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ÖÖzzeett

Dünyada ve ülkemizde önemli bir sa¤l›k sorunu olan kanser, önde gelen ölüm ne-

denleri aras›nda yer almakta, bireyi ve ailesini biyopsikososyal aç›dan etkilemektedir.

Tütün kullan›m›, kronik enfeksiyonlar, endojen hormonlar, günefl ›fl›¤› ve ultraviyole

radyasyon, mesleki maruziyet, genetik duyarl›l›k gibi faktörler kanser geliflimine zemin

haz›rlamaktad›r. Özellikle son y›llarda yap›lan çal›flmalarda hem obezitenin hem de di-

yabetin artm›fl kanser riski ile iliflkili oldu¤u; s›kl›kla meme, endometrium, böbrek, me-

sane ve gastrointestinal sistem kanserleri gibi pek çok kanser türü ile güçlü iliflkisi bu-

lundu¤u belirtilmektedir. Bu derlemede, obezite ve diyabetin kanser aç›s›ndan ba¤›m-

s›z bir risk faktörü olup olmad›¤› güncel literatür bilgileri do¤rultusunda ele al›nm›flt›r. 

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Diyabet, obezite, kanser

SSuummmmaarryy

DDooeess  OObbeessiittyy  AAnndd  DDiiaabbeetteess  AAnn  IInnddeeppeennddeenntt  RRiisskk  FFaaccttoorr  FFoorr  CCaanncceerr??

The cancer has a major health problem in the world and in our country. It is can-

cer is among the leading causes of death which the biopsychosocial perspective af-

fects individuals and families. Tobacco use, chronic infections, endogenous hormo-

nes, sunlight and ultraviolet radiation, occupational exposure, such as genetic sus-

ceptibility factors provide the basis for the development of cancer.  In studies con-

ducted in recent years, both in obesity and diabetes is associated with an increased

risk of cancer; often breast, endometrium, kidney, bladder and gastrointestinal tract

cancers and many other types of cancer has been suggested that the strong relati-

onship with.  In this review, obesity and diabetes is an independent risk factor for

cancer that is dealt with in accordance with the current literature.

KKeeyywwoorrddss::  Diabetes, obesity, cancer
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Girifl      

Dünyada ve ülkemizde önemli bir sa¤l›k sorunu olan

kanser, prognozu ve uzun tedavi süreci ile günümüzde

biyopsikososyal aç›dan bireyde en derin etki b›rakan has-

tal›klardan birisidir (Karakoç, 2008). Kanser hastal›¤›n›n

ad›n›n verdi¤i korku, gelecek kayg›s›, hastal›k sürecinde

yaflanabileceklerin yaratt›¤› stres ve tedaviye ba¤l› isten-

meyen etkiler, hasta ve hasta yak›nlar›n›n yaflam kalitesini

önemli derecede etkilemektedir (Güngörmüfl ve Erdem,

2014).

Dünyada önde gelen ölüm nedenleri aras›nda yer

alan kanser, Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ)’nün 2012 y›l› ve-

rilerine göre %8.2 milyon kiflinin ölümüne neden olmufl-

tur (http://www.who.int/mediacentre/factshe-

ets/fs297/en/ Eriflim Tarihi: 25.04.2014). Amerika Birleflik

Devletleri (ABD)’nde kanser, bafll›ca ölüm nedenleri ara-

s›nda kardiyovasküler hastal›klar›n hemen ard›ndan ikinci

s›rada gelmektedir (Hoyert and Xu, 2012). 2013 y›l› veri-

lerine göre, dünyada erkeklerde ilk üç s›rada yer alan

kanser türleri s›rayla prostat (%28), akci¤er (%14), kolo-

rektum (%9) kanserleri, kad›nlarda ise meme (%29), akci-

¤er (%14) ve kolorektum (%9) olarak belirtilmektedir (Si-

egel, Naishadham and Jemal, 2013). Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n

en son yay›mlad›¤› 2011 verilerine göre ülkemizdeki en

s›k görülen kanser türleri erkeklerde s›rayla bronfl/akci¤er,

prostat, mesane, kolorektal ve mide, kad›nlarda ise me-

me, troid, kolorektal, uterus ve bronfl/akci¤er olarak yer

almaktad›r (Sa¤l›k ‹statistikleri Y›ll›¤›, 2013).

