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Özet 
 
     Arka plan: Mesane kanseri, Türkiye’de erkeklerde en çok görülen üçüncü kanser türüdür. 
Türkiye’de mesane kanserinin insidans oranı, erkekler ve kadınlarda sırasıyla 13,0 ve 2,1 / 100.000’dir. 
Sigara içme ve meslek, mesane kanserinin temel nedenleridir.  Amacımız, bölgemizde koruyucu 
hizmetleri geliştirmek için mesane kanserinin etyolojik faktörlerini incelemekti. Yöntemler: 
İstanbul’daki üç hastanenin akut üriner olmayan hastalarından rastgele seçilen kontrollere ve mesane 
kanseri olan hastalara dair hastane temelli vaka-kontrol araştırması yürüttük. Kontroller yaş, cinsiyet 
ve ikametgah ile eşleştirildi.  Bulgular: 290 vaka ve 580 kontrol hastası ile görüştük. Sigara içme ve 
mesleğin, mesane kanserinde ilgili faktörler olduğu bulundu. Sonuç: Türkiye’de mesane kanserine 
yönelik sigara içme ve mesleki faktörlere ilişkin koruyucu tedbirler planlanmalıdır.  
 
Anahtar Kelimeler: Mesane kanseri – etyoloji – meslek – tütün - risk 
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Giriş 
 
 Mesane kanseri (UBC – Urinary bladder cancer) dünya genelinde tüm ülkelerde görülmektedir; Birleşik 
Devletler’de en yaygın beşinci kanser türüdür (Silverman, 1996; Ohno ve ark., 1985) ve yaygın mortalite 
nedenidir (Ferlay ve ark., 2001; Yamamoto, 2001; Zeb ve ark., 2006). UBC, sırasıyla erkekler ve kadınlar için 
13,0 ve 2,1 /100.000 insidans oranları ile Türkiye’de erkeklerde en sık görülen üçüncü kanser türüdür (Ferlay 
ve ark., 2001; Fidaner ve ark., 2001). 
 UBC ile bağlantılı risk faktörleri; tütün kullanımı, bazı kimyasal kanserojen maddelere mesleki maruziyet 
ve Schistosoma haematobium, kahve içme, yapay tatlandırıcı kullanımı, analjeziklerin kötüye kullanılması, 
idrar stazı ve insan papillom virüsüdür (Silverman 2001; Ohno ve ark., 1985; Fidaner ve ark., 2001; 
Wivanitkit V, 2005).  2- Naftilamin, benzidin ve 4- aminobifenil önemli kimyasal kanserojen maddelerdir 
(Fukushima ve ark., 2000). Boya maddesi endüstrisindeki, kauçuk ve deri endüstrilerindeki işçilerde daha 
yüksek mesane kanseri riski görünür. İşçilerin, yüksek UBC riskine sahip olduğundan şüphelenilen meslekler 
boyacı, kamyon ve diğer araç şoförleri, alüminyum işçisi, makinist, kimyasal işçisi, baskı işçisi, metal işçisi, 
berber ve tekstil işçisini kapsar (Silverman, 1996).   Bu kimyasalların metabolizmalarındaki genetik 
farklılıkların, bireysel duyarlılığı çevresel kaynaklı mesane kanserine dönüştüreceği öne sürülmüştür (Mittal 
ve ark., 2005). İstanbul’da yürütülen bir araştırmada, çiftçilerde suni gübre ve böcek ilaçlarının kullanılmasına 
dair vakalar ve kontroller arasında önemli bir farklılık raporlandı. Belirsiz kimyasal maddelere maruz kalmış 
kişilerin UBC gelişimine daha yatkın olduğu raporlandı; aynı çalışmada kişisel alışkanlıklar ve eksojen 
kanserojenlerin, mesane tümörleri etyolojisinde rol oynadığı raporlandı (Akdaş ve ark., 1990). Türkiye’nin 
Ege bölgesinde yapılan bir çalışmada (Gümüş ve ark., 1999) UBC’nin, sigara tüketimi ve meslek ile yakın 
ilişkisi olduğu raporlandı. 
 Toplamın yaklaşık 1/5’ini oluşturan Türk sanayisinin merkezi konumuyla diğer şehirlerden göç alan; 
13.000.000 nüfusuyla İstanbul, Türkiye’nin en büyük şehridir (TÜİK, 2006). Risk faktörlerinin önlenebilir 
olduğunu ortaya koyan çalışmaların ışığında, İstanbul’da UBC vaka-kontrol araştırması başlattık. Amacımız, 
önleyici hizmetlerimizi geliştirmek için İstanbul’da UBC’nin etyolojik faktörlerini incelemekti. 
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Gereç ve Yöntemler 
 
