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SİMGE VE KISALTMALAR 

 

Al : Alüminyum 

As    : Arsenik 

Cd : Kadmiyum 

CİS : Carsinoma In Situ 

Co : Kobalt 

Cr     : Krom 

Cu : Bakır 

DNA : Deoksiribonükleik asit 

DSİ : Devlet Su İşleri 

DSÖ :Dünya Sağlık Örgütü  

Fe : Demir 

Hg    : Civa 

IARC : International Agency for Research on Cancer  

              (Uluslararası Kanser Araştırma Kurumu) 

ISUP : International Society of Urological Pathology  

              (Uluslararası Ürolojik Patologlar Birliği) 

Mn : Mangan 

Ni    : Nikel 

Pb : Kurşun 

Sn     : Kalay 

UICC  : Union International for Against Cancer 

Zn : Çinko   
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GİRİŞ VE AMAÇ 

 

Son yıllarda yaşanan hızlı endüstrileşme ve buna bağlı bilinçsiz ve kontrolsüz 

kentleşme doğal kaynakları, çevreyi ve insan sağlığınıda ciddi düzeyde tehdit etmektedir. 

Gelişmeler; çevreyi korumanın vazgeçilmezliğini ve özgünlüğünü göstermektedir. Bu özgün 

nitelikkimi hallerde ve belli ölçüde insan hakları ilede örtüşmektedir. Yeraltı ve yüzey 

sularımız, ormanlarımız, tarımsal topraklarımız sonuçda yaşam alanlarımız büyük tehdit 

altındadır. “Endüstriyel çevre kirliliği” canlı yaşamını, ekosistemi tehdit etmekte, kanser başta 

olmak üzere birçok hastalığa neden olmakta, sağlıklı yaşama hakkımızıda zora sokmaktadır. 

Endüstriyel kirlenmede özellikle toksik ağır metallerin özel bir önemi vardır. Çevresel 

etmenlere dayanıklı olmaları, kolaylıkla besin zincirine girerek insana ulaşmaları, belirli 

organ ve dokularda birikmeleri nedeniyle çevre kirliliğinde özgün bir yere sahiptirler.  Ağır 

metal içeren endüstriyel atıkların berteraf edilmesinde özen gösterilmemesi, atık suların 

arıtılmadan deniz, akarsu, göl ve toprak gibi alıcı ortama verilmesi kirlenmenin 

yaygınlaşmasına, zararlı ve kalıcı çevresel etkiye yol açmaktadır.  

 Ağır metaller ve bileşikleri doğada yok olmaz, sulu ortamda yüksek oranda 

çözünürlüğe sahiptir, bitki ve tarımsal ürünlerin dokusuna girer vesonuçda ağır metallerle 

kirlenmiş toprakta yetişen tarımsal ürünler insan sağlığını da ciddi düzeyde etkiler. 

Organizmada birikirler ise; maruz kalınan doza, kişisel bağışıklığa, genel sağlık durumuna, 

genetik yapıya ve yaşa bağlı olmak üzere birçok hastalığa ve kansere neden olmaktadırlar (1). 

 Trakya bölgesi İstanbul’da bulunan sanayi kuruluşlarının bölgeye gönderilmesi ile 

yoğun endüstriyel kirlenme baskısı altına girmiştir. Özellikle suya dayalı sanayi Ergene nehri 

ve kolları çevresinde konuşlanmıştır. Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğü Ekim 2011 

verilerine göre: bölgede bulunan sanayi tesislerinde 332,000 m3/gün atık su oluşmakta, 
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ayrıcahiçbir arıtma uygulanmadan deşarj edilen evsel atık su debisi 230,000m3/gündür. Nehir 

suyunda yapılan analizlerde nehir Pb ve Cu  IV.sınıf (çok kirli), FeIII. sınıf (kirlenmiş), ZnII. 

Sınıf   (az kirli)(2), Cd III. sınıf (Kirlenmiş) bulunmuştur(3). Ergene Nehri’ndeki bu yoğun 

kirlilik, birleştiği Meriç Nehri’ni de etkilemekte dir.  Meriç Nehri III.sınıf su niteliğindedir(2). 

 Her iki nehirde tarımsal sulamada yaygın olarak kullanılmaktadır. Trakya’nın en 

önemli tarımsal ürünü çeltik bitkisinde yıllardır ağır metal düzeyi belirleme çalışmaları 

yapılmaktadır. Trakya’nın merkezi kısmında Ergene suyu ile tarım yapılan bölgede yapılan 

çalışmada; Fe ve Mn bitkinin her bölümünde, Zn, Pb, ve Ni sadece kökte, Cu ise üründe 

(pirinç danesinde) toksik düzeyde bulunmuştur (4).  Meriç ve Ergene suyu karıştıktan sonraki 

su ile yapılan sulamadaki pirinçte Cd, Co, Cr, Ni, Fe ve Cu toksik düzeyde bulunmuştur (3). 

Çorlu ve civarında yetişen bitkilerde ağır metal konsantrasyonunu belirlemek amacıyla 

yapılan çalışmada “ Yumrulu ve yapraklı bitkilerin tamamında Türk gıda kodeksi limitlerini 

aşan kurşun değerleri saptanmıştır” denilmektedir (5). 

 Yüzey suyu, toprak ve tarımsal ürünlerde ağır metal kirliliğinin yoğun yaşandığı 

Ergene havzası’nda ürogenital tümörlü olguların tırnaklarında ağır metal birikimi 

gösterilmiştir. Aynı çalışmada Mesane tümörlülerin tırnaklarında Zn, Pb ve Cd yüksekliği 

anlamlı bulunmuştur (6). Bu bölgedeki böbrek tümörlerinde yapılan çalışmada ise serumda 

Cd, tümörlü ve normal böbrek dokusunda Pb ve Cd yüksek bulunmuştur (7). 

 Birçok organ ve doku tümörlerinde serum ve dokularda ağır metal düzeyini araştıran 

çalışmalar yapılmıştır. Özellikle su ve tarımsal ürünlerde ağırmetal kirliliği saptanan 

bölgelerde yaşayan ürotelyal tümörlü olgularınserum, mesanenin normal ve tümör 

dokularında ağır metal derişimini boyutlu olarak incelemeyi amaçladık. 

 Çalışmamızda Trakyada yaşayan mesane tümörü tanısı almış olguların serum, tümörlü 

ve normal dokularında; özellikle Ergene nehrinde ve tarımsal ürünlerde toksik düzeyde 

saptanan bazı ağır metallerin düzeylerini araştırdık. Bölgede Nehir suyu ve tarımsal ürünlerde 

yoğun bulunan Pb, Cu, Zn, Fe ve Cd’un serum, mesanenin normal ve tümörlü dokularındaki 

düzeylerini belirleyerekve nehireyakın olanlar ile diğer yerleşimlerde yaşayanları 

karşılaştırdık. 
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GENEL BİLGİLER 

 

Çevre sorunlarının evrensel niteliği nedeniyle olumsuz sonuçlardan hiç kimse ve 

devlet kaçamaz, dereceleri farklı olmak üzere bundan herkesin payı vardır. Ortak bir ilgi ve 

yarar oluşturan bu alanda herkesin yükümlülüklerini yerine getirmesi kaçınılmazdır. Ortak 

soruna getirilecek çözümler herkesin yararına olacaktır. Tüm ulusların kabul ettiği insan 

haklarının herkese yönelik kural niteliğindeki tipikörneklerden; kölelik, ırkçılık, işkence, 

korsanlık ve soykırım yasağı gibiçevre sorunlarınında baskın kural olarak kabul edilmesi 

gerekir. Yaşanacak bir çevre kalmaması durumunda öncelikle yaşam ve sağlık hakkından söz 

edilemez. Yaşanabilir çevrenin korunması temel insan haklarından sayılmalı ve uluslararası 

yaptırımları olmalıdır. 

 

AĞIR METAL KİRLİLİĞİ VE KANSER 

Sanayinin yaygınlaşması ve gerekli önlemlerin alınmamasına bağlı olarak bazı ağır 

metaller küresel kirlilik faktörü olmuşlardır. Çevreyi kirleten ağır metaller arasında As, Hg, 

Pb, Cd, ve Zn ilk sırada yer almaktadır (8). Metallerin çoğu vücudumuza besinler, içme suları 

ve mesleki maruziyetlerle girmektedir. İnsan organizması için gerekli olmayan ağır metaller 

öncelikle besin zinciri ile olmak üzere su, hava ve meslek gereği direkt temas yoluyla vücuda 

girerek “metal yükü” oluşumuna neden olurlar. Özellikle Al, Cr, Sn, Pb ve Cd gibi ağır 

metaller yaşam boyu vücutta birikerek pek çok sağlık sorununa yol açarlar. 

 Yaşam için bazı ağır metallerin belirli düzeylerde organizmada bulunmaları 

vazgeçilmezdir. Gen ekspresyonu, DNA sentezi, hücre içi kimyasal reaksiyonlarda katalizör 

görevi üstlenirler, birçok metabolik sürece katılırlar ve enzim bileşenlerinde bulunurlar (9). 
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Ancak ağır metaller organik bileşiklerle kompleks oluşturarak toksik etki yapabilir, bazı 

enzim sistemlerinin etkinliğini yada protein yapısını bozabilirler. 

Uluslararası kanser araştırma kurumu(International Agency for Research on Cancer-

IARC) Kanser nedenleri ve karsinogenesis konusunda yapılan çalışmalar arasında eşgüdümü 

sağlar, Kanserin kontrolü için bilimsel stratejiler geliştirir. IARC Monograflar; insanda kanser 

riskini arttıran çevresel faktörleri belirlemektedir. Bunlar kimyasallar, kompleks karışımlar, 

mesleki maruziyetler, fiziksel ve biyolojik etkenler olabilir. 1971 yılından beri yaklaşık 

1000’e yakın etken araştırılmış, bunlardan 450 kadarı kanserojen ve potansiyel karsinojen 

olarak değerlendirilmiştir(10). 

IARC etken olarak düşünülen faktörleri şu şekilde gruplandırmıştır: 

Grup-I: İnsanda kanserojen etkililer: 113 etken 

Grup-II: İnsanlarda kanserojen kanıt derecesi bulunan etkenleri içermektedir. Ayrıca 

hiçbir insan verisi olmamasına karşın deney hayvanlarında kanserojenliği kanıtlanmış olanlar. 

Grup-IIA: İnsanda kanserojen etki olasılığı  (probably) bulunanlar: 66 etken 

Grup-IIB: İnsanda muhtemelen (possible)kanserojen etkili olanlar: 285 

Grup-III: İnsan kanserojenik etkileri yönünde sınıflandırılabilir olmayanlar: 505 

Grup: IV: İnsandaolasılıkla (probably) kanserojenik etkisi olmayanlar: 1 

 Bu gruplamada bazı ağır metaller de yer almaktadır. IARC listesine göre Ergene 

nehrinde ağır kirlenmeye neden olan ağır metallerden; Cd; Grup-1, Pb ve Fe; Grup-2B, Cu; 

Grup-3 de yer almaktadır. Deneysel çalışmalarda: Fe’in enjeksiyon yerinde sarkom, Zn’nun 

ise testislerde teratom ve sarkom yaptığı bildirilmiştir(11). 

Bunlardan  Cd  “ Modern toksik metal” olarak da tanımlanmaktadır. Organizma için 

gerekli olan bir element değildir (12). Sanayi atıklarında, Gübre ve pestisitlerde bulunması 

nedeniyle doğaya başlıca toprak yolu ile girmektedir. Kadmiyumun karsinogenez 

düzeneğinde; genotoksik mutajenik etkisini ancak yüksek dozlarda gösterebildiği ifade 

edilmektedir. Kadmiyum DNA tamir işlevini inhibe eder, onarımı baskılar, potansiyel olarak 

DNA hasarlı hücrelerin populasyonunu arttırır. Apoptozisi bloke eder ve hücre çoğalmasının 

uyarılmasındaki hatalı gen ekspresyonuna sebep olur.  Ayrıca Pb’un insanda kanserojen etki 

olasılığı olduğu, Cu, Fb ve Zn’nun deneysel kanser oluşturduğu bilinmektedir (11). 

Tümörlü dokularda ağır metal derişimlerini araştırmak amacıyla çalışmalar 

yapılmıştır: Aslan ve ark. (13) larink kanseri dokusunda Cd ve Cu’yu artmış, Zn’yi azalmış, 

Demirhan ve ark. (14)  akciğerin kanseri dokusunda Cu düzeyini anlamlı yüksek, Özden ve 

ark. (15) meme kanserinde yapılan çalışmada kanserli dokuda Zn değerleri anlamlı yüksek 



5 

 

bulmuştur (15). Çelen ve ark. (16) prostat adenokarsinomu dokusunda Fe, Mn,Cu ve Zn yi  

yüksek derişimli olarak bildirmekteler.  

İnci ve ark. (7) Trakya’da yaşayan böbrek tümörlü olguların kan, normal ve tümör 

dokusu örneklerinde yaptığı ağır metal düzeylerini belirleme çalışmasında; bölgeyi Ergene 

grubu ve diğer yerleşimler olarak ikiye ayırmış. Tüm olgularda kanda Cd, Ergene grubunda 

Fe anlamlı yüksek bulunmuştur. Olguların tümünde böbreğin normal ve tümörlü dokusunda 

Pb ve Cd düzeyi anlamlı yüksek bulmuştur. Ergene nehrinin endüstriyel kirliliğine, tarımsal 

ürünlerdeki ağır metal birikimine ve beslenme özelliklerine dikkat çekilmiştir (7). 

          İnci ve ark. (6) Ergene yakınında yaşayan ürogenital tümörlü olguların tırnaklarında 

ağır metal birikimini araştırdığı diğer çalışmasında; Cd tüm olgularda, Cu, Zn ve Pb ise 

böbrek, ürotelyal tümörlü olgularda anlamlı yüksek bulunmuştur. Aynı coğrafyada Istranca 

bölgesinde yaşayanlara oranla bu yüksekliğin bölgedeki endüstriyel ağır metal kirlenmesine 

bağlı olabileceğini, bölgede bu düzeyde başka kirletici bulunmadığını, ağır metallerin besin 

zinciri ile insanlara ulaşmış olabileceğini bildirmişlerdir (6). 

 

Trakya’da Çevre ve Ağır Metal Kirliliği 

Doğada ağır metal kirlilik nedenleri arasında endüstriyel atıklar, evsel atıklar ve atık 

sular, tarımda kullanılan gübreler ve ilaçlar, deterjanlar, fosil maddelerin yakılması önemli yer 

tutmaktadır. Bunlar genel olarak insan aktiviteleri sonucudur ve ağır metallerin geniş alanlara 

yayılmasına neden olurlar. 

Trakya’da hızlı sanayileşme, kontrolsüz kentleşme, nüfus patlaması sonucu su ve 

toprak kaynaklarının aşırı tüketimi gözlenmiştir. Evsel ve endüstriyel atık su deşarjı nedeniyle 

akarsuların ve özellikle Ergene Nehri’nin kirlenmesi sonuçta tarımsal sulamada kullanıldığı 

tarım topraklarının kirlenmesinede neden olmaktadır. Tarım topraklarında kullanılan gübre ve 

ilaçların yeraltı ve yüzey sularını kirletmesi bölgeyi ayrıca etkilemektedir. Kirleticiler 

arasında ağır metallerin özel bir yeri vardır. Bu atık suların arıtılmadan direkt olarak yüzeysel 

su kaynaklarına boşaltılması toprak ve sularda ağır metal kirlenmesinin öncelikli nedenidir. 

 Toplam 11,325 km2’lik drenaj alanına sahip Ergene havzası’nın suları kuzey-doğudan 

güney-batıya doğru akan Ergene Nehri’ne dökülmektedir.“Ergene havzası” çok verimli tarım 

toprağına sahip olup toplam 12,438 km2 olan havzanın  %82,6’sı tarım arazileri ile kaplıdır 

(2). 

 Özellikle suya dayalı sanayi yaklaşık 35 yıldır kontrolsüz ve kaçak olarak Ergene 

nehri ve kolları üzerine konuşlanmış ve endüstriyel atık sularıyla nehri ağır düzeyde 
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kirlenmiştir. Nehrin en önemli kollarından Çorlu deresi; Çerkezköy, Kızılpınar, Veli meşe, 

Veliköy, Çorlu ve Muratlı Belediyesi’sinin evsel atık suları ile bu ilçelerde bulunan değişik 

sektörlere ait sanayi kuruluşlarının evsel ve endüstriyel arıtılmış ve arıtılmamış atık sularını 

toplamaktadır.  

