
 

 

 

 

 

 

YARDIMCI FAKTÖRLER (kokarsinojenler) 
 

 

YAŞ 

Tümörler yaşam boyunca her çağda görülebilir. Genellikle bazı tümörler belirli yaş 

gruplarında sıktır, bunun dışında ya seyrektir ya da hemen hiç görülmezler. 

Çocukluk ve gençlik çağında karsinomlar ender görülür. Sık görülen kanser türleri 

şunlardır: lösemiler, malign lenfomalar, embriyonal pluripotent hücrelerden 

kökenli tümörler (retinoblastoma, nöroblastoma, medulloblastoma, nefroblastoma, 

vb). Örneğin nefroblastoma (Wilms tümörü) intrauterin dönemde ortaya çıkar ve 

çocuk tümörlü olarak doğar; çok büyük tümörler normal doğumu engelleyebilir. 
  

Karsinomlar orta ve ileri yaşlarda daha sıktır. Tümörleri bütün olarak ele alırsak 

orta ve ileri yaşlarda meydana çıkan tümörler (özellikle kanserler) daha fazladır. 

İleri yaşlarda kanserlerin sık olması şu faktörlere bağlanabilir: 

(a) Bu yaşlarda beliren hormonal dengesizlikler, 

(b) Kanserleşmeden önce bir latent dönem vardır. Bu dönem Bazen çok 

uzundur. Yaş ilerledikçe latent dönemi çok uzun olan kanserler ortaya çıkar, 

(c) Uzun yaşayanlar çeşitli karsinojenlerin etkisi altında daha uzun süre 

kalmış olurlar. 

Yapılan istatistiklere göre her kanser cinsinin en sık rastlanıldığı bir yaş grubu (yaş 

eğrisinde bir tepe noktası) vardır. Buna karşılık lösemilerin yaş eğrisinde iki tepe 

noktası bulunur: biri çocuklukta öteki yaşlılıktadır. Çocuklarda akut lenfositik 

lösemi, erişkinlerde ise kronik lenfositik lösemi daha fazladır. 

 

CİNSİYET 

Kansere yakalanma ve kanserden ölüm bakımından kadınlarla erkekler arasında 

önemli bir fark yoktur.  

Erkeklerde daha sık olan kanserler: akciğer, prostat, ağız boşluğu, farinks, 

mide, larinks, idrar yolları, deri, lösemiler. Erkeklerde ekzojen karsinojenler 

(meslek, sigara, vb) kanser oluşmasında ön planda rol oynamaktadır. 

Kadınlarda daha sık olan kanserler: akciğer, meme, uterus serviksi, tiroid, 

safra kesesi. Kadınlardaki kanserlerde hormonların etkisi önemlidir. Doğum 

yapmamış ya da bebeklerini emzirmemiş kadınlarda meme kanseri riski yüksektir. 

Çok eşli yaşam süren kadınlarda HPV infeksiyonuna ve/veya smegma etkisine 

bağlı cervix uteri kanseri riski artar.  

 

 



COĞRAFYA VE TOPLUM GENETİĞİ 

Ürgüp’teki Karain köyündeki akciğer kanseri, Afrika sıtma kuşağındaki Butkitt 

lenfoması, İran’daki özofagus ve mide kanseri, Japonlardaki mide kanseri gibi 

örneklerin çoğunda kimyasal etkiler olsa da kanser coğrafyası açısından önemli 

örneklerdir.  

Asbestli topraklar üzerinde kurulmuş yerleşim alanlarında yaşayanlarda 

mezotelyoma çok sık görülür. 
  

Kanser coğrafyasını gözden geçirdiğimizde iki önemli değişkenin varlığını izleriz: 

beslenme ve toplumsal alışkanlıklar.  

