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ÖZET 

Keskin Y. Manganez Superoksit Dismutaz Ala-9Val Polimorfizminin ve Serum 
Aktivitesinin Oral Skuamöz Hücreli Karsinomalar ile Đlişkisinin Araştırılması. Đstanbul 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi ABD. 
Doktora Tezi. Đstanbul. 2011. 

Kanser, hücresel genlerde gerçekleşen somatik ve kalıtsal mutasyonlardan ve 

biriken genetik değişikliklerden kaynaklanan karmaşık ve uzun süreli bir durumdur. Bir 

tümör süpresör gen gibi fonksiyon gösteren Manganez Süperoksid Dismutaz (MnSOD) 

geni kromozom 6q25.3’de lokalizedir. MnSOD geni insanlarda polimorfiktir. Bu 

polimorfizmde Alanin amino asidi, Valin aminoasidine dönüşür. Yapılan araştırmalar 

sonucunda meme, prostat, karaciğer kanserlerinde risk artışının MnSOD Ala-9Val 

polimorfizmleriyle ilişkili olduğu gösterilmiştir. Oral kanserler de pek çok ilişkili genin 

etkileşiminden ve gen - çevre ilişkisinden kaynaklandığı düşünülen kompleks bir 

hastalıktır. Bu nedenle oral skuamöz hücreli karsinoma hastalarında MnSOD Ala-9Val 

polimorfizmi ve serum düzeylerinin araştırılmasının MnSOD'ın risk parametresi olarak 

kullanılabilirliğinin belirlenmesinde önemli bir çalışma olacağı düşünülmektedir. 

Çalışmamıza 51 primer oral skuamöz hücreli karsinoma hastası ve 50 kontrol 

hastası dahil edilmiştir. EDTA'lı tüpe alınan 10 ml. kandaki lökositlerden DNA 

izolasyonu yapılmıştır. Manganez superoksit dismutaz(MnSOD) gen polimorfizmi 

araştırılmış ve kuru tüpe alınan kan örneklerinden MnSOD düzeyi tayini yapılmıştır. 

Çıkan sonuçlar hasta grubu ve sağlıklı kontroller ile çalışma protokolünde yer alan 

parametreler açısından karşılaştırılmıştır. Çalışmamızda hasta ve kontrol gruplarını 

MnSOD genotiplerine göre karşılaştırdığımızda hasta grubunda Ala/Ala genotipi taşıma 

sıklığının kontrol grubuna göre anlamlı olarak arttığı gözlemlenmiştir (p:0,003). 

MnSOD allel dağılımına baktığımızda ise, Val alleli taşımanın kontrol grubunda hasta 

grubuna göre anlamlı olarak arttığı tespit edilmiştir (p:0,003). Çalışmamız oral kanserli 

Türk hastalarda MnSOD Ala-9Val polimorfizminin etkisinin incelendiği ilk çalışma 

olup, MnSOD Ala/Ala genotipine sahip olmanın oral karsinogenezis sürecinde etkin bir 

rol oynayabileceğini göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler:  oral kanser, MnSOD, polimorfizm, oksidatif stres 

Bu çalışma, Đstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 2818  
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ABSTRACT 

Keskin Y.  Research of Manganese Superoxide Dismutase Ala-9Val Polymorphism and 

Serum Activity in Oral Squamous Cell Carcinomas. Đstanbul University, Institute of 

Health Science, Department of Oral Surgery and Medicine. Doctorate Thesis. Đstanbul. 

2011.  

Cancer, which is caused by accumulated genetic changes and somatic and 

genetic mutations occured in cellular genes, is a complex and long-term condition. 

Manganese Superoxide Dismutase (MnSOD) gene which functions as a tumor supressor 

is located in chromosome 6q25.3. MnSOD gene is polymorphic in human beings. In 

this polymorphism, Alanine aminoacid is transformed into Valin aminoacid. Several 

studies have suggested that MnSOD Ala-9Val polymorphism is associated with 

increased risk in breast, prostate and liver cancers. Oral cancer is a complex disease 

likely resulting from polymorphisms of multiple interacting genes and gene-enviroment 

interactions. Therefore, investigating MnSOD Ala-9Val polymorphism and serum 

levels in oral squamous cell carcinoma patients is thought to be a significant study in 

determining the utility of MnSOD as a risk parameter. 51 patients with primer oral 

squamous cell carcinoma and 50 healthy controls were included in this study. DNA had 

been isolated from the blood leukocytes in 10ml. EDTA. Manganese superoxide 

dismutase (MnSOD) gene polymorphisms were investigated and MnSOD levels were 

measured from the blood specimens which is collected in dry tubes. Results were 

compared with study group and healthy control group. The Ala/Ala genotype were 

found at statistically higher frequencies in patients with oral cancer as compared to 

controls (p: 0.003). And the allele distribution showed that Val allele frequencies were 

higher in control group compared to study group (p : 0.003). This is the first study that 

investigated the effect of MnSOD Ala-9Val polymorphism in Turkish patients with oral 

cancer, which indicates having MnSOD Ala/Ala genotype might be involved in oral 

carcinogenesis. 

Key Words: oral cancer, MnSOD, polymorphism, oxidative stress 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project  
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1. GĐRĐŞ VE AMAÇ 

Kanser, hücrelerin yapılarında meydana gelen özel değişiklikler sonucu 

organizmanın denetim mekanizmalarından bağımsız çoğalmasıdır. Meydana gelen bu 

kontrolsüz çoğalma bireyin varlığını tehdit eder. Burada hücrelerin yapısal düzeni 

bozulur. Yapısal düzen anlamında aklımıza bu düzeni kontrol eden genler geldiğinden 

kanser, dominant ve resesif somatik mutasyonların meydana getirdiği genlerin hastalığı 

olarak tanımlanabilir. Buna ilave olarak kanserleşme olayında çok sayıda genin etkili 

olması ve bu olayda sadece genlerin değil, çevresel faktörlerin de birlikte rol 

oynamasından dolayı kanser multifaktöriyel kalıtım özelliği gösteren bir hastalık olarak 

da tanımlanabilir (251).  

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

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

tanımlanmaktadır (258). Etyolojisinde tütün ve alkol kullanımının ilk sırada yer aldığı 

birçok çevresel faktörlerle birlikte genellikle çok sayıda genin rol oynadığı 

gösterilmiştir (249). Son yıllarda kanserin genetik temeli yönünde yapılan çalışmalar 

ağırlık kazanmış, hücrelerde kanserleşmeye neden olan genler ve işlevleri 

aydınlatılmaya başlanmıştır (55). 

Bir toplumda sadece tekrarlayan mutasyonlarla sürdürülemeyecek oranlarda 

varolan, nadir sıklıktaki, devamlılık göstermeyen iki veya daha fazla genetik özelliğin 

birlikte oluşumu durumuna ‘polimorfizm’ adı verilmektedir. Eğer toplumun %2 veya 

daha fazlası nadir bir alleli taşıyorsa, bu durum polimorfiktir. Polimorfizmler insan 

genetik araştırmalarında anahtar bir fonksiyon üstlenmiştir ve genetik bir marker gibi 

görev yapmaktadır (4).  

Manganez superoksit dismutaz (MnSOD), mitokondride bulunan, reaktif oksijen 

türlerinin (ROT) detoksifikasyonundan sorumlu olan, antioksidan bir enzimdir (224). 

ROT'nin kaynağının mitokondri olduğu bilinmekle birlikte, MnSOD’ın, hücreleri 

oksidatif hasara karşı korumada önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir (67). MnSOD 

geni ile ilgili olarak en sık çalışılan polimorfizm genin -9 pozisyonunda yer alan 

valin/alanin değişimi ile karakterize olan polimorfizmdir. Bu polimorfizm proteinin 

ikinci yapısını değiştirerek MnSOD’ın mitokondriyel transportunu etkileyebilir (203). 

Yapılan araştırmalar sonucunda meme (38, 152, 160), prostat (67, 267), karaciğer (235) 
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kanserlerinde risk artışının MnSOD Ala-9Val polimorfizmleriyle ilişkili olduğu 

gösterilmiştir. Oral kanserler de pek çok ilişkili genin etkileşiminden ve gen - çevre 

ilişkisinden kaynaklandığı düşünülen kompleks bir hastalıktır. Bu nedenle yapılan 

literatür taraması sonucuna göre daha önceden çalışılmamış bir grup olan oral skuamöz 

hücreli karsinoma hastalarında MnSOD Ala-9Val polimorfizmi ve aktivitesinin 

araştırılmasının MnSOD’ın risk parametresi olarak kullanılabilirliğinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 
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2. GENEL BĐLGĐLER 

Bilinen en eski kanser tanımlaması eski Mısırlılar tarafından yaklaşık M.Ö. 1600 

yıllarında yapılmıştır. Bulunan papirüslerde 8 adet göğüs kanseri olgusunun ‘ateş 

delgisi’ (fire drill) olarak adlandırdıkları enstrümanla yapılan koterizasyon tedavileri 

anlatılmaktadır. Yazının sonunda hastalığın tedavisinin olmadığı belirtilmiştir (59).  

 Kanseri terim olarak ilk defa kullanan kişi ise ünlü Yunanlı doktor Hipokrat’tır 

(M.Ö. 460-370). Kanserin parmaksı yayılma uzantıları yengeç imgesini çağrıştırdığı 

için hastalığa Yunanca yengeç anlamına gelen ‘carcinos’ demiştir (75). 

 Oral kanserler dünyada bir çok ülkede ciddi bir problemdir. Önemi ve ciddiyeti 

sadece yüksek bir oranda mortaliteye sahip olmasında değil aynı zamanda fonksiyonel 

ve psikolojik boyutları olmasındandır (251). 

 Oral kanserlerin %90’ı sküamöz hücreli kanserlerdir. Vakaların %95’i 40 yaşın 

üzerindeki kişilerdir. Erkeklerde oral kanserler tüm vücut kanserlerinin %4’ünü, 

kadınlarda %2’sini oluşturmaktadır (251). 

2.1. Oral Sküamöz Hücreli Karsinom Hakkında Genel Bilgiler 

2.1.1. Epidemiyoloji 

Kanser günümüzde en yaygın morbidite ve mortalite nedenlerinden biridir. 2010 

yılında Amerika Birlesik Devletleri’nde (ABD) toplam yeni kanser vakası sayısının 

1.529.560 (789.940 erkek, 739.940 kadın) olarak, tüm vücut kanserlerine bağlı ölüm 

sayısının da 569.490 (299.200 erkek, 270.290 kadın) olarak tahmin edildigi 

bildirilmistir. Đnsidans ve mortalite oranlarının azaltılması ve hayatta kalımın 

arttırılması konusunda gelişme katedilmiş olmasına rağmen, kanser hala ölüm nedenleri 

arasında 85 yaşından genç bireylerde kalp hastalıklarından önde gelmektedir (111).  

Dünya çapında en sık görülen kanserler içerisinde yer alan oral kanserler, 

oldukça yüksek morbidite ve mortalite oranına sahiptir. Birlikte gruplandırılan oral ve 

farengeal kanserler dünyada en yaygın kanserler sıralamasında altıncı sırada 

gelmektedir (258). 
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  Dünyada her yıl 484.000’in üzerinde yeni oral kanser vakası ve yaklaşık olarak 

261.000 oral kansere baglı ölüm meydana geldiği ve yeni kanser vakalarının üçte 

ikisinin gelişmekte olan ülkelerde görüldüğü tahmin edilmektedir (70). 

ABD’de 2009’da oral kavite yeni kanser vakası sayısı 35.540 (25.420 erkek, 

11.120 kadın) olarak bildirilmiştir. Đnsidans oranları erkeklerde kadınlara oranla iki 

katından daha fazladır. Đnsidansın erkeklerde 1975’ten, kadınlarda 1980’den itibaren 

düşmekte olduğu bildirilmiştir. 2009’da oral ve farengeal kanserlerden ölüm sayısı 7.600 

olarak rapor edilmiştir. Ölüm oranlarında da erkeklerde 1980’den, kadınlarda da 1990’dan 

itibaren her yıl %2’den daha fazla oranda azalma gözlenmiştir. Oral kavite ve farengeal 

kanserlerin bütün evreleri bir arada değerlendirildiğinde tanı konulmasından bir yıl 

sonraki sağkalım oranı %83 olarak bildirilmiştir. 5 yıl ve 10 yıllık sağkalım oranları %60 

ve %49’dur (8). 

 Dünya çapında oral kanser insidans ve mortalite oranlarında artış görülmesine 

rağmen, geçtiğimiz otuz yılda ABD popülasyonunda bu oranlarda yavaş ve istikrarlı bir 

azalma olduğu gözlenmiştir (264). Ancak bu azalma toplum içinde uyumlu ve uniform bir 

dağılım göstermemektedir (141, 167). Araştırmacılar aynı zaman periyodunda, spesifik 

demografik alt gruplarda insidansın artış gösterdiğini bildirmişlerdir (64, 217, 236). Son 

çalışmalar erkeklerde oral kanser görülme sıklığında istikrarlı bir azalma gösterirken, 

kadınlarda belirgin bir artış olduğunu göstermektedir (30). Daha da spesifik olarak, beyaz 

erkeklerde oranlar düşüş gösterirken siyah erkeklerde arttığı gözlenmiştir (30). 

Oral kanser insidansı ve mortalite kuvvetle, tütün kullanımı ve yoğun alkol 

kullanımı olmak üzere iki major risk faktörüyle ilişkilendirilmektedir (28). ABD’de son 

zamanlarda yapılan bir çalışmada, 1965 ve 1990 yılları arasında sigara ve tütün kullanımı 

oranlarında erkeklerde belirgin bir azalma gözlenirken, kadınlarda ve ergenlerde bu 

azalma oranlarının daha az olduğu ve hatta bazı örneklerde artış gözlendiği bildirilmiştir 

(246). Bununla birlikte başka çalışmalar da puro ve nargile gibi tütünün geleneksel 

olmayan formlarda kullanımının kadınlarda ve ergenlerde yaygınlaştığını kanıtlamaktadır 

(259).  

Avrupa’da oral kanser epidemiyolojisiyle ilgili bir derlemede, 1980 başlarından 

itibaren morbidite ve mortalite oranlarında azalma gözlendiği bildirilmiştir (134). 

Bununla birlikte coğrafik örnekler, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından doğu 

Avrupa ülkelerinde artan oral kanser oranlarını göstermektedir. Bu çalışmalar, 
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gözlemlenen artışların günümüzde daha da kolay ulaşılabilir olan tütün ve alkol gibi 

primer risk faktörlerine maruz kalmayla yüksek oranda ilişkili olduğunu göstermektedir 

(132, 133).  

Oral skuamöz hücreli karsinomlar (OSHK), Güneydoğu Asya’da (özellikle 

Hindistan), malign hastalıkların %40’ını oluşturmaktadır (115, 164). Bu yüksek 

insidansın, yüksek karsinojenik potansiyeli olan ters sigara içimi, betel yaprakları ve areca 

nut çiğnenmesi gibi topluma özgü alışkanlıklarla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Son 

yıllarda Tayvan’da oral kanser prevalansı çarpıcı bir şekilde artış göstermiştir. 2004’te 

yayınlanan istatistiksel verilere göre, Tayvan’daki oral kanser insidansı Almanya, 

Japonya, Kore, Singapur, Birleşik Krallık ve ABD’ye oranla 4 kat daha yüksektir. Aynı 

zamanda 2005 kanser kayıt raporlarına göre, Tayvan’da 25-44 yaş arası erkeklerde oral 

kanser görülme sıklığı ilk sırada yer almaktadır (279). Çin’de her yıl 11,900’den fazla oral 

kanser vakası teşhis edilmekte ve yaklaşık 5000’i hayatını kaybetmektedir (92). 

Oral kanserler tüm kanser türlerinde olduğu gibi görülme oranı açısından bölgesel 

ve cinsiyet farklılıkları göstermektedir. Örneğin Bangladeşli erkeklerde oral kanser 

görülme oranı 100.000’de 65, kadınlarda 100.000’de 49, Güney Afrikalı erkeklerde 

100.000’de 47, kadınlarda 100.000’de 9, Brazilyalı erkeklerde 100.000’de 15, kadınlarda 

100.000’de 3, Polonyalı erkeklerde 100.000’de 19-26, kadınlarda 100.000’de 4, Kanadalı 

erkeklerde 100.000’de 9, kadınlarda 100.000’de 3-6, Taylandlı erkeklerde 100.000’de 3, 

kadınlarda 100.000’de 2 olarak bildirilmiştir (25). Avrupa ülkelerinde yapılan 

çalışmalarda da erkeklerin oral kavite kanserlerine daha fazla maruz kaldığı saptanmıştır 

(253). 

Ülkemizde maalesef kanser kayıtlama ve kanser verilerinin analizleri üzerinde 

yeterince ve düzenli çalışma yapılmamaktadır. Bu anlamda ülkemizdeki en geniş tabanlı 

yapılan çalışmalardan biri Đzmir’in kanser verilerini analiz eden KĐDEM adlı kanser kayıt 

merkezidir. Topluma dayalı olarak veri toplayan bu merkez,  Đzmir bölgesinde çalışmakta, 

hastanelerin kanser kayıt birimleri başta olmak üzere çeşitli kaynaklardan veri 

toplamaktadır. KĐDEM’in veri tabanında kontrolu yapılmış 25.790 kanser olgusuna ait 

veri bulunmaktadır. Bu olgulardan 14.533’ünün (%56.4) sürekli oturma yeri Đzmir ili 

içindedir. Geri kalan 11.257 olgu (%43.6) başka illerde oturan, ama tanısı Đzmir’de 

konmuş ve/veya tedavisi Đzmir’de yürütülmüş olgulardır (71, 109). Sağlık Bakanlığı’nın 
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2005 yılı Türkiye Kanser Đstatistikleri kayıtlarına göre, oral kanserler erkeklerde ve 

kadınlarda en sık görülen on kanser içinde yer almamıştır (242).   

2.1.2. Etyoloji 

Kanser etyolojisi bu yüzyılda yapılan en önemli araştırma alanlarından biridir. 

Etyolojik faktörlerin belirlenmesi yüksek risk gruplarının incelenmesi, hastalığın 

insidans farklılıklarının degerlendirilmesi, malign dokular üzerine yapılan laboratuar 

çalışmaları ve hayvan deneyleri ile gerçekleştirilmiştir (66). 

Kanser etyolojisi karmaşık ve birden fazla etkenin rol oynadığı bir durumdur 

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

oluşturması, konağın duyarlılığı ve en önemlisi konak dokuların karsinojene maruz 

kaldıgı süre kanser gelişimi ile ilişkili faktörlerdir (153).  

Etyolojik faktörler genel olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılır (237,280):   

I.  Eksojen Karsinojenler  

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

2.  Fiziksel Karsinojenler (Radyasyon, Mekanik Travma…)  

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

II.  Endojen Karsinojenler  

1.  Genetik Faktörler  

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

2.1.2.1. Tütün ve Alkol Kullanımı 

Tütün ve alkol kullanımı oral kanserlerin ortaya çıkmasında başlıca risk 

faktörleri arasındadır. Amerika’da oral kanser riskinin %74’ünün yoğun tütün ve alkol 

kullanımına bağlı olduğu bildirilmiştir.  

Sigara içenlerde içmeyenlere oranla OSHK gelişme riskinin 5-9 kez aralığında 

arttığını bildiren literatürler bulunmaktadır (14, 117, 155). Sigara kullanımıyla baş-

boyun kanserleri arasındaki doz-yanıt ilişkisinde, kullanım süresinin katkısı günlük 

kullanılan sigara sayısından daha önemlidir. Gerek tütün üretimi gerekse de tütünün 

işlenmesi aşamasında kullanılan katkı maddeleriyle birlikte sigarada 4000’den fazla 

bileşik olduğu saptanmıştır. Deneysel çalışmalar bu maddelerden en az 55’inin 
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kanserojen etkisinin olduğunu göstermektedir. Bu karsinojenleri inaktive-aktive eden 

enzimleri kodlayan genlerde polimorfizmler oral kanser gelişme riskini etkiler (77). 