 “Ergene Havzası çevre düzeni Planı” 2003 yılı verilerine göre Havza’daki 

endüstriyelatık sular 181,059 m3/gün debiye sahiptirler. Bu yıllık olarak 64 milyon metreküp 

kadardır. Şekil 1’de evsel ve sanayi sıvı atıkları görülmektedir. Arıtma bulunan sanayi 

tesisilerin arıtma sistemlerini çalıştırmadan kaçak olarak atık sularını alıcı ortama verdikleri 

gözlemlenen gerçeklerdendir (2). 

 

 

Şekil 1. Ergene nehrine endüstriyel ve evsel atık su deşarjları. Ağır metaller 

ağırlıktadır. 

 

Ergene nehri debisi 1978 yılı Ekim ayı 2m3/sn iken, Haziran 2011’de 13m3/sn. 

olmuştur (17). Oysa 2011 verilerine göre ise günde en az 10m3/sn atık su deşarj edilmekte, bu 

nehir debisinin 5 katıdır. Şöylede söylenebilir; Nehrin 1/6’sı nehir suyu,2/6’sı evsel atık,3/6’sı 

ise endüstriyel atık sudur. Sonuçlar açıktır. 
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DSİ verilerine gören bölgede 2013 yılı sanayiye yer altı suyu yıllık tahsisi 116 milyon 

m3 olup 2003 yılının iki katı kadardır. Bölgede tekstil başta olmak üzere, deri, kağıt, gıda, 

yem, yağ, kimya, metal, cam ve doğal gaz çevirim tesisleri kirletici üniteler olarak 

bildirilmektedir. 

Yüzeysel su kalitesi sınıfları ve ağır metal kirlenmesi genel olarak, Ergene havzası 

çevre düzeni planı yüzeyel su kalitesi sınıfları haritasında (Şekil 2) görüldüğü gibi Çerkezköy, 

Çorlu, Muratlı, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Uzunköprü’de IV sınıf, Meriç nehri ile karıştıktan 

sonra III. sınıftır.  Son yıllarda yer altı sularında da toksik madde görülmektedir (2). 

 

 

Şekil 2. Ergene Nehri yüzey suyu kalite sınıflaması 

 

Havzada konuşlanan sanayi tesisleri endüstriyel atıklarını bilimsel yöntemlerle 

arıtmadan Ergene Nehri’ne ve kollarına vermektedirler. Özellikle yer altı suyu kullanımının 

arttığı yaz aylarındanehrin doğal suyuda azaldığından nehirdeki kirlilik çok üst seviyelere 

çıkmaktadır. Ayrıca bölgede bulunan il, ilçe, belde ve köylerin birisi hariç (Yenikarpuzlu) 

diğerlerinde evsel arıtma tesisi bulunmadığından evsel atıklarda nehir ve kollarına 

verilmektedir. 

 Bölgede yapılan toprak analizde; Cd ve Ni tarım için izin verilen değerlerin üzerinde 

bulunmuştur(18). Ağır metallerle kirlenmiş toprak kayıp toprak demektir (1). Eldeki verilerle 
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ağır metal kirliliğinin akarsuları ve tarım topraklarını ciddi düzeyde etkileme sürecinin 

yıllardır sürdüğü açıktır.  

 

Tarımsal Ürünler ve Ağır Metaller 

Bölgede genelde suya dayalı tarımsal üretim yaygındır. Ülke yüzölçümünün %2,3’ü 

olmasına karşın Türkiye pirinç üretiminin %44,12 si, ayçiçeği üretiminin % 63,25 i, buğday 

üretiminin %10’u ve süt üretiminin %6’sı buradandır. Ayrıca bahçecilikve sebzecilik 

yaygındır. Trakya’da ve özellikle Ergene Havzasında yetişen ürünlerde yapılan analizlerde 

bazı bitkilerde ve ürünlerde standartların üzerinde ağır metal varlığı saptanmıştır. Trakyanın 

merkezinde Ergene ve Ergene ile Meriç karışması sonrası su ile sulanan çeltikte toksik 

düzeyde ağır metal saptanmıştır (3,4). 

Çorlu bölgesinde yapılan çalışmada yapraklı ve yumru bitkilerde Pb ve Cd toksik 

düzeyde bildirilmiştir. Tahıllar arasında ise ayçiçeği de aynı durumdadır. Sanayi kuruluşları 

ve yoğun araç trafiğinin yakınındaki ekim alanlarında yetişen bitkilerde Pb, Cd, Cr oldukça 

yüksek bulunmuştur (5). 

 

MESANE TÜMÖRÜ  

 Mesane tümörü sanayileşmenin yaygınlaşması, sanayi atıklarının alıcı ortama 

arıtmasız verilmesi ve insan ömrünün uzaması ile birlikte daha sık görülen kanserlerdendir 

(19). Mesane kanseri etyolojisinde kimyasal karsinojenlerin epidemiyolojik ve kanıta dayalı güçlü 

rolü olduğu bilinse de, birçok olgu ciddi karsinojen olarak bilinen maddelere maruziyet olmadan 

da ortaya çıkmaktadır (20). Hastalığın insidansı yaşla birlikte artar, özellikle 60 yaşından sonra 

sık görülür. Hastalık erkeklerde daha sık görülür. Erkek/kadın oranı 3/1 olup ülkemizde 9/1-

11/1 gibi çok daha farklı oranlardadır (19). Erkeklerde görülen kanserler arasında dördüncü 

sıradayken, orta ve ileri yaştaki erkeklerde, prostat kanserinden sonra prevelansı en sık ikinci 

malignitedir (21). 

 

Epidemiyoloji 

 Erkeklerde prostat, akciğer ve kolorektal kanserlerden sonra %6,2 ile tüm kanserler 

içinde en sık 4. kanserdir. Kadınlarda %2,5 ile tüm kanser olgularında 8. sırada görülen 

kanserdir (22). Ülkemizde mesane kanserinin dünya ortalamasının üstünde olduğu tahmin 

edilmektedir. Daha çok Karadeniz Bölgesi’nde görüldüğü bildirilmişse de son yıllardaki 

istatistikler iç Anadolu ve Ege Bölgesinde de sık olduğunu göstermektedir (23). 
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 Etyoloji 

Mesane kanseri etyolojisinde çevresel etkenler en önemli faktördürayrıca ailesel 

özellikde bildirilmektedir (24). Bunlar mesleki olarak kimyasallara maruziyet; sigara, kahve, 

analjezik ya da yapay tatlandırıcı, uzun süreli kateterizasyon, mesane taşları ve genotoksik 

kemoterapötik ajanlar olarak söylenebilir. Ayrıca parazitik, bakteriyel, mantar ve viral 

enfeksiyonlar da etyolojik etmen olarak bilinmektedir. Veriler en azından bazı mesane 

kanserlerinin karsinojenle indüklenmiş olduğunu gösterir. Karsinojenler hedef hücre 

DNA’sında hasar oluştururlar ve tümörogenezisi hem başlatır hem de devam ettirirler 

(20,21,23). 

 

Sigara: Mesane kanseri için en fazla araştırılmış ve en iyi bilinen risk faktörüdür(25). 

Sigara içenlerde içmeyenlere göre mesane kanseri gelişme insidansı dört kat fazladır. Ağır 

sigara içicileri arasında, kadınlarda mesane kanseri riski erkeklerdekine oranla yaklaşık olarak 

iki kattır. Sigarayı bıraktıktan sonra göreceli kanser riski azalır ancak hiçbir zaman sigara 

içmeyenlerle aynı düzeye inmez. Tütün önemli karsinojenler içerir; benzo(a)piren, polisiklik 

aromatik hidrokarbonlar (PAH), aromatik aminler (2-naftilamin [2-NA] ve 4-ABP) ve N-

nitroz bileşikler bunlardandır (20). 

 

Meslek: Mesane tümörü için ikinci önemli risk faktörüdür. Tüm mesane kanserli 

vakaların %20’sinin mesleki kanserojen maruziyetine bağlı olduğu düşünülmektedir (26). 

Tekstil ve kauçuk endüstrisi çalışanlarının 2-Naftilamin, 4-Aminobifenil ve benzidin gibi 

aromatik aminlere maruziyetinin mesane tümörü ile ilişkisi gösterilmiştir. Bunlardan Benzidin, 

4-Aminobifenil, 2-Naftilamin IARC monograflarında “insanda kanserojen etkililer”  

listesinde bulunmaktadır (10). Dizel egzoz gazına maruziyetin de mesane tümörü ile ilişkili 

olduğuna dair yayınlar mevcuttur (27). Aluminyum üretiminde, boya sanayinde, arsenik ve 

inorganik arsenik alaşım sanayisinde, Auramin üretiminde çalışanlar da risk altındadır (10). 

 

Kronik sistit ve diğer enfeksiyonlar: Kalıcı kateter ya kronik sistitin mesane 

skuamöz hücreli kanseri ile ilişkili olduğu gözlenmiştir. Uzun süre kateter ile takip edilen 

hastaların %2-10’unda mesane kanseri gelişmektedir. Bunların %80 kadarı skuamöz hücreli 

kanserdir (21). Erkeklerde şistozomiazisin endemik olduğu Mısır’da mesane squamoz hücreli 

karsinomu en sık görülen malignensidir. Karsinogenez mekanizmaları henüz tam olarak 

anlaşılamamıştır (20). 
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Siklofosfamid: Siklofosfamid tedavisi almış hastalarda mesane kanseri riski yaklaşık 

9 kat artmıştır. Bu tümörlerin çoğu tanı anında müsküler tabakaya infiltre olmuş yüksek 

gradeli tümörler olup, olgular sporadik transizyonel hücre karsinomlu hastalara göre daha 

genç bir yaş ortalamasına sahiptir (20). 

 

Pelvik ışınlama: Radyoterapi mesane kanser gelişimi açısından bir risk faktörüdür. 

Prostat kanserli hastalarda radyoterapi sonrası uzun dönemde mesane kanseri gelişme riski 

istatiksel olarak anlamlı artış göstermiştir(28). Serviks ya da over karsinomu nedeniyle 

radyoterapi görmüş kadınlarda yalnız cerrahi tedavi gören kadınlara oranla mesane kanseri 

geliştirme oranı 2-4 kat artmıştır (20). 

 

Kahve ve çay tüketimi: Mesane kanseri ile ilgili bazı etyolojik araştırmalarda kahve 

ve çay tüketimi sorumlu tutulmuşsa da beraberindeki sigara tiryakiliği esastır. Yalnız ele 

alındığında risk artışı ilişkilendirilememiştir (20). 

 

Yapay tatlandırıcılar: Kemirgenlerde yürütülen deneysel araştırmalarda sakkarin ve 

siklamatlar gibi yapay tatlandırıcıların yüksek dozlarda kullanılması halinde mesane 

karsinojeni oldukları gösterilmiştir. Buna karşın insanlarda yürütülmüş olgu-kontrol 

çalışmaları yapay tatlandırıcılarla mesane kanseri riskinde artış arasında anlamlı ilişki 

gösterememiştir (20). 

 

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE PATOGENEZ 

Değişici epitel hücre kanserlerinin %70-80’i yüzeyel tümörlerdir. Bunların büyük 

çoğunluğu yinelemekle birlikte yüzeyeldir, ancak %20-30’u invazyon gösterir. Ürotelyal 

tümörlerin gelişimi çok aşamalı bir süreçtir. İlk aşamada epitelyal hiperplazi vardır. Bu hücre 

tabakalarının nükleer veya yapısal anormallik olmaksızın çoğalmasıdır. Aynı proliferatif 

değişiklikler sistitis sistika ve Vonn Brunn’s adacıklarında da görülür. Daha sonraki aşamada 

metaplastik değişiklikler vardır. Burada değişici epitelyumun matür glandüler, tübüler veya 

skuamoz epitele dönüşmesi söz konusudur. Genelde mesane tümörlerinin gelişimi böyle bir 

sıra izlemekle birlikte bazen normal veya hiperplazik epitelden direk olarak da tümör 

gelişebilir. Bir hücre reseptörü olan laminin reseptörü, bazal membranda glikoprotein 

yapısındaki laminine yapışır. İnvaziv tümör hücrelerinde laminin reseptörleri daha fazladır. 

Tümör hücreleri bazal membrana bağlandıktan sonra bazı proteazlarla membran 
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degredasyonu olur. Hücrelerden salınan sitokinlerle hücre motilitesi artar ve invazyon 

gerçekleşir (23). 

 

Patoloji 

 Mesane tümörleri Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2004 verilerine göre aşağıdaki 

gibi sınıflandırılır; 

- İnvazif ürotelyal tümörler 

- Non-invazif ürotelyal tümörler 

- Skuamöz tümörler 

- Glandüler tümörler 

- Nöro-endokrin tümörler 

- Mezenkimal tümörler 

- Hematopoetik-Lenfoid tümörler 

- Sekonder tümörler (28). 

 Mesane tümörleri makroskopik olarak; papiller, solid, infiltratif, mikst veya 

intraepitelyal gelişim paterni gösterebilir. Solid görünümlü tümörlerde nüks olasılığı daha 

fazladır (19). Loening ve ark. (29) ilk tümörü papiller olanlarda, solid olanlara göre daha uzun 

yaşam süresi saptamışlardır. 

 

Mesanede Epitel Anormallikler 

Mesane epitelinde uyaranlara karşı proliferasyonlar, metaplazi ve displaziler görülür. 

Bunlar epitelyel hiperplazi, metaplazi, lökoplazi, Vonn Brunn's adacıkları, sistitis sistika, 

sistitis glandülaris, nefrojenik adenom, inverted papillom, üroepitelyal displazi gibi 

prekanseröz lezyonlardır (19). 

 

Tranzisyonel Hücreli Karsinom(TCC) 

Mesane tümörlerinin %90’dan fazlası transizyonel hücreli karsinomdur. World Health 

Organization (WHO) ve International Society of Urological Pathology (ISUP) patologları 

bunları ürotelyal kanserler olarak isimlendirmeye karar vermişlerdir. Tümör derecesi (grade) 

ve evresi (stage) arasında güçlü bir bağlantı bulunmaktadır (20). 

Transizyonel hücreli karsinom Dünya Sağlık Örgütü’nün 2004 verilerine 

göreaşağıdaki gibi sınıflandırılır:  

- Ürotelyal papillom 
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- Düşük malignite potansiyelli papiller ürotelyal neoplazm (PUNLMP) 

- Düşük dereceli papiller ürotelyal karsinom 

- Yüksek dereceli papiller ürotelyal karsinom (30). 

 

Karsinoma İnsitu (CİS) 

 Histolojik olarak az differansiye TCC’den oluşur. CIS asemptomatik olabilir ya da 

pollaküri, urgensi ve dizüri gibi şiddetli semptomlar gösterebilir(31). Yüksek dereceli yüzeyel 

tümörü olan hastaların %25 veya daha fazlasında CIS görülür (32) ve bunların %40-83’ü  

kasa invaziv kansere dönüşür (33). 

 

Skuamoz Hücreli Karsinom 

İngiltere’de mesane kanserlerinin %1’ini oluşturmakta iken Amerika Birleşik 

Devletleri’nde bu oran %3 ile %7 arasında değişmekte, Mısır’da ise oran %75’e kadar 

çıkmaktadır. 

Ayrıca seyrek olarak adenokarsinom, indiferansiye karsinom, koriokarsinom da 

görülmektedir. 

 

Tümör Yayılımı 

Mesane tümörlerinin yayılımı en çok direkt invazyonla olur. Genelde kanser hücreleri  

Lamina propriadan submukozaya ve muskularise geçer. Buradan da lenf nodlarına ve uzak 

organlara yayılırlar. Kanser lokal olarak prostat, veziküla seminalis, uterus, vagina, rektum ve 

barsaklara da infiltre olabilir.  En sık olarak pelvik lenf nodlarına yayılır. Mesane 

tümörlerinde hematojen metastazlar nadir görülür (21). 

 

EVRELEME 

Mesane kanserinde temel evreleme sistemi, Uluslararası kanserle mücadele birliği (Union 

International forAgainst Cancer UICC) tarafından onaylanmış TNM 2009 yaygın kabul görmüştür. 

