
FİZİKSEL KANSEROJENLER 
  

Radyasyon 
  

Ultraviyole ışınları ve iyonlaştırıcı radyasyon kanserojen etkisi olan fiziksel 
nedenlerin başında gelir. 
 

1. Güneş ısınları (ultraviyole): ultraviole DNA zararı oluşturur. DNA zararlarının 
onarılamadığı durumlarda skuamöz hücreli karsinom, bazal hücreli karsinom ve 
malign melanoma gibi deri kanserleri gelişir.  
Melaninin koruyucu etkisi vardır. Bu nedenle ultraviyoleye bağlı karsinomlar 
karaderililerde seyrek beyaz derililerde sıktır. Tropikal bölgelerde ve uzun yıllar 
güneş altında çalışanlarda (gemici, çiftçi) yüz ve eller gibi güneş gören yerlerde deri 
kanserleri daha sıktır. İkinci derecede güneş yanıklarının melanoma etiyolojisinde 
önemli bir yeri vardır.  
Xeroderma pigmentosum kalıtımla geçen bir hastalıktır. Bu hastalığı olan kişilerin 

derileri güneş ışınlarına karşı çok duyarlıdır. Ultraviolenin yol açtığı DNA zararları 
onarılabilmesi için gerekli olan endonükleaze (endonuclease) enziminin eksikliği söz 
konusudur. Daha çocuklukta güneş gören yerler kurudur (xero). Bir süre sonra da 
solar dermatitis başlar ve deri karsinomları gelişir. 
 

2. İyonlaştırıcı radyasyon: iyonlaştırıcı radyasyon kökenli olumsuz etkilerinin ilk 
örnekleri 1920li yıllarda Alman ve Çek maden işçilerinde akciğer hastalığı olarak 
ortaya çıkan ve ölümle sonlanan olgulardır. Yapılan otopsilerde işçi ölümlerine 
madenlerdeki radyum etkisiyle oluşan akciğer kanserinin neden olduğu 
anlaşılmıştı (o yıllarda Madam Curie radyum üzerinde çalışmaktaydı; Curie ve kızı 
radyasyona bağlı lösemiden öldüler).  
Bir süre sonra da röntgenin tıpta kullanılmaya başlanmasıyla birlikte radyologlarda 
görülen deri kanserleri fark edildi. 

Röntgen (x-) ışınları ile  ve  ışınlarının küçük dozları bile genotoksiktir ve kanser 
yapabilir. Bu tür bir irradyasyon latent onkogen virüsleri aktive edebilir. Bağışıklık 
sistemini bozarak öteki kanserojenlerin düşük dozda bile etkili olmasına yol 
açabilir. DNA zarara uğrar, genlerde mutasyon, kromozomlarda kırılmalar 
yapabilir.  
Radyoterapi sonrası gelişen tümörler ile düşük dozda da olsa kronik radyasyon 
etkisinde kalanlarda ikinci primerler sıkça görülür: meme karsinomunun 
tedavisinde uygulanan toraks irradyasyonuna bağlı akut ve kronik lösemiler, öteki 
memenin karsinomu, akciğer ve tiroid karsinomları ile deride skuamöz hücreli 
karsinom. 
 

İyonlaştırıcı radyasyona bağlı tümör örnekleri 

Röntgen (x-) ışınları Karsinomlar (deri, tiroid), lösemi 

 ve  ışınları Sarkomlar, lösemiler 

Radyoizotoplar  

Radyoaktif radyum (fosforlu saatler) 

Radyoaktif toryum (kontrast maddesi) 

Radyoaktif iyod 

 

Osteosarkom  

Karaciğer kanserleri (hepato- ve kolanjiyo- ca) 

Tiroid karsinomu 

Radyoaktif mineraller Akciğer kanseri 

Nükleer bomba irradyasyonu Lösemiler, karsinomlar (meme, tiroid, akciğer) 

  

 



Mekanik travma 
  

“Hasta, 18 ay önce kolunu ya da bacağını bir yere çarptığını, şimdi orasının hızla 
şişmekte olduğunu söyler. Hekim gerekli incelemeleri yapar ve şişliğin tümör 
olduğunu anlar”. 
Yukarıda anlatılan durum bir an mekanik travma ile tümör arasında ilişki 
bulunduğunu düşündürür. Özellikle çocukluk çağında kemik travmaları çok sıktır 
ve eğer her travma yerinden tümör çıksaydı “herkeste tümör bulunması” gerekirdi.  
Kemik kırıkları ve kemik ameliyatları da güçlü birer travma oldukları halde 
buralardan tümör çıkmamaktadır.  
Bugün kabul edildiğine göre ya tümör travmadan önce başlamıştır ya da ortamda 
güçsüz bir kanserojen vardır ve genotoksik etkisini yerel direnci bir an için kıran 
travmanın yardımıyla göstermiştir.  
Ayrıca tümörün bulunduğu yer daha duyarlıdır. Öteki yerlere olan travmalar 
unutulduğu halde tümörlü bölgeye gelen travma anımsanabilmektedir. Bu duruma 

göre tümör oluşumunda tek travmanın etkisi yoktur.  
Travma konusu testis tümörleri için de düşünülmüştür. Oysa ektopik testislerde 
tümörler daha sıktır. Ektopik testisler karın içinde bulunduklarından travma etkisi 
altında kalmaları zordur. 

 


