışmalarda açıklanmıştır (8,91,120). Serumdaki PON düzeyi ve aktivitesi bireyler 

arasında farklılıklar göstermektedir. Bu olay PON geninin kodlama ve promotor 

bölgelerinde çok sayıda polimorfizm göstermesiyle açıklanmaktadır (19).  

Son yıllarda antioksidan etkileri nedeniyle güncellik kazanan PON’un non-

Hodgkin lenfoma (45,94), multiple myeloma (109), beyin tümörleri (91), gastroözofagal 

maligniteler (102), over epitelyal karsinoma (32,116), prostat (10,170), pankreas (5), 

mide (6), akciğer (53,107) ve meme (70,169) kanserleri ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. 

Çalışmamızda serum PON aktivitesi düzeyleri ve PON 55, PON 192 gen 

polimorfizmlerinin oral skuamöz hücreli karsinomalar (OSHK) ve risk faktörleri ile 

ilişkisinin belirlenmesi, OSHK’ye yatkınlık konusunda diagnostik bir belirteç olarak 

kullanılabilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

“Karkinos” ve “karkinoma” terimleri ilk olarak Hippocrates (M.Ö. 460-375) 

tarafından iyileşmeyen ülserlerin ve kitle yapan öldürücü yapıların tanımlanmasında 

kullanılmıştır. Kanser sözcüğü Latince yengeç anlamına gelmektedir ve tümörün 

bedenin herhangi bir bölgesine bir yengeç gibi ayrılmaz bir şekilde yapıştığını 

belirtmektedir (103,204).  

Kanserle ilgili en eski bilgilerin M.Ö. 1600 yıllarına, eski Mısırlılara ait olduğu 

bilinmektedir. Bulunan papirüslerde göğüste ortaya çıkan sekiz kanser olgusunun “ateş 

delgisi” (fire drill) olarak adlandırdıkları enstrümanla koterizasyon tedavisi 

anlatılmaktadır. Bu yazılarda hastalığın tedavisinin olmadığı, sadece palyatif tedavi 

yapılabildiği belirtilmiştir (48). 

Kanserlerde görülen bazı nitelikler onları benign tümörlerden ayırır (84,103,204): 

1. İstisnaların bulunmasına rağmen kanserlerin çoğu hızlı büyüme gösterirler. 

2. Genellikle kapsülleri yoktur.  

3. Mikroskopik olarak şaşırtıcı derecede iyi diferansiye malign tümörlere 

rastlanılmakla birlikte genellikle malign tümörün iyi diferansiye olmamış 

hücrelerden oluştuğu görülür. Kimilerinde diferansiyasyon o kadar yetersiz olur ki 

tümörün hangi dokudan çıktığı, hangi hücreleri taklit ettiği söylenemez. Bu duruma 

anaplazi denir. Anaplazi malignitenin en önemli işareti olarak kabul edilir. 

Anaplastik hücreler genellikle çap, biçim ve boyanış bakımından birbirlerine 

benzemezler. Bu duruma pleomorfizm denir. Çekirdeklerin aşırı derecede 

hiperkromatik ve büyük olması karakteristiktir. Çekirdek-stoplazma oranı 

bozulmuştur. Mitozlar sıklıkla çok sayıda ve belirgin derecede atipiktir. 

4. Malign tümör hücreleri tek tek ya da küçük hücre grupları halinde komşu dokuların 

aralıklarına girer ve bu bölgeleri infiltre eder, komşu dokunun hücre ve 

maddelerinin yerini alarak dokuları invazyona uğratırlar. 

5. Malign tümör hücreleri sıklıkla kan ve lenf damarlarına girerek uzak organ ve 

dokularda ilk odaktakine (primer tümöre) benzer metastaz denilen sekonder odaklar 

oluşturur; ancak tüm kanserler metastaz yapma yeteneğine sahip değildirler. 

İstisnalar bulunmakla birlikte genel olarak primer tümör ne kadar anaplastik ve ne 

kadar büyük olursa metastatik yayılma olasılığı o kadar artar.  
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2.1. Oral Kanserlere Genel Bakış  

2.1.1. Epidemiyoloji 

Kanser günümüzde en yaygın morbidite ve mortalite nedenlerinden biridir. 

Dünya çapında her yıl 10 milyondan daha fazla yeni kanser vakası ve 6 milyondan daha 

fazla kansere bağlı ölüm meydana gelmektedir (197). 2008 yılında Amerika Birleşik 

Devletleri’nde (ABD) toplam yeni kanser vakası sayısının 1.437.180 (745.180 erkek, 

692.000 kadın) olarak, tüm vücut kanserlerine bağlı ölüm sayısının da 565.650 (294.120 

erkek, 271.530 kadın) olarak tahmin edildiği bildirilmiştir (89). Kentleşme, 

endüstrileşme, yaşam stilindeki değişiklikler, yaşlanma epidemiyolojik değişime katkı 

sağlamaktadır. Popülasyonun büyümesi, bulaşıcı hastalıkların kontrolüne bağlı olarak 

ortalama ömrün artmasıyla yaşlı bireylerin oranındaki artış yeni kanser vakalarının 

sayısını artırmaktadır (132).  

Oral kanserler de dünyanın birçok bölgesinde ciddi ve büyüyen bir sorun haline 

gelmektedir. Birlikte gruplandırılan oral ve farengeal kanserler dünyada en yaygın 

kanserler sıralamasında altıncı sırada gelmektedir (189). Her yıl 275.000 yeni oral 

kanser vakası ve 128.000 oral kansere bağlı ölüm meydana geldiği ve yeni kanser 

vakalarının üçte ikisinin gelişmekte olan ülkelerde görüldüğü tahmin edilmektedir 

(112). Oral kanser insidansı dünyadaki farklı ülkeler ve farklı coğrafik bölgeler arasında 

büyük değişkenlikler göstermektedir (160). 

2004’te Avrupa Birliği ülkelerinde 67.000 yeni vaka bildirilmiştir ve bu 

ülkelerde oral ve farengeal kanserler yedinci sırada bulunmaktadır (28). Avrupa Birliği 

ülkeleri içinde erkek popülasyonunda en yüksek oral kanser insidans oranı Fransa ve 

Macaristan’da, en düşük insidans oranı ise Yunanistan’da bulunmuştur. Fransa’daki oral 

kanserli erkek popülasyonu oranının Yunanistan’dakilerden yaklaşık yedi kat daha fazla 

olduğu bildirilmiştir (23). Avrupalılarda oral ve farengeal kanser gelişme riski 

erkeklerde %1,85; kadınlarda ise %0,37 olarak tahmin edilmektedir. İnsidans oranı Batı 

Avrupa ülkelerinde, Kuzey ve Güney Avrupa ülkelerine kıyasla daha yüksek 

bulunmuştur (28). Avrupa Birliği ülkeleri içinde Fransa en yüksek insidans oranına 

sahiptir (147). İspanya, Portekiz, Almanya, İsviçre ve İtalya’nın kuzey bölgeleri 

Avrupa’nın diğer ülkeleriyle kıyaslandığında orta düzeyde oranlara sahip oldukları 

bildirilmiştir (28). Birleşik Krallık (BK) ülkelerinde oral kanserler yaygın değildir. 

İngiltere ve Galler’de her yıl yaklaşık 2000 yeni oral kanser vakası, 1000 oral kansere 
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bağlı ölüm meydana gelmektedir (148). BK’de 2005’de 4926 (3890’ı İngiltere’de, 

296’sı Galler’de, 617’si İskoçya’da, 123’ü Kuzey İrlanda’da) yeni oral kanser vakası 

bildirilmiştir. Yine BK’de 2006’da  oral kanserlere bağlı 1696 ölüm meydana gelmiştir 

(33). Bu ülkelerin genç yetişkinlerinde oral ve farengeal kanserler artış göstermektedir. 

Bütün oral kanser vakalarının %6’sının 45 yaşın altındaki genç bireylerde olduğu rapor 

edilmiştir. Oral kanser gelişme riski İskoçya’da (erkeklerde %1,84; kadınlarda %0,74) 

Birleşik Krallık’ın tüm ülkelerinin ortalamasından (erkeklerde %1,06; kadınlarda 

%0,48) önemli oranda daha yüksek bulunmuştur (38). Avrupa’da en düşük insidans 

oranı ise Yunanistan, Finlandiya ve İsveç’tedir (28). 

1 Ocak 2005 tarihi itibariyle ABD’de 240.176 (154.159 erkek, 86.017 kadın) 

oral ve farengeal kanser vakası olduğu bildirilmiştir. ABD’de 2001-2005 yılları arasında 

teşhis edilen vakalara göre yaşa bağlı yıllık insidans oranları beyaz erkeklerde 

15,7/100.000, beyaz kadınlarda 6,1/100.000, siyah erkeklerde 17,2/100.000, siyah 

kadınlarda 5,9/100.000 olarak rapor edilmiştir.  En yüksek oran siyah erkeklerde 

bulunmuştur (173). 2008 yılında ABD’de 35.310 (25.310 erkek, 10.000 kadın) yeni oral 

ve farengeal kanser vakasının görüleceği, bunların da 10.140’ını (7280 erkek, 2860 

kadın) dil kanserlerinin oluşturacağı, oral ve farengeal kanserlere bağlı beklenen ölüm 

sayısının da 7.590 (5.210 erkek, 2.380 kadın) olacağı bildirilmektedir. Bu tahminlere 

göre 2008’de oral ve farengeal kanserlerin erkeklerde %3’lük oranla tüm kanserler 

içinde sekizinci sırada olacağı rapor edilmiştir (89). 

Güney Amerika ve Karayipler’de oral ve farengeal kanserler erkeklerde beşinci, 

kadınlarda altıncı sıradadır. Arjantin, Güney Brezilya ve Uruguay bölgesi en yüksek 

insidans oranlarına sahiptir. Bu ülkeler arasında da en yüksek oran Brezilya’ya aittir. 

Brezilya erkek popülasyonu Fransa ve Hindistan’dan sonra dünyadaki en yüksek oral 

kanser oluşma riskine sahiptir (198). 2008’de Brezilya’da 14.160 yeni oral ve farengeal 

kanser vakasının (10.380 erkek, 3780 kadın) meydana geleceği tahmin edilmektedir 

(189). Porto Riko Karayipler’deki en yüksek oral kanser insidansına  sahiptir 

(>15/100.000) (198). Küba ise dünyadaki değerlere göre oral kavite kanserlerinde orta 

düzeyde insidansa sahiptir. Küba erkek popülasyonunda insidans 7,2/100.000 olarak 

rapor edilmiştir (71). 

Afrika ile ilgili veriler kısıtlıdır. Bu nedenle bu kıtadaki ülkelerle ilişkili gerçek 

insidansı bulmak zordur. Buna rağmen bildirilen oranlar oral kanserlerin Afrika’da ciddi 
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bir sorun olmadığını göstermektedir (189). Sudan’da yapılan deskriptif çalışmalar oral 

kanserlerin erkeklerde yüksek oranlarda olduğunu ortaya koymuştur (86). 

Güney-Orta Asya’da oral kavite kanserleri en yaygın kanserler sıralamasında 

üçüncü sırada gelmektedir (142). Ayrıca dünyadaki en yüksek oral kanser insidansına 

sahip bazı ülkeler Güney Asya’da bulunmaktadır. Hindistan her zaman dünyada en 

yüksek insidansa sahip ülke olarak gösterilmiştir. Hindistan’da her yıl 100.000’in 

üzerinde vaka bildirilmektedir (189). 

Dünyadaki birçok ülkede oral kanserler erkeklerde kadınlarda olduğundan daha 

yaygındır. Rapor edilen cinsiyet farklılıkları erkeklerin oral kanser açısından riskli 

sayılan alışkanlıklara daha düşkün olmasına, güneş ışığına maruz kalınan işlerde 

çalışmalarına (dudak kanserleri için) dayandırılmaktadır. Günümüzde bu oran yaklaşık 

1,5/1 olmasına rağmen oral kanser teşhisi konulan erkeklerin kadınlara oranı zamanla 

azalmaktadır (189). 

Oral kanser gelişme riski yaşla artmaktadır ve olguların yaklaşık %95’i 40 yaşın 

üstündedir. Yaklaşık teşhis yaşı 60’dır (55). ABD’de 2001-2005 verilerine göre oral ve 

farengeal kanserler için ortalama teşhis yaşı 62 olarak bildirilmiştir ve teşhis edilen 

olguların %0,6’sı 20 yaş altı, %2,4’ü 20-34 yaş grubu, %6,9’u 35-44 yaş grubu, 

%20,7’si 45-54 yaş grubu, %25,3’ü 55-64 yaş grubu, %21,7’si 65-74 yaş grubu, 

%16,6’sı 75-84 yaş grubu, %5,8’si ise 85 yaş ve üzeri olarak rapor edilmiştir (173). 

Oral kanserlerin yaklaşık %6’sı 45 yaşın altındaki genç bireylerde meydana gelmesine 

rağmen dünyadaki yüksek insidansa sahip ülkelerde 40 yaşın altında bir çok vaka 

bildirilmiştir (114). 

Dil, Avrupa ve ABD popülasyonları arasında yaklaşık %40-50’lik oranla 

intraoral kanserlerin en yaygın görüldüğü organdır. Betel quid/tütün çiğneme 

alışkanlıkları nedeniyle bukkal kanser Asya popülasyonları arasında daha yaygın 

görülmektedir (189). 

Oral kavite kanserleri %25-60 arasında değişen 5 yıllık sağ kalım oranları 

gösterirken (27), dudak kanserlerinin de %85-95 oranında 5 yıllık sağ kalım oranlarıyla 

oral kanserler içinde en iyi prognoza sahip olduğu bildirilmiştir (11,79). Hem dil hem de 

oral kavite kanserlerinde kadınlar erkeklere göre daha yüksek sağ kalım oranları 

göstermektedirler (189). Bir çok oral kanser için zengin gruplarda ve yaşlılara göre 

gençlerde sağ kalım oranları daha yüksektir (162,187). 1996-2004 verilerine göre 
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ABD’de genel 5 yıllık sağ kalım oranı %59,7 olarak bildirilmiştir. Beyaz erkeklerde bu 

oran %61,0; beyaz kadınlarda %62,9; siyah erkeklerde %36,1; siyah kadınlarda %52,1 

olarak rapor edilmiştir (173). 

Bir çok ülkede oral kansere bağlı ölüm oranlarının erkeklerde yüzbinde 3-4, 

kadınlarda yüzbinde 1,5-2 olduğu tahmin edilmektedir (189). Birçok Avrupa ülkesinde 

1950-1980 yılları arasında oral kanserlere bağlı mortalite oranlarında artış görülmüştür. 

Alman popülasyonunda bu dönem içerisinde dört katlık bir artış bildirilmiştir (106). 

Birleşik Krallık ülkelerinde mortalite oranı en yüksek, insidans oranlarıyla paralel 

olarak İskoç, erkeklerinde bulunmuştur (38). Fransız kadın popülasyonunda 1980 ve 

2000 yılları arasında yıllık değişimin %1,73’lük artış yönünde olduğu ve mortalite 

oranının 2000 yılında yüzbinde 4,7’ye ulaştığı bildirilmiştir (147). Bir çok batı 

ülkesinde genç popülasyonda mortalite oranlarında küçük fakat düzenli artışlar olduğu 

tespit edilmiştir (114). 2001-2005 verilerine göre ABD’de mortalite oranları beyaz 

erkeklerde 3,8/100.000, beyaz kadınlarda 1,5/100.000 ve siyah erkeklerde 6,7/100.000, 

siyah kadınlarda 1,6/100.000 olarak rapor edilmiştir. Yine 2001-2005 verilerine göre 

ABD’de oral ve farengeal kanserlere bağlı ortalama ölüm yaşı 68 olarak bildirilmiştir. 

Ölümlerin yaklaşık %0,2’sinin 20 yaş altı; %0,9’unun 20-34 yaş grubundakilerde ; 

%3,4’ünün 35-44 yaş grubundakilerde; %14,5’inin 45-54 yaş grubundakilerde; 

%23.4’ünün 55-64 yaş grubundakilerde; %24.2’sinin 65-74 yaş grubundakilerde; 

%22.3’ünün 75-84 yaş grubundakilerde ve % 11.1’inin 85 yaş ve üzerindekilerde 

görüldüğü bildirilmiştir (173). 

Tütün ve alkol kullanımı tüm dünyada oral kanser gelişiminde önemli risk 

faktörüdür (148). Avrupa’da oral kanserlerin yaklaşık %75’inin alkol ve tütüne bağlı 

olduğu, % 10-15’inin de beslenme yetersizliğiyle ilişkili olduğu bildirilmiştir (105). 

Dünyadaki en yaygın ilk on kanser içinde bulunan oral kanserler en çok 

skuamöz hücreli karsinoma (SHK) şeklinde görülmektedirler (16,160). SHK’ler oral 

kanserlerin yaklaşık %95’ini oluştururlar (76). Oral skuamöz hücreli karsinomalar 

(OSHK) 50 yaş ve altı bireylerde nadir olarak görülmekle birlikte en çok hayatın altıncı 

ve yedinci dekatlarında görülmektedirler (30). 40 yaşından daha genç olan bireylerde dil 

SHK yüzdelerinde artış olduğu bildirilmekte ve bu da genç Amerikan popülasyonunda 

tütün çiğneme alışkanlığındaki artışa bağlanmaktadır (114). Yalnızca Amerika’da her 
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yıl 22.000’den fazla yeni OSHK vakası ve 5.000’den fazla OSHK’ye bağlı ölüm 

meydana gelmektedir (90).  

Ülkemizde 1982 yılında 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 57. Maddesi 

gereğince kanser “bildirimi zorunlu hastalıklar listesi”ne alınmış (183) ve bu bildirimin 

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Kanser Savaş Daire Başkanlığı’na yapılması istenmiştir 

(182) fakat mevcut kayıt sisteminin yeterli olmaması nedeniyle ülkemizde kanser 

insidansı hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır (139).  

Gelişmiş ülkelerde bir yılda görülen kanser insidansı yüzbinde 400’ler civarında 

iken Sağlık Bakanlığı kanser kayıt merkezine bildirilen kanser oranı yüzbinde 35-40 

civarındadır. Ancak bu oranın gerçekte yüzbinde 150-200 civarında olduğu ve bu oran 

dikkate alındığında ülkemizde yılda yüz bin civarında yeni kanser olgusunun ortaya 

çıktığı tahmin edilmektedir. 1985-1990 yılları arası İstanbul, İzmir ve Ankara dışındaki 

16 patoloji merkezinin sonuçlarının değerlendirildiği çalışmada, cinsiyet ve sistemlere 

göre kanser olgularının dağılımı yapılmıştır. Oral kavite ve dudak kanserleri erkeklerde 

tüm kanserlerin %8,8’ini, kadınlarda görülen kanserlerin %4’ünü oluşturmaktadır (182). 

1990-1992 yılları arasında hastanelerde yatan hastaların incelenmesiyle yapılan 

istatistik sonuçları oral kavite ve farenks kanser oranlarının erkeklerde %3,11 

kadınlarda ise %2,32 olduğunu ortaya koymaktadır. Buna göre oral kavite ve farenks 

kanserleri en sık görülen kanserler sıralamasında erkeklerde 9.; kadınlarda ise 10. sırayı 

almaktadır. Kanserden ölüm yüzdelerine bakıldığında, 1992 yılında ilk sırayı %41 ile 

kalp hastalıkları almakta ve kanserler %10,9 oranı ile 3. sırada bulunmaktadır. Yine 

aynı yıl oral kavite ve farenks kanserinden dolayı beklenen ölüm ise erkeklerde %0,14 

ve kadınlarda %0,09 olarak tespit edilmiştir (60). 

Birçok girişime karşın Türkiye’de gerçek kanser insidansı elde edilememiştir. 

Ayrıca Türkiye’deki ölüm kayıtları da tam değildir (96). 

Sağlık Bakanlığı’nın ve Kanser Savaş Derneği’nin 1992’de başlayan girişimi ile 

İzmir Kanser İzlem Denetleme Merkezi (KİDEM) kurulmuştur (96). KİDEM, Avrupa 

Kanser Kayıt Merkezleri Ağı'nın (ENCR) bir üyesidir ve çalışmalarının uluslararası 

standarda uygun olduğu, 18-22 Kasım 1992 tarihleri arasında bu çalışmaları İzmir'de 

gözleyen Dünya Sağlık Örgütü/Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (WHO/IARC) 

tarafindan onaylanmış ve KİDEM, Türkiye'deki kanser kayıt çalışmaları için "referans 

merkez" olarak gösterilmiştir (87). KİDEM Türkiye’de topluma dayalı ilk kanser kayıt 
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merkezi olup hastanelerin kanser kayıt birimleri başta olmak üzere çeşitli kaynaklardan 

veri toplar. KİDEM'in veri tabanında kontrolu yapılmış onaylı 95.831 kanser olgusuna 

ait veri bulunmaktadır ve kapsama alanı İzmir ilidir. Merkezde İzmir hastanelerinde tanı 

koyulmuş bütün olgular hakkında bilgi derlenmektedir. Buna göre 1996-2000 yılları 

arasında beş yıllık dönemde İzmir'de ortaya çıkmış 22.654 kanser olgusunun 108’inin 

(%0,5) dudak kanseri (92 erkek, 16 kadın); 98’inin (%0,4) dil kanseri (59 erkek, 39 

kadın) ve 98’inin de (%0,4) ağzın diğer bölge kanserleri (51 erkek, 47 kadın) olduğu 

bildirilmiştir. 1996-2000 yılları arasında İzmir'de ortaya çıkmış kanserlerin hemen 

tümünün kaydedildiği kabul edilerek bu beş yılın olgularından insidans hızları 

hesaplanmıştır. Buna göre, dudak kanseri insidansı erkeklerde yüzbinde 1,3 kadınlarda 

0,2; dil kanseri insidansı erkeklerde yüzbinde 0,8 kadınlarda 0,5 ve ağzın diğer bölge 

kanserlerinin insidansı erkeklerde yüzbinde 0,7 kadınlarda 0,6 olarak bildirilmiştir (88). 

2.1.2. Etyoloji 

Kanser etyolojisi bu yüzyılda yapılan en önemli araştırma alanlarından biridir. 

Etyolojik faktörlerin belirlenmesi yüksek risk gruplarının incelenmesi, hastalığın 

insidans farklılıklarının değerlendirilmesi, malign dokular üzerine yapılan laboratuar 

çalışmaları ve hayvan deneyleri ile gerçekleştirilmiştir (55).  

Kanser etyolojisi karmaşık ve birden fazla etkenin rol oynadığı bir durumdur 

(34). Karsinojenin türü, dozu, sıklığı, tatbiki, birden fazla karsinojenin sinerjistik etki 

oluşturması, konağın duyarlılığı ve en önemlisi konak dokuların karsinojene maruz 

kaldığı süre kanser gelişimi ile ilişkili faktörlerdir (123). 

Olası etyolojik faktörlerin genel sınıflaması Tablo 2.1’de  görülmektedir 

(175,204). 
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Tablo 2.1: Etyolojik faktörlerin genel sınıflaması (175,204) 

I. Ekzojen Karsinojenler 

1. Kimyasal Karsinojenler (Tütün ve Tütün Ürünleri, Alkol…) 

2. Fiziksel Karsinojenler (Radyasyon, Mekanik Travma…) 

3. Canlı Etkenler (Virüsler, Bakteriler, Mantarlar…) 

II. Endojen Karsinojenler 

1. Genetik Faktörler 

III.  Kokarsinojenler (Yaş, Cinsiyet, Irk, Meslek, Diyet, Oral Hijyen, Stres...) 

 

2.1.2.1. Tütün ve Tütün Ürünleri 

Günümüzde oral kanser etyolojisinde kesin olarak kabul gören bir ajan olan 

tütün ilk kez Amerika’yı keşfedenler tarafından toplumlara sunulmuş ve 16. yüzyılın 

ikinci yarısında Avrupa’ya girmiştir. Her ne kadar ağır cezalarla tütünün satış ve 

kullanımı yasaklanmış ise de tütünün kullanımı giderek yaygınlaşmıştır. İlk kez 1871’de 

John Hill tütünün kanser nedeni olduğunu ileri sürmüştür (57). 

Tütün nitrozaminler (nikotin), polisiklik aromatik hidrokarbonlar, 

nitrozodiktanolamin, nitrozoprolin ve polonyum gibi çok sayıda potansiyel karsinojen 

içermektedir. Nikotin güçlü ve bağımlılık yapan bir maddedir. Tütün dumanında karbon 

monoksit, tiyosiyanat, hidrojen siyanit, nikotin ve bileşimindeki maddelerin 

metabolitleri bulunur (55). İçerdiği bu maddeler nedeniyle tütün kullanımı oral kanser 

gelişimi için temel bağımsız bir risk faktörüdür ve bu risk sigara kullanan bireylerde 7-

10 kat daha yüksektir (188). Tütün içinde bulunan karsinojenler tükürük ile tüm oral 

kaviteye yayılırlar; ancak karsinojen içeren tükürüğün alt çene sınırları içerisinde 

göllenmesi dilin lateral ve ventral yüzeylerinde ve ağız tabanında oral kanserlere daha 

sıklıkla rastlanmasına yol açar (131). 

Tütün kullanımının en yaygın iki şekli sigara ve tütün çiğnemedir (54). Bunun 

dışındaki diğer kullanım şekilleri pipo, puro, nargile, enfiye ve ters sigara içimidir 

(167). Ayrıca dünyanın farklı bölgelerinde yöresel kullanım şekilleri de görülmektedir. 

Güneydoğu Asya, Hindistan Yarımadası ve Afrika’nın bazı bölgelerinde betel quid, 

lime, catechu, areca nut, khat gibi yöreye özgü bitkilerin tek başına veya tütünle birlikte 

ağızda çiğnenmesi alışkanlığı yaygındır. Buna paralel olarak oral kanser riskinin arttığı 

bildirilmiştir (14,58,128,153,166,167). 
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Gerek tütün üretimi gerekse tütünün işlenmesi aşamalarında kullanılan katkı 

maddeleriyle birlikte sigarada 4000’den fazla bileşik olduğu saptanmıştır. Deneysel 

çalışmalar bu maddelerden en az 55’inin karsinojen etkisinin olduğunu göstermektedir 

(100). Sigara kullanımı oral kanserleri de kapsayan birçok kanserin gelişmesinde önemli 

rol oynar. Ayrıca yapılan çalışmalar tedavi sonrası sigara kullanmaya devam eden 

bireylerde orofarengeal bölgede yeni primer kanser lezyonlarının gelişme riskinin 

oldukça arttığını ortaya koymaktadır (118,165).  

2.1.2.2. Alkol 

Alkol, karsinogenezin ilerlemesi açısından önemli bir etyolojik ajandır ve baş-

boyun kanserli olguların en az %75’inin gelişiminde payı vardır (25). Ogden ve Wight 

(136) oral kanser gelişiminde alkolün rolünü üç mekanizma ile özetlemişlerdir:  

1. Etanolün yüksek toksisiteye  sahip asetaldehite metabolize olması 

2. Direkt solvent etkisine karşı ikincil olarak hücre membranlarının 

geçirgenliklerinin artışı 

3. Normal hücresel DNA tamirinin bozulması 

Bu mekanizmalara ek olarak alkolün sistemik etkilerinin de kanser gelişiminde rol 

oynayabileceği belirtilmiştir. Kronik alkoliklerde karaciğer fonksiyonlarının değişmesi, 

hücresel hasara neden olan karsinojenlerin detoksifikasyonu azaltır (136,156). 

Alkol ve sigara sinerjist olarak etki gösterip kanser görülme oranını beklenenden 

daha yüksek seviyelere çıkartır. Alkolün mukoza üzerine dehidratasyon etkisi mukozal 

geçirgenliği arttırarak, alkolde ve tütünde bulunan karsinojenlerin dokulara nüfuzunu 

arttırır (25,34,66,188). Günde 40 adetten fazla sigara ve haftada 30 dubleden fazla alkol 

kullanan bireylerde oral kanser gelişim riski her iki ajanı kullanmayanlara göre 38 kat 

daha yüksektir (188). 

Kullanılan alkol türünün oral kanser gelişme riskini etkilediğini bildiren 

çalışmalar mevcuttur. Bazı çalışmalar sert likör veya biranın kırmızı şaraba oranla 

kanser gelişiminde daha yüksek risk oluşturduğunu göstermiştir (46,75). 

Özellikle alkol kullanmayan bireylerdeki oral kanser etyolojisi araştırılırken ilgi 

gösterilen bir başka konu alkol içeren ağız gargaralarının oral kanser gelişimi üzerine 

etkisidir. Bu konu tam bir netliğe kavuşmamış olmakla birlikte kimi yazarlar alkol 

içeren ağız gargaralarını bir risk faktörü olarak değerlendirmektedirler (26,167,195). 
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2.1.2.3. Radyasyon 

Kaynağı ne olursa olsun radyasyon (güneş ışığına ait ultraviyole ışınları, X-

ışınları, nükleer füzyon, radyonüklidler) bilinen bir karsinojendir. Birçok insan ve 

hayvan çalışması süre ve doza bağlı olarak radyasyonun kanser yapabileceğini 

göstermiştir (103,205). Tedavi amacıyla kullanılan radyasyonun bile karsinojen 

olabileceği bildirilmektedir (77,149). 

Güneş ışığına ait ultraviyole ışınlarının etkisi oral kanserler içerisinde dudak 

kanserlerinde görülür. En büyük risk altındaki kişiler çok güneşli bölgelerde yaşayan ve 

çiftçiler, denizciler gibi uzun süre güneş altında çalışan, açık renk tenli insanlardır. 