Hücreler çok küçük birimlerdir ve normal vücut hücre-

leri sistemli bir flekilde büyür, bölünür ve ölürler. Yetiflkin-

lik dönemine kadar normal hücreler daha h›zl› bölünür-

ken, yetiflkinlikten sonra birçok dokuda hücreler ise, yeni-

lenmek ve yaralanmalar› gidermek amac› ile bölünmeye

devam eder. Normal flartlar alt›nda yeni hücreler gerek-

miyorsa hücre bölünmesi durur; buna karfl›n kanser hüc-

releri, büyümeye ve bölünmeye devam eder ve vücudun

di¤er bölgelerine yay›labilir. Kanser hücreleri birikerek tü-

mörleri olufltururlar ve e¤er kanser hücreleri olufltuklar›

tümörden ayr›l›rsa, kan ya da lenf dolafl›m› arac›l›¤›yla vü-

cudun di¤er bölgelerine yay›labilmektedir (Kosova ve Ar›,

2008).  Tütün kullan›m›, pasif içicilik, kronik enfeksiyonlar,

alkol içimi, özellikle cinsiyet steroidleri ve büyüme faktör-

leri gibi endojen hormonlar, iyonlaflt›r›c› radyasyon, gü-

nefl ›fl›¤› ve ultraviyole radyasyon, çevre kirlili¤i, mesleki

maruziyet, genetik duyarl›l›k, diyet, obezite ve fiziksel ak-

tivite ile diyabet gibi t›bbi nedenler kanser nedenleri ara-

s›nda yer almaktad›r (World Cancer Report, 2014).

Literatür inceledi¤inde, son kan›tlar hem obezitenin

hem de diyabetin artm›fl kanser riski ile iliflkili oldu¤unu,

özellikle meme, endometrium, böbrek, mesane ve özofa-

gus, mide, kolon, rektum baflta olmak üzere gastrointes-

tinal sistem kanserleri gibi pek çok kanser türü ile anlaml›

bir iliflki içinde oldu¤unu göstermektedir (Erarslan ve Yük-

sel, 2011; Otake, Takeda, Suzuki et al, 2005; Payer, Jac-

kuliak and Nagyova, 2010; Stattin, Lukanova, Biessy et al

2004). Bu derlemede, obezite ve diyabetin kanser aç›s›n-

dan ba¤›ms›z bir risk faktörü olup olmad›¤› litaratür bilgi-

leri do¤rultusunda ele al›nm›flt›r. Derleme, sa¤l›k profes-

yonellerine obezite ve diyabetin önlenmesi ile kansere

karfl› koruyucu önlemlerin de al›nabilece¤ini vurgulamak

ad›na önemlidir. 

Obezite  

Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün tan›m›na göre obezite; sa¤-

l›¤› bozacak flekilde vücutta anormal ya da afl›r› ya¤ biriki-

mi olarak tan›mlanmaktad›r. DSÖ’nün obezite s›n›flama-

s›nda, bireyin kilogram cinsinden a¤›rl›¤›n›n, boyunun

metre cinsinden karesine bölünmesi ile hesaplanan Be-

den Kitle ‹ndeksi (BK‹)’nin 25 ve üzerinde olmas› “afl›r› ki-

lolu”, 30 ve üzerinde olmas› ise “obez” olarak kabul edil-

mektedir (http://www.who.int.bmi/index.jsp?introPa-

ge=intro3. html, Eriflim Tarihi: 12.04.2014).

