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                                                      ÖZET 

KÜÇÜKGERGİN, C.B. (2010). Mangan süperoksit dismutaz ve glutatyon peroksidaz I gen 

polimorfizmlerinin prostat kanseri ile ilişkisi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

Biyokimya ABD. /Doktora Tezi. İstanbul.  

Bu tez çalışmasına 2005 ile 2009 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji 
Anabilim Dalı’na başvurup klinik ve histopatolojik olarak prostat kanseri tanısı konan 
hastalar (n= 134, ortalama yaş: 64.1 yıl) ile parmakla rektal muayenesi ve serum prostat 
spesifik antijen (PSA) düzeyleri normal olan sağlıklı kişiler (n= 159, ortalama yaş: 62.5 
yıl) dahil edilmiştir.Kontrol ve hasta grubundaki kişilerden elde edilen DNA’lardan 
MnSOD ve GPxI polimorfizmleri için polimeraz zincir reaksiyonu (PZR), restriksiyon 
fragman uzunluk polimorfizmi (RFUP) ve agaroz jel elektroforezi teknikleri 
kullanılmıştır. Ayrıca oksidatif stresin göstergesi olarak tam kanda GSH,  plazmada 
MDA düzeyleri,  GPx ve SOD aktiviteleri spektrofotometrik yöntemle tayin edilmiştir. 
İstatistiksel analizde pearson ki kare (χ2) testi , student-t testi, Mann-Whitney U testi , 
lojistik regresyon testi kullanılmıştır.  

           Hasta ve kontrol grubu  arasında yaş ve BMI açısından anlamlı bir farklılık 
bulunmamaktadır. Hasta grubunda kontrol grubuna göre GSH düzeylerinde anlamlı bir 
azalma (p<0.05), yine hasta grubunda PSA, MDA  düzeyleri ile GPx ve SOD enzim 
aktivitelerinde kontrol grubuna göre anlamlı bir artış bulunmaktadır (p<0.05).         
MnSOD Ala-9Val polimorfizminde genotip ve allel sıklığı bakımından hasta ve kontrol 
grubu arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Fakat  ileri evre ve metastazda 
Ala/Ala genotipi anlamlı olarak bir risk oluşturmaktadır. GPxI Pro198Leu 
polimorfizminde  ise hasta grubunda Leu/Leu genotip dağılımında kontrol grubuna göre 
anlamlı  bir artış görülmektedir. Ayrıca, ileri evre ve metastazda Leu/Leu genotipi 
anlamlı olarak bir risk oluşturmaktadır.  Sigara kullanımı Leu alleli taşıyanlarda, 
taşımayanlara göre (Pro/Pro genotip) prostat kanseri oluşumunda bir risk faktörü olarak 
rol oynamakta, buna karşın gelişiminde etkili olmamaktadır. 

          Sonuç olarak, Ala/Ala genotipinin prostat kanseri gelişiminde etkili olduğunu;  
Leu/Leu genotipinin ise  prostat kanseri  oluşumunda ve gelişiminde rolü olduğunu  ileri 
sürebiliriz. 

 

Anahtar Kelimeler: Prostat kanseri, Mangan süperoksit dismutaz, Glutatyon peroksidaz I, 

Polimorfizm 

  Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından   

desteklenmiştir. Proje No: T-945/06102006       
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ABSTRACT 

KÜÇÜKGERGİN, C.B. (2010). Relationship of Polymorphisms of Manganese Superoxide 
Dismutase (SOD) and Glutathione Peroxidase I (GPxI) genes with Prostate Cancer.  

Istanbul University, Institute of Health Sciences, Department of Biochemistry, / Doctorate 
Thesis, İstanbul, 2010 

        The patients who have admitted to Istanbul Faculty of Medicine, Department of 
Urology between 2005 and 2009 and were found to have clinically and histopathologically 
confirmed prostate cancer (n=134, mean age: 64,1 year) have formed the patient group in 
this thesis study. Normal, healthy people who have admitted to the same clinic in same time 
period and had normal digital rectal examination findings with normal serum prostate 
specific antigen (PSA) levels (n=159, mean age: 62,5 years) have formed the control group.        
DNA samples obtained from patients and healthy controls were analysed for MnSOD and 
GPxI polymorphisms by using Polymerase chain reaction (PCR), restriction fragment length 
polymorphism (RFLP) and Agarose Gel Electrophoresis techniques. In addition, GSH levels 
in whole blood and plasma MDA levels, plasma GPx  and  SOD activities  were measured as 
an indicator of oxidative stress. Pearson Ki-square (χ2) test , student-t test, Mann-Whitney U 
test and logistic regression test were used for statistical analyses of the results. 

       No statistically significant differences were determined between patient and control 
groups in terms of age and body mass index (BMI). However, it was observed that, when 
compared to control group, there was a significant decrease in GSH level (p<0.05) and 
significant increases in PSA, MDA levels and GPx and SOD enzyme activities (p<0.05) in 
patient group. In terms of MnSOD Ala-9Val polymorphism, there was no significant 
difference between patient and control groups. Nevertheless, Ala/Ala genotype was a 
significant risk in advanced stage and metastatic carcinoma. When GPxI Pro198Leu 
polymorphism is evaluated, it was observed that there was a significant increase in Leu/Leu 
genotype distribution in patient group when compared to control group. In addition, Leu/Leu 
genotype comprised a significant risk in advanced stage and metastasis.  It is proposed that, 
cigarette smoking is a risk factor for prostate cancer in Leu allel carriers when compared to 
non- carriers of this allel (Pro/Pro genotype). 

      In conclusion, we can propose that Ala/Ala genotype and Leu/Leu genotype have an 
impact in development of prostate cancer, however Leu/Leu genotype also has a role in 
disease progression. 

Key Words: Prostate cancer, Manganase superoxide dismutase, Glutathione peroxidaseI 

,Polimorphism 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project No. T-

945/06102006        

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Prostat kanseri ileri yaş erkeklerde en sık görülen ve erkeklerde akciğer kanserinden sonra 

ikinci sırada yer alan bir kanser türü olarak bilinmektedir (1). Serbest radikaller; hücre ve 

dokulardaki proteinler, lipitler, nükleik asitler gibi makromoleküllerde zararlı etkilere yol 

açmaktadır (2). Serbest radikallerin zararlı etkilerini engellemek üzere organizmada 

antioksidan savunma sistemleri olarak adlandırılan  savunma mekanizmaları 

bulunmaktadır. Süperoksit dismutaz (SOD) ve glutatyon peroksidaz (GPx) enzimleri  

serbest radikallerin birikmesini ve lipit peroksidasyonunun başlamasını önlemektedirler 

(3,4). Süperoksit dismutaz enziminin Bakır-çinko süperoksit dismutaz (Cu-ZnSOD), 

mangan süperoksit dismutaz (MnSOD), ekstrasellüler süperoksit dismutaz (ECSOD) 

olmak üzere üç izoformu bulunmaktadır (5). MnSOD; mitokondride süperoksit radikaline 

(O2 
.-) karşı  etkili tek enzim olduğundan hücrenin oksidatif hasardan korunmasındaki 

önemli enzimlerden biri olarak rol oynamaktadır (5,6). MnSOD genindeki Ala-9Val 

polimorfizmi; sinyal dizisindeki -9. amino asit olan valin yerine gendeki bir nükleotidteki 

baz değişimi (T→C) sonucu alanin gelebilmekte, bu değişiklik enzimin mitokondri 

içerisine girişini etkileyebilmektedir. Sinyal dizisinde valin amino asidine sahip olan 

MnSOD enziminin mitokondri iç membranından kısmen oysa sinyal dizisinde alanin 

amino asidine sahip olan MnSOD enziminin mitokondri membranını kolayca geçebildiği 

belirtilmektedir (7-9).Yapılan çalışmaların büyük bir kısmında Ala  allelinin, bazı 

çalışmalarda ise Val allelinin  çeşitli hastalıkların oluşumunda önemli bir risk faktörü 

olduğu ileri sürülmektedir. Over kanserinde (10), meme kanserinde (11), Parkinson 

hastalığında (12), prostat kanserinde (13), kolon kanserinde (14) tip I diabet hastalığında 

(15) Ala allelinin bir risk faktörü olduğu çeşitli çalışmalarda gösterilmektedir. Val allelinin 

ise, akciğer kanserinde (16), herediter hemokromatoziste (17) bir risk faktörü olduğu 

belirtilmektedir. Sonuçta; MnSOD polimorfizminin etkisinin hastalığın türüne, tümörün 

yerine hatta konağa bağlı olduğu,  özellikle hormonların etkili olduğu dokularda gelişen 

kanser tüerlerinde (prostat, over, meme) daha çok Ala allelinin etkili olduğu 

belirtilmektedir (16).  

Değişik kanser türlerinde  GPx, SOD enzim aktivitelerinin arttığı, bazılarında azaldığı 

bazılarında ise değişmediğini gösteren çelişkili sonuçlar bulunmaktadır. Çeşitli kanser 

türlerinde yapılan çalışmalarda GPx enzim aktivitesinin azaldığı (18), arttığı (19), bir 

çalışmada ise değişmediği (20) belirtilmektedir. Çeşitli kanser türlerinde  SOD enzim 
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aktivitesinin arttığını (19) veya değişmediğini (18) gösteren çeşitli çalışmalar 

bulunmaktadır.  

GPxI, homotetramerik yapıda ve her birinde bir selenosistein kalıntısı içeren  selenoprotein 

yapısında bir enzimdir. GPxI geninin ekzon 2 de tek nükleotid polimorfizmi olan 

Prolin198lösin (Pro198Leu) polimorfizmi bulunmaktadır. Bu polimorfizmde 198. 

kodondaki 593. nukleotidte C yerine T gelmesi sonucu prolin yerine lösin oluşmaktadır 

(21). Son yıllarda yapılan az sayıda çalışmada Pro198Leu polimorfizminin kanser 

oluşumunda önemli bir risk faktörü olduğu ileri sürülmektedir. Yapılan çalışmalarda 

Pro/Pro genotipine sahip olanların daha güçlü bir antioksidan savunmaya sahip olduğu 

oysa Leu/Leu genoripine sahip olanların kanser hastalığına yakalanma riskinin daha fazla 

olduğu belirtilmektedir (22-24). Ratnasinghe ve ark. (23) Leu/Leu  genotipinin   Pro/Pro 

genotipinin % 130 oranında, Pro/Leu genotipinin %80 oranında kanser riskini arttırdığını 

ileri sürmektedirler. Bir başka çalışmada Leu/Leu genotipinin  meme kanserinde (24) bir 

risk faktörü olduğu gösterilmektedir. Bazı çalışmalarda ise bazal hücre karsinomunda (25), 

meme kanserinde (26) GpxI Pro198Leu polimorfizminin bir risk taşımadığını 

belirtmektedirler. 

Bütün bu bilgilerin ışığında çalışmamızda, 

1-Tam kanda glutatyon (GSH), plazmada malondialdehit (MDA) düzeyleri ile antioksidan 

sistem enzimlerinden süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GPx) aktivitelerini 

ölçerek oksidatif stresin prostat karsinojenezindeki rolünü incelemeyi, 

2-Türk toplumundaki sağlıklı erkekler ile  prostat kanserli hastalar arasında Mn süperoksit 

dismutaz (Ala-9Val) ve glutatyon peroksidaz I (Pro198Leu) gen polimorfizmlerinin 

genotip dağılımlarını ve allel sıklığını incelemeyi, 

3-Prostat kanserinde Ala-9Val ve Pro198Leu gen polimorfizmleri ile tümörün derecesi, 

evresi ve metastaz  oluşumu arasındaki ilişkiyi araştırmayı,  

4-Oksidatif streste etkili olduğu öne sürülen sigaranın, MnSOD Ala-9Val ve GPxI 

Pro198Leu gen polimorfizmleri ile prostat kanseri arasındaki ilişki üzerindeki etkisini 

incelemeyi amaçladık. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1.  PROSTAT BEZİNİN MORFOLOJİSİ 

2.1.1. Embriyoloji 

Prostatik üretra epiteli, ürogenital sinüs endoderminden köken almaktadır. Embriyonel 

gelişimin üçüncü ayında prolifere olmaya başlayarak çevresindeki mezanşimal doku içine 

penetre olan bazı tomurcuklanmalar göstermektedir. Prostatın glandüler bez epiteli bu 

endodermal hücre tomurcuklarından gelişirken, epitel hücreleriyle ilişkili mezenşimden 

ise, organın stroması ve düz kasları meydana gelmektedir. Üretral orta noktada, 

verumontanum seviyesinde prostata açılan ejakülatuvar duktuslar ve etrafındaki mezankim 

dokusu, mezonefrik kanal kökenlidir. Bu nedenle prostat çift embriyonik gelişimlidir. 

Neonatal dönemde çapı 1 cm’ den az olan prostat, puberteye kadar gelişerek 2 cm’ den 

küçük çapa ulaşmakta ve puberteden sonra prostatın matürasyonu hızlanmaktadır ve 20 

yaşında erişkin halini almaktadır (27). 

2.1.2.  Anatomi  

Erkek genital sisteminin en büyük aksesuar bezi olan prostat, mesane boynu ile ürogenital 

diyafram arasında, gerçek pelviste yer almaktadır. Prostat bezi, tabanı proksimalde mesane 

boynu ve veziküla seminalis giriş noktalarında, apeksi distalde ürogenital diyaframda olan 

ters  çevrilmiş koniye benzeyen, prostatik üretrayı çevreleyen fibromüsküler glandüler bir 

organdır (şekil 2.1.)(28). Prostatik üretra, bezin merkezinde vertikal olarak ilerlerken, 

verumontanum seviyesinde öne doğru yaklaşık 35º’lik açılanma oluşturmaktadır. 

Denonviller fasyası olarak bilinen ince bağ dokusu  tabakası, posteriorda prostat ve 

veziküla seminalisleri rektumdan ayırır. Prostat kanlanmasını başlıca a. vesikalis inferior, 

rectalis media ve arteria pudenta  interna’dan sağlamaktadır. Prostat venleri, prostatın 

kapsülü ve fibröz kılıf arasında zengin  pleksuslar oluşturmaktadır. Bu pleksuslar presakral 

vertebral pleksuslarla (Batson venleri)  anastomoz yaparlar. Bu yapı prostat kanserinin 

erken vertebral yayılımını açıklamaktadır. Son larak internal iliak venlere drene olurlar. 

Lenfatikleri ise bezin çevresinde pleksus  oluşturarak internal iliak lenf düğümlerine 

boşalır. Prostatın sinirleri, inferior hipogastrik  pleksustan gelmektedir (29). 
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Şekil2-1Üregenital sistem anatomisi( www.cambridgeurologypartnership.co.uk/images/.). 

 

Prostatın Zonal Anatomisi  

McNeal’e göre prostat periferik zon, santral zon, transisyonel zon, anterior fibromusküler 

stroma ve preprostatik sfinkterik zondan oluşmaktadır. İlk üçü prostatın glandüler kısmını 

oluştururken, anterior veya ventral fibromusküler stroma ile preprostatik sfinkterik bölge 

prostat dokusunun non-glandüler kısmını oluşturmaktadır (30,31)(Şekil 2.2). 

Anterior fibromusküler stroma: Kalın bir konnektif doku olup prostatın ön yüzünü 

kaplamaktadır. Orijini  detrüsör kası olup mesane boynundan başlayarak prostatik 

üretranın ön yarısını sarmaktadır. Apekste, bu düz kaslar dış sfinktere lifler verir. Bu 

tabaka prostatik üretranın ön yüzünde bir sfinkter oluşturmaktadır. Anterior fibromuskuler 

stroma prostat hacminin üçte birini oluşturmakta ve glandüler yapı içermemektedir (30,31). 
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Periüretral glandüler zon: Verumontanumun üst köşesinden sonraki üretranın ön tarafını  

sarmaktadır. Hem glandüler hem de nonglandüler elemanlar taşır. Bu bölüm retrograd 

ejakülasyonu önleyen bir sfinkterdir. Ana komponenti preprostatik üretrayı saran düz kas 

sfinkteridir. Bununla üretra arasında çok ince periüretral glandlar bulunmaktadır (30,31). 

Periferik zon: Prostatın apikal, lateral ve posterior kısımlarını saran en büyük parçasıdır. 

Total glandüler dokunun %75’i burada bulunmaktadır. Karsinomların %75-80’i bu zondan 

çıkmaktadır. Prostat apeksinde prostat kapsülü incedir ve prostat kanserlerinin yayılımı 

açısından zayıf bir anatomik bölgedir (30,31). 

Santral zon: Glandüler fonksiyon yapan diğer %25’lik bölümdür. Prostat kanserlerinin 

%5-10’u bu zondan kaynaklanmaktadır. Vezikülo seminalisler ve duktus deferensler, 

prostat tabanında santral zona girerek birleşerek ve ejakülatör kanalları oluşturup santral 

zon içine ilerleyerek  verumontanumdan üretraya açılmaktadır ( 30,31). 

Transisyonel zon:Proksimal ve distal üretranın birleştiği bölgede küçük bir grup glanddan 

oluşur ve tüm prostatın %5’inden azını oluşturmaktadır. Prostat kanserinin %10-20’si 

transizyonel zondan çıkmaktadır. Komşuluğundaki santral ve periferik zonlardan cerrahi 

kapsül adı verilen fibromüsküler doku adı verilen bir doku ile ayrılmaktadır (30,31).   
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Şekil 2-2: Prostatın zonal anatomisi (31). 

 

2.2.  PROSTAT KANSERİ   

2.2.1.  Etiyoloji 

Prostat kanseri, erkeklerde en sık tanı konulan, akciğer  kanserinden sonra en çok kanser 

ölümlerinden sorumlu olan, aynı zamanda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki orta 

yaşını geçmiş erkeklerin en sık tanı alan kanser  türüdür. Bir erkekte 0-39 yaş arası prostat 

kanseri gelişme olasılığı %0.01iken, 40-59 yaş arası %2.58, 60-79 yaş arası %14.7 ve 

yaşam boyu bir erkekte klinik önemi olan prostat kanseri gelişme olasılığı % 17.8 gibi 

yüksek oranlardadır. Prostat spesifik antijenin (PSA) prostat kanseri tanısında  

kullanılmaya başlamasından sonra 1986-1992 yılları arasında prostat kanseri insidansında 

bir artış olmuş bundan sonrada düşmeye başlamıştır. PSA testinin yaygınlaşması ile lokal-

bölgesel hastalık insidansı artarken metastatik hastalık insidansı azalmaktadır (32). 
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Genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin prostat kanserinin etiyolojisinde etkili olabileceği 

ileri sürülmektedir. Etiyolojide temel faktörler şunlardır: 

Hücre kinetiğinin bozulması, germ hücre mutasyonları, DNA metilasyonları, tümör 

süpresör genlerinin kaybı,  androjen reseptör mutasyonları,  büyüme faktörleri, stromal ve 

epitelyal etkileşimler ( Şekil 2-3)(33).  

 

      Şekil 2-3: Prostat kanserinde etiyoloji (33)              

     CAG: Poliliglutamin kodlayan polimorfik trinükleotid GSTPI: Glutatyon-S-Transferaz Pi Rb: 
Retinoblastom geni 

 

2.2.2.  Risk Faktörleri: 

Prostat kanseri için bir takım potansiyel risk faktörlerin olduğu belirtilmektedir. Bu 

faktörler;yaş, ırk, aile hikayesi, diyetle alınan yağ ve hormonlar, vazektomi, A vitamini, ve 

düşük D vitamin düzeyleri olarak sayılabilmaktedir (33).  

a-Yaş:  

Prostat kanserinin yaşla çok kuvvetli ilişkisi bulunmaktadır. Bir çok diğer organ kanserinde 

belirli bir yaşta insidans belirgin olarak artmaktadır. Fakat prostat kanserinde belli yaş 

aralığında insidansın artmasından ziyade, insidansta yaşın artışına paralel bir yükselme 
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bulunmaktadır. Özellikle 50 yaştan sonra insidans katlanarak artmaktadır. 40 yaşın altında 

prostat kanseri gelişmiş olması riski 1/10.000, 40-59 yaş arasında 1/ 103 ve 60-79 yaş 

arasında 1/8 olarak belirtilmektedir (34).  

b-Irk:  

Prostat kanseri insidansı dünya çapında büyük değişkenlik göstermektedir.Uzak doğuda 

yaşayanlar batı ülkelerinde yaşayanlara göre 100’e 10 gibi bir oranda daha az yakalanma 

riski göstermektedir. Japonlarda görülen düşük insidansın diet ve yaşam tarzı 

faktörlerinden dolayı olduğu belirtilmektedir. ABD’de yaşayan siyah derili erkeklerde 

prostat kanseri insidansının ve mortalitesinin beyazlara göre daha yüksek olduğu ve 

bunlarda metastatik hastalığın daha fazla olduğu bilinmektedir. Prostat kanserinin tüm 

evreleri göz önüne alındığında 5 yıllık yaşam oranları zencilerde % 87, beyazlarda ise %94 

olarak belirtilmektedir (35) . 

c- Aile öyküsü:  

Prostat kanseri birinci derece akrabalarında bulunan kişilerde risk 2-3 kat artmaktadır. 