Đçilen sigarada benzopirenler ve diğer polisiklik aromatik karsinojenler en önemli 

karsinojenlerdir. Sigara içilmeden yani tütün çiğneme ya da nargile çekmek ile maruz 

kalınan yanmamış tütün başta nitrozaminler olmak üzere çeşitli karsinojenleri içerir (49, 

100, 257). 

Baş-boyun kanserlerinde etkisi olabileceği düşünülen bir başka ajan da 

marihuana sigarası kullanımıdır. Marihuana kullanımında tütün sigarası kullanımından 

dört kat daha fazla katran oluşma olasılığı var olup benzopiren ve aromatik hidrokarbon 

konsantrasyonu da %50 daha fazladır (40). 

Sigara majör faktörlerin başında gelmekle birlikte ABD’de baş-boyun kanserli 

olguların %75’inde alkol kullanımın da bulunduğu bildirilmektedir. Etanolün direkt 

karsinojenik etkisi yoktur, karsinojenlere mukozal maruz kalma oranını arttıran bir 

solventtir (72, 77). Hücre membranını direkt etkileyerek permeabiliteyi artırır. Ayrıca 

nutrisyonel ve immün eksikliklere yol açarak ve karaciğer fonksiyonlarını bozarak 

kanser gelişiminde rol oynar (177). Alkol, aldehid dehidrogenaz (ADH) enzimi ile 

asetaldehite metabolize olur, asetaldehit DNA ile etkileşir. Enzim aktivitesini etkileyen 

ADH polimorfizmi asetaldehitin lokal konsantrasyonunu etkiler. ADH polimorfizminin 

oral kanser gelişimine etkisi araştırma konusudur. Alkol kullanımı OSHK riskini 3-9 kat 

artırır ve sigara ile sinerjistik etki gösterir (28). Alkol ve sigaranın beraber tüketimi aynı 

miktar alkol ve sigaranın tek başına kullanımına oranla oral kanser riskini 13 kat artırır 

(42). Kanser riski tüketilen sigara ve alkol miktarı ile doğru orantılıdır. 

Bu iki risk faktörünün bulunmamasına rağmen, oral kanser görülen hasta oranı 

düşüktür. Hodge ve ark. (99) Kentucky populasyonunda, tütün kullanmayanlarda %3,4 

oranında oral kanser rapor etmişlerdir. Rich ve Radden (202), tütün ve alkol 

kullanmamış olan Avustralyalı oral kanser hastalarında karsinomaların dişlerin bukkal 

bölgelerinde ve üst alveolar sırtta geliştiğini bildirmişlerdir. Alkol ve tütünün oral 

kanserin etyolojisinde etkili olmasının dışında, bu iki ajanın birlikte karsinojenik 

potansiyellerini arttırarak sinerjistik etki gösterdikleri de bildirilmiştir. 

2.1.2.2. Radyasyon 

Baş-boyun bölgesinde skuamöz hücreli kanser gelişimiyle iyonize radyasyona 

maruz kalma arasında güçlü bir ilişki bildirilmemiştir. Bununla birlikte dudaklarda 



 8

görülen skuamöz karsinomalar ultraviyole radyasyona maruz kalmayla ilişkilidir. Baş-

boyun malignitelerinde radyoterapi solunum ve sindirim sistemlerinde ikinci primer 

skuamöz karsinomalara sebep oluyo gibi görünmese de, baş-boyun kanserlerinde artan 

riskle ilişkilidir (128). Baş-boyun bölgesinde çevresel, medikal teşhis ve tedavi 

amacıyla kullanılan radyasyonun, tükürük bezi maligniteleriyle ilişkili olduğu 

bildirilmiştir (197, 206). 

2.1.2.3. Mekanik Travma 

Oral mukozada kronik travma intraoral bir etkenin tekrarlayan mekanik 

irritasyonu sonucu ortaya çıkar. Defektli dişler (yer değiştirmiş dişler veya çürük ve 

kırıklara bağlı keskin ve pürüzlü yüzeyli dişler), kötü yapılmış protezler (keskin veya 

pürüzlü yüzeyler, tutuculuk eksikliği, fazla uzatılmış kroşeler), ve parafonksiyonel 

alışkanlıklar (yanak ısırma, emme) teker teker veya birlikte kronik irritasyondan 

sorumlu olabilir. Kronik travma sağlıklı mukozada yeni lezyonlar oluşmasına neden 

olabildiği gibi var olan lezyonları da arttırabilir (193). 

Laboratuar çalışmalarıyla (192, 209) birlikte epidemiyolojik çalışmalar (57, 146, 

204, 254) oral kanserle kronik travma arasında nedensel bir ilişki tanımlamışlardır. 

Ancak kronik travmanın oral karsinogenezdeki rolü hala tartışmalıdır. Bazı yazarlar 

travmayı oral kanserin sebeplerinden biri olarak kabul ederken, bazıları tümörün 

hacmindeki artışın bir sonucu olarak değerlendirmektedir (243). Piemonte ve ark. (193) 

yaptıkları çalışmada kronik travma ve oral kanser teşhisi arasında yüksek derecede 

anlamlı ilişki saptamışlardır. Çalışmalarında oral kanser teşhisi koyulan hastaların % 

75,56’sında kronik travma varlığı saptanırken, prekanseröz lezyonları bulunan grupta ve 

kontrol grubunda bu oranlar çok daha düşük bulunmuştur. 

Oral mukozada kronik travmanın karsinogenezdeki etki mekanizması henüz 

netlik kazanmamıştır. Oral mukozadaki lezyonun kimyasal karsinojenlerin emilimini 

kolaylaştırdığı düşünülmektedir (57). Hayvanlarda yapılan oral mukoza kronik travma 

deneysel çalışmaları ve enflamasyona bağlı oluşan kanserlerin kanıtlarıyla birlikte iki 

çeşit etki mekanizması ortaya atılmıştır. Bunlardan birincisi, doku hasar tamiri için artan 

mitoz sonucu, hücrelerin diğer ajanlar tarafından oluşturulan DNA hasar riskinin 

artması ve karsinogenezin başlamasıdır (192). Diğer mekanizma ise, kronik travma 

sonucu etkilenen bölgede kronik enflamasyon oluşması sonucu kimyasal mediatörlerin 

salınımı ve oluşan oksidatif strese dayandırılabilir (123). Bu durum genetik ve 



 9

epigenetik  değişiklikleri arttırarak, DNA hasarı oluşturarak, DNA tamirini 

baskılayarak, transkripsiyon faktörlerini değiştirerek, apoptozu önleyerek ve 

anjiogenezisi stimule ederek karsinogenezisin bütün evrelerine katılabilir (125, 131). 

Lockhart  ve ark. (146) diş kaybı, hatalı restorasyon ve protez kullanımını 

kapsayan dental faktörlerle oral kanser arasında anlamlı bir ilişki saptamamışlardır. 

Lockhart’ın aksine, Zheng, Bundgaard, Talamini, Velly ve Rosenquist rasgele seçtikleri 

kontrol gruplarıyla yaptıkları farklı çalışmalarda dental durumla oral kanserin ilişkili 

olduğunu rapor etmişlerdir (35, 204, 238, 254, 286). Bu çalışmalarda oral kanser 

riskiyle ilişkilendirilen en önemli dental faktör diş kaybı olarak bildirilmiştir. Ayrıca 

Velly ve Rosenquist, proteze bağlı mekanik travmayla oral kanser arasında bir ilişki 

olduğunu bildirmişlerdir (204, 254). 

2.1.2.4. Virüsler  

Virüslerin oral kanser gelişimindeki potansiyel rolünü araştıran çalışmalar her 

geçen gün artmaktadır.   

Epstein-Barr Virüs (EBV) latent enfeksiyonu çeşitli lenfoid ve epitelyal 

malignitelerin oluşumu ile ilişkilidir. Yapılan çalışmalarda EBV’nin iyi diferansiye 

OSHK ile olan ilişkisi tam olarak tanımlanamamıştır. Fakat, virüsün epitel hücrelerini 

enfekte edebilme yeteneğinden dolayı oral karsinogeneziste rol oynayabileceği 

düşünülmektedir (81). Latent enfeksiyonda bulunan LMP-1 (latent membran proteini) 

ve diğer EBV latent proteinleri, IL-6, IL-8 ve büyüme aktive edici faktörlerin aşırı 

salımı ile sonuçlanır. Bu faktörler hücre transformasyonunu provoke etme, immün 

cevabı değiştirme ve antiapoptopik mekanizmaları tetikleme etkisine sahiptir (226). 

Tumino ve Vicario (248) oral kavite, farenks ve larenks bölgelerinde gözlenen 

kanserler üzerine yaptıkları çalışmalarında, etyolojik faktörlerin EBV, HPV, HIV, 

kimyasallara maruz kalma, sigara, alkol ve beslenme olduğunu bildirmişlerdir.  

Shimakage ve ark. (219) 37 oral kanser vakasında yaptıkları çalışmada EBV 

varlığını incelemişler ve EBV’nin oral kanserlerin neoplastik transformasyonunda, 

nazofarengeal karsinomada olduğu gibi rol oynadığını düşündüklerini belirtmişlerdir. 

Sand ve ark. (207) yaptıkları bir çalışmada OSHK, oral liken planus ve klinik 

olarak sağlıklı mukozayı EBV varlığı açısından değerlendirmişlerdir. OSHK ve oral 
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liken planuslarda tespit edilen EBV pozitifliğinin, kontrol grubu hastalarında tespit 

edilen miktara oranla istatistiksel olarak anlamlı olduğunu belirtmişlerdir.   

Human papillomavirus (HPV) papovaviridae ailesindendir. Deride, genital 

bölge, oral kavite, orofarenks ve hipofarenks müköz membranlarında yaklaşık olarak 

100 serotipi bulunmaktadır. Serotipleri ciddiyetine göre düşük (HPV 6, 11), orta ve 

yüksek risk olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Baş boyun kanserleri perspektifinden 

HPV 16, 18, 31, 33 ve 45 yüksek risk grubundadır. Bunlar çift sarmallı DNA’ya sahip 

virüslerdir. Đçlerinden baş boyun kanserlerinde en sık saptananı %90-95 oranla HPV 

16’dır (1, 78, 166, 173, 211, 255, 285).  

Kadınlarda serviks kanseri gelişiminde rol oynadığı gibi oral karsinogenezde de 

rol oynadığı çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir (45). Serviks kanserinde rol oynayan 

HPV 16 ve 18 oral kanserlerin sırasıyla %22 ve 14’ünde saptanır (233). Orofarenksin 

skuamöz hücreli karsinomalarında (SHK), özellikle lingula ve palatin tonsillerden 

gelişenlerin etyolojisinde HPV rol oynar (79). Kanada’da yapılan bir çalışmada tonsil 

kökenli SHK’lerde %43 oranında viral DNA saptanmıştır (195). Onkojenik HPV 

genomu saptanan bireylerde dil kanseri gelişme riskinde %25 artış bildirilmiştir (53). 

Oral HPV enfeksiyonu seksüel davranış ile ilişkilidir (204). HPV 16 seropozitifliği oral 

kanserlerde 2 kat fazladır ve HPV 16 enfeksiyonu oral kanser riskini 6 kat artırır (93, 

227).  

Herpes simplex virüsünün (HSV) hücrelerde birtakım mutasyonlara neden 

olduğu gösterilmiştir (218). Yang ve ark. (276) yaptıkları bir çalışmada HSV-1’in oral 

kanser onkogenezinde ya bir kofaktör olduğunu ya da kanser dokularını fırsatçı olarak 

enfekte ettiğini ortaya koymuşlardır. 

2.1.2.5. Mantarlar 

Candida türlerinin keratinizasyonu teşvik ettiği, nitrozaminlerin oluşmasını 

sağladığı ve oral kanser olasılığını arttırdığı ileri sürülmektedir (88). In vitro 

çalışmalarda, Candida albicansın epitelyal proliferasyonu başlatarak, 

prokarsinojenlerden karsinojen oluşturduğu ileri sürülmüştür. Kronik hiperplastik 

kandidiyazis, potansiyel malign oral lezyonlar olarak kabul edilmektedir. Barrett ve 

ark.’nın (18) yaptıkları bir çalışmada histolojik olarak tespit edilmiş fungal infeksiyon 

ile epitelyal displazi arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Spolidorio ve ark. (230), 2003’te yaptıkları çalışmada, oral mukozal lezyonlardan alınan 
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832 biyopsi örneğinde, fungal enfeksiyon ve epitelyal displazi, SHK ve hiperkeratoz 

arasında pozitif bir ilişki saptamışlardır. McCullough ve ark. (157) da oral kaviteden 

izole edilen mantar miktarının oral epitelyal displazi derecesiyle ilişkili olduğunu 

belirtmişlerdir. Histopatolojik olarak ileri seviyede displazi gösteren olgularda, izole 

edilen mantarın anlamlı derecede daha fazla olduğunu bildirmişlerdir.   

2.1.2.6. Genetik 

Oral kanserlerde genetik yatkınlık; birden çok aile bireyinin etkilendiği vaka 

raporları (9, 94, 241), oral kanser ve diğer baş-boyun kanserlerinde ailesel eğilimin 

olduğunu gösteren epidemiyolojik çalışmalar (50, 82, 83), tütün ve alkol 

metabolizmasına dahil olduğu düşünülen polimorfik genlerle ilişkili artmış risk oranları 

(95, 251), genetik stabilitenin devamlılığı ve DNA tamirinden sorumlu genlerle ilgili 

yapılan çalışmalarda (24, 231) bildirilmiştir. 

Vaka-kontrol çalışmalarından elde edilen epidemiyolojik sonuçlar, aile 

hikayesinin baş-boyun kanserlerinde bir risk faktörü olduğunu göstermektedir. Tütün 

karsinojenleriyle hasara uğramış DNA’yı tamir yeteneği bazı baş-boyun kanserli 

hastalarda defektli bulunmuştur.  

Puerto Rico’da yapılan topluma dayalı vaka kontrol çalışmasında birinci derece 

akrabalarında oral kavite kanseri bulunan bireylerde 2,5 kat risk artışı saptamışlardır, bu 

risk artışı sigara ve alkol kullanımı gibi bilinen risk faktörleri olan bireylerde daha 

belirgin bulunmuştur (33). Benzer şekilde, 487 hastayı içeren bir vaka-kontrol 

çalışmasında aile öyküsünün oral-farengeal kanser eğiliminde hafif bir artışa yol açtığı, 

özellikle sigara içen erkeklerde riskin arttığı bildirilmiştir (83). 

2.1.2.7. Diyet 

Dünya Kanser Araştırma Fonu tarafından yapılan sistematik değerlendirmede, 

sebze ve meyve tüketiminin oral kanser üzerindeki koruyucu etkisi bildirilmiştir (271). 

Pavia ve ark.’nın (188)  yaptıkları meta-analizde, günlük bir porsiyon sebze ve meyve 

tüketiminin oral ve farengeal kanser riskinde %50 azalmaya neden olduğu 

gösterilmiştir. Sebze ve meyvelerin kanser önleyici etkisi, içerdikleri C, E ve A 

vitaminleri ve tümor hücrelerindeki fitokimyasal etkiyle ilişkilendirilebilir. Retinoidler 

tümoral gelişim ve ilerlemeyi çeşitli yollardan önlerler: Serbest radikalleri tutarak 

üretimi sınırlandırırlar, hücresel farklılaşma proçeslerinin aktivasyonuyla, immun 
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sistemin hormonal reseptörleri ve stimulatörleri olduğu kadar hücresel adhezyon ve 

büyüme mediatörleri de olan glikoproteinlerin sentezini stimule ederler. Turunçgiller, 

meyve suları ve çiğ sebze alımını takiben ortaya çıkan C vitamininin antioksidan etkisi 

tümör gelişimini önlemeyi sağlamaktadır (110, 198). Diyetle alınan E, C vitamini, Beta 

karoten ve likopenin kemopreventif etkileri vardır. Maserejian ve ark. 42340 erkek 

sağlık çalışanı üzerinde yaptıkları prospektif çalışmada, diyetle vitamin C alımının oral 

premalign lezyonların malignite riskini belirgin derecede azalttığını, ancak ek vitamin C 

alımının faydası olmadığını göstermişlerdir (154). Beta karoten ve vitamin E’nin sigara 

içenlerde riski artırdığını saptamışlardır. Beta-karoten düşük oksijen basıncında 

antioksidan, yüksek basınçta ise oksidan gibi davranış göstermektedir (185). 

 Sıcak içecek tüketiminin özafagus, larenks ve oral kavite kanser riskini arttırdığı 

çeşitli epidemiyolojik çalışmalarla desteklenmiştir. Sıcaklık tek başına mukozaya hasar 

verebileceği gibi, tütün ve alkol gibi karsinojenlerin etkisini arttırarak bazı metabolik 

reaksiyonların hızlanmasına da sebep olabilir (147). 

 Plummer-Vinson (Peterson Kelly) sendromunda demir eksikliği anemisi 

nedeniyle mukozada görülen atrofik değişikliklerin OSHK görülme olasılığını arttırdığı 

belirtilmiştir (228, 281). 

2.1.2.8. Oral Hijyen 

Epidemiyolojik veriler, kötü ağız hijyeninin özellikle yoğun alkol kullananlarda, 

oral kavite kanser riskini arttırdığını göstermektedir, ancak neden-sonuç ilişkisi henüz 

netlik kazanmamıştır. Alkolün bağımsız karsinojenik etkisi kanıtlanmış olmakla 

birlikte, etanolün kendisi karsinojenik değildir. Etanolün ilk metaboliti olan asetaldehit 

karsinojeniktir ve alkolün karsinojenik potansiyelinin büyük kısmını bu bileşiğin 

oluşturduğu düşünülmektedir. Etanol alkol dehidrogenaz (ADH) enzimi aracılığıyla 

asetaldehite metabolize olur. Birçok gastrointestinal mikrobiyal tür, karaciğerde alkol 

metabolizmasından sorumlu enzim olan ADH’na sahiptir. Oral mikroflorada bulunan 

streptokokus viridans ve Candida gibi türler de ADH enzimine sahiptir. Tükürükte de 

oral mikroflora tarafından yüksek konsatrasyonlarda asetaldehit oluşturulmaktadır (101, 

162, 194). Ancak tükürük asetaldehit üretimi yüksek oranda bireysel farklılıklar 

göstermektedir (101). Kötü ağız hijyeni olanlarda, iyi ağız hijyenine sahip olanlara göre 

daha yüksek tükürük asetaldehit konsantrasyonları saptanmıştır. Bundan dolayı, ağızda 

bulunan ADH içeren mikroorganizmaların karsinojenik asetaldehit üretimi için bir risk 
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teşkil ettiği ve özellikle yoğun alkol kullananlarda oral kanser gelişimi açısından 

potansiyel oluşturduğu söylenebilir. 

2.1.2.9. Oral Metal Kontak Alerjisi 

Pang ve Freeman (184) oral likenoid lezyon görülen 41 hastanın 19’unda 

amalgam paterji testine pozitif reaksiyon görüldüğünü ve alerji saptanan hastalardan 

1’inde OSHK geliştiğini bildirmişlerdir. Hougeir ve ark. (103) da likenoid lezyonlardan 

etkilenen epitelyal yüzeyin karsinojenlere karşı daha hassas olabileceği fikrinden yola 

çıkarak 2006 yılında yayınladıkları pilot çalışmada oral metal kontakt alerjinin OSHK 

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

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

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

bir şekilde saptanabilmesi için daha geniş kapsamlı ileri çalışmalara ihtiyaç 

duyulduğunu belirtmişlerdir.   

2.1.3. Oral Skuamöz Hücreli Karsinomaların Anatomik Sınıflandırılması ve 
Đncelenmesi 

2.1.3.1. Dil 

Dil kanserleri, en sık karşılaşılan intraoral malignitelerden olup, oral kavite 

malignitelerinin %20-50’sini oluşturmaktadır (135, 144, 165). Görülme sıklığı; yaş, 

etnik köken, kültür, yaşam stili ve ülkelerin gelişmişliklerine göre farklılık 

göstermektedir (288). Dil kanserleri, erkekleri kadınlardan daha fazla etkilemekte ve 

görülme sıklığı 6.-7. dekatlarda artmaktadır (135, 144, 165, 208, 282). 40 yaş altı 

bireylerde ise görülme sıklığı %4’ün altına düşmektedir (10, 196, 208).  

