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DENEYSEL ÇALIfiMA

Tavflanda yass› epitel hücreli dil kanseri modelinde
selenyumun yararl› etkisi
The beneficial effect of selenium against induction of squamous cell carcinoma
of the tongue in rabbits
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Amaç: Tavflanda yass› epitel hücreli dil kanseri oluflturularak karsinogenezis sürecindeki histopatolojik de¤ifliklikler izlendi ve bu süreçte selenyumun etkisi de¤erlendirildi.
Çal›flma Plan›: Çal›flmada 36 adet erkek albino Yeni Zelanda tavflan› kullan›ld›. Hayvanlara 20 hafta süreyle, haftada
üç kez olmak üzere ve ksilazin hidroklorid ve ketamin anestezisinden sonra DMBA (9,10 dimetil 1,2 benzantrasen)-aseton kar›fl›m› uygulanarak dilde yass› epitel hücreli dil kanseri oluflturuldu. Denekler rastgele iki gruba ayr›larak, 12 tavflan›n içme suyuna 4 ppm sodyum selenit eklendi, 24 hayvana normal musluk suyu verildi. Çal›flma süresince 4, 8, 12 ve
16. haftalarda iki gruptan birer tavflan›n yaflam›n›n sonland›r›lmas›, hayatta kalanlar›n ise 20. hafta sonunda öldürülmesi planland›. Dilde geliflen lezyonlar hem makroskobik hem
de mikroskobik olarak 20 hafta süreyle izlendi.

Objectives: In a rabbit model of squamous cell carcinoma of
the tongue, we monitored histopathologic changes and
assessed the effect of selenium against carcinogenesis.
Study Design: The study included 36 male albino New
Zealand rabbits. To induce squamous cell carcinoma of
the tongue, 9,10-dimethyl-1, 2- benzanthracene (DMBA)acetone solution was applied three times a week for a
duration of 20 weeks under anesthesia with xylazine
hydrochloride and ketamine. The rabbits were randomly
assigned to receive either pure tap water (24 rabbits) or
tap water supplemented with 4 ppm sodium selenite (12
rabbits). One rabbit in each group was sacrificed at the
end of 4, 8, 12 and 16 weeks, and the remaining rabbits at
the end of 20 weeks for macroscopic and microscopic
examination of the tongue.

Bulgular: Yirminci haftaya kadar selenyum grubunda iki, di¤er grupta dokuz tavflan pasterellozise ba¤l› akut nekrotizan
bronkopnömoniden öldü. Displazi görülme oran› selenyum
grubunda anlaml› derecede düflük idi (%16.7 ve %66.7,
p<0.0001). Selenyum grubunda displazi gelifliminin gecikti¤i
gözlendi. On dokuz ve 20. haftada sa¤ olan tavflanlar içinde,
in situ karsinom normal içme suyu alanlar›n %25’inde saptan›rken, selenyum alanlar›n hiçbirinde gözlenmedi.

Results: By week 20, two rabbits in the selenium group, and
nine rabbits receiving tap water died from acute necrotizing
bronchopneumonia due to pasteurellosis. Dysplasia was significantly less in selenium-receiving rabbits (16.7% vs 66.7%,
p<0.0001), and its development manifested a delayed onset.
Carcinoma in situ was detected in 25% of tap water-receiving
rabbits that remained alive by week 19 to 20, while none of
the rabbits had carcinoma in situ in the selenium group.

Sonuç: Yass› epitel hücreli dil kanseri modelinde selenyumun karsinogenezisi geciktirerek kanser sürecinde koruyucu etki gösterdi¤i sonucuna var›ld›.

Concl u s i o n : Our data demonstrate that selenium has an
inhibitory and preventive effect against chemically-induced
rabbit tongue carcinogenesis.