Prostat kanserlerinin %9’ unda genetik yatkınlık gösterilmiştir. Akrabalarında prostat 

kanseri olanların prostat kanserine yakalanma riski yaşları ile ters orantılı olarak 

artmaktadır. Elli yaşında ve birden fazla akrabasında prostat kanseri olan bir kişinin oğlu 

veya babası, 70 yaşında ve etkilenmiş bir akrabası bulunmayan kişinin oğlu veya babasına 

göre prostat kanseri için 5-11 kat daha fazla risk taşımaktadır (36). 

d- Diyet : 

Prostat kanseri gelişim riskinin yağ tüketimi yüksek oranda olan kişilerde arttığı ileri 

sürülmektedir. Düşük vitamin D düzeylerinin ve yüksek oranda kalsiyum tüketiminin de 

prostat kanseri riskini artırdığı gösterilmiştir. Ayrıca, vitamin E, selenyum ve yüksek 

oranda likopen içeren domatesin prostat kanseri riskini azalttığı ileri sürülmektedir (37).  

e- Hormonlar: 

Normal prostat gelişimi için testosteron ve onun daha etkin bir metaboliti olan    

dihidrotestosteron gereklidir. Prostat kanseri testosteronu dihidrotestosterona dönüştüren 5 

alfa redüktazın konjenital eksikliği olan insanlarda görülmez.Fakat prostat kanserinde 

androjen ve östrojenlerin kesin rolleri tam olarak anlaşılamamıştır (38). 
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   f- Diğer :  

    Prostat kanseri riskinin vazektomili hastalarda arttığı, bazı çalışmalarda prostat       

    kanserine yakalanma yaşının 35’e indiği belirtilmiştir. Düzenli fiziksel aktivitenin de  

    kanser yakalanma riskini azalttığı ileri sürülmektedir (38). 

     

2.2.3.  Histolojik Derecelendirme 

Prostat adenokarsinomunun değerlendirilmesinde bir çok derecelendirme sistemi 

bulunmasına  rağmen en çok kabul gören Gleason derecelendirmesidir. Gleason sistemi; 

tümörün, küçük büyütmede tespit edilen, glandüler diferansiyasyon ve büyüme paterninin, 

stroma ile ilişkisine dayanmaktadır. Sitolojik özellikler tümör derecelendirmesinde rol 

oynamamaktadır. Primer (en sık) ve sekonder (ikinci en sık) yapısal paternler belirlenip, 

1’den 5’e kadar derecelendirilmektedir. 1 en iyi diferansiyasyonu, 5 en kötü 

diferansiyasyonu göstermektedir. Bulunan iki sayı toplanarak Gleason skor elde 

edilmektedir. Tümör tek bir histolojik paternden oluşuyorsa primer ve sekonder paternlere 

aynı derece verilmektedir.  

Gleason skoru, 2’den (1+1=2), 10’a kadar (5+5=10) değişmektedir. Gleason dereceleme 

sisteminde skor gruplandırılması; 2-4 (düşük derece), 5-7 (orta derece) ve 8-10 (yüksek 

derece) olarak 3’lü grup şeklinde yapılmıştır. Son çalışmalar; Gleason skor 7 kanserin, 5 ve 

6’ ya göre daha kötü prognozlu olduğunu göstermektedir. Bu nedenle 2-4 (iyi diferansiye), 

5-6 (orta diferansiye), 7(orta-az diferansiye), 8-10 (az diferansiye) şeklindeki gruplandırma 

daha yaygın olarak kullanılmaktadır. (Şekil 2.4) (39). 

 Derece 1: Tümör çevresi sınırlı, uniform, sıkışık ve ayrık yerleşimli bez yapılardan 

oluşmaktadır. 

Derece 2: Derece 1’deki gibidir fakat burada daha değişken hücre biçimleri ve bezler 

arasında daha fazla stroma vardır ayrıca periferde sınırların belirginliği azalmaktadır. 

Derece 3a: Normal glandlar arasına infiltre olan tek dağılımlı iyi diferansiye bezlerden 

oluşmaktadır. Tümör bezleri derece 1 ve 2 ’ den daha büyük nükleuslu ve bazofilik 

sitoplazmaya sahip olmak için açılı ve sıkışmış olabilir. 

Derece 3b: Fark edilemeyen ya da olmayan lümen arasına dağılan küçük bezlerden 

oluşmaktadır. 
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Derece 3c: Stromal infiltrasyon olmaksızın düzgün sınırlı papiller ve kribriform paternden 

oluşmaktadır. 

Derece 4a: Bazı düzgün görünümlü lümenler ile erimiş görünümünde küçük glandüler 

yapılardan oluşmaktadır. 

Derece 4b: Yetersiz stromayla birlikte düzensiz invazyon gösteren kenarlar içeren papiller 

ve kribriform paternden oluşmaktadır. 

Derece 5a: Ortası nekroze olmuş papiller/ kribriform komedokarsinomu şeklinde oluşum 

göstermektedir. 

Derece 5b: Tümör hücrelerinden yoğun olan tabakaya infiltre olan tek hücreler (mühür 

yüzüğü şeklinde hücreler )’ den oluşmaktadır (40).  

 

Şekil 2-4: Gleason  derecelendirme sisteminin şematik diyagramı ( www.prostate-
cancer.org/education/staging/img.) 

 

2.2.4.  Klinik Evreleme 

Prostat karsinomunun evrelemesinde iki amaç bulunmaktadır. Prognozu tayin etmek ve 

hastalığın yaygınlığına göre uygun tedaviyi belirlemektir. Klinik evrelemede günümüzde 

kabul gören sistemler, TNM evreleme sistemi ve Whitmore-Jewett evreleme sistemleridir. 
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TNM evreleme sistemi 1992’de Amerika Joint Comitee on Canser (AJCC) ve Union 

International Contre le Canser/ İnternational Union Against Canser (UICC) kurumları 

tarafından oluşturulmuştur ve 1997’de yine bu kurumlar tarafından revize edilmiştir. 

AJCC/ UICC verilerine göre ‘p’ öntakısı TNM sisteminin klinik sınıflandırmasıyla 

kıyaslanabilecek patolojik sınıflandırmasını simgelemektedir (pTNM) (Tablo 2.1) (41). 

      Tablo 2-1:TNM SINIFLAMASI 

Primer tümör (T)  

Tx :  Primer tümör değerlendirilemiyor 

T0 : Tümöre ait hiçbir bulgunun olmadığı olgular  

T1 : Palpasyon ya da görüntüleme yöntemleriyle klinik olarak saptanamayan olgular  

T1a : Benign hastalık için yapılan rezeksiyonda %5’den daha az dokuda tümör mevcut. 

T1b : Benign hastalık için yapılan rezeksiyonda %5’den daha fazla dokuda tümör mevcut. 

T1c : PSA yüksekliği nedeniyle yapılan biyopside tespit edilmiştir. 

T2 : Prostata sınırlı tümör 

T2a : Tek lobu tutan tümör  

T2b : Her iki lobu tutan tümör  

T3 : Prostat kapsülünü aşan tümör  

T3a : Ekstrakapsüler yayılım (tek veya çift taraflı)  

T3b : Veziküla Seminalis tutulumu 

Bölgesel Lenf Nodülleri (N)  

Nx : Bölgesel lenf nodüllerinin değerlendirilemediği olgular  

N0 : Bölgesel lenf nodu metastazı bulunmayan olgular  

N1 : Bölgesel lenf noduna veya nodlarına metastaz var. 



 12

Uzak Metastaz (M)  

Mx : Uzak metastaz değerlendirilemiyor. 

M0 : Uzak metastaz yok. 

M1 : Uzak metastaz  

M1a : Bölgesel olmayan lenf nodlarına metastaz. 

M1b : Kemik metastazı  

M1c : Diğer uzak organlara metastaz. 

2.2.5.  Prostat Kanserinde Tanı 

 Prostat kanserini göstermek için kullanılan üç temel tanı aracı bulunmaktadır. Bunlar 

parmakla rektal muayene (PRM), prostat spesifik antijen (PSA)  miktarı tayini ve 

transrektal ultrasonugrafidir (TRUS). Bu yöntemlerle şüphe oluşan durumlarda biopsi 

alınarak prostat kanseri tanısı konulmaktadır. Bu yöntemlerden yalnızca birinin anormal 

olduğu durumlarda biopsi sonucunun pozitif olma ihtimali % 6-25 arasında değişmektedir. 

Eğer iki değer anormal ise bu durumda pozitif biopsi ihtimali % 18-60 arasında 

değişmektedir. Eğer üç değer anormal ise bu durumda pozitif biopsi ihtimali % 56-72 

arasında değişmektedir  (42). 

a)Parmakla rektal muayene (PRM) 

Parmakla rektal muayene prostat kanseri tanısında en basit ve en güvenli yöntemlerden 

biridir. Belirgin prostat riski nedeniyle, PRM’sinde pataloji saptanan erkeklerde PSA 

düzeyleri ne olursa olsun biyopsi alma gerekliliği bulunmaktadır. Çünkü prostat 

kanserlerinin %25’inde serum PSA değeri normal kabul edilen 4 ng/ml nin altındadır. 

Prostat kanserlerinin büyük çoğunluğu perifaral zon yerleşimlidir ve 0.2ml’den daha büyük 

iseler PRM ile tespit edilebilmektedirler. Belli bir boyutun altında olanlar ve transisyonel 

zonda yerleşen tümörler PRM ile saptanamamaktadır (42). 

b)Prostat spesifik antijen (PSA) 

PSA onkolojide kullanılmakta olan en önemli tümör belirtecidir. Prostat kanseri açısından 

kabul edilebilir duyarlılığa sahip olmasına rağmen özgüllük açısından yetersizdir. PSA’nın 
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kullanım alanları prostat kanseri tanıma, erken tanı, evreleme ve tedavi sonrası izlemdir. 

Kronolojik açıdan PSA ilk kez 1971 yılında seminal plazmada tanımlanmış, 1980 yılında 

serumda ölçülmüş ve son olarak 1994 yılında prostat kanseri tanımlamasında kullanım 

onayı almıştır (43). 

Nötral serin proteaz yapısındaki PSA, 237 aminoasitten oluşan polipeptit yapısına sahiptir 

ve karbonhidrat oranı PSA molekülünün %7’sini oluşturmaktadır. 19. kromozomda 

(19q13.4) bulunmaktadır. (43). 

PSA, prostat asiner hücre ve duktal epitelden salgılanmaktadır. Fizyolojik görevi seminal 

koagulum likeifikasyonu olup semende serumdan 106 kat daha fazla bulunur. Prostat 

kanser hücresinde PSA üretimi normal prostat epiteline göre daha yavaştır. PSA serum 

yarılanma ömrü 2-3 gündür. PSA sistemik dolaşımda birkaç şekilde bulunmaktadır 

(44,45). 

 Serbest PSA    %10-30 

∝-1 antikimotripsin – PSA   %70-90 

∝-2 makroglobulin– PSA     %1 

∝-1 antitripsin– PSA    %1 

Gerçekte total PSA değeri bu 4 formun toplamından oluşmaktadır   

Serum PSA düzeyini etkileyen faktörler  

Serum PSA düzeyleri prostat kanserinden başka, hastaya bağlı çeşitli faktörlerden, ürolojik 

girişimlerden, kanser dışı prostat hastalıklarından ve bazı farmakolojik tedavilerden 

etkilenebilmektedir. Ejakulasyonun serum PSA seviyesinde artışa neden olduğu 

belirtilmektedir. Akut prostatit, subakut prostatit ve üriner retansiyonun da serum PSA 

seviyesini etkilediği bildirilmektedir. Prostat masajı sonrasında serum  PSA dezeyinin iki 

kat artığı , sistoskopinin, üratral kateterizasyonun ve prostat iğne biyopsisinin serum PSA 

düzeyinde klinik açıdan anlamlı yükselmelere neden olduğu belirtilmektedir (46).Normal 

serum PSA değerinde üst sınır genel olarak 4.0 ng/ml olarak kabul edilmektedir. Ancak 

prostat kanserli olguların yaklaşık % 20 kadarında serum PSA düzeyi 4.0 ng/ml’ den 

düşüktür. Serum PSA değeri 4.0-10 ng/ml arasında olan erkeklerden alınana biyopsilerde 
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kanser tespit etme oranının yaklaşık sadece %25 tir. Bu nedenle, özellikle ’’gri bölge ’’ 

olarak adlandırılan 4-10 ng/ml aralığında, PSA testinin güvenilirliğinin desteklemek için 

yaşa özgü PSA, PSA dansitesi, yıllık PSA artış hızı, serbest PSA, serbest/total PSA oranı 

gibi yeni yöntemler geliştirilmiştir (47). 

 

Yaşa ve ırka özgü PSA : 

Yaşla birlikte prostattaki BPH dokusunun çoğalması beraberinde volüm artışını   getirdiği 

için standart PSA referans aralığı (0-4ng/ml) hatalı yorumlara neden olabilmektedir. Bu 

nedenle PSA değerindeki yaşa bağlı değişimler dikkate alınarak, prostat kanseri tanısında 

gençlerde duyarlılığı, yaşlılarda ise özgünlüğü artıracak daha etkili bir yöntem olarak “yaşa 

özgü PSA” ileri sürülmüştür. Irklara göre önerilen yaşa özgü PSA aralıkları aşağıda 

görülmektedir (Tablo 2.2). Beyaz ırkta PSA aralığı 0- 4 ng/ml olarak alındığında genç 

erkek popülasyonunun sadece %1’i, yaşlı erkeklerin ise %15’i normal sınırların üzerinde 

değerlendirilmektedir. Yaşa özgü PSA referans aralığına göre erkekler değerlendirildiğinde 

ise, genç erkeklerin %3’ü, yaşlıların ise sadece %9’u normal sınırlar üzerinde PSA 

değerine sahiptir. Bu yöntemle 60 yaşın altındaki kür şansı olan genç hastalara daha düşük 

evrelerde daha çok tanı konabilmekte, tedavinin gerekmediği yaşlı hastalarda ise daha az 

tanı konmaktadır(48).  

     Tablo 2-2: Yaşa özgü PSA (ng/ml) referans aralıkları 

 

      

Standart PSA aralığı, PSA değerindeki yaşla ve prostat hacmi ile birlikte görülen 

oynamaları göz önünde bulundurmaz. Yaşa özgü PSA referans aralığı PSA’yı 60 yaş 
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altındaki erkekler için daha duyarlı, 60 yaş üzerindekiler için ise daha özgün bir tümör 

belirleyicisi haline getirmeyi amaçlar. Ancak PSA değeri 2.6 ng/ml’nin üzerinde olsa da 

(sırasıyla) 3.5 ve 4.5 ng/ml’nin altında olan 50-59 ve 60-69 yaş arası tanı konmamış prostat 

kanserli hastaların, yaşam beklentilerinin uzun olmasına rağmen tedavisiz kalmaları bu 

yöntemin en önemli açığı olarak belirtilmektedir (48,49). 

PSA dansitesi (PSAD) :  

PSA değeri 4-10 ng/ml olan hastalarda biyopsi ile kanser yakalanma oranı yaklaşık %25-

30’dur. Geri kalan hastalarda PSA yüksekliğinin nedeni BPH’a bağlı prostat hacmindeki 

artıştan dolayı olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle, serum PSA düzeyini prostat ağırlığına 

göre düzeltmeyi amaçlayan Benson ve arkadaşları tarafından PSA dansitesi (PSAD) 

yöntemi geliştirilmiştir. 

PSAD toplam PSA değerinin TRUS ile belirlenen prostat hacmine bölünmesi ile 

hesaplanmaktadır. Saptanan değerin 0.15’in üzerinde olmasının prostat kanserini, 0.15’ in 

altında olmasının ise bening hastalığı göstermektedir. PSA dansitesi için 0.15 eşik değer 

olarak alındığında, toplam PSA değeri 4-10 ng/ml olan olgularda prostat kanseri saptama 

oranının arttığı belirtilmektedir. Bunun yanında, eşik değerinin 0.15 olmasının yaklaşık 

%50 olguda prostat kanseri tanısının atlanmasına yol açacağı da öne sürülmektedir. 

Kalish ve arkadaşları 'transisyonel zon PSA dansitesi’ yöntemini belirtmişlerdir. Bu 

yöntemde TRUS ile ölçülen transisyonel bölge hacmi esas alınmaktadır. PSA/TZ değeri 

0.35’ in üzerindeki olgularda prostat kanseri riski daha yüksek olduğu belirtilmektedir 

(50). 

Yıllık PSA artışı (PSA velositesi):   

PSA, prostat kanserli olgularda benign hiperplazide olduğundan daha hızlı  

yükselmektedir. Bu nedenle, PSA’nın belirli bir zaman içindeki yükselme hızını temel 

alarak prostat kanserli olguların benign hiperplazili olgulardan ayırt edilmesini amaçlayan 

bir yaklaşımla PSA velositesi tanımlanmıştır. PSA velositesi 18-24 aylık bir takip 

gerektirmektedir. İlk tanımlandığı çalışmada 0.75 ng/ml veya daha yüksek yıllık PSA 

artışının %72 duyarlılık ve %95 özgünlükle prostat kanserini öngördüğü bildirilmiştir. 

Ancak daha sonra yapılan çalışmalarda, özellikle ilk PSA değeri 4 ng/ml’nin üzerinde olan 

olgularda düşük duyarlılık ve özgünlük değerleri elde edilmiştir. Hesaplanmasının zor 
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olması, PSA’nın kansere özgü olmaması, uzun bekleme ve takip süresi gerektirmesi 

nedeniyle hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilecek olması, PSAV’de yaşa bağlı 

değişimlerin öngörülememesi gibi sebeplerle bu yöntemin kullanımı çok 

yaygınlaşamamıştır (51). 

Serbest/Total PSA oranı:  

Serumda PSA’nın yaklaşık %5’i serbest formda bulunmaktadır ve serbest PSA’ nın serum 

toplam PSA’ sı içindeki yüzdelik oranının prostat kanserli olgularda düşük olduğu 

belirtilmektedir. Serbest PSA ölçümü toplam PSA değerinin normal sınırlarda olduğu 

hastalarda kanser saptama duyarlılığını artırmak, toplam PSA’ nın yükseldiği (4-10 ng/ml) 

hastalarda ise özgünlüğü artırmak ve yapılan prostat biyopsisi sayısını azaltmak amacıyla 

kullanılmaktadır. Serbest/total PSA oranı % 15 altında olduğu zaman prostat kanseri olma 

ihtimali çok yükselirken  bu oran % 25 ’in üzerinde olduğunda ise BPH olma ihtimalinin 

daha yüksek olduğu belirtilmektedir  (52). 

c)Transrektal Ultrasonografi (TRUS) 

Prostat bezinin görüntülenmesinde kullanılan standart yöntemlerden biri olan TRUS, 

hacim ölçümleri ve ultrason eşliğinde biyopsi alınımında altın standart olarak kabul 

edilmektedir. TRUS prostat kanseri tanısında duyarlılığı ve özgüllüğü düşük 

bulunmaktadır. Prostat kanseri TRUS’da genellikle hipoekoik lezyon görünümü 

vermektedir ancak bu hipoekojenisite spesifik değildir, inflamasyon, atrofi ve hiperplazi 

gibi durumlarda da benzer görünüm oluşabilmektedir (53,54). Periferik zondaki 

kanserlerin yaklaşık %30-50’si izoekoik olduğundan TRUS’da izlenememektedir (55). 

TRUS’da izlenen hipoekoik lezyonların ancak %20’si malign olarak belirtilmektedir. 

TRUS’ un periferik zondaki hipoekoik odaklarda tanı değeri yüksek olmadığından 

hipoekoik lezyonların kesin tanısı ancak biyopsi ile mümkün olmaktadır (53,54). 
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2.3. OKSİDATİF STRES 

2.3.1. Serbest radikaller ve etkileri 

Yaşamın sürekliliğinin sağlanması, hareket, iş yapabilme ve büyüme gibi bütün fizyolojik 

olaylar, enerji tarafından sağlanmaktadır. Tüm diğer aerobik canlılar gibi, insanlar da, enerji 

gereksinimini, oksidatif metabolizma yani aerobik metabolizma sonucu elde etmektedirler. 

Oksijen, oksidatif metabolizma sırasında enerji eldesi için suya indirgenirken çok az bir kısmı 

da “serbest radikaller” adı verilen, zararlı maddelere dönüşmektedir. Serbest radikaller, dış 

orbitallerinde paylaşılmamış bir veya daha fazla elektron taşıyan bileşiklerdir. Serbest 

radikaller, tek elektron eksiklikleri nedeniyle başka moleküllerle kolayca elektron alışverişi 

yapabilir veya onlarla birleşebilirler. Böylece diğer molekülerin yapı ve fonksiyonlarını 

değiştirmekte, hatta pekçok dokuda hücre hasarı meydana getirebilmektedir (56-58). Bu 

bileşikler organizmada sürekli olarak oluşmakta ve organizmaya zarar vermesi güçlü bir 

savunma sisteminin varlığı ile engellenmektedir. Oluşan serbest radikaller ile bunların 

etkisizleştirilmesi arasında bir denge bulunmaktadır. Organizmada prooksidan-antioksidan 

denge sağlıklı bir yaşam için çok önemlidir. Serbest radikal oluşumundaki artış ve/veya 

antioksidan sistemdeki yetersizlik organizmada oksidatif strese neden olmaktadır. Bu 

dengenin serbest radikallerin lehine bozulması zararlı etkilerinin ortaya çıkmasına ve 

yaşlanma, ateroskleroz, kanser oluşumu, diabetes mellitus, iskemi-reperfüzyon hasarı gibi 

birçok hastalığa neden olmaktadır (58-62). 