Protein, vitamin ve mineral eksiklikleri, hayvansal yağlar, liften yoksun rafine 

ürünler, glisemik indeksi yüksek besinler, tarım ilacı bulaşanlar, yanlış hazırlanan 

yiyecekler beslenme değişkeninde önemli faktörleridir.  
  

o İyod eksikliğinde tiroid büyümektedir (struma, goitre). Bu durumdaki tiroidden 

kanser çıkma olasılığı yükselir. Ülkemizde Karadeniz bölgesi kadınlarında sık 

görülür. 

o Tütsülenmiş balık tüketen Japonlarda mide kanseri çokça görülür. 

o B vitamini eksikliğine bağlı olduğu sanılan Plummer-Vinson sendromunda 

farinks kanserleri daha sıktır. 

o Hepatit B ve C infeksiyonunun yaygın olduğu ülkelerde primer karaciğer 

karsinomu sık görülür. Hepatitis B ve aflatoksin etkisine bağlı primer 

karaciğer karsinomu gelişmiş ülkelerde enderdir. Aspergillus flavus kökenli bir 

toksin olan aflatoksine bağlı karaciğer tümörleri Cezayir, Senegal, Sudan, 

Endonezya, Çin (özellikle Hong Kong) gibi ülkelerde sıktır. 

o Yetersiz protein alan toplumlarda kanser sıklığı artar. Önce karaciğer sirozu, 

zamanla sirozdan primer karaciğer karsinomu gelişir (uzun süren choline 

eksikliğinde sıçanların %40’ında karaciğer karsinomu ve %38’inde akciğer 

karsinomu oluşmaktadır). 

o Yüksek ısıda kızartma için kullanılan yağlar karsinojen nitelik kazanır.  
  

Obezitede kanser sıklığı artar. Örnek bir deneysel çalışmada önceden tümör 

oluşturulmuş fareler iki gruba ayrılmış, bir grup hayvan düşük kalorili öteki grup 

yüksek kalorili diyete alınmıştır. Yüksek kaloriyle beslenen farelerin tümörleri hızla 

büyürken, düşük kaloriyle beslenen farelerin tümörleri oldukları büyüklükte 

kalmıştır.  

Bir başka deneysel araştırmada karbonhidrat türü besin verilmeyerek günlük 

kalorisi azaltılan farelerde meme tümörünün seyrekleştiğini göstermiştir.  

o Kalorisi yüksek ve liften yoksun rafine ürünleri tüketen insanlarda kolorektal 

kanserler riski yüksektir (ABD, Kanada, Avustralya). 

o Bol hayvansal yağ içeren diyetlerde meme ve kolon tümörlerinin sıklığı artar. 

Meme kanseri ölümlerinde ABD ilk sıradadır. Japon kadınlarında meme 

kanseri oranı çok düşüktür. ABD’ye göç eden ve yağlı diyete başlayan Japon 

kadınlarında meme kanseri riskinin arttığı gözlenir.  

  



Katkı maddeleri ve tatlandırıcılar kanser etyolojisinde giderek önem 

kazanmaktadır. 

o Besinlerde koruyucu madde olarak kullanılan nitritlerden kökenli 

nitrözaminler mide kanserinin önemli nedenlerindendir. 

o Yoğun fruktoz tüketiminin özellikle pankreas kanserlerine neden olabildiği 

saptanmıştır. 

o Genetik nitelikleri değiştirilmiş tarım ürünlerinin sindirim kanalı tümörlerine 

neden olabileceği varsayılmaktadır. 
  

Canlı etken coğrafyası kanser coğrafyasıyla yakından ilgili olabilir. 

o Sıtma kuşağı Afrika’sındaki Epstein-Barr virüsü infeksiyonu Burkitt 

lenfomasının en önemli nedenidir. 

 

KROMOZOM ANOMALİLERİ  

Sporadik kromozom anomalilerine bağlı sendromlarda tümör riski artabilir. Down 

sendromunda lösemi, Klinefelter sendromunda ise meme kanseri riski yüksektir. 

 