Anahtar Sözcükler: 9,10 Dimetil 1,2 benzantrasen; karsinom, yass› hücreli; neoplazi, deneysel; tavflan; selenyum/terapötik kullan›m; zaman faktörü; dil neoplazileri/kimyasal yolla oluflturulan.

Key Words: 9,10-Dimethyl-1,2-benzanthracene; carcinoma, squamous cell; neoplasms, experimental; rabbits; selenium/therapeutic
use; time factors; tongue neoplasms/chemically induced.
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Karsinogenezis çok hücreli organizmalarda kimyasal, fiziksel ve biyolojik ajanlar›n tek bafllar›na ya
da birlikte yapt›klar› etkiler sonucunda hücrede genetik de¤ifliklikler ortaya ç›kmas› ile bafllayan bir süreçtir. Karsinojenin cinsi ve maruz kalma süresi kadar, bu süreci kolaylaflt›ran ya da engelleyen bünyesel faktörlerin de önemli rolü vard›r. Bireyin genetik
materyalindeki aktif supresör gen/onkogen dengesi
ve baflta oksidatif enzimatik reaksiyonlar olmak
üzere, karsinojene maruz kalan vücut hücrelerine ait
faktörler karsinogenezis sürecindeki bafll›ca bünyesel de¤iflkenlerdir. Bünyesel faktörlerin büyük oranda bireysel de¤iflkenlik gösterdi¤i bilinmektedir.[1]
Yap›lan çal›flmalar, bünyesel faktörlerdeki bireysel
de¤iflkenlikte beslenme al›flkanl›¤›n›n önemli rolü
oldu¤unu göstermektedir. Özellikle oksidatif enzimatik reaksiyonlar›n etkinli¤inde hastan›n beslenme al›flkanl›¤›n›n büyük rolü vard›r.[1]

Fakültesi’nden elde edilen 4-6 ayl›k (1600-2400 gr)
36 erkek albino Yeni Zelanda tavflan› kullan›ld›. Tavflanlar, araflt›rmadan 15 gün öncesinden çal›flma sonuna kadar bak›ma al›nd›. Hayvanlar ilk olarak deri hastal›klar› yönünden de¤erlendirildi ve bariz deri hastal›¤› olanlar çal›flma d›fl› b›rak›ld›. Seçilen deneklerden d›flk› kültürleri al›nd› ve çal›flmadan önce
hayvanlara paraziter enfeksiyonlara karfl› bir hafta
süreyle sülfomethazin tedavisi uyguland›. Tedavi
sonras›nda d›flk› kültürlerinde üreme olmad›¤› saptanan denekler çal›flmaya al›nd›; üreme saptananlar
çal›flma d›fl›nda b›rak›ld›.
Ankara Üniversitesi Veteriner Hekimli¤i Fakültesi
Patoloji Anabilim Dal› laboratuvarlar›nda yap›lan çal›flma s›ras›nda karsinojen maddenin araflt›rma grubuna ve hayvanlar›n bak›m›ndan sorumlu olanlara
zarar vermemesi için gerekli önlemler al›nd›. Bu
amaçla, karsinojen uygulamas›nda özel k›yafet ve örtüler kullan›ld› ve her ifllemden sonra kullan›lan örtü
ve k›yafetler imha edildi. Karsinojen uygulamas› s›ras›nda ortam›n yeterli havaland›r›lmas› sa¤land›.

Karsinogenezis sürecinin araflt›r›lmas› için en s›k
baflvurulan yöntem, hayvan çal›flmalar›d›r. Hayvan
modelleri üzerinde karsinogenezis sürecini etkileyen pek çok çevresel ve bünyesel faktörün de¤erlendirilmesi mümkün olmufltur. Üst solunum-sindirim
sisteminde deneysel kanser modellerinin ço¤u
hamster, daha az› s›çan, çok daha az› da fareler üzerinde yürütülmektedir. Bu çal›flmalarda üst solunum-sindirim sistemi bölgeleri olarak bukkal mukoza, dil, sert damak ve az say›da çal›flmada da alt dudak seçilmektedir. Deneysel kanser modelleri oluflturulurken kimyasal-promotor ajan olarak bafllang›çta kömür katran› kullan›l›rken, sonraki y›llarda
9,10 dimetil 1,2 benzantrasen (DMBA - 9,10-dimethyl-1,2-benzanthracene) kullan›lmaya bafllanm›fl; böylelikle pek çok çevresel ve bünyesel faktör
araflt›r›labilmifltir.[2-12]