TNM 2009 Tablo 1’de gösterilmiştir (34). 
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Tablo 1. Mesane kanserinin 2009 TNM sınıflandırması (20) 

T-Primer tümör  

Ta Non-invaziv papiller karsinom  

Tis karsinoma in situ “düz tümör”  

T1 Tümör subepitelyal bağ dokusuna invaze  

T2 Tümör kasa invaze  

T2a Tümör yüzeyel kasa invaze (iç yarı)  

T2b Tümör derin kasa invaze (dış yarı)  

T3 Tümör perivezikal dokuya invaze  

T3a mikroskopik olarak  

T3b makroskopik olarak (mesane dışı kitle)  

T4 Tümör şu dokulardan herhangi birini tutar; prostat, uterus, vajina, pelvik duvar, abdominal 

duvar  

T4a Tümör prostat, uterus veya vajeni tutar  

T4b Tümör pelvik duvar veya abdominal duvarı tutar 

N-Lenf nodları  

NX Bölgesel lenf nodları değerlendirilemez  

N0 Bölgesel lenf nodu metastazı yok  

N1 Pelviste (hipogastrik, obturator, eksternal iliak veya presakral) tek bir lenf nodu metastazı  

N2 Pelviste (hipogastrik, obturator, eksternal iliak veya presakral) multiple lenf nodu metastazı  

N3 Kommon iliak lenf nodu metastazı  

M-Uzak metastazlar  

M0 Uzak metastaz yok  

M1 Uzak metastaz  

 

Yaklaşık olarak mesane tümörlerinin %70-85’i yüzeyel şekilde prezente olur. 

Bunların %70’i evre Ta olarak, %20’si T1 olarak ve %10’u CIS olarak presente olur (34). 

 

Patolojik Derece 

Yeni bir derecelendirme sistemi, ilk önce 1998'de WHO/ISUP tarafından önerilmiş ve 

2004'te DSÖ tarafından güncellenmiştir. 

Dünya Sağlık Örgütü 2004 derecelendirmesi, düşük malignite potansiyeline sahip 

papiller ürotelyal neoplazm (PUNLMP) ve ürotelyal karsinom tümörlerini, düşük dereceli ve 

yüksek dereceli olmak üzere yalnızca iki derecede sınıflandırmaktadır (Tablo 2). 
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Tablo 2. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2004 derecelendirmesi(30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMPTOM VE BULGULAR 

Mesane kanserinin en sık görülen semptomu sessiz hematüridir ve hastaların 

yaklaşık %85’inde görülür. Sistoskopik olarak belirlenebilecek mesane kanseri olan hastaların 

tamamına yakınında, idrar örnekleri incelendiğinde mikrohematüri görülür. Mesane 

irritabilitesi, sık idrara çıkma, ani sıkışma hissi ve dizüri gibi alt üriner sistem semptomları 

(AÜSS) varlığı ikinci en sık görülen semptomlar grubudur ve yaygın karsinoma in situ ya da 

invaziv mesane kanserini düşündürür. Diğer bulgu ve belirtileri arasında;  kuşak tarzı ağrı, alt 

ekstremite ödemi ve pelvik kitle sayılabilir (20). 

 

TANIDA GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ    

 

Ultrasonografi 

Suprapubik abdominal ultrasonografide küçük tümörler yakalanamaz. Mesane tepe ve 

ön duvar tümörlerinin tanısında oldukça yardımcıdır. Ayrıca pelvik organ ve karaciğer 

metastazlarının saptanmasında kullanılır (21). Ultrasonografi non invaziftir, kolaylıkla tekrar 

edilebilir, göreceli olarak daha ucuz olup poliklinik de uygulanabilir (35). 

 

İntravenöz Pyelografi (IVP) 

Böbreklerin işlevsel durumu değerlendirilir. Böbrekte renal pelviste, üreter ve 

mesanede tek ya da mu1tipl dolum defektleri görülebilir. Ürotelyal tümörler renal pelvis, 

üreter ve mesanede multisentrik olabildiğinden üst üriner sistemin incelenmesi için IVP çok 

üstün bir tanı yöntemidir. 

 

 

2004 DSÖ Derecelendirmesi: 

-Ürotelyal papillom 

-Düşük malignite potansiyeline sahip papiller ürotelyal neoplazm (PUNLMP) 

-Düşük dereceli papiller ürotelyal karsinom 

-Yüksek dereceli papiller ürotelyal karsinom 
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Bilgisayarlı Tomografi (BT) 

Hastalığa tanı konulmasında ve evre tesbitinde önemlidir. Mesane tümörünün ne 

derece yaygın olduğunu saptamada yararlıdır. BT evrelemede %87 oranında doğruluğa 

sahiptir (21,36). 

 

Manyetik Rezonans (MR) 

Hastalığın organ ve doku metastazlarının tesbitinde önemlidir. Bilgisayarı tomografiye 

oranla daha güvenilirdir. T2 ağırlıklı görüntülerde tümör dokusu görece olarak hiperintenstir. 

Mesane adele tabakası ise siyah olarak görülür.  

 

 Manyetik Rezonans Ürografi 

 Önemli endikasyonlarını: Renal pelvis, üreter patolojisi de düşündüren hastalar 

oluşturmaktadır. MR Ürografinin en önemli sorunu taşları tümör ve pıhtıdan ayırt 

edememesidir. Dinamik MRG tetkiki postoperatif inflamasyon ile rezidü tümör dokusunu 

ayırmada daha duyarlıdır (37,38). 

  

Ayırıcı Tanı 

Kronik sistit, mesane taşı, mesanede yabancı cisim, benign prostat hiperplazisi, prostat 

karsinomu, hemorajik sistitler, renal adenokarsinom, tüberküloz, üriner endometriosis ve 

sekonder mesane tümörleri ile ayırıcı tanısı yapılır (19). 

 

TEDAVİ 

 

Yüzeyel Mesane Kanserinde Tedavi 

 Yüzeyel mesane lezyonlarının tanı ve tedavisindeki esas yöntem endoskopik olup, 

genellikle sistoskopi ve TUR ile yapılmaktadır. İntravezikal tedaviler rezidüel hastalıkta ya da 

hastalık profilaksisinde tamamlayıcı tedavi olarak faydalı olmaktadır (19). 

 

Yüzeyel mesane kanserinde endoskopik tedavi: Üretra, prostatik fossa ve tüm 

ürotelyum incelenmelidir. Lezyonların büyük çoğunluğunda kesme ve koterizasyon işlemi 

birlikte uygulanır. Olguların %40-75’inde rezidüel tümör izlenebilir (20). 
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Fotodinamik tedavi: Fotodinamik tedavi 1,5-2 mg/kg dozda fotosensitize edici bir 

ajanın, genellikle porfimer sodyum (photofrin), sistemik olarak verilmesiyle yapılmaktadır. 

İki üç gün sonra madde normal dokudan temizlenir, hastaya intravezikal tedavi olarak kırmızı 

lazer ışığı (630 nm) 12–20 dakika süreyle uygulanır (20). 

 

Yüzeyel Hastalıkta Sistektomi 

İntravezikal tedavinin başarısız olduğu persistant ya da rekürren, yüksek riskli yüzeyel 

hastalığı olan sağlıklı hastalarda tekrar tekrar intravezikal tedaviyi denemek hastalığın 

progresyonu için önemli bir risk taşıdığından sistektomi yapmak uygun olacaktır. Erken 

sistektomi özellikle multifokal yerleşimli ise yüksek grade’li T1 hastalıkta bir seçenektir (20). 

 

Alternatif Tedaviler 

Eksternal radyoterapi: Yüzeyel mesane tümörünün tedavisinde radyoterapinin rolü 

kısıtlıdır ve genellikle major bir cerrahi girişime uygun olmayan ya da intravezikal tedaviye 

cevapsızlık durumunda sistektomiyi kabul etmeyen hastalarla sınırlıdır (20). 

İntravezikal immunoterapi ve kemoterapi: Karsinoma insitu tedavisinde 

intravezikal BCG uygulaması yaygın olarak kabul görmüş tedavi seçeneğidir ve %70'in 

üzerine çıkan tam yanıtlar bildirilmiştir. Harland ve ark. (39) çalışma verilerine göre 

intravezikal BCG tedavisinin başarısız olduğu olgularda, kasa invaze tümöre progresyon 

riski %48 olarak bildirilmiştir. CIS tedavisinde intravezikal BCG tedavisinin, intravezikal 

mitomisin, epirubisin, adriamisin ve sıralı mitomisin-adriamisin kemoterapi ile 

karşılaştırıldığı metaanalizde,  tam yanıt oranı, BCG grubunda %68,1 ve kemoterapi 

grubunda %51,5 olarak saptanmıştır (40).  

 

Kas İnvaze ve Metastatik Hastalıkta Tedavi 

Lokalize (T2N0M0) ve lokal ileri evre (T3a-T4a, N0-NX, M0) mesane kanserinde 

radikal sistektomi standart önerilen tedavi seçeneg ̆idir (41). Ayrıca eşzamanlı kemoterapiyle 

birlikte ya da kemoterapi olmadan ışın tedavisinin yanı sıra, neoadjuvan ve adjuvan 

kemoterapiyle birlikte mesane koruyucu cerrahi girişim düşünülebilir. 

 

Metastatik hastalığın tedavisi: Metastatik ürotelyal karsinomu bulunan hastalarda 

sistemik kemoterapi, hastaların %70'ine kadar varan kısmında tümör remisyonu sağlayabilir. 

Günümüzde radikal sistektomi ile birlikte yapılan üriner diversiyonlaruygulanmaktadır (21).
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GEREÇ VE YÖNTEM 

 

Üniversitemiz Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Yerel Etik Kurulu’ndan 

2011/34 protokol numarasıyla onay aldığımız tez çalışmamıza (EK-1) Trakya Üniversitesi 

Bilimsel Araştırmalar Projeleri (TUBAP), 2012/43 sayılı karar ile (EK-2) fon desteği sağlandı. 

Fakültemiz Üroloji Anabilim Dalında Mart 2012-Mart 2014 tarihlerinde arasında mesane 

ürotelyal karinom tanısı ile tedavi edilen ve Trakya’da ikamet eden 100 olgu araştırmaya 

dahil edildi. Olgularımız Ergene çevresi ve diğer yerleşimleri olarak ikiye ayrıldı. Ergene 

çevresi olarak: Çerkezköy, Çorlu, Muratlı, Babaeski, Uzunköprü, Meriç, İpsala ve Enez 

yerleşimleri alındı. Ergene çevresi grup-1, diğer bölge grup-2 olarak ayrıldı. Olgularda 

mesanenin tümörlü dokusundan alınan örnek doku-1,tümörsüz dokusundan alınan örnek 

doku-2 olarak sınıflandırıldı. Olguların serumunda, mesanenin tümörlü ve tümörsüz  

dokularında Pb, Cd, Cu, Zn ve Fe  düzeyleri araştırıldı. 

Olguların tümüne sigara içiciliği, hipertansiyon, çalışma koşulları, Ergene nehir suyu 

ile yakın temas, adreste yaşam süresi, genetik hastalık, sanayiye yakınlığı, tarımsal ürün 

tüketim özellikleri, içme suyu, diğer hastalıkları, ailede tümör varlığı gibi sorular içeren 

toplam 25 soruluk anket formu (EK-3) ve bilgilendirilmiş gönüllü olur formu (EK-4) 

dolduruldu. 

 Olgularda alınan kan örneklerinde, mesane tümöründe transuretral rezeksiyon (TUR-

M) örneğinde ve normal mesane biyopsilerinde, radikal sistektomi yapılan olguların tümörlü 

ve tümörsüz mesane dokularında alınan biyolojik örnekler Biyofizik Anabilim Dalında uygun 

koşullarda korundu. 

 Çalışmamızda Pb ve Cd ölçümleri için Edta’lı ve Fe, Cu ve Zn ölçümleri için Edta’sız 

tüplere alınan kan örneklerinden en az bir saat bekletildikten sonra 1300xg (3500 rpm) 10 
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dakika santrifüj edilip serum numunesi ayrıldı. Edta’lı ve Edta’sız kan örnekler ölçüm 

yapılıncaya kadar  -20oC’de bekletildi. 

Tümörlü ve sağlam doku örnekleri ayrı ayrı plastik kap içine konuldu. Doku örnekleri 

ölçüm hazırlanma işlemleri yapılana kadar -25°C’de korundu. Kanserli ve sağlam dokular 

tartılarak, dereceli ve ısıya dayanıklı cam tüplerde üzerine yaklaşık 2.5 mL %65’lik nitrik asit 

ilave edilerek bir saat oda ısısında, yaklaşık iki saat 100-120°C sıcaklıktaki etüvde erimeye 

bırakıldı. Etüvden çıkarılan örnekler oda ısısında soğutulduktan sonra üzerlerine 0.5 

mL %65’lik perklorik asit ilave edilerek 150-180°C sıcaklıktaki etüvde iki saat bekletildi. 

Etüvden çıkarılan örnekler soğutulduktan sonra üzerlerine distile su ilave edilip toplam hacim 

10 mL olacak şekilde ölçüme hazır hale getirildi. 

Doku ve serum örneklerinde Fe, Cu ve Zn konsantrasyonları Alevli Atomik 

Absorbsiyon Spektrofotometresinde (Schimadzu-AA6800) bu elementlere ait standart 

çözeltiler ölçülerek elde edilen kalibrasyon grafiğine göre ölçüldü. 

Kurşun ve Zn ölçümleri ise Edta’lı kan örneklerine Triton-X 100 (%10), Amonyum 

Dihidrojen Fosfat (%10) ve distile su ilave edilerek Grafit Atomik Absorbsiyon 

Spektrofotometresinde (Schimadzu-AA6800) ölçüldü. 

Sonuçlar ortalama±Std. Sapma ile gösterildi. İstatistiksel analizlerde p<0,05 değeri 

anlamlı kabul edildi. Niceliksel verilerin normal dağılıma uygunluğu tek örneklem 

Kolmogorov Smirnov test ile incelendi. Cu, Fe, Zn, Pb, Cd değerlerinin bölgeler arası 

karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren değişkenler için Student t testi, normal dağılım 

göstermeyenler için Mann-Whitney U testi kullanıldı. Bölgeler Içinde Cu, Fe, Zn, Pb, Cd 

değerlerinin önceki ve sonraki ölçümlerinin karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren 

değişkenler için Eşleştirilmiş T testi, normal dağılım göstermeyenler için Wilcoxon T testi 

kullanıldı. Cu, Fe, Zn, Pb, Cd değerlerinin referans değerlere göre karşılaştırılmasında normal 

dağılım gösteren değişkenler için Tek Örneklem T testi, normal dağılım göstermeyenler için 

işaret testi kullanıldı. Cu, Fe, Zn, Pb, Cd değerlerinin evreye göre karşılaştırılmasında her bir 

gruptaki dağılım normal ve gruplar homojen varyanslı ise Tek Yönlü Anova, bu koşulların 

herhangi birinin sağlanmadığı durumlarda ise Kruskal Wallis testi kullanıldı. İstatistiksel 

analizler Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalında 

SPSS 20.0 (Lisans No: 10240642) paket programı kullanılarak yapıldı. 
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BULGULAR 

 

Araştırmaya dahil edilen 100 hastadan 52 tanesi Ergene bölgesinden(Grup-1),48 tanesi 

diğer bölgedendi (Grup-2). Grup-1 yaş ortalaması 65.2 ve olguların 11’i kadın 41’i erkek, 

Grup-2 yaş ortalaması 67 ve olguların 4’ü kadın 44’ü erkek idi. Grup-1’de 23 hastada 

morbidite bulunmazken, 19 hastada hipertansiyon, 9 hastada diyabet, 5 hastada koroner arter 

hastalığı, 8 hastada KOAH, 2 hastada ise nörolojik defisit ve hastaların 9’ unda ailede kanser 

öyküsü tespit edildi. Grup-1’de hastaların 32’sinde 10 yıldan fazla sigara kullanım öyküsü 

mevcuttu.12 olgu tarımsal sulamada çalışmaktaydı. 