Son yıllarda, Avrupa (10) ve Amerika’da (210) genç bireylerde görülen dil 

kanseri olgularında endişe verici bir artış söz konusudur (168). Özellikle sigara ve alkol 

kullanmayan olgularda, genetik yatkınlığın oral kanser gelişimine neden olduğu 

düşünülmektedir (56, 135, 210). EBV, HPV, Hepatit C ve Hepatit G virüsleri ile HIV 

gibi enfeksiyöz etkenlerin oral karsinom oluşumu üzerindeki etkisi de kanıtlanmıştır 

(12, 97). Bazı araştırmacılara göre HPV-16 ve HPV-18, özellikle genç bireylerde 

görülen dil malignitelerinin en önemli sebepleri arasındadır (210). Oral hijyen, 

dentisyonda oluşan kayıplar ve dental travma ise lokal hazırlayıcı faktörleri 

oluşturmaktadır (165).  
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Tümör genellikle dilin laterali ve tabanına lokalize olur (165). Dil kanserlerinin 

yaklaşık üçte biri, dil tabanında görülmektedir (135). Dil kanserlerinde boyuna metastaz 

%30-40 dolayındadır. 

Dil kanserlerinin %95’inden fazlasını SHK oluşturur (10, 135, 165, 288). 

Sarkoma, lenfoma ve melanoma da dil kanserlerinin diğer kısmını oluşturmaktadır 

(288). 

Dil kanserleri tipik olarak ekzofitik, ülseratif veya fissür şeklinde klinik görüntü 

verirler ve beraberinde lökoplaki bulunabilir. Tümör zamanla endüre olur ve ülserleşir. 

Erken evre tümörler, ilk belirtilerini lokal ağrı, yanma ve rahatsızlık şeklinde verirler 

(21).  

 

 

             Şekil 2-1: Dil kanseri 

 

2.1.3.2. Dudak 

Dudak kanserleri, erkeklerde daha sık görülen, 50 ile 60’lı yaşlarda ortaya çıkan, 

baş boyun bölgesinde sık görülen bir malignitedir (273). Baş boyunda, melanamatöz 

olmayan cilt kanserleri hariç, tüm kanserlerin %12’sini, oral kavite kanserlerinin ise 
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%25-30’unu oluşturur (289). %94-95 alt dudakta, %4-5 üst dudakta ve %l oranında 

dudak kommisüründe yerleşir. Alt dudakta genellikle orta hat ile kommissürler 

arasında, üst dudakta ise orta hatta yakın görülür. Alt dudak kanserlerinin %95’inden 

fazlası skuamöz hücreli karsinom olup, %70’i iyi diferansiyedir (16, 96, 116). Üst 

dudak kanserleri arasında ise, bazal hücreli karsinom sık görülmektedir (149). Spesifik 

etyolojik faktör gösterilememesine rağmen, güneş  ışığına maruz kalma, tütün 

kullanımı, kronik alkolizm, kötü oral hijyen, immunosupressif tedavi, travma risk 

faktörleridir. Kronik Chelilitis, lökoplazi ve hiperkeratoz predispozan faktörlerdir. (148, 

163) 

Alt dudak kanserlerinde tanı sırasında servikal lenf nodu metastazı olasılığı %2-

16 arasında değişmektedir. Erken evre alt dudak kanserleri cerrahi veya radyoterapi ile 

benzer iyileşme oranları ile başarı ile tedavi edilmektedir (113). Tümör sınırlarının ve 

boyun lenf nodlarının değerlendirilmesi cerrahi tedavinin en önemli avantajlarıdır (289). 

Tedavi sonrasında %5 oranında nüks ve %5 oranında ikinci primer görülebilir 

(273). Tümör çapı, histolojik derecesi, perinöral invazyon, rejyonel lenf nodu metastazı, 

lokal nüks, prognoz için risk faktörleridir. Alt dudak kanserlerinde prognoz, diğer oral 

kavite kanserlerine göre daha iyidir (149, 289). 

 

 

             Şekil 2-2: Dudak kanseri 
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2.1.3.3. Ağız Tabanı  

Ağız tabanı kanserleri oral kavite kanserlerinin yaklaşık %15-20’sini oluşturmakta 

ve görülme sıklığı açısından dil ve dudak kanserlerinden sonra üçüncü sırayı 

almaktadırlar. 5. ve 6. dekatlarda ve daha çok erkeklerde görülen kanserlerdir (263). 

Ağız tabanı kanserlerinin büyük çoğunluğunun histolojik tanısı SHK’dir ve 

genellikle orta diferansiyasyon gösterirler (212).  

Ağız tabanı kanserleri sıklıkla submukozal invazyon veya ülserasyon görülene 

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

Lezyonlar başlangıçta basit bir irritasyon gibi değerlendirilip ihmal edilebilirler. Ancak 

bu lezyonlar ilerleyip doku ve lingual sinir dallarını tuttuklarında meydana getirdikleri 

ağrı veya hareket kısıtlılığı ile kendilerini belli ederler. Dil kanserlerinden farklı olarak, 

daha çok ekzofitik karakterdedirler. Orta hatta yer alan lezyonlar yöredeki gözeli 

dokunun bir bariyer oluşturamamasının da etkisi ile, süratle daha alttaki dokuları tutarak 

bunlara bağlı semptomlar geliştirirler. Ağrı, hareket kaybı, yemek yemede artan şişlik en 

çok görülen semptomlardır. Boyun tutulumu aynı dil kanserleri gibi arkaya doğru 

ilerledikçe artar. Hastaların neredeyse yarısında ilk muayenede boyun tutulumu vardır. 

Karşı tarafta ya da iki tarafta birden metastaz olasılığı dil tümörlerinden daha yüksektir 

(263). 

2.1.3.4. Retromolar Üçgen  

Retromolar üçgen kanserleri oral kavite kanserlerinin nadir görülen bir tipidir 

(36). Ortalama  6.  dekatta  ve  sıklıkla erkeklerde görülür (262). Retromolar  üçgen  

kanserlerinin %92.5’inin histolojik  tanısı  SHK’dir  ve genellikle az diferansiyasyon 

gösterirler (262).  

Retromolar üçgen kanserleri kırmızı-beyaz renkte ülser veya ekzofitik kitle 

görünümünde olabilirler. Teşhis sırasında en yaygın şikayetler ağrı ve trismusdur. 

Ağrı lokal veya kulak ağrısı olarak ifade edilir. Tümör teşhis edildiğinde genellikle 

komşu dokulara yayılım mevcuttur (36). Retromolar üçgen kanserleri, %73,7 - %84,5 

oranında bir veya daha fazla komşu dokuya yayılma eğilimi gösterirler (36, 105, 

130). Literatürde %12’den 75’e kadar değişen mandibular invazyon oranları 

bildirilmiştir (11, 32, 36, 136). 110 hastadan oluşan bir çalışmada mandibular 

invazyon %14 oranında bildirilirken, maksiller invazyonun çok daha düşük oranda 

(3/110) olduğu görülmüştür (130). 
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2.1.3.5. Sert Damak  

Sert damak kanserleri ortalama 6. dekatta, genellikle ters sigara içiminin 

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

oluşturur (153, 261).  

Sert damak kanserleri başlangıçta sıklıkla eritroplaki veya lökoplaki 

görünümünde olup ilerleyen evrelerde palatinal kitle halini aldıklarında ülserasyon 

göstermektedirler. Genellikle periost iyi bir bariyer gibi davrandığından başlangıçta 

kemiğe doğru gitmek yerine yüzeysel olarak yayılırlar ve kemik destrüksiyonu yapmadan 

önce oldukça büyük boyutlara ulaşabilirler. Ağrı, hemoraji ve dental protez 

uyumsuzluğu gibi bulgularla karşılaşılabilmektedir. Tümörün ileri evrelerinde antrum 

içine, yumuşak damağa ve yanak mukozasına doğru yayılım olduğu görülmektedir. Lenf 

düğümlerine metastaz diğer oral kavite kanserlerine oranla daha az görülmektedir (19, 

153, 261).  

Sert damağın primer malign tümörleri nadir olarak görülür. Sert damakta minör 

tükürük bezi konsantrasyonu yüksektir. Bu sebeple bu bölgede görülen malign 

neoplazmların büyük çoğunluğu tükürük bezi orijinlidir (adenoid kistik karsinom ve 

mukoepidermoid karsinom) (261). 

 

 

             Şekil 2-3: Sert damak kanseri 
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2.1.3.6. Yanak Mukozası  

Yanak mukozası kanserleri oral kavite kanserlerinin ender görülen bir türüdür ve 6. 

sırada yer alır. Bu sıralama, yöreye özgü bitkilerin tek başına veya tütünle birlikte arka 

dişler ve yanak mukozası arasına yerleştirilerek kullanımının yaygın olduğu Asya 

ülkelerinde oldukça farklıdır ve yanak mukozası kanserleri görülme sıklığı açısından ilk 

sırada yer alır. Sıklıkla erkeklerde ve ortalama 6. ve 7. dekatlarda görülmekle birlikte 

Asya’da bu ortalama 50 yaşın altındadır (19, 260).  

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

genellikle iyi diferansiyasyon gösterirler (19).  

Erken dönemde asemptomatik, lökoplaki veya eritroplaki görünümünde, sıklıkla 

ekzofitik kitlelerdir. Hastalar çoğunlukla iyileşmeyen ülser veya kitle ve ağrı 

şikayetleriyle başvururlar. Palpasyonda endürasyon hissedilir. Çevre kasların 

invazyonuna bağlı olarak trismus gelişir. Parotis kanalının tümörle tıkanması sonucu 

sialadenit görülür. Mandibular ve maksiler kemiklerin invazyonuyla ağrılar ciddi 

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

düğümü metastazı olguların yaklaşık olarak %30-50’sinde mevcuttur (19, 122, 212, 260). 

Yanak mukozası SHK’ları genellikle düşük gradlı kanserler olup ve yaygın olarak 

bukkal kavitenin yan duvarlarında görülürler. Lezyonlar submukozal tabakada yayılır ve 

sonunda cildi de içine alır. Đleri evre lezyonlar komşu alveolar sınıra da yayılabilir (260).  

2.1.3.7. Gingiva (Alveolar Ark)  

Gingiva kanserleri oral kavite kanserleri içerisinde görülme sıklığı açısından son  

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

Sıklıkla erkeklerde, ortalama 6 ve 7. dekatlarda görülürler (19, 193, 195).  

Gingiva kanserlerinin büyük çoğunluğunun histolojik tanısı SHK’dir ve 

genellikle iyi diferansiyasyon gösterirler (261, 262, 281).  

Genellikle marjinal ve interdental gingivanın kırmızı-beyaz renkte kalınlaşması  

şeklinde görülen gingiva kanserleri tanıda periodontal hastalıklarla karıştırılabilirler. 

Lezyonların çoğu ekzofitik, derin katmanlardan daha çok yanlara doğru yayılma 

eğilimindeki ülserlerdir. Dişli bölgelerde ilk bulgu periodontal ligamanlara invaze olan 

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

açmasıdır. Dişlerin kaybından sonra çekim bölgelerinde iyileşmeyen lezyonlar ortaya 
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çıkar. Dişsiz bölgelerde ise çiğneme zorluğu ve protez uyumsuzluğu ilk bulgular 

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

yakın komşuluk nedeniyle periost invazyonu ağrıya yol açar. Tanıda kemik invazyonu 

%50 oranındadır. Đleri evrelerde tümörün posterior yayılımı ile trismus gelişir. Tanıda 

hastaların %15-50’sinde lenf düğümlerine metastaz mevcuttur (19, 122, 153, 261, 262). 

  

 

             Şekil 2-4: Gingiva kanseri 

 

2.1.4. Tanı Yöntemleri  

Baş-boyun kanserlerinde, hastaya yaklaşım multidisipliner bir çalışmayı 

gerektirir. Cerrahi onkolog, radyolog, patolog, medikal onkolog ve radyasyon 

onkoloğundan oluşan bir ekip bu çalışmayı gerçekleştirir. Gerek tanı, gerek prognostik 

faktörlerin belirlenmesi ve gerekse de takipler sırasındaki rolüyle patolog son derece 

önemli bir noktada ve cerraha konsültan olarak yer almaktadır (251)  
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Oral kanserler erken dönemde asemptomatik olduklarından dolayı çoğunlukla 

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

olgularında olduğu gibi oral kanserlerde de erken dönemde tanı sağ kalım oranını 

arttırmakta, prognozu olumlu yönde etkilemekte, tedavi süresini ve boyutunu 

azaltmaktadır. Bu nedenle oral mukozada meydana gelen değişiklikler dikkatli bir 

şekilde incelenmelidir (61, 66, 278, 281).  

Kanser tanısında birinci aşama hastadan medikal ve dental anamnez alınmasıdır. 

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

değerlendirilmelidir (278).  

Đnspeksiyonla lezyonun şekli, rengi, büyüklüğü, lokalizasyonu, çevre ile olan 

sınırı, fonksiyon bozukluğu yapıp yapmadığı değerlendirilir (251).  

Palpasyonla lezyonun büyüklüğü, komşu ve derin dokularla ilişkisi, endurasyon 

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

olmayan lenf düğümleri maligniteye işaret eder (278).  

Tükürük bileşimindeki değişimler (221), tükürük tümör markırları (170) ve 

metabolik profil (277) gibi tükürük analizlerinde tükürüğün OSHK’li hastalarda tanı 

amacıyla kullanılabileceği bildirilmiştir. Toluidin mavisi (182), metilen mavisi (47), rose 

bengal boyası (63) ve asetik asit (26) SHK olgularının araştırılmasında yardımcı tanı 

yöntemleri olarak kullanılabilir.  

Eksfoliyatif sitoloji yöntemi invaziv bir müdahale olmadığından her zaman 

başvurulabilecek bir araç olmakla birlikte yüzeyel hücreler konusunda bilgi verdiğinden 

yanlış negatif sonuç bakımından dikkatli olunmalıdır. 

Sitolojik değerlendirme, sürekli rejenerasyon gösteren ve bazal tabakadan yüzeye 

doğru gelerek atılan hücrelerin spatül ile kazınarak (smear alma) lam üzerine yayılması ve 

boyandıktan sonra incelenmesidir. Malign tümörlerin teşhisinde oral sitolojik smearın 

güvenilirliği en fazla %85’tir. Bu nedenle pozitif ya da negatif tanıyı doğrulamak için 

mutlaka biyopsi yapılmalıdır (251) 

Dielektroforez yöntemi hücresel sitoplazma ve membran iletkenliği-geçirgenliği 

gibi elektrofizyolojik parametreleri saptayarak kanser hücrelerinin tanısında 

kullanılabileceği ileri sürülen yöntemlerden biridir (31).  



 21

Diğer bir odak noktası da, oral kanser gelişimiyle ilişkilendirilebilecek 

biyokimyasal ve morfolojik değişimleri saptayan, direkt floresan ışığı ile farklı 

renkte görebilme özelliği olan optik aygıtlar ile belirleme yöntemidir. Bu teknik 

akciğer ve servikste premalign lezyonların ve kanserlerin teşhisinde uzun yıllardır 

kullanılan bir tekniktir. Şüpheli olduğu düşünülen olgularda en azından sitolojik 

muayene ile kombine edilmelidir, tek başına diagnostik olmadığı unutulmamalıdır 

(137). 

Oral kanser tanısında altın standart cerrahi biyopsi ve histopatolojik incelemedir. 

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

süre devam eden ve malignite şüphesi uyandıran lezyonlarda insizyonel veya eksizyonel 

biyopsi yapılmalıdır (61, 281). Biyopsi materyali tercihen insizyonel yöntemle ve tümörün 

sınıra yakın, nekroze olmayan bölümünden alınmalıdır (19).  

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

boyun diseksiyonu önerilmeyen küçük boyuttaki oral kavite kanseri olan hastalarda 

faydalanılabilecek bir yöntemdir. Keski-Santti ve ark.’nın (126) yaptıkları bir çalışmada 

elektif boyun diseksiyonu önerilmeyen 13 hastada uyguladıkları sentinel lenf düğümü 

biyopsisi sonucunda iki hastada metastaz tespit edilmiş ve selektif boyun diseksiyonu 

uygulanmıştır. Tüm hastaların ortalama 21 aylık takiplerinde herhangi bir metastaz 

gelişmediği bildirilmiştir. 

Kortikal kemiğe büyük invazyonlar mevcut olduğunda kullanılabilen 

panoramik radyografiler periost invazyonlarını ve erken dönem kemik invazyonlarını 

görüntülemek açısından elverişli değildir (3). Ultrasonografi kanser tanısında önemini 

yitirmiş olmakla birlikte genellikle yumuşak doku lezyonlarının ve lenf düğümlerinin 

ince iğne aspirasyon biyopsisinde veya kalın iğne biyopsisinde rehber amaçlı 

kullanılmaktadır (22). Geleneksel radyografik teknikler ile süperpoze olan bölgeler 

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

sert dokulardaki değişiklikleri değerlendirmek amacıyla tercih edilirken bir diğer 

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

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

anatomik yerleşimleri ile görüntülerken patolojik yapının lokalizasyonunu ve 

büyüklüğünü anlamaya yardımcı olur. Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) 

patolojinin olduğu bölgede henüz dokularda rutin radyografik yöntemlerle 
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saptanabilecek yıkım ortaya çıkmadan fizyolojik değişikliği gösterdiği için malign 

olguların erken tanısında, gizli metastazların ortaya çıkarılmasında yararlı bir 

yöntemdir (281). Ayrıca yapılan çalışmalarda baş-boyun kanserlerinin uzak 

metastazlarının büyük çoğunluğunun akciğerde gelişmesi nedeniyle uzak metastaz 

araştırmasında akciğer BT’sinden faydalanılabileceği bildirilmiştir (104, 181). 

2.1.5. Oral Skuamöz Hücreli Karsinomalarda Histopatolojik Bulgular  

Skuamöz hücreli karsinom tanısı, alınan doku örneğinin histopatolojik incelemesi 

sonucunda konur (73, 276).  Hemen tüm lezyonlarda alttaki bağ dokusuna invazyon ve 

malign hücrelerin onları uzak bölgelere taşıyacak lenfatik ve damar yollarına yaklaştığı 

izlenir (276).  Her ne kadar tüm karsinomların metastaz yapma kapasiteleri olsa da bazı 

skuamöz hücreli karsinomların bu konuda farklı kapasitede oldukları bilinir. Bu oral 

skuamöz hücreli karsinomlarda histolojik tiplere göre farklılaşan bir durumdur. Histolojik 

farklılık tümör hücrelerinin normal çok katlı skuamöz epitele ne kadar yakın bir doku yapısı 

içerdiği ve diferensiyasyon derecesi ile ilişkilidir (276).   

Belirgin derecede keratin üreten ve keratinin bazal hücrelerden olgunlaşmasına dair 

belirtileri olan tümörler iyi diferansiye olarak tanımlanır. Keratin içermeyen yada az 

miktarda keratin içeren ancak yapı itibariyle çok katlı skuamöz epitele benzeyen tümörler 

orta derece diferansiye, keratin içermeyen ve çok katlı skuamöz epiteli çok az andıran ve 

normal doku yapısından belirgin derecede uzak çok fazla miktarda hücre anomalisi gösteren 

tümörler az diferansiye olarak adlandırılır (223, 276). Keratin üretimi olan hücreler ve 

keratin incileri sık gözlenen bir bulgudur. Komşu yapılara küçük kafesler şeklinde 

hiperkromatik hücrelerin invazyonu da skuamöz hücreli karsinomlarda tipiktir. 

Histopatolojik incelemede ayrıca değişen miktarlarda mitozlar, nükleer polimorfizm ve 

keratin görülür (261).   
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Şekil 2-5: Skuamöz hücreli karsinoma histopatolojik görüntüleri (191) 

 

Az, orta ve iyi diferansiye kavramları görülen hücre anomalilerinin  şiddetini belirtir. 