Çal›flmada, karsinojen olarak DMBA’n›n (katolog
no: 6607, Merck, Almanya) literatürde belirtilen fle[7,10,14]
kilde
aseton içinde haz›rlanan %0.5’lik solüsyonu kullan›ld›.
Çal›flma etik kurallara uyularak gerçeklefltirildi.
‹fllem yap›lacak bölmeye al›nmadan 10 dakika önce
deneklere 1 ml ksilazin hidroklorid (im) ve 1 ml ketamin (im) verildi. Ksilazin hidroklorid ve ketamin
anestezisinin 15 dakika süreyle a¤r›l› uyaranlara
tepki vermeyen orta derecede güvenilir anestezi
sa¤lamas› nedeniyle uygulaman›n bu süre içinde bitirilmesine özen gösterildi.

Selenyumun karsinogenezis sürecindeki engelleyici rolü ilk kez 1949 y›l›nda Clayton ve Bauman taraf›ndan kimyasal yolla oluflturulan karaci¤er tümörlerinde gösterilmifltir.[13] Bu tarihten itibaren pek
çok ekolojik, epidemiyolojik, klinik ve deneysel çal›flmada selenyumun antikanserojen etkisi oldu¤u
bildirilmifltir.[12,14-20,21-24]
Bu çal›flmada, tavflanda kimyasal yolla oluflturulan yass› epitel hücreli dil kanserinde selenyumun
koruyucu etkisi incelendi.
GEREÇ VE YÖNTEM
Ba¤›ms›z, eflzamanl› kontrollü olan planlanan bu
çal›flmada Ankara Üniversitesi Veteriner Hekimli¤i

fiekil 1 - ‹flaretli bölge, dilin fiziksel ve kimyasal travmaya maruz
b›rak›lan 1/3 orta serbest kenar›n› gösteriyor.
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Anestezi alt›ndaki denek uygulama masas›na
al›nd›ktan sonra sa¤ yan› üzerine yat›r›ld›; üzeri koruyucu bir örtü ile örtüldü; a¤z› aç›larak, ucu doku
zedeleyici özellikte olmayan bir penset ile dili d›flar›
ç›kart›ld›. Bu s›rada bir aspiratör kullan›larak tükürük kontrolü sa¤land›. Daha sonra dilin 1/3 orta k›sm›n›n sol serbest kenar›na endoservikal smear f›rças› (HP 380E) yard›m›yla friksiyon tarz›nda iki dakika süreyle %0.5’lik aseton-DMBA solüsyonu uyguland› (fiekil 1). Kullan›lan solüsyon, her ifllem günü
için yeniden haz›rland›. Bu ifllem, deneyler süresince haftada üç kez tekrarland›.