 1 Ocak 1997 ila 31 Aralık 1999 tarihleri arasında İstanbul’da UBC hastalarının ve aynı hastanenin 
polikliniklerinin akut üriner olmayan hastalarından rastgele seçilen kontrollerin hastane temelli vaka-kontrol 
araştırmasını yürüttük. İstanbul’un üç farklı bölgesinde bulunan üç farklı hastane türü oldukları için seçilen 
bu hastaneler; İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Beykoz 
Devlet hastanesidir. 290 vaka ve 580 kontrol hastası ile görüştük. 
 Vaka tanımlaması: İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
veya Beykoz Devlet Hastanesinin poliklinik ve yataklı tedavi kliniklerine başvurmuş UBC vakalarını 
tanımladık. Mevcut çalışmaya uygun olmak için bir hastanın, birincil mesane tümörü histolojik ön tanısı 
almış olması gerekliydi. Ek olarak hastaların, tanı sırasında 20 yaşında veya daha yaşlı olması gerekliydi. 95 
yaşında veya daha yaşlı olan hastalar ve alışkanlıklarını bilen hiçbir akrabası olmayan demans hastaları, 
görüşmeye uygun değildi. 
 Kontrol seçimi: Kontrolleri, aynı gün üriner nedenler dışında akut sorunlar (yani; üst solunum yolu 
enfeksiyonu, minör ekstremite travmaları) nedeniyle başvuruda bulunan aynı hastanelerin farklı 
polikliniklerindeki hastalardan rastgele örnekleme yoluyla seçtik. Örnekleme, frekans eşleştirme 
prosedürleri ile hastalardan iki kat fazla kontrol seçmek için düzenlendi. Kontroller yaş, cinsiyet ve 
ikametgah ile eşleştirildi. 95 yaşındaki veya daha yaşlı kontrol hastaları veya demans hastalığı bulunan 
kişiler uygun değildi. 
 Veri toplama: Epidemiyolojik bilgiler, araştırmacılar tarafından yürütülen doğrudan görüşme 
yoluyla toplandı. Deneklerin bilgilendirilmiş onayları alındıktan sonra tüm uygun vakalarla yüz yüze 
görüşmeler gerçekleştirdik; ancak, bir vaka çok hastaysa veya iletişime geçilememişse, küçük bir grup 
içerisinde vakanın alışkanlık ve mesleki geçmişini bilen bir akrabası ile konuşmaya çalıştık. Görüşmeleri, 
hastanedeki poliklinik veya yataklı tedavi klinik odalarında gerçekleştirildi. 
 Görüşmelerle araştırılan epidemiyolojik veriler: demografik veriler, ayrıntılı sigara içme 
alışkanlıkları, iş geçmişi, kahve tüketimi, yapay tatlandırıcı kullanımı ve patolojik tanı. Maruziyet süreleri ile 
birlikte, sırasıyla son işten ilk işe kadar, 16 yaşından bu yana 5 yıl veya daha uzun devam edilen her bir işe 
yönelik her vakanın iş geçmişi toplandı. Meslek analizinde basit ki kare testi kullanıldı. 
 