Grup-2’de 26 hastada morbidite bulunmazken, 18 hastada hipertansiyon, 7 hastada 

diyabet, 3 hastada koroner arter hastalığı, 6 hastada KOAH, 1 hastada ise nörolojik defisit ve 

hastaların 6’ sında ailede kanser öyküsü tespit edildi. Grup-2’de hastaların 23’ünde 10 yıldan 

fazla sigara kullanım öyküsü mevcuttu. Bu Grupta ise9 olgu tarımsal sulamada çalışmaktaydı. 

71 Hasta Ta-T1,17 hasta, T2 ve 12 hasta, T3-T4 idi.  

33 hasta Low Grade, 67 hasta High Grade idi. Grup-1’de 13 hastaya, Grup-2’de 7 

hastaya radikal sistektomi uygulandı. 

Grup-1’de patoloji raporlarında; 22 hasta Low Grade, 30 hasta High Grade idiGrup- 

2’de patoloji raporlarında; 11 hasta Low Grade, 37 hasta High Grade idi. 

 

Tüm olguların serum ağır metal düzeyleri referans değere göre 

karşılaştırıldığında; 

 Bakır ortalama değeri 122,07±38,88𝜇 g/gve referans değeri 140 𝜇 g/g alındığında 

referans değere göre istatistiksel olarak anlamlı düşüklük saptanmıştır (p<0,001). 
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 Demir ortalaması 106,03±47,49 𝜇g/g ve referans değeri 180 𝜇g/g alındığında referans 

değere göre istatistiksel olarak anlamlı düşüklük saptanmıştır (p<0,001). 

 Çinko ortalaması 115,82±53,11 𝜇g/g ve referans değeri 120 𝜇g/g alındığında referans 

değere göre istatistiksel olarak anlamlısaptanmamıştır (p=0,434).  

 Kurşun ortalaması 5,02±1,24 𝜇g/g ve referans değeri 40 𝜇g/g alındığında referans 

değere göreistatistiksel olarak anlamlı düşüklük saptanmıştır (p<0,001).  

 Kadmiyumortalaması 3,41±0,95 𝜇g/g ve referans değeri 1 𝜇g/g alındığında referans 

değere göre istatistiksel olarak anlamlı yükseklik saptanmıştır (p<0,001). 

Sonuçlar Tablo 3’de görülmektedir. 

 

Tablo 3.Tüm olguların serum ağır metal düzeylerinin referans değere göre 

karşılaştırılması 

Tüm olgular Serum Ortalama değer (μg/g) Referans (μg/g) p* 

Serum Cu 122,07±38,88 140 <0,001 

Serum Fe 106,03±47,49 180 <0,001 

Serum Zn 115,82±53,11 120 0,434 

Serum Pb 5,02±1,24 40 <0,001 

Serum Cd 3,41±0,95 1 <0,001 

 

Cu:Bakır, Fe:Demir, Zn:Çinko, Pb:Kurşun, Cd:Kadmiyum. 

*Tek Örneklem T testi 

 

Gruplar arası olguların serumlarındaki ağır metal düzeyleri karşılaştırıldığında; 

Ergene grubu Cu ortalama değeri 126,98±40,87𝜇g/g,Diğer grup serum Cu ortalama 

değeri 116,76±36,28𝜇g/g olup istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p=0,191).  

Ergene grubu  Fe ortalama değeri 104,44±47,70𝜇g/g, Diğer grup serum Fe ortalama 

değeri 107,75±47,70𝜇g/g olup istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p=0,730).  

Ergene grubu  Zn ortalama değeri 116,76±40,46𝜇g/g, Diğer grup serum Zn ortalama 

değeri 114,80±64,52𝜇g/g olup istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p=0,855).  

Ergene grubu Pb ortalama değeri 4,91±1,27𝜇g/g, Diğer grup serum Pb ortalama 

değeri 5,13±1,21𝜇g/g olup istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p=0,388).  

Ergene grubu Cd ortalama değeri 3,48±1,04𝜇 g/g,Diğer grup serum Cd ortalama 

değeri 3,33±0,85𝜇g/g olup istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p=0,452). 

Sonuçlar Şekil3 ve Tablo 4’de görülmektedir. 
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Tablo 4. Bölgeler arası serumlarındaki ağır metal düzeyleri karşılaştırılması 

Serum Ağır Metal 
Ergene grubu (μg/g) 

n=52  

Diğer grup (μg/g) 

n=48 
p* 

Serum Cu 126,98±40,87 116,76±36,28 0,191 

Serum Fe 104,44±47,70 107,75±47,70 0,730 

Serum Zn 116,76±40,46 114,80±64,52 0,855 

Serum Pb 4,91±1,27 5,13±1,21 0,388 

Serum Cd 3,48±1,04 3,33±0,85 0,452 

 

Cu:Bakır, Fe:Demir, Zn:Çinko, Pb:Kurşun, Cd:Kadmiyum. 

*Mann-Whitney U Testi 

 

Cu:Bakır, Fe:Demir, Zn:Çinko, Pb:Kurşun, Cd:Kadmiyum. 
 

Şekil 3. Bölgeler arası olguların serumlarındaki ağır metal düzeyleri karşılaştırılması 
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Grade göre yapılan serum karşılaştırmasında; 

 

 Low Garde olan 33 hastada 

 Seum Cu ortalama değeri 124,19±42,82  saptandı. 

 Serum Fe ortalaması 102,53±51,20 𝜇g/g  saptandı.  

 Serum Zn ortalaması 116,93±45,14 𝜇g/g saptandı  

 Serum Pb ortalaması 4,76±1,35 𝜇g/g saptandı.  

 Serum Cd ortalaması 3,55±0,99 𝜇g/g  saptandı. 

High Grade olan 67 hastada  

 Seum Cu ortalama değeri 121,03±37,08  saptandı. 

 Serum Fe ortalaması 108,10±45,89 𝜇g/g  saptandı. 

 Serum Zn ortalaması 115,28±,56,94 𝜇g/g saptandı  

 Serum Pb ortalaması 5,14±1,18 𝜇g/g saptandı. 

 Serum Cd ortalaması 3,37±0,93 𝜇g/g  saptandı. 

 Grade’e göre yapılan karşılaştırmada hiçbir parametrede anlamlılık saptanmamıştır. 

Sonuçlar Tablo 5’de görülmektedir. 

 

Tablo 5. Tüm olguların Grade’e göre karşılaştırılması 

 

Tüm olgular Serum 

 

Low Grade (μg/g) 

n=33 

 

High Grade (μg/g) 

n=67 

 

p* 

Serum Cu 124,19±42,82 121,03±37,08 0,704 

Serum Fe 102,53±51,20 𝜇g/g 108,10±45,89 0,585 

Serum Zn 116,93±45,14 115,28±,56,94 0,884 

Serum Pb 4,76±1,35 5,14±1,18 0,234 

Serum Cd 3,55±0,99 3,37±0,93 0,384 

 

Cu:Bakır, Fe:Demir, Zn:Çinko, Pb:Kurşun, Cd:Kadmiyum. 

*Mann-Whitney U Testi 
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Evreye göre  yapılan serum karşılaştırmasında: 

 

Evre Ta-T1 olan 71 hastada 

Serum Cu ortalama değeri 122,70±38,63 𝜇g/g saptandı.  

Serum Fe ortalaması 107,61±52,39 𝜇g/g saptandı. 

Serum Zn ortalaması 115,10±56,50 𝜇g/g saptandı  

Serum Pb ortalaması 4,83±1,27 𝜇g/g saptandı. 

Serum Cd ortalaması 3,47±0,96 𝜇g/g saptandı. 

 

Evre  T2 olan 17 hastada 

Serum Cu ortalama değeri 119±38,51 𝜇g/g    saptandı.  

Serum Fe ortalaması 96,65±36,93 𝜇g/g  saptandı. 

Serum Zn ortalaması 118,35±,47,60 𝜇g/g saptandı  

Serum Pb ortalaması 5,14±1,08 𝜇g/g saptandı. 

Serum Cd ortalaması 3,18±0,96 𝜇g/g  saptandı. 

 

Evre  T3-4 olan 12 hastada 

 Serum Cu ortalama değeri 122,71±43,98𝜇g/g  saptandı. 

 Serum Fe ortalaması 105,41±32,04 𝜇g/g  saptandı. 

 Serum Zn ortalaması 116,53±,41,97 𝜇g/g saptandı 

 Serum Pb ortalaması 5,94±0,93 𝜇g/g saptandı.  

 Serum Cd ortalaması 3,44±0,90 𝜇g/g  saptandı. 

 

Tüm olguların serum değerlerinin evrelere göre sınıflandırılıp karşılaştırılmasında 

sadece T1-Ta serum Pb ileT3-4 serum Pb düzeyleri arasındaki karşılaştırmada Evre T3-4 

serum Pb değerindeki yükseklik istatistikselolarak anlamlıdır. Evre T2 ve T3-4 

karşılaştırmasında Pb T3-4 de yüksek bulunmuştur. Sonuçlar Tablo 6-7-8’de görülmektedir. 
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Tablo 6.Tüm olguların serumlarının evrelere göre karşılaştırılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu:Bakır, Fe:Demir, Zn:Çinko, Cd:Kadmiyum. 

*Tek Yönlü Anova Testi 

Tablo 7.Tüm olguların serum kurşun değerlerinin karşılaştırılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pb:Kurşun. 

*Kruskal Wallis Testi 

Tablo 8. Tüm olguların serum kurşundeğerlerinin karşılaştırılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pb:Kurşun. 

*Kruskal Wallis Testi 

 

Serum 

 

Evre Ta-T1 

(μg/g) 

n=71 

 

Evre T2  

(μg/g) 

n=17 

 

Evre T3-4 

(μg/g) 

n=12 

 

p* 

Serum Cu 122,70±38,63 119±38,51 122,71±43,98       0,939 

Serum Fe 107,61±52,39 96,65±36,93 105,41±32,04       0,702 

Serum Zn 115,10±56,50 118,35±,47,60 116,53±,41,97       0,979 

Serum Cd 3,47±0,96 3,18±0,96 3,44±0,90       0,523 

 Evre T1-Ta (μg/g)   

 

 

 Serum Pb 

 

 

 

4,83 ± 1,27 

Evre T2 ortalama 

(μg/g) 

p* 

 5,14 ± 1,08 0,469 

Evre T3-T4 ortalama 

(μg/g) 

p* 

 5,94 ± 0,93 0,004 

     Evre T2 (μg/g)   

 

 

Serum Pb 

 

 

5,14 ± 1,08 

 

Evre T1-Ta ortalama    

(μg/g) 

p* 

 4,83 ± 1,27 0,469 

Evre T3-T4 ortalama     

(μg/g) 

p* 

 5,94 ± 0,93 0,051 
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Tüm olgularda dokular referans değere göre karşılaştırıldığında; 

Bakır için referans değer 4 𝜇g/g alındı ve Cu doku-1 ortalama değeri 3,28±1,06 𝜇g/g 

olup referans değere göre istatistiksel olarak anlamlı düşüklük saptanmıştır (p<0,001). Cu 

doku-2 ortalama değeri 2,11±1,00𝜇g/g olup referans değere göre istatistiksel olarak anlamlı. 

Demir için referans değer 74 𝜇 g/g alındı ve Fe doku1 ortalama değeri 

81,26±38,35𝜇g/g olup referans değere göre istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır 

(p=0,61). Fe doku-2 ortalama değeri 59,49±30,80𝜇g/g olup referans değere göre istatistiksel 

olarak anlamlı düşüklük saptanmıştır (p<0,001). 

Çinko için referans değer 42,4 𝜇 g/g alındı ve Zn doku1 ortalama değeri 

17,79±8,08𝜇g/g olup referans değere göreistatistiksel olarak anlamlı düşüklük saptanmıştır 

(p<0,001). Zn doku-2 ortalama değeri 28,61±12,28𝜇g/g olup referans değere göre istatistiksel 

olarak anlamlı düşüklük saptanmıştır (p<0,001). 

Kurşun için referans değer 0,11 𝜇 g/g alındı ve Pb doku1 ortalama değeri 

1,83±1,68𝜇g/g olup referans değere göre istatistiksel olarak anlamlı yükseklik saptanmıştır 

(p<0,001). Pb doku2 ortalama değeri 1,10±1,40𝜇g/g olup referans değere göre istatistiksel 

olarak anlamlı yükseklik saptanmıştır (p<0,001). 

Kadmiyum için referans değer 17,1 𝜇 g/g alındı ve Cd doku-1 ortalama değeri 

24,01±7,80𝜇g/g olup referans değere göre istatistiksel olarak anlamlı yükseklik saptanmıştır 

(p<0,001). Cd doku-2 ortalama değeri 16,72±6,14𝜇g/g olup referans değere göre istatistiksel 

olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p=0,547). 

Sonuçlar Tablo 9 ve Tablo 10’ da görülmektedir. 

 

Tablo 9.Tüm olguların doku-1 değerlerinin referans değere göre karşılaştırılması 

Tüm olgular Doku-1       Ortalama (μg/g) 

            n=100 

Referans (μg/g) p* 

Cu doku-1 3,28±1,06 4 <0,001 

Fe doku-1 81,26±38,35 74 0,61 

Zn doku-1 17,79±8,08 42,4 <0,001 

Pb doku-1 1,83±1,68 0,11 <0,001 

Cd doku-1 24,01±7,80 17,1 <0,001 

 

Cu:Bakır, Fe:Demir, Zn:Çinko, Pb:Kurşun, Cd:Kadmiyum. 

*Tek Örneklem T testi 
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Tablo 10. Tüm olguların doku-2 değerlerinin referans değere göre karşılaştırılması 

Tüm olgular Doku-2 

 

Ortalama (μg/g) 

n=100 

Referans (μg/g) p* 

Cu doku-2 2,11±1,00 4 <0,001 

Fe doku-2 59,49±30,80 74 <0,001 

Zn doku-2 28,61±12,28 42,4 <0,001 

Pb doku-2 1,10±1,40 0,11 <0,001 

Cd doku-2 16,72±6,14 17,1 0,547 

 

Cu:Bakır, Fe:Demir, Zn:Çinko, Pb:Kurşun, Cd:Kadmiyum. 

*Tek Örneklem T testi 

Grade’e göre doku-1 ve doku-2 değerlerinin karşılaştırıldığında; 

 

Low Grade olan 33 hastada  

Bakır doku-1 ortalama 3,27±0,95 𝜇g/g, Cu doku-2 ise 2,19±0,91 𝜇g/g, 

Demir doku-1 ortalama 78,85±38,95 𝜇g/g, Fe doku-2 ise 55,97±30,24 𝜇g/g, 

Çinko doku-1 ortalama 17,67±7,38 𝜇g/g, Zn doku-2 ise 28,38±13,59 𝜇g/g, 

Kurşun doku-1 ortalama 1,98±1,96 𝜇g/g, Pb doku-2 ise 1,44±2,08 𝜇g/g, 

Kadmiyum doku-1 ortalama 23,8 3 ± 8,26 𝜇 g/g, Cd doku-2 ise 16,60 ±4,81 𝜇 g/g 

saptandı. 

 

High Grade olan 67 hastada 

Bakır doku-1 ortalama 3,29±1,12 𝜇g/g, Cu doku-2 ise 2,07±1,05 𝜇g/g, 

Demir doku-1 ortalama 83,92±38,06 𝜇g/g, Fe doku-2 ise 61,22±31,15 𝜇g/g, 

. Çinko doku-1 ortalama 17,86±8,45 𝜇g/g, Zn doku-2 ise 29,14±12,15 𝜇g/g, 

Kurşun doku-1 ortalama 1,77±1,54 𝜇g/g, Pb doku-2 ise 0,93± 0,87𝜇g/g, 

Kadmiyum doku-1 ortalama 24,14 ±7,64 𝜇 g/g, Cd doku-2 ise 16,79 ±6,73 𝜇 g/g 

saptandı. 

 

Grade’e göre tüm olgular sınıflandırlıp doku-1 ve doku-2 değerleri karşılaştırıldığında 

gradeler arası hiçbir parametrede istatistiksel olarak anlamlılık saptanmamıştır. Sonuçlar 

Tablo 11 ve 12’de ve Şekil4’de gösterilmektedir. 
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Tablo 10. Doku-1 değerlerinin grade göre karşılaştırılması 

Doku-1 
Low Grade (μg/g) 

n=33 

High Grade (μg/g) 
n=67 

p* 

Cu doku-1 3.27±0,95 3.29±1,12 0,908 

Fe doku-1 78,85±38,95 83,92±38,06 0,325 

Zn doku-1 17,67±7,38 17,86±8,45 0,912 

Pb doku-1 1,98±1,96 1,77±1,54 0,915 

Cd doku-1 23,83 ± 8,26 24,14±7,64 0,876 
 

Cu:Bakır, Fe:Demir, Zn:Çinko, Pb:Kurşun, Cd:Kadmiyum. 