Serbest radikaller organizmada hem metabolizma sırasında, hem de radyasyon, ilaçlar ve 

zararlı kimyasallar gibi çeşitli dış etkenlerin etkisi sonucunda oluşmaktadır. Vücutta oluşan 

radikallerin önemli bir bölümü oksijen kaynaklıdır bununla birlikte azot, karbon ve kükürt 

merkezli radikaller de oluşmaktadır (57,58). 

Memeliler, hücrelerindeki ATP üretiminin büyük bir kısmını mitokondrial elektron transport 

sisteminde, oksijenin dört elektron alarak su (H2O) oluşturmak üzere indirgenmesiyle 

sağlamaktadırlar. Fakat bu süreçte oksijenin %2-3’ü tam olarak suya dönüşememektedir ve 

oksijen kaynaklı radikaller oluşmaktadır. Oksijenin bir elektron alarak indirgenmesi ile 

süperoksit radikali (O2 
.- ), iki elektron alarak indirgenmesi ile de hidrojen peroksit (H2O2) 

oluşmaktadır. Üçüncü elektron ilavesi ile yüksek derecede reaktif hidroksil radikali (OH. ) 

meydana gelmektedir. Dördüncü elektron eklenmesi ile de su oluşmaktadır (57,58). 
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O2     +  H+  + e-  →   HO-
2                 Hidroperoksil radikali 

HO2    →      H+  +  O2 
.-             Superoksit radikali 

O2 
.-   + 2 H+ + e- →   H2O2        Hidrojen peroksit 

H2O2+ e-   →  OH-  + OH.          Hidroksil radikali                  

     OH. + e- + H+   →     H2O  

Serbest radikaller organizmada mitokondrinin yanı sıra hücrenin tüm kısımlarında zara bağlı 

veya serbest halde bulunan pek çok enzimin katalizlediği reaksiyonlar sırasında oluşmaktadır. 

Bunlar arasında mikrozomal karma fonksiyonlu oksidaz sistemi (MEOS), sitoplazmada 

ksantin oksidaz, hücre zarına bağlı NADPH oksidaz ve lipooksijenazlar gibi enzimlerin 

katalizlediği reaksiyonlar sayılabilmektedir (57-59). 

Aerobik organizmalarda serbest radikallerin bir bölümü radikal nitelikli iken bir bölümü ise 

bazı reaksiyonlara katılarak radikallere dönüşmektedir (63,64) (Tablo 2.3). 

Tablo 2-3:Reaktif oksijen ve nitrojen türleri 

 

          

Süperoksit radikali kuvvetli bir indirgeyicidir. Bu radikal süperoksit dismutaz etkisiyle 

hidrojen peroksite dönüşmektedir. Hidrojen peroksit ise radikal niteliğinde olmayan zayıf 

etkili indirgeyici bir bileşiktir. Ortamda geçiş metalleri bulunmadığında çok zararlı olmayan 

bu bileşik, Fenton ve Haber-Weiss reaksiyonları olarak tanımlanan reaksiyonlar ile son derece 
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etkili hidroksil radikallerine dönüşmektedir. Dolayısıyla, H2O2  ’in hemen ortamdan 

uzaklaştırılması önem kazanmaktadır. Süperoksit radikalinin de bu reaksiyonlar ile hidroksil 

radikaline dönüştüğü bilinmektedir. Bu oluşumlarda bir geçiş metali olarak demir çok önemli 

bir rol oynamaktadır (57,58). 

H2O2  + Fe +2    →  Fe+3  + OH. +OH - 

O2 
.-  + Fe +3       →   Fe +2  + O 2 

H2O2  + O2 
.-    → OH -  +  OH. + O2 

Serbest radikaller reaktif yapıları nedeniyle başta lipitler, proteinler ve nükleik asitler olmak 

üzere tüm hücre bileşenleriyle etkileşme ve onlara zarar verme özelliğindedir (64-65) . 

Serbest radikallerin hücre bileşenlerinde oluşturduğu zararlı etkiler: 

� Lipit peroksidasyonu 

� Protein ve lipitlerle kovalent bağlar 

� Zar proteinlerinde hasar 

� Zar yapı ve işlevlerinde değişiklikler 

� Proteinlerin parçalanması 

� Protein ‘’turnover’’ının artması 

� Hücre tiyol/disülfit oranının değişmesi 

� Tiyollere bağımlı enzimlerin yapı ve fonksiyonlarının bozulması 

� Enzim aktivitelerinde değişiklikler 

� Nükleotid yapılı koenzimlerin yıkımı 

� DNA’ nın tahrip olması 

� Mükopolisakkaritlerin yıkımı 

� Yaş pigmenti ve seroid birikimi  
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a)Serbest radikallerin proteinler üzerine olan etkileri: 

Serbest radikallerin proteinlere etkisi proteinlerin aminoasit içeriğine göre değişmektedir. 

Protein molekülleri üzerindeki sülfhidril veya amino gruplarıyla serbest radikallerin 

etkileşmesi sonucu proteinlerde oluşan yapısal değişiklikler üçe ayrılmaktadır.  

1) Amino asitlerin modifikasyonu 

2) Proteinlerin fragmantasyonu 

3) Proteinlerin agregasyonu veya çapraz bağlanmalardır. 

Yapıları bozulan proteinler normal fonksiyonlarını meydana getiremezler. Enzimler 

protein yapısında olduklarından enzim aktivitelerinde değişiklikler meydana gelmektedir. 

Aromatik aminoasitlerde (fenilalanin, tirozin, triptofan) doymamış yapılar olduğundan 

oksidatif ataklara çok hassastırlar. Sülfürlü amino asitler olan sistein ve sistin de serbest 

radikal atağına hassas amino asitlerdir. Radikaller, membran proteinleri ile reaksiyona 

girebilirler ve enzim, nörotransmitter ve reseptör proteinlerinin fonksiyonlarının 

bozulmasına neden olabilmektedirler (57,58,64). 

b) Serbest radikallerin nükleik asitler ve DNA üzerine olan etkileri:  

İyonize edici radyasyonla oluşan serbest radikaller DNA'yı etkileyerek hücrede mutasyona 

ve ölüme yol açmaktadır. Hidroksil radikali (OH•) deoksiriboz ve bazlarla kolayca 

reaksiyona girer ve değişikliklere yol açar. Aktive olmuş nötrofillerden kaynaklanan 

hidrojen peroksit membranlardan kolayca geçebilmekte ve hücre çekirdeğine ulaşarak 

DNA hasarına, hücre disfonksiyonuna ve hatta hücre ölümüne yol açtığı belirtilmektedir. 

Baz ve şeker radikallerinin reaksiyonları; değişik modifiye baz ve şekerler, kontrolsüz baz 

dizilimi, zincir kırılmaları ve DNA-protein çapraz bağlarını meydana getirmektedirler. 

Oksidatif DNA hasarları da denilen bu tip hasarlar mutasyona, kanser ve yaşlanmaya yol 

açmaktadır (58,59,66) (şekil 2.5). 
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Şekil 2-5: Reaktif oksijen ve nitrojen türlerinin  organizmadaki etkileri(66) 

c)Serbest radikallerin karbohidratlar üzerine etkileri:   

Monosokkaritlerin otooksidasyonu sonucu hidrojen peroksit, peroksit ve okzoaldehitler 

oluşmaktadır. Açığa çıkan okzoaldehitlerin proteinlere bağlanabilme özelliklerinden dolayı 

antimitotik etki gösterdiği ve böylece kanser ve yaşlanmaya neden olabileceği 

belirtilmektedir (58,59,65). 

d) Serbest radikallerin lipitler üzerine etkileri:  

Serbest radikallerin lipitler üzerindeki en önemli etkileri lipit peroksidasyonunu 

uyarmasıdır. Lipit peroksidasyonu serbest radikaller tarafından başlatılan ve hücre 

zarlarında bulunan çok doymamış yağ asitlerinin oksidasyonuna yol açan kimyasal bir 

olaydır. Süperoksit radikali, hidroksil radikali, peroksil radikali ve alkoksil radikali lipit 

peroksidasyonunu başlatan başlıca radikallerdir (58,59,60). Lipit peroksidasyonu genellikle 

çok doymamış yağ asitlerindeki konjuge çift bağlardan bir elektron içeren hidrojen 

atomlarının uzaklaştırılması ve bunun sonucunda yağ asidi zincirinin bir lipit radikaline 

dönüşmesiyle başlamaktadır. Lipit radikali (L•) dayanıksız bir bileşiktir ve bir dizi 

değişikliğe uğramaktadır. Lipit radikalleri (L•) moleküler oksijenle (O2) etkileşerek hızla 
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peroksil radikaline (LOO•) dönüşmektedir. Lipit peroksit radikalleri (LOO•), membran 

yapısındaki diğer poliansatüre yağ asitleri ile etkileşerek yeni lipit radikallerinin 

oluşumuna yol açarken kendileri de açığa çıkan hidrojen atomlarını alarak lipit 

peroksitlerine (LOOH) dönüşmekte ve böylece olay kendi kendini katalizleyen zincir 

reaksiyonu olarak devam etmektedir (Şekil 2.6). Lipit peroksitler (LOOH) yıkıldığında 

çoğu biyolojik olarak aktif olan aldehitler oluşmaktadır. Bu bileşikler ya hücre düzeyinde 

metabolize edilmektedir veya başlangıçtaki etki alanlarından diffüze olup hücrenin diğer 

bölümlerine hasarı yaymaktadırlar. 

Üç veya daha fazla çift bağ içeren yağ asitlerinin peroksidasyonu sonucu malondialdehit 

(MDA) meydana gelmektedir. MDA yağ asidi oksidasyonunun spesifik göstergesi 

olmamakla birlikte lipit peroksidasyonunun derecesiyle korelasyon göstermektedir. Bu 

nedenle biyolojik sıvılarda MDA tayini lipit peroksit seviyelerinin göstergesi olarak 

kullanılmaktadır (67-68). Nonenzimatik lipit peroksidasyonu çok zararlı bir zincir 

reaksiyonudur. Hücre zarlarında lipit peroksidasyonu sonucu zar transport sistemi 

etkilendiği için  hücre içi ve dışı iyon dengeleri bozulmaktadır. Hücre içi kalsiyum 

konsantrasyonu artması sonucu proteazlar aktive olduğundan lipid peroksidasyonu hücre 

hasarında önemli bir rol oynamaktadır. Lipid peroksidasyonu membran yapısına ve ürettiği 

reaktif aldehitlerle diğer hücre bileşenlerine zarar vermektedir (57,58,60,63). 
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  Şekil 2-6 : Lipit peroksidasyonunun kimyasal yolu (68)  

Serbest oksijen radikallerinin tüm bu etkilerinin sonucunda hücre hasarı  meydana 

gelmektedir. Hücrede reaktif oksijen türlerinin ve serbest radikallerin artışı hücre hasarının 

önemli bir nedeni olduğu ve birçok hastalığın sebebi olduğu belirtilmektedir (69). 
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2.3.2.  Oksidatif Stres ve Kanser 

Serbest radikallerin ve oksidatif stresin karsinojenez ile ilişkisi olduğu ve tümörün gelişimi 

sürecinde serbest radikallerin etkili olduğu bir çok çalışmada öne sürülmüştür (69-72). 

Yapılan birçok çalışmada oksidatif stresin hücre proliferasyonunu uyardığı, hücrelerin 

büyümesini ve diferansiyasyonunu kontrol eden genlerde hasara neden olarak tümörün 

gelişimiyle ilişkili olduğu gösterilmiştir (71-73).  

Reaktif türler birkaç mekanizma ile hücre davranışlarını etkilemektedir.   

*Reaktif türlerin tipi ve düzeyi 

*Ne kadar süreyle maruz kaldıkları   

*Hücrenin antioksidan savunma düzeyi  

*Oksidatif hasarı düzeltecek olan hücrenin tamir mekanizmasının aktivitesine bağlı olarak 

hücre bu reaktif türlere göre değiştirilmektedir.  

Bunun sonucunda proliferasyonda artış, hücre döngüsünde durma, yaşlılık, apoptozis ve 

nekroz meydana gelmektedir. Reaktif türler kanserin başlaması, yükselmesi ve ilerlemesi 

aşamalarına ve böylece bunların etkisiyle hücre döngüsü, gen ekspresyonu, doğrudan veya 

dolaylı DNA hasarı ve apoptozis ve diğer şekillerde hücre ölümü gerçekleşmektedir. Reaktif 

türlerin düzeyi hücrenin normal proliferasyonundan hücre döngünün durmasına geçişinde 

veya hücreye özgü başka olayların başlamasında “şalter” görevi görmektedir. (73-74) (şekil 

2.7). 

Reaktif türler ilk olarak p53 proteininin aktivitesi ile normal düşük düzeydeki hücresel 

antioksidan savunmanın sürdürülmesini, MnSOD, GPxI ve proteinlerin genlerinin 

trankripsiyonla deşifre edilmesini sağlamaktadır. İkinci olarak; reaktif türler p53 aktivitesini 

arttırabilir. Böylece bazı onkogenlerin ekspresyonu,süperoksit üretimini 

hızlandırabilmektedir. Üçüncü olarak; p53 aktivitesi bazı mekanizmalarla reaktif türlerin 

üretimine neden olur ve bu reaktif türler bazen p53’ün sitostatik ve pro-apoptotik etkilerine 

katkıda bulunmaktadır (74). 
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Şekil 2-7: Hücrede serbest radikallerin etkileri (74) 

 

Özellikle kanserin ileri evrelerinde oksidatif stresin daha da arttığı ve oksidatif stresle birlikte 

meydana gelen değişikliklerin tümör gelişimi süresince mutasyonlarında artmasına neden 

olduğu belirtilmektedir. Oksidatif DNA hasarının mutasyon meydana getirebilmesi için 

hücrenin DNA onarım kapasitesini aşması gerektiği belirtilmektedir (75). 

Antioksidan savunma ve tamir aktiviteleri bazen yükselmesine rağmen bu artış serbest 

radikaller ile baş etmek için yeterli değildir. Serbest radikaller belli bir seviyenin üzerine 

çıktığında oksidatif hasar ciddi boyutlara gelmektedir ve hücre fonksiyonları bozulmaktadır. 

Serbest radikaller hücre hasarına yol açmakla birlikte aslında hücre içindeki sinyal iletiminin 

ve düzenlenmesinin bazı safhalarında önemli bir fizyolojik rol oynamaktadırlar (76). Yüksek 

konsantrasyondaki serbest radikaller hücre ölümüne veya nekroza neden olmaktadır. Düşük 

konsantrasyondaki O.
2 ve H2O2 çoğalmayı uyarabilir ve pek çok hücre tipinde hayatta kalma 

olasılığını arttırabilir. Bu nedenle serbest radikaller ikincil habercilerin fonksiyonlarında 

önemli bir fizyolojik rol oynayabilmektedir (76). Ayrıca sitozolik kalsiyum 

konsantrasyonunun düzenlenmesi, protein fosforilasyonunun düzenlenmesi ve bazı 

transkripsiyon faktörlerinin (NF- alfaB ve AP-1 faktör ailesi gibi) aktivasyonunda rol 

oynamaktadır  (Şekil 2.8)(76,77). 
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         Şekil 2-8: ROS ve metal iyonlarının indüklediği sinyal yolları (77). 

 

 

 

 

 

2.3.3. Antioksidan sistem 

Organizmada sürekli biçimde serbest radikal niteliğinde bileşikler oluşmaktadır. Ancak bu 

radikallerin organizmaya zarar vermesi güçlü bir savunma sisteminin varlığı sayesinde 

engellenmektedir. Bu mekanizmalar "antioksidan savunma sistemleri" veya kısaca 

"antioksidanlar" olarak adlandırılmaktadır. Serbest radikallerin oluşum hızı ile etkisizleştirme 

hızının dengede tutulması son derece önemlidir. Bu denge bozulduğu zaman, serbest 

radikallerin zararlı etkileri ortaya çıkmakta ve çeşitli organ ve sistemler olumsuz 
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etkilenmektedir. Bu nedenle antioksidan sistemlerin bilinmesi, oksidatif stresin yol açtığı 

zararların engellenmesi açısından büyük önem taşımaktadır (58-65). 

Antioksidanlar dört ayrı şekilde etki etmektedirler:  

1)Serbest oksijen radikallerini etkileyerek onları tutma veya daha zayıf yeni moleküle 

çevirme toplayıcı etkidir. Antioksidan enzimler ve küçük moleküller bu tip etki gösterirler.  

2)Serbest oksijen radikalleriyle etkileşip onlara bir hidrojen aktararak aktivitelerini azaltma 

veya inaktif şekle dönüştürme bastırıcı etkidir. Vitaminler, flavanoidler bu tarz bir etkiye 

sahiptirler. 

3)Serbest oksijen radikallerini bağlayarak zincirlerini kırıp fonksiyonlarını engelleyici etki 

zincir kırıcı etkidir. Hemoglobin, seruloplazmin ve mineraller zincir kırıcı etki gösterirler. 

4)Serbest radikallerin oluşturdukları hasarın onarılması onarıcı etkidir. Antioksidan 

sistem; enzimleri, ve metal iyonlarını bağlayan proteinleri ve suda, yağda çözünen radikal 

tutucularını kapsamaktadır (58,59,61)(Tablo 2.4) 

Tablo 2-4 : Organizmada  antioksidan sistem elemanları 
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a) Katalaz 

Katalaz tüm hücre tiplerinde bulunan yapısında dört hem grubu içeren bir hemoproteindir. 

Karaciğer, böbrek ve eritrositlerde yüksek konsantrasyonda, beyin, kalp, akciğer ve bağ 

dokusunda nispeten daha düşük kosantrasyonlarda bulunmaktadır. Dokuların en fazla 

mitokondri ve peroksizom fraksiyonlarında bulunan bu enzim metabolik reaksiyonlar 

sırasında açığa çıkan hidrojen peroksitin (H2O2) su ve oksijene dönüştürülmesini 

katalizlemektedir (3,4,61). 

 

 

 

b) Glutatyon Redüktaz 

Glutatyon redüktaz GPx reaksiyonu sırasında açığa çıkan okside glutatyonun (GSSG), tekrar 

redükte glutatyona (GSH) dönüşmesini NADPH bağımlı bir reaksiyonla katalizlemektedir 

(3,4,61). 

 

c) Glutatyon peroksidaz 

Glutatyon peroksidaz H2O2 ve organik hidroperoksitleri su ve oksijene dönüştürerek 

organizmayı bu zararlı bileşiklerden koruyan antioksidan etkili bir enzimdir  (3,4,61,78). 
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Bu enzim, H2O2’yi metabolize ederek lipit peroksidasyonunun başlamasını önlemenin yanı 

sıra peroksidasyon sonucu oluşan lipit hidroperoksitleri metabolize ederek lipit 

peroksidasyonunun ilerlemesini de engellemektedir. GPx reaksiyonu sırasında hidrojen 

vericisi olarak glutatyon (GSH) kullanılır, hidrojen peroksit ve lipit hidroperoksitleri 

indirgenirken, GSH oksitlenir (GSSH) (3,4,61). 

GPx enziminin dört farklı izoenzimi bulunmaktadır. 

GPx I: Se bağımlı sitozolik  GPx   

GPx 2: Sitozolik GPx  

GPx 3: Plazma  GPx  

GPx 4: Fosfolipit hidroperoksidaz GPx  

GPxI her alt ünitesi bir selenyum atomu içeren birbirinin aynı dört alt üniteden oluşmuş 

tetramerik yapıda bir enzimdir. Selenyum özel bir amino asit olan selenosistein olarak 

glutatyon peroksidazın yapısına katılmaktadır. Bu katılma translasyon sırasında 

gerçekleşmektedir. Selenosistein, aslında sistein amino asidinde bulunan azot atomlarından 

birinin yerine selenyum atomu geçmesiyle ortaya çıkmaktadır. 