TABLO I
DENEKLER‹N ÖLÜM ZAMANLARI
Deney
haftas›

4
7
8
11
12
14
15
16
18
19
20

Çal›flmaya al›nan denekler basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle iki gruba ayr›ld›. Grup 1’dekilere 4
ppm sodyum selenit (Na2Se - Sigma) içeren içme suyu verilirken, grup 2’dekilere normal musluk suyu
verildi. Çal›flma bafllang›c›nda iki gruba da 10’ar deney hayvan› al›nd›; ancak çal›flman›n uzun süre devam edece¤i düflünüldü¤ünde bu süre içinde ortaya
ç›kacak beklenmeyen ölümlerde iki çal›flma grubuna da ayn› laboratuvar ortam›nda bekletilen baflka
hayvanlar›n eklenmesi planland›. Yeni eklenen hayvanlar›n çal›flmaya al›nd›¤› tarih birinci gün olarak
kabul edildi. Denekler çal›flma boyunca ayn› laboratuvar ortam›nda, farkl› bölümlerde tutuldu. Çal›flma
süresi 20 hafta olarak belirlendi. Gerek çal›flma boyunca gerekse çal›flma sonunda tavflanlar etik kurallar çerçevesinde yüksek doz anestezi ile öldürüldü.

Selenyumlu
içme suyu (n=12)

Normal
içme suyu (n=24)

A

B

A

B

1
–
1
–
1
–
–
1
–
–
6

–
–
–
–
–
1*
–
–
1*
–
–

1
–
1
–
1
–
–
1
–
–
10

1*
1*
–
1*
–
2*
1*
–
2*
1*,1**
–

A: Yaflamlar› sonland›r›lan denekler; B: Kendili¤inden ölen denekler;
*: Pasterellozise ba¤l› akut nekrotizan bronkopnömoni nedeniyle ölen
denek say›s›; **: Deney s›ras›nda anesteziye ba¤l› olarak kaybedilen
denek.

Makroskobik bulgular: Çal›flman›n bafllamas› ile dilde makroskobik olarak önce ülser ve enflamasyon geliflti; üçüncü haftadan itibaren yara yerinde makro skobik olarak granülasyon dokusu gözlendi. ‹ki gru pta da ilk üç hafta içinde her uygulama s›ras›nda görülen kanama giderek azald› ve dördüncü haftadan itib a ren yara yeri taban›n›n çevresinde “sertleflme” bafllad›. Sekizinci haftadan itibaren, iki grupta da sa¤ kalan hayvanlar›n yar›s›nda dilde lezyona komflu bölgelerde papiller ve nodüler oluflumlar görüldü. Dilde
saptanan makroskobik bulgular yönünden (ortaya ç›kan ülser ve enflamatuvar reaksiyonun sonlanma süresi, mukozal kanama süresi, fibrozis ve nodüler lezyonlar›n görülme süresi ve oran›) iki grup aras›nda
anlaml› fark bulunmad› (p>0.05).

‹statistiksel analizler, IBM PC bilgisayar›nda,
Microstat (Echosoft, 1984) program›yla yap›ld›. ‹ki
grupta belirlenen oranlar›n karfl›laflt›rmas› ki-kare
testi ile yap›ld›. Oluflturulan tablolarda, de¤erler
5’ten küçük oldu¤u zaman (<5) Fisher’in kesin kikare testi uyguland›. ‹statistiksel analizlerde p de¤eri 0.05’ten küçük olan sonuçlar anlaml› kabul edildi.
BULGULAR
Çal›flma süresince, lezyonun mikroskobik izlemi
amac›yla her gruptan dört hayvan›n yaflam› sonland›r›ld›. Her iki grupta toplam 12 hayvan ise de¤iflik haftalarda öldü (Tablo I). Bu hayvanlardan biri (19. haftada) anestezi ifllemi sonras›nda kaybedilirken, 11 hayvan›n ölümünden sorumlu herhangi bir ifllem yoktu.
Ölen deneklerde nekropsi ve histopatolojik inceleme
yap›ld›; 11 hayvan›n ölüm nedeni, pasterellozise ba¤l›
akut nekrotizan bronkopnömoni olarak belirlendi.
Pasterollozise ba¤l› akut nekrotizan bronkopnömoni
nedeniyle ölen hayvanlar›n say›s› iki deney grubu aras›nda (grup 1: 2/12; grup 2: 9/24) anlaml› farkl›l›k
göstermedi (p>0.05).