*Tek Yönlü Anova Testi 

Tablo 11.Doku-2 değerlerinin grade göre karşılaştırılması 

Doku-2 
Low Grade (μg/g) 

n=33 

High Grade (μg/g) 

n=67 
p* 

Cu doku-2 2,19±0,91 2,07±1,05 0,583 

Fe doku-2 55,97±30,24 61,22±31,15 0,426 

Zn doku-2 28,38±13,59 29,14±12,15 0,778 

Pb doku-2 1,44±2,08 0,93± 0,87 0,621 

Cd doku-2 16,60±4,81 16,79±6,73 0,887 
 

Cu:Bakır, Fe:Demir, Zn:Çinko, Pb:Kurşun, Cd:Kadmiyum. 

* Tek Yönlü Anova Testi 

 

 

Cu:Bakır, Fe:Demir, Zn:Çinko, Pb:Kurşun, Cd:Kadmiyum. 

Şekil 2. Grade’e göre doku-1 ve doku-2 değerlerinin karşılaştırılması 
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 Evreye(Stage) göre yapılan karşılaştırmada; 

 

 Evre Ta-T1 olan 71 hastada: 

 Bakır doku-1 ortalama 3,21±0,82 𝜇g/g, Cu doku-2 ise 2,15±0,94 𝜇g/g, 

 Demir doku-1 ortalama 84,95±37,57 𝜇g/g, Fe doku-2 ise 60,81±32,28 𝜇g/g, 

 Çinko doku-1 ortalama 16,98±7,51 𝜇g/g, Zn doku-2 ise 27,36±11,26 𝜇g/g, 

 Kurşun doku-1 ortalama 1,79±1,66 𝜇g/g, Pb doku-2 ise 1,17±1,49 𝜇g/g, 

 Kadmiyum doku-1 ortalama 22,94 ±7,44 𝜇 g/g, Cd doku-2 ise 15,63 ±4,79 𝜇 g/g 

saptandı. 

 

 Evre T2 olan 17 hastada: 

 Bakır doku-1 ortalama 3,84±1,77 𝜇g/g, Cu doku2 ise 2,19±1,18 𝜇g/g, 

 Demir doku-1 ortalama 75,74±43,82 𝜇g/g, Fe doku2 ise 61,85±21,85𝜇g/g, 

 Çinko doku-1 ortalama 19,21±8,12 𝜇g/g, Zn doku2 ise 30,26±14,14 𝜇g/g, 

 Kurşun doku-1 ortalama 1,95±1,62 𝜇g/g, Pb doku2 ise 1,14±1,42 𝜇g/g, 

 Kadmiyum doku-1 ortalama 24,87 ±6,63 𝜇 g/g, Cd doku2 ise 20,84 ±9,24 𝜇 g/g 

saptandı. 

 

 Evre T3-4 olan 12 hastada: 

 Bakır doku-1 ortalama 2,95±0,84 𝜇g/g, Cu doku-2 ise 1,74±1,12𝜇g/g, 

 Demir doku-1 ortalama 67,21±33,30 𝜇g/g, Fe doku-2 ise 48,31±23,25𝜇g/g, 

 Çinko doku-1 ortalama 20,62±10,79 𝜇g/g, Zn doku-2 ise 33,79±14,71 𝜇g/g, 

 Kurşun doku-1 ortalama 1,93±2,04 𝜇g/g, Pb doku-2 ise 0,62±0,55 𝜇g/g, 

 Kadmiyumdoku-1 ortalama 28,90 ±9,87 𝜇 g/g, Cd doku-2 ise 17,34 ±5,86 𝜇 g/g 

saptandı. 

 

 Tüm olguların evrelere göre doku-1 ve 2 değerlerinin karşılaştırılmasında yalnızca Cd 

doku-1’de Evre T3-4 ile Evre Ta-T1 arasındaki yükseklik (p=0,037) ve Cd doku-2’deEvre T2 

ile Evre Ta-T1 arasındaki yükseklik (p=0,004) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Diğer 

parametreler arasında istatistiksel anlamlılık yoktur. 

 Sonuçlar Şekil 3 ve Tablo 12-13-14-15’de görülmektedir. 

.  
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Cu:Bakır, Fe:Demir, Zn:Çinko, Pb:Kurşun, Cd:Kadmiyum. 

Şekil 3. Evreye göre doku-1 ve  doku -2 karşılaştırılması 

 

Tablo 12.Evreye göre doku-1 karşılaştırılması 

 

Cu:Bakır, Fe:Demir, Zn:Çinko, Pb:Kurşun. 

*Tek Yönlü Anova Testi 

 

 

 

 

 

 

 

Doku-1 Evre Ta-T1 

(μg/g) 

n=71 

Evre T2  

(μg/g) 

n=17 

Evre T3-4 

(μg/g) 

n=12 

Gruplar arası  

p* 

Cu Doku-1 3,21±0,82 3,84±1,77 2,95±0,84 0,107 

Fe  Doku-1 84,95±37,57 75,74±43,82 67,21±33,30 0,272 

Zn  Doku-1 16,98±7,51 19,21±8,12 20,62±10,79 0,259 

Pb  Doku-1 1,79±1,66 1,95±1,62 1,93±2,04 0,947 
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Tablo 13. Evreye göre doku-2 karşılaştırılması 

Cu:Bakır, Fe:Demir, Zn:Çinko, Pb:Kurşun. 

*Tek Yönlü Anova Testi 

 

Tablo 14. Kadmiyum doku-1’nin evreye göre karşılaştırılması 

 Evre T1-Ta (μg/g) Evre T2 (μg/g) p* 

Cd Doku-1 22,94 ± 7,44 24,87 ± 6,63 <0,621 

 Evre T1-Ta (μg/g) Evre T3-4 (μg/g)  

Cd Doku-1 22,94 ± 7,44 28,90 ± 9,87 <0,001 

 Evre T2 (μg/g) Evre T3-4 (μg/g)  

Cd Doku-1 24,87 ± 6,63 28,90 ± 9,87 0,344 

 

Cd:Kadmiyum. 

*Kruskal Wallis Testi 
 

Tablo 15. Kadmiyumdoku-2’nin evreye göre karşılaştırılması 

 Evre T1-Ta (μg/g) Evre T2 (μg/g) p* 

Cd Doku-2 15,63 ± 4,79 20,84 ± 9,24 0,004 

 Evre T1-Ta (μg/g) Evre T3-4 (μg/g)  

Cd Doku-2 15,63 ± 4,79 17,34 ± 5,86 0,62 

 Evre T2 (μg/g) Evre T3-4 (μg/g)  

Cd Doku-2 20,84 ± 9,24 17,34 ± 5,86 0,26 

 

Cd:Kadmiyum. 

*Kruskal Wallis Testi 
 

Ergene grubu  tümörlü ve normal doku ağır metal düzeyleri karşılaştırıldığında;  

Bakır doku-1 ortalama değeri 3,33±1,30 𝜇g/g, Cu doku-2 ise 2,14±1,15𝜇g/g olarak 

ölçülmüş olup istatistiksel olarak anlamlı yükseklik saptanmıştır (p<0,001). 

Doku-2 Evre Ta-T1 

(μg/g) 

Evre T2  

(μg/g) 

Evre T3-4 

(μg/g) 

Gruplar arası  

p* 

Cu Doku-2 2,15±0,94 2,19±1,18 1,74±1,12 0,408 

Fe  Doku-2 60,81±32,28 61,85±21,85 48,31±23,25 0,408 

Zn  Doku-2 27,36±11,26 30,26±14,14 33,79±14,71 0,207 

Pb  Doku-2 1,17±1,49 1,14±1,42 0,62±0,55 0,191 
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Demir doku-1 ortalama değeri 63,68±32,74𝜇g/g, Fe doku-2 𝑖𝑠𝑒 53,33 ± 29,3𝜇g/g 

olarak ölçülmüş olup istatistiksel olarak anlamlı yükseklik saptanmıştır (p=0,001). 

Çinko doku-1 ortalama değeri 17,59±8,59 𝜇g/g, Zn doku-2 ise 32,00±13,49 𝜇g/g 

olarak ölçülmüş olup istatistiksel olarak anlamlı düşüklük saptanmıştır (p<0,001). 

Kurşun doku-1 ortalama değeri 2,11±2,25 𝜇g/g Pb doku-2 1,17 ± 1,89 𝜇g/g olarak 

ölçülmüş olup istatistiksel olarak anlamlı yükseklik saptanmıştır (p<0,001).  

Kadmiyum doku-1 ortalama değeri 26,72 ± 8,74 𝜇g/g, Cd doku-2 19,06±6,97 𝜇g/g 

olarak ölçülmüş olup istatistiksel olarak anlamlı yükseklik saptanmıştır (p<0,001). 

Sonuçlar Tablo 16’da gösterilmiştir. 

 

Tablo 16. Ergene grubu doku-1 ve doku-2 ortalama değer karşılaştırılması 

Ergene Grubu Doku-1 Ortalama 

(μg/g) 

Doku-2 Ortalama 

(μg/g) 

p* 

Cu  3,33±1,30 2,14±1,15    <0,001 

Fe  63,68±32,74 53,33 ± 29,3 0,001 

Zn  17,59±8,59 32,00±13,49 <0,001 

Pb  2,11±2,25 1,17 ± 1,89 <0,001 

Cd  26,72 ± 8,74 19,06±6,97 <0,001 

 

Cu:Bakır, Fe:Demir, Zn:Çinko, Pb:Kurşun, Cd:Kadmiyum. 

*Wilcoxon T Testi 

 

Diğer grubun tümörlü ve normal doku ağır metal düzeyleri karşılaştırıldığında; 

Cu doku-1 ortalama değeri 3,23±0,73 μg/g, Cu doku-2 ise 2,07±0,83 μg/g olarak 

ölçülmüş olup istatistiksel olarak anlamlı yükseklik saptanmıştır (p<0,001). 

 Fe doku-1 ortalama değeri 100,30±34,96 μg/g, Fe doku-2 ise 66,15 ± 31,21 μg/g 

olarak ölçülmüş olup istatistiksel olarak anlamlı yükseklik saptanmıştır (p<0,001). 

Zn doku-1 ortalama değeri 18,02±7,58 μg/g, Zn doku-2 ise 24,94±9,69 μg/g olarak 

ölçülmüş olup istatistiksel olarak anlamlı düşüklük saptanmıştır (p<0,001). 

Cd doku-1 ortalama değeri 21,08 ± 5,32 μg/g, Cd doku-2 14,19±3,75 μg/g olarak 

ölçülmüş olup istatistiksel olarak anlamlı yüksekelik saptanmıştır (p<0,001). 

Sonuçlar Tablo 17’de gösterilmektedir. 
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Tablo 17. Diğer grubun doku-1 ve doku-2 ortalama değer karşılaştırılması 

Diğer Grub Doku-1 Ortalama (μg/g) Doku-2 Ortalama(μg/g) p* 

Cu 3,23±0,73 2,07±0,83 <0,001 

Fe 100,30±34,96 66,15 ± 31,21 <0,001 

Zn 18,02±7,58 24,94±9,69 <0,001 

Pb 1,54±0,55 1,03 ± 0,52 <0,001 

Cd 21,08 ± 5,32 14,19±3,75 <0,001 

 

Cu:Bakır, Fe:Demir, Zn:Çinko, Pb:Kurşun, Cd:Kadmiyum. 

*Eşleştirilmiş T testi 

 

Ergene grubu ve diğer grup karşılaştırıldığında: 

Ergene grubu Cu doku-1 ortalama değeri 3,33±1,30  𝜇 g/g diğer grup Cu doku-1 

3,23±0,73 μg/g olup istatistiksel olarak anlamlı saptanmamıştır (p=0,631). 

Ergene grubu Cu doku-2 ortalama değeri 2,14±1,15𝜇g/g, diğer grup Cu doku-2 ise 

2,07 ±0,83 μ g/g olarak ölçülmüş olup istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır 

(p=0,694). 

Ergene grubu Fe doku-1 ortalama değeri 63,68±32,74𝜇g/g diğer grup Fe doku-1 

100,30±34,96  olup istatistiksel olarak anlamlı  düşüklük saptanmıştır (p<0,001). 

 Ergene grubu Fe doku-2 ortalama değeri 53,33 ± 29,3𝜇g/g , diğer grup Fe doku-2 ise 

66,15 ± 31,21 μg/g  olarak ölçülmüş olup volarak anlamlı düşüklük saptanmıştır (p=0,037).  

Ergene grubu Zn doku-1 ortalama değeri 17,59±8,59 𝜇g/g diğer grup Zn doku-1 

18,02±7,58 μg/g olup istatiksel olarak anlamlı saptanmamıştır (p=0,791). 

 Ergene grubu Zn doku-2 ortalama değeri 32,00±13,49 𝜇g/g , diğer grup Zn doku-2 

ise 24,94±9,69 μg/g olarak ölçülmüş olup istatistiksel olarak anlamlı yükseklik  saptanmıştır 

(p=0,004).  

Ergene grubu Pb doku-1 ortalama değeri 2,11 ±2,25 𝜇 g/g diğer grup Pb doku-1 

1,54±0,55 μg/g olup değer yüksekliği istatistiksel olarak anlamlı değildir (p=0,294). 

 Ergene grubu Pb doku-2 ortalama değeri 1,17 ± 1,89 𝜇g/g, diğer grup Pb doku-2 ise 

1,03 ± 0,52 μg/g olarak ölçülmüş olup istatistiksel olarak anlamlı yükseklik saptanmıştır 

(p=0,008). 

Ergene grubu Cd doku-1 ortalama değeri 26,72 ± 8,74 𝜇g/g diğer grup Cd doku-1 

21,08 ± 5,32 μg/g olup istatistiksel olarak anlamlı yükseklik saptanmıştır (p<0,001).  
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Ergene grubu Cd doku-2 ortalama değeri 19,06±6,97 𝜇g/g, diğer grup Cd doku-2 ise 

14,19±3,75 μg/g olarak ölçülmüş olup istatistiksel olarak anlamlı yükseklik saptanmıştır 

(p<0,001). 

Sonuçlar Tablo 18-19’da ve Şekil 4’de görülmektedir. 

 
Tablo 18.Ergene grubu ve diğer grubun doku-1 değerlerinin karşılaştırılması 

Doku-1 
Ergene Grubu 

Ortalama (μg/g) 

Diğer Grup Ortalama 

(μg/g) 
p* 

Cu Doku-1 3,33±1,30 3,23±0,73 0,631 

Fe Doku-1 63,68±32,74 100,30±34,96  <0,001 

Zn Doku-1 17,59±8,59 18,02±7,58 0,791 

Pb Doku-1 2,11±2,25 1,54±0,55 0,294 

Cd Doku-1 26,72 ± 8,74 21,08 ± 5,32 <0,001 
 

Cu:Bakır, Fe:Demir, Zn:Çinko, Pb:Kurşun, Cd:Kadmiyum. 

*Mann-Whitney U testi 

Tablo 19. Ergene grubu ve diğer grubun doku-2 değerleri karşılaştırılması 

Doku-2 
Ergene Grubu 

Ortalama (μg/g) 

Diğer Grup Ortalama 

(μg/g) 
p* 

Cu Doku-2 2,14±1,15 2,07±0,83 0,631 

Fe Doku-2 53,33 ± 29,3 66,15 ± 31,21 0,037 

Zn Doku-2 32,00±13,49 24,94±9,69 0,004 

Pb Doku-2 1,17 ± 1,89 1,03 ± 0,52 0,008 

Cd Doku-2 19,06±6,97 14,19±3,75 <0,001 
 

Cu:Bakır, Fe:Demir, Zn:Çinko, Pb:Kurşun, Cd:Kadmiyum. 