Fosfolipid hidroperoksid glutatyon peroksidaz da (PLGSH-Px) molekül ağırlığı 20.000 dalton 

olan, monomerik selenyum atomu ihtiva eden sitozolik bir enzimdir. Membran fosfolipid 

hidroperoksidlerini, alkollere indirgemektedir. Membrana bağlı en önemli antioksidan olan 

vitamin E yetersiz olduğu zaman PLGSH-Px membranın peroksidasyona karşı korunmasını 

sağlamaktadır. Hidroperoksidlerin redükte olması ile meydana gelen GSSG, glutatyon 

redüktazın katalizlediği reaksiyon ile tekrar GSH’a dönüşmektedir. Ökaryotik bir hücrede 

GPx aktivitesinin %60-75’i sitoplazmada %25-40’ı ise mitokondride bulunmaktadır. Enzim 

aktivitesinin en yüksek olduğu dokuların ise eritrosit ve karaciğer olduğu gösterilmiştir. GPx 

hücre içinde lipitleri peroksidasyondan koruyan başlıca antioksidanlardan birisidir ve bu 

özelliği sayesinde hücrenin yapı ve fonksiyonlarının korunmasında önemlidir (2,3,4,61).  
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d) Glutatyon-S-Transferaz 

Araşidonik asit ve hidroperoksitleri başta olmak üzere lipid peroksitlerine karşı Se bağımsız 

Gpx gibi aktivite göstererek antioksidan etki sağlayan bir enzimdir. Membran lipitlerinin 

peroksidasyonunu yalnızca fosfolipaz A2’nin varlığında inhibe etmektedir. (2,3,4,61). 

 

e) Glutatyon (GSH) 

En önemli endojen antioksidanlardan biri olan glutatyon, glutamat, sistein ve glisinden oluşan 

bir tripeptittir (şekil.2.9). Glutatyonun antioksidan etkisinden sorumlu etkin grubu sülfidril (-

SH) grubudur. 

 

Şekil 2-9:  Glutatyon 

 

Bu molekül, organizmada başta proteinler olmak üzere biyolojik moleküllerin sülfidril 

gruplarını serbest radikallerin etkisinden korumaktadır. Ayrıca ksenobiyotiklerin 

zehirsizleştirilmesinde, GPx ve glutatyon transferaz reaksiyonlarına katılarak çok önemli bir 

rol oynamaktadır. GSH çeşitli hücre birleşiklerinin metabolizmasında indirgeyici olarak görev 
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yaptığı gibi, organizmada sistein deposu olarak da ödev görmektedir. GSH, hücre zarlarından 

aminoasitlerin hücre içerisine taşınmasını ve biyolojik zarlardaki doymamış yağ asitlerinin 

oksidatif hasara karşı korunmasını da sağlamaktadır (2,3,4,61). 

 

 

f)Süperoksit Dismutaz (SOD) 

1969 yılında McCord Fridovich tarafından keşfedilen süporoksit dismutaz (SOD), 

vücudumuzun en önemli antioksidan enzimlerinden biridir (5,6).Süperoksit dismutazlar 

prokaryotik ve ökaryotik hücrelerde yaygın olarak bulunan bir metalloenzim ailesidir. 

Süperoksit radikallerini direkt olarak hidrojen peroksite ve moleküler oksijene çevirmektedir 

(4,5,6) 

 

Enzimin hem antioksidan hemde pro-oksidan fonksiyonu bulunmaktadır. Oksijen kulanımı 

yüksek olan dokularda SOD aktivitesi fazla, buna karşılık hücre dışı sıvılarda SOD aktivetesi 

çok düşüktür (4,5,6). 

Ökaryotlarda bulundukları yere göre veya yapılarında bulunan metal iyonlarına göre 

isimlendirilmektedir: 

(a) SOD1, Cu, Zn-SOD, sitoplazmada bulunur 

(b) SOD2, Mn-SOD, mitokondride bulunur 

(c) SOD3, EC-SOD, hücre dışı ortamda bulunur.  

Bütün SOD izoenzimleri aynı reaksiyonu katalizlemelerine rağmen homolog bir primer yapıyı 

paylaşmamaktadır (Şekil 2.10) (5). 
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      Şekil 2-10: SOD izoenzimlerinin  gen yapısı (5) 

 

a) Cu,Zn-SOD: SOD1 denilen ilk tanımlanmış enzim çeşididir. Her alt ünitede birer tane 

bakır ve çinko atomu bulunmaktadır. Hücre içerisindeki intrasellüler sitoplazmik bölgede 

bulunmaktadır. İnsanlarda kromozom 21q22 bölgesinde bulunmaktadır (4,5,6). 

b) Ec-SOD: Ökaryotlarda hücre  dışında bulunan  homotetramer ekstrasellüler süperoksit 

dismutazdır. Bu izoenzimde, bakır ve çinko içeren bir homotetramerik yapıya sahiptir. 

135.000 Dalton molekül ağırlığındadır ve 4p-q21 kromozom bölgesinde bulunmaktadır 

(4,5,6). 

c) MnSOD: MnSOD, tetramer yapısında  ökaryotlarda yalnızca mitokondride bulunan bir 

metaloenzimdir (5,6). MnSOD enziminin molekül ağırlığı 80kDa'dur. Reaktif türlerin başlıca 

hücre içi kaynağı iç mitokondri membranında bulunan elektron transport sistemidir (ETS). 

NADH dehidrogenaz ve koenzimQ basamakları başta olmak üzere ETS aracılığıyla oluşan 

serbest oksijen türleri nedeniyle mitokondri membran birleşikleri oksidatif hasara çok 

yatkındır. İster fizyolojik ister patolojik koşullar altında olsun, oluşan ilk reaktif ürün 

süperoksit anyonudur. Bu anyonun dismutasyonuyla oluşan H2O2 de daha sonra oksidatif 

hasar etkisi en güçlü olan hidroksil radikalinin oluşumuna yol açabilmektedir (3,5,6,79). Mn-

SOD enzimi oksidatif fosforilasyon sırasında mitokondride oluşan süperoksit anyonunun 

dismutasyonunu gerçekleştirerek bu molekülün mitokondri matriksinde birikimini 

engellediğinden serbest radikal hasarından korunmada ilk savunma enzimi olarak kabul 
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edilmektedir. Süperoksit radikalinin sitoplazmada Cu,Zn-SOD, mitokondride MnSOD 

tarafından dismutasyonu, hidrojen peroksitin de GPx’le dissosiasiyonu reaksiyonları hidroksil 

radikalinin oluşumunun önlenmesi ve hücrenin oksidatif hasardan korunmasından sorumlu 

temel mekanizmalardır. Buna göre MnSOD bu önemli mekanizmada ilk basamakta aldığı 

görevi nedeniyle antioksidan savunma sisteminde son derece önemlidir (5,6,73,79).  

MnSOD büyük miktarda mitokondri matriksi içerisinde yer almaktadır. Mitokondride 

bulunan diğer enzimler gibi MnSOD nükleus geni tarafından kodlanmaktadır (5-8,80). 

Buradaki translasyon sürecinde 222 aminoasit içeren MnSOD alt birimi meydana 

gelmektedir. MnSOD'ın translasyon sonrası mitokondri içerisine girmesi gerekmektedir (5-

8,80). MnSOD'ın mitokondriyal matrikse taşınması, hem mitokondriyal fonksiyonu hem de 

enzim aktivitesi için son derece önemlidir (8,79). 

Mitokondrilere gidecek öncül proteinlerin sitozoldeki şaperon proteinler tarafından bağlanan 

amino-ucu mitokondriyal sinyal sekansı içermektedir (81). Bu süreçte, MnSOD 24-amino 

asitlik N-terminal mitokondriyal sinyal dizisi tarafından mitokondriye yönlendirilmektedir 

(8,9,80). Proteinin prekürsörü şaperona bağlı halde mitokondrinin önce dış reseptorlerine 

taşınmaktadır. Daha sonra organelin hem dış hem de iç membranın kapsayan bir protein 

kanala taşınmaktadır. Bağlı proteinin prekürsörü Tom (dış zardan taşınma proteini ‘‘transport 

across the outer membrane’’) kısa adı ile anılan bir protein kompleksine  oradan 

mitokondriyal reseptöre taşınır ve sonrada dış membranda bir kanal oluşturan başka bir Tom 

kompleksine taşınır. Bir başka protein kompleksi Tim ( iç zardan taşınma proteini ‘‘Transport 

Across iner membrane’’ ) olarak adlandrılan farklı bir protein kompleksi proteini 

mitokondriyal matrikse götürmektedir  (Şekil 2.11)(81). 
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Şekil 2-11:  Sinyal peptid proteinin  sitozolden mitokondriye taşınması (81) 

 

Proteinin kanal içerisinden geçerek taşınması ATP veya GTP hidrolizi ile ve bazı durumlarda 

da transmembran potensiyal farkı ile gerçekleştirilmektedir. Mitokondriye taşındıktan sonra 

protein translasyon sonrası değişime uğrar. Organelin içinde prekürsör proteinin sinyal 

sekansı uzaklaştırılır, olgun protein farklı şaperon proteinleri (MSF veya 70) yardımıyla tekrar 

katlanır ve dört alt birim birleşerek, her alt birim için birer tane mangan kofaktör içeren 

homotetramer oluşur (81). Katalitik olarak aktif enzimin her alt birimi 198 aminoasit 

içermektedir (80).  

Bazı kanserlerde MnSOD aktivitesinin değişiklik gösterdiği ve bir çok tümörde düşük 

MnSOD aktivitesi olduğu gösterilmiştir (2). Bazı araştırmacılar meme kanseri, prostat kanseri 

gibi bazı kanser türlerinde MnSOD’ın yüksek oranda olmasının (overexpression) tümör 

oluşumuna engel olduğu ve bu yüzdende MnSOD’ın bir çok tümör oluşumunda baskılayıcı 

olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle MnSOD aynı zamanda tümör supresör gen olarakta 

tanımlanmaktadır. ( 11, 82, 83 )  
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Vitamin E (α-tokoferol ): E vitamini yağda eriyen çok güçlü bir antioksidandır. Antioksidan 

etkisi molekülün aktif kısmını oluşturan fenolik hidroksil grubundan kaynaklanmaktadır. E 

vitamini özellikle hücrenin mitokondri ve mikrozomlar gibi membrandan zengin 

fraksiyonlarında bol bulunmakta ve antioksidan etkisini süperoksit, singlet oksijen, hidroksil, 

lipid peroksi radikali gibi radikalleri indirgeyerek etkisini göstermektedir (3,4). 

Vitamin C (Askorbik Asit): C vitamini organizmada birçok hidroksilasyon reaksiyonunda 

indirgeyici ajan olarak görev yapan ve suda çözünen en güçlü antioksidan moleküldür. 

Süperoksit (O2•¯ ) ve hidroksil (HO•) gibi radikaller ile reaksiyona girerek onları ortamdan 

uzaklaştırmaktadır. İnsanlarda sentez edilmediği için diyetle alınması gerekmektedir (3,4). 

Hücrede oluşan serbest radikaller, antioksidan savunma sistemleri ile ortamdan 

uzaklaştırılmalarına rağmen bazı durumlarda, bu savunma sistemleri yetersiz kalmakta ve 

oksidatif stres gelişmektedir. Bunun sonucunda yaşlanma, ateroskleroz, kanser oluşumu, 

diabetes mellitus, iskemi-reperfüzyon hasarı gibi birçok hastalığa neden olmaktadır 

(64,65,68). 
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2.4.  POLİMORFİZM VE KANSER  

2.4.1.  Polimorfizm  

İnsan DNA'sının yaklaşık % 99.9'u iki insan arasında aynıdır ve insanlardaki genetik çeşitlilik 

DNA zincirindeki küçük farklardan kaynaklanmaktadır. Bazı DNA sekanslarındaki farklar 

insan fenotipini etkilememekte bazıları ise direkt hastalığa neden olmaktadır. Bu iki uç 

arasında anatomik, fizyolojik, tedaviye cevap, ilaçlara karşı yan etki, infeksiyonlara yatkınlık, 

kansere yatkınlık ve kişilik özellikleri gibi genetik farklılıklar yer almaktadır (84). 

Bir genin özgün bir kromozom bölgesinde (lokus) veya DNA dizisinin birkaç alternatif 

formundan her biri ‘’allel’’ olarak adlandırılmaktadır. Gen lokusu kromozom üzerinde belirli 

bir karaktere ait genetik bilginin yer aldığı bölgedir. İnsanlar her otozomal lokusunda biri 

anneden digeri babadan gelen iki allel bulundurur. Belirli bir populasyonda, belli bir gen 

lokusunda, bir allelin bulunma sıklığı allel frekansı veya gen frekansı olarak adlandırılır. Bir 

toplum genlerin dağılımı yani farklı gen lokuslarındaki allel frekansları ile karakterize 

edilebilir (84). Farklı genom lokuslarındaki allellerde çok çesitli mutasyonlar bulunmaktadır. 

Bu mutasyonlar toplumda normal varyasyonundan kalıtsal hastalıklara kadar uzanmaktadır. 

Günümüzdeki rutin  moleküler teknikler ile birçok genetik hastalıktaki mutasyonlar kolaylıkla 

belirlenebilmektedir. Toplumdaki farklı mutasyonların tanımlanması ile ailelerin genetik 

hastalıklar açısından taranması ve geniş populasyonların risklerinin belirlenmesi mümkün 

olabilmektedir. 

Polimorfizm, DNA üzerinde herhangi bir genetik hastalığa neden olmayan ancak hastalık için 

bir risk faktörü oluşturabilen değişikliklerdir. Bu değişikliklere suskun nükleotid değişimleri 

denilmektedir Allellerin genel popülasyondaki kromozomların  %1'inden fazlasında 

bulunması " genetik polimorfizmi" oluşturmaktadır. Allelik sıklıgı %l’den küçük ise buna 

‘’nadir varyantlar" denilmektedir. Genlerin regülatuar (düzenleyici) bölgelerinde bulunan 

polimorfik alleller genlerin transkripsiyonel regülasyonunu etkileyerek fenotipik 

degisikliklere neden olabilmektedir. Polimorfizmler, tekli baz değişiklikleri, parça kaybı veya 

eklenmesi ile oluşabilirler ve sıklıkla genlerin protein kodlamayan bölgelerinde 

görülmektedirler (84,85).. 

Yapısal genlerde, amino asitleri kodlamak üzere şifrelenmiş olan nükleotid segmentlerine 

ekson, şifrelenmemiş olan nükleotid segmentlerine ise intron denilmektedir (84,85). 
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Protein sentezini kodlayan fonksiyonel ve yapısal genlere tek kopya genleri denilmektedir. 

Hücre, her genetik dizi için iki kopya içermektedir. Tek kopya genlerin oluşumuna katılan 

DNA, kromozomların içinde bulunan DNA’nın küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu 

bölgedeki DNA değişimleri proteinin fonksiyonunu değiştirmektedir (84-86). 

Spesifik bir DNA çift sarmal sekansını tanıyan ve DNA'yı belirli bir bölgeden kesen 

enzimlere Restriksiyon enzimler denilmektedir. Eğer polimorfizmler, bu restriksiyon 

enzimlerinin kesim bölgesinin yok olmasına ya da yeniden oluşmasına neden olurlarsa, bu 

durum kolaylıkla saptanabilmektedir. DNA, bu enzimlerle kesildiğinde farklı uzunlukta 

parçalar oluşur ve agaroz jel elektroforezinde moleküler boyutlarına göre değişik 

pozisyonlarda görülürler. Bunlara; restriksiyon enzimi uzunluk polimorfizmleri 

"Restriction fragment length polimorphism (RFLP)" denilmektedir (87). 

Kodlamayan DNA segmentleri iki ana grupta incelenebilir; 

Dağılmış tekrarlayan DNA dizileri: Uzunlukları 500 baz çiftinden daha küçük olan ve tüm 

genoma dağılmış olarak bulunan dizilere SINE (short interspersed repeared sequences) 

denilmektedir. Bu gruba ait ailelerden en önemlisi Alu tekrar dizisidir. Alu ailesinin tüm 

genomdaki kopya sayısı 500.000 kadar olup, uzunlukları 300 baz çifti civarındadır. 5-6 kb 

uzunluğunda olan tekrar dizisine ise LINE (long interspersed repeared sequences ) 

denilmektedir (84). 

Dağılmamış tekrarlayan DNA dizileri: Bunlar genellikle kromozomların heterokromatik 

bölgelerinde lokalize olmuşlardır. Ayrıca kromozomların sentromerik ve telomerik 

bölgelerinde de bulunmaktadırlar. Tekrarlanan DNA sayısı aynı ailenin bireylerinde farklı 

olabilir. Hücrenin yaşamı boyunca oluşan replikasyonlar sırasında tekrar sayıları 

değişebilmektedir ve bu değişiklikler bir sonraki nesle aktarılmaktadır. (84). 

2.4.2.  MnSOD  (Ala-9Val) Gen Polimorfizmi ve kanserle ilişkisi 

MnSOD geni 6q25 lokalizasyonunda nüklear DNA tarafından kodlanan, 5 ekzon 4 intron 

bölgesine sahip, homotetramerik bir molekül olup 222 amino asitten oluşmaktadır. Önce 

sitoplazmada sinyal dizisi içeren öncül bir molekül olarak sentezlenmekte, daha sonra 

mitokondri içine girerek bu sinyal dizisini kaybetmekte ve 198 aminoasitli aktif şekline 

dönüşmektedir (7-10,80,88).   
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MnSOD geni üzerinde promoter, sinyal dizisi ve  kodlanan bölgelerde olmak üzere 

polimorfizmler bulunmaktadır (Şekil 2.12) (7,89,90).  

MnSOD'ın promoter bölgesinde 3 mutasyon  gösterilmiştir: 

1-Genin -102 pozisyonunda C yerine  T 

2-Genin  -38 pozisyonunda  C yerine G 

3-Genin  -93 pozisyonuna A'nın insersyonudur. 

 

Şekil 2-12 :MnSOD geni üzerindeki  polimorfizmler (90). 

 

 

MnSOD'ın kodlananan bölgesinde  bir kaç polimorfik bölge bulunmaktadır :  

3. ekzonda ; 

*58.pozisyonda izolösin/treonin (ACA-ATA) 

*60.pozisyonda Lösin/Fenilalanin (CTT-TTT) polimorfizmidir (89). 

Bu 3. ekzondaki polimorfizmin enzim aktivitesinin azalması ile ilgili olduğu saptanmıştır 

(89). 
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 MnSOD, mitokondriyal sinyal dizisi gen bölgesinde : 

 * Ala-9Val  içeren bir tek nükleotid polimorfizmi bulunmaktadır.   

MnSOD genindeki Ala-9Val polimorfizmi; sinyal dizisindeki -9. amino asit olan valin yerine 

gendeki bir nükleotidteki baz değişimi (T →C) sonucu alanin gelebilmekte, bu değişiklik 

enzimin mitokondriye girişini etkileyebilmektedir.Ala-9Val polimorfizminin; AlaAla(AA)/ 

AlaVal(AV) /ValVal(VV) olmak üzere üç genotipi bulunmaktadır (7-9). Sinyal dizisinde 

valin amino asidine sahip olan MnSOD enziminin mitokondri iç membranından kısmen oysa 

sinyal dizisinde alanin amino asidine sahip olan MnSOD enziminin mitokondri membranını 

kolayca geçebildiği belirtilmektedir. Sinyal dizisinin öneminden dolayı bu polimorfizm çok 

ilgi çekmektedir. Alanin içeren sinyal dizisi, alfa-heliks ikincil yapısına sahiptir ve mitokondri 

içerisine engelsiz girebilmektedir. Oysa valin içeren sinyal dizisi beta-kırmalı tabakaya 

yapısındadır (7-9). Bu yüzden, enzimin valin izoformu mitokondriye taşınırken iç 

mitokondriyal membran tarafından durdurulmuş ve sonuç olarak aktif enzim miktarında 

azalma meydana gelmektedir. Bazı çalışmalarda valin-MnSOD sinyal dizisinin mitokondriye 

taşınmasından sonra alanin MnSOD sinyal dizisine göre enzim düzeyinin % 40 azaldığı 

saptanmıştır (8). 

Yapılan çalışmaların büyük bir kısmında Ala allelinin, bazı çalışmalarda ise Val allelinin 

hastalık oluşumunda önemli bir risk faktörü olduğu ileri sürülmektedir. Over kanserinde (10), 

premenapozal kadınlarda meme kanserinde (11,91,92), parkinson hastalığında (7), prostat 

kanserinde (13), kolon kanserinde (14) tip I diabet hastalığında (15) Ala allelinin bir risk 

faktörü olduğu çeşitli çalışmalarda gösterilmektedir.Val allelinin ise, akciğer kanserinde (16), 

herediter hemokromatoziste (17) bir risk faktörü olduğu belirtilmektedir. Sonuçta; MnSOD 

polimorfizminin etkisinin hastalığın türüne, tümörün yerine hatta konağa bağlı olduğu, 

hormonların etkili olduğu dokularda gelişen kanser tiplerinde (prostat, over, meme) daha çok 

Ala allelinin etkili olduğu belirtilmektedir (16).Yapılan bazı çalışmalarda Valin içeren 

MnSOD enziminin mitokondri matriksine tamamen geçemediği için aktivitesinin azaldığı ve 

yetersiz enzim aktivitesinin hücresel hasara yol açtığı ileri sürülmektedir (16,17). Diğer 

yandan bazı çalışmalarda ise Alanin içeren MnSOD enziminin kolayca mitokondri matriksine 

girmesinden dolayı aktivitesinin arttığı fakat bir yandan da özellikle GPx enzim aktivitesi 

yeterli olmadığı durumlarda artan hidrojen peroksit oluşumuna bağlı  farklı yollar sonucunda  

hücre hasarına neden olarak kanser riskini arttırdığı belirtilmektedir  (7,8,11-15, 93) (Şekil 

2.13) 
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Şekil 2-13: MnSOD enziminin  kanser  riski  ilişkisi (93)  

2.4.3.  GPxI (Pro198Leu)  gen polimorfizmi ve kanserle ilişkisi 

Glutatyon peroksidaz I homotetramerik yapıda olup , her birinde selenosistein kalıntısı içeren 

bir selenoprotein yapısındadır. GPxI geni kromozom üzerinde 3p21.3 lokalizasyonunda 

bulunmakta ve 2 ekzon bölgesi içermektedir. 201 aminoasit içeren GPxI proteinindeki tek 

nükleotid polimorfizmi çeşitli hastalıklara sebeb olabilmektedir. (21,22,94-96).  