Ekvator bölgesine yakın yaşayan bireylerde dudak kanseri gelişme riski oldukça 

yüksektir (34,103,204,205). 

2.1.2.4. Mekanik Travma 

Travmanın kanser oluşumundaki etkisi çok tartışılmıştır. Yapılan deneysel 

çalışmalar mekanik irritasyonun karsinogenezi başlatıcı değil geliştirici etkisinin 

olduğunu belirtmektedir (167). Hayvan deneylerinde karsinojen bir maddeyle eş 

zamanlı olarak uygulanan mekanik travmanın kanser gelişimini anlamlı derecede 

arttırdığını ortaya koymuştur (67). Dolayısıyla uygun olmayan protezlerin, keskin 

kenarlı dolgu veya dişlerin kronik irritasyonları kanser gelişiminde benzer rol 

oynayabilmektedir (167). 

2.1.2.5. Virüsler 

Virüslerin oral kanser gelişimindeki potansiyel rolünü araştıran çalışmalar her 

geçen gün artmaktadır.  

Herpes simplex virüsünün (HSV) hücrelerde birtakım mutasyonlara neden 

olduğu gösterilmiştir (163). Yang ve ark. (202) yaptıkları bir çalışmada HSV-1’in oral 

kanser onkogenezinde ya bir kofaktör olduğunu ya da kanser dokularını oportunistik 

olarak infekte ettiğini ortaya koymuşlardır. 

Japonya’da yapılan bir çalışmada Hepatit C virüsü (HCV) prevalansı ile oral 

kanser arasındaki korelasyon araştırılmış ve normal popülasyona oranla OSHK 

hastalarında HCV infeksiyonu prevalansının daha yüksek olduğu bildirilmiştir (133).  

Epstein-Barr virüs (EBV) infeksiyonu ile OSHK arasındaki ilişki çeşitli yazarlar 

tarafından araştırılmış ancak tartışmalı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Higa ve ark. (78) 
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yaptıkları araştırmada OSHK hastalarında büyük oranda EBV infeksiyonu tespit 

etmişken, Yang ve ark. (202) anlamlı bir ilişki saptamadıklarını bildirmişlerdir. 

Kobayashi ve ark. (99) ise 46 OSHK olgusunun yedisinde EBV DNA’sının varlığını 

göstermişler ve bu yedi olgunun tamamının iyi diferansiye karsinoma olması nedeniyle 

EBV infeksiyonu ile doku diferansiyasyonu arasında bir ilişki olabileceğini ileri 

sürmüşlerdir. Ayrıca EBV-pozitif olan kanser hastalarının EBV-negatif kanser 

hastalarına oranla daha iyi prognoza sahip olabileceklerini belirtmişlerdir. EBV’nin 

OSHK ile ilişkisinin daha net bir şekilde saptanabilmesi için daha geniş grupların dahil 

edildiği ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.   

Human herpes virüs-6 (HHV-6)’nın oral kanserle ilişkisini saptamak için daha 

fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmakla birlikte (62), Liu ve ark. (111) HHV-6’nın OSHK 

patogenezinde rolü olduğunu bildirmişlerdir 

Human papillomavirus (HPV) epitelyal hücreleri transformasyona uğratabilme 

yeteneklerine göre “yüksek risk” ve “düşük risk” gruplarına ayrılır. Düşük risk tipleri 

siğil, papillom gibi benign lezyonlarla ilişkiliyken, yüksek risk tipleri özellikle serviks 

ve anogenital bölgede malign lezyonların gelişimiyle ilişkili bulunmuştur (43). Son 

yıllarda yapılan çalışmalar bazı OSHK ile HPV-16,18,33,38 gibi yüksek risk-HPV’ler 

arasında ilişki olduğunu bildirmektedir (9,35,36,40,101,129,143,202).  

2.1.2.6. Bakteriler 

Yapılan araştırmalarda yetersiz oral hijyen (150) ve periodontitisin (178) oral 

kanser gelişiminde etkili olabileceği gösterilmiştir.  

Bloching ve ark. (24) polimikrobiyal dental plağın tükürükle mutajenik 

etkileşim göstermesi nedeniyle yetersiz oral hijyenin OSHK gelişiminde bir kofaktör 

olabileceğini bildirmişlerdir. Streptococcus salivarius, S. intermedius, S.mitis gibi 

normal oral florada bulunan viridans grubu streptokokların alkol dehidrogenaz 

enzimleriyle etanolden, karsinojenik bir ürün olan asetaldehiti ürettikleri tespit edilmiş 

ve bu mekanizmayla oral kanser patogenezinde rol oynayabilecekleri ileri sürülmüştür 

(104).  

Mager ve ark. (119) OSHK’lı hastaların tükürüklerinde Capnocytophaga 

gingivalis, Prevotella melaninogenica ve S. mitis’in kontrol grubuna oranla daha yüksek 

olduğunu ve bunun diagnostik belirteç olabileceğini belirtmişlerdir. 
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2.1.2.7. Mantarlar 

Candida türlerinin keratinizasyonu teşvik ettiği, nitrozaminlerin oluşmasını 

sağladığı ve oral kanser olasılığını arttırdığı ileri sürülmektedir (76). Barrett ve ark.’nın 

(17) yaptıkları bir çalışmada histolojik olarak tespit edilmiş fungal infeksiyon ile 

epitelyal displazi arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. McCullough 

ve ark. (125) da oral kaviteden izole edilen mantar miktarını oral epitelyal displazi 

derecesiyle ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. Histopatolojik olarak ileri seviyede displazi 

gösteren olgularda, hastalardan izole edilen mantarın anlamlı derecede daha fazla 

olduğunu bildirmişlerdir.  

2.1.2.8. Genetik 

Oral kanserler genetik olarak protoonkojenlerin aktivasyonuna ve/veya tümör 

süpresör genlerin inhibisyonuna olan yatkınlık nedeniyle gelişir (177).  

Hücre döngüsü kontrolü, apoptozis ve genetik stabilitenin korunmasında görev 

alan, tümör supresör bir gen olan p53 geninde mutasyon varlığı kanser olgularında en 

sık karşılaşılan genetik durumdur (73).  

Sitokrom P-450 (CYP1A1) ve glutatyon-S-transferaz (GSTM1) gibi çeşitli 

genotipik polimorfizmler ile OSHK’ya yatkınlık arasındaki ilişki reaktif oksijen 

türlerinin ve karsinojenlerin detoksifikasyonundaki hasar nedeniyledir (159).   

Ailesel kanser agregasyon varlığı genç yaştaki bireylerde OSHK gelişiminin 

genetik unsurunu açıklamaktadır. Birçok çalışma baş-boyun kanserli hastaların birinci 

derece akrabalarında oral kanser gelişme riskinin arttığını (relatif risk: 3,4-3,79) ortaya 

koymuştur. Özellikle kardeşlerde bu riskin daha da arttığı (relatif risk: 8,57-14,6) 

bildirilmiştir (39,63,64). 

Çevresel karsinojenleri detoksifiye etmedeki genetik yetersizlik oral kanser 

gelişimi ile ilişkili olabilir. Schantz ve ark. (154)  yaptıkları bir çalışmada SHK’li 20 

genç hastanın ve kontrol grubunun lenfosit örneklerine in vitro olarak kromozom 

kırılmasına yol açan bir madde olan bleomisin uygulamışlar ve SHK’li bireylerde 

bleomisin kaynaklı kromozom kırılmalarının kontrol grubuna oranla anlamlı derecede 

daha fazla görüldüğünü bildirmişlerdir.  
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DNA tamirinde defekt olan kseroderma pigmentozum ve kromozomal  

instabilite görülen ataksiya telenjektazi, Bloom sendromu ve Fankoni anemisi 

sendromlarında oral kavitede malignite gelişme riski yüksetir (144).  

2.1.2.9. Diyet 

Diyetin kanser üzerine etkisi uzun yıllardır araştırma konusu olmuştur. Yapılan 

çalışmalarda vitamin-mineral içeriği (vitamin C, E, A ve karoten) yüksek taze sebze ve 

meyve tüketiminin kansere karşı koruyucu rol oynadığı bildirilmiştir (127,135, 

174,196). Özellikle turunçgiller ve pişirilmeden yenen sebzelerin en güçlü koruyucu 

etkiyi gösterdiği belirtilmiştir (127). Bu antikarsinojenik mekanizma antioksidan 

özellikler, karsinojenleri detoksifiye eden enzimlerin aktivasyonu ve tümör hücre 

proliferasyonunun inhibisyonu ile gerçekleşir (126,168).  

Franceschi ve ark. (65)  meyve, sebze, balık ve özellikle zeytin yağı gibi bitkisel 

yağlardan zengin beslenmenin oral kanser gelişme riskini önemli ölçüde azalttığını 

belirtmişlerdir. Ayrıca hazır çorba, işlenmiş et, tatlı ve pasta, doymuş yağ oranı yüksek 

gıda ağırlıklı beslenmenin oral kanser riskini arttırdığı bildirilmiştir (65,179). 

Kudüs Hebrew Üniversitesi araştırmacıları oral kanserlerin domates özütü ile 

önlenebileceğini veya tedavi edilebileceğini ileri sürmüşlerdir. Araştırmacılar kültür 

ortamında oral kanser hücrelerine, domatese kırmızı rengi veren madde olan likopeni 

uyguladıklarında oral kanser hücrelerinin ölmeye başladığını gözlemlemişlerdir (1). 

Benzer şekilde Livny ve ark. da oral kanser hücreleri üzerinde yaptıkları bir çalışmada 

likopenin antikarsinojen bir ajan olduğunu ortaya koymuşlardır (113). 

Plummer-Vinson (Peterson Kelly) sendromunda demir eksikliği anemisi 

nedeniyle mukozada görülen atrofik değişikliklerin OSHK görülme olasılığını arttırdığı 

belirtilmiştir (167,205). 

Selenyumun antikarsinojenik özellikleri ile ilgili, baş-boyun kanserli hastalarda 

tanıdaki Se düzeyini, tümör yükü ile Se arasında bir ilişki olup olmadığını ortaya 

koymak amacıyla yapılan bir çalışmada otuz hastanın ve kontrol grubunun serum Se 

düzeyleri değerlendirilmiş, hastaların serum Se düzeyleri kontrol grubuyla 

karşılaştırıldığında düşük bulunmuş ve tümör yükü arttıkça bu düşüklüğün arttığı 

saptanmıştır (200).  
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2.1.2.10. Oral Metal Kontakt Allerjisi 

Pang ve Freeman (140) oral likenoid lezyon görülen 41 hastanın 19’unda 

amalgam paterji testine pozitif reaksiyon görüldüğünü ve alerji saptanan hastalardan 

1’inde SHK geliştiğini bildirmişlerdir. Hougeir ve ark. (80) da likenoid lezyonlardan 

etkilenen epitelyal yüzeyin karsinojenlere karşı daha hassas olabileceği fikrinden yola 

çıkarak 2006 yılında yayınladıkları pilot çalışmada oral metal kontakt alerjinin OSHK 

gelişimi açısından bir risk faktörü olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Bu çalışmaya metal 

dental restorasyonu bulunan 11 OSHK hastası dahil edilmiş ve bu hastaların 10’unda 

metal alerjisi tespit edilmiştir. Yazarlar kontakt alerji ve OSHK arasındaki ilişkinin net 

bir şekilde saptanabilmesi için daha geniş kapsamlı ileri çalışmalara ihtiyaç 

duyulduğunu belirtmişlerdir.  

2.1.3. Oral Kavitenin Anatomik Bölümleri 

Sindirim sisteminin başlangıç bölümünü oluşturan ağız boşluğu önde rima oris 

aracılığıyla dış ortam ile, arkada isthmus faucium aracılığıyla da oropharynx ile ilişki 

halindedir. Bu anatomik bölge içinde yer alan oluşumlar dudaklar, yanak mukozası, üst 

ve alt gingiva (alveolar arklar dahil), sert damak, ağız tabanı, dilin 2/3 mobil ön kısmı 

(dil “v”sinin önü) ve retromolar üçgendir (18,56).  

2.1.4. Oral Skuamöz Hücreli Karsinomalarda Klinik Bulgular 

2.1.4.1. Dil 

ABD’de dil kanserleri oral kavite kanserlerinin %36.2’sini oluşturmakta ve 

görülme sıklığı açısından ilk sırada yer almaktadırlar (194). Sıklıkla erkeklerde ve 

ortalama altıncı ve yedinci dekatlarda görülmekle birlikte 1973-1984 ve 1985-1997 

verileri karşılaştırıldığında 40 yaşından genç bireylerdeki dil kanseri insidansının %60 

arttığı bildirilmiştir (155). Bu nedenle en ufak bir şüphede genç hastalardan da biyopsi 

alınmalıdır (18). 

Dil kanserlerinin %60-70’i dilin serbest yan kenarlarının orta 1/3’lük kısmından 

gelişir. Dil ucu ve dil sırtı sırasıyla hastalığın yerleştiği diğer bölgelerdir. Dil 

kanserlerinin %95’inden fazlasının histolojik tanısı SHK’dir ve çoğunlukla iyi 

diferansiyasyon gösterirler (18,194).  

Dil kanserleri semptomsuz, iyileşmeyen hafif bir deskuamasyon, fissür, 

ülserasyon, ekzofitik kitle şeklinde görülebilirler. Ülserasyon bölgesi sıklıkla daire 
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şeklinde, çevreden kabarık kenarlar içerir ve çevre mukoza ile komşuluğunda lökoplazi 

ya da eritroplazi görülebilir (Şekil 2.1). Genellikle kitle, dil kasları arasında bir buzdağı 

gibi büyüme eğiliminde olduğundan palpasyonda endürasyon hissedilir. Tümör çevre 

dokulara ve derin dil kaslarına infiltre oldukça dilin hareket yeteneği azalır; özellikle 

glossofarengeal ve lingual sinirlerin tutulumuna bağlı olarak ağrı şiddetlenir; konuşma 

ve yutma bozuklukları ortaya çıkar (18,92,185,205). İleri evrelerde ağrı, infeksiyon ve 

yutma bozuklukları nedeniyle kilo kaybı, anemi, genel sağlığın bozulması gibi durumlar 

gelişir (34,92). Tanıda hastaların %40-60’ında lenf düğümlerine metastaz mevcuttur. 

Lezyon önden arkaya, yandan ortaya doğru geldikçe metastaz olasılığı artar (18,92).  

 

 

Şekil 2.1: Dil Kanseri 

 

2.1.4.2. Dudak 

ABD’de dudak kanserleri oral kavite kanserlerinin %24.5’ini oluşturmakta ve 

görülme sıklığı açısından dil kanserlerinden sonra ikinci sırayı almaktadırlar. Alt 

dudağın üst dudağa oranla daha fazla direkt güneş ışığına maruz kalması nedeniyle 

olguların %95’inden fazlası alt dudakta gelişir (192). Erkeklerde daha sık görülmekle 

birlikte ortalama altıncı ve yedinci dekatlarda ortaya çıkarlar (92,192). Genel 

popülasyona oranla çiftçiler, denizciler gibi uzun süre güneş altında çalışan, açık renk 

tenli bireylerde daha yaygındır. Acquavella ve ark. (2) yaptıkları meta-analiz 



 17 

çalışmasında dudak kanserlerinin çiftçiler arasında belirgin derecede en sık görülen tek 

kanser olduğunu bildirmişlerdir.  

Dudak kanseri olgularının büyük çoğunluğunun histolojik tanısı SHK’dir. 

Bunların 2/3’ü iyi diferansiyedir. Anaplastik tip karsinomalara nadiren rastlanır 

(92,192).  

Dudak kanserleri, göze çarpan bir alanda olmaları nedeniyle diğer kanserlere 

oranla daha erken dönemde teşhis edilirler. Çoğu erken evreli lezyon asemptomatiktir 

ve sınırları tam olarak belli olmayan, eritemli ve atrofik bir erozyon görünümündedir. 

Dudakta iyileşmeyen ülser, fissür, kabuklanma, ekzofitik veya nodüler kitle şeklinde 

başlangıçlar gösterebilirler ve endüre bir karakterde olabilirler. Hastalardan alınan 

anamnezde çoğunlukla aylar veya yıllardır bu şikayetlerin olduğu tespit edilir. Bu 

nedenle uzun süre iyileşmeyen ülserler aksi ispatlanana kadar malign olarak kabul 

edilmeli ve biyopsi alınmalıdır. Lezyon büyüdükçe tüm dudağı kaplar ve çevre dokulara 

yayılır. İleri evre tümörler hastanın yeme, konuşma ve yutma fonksiyonlarını 

bozabilirler. Tümör ender olarak mental siniri tutar ve mental foramenden mandibuler 

kanala geçerek sinir boyunca yayılabilir. Mental sinir tutulduğunda alt dudakta parestezi 

başlar. Panoramik grafilerde kanalda genişleme saptanır. İhmal edilmiş olgularda 

mandibuler veya maksiler kemik invazyonları yaygın ağrı, infeksiyon, hemoraji gibi 

belirtilerle birlikte seyreder. Tanıda hastaların %10’unda lenf düğümlerine metastaz 

mevcuttur. Sıklıkla ilk olarak submental lenf düğümleri tutulur. Orta hatta ulaşan veya 

geçen tümörler her iki taraf lenf düğümlerine metastaz yapabilirler (18,34,92,192).  

2.1.4.3. Ağız Tabanı 

ABD’de ağız tabanı kanserleri oral kavite kanserlerinin %19.8’ini oluşturmakta 

ve görülme sıklığı açısından dil ve dudak kanserlerinden sonra üçüncü sırayı 

almaktadırlar (194). Erkeklerde daha sık görülmekle birlikte ortalama beşinci ve altıncı 

dekatlarda ortaya çıkarlar (18). 

Ağız tabanı kanserlerinin büyük çoğunluğunun histolojik tanısı SHK’dir ve 

genellikle orta diferansiyasyon gösterirler (158). 

Ağız tabanı kanserleri sıklıkla submukozal invazyon veya ülserasyon görülene 

kadar asemptomatiktir. Olguların %80’i ağız tabanının ön bölgesinde ortaya çıkar. 

Lezyonlar başlangıçta basit bir irritasyon gibi değerlendirilip ihmal edilebilirler. 
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Genellikle düzensiz sınırlı kırmızı-beyaz renkte ülser veya ekzofitik kitle görünümünde 

olabilirler (Şekil 2.2). İlerleyip derin doku ve lingual sinir dallarını tuttuklarında ağrı, 

hemoraji veya hareket kısıtlılığı ile belirgin hale gelirler. Lezyonlar geriye doğru 

ilerlediğinde ağrı kulağa doğru yayılır. Dil kaslarının invazyonuna bağlı olarak konuşma 

ve yutma bozuklukları, mandibula invazyonuna bağlı olarak ciddi ağrılar görülür. 

Palpasyonda endürasyon hissedilir. Tümörün major tükürük bezleri duktus ağızlarını 

infiltre etmesiyle ağrılı sialadenitler gelişir. Tanıda hastaların 1/3’ünde lenf düğümlerine 

metastaz mevcuttur. Kontralateral veya bilateral metastaz olasılığı yüksektir 

(18,92,123,194). 

 

 

Şekil 2.2: Ağız Tabanı Kanseri 

 

2.1.4.4. Retromolar Üçgen 

Retromolar üçgen kanserleri oral kavite kanserleri içerisinde görülme sıklığı 

açısından dördüncü sırada yer almaktadır. Ortalama altıncı dekatta ve sıklıkla 

erkeklerde görülür (193).  
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Retromolar üçgen kanserlerinin %92.5’inin histolojik tanısı SHK’dir ve 

genellikle az diferansiyasyon gösterirler (18,193).  

Retromolar üçgen kanserleri kırmızı-beyaz renkte ülser veya ekzofitik kitle 

görünümünde olabilirler (Şekil 2.3). Lokal yayılımları agresif seyreder. 

Pterygomandibular raphe boyunca yukarı doğru ilerlediğinde kafa tabanı ve 

nazofarenksi, aşağı doğru ilerlediğinde ağız tabanını invaze ederler. Mandibular 

invazyon görülebilir.  Bunların dışında pterigoid, masseter ve temporal kasların 

tutulumuna bağlı olarak trismus gelişir. Klinikte ağrı ön plandadır. Tanıda hastaların 

%50-60’ında lenf düğümlerine metastaz mevcuttur (18,123,193). 

 

 

Şekil 2.3: Retromolar Üçgen Kanseri 

 

2.1.4.5. Sert Damak 

Sert damak kanserleri ortalama altıncı dekatta, genellikle ters sigara içiminin 

yaygın olduğu bölgelerde görülürler. Bu bölgede gelişen malignitelerin %43’ünü SHK 

oluşturur (123,191).  
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Sert damak kanserleri başlangıçta sıklıkla eritroplaki veya lökoplaki 

görünümünde olup ilerleyip palatinal kitle halini aldıklarında ülserasyon gösterirler. 

Genellikle periost iyi bir bariyer gibi davrandığından başlangıçta kemiğe doğru gitmek 

yerine yüzeysel olarak yayılır ve kemik destrüksiyonu yapmadan önce oldukça büyük 

boyutlara ulaşabilirler. Ağrı, hemoraji ve dental protez uyumsuzluğu gibi bulgularla 

karşılaşılabilir. Tümörün ileri evrelerinde antrum içine, yumuşak damağa ve yanak 

mukozasına doğru yayılım olabilir. Lenf düğümlerine metastaz diğer oral kavite 

kanserlerine göre nispeten azdır (18,123,191).  

2.1.4.6. Yanak Mukozası 

Yanak mukozası kanserleri oral kavite kanserlerinin nispeten ender bir formudur 

ve altıncı sırada yer alır. Bu sıralama, yöreye özgü bitkilerin tek başına veya tütünle 

birlikte arka dişler ve yanak mukozası arasına yerleştirilerek kullanımının yaygın 

olduğu Asya ülkelerinde oldukça farklıdır ve yanak mukozası kanserleri görülme sıklığı 

açısından ilk sırada yer alır. Sıklıkla erkeklerde ve ortalama altıncı ve yedinci dekatlarda 

görülmekle birlikte Asya’da bu ortalama 50 yaşın altındadır (18,190). 

Yanak mukozası kanserlerinin %74.6’sının histolojik tanısı SHK’dir ve 

genellikle iyi diferansiyasyon gösterirler (18). 

Erken dönemde asemptomatik, lökoplaki veya eritroplaki görünümünde, sıklıkla 

ekzofitik kitlelerdir (Şekil 2.4). Hastalar çoğunlukla iyileşmeyen ülser veya kitle ve ağrı 

şikayetleriyle başvururlar. Palpasyonda endürasyon hissedilir. Çevre kasların 

invazyonuna bağlı olarak trismus gelişir. Parotis duktusunun tümörle tıkanması sonucu 

sialadenit görülür. Mandibular ve maksiler kemiklerin invazyonuyla ağrılar ciddi 

boyutlara ulaşır. İleri evrelerde fasiyal paralizi ve cilt invazyonuyla karşılaşılabilir. Lenf 

düğümü metastazı olguların yaklaşık olarak %30-50’sinde mevcuttur (18,92,158,190). 
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Şekil 2.4: Yanak Mukozası Kanseri 

 

2.1.4.7. Gingiva (Alveolar Ark) 

Gingiva kanserleri oral kavite kanserleri içerisinde görülme sıklığı açısından son 

sırada yer almaktadırlar. Gingiva kanserlerinin yaklaşık olarak 2/3’ü alt gingivada 

gelişir. Sıklıkla erkeklerde, ortalama altıncı ve yedinci dekatlarda görülürler 

(18,191,193). 

Gingiva kanserlerinin büyük çoğunluğunun histolojik tanısı SHK’dir ve 

genellikle iyi diferansiyasyon gösterirler (191,193,205). 

Genellikle marjinal ve interdental gingivanın kırmızı-beyaz renkte kalınlaşması 

şeklinde görülen gingiva kanserleri tanıda periodontal hastalıklarla karıştırılabilirler. 

Lezyonların çoğu ekzofitik, derin katmanlardan daha çok yanlara doğru yayılma 

eğilimindeki ülserlerdir. Dişli bölgelerde ilk bulgu periodontal ligamanlara invaze olan 

tümörün diş mobilitesini arttırarak kendiliğinden ya da basit bir zorlama ile diş kaybına 

yol açmasıdır. Dişlerin kaybından sonra çekim bölgelerinde iyileşmeyen lezyonlar 

ortaya çıkar. Dişsiz bölgelerde ise çiğneme zorluğu ve protez uyumsuzluğu ilk bulgular 

arasındadır. Lezyon büyüdükçe kitle varlığı ve hemoraji daha ön plana çıkar. Periost ile 

yakın komşuluk nedeniyle periost invazyonu ağrıya yol açar. Tanıda kemik invazyonu 
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%50 oranındadır. İleri evrelerde tümörün posterior yayılımı ile trismus gelişir. Tanıda 

hastaların %15-50’sinde lenf düğümlerine metastaz mevcuttur (18,92,123,191,193). 

2.1.5. Tanı Yöntemleri 

Oral kanserler erken dönemde asemptomatik olduklarından dolayı çoğunlukla 

hastalık ilerledikten ve semptomlar ortaya çıktıktan sonra fark edilirler. Tüm kanser 

olgularında olduğu gibi oral kanserlerde de erken dönemde tanı sağkalım oranını 

arttırmakta, prognozu olumlu yönde etkilemekte, tedavi süresini ve boyutunu 

azaltmaktadır. Bu nedenle oral mukozada meydana gelen değişiklikler dikkatli bir 

şekilde incelenmelidir (51,55,203,205).  

Kanser tanısında birinci aşama hastadan medikal ve dental anamnez alınmasıdır. 

Oral kanser gelişimi için risk oluşturabilecek hastada mevcut her türlü durum dikkatlice 

değerlendirilmelidir (203).  

Tüm mukozal yüzeyler yeterli aydınlatma ile direkt olarak gözle muayene 

edilmeli ve her türlü yüzey değişikliği detaylı bir şekilde lokalizasyon, boyut, renk ve 

doku özellikleriyle birlikte kaydedilmelidir (203).  

Palpasyonla lezyonun büyüklüğü, komşu ve derin dokularla ilişkisi, indurasyon 

varlığı, lenf düğümlerinin durumu belirlenmelidir. Genellikle sert, fikse ve hassas 

olmayan lenf düğümleri maligniteye işaret eder (203). 

Tükürük kompozisyonundaki değişimler (164), tükürük tümör markırları (134) 

ve metabolik profil (201) gibi tükürük analizlerinde tükürüğün OSHK’li hastalarda tanı 

amacıyla kullanılabileceği bildirilmiştir. 

Toluidin mavisi (138), metilen mavisi (37), rose bengal boyası (52) ve asetik asit 

(21) SHK olgularının araştırılmasında yardımcı tanı yöntemleri olarak kullanılabilir.  

Sitolojik değerlendirme için kullanılan transepitelyal fırça biyopsisinde noktasal 

kanama odakları görülene kadar 360 derece rotasyon hareketiyle fırça oral mukozaya 

uygulanır; kanama odakları fırçanın yeteri kadar derinliğe yani bazal membrana 

ulaştığının göstergesidir (123,205). Fırçadaki hücreler bir cam kesite aktarılır, fikse 

edilir ve daha sonra patologlar tarafından bilgisayar görüntü analizleriyle (157), DNA 

görüntü sitometri analizleriyle (146) veya immunositokimyasal analizlerle (50) 

değerlendirilir.  
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Dielektroforez yöntemi hücresel sitoplazma ve membran iletkenliği-geçirgenliği 

gibi elektrofizyolojik parametreleri saptayarak kanser hücrelerinin tanısında 

kullanılabileceği ileri sürülen yöntemlerden biridir (31).    

Oral kanser tanısında altın standart cerrahi biyopsi ve histopatolojik incelemedir. 

Belirgin bir sebebi olmayan veya sebep ortadan kaldırıldıktan sonra iki haftadan uzun 

süre devam eden ve malignite şüphesi uyandıran lezyonlarda insizyonel veya eksizyonel 

biyopsi yapılmalıdır (51,205). Biyopsi materyali tercihen insizyonel yöntemle ve 

tümörün sınıra yakın, nekroze olmayan bölümünden alınmalıdır (18). 

Sentinel (bekçi) lenf düğümü biyopsisi, bugünkü tedavi protokolüne göre elektif 

boyun diseksiyonu önerilmeyen küçük boyuttaki oral kavite kanseri olan hastalarda 

faydalanılabilecek bir yöntemdir. Keski-Santti ve ark.’nın (95) yaptıkları bir çalışmada 

elektif boyun diseksiyonu önerilmeyen 13 hastada uyguladıkları sentinel lenf düğümü 

biyopsisi sonucunda iki hastada metastaz tespit edilmiş ve selektif boyun diseksiyonu 

uygulanmıştır. Tüm hastaların ortalama 21 aylık takiplerinde herhangi bir metastaz 

gelişmediği bildirilmiştir.  