*Mann-Whitney U testi 
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Şekil 4. Gruplar arası doku-1ve doku-2 ortalama değer karşılaştırılması
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TARTIŞMA 

 

 İnsanların çeşitli aktiviteleri sonucu oluşan atıkların alıcı ortama (nehir, göl, deniz, boş 

arazi) verilmesi, alıcı ortamın kirlilik özümseme kapasitesinin aşılmaya başlaması sonucu 

doğal ortamda dengelerin geri dönüşü zor/olanaksız düzeyde değişiyor olması neticede çevre 

kirliliği kaynaklı büyük ölçekli sağlık sorunlarını gündeme getirmektedir. Artık çevre 

sorunları yaşamsal kriz boyutuna ulaşmıştır. 

 Çevre kirliliğin yaşamsal önem taşıyanlar arasında ağır metal kirliliği özel bir öneme 

sahiptir. Zira ağır metaller doğada yok olmaz, besin zinciri ile insana geçer ve birçok ölümcül 

hastalığa neden olur. Su ve toprak kirlenmesinin önemli nedenlerindendir (1). Endüstriyel ve 

evsel atık suların arıtmaksızın dere ve nehirlere verilmesi, bu akarsuların tarımsal sulamada 

kullanılması ile kirlilik toprağa da yayılmaktadır. Toprağın ağır metal kirliliğinde; özellikle 

sanayi atık suları ile kirlenmiş nehirlerin tarımda kullanılması başta olmak üzere, metal içeren 

gübre ve tarım ilaçlarının rolü büyüktür. 

 İnsan organizması için gerekli olmayanların yanı sıra eser düzeyde gerekli olanların 

fazla miktarda vücuda girmeleri durumunda “metal yükü” oluşmaktadır. Yaşam da artık her 

canlı ağır metal kirliliği ile karşılaşmaktadır. Ancak sorun ne kadar miktarda ve ne sıklıkta 

olduğundadır. Miktarıazda olsada uzun sureli ağır metal maruziyeti, birikmeye ve birçok 

hastalığa neden olmaktadır. 

Ağır metaller insana öncelikle besin zinciri yoluyla olmak üzere sular, hava ve direk 

temas yoluyla ulaşmaktadır. Bazıları (Kadmiyum, Krom, kurşun, Kalay, Vadanyum, 

Stronsiyum) yaşam süresince vücutta birikerek önemli sağlık sorunlarına neden 
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olmaktadır(10). Bazıları ise doğrudan DNA hasarı yaparak başta kanser olmak üzere birçok 

ölümcül hastalığa neden olmaktadır. 

 Ergene Nehri Trakya’yı kuzey-doğu, güney-batı akarında kat eden, Tarkya’da tarımsal 

sulamada ve özellikle çeltik üretiminde yaygın kullanılan yüzey suyudur. Yıllar önce başlayan 

kontrolsüz ve denetimsiz sanayileşme sonucu endüstriyel atıklar ile IV. sınıf su niteliğine 

dönüşmüştür. Yıllardır süren sanayi atık sularının arıtmasız deşarjı sonucu nehirde canlı 

yaşamı sonlanmış(2), Ergene havzasındaki toprakda bazı ağır metal miktarları tarım için izin 

verilen düzeylerin üzerine çıkmıştır(18). Yapılan araştırmalarda; bitki ve tarım ürünlerinde 

bazı ağır metaller toksik düzeyde bulunmuştur (3-5). 

 Trakya coğrafyasında yaşayanlar için bu ağır metal kirliliği çok ciddi halk sağlığı 

sorunu olmuştur. Bölgede üretilen birçok tarımsal üründe toksik düzeyde ağır metal varlığı 

artık kanıtlanmıştır. Çorlu bölgesinde yapılan bir çalışmada kirli dereye yakın yerleşimde 

yaşayan ailelerde kanser sayısında artış saptanmıştır (42). Ergene nehri yakınında yaşayan 

Ürogenital tümörlü olguların tırnaklarında da ağır metal birikimi saptanmıştır (6). Ayrıca 

trakyada yaşayan böbrek tümörlerinde; tümorlü ve normal böbrek dokusunda bazı ağır metal 

birikimi saptanmıştır (7). 

 Kanser etyolojisinde ağır metallerin yeri ve rolü hakkında birçok labaratuvar ve klinik 

çalışma yapılmıştır. Bu çalışma sonuçlarını IARC monograftların da yer almaktadır.  Bizim 

çalıştığımız ağır metallerin kanserojen etkinlikleri şöyledir. 

Kadmiyum:“ Modern toksik metal” olarak da tanımlanmaktadır. Organizma için 

gerekli olan bir element değildir (12). Kadmiyumun karsinogenez düzeneğinde; genotoksik 

mutajenik etkisini ancak yüksek dozlarda (direkt olarak) gösterebildig ̆i ifade edilmektedir. 

Kadmiyum DNA tamir işlevini inhibe eder, onarımı baskılar, potansiyel olarak DNA hasarlı 

hücrelerin populasyonunu arttırır. Apoptozisi bloke eder ve hücre çog ̆almasının 

uyarılmasındaki hatalı gen ekspresyonuna sebep olur (43). 

Kurşun: Laboratuvar çalışmalarında kurşun maruziyetinin hayvanlarda kansere neden 

olabildiği gösterilmiştir. Böbrek kanseri kurşun ile ilişkili bulunmuştur. Deneysel olarak 

Kurşunun hücrelerde dna hasarı yapmadığı tespit edilmiştir. Ancak diğer kimyasallardan 

kaynaklanan DNAhasarının tamirine müdahale ederek hücreleri etkiliyebilir. Hücreleri diğer 

yollardan örneğin kimyasalların hasarlarının onarımını engelleyebilir (44,45). 

Demir: Kanser gelişiminde farklı bir role sahip: Neoplastik hücrelerin büyümesine 

yardımcı olduğu, kanser hücresi büyümesi lehine etkisi olduğu gözlenmiştir (46). 
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Bakır: Kanser gelişim sürecinde yeri hala belirsizdir. Laboratuar çalışmalarında anti-

kanserojen özelliğe sahip olduğu gözlenmiştir. Bakır yeni damar oluşumu için gereklidir. Bazı 

çalışmalarda tümörün yavaş büyümesi için bakır düşürücü ilaçlar kullanılmış. İleri evre 

Böbrek tümöründe 6 aylık süre ile Tetrathiomolybdate (Tu) veya benzeri bakır düşürücü 

ilaçların kullanımı ile tumor büyümesinin durduğu bildirilmektedir. Bu ilaçlar diyetteki bakırı 

bağlayarak tümördeki büyüme yada yeni tumor oluşmöasını engellediği gösterilmiştir (45). 

 Çinko: Serum düzeyleri bazı malignitelerde düşük bulunmuştur. Baş-boyun ve 

Çocukluk çağı lösemilerinde kanda ve lökositlerde çinko düzeyi düşük bulunmuştur. Ancak 

bunun tümör etkisinden mi, beslenme yada başka faktörlerdenmi geliştiği konusunda bir 

görüş oluşmamıştır(45).Çinko hücreleri serbest oksijen radikallerine karşı korur. Düşük Zn 

düzeyleri antioksidan ve hücre koruyucu etkiden azalma sonucu mesane kanseri riskini 

arttırabilir (47). 

 Trakyada yüzey suyu ve toprakdaki endüstriyel kirlilik birçok kurum ve kuruluşun 

yaptığı analizler ve bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Ayrıca bölgede üretilen tarım 

ürünlerinde yapılan analizlerde bazı ağır metallerin bitkinin kök, gövde,  yaprak ve üründe 

standart değerlerin üzerinde olduğu gösterilmiş ve bilimsel toplantılarda sunulmuştur(4).  

 Ergene havzasında tarımsal sulamada yaygın olarak kullanılan Ergene Nehri suyunda 

yoğun olarak bulunan Cu, Fe, Pb, Cd ve Zn ağır metallerinin bölgedeki ürotelyal tümörlü 

olguların kan ve dokularındaki derişimini araştırmak amacıyla yapılan bu çalışmada tümörlü 

olgular nehir yakını ve diğer yerleşimler olarak iki gruba ayrıldı. Burada amaç öncelikle 

derişimi belirlemek ve ayrıca nehre yakınlığın riski varsa bunu belirlemektir. 

İki grup arasında; yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, komorbidite ve bölgede yaşam süresi 

bakımından anlamlı bir fark yoktur. 

 Tümörlü olguların serumunda ağır metal düzeylerini belirleme amacıyla 

azımsanmayacak sayıda çalışma yapılmıştır. Akciğer, meme, kolon, prostat, böbrek vb. 

tümörlerinde serumda, organın tümörlü ve normal dokusunda ağır metal derişimleri 

araştırılmıştır. 

 Demirhan ve ark. (48) yaptığı çalışmada primer akciğer kanseri nedeniyle opere edilen 

20 hastanın kanserli ve normal akciğer dokusunda Cu, Zn ve Cu/Zn oranı hesaplandı. Tümör 

dokusunda Cu düzeyi ve Cu/Zn oranı normal dokuya göre anlamlı yüksek Zn düzeyi ise 

anlamlı düşük saptandı. 

Kuo ve ark. (49)  43 benign 25 malign meme lezyonluda ve ağır metal maruziyeti 

olmayan 25 sağlıklı kişide serum ve dokuda Zn, Cu, Fe, Se düzeylerini araştırdılar. Sonuç 
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Serumda Cu ve Fe değerleri malign grupta anlamlı  yüksek bulundu. Malign grupda tümörlü 

ve normal  doku karşılaştırıldığında Cu, Fe, Zn, Se tümör dokusunda anlamlı yüksek saptandı. 

Evreye göre sınıflandırılıp incelendiğinde serum ve doku değerlerinde Cu, Cu/Zn, Cu/Fe 

oranlarında evre arttıkça bir artış vardı fakat bu anlamlı değildi.  

 İnci ve ark. (7) Trakyada Ergene nehri çevresinde ve diğer yerleşimlerde yaşayan 

böbrek tümörlü olguların serumunda yaptığı çalışmada Pb, Cd, Zn, Cu ve Fe değerlerini 

araştırdı. Cd her iki gruptada, Fe ise Ergene grubunda anlamlı yüksek saptandı ve aynı 

demografik özelliğe sahip olgulardaki farka dikkat çektiler. 

 Mazdak ve ark. (50)’nın yaptığı çalışmada yaş, cins, sigara alışkanlıkları açısından 

benzer 51 mesane tümörlü hasta ve 58 sağlıklı gönüllüden oluşan 2 grup serum Fe, Zn, Cu 

seviyeleri açısından karşılaştırıldı. Tümörlü grupda Cu oranı anlamlı yüksek, bunun aksine Zn 

ve Fe ise anlamlı düşük bulundu. Mesane tümörlü hastalarda kronik hematüriye bağlı kan 

kaybı sonucu olan aneminin serum Fe düşüklüğünün bir nedeni olabileceği düşünüldü. 

Golabek ve ark.(51) yaptığı çalışmada 36 mesane kanserli hasta ve sağlıklı kontrol 

grubunu kanda Pb düzeyleri açısından karşılaştırdı. Mesane kanserli grupta kanda Pb düzeyi 

anlamlı yükseklik tespit edildi. Kurşun düzeyi yüksekliğinin tümör evresi ile anlamlı ilişkisi 

olmadığı gösterildi. 

Kellen ve ark. (52) 172 mesane tümörlü ve 359 sağlıklı kontrolden oluşan yaş, cinsiyet, 

aramotik aminlere mesleki maruziyet bakımından benzer iki grup arasında serumda Cd 

düzeyleri karşılaştırldı. Mesane tümörlü grupda anlamlı şekilde kanda Cd değerleri yüksek 

bulundu ve artmış serum Cd konsantrasyonunun mesane kanseri için artmış risk faktörü 

olduğu gösterildi.  

Feki Tounsi ve ark. (53) Tunuslu erkeklerin Cd maruziyetini ve mesane kanser riskini 

araştıran çalışmasında; kan Cd düzeyleri kontrol grubuna göre mesane tümörlü hastalarda 

yaşa ve sigara kullanımına korele olarak 2 kat anlamlı yüksek bulunmuştur. Sigara Cd 

maruziyeti için ana maruziyet kaynağı iken sigara içmeyenlerde ise çevresel kirliliğin sorumlu 

olabileceği bildirilmiştir.  

Bizim çalışmamızda 100 olgunun tamamı bölgesel fark gözetmeksizin incelendiğinde 

serum değerleri açısından  referans değere göre Cu, Fe, Pb anlamlı düşük, Cd anlamlı yüksek 

saptandı. Ergene Grubu ve diğer grup arasında ise fark saptanmadı. 

Kellen ve ark. (52) çalışmasındaki Cd değerleri ile bizim sonuçlarımız arasında 

koşutluk gözlenmektedir. Golabek ve ark. (51) çalışmasındaki mesane tümörlü olguların 

kanda Pb düzeyleri ile bizim Pb sonuçlarımız arasında uygunluk görülmemektedir. 
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Bölgesel olarak Ergene grubu ile diğer grup serum ağır metal düzeyleri açısından 

anlamlı istatistiksel fark saptanmamıştır. Yine tüm olgularda low grade ve high grade arası 

değerlendirmede anlamlı istatistiksel fark saptanmadı.  

Tüm olgular ağır metal serum değerleri evreye göre Ta-T1, T2, T3-4 şeklinde 

karşılaştırıldığında serum Cu, Fe, Zn, Cd ile tümör evresi açısından istatistiksel ilişki 

saptanmadı. Serum Pb değeri ise yalnızca Evre Ta-T1’e göre Evre T3-4 de tespit edilen 

yüksekliğin istatistiksel anlamlı olduğu görüldü. T3-4 Pb değerleri T2 ye görede yüksekti, 

ancak bu anlamlı değildi. 

 Golabek ve ark. (54) yaptığı bir diğer çalışmada mesane tümörlü 36 olgu ve mesane 

tümörü öyküsü olmayan travmadan ex olmuş 15 olgunun otopsisindemesane dokusundan 

alınan örnekte ve serumda Zn, Cu ve Cu/Zn oranı karşılaştırıldı. Mesane tümörlülerin tümör 

dokusundan Cu, kontrol mesane dokusundaki Cu konsatrasyonuna göre anlamlı yüksek 

bulundu. Zn tümörlü grupta hem serumda hemde dokuda kontrole göre düşük bulundu. Serum 

Cu/Zn oranı tümörlü grupta ise anlamlı olarak daha yüksek bulundu.  

Bizim çalışmamızda tüm olgular doku-1 ve doku-2 değerleri referans değere göre 

karşılaştırıldığında tümörlü dokularda Cu ve Zn’deki düşüklük, Pb ve Cd’de ise yükseklik 

istatistiksel olarak anlamlı saptandı. Normal dokularda Cu, Fe, Zn da düşüklük Pb’da ise 

yükseklik anlamlıydı. 

 Margalioth ve ark. (55)’nın yaptığı çalışmada kolon, mide, böbrek, mesane, testis, 

meme kanserli 53 olgu ile sağlıklı 47 olgudan doku örnekleri alındı. Kanserli dokularda:  Cu 

konsantrasyonu normal dokuya göre %46 oranında anlamlı yüksek bulundu. Organ düzeyinde 

incelendiğinde kolon, mide, mesane ve kadın reprodüktif sistemde Cu artışı anlamlı fakat 

meme, böbrek, testis kanserli dokularında Cu artışı anlamlı değildi. Meme kanserli dokuda Zn 

düzeyi %72 artmış ve böbrek tümörlü dokuda Zn konantrasyonu %73 oranında belirgin olarak 

azalmış saptandı ve tümörlü dokuda oluşan serbest radikallerin yol açtığı biyolojik zararın 

artan Cu düzeyinden sorumlu olabileği vurgulandı. 

 Golabek ve ark. (51) yaptığı mesane tümörlü 36 olgunun doku örnekleri ile mesane 

tümörü öyküsü olmayan otopsi yapılan 15 olgundan alınan mesane doku örneklerinde Pb 

düzeylerini karşılaştırdı. Bu çalışmada tümörlü grupta Pb düzeyianlamlı yüksek bulunmuştur. 