Bu anomaliler epitelin tam kalınlığı boyunca devam etmiyorsa, in-situ karsinom, eğer bazal 

tabaka dahil olmuş ve bağ dokusuna invazyon varsa o zaman karsinom olarak adlandırılır 

(73). Pek çok faktör tümörün biyolojik davranışını belirler. Bunlardan bazıları; anatomik 

yapılar, lenfatik drenaj şekilleridir. Ancak büyüme hızını ve metastaz eğilimini etkileyen en 

önemli faktör kuşkusuz diferansiyasyon derecesidir (276).    

2.1.6. Evreleme Sistemi  

Oral kanserlerde evreleme sistemi, uygun tedavi yöntemini belirlemede önemli 

bir safhadır. Tümörler, 1987 yılından itibaren tüm dünyada kabul görmüş olan TNM 

evreleme sistemine gore sınıflandırılırlar (150). Bu sistemde T, primer lezyonu ifade 

ederken, komşu dokulara infiltrasyon varlığına ve en büyük boyuta göre derecelendirilir. 

N, bölgesel lenf nodülü tutulumunu ifade ederken, en büyük boyut ve nodül varlığına 

göre derecelendirilir. M ise, uzak metastazların varlığına göre derecelendirilir. Bu 

tarihten itibaren çeşitli revizyonlar yapılmış olan bu sınıflama en son 2002 yılında Tablo 

2-1’deki şekliyle düzenlenmiştir (85). 
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Tablo 2-1: Dudak ve Oral Kavite Kanserleri için TNM Evreleme Sistemi (85)  

Primer Tümör (T)  

Tx Primer tümör değerlendirilemedi 

T0 Primer tümör bulgusu yok 

Tis Karsinoma in situ 

T1 Primer tümörün en büyük boyutu 2 cm veya daha küçük 

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

cm 

T3 Primer tümörün en büyük boyutu 4 cm’den büyük 

T4  (Dudak) Primer tümör kortikal kemik, inferior alveolar sinir, 

ağız tabanı, çene-burun ve cilt gibi yapıları invaze etmiş  
T4a (Oral   Kavite)   Primer   tümör   kortikal   kemik,   dilin   derin  

(ekstrinsik) Kasları (genioglossus, hyoglossus, palatoglossus, 

styloglossus), maksiler sinüs ve cilt gibi yapıları invaze etmiş 

T4b   Primer tümör mastikatör boşluk, pterigoid plate, kafa tabanı ve         

 internal karotid arter gibi yapıları invaze etmiş 

Bölgesel Lenf Düğümleri (N) 

Nx Bölgesel lenf düğümleri değerlendirilemedi 

N0 Bölgesel lenf düğümü metastazı yok 

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

düğümü metastazı 

N2  En büyük boyutu 3 cm’den büyük ve en fazla 6 cm, ipsilateral, 

tek lenf düğümü 

metastazı veya En büyük boyutu en fazla 6 cm, ipsilateral, 

birden çok lenf düğümü 

metastazı  veya  En büyük boyutu  en  fazla  6  cm,  bilateral  

ya  da  kontralateral  lenf düğümü metastazı 

N2a               En büyük boyutu 3 cm’den büyük ve en fazla 6 cm,   

                                                                  ipsilateral,  tek lenf düğümümetastazı 

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

düğümü metastazı 

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

lenf düğümü metastazı 

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

Uzak Metastaz (M) 

Mx Uzak metastaz değerlendirilemedi 

M0 Uzak metastaz yok 

M1 Uzak metastaz mevcut 
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Evre Grubu                                                                                                                      Histolojik Evre (G) 

Evre 0 Tis N0 M0 Gx

 Evre değerlendirilemedi 

Evre I T1 N0 M0 G1

 Đyi diferansiye 

Evre II T2 N0 M0 G2

 Orta diferansiye 

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

 Az diferansiye 

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

Evre IV-B T0-4 N3 M0 

Evre IV-C T0-4 N0-3 M1  

 

2.1.7. Tedavi 

OSHK’ların başlıca tedavisi primer cerrahi rezeksiyondur. Bunun aksine 

orofarenks, larenks ve hipofarenks tümörleri genellikle organların korunmasını sağlamak 

amacıyla başlangıçta kemoradyoterapiyle tedavi edilirler. Oral kavite konuşma, yutma ve 

çiğneme gibi fonksiyonları nedeniyle ciddi derecede önemlidir. Ablatif onkolojik cerrahi 

rezeksiyon oral fonksiyonu ciddi bir şekilde zorlaştırarak hastanın yaşam kalitesini kötü 

etkileyebilir. Günümüzde yaygın kullanımda olan mikrovasküler serbest doku 

transferleri oral kavitedeki ablatif tümor cerrahisinin fonksiyonel sonuçlarını önemli 

ölçüde geliştirmiştir. Son zamanlarda yapılan birçok hayat kalitesi çalışmalarında, baş-

boyun cerrahisi yapılan hastalarda en önemli fonksiyonel sonuçların konuşma ve 

yutmanın olduğu saptanmıştır (268, 270). Bununla birlikte bütün küratif ablatif 

cerrahinin amacı tümörün tamamen ortadan kaldırılması ve geniş tümörsüz cerrahi 

sınırlar elde etmek olmalıdır (118). 

Klinik ve radyografik olarak No olarak evrelendiren hastalarda gizli boyun 

metastaz riski %15’den fazla ise nodal evrelemeyi saptamak için profilaktik boyun 

diseksiyonu yapılır (215, 268, 269). Aslında 4 mm’den fazla invazyon derinliği olan 

tümörlerde veya T2, T3, T4 evre tümörlerde nodal evreleme için diseksiyon yapılır (229). 

Boyun diseksiyonlarında histolojik olarak negatif bulgular olan hastalarda destekleyici 

tedavi yapılmaz. Konvansiyonel radyoterapi veya yoğunluk ayarlı radyoterapi, gizli 

boyun metastazı veya bir ve daha fazla metastatik lenf nodu varlığında, ileri evre 

tümörlerde veya ekstrakapsüler yayılımın olduğu hastalarda endikedir (118).  
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Küratif primer rezeksiyonun amacı, lokal hastalığın ortadan kaldırılması ve 

boyun lenf nodlarının yeterli düzeyde tedavisidir. Bununla birlikte, OSHK’nın yeterli 

lokal rezeksiyonuna rağmen, %25-48 arasında rekürrens oranları rapor edilmiştir (171, 

189). Rekürrent oral kanser, lokal lenfatiklerin arasında kalan malign hücrelerin varlığına 

ya da genellikle başlangıç tedavisinden 36 ay sonra görülen alan kanserizasyonuna bağlı 

olarak primer bölgede görülme eğilimindedir. Cerrahi ve radyoterapiye bağlı olarak 

ortaya çıkan hipoksi, hücrelerde azalma ve fibrozis gibi durumlar tespiti zorlaştırabilir. 

Bu süreçler lokal rekürrensle sonuçlanabilir. Lokal rekürrensin en önemli sebeplerinden 

bir tanesi de rezeksiyon sınırındaki tümör hücreleridir (252). Slootweg ve ark. (225) 

tümör rezeksiyonu yapılan 394 hastanın rezeksiyon sınırlarını incelemişler ve negatif 

sınırları olan hastalarda pozitif sınırları olan hastalara gore çok daha düşük lokal 

rekürrens insidansı saptamışlardır (%3,9- %21,9). 

Đleri evre oral kanser hastalarında, lokorejyonel kontrol oranlarını iyileştiren, 

cerrahi ve kemoradyoterapinin birlikte uygulandığı çoklu tedavi uygulanır. 

Radyoterapi primer veya destekleyici tedavi olarak uygulanır. Primer radyoterapi 

genellikle, rezeke edilemeyecek tümörlerde ve cerrahiyi kabul etmeyen hastalarda tercih 

edilir. Küratif tedavi için gerekli olan yüksek doz radyasyonun sebep olduğu mukozal ve 

kemik nekrozlarını da kapsayan morbidite nedeniyle erken evre OSHK’larda radyoterapi 

bir primer tedavi metodu değildir. Bununla birlikte, yüksek grad histoloji, yakın veya 

pozitif cerrahi sınır, multpl metastatik lenf nodları, ekstrakapsüler yayılım, perinöral 

invazyon varlığında ve 3 ve 4. evrelerde postoperatif radyoterapi endikedir(158). 

Kemoterapi sıklıkla lokorejyonel rekürrensi veya uzak metastazı olan hastalarda 

uygulanır. Aynı zamanda büyük T4 tümörlerde, tümörü rezeke edilebilir hale getirmek 

için preoperatif olarak radyoterapiyle birlikte uygulanabilir. OSHK için postoperatif 

kemoterapi gelişmeye devam etmektedir. Her iki tedavi yönteminin ayrı ayrı 

etkinliklerine ilaveten bazı kemoterapi ilaçlarının radyasyon etkinliğini arttırıcı 

özellikleri bulunmaktadır (58). Ayrıca Kawashiri ve ark.’nın (124) farelerde yaptıkları 

bir çalışmada kemoterapinin tümörün küçülmesi dışında invazyon ve metastazı 

engellemede etkili olduğu bildirilmiştir.  

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

genetik materyalin hedef hücrelere yerleştirilmesi işlemi olan gen terapisi oral kanserler 

de dahil olmak üzere kanser tedavisine yenilikçi bir yaklaşım sunmaktadır. Faz-I 
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deneyler baş-boyun bölgesi SHK’de gen terapisinin güvenilirliğini saptamıştır. Faz-II 

çalışmalar kemoterapi veya radyoterapi ile birlikte kombine olarak gen terapisinin klinik 

etkinliğini göstermiştir. Gen terapisinin yardımcı tedavi olarak kullanılmasına yönelik 

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

önlenmesinde ve tedavisinde gen terapisinden yararlanılması için güvenli ve etkili 

yaklaşımların saptanması daha ileri araştırmalarla temin edilmelidir (274). 

Kanserlerin büyüme ve yayılımının, kanser kök hücrelerinin küçük alt 

popülasyonları tarafından yönetildiğine dair kanıtlar artmaktadır. Dolayısıyla kanser 

kök hücrelerini yok etmeye yönelik metodların tedavide başarı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Kanser kök hücre kavramının OSHK ile ilişkisinin aydınlatılması için 

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

yapılan araştırmalar devam etmektedir (51).  

2.1.8. Prognoz 

OSHK’lar kötü bir prognoza sahiptir ve primer tümör bölgesinde boyunda 

rekürrens eğilimi vardır. Genel olarak, primer tümörün lokalizasyon ve büyüklüğüne 

bakılmaksızın, az diferansiye tümörleri olan hastalarda, iyi diferansiye tümörleri olan 

hastalara göre boyun metastazı görülme oranı daha yüksektir (Az diferansiye %48,5, iyi 

diferansiye %8,5) (120). Aynı zamanda, az diferansiye tümörlerde, iyi diferansiye 

tümörlere oranla rezeksiyondan sonra yakın veya pozitif cerrahi sınır görülme olasılığı 

daha yüksektir (%25-%4) (120, 178). 

Primer tümör bölgesindeki invazyon derinliği, tümörün histolojik evresi ve 

TNM sınıflaması iyi bilinen prognostik faktörlerdir (120, 178). Tümör büyüklüğü ve 

boyun lenf nodu durumu da hasta sağ kalımını etkileyen diğer iki önemli faktördür 

(214). Bununla birlikte klinik olarak küçük veya saptanamayan bir dizi primer tümör de 

agresif seyir göstererek erken bölgesel metastazlara ve ölüme sebep olabilir. Diğer 

taraftan bazı büyük tümörler yavaş bölgesel ve uzak metastazlara neden olabilirler. 

Genellikle T1 ve T2 lezyonları %10-30 arasında rejyonel metastaz riski gösterirken, T3 

ve T4 lezyonları daha yüksek rejyonel boyun metastaz riskine sahiptir. (164, 214,  268). 

Bir tümörün prognozunu etkileyen en önemli faktörleden biri de teşhis edildiği evredir. 

Erken evrede teşhis edilen tümörlü hastaların sağkalım oranları %80’e yaklaşırken, ileri 

evrede (evre 3 veya 4) teşhis edilenlerin sağkalım oranları ise %21’dir. 
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Oral kanser hastasını iyileştirmek için en iyi zaman başlangıç tedavisidir. Genel 

olarak rekürrens tedavisinde iyi yanıtlar alınamamaktadır. Primer bölgedeki lokal 

rekürrens, rejyonel ve uzak bölgedeki rekürrense göre daha yaygındır ve hastaların % 

20-30’unda gözlenir ve oral kanser hastalarının en yaygın ölüm sebebidir. Rejyonel 

rekürrens ölümlerin %10-15’ini oluşturur (119, 140). Oral kavite kanserleri %45-72 

arasında değişen beş yıllık sağ kalım oranları göstermektedir (39, 80, 112, 115, 120). 

Boyun lenf nodu metastazı varlığı 5 yıllık sağkalım oranını %50 oranında azaltmaktadır 

(214, 216). 

Metastatik birikintilerin lenf düğümü kapsülünden makroskobik veya 

mikroskobik olarak dışarı çıkması olarak tanımlanan ekstrakapsüler yayılım yüksek 

lokorejyonel rekürrens ve uzak metastaz oranlarıyla ilişkili önemli bir prognostik 

faktördür ve sağ kalım oranı düşüktür (156, 228).  

Perinöral invazyonun tümör diferansiyasyonu, lenf düğümü metastazı ve 

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

Beş yıllık sağ kalım oranları perinöral invazyon olan hastalarda daha düşüktür (199).   

2.2. Karsinogenez-Kanserin Moleküler Temeli  

Kanserleşme olayında çevresel faktörlerle birlikte genellikle birden fazla gen rol 

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

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

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

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

kontrol ediliyorsa onların aktivitelerinde meydana gelen anormallikler de neoplastik 

hastalıklara yol açmaktadır (55, 249).  

Kanser oluşum sebepleri arasında protoonkogen olarak isimlendirilen hücre 

bölünmesini (çoğalmasını), farklılaşmasını ve yaşam süresinin kontrolünü düzenleyen 

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

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

iletiminde rol oynayan proteinleri kodlamaktadırlar. Hücrede kritik öneme sahip olan 

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

amplifikasyonları ile aktif kanser genleri olan onkogenlere dönüşmekte ve 

kanserleşmede rol oynamaktadırlar (249). Böylece onkogenler yeni bir işlev veya 

aktivite kazanarak otozomal dominant etki gösterirler. Onkogenlerin kodladıkları 
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proteinlerin aşırı ekspresyonu ya da aktivite artışı kanser hücresinin denetimsiz aşırı 

çoğalmasına neden olur. Bazı onkogen ürünleri de tümör hücresinin farklılaşmasını 

engeller ya da programlı hücre ölümünü değiştirirler (55). 

Tümör gelişiminde rol oynayan ikinci temel mekanizma tümör supressör 

genlerin inaktivasyonudur. Tümör supressör genler tarafından sentezlenen proteinler 

hücredeki önemli effektör proteinlere bağlanarak bunların işlevini engeller. Supressör 

proteinin sentezlenmemesi veya inaktivasyonu bağlandığı proteinin serbest kalarak 

aktivitesini sürdürmesiyle sonuçlanır. Dolayısıyla hücre çoğalmasını ve tümör 

gelişimini baskılayıcı yönde etki eden tümör supressör genlerde oluşan hasar veya 

delesyonlar nedeniyle genin işlevini yitirmesi sonucunda hücre bölünmesinde 

oynadıkları negatif rol ortadan kalkmakta ve tümör hücrelerinin anormal çoğalması  

meydana gelmektedir. Tümör supressör genler otozomal resessif özellik gösterirler (55, 

249). 

DNA onarım genleri kanser oluşumunda rol oynayan üçüncü ve en yeni gen 

sınıfını oluşturmaktadır. Genomda oluşan hasarın onarımından sorumlu olan bu 

genlerde meydana gelen “germline” mutasyonlar diğer genlerde mutasyonlara yatkınlığı 

doğurmakta ve gerek onkogenler gerekse tümör supressör genlerdeki mutasyon 

insidansını arttırmaktadırlar. Ailesel kanserlere sebep olduğuna inanılan bu mekanizma 

mutator fenotip olarak adlandırılmaktadır. DNA onarım genlerinde ortaya çıkan 

mutasyonlar giderilmeden biriktiğinden hücre karsinogenez yolunda ilerlemeye başlar. 

Onarım genlerine bağlı kusurlardan kaynaklanan tümörlerde genin iki kopyasının da 

ortadan kalktığı (heterozigotluk kaybı) gözlenir (55, 249).  

Onkogen ve tümör supressör genlerde gerçekleşen bozuklukların tanımlanması 

kanser tanısında ve hastaların izlenmesinde moleküler yöntemlerden yararlanma olanağı 

vermiş ve yeni tedavi yaklaşımlarının gündeme gelmesini sağlamıştır. Bu konuda 

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

düşünülmektedir (55).  

2.3. Kanser Ve Oksidan Sistem Đlişkisi 

2.3.1. Serbest Radikaller Ve  Antioksidan Sistemler 

Yirminci yüzyılın başında depolanan yağların bozulma sebepleri araştırılırken 

serbest radikal adı verilen bileşiklerin varlığı saptanmıştır (44). En dış yörüngede 
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eşlenmemiş bir elektronu bulunan molekül ya da molekül gruplarına “radikal” adı 

verilmektedir (52). Serbest radikaller pozitif yüklü, negatif yüklü ya da nötral 

olabilirler. Biyolojik sistemlerde en fazla elektron transferi ile oluşurlar. Đnsan 

vücudundaki bütün hücrelere hiçbir zorlukla karşılaşmadan girerler (4). Son derece 

reaktif bir yapıya sahip olan serbest radikaller, eşlenmemiş elektronlarını eşlemek için 

diğer moleküller ile hızla reaksiyona girerek daha kararlı yapıları oluştururlar (201). Bu 

bileşikler organizmada normal metabolik yolların işleyişi sırasında oluştuğu gibi, çeşitli 

dış etkenlerin etkisiyle de meydana gelebilmektedirler. 

Organizmada oluşan radikallerin büyük çoğunluğu oksijen türevi serbest 

radikallerdir (37). Serbest radikal tanımına göre moleküler oksijen (O2), bir biradikal 

(diradikal) olarak değerlendirilir. Biradikal oksijen, radikal olmayan maddelerle yavaş 

reaksiyona girdiği halde diğer serbest radikallerle kolayca reaksiyona girer. Organizmada 

geçiş metallerini (Fe2+ ve Cu+ gibi metaller) içeren enzimler vasıtasıyla moleküler oksijene 

tek elektronların transferi ile oksidasyon reaksiyonları meydana gelir (114). Moleküler 

oksijen, biradikal doğasının bir sonucu olarak yüksek derecede reaktif oksijen türleri (ROT) 

oluşturma eğilimindedir. Hücrede normal metabolik yollardaki enzimatik reaksiyonlarda 

enzimlerin aktif yerinde ara ürünler olarak devamlı şekilde serbest radikaller oluşabilir. 

Bazen bu serbest radikal ara ürünler, enzimlerin aktif yerinden sızarlar, moleküler oksijenle 

kazara etkileşirler ve sonuçta ROT oluşur. ROT; superoksit (O2
-), hidroksil (OH.), 

hidroperoksil (HO2
.) gibi oksijen merkezli serbest radikallerdir. Nitrik oksit (NO) ve 

nitrojen dioksit (NO2
.) ise nitrojen serbest radikalleridir (reaktif nitrojen türleri; RNT). 

Ayrıca hidrojen peroksit (H2O2), hipokloröz asit (HOCl), hipobromöz asit (HOBr) ve 

peroksinitrit (ONOO-) gibi diğer non radikal reaktif ürünler de hücredeki serbest veya 

proteine bağlı taşıyıcı metaller tarafından serbest radikallere dönüşebilirler (68).   