Kortikal kemiğe büyük invazyonlar mevcut olduğunda kullanılabilen panoramik 

radyografiler periost invazyonlarını ve erken dönem kemik invazyonlarını 

görüntülemek açısından elverişli değildir (4). Ultrasonografi kanser tanısındaki önemini 

yitirmiş olmakla birlikte genellikle yumuşak doku lezyonlarının ve lenf düğümlerinin 

ince iğne aspirasyon biyopsisinde veya kalın iğne biyopsisinde rehber amaçlı 

kullanılmaktadır (20). Geleneksel radyografik teknikler ile süperpoze olan bölgeler 

Bilgisayarlı Tomografi (BT) ile üç boyutlu olarak incelenebilmektedir. BT daha çok sert 

dokulardaki değişiklikleri değerlendirmek amacıyla tercih edilirken bir diğer 

görüntüleme yöntemi olan Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ise sert doku ile 

birlikte yumuşak dokudaki farklılıkları da gösterir. Her iki yöntem de dokuları anatomik 

yerleşimleri ile görüntülerken patolojik yapının lokalizasyonunu ve büyüklüğünü 

anlamaya yardımcı olur. Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) patolojinin olduğu 

bölgede henüz dokularda rutin radyografik yöntemlerle saptanabilecek yıkım ortaya 

çıkmadan fizyolojik değişikliği gösterdiği için malign olguların erken tanısında, gizli 

metastazların ortaya çıkarılmasında yararlı bir yöntemdir (205). Ayrıca yapılan 

çalışmalarda baş-boyun kanserlerinin uzak metastazlarının büyük çoğunluğunun 
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akciğerde gelişmesi nedeniyle uzak metastaz araştırmasında akciğer BT’sinden 

faydalanılabileceği bildirilmiştir (81,137). 

2.1.6. Oral Skuamöz Hücreli Karsinomalarda Histopatolojik Bulgular 

OSHK’lerin çoğunluğu erken bir displazi döneminden sonra gelişir ve 

subepitelyal alanı mikroinvazyon (5 mm’den az) veya derin invazyon şeklinde istila 

eder (76). Tümöral doku, skuamöz epitele yapısal benzerlik gösterir; fakat histolojik 

görünümde önemli farklılıklar vardır.  Tümörün kaynaklandığı dokuya histolojik olarak 

benzerliği diferansiyasyon derecesi olarak adlandırılır. İyi diferansiye tümörler normal 

skuamöz epiteli benzer şekilde taklit ederler; tümör bölgesi santral keratinizasyon, iyi 

sınırlı spinoz tabaka, periferik bazal hücreler ile nispeten normal maturasyon gösterir. 

Hiperkromatizm, büyümüş çekirdek, pleomorfizm, mitoz sayısında artış, atipik mitoz, 

bireysel hücre keratinizasyonu ve nekroz gibi malignitenin histolojik belirtileri en az 

seviyededir. Az diferansiye tümörler normal skuamöz epitele yetersiz benzerlik 

gösterirler. Keratin formasyonu yoktur veya nadirdir; hücreler arası köprüler belirsizdir. 

Malignitenin sitolojik belirtileri kolaylıkla saptanır. Bazen skuamöz diferansiyasyon 

tamamıyla eksiktir ve sitokeratin varlığını belirlemek için immünohistokimyasal 

tetkikler gerekir. Orta diferansiye tümörler ise iyi ve az diferansiye tümörler arasında bir 

görüntü sergiler (180).  

2.1.7. Evreleme Sistemi 

Evreleme Sistemi, Amerikan Birleşik Kanser Komitesi (AJCC) ve Uluslararası 

Kanser Savaş Örgütü (UICC) tarafından önerilen ve 45 yıldan fazla süredir devam eden 

evrimsel bir sürecin ürünüdür. Tümörün boyutu (T), lenf düğümü metastazı (N) ve uzak 

metastaz (M) durumuna göre hazırlanan TNM sınıflaması 1987 yılından itibaren dünya 

çapında kabul görmüş tek sınıflamadır (117). Bu tarihten itibaren çeşitli revizyonlar 

yapılmış olan bu sınıflama en son 2002 yılında Tablo 2.2’deki şekliyle düzenlenmiştir 

(74). 
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Tablo 2.2: Dudak ve Oral Kavite Kanserleri için TNM Evreleme Sistemi (74) 

Primer Tümör (T)  

Tx  Primer tümör değerlendirilemedi 

T0  Primer tümör bulgusu yok 

Tis  Karsinoma in situ 

T1  Primer tümörün en büyük boyutu 2 cm veya daha küçük 

T2  Primer tümörün en büyük boyutu 2 cm’den büyük ve en fazla 4 cm 

T3  Primer tümörün en büyük boyutu 4 cm’den büyük 

T4  (Dudak) Primer tümör kortikal kemik, inferior alveolar sinir, ağız tabanı, çene-burun ve 
cilt gibi yapıları invaze etmiş 

T4a  (Oral Kavite) Primer tümör kortikal kemik, dilin derin (ekstrinsik) kasları 
(genioglossus, hyoglossus, palatoglossus, styloglossus), maksiler sinüs ve cilt gibi 
yapıları invaze etmiş  

T4b  Primer tümör mastikatör boşluk, pterigoid plate, kafa tabanı ve internal karotid arter 
  gibi yapıları invaze etmiş                                        

Bölgesel Lenf Düğümleri (N) 

Nx Bölgesel lenf düğümleri değerlendirilemedi 

N0 Bölgesel lenf düğümü metastazı yok 

N1 En büyük boyutu 3 cm veya daha küçük, ipsilateral, tek lenf düğümü metastazı  

N2 En büyük boyutu 3 cm’den büyük ve en fazla 6 cm, ipsilateral, tek lenf düğümü 
metastazı veya En büyük boyutu en fazla 6 cm, ipsilateral, birden çok lenf düğümü 
metastazı veya En büyük boyutu en fazla 6 cm, bilateral ya da kontralateral lenf 
düğümü metastazı  

N2a En büyük boyutu 3 cm’den büyük ve en fazla 6 cm, ipsilateral, tek lenf düğümü 
metastazı 

N2b En büyük boyutu en fazla 6 cm, ipsilateral, birden çok lenf düğümü metastazı 

N2c En büyük boyutu en fazla 6 cm, bilateral ya da kontralateral lenf düğümü metastazı 

N3               En büyük boyutu 6 cm’den büyük lenf düğümü metastazı 

Uzak Metastaz (M) 

Mx Uzak metastaz değerlendirilemedi 

M0 Uzak metastaz yok 

M1 Uzak metastaz mevcut 

Evre Grubu        Histolojik Evre (G) 

Evre 0 Tis N0 M0    Gx Evre değerlendirilemedi 

Evre I T1 N0 M0     G1 İyi diferansiye   

Evre II T2 N0 M0    G2 Orta diferansiye 

Evre III T3 N0 M0  /  T1-3         N1        M0  G3 Az diferansiye 

Evre IV-A T4 N0-1 M0  /  T0-4         N2        M0   

Evre IV-B T0-4 N3 M0     

Evre IV-C  T0-4 N0-3 M1    



 26 

2.1.8. Tedavi 

Oral kanserlerde tedavinin amacı kür sağlamak, fonksiyonları mümkün olduğu 

kadarıyla korumak ve minimal yan etki ile tedaviyi tamamlamaktır. Cerrahi tedavi ve 

radyoterapi en sık kullanılan iki ana tedavi metodudur. Erken evre (Evre I ve II) tümörlü 

hastalar genellikle tek tedavi (cerrahi veya radyoterapi) metoduyla tedavi edilirken ileri 

evre (Evre III ve IV) tümörlü hastalar kombine tedavi (cerrahi ve postoperatif 

radyoterapi) modalitesiyle tedavi edilirler (92). Kemoterapi ise ileri evre kanserlerde bu 

tedavi yöntemlerine yardımcı olarak uygulanabilir (55). 

Tedavi seçeneği belirlenirken hücre tipi ve diferansiyasyon derecesi; primer 

tümörün lokalizasyonu, boyutu ve yayılımı; lenf düğümü tutulumu; kemik invazyon 

varlığı; yeterli cerrahi sınır elde etme olanağı; konuşma-yutma gibi fonksiyonları 

koruma olanağı; hastanın fiziksel ve mental durumu; tüm tedavilerin potansiyel 

komplikasyonlarının değerlendirilmesi; cerrah ve radyoterapistin deneyimi; hastanın 

kişisel tercihi ve uyumu gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır (55). 

Oral kavite kanser cerrahisinde iki hedef bölge vardır: Birincisi tümör bölgesi, 

ikincisi ise bu tümörün metastaz yapma olasılığı yüksek olan boyun bölgesidir (18). 

Oral kavitenin T1 evreli iyi diferansiye karsinomalarında genellikle yalnız 

primer tümöre yönelik tedavi uygulanır. Dil kanserlerinde ise durum biraz farklıdır. Dil 

kanserleri erken evrelerde bile olsalar, hareketli olan dil kasları içinde derinlere 

yayıldıklarından genellikle tespit edilen klinik evrelerinden daha ileri evrede bulunurlar. 

Bu nedenle T1N0M0 klinik evresinde bulunan dil kanserlerinde bile elektif boyun 

diseksiyonu veya bölgesel lenf bezi ışınlaması gereklidir. Oral kavite kanserlerinde 

klinik olarak boyunda lenf düğümü metastazı olmasa bile T1 üzerindeki kanserlerde 

boyunda en az %20 oranında gizli lenf düğümü metastazı bulunmaktadır. Bunların 

eradike edilebilmesi için bölgesel lenf düğümleri de tedavi kapsamına alınır ve cerrahi 

tedavi veya radyoterapi uygulanır (18).  

Tümörün cerrahi sınıra çok yakın olması veya cerrahi sınır pozitifliği, perinöral 

yayılım gibi durumlarda lokal-bölgesel hastalığın kontrolünü artırmak amacıyla cerrahi 

tedaviden 2-4 hafta sonra postoperatif radyoterapi tatbik edilir. Preoperatif radyoterapi 

endikasyon alanının sınırlı olması nedeniyle ender olarak kullanılır. Tanıda fikse ve 

büyük lenfadenopatisi olanlarda, opere edilemeyecek kadar büyük tümörlerde ve cilt 

altına yayılmış bazı ileri evreli tümörlerde endikedir. Radyoterapi ile lenfadenopatiler 
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küçültülerek mobil hale getirildikten ve tümör opere edilebilir duruma getirildikten 4-5 

hafta sonra cerrahi tedavi uygulanır. Ayrıca kür şansı hiç olmayan uzak organ metastazlı 

hastalarda veya radikal tedaviye uygun olmayan çok yaşlı ve çok ileri evreli hastalarda 

palyatif radyoterapi uygulanır (18,92). 

Radyoterapi ve kemoterapinin kombine uygulamaları teorik olarak hem lokal 

hastalık hem de uzak metastazlar üzerine etkinlik sağlama amacına yöneliktir. Her iki 

tedavi yönteminin ayrı ayrı etkinliklerine ilaveten bazı kemoterapi ilaçlarının radyasyon 

etkinliğini arttırıcı özellikleri bulunmaktadır (47). Ayrıca Kawashiri ve ark.’nın (93) 

farelerde yaptıkları bir çalışmada kemoterapinin tümörün küçülmesi dışında invazyon 

ve metastazı engellemede etkili olduğu bildirilmiştir.  

Hücrelerin hastalığa yol açan eksik ya da kusurlu genleri yerine, yeni sağlıklı 

genetik materyalin hedef hücrelere yerleştirilmesi işlemi olan gen terapisi oral kanserler 

de dahil olmak üzere kanser tedavisine yenilikçi bir yaklaşım sunmaktadır. Faz-I 

deneyler baş-boyun bölgesi SHK’de gen terapisinin güvenilirliğini saptamıştır. Faz-II 

çalışmalar kemoterapi veya radyoterapi ile birlikte kombine olarak gen terapisinin 

klinik etkinliğini göstermiştir. Gen terapisinin yardımcı tedavi olarak kullanılmasına 

yönelik Faz-III klinik deneyler ve çalışmalar ise devam etmektedir. Oral kanserlerin 

önlenmesinde ve tedavisinde gen terapisinden yararlanılması için güvenli ve etkili 

yaklaşımların saptanması daha ileri araştırmalarla temin edilmelidir (199).        

Kanserlerin büyüme ve yayılımının, kanser kök hücrelerinin küçük alt 

popülasyonları tarafından yönetildiğine dair kanıtlar artmaktadır. Dolayısıyla kanser 

kök hücrelerini yok etmeye yönelik metodların tedavide başarı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Kanser kök hücre kavramının OSHK ile ilişkisinin aydınlatılması için 

kanser kök hücrelerini tanımaya, karakterize ve izole etmeye yönelik çeşitli metodlarla 

yapılan araştırmalar devam etmektedir (41).      

2.1.9. Prognoz 

Oral kavite kanserleri %25-60 arasında değişen beş yıllık sağ kalım oranları 

göstermektedir (27). Kanser prognozu hastaya, tümöre ve tedaviye bağlı potansiyel pek 

çok faktörün etkisi altındadır (124). 
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Genel olarak kadınlar erkeklere göre daha yüksek sağ kalım oranları 

göstermektedirler (189). Ayrıca zengin gruplarda ve yaşlılara göre gençlerde sağ kalım 

oranları daha yüksektir (162,187).  

Tanıda gecikmenin tümör büyüklüğünü ve yayılımını arttırarak prognozu kötü 

yönde etkileyeceği düşünülmektedir; ancak agresif seyreden tümörlerin semptomlarının 

daha erken ortaya çıkması nedeniyle daha erken fark edilmeleri daha iyi bir prognoza 

sahip olacakları anlamını taşımamaktadır. Tümörün agresif biyolojik davranışı 

prognozu olumsuz yönde etkilemektedir (124). 

Oral kanserin lokalizasyonu önemli bir prognostik faktördür. Kanserin ortaya 

çıktığı bölgenin damarlanması, lenfatik drenajı ve anatomik bariyerleri prognozu etkiler 

(124). Dudak kanserlerinin %85-95 oranında beş yıllık sağ kalım oranlarıyla oral 

kanserler içinde en iyi prognoza sahip olduğu bildirilmiştir (11,79). Dil ve ağız tabanı 

kanserleri ise diğer bölgelere oranla genellikle daha kötü prognoz sergilemektedirler 

(44). 

TNM sınıflaması prognoz ile korelasyon göstermektedir. İleri evre tümörlerin 

(Evre III ve IV) prognozu kötüdür (44). Lo ve ark. (115) evre I-II-III-IV tümörler için 

beş yıllık sağ kalım oranlarını sırasıyla %75; %65,6; %49 ve %30 olarak bildirmişlerdir.  

Tümör kalınlığına ilişkin beş yıllık sağ kalım oranları Gonzalez-Moles ve ark. 

(72) tarafından 3 mm veya daha küçük tümörler için %85,7; 4-7 mm için %58.3 ve 7 

mm’den büyük tümörler için %57 olarak bildirilmiştir.  

Metastazik birikintilerin lenf düğümü kapsülünden makroskobik veya 

mikroskobik olarak dışarı çıkması olarak tanımlanan ekstrakapsüler yayılım yüksek 

lokorejyonel rekürrens ve uzak metastaz oranlarıyla ilişkili önemli bir prognostik 

faktördür ve sağ kalım oranı düşüktür (124,167). 

Histolojik olarak az diferansiye tümörlerin prognozu daha kötüdür (34). 

Perinöral invazyonun tümör diferansiyasyonu, lenf düğümü metastazı ve 

invazyon derinliği ile ilişkili  olması nedeniyle prognoz açısından önemli bir faktördür. 

beş yıllık sağ kalım oranları perinöral invazyon olan hastalarda daha düşüktür (145). 

Mevcut kapillerlerden yeni kan damarlarının oluşumu olarak tanımlanan 

anjiogenez solid tümörlerin büyümesinde ve metastazda önemli rol oynar. Vasküler 

endotel büyüme faktörü (VEGF), izoformları ve reseptörü anjiogenezin  anahtar 
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unsurudur (97,103). VEGF’nin yüksek seviyede olduğu hastalarda prognozun kötü 

olduğu bildirilmiştir (184). 

2.2. Karsinogenez-Kanserin Moleküler Temeli 

Kanserleşme olayında çevresel faktörlerle birlikte genellikle birden fazla gen rol 

oynadığından ötürü kanser gelişimi kompleks ve çok aşamalı bir süreçtir. Kanser 

oluşumunda rol oynayan gen sınıfları onkogenler, tümör supressör genler ve DNA 

onarım genleridir. Bugüne kadar sayısı her geçen gün artan birçok onkogen ve tümör 

supressör gen belirlenmiştir. Bu genlerin kodladığı proteinler ile hücre büyümesi nasıl 

kontrol ediliyorsa onların aktivitelerinde meydana gelen anormallikler de neoplastik 

hastalıklara yol açmaktadır (42,181). 

Kanser oluşum sebepleri arasında protoonkogen olarak isimlendirilen hücre 

bölünmesini (çoğalmasını), farklılaşmasını ve yaşam süresinin kontrolünü düzenleyen 

özel genlerde bazı anomalilerin meydana gelmesi yer almaktadır. Bunlar hücre için çok 

önemli regülatör genlerdir ve pek çoğu normal hücre çoğalmasını kontrol eden sinyal 

iletiminde rol oynayan proteinleri kodlamaktadırlar. Hücrede kritik öneme sahip olan 

protoonkogenler nokta mutasyonlar, delesyonlar, gen “rearrangement”ları ve 

amplifikasyonları ile aktif kanser genleri olan onkogenlere dönüşmekte ve 

kanserleşmede rol oynamaktadırlar (181). Böylece onkogenler yeni bir işlev veya 

aktivite kazanarak otozomal dominant etki gösterirler. Onkogenlerin kodladıkları 

proteinlerin aşırı ekspresyonu ya da aktivite artışı kanser hücresinin denetimsiz aşırı 

çoğalmasına neden olur. Bazı onkogen ürünleri de tümör hücresinin farklılaşmasını 

engeller ya da programlı hücre ölümünü değiştirirler (42). 

Tümör gelişiminde rol oynayan ikinci temel mekanizma tümör supressör 

genlerin inaktivasyonudur. Tümör supressör genler tarafından sentezlenen proteinler 

hücredeki önemli effektör proteinlere bağlanarak bunların işlevini engeller. Supressör 

proteinin sentezlenmemesi veya inaktivasyonu bağlandığı proteinin serbest kalarak 

aktivitesini sürdürmesiyle sonuçlanır. Dolayısıyla hücre çoğalmasını ve tümör 

gelişimini baskılayıcı yönde etki eden tümör supressör genlerde oluşan hasar veya 

delesyonlar nedeniyle genin işlevini yitirmesi sonucunda hücre bölünmesinde 

oynadıkları negatif rol ortadan kalkmakta ve tümör hücrelerinin anormal çoğalması 

meydana gelmektedir. Tümör supressör genler otozomal resessif özellik gösterirler 

(42,181) 
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DNA onarım genleri kanser oluşumunda rol oynayan üçüncü ve en yeni gen 

sınıfını oluşturmaktadır. Genomda oluşan hasarın onarımından sorumlu olan bu 

genlerde meydana gelen “germline” mutasyonlar diğer genlerde mutasyonlara yatkınlığı 

doğurmakta ve gerek onkogenler gerekse tümör supressör genlerdeki mutasyon 

insidansını arttırmaktadırlar. Ailesel kanserlere sebep olduğuna inanılan bu mekanizma 

mutator fenotip olarak adlandırılmaktadır. DNA onarım genlerinde ortaya çıkan 

mutasyonlar giderilmeden biriktiğinden hücre karsinogenez yolunda ilerlemeye başlar. 

Onarım genlerine bağlı kusurlardan kaynaklanan tümörlerde genin iki kopyasının da 

ortadan kalktığı (heterozigotluk kaybı) gözlenir (42,181). 

Onkogen ve tümör supressör genlerde gerçekleşen bozuklukların tanımlanması 

kanser tanısında ve hastaların izlenmesinde moleküler yöntemlerden yararlanma olanağı 

vermiş ve yeni tedavi yaklaşımlarının gündeme gelmesini sağlamıştır. Bu konuda 

bilinenler arttıkça erken tanı ve tedavi yönünde giderek daha başarılı sonuçlar alınacağı 

düşünülmektedir (42). 

2.3. Oksidatif Stres ve Kanser 

Organizmada serbest radikallerin oluşum hızı ile bunların ortadan kaldırılma hızı 

oksidatif denge olarak adlandırılan bir denge içerisindedir. Oksidatif denge sağlandığı 

sürece organizma serbest radikallerden etkilenmemektedir. Bu denge serbest 

radikallerin oluşum hızında artma ya da ortadan kaldırılma hızında düşme gibi 

nedenlerle bozulduğunda oksidatif stres ortaya çıkar ve serbest radikaller hücrelerin 

lipid, protein, karbonhidrat ve DNA gibi tüm önemli bileşiklerine etki ederek 

yapılarının bozulmalarına ve doku hasarına yol açarlar. Serbest radikalleri ortadan 

kaldıran antioksidan savunma sistemleri Şekil 2.5’de görülmektedir (8). 
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Şekil 2.5: Antioksidan Savunma Sistemleri (8) 

 

Hücrede serbest radikallerin oluşumunun artması, ya doğrudan genotoksik etki 

göstererek ya da dolaylı olarak sinyal iletim yollarını değişikliğe uğratıp çok sayıda 

genin ekspresyonunu farklılaştırarak, karsinogenez sürecinde rol oynar. Sinyal 

iletiminde meydana gelen değişimler hücrenin çoğalma ve/veya yaşama işlevlerinin 

kontrolünü ortadan kaldırır. Böylelikle, onkojenik sinyal iletimi tümör gelişimi ile 

invazyon-metastaz sürecinde etkin rol oynamaktadır (49,69,98). 

Hücre membranlarında bulunan doymamış yağ asitlerinin serbest radikaller 

tarafından oksidasyonu sonucu gelişen lipid peroksidasyonunun oral kanserlerdeki rolü 

yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur (121,141,172). Lipid peroksidasyonu sonucu 

oluşan yağda çözünür karsinojenik radikaller, vücuttaki endojen serbest radikal 

temizleyici antioksidan sistemlerden biri olan paraoksonaz (PON) tarafından elimine 

edilirler (8,91,120). 

2.4. Paraoksonaz 

PON gen ailesi, insanlarda 7. kromozomun uzun kolunda q21.3-q22.1 bölgesinde 

lokalize olan ve birbirine komşu oldukları bildirilen üç ayrı PON geninden (PON 1,2,3) 

* * 
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oluşmaktadır. Her üç gen arasında yapısal homoloji bulunmaktadır ve amino asit 

seviyesinde %60, nükleotid seviyesinde %70 benzerlik gösterirler. Bunların içerisinde 

PON-1 geninin uzun yıllardan beri çalışılması nedeniyle PON-1 hakkında bilinenler 

daha fazladır (108).  

İnsan serum PON-1’i 43 kDa molekül ağırlığında 354 aminoasitten oluşan bir 

glikoproteindir. Total ağırlığının %15,8’ini oluşturan üç karbonhidrat zinciri içerir. 

İzoelektrik noktası 5,1’dir. Aminoasit içeriği, yüksek miktarda bulunan lösin dışında bir 

özellik göstermez. Yapısında bulunan üç sistein aminoasidinden 284. pozisyondaki 

serbest iken diğer ikisi (Cys 42-352) arasında disülfit bağı bulunur (Şekil 2.6). Serbest 

sistein substrat tanınması ve bağlanması için gereklidir (13,15,19). 

 

 

Şekil 2.6: PON-1 Proteininin Üç Boyutlu Yapısı (19) 

 

Maksimum PON-1 aktivitesi için kalsiyum gereklidir. Üç boyutlu yapıda β 

tabakaların merkezinde iki adet kalsiyum iyonu bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi 

yapısal kalsiyum olup yapıdan uzaklaştırılması tersinmez denatürasyona neden 

olmaktadır. Diğeri ise katalitik etkinlikte görev alan kalsiyumdur ve bu kalsiyum iyonu 

bir su molekülü ile fosfat iyonunun oksijeni ile etkileşmektedir. PON-1’in organofosfat 

substratlarına karşı hidrolitik aktivitesi kalsiyuma bağımlı iken lipid peroksitlerin 

birikimini önlemede kalsiyumun gerekli olmadığı bildirilmektedir (19). 
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Karaciğerde sentezlenen ve dolaşıma verilen PON-1’in HDL yapısında 

bulunduğu bilinmektedir. PON-1, hidrofobik N-terminal bölgesi aracılığıyla HDL 

lipitlerine kolayca bağlanabilmektedir. PON-1’i bağlayan HDL alt birimleri 

apolipoprotein AI (Apo AI) ve Apo AJ (klusterin) proteinlerini de içerdiğinden Apo AI 

ve Apo J’nin bağlanmada rol oynayabileceği düşünülmektedir (15,19). 

Serum PON-1 aktivitesi yenidoğan ve prematüre infantlarda erişkin düzeyinin 

yarısı kadardır. Erişkin düzeylerine doğumdan bir yıl sonra ulaşılır (19). PON-1 

aktivitesi ile yaş arasındaki ilişkinin incelendiği bir çalışmada ileri yaşlarda PON-1 

aktivitesinin anlamlı derecede azaldığı bildirilmiştir (161). Serumdaki PON düzeyi ve 

aktivitesi bireyler arasında çok değişkendir. Bunun bir nedeni PON geninin kodlama ve 

promotor bölgelerinde çok sayıda polimorfizm göstermesidir. Bir diğer faktör ise 

beslenme şekli ve alışkanlıklardır. Sigara kullanımının PON-1 derişimi ve aktivitesini 

azalttığı ve bu etkisinin geri dönüşümsüz olduğu saptanmıştır. Serum PON-1 düzeyleri 

ayrıca akut faz reaktanları, gebelik, simvastatin tedavisi ve Apo AI metabolizmasını 

etkileyen bozukluklardan etkilenir (13,15,19).  

PON-1’in tanımlanan ilk ve en iyi bilinen fizyolojik fonksiyonu organofosfat 

nörotoksinleri, aromatik karboksilik asit esterleri ve insektisitler gibi toksik organik 

molekülleri hidroliz etme yeteneğidir. Önceleri bu özelliği nedeniyle toksikoloji 

alanında üzerinde çalışılan PON-1 son yıllarda antioksidan etkileri nedeniyle güncellik 

kazanmıştır (19). PON-1’in lipid peroksidasyonu sonucu oluşan yağda çözünür 

karsinojenik radikalleri elimine ederek antioksidan etkiler göstermesine dayalı olarak 

yapılan araştırmalar sonucunda PON-1’in non-Hodgkin lenfoma (45,94), multiple 

myeloma (109), beyin tümörleri (91), gastroözofagal maligniteler (102), over epitelyal 

karsinoma (32,116), prostat (10,170), pankreas (5), mide (6), akciğer (53,107) ve meme 

(70,169) kanserleri ile ilişkili olduğu ortaya konulmuştur. PON-1’in belirlenen diğer bir 

biyolojik fonksiyonu antiaterojenik aktiviteye sahip olmasıdır. Serum PON-1 plazmada 

HDL ile birlikte bulunur ve plazma lipoproteinlerinin oksidasyonunu önlemede rolü 

olduğu düşünülmektedir. Peroksidasyona uğramış olan lipidler bu enzim tarafından 

metabolize edildiğinden lipid peroksitlerin hem HDL’de hem de LDL’de birikimi 

önlenir. PON-1 lipid peroksitlerin yanı sıra hidrojen peroksit üzerine de etkilidir. 

Aterogenez sırasında arter duvarı hücrelerince üretilen majör toksik oksijen metaboliti 

olan hidrojen peroksit oksidatif koşullarda daha potent ürünlere dönüşerek LDL 
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oksidasyonuna neden olur. PON-1’in okside LDL’deki kolesteril linoleat 

hidroperoksitlerini ve hidroksitleri indirgemesi nedeni ile peroksidaz benzeri aktivitesi 

olduğu düşünülmektedir. PON-1 ayrıca lipopolisakkarit inaktivasyonu yolu ile 

bakteriyel endotoksinlere karşı koruma sağlamaktadır (19). 

Epidemiyolojik ve moleküler çalışmalar PON-1 geninde 55. ve 192. 

pozisyonlarda olmak üzere iki genetik polimorfizm olduğunu göstermiştir. 55. 

pozisyondaki polimorfizm lösin(L) yerine metionin(M) geçmesi ile oluşmaktadır (PON-

1-L55M) ve aktivitede önemli bir değişikliğe sebep olmamaktadır. 192. pozisyondaki 

polimorfizm ise glutamin(Q) yerine arginin(R) geçmesi ile oluşmaktadır (PON-1-

Q192R). 192. pozisyonda glutamin bulunan (A Tipi) homozigot bireylerde paraoksonaz 

aktivitesi düşük, arginin bulunan (B Tipi) homozigot bireylerde aktivite yüksek ve 

heterozigot bireylerde ise orta düzeyde aktivite görülmüştür. Her iki izoform Hardy 

Weinberg dengesindedir; böylece üç fenotip ve trimodal dağılım oluşur. En yaygın 

olanı homozigot-AA (QQ), ikincisi heterozigot-AB (QR) ve en az olanı homozigot-BB 

(RR)’dir (13,15,19). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Örneklerin Seçimi ve Tanımı 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurulu’nun 22.11.2006 tarihli ve 

11 sayılı toplantısında onaylanan tez çalışmasına oral skuamöz hücreli karsinoma 

hastaları ve herhangi bir kanser hikayesi bulunmayan kontrol grubu bireyleri dahil 

edilmiş, gönüllü bilgilendirme ve onay formları imzalatılmıştır. 

OSHK hastaları İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene 

Hastalıkları Bilim Dalı ve İstanbul Üniversitesi Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı’nda 

takip edilen 30-82 yaş aralığındaki 31 erkek ve 26 kadın olmak üzere toplam 57 

bireyden, kontrol grubu ise İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne dental 

tedavileri için başvuran 31-79 yaş aralığındaki 25 erkek ve 34 kadın olmak üzere toplam 

59 bireyden oluşmaktadır.  