Histopatolojik bulgular: ‹ki grupta da de¤iflik haftalarda ölen ya da yaflamlar›na son verilen hayvanlarda lezyon sahas› histopatolojik olarak incelendi.
Tavflan dilinin normal histopatolojik görünümü fiekil 2’de gösterildi.
Normal dil görünümünden ilk sapma, birinci ay
sonunda ölen ya da yaflamlar›na son verilen deneklerin üçünde (selenyum grubundan 1, normal içme
suyu grubundan 2 denek) gözlendi. Karsinojen uygulanan bölgede epitel dokunun tamamen ortadan
kalkt›¤› ve yerinde ülser geliflti¤i görüldü (fiekil 3).
Ülser bölgesi çevresinde, ço¤unlu¤u nötrofil lökosit102
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ler ve histiositlerden oluflan yang›sal reaksiyon saptand›. Ülser kenar›ndaki çok katl› yass› epitel dokusunda dejenere epitel hücrelerinden oluflan keratoz
ve parakeratoz görüldü. Selenyum verilen grupta
gözlenen keratoz ve parakeratoz di¤er gruba göre
daha yo¤un idi. Ancak, dördüncü haftada selenyum
grubunda bir, normal içme suyu grubunda ise sadece iki hayvan›n dil materyali incelenmifl oldu¤undan istatistiksel de¤erlendirme yap›lmad›.

pleomorfizm ile kendini gösteren hücresel atipi), birinde orta displazi saptand› (fiekil 6). Selenyum grubunda, incelenen iki dil materyalinin hiçbirinde derecede bile olsa displazi izlenmedi; kenarlarda aktif

‹kinci ay sonunda yaflamlar›na son verilen iki
tavflan›n (selenyum grubundan 1, normal içme suyu
grubundan 1 denek) karsinojen uygulanan ülsere dil
sahas›n›n etraf›ndaki epitel dokusunda hiperplazi
ve dejeneratif de¤ifliklikler saptand› ve bu görünümdeki hücrelerin subepitelyal alana do¤ru uzant›lar yapt›¤› görüldü. Subepitelyal alanda mononükleer hücre infiltrasyonu ve yo¤un fibrozisden oluflan
kronik yang›sal reaksiyon izlendi. Ülser merkezinde
reaktif yang›sal olay, komflu subepitelyal alanda
kronik enflamasyon gözlendi. Bazal membrana
komflu epitel içinde her mikroskop sahas›nda, sadece 1-2 mitotik hücre saptand›. ‹ki gruptaki materyaller aras›nda saptanan tek fark, normal içme suyu verilen tavflana ait dil lezyonunda, ülser sahas›n›n etraf›ndaki epitelde dejenaratif de¤iflikliklerin yan› s›ra yer yer rejeneratif atipi olarak yorumlanan alanlar›n varl›¤› idi. Bu durum, epitel yenilenmesine ba¤l›
hücresel atipi olarak de¤erlendirildi (fiekil 4). Ancak, bu görünüm patolog taraf›ndan displazi olarak
yorumlanmad›.

fiekil 2 - Ifl›k mikroskobunda normal tavflan dilinin histopatolojik
görünümü (H-E x 40).

Üçüncü ay sonunda (12. haftada her gruptan bir
dene¤in yaflam›na son verilirken, 14. haftada grup
1'den bir, grup 2'den ölen iki tavflan de¤erlendirmeye al›nd›), normal içme suyu alan gruptaki üç tavflan›n dil kesitlerinde epitel tabakas›n›n alt 1/3’lük bölümünde mitotik hücreler ve atipik hücre görünümleri (polikromazi, hiperkromazi, anizositoz, anizonükleoz) saptand›. Bu görünüm epitelin sadece 1/3
bazal k›sm›nda olmas› nedeniyle “hafif displazi”
olarak de¤erlendirildi (fiekil 5). Selenyum grubundaki iki tavflanda ise, ülser kenar›nda izlenen yenilenme faaliyeti ve yer yer fibrozis d›fl›nda histopatolojik de¤ifliklik saptanmad›.

fiekil 3 -Epitel tabakas›n›n ortadan kalkt›¤›, kenarda parçalan m›fl epitel dokusunun görüldü¤ü ülser (birinci ay so nunda, normal içme suyu grubundan tavflana ait ›fl›k
mikroskobu görüntüsü; H-E x 100).