Serbest radikaller, kararsız ve çok reaktif moleküllerdir ve biyolojik olaylarda 

oldukça önemli görevleri vardır. Örneğin oksijen radikalleri hücre içi sinyal iletimi, gen 

transkripsiyonu gibi önemli biyolojik olaylarda rol oynarlar. Nitrik oksit (NO) de sinyal 

iletiminde görev alan çok önemli bir radikaldir ve vücutta hemen hemen tüm hücresel ve 

organ fonksiyonlarında rol alır. Ancak serbest radikaller, oksidanlar ve diğer reaktif ürünler 

gibi biyomoleküllerin  (protein, amino asit, lipit, DNA) oksidasyonuna neden olurlar ki bu 

da hücrelerin hasarlanmasına ve ölümüne neden olur. Serbest radikallerin sitotoksik 

etkileri, memeli hücrelerinde pek çok kronik hastalığın patogenezisinde önemlidir. Ancak 
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serbest radikaller aynı zamanda immun sistemde makrofajların aktive olarak patojenlerin 

uzaklaştırılmasını sağlarlar. Dolayısıyla serbest radikaller fizyolojik seviyede biyolojik 

olarak çok önemli görevler üstlenirken, patolojik düzeylerde ise son derece zararlı ve 

sitotoksik aktivite gösterebilirler (68). 

Her  ne  kadar  serbest  radikal  reaksiyonları,  bağışıklık sistemi hücrelerinden 

nötrofil, makrofaj gibi hücrelerin savunma mekanizması  için gerekli olsa da,  serbest  

radikallerin fazla üretimi doku hasarı ve hücre ölümü ile sonuçlanmaktadır (90). Serbest 

radikaller hücrelerin lipid, protein, DNA, karbohidratlar gibi tüm önemli bileşiklerine etki 

ederler ve de yapılarının bozulmalarına neden olurlar. Biyolojik sistemlerdeki reaktif 

oksijen  türleri (ROT), süperoksit anyonu (O2.-), hidroksil radikali (OH.), nitrik oksit (NO.), 

peroksil  radikali  (ROO.),  ve  radikal  olmayan  hidrojen peroksit (H2O2) gibi serbest 

radikaller oksidatif stresin en önemli nedenlerinden birini oluştururlar (15).  

Oksijen insan yaşamı için çok önemli bir molekül olmasına karşın, normal 

metabolizma sırasında üretilen bazı reaktif oksijen türleri vücuda yoğun bir zarar verme 

potansiyeline sahiptir (60). Çoğunu serbest radikallerin oluşturduğu reaktif oksijen türleri 

normal oksijen molekülüyle karşılaştırıldığında, kimyasal reaktivitesi daha yüksek olan 

oksijen formlarıdır (169). Serbest radikaller, dış atomik orbitallerinde bir veya daha fazla 

çift oluşturmamış elektron içeren yüksek enerjili, stabil olmayan bileşiklerdir. Bu 

çiftlenmemiş elektron serbest radikallere büyük bir reaktiflik kazandırarak protein, lipid, 

DNA ve nükleotid koenzimler gibi birçok biyolojik materyale zarar vermelerine neden 

olmaktadır. Bu zararın yaşlanmayı teşvik ettiği ve ayrıca kalp-damar hastalıkları, çeşitli 

kanser türleri, katarakt, bağışıklık sisteminde zayıflama, sinir sistemi dejeneratif hastalıkları 

gibi birçok hastalığa sebep olduğuna dair bilgiler bulunmaktadır (60).  

Yapılan çalışmalarda, normal hücreler ile karşılaştırıldığında, reaktif oksijen 

türlerinin ve buna bağlı olarak oksidatif stresin kanser hücrelerinde arttığı saptanmıştır 

(190). Özellikle kanserin ileri evrelerinde oksidatif stresin daha da arttığı ve oksidatif 

stresle birlikte meydana gelen değişikliklerin tümör gelişimi süresince mutasyonların da 

artmasına neden olduğu gözlenmiştir. Ancak oksidatif DNA hasarının mutasyon meydana 

getirebilmesi için hücrenin DNA onarım kapasitesini aşması ve yeterince yüksek sıklıkta 

oluşması gerekmektedir (179). 
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Vücutta üretim yerleri:  

Đnsan vücudunda serbest radikallerin fizyolojik koşullarda oluşturulduğu birçok 

mekanizma ve metabolik yol vardır. Bunlar kısaca özetlenecek olursa;  

1) Mitokondrial elektron transport zinciri: Normal elektron akışı esnasında en son oluşan 

ürün sudur.  

O2 + 4H+ + 4e-                           2H2O  

Halbuki elektronların elektron transport zincirinden kaçıp moleküler oksijenle direkt olarak 

reaksiyona girmesi süperoksit radikalini oluşturur.  

O2 + e-                      O2
- 

Mitokondriyal solunum zincirinde akan elektronların yaklaşık olarak %1-2’si bu  şekilde 

toksik bir ürünü oluşturmak üzere sızıntıya uğrar. Süperoksit radikallerinin üretimi ve 

salınımı iç mitokondri membranından sitozolik tarafa doğru olur. Bununla beraber, mangan 

süperoksit dismutaz (MnSOD) aktivitesinin oldukça yüksek olmasına bağlı olarak 

mitokondrideki süperoksit düzeyi denge halinde tutulur ve yalnızca hidrojen peroksit, 

mitokondri membranını geçerek sitoplazmaya ulaşabilir. 

2) Mikrozomal elektron transport zinciri: Endoplazmik retikulumda özellikle 

ksenobiyotiklerin metabolizmaları esnasında ve diğer endojen maddelerin metabolizması 

esnasında yan ürün olarak serbest radikaller üretilir. Burada elektronların kaçak yaptığı en 

önemli yapı NADPH sitokrom P450 redüktaz enzimidir.  

3) Karışık fonksiyonlu oksidazlar: Amino asit oksidaz, sitokrom oksidaz, monoamin 

oksidazlar, ksantin oksidaz en önemlileridir. Bunlardan özellikle ksantin oksidaz pürin 

katabolizmasının en son iki reaksiyonunu katalizleyen enzim olarak bazı özel durumlarda 

fazla miktarda O2
.-

 üretir.  

4) Solunum patlaması: Nötrofiller fagositoz esnasında, membran ve sitoplazmalarında 

bulundurdukları NADPH oksidaz ve myeloperoksidaz enzimleri ile hem serbest oksijen 

radikalleri hem de aşırı okside edici HOCl gibi ajanları üreterek karşılaştıkları virüs, 

bakteri, mantar gibi ajan patojenleri yok ederler. Bu işlemler esnasında hem ana hem de ara 

ürün olarak çok fazla miktarda ROT oluşur. 

5) Prostoglandinlerin sentezi: Prostaglandinlerin sentez edildiği lipooksijenaz ve 

siklooksijenaz ana metabolik yollarında farklı basamaklarda ROT üretilir.  
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Bunların dışında ayrıca bazı küçük moleküllerin oto-oksidasyonu (tiyoller, 

katekolaminler, hidrokinonlar, flavinler, antibiyotikler gibi) ROT oluşumuna katkıda 

bulunmaktadır. Son olarak kişilerin maruz kaldığı bazı eksojen ajanlar da vücutta ROT 

oluşumuna sebep olmaktadır. Bunlar (stres, radyasyon, antineoplastik ajanlar, 

ksenobiyotikler, bağışıklık yapan bazı maddeler, hiperoksi, pestisitler, aromatik 

hidrokarbonlar, anastezik maddeler, sigara dumanı vb.) serbest radikallerin eksojen 

kaynakları olarak da adlandırılmaktadır (183). 

Tablo 2-2: Serbest Radikal Oluşumuna Neden Olan Kaynaklar (34) 

Eksojen Kaynaklar Endojen Kaynaklar 

Antibiyotikler 

Anestezikler 

Sigara dumanı 

Đskemi 

Hipoksi 

Đnflamasyon 

Antineoplastik ajanlar 

Hava kirliliği 

Radyasyon 

Alkol ve uyuşturucular 

Mitokondrial taşınma 

Mikrozomal sistem 

Plazma zarları 

Fagositoz olayı 

Peroksizomlar 

Çeşitli sitozolik enzimler 

 

Mitokondri, içindeki antioksidan sistemlerin çokluğuna rağmen, ROT’nin 

hücredeki en önemli kaynağıdır. Oksidatif fosforilasyon boyunca, elektronlar solunum 

zincirinde taşınırken, transport sisteminin dışına çıkabilir ve elektronlara yüksek afinitesi 

olan oksijen ile reaksiyona girerek süperoksit radikali meydana gelebilir. Oluşan süperoksit 

(spontan olarak  ya da süperoksit dismutaz yardımıyla) hidrojenperoksite dönüşür (250). 

Hidrojen peroksit bir serbest radikal olmamasına rağmen reaktif oksijen türleri kapsamına 

girer ve serbest radikal biyokimyasında önemli rol oynar.   
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Bununla beraber, serbest radikallerin zararlı etkilerini engellemek üzere organizma, 

antioksidan savunma sistemleri veya kısaca antioksidanlar olarak adlandırılan çeşitli 

savunma mekanizmaları geliştirmiştir (275). Organizmada serbest radikallerin oluşum hızı 

ile bunların ortadan kaldırılma hızı oksidatif denge olarak adlandırılan bir denge 

içerisindedir. Oksidatif denge sağlandığı sürece organizma serbest radikallerden 

etkilenmemektedir. Bu denge serbest radikallerin  oluşum  hızında  artma ya da ortadan 

kaldırılma hızında düşme gibi nedenlerle bozulduğunda oksidatif stres ortaya çıkar ve 

serbest radikaller hücrelerin lipid, protein, karbonhidrat ve DNA gibi tüm önemli 

bileşiklerine etki ederek yapılarının bozulmalarına ve doku hasarına yol açarlar (6). 

Tablo 2-3: Oksidan Kaynakları ve Antioksidan Savunma Sistemleri (60) 

Oksidan Antioksidan savunma 

Sigara dumanı 

Egzersiz 

Çevre kirleticiler 

Ateşli hastalıklar 

Radyasyon 

Çoklu doymamış yağ asitleri ile zengin bir 

Diyet 

Đskemi 

Karsinojenler 

Süperoksit dismutaz 

Katalaz 

Glutatiyon peroksidaz 

Glutatiyon 

Ubikinon 

Selenyum 

Ürik asit 

E vitamini 

C vitamini 

β- karoten ve diğer karotenoidler 

Antioksidan moleküller endojen ve eksojen kaynaklı yapılar olup, oluşan oksidan 

moleküllerin neden olduğu hasarı hem hücre içi hem de hücre dışı savunma ile etkisiz hale 

getirilirler. Hücre dışı savunma, albümin, bilirubin, transferrin, seruloplazmin, ürik asit 

gibi çeşitli molekülleri içermektedir. Hücre içi serbest radikal toplayıcı enzimler asıl 

antioksidan savunmayı sağlamaktadır. Bu enzimler süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon 

S-transferaz, glutatyon peroksidaz, glutatyon redüktaz, katalaz ve sitokrom oksidazdır. 

Bakır, çinko ve selenyum gibi eser elementler ise bu enzimlerin fonksiyonları için 

gereklidir (89). 
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2.3.2. MnSOD 

Antioksidan savunma enzimlerinin başında yer alan süperoksid dismutaz (SOD) 

serbest radikallerden gelen zarara karşı koruyucu hücrelerde kritik bir rol oynar (284). 

Süperoksid dismutaz enzimi (SOD), süperoksid radikalinin temizlenmesinde de görev 

yapmaktadır. Süperoksit dismutaz, süperoksit radikalini hidrojen peroksit ve moleküler 

oksijene çeviren reaksiyonu katalizleyen bir metalloenzimdir.        

           SOD  

           2 O2
- + 2 H+                         H2 O2 + O2 

Bu enzimin katalizlediği reaksiyon “oksidatif strese karşı ilk savunma” olarak 

bilinmektedir. Çünkü süperoksit, zincirleme radikal reaksiyonlarının güçlü bir 

başlatıcısıdır. Bu sistem sayesinde hücresel kompartmanlardaki O2
-. düzeyleri kontrol 

altında tutulur.  

SOD’un üç formu bulunmaktadır; intrasellüler SOD (Cu/ZnSOD), ekstrasellüler 

SOD (ECSOD) ve mitokondrial SOD (MnSOD) (284).                                  

Manganez süperoksit dismutaz (MnSOD, SOD2, EC 1.15.1.1) mitokondride 

süperoksit radikalini uzaklaştırdığı bilinen tek enzimdir ve dolayısıyla oksidatif strese 

karşı koruyucu rolü çok önemlidir. MnSOD, aerobik hayatın devamı için vazgeçilmez 

olduğu kanıtlanmış tek SOD formudur ve yoksunluğu mitokondriyal süperoksit 

seviyesinin artmasına ve oksidatif strese neden olur. MnSOD ekspresyonu oksidatif 

stres, hipoksi, tümör nekrozis faktör α (TNF α), interlökin-1 (IL-1) ve lipopolisakkarit 

tarafından indüklenir (2).   

Mitokondride bulunmasına rağmen nükleustaki bir gen tarafından kodlanan 

MnSOD proteininin translansyonundan sonra, mitokondri içerisine girmesi gereklidir. 

Çünkü sadece mitokondriye giren MnSOD enzim aktivitesine sahiptir. Bu süreçte 222 

amino asitten oluşan MnSOD prekürsörü, 24 amino asitlik N-terminal mitokondriyal 

sinyal sekans (MSS) adı verilen bir kısım tarafından mitokondriye yönlendirilir (20, 

266). Ancak α-heliks yapısındaki MSS, mitokondriye kolay girebilir. MnSOD 

genindeki polimorfizm MSS’ın bu yapısını değiştirerek, enzimin miktarını ve 

aktivitesini azaltır, bu da kanser oluşumu olasılığını arttırabilir. 

MnSOD geninde çeşitli mutasyonlar saptanmıştır. MnSOD genindeki tek nokta 

polimorfizmi  (C   T) 16. kodonda 9. pozisyonda  aminoasit değişimine (Ala      Val)  
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neden olur. Bu polimorfizm (Ala-9Val) MnSOD enziminin mitokondrideki işlevini 

etkileyebilmektedir. Bu değişim proteinin ikincil yapısını α-sarmal yapıdan β-plaka  

şekline dönüştürebilir ve mitokondri iç membranındaki reseptörün bu protein ile daha az 

etkileşime girmesine, mitokondriye transportunun yavaşlamasına neden olabilir (9, 57, 

61, 72). MnSOD Val alleli, Ala varyantına göre %30-40 daha düşük aktiviteye sahiptir, 

bundan dolayıdır ki artan oksidatif strese neden olabilir. Bilindiği gibi hücrelerin sentez 

ettiği enerjinin büyük bir kısmı hücre membranlarının bütünlüğünün korunması ve 

içeriye ve dışarıya yapılacak madde transferlerinin gerçekleştirilmesi için 

harcanmaktadır. MnSOD enziminin daha az efektif çalışması sonucunda dolaylı olarak 

ROT’nin artması ile membranlarda lipid peroksidasyonu zincir reaksiyonları şeklinde 

başlar ve membran fonksiyonlarını bozacak şekilde ilerleyebilir. Membranlarda lokalize 

olan birçok yapısal ve fonksiyonel protein bu olaylar zincirinden etkilenir. Özellikle 

taşıma ve pompa görevi yapan proteinler, lipid peroksidasyonuna bağlı değişikliklerden 

etkilenerek üç boyutlu değişime uğrarlar. Ayrıca üç boyutlu yapısı değişen membran 

enzimlerinin aktivitesi de bu değişikliklerden etkilenir. Bütün bu değişiklikler, membran 

fonksiyonlarının büyük ölçüde bozulması anlamını taşır. Yapılan bazı çalışmalar bu 

polimorfizmin enzimin hücresel işlevini ve mitokondri içine transportunu etkilediğini 

savunmaktadır. Bunun sonucunda da mitokondri süperoksit radikallerine karşı en güçlü 

savunma mekanizmasını kaybederek protein oksidasyonlarına ve DNA mutasyonlarına 

açık hale gelecektir. Mitokondriyal DNA’da oluşan mutasyonların tümör gelişiminde 

önemli olabileceği çeşitli çalışmalarla gösterilmiş, özellikle meme, prostat, mesane ve 

deri kanseri ile ilişkilendirilmiştir. (7, 91, 121) 

MnSOD, çeşitli karsinojen maddeler ve serbest radikallerin metabolizmasında 

önemli bir yere sahip olduğundan dolayı, bu enzimi kodlayan gen üzerindeki 

polimorfizmlerin çeşitli kanserlerin ve hastalıkların gelişiminde etkin rol oynayabileceği 

bulunmuştur (74, 98, 161, 220).  

Mitokondrideki süperoksit radikaline etki eden tek enzim MnSOD olduğundan, 

hücre korunmasında tüm SOD’lar içinde en önemli yeri alır. MnSOD, organizmadaki 

tüm SOD aktivitesinin sadece %10-15’ini oluşturduğu halde (139), doğuştan MnSOD 

eksikliği olan fareler, 5-10 gün içinde ölürken (138, 142), CuZnSOD (200) ve ECSOD 

(41) eksikliği olan fareler yaşayabilirler. 
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MnSOD aktivitesinin kanserde değişiklik gösterdiği bildirilmiştir (176). Düşük 

MnSOD aktivitesi 15 değişik tümör tipinde görülmüştür (175). MnSOD’ın yüksek 

seviyede (overexpression) olması, meme kanseri, prostat kanseri (62) ve insan glioma 

hücrelerinde (287) tümör oluşumuna engel olmaktadır. Bunun sonucu olarak 

MnSOD’ın birçok tümör oluşumunda baskılayıcı (süpresor) olduğu tahmin edilmektedir 

(142, 174). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Örneklerin Seçimi ve Tanımı 

            Đstanbul Üniversitesi Đstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurulu’nun 26/12/2007 tarihli 

ve 12 sayılı toplantısında onaylanan tez çalışmasına oral skuamöz hücreli karsinoma 

hastaları ve herhangi bir kanser hikayesi bulunmayan kontrol grubu bireyleri dahil 

edilmiş, gönüllü bilgilendirme ve onay formları imzalatılmıştır. 

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

Cerrahisi Anabilim Dalı ve Đstanbul Üniversitesi Kulak-Burun-Boğaz Anabilim 

Dalı’nda takip edilen 37-80 yaş aralığındaki 34 erkek ve 17 kadın olmak üzere toplam 

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

tedavileri için başvuran 39-76 yaş aralığındaki 25 erkek ve 25 kadın olmak üzere toplam 

50 bireyden oluşmaktadır.  

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

mekanik travma gibi genel anamnez bilgilerinin yanı sıra OSHK hastalarının 

histopatolojik bilgileri hasta takip formuna kaydedilmiştir. OSHK hastaları ayrıca hem 

anatomik lokalizasyonları hem de TNM evreleme sistemi esas alınarak 

sınıflandırılmıştır. 

3.2. Kimyasal Maddeler 

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

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

Borik asit (Sigma B-6768), Brom fenol mavisi (Sigma B-6896), DNA marker (50-100 

bp DNA size marker; MBI Fermentas), dNTP seti (MBI Fermentas), EDTA (dihidrat) 

(Merck K-90602121), Etanol (%99 Tekel), Etidyum bromür (Sigma E-8751), 

Hidroklorik asit (% 37 Merck K-13190114), Potasyum bikarbonat (Merck K-

126223552), Potasyum hidroksit (Sigma P-1767), Potasyumdihidrojenfosfat (Merck A-

741071), Primer dizileri (MBI Fermentas), Proteinaz K (Merck), Restriksiyon enzimi, 

Sodyum dodesil (lauryl) sulfat (Sigma L-5750), Sodyum hidroksit (Merck C-754962), 

Sodyum klorür (Carlo Erba 368257), Sodyumbisülfit (Sigma S-9631), Taq polimeraz 

(Invitrogen), Trizma baz (Sigma T-1503), Xylene cyanol (Sigma X-4126), Xylene 

orange (Sigma X-0127). 
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3.2.1. Kullanılan Primerler 

MnSOD Ala-9Val polimorfizmi tayini için kullanılan primer dizileri: 5’-ACC 

AGC AGG CAG CTG GC GCC GG-3 ’; 5’- GCG TTG ATG TGA GGT TCC AG -3’. 