Tüm gönüllülere ait aile öyküsü, sigara-alkol kullanımı, diyet, oral hijyen ve 

mekanik travma gibi genel anamnez bilgilerinin yanı sıra OSHK hastalarının 

histopatolojik bilgileri hasta takip formuna kaydedilmiştir. OSHK hastaları ayrıca hem 

anatomik lokalizasyonları hem de TNM evreleme sistemi esas alınarak 

sınıflandırılmıştır. 

3.2. Kimyasal Maddeler 

Agaroz (Promega MBG), Amonyum asetat (Sigma A-8920), Amonyum klorür 

(Sigma A-5666), Amonyum sülfat (Sigma A-5132), Asetik asit (Merck K-04134156), 

Borik asit (Sigma B-6768), Brom fenol mavisi (Sigma B-6896), Dietileter (Merck), 

DNA marker (50-100 bp DNA size marker; MBI Fermentas), dNTP seti (MBI 

Fermentas), EDTA (dihidrat) (Merck K-90602121), Etanol (%99 Tekel), Etidyum 

bromür (Sigma E-8751), Hidrojen peroksit (%35 Merck K-22035097), Hidroklorik asit 

(% 37 Merck K-13190114), Metaphor agaroz (FMC 50182), Mineral yağ (Sigma M-

5904), Paraokson (Sigma: D-9286), Potasyum bikarbonat (Merck K-126223552), 

Potasyum hidroksit (Sigma P-1767), Potasyumdihidrojenfosfat (Merck A-741071), 

Primer dizileri (MBI Fermentas), Proteinaz K (Merck), Restriksiyon enzimleri (NlaIII 

(Hsp92II), AlwI (BspPI); MBI Fermentas), Sodyum dodesil (lauryl) sulfat (Sigma L-

5750), Sodyum hidroksit (Merck C-754962), Sodyum klorür (Carlo Erba 368257), 
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Sodyumbisülfit (Sigma S-9631), Taq polimeraz (Promega), Trizma baz (Sigma T-

1503), Xylene cyanol (Sigma X-4126), Xylene orange (Sigma X-0127).  

3.2.1. Kullanılan Primerler 

PON 192 gen bölgesi için kullanılan primer dizileri: 

5'-TAT TGT TGC TGT GGG ACC TGA G-3' 

5'-CAC GCT AAA CCC AAA TAC ATC TC-3' 

PON 55 gen bölgesi için kullanılan primer dizileri: 

5'-GAA GAG TGA TGT ATA GCC CCA G-3' 

5'-TTT AAT CCA GAG CTA ATG AAA GCC -3' 

3.3. Cihazlar 

Bioer PCR Cihazı, Otoklav, Etüv, Hot Plate, Dijital Görüntüleme Sistemi, 

Elektroforez için Güç Kaynağı (E-C Apparatus Corporation), Hassas Terazi (Scaltec), 

Gel Logic 100 Görüntüleme Sistemi, Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı (Elektromag), 

Mikrodalga Fırın (Philco), Mikrosantrifüj (TDX), pH metre (Hanna), Pipet Takımı 

(Eppendorf), Falkon Santrifüj (Hettich), Spektrofotometre (Biochrom-S2100 diode 

array spectrophotometer), Su Banyosu (Elektromag), Elektroforez Sistemi (E-C 350 

MIDICELL) 

3.4. Çözeltiler 

3.4.1. DNA İzolasyonunda Kullanılan Çözeltiler 

3.4.1.1. Eritrosit Parçalama Tamponu 

8,74 gram Amonyum klorür, 1 gram Potasyum bikarbonat, 200 µl 0,5 molarlık 

Etilen diamine tetra asetat (EDTA)’ın tartımları yapılarak erlen içine alındı. 900 

mililitre ddH20 eklendi ve çözeltinin pH'sı bir normal sodyum hidroksit çözeltisi ile 

7,4'e ayarlandı. Daha sonra balon joje içine alınarak bir litreye tamamlandı. Çözelti ısıya 

dayanıklı cam şişelere aktarılarak 120ºC'de 15 dakika otoklavda sterilize edildikten 

sonra +4ºC'de saklanmıştır. 

3.4.1.2. 0,5 M Disodium Etilen Diamin Tetra Asetat (EDTA) (pH: 8,0) 

186,1 gram Etilen diamin tetra asetat (EDTA) tartılarak beher içine alındı ve 800 

ml ddH2O eklendikten sonra manyetik karıştırıcı yardımıyla çözündürüldü ve pH'sı 
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sodyum hidroksid çözeltisi ile 8,0'e ayarlanarak ddH2O ile 1 litreye tamamlandı. Çözelti 

120ºC'de 15 dakika otoklavlanarak sterilize edildi. 

3.4.1.3. 4 Molar Sodyum Klorür (NaCl) 

233,6 gram Sodyum klorür tartılarak erlene alındı. Üzerine 800 mililitre ddH2O 

ilave edildikten sonra manyetik karıştırıcı yardımıyla iyice çözündürüldü. Balon jojeye 

aktarılarak 1 litreye tamamlandı. Hazırlanan çözelti 120ºC'de 15 dakika otoklavlanarak 

sterilize edildi. 

3.4.1.4. Lökositleri Parçalama Tamponu 

25 mililitre 4 molar sodyum klorür ve 50 mililitre 0,5 molar 50 mililitre Etilen 

diamin tetra asetat (EDTA) direkt balon jojeye aktarılarak 1 litreye tamamlandı. Çözelti 

120ºC'de 15 dakika otoklavlanarak sterilize edildikten sonra oda ısısında saklandı. 

3.4.1.5. 1 Molar Tris tamponu (stok) 

121,1 gram Tris baz tartılarak bir behere alındı. Üzerine 42 mikrolitre 

hidroklorik asit ile yaklaşık 800 mililitre ddH2O eklenerek manyetik karıştırıcı 

yardımıyla iyice çözündürüldü. Daha sonra balon jojeye aktarıldı ve 1 litreye 

tamamlandı. Çözelti 120ºC'de 15 dakika otoklavlanarak sterilize edildikten sonra 

kullanılmıştır. 

3.4.1.6. 9,5 Molar Amonyum asetat 

73,22 gram amonyum asetat tartılarak beher içine alındı. Üzerine 80 mililitre 

ddH2O eklenerek manyetik karıştırıcıda çözündürüldü. Balon jojeye aktarıldı ve ddH2O 

ile 100 mililitreye tamamlandı. 0,22 mikronluk filtreden geçirilerek sterilize edildi ve 

+4ºC'de saklandı. 

3.4.1.7. %10’luk Sodyum dodesil sülfat (SDS) 

10 gram sodyum dodesil sülfat tartıldı. SDS tozlarını kaldırmamaya dikkat 

ederek beher içine alındı ve üzerine 80 mililitre ddH2O eklendi. Manyetik karıştırıcı 

yardımı ile çözündürüldü ve pH’sı 7,2’ye ayarlandı. 0,22 mikronluk filtreden geçirilerek 

sterilize edildi ve oda ısısında saklandı. 
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3.4.1.8. Proteinaz K (20 mg/ml) 

20 miligram proteinaz K tartılarak steril bir gode içinde steril ddH2O ile 1 

militreye tamamlandı. -20ºC’de saklandı. 

3.4.2. Agaroz Jel Elektroforezi’nde Kullanılan Çözeltiler 

3.4.2.1. Etidyum Bromür(10 mg/ml) 

10 gram etidyum bromür tartılarak steril ddH2O ile 10 militreye tamamlandı. 

3.4.2.2. Agaroz Jel Yükleme Tamponu (5x) 

20 gram Ficoll 400, 1 gram SDS, 0,2 mililitre 0,5 molarlık Etilen diamin tetra 

asetat, 1 mililitre 1 molarlık Tris (pH 8,0), 200 miligram Brom fenol mavisi, 200 

miligram Xylen cyanol tartılarak steril ddH2O ile 100 mililitreye tamamlandı. Oda 

ısısında saklandı. 

3.4.2.3. 50x Tris - Asetik asit - Etilen diamin tetra asetat (TAE) Tamponu 

242 gram Tris baz tartılarak bir behere alındı. Üzerine 57,1 mililitre Glasiyal 

asetik asit ve 100 ml 0,5 molarlık Etilen diamin tetra asetat ve 800 mililitre ddH2O ilave 

edilerek manyetik karıştırıcıda çözündürüldü. Balon jojeye aktarılarak 1 litreye 

tamamlandı. 120ºC’de 15 dakika otoklavlanarak sterilize edildi ve oda ısısında saklandı. 

3.4.2.4. 5x Tris-Borik asit-Etilen diamin tetra asetat (TBE) Tamponu 

54 gram Tris baz ve 27,5 gram Borik asit tartılarak beher içine aktarıldı. Üzerine 

20 mililitre 0,5 molarlık EDTA (pH’sı 8.0) ve 800 ml ddH2O ilave edilerek manyetik 

karıştırıcıda çözündürüldü. Çözelti balon jojeye aktarılarak 1 litreye tamamlandı ve 

120ºC’de 15 dakika otoklavlanarak sterilize edildi. Hazırlanan çözelti oda ısısında 

saklandı. 

3.5. Yöntem 

3.5.1. Kan Örneklerinin Alınması 

Paraoksonaz gen polimorfizmlerinin tayini amacıyla steril EDTA’lı tüplere 

alınan periferik kan örnekleri DNA izolasyonu için, en geç bir gün içinde çalışmak 

üzere oda ısısında saklanmıştır. Serum paraoksanaz aktivite tayini amacıyla steril kuru 

tüplere alınan periferik kan örnekleri ise 3000 rpm’de 10 dakika santrifüj edilerek 

serumları ayrılmıştır. Serum örnekleri analizleri yapılana kadar -20 oC’de saklanmıştır. 
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3.5.2. DNA İzolasyonu 

10 ml periferik kan örneği steril EDTA’lı tüplere alındıktan sonra çalışma için 

falkon tüpüne aktarıldı. Üzerine 1:3 oranında (30ml) eritrosit parçalama çözeltisi 

eklenerek karıştırıldı ve +4ºC’de 15 dakika bekletildi. +4ºC’den çıkarılan örneklerin 

1500 rpm’de 10 dakika santrifüj edilerek süpernatant kısımları atıldı ve pelletleri 

tamamen süspanse edilerek üzerlerine tekrar 15-20 ml eritrosit parçalama çözeltisi 

eklendi. Örnekler +4ºC’de 15 dakika bekletildikten sonra 1500 rpm’de 10 dakika 

santrifüj edildi ve süpernatantları atılarak pelletleri süspanse edildi. Süspanse olan pellet 

üzerine 500 µl %10’luk SDS 50µl proteinaz K (20 mg/ml) ve 9,4 ml lökosit parçalama 

çözeltisi eklenerek 56ºC su banyosunda 1 gece inkübe edildi. İnkübasyon sonrası her 1 

ml örnek başına 0,37 ml 9,5 M ‘lık amonyum asetat çözeltisi eklendikten sonra yavaşça 

karıştırıldı ve 3000 rpm’de 25 dakika santrifüj edilerek proteinler çöktürüldü. Santrifüj 

sonrası süpernatant kısmı temiz bir falkona aktarılarak üzerine 1:2 oranında %99’luk 

absolü alkol eklendi ve böylece DNA’nın presipitasyonu sağlandı. Yoğunlaşan 

DNA’nın alkol yüzeyine çıkması beklendi ve DNA steril bir mikropipet ucuyla alındı. 

DNA %70’lik alkolde yıkanarak ve korunmak üzere Tris-EDTA çözeltisi içinde 

çözündürüldü. DNA örnekleri +4ºC’de muhafaza edildi (130). 

3.5.3. DNA Saflık Tayini 

DNA örnekleri Tris-EDTA çözeltisi ile 1/100 oranında sulandırıldı. 260 nm’de 

DNA’nın ve 280 nm’de RNA ve proteinin vermiş olduğu absorbans Tris EDTA 

çözeltisi ile spektrofotometre sıfırlanarak ölçüldü.  

260 nm’de okunan absorbans / 280 nm’de okunan absorbans oranından DNA 

saflığı saptandı. O.D.260 / O.D.280 oranı 1,7-1,8 olan DNA’lar temiz olarak kabul edildi. 

Bu oranın altında bir değere sahip olan DNA’lara temizleme işlemi uygulandı. 

3.5.4. DNA Konsantrasyonlarının Hesaplanması 

Çift iplikli DNA’nın 260 nm’de vermiş olduğu 1 absorbans 50 µg/ml (50 ng/µl)’ 

dir. Bu temel bilgiden faydalanarak DNA formülü aşağıdaki formüle göre hesaplandı 

(152): 

DNA Konsantrasyonu (ng/µl ): Sulandırma katsayısı (100) x A260 x 50.   
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3.5.5. PCR ile Paraoksonaz-1 (PON1) 192 Gen Polimorfizmlerinin Saptanması 

Genomik DNA örneklerinde PON 192 lokusuna ait alleller polimeraz zincir 

reaksiyonu (PCR) ile çoğaltıldı. DNA örneklerinin her birinin amplifikasyonu için 

toplam 25 µl’lik PCR karışımı hazırlandı. Bu PCR karışımı 100-200 ng DNA, her bir 

primerden 0,5 µl, 0,2 mM dNTP, 1,5 mM MgCl2 ve 1,0 U Taq DNA Polimeraz olacak 

şekilde hazırlandı. Amplifikasyon reaksiyonları Mini Thermal Cycler’da aşağıda 

belirtilen şekilde gerçekleştirildi. 

PON1 192 polimorfimine ait amplifikasyon koşulu: 

94ºC de 5 dakika başlangıç denatürasyonu, 

95ºC de 1 dakika denatürasyon, 

60ºC de 1 dakika bağlanma, 

72ºC de 1 dakika uzama olmak üzere 35 döngüden oluşan bir PCR programı kullanıldı. 

PCR ürünleri AlwI (BspPI) restriksiyon endonükleaz ile kesilmiş ve % 2’lik agaroz jel 

elektroforezine tabi tutulmuştur. DNA fragmanları etidyum bromid ile boyandıktan 

sonra UV altında görüntülenip genotipleme yapılmıştır. A alleli 99 bp, B alleli 66 ve 33 

bp’de bant vermektedir (3). 

3.5.6. PCR ile Paraoksonaz-1 (PON1) 55 Gen Polimorfizmlerinin Saptanması 

Bireylere ait genomik DNA örneklerinde PON 55 lokusuna ait alleller polimeraz 

zincirleme reaksiyonu (PCR) ile çoğaltıldı. PCR karışımı 100-200 ng DNA, her bir 

primerden 0,5 µl, 0,1 mM dNTP, 1,5 mM MgCl2 ve 1,0 U Taq DNA Polimeraz olacak 

şekilde hazırlandı. Amplifikasyon reaksiyonları Mini Thermal Cycler’da aşağıda 

belirtilen şekilde gerçekleştirildi. 

PON1 55 polimorfimine ait amplifikasyon koşulu: 

94ºC de 2 dakika başlangıç denatürasyonu, 

94ºC de 1 dakika denatürasyon, 

60ºC de 1 dakika bağlanma, 

72ºC de 1 dakika uzama olmak üzere 35 döngüden oluşan bir PCR programı kullanıldı. 

PCR ile çoğaltılan PON 55 lokusuna ait fragman NlaIII (Hsp92II) restriksiyon 

endonükleaz ile kesilmiş ve daha sonra % 2 lik agaroz jel elektroforezine tabi 

tutulmuştur. DNA fragmanları etidyum bromid ile boyandıktan sonra UV altında 
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görüntülenip ve genotipleme yapılmıştır. L aleli 170 bp, M alleli 126 ve 44 bp’de bant 

vermektedir (83). 

3.5.7. Serumda Paraoksonaz Aktivitesi Tayini 

Paraoksonaz aktivitesini ölçmek için; 40 ul seruma 0,132 M Tris-HCl, pH:8,5, 

1,32 mM CaCl2 ve 2,76 NaCl içeren çözeltiden 760 ul eklendi. Üzerine 37ºC de 200 ul 

6 mM taze hazırlanmış paraokson substrat solusyonu eklenerek p-nitrofenol oluşum hızı 

405 nm’de spektrofotometrede ölçülmesiyle tayin edilmiştir. Paraoksonaz aktivitesi 

ekstinksiyon katsayısı olan 18,05×103 sayısından yararlanılarak hesaplanarak sonuçlar 

U/ml olarak belirtilmiştir (68). 

3.5.8. Sonuçların Değerlendirilmesinde Kullanılan İstatistiksel Yöntemler 

Bu çalışmanın istatistiksel analizinde SPSS 13.0 paket programı kullanılarak 

yapılmıştır. İstatistiksel anlamlılık sınırı p<0.05 olarak alınmıştır. Genotip ve allelerin 

görülme sıklığının gruplar arası farklılıklarının değerlendirilmesinde Ki kare ve Fisher 

testi kullanılmıştır. Genotip ve allellerin aktivite üzerindeki etkilerinin belirlenmesi için 

Student’s t-testi ve Annova kullanılmıştır.  
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4. BULGULAR 

Çalışmamıza katılan oral skuamöz hücreli karsinoma (OSHK) hastalarından ve 

herhangi bir kanser hikayesi bulunmayan kontrol grubu bireylerinden alınan periferik 

kan örneklerinde PON 55 ve PON 192 gen polimorfizmleri ve serum paraoksanaz 

aktivitesi düzeyleri incelenmiştir.  

Çalışmamıza dahil edilen ve yaşları 30-82 arasında değişen 57 OSHK olgusunun 

26’sı (%45,6) kadın, 31’i (%54,4) erkek olup ortalama yaş 57,75±12,85; yaşları 31-79 

arasında değişen 59 kontrol grubu olgusunun ise 34’ü (%57,6) kadın, 25’i (%42,4) 

erkek olup ortalama yaş 57,41±12,52 olarak hesaplanmıştır. Hasta ve kontrol grupları 

yaş bakımından karşılaştırıldığında anlamlı fark gözlenmemiştir (p>0.05). OSHK 

olgularının 52’si (% 91,2) 40 yaşın üzerindedir. 

Hasta ve kontrol grupları arasında sigara kullanımı açısından herhangi bir 

anlamlı fark gözlenmezken (p>0.05), hasta grubunda 20 adet üzeri sigara kullanımı 2,42 

kat (p: 0,149; χ2: 2,07; OR: 2,42; % 95 CI: 0,716-8,183), 20 yıl üzeri sigara kullanımı 

ise 2,30 kat (p: 0,118;  χ2: 2,44; OR: 2,30, %95 CI: 0.802-6,610) yüksek olarak 

bulunmuştur. Hasta ve kontrol gruplarının sigara kullanım alışkanlıkları, miktarları ve 

süreleri Tablo 4.1’de görülmektedir. 

 

Tablo 4.1: Hasta ve kontrol gruplarının sigara kullanım alışkanlıkları, miktarları, süreleri 

  Hasta Kontrol 

yok 26 (% 45,6) 32 (%54,2) 
Sigara Kullanımı  

var 31 (% 54,4) 27 (% 45,8) 

< 20 adet / gün 20 (% 64,5) 22 (%81,5) Günde 
Kullanılan 
Sigara Miktarı > 20 adet / gün 11 (% 35,5) 5 (% 18,5) 

< 20 yıl 12 (%38,7) 16 (%59,3) Sigara Kullanım 
Süresi 

> 20 yıl 19 (%61,3) 11 (%40,7) 
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Hasta grubunun sigara kümülatif doz ortalaması (paket x yıl) 19,21±3,36; 

kontrol grubu olgularının ise 8,67±1,90 olarak hesaplanmış ve hasta grubunda 

istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir (p: 

0,008). Hasta ve kontrol gruplarının kümülatif doz miktarlarına göre dağılımında  ise 

her üç doz sınırında da hastalık gelişme riski istatistiksel olarak anlamlı derecede 

yüksek bulunmuştur (Tablo 4.2). 

 

Tablo 4.2: Hasta ve kontrol gruplarının sigara kümülatif doz miktarlarına göre dağılımı 

Kümülatif Doz      
(paket x yıl) 

Hasta Kontrol OR(%CI) P 

< 20 35(%61,4) 49(%83,1) 

> 20 22(%38,6) 10(%16,9) 
3.08 (1.29-7.30) 

 

0,009 

 

< 30 37(%64,9) 50(%84,7) 

> 30 20(%35,1) 9(%15,3) 
3,03 (1,22-7,34) 0,014 

< 40 44(%77,2) 54(%91,5) 

> 40 13(%22,8) 5(%8,5) 
3,19(1,05-9,63) 0,03 

 

Hasta ve kontrol grupları alkol kullanımı açısından karşılaştırıldığında hasta 

grubunda alkol kullanımı istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı düzeyde yüksek 

bulunmuştur (p: 0.005; Fisher's Exact Test; OR: 5,51; % 95 CI: 1,47-20,56). Her iki 

grup arasında kullanılan alkol miktarı açısından anlamlı bir fark gözlenmezken 

(p>0.05), hasta grubunda 20 yıl üzeri alkol kullanımı 4,5 kat (p: 0,304; Fisher's Exact 

Test; OR: 4,5; % 95 CI: 0,310-65,229) yüksek olarak saptanmıştır. Hasta ve kontrol 

gruplarının alkol kullanım alışkanlıkları, miktarları ve süreleri Tablo 4.3’de 

görülmektedir. 
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Tablo 4.3: Hasta ve kontrol gruplarının alkol kullanım alışkanlıkları, miktarları, süreleri 

  Hasta Kontrol 

yok  44 (% 77,2) 56 (% 94,9) 
Alkol Kullanımı 

var  13 (% 22,8) 3 (% 5,1) 

< 3 duble / gün 4 (%30,8) 1 (% 33,3) Günde Kullanılan 
Alkol Miktarı 

> 3 duble / gün 9 (%69,2) 2 (%66,7) 

< 20 yıl 4 (%30,8) 2 (%66,7) Alkol Kullanım 
Süresi 

> 20 yıl 9 (%69,2) 1 (%33,3) 

 

Hasta ve kontrol gruplarının beslenme alışkanlıkları karşılaştırıldığında (Tablo 

4.4) kontrol grubuna oranla hasta grubunda fast food ağırlıklı beslenme tipi istatistiksel 

olarak ileri derecede anlamlı düzeyde yüksek bulunmakla birlikte (p: 0,006; Fisher's 

Exact Test; OR:1.14; % 95 CI: 1.03-1.25) sebze-meyve ağırlıklı beslenme tipi ise ileri 

derecede anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (p: 0,000; χ 2: 13,14; OR: 3,45; % 95 CI: 

1,62-7,34). 

 

Tablo 4.4: Hasta ve kontrol gruplarının beslenme alışkanlıkları 

  Hasta Kontrol 

yok  50 (% 87,7) 34 (% 57,6) Sebze – Meyve 
Ağırlıklı Beslenme 

var  7 (% 12,3) 25 (% 42,4) 

yok  50 (% 87,7) 59 (% 100,0) Fast Food Ağırlıklı 
Beslenme 

var  7 (% 12,3) 0 (% 0,0) 

             

Hasta ve kontrol gruplarının ağız bakımı alışkanlıkları karşılaştırıldığında (Tablo 

4.5) günde en az bir kez diş fırçalama alışkanlığının mevcut olması kontrol grubunda 

istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p: 0,001; χ 2: 

11,15; OR: 1,8; % 95 CI: 1,245-2,603).  
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Tablo 4.5: Hasta ve kontrol gruplarının ağız bakımı alışkanlıkları 

 Hasta Kontrol 

Düzenli diş fırçalama alışkanlığı yok 35 (% 61,4) 18 (% 30,5) 

Günde en az bir kez diş fıçalama var 22 (% 38,6) 41 (69,5) 

 

Hasta ve kontrol grupları oral kavitede mekanik travma varlığı açısından 

karşılaştırıldığında (Tablo 4.6) hasta grubunda mekanik travma 2,29 kat yüksek olarak 

bulunmuştur (p: 0,037; χ 2: 4,36; OR: 2,29; % 95 CI: 1,045-5,027).  

 

Tablo 4.6: Hasta ve kontrol gruplarının mekanik travma açısından karşılaştırılması 

 Hasta Kontrol 

Mekanik travma yok 32 (% 56,1) 44 (% 74,6) 

Mekanik travma var 25 (% 43,9) 15 (% 25,4) 

 

Hasta ve kontrol gruplarının ailede kanser hikayesi değerlendirildiğinde her iki 

grup arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir (p>0.05). 

Oral skuamöz hücreli karsinoma hastalarının lokalizasyonlarına göre dağılımı 

incelendiğinde olguların 30’u (% 52,6) dil, 8’i (% 14,0) gingiva-alveol kreti, 7’si (% 

12,3) ağız tabanı, 5’i (% 8,8) retromolar trigon, 3’ü (% 5,3) dudak, 2’si (% 3,5) sert 

damak ve 2’si (% 3,5) yanak bölgesi yerleşimlidir (Şekil 4.1).  
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Şekil 4.1: Hasta grubunun lokalizasyonlarına göre dağılımı 

 

TNM evreleme sistemine göre sınıflandırılan OSHK olgularının 14’ü (% 24,6) 

Evre-1, 10’u (% 17,5) Evre-2, 13’ü (% 22,8) Evre-3 ve 20’si (% 35,1) Evre-4 olarak 

değerlendirildi (Şekil 4.2).       

 

 

Şekil 4.2: Hasta grubunun TNM evreleme sistemine göre dağılımı 

 

(%) 

(%) 
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Sigara kullanımının evrelere göre dağılımı Tablo 4.7’de görülmektedir. Sigara 

kullanan OSHK olgularında ileri evre olasılığı (Evre III - IV) 2,45 kat yüksek 

bulunmuştur (p: 0,100; OR: 2,45; % 95 CI: 0,83-7,198).  

 

Tablo 4.7: Hasta grubunda sigara kullanımının evrelere göre dağılımı 

 Evre I - II Evre III - IV 

Sigara kullanımı yok (n=26) 14 (% 53,8) 12 (% 46,2) 

Sigara kullanımı var (n=31) 10 (% 32,3) 21 (% 67,7) 

 

Histolojik olarak OSHK olgularının 19’u (% 33,3) iyi diferansiye, 31’i (% 54,4) 

orta diferansiye ve 7’si (% 12,3) az diferansiyedir (Şekil 4.3).    

 

 

Şekil 4.3: Hasta grubunun histolojik diferansiyasyonuna göre dağılımı 

 

Sigara kullanımı ve histolojik diferansiyasyon ilişkisi Tablo 4.8’de 

görülmektedir. Sigara kullanan OSHK olgularında orta ve az diferansiyasyon 1,5 kat 

yüksek bulunmuştur (p: 0,452; OR: 1,52; % 95 CI: 0,505-4,62). 

 

 

(%) 
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Tablo 4.8: Hasta grubunda sigara kullanımının diferansiyasyona göre dağılımı 

 İyi Diferansiye Orta ve Az Diferansiye 

Sigara kullanımı yok (n=26) 10 (% 38,5) 16 (% 61,5) 

Sigara kullanımı var (n=31) 9 (% 29,0) 22 (% 71,0) 

 

Çalışmamızda yer alan 55 hasta ve 54 kontrol grubu bireylerine ait PON 55 

genotip ve allel dağılımları Tablo 4.9’da görülmektedir. Her iki grup arasında genotip 

dağılımı, L ve M taşıma açısından istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir 

(p>0.05). 

 

Tablo 4.9: Hasta ve kontrol gruplarına ait PON 55 genotip ve allel dağılımları 

 Hasta (n=55) Kontrol (n=54) 

LL 33 (% 60,0) 33 (% 61,1) 

MM 0 (% 0,0) 2 (% 3,7) 

LM 22 (% 40,0) 19 (% 35,2) 

L +   55 (% 100,0) 52 (% 96,3) 

L - 0 (% 0,0) 2 (% 3,7) 

M +   22 (% 40,0) 21 (% 38,9) 

M -   33 (% 60,0) 33 (% 61,1) 
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Şekil 4.4’te PON 55 genotiplerine ait agaroz jel görüntüleri izlenmektedir. 

 

     LM           LL           LM         MM      

 

Şekil 4.4: PON 55 genotiplerine ait agaroz jel görüntüleri 

PCR ürünleri NlaIII (Hsp92II) restriksiyon endonükleaz ile kesilmiş ve daha sonra %2’lik agaroz jel elektroforezine 
tabi tutulmuştur. L alleli 170 bp, M alleli 126 ve 44 bp’de bant vermektedir. 

 

Çalışmamızda yer alan 52 hasta ve 51 kontrol grubu bireylerine ait PON 192 

genotip ve allel dağılımları Tablo 4.10’da görülmektedir. Her iki grup arasında genotip 

dağılımı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmezken (p>0.05), hasta 

grubunda B alleli taşıyan bireyler kontrol grubuna oranla anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur (p: 0,038; χ 2: 4,28; OR: 2,30; % 95 CI: 1,039-5,088).  

 

Tablo 4.10: Hasta ve kontrol gruplarına ait PON 192 genotip ve allel dağılımları 

 Hasta (n=52) Kontrol (n=51) 

AA 18 (% 34,6) 28 (% 54,9) 

BB 2 (% 3,8) 0 (% 0,0) 

AB 32 (% 61,5) 23 (% 45,1) 

A +  50 (% 96,2) 51 (% 100,0) 

A -  2 (% 3,8) 0 (% 0,0) 

B +  34 (% 65,4) 23 (% 45,1) 

B - 18 (% 34,6) 28 (%54,9) 

 

44 bp 

170 bp  

126 bp 
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Şekil 4.5’te PON 192 genotiplerine ait agaroz jel görüntüleri izlenmektedir.  