Dördüncü ay sonunda (16. haftada her gruptan
bir dene¤in yaflam›na son verilirken, 18. haftada
grup 1'den bir, grup 2'den ölen iki tavflan de¤erlendirmeye al›nd›), normal içme suyu grubundaki üç
tavflan›n ikisinde orta derece displazi (epitelin 2/3
alt ve orta k›sm›n› tutan nükleus hiperkromazisi ve

fiekil 4 - Rejeneratif atipi, ülser sahas›n›n etraf›ndaki epitelde
yenilenmeye ba¤l› hücresel atipi (ikinci ay sonunda nor mal içme suyu grubundan tavflana ait ›fl›k mikroskobu
görüntüsü; H-E x 200).
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yenilenme faaliyeti ile birlikte ülser ve yer yer fibrozis alanlar› görüldü.

suyu grubunda 19. haftan›n sonunda kendili¤inden ölen ve nekropsisi yap›lan iki dene¤in histopatolojik bulgular› da bu gruba al›nd›. Normal içme
suyu alan gruptaki 12 hayvandan birinde hafif
displazi, beflinde orta derecede displazi görülürken, ikisinde epitel tabakas›n›n 2/3’ünden fazlas›n›
kaplayan mitoz, nükleus hiperkromazisi ve
pleomorfizm ile kendini gösteren hücresel atipi
(a¤›r displazi) saptand› (fiekil 7). Üç tavflanda epiteldeki mitoz, nükleus hiperkromazisi ve pleomorfizm ile belirginleflen hücresel atipinin epitel tabakas›n›n tamam›n› kaplad›¤› (in situ karsinom) görüldü (fiekil 8). Bir tavflanda kenarlar›nda orta derecede yenilenme faaliyeti olan ve taban›nda yo¤un fibrozis bulunan ülser sahas› izlendi; ancak,
displazi olarak yorumlanabilecek de¤ifliklik saptanmad›. Selenyum verilen grupta ise yaln›zca iki
hayvanda epitelin alt k›sm›nda hafif displazi olarak yorumlanabilecek hücresel atipi saptand›.

Yirminci hafta sonunda tüm deneklerin yaflam›na son verildi (selenyum grubunda alt›, normal içme suyu grubunda 10 denek). Ayr›ca, normal içme

Çal›flmaya al›nan 36 tavflan birlikte de¤erlendirildi¤inde, selenyum verilen grupta %16.7 oran›nda (2/12) displazi görüldü. Normal içme suyu verilen tavflanlarda bu oran %66.7 (16/24) idi. Bu sonuç istatistiksel olarak anlaml› bulundu (p<0.0001)
(Tablo II). In situ karsinom ise yaln›zca normal içme suyu alan grupta saptanm›fl olmakla birlikte,
g ru p l a rdaki hayvan say›s›n›n azl›¤›ndan dolay› bu
farkl›l›k istatistiksel olarak anlaml› bulunmad›
(p>0.05). ‹ki grup aras›nda di¤er histopatolojik par a m e t relerin (ülser, iltihabi hücre infiltrasyonu, hiperplazi, yenilenme faaliyeti) hiçbirinde anlaml›
farkl›l›k bulunmad› (p>0.05).

fiekil 5 - Epitel tabakas›n›n 1/3 alt bölümünü iflgal eden mitoz ve
belirgin nükleus hiperkromazisi ve pleomorfizm ile ken dini gösteren hücresel atipi (hafif displazi). (Üçüncü ay
sonunda normal içme suyu grubundan tavflana ait ›fl›k
mikroskobu görüntüsü; H-E x 400).