 Çalışmamızda tüm dokular bölgesel fark gözetmeksizin grade’e göre sınıflandırılıp 

karşılaştırıldığında grade ile korele anlamlı ilişki saptanmadı. Evreye göre  karşılaştrıldığında; 

tümör dokusunda Cd düzeyi Evre artıkça yükselme eğilimi mevcut olup evre T3-4 ile evre 

Ta-T1 arasındaki yükseklik istatistiksel anlamlı bulundu. Tümör Evrelerinde normal mesane 
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dokusu karşılaştırmasında Cd düzeyi evre T2 de  evre Ta-T1 arasındaki yükseklik istatistiksel 

olarak anlamlı bulundu. Evre yükseldikçe tümör dokusunda ve normal mesane dokusunda Cd 

değerleri anlamlı olarak yükselmektedir. 

 İnci ve ark. (7) Trakyada aynı bölgede böbrek tümörlü olgularda böbreğin normal ve 

tümörlü dokularında yaptıkları çalışmada: Böbreğin tümörlü ve normal dokularında Pb ve Cd, 

tümörde ise Fe anlamlı yüksek bulunmuştur. İki grubun karşılaştırmasında ise Ergene 

grubunda dokuda Cu ve Cd yüksekliği anlamlı bulunmuş. 

 Biz çalışmamızı Ergene grubu ve diğer grup olarak sınıflandırılıp her bölgeyi kendi 

içinde karşılaştırdığımızda; Ergene grubunda tümörlü dokularda Cu, Fe, Pb, Cd derişimlerinin 

normal dokulara göre yüksekliği ve Zn derşiminin düşüklüğü istatistiksel olarak anlamlı 

bulundu. Diğer grup da tümörlü dokularda Cu, Fe, Pb ve Cd’de normal dokulara göre 

yükseklik Zn’de ise düşüklük istatistiksel olarak anlamlı saptandı. İki grup arasında fark 

görülmedi. 

 Ergene grubu ile diğer grup tümörlü dokuları karşılaştırıldığında; Ergene grubunda Fe 

düşüklüğü ve Cd yüksekliği istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Ergene grubu ile diğer grup 

normal doku karşılaştırıldığında; Ergene grubunda Fe düşüklüğü, Pb, Zn ve Cd yüksekliği 

istatistiksel  olarak anlamlıydı. Karşılaştırmada; Ergene grubunda Fe hem tümörlü ve hemde 

normal dokuda anlamlı düşük bulundu. Yine Ergene grubunda her iki dokuda da Cd 

yüksekliği, tümörsüz grupda Pb değerindeki anlamlı yükseklik diğer bir önemli sonuçtur. 

 Mesanenin normal dokusunda Pb ve Cd derişimlerinin anlamlı yüksekliği 

karsinogenez riskinin devam ettiğini ve tümör yinelemelerinin süreceğinin bir bulgusu olabilir 

mi? Bunun araştırılması gerektiği kanısındayız. 

 Gruplardaki sonuçlara bakıldığında tümörlü dokularda normal dokulara göre Cu, Fe, 

Pb ve Cd anlamlı yüksekliği ve Zn anlamlı düşüklüğü tüm olgularda gözlenmektedir. Tüm 

çalışma grubunda varılan bu sonuç ağır metallerin belli bir yörede (Ergene nehri yakınında) 

değil tüm Trakyada yaygın olarak bulunduğunu göstermektedir. Bu yaygınlık belirlenen 

limitlerin üzerinde ağır metal barındıran tarımsal ürünlerin yörede yaygın tüketimine bağlı 

olabileceği gibi meteorolojik koşullara ve hava kirliliğinede bağlı olabilir. 

 Aynı demografik özelliğe sahip bölgede böbrek tümörlü ve mesane tümörlü olguların 

normal ve tümörlü dokularında yapılan ağır metal derişimi araştırma çalışmasında tüm 

dokularda özellikle Pb ve Cd birikimi saptanmıştır. Böbrek ve mesane tümörü dokularında 

ayrıca Fe değerleride yüksek bulunmuştur. Her iki çalışmada serum Cd değerleride yüksek 

bulunmuştur. Bu sonuçlar tüm Trakya’da görüldü. Bu durumda bölgenin tümünü ilgilendiren 
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ağır metal kirlilik kaynağı endüstriyel kirlenme olmalıdır. Zira başka kirletici kaynak yoktur. 

 Bu coğrafyayı ağır metal kirliliği yönünden etkileyen kaynakların başında Ergene 

nehri ağır metal kirliliği gelmektedir. Yıllardır yapılan analizlerde Nehrin ağır metaller ile çok 

kirlenmiş olduğu kanıtlanmıştır ve bu halensürmektedir. Nehir kirliliği tarım topraklarını 

ciddi düzeyde etkilemiş ve nitekim bazı bölgelerde metal yoğunluğunun tarıma izin verilen 

değerlerin üzeride olduğu gösterilmiştir. Ayrıca bitkilerde vetarımsal ürünlerde yapılan 

analizlerde ağır metallerin toksik düzeyde olduğu gösterilmiştir. Besin zinciri yoluyla ağır 

metallerin insana ulaştığı ve “metal yükü” oluşturduğu kanısındayız. 

 Çalışmamızda Cd serum değerlerinin bölge farkı gözetmeksizin tüm olgularda anlamlı 

yüksekliği bu ağır metal alımının sürmekte olduğu anlamındadır. Bu yaygınlık ancak su ve 

gıda zinciri yoluyla olabilir.  Kadmiyum, Uluslararası Kanser Araştırma Kurumu (IARC) 

tarafından kanser yapan ağır metal olarak tanımlanmıştır. Ayrıca diğer ağır metaller örneğin 

kurşun hücrede oluşan hasarın onarımını engelleyerek, bakır yeni damar yapımını sağlayıp 

tümörün kanlanmasını sağlayarak, demir tümör hücresinin büyümesine yol açarak bir şekilde 

kanserleşmeye katkı sağlamaktadırlar.  

 Çalışmamızda; Ergene grubu ve diğer grup tümör ve mesane normal grup 

karşılaşmasında tümör dokusunda kadmiyum, demir, kurşun ve bakır düzeyleri anlamlı 

yüksek, çinko ise anlamlı düşük bulunmuştur. Gruplar arasında bu açıdan bir fark yoktur. Bu 

sonuçlar ağır metal birikiminin tüm Trakya’yı ilgilendirdiğini ve bununda ancak gıda zinciri 

yoluyla olabileceğini düşündürmektedir. Nitekim bölgede yapılan tarımsal ürün analizleri bu 

düşüncemizi doğrulamaktadır. Bitki örneklerinde Pb, Cd, Cu ve Cr düzeyleri oldukça yüksek 

bulunmuş olup Türk Gıda Kodeksi limitlerini aşan örneklerin oranı küçümsenmeyecek 

düzeydedir (3-5). Trakya bölgesi mutfak kültürü öncelikle kendi yetiştirdiği ürünleri 

tüketmeye yönelikdir. Tarımsal ürün tüketimi genelde bölgeden karşılanmaktadır. 

 Çevre toksikolojisi bağlamında bunların ve diğer inorganik ve organik kirleticilerin 

ekosistem, doğal denge ve canlı yaşamına etkileri toplum sağlığı açısından çok ciddi olarak 

ele alınmalıdır. Çevre sağlığı bağlamında Trakya’da gerekli önlemlerin derhal alınması 

çevrenin korunması yanı sıra insan sağlığına yapılacak en büyük hizmet ve yatırım olacaktır. 

 Trakya’da su, toprak, bitki, ürün ve insanda ağır metal düzeyini belirlemek amacıyla 

yapılan bilimsel araştırmalarda kanıtlanan sonuçlar toplum sağlığı açısından kaygı vericidir. 

Bölge yaşayan mesane tümörlü olguların kanlarında, tümörlü ve normal dokularında Ergene 

Nehri’nde yoğun olarak bulunan bazı ağır metallerin birikiminde halk sağlığı açısından endişe 

duyuyoruz. 
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SONUÇLAR 

 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında Mesane tümörü tanısı ile  

Mart-2012/Mart-2014  tarihleri arasında tedavi gören Trakyada yaşayan olguların serum, 

mesanenin tümörlü ve normal dokusunda bazı ağır metal derişimlerini araştırmayı 

amaçladığımız çalışmamızın sonuçları aşağıda verilmiştir.  

 

1. Tüm olguların serumunda referans değerlere göre Cd düzeyleri anlamlı yüksek 

bulunmuştur. 

2. Serum ağır metal düzeyleri bağlamında bölgeler arası fark saptandı. 

3. Serum değerlerinde Tümör derecesi (Grade) açısından bir fark saptandı. 

4. Serum değerlerinde Evre (Stage) ilerledikçe fark anlamlı yükselmektedir. 

5. Tüm olgularda referans değerlere göre tümörlü dokuda Kurşun ve Kadmiyum 

anlamlı yüksek bulundu. 

6. Olguların normal dokusunda Kurşun anlamlı yüksek gözlendi. 

7. Çinko ve bakır tümör ve normal dokuda, demir normal dokuda referans değerlere 

göre anlamlı düşük saptandı. 

8. İleri evre tümörde yüzeyel tümöre göre, tümörlü ve normal dokuda Kadmiyum 

anlamlı yüksek bulundu. Ayrıca evre ilerledikçe serum Pb değerlerindeki artışda anlamlı 

bulundu. 

9. İki grupta da tümörlü dokuda normal dokuya göre Bakır, Demir, Kurşun ve 

kadmiyum anlamlı yüksek çinko anlamlı düşük saptandı.  

10. Ergene grubunda; tümörlü dokuda demir anlamlı düşük, kadmiyum anlamlı 

yüksek gözlendi. 
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11. Ergene grubu normal dokuda kadmiyum, çinko ve kurşun anlamlı yüksek, demir 

anlamlı düşük bulundu. 
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ÖZET 

 

Endüstriyel kirlilik çağımızın en önemli çevre sağlığı sorunları arasında yer almaktadır. 

Endüsriyel ve evsel atık suların arıtılmadan dere, nehir, deniz ve göllere deşarj edilmesi ile 

kirlilik geniş alanlara yayılmaktadır. Endüstriyel atıklar arasında ağır metaller ayrıca önemli 

yere sahiptir. Çevresel faktörlerin, bazı kimyasalların, ekzojen karsinojenlerin mesane kanseri 

etyolojisindeki yeri bilinmektedir. Ayrıca Uluslararası Kanser Araştırma Kurumu bazı ağır 

metalleri kasinojenler listesinde yayınlamıştır. 

Trakyada Ergene nehri ve kolları çevresine kontrolsüz ve denetimsiz konuşlanan 

sanayi kuruluşlarının Endüstriyel ve evsel atık sularını arıtmadan nehre ve kollarına deşarj 

etmesi, ayrıca nehir çevresindeki yerleşimler de evsel atık sularını arıtmaksızın nehre 

vermesiyle nehir ağır düzeyde kirlenmiştir. Su kirliliği kontrol yönetmeliği’ne göre Ergene IV. 

sınıf (çok kirlenmiş su) özelliği taşımaktadır. Nehir ağır metaller bakımından  IV. sınıf yüzey 

suyu kabul edilmektedir. 

 Ergene nehri yaygın olarak tarımsal sulamada kullanılmaktadır. Bu durumda 

endüstriyel atıklar tarım topraklarına yayılmakta ve tarım ürünlerine geçmektedir. Bölgede 

yetişen çeşitli tarım ürünlerinde Türk gıda kodeksi limitlerini aşan ağır metal düzeyleri 

saptanmıştır. Ağır metaller besin zinciri yoluyla insana geçerek insane doku ve organlarında 

birikmekte, kanser dahil çeşitli hastalıklara neden olmaktadır.  

 Çalışmamızda Trakyada yaşayan mesane tümörlü olguların serum, tümörlü ve normal 

mesane dokularında; Ergene nehirde yoğun olarak saptanan Pb, Cd, Fe, Cu ve Zn düzeylerini 

araştırdık. Olgular Ergene Çevresinde yaşayanlar ve diğer bölgelerde yaşanlar olarak iki 

gruba ayırıldı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında tedavi gören 
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hastaların biyolojik örnekleri Biyofizik Anabilim Dalında incelendi. Referans değerler için 

Sing testi, karşılaştırmalar için Mann-Whitney test kullanıldı. 

 Tüm olguların serumunda referans değerlere göre Cd anlamlı yüksek bulundu ve 

gruplar arasında fark gözlenmedi. Tümör evresi yükseldikçe serum Pb düzeyleri de anlamlı 

yükselmektedir. 

 Tüm olguların tümörlü dokularında referans değerlere göre Pb ve Cd düzeyleri, 

normal dokuda Pb düzeyleri anlamlı yüksek bulundu.  İnvazif tümörde yüzeyel tümöre oranla 

normal ve tümörlü dokuda Cd düzeyleri anlamlı yüksek bulunmuştur. 

 Ergene grubu ile diğer grubun karşılaştırılmasında: Her iki grupta da tümör dokusunda 

normal dokuya oranla Fe, Pb, Cu ve Cd anlamlı yüksek, Zn anlamlı düşük bulundu. 

 Tümörlü dokular karşılaştırmasında Ergene grubunda Fe anlamlı düşük, Cd düzeyi 

anlamlı yüksek bulundu.  Normal doku karşılaştırmasında Ergene grubunda Fe anlamlı düşük, 

Zn, Cd ve Pb anlamlı yüksek bulundu.  

 

Anahtar kelimeler: Kimyasal su kirliliği, mesane tümörü, ağır metaller, ürotelyal 

kanser. 
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INVESTIGATION OF RELATIONSHIP WITH HEAVY METALS AND 

RIVER POLLUTION AT TUMOR TISSUE AND NORMAL 

EPITHELIAL, BLOOD SERUM OF PATIENTS WITH UROGENITAL 

TUMOR THAT LIVE NEAR ERGENE RIVER AND TURKISH TRACE 

 

SUMMARY 

 

Industrial pollution is one of the most important environmental health problems of our 

era. Pollution continues to spread to large areas, because industrial and domestic waste water 

is discharged to streams, rivers, seas and lakes without purification. Heavy metals have an 

important place among industrial wastes. The place of environmental factors, some chemicals 

and exogenous carcinogens in the etiology of bladder cancer is well known. Moreover 

International Agency for Research on Cancer has published some heavy metals in the 

carcinogens list. 

In Thrace, Ergene river and its tributaries are heavily polluted, because industrial 

organizations, which were deployed around uncontrolled and unsupervised, discharge their 

industrial and domestic waste to the river and its tributaries without purification. Moreover 

settlements around the river also discharge domestic waste to the river without purification. 

According to Water Pollution Control Regulations, Ergene has the feature of being Class IV 

(heavily polluted) surface water. 

Ergene river is widely used in agricultural irrigation. In this case industrial waste 

spreads on agricultural land and passes to agricultural products. In various agricultural 

products grown in the region, high levels of heavy metals that exceed the limits of Turkish 
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Food Codex were detected. Heavy metals transmit through the food chain to the people and 

accumulate in tissues and organs, which results various diseases including cancer. 

In our study, we have searched Pb, Cd, Fe, Cu and Zn levels, which are intensely 

detected in Ergene river, in serum, tumorous and normal tissues of cases with bladder tumor 

in Thrace. Cases were divided into two groups as those who live around Ergene and other 

regions. The biological samples of patients who were treated in Trakya University School of 

Medicine Department of Urology were analyzed in Department of Biophysics. Sing test for 

reference values and Mann- Whitney test for comparisons were used. 

Cd in the serum of all cases has been found significantly higher compared reference 

values and no difference was observed between groups. Pb levels rise significantly when 

tumor stage also rises. 

In tumor tissues in all cases, Pb and Cd levels were detected to be higher compared to 

reference values, whereas Pb levels in normal tissue were also significantly higher. Cd levels 

were significantly higher in normal and tumorous tissue in invasive tumors compared to 

superficial tumors. 

In the comparison of Ergene group and the other group: In both groups, Fe, Pb, Cu 

and Cd were significantly higher and Zn significantly lower in tumorous tissue compared to 

normal tissue. 

In the tumorous tissue comparison of Ergene group. Fe level was found signficantly 

low, whereas Cd level was significantly high. In normal tissue comparison of Ergene group, 

Fe level was found significantly low, whereas Zn, Cd and Pb levels were significantly high. 