 

    BB      AA     BB      AA     AB      AB  

 

Şekil 4.5: PON 192 genotiplerine ait agaroz jel görüntüleri 

PCR ürünleri AlwI (BspPI) restriksiyon endonükleaz ile kesilmiş ve daha sonra %2’lik agaroz jel elektroforezine tabi 
tutulmuştur. A alleli 99 bp, B alleli 66 ve 33 bp’de bant vermektedir. 

 

Hasta (n=56) ve kontrol (n=55) gruplarının ortalama serum paraoksonaz aktivite 

değerleri karşılaştırıldığında (Şekil 4.6), hasta grubunda serum PON aktivitesi 

ortalaması istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (p: 

0,000). 

 

 

Şekil 4.6: Hasta ve kontrol gruplarına ait serum PON aktivitesi ortalamaları 

Şekildeki veriler X±SE olarak verilmiştir. İstatistiksel değerlendirme student t-testi ile yapılmıştır. 

U / ml 

99 bp 

66 bp 

33 bp 
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PON 55 genotip dağılımlarına göre ortalama serum paraoksonaz aktivite 

değerleri hasta grubunda LL: 49,30±9,85; LM: 54,69±14,94 ve kontrol grubunda LL: 

127,98±11,92; MM: 194,45±73,95; LM: 143,39±18,66 olarak hesaplanmıştır (Şekil 

4.7). Hasta grubunda LL (p: 0.000) ve LM (p:0,001) genotipli bireylerde serum PON 

aktivitesi ortalaması kontrol grubuna oranla istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı 

düzeyde düşük bulunmuştur. Hasta grubunda MM genotipli birey bulunmadığından 

değerlendirme yapılamamıştır. 

 

 

 

Şekil 4.7: Hasta ve kontrol gruplarının PON 55 genotip dağılımlarına göre serum PON 
aktivitesi ortalamaları 

Şekildeki veriler X±SE olarak verilmiştir. İstatistiksel değerlendirme One way ANOVA ve student t-testi ile 
yapılmıştır. 

 

Hasta ve kontrol gruplarının PON 192 genotip dağılımlarına göre ortalama 

serum paraoksonaz aktivite değerleri hasta grubunda AA: 54,72±15,08; BB: 

86,35±0,48; AB: 51,74±11,43 ve kontrol grubunda AA: 121,84±12,26; AB: 

157,68±17,42 olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.8). Hasta grubunda AA (p: 0.001) ve AB 

(p: 0,000) genotipli bireylerde serum PON aktivitesi ortalaması kontrol grubuna oranla 

istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur. Kontrol grubunda 

BB genotipli birey bulunmadığından değerlendirme yapılamamıştır. 

 

 

U / ml 



 52 

 

Şekil 4.8: Hasta ve kontrol gruplarının PON 192 genotip dağılımlarına göre serum PON 
aktivitesi ortalamaları 

Şekildeki veriler X±SE olarak verilmiştir. İstatistiksel değerlendirme One way ANOVA ve student t-testi ile 
yapılmıştır. 

        

Hasta ve kontrol gruplarının cinsiyete göre PON 55 genotip dağılımları 

incelendiğinde (Tablo 4.11), hasta ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark gözlenmemiştir (p>0,05). 

 

Tablo 4.11: Hasta ve kontrol gruplarının cinsiyete göre PON 55 genotip dağılımları 

 Hasta (n=55) Kontrol (n=54) 

 Kadın (n=25) Erkek (n=30) Kadın (n=33) Erkek (n=21) 

LL 15 (% 60) 18 (% 60) 20 (% 60,6) 13 (% 61,9) 

MM 0 (% 0,0) 0 (% 0,0) 2 (% 6,1) 0 (% 0,0) 

LM 10 (% 40) 12 (% 40) 11 (% 33,3) 8 (% 38,1) 

L + 25 (% 100) 30 (% 100) 31 (% 93,9) 21 (% 100,0) 

L - 0 (% 0,0) 0 (% 0,0) 2 (% 6,1) 0 (% 0,0) 

M + 10 (% 40) 12 (% 40) 13 (% 39,4) 8 (% 38,1) 

M - 15 (% 60) 18 (% 60) 20 (% 60,6) 13 (% 61,9) 

U / ml 
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Hasta ve kontrol gruplarının cinsiyete göre PON 192 genotip dağılımları 

incelendiğinde (Tablo 4.12), kadınlarda B alleli taşıyan bireyler hasta grubunda kontrol 

grubuna oranla istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p: 0,02; χ2: 

5,40; OR: 3,89; % 95 CI: 1,20-12,60).  

 

Tablo 4.12: Hasta ve kontrol gruplarının cinsiyete göre PON 192 genotip dağılımları 

 Hasta (n=52) Kontrol (n=51) 

 Kadın (n=22) Erkek (n=30) Kadın (n=32) Erkek (n=19) 

AA 6 (% 27,3) 12 (% 40) 19 (% 59,4) 9 (% 47,4) 

BB 1 (% 4,5) 1 (% 3,3) 0 (% 0,0) 0(% 0,0) 

AB 15 (% 68,2) 17 (% 56,7) 13 (% 40,6) 10 (% 52,6) 

A + 21 (% 95,5) 29 (% 96,7) 32 (% 100,0) 19 (100,0) 

A - 1 (% 4,5) 1 (% 3,3) 0 (% 0,0)  0 (% 0,0) 

B + 16 (% 72,7) 18 (% 60,0) 13 (% 40,6) 10 (% 52,6) 

B - 6 (% 27,3) 12 (% 40) 19 (% 59,4) 9 (% 47,4) 

 

Serum PON aktivitesi ortalaması hasta grubunda kadınlarda 

41,84±9,23/erkeklerde 64,31±13,86 olarak; kontrol grubunda kadınlarda 

134,76±12,10/erkeklerde 147,95±17,16 olarak hesaplanmıştır. Her iki grup da kendi 

içinde cinsiyete göre serum PON aktivitesi ortalaması açısından karşılaştırıldığında 

aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmezken (p>0,05), hem kadın hem 

de erkek bireylerde serum PON aktivitesi ortalaması hasta grubunda kontrol grubuna 

oranla istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (p: 0,000). 

Hasta ve kontrol gruplarının yaşa göre genotip dağılımları karşılaştırıldığında 

(Tablo 4.13), B alleli taşıyan bireyler 40 yaş ve altı hasta grubunda kontrol grubuna 

oranla istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p: 0,039; χ2: 4,27; OR: 

2,32; % 95 CI: 1,03-5,46). Ayrıca M alleli taşıyan bireyler 40 yaş üzeri hasta grubunda 

kontrol grubuna oranla 2 kat yüksek bulunmuştur (p: 0,635 ; χ2:0,225 ; OR: 2,0; % 95 

CI: 0,11-35,80). 
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Tablo 4.13: Hasta ve kontrol gruplarının yaşa göre genotip dağılımları 

  Hasta Kontrol OR (95% CI) 

M- 30 (% 60,0) 30 (% 60,0) 

M+ 20 (% 40,0) 20 (% 40,0) 
1,00 (0,44-2,22) 

B- 17 (% 36,2) 27 (% 57,4) 
< 40 YAŞ 

B+ 30 (% 63,8) 20 (% 42,6) 
2,32 (1,03-5,46) 

M- 3 (% 60,0) 3 (% 75,0) 

M+ 2 (% 40,0) 1 (% 25,0) 
2,00 (0,11-35,80) 

B- 1 (% 20,0) 1 (% 25,0) 
> 40 YAŞ 

B+ 4 (% 80,0) 3 (% 75,0) 
1,33 (0,57-31,121) 

 

Hasta ve kontrol gruplarının sigara kullanma alışkanlıklarına göre genotip 

dağılımları incelendiğinde (Tablo 4.14), sigara varlığında M alleli taşıyan bireylerde 

hastalık gelişme riskinin 0,41’den (p>0,05) 3,32’ye (p: 0,048) yükseldiği görülmektedir. 

B alleli taşıyan bireylerde ise sigara kullanımından bağımsız olarak hastalık gelişme 

riski yüksek bulunmuştur (p>0,05). 
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Tablo 4.14: Hasta ve kontrol gruplarının sigara kullanma alışkanlıklarına göre genotip 
dağılımları 

  Hasta Kontrol OR (95% CI) 

M- 17 (% 68,0) 14 (% 46,7) 

M+ 8 (% 32,0) 16 (% 53,3) 
0,41 (0,13-1,24) 

B- 8 (% 34,8) 16 (% 57,1) 

Sigara 
Kullanımı 
Yok 

B+ 15 (% 65,2) 12 (% 42,9) 
2,5 (0,80-7,80) 

M- 16 (% 53,3) 19 (% 79,2) 

M+ 14 (% 46,7) 5 (% 20,8) 
3,32 (0,98-11,24) 

B- 10 (% 34,5) 12 (% 52,2) 

Sigara 
Kullanımı 
Var 

B+ 19 (% 65,5) 11 (% 47,8) 
2,07 (0,67-6,35) 

 

Hasta ve kontrol gruplarının alkol kullanma alışkanlıklarına göre genotip 

dağılımları incelendiğinde (Tablo 4.15), alkol varlığında M alleli taşıyan bireylerde 

hastalık gelişme riskinin 0,78’den 4,0’a yükseldiği görülmektedir (p>0,05). B alleli 

taşıyan bireylerde ise alkol kullanımından bağımsız olarak hastalık gelişme riski yüksek 

bulunmuştur (p>0,05) . 
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Tablo 4.15: Hasta ve kontrol gruplarının alkol kullanma alışkanlıklarına göre genotip 
dağılımları 

  Hasta Kontrol OR (95% CI) 

M- 29 (% 67,4) 31 (% 60,8) 

M+ 14 (% 32,6) 20 (% 39,2) 
0,78 (0,32-1,75) 

B- 15 (% 37,5) 27 (% 56,3) 

Alkol 
Kullanımı 
Yok 

B+ 25 (% 62,5) 21 (% 43,8) 
2,14 (0,90-5,05) 

M- 4 (% 33,3) 2 (% 66,7) 

M+ 8 (% 66,7) 1 (% 33,3) 
4,0 (0,27-58,56) 

B- 3 (% 25,0) 1 (% 33,3) 

Alkol 
Kullanımı 
Var 

B+ 9 (% 75,0) 2 (% 66,7) 
1,5 (0,098-23,06) 

 

Hasta grubunda sigara ve alkol kullanma alışkanlıklarına göre genotip 

dağılımları karşılaştırıldığında (Tablo 4.16), M alleli taşıyan bireylerde sigara varlığında 

hastalık gelişme riski 1,8 iken alkol kullanımıyla birlikte bu riskin 4,14’e (p: 0,033) 

yükseldiği;  B alleli taşıyan bireylerde ise sigara varlığında hastalık gelişme riski 1,01 

iken alkol kullanımıyla birlikte bu riskin 1,8’e yükseldiği görülmektedir (p>0,05).  
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Tablo 4.16: Hasta grubunda sigara ve alkol kullanma alışkanlıklarına göre genotip 
dağılımları 

  Yok Var OR (95% CI) 

M- 17 (% 68,0) 16 (% 53,3) 

M+ 8 (% 32,0) 14 (% 46,7) 
1,8 (0,616-5,61) 

B- 8 (% 34,8) 10 (% 34,5) 
Sigara 

B+ 15 (% 65,2) 19 (% 65,5) 
1,01 (0,321-3,2) 

M- 29 (% 67,4) 4 (% 33,3) 

M+ 14 (% 32,6) 8 (% 66,7) 
4,14 (1,06-16,12)* 

B- 15 (% 37,5) 3 (% 25,0) 
Alkol  

B+ 25 (% 62,5) 9 (% 75,0) 
1,8 (0,42-7,71) 

*P: 0,033 Fisher's Exact Test 

 

Hasta ve kontrol gruplarının ailede kanser hikayesine göre genotip dağılımları 

incelendiğinde (Tablo 4.17), ailede kanser varlığında hastalık gelişme riski M alleli 

taşıyan bireylerde 0,76’dan 1,46’ya; B alleli taşıyan bireylerde ise 1,74’ten 3,02’ye 

yükselmiş bulunmuştur (p>0,05).  

 

Tablo 4.17: Hasta ve kontrol gruplarının ailede kanser hikayesine göre genotip dağılımları 

  Hasta Kontrol OR (95% CI) 

M- 18 (% 62,1) 15 (% 55,6) 

M+ 11 (% 37,9) 12 (% 44,4) 
0,76 (0,263-2,22) 

B- 9 (% 34,6) 12 (% 48,0) 

Ailede 
Kanser 
Yok 

 

B+ 17 (% 65,4) 13 (% 52,0) 
1,74 (0,56-5,37) 

M- 15 (% 57,7) 18 (% 66,7) 

M+ 11 (%42,3) 9 (% 33,3) 
1,46 (0,48-4,47) 

B- 9 (% 34,6) 16 (% 61,5) 

Ailede 
Kanser 
Var 

 

B+ 17 (% 65,4) 10 (% 38,5) 
3,02 (0,97-9,35) 
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Hasta ve kontrol gruplarının ağız bakımı alışkanlıklarına göre genotip 

dağılımları incelendiğinde (Tablo 4.18), M alleli taşıyan bireylerde günde en az bir kez 

diş fırçalama alışkanlığının mevcut olmasının hastalık gelişme riskini 1,42’den 0,51’e 

düşürdüğü görülmektedir (p>0,05). B alleli taşıyan bireylerde ise ağız bakımı 

alışkanlıklarından bağımsız olarak hastalık gelişme riski yüksek bulunmuştur (p>0,05). 

 

Tablo 4.18: Hasta ve kontrol gruplarının ağız bakımı alışkanlıklarına göre genotip 
dağılımları 

  Hasta Kontrol OR (95% CI) 

M- 17 (% 50,0) 10 (% 58,8) 

M+ 17 (% 50,0) 7 (% 41,2) 
1,42 (0,44-4,63) 

B- 12 (% 36,4) 8 (% 47,1) 

Düzenli diş 
fırçalama 
alışkanlığı yok 

B+ 21 (% 63,6) 9 (% 52,9) 
1,55 (0,47-5,10) 

M- 16 (% 76,2) 23 (% 62,2) 

M+ 5 (% 23,8) 14 (% 37,8) 
0,51 (0,15-1,71) 

B- 6 (% 31,6) 20 (% 58,8) 

Günde            
en az bir kez 
diş fıçalama 
alışkanlığı var 

B+ 13 (% 68,4) 14 (% 41,2) 
3,09 (0,94-10,11) 

 

Hasta ve kontrol gruplarının mekanik travma varlığına göre genotip dağılımları 

incelendiğinde (Tablo 4.19), mekanik travma varlığında M alleli taşıyan bireylerde 

hastalık gelişme riskinin 0,41’den 3,33’e; B alleli taşıyan bireylerde ise 2,0’dan 3,37’ye 

yükseldiği görülmektedir (p>0,05). 
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Tablo 4.19: Hasta ve kontrol gruplarının mekanik travma varlığına göre genotip 
dağılımları 

  Hasta Kontrol OR (95% CI) 

M- 24 (% 77,4) 23 (% 59,0) 

M+ 7 (% 22,6) 16 (% 41,0) 
0,41 (0,14-1,20) 

B- 10 (% 34,5) 19 (% 51,4) 

Mekanik 
Travma 
Yok 

B+ 19 (% 65,5) 18 (% 48,6) 
2,00 (0,73-5,45) 

M- 9 (% 37,5) 10 (% 66,7) 

M+ 15 (% 62,5) 5 (% 33,3) 
3,33 (0,86-12,91) 

B- 8 (% 34,8) 9 (% 64,3) 

Mekanik 
Travma 
Var 

B+ 15 (% 65,2) 5 (% 35,7) 
3,37 (0,84-13,54) 

 

Oral skuamöz hücreli karsinoma hastalarında tümör boyutuna göre PON 55 

genotip dağılımları karşılaştırıldığında (Tablo 4.20) istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık saptanmamıştır (p>0,05).  

 

Tablo 4.20: Hasta grubunda tümör boyutuna göre PON 55 genotip dağılımları 

 < 4 cm > 4 cm 

LL 23 (% 69,7) 10 (% 30,3) 

MM 0 0 

LM 15 (% 68,2) 7 (% 31,8) 

L + 38 17 

L - 0 0 

M + 15 (% 68,2) 7 (% 31,8) 

M - 23 (% 69,7) 10 (% 30,3) 
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Oral skuamöz hücreli karsinoma hastalarında tümör boyutuna göre PON 192 

genotip dağılımları  karşılaştırıldığında (Tablo 4.21) B alleli taşıyan bireylerde 4 

cm’den büyük tümör gelişme riski 1,2 kat yüksek bulunmuştur (p>0,05; OR: 1,243; % 

95 CI: 0,354-4,37).  

 

Tablo 4.21: Hasta grubunda tümör boyutuna göre PON 192 genotip dağılımları 

 < 4 cm > 4 cm 

AA 13 (% 72,2 ) 5 (% 27,8) 

BB 2 (% 100,0) 0 (% 0,0) 

AB 21 (% 65,6) 11 (% 34,4) 

A + 34 (% 68,0) 16 (% 32,0) 

A - 2 (% 100,0) (% 0,0) 

B + 23(% 67,6) 11 (% 32,4) 

B - 13 (% 72,2 ) 5 (% 27,8) 

 

Tümör boyutuna göre ortalama serum PON aktivite değerleri 4 cm ve daha 

küçük tümörlerde 56,07±11,48 olarak; 4 cm’den büyük tümörlerde 49,61±12,49 olarak 

hesaplanmış olup istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte (p>0,05) büyük 

tümörlerde serum PON aktivitesi düşük tespit edilmiştir. 

Oral skuamöz hücreli karsinoma hastalarında lenf düğümü tutulumuna göre 

PON 55 genotip dağılımları  karşılaştırıldığında (Tablo 4.22), M alleli taşıyan bireylerde 

lenf düğümü tutulumu 1,6 kat yüksek bulunmuştur (p>0,05; OR: 1.667; % 95CI: 0,550-

5,048). 
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Tablo 4.22: Hasta grubunda lenf düğümü tutulumuna göre PON 55 genotip dağılımları 

 N0 N1,N2 

LL 22 (% 66,7) 11 (% 33,3) 

MM 0 0 

LM 12 (% 54,5) 10 (% 45,5) 

L + 34 21 

L - 0 0 

M + 12 (% 54,5) 10 (% 45,5) 

M - 22 (% 66,7) 11 (% 33,3) 

 

Oral skuamöz hücreli karsinoma hastalarında lenf düğümü tutulumuna göre 

PON 192 genotip dağılımları  karşılaştırıldığında (Tablo 4.23), B alleli taşıyan 

bireylerde lenf düğümü tutulumu 1,23 kat yüksek bulunmuştur (p>0,05; OR: 1.23; % 

95CI: 0,373-4,109). 

 

Tablo 4.23: Hasta grubunda lenf düğümü tutulumuna göre PON 192 genotip dağılımları 

 N0 N1,N2 

AA 12(% 66,7) 6(% 33,3) 

BB 2(% 100,0) 0(% 0,0) 

AB 19(% 59,4) 13(% 40,6) 

A + 31(% 62,0) 19 (% 38,0) 

A - 2 (% 100,0) 0 (% 0,0) 

B + 21 (% 61,8) 13 (% 38,2) 

B - 12 (% 66,7) 6 (% 33,3) 
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Lenf düğümü tutulumuna göre ortalama serum PON aktivite değerleri tutulum 

yok ise 60,00±11,96 olarak; var ise 43,66±11,51 olarak hesaplanmış olup istatistiksel 

olarak anlamlı olmamakla birlikte (p>0,05) lenf düğümü tutulumu varlığında serum 

PON aktivitesi düşük tespit edilmiştir. 

Oral skuamöz hücreli karsinoma hastalarında hastalık evresine göre PON 55 

genotip dağılımları  karşılaştırıldığında (Tablo 4.24) istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık saptanmamıştır (p>0,05).  

 

Tablo 4.24: Hasta grubunda hastalık evresine göre PON 55 genotip dağılımları 

 Evre I-II  Evre III-IV  

LL 15 (% 45,5) 18 (% 54,5) 

MM 0 0 

LM 9 (% 40,9) 13 (% 59,1) 

L + 24 31 

L - 0 0 

M + 9 (% 40,9) 13 (% 59,1) 

M - 15 (% 45,5) 18 (% 54,5) 

 

Oral skuamöz hücreli karsinoma hastalarında hastalık evresine göre PON 192 

genotip dağılımları  karşılaştırıldığında (Tablo 4.25) B alleli taşıyan bireylerde ileri evre 

olasılığı 2,01 kat yüksek bulunmuştur (p>0,05; OR: 2,01; % 95 CI: 0,634-6,43).  
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Tablo 4.25: Hasta grubunda hastalık evresine göre PON 192 genotip dağılımları 

 Evre I-II  Evre III-IV  

AA 10 (% 55,6 ) 8 (% 44,4) 

BB 2 (% 100,0) 0 (% 0,0) 

AB 11 (% 34,4) 21 (% 65,6) 

A + 21 (% 42,0) 29 (% 58,0) 

A - 2 (% 100,0) 0 (% 0,0) 

B + 13(% 38,2) 21 (% 61,8) 

B - 10 (% 55,6 ) 8 (% 44,4) 

 

Hastalık evresine göre ortalama serum PON aktivite değerleri Evre I-II’de 

64,99±16,62 olarak; Evre III-IV’te 45,54±8,50 olarak hesaplanmış olup istatistiksel 

olarak anlamlı olmamakla birlikte (p>0,05) ileri evre hastalık varlığında serum PON 

aktivitesi düşük tespit edilmiştir. 

Oral skuamöz hücreli karsinoma hastalarında histolojik diferansiyasyona göre 

PON 55 genotip dağılımları  karşılaştırıldığında (Tablo 4.26) istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05).  

 

Tablo 4.26: Hasta grubunda histolojik diferansiyasyona göre PON 55 genotip dağılımları 

 İyi Orta ve Az 

LL 9 (% 27,3) 24 (% 72,7) 

MM 0 0 

LM 8 (% 36,4) 14 (% 63,6) 

L + 17 (%30,9) 38 (%69,1) 

L - 0 0 

M + 8 (% 36,4) 14 (% 63,6) 

M - 9 (% 27,3) 24 (% 72,7) 
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Oral skuamöz hücreli karsinoma hastalarında histolojik diferansiyasyona göre 

PON 192 genotip dağılımları  karşılaştırıldığında (Tablo 4.27) B alleli taşıyan 

bireylerde orta-az diferansiyasyon olasılığı 1,2 kat yüksek bulunmuştur (p>0,05; OR: 

1,20; % 95 CI: 0,35-4,09). 

 

Tablo 4.27: Hasta grubunda histolojik diferansiyasyona göre PON 192 genotip dağılımları 

 İyi  Orta ve Az 

AA 6 (% 33,3 ) 12(% 66,7) 

BB 1 (% 50,0) 1 (% 50,0) 

AB 9 (% 28,1) 23 (% 71,9) 

A + 15 (% 30,0) 35 (% 70,0) 

A - 1 (% 50,0) 1 (% 50,0) 

B + 10 (% 29,4) 24 (% 70,6) 

B - 6 (% 33,3 ) 12(% 66,7) 
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5. TARTIŞMA 

Skuamöz hücreli karsinoma çok katlı yassı epitelin malign tümörü olup, 

dünyadaki en yaygın ilk on kanser içinde bulunan oral kanserlerin yaklaşık % 95’ini 

oluşturmaktadır (16,76,160,205).  

Dünyanın birçok bölgesinde ciddi ve büyüyen bir sorun haline gelen oral 

kanserlerin insidans oranları dünyadaki farklı ülkeler ve farklı coğrafik bölgeler 

arasında büyük değişkenlikler göstermektedir (160). 

Oral kanser gelişme riski yaşla artmaktadır ve olguların yaklaşık % 95’i 40 yaşın 

üstünde olup yaklaşık teşhis yaşı 60’dır (55). Yapılan epidemiyolojik çalışmalarda oral 

kanserlerin %4-6’sının 40 yaşından genç bireylerde ortaya çıktığı görülmektedir (114). 

Dünyadaki birçok ülkede oral kanserler erkeklerde kadınlarda olduğundan daha 

yaygındır. Günümüzde bu oran yaklaşık 1,5/1 olmasına rağmen oral kanser teşhisi 

konulan erkeklerin kadınlara oranı zamanla azalmaktadır (189). 

ABD’de 2001-2005 verilerine göre oral ve farengeal kanserler için ortalama 

teşhis yaşı 62 olarak bildirilmiş olup teşhis edilen vakaların %90,1’inin 45 yaş ve 

üzerinde olduğu; erkek/kadın  oranının ise 1,79:1 olduğu rapor edilmiştir (173). 2008 

yılında ABD’de 35.310 yeni oral ve farengeal kanser vakasının görüleceği ve bunların 

2,5:1 erkek/kadın oranında olacağı tahmin edilmektedir (89). 

Buenos Aires-Arjantin’de toplam 1.370 oral kanser olgusunun değerlendirildiği 

bir metaanaliz çalışmasında yıllara göre erkek/kadın oranı sırasıyla 1950-1970 

aralığında 7,1:1; 1961-1968 aralığında 4,3:1; 1972-1984 aralığında 2,3:1 ve 1992-2000 

aralığında 1,24:1 olarak bildirilmiştir (29).  

Yeni İskoçya-Kanada’da 1983-1987, 1988-1992, 1993-1997 yıllarındaki 1.155  

oral kanser olgusunun üç dönemde incelendiği bir çalışmada erkek/kadın oranı sırasıyla 

2,9:1; 2,5:1 ve 1,9:1 olarak saptanmış ve olguların %5’inin 40 yaş ve altındaki 

bireylerde, %53’ünün ise 65 yaş ve üzerindeki bireylerde ortaya çıktığı belirtilmiştir 

(82). 

Finlandiya’da 1953-1999 yıl aralığını kapsayan çalışmada yer alan 17.383 oral 

ve farengeal kanser olgusunun ortalama teşhis yaşı erkeklerde 63, kadınlarda 67 olup 

erkek/kadın oranı ise 2,04:1 olarak bildirilmiştir (176). 
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Milan-İtalya’da 1995-2005 yılları arasında 108 oral kanser olgusunun dahil 

edildiği çalışmada ortalama teşhis yaşı 64,9; erkek/kadın oranı ise 1,1:1 olarak 

saptanmıştır (151). 

Japonya’da 2002 yılında 1.809 oral kanser hastasının değerlendirildiği bir 

çalışmada ortalama teşhis yaşı 65,2 ve erkek/kadın oranı 1,45:1 olarak bildirilmiştir 

(12). 

Changhua-Tayvan’da 1994-2005 yılları arasında yapılan ve 1.363 oral kanser 

olgusunun dahil edildiği bir çalışmada erkek/kadın oranı 13,9:1 olup ortalama teşhis 

yaşı şehrin farklı bölgelerinde 52,8-55,1 arasında değişmektedir (171). 

Irak’ta 1.425 OSHK hastasında yapılan bir çalışmada hastaların çoğunun 5. 

deketta  yer aldığı ve erkek/kadın oranının 2:1 olduğu bildirilmiştir (7). 

Karaçi-Pakistan’da yapılan bir çalışmada 1995-2001 yılları arasındaki oral 

kanser olgularının ortalama teşhis yaşı 51, erkek/kadın oranı ise 1,04:1 olarak 

bildirilmiştir (22). 

Mevcut kayıt sisteminin yeterli olmaması nedeniyle ülkemizde kanser insidansı 

hakkında yeterli bilgi bulunmamakla birlikte Sağlık Bakanlığı’nın ve Kanser Savaş 

Derneği’nin 1992’de başlayan girişimi ile İzmir’de kurulan ve Dünya Sağlık 

Örgütü/Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (WHO/IARC) tarafindan onaylanan 

KİDEM Türkiye'deki kanser kayıt çalışmaları için "referans merkez"dir (87,96). Veri 

tabanını İzmir hastanelerinde kanser tanısı konulan olguların oluşturduğu KİDEM’e 

göre 1996-2000 yılları arasında beş yıllık dönemde İzmir'de ortaya çıkan oral 

kanserlerde erkek/kadın oranı 1,98:1’dir (88).  

Çalışmamızda OSHK hasta grubunda yaş ortalaması 57,75±12,85 olup olguların 

% 91,2’si 40 yaşın üzerindedir. Cinsiyetler karşılaştırıldığında çalışmamıza katılan 57 

OSHK hastasının erkek/kadın oranı 1,19:1’dir. Hasta grubumuzun yaş ortalaması, yaş 

dağılımı ve yapılan epidemiyolojik çalışmalarda kadınlarda görülen oral kanser 

prevalansındaki önemli artış göz önüne alınacak olursa cinsiyet dağılımı büyük oranda 

literatür bilgileriyle uyumluluk göstermektedir. 

Tütün ve alkol kullanımı tüm dünyada oral kanser gelişiminde önemli risk 

faktörüdür (148). Avrupa’da oral kanserlerin yaklaşık %75’inin alkol ve tütüne bağlı 

olduğu, %10-15’inin de beslenme yetersizliğiyle ilişkili olduğu bildirilmiştir (105). 
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Güneri ve ark. (75) 2005 yılında yayınladıkları çalışmalarında hasta ve kontrol 

grubu bireyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemekle birlikte oral 

kanser hastalarının %33,33’ünün, kontrol grubunun %37,74’ünün sigara kullandığını ve 

günde 15 adetten fazla sigara tüketiminin hasta grubunda %76, kontrol grubunda 

%48,27 olarak saptandığını bildirmişlerdir. Yine istatistiksel olarak anlamlı olmasa da 

hasta grubunda alkol kullanımının daha erken yaşlarda başladığı ve daha yüksek sıklıkta 

olduğu dolayısıyla alınan alkolün yan etki birikiminin daha yüksek seviyede olduğu 

ortaya konulmuştur.  