fiekil 6 - Epitel tabakas›n›n yar›s›ndan fazlas›n› iflgal eden mitoz ve
belirgin nükleus hiperkromazisi ve pleomorfizm ile kendi ni gösteren hücresel atipi (orta displazi). (Üçüncü ay›n
sonunda normal içme suyu grubundan tavflana ait ›fl›k
mikroskobu görüntüsü; H-E x 400).

fiekil 7 - Epitel tabakas›n›n 2/3’den fazlas›n› iflgal eden mitoz ve
belirgin nükleus hiperkromazisi ve pleomorfizm ile ken dini gösteren hücresel atipi (a¤›r displazi). (Beflinci ay
sonunda normal içme suyu grubundan tavflana ait ›fl›k
mikroskobu görüntüsü; H-E x 400).
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Lenf nodlar› ve akci¤erlerin histopatolojik incelenmesi:
Tavflanlar›n boyun lenf nodlar›nda makroskobik ya
da mikroskobik olarak herhangi bir patolojik lezyon
saptanmad›. Akci¤erlerin incelenmesinde, pasterellozis bronkopnömonisine ba¤l› akci¤er lezyonlar›
d›fl›nda herhangi bir lezyon görülmedi.

suz olan Yeni Zelanda tavflanlar›n›n üst solunum yolu karsinogenezisi üzerine yap›lacak çal›flmalar için
iyi bir model oldu¤unu göstermifltir.
Çal›flmam›zda, Yeni Zelanda tavflanlar›n›n dil
yan k›s›mlar›na karsinojen (DMBA), kimyasal irritan (aseton) ve fizik irritasyon (f›rçalama) uygulayarak dil kanseri patogenezinde rol oynayan üç faktörün de kullan›ld›¤› bir modelde, in situ karsinom evresine kadar karsinogenezis sürecini izlemifl olduk.
Bu süreç, gerek makroskobik gerekse mikroskobik
bulgular›yla aç›kça ortaya konmufl; fiziksel ve kimyasal irritanlar›n kimyasal karsinojenin etkisini nas›l
kolaylaflt›rd›¤› görülmüfltür. Bu bulgular, baflta dil
olmak üzere, üst solunum ve sindirim yolu kanserlerinin geliflmesinde rol oynayan karsinojen d›fl› fizik ve kimyasal irritanlar›n (alkol, oklüzyon bozuk[1,10]
lu¤u, kötü a¤›z hijyeni)
bu süreçteki rolünü desteklemektedir. Ayr›ca, ayn› ortam ve koflullarda tutulan ve ayn› flekilde fizik ve kimyasal irritasyona ve
karsinojene maruz b›rak›lan hayvanlar›n bir k›sm›nda displazik de¤ifliklik saptanmamas› ya da geç dönemde saptanmas› da genetik faktörlerin bu süreçteki rolüne iflaret etmektedir.

TARTIfiMA
Literatür incelendi¤inde, a¤›z bofllu¤unda kanser modeli için kullan›lan deney hayvanlar›n›n genellikle Suriye hamsterleri ve s›çanlar oldu¤u görülmektedir.[3-8,10-12,14,25] Ancak, ülkemizdeki pek çok araflt›rma merkezinde hamster bulmak mümkün olmamaktad›r. S›çanlar, ülkemizde kolay elde edilebilen
deney hayvanlar› olmakla birlikte, dil ve a¤›z bofllu¤unda lezyon yarat›lmas› süreci kolay de¤ildir. Çal›flmam›z, ülkemizde çok kolay bulunan, bak›m› kolay ve üzerinde çal›fl›lmas› di¤erlerine oranla sorun-

