
AVRUPA’DA 2013 YILI İÇİN KANSERE BAĞLI MORTALİTE TAHMİNLERİ 

M.Malvezzi ve ark. tarafından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün ölüm veri tabanı 

kullanılarak 2013 yılına dair kansere bağlı mortalite oranları için tahmin modelleri geliştirilmiş 

ve elde edilen sonuçlar Annals of Oncology dergisinde 4 Ocak 2013 tarihinde yayınlanmıştır. 

Söz konusu makalede özellikle mide kanseri, kolorektal kanserler, pankreas, akciğer, 

meme, uterus, prostat kanserleri, lösemi olmak üzere tüm kanserlere bağlı mortalite oranları 

hesaplanırken DSÖ’nün istatistiksel mortalite veri tabanı kullanılmıştır. 

SONUÇLAR 

Elde edilen verilere göre; 

 Tüm kanserlere bağlı ölüm oranlarında 2013 yılında 2009 yılına kıyasla erkeklerde %6, 

kadınlarda ise %4 düşüş izleneceği, 

 Akciğer kanserine bağlı ölümlerde erkeklerde 2009 yılına kıyasla %6’lık düşüş 

izleneceği, 

 Kadınlarda meme kanserine bağlı ölümlerde 2009 yılına kıyasla %7’lik düşüş olacağı, 

 Kadınlarda meme kanserinin kansere bağlı ölümlerde ilk sırayı oluştururken ikinci 

sırada yer alacak olan akciğer kanserine bağlı ölümlerin ise kansere bağlı tüm 

ölümlerin %14’ünü oluşturup 2009’ a kıyasla %7’lik düşüş göstereceği, 

 Pankreas kanserine bağlı ölüm oranları 2009 yılında erkeklerde 7.9/100.000, 

kadınlarda 5.3/100.000 iken hafif bir artış göstererek erkeklerde 8/100.000, 

kadınlarda ise 5.5/100.000 oranına ulaşacağı, 

 Mortalite oranı en yüksek olan kanser tiplerinde cinsiyetlere göre bakıldığında 

değişiklik izlenmeyeceği; erkeklerde mortalite oranı en yüksek olan kanserin akciğer 

kanseri olmaya devam edip sıklığında geçmiş yıllara kıyasla azalma olacağı, erkeklerde 

diğer mortalite oranı yüksek kanserin  ise yine son dekatlarda azalma eğilimi gösteren 

mide kanseri olacağı, 

 Kadınlarda kansere bağlı ölüm oranlarında özellikle meme, kolorektal ve mide 

kanserlerinde azalma izleneceği ki 1990 yılında meme kanserine bağlı ölümlerin pik 

gösterdiği ve o tarih itibariyle düşüş göstermekte olduğu, 
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 Akciğer kanserine bağlı ölümlerin kadınlarda artmaya devam ettiği ve bu seyrin 

devam edeceği tahminlerinde bulunulmuştur. 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

 2009 yılına kıyasla 2013 yılında kansere bağlı ölümlerde izlenecek hafif artışın 

popülasyondaki yaşlanmaya bağlı olduğu, 

 Yaşa bağlı kanser mortaliteleri değerlendirildiğinde ise 2009 yılına kıyasla erkeklerde 

%6 kadınlarda ise %4’lük düşüş izleneceği, 

 Erkeklerde kansere bağlı mortalitenin kadınlardan halihazırda %65 daha yüksek 

olduğu, mortalite oranlarında erkeklerde daha fazla düşüş izlenmesi ile aradaki farkın 

azalacağı, 

 Kadınlarda tüm kanserlere bağlı mortalite oranlarındaki düşüşün erkeklere kıyasla 

daha az olmasının nedeninin akciğer kanserine bağlı mortalitenin erkeklerde 

azalmakta iken kadınlarda artmaya devam etmesine bağlı olduğu, bunun da sigara 

içme eğilimlerinde cinsiyetler arasındaki farklılıklardan kaynaklandığı, 

 Mide kanserine bağlı mortalite oranlarında izlenen düşüşün devam etmekte olduğu 

bunun da H. Pylori eradikasyonu ve erkeklerde sigara gibi diyet alışkanlıklarının 

değişmesine bağlanabileceği, 

 Mortalite oranlarında azalma göstermeye devam edecek kanserlerin her iki cinsiyette 

lösemi, kadınlarda meme ve uterus kanserleri, erkeklerde de prostat kanserinin 

olacağı, bu düşüşlerde erken teşhis, tarama ve tedavideki yeni gelişmelerin oldukça 

önemli rol oynadığı, 

 Pankreas kanserine bağlı mortalite oranlarının ise her iki cinsiyette de azalma 

göstermeyecek hatta belki az da olsa artış gösterebilecek tek kanser tipi olacağı, 

 Pankreas kanserine bağlı mortalite oranlarında azalma olmaması hatta artış 

olmasından obezitedeki artışın sorumlu olabileceği, 

 Her ne kadar kadınlarda  meme kanserine bağlı mortalite oranları daha yüksek olsa 

da akciğer kanserine bağlı mortalite oranlarının artmaya devam edeceği ve 

aralarındaki farkın azalacağı (meme kanseri için 14.6/100.000, akciğer kanseri için 

13.9/100.000), 

 Eğer kadınlarda akciğer kanserine bağlı mortalite artışı devam ederse 2015 yılında 

kansere bağlı ölümlerde meme kanserinin yerini alıp ilk sıraya yerleşeceği ancak tütün 



kullanımındaki dalgalanmalara bakıldığında 2020 yılı sonrasında akciğer kanserine 

bağlı mortalitenin tekrar azalmaya başlayabileceği, 

 Şu anda İngiltere ve Polonya’da kadınlarda görülen akciğer kanserine bağlı mortalite 

oranlarının 2015 yılı için yapılan tahmindekine benzer şekilde çok yüksek olduğu, 

 Kolorektal kansere bağlı mortalite oranlarında 2009 yılına kıyasla erkeklerde %3.4, 

kadınlarda ise %5.6 düşüş izleneceği, 

 Kolorektal kansere bağlı mortalitede izlenecek olan düşüşten popülasyonun diyet 

dahil yaşam tarzı değişikliklerinin, tedavideki gelişmelerin ve tarama programlarının 

sorumlu tutulabileceği, 

 Kadınlarda meme kanserine bağlı mortalite oranlarındaki düşüşün devam edeceği ve 

bunun da HRT(Hormon Replasman Tedavisi)’lerin kullanımındaki azalmaya 

bağlanabileceği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

 

 

Özetle;DSÖ’nün mortalite veri tabanı kullanılarak yapılan bu çalışmada geliştirilen 

tahmin modellerine göre; 2013 yılında pankreas kanseri hariç tüm kanserlere bağlı 

mortalite oranlarında her iki cinsiyette de azalmanın devam edeceği, buna karşın her 

iki cinsiyet için pankreas kanserine kadınlarda ise akciğer kanserine bağlı mortalite 

oranlarının artmaya devam edeceği, kadınlarda akciğer kanserine bağlı mortalitedeki 

bu artış devam ederse önümüzdeki yıllarda meme kanserini geçerek kadınlarda  

kansere bağlı mortalitenin ilk nedenini oluşturacağı sonuçları elde edilmiştir.  

 