3.3. Cihazlar 

            Elektroforez için güç kaynağı (Titan plus Helena Laboratories), Elektroforez 

Sistemi (LKB 2012 maxiphor electrophoresis), Falkon santrifüj (Hettich), Hassas terazi 

(Mettler), Isıtıcılı manyetik karıştırıcı (Elektromag), Mikrodalga fırın (Philco), 

Mikrosantrifüj (VWR), PCR aleti (Applied Biosystems), pH metre (Hanna), Pipet 

takımı (Eppendorf), Polaroid kamera (Kodak), Spektrofotometre (Shimadzu UV-1208), 

Su banyosu (Elektromag), UV transilluminator (Stratagene UV/White light 

Transilluminator), Vorteks, ELISA okuyucu (Medispec ESR 200) 

3.4. Çözeltiler 

3.4.1. DNA Đzolasyonunda Kullanılan Çözeltiler 

3.4.1.1. Eritrosit Parçalama Tamponu 

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

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

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

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

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

sonra +4ºC'de saklanmıştır. 

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

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

ml ddH2O eklendikten sonra manyetik karıştırıcı yardımıyla çözündürüldü ve pH'sı 

sodyum hidroksid çözeltisi ile 8,0'e ayarlanarak ddH2O ile 1 litreye tamamlandı. Çözelti 

120ºC'de 15 dakika otoklavlanarak sterilize edildi. 

3.4.1.3. 4 Molar Sodyum Klorür (NaCl) 

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

ilave edildikten sonra manyetik karıştırıcı yardımıyla iyice çözündürüldü. Balon jojeye 

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

sterilize edildi. 



 40

3.4.1.4. Lökositleri Parçalama Tamponu 

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

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

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

3.4.1.5. 1 Molar Tris tamponu (stok) 

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

hidroklorik asit ile yaklaşık 800 mililitre ddH2O eklenerek manyetik karıştırıcı 

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

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

kullanılmıştır. 

3.4.1.6. 9,5 Molar Amonyum asetat 

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

ddH2O eklenerek manyetik karıştırıcıda çözündürüldü. Balon jojeye aktarıldı ve ddH2O 

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

+4ºC'de saklandı. 

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

            10 gr sodyum dodesil sülfat tartıldı. SDS tozlarını kaldırmamaya dikkat ederek 

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

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

edildi ve oda ısısında saklandı. 

3.4.1.8.3.4.1.8.3.4.1.8.3.4.1.8. Proteinaz K (20 mg/ml)    
20 miligram proteinaz K tartılarak steril bir gode içinde steril ddH2O ile 1 

militreye tamamlandı. -20ºC’de saklandı. 

3.4.2. Agaroz Jel Elektroforezi’nde Kullanılan Çözeltiler 

3.4.2.1. Etidyum Bromür(10 mg/ml) 

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

3.4.2.2. Agaroz Jel Yükleme Tamponu (5x) 

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

asetat, 1 mililitre 1 molarlık Tris (pH 8,0), 200 miligram Brom fenol mavisi, 200 
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miligram Xylen cyanol tartılarak steril ddH2O ile 100 mililitreye tamamlandı. Oda 

ısısında saklandı. 

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

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

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

edilerek manyetik karıştırıcıda çözündürüldü. Balon jojeye aktarılarak 1 litreye 

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

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

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

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

karıştırıcıda çözündürüldü. Çözelti balon jojeye aktarılarak 1 litreye tamamlandı ve 

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

saklandı. 

3.5. Yöntem 

3.5.1. Kan Örneklerinin Alınması 

MnSOD gen polimorfizminin tayini amacıyla steril EDTA’lı tüplere alınan 

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

ısısında saklanmıştır. Serum MnSOD düzeyini tayin etmek için steril kuru tüplere alınan 

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

ayrılmıştır. Serum örnekleri analizleri yapılana kadar -20 oC’de saklanmıştır. 

3.5.2. DNA Đzolasyonu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ml örnek başına 0,37 ml 9,5 M ‘lık amonyum asetat çözeltisi eklendikten sonra yavaşça 
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karıştırıldı ve 3000 rpm’de 25 dakika santrifüj edilerek proteinler çöktürüldü. Santrifüj 

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

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

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

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

çözündürüldü. DNA örnekleri +4ºC’de muhafaza edildi. 

3.5.3. DNA Saflık Tayini 

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

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

çözeltisi ile spektrofotometre sıfırlanarak ölçüldü.  

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

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

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

3.5.4. DNA Konsantrasyonlarının Hesaplanması 

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

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

DNA Konsantrasyonu (ng/µl ): Sulandırma katsayısı (100) x A260 x 50.   

3.5.5. MnSOD Ala-9Val Genotiplemesi 

MnSOD Ala-9Val polimorfizmi tayini için kullanılan primer dizileri: 5’-ACC 

AGC AGG CAG CTG GC GCC GG-3’; 5’- GCG TTG ATG TGA GGT TCC AG -3’. 

PCR tekniği ile MnSOD Ala-9Val saptanması için 50-100ng’lık genomik DNA 

örnekleri 1x buffer, 3 mM MgCl2, 0.2 mM  dNTP, 0.2 µM primer and Taq polimeraz 

(MBI Fermentas) dan oluşan 25ul’lik karışım halinde hazırlanmıştır. Karışım 95˚C da 5 

dakika başlangıç denatürasyonu, 95˚C da 1 dakika, 61˚C da 1 dakika, 72˚C da 2 dakika 

ve 72˚C da 7 dakika olmak üzere 35 döngüden oluşan bir amplifikasyona tabi 

tutulmuştur. 107 bp uzunluğundaki PCR ürünleri Pdil restriksiyon enzimi ile kesilerek 

%3 lük agaroz jel elektroforezine tabi tutulmuştur. Genotipler Val/Val (107 bp), 

Val/Ala (107, 89, 18 bp) ve Ala/Ala (89, 18 bp) olarak değerlendirilmiştir (şekil 3-1). 
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             Şekil 3-1: MnSOD Ala-9Val polimorfizmine ait genotiplerin %3'lük agaroz jelde 
gösterilmesi 

3.5.6. Serumda MnSOD Tayini 

Serum MnSOD tayini için 100cc’lik kuru tüplere alınan kan örneklerinden 

santrifügasyon yolu ile serum elde edilmiş ve düzey tayini yapılana kadar -200C de 

saklanan örnekler ELISA tekniği ile kullanılarak çalışılmıştır. 

Serum düzey tayinlerinde kullanılan ELISA kiti AbFrontier firmasına aittir. 

Kullanılan standart solüsyonlar 0, 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600 pg/ml olacak şekilde 

hazırlanmıştır. Đşlem aşamaları aşağıdaki şekilde yapılmıştır: 

a) Çalışma öncesi tüm ayıraçlar ve örnekler oda sıcaklığına getirilip 

vortekslenmiştir 

b) ELISA için kullanılacak olan kitin mikrotitre kuyucuklarına 300 µl inkübasyon 

buffer’ eklenmiş ve 5 dk. oda ısısında bekletilmiştir. 

c) Mikrotitre 2 defa yıkandıktan sonra kuyucuklarına 100 µl standart ve örnekler 

eklenerek 2 saat oda ısısında inkübe edilmiştir. 

d) Kuyucuklar 3 kere yıkama işleminden geçtikten sonra 100 µl sekonder antikor 

eklenmiş ve 1 saat oda ısısında bekletilmiştir. 

e) Kuyucuklar 3 kere yıkama işleminden geçtikten sonra her bir kuyucuğa 100 µl 

Streptavidin-HRP çalışma solusyonu eklenerek 30 dakika sıcaklığında 

bekletilmiş ve 3 kez yıkanmıştır. 

f) Her bir kuyucuk içerisindeki sıvılar aspire edilip 100 µl substrat ile 5-10 dakika 

inkübe edilmiştir 

g) Kuyucukların üzerine 100 µl stop solüsyonu eklenip, iyice karıştırılmıştır 

h) Referans olarak 450 nm dalga boyunda ELISA okuyucusunda okuma 

yapılmıştır. 

107 bp Valin  

89, 18 bp Alanin 
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3.5.7. Sonuçların Değerlendirilmesinde Kullanılan Đstatistiksel Yöntemler 

            Bu çalışmanın istatiksel analizinde SPSS 11.0 paket programı kullanılarak 

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

görülme sıklığının gruplar arası farklılıklarının değerlendirilmesinde Ki kare ve Fisher 

testi kullanılmıştır. Genotip ve allellerin aktivite üzerindeki etkilerinin belirlenmesi için 

Student’s t ve Annova testleri kullanılmıştır.  
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4. BULGULAR 

Çalışmamıza katılan oral skuamöz hücreli karsinoma (OSHK) hastalarından ve 

herhangi bir kanser hikayesi bulunmayan kontrol grubu bireylerinden alınan periferik 

kan örneklerinde MnSOD Ala-9Val polimorfizmi ve serum düzeyleri incelenmiştir.   

Çalışmamıza dahil edilen 51 OSHK olgusunun 17’si (%33,3) kadın, 34’ü 

(%66,7) erkek olup ortalama yaş 59,22±11,71; 50 kontrol grubu olgusunun ise 25’i 

(%50,0) kadın, 25’i (%50,0) erkek olup ortalama yaş 57,70±8,25 olarak hesaplanmıştır. 

Hasta ve kontrol grupları yaş bakımından karşılaştırıldığında anlamlı fark 

gözlenmemiştir (p>0.05). OSHK olgularının 48’si (% 94,1) 40 yaşın üzerindedir. 

Çalışmamızda, hasta grubunda sigara kullanımının kontrol grubuna göre 

istatistiksel anlamlılık sınırında arttığı gözlenirken (p:0,059), alkol kullanımı açısından 

gruplar karşılaştırıldığında kontrol grubunda alkol tüketiminin olmadığı saptanmıştır 

(p<0,0001) (Tablo 4-1). 

 

Tablo 4-1: Çalışma gruplarında sigara ve alkol kullanım oranları 

 HASTA(n:51) KONTROL(n:50) 

Sigara Đçimi (n/%) 33 (% 64) 23(% 46) 

Alkol Kullanımı (n/%) 16 (% 31) 0 (% 0) 
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Hasta ve kontrol grupları sigara içiciliği bakımından kümülatif doz miktarlarına 

göre karşılaştırıldığında her üç dozda da hastalık gelişme riski anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur (Tablo 4-2). 

 

Tablo 4-2: Hasta ve kontrol gruplarının sigara içiciliği bakımından kümülatif doz 
miktarlarına göre dağılımı 

Kümülatif 
Doz 

(paket x yıl) 

Hasta Kontrol OR(%CI) P 

<20 22(%43,1) 37(%74) 3.752 0.002 

≥≥≥≥20   29(%56,9)* 13(%26) 

<30 27(%52,9) 39(%78) 3.152 0.008 

≥≥≥≥30    24(%47,1)** 11(%22) 

<40 33 (%64,7)     45 (%90,0) 4.909 0.002 

≥≥≥≥40     18(%35.3)*** 5(%10) 

 

 Hasta ve kontrol grupları beslenme alışkanlıklarına göre karşılaştırıldığında 

(Tablo4-3) istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir. 

 
Tablo 4-3: Hasta ve kontrol gruplarının beslenme alışkanlıkları 

    Hasta Kontrol 

Sebze – Meyve Ağırlıklı Beslenme  10(%19,6) 16 (%32) 

Kırmızı et ağırlıklı beslenme 6 (%11.8) 7 (%14) 

Her besin grubundan eşit oranda 

beslenme 

26 (%51) 27(%54) 

Fast Food ağırlıklı beslenme 9(%17.6) 0(%0) 
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Hasta ve kontrol gruplarının ağız bakımı alışkanlıkları karşılaştırıldığında (Tablo 

4-4) günde en az bir kez diş fırçalama alışkanlığının mevcut olması kontrol grubunda 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p:0,003, χ2:8,745, OR:0,289, 

%95Cl: 0,125-0,668). 

 

Tablo 4-4: Hasta ve kontrol gruplarının ağız bakımı alışkanlıkları 

 Hasta Kontrol 

Düzenli diş fırçalama 

alışkanlığı yok 

28 (%54.9) 13 (%26) 

≥≥≥≥ 1 kez / gün diş fırçalama 23(%45.1) 37 (%74) 

 

Hasta ve kontrol grupları oral kavitede mekanik travma varlığı açısından 

karşılaştırıldığında (Tablo 4-5) istatistiksel bir anlamlılık gözlenmemiştir (p>0.005).  

 

Tablo 4-5: Hasta ve kontrol gruplarının mekanik travma varlığı açısından 
karşılaştırılması 

 Hasta Kontrol 

Mekanik travma yok 39 (% 76,5) 41 (% 82)  

Mekanik travma var 12 (% 23,5) 9 (% 18) 

 

Hasta grubunda ailede kanser görülme sıklığı kontrol grubuna göre artmıştır. 

Ancak istatistiksel bir anlamlılık saptanmamıştır (p: 0,260; OR: 1,58; % 95 CI: 0,712-

3,50). 

 

Tablo 4-6: Çalışma gruplarında ailede kanser görülme sıklığı 

 HASTA(n:51) KONTROL(n:50) 

Ailede kanser var 24 (% 47,1) 18(% 36) 

Ailede kanser yok 27 (% 52,9) 32 (% 64) 
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Oral skuamöz hücreli karsinoma hastalarının lokalizasyonlarına göre dağılımı 

incelendiğinde olguların 22’si (% 43,1) dil, 7’si (% 13,7) gingiva-alveol kreti, 8’i (% 

15,7) ağız tabanı, 4’ü (% 7,8) retromolar trigon, 5’i (% 9,8) dudak, 3’ü (% 5,9) sert 

damak ve 2’si (% 3,9) yanak bölgesi yerleşimlidir (Şekil 4-1).   
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              Şekil 4-1: OSHK hastalarının lokalizasyonlarına göre dağılımı 

 

TNM evreleme sistemine göre sınıflandırılan OSHK olgularının % 17,6’sı Evre-

1, % 33,3’ü Evre-2, % 19,6’sı Evre-3 ve % 29,4’ü Evre-4 olarak değerlendirildi (Şekil 

4-2).        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 4-2: OSHK hastalarının TNM evreleme sistemine göre dağılımı 
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Sigara kullanımının evrelere göre dağılımı Tablo 4-7’de görülmektedir. Sigara 

kullanan OSHK olgularında ileri evre olasılığı (Evre III - IV) 2,71 kat yüksek 

bulunmuştur (p: 0,098; OR: 2,71; % 95 CI: 0,819-9,00). 

 

Tablo 4-7: OSHK hastalarında sigara kullanımının evrelere göre dağılımı 

 Evre I – II Evre III – IV 

Sigara kullanımı yok 
(n=18) 

12 (% 46,2) 6 (% 24) 

Sigara kullanımı var 
(n=33) 

14 (% 53,8) 19 (% 76) 

 

Histolojik olarak OSHK olgularının % 31,4’ü iyi diferansiye, % 58,5’i orta 

diferansiye ve % 9,8’i az diferansiyedir (Şekil 4-3).   
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           Şekil 4-3: OSHK hastalarının histolojik diferansiyasyonuna göre dağılımı 

 

 

 



 50

Sigara kullanımı ve histolojik diferansiyasyon ilişkisine göre (Tablo 4-8) sigara 

kullanan hastalarda iyi diferansiyasyon istatistiksel anlamlılık sınırında olmamakla 

beraber yüksek olarak saptanmıştır (p: 0,683; OR: 0,769; % 95 CI: 0,218-2,71). 

 

Tablo 4-8: OSHK hastalarında sigara kullanımının diferansiyasyona göre dağılımı 

 Đyi Diferansiye Orta ve Az Diferansiye 

Sigara kullanımı yok 
(n=18) 

5 (% 27,8) 13 (% 72,2) 

Sigara kullanımı var 
(n=33) 

11 (% 33,3) 22 (% 66,7) 

 

Çalışmamızda yer alan 51 hasta ve 50 kontrol grubu bireylerine ait MnSOD 

genotip ve allel dağılımları Tablo 4-9’da görülmektedir. Hasta ve kontrol gruplarını 

MnSOD genotiplerine göre karşılaştırdığımızda hasta grubunda Ala/Ala genotipi taşıma 

sıklığının kontrol grubuna göre anlamlı olarak arttığı gözlemlenmiştir (p:0,003, 

χ2:8,646, OR:4,354, %95Cl: 1,563-12,13). MnSOD allel dağılımına baktığımızda ise, 

Val alleli taşımanın kontrol grubunda hasta grubuna göre anlamlı olarak arttığı tespit 

edilmiştir (p:0,003, χ2:8,646, OR:0,23, %95Cl: 0,082-0,64). 

 
Tablo 4-9: Çalışma Gruplarında MNSOD Gen Polimorfizminin Dağılımı 

 KONTROL (N=50) HASTA (N=51) 

MnSOD GENOTĐPĐ   

Ala/Ala 6 (%12) 20 (%39,2)* 

Val/Val 23 (%46) 14(%27,5) 

Ala/Val 21 (%42) 17 (%33,3) 

ALLELLER   

Ala 33(%33) 57(%55,8) 

Val 67(%67)** 45(%44,2) 

* p:0,003 

** p:0,003 
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Çalışma grupları arasında plazma MnSOD düzeyleri açısından anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır (Tablo 4-10). 

 

Tablo 4-10: Çalışma gruplarında MnSOD düzeyleri 

GRUP KONTROL (N=50) HASTA (N=51) 

MnSOD Düzeyi 1003±377,85 1005±452,98 

          

Çalışma gruplarında plazma MnSOD düzeylerini MnSOD genotiplerine gore 

incelediğimizde anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (Tablo 4-11).. 

 

Tablo 4-11: Çalışma gruplarında genotip dağılımlarına göre MnSOD düzeyleri 

GRUP KONTROL (N=50) HASTA (N=51) 

 MnSOD 

Polimorfizmi 

Ala/Ala  

  n:6 

Val/Val 

n:23 

Ala/Val 

n:21 

Ala/Ala  

  n:20 

Val/Val 

n:14 

Ala/Val 

n:17 

MnSOD Düzeyi 

 

1057 

±505,64 

1108± 

342,24 

1077± 

395,18 

882,51± 

389,01 

985,91± 

542,37 

1164± 

420,10 

 

Hasta grubunda Ala/Val genotipi taşıyanlarda bu genotipi taşımayanlara göre 

daha az oranda keratinizasyon olduğu gösterilmiştir (p:0,0043, χ2:4,113, OR:0,29, 

%95Cl: 0,087-0,98)( (Tablo 4-12). 

 

Tablo 4-12: Hasta grubunda MnSOD Ala/Val genotip dağılımına göre keratinizasyon 

 KERATĐNĐZASYON 

VAR (N=31) 

KERATĐNĐZASYON YOK 

(N=20) 

MnSOD Genotipleri   

Ala/Val taşıyanlar (n/%) 7/22.6* 24/77.4 

Ala/Val taşımayanlar (n/%) 10/50 10/50 
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OSHK hastalarında tümör boyutuna göre MnSOD genotip ve allel dağılımları 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (Tablo 4-13).  

 

Tablo 4-13: Hasta grubunda tümör boyutuna göre MnSOD genotip ve allel dağılımları 

 <4 cm (n:34) ≥4 cm (n:17) 

MnSOD GENOTĐPĐ   

Ala/Ala 13 (%65) 7 (%35) 

Val/Val 10 (%71,4) 4 (%28,6) 

Ala/Val 11 (%64,7) 6 (%35,3) 

ALLELLER   

Ala 37 (%54,4) 20 (%58,8) 

Val 31 (%45,6) 14 (%41,2) 

            

OSHK hastalarında lenf düğümü tutulumuna göre MnSOD genotip ve allel 

dağılımları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır 

(Tablo 4-14). 