Dünya genelinde obezite prevalans› pek çok ülkede

belirgin bir flekilde art›fl göstermektedir. DSÖ verilerine

göre, 2008 y›l›nda dünyada 200 milyon erkek ve yaklafl›k

300 milyon kad›n obezdir (http://www.who.int/medi-

acentre/factsheets/fs311/en/index.html, Eriflim tarihi: 12

Nisan 2014). Ülkemizde yürütülen en kapsaml› prevalans

çal›flmalardan biri olan Kalp Hastal›¤› ve Risk Faktörleri Ça-

l›flmas› (TEKHARF) sonuçlar›na göre, 30 yafl üzeri yetiflkin
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erkeklerin dörtte biri (%25.2), kad›nlar›n ise yar›ya yak›n›

(%44.2) obezdir (Onat ve fiansoy, 2009). 

Türkiye Diyabet, Obezite ve Hipertansiyon Epidemiyo-

lojisi Çal›flmas› (TURDEP)–I çal›flmas›na göre ise, 20 yafl

üzeri bireylerde obezite prevalans› kad›nlarda %32.9, er-

keklerde %13.2 olarak belirlenmifltir (Satman, Y›lmaz, Sen-

gul et al, 2002). Ayn› bölgelerde yürütülen TURDEP–II ça-

l›flmas›nda ilk araflt›rmaya göre obezite prevalans›n›n ka-

d›nlarda %44.2’ye, erkeklerde %27.3’e yükseldi¤i tespit

edilmifltir. Buna göre Türkiye’de 12 y›lda obezite art›fl› ka-

d›nlarda %34, erkeklerde %107 olmufltur. Ayn› çal›flma-

da, ülkemizde genel obezite s›kl›¤› ise %31.2 olarak he-

saplanm›flt›r (Satman, Omer, Tutuncu et al, 2013). 

S›kl›¤› giderek artan bir toplum sa¤l›¤› problemi olan

obezitenin, organizmada tüm sistemler üzerinde yaratt›¤›

olumsuz etkileri nedeniyle, baflta kardiyovasküler hastal›k-

lar, hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastal›klar ile güçlü

bir iliflki içinde oldu¤u uzun y›llard›r bilinmektedir (Türkiye

Obezite ‹le Mücadele ve Kontrol Program›, 2010). Obezi-

te, gerek fiziksel s›n›rl›l›klar gerekse ortaya ç›kan ek hasta-

l›klar nedeniyle bireylerin, yaflam kalitesini ve süresini an-

laml› derecede etkilemektedir (Güçlü, 2013; Kolotkin, Me-

ter and Williams, 2001; Wahba and Mak, 2007). Di¤er

taraftan obez bireylerde düflük benlik sayg›s›, olumsuz

beden alg›s›, depresyon (Balc›o¤lu ve Bafler, 2008; Tez-

can, 2009) ve stigma gibi psikolojik sorunlar da görülebil-

mektedir (Eren ve Erdi, 2003). Ayr›ca, obeziteye ba¤l› fi-

ziksel ve psikososyal sorunlar›n tedavi ve önlenmesi, bi-

rey, aile ve ülke için çok fazla maliyet gerektirmektedir

(Güçlü, 2013; ‹rgil, 2013). Bu ba¤lamda obezitenin kont-

rol alt›na al›nmas› sa¤l›k profesyonelleri için zorunluluk ol-

mal›d›r.

Diyabet

Tüm dünyada önemli bir toplum sa¤l›¤› problemi ha-

line gelen diyabet; pankreastan yeterli insülin sekresyonu

gerçeklefltirilemedi¤inde ya da vücut taraf›ndan insülinin

etkili kullan›lamad›¤›nda ortaya ç›kan kronik bir hastal›kt›r

(http://www.idf.org/about-diabetes, Eriflim Tarihi: 14 Ni-

san 2014). Dünya Sa¤l›k Örgütü, dünya genelinde 347

milyon diyabetli birey oldu¤unu, 2030 y›l›nda ölüme ne-

den olan hastal›klar›n içerisinde diyabetin yedinci s›rada

yer alaca¤›n› belirtmektedir (Garcia, Santiago, Miguel Ta-

min et al, 2014).  