Lissowska ve ark.’nın (110) 2003 yılında yayınladıkları bir çalışmada oral 

kanser olgularının %57’sinde sigara kullanımı, %31’inde alkol kullanımı tespit edilmiş 

olup günde 15 adetten fazla sigara ve 7 birimden fazla alkol kullanımının oral kanser 

gelişme riskini 14 kat artırdığı bildirilmiştir.  

Fioretti ve ark.’nın (61) hiç sigara kullanmamış oral ve farengeal kanserli 

hastalarda yaptıkları bir araştırmada alkol kullanımının major risk faktörü olduğu ve 35 

yıl ve daha uzun süreyle alkol kullananlarda kanser riskinin istatistiksel olarak anlamlı 

derecede arttığı bildirilmiştir.  

Çalışmamızda sigara kullanımının hasta (%54,4) ve kontrol (%45,8) gruplarında 

benzer oranlarda tespit edilmiş olmasına rağmen sigara kümülatif doz ortalamasının 

hasta grubunda kontrol grubuna oranla daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca 

kümülatif doz miktarı 20 paket x yıl ve üzerinde olduğunda oral kanser gelişme riski 

3,08 iken 40 paketxyıl ve üzerinde olduğunda bu risk 3,19’a yükselmektedir ve 

istatistiksel olarak anlamlılık düzeyindedir. Çalışmamızda sigara kullanımının günde 20 

adet üzerinde olmasının oral kanser gelişme riskini 2,42 kat; 20 yıl üzerinde olmasının 

ise 2,30 kat arttırdığı belirlenmiştir. Ayrıca sigara kullanan bireylerde ileri evre olasılığı 

(Evre III - IV) 2,45 kat,  histolojik olarak orta ve az diferansiyasyon riski ise 1,5 kat 

yüksek bulunmuştur.  

Çalışmamızdaki alkol kullanan tüm bireylerin aynı zamanda sigara kullanıcısı 

olması nedeniyle alkol ve sigaranın birlikte kullanımını değerlendirdiğimizde oral 

kanser gelişme riski 5,51 kat artmaktadır. Kanser gelişme riski özellikle 20 yıl üzeri 

süreyle alkol kullananlarda daha yüksek bulunmuştur. 

Güneri ve ark. (75) beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesine de yer 

verdikleri çalışmalarında kontrol grubunda balık, çiğ sebze tüketimi, vitamin takviyesi 
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ve gıdaların ızgarada pişirilmesinin; hasta grubunda ise margarin, yumurta tüketimi ve 

gıdaların kızartılmasının istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunduğunu 

belirtmişlerdir.  

Suzuki ve ark. (174) diyette antioksidan içeren sebze-meyve gibi gıdaların 

yüksek miktarda tüketiminin sigara ve alkol kullanan bireylerde baş-boyun kanseri 

gelişme riskini azalttığını bildirmişlerdir.  

Lissowska ve ark. (110) oral kanser olgularının % 12’sinde az meyve tüketimi 

tespit ettiklerini bildirmişler ve meyve (meyve suyu, turunçgiller) tüketiminin yüksek 

olmasının oral kanser gelişme riskini istatistiksel olarak anlamlı derecede azalttığını 

belirtmişlerdir.  

Fioretti ve ark. (61) çalışmalarında, sebze-meyve tüketiminin az olmasının ve 

doymuş yağ oranı yüksek gıdalarla beslenmenin kanser riskini arttırdığını 

bildirmişlerdir.  

Çalışmamızda kontrol grubuna oranla hasta grubunda fast-food ağırlıklı 

beslenme tipi yüksek, sebze-meyve ağırlıklı beslenme tipi ise düşük bulunmuştur ve 

sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı düzeydedir. Hasta grubumuzda sebze-meyvenin az 

tüketilmesi sonucu kansere karşı koruyucu etki önemli ölçüde azalmış olup oral kanser 

gelişme riski 3,45 kat yüksek bulunmuştur. 

Rosenquist ve ark. (150) yetersiz oral hijyenin oral ve orofarengeal SHK 

gelişiminde bağımsız bir risk faktörü olduğunu ve kanser gelişme riskini 5,3 kat 

arttırdığını bildirmişlerdir.  

Güneri ve ark. (75) diş fırçalama alışkanlığının kontrol grubunda (%78,69), 

hasta grubuna (%44,30) oranla istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğunu ve 

düzensiz diş fırçalamanın  oral kanser gelişiminde rol oynadığını belirtmişlerdir.  

Lissowska ve ark. (110) düzensiz diş fırçalamanın oral kanser olgularının 

%56’sında mevcut olduğunu ve oral kanser gelişme riskini 3.2 kat arttırdığını 

bildirmişlerdir.  

Çalışmamızda yukarıda belirtilen literatür bilgileriyle uyumlu olarak, günde en 

az bir kez diş fırçalama alışkanlığı olmayan bireylerde oral kanser riskinin istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde arttığı saptanmıştır. 
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Güneri ve ark. (75) proteze bağlı mekanik travmanın hasta grubunda istatistiksel 

olarak anlamlı derecede yüksek olduğunu ve mekanik travma ile oral kanser gelişme 

riski arasında önemli ilişki bulunduğunu bildirmişlerdir.  

 Çalışmamızda mekanik travma varlığı hasta grubunda istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde yüksek olarak saptanmış olup oral kanser gelişme riski 2,29 kat yüksek 

bulunmuştur. 

Avrupa ve ABD popülasyonları arasında yaklaşık %40-50’lik oranla dil, 

intraoral kanserlerin en yaygın görüldüğü bölgedir. Betel quid/tütün çiğneme 

alışkanlıkları nedeniyle Asya popülasyonlarında yanak mukozası kanserleri, iklim 

koşulları nedeniyle Avustralya’da dudak kanserleri daha yaygın olarak görülmektedir 

(189). 2008 yılında ABD’de gelişeceği düşünülen yeni oral ve farengeal kanser 

olgularının % 28’inin dilde görüleceği tahmin edilmektedir (89). 

Kuzey Tayland’da yapılan bir çalışmada OSHK olgularının %42,8’inin dilde 

geliştiği, %56,2’sinin teşhis sırasında evre-IV olduğu ve %79,4’ünün iyi veya orta 

derece diferansiyasyon gösterdiği bildirilmiştir (85). 

İtalya’da yapılan bir çalışmada ise OSHK olgularının %40,1’inin dilde geliştiği, 

%37,5’inin teşhis sırasında evre-II, %29,2’sinin evre-III, %9,7’sinin evre-IV olduğu ve 

%98,5’inin iyi veya orta derece diferansiyasyon gösterdiği bildirilmiştir (59). 

KİDEM verilerine göre 1996-2000 yılları arasındaki dönemde İzmir'de ortaya 

çıkmış 22.654 kanser olgusunun 108’inin (%0,5) dudak kanseri; 98’inin (%0,4) dil 

kanseri ve 98’inin de (%0,4) ağzın diğer bölge kanserleri olduğu bildirilmiştir (88). 

Çalışmamızdaki OSHK hastalarının %52,6’sını oluşturan dil kanserleri ilk sırada 

yer almaktadır. Diğer alanlarda görülen karsinomalar sırasıyla %14 gingiva-alveol kreti, 

%12,3 ağız tabanı, %8,8 retromolar trigon, %5,3 dudak, %3,5 sert damak ve %3,5 

oranıyla yanak bölgesi yerleşimlidir. 

Tümörün boyutu (T), lenf düğümü metastazı (N) ve uzak metastaz (M) 

durumuna göre hazırlanan TNM evreleme sistemini esas alarak OSHK olgularını 

sınıflandırdığımız çalışmamızda  olguların %24,6’sı Evre-I, %17,5’i Evre-II, %22,8’i 

Evre-III ve %35,1’i Evre-IV olarak değerlendirilmiştir. Kuzey Tayland’da Iamaroon ve 

ark. (85) tarafından yapılan çalışmaya paralel olarak çalışmamızdaki olguların büyük 

kısmını ileri evre tümörlerin oluşturduğu görülmektedir. 
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Çalışmamızda yer alan OSHK olgularının histopatolojik inceleme sonucunda 

%33,3 iyi, %54,4 orta ve %12,3 oranında az diferansiyasyon saptanmıştır. Olguların 

büyük oranda iyi ve orta derece diferansiyasyon göstermesi literatür bilgisiyle (59,85) 

uyumluluk göstermektedir. 

Çalışmamızda OSHK hastalarında ve herhangi bir kanser hikayesi bulunmayan 

kontrol grubu bireylerinde PON1 geninin 55. ve 192. pozisyonlarındaki polimorfizmleri 

ve serum paraoksanaz aktivitesi düzeyleri karşılaştırılarak yukarıda belirtilen verilerle 

ilişkileri incelenmiştir.  

Paraoksonaz 55 genotipi allellerinin tanımlanmasında L ve M ifadelerinin 

yanında bazı araştırıcılar T ve A ifadelerini kullanmaktadırlar. Çalışmamızda L ve M 

ifadelerinin kullanılması tercih edilmiştir. Paraoksonaz 192 genotipi allellerinin 

tanımlanmasında ise A ve B, Q ve R, A ve G gibi farklı ifadeler çeşitli araştırıcılar 

tarafından kullanılmaktadır. Çalışmamızda A ve B ifadelerinin kullanılması tercih 

edilmiştir. 

Lipid peroksidasyonu sonucu oluşan yağda çözünür karsinojenik radikalleri 

elimine eden vücuttaki endojen serbest radikal temizleyici antioksidan sistemlerden biri 

olan paraoksonazın kanser riski ile ilişkisini ortaya koyan ilk çalışma 2002 yılında 

Kerridge  ve ark. (94)  tarafından yayınlanmıştır. 169 non-Hodgkin lenfoma hastasının 

ve 205 sağlıklı kontrol grubu bireyinin dahil edildiği, PON-A192B polimorfizminin 

incelendiği bu çalışmada BB genotipi frekansının sırasıyla 0,24 ve 0,11 olduğu ve hasta 

grubunda kontrol grubuna oranla istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunup 

hastalık gelişme riskini 2,9 kat arttırdığı ortaya konulmuştur. Bu tarihten sonra PON1 

polimorfizmleri ve serum PON aktivitesi pek çok kanser türünde çalışılmıştır 

(5,6,10,32,45,53,70,91,102,107,109,116,122,169,170,186). 

Marchesani ve ark. (122) prostat kanseri hastalarında yaptıkları bir çalışmada 

PON-A192B ve PON-L55M polimorfizmlerinin hastalık gelişimi ile ilgili olarak 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisinin bulunmadığını bildirmişlerdir.  

Lincz ve ark. (109) multipl myeloma hastalarında yaptıkları bir çalışmada 

hasta/kontrol gruplarında PON-A192B genotip dağılım frekansını sırasıyla AA: 

0,37/0,52; AB: 0,45/0,37; BB: 0,18/0,11 olarak bildirmişler ve hasta grubunda BB 

genotipinin kontrol grubuna oranla istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek 

olduğunu, hastalık gelişme riskini 2,27 kat arttırdığını belirtmişlerdir.  
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Van Der Logt ve ark. (186) kolorektal kanser hastalarında yaptıkları bir 

çalışmada PON-A192B ve PON-L55M polimorfizmlerinin hem genotip hem de allel 

dağılım frekansları açısından hasta ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık olmadığını belirtmişlerdir.  

Antognelli ve ark.’nın (10) prostat kanseri hastalarında PON-A192B ve PON-

L55M polimorfizmlerini inceledikleri çalışmalarında genotip dağılım frekansları 

hasta/kontrol gruplarında sırasıyla AA: 0,513/0,588; AB: 0,438/0,236; BB: 0,052/0,176 

ve LL: 0,312/0,411; LM: 0,513/0,469; MM: 0,175/0,12 olarak saptanmıştır. 

PON192/AB ve PON55/LM-MM genotipli bireylerde hastalık gelişme riskinin 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu bildirilmiştir.  

Lee ve ark. (107) akciğer kanseri hastalarında PON-A192B polimorfizmini 

inceledikleri çalışmalarında AA genotipi taşıyan bireylerde hastalık gelişme riskinin 

daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir.  

Stevens ve ark. (169) meme kanseri hastalarında PON-A192B ve PON-L55M 

polimorfizmlerini inceledikleri çalışmalarında hasta grubunda MM genotipinin kontrol 

grubuna oranla istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğunu ve hastalık 

gelişme riskini 1,58 kat arttırdığını belirtmişlerdir. Ayrıca sadece invaziv olgular analiz 

edildiğinde bu ilişkinin daha da arttığını ve hastalık gelişme riskinin 1,85’e yükseldiğini 

saptamışlardır. PON-A192B polimorfizmi ile ilgili olarak ise istatistiksel olarak anlamlı 

bir ilişkinin bulunmadığını bildirmişlerdir.  

Kafadar ve ark. (91) ileri evre glioma ve meningioma hastalarında PON-A192B 

polimorfizmini inceledikleri çalışmalarında genotip dağılım frekanslarını ileri evre 

glioma/meningioma/kontrol gruplarında sırasıyla AA: 0,53/0,50/0,48; AB: 

0,33/0,29/0,36; BB: 0,14/0,21/0,16 olarak bildirmişler ve hasta ve kontrol grubu 

arasında hem genotip hem de allel dağılım frekansları açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık olmadığını belirtmişlerdir.  

De Roos ve ark.’nın (45) non-Hodgkin lenfoma hastalarında PON-A192B ve 

PON-L55M polimorfizmlerini inceledikleri çalışmalarında genotip dağılım frekansları 

hasta/kontrol gruplarında sırasıyla AA: 0,482/0,444; AB: 0,405/0,431; BB: 0,113/0,125 

ve LL: 0,424/0,462; LM: 0,435/0,426; MM: 0,142/0,113 olarak saptanmıştır. Çalışmada 

PON 55 MM genotipinin non-Hodgkin lenfoma riskini arttırdığı, PON 192 

polimorfizminin ise hastalık gelişimi ile ilişkisinin bulunmadığı bildirilmiştir.  
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Gallicchio ve ark. (70) meme kanseri hastalarında yaptıkları bir çalışmada 

hasta/kontrol gruplarında PON-A192B genotip dağılım frekansını sırasıyla AA: 

0,623/0,503; AB: 0,246/0,378; BB: 0,082/0,088 olarak bildirmişler ve B allelinin 

invaziv meme kanseri gelişme riskini azalttığını belirtmişlerdir.  

Stevens ve ark. (170) prostat kanseri hastalarında PON-A192B ve PON-L55M 

polimorfizmlerini inceledikleri çalışmalarında B allelinin ve M allelinin agresif prostat 

kanseri riski ile ilişkili olabileceğini ve AB/LM kombinasyonu gösteren bireylerde 

hastalık gelişme riskinin istatistiksel olarak anlamlı derecede 2,18 kat yüksek olduğunu 

bildirmişlerdir.  

Lurie ve ark. (116)  over epitelyal karsinoma olgularında PON-A192B ve PON-

L55M polimorfizmlerini inceledikleri çalışmalarında PON 192 A allelinin ve PON 55 L 

allelinin hastalık gelişme riskini istatistiksel olarak anlamlı derecede arttırdığını 

bildirmişlerdir.  

PON-A192B ve PON-L55M polimorfizmlerini incelediğimiz çalışmamızda 

genotip dağılım frekansları hasta/kontrol gruplarında sırasıyla AA: 0,346/0,549; AB: 

0,615/0,451; BB: 0,038/0,0 ve LL: 0,60/0,611; LM: 0,40/0,352; MM: 0,0/0,037 olarak 

saptanmıştır. PON-L55M polimorfizminde genotip ve allel dağılım frekansları 

açısından hasta ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

gözlenmemiştir. PON-A192B polimorfizminde ise her iki grup arasında genotip 

dağılımı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olmasa da, B alleli hasta grubunda 

kontrol grubuna oranla istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuş olup 

hastalık gelişme riskini 2,30 kat arttırdığı saptanmıştır.  

Akçay ve ark.’nın mide kanseri (6) ve pankreas kanseri (5) hastalarında 

yürüttükleri iki çalışmada serum PON aktivite düzeyinin hasta grubunda kontrol 

grubuna oranla istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük olduğu ve PON’un kanser 

risk belirteci olarak öneminin gelecek çalışmalarla değerlendirilmesi gerektiği ortaya 

konulmuştur.  

Kafadar ve ark. (91) ileri evre glioma ve meningioma hastalarında serum PON 

aktivite düzeylerinin kontrol grubuna oranla istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük 

olduğunu ve PON’un beyin tümörlerinin tümörogenezisinde rol oynayabileceğini 

bildirmişlerdir.  



 73 

Elkıran ve ark.’nın (53) akciğer kanseri hastalarında yaptıkları bir çalışmada 

serum PON aktivite düzeyleri hasta ve kontrol gruplarında sırasıyla 252,7±104,4 U/ml 

ve 395,8±116,6 U/ml olarak hesaplanmış olup hasta grubunda kontrol grubuna oranla 

istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük olduğu belirtilmiştir. Daha geniş çalışmalara 

ihtiyaç duyulmakla birlikte PON aktivitesindeki değişikliklerin akciğer kanseri 

patogenezinde rol oynayabileceği ortaya konulmuştur.  

Krzystek Korpacka ve ark.’nın (102) gastroözofagal malignite hastalarında 

yaptıkları çalışmada serum PON aktivite düzeylerinin hasta grubunda kontrol grubuna 

oranla istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük olduğu belirtilmiştir.  

Camuzcuoğlu ve ark.’nın (32) over epitelyal karsinoma hastalarında serum PON 

aktivitesini inceledikleri çalışmalarında serum PON aktivite düzeylerinin hasta 

grubunda kontrol grubuna oranla istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük olduğu 

bildirilmiştir.  

Serum PON aktivite düzeyi ile kanser ilişkisinin değerlendirildiği yukarıdaki 

tüm literatür bilgileriyle uyumlu olarak çalışmamızda da serum PON aktivite düzeyi 

hasta grubunda kontrol grubuna oranla istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük 

bulunmuştur. 

Kafadar ve ark. (91) ileri evre glioma ve meningioma hastalarında PON 192 AA 

ve AB genotipli bireylerde serum PON aktivitesi düzeylerinin kontrol grubuna oranla 

istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük olduğunu, BB genotipinde ise istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılığın gözlenmediğini bildirmişlerdir.  

Krzystek Korpacka ve ark. (102) gastroözofagal malignite hastalarında hem 

PON 192 A hem de PON 192 B fenotipli bireylerde serum PON aktivitesi düzeylerinin 

kontrol grubuna oranla istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük olduğunu 

belirtmişlerdir.  

Çalışmamızda yer alan hasta ve kontrol gruplarının PON-L55M ve PON-A192B 

genotip dağılımlarına göre serum PON aktivitesi düzeyleri incelendiğinde LL, LM ve 

AA, AB genotipli bireylerde serum PON aktivitesi ortalaması kontrol grubuna oranla 

istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur. Hasta grubunda 

MM genotipli, kontrol grubunda BB genotipli birey bulunmadığından MM ve BB 

genotiplerinde değerlendirme yapılamamıştır. 
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Yaptığımız literatür taramasına göre PON1 polimorfizmleri ve serum PON 

aktivitesi ile kanser arasındaki ilişkinin araştırıldığı çalışmalarda hasta ve kontrol 

gruplarının cinsiyete göre PON 55 ve PON 192 genotip dağılımlarına ilişkin bir 

karşılaştırmaya rastlamamış bulunmaktayız. Çalışmamızda erkeklerde PON 55 ve PON 

192 genotip dağılımları açısından hasta ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark gözlenmezken, PON 192 B alleli taşıyan kadınlarda hastalık gelişme 

riski istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 3,89 kat yüksek olarak saptanmıştır.       

Antognelli ve ark. (10) 65 yaşından büyük prostat kanseri hastalarında 

PON192/AB ve PON55/LM genotiplerinin kontrol grubuna oranla istatistiksel olarak 

anlamlı derecede yüksek olduğunu belirtmişlerdir.  

40 yaş sınırı esas alınan çalışmamızda 40 yaş ve altı hasta grubunda PON 192 B 

alleli taşıyan bireyler hasta grubunda kontrol grubuna oranla istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur. 40 yaş ve altı bireylerde PON 192 B allelinin mevcut 

olmasının hastalık gelişme riskini 2,32 kat arttırdığı; 40 yaş üzeri bireylerde ise PON 55 

M allelinin bu riski 2 kat arttırdığı saptanmıştır. 

Stevens ve ark. meme kanserinde (169) sigara kullanımının, prostat kanserinde 

(170) sigara ve alkol kullanımının PON-A192B ve PON-L55M genotiplerinin dağılımı 

üzerine etkisinin olmadığını bildirmişlerdir.  

Elkıran ve ark. (53) akciğer kanseri hastalarında sigara kullanımının serum PON 

aktivite düzeylerine etkisinin olmadığını bildirmişlerdir.  

Lurie ve ark. (116) over epitelyal karsinomalarda sigara kullanımının PON-

A192B ve PON-L55M genotipleri üzerine etkisinin netlik kazanabilmesi için başka 

çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtmekle birlikte, çalışmalarında yer alan sigara 

kullanıcılarının sigara kullanmayan bireylere oranla riskli PON 55 L alleli ile daha 

yüksek ilişkide olduğunu bildirmişlerdir.  

Çalışmamızda hasta ve kontrol gruplarının sigara-alkol kullanma alışkanlıklarına 

göre genotip dağılımları incelendiğinde PON 55 M alleli taşıyan bireylerde oral kanser 

gelişme riskinin sigara varlığında 3,32 kat, hem sigara hem alkol varlığında ise 4 kat 

arttığı görülmüştür. PON 192 B alleli taşıyan bireylerde ise sigara veya alkol 

kullanımından bağımsız olarak hastalık riski yüksek bulunmuştur. Ayrıca sadece hasta 

grubu kendi içinde değerlendirildiğinde PON 55 M alleli taşıyan bireylerde ve PON 192 
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B alleli taşıyan bireylerde hem sigara hem alkol kullanımı varlığında oral kanser 

gelişme riskinin sadece sigara kullanımına oranla önemli artış gösterdiği saptanmıştır. 

Alkol kullanan tüm bireylerin aynı zamanda sigara kullanıcısı olması nedeniyle alkol 

bağımsız bir faktör olarak değerlendirilememiştir. 

Yapılan literatür taramasında ailede kanser hikayesine göre genotip 

dağılımlarının karşılaştırıldığı bir PON-kanser çalışmasına rastlanılmamış olup 

çalışmamızda PON 55 M alleli taşıyan bireylerde ve PON 192 B alleli taşıyan 

bireylerde ailede kanser hikayesi varlığıyla birlikte hastalık gelişme riskinde artış 

saptanmıştır.  

Literatürde bugüne kadar yapılmış oral kanserlerle ilgili başka bir PON gen 

polimorfizmi ve serum PON aktivitesi çalışması bulunmadığından oral hijyen, mekanik 

travma ve tümörün histolojik diferansiyasyonu hususunda sadece kendi bulgularımızın 

değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Çalışmamızda PON 55 M alleli taşıyan bireylerde günde en az bir kez diş 

fırçalama alışkanlığının mevcut olmasıyla birlikte hastalık gelişme riskinde azalma 

saptanmıştır. PON 192 B alleli taşıyan bireylerde ise ağız bakımı alışkanlıklarından 

bağımsız olarak hastalık gelişme riski yüksek bulunmuştur. 

Çalışmamızda PON 55 M alleli taşıyan bireylerde ve PON 192 B alleli taşıyan 

bireylerde mekanik travma varlığıyla birlikte hastalık gelişme riskinde önemli artış 

saptanmıştır.  

Çalışmamızda histolojik diferansiyasyona göre PON 55 ve PON 192 genotip 

dağılımlarını incelediğimizde  istatistiksel anlamlılık sınırına ulaşmasa da PON 192 B 

alleli taşıyan bireylerde orta-az diferansiyasyon olasılığı daha yüksek bulunmuştur.  

Krzystek Korpacka ve ark. (102) gastroözofagal malignite hastalarında serum 

PON aktivitesi düzeyinin rejyonel lenf düğümü metastazı varlığında daha düşük 

olduğunu ve orta dereceli bir kanser ve rejyonel metastaz belirteci olarak 

kullanılabileceğini, ancak tümör büyüklüğü ve tümör evresi ile serum PON aktivitesi 

düzeyi arasında bir ilişki saptamadıklarını belirtmişlerdir.  

Çalışmamızda tümör boyutuna göre PON 55 ve PON 192 genotip dağılımlarını 

incelediğimizde  istatistiksel anlamlılık sınırına ulaşmasa da PON 192 B alleli taşıyan 

bireylerde 4 cm’den büyük tümör gelişme riski daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca 
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istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte büyük tümörlerde serum PON aktivitesi 

düşük tespit edilmiştir.  

Çalışmamızda lenf düğümü tutulumuna göre PON 55 ve PON 192 genotip 

dağılımlarını incelediğimizde ise istatistiksel anlamlılık sınırına ulaşmasa da PON 55 M 

alleli taşıyan bireylerde ve PON 192 B alleli taşıyan bireylerde lenf düğümü 

metastazının daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Ayrıca Krzystek Korpacka ve ark.’nın 

(102) çalışmasına paralel olarak, çalışmamızda istatistiksel olarak anlamlı olmamakla 

birlikte, lenf düğümü metastazı varlığında serum PON aktivitesi düşük tespit edilmiştir. 

Van Der Logt ve ark. (186) kolorektal kanser evresi ile PON-L55M ve PON-

A192B allelleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadığını 

bildirmişlerdir.  

Antognelli ve ark. (10) PON192/AB ve PON55/LM-MM genotiplerinin ileri 

evre tümörlerde erken evre tümörlere oranla azalması nedeniyle kanser evresinin 

enzimatik kontrolden bağımsız olduğunu ve prostat kanseri evresi ile genotip dağılımı 

arasında bir ilişki saptamadıklarını bildirmişlerdir.  

Camuzcuoğlu ve ark. (32) over epitelyal karsinoma evresi ile serum PON 

aktivitesi arasında ters ilişki olduğunu belirtmişlerdir.  

Çalışmamızda hastalık evresine göre PON 55 ve PON 192 genotip dağılımlarını 

incelediğimizde  PON 192 B alleli taşıyan bireylerde ileri evre olasılığı daha yüksek 

bulunmuştur. Ayrıca Camuzcuoğlu ve ark.’nın (32) çalışmasına paralel olarak, 

istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte, ileri evre olgularda serum PON aktivitesi 

düşük tespit edilmiştir. 

Varılan sonuçlar ve öneriler: 

� PON-L55M polimorfizminde genotip ve allel dağılım frekansları açısından hasta ve 

kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir.  

� PON-A192B polimorfizminde her iki grup arasında genotip dağılımı açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmasa da, B alleli hasta grubunda kontrol grubuna 

oranla istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuş olup hastalık gelişme 

riskini 2,30 kat arttırdığı saptanmıştır.  

� Serum PON aktivite düzeyi hasta grubunda kontrol grubuna oranla istatistiksel 

olarak ileri derecede anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur. 
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� PON 192 B alleli taşıyan kadınlarda hastalık gelişme riski istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde 3,89 kat yüksek olarak saptanmıştır.       

� 40 yaş ve altı bireylerde PON 192 B allelinin mevcut olmasının hastalık gelişme 

riskini istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 2,32 kat arttırdığı bulunmuştur. 40 yaş 

üzeri bireylerde ise PON 55 M allelinin mevcut olmasının bu riski 2 kat arttırdığı 

görülmüştür. 

� Sadece hasta grubu kendi içinde değerlendirildiğinde PON 55 M alleli taşıyan 

bireylerde ve PON 192 B alleli taşıyan bireylerde hem sigara hem alkol kullanımı 

varlığında oral kanser gelişme riskinin sadece sigara kullanımına oranla önemli artış 

gösterdiği saptanmıştır. 

� PON 55 M alleli taşıyan bireylerde ve PON 192 B alleli taşıyan bireylerde ailede 

kanser hikayesi varlığıyla birlikte, mekanik travma varlığıyla birlikte hastalık 

gelişme riskinde artış saptanmıştır. 

� PON 55 M alleli taşıyan bireylerde günde en az bir kez diş fırçalama alışkanlığının 

mevcut olmasıyla birlikte hastalık gelişme riskinde azalma gözlenmiştir. 

� PON 192 B alleli taşıyan bireylerde 4 cm’den büyük tümör gelişme riski, ileri evre 

olasılığı, histolojik açıdan orta-az diferansiyasyon olasılığı yüksek bulunmuştur. 

� PON 55 M alleli taşıyan bireylerde ve PON 192 B alleli taşıyan bireylerde lenf 

düğümü tutulumu yüksek bulunmuştur. 

� 4 cm’den büyük tümörlerde, lenf düğümü tutulumu varlığında, ileri evre kanserlerde 

serum PON aktivitesi düşük tespit edilmiştir. 

� Literatürde bugüne kadar yapılmış oral kanserlerle ilgili başka bir PON gen 

polimorfizmi ve serum PON aktivitesi çalışması bulunmadığından bulgularımızın 

orijinal ve dünyada ilk olması açısından büyük önem taşıdığını düşünmekteyiz.  