 
Tablo 4-14: Hasta grubunda lenf düğümü tutulumuna göre MnSOD genotip ve allel 

dağılımları 

 N0 (n:35) N1,N2 (n:16) 

MnSOD GENOTĐPĐ   

Ala/Ala 13 (%65) 7 (%35) 

Val/Val 8 (%57,1) 6 (%42, 9) 

Ala/Val 14 (%82,4) 3 (%17,6) 

ALLELLER   

Ala 40 (% 57,1) 17 (%53,1) 

Val 30 (%42,9) 15 (%46,9) 
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OSHK hastalarında hastalık evresine göre MnSOD genotip ve allel dağılımları 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (Tablo 4-15). 

 

Tablo 4-15: OSHK hastalarında hastalık evresine göre MnSOD genotip ve allel dağılımları 

 Evre I-II  (n:26) Evre III-IV (n:25) 

MnSOD GENOTĐPĐ   

Ala/Ala 10 (%50) 10 (%50) 

Val/Val 6 (%42,9) 8 (%57,1) 

Ala/Val 10 (%58,8) 7 (%41,2) 

ALLELLER   

Ala 30 (%57,7) 27 (% 54) 

Val 22 (%42,3) 23 (% 46) 

 

OSHK hastalarında histolojik diferansiyasyona göre MnSOD genotip ve allel 

dağılımları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır 

(Tablo 4-16). 

 

Tablo 4-16: OSHK hastalarında histolojik diferansiyasyona göre MnSOD genotip ve allel 
dağılımları 

 Đyi (n:16) Orta ve Az (n:35) 

MnSOD GENOTĐPĐ   

Ala/Ala 6 (%30) 14 (%70) 

Val/Val 5 (%35,7) 9 (%64,3) 

Ala/Val 5 (%29,4) 12 (%70,6) 

ALLELLER   

Ala 17 (%53,1) 40 (%57,1) 

Val 15 (%46,9) 30 (%32,9) 
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Hastaların beslenme alışkanlıklarına göre MnSOD düzeyleri incelendiğinde fast 

food türü beslenmesi ağırlıklı olan kişilerde diğer gruplara göre MnSOD düzeyleri 

artmış olarak gözlenmiştir (P>0.05) (Tablo 4-17).  

 

Tablo 4-17: OSHK hastalarında beslenme alışkanlıklarına göre MnSOD düzeyleri 

 MnSOD Düzeyi (ng/ml) 

kirmizi et agirlikli (n=6) 914,20±553,43 

her besin grubundan esit 
miktarda (n=25) 

919,46±450,82 

sebze-meyve ağırlıklı 
(n=10) 

1,046±351,26 

fast food türü (n=9) 1,291±456,15 
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5. TARTIŞMA 

Skuamöz hücreli karsinoma çok katlı yassı epitelin malign tümörü olup, 

dünyadaki en yaygın ilk on kanser içinde bulunan oral kanserlerin yaklaşık % 95’ini 

oluşturmaktadır (17, 88, 213, 281).   

Dünyanın birçok bölgesinde ciddi ve büyüyen bir sorun haline gelen oral 

kanserlerin insidans oranları dünyadaki farklı ülkeler ve farklı coğrafik bölgeler 

arasında büyük değişkenlikler göstermektedir (213).  

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

üstünde olup ortalama teşhis yaşı 60’dır (66). Yapılan epidemiyolojik çalışmalarda oral 

kanserlerin %4-6’sının 40 yaşından genç bireylerde ortaya çıktığı görülmektedir (145).  

Dünyadaki birçok ülkede oral kanserler erkeklerde kadınlarda olduğundan daha 

yaygındır. Günümüzde bu oran yaklaşık 1,5/1 olmasına rağmen oral kanser teşhisi 

konulan erkeklerin kadınlara oranı zamanla azalmaktadır (258). 

Çeşitli ülkelerde yapılan epidemiyolojik çalışmalarda, oral kanser teşhisi 

koyulan hastaların erkek/kadın oranı, ortalama teşhis yaşı ve çalışmaların yapıldığı yıl 

aralığı Tablo 5-1’ de özetlenmiştir (5,13,27,29,205,232,234,240) .  
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Tablo 5-1: Oral kanser hastalarının farklı ülkelerdeki demografik özellikleri 

ÜLKE 
OLGU 
SAYISI 

ORTALAMA 
 TEŞHIS YAŞI 

YIL 
ARALIĞI 

ERKEK/KADIN 
ORANI 

A.B.D 
  

62 2001-2005 1,79:1 

Buenos Aires 
Arjantin 

1.370 oral  
kanser olgusu 

  

1950-1970 7,10:1 

1972-1984 2,30:1 

1992-2000 1,24:1 

Japonya 
1.809 oral 

 kanser olgusu 
65,2 2002 1,45:1 

Milan-Đtalya 
108  oral  

kanser olgusu 
64,9 1995-2005 1,10:1 

Finlandiya 
17.383 oral ve 

 farengeal  
kanser olgusu 

Erkek:63 
1953-1999 2,04:1 

Kadın:67 

Changhua-Tayvan 
1.363 oral  

kanser olgusu 
52,8-55,1 1994-2005 13,9:1 

Irak 
1.425 oral  

kanser olgusu 
50-59 2008  2,00:1 

Karaçi-Pakistan   51 1995-2001 1,04:1 

Tez Çalışmamız 
51 oral  

kanser olgusu 
59,22±11,71  2011 2,00:1 

 

Mevcut kayıt sisteminin yeterli olmaması nedeniyle ülkemizde kanser insidansı 

hakkında yeterli bilgi bulunmamakla birlikte Sağlık Bakanlığı’nın ve Kanser Savaş 

Derneği’nin 1992’de başlayan girişimi ile  Đzmir’de kurulan ve Dünya Sağlık 

Örgütü/Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (WHO/IARC) tarafindan onaylanan 

KĐDEM Türkiye'deki kanser kayıt çalışmaları için "referans merkez"dir (108, 127). Veri 

tabanını  Đzmir hastanelerinde kanser tanısı konulan olguların oluşturduğu KĐDEM’e 

göre 2006 yılında Đzmir'de tanı koyulmuş oral kanserlerde erkek/kadın oranı 2,36:1’dir 

(109).   

Çalışmamızda OSHK hasta grubunda yaş ortalaması 59,22±11,71 olup olguların  

% 94,1’i 40 yaşın üzerindedir. Cinsiyetler karşılaştırıldığında çalışmamıza katılan 51 

OSHK hastasının erkek/kadın oranı 2:1’dir. Hasta grubumuzun yaş ortalaması, yaş 

dağılımı ve yapılan epidemiyolojik çalışmalarda kadınlarda görülen oral kanser 
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prevalansındaki önemli artış göz önüne alınacak olursa cinsiyet dağılımı büyük oranda 

literatür bilgileriyle uyumluluk göstermektedir. 

Oral skuamöz hücreli kanserlerde, sigara kullanmayanlarda alkol, alkol 

kullanmayanlarda da sigara bağımsız bir risk faktörü olarak bulunmuştur. Đki faktörün 

kombinasyonunun karsinojenik etkiyi arttırdığı bildirilmiştir. Blot ve ark. (1988) 

ABD’de tütün ve alkolün birlikte oral ve farengeal kanserlerin ¾ ünü oluşturduklarını 

bildirmişlerdir (28). 1114 hasta ve 1268 kontrolden oluşan çalışmalarında, tütün ve 

alkol kullanımının tek başlarına oral ve farengeal kanserlere neden olabileceği sonucuna 

ulaşıldığı gibi, birçok vakada tütün ve alkolün birlikte kullanıldığı belirtilmiştir (28). 

Negri ve ark. (172) oral kanserlerde sigara kullanımını, tek başına %76-81 

oranla en önemli etyolojik faktör olarak saptamışlardır. Çalışmalarında alkolün sigara 

kullanmayanlarda bağımsız bir risk faktörü olarak etkili olmadığını, ancak sigara 

kullananlarda tütünün kanserojen etkisini belirgin şekilde arttırdığını bildirmişlerdir 

(172). 

2001’de Küba’da yapılan çalışmada, tütün kullanımı oral kanserlerde %82 (95% 

Cl: 72–91%) oranla en baskın etyolojik faktör olarak bulunmuştur (76). 

Thygesen ve ark. (244) yaptıkları uzun dönem takip çalışmalarında, alkol 

kullananlarda, oral kavite, farinks, özafagus, karaciğer, larinks ve akciğer kanser 

insidans oranlarının arttığını bulmuşlardır. 

Çalışmamızdaki bireyler oral skuamöz hücreli kanserlerde etkili olduğu 

düşünülen risk faktörlerinden; sigara kullanımı ve alkol kullanımına göre ayrıntılı 

olarak değerlendirmeye alınmıştır. Hasta grubunda sigara kullanımının kontrol grubuna 

göre istatistiksel anlamlılık sınırında arttığı gözlenirken (p:0,059), alkol kullanımı 

açısından gruplar karşılaştırıldığında kontrol grubunda alkol tüketiminin olmadığı 

saptanmıştır (p<0,0001). 

Epidemiyolojik çalışmalar beslenmeyle ilgili faktörlerin oral ve farengeal 

kanserlerin gelişiminde etkili olduğunu göstermiştir. Yapılan çalışmalarda çok çeşitli 

beslenme alışkanlıklarına rağmen, çalışmalar, yüksek oranda meyve tüketiminin 

koruyucu etkisi üzerinde tutarlı sonuçlar göstermektedir (265). 

Pavia ve ark. (188) yaptıkları meta-analiz çalışmasında sebze ve meyve 

tüketiminin düşük oral kanser riski ile ilişkili olabileceği sonucuna varmışlardır. 
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Güneri ve ark. (87) beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesine de yer 

verdikleri çalışmalarında kontrol grubunda balık, çiğ sebze tüketimi, vitamin takviyesi 

ve gıdaların ızgarada pişirilmesinin; hasta grubunda ise margarin, yumurta tüketimi ve 

gıdaların kızartılmasının istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunduğunu 

belirtmişlerdir. 

Toleda ve ark. (245) 2010 yılında, Brezilya’da yaptıkları çalışmada 210 vaka ve 

251 kontrolde beslenme şekilleri ve oral kanser arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 

Sebze ve meyveden zengin diyetin yanında, pirinç ve baklagillerden oluşan geleneksel 

Brezilya diyetinin de oral kansere karşı koruyucu etkisinin olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. 

Çalışmamızda hastaların beslenme alışkanlıklarına göre MnSOD düzeyleri 

incelendiğinde fast food türü beslenmesi ağırlıklı olan kişilerde diğer gruplara göre 

MnSOD düzeyleri artmış olarak gözlenmiştir (P>0.05). Bu artış istatistiksel olarak 

anlamlı olmamakla birlikte önemli bir oksidan kaynağı olan bol yağ içerikli fast food 

alımına karşı bir antioksidan olan MnSOD’un savunma amaçlı olarak arttığını 

düşünmekteyiz.  

Homann ve ark. (102) 132 gönüllüde yaptıkları çalışmada, sigara, alkol tüketimi, 

yaş ve cinsiyet düzenlemeleri yapıldıktan sonra, kötü ağız hijyeninin tükürük asetaldehit 

üretimini yaklaşık iki kat arttırdığını saptamışlardır. 

Guha ve ark. (86) Avrupa ve Latin Amerika’da yaptıkları çok merkezli vaka-

kontrol çalışmalarında, kötü ağız hijyeninin, baş-boyun kanseri etyolojisinde, tütün ve 

alkol kullanımından bağımsız bir risk faktörü olduğunu bildirmişlerdir. 

Güneri ve ark. (87) diş fırçalama alışkanlığının kontrol grubunda (%78,69), 

hasta grubuna (%44,30) oranla istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğunu ve 

düzensiz diş fırçalamanın oral kanser gelişiminde rol oynadığını belirtmişlerdir.   

 Bunların dışında, Bundgaard ve ark. (35), Marshall ve ark. (151), Graham ve 

ark. (84), kötü ağız hijyenini oral kavite kanserlerinde zayıf bir risk faktörü olarak 

bildirmişlerdir. Patogenetik mekanizmalarında, bakteri plağı ve beraberinde alkol alımı 

sonucunda oluşan yüksek bakteriyel asetaldehit üretimi bildirilmiştir. 
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Çalışmamızda yukarıda belirtilen literatür bilgileriyle uyumlu olarak, günde en 

az bir kez diş fırçalama alışkanlığı olmayan bireylerde oral kanser riskinin istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde arttığı saptanmıştır. 

Laboratuar çalışmalarıyla (192, 209) birlikte epidemiyolojik çalışmalar (57, 146, 

204, 254) oral kanserle kronik travma arasında nedensel bir ilişki tanımlamışlardır. 

Ancak kronik travmanın oral karsinogenezdeki rolü hala tartışmalıdır. Bazı yazarlar 

travmayı oral kanserin sebeplerinden biri olarak kabul ederken, bazıları tümörün 

hacmindeki artışın bir sonucu olarak değerlendirmektedir (243). Piemonte ve ark. (193) 

yaptıkları çalışmada kronik travma ve oral kanser teşhisi arasında yüksek derecede 

anlamlı ilişki saptamışlardır. Çalışmalarında oral kanser teşhisi koyulan hastaların % 

75,56’sında kronik travma varlığı saptanırken, prekanseröz lezyonları bulunan grupta ve 

kontrol grubunda bu oranlar çok daha düşük bulunmuştur. 

Lockhart  ve ark. (146) diş kaybı, hatalı restorasyon ve protez kullanımını 

kapsayan dental faktörlerle oral kanser arasında anlamlı bir ilişki saptamamışlardır. 

Lockhart’ın aksine, Zheng, Bundgaard, Talamini, Velly ve Rosenquist rasgele seçtikleri 

kontrol gruplarıyla yaptıkları çalışmalarda dental durumla oral kanserin ilişkili 

olduğunu rapor etmişlerdir (34, 204, 238, 254, 286). Bu çalışmalarda oral kanser 

riskiyle ilişkilendirilen en önemli dental faktör diş kaybı olarak bildirilmiştir. Ayrıca 

Velly ve Rosenquist, proteze bağlı mekanik travmayla oral kanser arasında bir ilişki 

olduğunu bildirmişlerdir (204, 254). 

Güneri ve ark. (87) proteze bağlı mekanik travmanın hasta grubunda istatistiksel 

olarak anlamlı derecede yüksek olduğunu ve mekanik travma ile oral kanser gelişme 

riski arasında önemli ilişki bulunduğunu bildirmişlerdir.   

Bizim çalışmamızda ise hasta ve kontrol grupları oral kavitede mekanik travma 

varlığı açısından karşılaştırıldığında istatistiksel bir anlamlılık gözlenmemiştir 

(p>0.005).  

Brown ve ark.’nın (33) Puerto Rico’da yaptıkları topluma dayalı vaka-kontrol 

çalışmasında, bir ya da daha fazla birinci derece akrabasında baş boyun kanseri görülen 

bireylerde baş boyun kanseri görülme riski 2-4 kat artmıştır, bu risk artışı sigara ve alkol 

kullanımı gibi bilinen risk faktörleri olan bireylerde daha belirgin olarak saptanmıştır.  
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Benzer şekilde, Goldstein ve ark.’nın 487 hastayı içeren vaka-kontrol 

çalışmasında aile öyküsünün oral-farengeal kanser eğiliminde hafif bir artışa yol açtığı, 

özellikle sigara içen erkeklerde riskin arttığı bildirilmiştir (83).  

Bizim çalışmamızda da hasta grubunda ailede kanser görülme sıklığı kontrol 

grubuna göre artmıştır. Ancak istatistiksel bir anlamlılık saptanmamıştır (p: 0,260; OR: 

1,58; %95 CI: 0,712-3,50). 

Oral skuamöz hücreli karsinomların en sık görüldüğü bölgeler, dil sırtı ve lateral 

sınırları (%40), ağız tabanı (%30), retromolar trigon, bukkal mukoza ve maksiller ve 

mandibular gingivadır (120, 222). 

Çalışmamızdaki OSHK hastalarının %43,1’ini oluşturan dil kanserleri literatürle 

uyumlu olarak ilk sırada yer almaktadır. Diğer alanlarda görülen karsinomalar sırasıyla 

%15,7 ağız tabanı, % 13,7 gingiva-alveol kreti,  %9,8 dudak., %7,8 retromolar trigon, 

%5,9 sert damak ve % 3,9 oranıyla yanak bölgesi yerleşimlidir. 

Bununla birlikte OSHK hastalarının %50’si ileri evrede teşhis edilirler (120, 

222). Tümörün boyutu (T), lenf düğümü metastazı (N) ve uzak metastaz (M) durumuna 

göre hazırlanan TNM evreleme sistemini esas alarak OSHK olgularını 

sınıflandırdığımız çalışmamızda olguların %17,6’sı Evre-I, %33,3’i Evre-II, %19,6’sı 

Evre-III ve %29,4’ü Evre-IV olarak değerlendirilmiştir. Literatürle uyumlu olarak 

çalışmamızdaki olguların %49’unu ileri evre tümörler oluşturmaktadır.  

Çalışmamızda yer alan OSHK olgularının histopatolojik inceleme sonucunda 

%31,4 iyi, %58,5 orta ve %9,8 oranında az diferansiyasyon saptanmıştır. Olguların 

büyük oranda iyi ve orta derece diferansiyasyon göstermesi literatür bilgisiyle (69, 107) 

uyumluluk göstermektedir. 

Çalışmamızda OSHK hastalarında ve herhangi bir kanser hikayesi bulunmayan 

kontrol grubu bireylerinde MnSOD geninin Ala-9Val polimorfizmi ve serum MnSOD 

düzeyleri karşılaştırılarak yukarıda belirtilen verilerle ilişkileri incelenmiştir.   

Kanser ve diğer hastalıklarda, MnSOD geninde Ala-9Val polimorfizmi 

incelendiğinde, patolojik durumlara ve toplumlara göre farklılık gösteren bulgular elde 

edilmiştir. Ala ve Val allellerinin farklı kanser ve hastalıklara yatkınlıkla ilişkili 

oldukları belirlenmiştir.  
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Hiroi ve ark. (98), 1999 yılında ailesel olmayan, idiyopatik dilate 

kardiyomiyopati (ĐDK) hastalarında yaptıkları çalışmada; Val/Val, Ala/Val, Ala/Ala 

genotip dağılımlarının sırasıyla hasta grubunda %87,2, %10,5, %2,3; kontrol grubunda 

ise %74,7, %22,6, %2,6; olduğunu bildirmişlerdir. Sonuç olarak bu araştırıcılar MnSOD 

geni Ala-9Val polimorfizmi  Val/Val genotipinin  ailesel olmayan  ĐDK  riskinin 

belirleyicisi olduğunu göstermişlerdir (OR=2,30; %95 CI=1,27-3,33; p=0,013). Ayrıca 

Val allelinin proteini daha az verimli  hale dönüştürdüğünü ve buna bağlı olarak artmış 

hastalık riskiyle ilişkilendirilebileceğini bildirmişlerdir. 

Ambrosone ve ark. (7) 1999 yılında yaptıkları 266 vaka ve 295 kontrolden 

oluşan çalışmalarında, premenopoz dönemindeki kadınlarda MnSOD Ala/Ala 

genotipinin 4 kat daha fazla meme kanseri riski taşıdığını bildirmişlerdir 

(OR,4.3;95%CI,1.7–10.8). Bununla birlikte düşük oranda meyve-sebze tüketen ve 

MnSOD Ala/Ala genotipi taşıyan premenopoz dönemindeki kadınlarda bu oranın 6 kata 

kadar çıktığını belirtmişlerdir (OR,6.0; %95CI: 2.0–18.2). 