 

Key words: Water pollution chemical, bladder cancer, heavy metals, urothelial cancer 
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EKLER 

 

 

 



1 

 

Ek 1 

 
 



2 

 

Ek 2 

  



3 

 

Ek 3 

Ergene Nehri çevresinde ve Trakya’da yaşayan ürotelyal tümörlü olguların 
tümörlü ve normal epitelinde,kanda ağır metallerin incelenmesi ve nehir kirliliği 
ile ilişkisinin araştırılması aslı bilimsel çalışma için anket formu 

HASTA BİLGİLERİ : 

 

1)Adı Soyadı:   

 

2)Protokol Numarası :  

 

3)Doğum Yılı : 19....... 

 

4)Cinsiyet :  Erkek       Kadın   

 

5)Ailenizde Kanser Hastalığı varmıdır? 

 

Evet    (Belirtiniz………………………….)         
 
Hayır     

 

6)Ek Hastalığınız Varmı? 

 

Evet    (Belirtiniz………………………….)         
 
Hayır     

 

7)Mesleğiniz nedir? 

TekstiSanayi              Kauçuk Sanayi         Boya Sanayi         Deri    Sanayi      

Yanıcı Gaz Sanayisi     Baca Temizleyicisi   Araba Tamircisi      Kağıt Sanayi       

KamyonSürücüsü        Diş Teknisyeni         İp Üretimi            Berber                

KuruTemizlemeci        Boyacı           Diğer(Belirtiniz…………) 

(Mesleniğiniz çiftçilik ise aşağidaki sorulara yanıt veriniz) 

 

8)Sulama suyu olarak hangi suyu kullanırsınız? 

Nehir suyu 
Artezyen su 
Kanal suyu 
Diğer(Belitiniz) 

 

9)Tarlada sulama yaparken su ile direk temasınız var mı?  

Evet     (Çizme, bot vb. koruyucu kıyafet kullanıyorum) 

Hayır 

 

10)Kendi tarlanızda yetişen ürünleri tüketiyor musunuz? 

Evet 

Hayır 
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Sigara Kullanımı 

11)Sigara İçiyormusunuz? 

Evet        

Hayır   (Cevabınız hayır ise 17.soruya geçiniz.)   

 

12)Sigaraya kaç yaşında başladınız? 

......................... yaşında  

13)Ne kadar süreyle sigara içtiniz?  

.......................... ay 

14)Sigara içmeye ara verdiyseniz kaç ay? 

.......................... ay 

15)Günde kaç sigara içerdiniz/içersiniz? 

.......................... adet / gün 

 

16)Pasif Sigara İçiciliği:   Yoğun   Az  Yok  

 

18)Pelvik Radyoterapi Öyküsü   

     

Evet          Hayır     

 

19)Yapay Tatlandırıcı Kullanımı  

 

20)İlaç Kullanımı :  
 
           İlaç Adı:         Doz:    Kullanım Süresi: 
1 ……….................           …………………                ……………………….. 
2 ..………………..            …………………                ………………………... 
3. …………………           …………………                ………………………... 
4. ………………….           …………………                ………………………... 
5. …………………..          …………………                ………………………... 
 

 

21)Üriner Sistem İnfeksiyonları        / yıl 

 
ADRES  BİLGİLERİ 
 
22)Nerede ikamet etmektesiniz? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….. 
 
23)Bulunduğunuz adreste kaç yıldır ikamet etmektesiniz? 
…..yıl 
 
24)Yaşadığınız çevrede fabrika var mı? Varsa türünü belitiniz 
 
Evet   (………………………………fabrikası.) 
 
Hayır   
 
25)İkamet adrenizi fabrikaya ne kadar uzaklıktadır? 
 
……………….km 
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26)Bulunduğunuz bölgedeki fabrikada çevreyi korumaya yönelik önlem alınıyor mu (bacalarına 
filtre takılması, atık su arıtımı vb..) 
 
Evet    (Belirtiniz:………………………………..) 
 
Hayır 
 
27)Nehirden avlanan balıklar ile beslenir misiniz? 
 
Evet    (Sıklığını belirtiniz:   Az,    Çok,    Yoğun) 
 
Hayır 
 
28)İkamet ettiğniz adreste içme suyunu nasıl temin ediyorsunuz? 
 
Şebeke suyu        Artezyen         Nehir suyu        Arıtma Su         Hazır su     
 
29)Yemekler için için içme suyu mu yoksa şebeke suyu mu kullanıyorsınuz? 
 
Evet          Hayır     
 
TÜMÖR BİLGİLERİ(Bu bölüm ilgili hekim tarafından dolurulacaktır) 
 

Tanı Tarihi : ---- / ---- / ------ 

 
Tanı anındaki tümörün histolojik tipi : 
 

Ürotelial Karsinom         Skuamöz hücreli    
  
Adenokarsinom       Diğer   .    .........................................(belirtiniz) 

 
Tanı anındaki tümörün  evresi: 
 
Ca insitu   Ta   T1   T2         T3  T4  
 
Tanı anındaki tümörün derecesi:  
 

I    II           III      
 
Yüksek dereceli         Düşük dereceli    

 
Tanı anındaki tümör sayısı (sayı olarak yazınız) .................................................... 
 
Tanı anındaki en büyük tümör boyutu : ..........................mm 
 
 
 
 
                                                                                                                     Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz... 
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Ek 4 

 

Bir araştırma projesine davet edilmektesiniz. Bu araştırmanın yürütülmesi, Trakya 

Üniversitesi Girişimsel olmayan klinik araştırmalar Etik Kurulu’nun 25/01/201 tarih ve 

2011/34 sayılı kararı ile onaylanmıştır.  

Araştırmaya katılmaya karar vermeden önce araştırmanın neden ve nasıl yapılacağını 

anlamanız çok önemlidir.  

Araştırmaya katılım tamamen gönüllülük ilkesine bağlı olup katılmayı reddetmeniz 

herhangi bir cezaya ya da elde edilecek herhangi bir yararın kaybedilmesine kesinlikle yol 

açmayacaktır.  

Aynı şekilde araştırmaya katılmayı kabul ettikten sonra da araştırmanın herhangi bir 

yerinde hiçbir neden göstermeksizin herhangi bir zarar ya da elde edilmesi beklenen bir yarar 

kaybına yol açmadan araştırmadan çekilebilirsiniz. 

Araştırma kapsamında yapılan işlemlerin mali giderleri araştırmacılar ya da 

destekleyici (AÇIK AD) tarafından karşılanacak olup size ya da sosyal güvenlik kurumunuza 

hiçbir mali yük getirmeyecektir. 

Aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyun ve araştırmaya katılmak isteyip istemediğinize 

karar vermek için lütfen biraz düşünün. Açık olmayan bir bölüm varsa ya da daha ayrıntılı 

bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız ya da araştırmaya katılmaya gönüllü oluktan sonra soracağınız 

sorular varsa 05554814259 numaralı cep telefonundan Araş.Gör.Dr.Muammer Yolal’a 

başvurabilirsiniz.   

 
 

1. Araştırmayla İlgili Bilgiler: 

a. Araştırmanın bilimsel adı: Ergene Nehri Çevresinde Ve Trakya’da Yaşayan 

Ürotelyal Tümörlü Olguların Tümörlü Ve Normal Epitelinde,Kanda Ağır 

Metallerin İncelenmesive Nehir Kirliliği İle İlişkisinin Araştırılması 

b. Araştırmanın anlaşılabilir basit adı:Ergene Nehri Nehir Kirliliği İle İdrar 

Torbası Tümörü İlişkisi  

c. Sorumlu Araştırmacının adı ve görev yeri: Prof.Dr.Osman İnci T.Ü.T.F 

Üroloji Anabilim Dalı 

d. Araştırmanın içeriği: Bizim çalışmamızda Ergenen Nehri çevresindede ve 

Trakya’nın diğer bölgelerinde yaşayan hastalarımızda nehir kirliliği ile 

idrar torbası tümörü ilişkisini araştırmaktır. İşi veya yaşam koşulları gereği 

kirli su ile doğrudan teması bulanan yada bölge ürünlerinden beslenen 

kişilerde özellikle ağır metallerin tümör dokusunda, normal dokuda ve 

kanda araştırılması hedeflenmektedir. Sonuçlar nehir çevresi dışında 

yaşayan ya da beslenmesi  bölge ürünleriyle ilgili olmayan ve Trakya’nın 

diğer bölgesinde yaşayan hastalar ile karşılaştırılacaktır. 

e. Araştırmanın amacı: Ergene Nehri’ndeki kirliliğin idrar torbası tümörleri 

üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Bizim çalışmamızda aynı 

çevrede ve Trakya’nın diğer bölgelerinde işi veya yaşam koşulları gereği 

kirli su ile doğrudan teması bulanan yada bölge ürünlerinden beslenen 

kişilerde özellikle ağır metallerin tümör dokusunda, tümörsüz normal 

dokuda ve kanda araştırılması hedeflenmektedir. Sonuçlar nehir çevresi 

dışında yaşayan ya da beslenmesi  bölge ürünleriyle ilgili olmayan ve 

Trakya’nın diğer bölgesinde yaşayan hastalar ile karşılaştırılacaktır 

f. Araştırmanın niteliği (Klinik, Laboratuvar, Epidemiyolojik - Tez çalışması 

vb….):  Tez Çalışması 
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g. Araştırmanın başlama tarihi ve öngörülen süresi:Başlama tarihi:0cak 2012 

Öngörülen süre:iki yıl 

h. Araştırmaya katılması beklenen gönüllü sayısı:128 

i. Katılımcının araştırmaya dahil edilme nedeni:Ergene nehri çevresinde 

yaşama ve Mesane Tümörü şüphesi olması  

j-    Araştırmada uygulanacak yöntemler: Üroloji Anabilim Dalında idrar tümörü 

şüphesiyle TUR-M operasyonu (Yaklaşık bir kalem kalınlığındaki kamera sistemine bağlı 

metal bir tüp ile idrar torbasının içine bakılarak tümör olan odak elektrik yardımıyla kesilerek 

çıkartılması) yapılacak hastalardan,hasatlığın rutin tedavisi için alınan doku ve kan 

örneklerinin bir kısmında ağır metallerin düzeyi Biofizik Anabilimdalı’nda incelenecek ve bu 

hastalarda hastalığın nehir kirliliği ile ilişkisini araştırmak amaçlı bir anket doldurulacaktır. 

 

2. Uygulama Sırasında Karşılaşabileceğiniz Riskler ve Rahatsızlıklar: 

Araştırmamızda mesane tümörü şüphesi olan hastanın tanı ve tedavisi için yapılan 

TUR-M operasyonunda alınan biyopsi materyalinin bir kısmında ve hastadan alınan 

kan örneğinin bir kısmında ağır metal düzeyi çalışılacaktır. Araştırmamız için 

hastanın tanı için alınan biyopsi örneğinin bir kısmı kullanılacak,araştırma için ayrı 

bir biyopsi yapılmayacaktır.Hastadan hastalığı için rutin alınan kanın sadece 1 cc 

çalışma için ayrılacak ve  ağır metal düzeyi tespiti amaçlı 

kullanılacaktır.Araştırmamız hastaya ekstra bir risk yüklememektedir. 

3. Gönüllü İçin Araştırmadan Beklenen Yarar: Araştırma sonucunda Ergene nehri 

ve çevresinde yaşayan nehir suyuyla direkt yada dolaylı olarak teması olan mesane 

tümörlü hastalarda kanda ve tümörlü dokuda  ağır metal düzeyinin mesane 

tümörleriyle ilişkisi ortaya konulacaktır. Anlamlı sonuç elde edilirse çevre sağlığı ve 

koruyucu hekimlik adına önlemler alınacaktır 

4. Araştırmaya Seçenek Olan Diğer Girişimler:Bulunmamaktadır 

5. Zararların Tazmini ve Araştırma Konusundaki Diğer Soruların 

Cevaplandırılması: 

Araştırmanın yürütülmesi sırasında olası yan etkiler, riskler ve zararlar ile bir 

hasta olarak hakları konusunda bilgi almak için bağlantı kurulacak kişinin adı-soyadı, 

ünvanı, görev yeri ve telefon numarası  

Muammer Yolal Araş.Gör.Dr. T.Ü.T.F Üroloji Anabilim Dalı 05554814259  

6. Araştırma Giderleri ve Bütçesi:  

7. Gönüllülük, Çalışmayı Reddetme ve Çalışmadan Çekilme Hakkı, Çalışmadan 

Çıkarılma: Gönüllülük, çalışmayı reddetme gönüllünün kendi isteğine bırakılmıştır 

8. Kimlik bilgilerinin ve elde edilen verilerin gizliliği nasıl sağlanacak? Araştırmaya 

dahil edilen kişilerin tıbbi ve kimlik bilgileri gizli tutulacaktır. Araştırma yayınlansa 

bile kimlik bilgileri verilmeyecektir. İstatistik programına girildiğinde hasta isimleri 

yerine her hasta için bir kod numarası kullanılacaktır. Tez içeriğinde de hasta isimleri 

yer almayacaktır 

9. Araştırma sonunda gönüllülere bilgi verilecek mi? Çalışma sonucu halk sağlığı ve 

koruyucu hekimlik açısından yayınlanacaktır. 
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GÖNÜLLÜNÜN ÇALIŞMAYA KATILMA ONAYI 
 

Yukarıda açıkça tanımlanan çalışmanın ne amacla, kimler tarafından ve nasıl gerçekleştirileceği 

anlayabileceğim bir ifade ile bana anlatıldı. 

Bu araştırmadan elde edilen bilgilerin bana ve başka insanlara sağlayacağı yararlar bana anlatıldı.  

Araştırma sırasında meydana gelebilecek riskler ve rahatsızlıklar bana anlayabileceğim bir dille 

anlatıldı. 

Araştırma sırasında oluşabilecek zarar durumunda gerçekleştirilecek işlemler bana anlatıldı. 

Araştırmanın yürütülmesi sırasında olası yan etkiler, riskler ve zararlar ve haklarım konusunda 24 saat 

bilgi alabileceğim bir yetkilinin adı ve telefonu bana verildi. 

Araştırma kapsamındaki bütün muayene, tetkik ve testler ile tıbbi bakım hizmetleri için benden ya da 

bağlı bulunduğum sosyal güvenlik kuruluşundan hiçbir ücret istenmeyeceği bana anlatıldı.  

Araştırmaya hiçbir baskı ve zorlama altında olmaksızın gönüllü olarak katılıyorum. 

Araştırmaya katılmayı reddetme hakkına sahip olduğum bana bildirildi. 

Sorumlu araştırmacı / hekime haber vermek kaydıyla, hiçbir gerekçe göstermeksizin istediğim anda bu 

çalışmadan çekilebileceğimin bilincindeyim.  

Bu çalışmaya katılmayı reddetmem ya da sonradan çekilmem halinde hiçbir sorumluluk altına 

girmediğimi ve bu durumun şimdi ya da gelecekte gereksinim duyduğum tıbbi bakımı hiçbir biçimde 

etkilemeyeceğini biliyorum. 

Çalışmanın yürütücüsü olan araştırmacı / hekim ya da destekleyen kuruluş, çalışma programının 

gereklerini yerine getirmedeki ihmalim nedeniyle, benim onayımı almadan beni çalışma kapsamından 

çıkarabilir. 

Çalışmanın sonuçları bilimsel toplantılar ya da yayınlarda sunulabilir. Ancak, bu tür durumlarda 

kimliğim kesin olarak gizli tutulacaktır.  

Yukarıda yer alan ve araştırmadan önce gönüllüye verilmesi gereken bilgileri gösteren Gönüllü 

Bilgilendirme Formu adlı metni kendi anadilimde okudum.   

Bu bilgilerin içeriği ve anlamı, yazılı ve sözlü olarak açıklandı.  

Aklıma gelen bütün soruları sorma olanağı tanındı ve sorularıma doyurucu cevaplar aldım.  

Bu koşullarla, söz konusu araştırmaya hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın gönüllü olarak katılmayı 

kabul ediyorum. 

Bu metnin imzalı bir kopyasını aldım.  

 

Gönüllünün; (El yazısı ile) 

Adı- Soyadı:         

İmzası: 

Adresi (varsa telefon ve/veya fax numarası): 

............................................................................................ 

Tarih: 

Velayet ya da vesayet altında bulunanlar için; (El yazısı ile) 

Veli ya da Vasinin Adı- Soyadı: 

İmzası: 

Adresi (varsa telefon ve/veya fax numarası): 

 

Tarih: 

Açıklamaları Yapan Araştırmacnın Adı- Soyadı: (El yazısı ile) 

İmzası: 

Tarih:  

 