� Vücuttaki endojen serbest radikal temizleyici antioksidan sistemlerden biri olan 

paraoksonazın oral karsinogeneziste rol oynadığı hipotezini ortaya koyan 

çalışmamızın doğrulanabilmesi için oral kanserlerde PON gen polimorfizmleri ve 

serum PON aktivitesi ile ilgili örnek sayısının arttırıldığı daha geniş çalışmalara 

ihtiyaç vardır.  

 

 



 78 

KAYNAKLAR 

1. [No authors listed] Can tomatoes fight oral cancer? J Am Dent Assoc. 2001; 132(2): 

154, 156.  

2. Acquavella J, Olsen G, Cole P, Ireland B, Kaneene J, Schuman S, Holden L. Cancer 

among farmers: a meta-analysis. Ann Epidemiol. 1998; 8(1): 64-74.  

3. Adkins S, Gan KN, Mody M, La Du BN. Molecular basis for the polymorphic forms of 

human serum paraoxonase/arylesterase: glutamine or arginine at position 191, for the 

respective A or B allozymes. Am J Hum Genet. 1993; 52(3): 598-608.  

4. Ahuja RB, Soutar DS, Moule B, Bessent RG, Gray H. Comparative study of 

technetium-99m bone scans and orthopantomography in determining mandible invasion 

in intraoral squamous cell carcinoma. Head Neck. 1990; 12(3): 237-43.  

5. Akcay MN, Polat MF, Yilmaz I, Akcay G. Serum paraoxonase levels in pancreatic 

cancer. Hepatogastroenterology. 2003; 50(2): 225-7.  

6. Akcay MN, Yilmaz I, Polat MF, Akcay G. Serum paraoxonase levels in gastric cancer. 

Hepatogastroenterology. 2003; 50(2): 273-5. 

7. Al-Rawi NH, Talabani NG. Squamous cell carcinoma of the oral cavity: a case series 

analysis of clinical presentation and histological grading of 1,425 cases from Iraq. Clin 

Oral Investig. 2008; 12(1): 15-8.  

8. Altan N, Sepici Dinçel A, Koca C. Diabetes Mellitus ve Oksidatif Stres. Türk 

Biyokimya Dergisi. 2006; 31(2): 51-6.  

9. Anaya-Saavedra G, Ramírez-Amador V, Irigoyen-Camacho ME, García-Cuellar CM, 

Guido-Jiménez M, Méndez-Martínez R, García-Carrancá A. High association of human 

papillomavirus infection with oral cancer: a case-control study. Arch Med Res. 2008; 

39(2): 189-97.  



 79 

10. Antognelli C, Mearini L, Talesa VN, Giannantoni A, Mearini E. Association of CYP17, 

GSTP1, and PON1 polymorphisms with the risk of prostate cancer. Prostate. 2005; 

63(3): 240-51. 

11. Antoniades DZ, Styanidis K, Papanayotou P, Trigonidis G. Squamous cell carcinoma of 

the lips in a northern Greek population. Evaluation of prognostic factors on 5-year 

survival rate-I. Eur J Cancer B Oral Oncol. 1995; 31: 333-9.  

12. Ariyoshi Y, Shimahara M, Omura K, Yamamoto E, Mizuki H, Chiba H, Imai Y, Fujita 

S, Shinohara M, Seto K; Japanese Society of Oral and Maxillofacial Surgeons, 2002. 

Epidemiological study of malignant tumors in the oral and maxillofacial region: survey 

of member institutions of the Japanese Society of Oral and Maxillofacial Surgeons, 

2002. Int J Clin Oncol. 2008; 13(3): 220-8.  

13. Azarsız E, Sözmen EY. Paraoksonaz ve Klinik Önemi. Türk Biyokimya Dergisi. 2000; 

25(3): 109-19.  

14. Balaram P, Sridhar H, Rajkumar T, Vaccarella S, Herrero R, Nandakumar A, 

Ravichandran K, Ramdas K, Sankaranarayanan R, Gajalakshmi V, Munoz N, 

Franceschi S. Oral cancer in southern India: the influence of smoking, drinking, paan-

chewing and oral hygiene. Int J Cancer. 2002; 98(3): 440-5.  

15. Balcı Ekmekçi Ö, Donma O, Ekmekçi H. Paraoksonaz. Cerrahpaşa Tıp Dergisi. 2004; 

35: 78-82.  

16. Barasch A, Morse DE, Krutchkof DJ, Eisenberg E. Smoking, gender, and age as risk 

factors for site-specific intraoral squamous cell carcinoma. A case-series analysis. 

Cancer. 1994; 73(3): 509-13.  

17. Barrett AW, Kingsmill VJ, Speight PM. The frequency of fungal infection in biopsies 

of oral mucosal lesions. Oral Dis. 1998; 4(1): 26-31.  

18. Başerer N. Oral Kavite Kanserleri. İçinde: Engin K, Erişen L, editörler. Baş-Boyun 

Kanserleri. İstanbul: Nobel; 2003. s. 235-70.  

19. Bayrak T, Bayrak A, Demirpençe E, Kılınç K. Yeni bir kardiyovasküler belirteç adayı: 

paraoksonaz. Hacettepe Tıp Dergisi. 2005; 36: 147-51.  



 80 

20. Bennett JA, Deol P, Abrahams JJ. Imaging of Patients with Oral Cancer. In: Werning 

JW. Oral Cancer: Diagnosis, Management and Rehabilitation. New York: Thieme; 

2007. p.54-65.  

21. Bhalang K, Suesuwan A, Dhanuthai K, Sannikorn P, Luangjarmekorn L, Swasdison S. 

The application of acetic acid in the detection of oral squamous cell carcinoma. Oral 

Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2008; 106(3): 371-6.  

22. Bhurgri Y, Bhurgri A, Hussainy AS, Usman A, Faridi N, Malik J, Zaidi ZA, Muzaffar 

S, Kayani N, Pervez S, Hasan SH. Cancer of the oral cavity and pharynx in Karachi--

identification of potential risk factors. Asian Pac J Cancer Prev. 2003; 4(2): 125-30.  

23. Black RJ, Bray F, Ferley J, Parkin DM. Cancer incidence and mortality in the European 

Union: cancer registry data and estimates of national incidence for 1990. Eur J Cancer. 

1997; 33: 1075-107.  

24. Bloching M, Reich W, Schubert J, Grummt T, Sandner A. The influence of oral hygiene 

on salivary quality in the Ames Test, as a marker for genotoxic effects. Oral Oncol. 

2007; 43(9): 933-9.  

25. Blot WJ, McLaughlin JK, Winn DM, Austin DF, Greenberg RS, Preston-Martin S, 

Bernstein L, Schoenberg JB, Stemhagen A, Fraumeni JF Jr. Smoking and drinking in 

relation to oral and pharyngeal cancer. Cancer Res. 1988; 48(11): 3282-7.  

26. Blot WJ, Winn DM, Fraumeni JF Jr. Oral cancer and mouthwash. J Natl Cancer Inst. 

1983; 70(2): 251-3.  

27. Boffetta P, Merletti F, Magnani  C, Terracini B. A population-based study of prognostic 

factors in oral and oropharyngeal cancer. European Journal of Cancer: Oral oncology. 

1994; 30B: 369-73.  

28. Boyle P, Ferlay J. Cancer incidence and mortality in Europe, 2004. Ann Oncol. 2005; 

16: 481-88.  

29. Brandizzi D, Chuchurru JA, Lanfranchi HE, Cabrini RL. Analysis of the 

epidemiological features of oral cancer in the city of Buenos Aires. Acta Odontol 

Latinoam. 2005; 18(1): 31-5.  

30. British Dental Association. Opportunistic oral cancer screening. Occasional paper. 

2000; 6.  



 81 

31. Broche LM, Bhadal N, Lewis MP, Porter S, Hughes MP, Labeed FH. Early detection of 

oral cancer - Is dielectrophoresis the answer? Oral Oncol. 2007; 43(2): 199-203.  

32. Camuzcuoglu H, Arioz DT, Toy H, Kurt S, Celik H, Erel O. Serum paraoxonase and 

arylesterase activities in patients with epithelial ovarian cancer. Gynecol Oncol. 2008. 

[Epub ahead of print]  

33. Cancer Research UK. CancerStats. 26 types of cancer. Oral cancer. UK oral cancer 

statistics. [web page on the Internet]. Erişim 01.11.2008, 

http://info.cancerresearchuk.org/ cancerstats/types/oral/?a=5441  

34. Cawson RA, Odell EW, Porter S. Cawson’s Essentials of Oral Pathology and Oral 

Medicine. 7th ed. London: Churchill Livingstone; 2002. p. 243-54.  

35. Chang JY, Lin MC, Chiang CP. High-risk human papillomaviruses may have an 

important role in non-oral habits-associated oral squamous cell carcinomas in Taiwan. 

Am J Clin Pathol. 2003; 120(6): 909-16.  

36. Chen PC, Kuo C, Pan CC, Chou MY. Risk of oral cancer associated with human 

papillomavirus infection, betel quid chewing, and cigarette smoking in Taiwan--an 

integrated molecular and epidemiological study of 58 cases. J Oral Pathol Med. 2002; 

31(6): 317-22.  

37. Chen YW, Lin JS, Wu CH, Lui MT, Kao SY, Fong Y.  Application of in vivo stain of 

methylene blue as a diagnostic aid in the early detection and screening of oral squamous 

cell carcinoma and precancer lesions. J Chin Med Assoc. 2007; 70(11): 497-503.  

38. Conway D, Macpherson LMD, Warnakulasuriya KAAS, Ogden G, Stockton DL. 

Incidence of oral and oropharyngeal cancer in the United Kingdom (1990-1999) – 

current status, recent trends and intercountry comparisons. Oral Oncol. 2006; 42: 586-

92.  

39. Copper MP, Jovanovic A, Nauta JJ, Braakhuis BJ, de Vries N, van der Waal I, Snow 

GB. Role of genetic factors in the etiology of squamous cell carcinoma of the head and 

neck. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1995; 121(2): 157-60.  

40. Correnti M, Rivera H, Cavazza ME. Detection of human papillomaviruses of high 

oncogenic potential in oral squamous cell carcinoma in a Venezuelan population. Oral 

Dis. 2004; 10(3): 163-6.  



 82 

41. Costea DE, Tsinkalovsky O, Vintermyr OK, Johannessen AC, Mackenzie IC. Cancer 

stem cells - new and potentially important targets for the therapy of oral squamous cell 

carcinoma. Oral Dis. 2006; 12(5): 443-54.  

42. Dalay N. Kanser Biyolojisi. İçinde: Topuz E, Aydıner A, Karadeniz AN. Klinik 

Onkoloji. İstanbul: Tunç, 2000. s. 48-53.  

43. Dalay N. Tümör Virüsleri. İçinde: Topuz E, Aydıner A, Karadeniz AN. Klinik Onkoloji. 

İstanbul: Tunç; 2000. s. 63-66.  

44. De Araujo RF Jr, Barboza CA, Clebis NK, de Moura SA, Lopes Costa Ade L. 

Prognostic significance of the anatomical location and TNM clinical classification in 

oral squamous cell carcinoma. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2008; 13(6): E344-7.  

45. De Roos AJ, Gold LS, Wang S, Hartge P, Cerhan JR, Cozen W, Yeager M, Chanock S, 

Rothman N, Severson RK. Metabolic gene variants and risk of non-Hodgkin's 

lymphoma. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2006; 15(9): 1647-53.  

46. De Stefani E, Boffetta P, Oreggia F, Fierro L, Mendilaharsu M. Hard liquor drinking is 

associated with higher risk of cancer of the oral cavity and pharynx than wine drinking. 

A case-control study in Uruguay. Oral Oncol. 1998; 34(2): 99-104.  

47. Demireller A, Serin M, Erkal HŞ, Manavoğlu O, Kurt E. Tedavi Prensipleri. İçinde: 

Engin K, Erişen L, editörler. Baş-Boyun Kanserleri. İstanbul: Nobel; 2003. s. 121-42.  

48. Diamandopoulos GT. Cancer: an historical perspective. Anticancer Res. 1996; 16(4A): 

1595-602.  

49. Doğan AL, Güç D. Sinyal iletimi mekanizmaları ve kanser. Hacettepe Tıp Dergisi. 

2004; 35: 34-42.  

50. Driemel O, Dahse R, Hakim SG, Tsioutsias T, Pistner H, Reichert TE, Kosmehl H. 

Laminin-5 immunocytochemistry: a new tool for identifying dysplastic cells in oral 

brush biopsies. Cytopathology. 2007; 18(6): 348-55.  

51. Driemel O, Kunkel M, Hullmann M, von Eggeling F, Müller-Richter U, Kosmehl H, 

Reichert TE. Diagnosis of oral squamous cell carcinoma and its precursor lesions. J 

Dtsch Dermatol Ges. 2007; 5(12): 1095-100.  



 83 

52. Du GF, Li CZ, Chen HZ, Chen XM, Xiao Q, Cao ZG, Shang SH, Cai X. Rose bengal 

staining in detection of oral precancerous and malignant lesions with colorimetric 

evaluation: a pilot study. Int J Cancer. 2007; 120(9): 1958-63.  

53. Elkiran ET, Mar N, Aygen B, Gursu F, Karaoglu A, Koca S. Serum paraoxonase and 

arylesterase activities in patients with lung cancer in a Turkish population. BMC 

Cancer. 2007; 7: 48.  

54. Engin K, Özkan L. Baş-Boyun Kanserlerinde Etiyoloji, Risk Faktörleri, Korunma. 

İçinde: Engin K, Erişen L, editörler. Baş-Boyun Kanserleri. İstanbul: Nobel; 2003. s. 

37-45.  

55. Epstein JB. Oral Cancer. In: Greenberg MS, Glick M, editors. Burket’s Oral Medicine: 

Diagnosis&Treatment. 10th ed.  Ontario: BC Decker; 2003. p. 194-234. *7* 

56. Erimoğlu C. Dişhekimleri için İnsan Anatomisi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi 

Basımevi ve Film Merkezi; 1990.  

57. Erişen L. Baş-Boyun Kanserlerinin Tarihçesi. İçinde: Engin K, Erişen L, editörler. Baş-

Boyun Kanserleri. İstanbul: Nobel; 2003. s. 7-29.  

58. Fasanmade A, Kwok E, Newman L. Oral squamous cell carcinoma associated with khat 

chewing. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007; 104: e53-e55.  

59. Favia G, Maiorano E, Capodiferro S, Pilolli GP, Lacaita MG, Lajolo C, Giuliani M, 

Martinelli D, Germinario C. Oral squamous cell carcinoma: a mono-institutional 

epidemiological study on 462 cases highlighting differences among young and adult 

patients. Minerva Stomatol. 2008; 57(9): 413-21.  

60. Fırat D, Hayran M. Cancer Statistics In Turkey and In The World. 1990-1992. 1st ed. 

Ankara: İz Matbaacılık, 1992.  

61. Fioretti F, Bosetti C, Tavani A, Franceschi S, La Vecchia C. Risk factors for oral and 

pharyngeal cancer in never smokers. Oral Oncol. 1999; 35: 375-8.  

62. Flaitz CM, Hicks MJ. Molecular piracy: the viral link to carcinogenesis. Oral Oncol. 

1998; 34(6): 448-53.  

63. Foulkes WD, Brunet JS, Kowalski LP, Narod SA, Franco EL. Family history of cancer 

is a risk factor for squamous cell carcinoma of the head and neck in Brazil: a case-

control study. Int J Cancer. 1995; 63(6): 769-73.  



 84 

64. Foulkes WD, Brunet JS, Sieh W, Black MJ, Shenouda G, Narod SA. Familial risks of 

squamous cell carcinoma of the head and neck: retrospective case-control study. BMJ. 

1996; 313(7059): 716-21.  

65. Franceschi S, Favero A, Conti E, Talamini R, Volpe R, Negri E, Barzan L, La Vecchia 

C. Food groups, oils and butter, and cancer of the oral cavity and pharynx. Br J Cancer. 

1999; 80(3-4): 614-20.  

66. Franceschi S, Levi F, La Vecchia C, Conti E, Dal Maso L, Barzan L, Talamini R. 

Comparison of the effect of smoking and alcohol drinking between oral and pharyngeal 

cancer. Int J Cancer. 1999; 83(1): 1-4.  

67. Fujita K, Kaku T, Sasaki M, Onoe T. Experimental production of lingual carcinomas in 

hamsters by local application of 9, 10-dimethyl-1, 2-benzanthracene. J Dent Res. 1973; 

52(2): 327-32. 

68. Furlong CE, Richter RJ, Seidel SL, Motulsky AG. Role of genetic polymorphism of 

human plasma paraoxonase/arylesterase in hydrolysis of the insecticide metabolites 

chlorpyrifos oxon and paraoxon. Am J Hum Genet. 1988; 43(3): 230-8. 

69. Galaris D, Skiada V, Barbouti A. Redox signaling and cancer: the role of "labile" iron. 

Cancer Lett. 2008; 266(1): 21-9.  

70. Gallicchio L, McSorley MA, Newschaffer CJ, Huang HY, Thuita LW, Hoffman SC, 

Helzlsouer KJ. Body mass, polymorphisms in obesity-related genes, and the risk of 

developing breast cancer among women with benign breast disease. Cancer Detect 

Prev. 2007; 31(2): 95-101.  

71. Garrote LF, Herrero R, Reyes RM, Vaccarella S, Anta JL, Ferbeye L, Muñoz N, 

Franceschi S. Risk factors for cancer of the oral cavity and oro-pharynx in Cuba. Br J 

Cancer. 2001; 85(1): 46-54.  

72. Gonzalez-Moles MA, Esteban F, Rodriguez-Archilla A, Ruiz-Avila I, Gonzalez-Moles 

S. Importance of tumour thickness measurement in prognosis of tongue cancer. Oral 

Oncol. 2002; 38(4): 394-7.  

73. Greenblatt MS, Bennett WP, Hollstein M, Harris CC. Mutations in the p53 tumor 

suppressor gene: clues to cancer etiology and molecular pathogenesis. Cancer Res. 

1994; 54(18): 4855-78.  



 85 

74. Greene F, Page DL, Fleming ID, Fritz AG, Balch CM, Haller DG, Morrow M, editors. 

(American Joint Committee on Cancer). Cancer Staging Manual: Staging Forms. 6th ed. 

New York: Springer-Verlag; 2002.  

75. Güneri P, Cankaya H, Yavuzer A, Güneri EA, Erişen L, Ozkul D, El SN, Karakaya S, 

Arican A, Boyacioğlu H. Primary oral cancer in a Turkish population sample: 

association with sociodemographic features, smoking, alcohol, diet and dentition. Oral 

Oncol. 2005; 41(10): 1005-12.  

76. Günhan Ö. Oral ve Maksillofasiyal Patoloji. Ankara: Atlas; 2001.  

77. Hashibe M, Ritz B, Le AD, Li G, Sankaranarayanan R, Zhang ZF. Radiotherapy for 

oral cancer as a risk factor for second primary cancers. Cancer Lett. 2005; 220(2): 185-

95.  

78. Higa M, Kinjo T, Kamiyama K, Chinen K, Iwamasa T, Arasaki A, Sunakawa 

H.Epstein-Barr virus (EBV)-related oral squamous cell carcinoma in Okinawa, a 

subtropical island, in southern Japan--simultaneously infected with human 

papillomavirus (HPV). Oral Oncol. 2003; 39(4): 405-14.  

79. Hosal IN, Onerci M, Kaya S, Turan E. Squamous cell carcinoma of the lower lip. Am J 

Otolaryngol. 1992; 13(6): 363-5.  

80. Hougeir FG, Yiannias JA, Hinni ML, Hentz JG, el-Azhary RA. Oral metal contact 

allergy: a pilot study on the cause of oral squamous cell carcinoma. Int J Dermatol. 

2006; 45(3): 265-71.  

81. Houghton DJ, Hughes ML, Garvey C, Beasley NJ, Hamilton JW, Gerlinger I, Jones AS. 

Role of chest CT scanning in the management of patients presenting with head and neck 

cancer. Head Neck. 1998; 20(7): 614-8. *109* 

82. Howell RE, Wright BA, Dewar R. Trends in the incidence of oral cancer in Nova Scotia 

from 1983 to 1997. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2003; 95(2): 

205-12.  

83. Humbert R, Adler DA, Disteche CM, Hassett C, Omiecinski CJ, Furlong CE. The 

molecular basis of the human serum paraoxonase activity polymorphism. Nat Genet. 

1993; 3(1): 73-6.  



 86 

84. Humphreys S. Neoplasia. In: Cree IA, editor. Pathology. London: Chapman&Hall 

Medical; 1997. p. 74-112.  

85. Iamaroon A, Pattanaporn K, Pongsiriwet S, Wanachantararak S, Prapayasatok S, 

Jittidecharaks S, Chitapanarux I, Lorvidhaya V. Analysis of 587 cases of oral squamous 

cell carcinoma in northern Thailand with a focus on young people. Int J Oral Maxillofac 

Surg. 2004; 33(1): 84-8.  

86. Idris AM, Ahmed HM, Mukhtar BI, Gadir AF, el-Beshir EI. Descriptive epidemiology 

of oral neoplasms in Sudan 1970-1985 and the role of toombak. Int J Cancer. 1995; 

61(2): 155-8.  

87. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü. Kanser İzlem ve Denetim Merkezi (KİDEM). KİDEM 

üzerine. KİDEM’in kuruluş amaçları, çalışmaları. [İnternette]. Erişim 1.11.2008, 

http://www.ism.gov.tr/kidem/Tdoc1.htm 

88. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü. Kanser İzlem ve Denetim Merkezi (KİDEM). İzmir’in 

kanser verileri. [İnternette]. Erişim 1.11.2008, http://www.ism.gov.tr/ 

kidem/Tdoc3.htm##d  

89. Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Murray T, Thun MJ. Cancer Statistics, 2008. 

CA Cancer J Clin. 2008; 58(2): 71-96.  

90. Jemal A, Siegel R, Ward E, Murray T, Xu J, Smigal C, Thun MJ. Cancer Statistics, 

2006. CA Cancer J Clin. 2006; 56(2): 106-30.  

91. Kafadar AM, Ergen A, Zeybek U, Agachan B, Kuday C, Isbir T. Paraoxonase 192 gene 

polymorphism and serum paraoxonase activity in high grade gliomas and meningiomas. 

Cell Biochem Funct. 2006; 24(5): 455-60.  

92. Karadeniz AN. Baş-Boyun ve Tiroit Kanserleri. İçinde: Topuz E, Aydıner A, Karadeniz 

AN. Klinik Onkoloji. İstanbul: Tunç, 2000. s. 161-200.  

93. Kawashiri S, Kojima K, Kumagai S, Nakagawa K, Yamamoto E. Effects of 

chemotherapy on invasion and metastasis of oral cavity cancer in mice. Head Neck. 

2001; 23(9): 764-71.  



 87 

94. Kerridge I, Lincz L, Scorgie F, Hickey D, Granter N, Spencer A. Association between 

xenobiotic gene polymorphisms and non-Hodgkin's lymphoma risk. Br J Haematol. 

2002; 118(2): 477-81.  

95. Keski-Santti H, Kontio R, Leivo I, Törnwall J, Matzke S, Makitie AA, Atula T. Sentinel 

lymph node biopsy as an alternative to wait and see policy in patients with small T1 oral 

cavity squamous cell carcinoma. Acta Otolaryngol. 2008; 128(1): 98-102.  

96. Kılçıksız SÇ, Kaynak C,  Eşki E, Yersal Ö, Ünlü İ, Çallı A, Sarı A, Baloğlu A, 

albantoğlu G, Yiğitbaş HA. Çok primerli ve tek primerli kanser olguları: İzmir Kanser 

Kayıt Merkezi verilerinden hastane tabanlı bir inceleme. Türk Onkoloji Dergisi. 2007; 

22: 55-62.  

97. Kim ES, Rieber AG. Novel Therapeutics for Head and Neck Cancer. In: Werning JW. 

Oral Cancer: Diagnosis, Management and Rehabilitation. New York: Thieme; 2007. p. 

325-333.  

98. Klaunig JE, Kamendulis LM. The role of oxidative stress in carcinogenesis. Annu Rev 

Pharmacol Toxicol. 2004; 44: 239-67.  

99. Kobayashi I, Shima K, Saito I, Kiyoshima T, Matsuo K, Ozeki S, Ohishi M, Sakai H. 

Prevalence of Epstein-Barr virus in oral squamous cell carcinoma. J Pathol. 1999; 

189(1): 34-9.  

100. Koh HK, Kannler C, Geller AC. Cancer Prevention: Preventing Tobocco-

Related Cancers. In: De Vita VT, Hellman S, Rosenberg SA, editors. Cancer: 

Principles and Practice of Oncology. 6th ed. Philadelphia: JP Lippincott; 2001. p. 549-

60.  

101. Kojima A, Maeda H, Sugita Y, Tanaka S, Kameyama Y. Human papillomavirus 

type 38 infection in oral squamous cell carcinomas. Oral Oncol. 2002; 38(6): 591-6.  

102. Krzystek-Korpacka M, Boehm D, Matusiewicz M, Diakowska D, Grabowski K, 

Gamian A. Paraoxonase 1 (PON1) status in gastroesophageal malignancies and 

associated paraneoplastic syndromes - connection with inflammation. Clin Biochem. 

2008; 41(10-11): 804-11.  

103. Kumar V, Cotran RS, Robbins SL. Robbins Basic Pathology. 7th ed. 

Philadelphia: Saunders; 2003. p. 165-210.  



 88 

104. Kurkivuori J, Salaspuro V, Kaihovaara P, Kari K, Rautemaa R, Grönroos L, 

Meurman JH, Salaspuro M. Acetaldehyde production from ethanol by oral streptococci. 

Oral Oncol. 2007; 43(2): 181-6.  

105. La Vecchia C, Tavani A, Franceschi S, Levi F, Cooao G, Negri E. Epidemiology 

and prevention of oral cancer. Oral Oncol. 1997; 33: 302-12.  

106. La Vecchia CL, Lucchhini F, Negri E, Levi F. Trends in oral cancer mortality in 

Europe. Oral Oncol. 2004; 40: 433-9.  

107. Lee CH, Lee KY, Choe KH, Hong YC, Kim YD, Kang JW, Kim H. Effects of 

oxidative DNA damage induced by polycyclic aromatic hydrocarbons and genetic 

polymorphism of the paraoxonase-1 (PON1) gene on lung cancer. J Prev Med Pub 

Health. (Abstract). 2005; 38(3): 345-50.  

108. Li HL, Liu DP, Liang CC. Paraoxonase gene polymorphisms, oxidative stress, 

and diseases. J Mol Med. 2003; 81(12): 766-79.  

109. Lincz LF, Kerridge I, Scorgie FE, Bailey M, Enno A, Spencer A. Xenobiotic 

gene polymorphisms and susceptibility to multiple myeloma. Haematologica. 

2004;89(5):628-9.  

110. Lissowska J, Pilarska A, Pilarski P, Samolczyk-Wanyura D, Piekarczyk J, 

Bardin-Mikolłajczak A, Zatonski W, Herrero R, Munoz N, Franceschi S. Smoking, 

alcohol, diet, dentition and sexual practices in the epidemiology of oral cancer in 

Poland. Eur J Cancer Prev. 2003; 12(1): 25-33.  

111. Liu JL, Xu ZK, Zhao Y, Jin Y, Dai YM, Yao K. Relationship between human 

herpesvirus 6 infection and oral squamous cell carcinoma. Zhonghua Shi Yan He Lin 

Chuang Bing Du Xue Za Zhi. (Abstract). 2003; 17(4): 334-6.  

112. Liu L, Kumar SK, Sedghizadeh PP, Jayakar AN, Shuler CF. Oral squamous cell 

carcinoma incidence by subsite among diverse racial and ethnic populations in 

California. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2008; 105: 470-80.  

113. Livny O, Kaplan I, Reifen R, Polak-Charcon S, Madar Z, Schwartz B. Oral 

cancer cells differ from normal oral epithelial cells in tissue like organization and in 

response to lycopene treatment: an organotypic cell culture study. Nutr Cancer. 2003; 

47(2): 195-209.  



 89 

114. Llewellyn CD, Johnson NW, Warnakulasuriya KAAS. Risk factors for 

squamous cell carcinoma of the oral cavity in young people – a comprehensive 

literature review. Oral Oncol. 2001; 37: 401-18.  

115. Lo WL, Kao SY, Chi LY, Wong YK, Chang RC. Outcomes of oral squamous 

cell carcinoma in Taiwan after surgical therapy: factors affecting survival. J Oral 

Maxillofac Surg. 2003; 61(7): 751-8.  

116. Lurie G, Wilkens LR, Thompson PJ, McDuffie KE, Carney ME, Terada KY, 

Goodman MT. Genetic polymorphisms in the Paraoxonase 1 gene and risk of ovarian 

epithelial carcinoma. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2008; 17(8): 2070-7.  

117. Lydiatt WM. Staging of Oral Cancer. In: Werning JW. Oral Cancer: Diagnosis, 

Management and Rehabilitation. New York: Thieme; 2007. p. 66-71.  

118. Macfarlane GJ, Zheng T, Marshall JR, Boffetta P, Niu S, Brasure J, Merletti F, 

Boyle P. Alcohol, tobacco, diet and the risk of oral cancer: a pooled analysis of three 

case-control studies. Eur J Cancer. 1995; 31B(3): 181-7.  

