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Hücre döngüsü

Sağlıklı vücut hücreleri bölünebilme yeteneğine sahiptirler.

Ne zaman bölüneceğini ve ne zaman öleceğini bilirler.

APOPTOSİS (PROGRAMLI HÜCRE ÖLÜMÜ)

Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. 

Her hücren�n hayatı 
boyunca bell� b�r 
bölüneb�lme sayısı
vardır.



Sperm yumurtayı dölleyince 46 kromozomlu bir hücre oluşur.
Bu 46 kromozomlu hücre bölünerek 200 trilyon hücreye ulaşır!
Normal hücreler için büyüme, bölünme ve farklılaşma oldukça kontrollü seyreder. Bu kontrollü
döngüye “hücre döngüsü” denir. Bazı hücrelerimiz (karaciğer, deri, bağırsak, kemik iliği, vs) hayat
boyu aktif bir döngüde kalırken bazı hücrelerimiz (farklılaşmış sinir ve kas hücreleri, vs) suskun
“post-mitoz” (yani mitoz sonrası) bir evrede öylece beklerler. Yani mitoz geçirip çoğalmazlar. Bu
nedenledir ki kanser, daha çok aktif bir hücre döngüsüne sahip, yani mitoz (bölünme) geçiren
hücrelerin olduğu doku ve organlarda daha yaygındır.

Hücre döngüsü



Kanser, esasen vücudumuzdaki ölümlü normal hücrelerin, başvurup ölümsüz olmak

istedikleri bir yoldur. Ancak, bu yola başvurulduğunda sonuç ne yazık ki

organizmanın aleyhine gelişmektedir.

Raydan çıkmış bu hücreler organizmayı alt edene kadar son sürat yayılıp çoğalırlar…

MİTOZ APOPTOSİS DENGESİ

APOPTOSİS, vücutta ihtiyaç duyulmayan veya anormalleşmiş
hücrelerden kurtulmanın normal yoludur.Belirli bir moleküler
işlemler serisinin (sırasının) sonunda hücrenin ölümünü sağlar
ve aynı zamanda organizmanın yaşam döngüsü için gerekli ve
yararlıdır. Örneğin gelişen bir embriyoda insan parmaklarının
farklılaşması parmaklar arasındaki hücrelerin apoptoz
başlatması gerekir ki parmaklar birbirinden ayrılabilsin.



Tümör, vücuttaki hücrelerin aşırı bölünmesi sonucunda
belirli bir bölgede bulunan dokuların anormal şekilde
büyümesidir. Eski veya hasarlı hücreler öldüğünde yerini
yeni, sağlıklı hücreler alır. Hücre dengesi ve ölümü
bozulursa tümörlü dokular oluşur. Çok farklı boyutlarda
olabilen tümörler büyük kitleler ya da küçük nodüller
şeklinde olabilir. İyi huylu (benign) ve kötü huylu
(malign) tümörler şeklinde sınıflandırılır. Tümör türleri,
cinsiyete veya yaş gruplarına göre farklı dağılımlar
gösterebilir. Tümör belirtileri türüne ve geliştiği organa
göre değişebilir. Örneğin akciğer tümörleri nefes darlığı,
öksürüğe neden olabilir. Kötü huylu maling tümörler
geliştikleri organa göre farklı kanser türlerini oluşturur.
Maling tümörler ölümcül olabildiği için kemoterapi,
radyoterapi ve cerrahi gibi yöntemler ile tedavi edilmesi
gerekir.

TÜMÖR OLUŞUMU

Etkenler �le 
hücren�n anormal
çoğalması

Tümörün kan
dolaşımı
s�stem�nden
beslenmes�

Tümörün kan
dolaşım s�stem� �le
d�ğer organlara
hücum etmes�

Normal
hücre



KANSER NEDİR?

Kelime anlamı olarak kanser, bir organ veya dokudaki
hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla beliren
kötü urlara denir. Genel anlamda ise kanser
vücudumuzun çeşitli bölgelerindeki hücrelerin kontrolsüz
çoğalması ile oluşan 100'den fazla hastalık grubudur. Çok
çeşitli kanser tipleri olmasına rağmen, hepsi anormal
hücrelerin kontrol dışı çoğalması ile başlar. Tedavi
edilmez ise ciddi rahatsızlıklara, hatta ölüme dahi neden
olabilir.