Ülkemizde TURDEP-II çal›flma sonuçlar›na göre, Türk

eriflkin toplumunda diyabet s›kl›¤›n›n %13.7’e ulaflt›¤› ve

TURDEP-I den itibaren geçen 12 y›ll›k süreçte Türkiye’de

diyabet s›kl›¤›n›n %90 oran›nda artt›¤› saptanm›flt›r (Sat-

man et al, 2013).    

Diyabet zamanla kalp, damarlar, göz, böbrek ve sinir-

lerde yap›sal de¤iflikliklere yol açabilmektedir (Türkiye Di-

yabet Önleme ve Kontrol Program›, 2011). Diyabet ayr›-

ca, nörolojik, psikiyatrik ve sosyal etkileri ile gerek hastada

gerek hasta yak›nlar›nda sosyal ve nöropsikiyatrik sorun-

lara da neden olabilmektedir (Ebady, Arami and Shafigh,

2008). Diyabete efllik eden hastal›klar›n daha çok dislipi-

demi, kardiyovasküler hastal›klar ve hipertansiyon oldu¤u

bilinmektedir. Diyabetin yönetiminde, diyabetli bireylere

ve ailelerine diyabet öz-yönetiminde bilgi ve becerilerini

art›rmak üzere uygun zamanlamada diyabet e¤itiminin

verilmesinin önemli bir kan›ta dayal› uygulama oldu¤u

vurgulanmaktad›r (Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlar›-

n›n Tan›, Tedavi ve ‹zlem K›lavuzu 2013).

Obezite  ve  Diyabet  Birlikteli¤inin  Kanser  

Geliflim  Mekanizmas›  Üzerindeki  Etkileri

Diyabeti olan obez bireylerde kanser oluflma riskinin

daha yüksek oldu¤u öne sürülmektedir. Çünkü kanser

mortalitesi, artan BK‹ ile anlaml› flekilde artmaktad›r (Co-

hen and LeRoith, 2012). Tip 2 diyabetli bireyler genelde

obezdir. Hem diyabet hem de obezite, hiperinsülinemi ve

yüksek kanser insidans›yla karakterize oldu¤u için her bi-

rinin bu iki duruma katk›s›n› tan›mlamak güçtür (Dawson

and Hamilton, 2010). Bununla birlikte, literatürde insülin

direnci ve insülin benzeri büyüme faktörü (IGF)-1 sistemi-

nin karsinogenezde önemli role sahip oldu¤u ve obez bi-

reylerde IGF-1 seviyelerinin yükseldi¤i gösterilmifltir (Co-

hen and LeRoith, 2012). ‹nsülin ve IGF-1, hücre memb-

ran›na yerleflen insülin reseptörü ve IGF-1 reseptörüne

ba¤lanarak, hücre proliferasyonunu uyaran ve apoptozi-
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si inhibe eden sinyallerin oluflmas›na neden oldu¤u bildi-

rilmektedir. Bu mitojenik ve antiapoptotik etki, hücrede

genetik mutasyonlar›n meydana gelmesine ve karsinoge-

nezin bafllamas›na yol açmaktad›r (Kanat, 2013). Di¤er

taraftan ise insülin benzeri büyüme faktörü adrenal bez-

lerden salg›lanan steroid yap›daki cinsiyet hormonlar›

olan östrojen, androjen ve progeston ile etkileflime gir-

mektedir. Östrojen ise kendi reseptörüne ba¤lanarak;

hücre döngüsünü uyar›r ve tümör geliflimini bafllatan bir

intrasellüler sinyali aktive etmektedir (Alada¤, Ergene, Ka-

tay›fç› ve ark, 2012).

