
Alkol ve Kanser 

Alkol kullanımının dünya genelindeki ölümlerin %4’üne neden olduğu tahmin edilmektedir. 

Mart 2013 tarihinde Guerin S. ve ark tarafından yayınlanan çalışmada Fransa’da alkole bağlı gelişen 

ölümler incelenmiş ve 2009 yılında; 

-Fransa’daki erkeklerde ölümlerin %13’ünün kadınlarda ise %5’inin alkole bağlı görüldüğü, 

-Yaş gruplarına göre dağılıma bakıldığında ise ; 

15-34 yaş ölümlerinin %22’sinin, 

35-64 yaş ölümlerinin %18’inin, 

>65 yaş ölümlerinin %7’sinin sorumlusunun alkol olduğu 

-Alkole bağlı ölümlerin en sık nedenlerinin sırasıyla; kanser, kardiyovasküler hastalıklar, 

sindirim sistemi hastalıkları olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmada alkolün az miktarda tüketilmesinin bile 

ölüme yol açabildiği, bu etkisinin göz ardı edilmemesi gerekirken bu yönde toplumsal önlemler 

alınmasının gerektiği vurgulanmıştır. 

Son 30 yıldır alkol kullanımı ile kanser gelişme riskinde artış olup olmadığı konusu 

araştırılmaktadır. 

Son yıllarda yapılan araştırmalarda alkol kullanımının ağız boşluğu, farinks, larinks, özefagus 

ve karaciğer kanserlerinin gelişme riskini arttırdığı gösterilmiştir. Shutze ve ark. tarafından yapılarak 

2011 yılında yayınlanan çalışmada 8 Avrupa ülkesinde 350.000’den fazla sayıda kişi değerlendirme 

altına alınmış ve alkol kullanımının erkeklerde görülen kanserlerin %10’undan, kadınlarda ise 

%3’ünden sorumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Mart 2013 tarihinde Ahmad Kiadaliri ve ark. tarafından yayınlanan bir derlemede; 

-Alkolün bırakılmasının larink ve farinks kanserlerinin gelişmesi riskinde yıllık %2’lik azalmaya 

yol açtığı ve bunun da alkolün bırakılmasını müteakip 5. Yılın sonunda larinks ve farinks kanserlerinin 

gelişme riskinde %15 azalmaya denk geldiği, 

-Alkole bağlı larinks ve farink kanseri gelişme riskindeki artışın geri dönüşlü bir olay olduğu 

ancak bu riskin hiç alkol kullanmamış olanlar ile eşit düzeye gelmesinin 36-39 yıl aldığı sonuçlarına 

ulaşılmıştır. 



2007 yılında Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) ve Dünya Kanser Araştırma Fonu 

tarafından bilimsel literatürün değerlendirildiği bir derleme yayınlanmış ve bu derlemede daha önce 

bahsedilmiş olan kanserlerin yanısıra alkolün kolon, rektum ve meme kanseri riskinde de artışa yol 

açtığı hususuna değinilmiştir. 

Yakın zamanda yapılmış diğer araştırmalarda da alkol kullanımına bağlı olarak kolorektal ve 

meme kanseri riskinde artış olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Yukarıda bahsedilmiş kanserlerin dışında az sayıda çalışmada da alkol ile mide, yumurtalık, 

prostat, pankreas, mesane ve endometrium kanserleri arasında ilişki olduğu gösterilmiştir. 

David E. Nelson ve ark. tarafından American Journal of Public Health dergisinde yayınlanan ve 

ABD, Fransa ve Kanada’dan katılan araştırmacılar tarafından alkol kullanım ve kanser gelişimi 

arasındaki ilişki 2000 yılı itibariyle yayınlanmış metaanalizler , 2009 USA ölüm verileri ve alkol satış 

verileri incelenerek değerlendirilmiş ve şu sonuçlara ulaşılmıştır; 

-Alkol alımı ABD’deki kansere bağlı ölümlerin %3.2-3.7’sinden sorumludur. 

-Kadınlarda alkole bağlı kanser ölümlerinin çoğu meme kanseri (meme kanserine bağlı ölümlerin 

%15’i alkole bağlı)nedeniyle olmaktadır. 

- Erkeklerde üst solunum yolu ve özefagus kanserleri alkole bağlı kanser ölümlerinin en sık nedenini 

oluşturmaktadır. 

Bu derlemede   

-Erkeklerde günde <20 gr (<1.5 kadeh) alkol tüketiminin dahi alkole bağlı oluşan kanserlerin 

%16-25’ine yol açtığı 

-Kadınlarda <10gr (<1 kadeh) tüketiminin bile alkole bağlı kanserler ölümlerinin %31-51’ine 

yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışma ile ulaşılan ortak yorumlar şunlardır; 

-Alkol kullanımı için güvenli denilebilecek bir eşik değerin bulunmamaktadır. 

-Az miktarda alkol alımının bile artmış kanser riskine yol açmaktadır. 

  -Alkol kullanımının azaltılmasının öneminin daha fazla vurgulanması gerekmekte ve bu en az 

tarama testleri ve diğer kanser önleme faaliyetleri kadar önem arz etmektedir. 

- Her ne kadar bazı yayınlarda kardiyovasküler ve DM 'e karşı düşük doz alkolün koruyucu 

etkilerinden bahsediliyor olsa da bu etkilerin 10 katı kadar ölüme yol açmaktadır. 