Kanser, dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemidir ve toplumlarda önemli bir

sosyoekonomik yüke, bireylerde de maddi ve manevi kayıp ve zorluklara yol açmaktadır. Yeni

yayımlanan dünya kanser istatistiklerine göre; ölüm nedenleri arasında kanser ilk sırada yer

almaktadır. Dünya’da toplam 14,1 milyon yeni kanser vakası gelişmiş ve 8,2 milyon kansere

bağlı ölüm olmuştur (1). Kanserde benzer seyir devam ettiği takdirde 2030 yılına gelindiğinde

yıllık 22 milyon yeni vaka ortaya çıkması, yani 2008 verilerine göre yeni vakalarda %75 artış

olması beklenmektedir (1). Önümüzdeki yıllarda gelişecek olan kanser olgularının önemli bir

kısmının az gelişmiş ülkelerde ortaya çıkması beklenmektedir (1). Ülkemizde sebebi bilinen

ölümler sıralamasında kardiyovasküler hastalıklardan sonra en sık görülen ikinci ölüm sebebi

olması açısından önemli bir toplum sağlığı problemidir (2). Kanser ile mücadele kanser

kayıtçılığından tedavi ve palyatif bakıma kadar uzanan geniş bir yelpazeden oluşan oldukça

komplike bir süreçtir ve bu sürecin başarılı yönetiminde etkin bir “Kontrol Programı”nın

bulunması en önemli adımı oluşturmaktadır. Çağımızın hastalığı olarak nitelendirilen ve

global bir sorun olan kanser ile mücadele de, Birleşmiş Milletler 2011 yılında tüm dünya

ülkelerine kendi ulusal kanser kontrol programlarını hazırlamaları ve uygulamaya geçmeleri

hususunda çağrıda bulunmuştur (3).

KANSER 



Kanser olgularının toplumdaki sıklığını inceleyen, kanserlerin ortaya çıkış nedenlerini bulmaya

çalışan ve halk sağlığı disiplininin içinde yer alan bir araştırma ve uygulama alanıdır.

KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ

KANSERİN EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

Kanser sıklığı bölgelere, ülkelere hatta aynı ülkenin farklı yerleşim yerlerine göre değişmektedir.
Bunun nedeninin kalıtım ya da çevresel risk etmenleri olabileceği düşünülmektedir.

Coğraf� Dağılım

Coğrafidağılım
Cinsiyet
Yaş
Sosyoekonomik durum (SED)

Mesleki özellikler



C�ns�yet

Genel olarak kanser riski yaşla birlikte artmaktadır. Kanser türlerinde de yaşa bağlı görülme sıklıkları
değişmektedir. Türkiye’de beklenen yaşam süresi: 
Yaklaşık 78 yıl (Kadın: 80, erkek: 75) (1970’lerde: Yaklaşık 50 ve 2000’li yılların başında 65 yıldır.

Yaş

Erkeklerde ve Kadınlarda En Sık Görülen 10 Kanser�n Yaşa Göre Standard�ze Ed�lm�ş Hızları (Türk�ye B�rleş�k Ver� Tabanı, 2014) (Dünya Standart Nüfusu, 100.000 K�ş�de)
  
 



Sosyoekonom�k Durum (SED)

Meslek
Yapıştırıcılar içindeki çözücüde bulunan, benzen adlı kimyasal maddeni lösemiye
Aşırı güneşte kalma (UV radyasyonu), açık havada çalışanlarda cilt kanseri 
Hepatitis B-C ile karaciğer kanseri (sağlık çalışanları) 
Asbest Mezotelyoma ve akciğer kanseri (endüstriyel çalışanları)

 



DÜNYA ÇAPINDA BOYUT
2012 yılında Dünya’da toplam 14,1 milyon yeni kanser vakası gelişmiştir. 
Bu şekilde kanser artış hızının devam etmesi durumunda, Dünya nüfusunun artışına ve
nüfustaki yaşlanmaya bağlı olarak yeni kanser vakalarının yirmi yılda % 70 oranında
artması beklenmektedir. 
2015 yılında 8,8 milyon kansere bağlı ölüm meydana gelmiştir. 6 ölümden 1’i kanserden
kaynaklanmaktadır.  
Kanserden kaynaklanan ölümlerin yaklaşık % 70'inin düşük ve orta gelirli ülkelerde
olduğu görülmüştür.