Kanser oluflmas›nda rol ald›¤› düflünülen bir di¤er fak-

tör adipokin olan adinopektinin, anti-tümör etkiye sahip

oldu¤u epidemiyolojik çal›flmalar ile gösterilmifltir. Obez

bireylerde serum adinopektin seviyesi azalm›flt›r. Di¤er ta-

raftan, obezite adipoz dokuda hiperplazisi ve hipertrofiye

neden olmakta ve bunun sonucunda geliflen olaylar kan-

ser oluflumunun erken evrelerinde önemli rol oynamak-

tad›r (Kanat, 2013). Adiponektin düzeyinin tip 2 diyabet,

obezite ve dislipidemi gibi insüline dirençli durumlarda

azald›¤› belirtilmekte ve yüksek molekül a¤›rl›kl› formunun

kanser riski ile yak›n iliflkili oldu¤u bildirilmektedir (Erarslan

ve Yüksel, 2011). BK‹ art›fl› ve serum adiponektin düzeyin-

de azalma ile kanser riskinin alt› kat daha fazla artt›¤› vur-

gulanmakta; adiponektinin neovaskülarizasyonu inhibe

ederek karsinogenezi önleyebilece¤ini bildirilmektedir

(Wei, Giovannuchi, Fuchs et al. 2005). 

Obezitenin  Kanserle  ‹liflkisi

Tüm dünyada giderek yayg›nlaflan, sebep oldu¤u ve

birlikte görüldü¤ü hastal›klarla en önemli sa¤l›k sorunla-

r›ndan biri haline gelen obezitenin, son zamanlarda fark-

l› kanser tipleri ile iliflkisinin olabilece¤i belirtilmektedir

(Erarslan ve Yüksel, 2011; Kruijsdijk, Wall, and Visseren,

2009). Literatürde, obezite ile iliflkili kanser oran›n›n %12

oldu¤u belirtilmekte (Popkin, 2006); ölüm ve hastal›k

oranlar›n› art›ran obezitenin meme, endometriyum, özo-

fagus, mide, kolon/rektum, safra kesesi, pankreas, böb-

rek, karaci¤er kanserlerinde art›fla sebep oldu¤unu gös-

termifltir (Basen-Engquist and Chang, 2011) (Tablo 1). 

Obezite ve kanser iliflkisi, kansere ba¤l› mortaliteyi art-

t›rma ya da kanser oluflmas›n› tetikleme fleklinde kendini

göstermektedir (Kanat, 2013). Literatürde, BK‹’nde her 5

kg/m2 art›flta, herhangi bir nedenle ihtimal olan mortali-

tenin %30 art›fla ve kanser nedeniyle ölümde %10 art›fla

neden olabilece¤i belirtilmektedir (Alada¤ ve ark, 2012).

Araflt›rma sonuçlar›nda, obez kad›nlar›n normal BK‹’ne sa-

hip kad›nlara k›yasla kansere ba¤l› ölüm riskinde %62 ar-

t›fl, obez erkeklerde ise normal BK‹’ne sahip erkelere göre

kansere ba¤l› ölüm riskinde %52 art›fl bildirilmifltir (Willi-

ams, 2013).         

Obezite, postmenopozal kad›nlarda meme kanseri

için önemli bir risk faktörüdür. Obeziteye ba¤l› hormonal

de¤iflikliklerin özellikle östrojen üretimindeki art›fla ba¤l›

olumsuz bir etki oldu¤u düflünülmektedir. ‹nsülin direnci-

ne ba¤l› olan metabolik de¤ifliklikler ve sitokinlerin neden

oldu¤u de¤ifliklikler, obez kad›nlarda ilerleyen meme kan-

serinin agresif seyretmesine katk›da bulunur (Kosova ve

Ar›, 2008). 

Obezite, di¤er jinekolojik kanser türleri ile de iliflkilidir.

Endometrium, serviks ve over kanseri olmak üzere jineko-

lojik kanser tan›s› alan kad›nlarda risk faktörlerinin incelen-

di¤i retrospektif bir çal›flmaya 184 kad›n dahil edilmifltir.