GPxI geninde bulunan polimorfizmler; 

*-602 bölgesindeki A/G polimorfizmi 

*Ekzon I de bulunan +2 deki C/T polimorfizmi 

*Ekzon I de kodon 7-11 de bulunan Polyalanin polimorfizmi 5Ala/6Ala  
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*Ekzon 2 de bulunan kodon 198 deki CCC(prolin)/CGC(lösin ) polimorfizmi  (Şekil 2.14) 

(21,22,95,96). 

 

Şekil 2-14: GPx I  gen  polimorfizmi 

 

GPxI geni 2. ekzonda bulunan Prolin198Lösin (Pro198Leu) polimorfizminin bir çok 

hastalıkla ilişkili olduğu belirtilmektedir (95-99). Bu polimorfizmde 198. kodondaki 593. 

nukleotidte C yerine T gelmesi sonucu prolin yerine lösin oluşmaktadır . Pro198Leu 

polimorfizminin, Pro-Pro (CC)/ Pro-Leu(CT) / Leu-Leu (TT) üç genotipi bulunmaktadır (21-

23). 

Değişik hastalıklarda ve farklı ülkelerde yapılan çalışmalarda GPxI Pro198Leu 

polimorfizminin kanser oluşumunda önemli bir risk faktörü olduğu (21-24,100,101) veya 

değişmediğini (102,103) gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Prolin bir alfa imino asittir. 

Prolin yerine lösin gelmesi, selenyumun enzime bağlanmasını etkileyerek aktivitesinin 

azalmasına neden olduğu belirtilmektedir. GPx enziminin ikinci ve üçüncü konformasyonal 

yapısının değişmesine bağlı olarak enzimin fonksiyonunun bozulduğu bunun sonucunda 

kanser oluşum riskinin arttığı ileri sürülmektedir (23,24,97-99). 

Yapılan çalışmalarda Pro/Pro genotiplilerin daha güçlü bir antioksidan savunmaya sahip 

olduğu oysa Leu/Leu genotiplilerin kanser hastalığına yakalanma riskinin daha fazla olduğu 

belirtilmektedir (21,23,97-99). Ratnasinghe ve ark. GPxI polimorfizminin akciğer 

kanserindeki etkisini incelemişler ve Pro/Pro genotipine göre Leu/Leu genotipinin 2.3 kat , 

Pro/Leu genotipinin 1.8 kat daha fazla oranda kanser riskini arttırdığını göstermişlerdir (23). 

Pro/Leu genotipi mesane kanserinde (97), Leu/Leu genotipinin ise daha çok meme kanserinde 

(24,98,99), bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir. Bazı çalışmalarda ise bazal hücre 

karsinomunda (25), meme kanserinde (26,102,103), kolerektal kanserinde (104) Pro198Leu 

polimorfizminin bir risk taşımadığını belirtmişlerdir. 
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GPxI Pro198Leu polimorfiziminde Leu/Leu genotipine sahip olanların glutatyon peroksidaz 

aktivitesi ile ilgili farklı sonuçlar bulunmaktadır. Makedonya populasyonunda prostat 

kanserinde Leu/Leu genotipinin ile GPx aktivitesi arasında bir ilişki gösterilememiştir (105). 

Hansen  ve ark. (104) kolerektal kanserinde, Forsberg ve ark. (94) ise bir başka çalışmada 

GPx aktivitesi ile Pro198Leu polimorfizmi genotipleri arasında bir ilişki olmadığını 

belirtmişlerdir. Oysa bazı çalışmalarda; meme kanserinde (99), Leu/Leu genotipinin azalan 

GPX aktivitesi ile ilişkili olduğu gösterilmişir. Leu/Leu genotipine sahip olanların lösin 

aminoasidi oluşmasından dolayı selenyumun enzime bağlanamadığını bu yüzdende GPx 

enzimi aktivitesinin azaldığı ve biriken H2O2 artışına neden olduğu belirtilmektedir. Artan 

H2O2’in lipit, protein ve DNA’da mutasyonlara sebep olarak kanserin ve çeşitli hastalıkları 

meydana getirdiği belirtilmektedir (98,99). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. ÇALIŞMA GRUPLARI 

Çalışmamızda prostat kanserinde, oksidatif stresin bir göstergesi olarak plazmada MDA, GSH 

düzeyleri, antioksidan sistem enzimlerinden total SOD, GPx aktiviteleri incelendi. Ayrıca 

Gleason skoru, klinik T evresi ve metastaz gibi prostat kanseri gelişiminde rol oynayan 

prognostik faktörler ile  MnSOD ve GPxI gibi oksidatif strese bağlı enzimlerin 

polimorfizmleri arasındaki ilişki araştırıldı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 

Üroloji Anabilim Dalına alt üriner sistem semptomları ile başvuran ve Transrektal 

Ultrasonografi (TRUS) eşliğinde biyopsileri alındıktan sonra prostat kanseri tanısı alan 134 

kişi (yaş ortalaması 64.1 ± 7.37) çalışma grubumuza dâhil edildi. Ayrıca İstanbul Üniversitesi 

İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalına çeşitli ürolojik nedenlerle başvuran, parmakla 

rektal muayenesi normal ve PSA’sı 4’ün altında olan sağlıklı 159 kişi (yaş ortalaması 62.5 ± 

8,28 ) kontrol grubu olarak alındı. 

3.2.  ÇALIŞMA MATERYALİ 

Hasta ve kontrol grubundaki kişilerden bir gece açlıktan sonra venöz kan örnekleri alındı. 

GSH ve DNA izolasyonu için 10 ml’lik EDTA'lı tüplere alınan kan örnekleri 24 saat içinde 

çalışıldı. MDA düzeylerinin tayini, total  SOD,  GPx aktiviteleri için alınan kan örnekleri ise 

600xg’de 10 dk santrifüj edilerek plazmaları elde edildi ve -20 °C'de saklandı. Hastaların 

Gleason skorları, klinik T evreleri ve kemik metastazının olup olmadığı belirlendi. Gleason 

skoru 2-6 olanlar düşük dereceli tümör ve Gleason skoru 7-10 olanlar yüksek dereceli tümör 

olarak, klinik T evresi T1 ve T2 olanlar düşük evre, T3 ve T4 olanlar ise ileri evre olarak 

kaydedildi. Kemik metastazının olup olmadığı kemik sintigrafisi ile saptandı. Hasta ve kontrol 

grubuna seçilen kişilerin antioksidan ve herhangi bir selenyum içeren vitamin desteği 

almadıkları, ayrıca alkol içme alışkanlıklarının olmadığı ve sigara kullanıp kullanmadıkları 

belirlendi. 

3.3.  KULLANILAN ALETLER 

1. Spektrofotometre (Ultraspec 3000, Pharmacia Biotech). 

2. pH metre (HANNA Instruments, Portugal). 

3. Vorteks (MS 2 Minishaker, İKA). 
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4.Santrifüj (Megafuge 1.0 R, Heraeus; Mikro 24-48 R, Hettich). 

5.Su banyosu (BM 101, Nüve). 

6. Manyetik karıştırıcı (İKAMAG RH, İKA basic labortechnic). 

7. Elektroforez için güç kaynağı (Biometra). 

8. Elektroforez sistemi (Agagel Midi-VVide, Biometra). 

9. PZR aleti (Techne TC412 Termal Cycler, Barloworlal Scientific, UK). 

10.Hassas terazi (HR-120, AND). 

11.Mikrodalga fırın 

12.Pipet takımı (Biohit, Proline). 

13. Otoklav (Hirayama, HV – 50L). 

14. UV transilluminatör ve görüntüleme sistemi (VilberLourmant, France). 

3.4. KULLANILAN KİMYASAL MALZEMELER  

Kimyasal Maddeler 

1.Agaroz 

2.Amonyum asetat 

3.Amonyum klorür 

4.Asetik asit 

5.Bromfenol mavisi 

6.dNTP seti 

7.Etilendiamin tetraasetik asit dihidrat (EDTA-dihidrat) 

8.Etanol(%95)  

9.Etidyum bromuür 
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10.Potasyum bikarbonat 

11.Sodyumdodesil sülfat (SDS) 

12.Sodyum  hidroksit  

13.Sodyum klorür  

14. Tris (hidroksimetil) aminometan (Tris  baz )  

15.5,5'-Dithio-bis 2-nitrobenzoikasid  (DTNB) 

16.Triklorasetik asit 

17.Tiyobarbitürik asit 

18.Hidroklorik asit  

19.1,1,3,3-tetraetoksipropan (TEP) standardı  

20.Potasyum fosfat  

21.Riboflavin 

22.o-dianisidin 

23.SOD  standardı (100 IU/ml) 

24.Sodyum azid 

25.NADPH 

26.Glutatyon 

27.Glutatyon redüktaz 

28.Kumen hidroperoksit 
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Kullanılan enzimler  

1.Proteinaz  K  

2.NgoMIV  

3.Apa I  

4.Taq polimeraz  

Kullanılan primerler  

MnSOD  gen bölgesi için kullanılan primer dizisi: 

(‘forward’ primer ):  5’ ACC AGC AGG CAG CTG GCG CCG G 3’   

(‘reverse’ primer  ):  5’  GCG TTG ATG TGA GGT TCC AG    3’      

 

GPx I gen bölgesi için kullanılan primer dizisi 

(‘forward’ primer )  : 5’ TGT GCC CCT ACG CAG GTA CA 3’   

(‘reverse’ primer )  :5’  CCC CCG AGA CAG CAG CA   3’ 

3.5. KULLANILAN YÖNTEMLER 

3.5.1. MnSOD ve GPxI  Gen Polimorfizminin Tayini 

MnSOD ve GPxI  gen polimorfizmlerinin tayini için aşağıdaki işlemler uygulandı. 

a-Periferik kandan DNA izole edildi 

b-İzole edilen DNA, PZR ile çoğaltıldı 

c-Oluşan PZR ürünleri agaroz jel elektroforezinde yürütüldü 

d-Jelde yürütülen PZR ürünleri UV altında incelendi ve polimorfizmin tipi belirlendi. 
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3.5.2. Periferik Kandan DNA İzolasyonu (106): 

Ayıraçlar: 

1)Eritrosit Parçalama Tamponu (pH 7.4) 

Bir beher içine 8.74 g amonyum klorür, 1 g potasyum bikarbonat, 200 µl 0,5 M etilen diamin 

tetra asetik asit (EDTA) alınarak üzerine 900 ml bidistile su eklendi ve çözeltinin pH'sı 1 N 

NaOH ile 7.4'e ayarlandı. Daha sonra çözelti ölçü balonu aktarıldı ve hacmi 1 litreye 

tamamlandı. Ve son olarak çözelti 120°C'de 15 dk otoklavlandı ve +4°C'de saklandı. 

2)0.5 M EDTA (pH 8.0) 

Bir beher içine 186.1 g EDTA alınarak üzerine 800 ml bidistile su eklendi. Daha sonra 

manyetik karıştırıcıda çözülmesi sağlandı. Yaklaşık 20 g NaOH pelletleri ile pH 8’e ayarlandı 

ve bidistile su ile 1 litreye tamamlandı. 120°C'de 15 dk otoklavlanarak sterilize edildi. 

3)4 M Sodyum Klorür (NaCI) 

Bir behere 233.6 g NaCI alındı. Üzerine 800 ml bidistile su ilave edildi ve manyetik karıştırıcı 

yardımıyla çözüldü. Daha sonra ölçü balonuna aktarılarak hacmi 1 litreye tamamlandı. 

120°C'de 15 dk otoklavlanarak sterilize edildi. 

4)Lökosit Parçalama Tamponu (WLF) 

Bir ölçü balonuna 25 ml 4 M NaCI ve 50 ml 0.5 M EDTA alınarak 1 litreye tamamlandı. 

120°C'de 15 dk otoklavlandı ve  +4°C’ de  saklandı. 

5)1 M Tris Tamponu (stok)  

Bir behere 121.1 g Tris baz alınarak üzerine 42 µl HCI ve 800 ml bidistile su eklendi daha 

sonra manyetik karıştırıcı yardımıyla çözülerek hacmi 1 litreye tamamlandı. 120°C'de 15 dk 

otoklavlanarak sterilize edildi. 

6)9.5 M Amonyum asetat 

73.22 g amonyum asetat  beher içine alındı ve üzerine 80 ml bidistile su eklenerek +40°C ‘de 

manyetik karıştırıcı yardımıyla çözündürüldü. Daha sonra hacmi bidistile su ile 100 ml'ye 

tamamlandı. 0.22 mikrometrelik filtreden geçirilerek sterilize edildi. +4°C'de saklandı. 
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7)%10 Sodyum dodesil sülfat (SDS, pH 7.2) 

10 g SDS beher içine alındı ve üzerine 80 ml bidistile su eklenerek manyetik karıştırıcı 

yardımıyla iyice çözüldü. pH'sı 7.2'ye ayarlanarak ölçü balonuna aktarıldı .Hacmi 100 ml'ye 

tamamlandıktan sonra sterilizasyon için 0.22 mikrometrelik filtreden geçirildi ve oda 

sıcaklığında saklandı. 

8)Proteinaz K (20 mg/ml) 

Steril bir ependorf tüp içinde 20 mg proteinaz K steril bidistile su ile 1 ml'ye tamamlandı. 

20°C'de saklandı. 

9)Tris-EDTA (pH 8.0) 

2.5 ml 1M Tris ve 0.5 ml 0.5 M EDTA ölçü balonuna alındı ve bidistile su ile 250 mL’ye 

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

İşlem: EDTA'lı tüplere alınan 10 ml periferik kan örnekleri steril falkon tüplerine aktarıldı. 

Üzerlerine 30 ml (1:3 oranında) eritrosit parçalama tamponu eklenerek karıştırıldı ve +4°C'de 

15 dk bekletildi. 1500 rpm'de 15 dk santrifüj edildikten sonra süpernatantları atıldı. Falkon 

tüplerin dibinde oluşan pelletler homojenize edildikten sonra üzerlerine 15-20 ml eritrosit 

parçalama tamponu eklenerek karıştırıldı ve +4°C'de 15 dk bekletildi. Daha sonra 1500 

rpm'de 15 dk santrifüj edilerek süpernatantları atıldı. Tekrar homojenize edilen pelletler 

üzerine 9.4 ml lökosit parçalama tamponu, 50 µl proteinaz K (20 mg/ml) ve 500 µl %10'luk 

SDS eklenerek karıştırıldı ve 56°C su banyosunda bir gece inkübe edildi. İnkübasyondan 

sonra her bir örneğe 3.7 ml 9.5 M'lık amonyum asetat çözeltisi eklendi. Örnekler yavaşça 

karıştırıldıktan sonra 3000 rpm'de 30 dk santrifüj edilerek proteinler çöktürüldü. Santrifüjden 

sonra süpernatantlar steril falkon tüplerine aktarıldı ve üzerine 1:2 oranında % 99'luk absolü 

alkol eklendi. Alkolün etkisiyle DNA yoğunlaşıp yüzeye çıktıktan sonra steril bir mikropipet 

ucuyla alındı ve % 70'lik alkolde yıkanarak 56°C’de alkol uçurulduktan sonra 300 µl Tris-

EDTA çözeltisi içinde çözüldü. Daha sonra DNA örnekleri +4°C'de saklandı. 

3.5.3.  Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) (107): 

Prensip:DNA zincirinin önceden belirlenen bir bölgesini çoğaltmak için kullanılan Polimeraz 

Zincir Reaksiyonu (PZR), Kary Mullis tarafından 1984 yılında  bulunan  moleküler genetik 

alanındaki en önemli yöntemlerden biridir. PZR izole edilen veya patolojik materyallerde 
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bulunan hedef genetik materyallerin (DNA veya RNA), spesifik kısa zincirli oligonükleotit 

primerler yardımıyla enzimatik olarak sayısal çoğaltılması (amplifikasyon) olarak 

tanımlanabilir. 

PZR yöntemi ile DNA’nın çoğaltılabilmesi için reaksiyon ortamında çeşitli maddeler yer 

almalıdır. Bu maddeler şunlardır; 

a. Kalıp DNA, 

b. Primerler ( çoğaltılması istenen bölgenin iki ucundaki DNA dizisini özgül olarak tanıyıp 

bağlayacak olan DNA primerleri ) 

c. DNA Polimeraz (Primerlere bağlanıp bunlara 3’ ucundan nükleotidleri ekleyerek DNA 

sentezi yapar, Thermus aquaticus'tan elde edilen ısıya dayanıklı bir enzimdir), 

d. Deoksinükleotid trifosfatlar (dNTP), 

e. Polimerazın çalışması için gerekli tampon görevi yapan KCl, tris gibi maddeler, 

f. Enzimin çalışması için gerekli bir kofaktör olan magnezyum iyonları.  

PZR’ın prensibi tekrarlanan üç basamağa dayanmaktadır ve  bu 3 basamak bir siklusu 

oluşturmaktadır  (Şekil 3.1) 

  1. Denatürasyon (parçalanma) 

  2. Hibridizasyon (pirimerlerin yerleşmesi)  

  3. Polimerizasyon (sentez)   
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Şekil 3-1:   PZR  üç basamağı (genotyping.files.wordpress.com/2007/03/pcr.gif) 

Denatürasyon  

PCR işleminin ilk aşamasında amplifiye edilecek DNA başlangıçta 95-100  0C’ye kadar 

ısıtılır.  Denatürasyon için genellikle 90-95 0C 30 sn ısı uygulanır. PZR basamakları için 

kullanılan bu dereceler ve süreler çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Hedef DNA’nın 

guanin ve sitozin bakımından zengin olduğu durumlarda denatürasyon için 950C’den daha 

yüksek bir ısı uygulanabilir. 

Hibridizasyon 

DNA’nın ısıyla denatüre edilmesi yani çift sarmallı DNA sarmalının birbirinden ayrılması ve 

sıcaklığın 50 0C’ye düşürülmesi ile primerler DNA matrisi üzerinde yoğunlaşırlar. 

Primerlerden biri kendine ait 5’-terminusu ile hedef DNA’lardan birinin 3’-ucu ile ve diğer 

primerler de, ikinci tek iplikçik DNA’nın, anti paralel olarak diğer ucunda bulunan 3’-ucuna 

bağlanarak, DNA polimeraz’ın çalışması yönüne uygun olarak (5’-3’) bağlanırlar. 

Hibridasyon ısısı genellikle primerlerin erime ısısının 5 0C altında olup 55-65 0C’lerde en iyi 

sonuç vermektedir.   



 51

Polimerizasyon (sentez) 

Sentez basamağında ise primerlerin DNA polimeraz enzimi vasıtasıyla hedef DNA 

sarmalını tamamlamaları işlemi gerçekleşir.Yeni şekillenmiş olan sarmal orijinal hedef 

DNA’dan denatürasyon yolu ile ayrılır ve primer hibridizasyonunu, DNA sentezi ve 

denatürasyon siklusu tekrar edilir. Bütün DNA molekülleri reaksiyonun sonunda çift 

sarmallı olarak bulunur. TaqDNA polimeraz enzimi, 5’-3’ yönünden olmak üzere, 

ortamdaki nükleotidleri kullanırlar, primerlerin 3’ terminusuna nükleotidleri yerleştirir ve 

böylece hedef DNA sekansının bir kopyası elde edilir. 

Normalde PZR 25-35 siklus arasında yapılmaktadır 

 

Restriksiyon fragman uzunluğu polimorfizmi ( RLFP) 

Restriksiyon enzimleri spesifik bir DNA çift sarmal sekansını tanır ve DNA'yı belirli bir 

bölgeden keser. Genomik DNA'da oluşan sekans değişiklikleri restriksiyon enzimlerinin 

kesim yerlerini değiştirir ve kesim sonucu oluşan parçaların boyutları değişir. Enzim kesim 

yöntemi ile kesim sonucu oluşan parçalar agaroz jel üzerinde elektroforez edilir ve moleküler 

boyutlarına göre bandlara ayrılır (87).  