DÜNYADA EN SIK GÖRÜLEN KANSER TİPLERİ





Kanser, dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemidir ve toplumlarda önemli bir
sosyoekonomik yüke, bireylerde de maddi ve manevi kayıp ve zorluklara yol açmaktadır. Bunun
yanısıra kanserin önemli bir kısmının önlenebilir olması bu konuya verilen önemin de giderek
artmasına yol açmıştır. 
Ülkemizde her bir yıl içinde yaklaşık 175 bin kişiye kanser teşhisi konulmaktadır.Türkiye’de
görülmekte olan kanserin sıklığı Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika gibi gelişmişlik düzeyi yüksek
olan ülkelere göre daha düşüktür. 
Erkeklerde en sık görülen kanserler akciğer ve prostat iken, tütüne bağlı kanserler erkeklerde
önemini korumaya devam etmektedir.
 

Kanser türlerinin uyarılarını erken keşfetmek, bulgularını araştırmak ve ileri tetkik için
hastaların sevk edilmesi erken tanı şansını arttırmaktadır. Bu nedenle, kanserde erken
tanı programları toplumun, sağlık çalışanlarının ve politika oluşturucularının bilgisini
arttırmayı hedeflemeli, erken tanı olanakları hakkındaki farkındalığı arttırmalıdır.
Ülkemizde meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için toplumun kaynaklarına ve
hastalık yüküne uygun olarak tarama programları yürütülmektedir. Bir tarama
programının başarıya ulaşabilmesi için toplum tabanlı olması ve hedef nüfusun %70’ni
kapsaması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığımızın “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile
toplum tabanlı kanser taramalarına yönelik, ülke genelinde Kanser Erken Teşhis, Tarama
ve Eğitim Merkezleri (KETEM) kurulmuş olup hâlihazırda ülkemizde 208 adet KETEM
mevcuttur. Yeni KETEM’ler olabildiğince hastane dışında ulaşımı daha kolay Sağlıklı
Yaşam Merkezi şeklinde planlanmakta olup tarama oranlarımız yeni açılan KETEM’lerle
birlikte giderek artmaktadır.Bireyler de kendi vücutları hakkında bilgi sahibi olmaya,

olağan dışı bir değişikliğin fark edilmesi adına teşvik edilmelidirler. Sağlık çalışanları ve
bireyler erken teşhisin değeri hakkında bilgilendirilmelidir. Çünkü erken teşhis, tedavinin
başarılı olması adına atılan ilk ve en önemli adımdır.

“Dünya Kanser Günü” her yıl 4 Şubat Günü Kanser ile ilgili farkındalık ve bilinç düzeyinin artmasını
sağlamak, kansere karşı mücadelede önemli bir adım olan doğru bilinen yanlışlardan kurtulmak
ve doğruların herkese ulaşmasını hedeflemek amacıyla dünya genelinde kutlanmaktadır.Bireyler
ve toplumlar, yaygın kanser türlerinin en az üçte birinin daha sağlıklı bir beslenme biçiminin
seçilmesi, tütün ürünlerinden uzak durulması, fiziksel aktivitenin arttırılması ve alkol kullanımının
azaltılması ile önlenebileceği konusunda bilgilendirilmelidir. Ayrıca ultraviyole radyasyondan
korunma, mesleksel ve çevresel maruziyetlerin önüne geçilmesi ile kanser yükü daha da aza
indirgenecektir.
Kanser %90 çevresel,%10 oranında ise genetik faktörlere bağlı oluşmakta çevresel faktörler
arasında da tütün, alkol, obezite ve enfeksiyonlar ilk sıralarda yer almaktadır. Dünyada her geçen
gün daha fazla insan tütün ve tütün mamullerine, hareketsiz yaşam tarzına ve yanlış beslenme
gibi kanserin en önemli risk faktörlerine maruz kalmaktadır. Küresel olarak tütün kullanımı hala
en önemli risk faktörü olup, her yıl 5 milyon kanser ölümünün ve tüm kanser ölümlerinin %22
sinin sorumlusudur.

Kanser Önleneb�l�r B�r Hastalıktır;

Erken Teşh�s Hayat Kurtarır

Çocukluk çağı kanserlerinde ise lösemi en sık görülen kanser türüdür. Gençlerde ise (15-24 yaş
grubu) erkeklerde testis kanseri, kadınlarda ise tiroid kanseri ilk sıralarda yer almaktadır.