119. Mager DL, Haffajee AD, Devlin PM, Norris CM, Posner MR, Goodson JM. The 

salivary microbiota as a diagnostic indicator of oral cancer: a descriptive, non-

randomized study of cancer-free and oral squamous cell carcinoma subjects. J Transl 

Med. 2005; 3: 27.  

120. Manoharan S, Baskar AA, Manivasagam T, Subramanian P. Circadian 

rhythmicity of plasma lipid peroxidation and antioxidants in oral squamous cell 

carcinoma. Singapore Med J. 2005; 46(4): 184-8.  

121. Manoharan S, Kolanjiappan K, Suresh K, Panjamurthy K. Lipid peroxidation & 

antioxidants status in patients with oral squamous cell carcinoma. Indian J Med Res. 

2005; 122(6): 529-34.  

122. Marchesani M, Hakkarainen A, Tuomainen TP, Kaikkonen J, Pukkala E, 

Uimari P, Seppala E, Matikainen M, Kallioniemi OP, Schleutker J, Lehtimaki T, 

Salonen JT. New paraoxonase 1 polymorphism I102V and the risk of prostate cancer in 

Finnish men. J Natl Cancer Inst. 2003; 95(11): 812-8. 

123. Marx RE, Stern D. Oral and Maxillofacial Pathology: a Rationale for Diagnosis 

and Treatment. Chicago: Quintessence; 2003.  



 90 

124. Massano J, Regateiro FS, Januario G, Ferreira A. Oral squamous cell carcinoma: 

review of prognostic and predictive factors. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral 

Radiol Endod. 2006; 102(1): 67-76.  

125. McCullough M, Jaber M, Barrett AW, Bain L, Speight PM, Porter SR. Oral 

yeast carriage correlates with presence of oral epithelial dysplasia. Oral Oncol. 2002; 

38(4): 391-3.  

126. McCullough ML, Giovannucci EL.  Diet and cancer prevention. Oncogene. 

2004; 23(38): 6349-64.  

127. McLaughlin JK, Gridley G, Block G, Winn DM, Preston-Martin S, Schoenberg 

JB, Greenberg RS, Stemhagen A, Austin DF, Ershow AG, et al. Dietary factors in oral 

and pharyngeal cancer. J Natl Cancer Inst. 1988; 80(15): 1237-43.  

128. Merchant A, Husain SS, Hosain M, Fikree FF, Pitiphat W, Siddiqui AR, Hayder 

SJ, Haider SM, Ikram M, Chuang SK, Saeed SA. Paan without tobacco: an independent 

risk factor for oral cancer. Int J Cancer. 2000; 86(1): 128-31.  

129. Miller CS, Johnstone BM. Human papillomavirus as a Risk Factor for Oral 

Squamous Cell Carcinoma: a Meta-analysis, 1982-1997. Oral Surg Oral Med Oral 

Pathol Radiol Endod. 2001; 91(6): 622-35.  

130. Miller SA, Dykes DD, Polesky HF. A simple salting out procedure for 

extracting DNA from human nucleated cells. Nucleic Acids Res. 1988; 16(3): 1215.  

131. Moore C, Catlin D. Anatomic origins and locations of oral cancer. Am J Surg. 

1967; 114(4): 510-3.  

132. Murthy NS, Mathew A. Cancer epidemiology, prevention and control. Curr Sci. 

2004; 86(4): 518-27.  

133. Nagao Y, Sata M, Tanikawa K, Itoh K, Kameyama T. High prevalence of 

hepatitis C virus antibody and RNA in patients with oral cancer. J Oral Pathol Med. 

1995; 24(8): 354-60.  

134. Nagler R, Bahar G, Shpitzer T, Feinmesser R. Concomitant analysis of salivary 

tumor markers-a new diagnostic tool for oral cancer. Clin Cancer Res. 2006; 12(13): 

3979-84.  



 91 

135. Negri E, Franceschi S, Bosetti C, Levi F, Conti E, Parpinel M, La Vecchia C. 

Selected micronutrients and oral and pharyngeal cancer. Int J Cancer. 2000; 86(1): 122-

7.  

136. Ogden GR, Wight AJ. Aetiology of oral cancer: alcohol. Br J Oral Maxillofac 

Surg. 1998; 36(4): 247-51.  

137. Ong TK, Kerawala CJ, Martin IC, Stafford FW. The role of thorax imaging in 

staging head and neck squamous cell carcinoma. J Craniomaxillofac Surg. 1999; 27(6): 

339-44.  

138. Onofre MA, Sposto MR, Navarro CM. Reliability of toluidine blue application 

in the detection of oral epithelial dysplasia and in situ and invasive squamous cell 

carcinomas. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2001; 91(5): 535-40.  

139. Özet A. Türkiye ve Dünyada Kanser Epidemiyolojisi. [İnternette]. Erişim 

1.11.2008. Gülhana Askeri Tıp Akademisi: http://www.gata.edu.tr/dahilibilimler/ 

onkoloji/kanser_epidemiyolojisi.htm.  

140. Pang BK, Freeman S. Oral lichenoid lesions caused by allergy to mercury in 

amalgam fillings. Contact Dermatitis. 1995; 33(6): 423-7.  

141. Patel BP, Rawal UM, Dave TK, Rawal RM, Shukla SN, Shah PM, Patel PS. 

Lipid peroxidation, total antioxidant status, and total thiol levels predict overall survival 

in patients with oral squamous cell carcinoma. Integr Cancer Ther. 2007; 6(4): 365-72.  

142. Petersen PE. Oral cancer prevention and control - The approach of the World 

Health Organization. Oral Oncol. 2008. [Epub ahead of print]  

143. Premoli-De-Percoco G, Ramirez JL. High risk human papillomavirus in oral 

squamous carcinoma: evidence of risk factors in a Venezuelan rural population. 

Preliminary report. J Oral Pathol Med. 2001; 30(6): 355-61. 

144. Prime SS, Thakker NS, Pring M, Guest PG, Paterson IC. A review of inherited 

cancer syndromes and their relevance to oral squamous cell carcinoma. Oral Oncol. 

2001; 37(1): 1-16.  

145. Rahima B, Shingaki S, Nagata M, Saito C. Prognostic significance of perineural 

invasion in oral and oropharyngeal carcinoma. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral 

Radiol Endod. 2004; 97(4): 423-31.  



 92 

146. Remmerbach TW, Weidenbach H, Pomjanski N, Knops K, Mathes S, Hemprich 

A, Böcking A. Cytologic and DNA-cytometric early diagnosis of oral cancer. Anal Cell 

Pathol. 2001; 22(4): 211-21.  

147. Remontet L, Buemi M, Velten M, Jougla E, Esteve J. Cancer incidence and 

mortality in France over the period 1978-2000. Rev Epidemiol Sante Publique. 2003, 

51: 3-30.  

148. Rodrigues VC, Moss SM, Tuomainen H. Oral cancer in the UK: to screen or not 

to screen. Oral Oncol. 1998; 34: 454-65.  

149. Ron E. Cancer risks from medical radiation. Health Phys. 2003; 85(1): 47-59.  

150. Rosenquist K, Wennerberg J, Schildt EB, Bladström A, Göran Hansson B, 

Andersson G. Oral status, oral infections and some lifestyle factors as risk factors for 

oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma. A population-based case-control 

study in southern Sweden. Acta Otolaryngol. 2005; 125(12): 1327-36.  

151. Rossi V, Tarozzi M, Lodi G, Sardella A, Demarosi F, Carrassi A. Clinical aspect 

and survival rates in subject with oral cancer: a retrospective cohort study. Minerva 

Stomatol. 2007; 56(11-12): 591-601.  

152. Sambrook J, Fritsch EF, Maniatis T. Molecular Cloning: A Laboratory Manual. 

2nd ed. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press; 1989.  

153. Sawair FA, Al-Mutwakel A, Al-Eryani K, Al-Surhy A, Maruyama S, Cheng J, 

Al-Sharabi A, Saku T. High relative frequency of oral squamous cell carcinoma in 

Yemen: Qat and tobacco chewing as its aetiological background. Int J Environ Health 

Res. 2007; 17(3): 185-95.  

154. Schantz SP, Hsu TC, Ainslie N, Moser RP. Young adults with head and neck 

cancer express increased susceptibility to mutagen-induced chromosome damage. 

JAMA. 1989; 262(23): 3313-5.  

155. Schantz SP, Yu GP. Head and neck cancer incidence trends in young 

Americans, 1973-1997, with a special analysis for tongue cancer. Arch Otolaryngol 

Head Neck Surg. 2002; 128(3): 268-74.  

156. Schottenfeld D. Alcohol as a co-factor in the etiology of cancer. Cancer. 1979; 

43: 1962-6.  



 93 

157. Sciubba JJ. Improving detection of precancerous and cancerous oral lesions. 

Computer-assisted analysis of the oral brush biopsy. U.S. Collaborative OralCDx Study 

Group. J Am Dent Assoc. 1999; 130(10): 1445-57.  

158. Sciubba JJ. Oral cancer: The importance of early diagnosis and treatment. Am J 

Clin Dermatol. 2001; 2(4): 239-51.  

159. Scully C, Field JK, Tanzawa H. Genetic aberrations in oral or head and neck 

squamous cell carcinoma (SCCHN): 1. Carcinogen metabolism, DNA repair and cell 

cycle control. Oral Oncol. 2000; 36(3): 256-63.  

160. Scully C, Raman B. Ethnicity and oral cancer. Lancet Oncolgy. 2000; 1: 37-42.  

161. Seres I, Paragh G, Deschene E, Fulop T Jr, Khalil A. Study of factors 

influencing the decreased HDL associated PON1 activity with aging. Exp Gerontol. 

2004; 39(1): 59-66.  

162. Shiboski CH, Schmidt BL, Jordan RC. Tongue and tonsilar carcinoma: 

increasing trends in the US population ages 20-44 years. Cancer. 2005; 103: 1843-9.  

163. Shillitoe EJ. Relationship of viral infection to malignancies. Curr Opin Dent. 

1991; 1(4): 398-403.  

164. Shpitzer T, Bahar G, Feinmesser R, Nagler RM. A comprehensive salivary 

analysis for oral cancer diagnosis. J Cancer Res Clin Oncol. 2007; 133(9): 613-7.  

165. Silverman S Jr, Gorsky M, Greenspan D. Tobacco usage in patients with head 

and neck carcinomas: a follow-up study on habit changes and second primary 

oral/oropharyngeal cancers. J Am Dent Assoc. 1983; 106(1): 33-5.  

166. Silverman S Jr. Oral Cancer. American Cancer Society. Hamilton(ON): BC 

Decker; 1998.  

167. Soames JV, Southam JC. Oral Pathology. 4th ed. New York: Oxford University 

Press;2005.  

168. Steinmetz KA, Potter JD. Vegetables, fruit, and cancer. II. Mechanisms. Cancer 

Causes Control. 1991; 2(6): 427-42.  



 94 

169. Stevens VL, Rodriguez C, Pavluck AL, Thun MJ, Calle EE. Association of 

polymorphisms in the paraoxonase 1 gene with breast cancer incidance in the CPS-II 

Nutrition Cohort. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2006; 15(6): 1226-28.  

170. Stevens VL, Rodriguez C, Talbot JT, Pavluck AL, Thun MJ, Calle EE. 

Paraoxonase 1 (PON1) polymorphisms and prostate cancer in the CPS-II Nutrition 

Cohort. Prostate. 2008; 68(12): 1336-40.  

171. Su CC, Chung JA, Hsu YY, Huang SJ, Lian IB. Age at diagnosis and prognosis 

of oral cancer in relation to the patient's residential area: Experience from a medical 

center in Taiwan. Oral Oncol. 2008. [Epub ahead of print]  

172. Subapriya R, Kumaraguruparan R, Ramachandran CR, Nagini S. Oxidant-

antioxidant status in patients with oral squamous cell carcinomas at different intraoral 

sites. Clin Biochem. 2002; 35(6): 489-93.  

173. Surveillance epidemiology and end results (SEER). National Cancer Institute. 

Cancer statistics. Cancer fact sheets. Oral cavity and pharynx. [web page on the 

Internet]. Erişim 1.11.2008, http://seer.cancer.gov/statfacts/html/oralcav.html (*115*) 

174. Suzuki T, Wakai K, Matsuo K, Hirose K, Ito H, Kuriki K, Sato S, Ueda R, 

Hasegawa Y, Tajima K. Effect of dietary antioxidants and risk of oral, pharyngeal and 

laryngeal squamous cell carcinoma according to smoking and drinking habits. Cancer 

Sci. 2006; 97(8): 760-7.  

175. Tahsinoğlu M, Çöloğlu S, Erseven G. Genel Patoloji. İstanbul: İstanbul 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yayınları; 1984.  

176. Tarvainen L, Suuronen R, Lindqvist C, Malila N. Is the incidence of oral and 

pharyngeal cancer increasing in Finland? An epidemiological study of 17,383 cases in 

1953-1999. Oral Dis. 2004; 10(3): 167-72.  

177. Taş F, Aydıner A. Kanserin Nedenleri, Sigara ve Kanser İlişkisi, Diyet ve 

Kanser. İçinde: Topuz E, Aydıner A, Karadeniz AN. Klinik Onkoloji. İstanbul: Tunç, 

2000. s. 54-58.  

178. Tezal M, Sullivan MA, Reid ME, Marshall JR, Hyland A, Loree T, Lillis C, 

Hauck L, Wactawski-Wende J, Scannapieco FA. Chronic periodontitis and the risk of 

tongue cancer. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2007; 133(5): 450-4.  



 95 

179. Toporcov TN, Antunes JL, Tavares MR. Fat food habitual intake and risk of oral 

cancer. Oral Oncol. 2004; 40(9): 925-31.  

180. Torske KR. Malignant Lesions of the Oral Cavity. In: Werning JW. Oral 

Cancer: Diagnosis, Management and Rehabilitation. New York: Thieme; 2007. p. 18-

30.  

181. Tunca B, Egeli Ü. Baş-Boyun Kanserlerinde Moleküler Biyoloji. İçinde: Engin 

K, Erişen L, editörler. Baş-Boyun Kanserleri. İstanbul: Nobel;2003. s. 47-57.  

182. Tuncer İ, Burgut R, Bozdemir N, Coşar EF. Türkiye’de Kanser Sıklığı. 1.baskı. 

Adana: TÜBİTAK; 1994: 28-35.  

183. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği. Türkiye’de Kanser 

İstatistikleri. [İnternette]. Erişim 1.11.2008, http://www.turkcancer.org/newsfiles/ 

60turkiye_kanser_ istatistikleri-2.pdf.  

184. Uehara M, Sano K, Ikeda H, Sekine J, Irie A, Yokota T, Tobita T, Ohba S, 

Inokuchi T. Expression of vascular endothelial growth factor and prognosis of oral 

squamous cell carcinoma. Oral Oncol. 2004; 40(3): 321-5.  

185. Ünür M, Doğan Onur Ö. Ağız Hastalıklarının Teşhis ve Tedavisi. 2. Baskı. 

İstanbul: Quintessence, 2008.  

186. Van Der Logt EM, Janssen CH, Van Hooijdonk Z, Roelofs HM, Wobbes T, 

Nagengast FM, Peters WH. No association between genetic polymorphisms in 

NAD(P)H oxidase p22phox and paraoxonase 1 and colorectal cancer risk. Anticancer 

Res. 2005; 25(2B): 1465-70.  

187. Warnakulasuriya S, Mak V, Moller H. Oral cancer survival in young people in 

South East England. Oral Oncol. 2007; 43: 982-6.  

188. Warnakulasuriya S, Sutherland G, Scully C. Tobacco, oral cancer and treatment 

of dependence. Oral Oncol. 2005; 41(3): 244-60.  

189. Warnakulasuriya S. Global epidemiology of oral and oropharyngeal cancer. 

Oral Oncol. 2008. [Epub ahead of print]  

190. Werning JW, Mendenhall WM. Cancer of the Buccal Mucosa. In: Werning JW. 

Oral Cancer: Diagnosis, Management and Rehabilitation. New York: Thieme; 2007. p. 

89-96.  



 96 

191. Werning JW, Mendenhall WM. Cancer of the Hard Palate and Upper Alveolar 

Ridge. In: Werning JW. Oral Cancer: Diagnosis, Management and Rehabilitation. New 

York: Thieme; 2007. p. 141-58.  

192. Werning JW, Mendenhall WM. Cancer of the lip. In: Werning JW. Oral 

Cancer: Diagnosis, Management and Rehabilitation. New York: Thieme; 2007. p. 78-

88.  

193. Werning JW, Mendenhall WM. Cancer of the Lower Alveolar Ridge and 

Retromolar Trigone. In: Werning JW. Oral Cancer: Diagnosis, Management and 

Rehabilitation. New York: Thieme; 2007. p. 119-40.  

194. Werning JW, Mendenhall WM. Cancer of the Oral Tongue and Floor of Mouth. 

In: Werning JW. Oral Cancer: Diagnosis, Management and Rehabilitation. New York: 

Thieme; 2007. p. 97-118.  

195. Winn DM, Blot WJ, McLaughlin JK, Austin DF, Greenberg RS, Preston-Martin 

S, Schoenberg JB, Fraumeni JF Jr. Mouthwash use and oral conditions in the risk of 

oral and pharyngeal cancer. Cancer Res. 1991; 51(11): 3044-7.  

196. Winn DM, Ziegler RG, Pickle LW, Gridley G, Blot WJ, Hoover RN. Diet in the 

etiology of oral and pharyngeal cancer among women from the southern United States. 

Cancer Res. 1984; 44(3): 1216-22.  

197. World Health Organization. The world health report 2004: changing history. 

Geneva: WHO, 2004.  

198. Wunsch-Fiho V, de Camargo A. The burden of mouth cancer in Latin America 

and the Caribbean: epidemiologic issues. Seminars Oncol. 2001; 28: 158-68.  

199. Xi S, Grandis JR. Gene therapy for the treatment of oral squamous cell 

carcinoma. J Dent Res. 2003; 82(1): 11-6.  

200. Yadav SP, Gera A, Singh I, Chanda R. Serum selenium levels in patients with 

head and neck cancer. J Otolaryngol. 2002; 31(4): 216-9.  

201. Yan SK, Wei BJ, Lin ZY, Yang Y, Zhou ZT, Zhang WD. A metabonomic 

approach to the diagnosis of oral squamous cell carcinoma, oral lichen planus and oral 

leukoplakia. Oral Oncol. 2008; 44(5): 477-83.  



 97 

202. Yang YY, Koh LW, Tsai JH, Tsai CH, Wong EF, Lin SJ, Yang CC. 

Involvement of viral and chemical factors with oral cancer in Taiwan. Jpn J Clin Oncol. 

2004; 34(4): 176-83.  

203. Yellowitz JA. The Oral Cancer Examination. In: Ord RA, Blanchaert RH. Oral 

Cancer: The Dentist’s Role in Diagnosis, Management, Rehabilitation and Prevention. 

Chicago: Quintessence, 2000. p. 21-37.  

204. Yenerman M. Genel Patoloji. 3. Baskı. İstanbul: Bayda&Nobel; 1994.  

205. Yücetaş Ş. Ağız ve Çevre Dokusu Hastalıkları. Ankara: Atlas, 2005.  

 



 98 

FORMLAR 

PARAOKSONAZ GEN POLİMORFİZMLERİNİN VE SERUM 

PARAOKSONAZ AKTİVİTESİNİN ORAL SKUAMÖZ HÜCRELİ 

KARSİNOMALAR İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

 

                                                                                                 Tarih: 

Olgu No             :                                                                                                                                             

Adı-Soyadı        :  

Cinsiyet             :                                                                                                                                                                                                                               

Doğum Tarihi   : 

Memleketi         :   

Mesleği              :                                                                                                 

Tel                     : 

Adres                 :     

 

 

SİSTEMİK HASTALIKLAR: 

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………... 

 

SÜREKLİ KULLANDIĞI İLAÇLAR: 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

SOY GEÇMİŞİNDE KANSER HİKAYESİ:                

Akrabalık Derecesi   : 

Türü                          : 

 



 99 

TÜMÖRÜN LOKALİZASYONU / TÜRÜ / TNM / EVRESİ: 

.................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 

 

SİGARA  / ALKOL KULLANIMI: 

    sigara     alkol   

Miktarı               :                                                                                                                                            

Kulanım Süresi  :   

 

BESLENME DÜZENİ:  

Hangi besin grubunu daha çok tüketiyorsunuz?   Tüketim Sıklığı 

Her Besin Grubundan Eşit Miktarda:          -------- 

Sebze-Meyve Ağırlıklı: 

Kırmızı Et Ağırlıklı: 

Beyaz Et Ağırlıklı: 

Fast-Food Ağırlıklı:  

 

İNTRA-ORAL MUAYENE: 

Ağız Bakımı: 

En az günde bir kez diş fırçalama alışkanlığı  * VAR  * YOK 

 

Mekanik Travma: 

Mekanik travma yaratacak etken    * VAR  * YOK 

 

 

 

 



 100 

ETİK KURUL KARARI 



 101 

ÖZGEÇMİŞ 

Kişisel Bilgiler 

Adı  ZEYNEP Soyadı  BOY METİN 

Doğ.Yeri  ERZİNCAN Doğ.Tar.  21.07.1981 

Uyruğu  T.C. TC Kim No 25921683668 

Email zeynepboy@yahoo.com Tel 0505 719 51 41 

Eğitim Düzeyi 

 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Doktora 
İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi 
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı 

2009 

Yük.Lis. İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi 2004 

Lisans İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi 2004 

Lise  Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi 1999 

 

Yabancı 
Dilleri 

Okuduğunu 
Anlama 

Konuşma Yazma 
ÜDS 

Puanı 
(Diğer) 
 Puanı 

İngilizce çok iyi orta orta 83,75  

      

 

 

 Sayısal Eşit Ağırlık Sözel 

ALES Puanı  74,832 79,067 84,628 

LES Puanı 60,154 62,509 64,864 

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

Word iyi 

Power Point iyi 

  

 

 

 



 102 

Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri  

Yayınları: 

1. Zeynep Boy Metin, Meral Ünür, Süleyman Metin. Otoimmün Gingival Hastalıklar. 

Türk Dişhekimliği Dergisi. (yayında) 

2. Meral Ünür, Zeynep Boy Metin, Yaren Keskin, Kıvanç Bektaş Kayhan. Oral 

Mukozal Travmalar: 39 Olguluk Bir Serinin Analizi. Türk Dişhekimliği Dergisi. 

2008;72(15):83-86. 

3. Kıvanç Bektaş Kayhan, Hülya Yılmaz, Özlem Küçükhüseyin, Zeynep Boy Metin, 

Meral Ünür, Turgay İsbir. The Association of Methylenetetrahydrofolate reductase 

(MTHFR) Gene Polymorphism and Oral Squamous Cell Carcinoma. (Abstracts of 

the 9th Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine. September 

18-20, 2008. Salzburg, Austria). Oral Dis. 2008;14 Suppl 1:38-39. 

4. Kıvanç Bektaş Kayhan, Meral Ünür, Zeynep Boy Metin, Ferhat Dizen, Yaren 

Keskin. The Prevalence of Oral Mucosal Lesions in Children from 1 to13 Years 

Old. (Abstracts of the 9th Biennial Congress of the European Association of Oral 

Medicine. September 18-20, 2008. Salzburg, Austria). Oral Dis. 2008;14 Suppl 

1:38. 

5. Zeynep Boy Metin, Kıvanç Bektaş Kayhan, Meral Ünür. Burning Mouth 

Syndrome. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2008;18(3):188-196.  

6. Zeynep Boy Metin, Meral Ünür, Kıvanç Bektaş Kayhan. Tükürüğün Sistemik 

Hastalıkların Teşhisindeki Önemi. Dişhekimliği Dergisi. 2008; 83:50-53. 

7. Zeynep Boy, Kıvanç Bektaş Kayhan, Meral Ünür. Oral Mukozanın Non-Spesifik 

Ülseratif Lezyonları ve 13 Olgunun Sunumu. Dişhekimliğinde Klinik Dergisi. 

2007;21(2):66-73. 

8. Zeynep Boy, Kıvanç Bektaş Kayhan, Meral Ünür. Gingivada Pemfigus Vulgaris’in 

Erken Lezyonları: Olgu Sunumu. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

Dergisi. 2006;40(3-4):37-42. 

9. Ferhat Dizen, Kıvanç Bektaş Kayhan, Zeynep Boy, Meral Ünür. Oral Liken Planus 

ve Malign Transformasyon: Olgu Sunumu. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi Dergisi. 2006;40(3-4):49-52. 

 

 



 103 

Tebliğ ve Posterleri: 

1. Zeynep Boy Metin, Meral Ünür. Analysis of Autoimmune Mediated Desquamative 

Gingivitis Using Direct Immunofluorescence. The Congress of Turkish Society of 

Oral Medicine in Conjuction with Turkish Prosthodontics and Implantology 

Association, May 28-June 1, 2008, Miracle Resort, Antalya (POSTER) 

2. Zeynep Boy Metin, Süleyman Metin, Meral Ünür. Müköz Membran Pemfigoidi: 

İki Olgu Sunumu. Türk Periodontoloji Derneği 38. Bilimsel Kongresi, 22-24 Mayıs 

2008, Sheraton İstanbul Maslak Hotel, İstanbul (POSTER) 

3. Zeynep Boy Metin, Kıvanç Bektaş Kayhan, Yaren Keskin, Ferhat Dizen, Meral 

Ünür. Dil Kanserleri: 91 Hastanın Değerlendirilmesi. 1. Ağız Kanserleri Ulusal 

Sempozyumu, 18-19 Nisan 2008, Gazi üniversitesi Mimar Kemalettin Salonu, 

Ankara (POSTER) 

4. Ferhat Dizen, Zeynep Boy, Kıvanç Bektaş, Meral Ünür. Removal of Leukoplakia 

and Recurrence: A Case Report. VIII. Biennial Meeting of the European 

Association of Oral Medicine. 31 August-2 September 2006, Westin Hotel, Zagreb 

(POSTER) 

5. Meral Ünür, Kıvanç Bektaş, Zeynep Boy. Ağız Mukozasının Non-Spesifik Ülseratif 

Lezyonları. Oral Cerrahi Derneği’nin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji 

Derneği’nin VIII. Ulusal Bilimsel Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 27 Mayıs-2 

Haziran 2006, Yasmin Otel, Bodrum (KONFERANS)  

6. Zeynep Boy, Ferhat Dizen, Kıvanç Bektaş, Erdinç Demirez, Meral Ünür. Early 

Lesions of Pemphigus Vulgaris in Gingiva: A Case Report. 1st International 

Congress of Oral Medicine, June 02-05, 2005, Pera Palas Hotel, Istanbul (POSTER) 

7. Ferhat Dizen, Zeynep Boy, Kıvanç Bektaş, Erdinç Demirez, Meral Ünür. Malignant 

Transformation of Oral Lichen Planus: A Case Report. 1st International Congress of 

Oral Medicine, June 02-05, 2005, Pera Palas Hotel, Istanbul (POSTER) 

Sertifikaları: 

1. T.C. Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi & 

Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 2. Bilimsel Toplantısı ve 

Maksillofasiyal Cerrahi Kursu, 9-10 Ağustos, T.C. Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl 

Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi, İstanbul 



 104 

2. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği ve Ağız Hastalıkları Derneği Kongresi, 28 

Mayıs-1 Haziran 2008, Miracle Resort, Antalya 

3. Türk Periodontoloji Derneği 38. Bilimsel Kongresi, 22-24 Mayıs 2008, Sheraton 

İstanbul Maslak Hotel, İstanbul 

4. 6. Uluslar arası Quintessence Sempozyumu, 25-26 Nisan 2008, Harbiye Askeri 

Müzesi, İstanbul 

5. 1. Ağız Kanserleri Ulusal Sempozyumu, 18-19 Nisan 2008, Gazi üniversitesi Mimar 

Kemalettin Salonu, Ankara 

6. Computer Aided Implantology Academy (CAIA) İstanbul Çalıştayı, 17-18 Kasım 

2007, Point Hotel, İstanbul 

7. 1. Uluslararası Zimmer & Mutlu Dental İmplantoloji Günleri, 19-21 Ekim 2007, 

Swiss Otel, Ankara 

8. 12. Balkan Stomatoloji Derneği Kongresi, 12-14 Nisan 2007, Grand Cevahir Hotel 

ve Kongre Merkezi, İstanbul 

9. 2. Moleküler Tıp Kongresi, 24-26 Mart 2007, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, 

İstanbul 

10. Biolok-Türkiye 1. Oral İmplantoloji Sempozyumu, 8-9 Aralık 2006, Barcelo Eresin 

Topkapı Otel, İstanbul 

11. Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 1. Bilimsel Toplantısı ve Sempozyumu, 

22-24 Eylül 2006, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul 

12. Alveoler Distraksiyon Kursu, Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 1. 

Bilimsel Toplantısı ve Sempozyumu, 22-24 Eylül 2006, Marmara Üniversitesi Diş 

Hekimliği Fakültesi, İstanbul 

13. 3. ICOI / Meffert İmplant Enstitüsü Sempozyumu, 16-18 Aralık 2005, Hyatt 

Regency Otel, İstanbul 

14. II.Biolase Kullanıcı Sempozyumu, 26 Haziran 2005, Hyatt Regency Otel, İstanbul 

15. Ağız Hastalıkları 1. Uluslararası Kongresi, 02-05 Haziran 2005, Pera Palas Otel, 

İstanbul 

16. İmplant Uygulamalarında İdeal Estetik ve Fonksiyonun Sağlanmasında 

Multidisipliner Yaklaşım, Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM), 

12 Mart 2005, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul 

 