PZR’ NİN  KULLANIM ALANLARI (84) 

1. Hastalık etkeninin teşhisi 

a. Bakteriyel patojenlerin saptanması: PZR özellikle çoğaltılması zor ve uzun zaman alan 

patojenlerin çabuk teşhisi için kullanılır. 

b. Viral patojenlerin saptanması: Viral hastalıklar, viral RNA’nın varlığı aktif 

enfeksiyonun bir göstergesidir ve bu enfeksiyon enfekte hücrelerden elde edilmiş RNA’nın 

revers transkripsiyon sayesinde elde edilen cDNA kalıplarının PZR’da kullanılmasıyla 

teşhis edilir. 

c. Paraziter hastalıkların etkenlerinin saptanması: PZR, konakçı vücudunda çok az parazit 

veya bir tek parazit bulunması halinde bile parazit protein yapılarından bir tanesinin 

genetik parçasının sağaltılarak tanınabilir hale gelmesi ile laboratuarlarda kullanılmaya 

başlanmıştır.  
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d. Patoloji ve klinik araştırmaları: Dondurulmuş cerrahi kesitler veya biopsi örnekleri 

materyal olarak kullanılabilir. PZR’nin etkin bir şekilde kullanılabilmesi; patoloji ve diğer 

klinik sahalarda yapılan araştırmaların kombine bir şekilde çalışması ile olur. 

 2. Genetik hastalıkların teşhisi 

a)Kalıtsal ve sonradan kazanılan hastalıkların tespiti için 

b)Hücrelerin izolasyonu ve identifikasyonu için 

c)Gen terapisinde  

d)Doku tiplemesi 

e)Prenatal tanı 

f)Babalık/akrabalık tayini 

 

3.5.4. GPxI gen bölgesinin çoğaltılması (108) 

GPxI gen bölgesi için 5’ TGT GCC CCT ACG CAG GTA CA 3’ ve 5’ CCC CCG AGA 

CAG CAG CA 3’ primer dizileri kullanıldı. DNA örneklerinden GPxI gen bölgesinin 

çoğaltılması için 25µl hacminde PZR karışım çözeltisi hazırlandı. Karışım çözeltisi 15µl 

bidistile su,1.25U/L Taq polimeraz enzimi, bu enzimin çalışması için gerekli 1.5µl 

10Xreaksiyon çözeltisi, GPx I gen bölgesine özgü 10pmol primer çifti, 2mM MgSO4 ,0.2mM 

deoksinükleotid trifosfat (dNTP) karışımı içerir. Bu karışımların içine 1µl DNA örneklerinden 

eklenerek Progene Techne Thermal Cycler'da PZR işlemi yapıldı. PZR programı;95°C'de 3 

dk, 95°C'de 30sn denatürasyon, 58°C'de 60 sn bağlanma, 72°C'de 90sn uzama olmak üzere 35 

döngü, 72°C'de 10dk final uzama olarak gerçekleştirildi. 

%3 Agaroz jel hazırlanması: 

3g Agaroz tartılarak 100mL 1XTBE tamponuna eklendi ve manyetik karıştırıcıda 

karıştırılarak homojenize edildi. Jel üzerine 2-3µl etidyum bromür eklenerek karıştırıldı. 

Hazırlanan jel tank içine dökülerek 30 dk kadar donması beklendi. Donma işleminden sonra 

daha önce hazırlanan 10µl PZR ürünü ve 1-2µl Bromfenol mavisi karışımı jele uygulandı. 

100Mv elektrik akımında 30dk. yürütüldü. Bantlar UV ışık altında incelenerek PZR 



 53

ürünlerinin oluşup oluşmadığı kontrol edildi Markır olarak PhiX174 DNA/HinfI Marker  

kullanıldı.  (Şekil 3-2). 

    

    PhiX174HinfI                  Şekil 3-2: GPxI  Pro198Leu  PZR  ana  ürün  

PZR ürünlerinin Kesim  İşlemi  

PZR sonucunda elde edilen ürünler 198 .kodonda prolini kodlayan CCC nükleotidleri ise Apa 

I enzimi ile kesilebilir, lösini kodlayan CTC nükleotidleri ise kesilemez. Kesim işlemi için 1µl 

bidistile su, 1µl   1X tampon ve 0.5µl ApaI  enzimi içeren bir karışım çözeltisi hazırlandı. Bu 

karışım çözeltisine 7.5µl PZR ürünlerinden eklendi ve 37°C etüvde 1 gece bekletilerek kesim 

gerçekleştirildi.Kesim işlemi tamamlandıktan sonra 10µl kesim ürünü ve 1-2 romfenol mavisi 

karışımı %3 agaroz jele uygulandı ve 100mV elektrik akımı altında 30dk. yürütüldü. 

Genotipler UV ışık altında uygun markır ile karşılaştırılarak genotipler saptandı. Buna göre, 

TT (Leu/Leu) genotipi içerenlerde 147 baz çiftlik bant gözlendi. CC(Pro/Pro) genotipi 

içerenlerde 81 baz çiftlik bant, CT(Pro/Leu) genotipi içerenlerde ise 147 ve 81 baz çiftlik 

bantlar görüldü (Şekil 3.3). 

147bp 
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       TT            CC                 CC                TT                CT                 Markır        CT                             

Şekil 3-3: GPxI Pro198Leu  polimorfizmi     

3.5.5.  MnSOD  Ala-9 Val   gen bölgesinin çoğaltılması (109) 

 

MnSOD gen bölgesi için 5’ ACC AGC AGG CAG CTG GCG CCG G 3’ ve 5’ GCG TTG 

ATG TGA GGT TCC AG 3’ primer dizileri kullanıldı. DNA örneklerinden MnSOD gen 

bölgesinin çoğaltılması için 25µl hacminde PZR karışım çözeltisi hazırlandı. Karışım çözeltisi 

1.5µl bidistile su, 1.25U/L Taq polimeraz enzimi, bu enzimin çalışması için gerekli 1.5µl 

10Xreaksiyon çözeltisi, MnSOD gen bölgesine özgü 10pmol primer çifti, 2mM MgSO4 , 

0.2mM deoksiribonükleotid trifosfat (dNTP) karışımı içerir.  Bu PZR karışımları içine 1µl 

DNA örneklerinden eklenerek Progene Techne Thermal Cycler'da PZR işlemi yapıldı.PZR 

programı; 95°C'de 15dk,94°C'de 30sn denatürasyon, 60°C'de 30sn bağlanma, 72°C'de 30sn 

uzama olmak üzere 35 döngü,72°C'de 7 dk final uzama olarak gerçekleştirildi. 

%3 Agaroz jel hazırlanması: 

3g Agaroz tartılarak 100mL 1XTBE tamponuna eklendi ve manyetik karıştırıcıda 

karıştırılarak homojenize edildi. Jel üzerine 2-3µl etidyum bromür eklenerek karıştırıldı. 

Hazırlanan jel tank içine dökülerek 30 dk kadar donması beklendi. Donma işleminden sonra 

daha önce hazırlanan 10µl PZR ürünü ve 1-2µl Bromfenol mavisi karışımı jele uygulandı. 

100mV elektrik akımında 30dk. yürütüldü. Bantlar UV ışık altında incelenerek PZR 

147bp 

81bp 
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ürünlerinin oluşup oluşmadığı kontrol edildi . Markır olarak PhiX174 DNA/HinfI Marker  

kullanıldı. (Şekil 3-4). 

    

              PhiX174HinfI                Şekil 3-4:  MnSOD Ala-9Val   ana  ürün        

PZR ürünlerinin Kesim İşlemi 

PZR sonucu elde edilen ürünler 9. kodonda alanini kodlayan GGC nükleotidleri ise NgoMIV 

enzimi ile kesilebilir, valini kodlayan GGT nükleotidleri ise kesilemez. Kesim işlemi için 1µl 

bidistile su, 1µl 1Xtampon ve 0.5µl NgoMIV enzimi içeren bir karışım çözeltisi hazırlandı. 

Bu karışım çözeltisine 7.5 µl PZR ürünlerinden eklendi ve 37 °C etüvde 1 gece bekletilerek 

kesim işlemi gerçekleştirildi. Kesim işlemi tamamlandıktan sonra 10µl kesim ürünü ve 1-2µl 

bromfenol mavisi karışımı %3 agaroz jele uygulandı ve 100mV elektrik akımı altında  30dk.  

yürütüldü. Genotipler UV ışık altında uygun markır ile karşılaştırılarak genotipler saptandı. 

Buna göre, TT (Val/Val) genotipi içerenlerde 107 baz çiftlik bant gözlendi. CC (Ala/Ala) 

genotipi içerenlerde 89 baz çiftlik bant, CT (Ala/Val) genotipi içerenlerde ise 107 ve 89 baz 

çiftlik bantlar görüldü (Şekil 3-5) 

 

107bp 
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    CC       CT        CC       TT        CT         TT         CT        CT      TT       Marker 

Şekil 3-5: MnSOD  Ala-9Val polimorfizmi 

 

3.5.6.  Plazma Malondialdehit (MDA) Tayini (110) 

Prensip:Oksidatif stresi belirlemede, lipit peroksidasyonunun göstergesi olarak MDA 

düzeyleri ölçülür. Oluşan MDA, 100°C'de tiyobarbitürik asit (TBA) ile reaksiyona girer ve 

535 nm'de spektrofotometrik olarak absorbans veren renkli bir ürün oluşur. 

Ayıraçlar: 

1.Triklorasetik asit-tiyobarbitürik asit-hidroklorik asit ayıracı (TCA-TBA-HCI): 375 mg 

TBA, 15ml %100'lük TCA ve 2.1ml derişik HCI karıştırılarak 100ml'ye distile su ile 

tamamlandı. 

2. 1,1,3,3-tetraetoksipropan (TEP) standardı:10mM stok standard:22mg TEP 10ml distile 

suda çözüldü. 10nmol/ml çalışma standardı: 10mM stok standarttan 100µl alındı ve 100ml'ye 

distile su ile tamamlandı. 

İşlem:0.5ml plazma üzerine 0.5ml distile su ve 2ml TCA-TBA-HCl ayıracı eklendi. 15dk 

100°C'deki su banyosunda kaynatıldıktan sonra soğutuldu ve 10dk 3000rpm santrifüj edilerek 

elde edilen süpernatantın absorbansı köre karşı okundu. Sonuçların hesaplanmasında 

ekstinksiyon katsayısı (ε =1.56x10-5 M-1 cm-1) kullanıldı ve sonuçlar nmol MDA/ml plazma 

olarak verildi. 

107bp 

89bp 
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3.5.7. Tam Kanda Glutatyon (GSH) Tayini (111): 

Prensip: 5,5’ ditiobis-2 nitro benzoik asit (DTNB)’nin sülfidril grupları tarafından 

indirgenmesi sonucu 1mol SH grubu başına 1mol -nitro-5 tiyobenzoik asit (TNB) oluşur. 

Oluşan sarı renkli ürünün verdiği absorbans 412 nm’de spektrofotometrik olarak okunur. 

Ayıraçlar: 

1. Presipitasyon solüsyon:1.67g glasiyal metafosforikasit, 0.2g EDTA, 30g NaCL 

tartıldı, 100ml’ye distile su ile tamamlandı. 

2. 0.3M Fosfat solüsyonu:42.59 g Na2 HPO4 tartıldı, 1 litreye distile su ile tamamlandı. 

3. 5,5'-Dithio-bis 2-nitrobenzoikasid (DTNB):40mg DTNB tartılarak sodyum sitrat 

100ml’ye tamamlandı. 

EDTA’lı tam kan örneğinden 0.2ml  alınarak 1.8ml soğuk su içine alınarak hemoliz olması 

sağlandı. Daha sonra 3ml presipitasyon solüsyonu eklenerek santrifüj edildi. 

Süpernatantlardan 0.5ml alınarak deneye devam edildi. Üzerine 2ml fosfat solüsyonu ve 

0.25ml DTNB ayıracı konulup karıştırıldı. Ekstinksiyon katsayısına göre (ε =13600M-1cm-1) 

glutatyon değerleri hesaplandı ve mg GSH/ml plazma olarak verildi. 

3.5.8. Süperoksit dismutaz (SOD) aktivitesinin ölçülmesi (112) 

SOD aktivitesi, riboflavin duyarlandırılmış o-dianisidinin fotooksidasyon hızını arttırılma 

yeteneği olarak ölçülür. Riboflavinin floresans ışığı etkisiyle oluşturduğu süperoksit radikali, 

ortamdaki SOD’un etkisiyle hidrojen perokside dönüşür. Hidrojen peroksit ise o-dianisidin ile 

reaksiyona girerek renkli ürün oluşturur. Oluşan renkli ürünün absorbansı 460 nm’de 

spektrofotometrik olarak saptanır. 

Ayıraçlar: 

1-0.1mM EDTA içeren 50 mM Potasyum fosfat tamponu (Ph 7.8) 

2-0.2mM riboflavin:7.3 mg riboflavin 100 ml 10 mM Potasyum fosfat tamponunda (pH 7.5)’ 

de çözüldü. 

3-6 mM o-dianisidin:19 mg o dianisidin 10 ml distile suda çözündü. 

4-SOD standardı (100 IU/ml) 
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İşlem: Kör, standart ve deney tüplerine sırası ile 2.6 ml 50 mMpotasyum fosfat tamponu (pH 

7.8), 0.1 ml o-dianisidin ilave edilir. Kör tüpüne 0.1 ml distile su, standart tüpüne 0.1 ml 

standart, deney tüpüne 0.2 ml plazma eklendi ve her tüpe 30 saniye ara ile 0.2 ml riboflavin 

kondu, karıştırıldı ve 460 nm’deki absorbans değerleri okundu. Tüpler 20W floresans lamba 

içeren 37 °C’ye ayarlanmış özel bir kutuya yerleştirildi ve tam 8 dakika süre ile floresans 

ışığa maruz bırakıldı. Sürenin bitiminde tüplerin absorbansı tekrar 460 nm’de okundu ve iki 

absorbans arsındaki fark alındı. Ayrıca deney körü ve standart içinde aynı işlemler yapıldı. 

3.5.9. Glutatyon peroksidaz (GPx) aktivitesinin ölçülmesi (113) 

GPx aktivitesi tayini iki reaksiyon ile gerçekleşir. Birinci reaksiyonda H2O2  veya organik 

hidroperoksitler (ROOH) GPx etkisi ile indirgenirken, ortamdaki GSH  oksitlenmiş GSH’a 

(GSSG) dönüşür. İkinci reaksiyonda GSSG, GSH- redüktaz (GSH-R) etkisi ile tekrar GSH’a, 

NADPH ise NADP+’ye oksitlenir. Bu dönüşüm 340 nm absorbansta azalma olarak izlenir. 

NADPH 340 nm de bir absorbans verdiği halde, NADP+ bu dalga boyunda absorbans 

vermemektedir. 

ROOH + 2GSH      GSH-Px
→ 2ROH +GSSG 

GSSG + NADPH    


GSH-Rd
→  2GSH + NADP+ 

Ayıraçlar: 

1-50mM potasyum fosfat tamponu (pH  7.2) 

2-4.3mM EDTA 

3-37.5mM sodyum azid 

4-0.2mM NADPH 

5-4mM GSH 

6-Glutatyon Redüktaz (0.5 IU/ml) 

7-0.18mM kumen hidroperoksit 

İşlem:50mM potasyum fosfat tamponu (pH 7.0), 4.3mM EDTA, 37.5Mm sodyum azid, 

0.2mM NADPH, 4mM GSH, 0.5IU/ml glutatyon redüktaz içeren çalışma ayıracından 1 ml 
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alındı ve 20µl plazma konularak 370C lik su banyosu içeren spektrofotometrede 2-3 dk. 

bekletildi. Daha sonra 10 sn. aralıklı olarak 40µl kümen hidroperoksit eklendi. Bu karışım, 

1’er dakika arayla spektrofotometrede 340 nm’de absorbans değişimi izlendi.  

Hesap:Sonuçlar NADPH’in ekstinksiyon katsayısı olan 6.22x103 M-1cm-1’den yararlanılarak 

hesaplandı sonuçlar  U/L olarak belirtildi. 
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3.6. İSTATİSTİKSEL ANALİZLER 

Çalışmamızın istatistiksel analizler için SPSS 15 paket programı kullanıldı. İstatistiksel 

olarak anlamlılık sınırı p < 0.05 olaral kabul edildi.  

Klinik ve biyokimyasal  parametrelerin karşılaştırılmasında student- t  testi   ve Mann-

Whitney U  testi kullanıldı. 

MnSOD ve GPxI gen polimorfizmlerinin gruplar arası anlamlılığını karşılaştırmak için  

pearson’s ki kare (χ2) testi kullanıldı. Gruplar arası risk etkeninin belirlenmesi için Odds 

oranı (OR) ve % 95 güven sınırları (%95 CI) verildi. Allel frekansı hesaplamalarında ise χ2 

allel hesaplaması kullanıldı. Tümörün derecesi, evresi, metastaz üzerindeki risk faktörleri 

için lojistik regresyon analizi yapıldı.  

Çalışmamızdaki  MnSOD ve GpxI  polimorfizmleri  Hardy-Weinberg denklemine 

uygunluk göstermektedir. Ayrıca  Power analizi  sonucu ise %88 olarak bulunmuştur..  
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4. BULGULAR 

4.1.  Kontrol ve hasta gruplarının klinik değerleri 

Kontrol grubu ile prostat kanserli hastalar arasında yaş ve vücut kitle indeksi (BMI) açısından 

anlamlı bir farklılık saptanmadı. Hasta grubunda serum total PSA düzeylerinde kontrol 

grubuna göre anlamlı bir yükselme bulundu. Kontrol grubu ile prostat kanserli hastalar 

arasında yaş, BMI ve plazma PSA düzeyleri student-t testi ve Mann-Whitney U testi 

kullanılarak karşılaştırıldı. Hasta ve kontrol grubu arasında sigara kullanımı açısından anlamlı 

bir farklılık saptanmadı. Yılda 40 paket ve altında (≤40 pkt/yıl) ile 40 paket üstünde (>40 

pkt/yıl) sigara kullanan prostat kanserli  hasta ve kontrol grupları kıyaslandığında anlamlı bir 

farklılık bulunmadı. Sigara kullanan ve kullanmayan kontrol grubu ile hasta grubu arasındaki 

korelasyon  Pearson χ2 testi kullanılarak değerlendirildi.(Tablo 4.1) 

 

 

 Tablo 4-1: Kontrol ve hasta gruplarının klinik değerleri 

      Kontrol 

     (n=159) 

     Hasta 

    (n=134) 

       p  

Yaş (yıl) 62.5±7.53 64.1±7.48       0.064 

BMI (kg/m2) 26.4±3.01 26.6±3.05       0.154 

Total   PSA(ng/ml) 1.21±0.99 13.77±20.7       0.000 

Sigara  (n,%)    

Kullanmayan 90(56.6) 61(45.5)  

Kullanan 69(43.4) 73(54.5)       0.059 

≤40 pkt/yıl   kullanan 55(79.7) 52(71.2)  

 >40 pkt/yıl kullanan 14(20.3) 21(28.8)       0.241 
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4.2. Kontrol ve hasta gruplarının GSH ve MDA değerleri ile SOD ve GPx aktiviteleri 

 Prostat kanserli  hasta grubunda, tam kan GSH düzeylerinde kontrol grubuna göre anlamlı bir 

azalma saptandı. Prostat kanserli hasta grubunda plazma MDA  düzeylerinde ve plazma SOD 

ile GPx aktivitelerinde kontrol grubuna göre anlamlı bir yükselme bulundu. Kontrol grubu ile 

prostat kanserli hastaların  GSH  ve MDA   düzeyleri ile GPx ve SOD aktiviteleri student-t 

testi ve Mann-Whitney U testi kullanılarak istatistiksel olarak değerlendirildi. (Şekil 4.2). 

 

Tablo 4-2. Kontrol ve hasta grubundaki  tam kan GSH, plazma MDA değerleri ile  

                  plazma  GPx ve SOD aktiviteleri (ortalama±SD) 

       Kontrol 
      (n=159) 

       Hasta 
    (n= 134) 
 

         p  

MDA(nmol/ml)                    4.05±1.71 7.83±2.08       0.000 

GSH  (mg/dL) 30.±6.99 19.8±6.22       0.000 

GPx  (U/L) 150.3±34.52 185.14±38.83       0.000 

SOD  (U/ml) 10.5±4.11 12.2±4.01       0.000 

 

 

4.3.   MnSOD   Ala-9Val  polimorfizmi ile ilgili sonuçlar 

a) MnSOD Ala-9Val polimorfizminde genotip dağılımı ve allel sıklığı bakımından prostat 

kanserli hasta ve kontrol grubu arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı (Tablo 4.3). (χ2=3.94; 

p=0.22). Kontrol ve hasta gruplarında MnSOD Ala-9Val genotip dağılımı ve allel sıklığı 

Pearson ki kare (χ2) testi ile istatistiksel olarak değerlendirildi. Ayrıca, Türk erkek 

populasyonunda MnSOD Ala-9Val polimorfizminde Val/Ala genotip dağılımı ve Val allel 

sıklığı anlamlı olarak daha yüksek bulundu (Şekil 4.1). MnSOD geninin Ala-9Val 

polimorfizmi Hardy-Weinberg denklemine uygunluk gösterdi.  
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      Tablo 4-3:Kontrol ve prostat kanserli hasta grubunda Ala-9Val  genotip dağılımı   

                        ve    allel   sıklığı                           

                                        Kontrol (n %)        Hasta (n %)         OR(95%CI)                              p                                               
                                         
Genotip       

Val/Val 66(41.5) 43(32.1) 1.00*  

Val/Ala 69(43.4) 65(48.5) 1.44 (0.86-2.41) 0.158 

Ala/Ala 24(15.1) 26(19.4) 1.66 (0.84-3.26) 0.138 

Val/Val+Val/Ala 135 (84.9) 108(80.6) 1.00*  

Ala/Ala 24(15.1) 26(19.4) 1.35 (0.73-2.49) 0.329 

Val/Val 66(41.5) 43(32.1) 1.00*  

Val/Ala + Ala/Ala 93(58.5) 91(67.9) 1.50 (0.92-2.42) 0.097 

Allel        

Val 201(64.4) 151(56.3)   

Ala 111(35.5) 117(43.6)  0.090 
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    Şekil 4-1 Türk erkek populasyonunda MnSOD Ala-9Val genotip dağılımı      
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b) Sigara  kullanan  ve  kullanmayan  hasta ve kontrol grupları arasında  genotip  dağılımları 

incelendiğinde,  MnSOD   Ala-9Val  genotip  dağılımı açısından    hem sigara kullanan hem 

de kullanmayan hasta ve kontrol grupları  arasında istatistiksel olarak bir anlamlılık 

bulunmadı. 