Bu çal›flmada saptanan önemli bir bulgu da, selenyum eklenen içme suyu alan hayvanlarda, normal içme suyu alanlara göre çok daha geç dönemde ve hafif bir displazinin ortaya ç›kmas›d›r. Selenyum verilen grupta (grup 1), displazik de¤iflikliklerle ilk kez
20. haftada karfl›lafl›l›rken, di¤er grupta (grup 2) 12.
haftadan itibaren karfl›lafl›lm›flt›r. Çal›flma süresince,
TABLO II
NORMAL ‹ÇME SUYU ALAN VE ‹ÇME SULARINA
SELENYUM EKLENM‹fi TAVfiANLARDAN ELDE
ED‹LEN H‹STOPATOLOJ‹K BULGULARIN
KARfiILAfiTIRILMASI

Ülser
‹ltihabi hücre
infiltrasyonu
Hiperplazi
Rejenerasyon
Displazi
Hafif
Orta
A¤›r
Karsinoma in situ

fiekil 8 - Epitelin tamam›n› iflgal ederek, epitel d›fl›na taflan mitoz
ve belirgin nükleus hiperkromazisi ile kendini gösteren
hücresel atipi (karsinoma in situ). (Beflinci ay sonunda
normal içme suyu grubundan tavflana ait ›fl›k mikrosko bu görüntüsü; H-E x 200).
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Selenyumlu
içme suyu (n=12)

Normal
içme suyu (n=24)

12/12

24/24

12/12
12/12
12/12
2/12
2/12
0/12
0/12
0/12

24/24
24/24
24/24
13/24
4/24
7/24
2/24
3/24
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selenyum grubunda %16.7 oran›nda hafif displazi görülürken, normal içme suyu grubundaki tavflanlar›n
%66.7’sinde de¤iflik derecelerde displazi ve in situ
karsinom saptanm›flt›r. Çal›flman›n sonland›r›ld›¤› 19
ve 20. haftalarda yaflamlar›na son verilen tavflanlar
göz önüne al›nd›¤›nda, normal içme suyu grubundaki 12 tavflan›n 11’inde (%91.7) displazi ya da in situ
karsinom saptanm›flt›r. ‹statistiksel olarak bu de¤erin
selenyum alan gruba göre anlaml› derecede yüksek
oldu¤u görülmektedir (p<0.001).

kald›¤› kiflilerde (örne¤in sigara kullan›m›), ek selenyum al›m›n›n olumlu etkide bulundu¤u söylenebilir. Ancak, kullan›lan içme suyu ve yemek tuzundaki selenyum miktar›ndaki bölgesel farkl›l›klar›n
ve sürekli ek selenyum al›nmas›n›n di¤er elementlerin absorbsiyonunu ne flekilde etkiledi¤inin de irdelenmesi gerekir.
Yazarlar›n notu
Çal›flman›n planlanmas› ve bafllang›c› (1998) fakültemizde etik kurul komitesi kurulmas›ndan önce
oldu¤undan, çal›flma için etik kurul onay› bulunmamaktad›r. Ancak hayvanlara yap›lan ifllemler ve öldürülmeleri uluslararas› etik kurallar çerçevesinde
yap›lm›flt›r.

Bu sonuçlara göre, selenyum alan grupta displazi geliflimi kontrol grubuna göre sekiz hafta daha
geç ortaya ç›km›fl ve hafif displazi derecesini geçmemifltir. Bu bulgu, selenyumun kimyasal karsinogenezis sürecinde önleyici ya da geciktirici bir role sahip oldu¤u fleklindeki yay›nlar› desteklemekte[7,12,17,18,21,23,26]
dir.
Üst solunum ve sindirim sisteminde
DMBA ile yarat›lan deneysel kanser modellerinde,
kanser 12-30. haftalar aras›nda ortaya ç›karken, selenyumun alan gruplarda kanser geliflmesi 20-30.
haftalarda bafllamaktad›r.[2,4,5,12,22-24,27]
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