AKÇAABAT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ - KANSER ERKEN TEŞHİS TARAMA VE EĞİTİM

MERKEZİ - Nefs�pulathane Mah. Bahçel� Sok. Akçaabat, Trabzon - 0462 228 21 71

TRABZON'DA KETEM:

Kadınlarda en sık görülen meme kanseri, her 4 kadın kanserinden birisi olmaya devam
etmektedir. Bir yıl içinde toplam 17.000’den fazla kadına meme kanseri teşhisi konulmuştur.



Beden kütle indeksi (BKİ) 
Meyve ve sebze alımı 
Fizik aktivite 

Tütün kullanımı 
Alkol kullanımı

Kansere bağlı  ölümler�n�n 1/3’ü beş (5) r�sk faktörüne bağlıdır;

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/cancer

Obez�te
Obez�te küresel boyutta öneml� b�r halk sağlığı sorunudur. 
DSÖ; 

Sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır. 

DSÖ’ye göre Dünya’da obezite 1975’li yıllardan 

beri 3 katına ulaşmıştır.



S�gara ve D�ğer Tütün Mamuller�
Sigara dünyada tek başına en önemli kanser nedenidir. 
Dünyada kansere bağlı ölümlerin %22 sinden sorumludur. 
Her yıl yaklaşık 6 milyon insanın ölümüne neden olmaktadır.  
Tütün kullanımı tüm kanserlerin %15’lik kısmından sorumludur.

Erkekler �ç�n, Ağız,far�nks, özofagus, m�de, kolorektal, karac�ğer, pankreas, lar�nks, akc�ğer, böbrek, mesane, lösem� Kadınlar �ç�n Ağız,far�nks, özofagus,
m�de, kolorektal, karac�ğer, pankreas, lar�nks, akc�ğer, serv�ks, over, böbrek, mesane, lösem� 
T.C. Sağlık Bakanlığı- Kanser İstat�st�kler�

Mortal�ty �n Relat�on to Smok�ng: 50 years' Observat�ons on Male Br�t�sh Doctors
R�chard Doll,  R�chard Peto, J�ll�an Boreham,  Isabelle Sutherland, 

KAYNAKLAR

1) Ferlay J, Soerjomataram I, Erv�k M, D�ksh�t R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Park�n DM, Forman D, Bray, F. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Inc�dence
and Mortal�ty Worldw�de: IARC CancerBas No. 11 [Internet]. Lyon, France: Internat�onal Agency for Research on Cancer; 2013. Er�ş�m Adres�:
http://globocan.�arc.fr, 

2) TÜİK. “Ölüm Neden� İstat�st�kler�, 2014”. 
Er�ş�m Adres�: http://www.tu�k.gov.tr/PreHaberBultenler�.do?�d=18855  

3) Bray F, Znaor A, Cueva P, Kor�r A, Swam�nathan R, Ullr�ch A, Wang SA, Park�n DM. Plann�ng and Develop�ng Populat�on-Based Cancer Reg�strat�on �n
Low- and M�ddle-Income Sett�ngs IARC Techn�cal Publ�cat�on No. 43. Er�ş�m Adres�: http://www.�arc.fr/en/publ�cat�ons/pdfsonl�ne/treport-
pub/treport pub43/IARC_Techn�cal_Report_No43_1.pdf  

4) Dr. Dyt. Nural ERZURUM ALİM, TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ, TC. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü.

5) www.kanser. gov.tr, Türk�ye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Da�re Başkanlığı.

6) Türk�ye Kanser İstat�st�kler�, TC. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü.Ankara 2017



“Kanser Senden Güçlü Değ�l” projes� Trabzon İl Mll� Eğ�t�m Müdürlüğünün
koord�natörlüğünde Tüm Kalkınma ve İş Adamları G�r�ş�mc�ler Derneğ�
(TÜMKİAD) Trabzon Şubes�’n�n ortaklığında yürütülen Eğ�t�m�n Yıldızları -
HOPO Proje Yarışması kapsamında Trabzon Merkez Fen L�ses� öğrenc� ve
öğretmenler� tarafından yürütülmekted�r.
Amacımız, kanser hastalığına yönel�k farkındalık oluşturarak toplumsal
b�l�nç düzey�ne katkı sağlamaktır.

KANSER  SENDEN
GÜÇLÜ  DEĞİL !