Bulgular 
 
 Araştırma dönemi sırasında uygun 301 hasta (35-95 yaşlarında) ve 600 kontrol tanımlandı. 301 
tanımlı hasta arasından 290 (%96,3) ve 600 kontrol arasından 580’i (%96,7) ile başarılı bir şekilde 
görüşüldü.  
 Hastaların 39’u (%13,4) kadın, 251’i (%86,6) erkek; kontrollerin 78’i (%13,4) kadın ve 502’si 
(%86,6) erkekti.  Birincil histolojik tür (%99,3) transizyonel hücreli karsinomdu.  
 Sigara içme alışkanlığının önemli bir risk faktörü (p= 0,0001) olduğu görüldü; bulgular Tablo 1’de 
özetlenmektedir.  
 Toplam sayıdan 227 hasta ve 375 kontrol, eski sigara içicisi veya bir dönem sigara içmiş kişilerdi ve 
hastaların 141’i (%62,1) ve kontrollerin 91’i (%24,3) 20 yıl veya daha fazla süredir günde 20’den fazla 
sigara içmektedir. Yoğun pasif içicilik, meslek listesinde değerlendirildi (Tablo 2). 
 Meslek geçmişi hususunda erkek vakalarda, yüksek mesleki kanser riskli işleri değerlendirdik. 
Kadın hastalarda ya da kontrol gruplarında herhangi bir endüstriyel veya yüksek riskli meslekler 
gözlemlemedik. Kadın deneklerin tümü ev hanımı, çalışan veya emekli memur veya öğretmendi. Toplam 
sayıdan erkek hastaların 152’si (%60,6) ve erkek kontrollerin 160’ı (%31,9) yüksek riskli bir işte çalışmakta 
veya bu işlerden emekli olmuştur.  Farklılık, istatistiksel olarak önemliydi (p=0,01). Bifenil ve bilinmeyen 
kimyasallar ve böcek ilaçlarına maruziyet geçmişleri nedeniyle çiftçiler, yüksek riskli meslek listesine dahil 
edildi. Pasif tütün dumanına maruziyet nedeniyle kafe sahipleri bu listeye dahil edildi. Erkek vakalar ve 
kontroller içerisindeki yüksek riskli meslekler Tablo 2’de gösterilmektedir.  
 Kahve tüketimi alışkanlıkları, hasta ve kontrol gruplarında benzerdi.  Hastaların 261’i (%90,0) ve 
kontrollerin 504’ü (%86,9) her gün ortalama bir fincan kahve tüketmiştir. Hastalar ve kontroller arasında 
kahve tüketimine ilişkin önemli bir farklılık bulunmamaktaydı (p = 0,06). 
 Kırk dört (%15,2) hasta ve 79 (%13,6) kontrol deneği, şeker hastalığı için yapay tatlandırıcı 
kullanmaktaydı; bu veriler iki grup arasında önemli bir farkın bulunmadığını ortaya koymuştur. 
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Tablo 1. Hastaların Sigara Alışkanlığı ve Mesane Kanseri Riski 
 
Cinsiyet Denek         

n % 
Sigara içenler         
 n %  

Sigara 
içmeyenler    
n % 

VEYA %95 
Güven 
Aralığı 

Erkekler      
Hastalar   251 (100) 206 (82.1) 45 (17.9) 1.15 1.14-3.04 

Kontroller  502 (100) 360 (71.7) 142 (28.3)   
Kadınlar      

Hastalar 39 (100) 21 (53.8) 18 (46.2) 2.80 0.98-7.72 

Kontroller     78 (100) 15 (19.2) 63 (80.8)   

 
 
 
 
 
Tablo 2. Erkek Hastaların ve Kontrollerin Yüksek Riskli Meslekleri 
 

 Hastalar  Kontroller  
Meslek Sıklık % Sıklık % 
Yüksek risk yok 99 39,4 342 68,1 
Tekstil 23 9,2 19 3,8 
Petrol 18 7,2 16 3,2 
Şoför-taşımacılık 19 7,6 31 6.2 
Alüminyum 12 4.8 19 3,8 
Kafe sahibi 9 3,6 4 0,8 
Kauçuk 7 2,8 3 0,6 
Boyacılık 6 2,4 5 0,9 
Deri 5 1,9 4 0,8 
Asbest işçisi 2 0,8 3 0,6 
Çiftçi 51 20,3 56 11,2 
Toplam 251 100,0 502 100,0 
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Tartışma 
 