Endometrium kanseri tan›s› alan kad›nlar›n %66.7’sinin

ve endometrium kanseri tan›s› alan kad›nlar›n da

%54.0’ünün obez oldu¤u belirlenmifltir (Pinar, Alg›er,

Do¤an et al. 2008).  Bir deney-kontrol çal›flmas›nda, ka-

d›nlarda (206 deney, 310 kontrol olmak üzere toplam

516 kad›n) endometrium kanseri ile leptin ve adinopektin

düzeyi aras›ndaki iliflki araflt›r›lm›fl ve artan leptin düzeyi
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TTaabblloo  11:: Obezite ile iliflkili kanser s›kl›¤›     

OObbeezziitteeyyee  bbaa¤¤ll››  kkaannsseerr  oorraann››
Kolon Kanseri %11
Postmenepozal Meme Kanseri %9 
Endometrial Kanser %39 
Böbrek Kanseri %25 
Özefagus Kanseri %37 

Kaynak:: Basen-Engquist K, Chang, M. (2011) Obesity and cancer risk 
in recent review and evidence. Curr Oncol Rep. 13: 71-76.



ya da azalan adiponektin düzeyi, endometrium kanseri

aras›nda iliflki oldu¤u saptanm›flt›r (Ma, Liu, Zhang et al,

2013). 

Gastrointestinal kanser ve obezite aras›nda güçlü bir

iliflki oldu¤unu gösteren kan›tlar da vard›r. Yeni tan› kon-

mufl kanserlerin erkeklerde yaklafl›k %3.2’sinin ve kad›n-

larda %8.8’inin artm›fl BK‹ ile iliflkili oldu¤u saptanm›flt›r

(Erarslan ve Yüksel, 2011).

Prospektif bir kohort çal›flmas›nda obezite ve hipergli-

seminin özellikle pankreas kanseri oluflma riskini artt›rd›¤›

gösterilmifltir. Ayn› çal›flmada, serum glikoz seviyesindeki

art›fl›n kanser mortalitesini erkeklerde %27, kad›nlarda

%31 oran›nda artt›rd›¤› belirlenmifltir (Cooney and Gru-

ber, 2005). 

Diyabetin  Kanserle  ‹liflkisi

Diyabet ile kanser birlikteli¤i uzun zamandan beri ilgi

çeken bir konudur. Diyabetli bireylerde kanser s›kl›¤›, di-

yabeti olmayan bireylere göre art›fl göstermektedir (Di-

abetes Mellitus ve Komplikasyonlar›n›n Tan›, Tedavi ve ‹z-

lem K›lavuzu 2013). Epidemiyolojik çal›flmalar diyabetli bi-

reylerde pankreas, karaci¤er, kolon/rektum, üriner sistem

ve kad›n jinekolojik kanserlerini de içeren baz› kanser tip-

lerinin oluflma riskinin ve mortalitenin artt›¤›n› göstermek-

tedir (Vigneri, Frasca, Sciacca et al, 2009).

Özellikle tip 2 diyabet hastalar›n›n kanser aç›s›ndan

daha yüksek risk alt›nda olabileceklerine dair kan›tlar mev-

cuttur. Tip 2 diyabetli bireylerde meme, kolon ve pankre-

as kanserleri s›k görülmektedir. Bu kanserler ayn› zaman-

da obezite ve insulin direnci ile ba¤lant›l›d›r. Bu ba¤lant›

glikoz d›fl›ndaki baflka faktörlerin de diyabet ve kanser

aras›ndaki iliflkide rol oynayabilece¤i ihtimalini düflündür-

mektedir. Düflük fiziksel aktivite seviyesi, obez ve insülin

direnci olan bireyler artm›fl insülin düzeyine sahiptirler;

bu ba¤lamda diyabet, obezite, insülin direnci ve kanser

aras›ndaki ba¤ hiperinsülinemi ile aç›klanabilir (Vigneri et

al. 2009). Çünkü yüksek insülin seviyesi tümör büyümesi-

ne katk›da bulunmaktad›r (Coughlin, Calle, Teras et al,

2004). Ayr›ca, insülin ve insülin benzeri büyüme faktörle-

rinin hücre büyümesi üzerine etkisi vard›r.  Deneysel ka-

n›tlarda hem insülin hem de büyüme faktörleri tümör

hücresini uyararak proliferasyonuna neden olabilmekte-

dir (Vigneri et al. 2009).