MnSOD Ala-9Val  polimorfizmi genotiplerinin   sigara kullanımı  ile   ilişkisi     

 
  

 

Kontrol 

n (%) 

Hasta 

n (%) 

  OR 

 

   P 

  

Sigara kullanmayan Val/Val 32(43.8) 18(34.6) 1.00*  

 Val/Ala+Ala/Ala 41(56.2) 34(65.4) 1.40(0.69-2.86) 0.300 

Sigara kullanan Val/Val 28(40.6) 22(30.1) 1.00*  

 Val/Ala+Ala/Ala 41(59.4) 51(69.9) 1.58(0.79-3.16) 0.193 

 

c) Kontrol grubunu kendi içinde incelediğimizde; SOD aktivitesi ile MnSOD polimorfizmi 

arasında bir ilişki bulunamadı. Prostat kanserli hasta grubunu ise kendi içinde 

incelediğimizde, hem Val/Ala hem de Ala/Ala genotiplerine sahip olan kişilerin plazma SOD 

aktivitesi Val/Val genotipine sahip olan kişilere göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu. 

Ayrıca, Ala/Ala genotipine sahip olan prostat kanserli hastaların SOD aktivitesinin Val 

alleline sahip olan prostat kanserli hastalara göre anlamlı olarak arttığı gözlendi.Buna ilave 

olarak, Ala allelini taşıyanların SOD aktivitesi Val/Val genotipi taşıyanlara göre istatistiksel 

olarak artış gösterdi (Tablo 4.4). 
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 Tablo 4-4:MnSOD Ala-9Val polimorfizmi genotiplerinin plazma SOD aktivitesi  

                   ile ilişkisi 

                                                       SOD aktivitesi (U/ml) 
                                               
                                               Kontrol               n  ( %)                    Hasta            n  ( %) 
 
Val/Val 10.78±4.53       66(41.5) 10.50±3.90       43(32.1) 

Val/Ala 10.43±3.88       69( 43.4) 12.55±4.14a       65(48.5) 

Ala/Ala 10.27±3.60      24(15.1) 14.16± 2.64b      26(19.4) 

Val/Val+Val/Ala 10.60±4.27      135(84.9) 11.73±4.15       108 (80.6) 

Ala/Ala 10.27±3.60        24(15.1) 14.16±2.64c       26 (19.4) 

Val/Val 10.78±4.53        66(41.5) 10.50±3.90      43(32.1) 

Val/Ala + Ala/Ala 10.39±3.79        93(58.5) 13.01±3.83d     91 (67.9) 

ap=0.012 Val/Ala genotipi Val/Val genotipine göre kıyaslandı 

 bp=0.000 Ala/Ala genotipi Val/Val genotipine göre kıyaslandı 

 cp=0.005  Ala/Ala  genotipi Val  alleline göre kıyaslandı 

dp=0.001 Ala alleli  Val/Val genotipine göre kıyaslandı 

 

d) Düşük ve yüksek dereceli tümör açısından incelendiğinde, MnSOD Ala-9Val genotip 

dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (χ2=4.29; p=0.117) 

(Tablo 4.5). 

Tablo 4-5: MnSOD Ala-9Val genotiplerinin tümörün derecesi ile ilişkisi 

                                                         Val /Val            Val/Ala              Ala/Ala                        p 

                                                             n  ( %)                  n ( %)               n ( %)       

Düşük  dereceli tümör                  30(69.8)             43(66.2)               12(46.2)         

(Gleason skoru:2-6)       

Yüksek   dereceli  tümör              13(30.2)             22(33.8)              14(53.8)               0.117 

(Gleason skoru:7-10)       
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e) MnSOD Ala-9Val genotiplerinin dağılımı düşük ve yüksek klinik T evresi açısından 

incelendiğinde, Ala/Ala genotipine sahip prostat kanserli hastaların Val/Val genotipine sahip 

prostat kanserli hastalara göre anlamlı olarak daha ileri evreye sahip oldukları saptandı 

(χ2=9.03;  p= 0.011) (Tablo: 4.6; Şekil 4.2). 

Tablo 4-6: MnSOD Ala-9Val genotiplerinin klinik T evresi ile ilişkisi 

                                                  Val /Val                  Val/Ala                   Ala/Ala                        p 

                                                   n  ( %)                   n ( %)                      n ( %)       

Düşük evre                         34(79.1)               54(83.1)                  14(53.8) 

 (T1+T2)       

İleri evre                              9(20.9)                 11(16.9 )                 12(46.2)                  0.011 

 (T3+T4)       
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  Şekil 4-2: Klinik T evresine göre MnSOD Ala-9 Val genotiplerinin dağılımı 

 

f) İleri klinik T evresine sahip prostat kanserli hastalar içinde MnSOD Ala-9Val genotip 

dağılımı ile kemik metastazı arasındaki ilişki incelendiğinde Ala/Ala genotipine sahip 

kişilerin Val/Val veya Val/Ala genotipine sahip olan kişilere göre daha çok kemik 

metastazına yakalanma riskine sahip olduğu görüldü (χ2=11.4; p= 0.003) (Tablo:4-7;Şekil:4-

3.). 
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Tablo 4-7: MnSOD  Ala-9Val genotiplerinin   kemik metastazı ile  ilişkisi 

                                             Val/Val                    Val/Ala                 Ala/Ala                        p   

                                             n  (%)                        n ( %)                    n ( %)       

Kemik metastazı (-)          38(88.4)                    58(89.2)                  16(61.5)  

Kemik metastazı (+)          5(11.6)                       7(10.8)                  10(38.5)                  0.003 
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           Şekil 4-3:MnSOD  Ala-9 Val genotiplerinin kemik metastazı üzerine etkisi 

 

g) MnSOD Ala9Val polimorfizmi, PSA düzeyleri, yaş, BMI ve sigara kullanımı gibi prostat 

kanserinde rol oynadığı ileri sürülen risk faktörlerinin, kemik metastazı, klinik T evresi ve 

tümörün derecesi üzerine etkisi lojistik regresyon analizi ile incelendi. Lojistik regresyon 

analizine göre, MnSOD Ala9Val polimorfizminin ve PSA düzeylerinin kemik metastazı ve 

klinik T evresi üzerinde anlamlı olarak risk taşıdığı halde tümörün derecesi üzerinde etkili 

olmadığı bulundu (Tablo 4-8). 
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Tablo 4-8:MnSOD polimorfizminin lojistik regresyon analizi 

         OR        95%CI            p 

Kemik  metastazı                              

MnSOD  polimorfizmi              6.12 1.33-28.2 0.020 

PSA  (ng/mL)                                5.71 1.63-19.9 0.006 

Klinik T  evresi      

MnSOD  polimorfizmi  5.20 1.26-21.0 0.022 

PSA  (ng/mL)                                7.63 2.42-24.0 0.001 

Tümör derecesi     

MnSOD    polimorfizmi   0.92 0.37-2.33 0.874 

PSA  (ng/mL)                                0.50 0.55-2.82 0.181 

 
 
MnSOD polimorfizmi (Val/Val+Val/Ala ; Ala/Ala), Sigara (kullanan / kullanmayan), PSA (≤10.0 ; 
>10.0), yaş (≤63.6 ; >63.6) , BMI: (≤26.5 ;>26.5) alınarak   lojistik regresyon analizi yapıldı. 
 
 
 

4.4. GPx I Pro198 Leu polimorfizmi ile ilgili sonuçlar 

 

a) Çalışmamızda, kontrol grubu ile prostat kanserli hasta grubu kıyaslandığında, prostat 

kanserli hastalarda Leu/Leu genotip dağılımının Pro/Pro genotip dağılımı ve/veya Pro allel 

sıklığına göre anlamlı olarak arttığı bulundu. Buna ilaveten, Leu allelinin Pro/Pro genotipine 

göre prostat kanserine yakalanma oranında 2.98 kat daha fazla risk taşıdığı saptandı. Ayrıca, 

prostat kanserli hasta grubu kontrol grubu ile kıyaslandığında Leu allel sıklığının  Pro allel 

sıklığına göre istatistiksel olarak arttığı bulundu.  Ayrıca, Türk erkek populasyonunda 

Pro198Leu  Pro/Pro genotip dağılımı ve Pro allel sıklığı anlamlı olarak daha yüksek bulundu 

(Şekil 4.4). Kontrol ve hasta gruplarında GPx I Pro198 Leu genotip dağılımı ve allel sıklığı 

Pearson’s ki kare (χ2) testi kullanılarak karşılaştırıldı. GPxI geninin Pro198Leu polimorfizmi 

Hardy-Weinberg denklemine uygunluk gösterdi (Tablo 4-9) (genotip χ2= 21.8;  p=0.000) 

(allel χ2= 24.5; p= 0.000).      
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Tablo 4-9: Kontrol ve hasta grubunda   GPxI   genotip  dağılımı ve  allel sıklığı 

                                        Kontrol  (n %)         Hasta (n %)         OR(95%CI)                      p                                      
 
Genotip       

Pro/Pro 75(48.4) 32(23.9) 1.00*  referans  

Pro/Leu 60(38.7) 62(46.3) 2.42(1.40-4.17) 0.001 

Leu/Leu 20(12.9) 40(29.9) 4.68(2.38-9.23) 0.000 

Pro/Pro+Pro/Leu 135(87.1) 94(70.1) 1.00*   

Leu/Leu 20(12.9) 40(29.9) 2.87(1.58-5.22) 0.000 

Pro/Pro 75(48.4) 32(23.9) 1.00*  

Pro/Leu+Leu/Leu 80(51.6) 102(76.1) 2.98(1.80-4.96) 0.000 

Allel     

Pro 210(67.7) 126(47.0) 1.00*  

Leu 100(32.2) 142(52.9)  0.000 
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       Şekil 4-4:Türk erkek populasyonunda GPxI Pro198Leu genotip dağılımı      
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b) Sigara kullanmayan kontrol ve hasta grupları arasında  genotip dağılımları açısından 

istatistiksek olarak bir anlamlılık bulunmadı.  Oysa, sigara kullanan  hasta   grubunda sigara 

kullanan kontrol grubuna göre Pro/Leu veya Leu/Leu   genotip  dağılımlarının     Pro/Pro  

genotip dağılımına göre  göre anlamlı olarak  daha yüksek olduğu saptandı  (Tablo 4.10). 

 

Tablo 4-10:GPxI Pro198Leu polimorfizmi genotiplerinin   sigara kullanımı  ile  

                     ilişkisi     

 
  

 

Kontrol 

n (%) 

Hasta 

n (%) 

  OR 

 

   P 

  

Sigara kullanmayan Pro/Pro 34(48.6) 17(33.3) 1.00*  

 Pro/Leu+Leu/Leu 36(51.4) 35(67.3) 1.94(0.92-4.09) 0.079 

Sigara kullanan Pro/Pro 19(65.5) 10(34.5) 1.00*  

 Pro/Leu+Leu/Leu 33(38.4) 53(61.6) 3.05(1.26-7.36) 0.011 

 

 

c) Kontrol grubu kendi içinde incelendiğinde, Leu/Leu genotipi ve/veya Leu alleline sahip 

olanların GPx aktivitesinin Pro/Pro genotipine sahip olanlara göre anlamlı olarak azaldığı 

bulundu. Prostat kanserli hasta grubu kendi içinde incelendiğinde ise Leu/Leu genotipi 

ve/veya Leu alleline sahip olanların GPx aktivitesinin,  Pro/Pro genotipine sahip olanlara göre 

anlamlı olarak azaldığı saptandı. Ayrıca, Leu/Leu genotipine sahip olan prostat kanserli 

hastaların GPx aktivitesi Pro alleline sahip olanlara göre azalma gösterdi ( Tablo 4.11). 
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Tablo 4-11:GPxI Pro198Leu polimorfizmi genotiplerinin GPx aktivitesi ile ilişkisi     

                                                  GPx  aktivitesi      (U/L) 

                                                Kontrol         n  ( %)                   Hasta         n  ( %) 

Pro/Pro 157.9±34.15         75(48.4) 194.9±35.28       32(23.9) 

Pro/Leu 145,5±30.16         60(38.7) 184.8±36.64       62(46.3) 

Leu/Leu 137.3±42.55a       20(12.9) 168.5±37.48c     40(29.9) 

Pro/Pro+Pro/Leu 152.43±32.91     135(87.1) 188.19±36.31    94(70.2) 

Leu/Leu 137.3±42.55         20(12.9) 168.5±37.48d     40(29.9) 

Pro/Pro 157.9±34.15         75(48.4) 194.9±35.28       32(23.9) 

Pro/Leu+Leu/Leu 143.47±33.58b      80(51.6) 178.56±37.63e  102(76.2) 

 

ap= 0.007 Leu/Leu genotipi  Pro/Pro genotipine göre kıyaslandı 
bp=0.009 Leu alleli  Pro/Pro genotipine göre kıyaslandı 
cp= 0.005 Leu/Leu genotipi Pro/Pro genotipine göre kıyaslandı 

 dp= 0.025 Leu/Leu genotipi Pro alleline göre kıyaslandı 
ep = 0.039 Leu alleli Pro/Pro genotipine göre  kıyaslandı 

d) Düşük ve yüksek dereceli tümör açısından incelendiğinde, GPx I Pro198 Leu genotip 

dağılımında anlamlı bir farklılık bulunmadı (χ2=1.02; p=0.598) ( Tablo 4-12). 

 

Tablo 4-12: GPxI Pro198Leu genotiplerinin tümörün derecesi ile ilişkisi 

                                             Pro/Pro             Pro/Leu               Leu/Leu                p 

                                             n ( %)                  n ( %)                  n ( %) 

Düşük dereceli tümör        22(68.8)            40(64.5)                  23(57.5) 

(Gleason skoru:2-6) 

Yüksek  dereceli tümör     10(31.3)           22(35.5)                   17(42.5)           0.598 

(Gleason skoru:7-10) 
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e) GPxI Pro198 Leu genotiplerinin dağılımı düşük ve yüksek klinik T evresi açısından 

incelendiğinde, Leu/Leu genotipine sahip prostat kanserli hastaların Pro/Pro genotipine sahip 

prostat kanserli hastalara göre anlamlı olarak daha ileri evreye sahip oldukları saptandı ( 

χ2=8.23;  p=0.016) (Tablo:4-13; Şekil4-5). 

 

Tablo 4-13: GPxI  Pro198Leu  genotiplerinin  klinik T evresi  ile ilişkisi 

                                                      Pro/Pro                Pro/Leu              Leu/Leu               p           

                                                       n  ( %)                   n ( %)                      n ( %)       

Düşük evre                            26(81.2)                52(83.9)                24(60.0)                             

(T1+T2)       

İleri evre                                  6(18.8)               10(16.1)                 16(40.0)             0.016 

 (T3+T4)       
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          Şekil 4-5:Klinik T evresine göre Pro198Leu genotiplerinin dağılımı 

 

f) İleri klinik T evresine sahip prostat kanserli hastalar içinde GPxI Pro198Leu genotip 

dağılımı ile kemik metastazı arasındaki ilişki incelendiğinde, Leu/Leu genotipine sahip olan 
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kişilerin Pro/Pro veya Pro/Leu genotipine sahip olan kişilere göre daha çok kemik metastazına 

yakalanma riskine sahip olduğu saptandı (χ2=10.7;  p=0.005) (Tablo: 4-14; şekil: 4-6) .   

 

Tablo 4-14: GPxI Pro198Leu   genotiplerinin kemik metastazı   ile ilişkisi 

                                             Pro/Pro                 Pro/Leu                 Leu/Leu                  p                                    

                                             n ( %)                    n ( %)                    n  ( %)                  

Kemik Metastazı  (-)          29(90.6)                56(90.3)                  27(67.5)          

Kemik metastazı (+)            3(9.4)                    6(9.7)                    13(32.5)                  0.005 
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   Şekil 4-6: Pro198Leu   genotiplerinin kemik metastazı   üzerine etkisi 

 

g) GPxI Pro198Leu polimorfizmi, PSA düzeyleri, yaş, BMI ve sigara kullanımı gibi prostat 

kanserinde rol oynadığı ileri sürülen risk faktörlerinin kemik metastazı, klinik T evresi ve  

tümörün derecesi üzerine etkisi lojistik regresyon analizi ile incelendi. Lojistik regresyon 

analizine gore, GPxI Pro198Leu polimorfizminin ve PSA düzeylerinin kemik metastazı ve 

klinik T evresi üzerinde anlamlı olarak risk taşıdığı halde tümörün derecesi üzerinde etkili 

olmadığı bulundu (Tablo 4.15). 
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Tablo 4-15 :GPxI polimorfizminin lojistik regresyon analizi 

 ORa 95%CI b p 

Kemik metastazı    

GPxI   polimorfizmi             0.06 0.00-0.77 0.030 

PSA  (ng/mL)                                11.89 2.87-49.1 0.001 

Klinik T evresi     

GPxI     polimorfizmi              0.06 0.00-0.50 0.009 

PSA  (ng/mL)                                15.91 3.98-63.2 0.000 

Tümör derecesi     

GPx I    polimorfizmi              0.45 0.12-1.59 0.218 

PSA  (ng/mL)                                2.38 0.96-5.87 0.060 

 

GPxI  polimorfizmi (Pro/Pro+Pro/Leu ; Leu/Leu), Sigara (kullanan / kullanmayan), PSA (≤10.0 ; 

>10.0),  yaş (≤63.6 ; >63.6) , BMI: (≤26.5 ;>26.5) alınarak lojistik regresyon analizi yapıldı. 
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5. TARTIŞMA 

Prostat kanseri erkeklerde en sık tanı konan ve kansere bağlı ölümler arasında ikinci 

sırada yer alan bir kanser türü olarak bilinmektedir (1,36). Yaşın, androjen hormonunun, 

infeksiyöz ajanların, çevresel ve genetik faktörlerin prostat kanserinin oluşumunda rol 

oynadığı ileri sürülmektedir (114).  Endojen ve eksojen faktörlere maruz kalarak oluşan 

reaktif oksijen türevlerinin (ROT) indüklediği oksidatif hasarın prostat karsinojenezinde etkili 

olduğu belirtilmektedir (115). ROT’nin normal düzeylerde iken sinyal iletim yollarının 

regülasyonu, hücre differansiasyonu, gen transkripsiyon faktörlerinin aktivasyonu gibi bazı 

önemli fizyolojik proseslerde rol oynadığı öne sürülmektedir (116).Yüksek düzeyde  ROT’nin 

ise DNA’da mutasyona, toksisiteye ve gen ekspresyonunda değişikliklere sebep olduğu 

belirtilmektedir. ROT’nin indüklediği lipit peroksidasyonla oluşan ürünler (MDA, LOOH) 

DNA ile etkileşerek proto-onkojen ve tümör süpressör genlerde mutasyonlara yol 

açabilmektedir (117). Bunun da karsinojenezin başlaması ve gelişiminde rol oynadığı ileri 

sürülmektedir. Bilindiği  gibi ROT oluşumunun en önemli kaynağı hücrede mitokondri 

fraksiyonu olmaktadır (115).  ROT mitokondride mutasyona ve elektron transport zincirinin 

bozulmasına ve  böylece, ROT oluşumunun daha da artmasına yol açabilmektedir. Bu da 

tümörün başlaması ve gelişmesinde rol oynayan sinyal yollarının aktivasyonuna ve bazı 

transkripsiyon faktörlerinnin ekspresyonunun artmasına neden olmaktadır. Transkripsiyon 

faktörlerinin aktiflenmesinin ise  metastaz ve anjiojenezde rol oynayan genlerin 

aktivasyonuna neden olduğu ileri sürülmektedir (118,119). 