 Çalışmamızda erkek/kadın oranı 6,4/1’di ve en yaygın histolojik tür, transizyonel hücreli karsinomdu 
(Puente ve ark., 2003). 
 Bulgularımız, literatürdeki birçok çalışma ile tutarlı olarak (Silverman, 1996; Katoh ve ark., 1999; Moore 
ve Tsuda, 2002), sigara içmenin UBC gelişiminde daha yüksek riske neden olduğunu ve kadınlarda, 
erkeklerden daha etkili olduğunu göstermiştir. Sigara içen hastalarımızın birçoğu, yılda 20 paketin üzerinde 
sigara içen kişilerdir. Başka bir çalışmada olduğu gibi, 18 yaşından önce sigara içmeye başlayan ve günde 
30’dan fazla sigara içen kişiler arasında daha yüksek oranlarla bir ilişki görülebilir (Sadetzki ve ark., 2000). 
 Kadınlarda sigara içmenin baskın risk faktörü olduğunu doğrulayan literatürdeki bir çalışmaya (Peluchi ve 
ark., 2002) benzer olarak UBC için sigara içmenin baskın risk faktörü olduğunu bulduk. 
 Çalışmamızda, sanayi mesleğinin rolünün erkekler için önemli bir faktör olduğunu bulduk. Bulgularımıza 
benzer olarak tesisatçılık, havalandırma, kauçuk ve plastik ürünler, motorlu taşıt parçaları ve malzemelerini 
kapsayan endüstriler ve ulaşım ve taşıma sorumluları, taşıma ekipmanı operatörleri, araba tamircileri-
boyacıları ve metal-plastik işleme makinesi operatörlerini kapsayan meslekler için erkekler arasında aşırı risk 
gözlemlendi (Zheng ve ark., 2002). Tesisatçılık ve havalandırma hariç olmak üzere, deneklerimizde bu 
mesleklerin tamamını bir risk faktörü olarak gözlemledik. Boyacılık, bir risk faktörü olarak raporlandı ve 
boyacı olan hasta grubumuz, kontrol denekleri grubundan neredeyse yedi kat daha fazlaydı (Brown ve ark., 
2002). Aynı çalışma, ortaöğretim öğretmenleri ve kayıt memurları için kadınlar arasında önemli derecede aşırı 
riskin gözlemlendiğini ortaya koymaktadır. Yıkama ve kuru temizleme tesislerindeki işçiler, kahyalar ve 
temizlik işçileri de yüksek risk altındaydı (Zheng ve ark., 2002). Hem vaka hem de kontrol gruplarındaki 
kadın deneklerimizin neredeyse yarısı emekli öğretmendi. Ancak çalışmamızda, kadınlar arasında kanser için 
aşırı riskin bulunmadığını bildiren başka bir çalışmaya benzer olarak (Rafnsson, 2001) kadınlarda mesleki bir 
risk bulamadık. 
 Mesleki kanserin önemli olacağı (Soo Hun, 1997) endüstriler ve kimyasallar olarak asbest, 
petrokimyasallar, benzen, boya, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, kaplama işi ve kroma maruziyet 
gözlemledik. Başka bir çalışma, endüstriyel mesleğin rolü ve üç veya daha fazla metale maruz kalmayı risk 
faktörleri olarak doğruladı (Katoh ve ark., 1999). Bu çalışmaya benzer olarak, metal maruziyetinin 
hastalarımızda yaygın bir faktör olduğunu gözlemledik.  
 Befenil; boya, sentetik reçine, tarım kimyasalları bileşeni ve hasat sonrası mantar ilacı olarak yaygın bir 
şekilde kullanılmıştır. Bunun UBC’deki kanserojen rolü, hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarla desteklendi 
(Umeda ve ark., 2002).  Boyacı ve çiftçi gruplarımızdaki bifenil maruziyet geçmişi ve 1990 yılında 
İstanbul’da daha önce gerçekleştirilen bir çalışma (Akdaş ve ark., 1990) arasında benzerlikler gözlemledik.  
Belirsiz kimyasal maddelere maruz kalmış kişilerin UBC gelişimine daha yatkın olduğu raporlandı; aynı 
çalışmada kişisel alışkanlıklar ve eksojen kanserojenlerin, mesane tümörleri etyolojisinde rol oynadığı 
raporlandı (Akdaş ve ark., 1990). 1999 yılında Türkiye’de yapılan başka bir çalışmada UBC’nin, tütün 
tüketimi ve meslek ile bağlantılı olduğu bulundu (Gümüş ve ark., 1999). 
 Türkiye’de sigara içme ve mesleki maruziyetlerin risk faktörleri olduğunu öne süren bir çalışmadan 
yaklaşık on yıl sonra aynı faktörlerin UBC’de rol oynadığını bulduk. Bulgularımız, değiştirilebilir risk 
faktörleri için büyük veri bütününü pratik müdahale stratejilerine (Tajima ve Moore, 2001) dönüştürmemiz 
gerektiğini ve Türkiye’de UBC’ye yönelik sigara içme ve mesleki faktörlere ilişkin önleyici tedbirler 
planlamamız gerektiğini ortaya koymaktadır. 
 