Diyabette kanser ve mortalite risklerindeki art›flta obe-

zite, insülin direnci ve hipergliseminin yan› s›ra, uygula-

nan antihiperglisemik tedaviler, diyet ve metabolizma fak-

törlerinin de rolü olabilece¤i düflünülmektedir. Diyabet

tedavilerinin etkileri incelendi¤inde; tüm kanserler için

yüksek doz insülin kullan›m›n›n kanser riski art›fl›na katk›-

da bulunabilece¤i gözlenmifl, baz› ilaçlar›n ise kanser ge-

liflim riskini azaltt›¤› gösterilmifltir. Örne¤in, metformin

hücre büyümesini yavafllatarak kansere dönüflümü en-

gellemektedir (Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlar›n›n

Tan›, Tedavi ve ‹zlem K›lavuzu 2013). 

Uzun süreli bir prospektif çal›flmada artm›fl açl›k gliko-

zunun kanser riskini artt›rd›¤› gösterilmifltir (Ha Jee, Ohrr,

Sull et al, 2005). Açl›k kan flekerinin 90mg/dl üstüne ç›k-

mas› riski artt›rmakta, 145mg/dl üzerinde olmas› ise bu

durumu belirginlefltirmektedir. Risk art›fl› en fazla pankre-

as› etkilemekte bunu özefagus, karaci¤er, safra yollar›, ko-

lon, rektum ve serviks kanserleri izlemektedir. Di¤er taraf-

tan araflt›rmalar; diyabet olmadan diyetteki glisemik yü-

kün fazlal›¤›n›n früktoz, glikoz ve rafine karbonhidratlar-

dan zengin yiyeceklerin fazla tüketiminde erkeklerde

pankreas, kad›nlarda da kolon ya da rektum kanser riski-

nin artt›rd›¤› göstermifllerdir (Michaud, Fuchs, Liu et al,

2005).

Meta-analiz çal›flmalar› diyabet ve artm›fl kanser riski

aras›ndaki en güçlü iliflkinin, pankreas ve karaci¤er kan-

serlerinde oldu¤unu göstermektedir (Rousseau, Parent,

Pollak et al, 2006). Bu durum, hiperglisemi ve diyabetin

kendi bafl›na pankreas kanseri için risk faktörü oldu¤unu

desteklemektedir. Diyabet ve pankreas kanseri aras›ndaki

ba¤lant›n›n alt›nda yatan biyolojik mekanizmalar belirsiz-

dir. Pankreas kanserlerin ço¤una neden olan ekzokrin

pankreas hücreleri, bitiflik insülin salg›layan adac›klarla or-

tak kan ak›m› nedeniyle çok yüksek insülin konsantras-

yonlar›na maruz kald›klar› için hiperinsulinemi, muhtemel

bir faktör olarak belirlenmifltir. Yüksek insülin de¤eri,  çok

farkl› flekillerde tümör büyümesini h›zland›r›c› bir faktör gi-
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bi davranabilmektedir (Vigneri et al, 2009).

Diyabetli bireylerde, böbrek kanserinin artm›fl insidans

ve artm›fl mortalitesi, hiperinsülinemi ve obezite ile birlik-

te a¤›rl›kl› olarak hipertansiyon ve diyabet hastalar›nda

s›kça meydana gelen böbrek hastal›klar›yla iliflkilendiril-

mektedir. Diyabeti olan bireylerde mesane kanseri riski de

art›fl göstermektedir. Bu durumda, hiperinsülinemi gibi

genel faktörlere ek olarak üriner sistem enfeksiyonlar›nda-

ki art›fl ile ba¤lant›l›d›r (Vigneri et al, 2009). 