Diğer yandan, serbest radikallerin oluşturduğu hasar sadece bu radikallerin düzeyine  

bağlı olmayıp aynı zamanda antioksidan savunma mekanizmalarına da bağlı olmaktadır. Bu  

oksidan/antioksidan dengenin bozulmasının karsinojenezde etkili olduğu belirtilmektedir. 

Yapılan çalışmalarda kanserde oksidatif stresin bir göstergesi olan malondialdehit 

(MDA) düzeyleri ve enzim aktiviteleri ile ilgili çelişkili sonuçlar bulunmaktadır. Bazı 

çalışmalarda, prostat kanserinde MDA düzeylerinin değişmediği belirtilmektedir (120,121). 

Diğer yandan bir çok çalışmada, meme kanserinde (122,123), prostat kanserinde (19,124-

126), özafagus kanserinde (127), kolorektal kanserde (128,129), MDA düzeylerinin kontrole 

göre arttığı ileri sürülmektedir. Bizim de çalışmamızda, plazma MDA düzeylerinin kontrol 

grubu ile kıyaslandığında anlamlı bir artış gösterdiği bulunmuştur. 
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Diğer yandan, bazı çalışmalarda GSH  düzeylerinde belirgin bir artış olduğu 

saptanırken (117,123) bazı çalışmalarda, larenks kanserinde (130), servikal kanserde (131), 

meme kanserinde (122,133,134), prostat kanserinde (124,132,135), GSH düzeylerinde 

anlamlı bir azalma olduğu gösterilmiştir. Bizim çalışmamızda, prostat kanserli hastalarda total 

kanda GSH düzeylerinde kontrol grubuna göre anlamlı bir azalma bulunmuştur.  

Diğer yandan, Aceto ve ark. prostat kanserli hastaların  dokularında GPx enzim 

aktivitesinin azaldığını belirtmektedirler (136). Bununla birlikte değişik kanser türlerindeki 

diğer bazı çalışmalarda GPx enzim aktivitelerinde bir değişiklik olmadığı (120,131), 

bazılarında artış (123,137-140) bazılarında ise azalma (141,142) olduğu belirtilmektedir. 

Çeşitli kanser türlerinde, SOD aktivitesinin düzeyleri hakkında da çelişkli sonuçlar 

bulunmaktadır.  Bazı çalışmalarda, tümörde SOD aktivitesinin arttığı  (120,129,132), bazı 

çalışmalarda değişmediği, (121) bazılarında ise azaldığı gösterilmektedir (124,143). Satomi 

ve ark. (144) yaptıkları çalışmada tümördeki SOD aktivitesi artışının evre ve metastaz ile 

ilişkili olabileceğini belirtmektedirler. Janssen ve ark. (145)  MnSOD aktivitesinin özellikle 

kolorektal kanserin metastazlarında; adenom, karsinom ve normal dokuya göre daha yüksek 

olduğunu ileri sürmektedirler. Bizim de çalışmamızda, prostat kanserli hastalarda plazma GPx 

ve SOD aktivitelerinin kontrole göre  anlamlı olarak arttığı bulunmuştur.  

Sonuçlarımız, prostat kanserinde oksidatif stresin rolü olabileceğini göstermektedir. 

Ayrıca SOD ve GPx enzim aktivitelerinin oksidatif stresin etkisini azaltmak için 

indüklenmesinin, GPx ve SOD mRNA ekspresyonlarının artmasına bağlı olduğunu ileri 

sürebiliriz. Artan GPx aktivitesinin lipooksijenaz ve siklooksijenaz yollarını düzenleyerek 

karsinojenezde etkili olduğu ileri sürülmektedir (146). Ayrıca bir çok tümörde immun 

sistemde rol oynayan MHC sınıf I antijen ekspresyonunun azaldığı belirtilmektedir (147). 

H2O2’in ise MHC gen ekspresyonunu aktiflediği ileri sürülmektedir. Buna göre  H2O2’i 

detoksifikasyona uğratan GPx aktivitesinin artışı, kanser hücrelerinin sitotoksik T lenfositler 

tarafından tanınmasını  önleyerek tümörijenezde rol oynadığı belirtilmektedir (137). Ayrıca, 

oksidatif stresin antioksidan enzimlerin ekspresyonunun artışına yol açarak hücreyi oksidatif 

hasara karşı daha dirençli hale getirdiği ileri sürülmektedir (148). 

 ROT’ne bağlı oksidatif hasar prostat karsinojenezinde önemli bir faktör olduğuna 

göre ROT metabolizmasında aktif olan genlerdeki değişiklikleri incelemekte anlamlı 

olmaktadır. Bu amaçla hem MnSOD Ala-9Val hem de GPxI  Pro198Leu gen  

polimorfizmlerinin prostat kanserinin oluşumu ve gelişimi üzerindeki etkilerini inceledik.  
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Bilindiği gibi 3 tane SOD izoenzimi (SOD1, SOD2, SOD3) bulunmaktadır. Bu 

enzimlerin polimorfizmleri içinde MnSOD (SOD2) polimorfizmlerinin kanser riski ile ilişkili 

olabilecekleri gösterilmiş olmasına rağmen SOD1 ve SOD3 polimorfizmlerinin kanserle 

ilişkisi  bulunamamıştır. En çok çalışılan MnSOD polimorfizmi ise  MnSOD Ala9Val tek 

nükleotid polimorfizmi  olmaktadır.  

MnSOD, mitokondride  O2
.-  radikallerinin detoksifikasyonunda rol oynayan en 

önemli enzim olduğundan, ROT’nin yol açtığı oksidatif hasardan korumada önemli bir rolü 

bulunmaktadır. Ayrıca, prostat mitokondri bakımından zengin olduğundan MnSOD enzimi 

prostatta oldukça önemlidir (115). MnSOD proteininin sinyal dizisinin 9. pozisyondaki 

Ala/Val değişimine neden olan DNA üzerindeki tek baz değişikliğinin (C/T) proteinin 

yapısında konformasyonel bir değişiklik meydana getirdiği ve proteinin  α-heliks yapısının  β-

kırmalı tabaka yapısına dönüştüğü ileri sürülmektedir. MnSOD proteininin mitokondriyal 

sinyal dizisindeki bu değişiminin, MnSOD’un mitokondriye taşınmasında rol oynadığı ileri 

sürülmektedir. MnSOD’ un Ala formu mitokondriye kolaylıkla  girerken Val formu iç 

mitokondri zarında kısmen durdurulmaktadır (7-9). Bu bulgulara göre, Val formunun yüksek 

ROT düzeyleri ile ilişkili olduğu ve kanser riskini arttırdığı ileri sürülebilecekken yapılan 

çalışmaların büyük bir kısmı bu hipotezin tam tersini ortaya koymaktadır. Birkaç çalışma, Val 

formunun kanser için bir risk olduğunu gösterse de, yapılan bir çok çalışmada, Ala formunun 

kanser için risk taşıdığı belirtilmektedir.  Bazı çalışmalar ise Ala genotipinin kanser için bir 

risk faktörü olmadığını ancak bir takım çevresel faktörlerin (sigara, antioksidan alımı, alkol) 

veya fizyolojik şartların (menapoz, BMI) Ala genotipi ile kanser arasında bir ilişki 

oluşturduğunu ileri sürmektedirler.  

Yapılan çalışmalarda, MnSOD  Ala-9Val  polimorfizminde genotip dağılımlarının  ırklara 

göre     değişiklik  gösterdiği belirtilmektedir. Buna göre  Val/Val  genotipinin bazı ülkelerde 

(ABD,Türkiye)  daha  yüksek  dağılım   gösterdiği   belirtilirken (115,149), Ala/Val genotip   

dağılımının  Rus  toplumunda  daha yüksek olduğu   belirtilmektedir (15).  Diğer yandan, bir 

başka çalışmada Ala/Ala  genotip dağılımının Japon  toplumunda  daha yüksek olduğu 

gösterilmektedir (13). Çalışmamızda  ise Türk erkek populasyonunda,  MnSOD genotip 

dağılımında  Val/Ala genotip dağılımının  daha yüksek olduğu  saptanmıştır. 

          Olson ve ark.(10) Ala allelinin over kanseri oluşumunda bir risk faktörü olduğunu ileri 

sürmektedirler.  Bir başka çalışmada, meme  kanserli hastalardan oluşan grupta Ala alleline 

sahip homozigot ve heterozigot kadınlarda meme kanseri riskinin Val/Val homozigot olanlara 
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göre 1.5 kat daha fazla olduğu belirtilmektedir (150). Buna karşın, Bergman ve ark. (151)  

Val/Val ve Ala/Val genotiplerinin meme kanseri için bir risk faktörü olduğunu ileri 

sürmektedirler.  Sigaranın polisiklik aromatik hidrokarbonlar   gibi karsinojenler içerdiği ve 

bunun da  direkt olarak DNA’ya etki ederek hasar oluşturduğu belirtilmektedir (93). Sigara 

kullanımının, MnSOD genotip dağılımı ile kanser olma riski üzerindeki etkisini inceleyen 

çalışmalarda çelişkili sonuçlar bulunmaktadır. Hung ve ark. (152), yoğun sigara içenler 

arasında Val/Val genotipinin mesane kanseri riskini arttırdığını öne sürmektedirler. Bazı 

çalışmalarda ise, sigara kullanımının,  MnSOD polimorfizmi ile kanser arasında bir risk 

oluşturmadığını belirtmektedirler (92,150,153). 

          Prostat kanseri ile MnSOD polimorfizmi arasındaki ilişkiyi inceleyen az sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Woodson ve ark. (115) homozigot Ala alleline sahip kişilerde prostat kanseri 

riskinin homozigot Val alleline sahip olanlara göre 70% daha yüksek olduğunu ileri 

sürmektedirler. Ayrıca Ala/Ala genotipi taşıyan prostat kanserli hastalarda tümörün 

derecesinin Ala/Val  ve Val/Val genotiplerine sahip olanlara göre 3 kat arttığını 

belirtmektedirler. Bir başka çalışmanın sonuçlarına göre; agressif ve agressif olmayan prostat 

kanserli hastalar  2 grup halinde incelendiğinde, Ala/Ala genotip dağılımının agressif prostat 

kanserli hastalarda daha yüksek olduğu ancak istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı 

belirtilmektedir (154). Iguchi ve ark. (155). tarafından 2008 yılında yapılan çalışmada Ala/Ala 

genotipinin prostat kanseri için bir risk faktörü olduğunu, 2009 yılında yaptıkları diğer 

çalışmada da  (156), sigara kullanımının Ala/Ala genotipine sahip kişilerde prostat kanseri 

için bir risk oluşturduğunu ileri sürmektedirler.  Mikhak ve ark. (157) ise  MnSOD 

polimorfizminin prostat kanseri oluşumunda etkili olmadığını ancak Ala/Ala genotipinin 

agressif prostat  kanseri  ile ilişkili olduğunu belirtmektedirler.  

        Bizim çalışmamızda ise, MnSOD Ala-9Val polimorfizminin prostat kanseri için bir risk 

faktörü olmadığı ileri sürülmektedir. Ancak, Ala/Ala genotipinin ileri evre ve metastaz  

oluşumu açısından bir risk taşıdığı belirtilmektedir. Sigara kullanımının, Ala allelini (Val/ala 

veya Ala/Ala) taşıyanlarda taşımayanlara (Val/Val) göre prostat kanseri için bir risk 

oluşturmadığı bulunmuştur. Ayrıca lojistik regresyon analizine göre, sigaranın MnSOD 

genotip dağılımı ile tümörün prognostik faktörleri (evre, derece, metastaz) arasındaki ilişkiyi 

etkilemediği saptanmıştır. 

        Bilindiği gibi, GPx enziminin 4 izoenzimi (GPxI, GPx2, GPx3, GPx4) bulunmaktadır. 

GPxI sitozolik bir enzim olmasına rağmen  hem nukleus hem mitokondride aktivite 
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göstermektedir (15). GPxI  enziminin hangi mekanizma ile mitokondriye ve nukleusa 

taşındığı  ise henüz bilinmemektedir. 

 Yapılan çalışmalarda, MnSOD’un tümör süpressör gen olduğunu ve bu genin fonksiyonunu 

hücre proliferasyonunu düzenleyerek yaptığını belirtmektedirler  (83). 

GPxI ekspresyonunun artışı, MnSOD ekspresyonunun artışı ile birlikte olduğu zaman, H2O2 

veya hidroperoksitlerin önemli ölçüde detoksifikasyonuna bağlı olarak MnSOD’un hücre 

proliferasyonu üzerindeki baskılayıcı etkisinin azaldığı ileri sürülmektedir  (83). 

Diğer yandan, son yıllarda yapılan az sayıda çalışmada, GPxI genindeki tek nükleotit 

polimorfizmi olan Pro198Leu polimorfizminin çeşitli kanser türlerinde önemli bir risk faktörü 

olduğu belirtilmektedir. 

Çeşitli toplumlarda GPxI Pro198Leu genotip dağılımı ve allel sıklığını inceleyen çalışmalarda 

Pro/Pro genotip dağılımının Japonya, Makedonya, Danimarka gibi ülkelerde daha yüksek 

olduğu belirtilmektedir (96,97,99,105). Bizim çalışmamızda, Türk erkek popülasyonunda 

Pro/Pro genotip dağılımının Pro/Leu ve Leu/Leu genotip dağılımlarına göre daha yüksek 

olduğu saptanmıştır. 

Bir iminoasit olan prolin yerine lösin gelmesi GPx enziminin ikincil ve üçüncül 

konformasyonel yapısının değişmesine, buna bağlı olarak selenyum’un enzime daha yavaş 

bağlanmasına yol açtığı belirtilmektedir. Bu durumun da, GPx enzim aktivitesinin azalmasına 

yol açtığı ileri sürülmektedir (23,24) 

Bazı çalışmalar Leu/Leu genotipinin kanser için bir risk faktörü olduğunu (21,23,24,99), bazı 

çalışmalarda ise Leu/Leu genotipinin kanser oluşumunda etkili olmadığını ileri sürmektedirler 

(94,100-103). 

Ravn-Haren ve ark. (99) postmenapoz meme kanserli hasta ve sağlıklı kadın kontrolden 

oluşan çalışma gruplarında GPxI Pro198Leu polimorfizmini incelemişlerdir.Bu çalışmada 

homozigot Leu alleline sahip postmenapoz kadınlarda meme kanseri riskinin Leu alleli 

taşımayanlara göre 1.43 kat daha fazla olduğu, ayrıca,  Leu/Leu genotipine sahip olan ve 

sigara kullananların  GPx aktivitesinin Leu/Leu genotipine sahip olan ve sigara 

kullanmayanlara göre azaldığı  öne sürülmektedir. Ratnasinghe ve ark’nın (23) yaptığı 

çalışmada, sigara kullanımının GPxI polimorfizmi ile akciğer kanseri arasındaki ilişkiyi 

etkilemediği belirtilmektedir. 

Bazı çalışmalarda , Leu/Leu  genotipi taşıyanların GPx aktivitesi Pro alleli taşıyanlara göre 

azalırken (96,98,99); bazı çalışmalarda GPxI genotip dağılımı ile GPx  aktivitesi arasında 

herhangi bir farklılık bulunamamıştır (78,94,104,105). 
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Ichimura ve ark. (97) Pro/Leu genotipinin , Pro/Pro genotipine kıyasla mesane kanseri riskini 

2.5 kat arttırdığını ayrıca, Pro/Leu genotipinin tümörün evresi ile ilişkili olduğunu fakat 

derecesi ile ilişkili olmadığını ileri sürmektedirler. 

Çalışmamızda ise, Leu/Leu genotipinin prostat kanserinin hem oluşumunda hem de 

gelişiminde bir risk faktörü olarak rol oynadığı belirtilmektedir. Ayrıca, sigara kullanımının 

Leu alleline sahip kişilerde Pro/Pro genotipine sahip olan kişilere göre prostat kanseri için bir 

risk oluşturduğu ileri sürülmektedir. Buna karşın lojistik regresyon analizine göre sigara 

kullanımının GPxI genotip dağılımı ile tümörün prognostik faktörleri arasındaki  ilişkiyi 

değiştirmediği saptanmıştır. Kişiler arasındaki kanser riski farklılığında bazı genetik 

faktörlerin rolü olduğunu, ayrıca, karsinojenlerin detoksifikasyonunda daha az etkili olan 

genetik varyantları taşıyanların prostat kanseri olma riskine daha fazla sahip olduklarını ileri 

sürebiliriz. 

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre;  

1) Prostat kanserli hastalarda plazmada MDA düzeyleri ve antioksidan enzim 

aktivitelerinin artmasına buna karşın  GSH düzeylerinin ise azalmasına bağlı olarak, 

prostat karsinojenezinde oksidatif stresin önemli rolü olduğunu ileri sürülebiliriz. 

2)Türk erkek toplumunda MnSOD Ala-9Val polimorfizminde Val/Ala genotipinin ve 

GPxI Pro198Leu polimorfizminde Pro/Pro genotip dağılımının daha fazla olduğunu  ileri 

sürülebiliriz.  

3)Prostat kanserli hastalarda MnSOD  Ala-9Val polimorfizminde; 

Prostat kanserli hastalarda Ala/Ala, Ala/Val, Val/Val genotip dağılımlarının kontrol 

grubundaki kişilere göre farklı olmadığı ve buna göre MnSOD Ala-9 Val polimorfizminin 

prostat kanserinin oluşumunda bir risk taşımadığı oysa Ala/Ala genotip dağılımının prostat 

kanserinin gelişiminde  ve metastaz oluşumunda bir risk faktörü olduğunu ileri 

sürülebiliriz. 

 Sigara  kullanımının, Ala allelini   taşıyanlarda, taşımayanlara göre prostat kanseri 

oluşumunda  bir risk faktörü olarak rol oynamadığını  ileri sürülebiliriz. 
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4)GPxI Pro198Leu polimorfizminde; 

Prostat kanserli hastalarda Leu/Leu genotip dağılımının anlamlı olarak daha yüksek 

bulunması, GPxI polimorfizminin prostat kanserinin oluşumunda etkili olduğunu aynı 

zamanda gelişiminde de rol oynadığını ileri sürülebiliriz. 

 Sigara kullananlar arasında, Leu alleli taşıyanların, taşımayanlara göre (Pro/Pro genotip) 

prostat kanseri oluşumunda bir risk faktörü olarak rol oynadığını   ileri sürülebiliriz. 

Sonuç olarak, oksidatif strese bağlı olan MnSOD ve GPxI  gibi antioksidan enzimlerin  

polimorfizmlerinin  incelenmesinin gelecekte hastalığın teşhis ve kişiye özgü tedavisi   

bakımından önemli olduğunu ileri sürebiliriz. 
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FORMLAR 

GÖNÜLLÜ BİLGİLENDİRME FORMU 

                                                       

        Çalışmamızda toplum sağlığını yakından ilgilendiren bir hastalık olan prostat kanserinde genetik 

olarak hangi kişilerin prostat kanserine daha sıklıkla yakalanma riski olduğunu araştırmak amacıyla bu 

hastalığın erken teşhisine katkıda bulunabileceğini düşündüğümüz kan testleri yapacağız. Bu klinik 

araştırma kanser oluşumunu tetikleyen faktörleri ve kanser oluşumunda rol oynayan genetik risk 

faktörlerini saptamak amacıyla yapılacaktır.  Bu amaçla gönüllü hastalardan iki farklı tüpe kan 

alınarak  çeşitli biyokimyasal tetkikler yapılacaktır.Hastalara dışarıdan herhangi bir ilaç veya madde 

verilmeyeceği için hastalar için hiçbir istenmeyen etki veya risk içermemektedir. 

             Çalışmamız Türk toplumunda prostat kanseri oluşum oranını etkileyen genetik faktörleri 

belirleyerek  bu hastalığın erken safhada nasıl önlenebileceği  sorusuna cevap bulunabilirse  bilime  

katkı sağlayabilecektir. 

             Çalışma, numunelerin toplanması,belli bir sayıya ulaştıktan sonra tetkiklerin yapılması ve 

sonuçların değerlendirilmesi gibi aşamalardan oluştuğu için yaklaşık bir(1) yıl sürecektir.Çalışmaya 

yaklaşık olarak ikiyüz(200) hasta ve 6 tane araştırmacı katılacaktır. 

             Gönüllü araştırmayı kabul etmeme hakkına sahiptir ve kabul etmemesi durumunda hastalığı 

ile ilgili tedavisinde hiçbir şekilde aksama olmayacaktır.Gönüllü istediği anda araştırmacıya önceden 

haber vererek çalışmadan çekilebilir veya araştırmacı tarafından gerek görüldüğünde araştırma dışı 

bırakılabilir.Gönüllüler araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk 

altına girmeyecektir ve ayrıca kendisine de çalışma için bir ödeme yapılmayacaktır.Ayrıca alınacak 

kanlar sadece bu çalışma için kullanılacak olup hastaların kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutulacaktır.   



HASTA TAKİP FORMU 

 

Hasta Ad Soyad: 

 

Yaş:                                            Boy:                                Kilo: 

Siagara:                                    Alkol: 

Geçirdiği hastalıklar 

Kullandığı ilaç: 
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