 
Teşekkür 
 
 Yazarlar, İngilizce Dil bilgisine yönelik makale taslağını incelediği için Janice O. Vantrease’e teşekkür 
etmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 



Mesane Kanseri Etyolojisi İstanbul, Türkiye 

Asya Pasifik Dergisi, Kanser Önleme, Cilt 7, 2006            595 

Referanslar 
 
Akdas A, Kirkali Z, Bilir N (1990). Epidemiological case-control  study on the etiology of bladder cancer in Turkey. Eur 
 Urol, 17, 23-6. 
Brown LM, Moradi T, Gridley G et al. (2002). Exposures in the painting trades and paint manufacturing industry and risk 
 of cancer among men and women in Sweden. J Occup Environ Med, 44, 258-64. 
Cho S-H (1997). Estimates of occupational cancer in Korea. JOccup Health, 39, 3192-6. 
Ferlay J, Bray F, Pisani P, Parkin DM (2001). Globocan 2000.Cancer incidence, mortality and prevalence worldwide. IARC 
 Press, Lyon. 
Fidaner C, Eser SY, Parkin DM (2001). Incidence in Izmir in 1993- 1994: First results from Izmir Cancer Registry. Eur J 
 Cancer, 37, 83-92. 
Fukushima S, Wanibuchi H (2000). Prevention of urinary bladder cancer: the interface between experimental and 
 human studies. Asian Pac J Cancer Prev, 1, 15-33. 
Gumus B, Aras O, Atesci YZ, Muezzinoglu T (1999). Aetiological factors of bladder cancer in the Aegean region of Turkey 
 between the years 1985-1996. Int Urol Nephrol, 31, 197-202.  
Katoh T, Nakano M, Yoshioka M et al. (1999). Urothelial cancer risk in relation to genotypes of glutathione S-transferase 
 (GST) M1, T1, P1 and N-acetyltransferase 2 (NAT2) and tobacco smoking. J Occup Health, 41, 12–8. 
Mittal RD, Srivastava DS, Mandhani A, Mittal B (2005). Genetic polymorphism of drug metabolizing enzymes (CYP2E1, 
 GSTP1) and susceptibility to bladder cancer in North India. Asian Pac J Cancer Prev, 6, 6-9. 
Moore MA, Tsuda H (2002). Smoking-related research in the Asian- Pacific countries. Asian Pac J Cancer Prev, 3, 291-304 
Ohno Y, Aoki K, Obata K, Morrison AS (1985). Case-control studyof urinary bladder cancer in metropolitan Nagoya. Natl 
 Cancer Inst Monogr, 69, 229-34. 
Peluchi C, Vecchia CL, Negri E, Del Maso R, Franceschi S (2002). Smoking and other risk factors for bladder cancer in 
 women. Prev Med, 35, 114-20. 
Puente D, Malats N, Cecchini L et al., EPICURO Study Group Investigators (2003). Gender-related differences in clinical 
 and pathological characteristics and therapy of bladder cancer. Eur Urol, 43, 53-62. 
Rafnsson V (2001). Incidence of cancer among bookbinders, printers, photoengravers, and typesetters. Occup Environ 
 Med,58, 523-7. 
Sadetzki S, Bensal D, Blumstein T, Novikov I, Modan B (2000). Selected risk factors for transitional cell bladder cancer. 
 Med Oncol, 17, 179-82. 
Silverman DT (1996). Urinary Bladder. In: Cancer: Rates and Risks. Ed. Harras A. National Cancer Institute NIH 
 Publication No:96-691, Maryland pp 197-9. 
Tajima K, Moore MA (2001). Risk and beneficial factors - Fallacy at the individual but not the population level? 
 Relevance to a Practical Prevention Program. Asian Pac J Cancer Prev, 2, 83-7. 
Turkish Statistical Institute (TURKSTAT) www.tuik.gov.tr 04.11.2006. 
Umeda Y, Arito H, Keno H et al (2002). Two-year study of carcinogenicity and chrome toxicity of biphenyl in rats. J Occup 
 Health, 44, 176-83. 
Wiwanitkit V (2005). Urinary bladder carcinoma and human papilloma virus infection, an appraisal of risk. Asian Pac J 
 Cancer Prev, 6, 217-8. 
Yamamoto S (2001). Bladder cancer mortality rates by prefectures in Japan. Jpn J Clin Oncol, 31, 130. 
Zeb A, Rasool A, Nasreen S (2006). Occupation and cancer incidence in District Dir (NWFP), Pakistan, 2000-2004. Asian 
 Pacific J Cancer Prev, 7, 483-4. 
Zheng T, Cantor KP, Zhang Y, Lynch CF (2002). Occupation and bladder cancer: a population-based, case-control study in 
 Iowa. J Occup Environ Med, 44, 685-91. 