Diyabet, kolorektal kanser riskini artt›rmaktad›r. Diya-

bet için major risk faktörlerinden olan obezite, hiperglise-

mi ya da bozulmufl glikoz tolerans› ve metabolik send-

rom, kolon/rektum kanser riskini artt›rmaktad›r ve bu du-

rumun, hiperinsülineminin karsinogenezis ile ilgili olabile-

ce¤i belirtilmektedir. Diyabet ve kolon kanseri aras›ndaki

biyolojik iliflkinin de, diyabetli bireyde barsak pasaj›n›n ya-

vafl ilerlemesi (toksik maddeye maruziyetin artmas›), kan-

serojen asit üretiminin artmas› ve insülin seviyesinin art›fl›

ile ilgili oldu¤u ifade edilmektedir (Coughlin et al, 2004). 

Çeflitli kanser türlerinin görülme s›kl›¤›ndaki art›fl›n ak-

sine pek çok çal›flma, diyabetli erkeklerde azalm›fl bir pros-

tat kanseri riskinden bahsetmektedir. Diyabetli erkeklerde

plazma testesteron seviyesi daha düflük oldu¤undan

prostat kanseri geliflimi bu seviyeden etkilenmektedir (Co-

ughlin et al, 2004). Prostat kanseri geliflim riskindeki orta-

lama %16’lik düflüfl, diyabetik hastalardaki azalm›fl testos-

teron seviyeleriyle ba¤lant›l› oldu¤u düflünülmektedir.

Bununla birlikte, de¤iflmifl insülin ve leptin konsantras-

yonlar›n› da içeren di¤er metabolik ve hormonal faktör-

ler, statin ve metformin gibi ilaçlar›n yayg›n kullan›m› ve

diyabeti kontrol etme amac›yla diyet ve hayat tarz›nda ya-

p›lan de¤ifliklikler diyabet ve prostat kanseri aras›ndaki et-

kileflime katk›da bulunan di¤er faktörler olarak düflünül-

mektedir (Vigneri et al, 2009). 

Sonuç olarak; diyabetli ve/veya obez bireylerde kanser

riski sa¤l›kl› bireylere göre art›fl göstermektedir. Obezitenin

bir sonucu olarak meydana gelen adipoz doku disfonksi-

yonu, insülin direncine ve birtak›m adipokin ve inflamatu-

var sitokinlerin afl›r› üretimine neden olarak karsinogenezi

tetiklemektedir (Kanat, 2013). Artan obezite ve diyabet

prevalans›na paralel olarak, bu bireylerde kanser görülme

risk art›fl› olabilece¤i öngörüldü¤ünde; özellikle diyabeti

olan ve/veya obez bireylerin diyabeti olmayan ve normal

vücut a¤›rl›¤›na sahip bireylere k›yasla rutin kanser tarama-

lar›n›n daha özenle yap›lmas› gerekmektedir. Diyabetli

ve/veya obez bireylerin, bireysel kanser risk faktörlerini ta-

n›ma, kansere karfl› koruyucu önlemleri alma ve tarama

tetkiklerini zaman›nda yapt›rma konusunda, düzenli e¤i-

tim ve dan›flmanl›¤a gereksinimleri oldu¤u bilinmelidir.

Kanser geliflimine yönelik bu bireylerdeki mekanizmay› da-

ha net aç›klayabilmek amac›yla daha genifl ve kapsaml› ça-

l›flmalara ihtiyaç vard›r. Ayr›ca, obezite, diyabet ve kanse-

rin önlenmesi, erken tan›nmas› ve obezite ve/veya diyabet

tan›s› alan bireylerde, kanser risk faktörlerinin kontrol alt›-

na al›nmas› süreçlerinde, sa¤l›k profesyonellerinin primer

sorumlulu¤u oldu¤u unutulmamal›d›r.
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