Meme kanseri ve MnSOD Ala/Ala genotipi arasında anlamlı fakat daha az 

oranda yükseliş (1.5 kat artış) saptayan bir diğer çalışma da Finlandiyalı kadınlarda 

Mitrunen ve ark. tarafından yapılmıştır. Mitrunen ve ark. (161) Finlandiya’da yaşayan 

Kafkas kökenli 482 kontrol ve 483 meme kanserli birey ile yaptıkları çalışmada: 

Kontrol grubunda Val/Val, Val/Ala, Ala/Ala genotip oranlarının %31.7, %47.9 ve 

%20.3, çalışma grubunda ise %25.9, %53.2 ve %20.9 olduğunu saptamışlardır. Kontrol 

grubundaki premenopoz dönemindeki kadınlarda aynı oranlar %30.4, %52.0 ve %17.6  

şeklinde iken çalışma grubundaki hastalarda %28.0, %50.2 ve %22.0 olarak 

bulmuşlardır. Postmenopoz dönemindeki kontrol grubunda %32.7, %45.0 ve %22.3, 

çalışma grubunda ise %24.8, %54.9 ve %20.3 genotipine sahip olduğunu tespit 

etmişlerdir. Ala alleline sahip bireylerde meme kanserine yakalanma riskinin 1.5 kat 

arttığını saptamışlardır. Yoğun sigara kullanan ve Ala/Ala genotipli postmenopoz 

dönemindeki kadınlarda risk artışı (OR:3.7) saptamışlardır. 

1125 meme kanserli hasta ve 1197 sağlıklı kadından oluşan kontrol gruplarında 

yapılan  Şanghay Meme Kanseri Araştırması’nda, MnSOD Ala-9Val polimorfizmi 

incelenmiş ve meme kanseri riskinin Ala/Ala genotipli kadınlarda (OR=1,3; %95 

CI=0,7-2,3), özellikle premenopoz döneminde olanlarda (OR=1,8; %95 CI=0,9-3,7) 

daha yüksek olduğu bildirilmiştir (38). 
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Bergman ve ark (23) erken evre meme kanseri teşhisi konmuş 118 hasta ve 174 

kontrol grubundan oluşan çalışmalarında, MnSOD Val/Val ve MnSOD Val/Ala 

genotipi taşıyan bireylerde meme kanseri riskinin arttığını bildirmişlerdir (OR, 2.7; 95% 

CI, 2.2–5.5, p=0.01, OR, 3.0; 95%CI, 1.4–6.5, p=0.002). 

Wang ve ark. (256)  yaptıkları çalışmada MnSOD Val/Val genotipinin (OR : 

1.67%95CI:1.27-2.20) ve Val/Ala genotipinin (OR:1.34; %95CI:1.05-1.70) akciğer 

kanseriyle ilişkilendirilebileceğini rapor etmişlerdir. 

Sonuçları Wang ve ark.’nın çalışmalarıyla benzerlik gösteren Zejniloviç ve 

ark.’nın (283) çalışmasında da, Türk populasyonunda akciğer kanserli hastalarda 

MnSOD Val/Val genotipi yüksek riskli bulunmuştur (OR=7.00; %95CI: 2.282–21.476). 

Finlandiya’da yoğun sigara içen erkeklerde yapılan bir çalışmanın sonuçları, ala 

allelinin prostat kanseri için yüksek riskli allel olarak bulunduğunu göstermiştir. 

Woodson ve ark.’nın (267) 197 vaka ve 190 kontrolden oluşan bu çalışmasında MnSOD 

homozigot Ala alleli, homozigot Val alleline oranla %70 daha yüksek riskli 

bulunmuştur (OR,1.72; %95CI, CI 0,96-3,08, p 0,07). Đleri evre tümörlerde homozigot 

MnSOD Ala, MnSOD Val/Val veya Val/Ala’ ya göre 3 kat daha riskli bulunmuştur 

(OR,2.72; %95CI, CI 1,15-6,40, p 0,02). 

Türkiye’de, 50 prostat kanserli hasta ve 50 sağlıklı kontrol üzerinde Ergen ve 

ark.’nın (67) yaptıkları çalışma da bu bulguları desteklemektedir. Bu araştırıcıların 

sonuçlarına göre prostat kanserli hastalarda Ala/Ala genotipi (OR=1,136; %95 

CI=1,02–1,25; χ2=6,383; p=0,012) ve A alleli (OR=2,901; %95 CI=1,28–6,63;  

χ2=6,763; p=0,009) kontrol grubuna göre daha yüksek frekanstadır. Aynı çalışmada 

hastalar agresif ve agresif olmayan prostat kanserli olarak iki grup halinde 

incelendiğinde, Ala/Ala genotipi ve Ala alleli frekanslarının agresif prostat kanserli 

hastalarda agresif olmayan prostat kanserli hastalara göre yüksek olduğu bildirilmiştir 

ancak istatistiksel açıdan anlamlı fark elde edilmemiştir.   

Hung ve ark. (106) Kuzey Đtalya’da 1997–2000 yılları arasında 201 mesane 

kanserli hasta ve 214 sağlıklı erkek kontrolden oluşan çalışma gruplarında MnSOD Ala-

9Val polimorfizmini incelemişler ve MnSOD Val/Val genotipinin mesane kanseri 

riskini arttırdığını öne sürmüşlerdir (OR=1,91; %95 CI=1,2–3,04). 
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Olson ve ark., (180) New York’ ta 125 over kanserli hasta ve 193 kontrol 

grubundan oluşan MnSOD Ala-9Val polimorfizmini inceledikleri çalışmalarında, 

heterozigot Ala/Val genotipine (OR=2,1; %95 CI=1,1-4,0) ve homozigot Ala/Ala 

genotipine sahip bireylerde (OR=2,3; %95 CI=1,0-5,1) over kanseri riskinin arttığını 

bildirmişlerdir. 

Yapılan literatür taramasında oral kanserli hastalarda MnSOD Ala-9Val 

polimorfizminin incelendiği az sayıda çalışma yapıldığı gözlenmiştir. 

Wu ve ark. (272) oral kanserli hastalarda MnSOD, myeloperoksidaz, katalaz ve 

glutatyon peroksidaz 1 enzimlerinin polimorfizmlerini inceledikleri çalışmalarında, 

enzimlerin karsinogenezde bağımsız olarak anlamlı bir etkiye sahip olmadıklarını, 

ancak birlikte değerlendirildiklerinde oral kanser riski üzerinde anlamlı bir etkiye sahip 

oldukları sonucuna ulaşmışlardır. 

Çalışmamızda hasta ve kontrol gruplarını MnSOD genotiplerine göre 

karşılaştırdığımızda hasta grubunda Ala/Ala genotipi taşıma sıklığının kontrol grubuna 

göre anlamlı olarak arttığı gözlemlenmiştir (p:0,003, χ2:8,646, OR:4,354, %95Cl: 

1,563-12,13). MnSOD allel dağılımına baktığımızda ise, Val alleli taşımanın kontrol 

grubunda hasta grubuna göre anlamlı olarak arttığı tespit edilmiştir (p:0,003, χ2:8,646, 

OR:0,23, %95Cl: 0,082-0,64). 

MnSOD Ala-9Val polimorfizmi ile hastalıkların ilişkisini destekleyen çalışmalar 

Tablo 5-2’de özetlenmiştir. 
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Tablo 5-2: MnSOD Ala-9Val Polimorfizmi ile Hastalıkların Đlişkisini Destekleyen 
Çalışmalar 

 

Ala/Ala genotipi ile kanser riskinin ilişkili olduğunu bildiren araştırmaların 

yanında bu ilişkiyi savunmayan, hatta aksini iddia eden çalışmalar da mevcuttur. 

Millikan ve ark. (160) 1812 kontrol grubu (677 zenci ve 1135 beyaz) ve 2025 meme 

kanserli (760 zenci-1265 beyaz) ile Kuzey Karolina yaptıkları çalışmada Val/Val, 

Val/Ala, Ala/Ala genotiplerini; zencilerde,  kontrol grubunda %29, %53, %18, meme 

kanserlilerde ise %34, %49, %17 olarak beyazlarda ise kontrol grubunda %23, %52, 

%25 meme kanserlilerde %21, %54, %25 olarak bulmuşlardır. Çalışmalarında 

premenopoz dönemindeki grupta kontrol grubu dağılımı Val/Val %23.9, Val/Ala 

%53.2, Ala/Ala %22.9, çalışma grubunda Val/Val %24.7, Val/Ala %53.0, Ala/Ala 

%22.3 iken postmenopoz dönemindeki grupta kontrol grubunda Val/Val %26.7, 

Val/Ala %51.1, Ala/Ala %22.2, çalışma grubunda Val/Val %27.5, Val/Ala %51.2 , 

Ala/Ala %21.3’dir. Sigara kullanımı ile meme kanseri arasındaki ilişkiyi 20 yıldan uzun 

süre içenlerde belirlemişlerdir. Zencilerde veya beyazlarda meme kanserinin gelişimi ile 

ÇALIŞMA YIL ÜLKE HASTALIK MnSOD 

Hiroi ve ark. 1999 Japonya 
Ailesel olmayan 

ĐDK 
Val/Val genotipi 

Ambrosone ve 
ark. 

1999 ABD Meme kanseri Ala/Ala genotipi 

Mitrunen ve ark. 2001 Finlandiya Meme kanseri Ala/Ala genotipi 

Cai ve ark. 2004 Çin Meme kanseri Ala/Ala genotipi 

Bergman ve ark. 2005 Đsveç Meme kanseri 
Val/Val  - Val/Ala 

genotipleri 

Wang ve ark. 2001 ABD Akciğer kanseri 
Val/Val  - Val/Ala 

genotipleri 

Zejniloviç ve ark. 2008 Türkiye Akciğer kanseri Val/Val genotipi 

Woodson ve ark. 2003 ABD Prostat kanseri Ala/Ala genotipi 

Ergen ve ark. 2007 Türkiye Prostat kanseri Ala/Ala genotipi 

Hung ve ark. 1997-2000 Đtalya Mesane kanseri Val/Val genotipi 

Olson ve ark. 2004 ABD Over kanseri 
Ala/Ala  - Ala/Val 

genotipleri 

Tez çalışmamız 2011 Türkiye Oral kanser Ala/Ala genotipi 
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Ala-9Val MnSOD polimorfizminin, uzun süre (>20 yıl) sigara içenlerle iyonize 

radyasyona maruz kalanlar dışındaki faktörlerle ilişkisini bulamamışlardır.   

Türkiye’de 84 meme kanserli hasta ve 103 sağlıklı kontrol üzerinde Kocabaş ve 

ark. tarafından yapılan vaka-kontrol çalışmasında ise Ala alleli ile meme kanseri riski 

artışı arasında ilişki kurulamamıştır (OR=0,86; %95 CI=0,43-1,72) (129). 

Egan ve ark. (65) ABD’de 476 meme kanserli hasta ile 502 sağlıklı kadından 

oluşan çalışma gruplarında, Ala alleli taşıyanlarda meme kanseri riskinin arttığını 

saptamışlar ancak istatistiksel açıdan anlamlı fark  bulamamışlardır. 

Tamimi ve ark.’nın (239) meme kanserli hastalarda yaptıkları çalışma da bu 

bulguları desteklemektedir. Bu araştırıcılar çalışma grupları arasında Ala/Ala ve 

Val/Val genotip frekanslarının dağılımında farklılık gösterememişlerdir (OR=0,96; %95 

CI=0,74–1,24). Ancak aynı çalışmada hasta ve kontrol gruplarında sigara kullanan 

bireyler  seçilerek genotip ve allel dağılımları incelendiğinde; sigara kullanan Ala/Ala 

genotipe sahip kadınlarda meme kanseri riskinin sigara kullanmayanlara göre daha 

yüksek olduğu saptanmıştır (OR=1,41; %95 CI=0,77–2,60) ve Val/Val genotipli 

kadınlarda meme kanseri riskinin daha düşük olduğu bildirilmiştir (OR=0,41; %95 

CI=0,21-0,81). 

MnSOD Ala-9Val polimorfizmi ve meme kanseri arasındaki ilişkiyi inceleyen 

çalışmalarda da farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bu durum  MnSOD Ala-9Val 

polimorfizmi ve meme kanseri arasındaki ilişkiyi diğer risk faktörlerinin 

değiştirebileceğini göstermektedir. Daha kesin bir sonuç elde edebilmek için, Chen ve 

Pei (46) yaptıkları 16 çalışmayı kapsayan meta-analizde, MnSOD Ala-9Val 

polimorfizmi ve meme kanserine yatkınlık arasında herhangi bir ilişki saptamamışlardır. 

Lin ve ark.  (143) Tayvan’da yürüttükleri vaka-kontrol çalışmasında MnSOD 

polimorfizmi ve akciğer kanseri arasında herhangi bir ilişki bildirmemişlerdir. 

Choi ve ark. (48) MnSOD ve prostat kanser riski arasında direk bir ilişki 

saptayamamakla birlikte, bulgular; yüksek demir alımının klinik olarak agresif prostat 

kanser riskiyle ilişkilendirilebileceğini ve MnSOD Ala-9Val polimorfizminin bu 

ilişkileri değiştirebileceğini göstermektedir. 

Mikhak ve ark.’nın (159) çalışmalarında MnSOD polimorfizmi ve total ve 

agresif prostat kanser riski arasında herhangi bir ilişki bulunmamıştır. 
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Dalan ve ark. (54) Türk toplumunda over kanserlerinde MnSOD Ala-9Val 

polimorfizmini inceledikleri çalışmalarında hasta ve kontrol grupları arasında genotip 

dağılımında istatistiksel bir farklılık saptamamışlardır. 

 Tong ve ark. (247) MnSOD Ala-9Val polimorfizmi ve servikal kanser ilişkisini 

inceledikleri çalışmalarında herhangi bir ilişki saptayamamışlar, ancak bulgular yüksek 

antioksidan seviyesinin servikal epitelyal neoplazi ve servikal kanser riskini 

azaltabileceğini ve MnSOD polimorfizminin hastalık riski üzerindeki etkisini 

değiştirebileceğini göstermiştir. 

 MnSOD Ala-9Val polimorfizminin incelendiği yukarıda anlatılan çalışmaların 

yürütüldükleri yıl, ülke ve hangi kanserle ilişkisinin araştırıldığı tablo 5-3’de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 5-3: MnSOD Ala-9Val Polimorfizmi ile Hastalıkların Đlişkisini Desteklemeyen 
Çalışmalar 

ÇALIŞMA YIL ÜLKE HASTALIK 

Milikan ve ark. 2004 ABD Meme kanseri 

Kocabaş ve ark. 2005 Türkiye Meme kanseri 

Egan ve ark. 2003 ABD Meme kanseri 

Tamimi ve ark. 2004 ABD Meme kanseri 

Chen ve Pei 2011 
Meta-
analiz 

Meme kanseri 

Lin ve ark. 2003 Tayvan Akciğer kanseri 

Choi ve ark. 2008 ABD Prostat kanseri 

Mikhak ve ark. 2008 ABD Prostat kanseri 

Dalan ve ark. 2005 Türkiye Over kanseri 

Tong ve ark. 2009 Kore Servikal kanser 

 

 Dalan ve ark.’nın (54) yaptıkları çalışmada plazma MnSOD düzeyleri hasta 

grubunda kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. 

 Patel ve ark.’nın (187) yaptıkları çalışmada, eritrosit SOD ve katalaz aktiviteleri 

oral kanser hastalarında, oral prekanseröz lezyonları olanlara göre daha düşük 
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bulunmuştur. Ayrıca ileri evre kanser hastalarında, erken evre olanlara göre eritrosit 

SOD aktivitesi daha yüksektir. Yazarlar, nitrik oksit ve antioksidan enzimlerin oral 

karsinogenezisde önemli rol oynadığı sonucuna varmışlardır. 

 Bizim çalışmamızda ise çalışma grupları arasında plazma MnSOD düzeyleri 

açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

 Woodson ve ark.’nın (267) yaptıkları çalışmada, ileri evre tümörlerde homozigot 

MnSOD Ala alleli taşıyan bireylerde MnSOD Val/Val veya MnSOD Val/Ala genotipi 

taşıyan bireylere kıyasla 3 kat risk artışı saptanmıştır (OR=2.72, %95 CI: 1.15-6.40, 

p=0.02). 

Çalışmamızda OSHK hastalarında hastalık evresine göre MnSOD genotip ve 

allel dağılımları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

saptanmamıştır. 

SONUÇLAR: 

 1. MnSOD gen polimorfizmi sonuçlarının dağılımına baktığımızda, hasta 

grubunda Ala/Ala genotipi taşıma sıklığının kontrol grubuna göre anlamlı olarak arttığı 

gözlemlenmiştir. 

 2. MnSOD allel dağılımına baktığımızda, Val alleli taşımanın kontrol grubunda 

hasta grubuna göre anlamlı olarak arttığı tespit edilmiştir. 

3.Ayrıca, hasta ve kontrol gruplarında MnSOD genotiplerine göre plazma 

MnSOD düzeyleri incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir fark 

gözlenmemiştir.  

4. Çalışma bulgularımıza göre Türk toplumunda MnSOD Ala-9Val Ala/Ala 

genotipinin oral kansere yatkınlıkta rol oynayabileceği izlenimi elde edilmiştir. 

5. Val allelinin ise oral kansere karşı koruyucu rol oynayabileceği sonucu 

gözlemlenmiştir. 

Çalışmamız oral kanserli Türk hastalarda MnSOD Ala-9Val polimorfizminin 

etkisinin incelendiği ilk çalışma olup, MnSOD Ala/Ala genotipine sahip olmanın 

hastalık oluşumunda etkin bir rol oynayabileceğini göstermiştir. Ancak konunun 

irdelenmesi açısından daha fazla vaka sayısına sahip çalışmaların yapılmasına ihtiyaç 

duyulmaktadır. 
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FORMLAR 

MANGANEZ SUPEROKSĐT DĐSMUTAZ ALA-9VAL POLĐMORFĐZMĐNĐN VE 

SERUM  AKTĐVĐTESĐNĐN ORAL SKUAMÖZ HÜCRELĐ KARSĐNOMALAR 

ĐLE ĐLĐŞKĐSĐNĐN ARAŞTIRILMASI 

                                                                                                 Tarih: 

Olgu No           :                                                                                                                                             

Adı-Soyadı       :  

Cinsiyet            :                                                                                                                                                

Doğum Tarihi   : 

Memleketi        :   

Mesleği               :                                                                                                                                        

Tel                      : 

Adres               :     

                                                                                                                 

SĐSTEMĐK HASTALIKLAR: 

*                                                                      *                                                               

*                                                                      *                                                                              

SÜREKLĐ KULLANDIĞI ĐLAÇLAR: 

*                                                                      * 

*                                                                      *             

GEÇĐRMĐŞ OLDUĞU AMELĐYATLAR: 

*                                                                      * 

*                                                                      *                                                                                   

ALLERJĐ VARLIĞI: 

*                                                                      * 
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SOY GEÇMĐŞĐNDE KANSER HĐKAYESĐ:                

Akrabalık Derecesi  : 

Türü                         : 

TÜMÖRÜN LOKALĐZASYONU / TÜRÜ / EVRESĐ: 

....................................................................................................................................

............  

HASTALIKLA ĐLGĐLĐ ĐLK BELĐRTĐLER VE SÜRESĐ: 

....................................................................................................................................

.............. 

ĐLK BELĐRTĐLER ĐLE TEŞHĐS ARASINDA GEÇEN SÜRE: 

0-2 ay                  3-4 ay                           5-6 ay                           7aydan uzun sure         

 □           □                □                     □ 

SĐGARA  / ALKOL KULLANIMI: 
Miktarı              :                                                                                                                                            

Kullanım Süresi  :   

BESLENME DÜZENĐ:                  

Sebze- Meyve   ağırlıklı     

Kirmizi et ağırlıklı           

Beyaz et ağırlıklı    

Her besin grubundan esit miktarda               

Karbonhidrat ağırlıklı (fast food, kebap…v.b.)       
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EKSTRA-ORAL MUAYENE: 

………………………………………………………………………………………

……............................................................................................................................

Lenf Nodülleri Muayenesi:  

………………………………………………………………………………………

……...... 

ĐNTRA-ORAL MUAYENE: 

Protez Varlığı:                                            Sabit       □        Hareketli      □ 

Kullanım Süresi: 

Uygunsuz Restoratif / Protetik Restorasyonlar  : 

Karsinoma Alanında Mekanik Travma Yaratacak Etken Varlığı: 

AĞIZ HĐJYENĐ: 

Her gün en az bir kere diş fırçalama alışkanlığı                      Var   □ 

                                                                                                  

                                                                                     Yok  □ 
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