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Çocukluk Çağı Kanserlerinde 
Epidemiyoloji

Çocukluk çağı kanserleri, dünyanın her yerinde nadir

Çocuklarda kanser görülme sıklığı 15 yaş altında 

milyonda 110-150 arasında 

Kanser sıklık oranı ve vakaların kayıtları, ülkenin 

sosyo-ekonomik durumu ile ilişkili 



Epidemiyoloji

Dünyada her yıl 10 milyon yeni kanser vakası 

görülmekte

Rakamın iki dekat sonunda iki misli artması 

beklenmekte 

Dünya çapında her yıl, 15 yaş altında 200.000 çocuk 

kanser tanısı almakta 



ÇOCUKLUK KANSER SIKLIĞI (Global)

15 yaş altı 160.000 yeni vaka / yıl

 15 yaş altı 90.000 ölüm / yıl

Ferlay J, IARC Cancer Base N°5, 2004



Epidemiyoloji 

Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 yaşın altındaki 

çocuklarda her yıl 8.500’ün üzerinde çocuğa kanser 

teşhisi konuyor. 



Epidemiyoloji
Çocukluk çağı Kanserlerinin Uluslararası 

Sınıflandırmasının verilerine göre:

15 yaş altındaki tümörlerin 

% 34’ü lösemiler, 

%23’ü beyin tümörleri

%12’si lenfomalardır. 

Nadir görülmesi nedeniyle, çocukluk çağı kanserleri 

ile ilgili epidemiyolojik çalışmalar zordur.



Epidemiyoloji 

Kanser Batılı ülkelerde çocuklarda ölüm nedenleri 

arasında ikinci en sık neden 

Ülkemizde ise kanser ikinci sırada ölüm nedeni 

olmasa da ilk 4 sıra içinde yer almakta 

Ülkemizin gelişmişlik düzeyi arttıkça, ülkemiz içinde 

de kanser üst sıralara çıkma eğilimindedir.



Çocukluk çağı kanserleri sıklığı (15 yaş altı)

• Lösemi
• Beyin tümörü ve diğer sinir 

sistemi tümörü

• NHL
• HL

• Tüm non-epitelyal cilt tümörleri

• Yıl
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Based on Linet MS et al. J Natl Cancer Inst
1999;91(12):10520



Epidemiyoloji 

Gelişmiş ülkelerde çocukluk çağı kanserli olguların % 

80'inden fazlası tedavi edilmekte 

Kanserin tedavisinde daha etkili yollar bulmak için, 

çocuklarda malign hastalığı anlamak gerekir. 



Epidemiyoloji

Kanser dört farklı düzeylerde değerlendirilmelidir.

Moleküler ve yan moleküler seviyesi (Biyokimya, 

hücre biyolojisi, immünoloji ve genetik)

Doku veya organ seviyesi (patoloji)

Hasta seviyesi (Klinik tıp)

Popülâsyon düzeyi (epidemiyoloji - belirli bir 

popülasyonda hastalığın dağılımı, oluşumu ve 

düzenleyen faktörler)



Epidemiyoloji 

Çocukluk çağı kanserlerinin yıllık insidansı (milyonda) 

Kıbrıs 170

Mısır 130.9

 İtalya 158

 Fransa 135.6 

 Türkiye 115.6 



Epidemiyoloji 

Ülkemizde 2002 yılında TPOG Pediatrik Tümör 

kayıtları önemli bir aşama  

2005 yılından itibaren TPOG ve TPHD, çocukluk çağı 

kanser kayıtlarını birlikte tutmaya başlamıştır. 



Epidemiyoloji 

TPOG 2002 yılında 33 merkez 1073 vakada,

Lenfomalar santral sinir sistemi tümörlerinden daha 

sık

Ortanca yaş 6,4 olup, erkek/kız: 1,39  

Karsinom ve diğer olarak adlandırılan grupta en sık 

görülen tümörler karaciğer tümörleri ve nazofarinks

karsinomu

1 yıllık yaşam hızı %77



Tablo 1: Türkiye'de  çocukluk çağında en sık görülen 

kanser türlerinin dağılımı

HASTALIK ADI   

Sıklık (%)                                                                                   

Akut Lösemi (ALL, AML)                                                                                 31

Lenfomalar 19

Merkezi sinir sistemi tümörleri                                                                    13

Nöroblastoma 7

Kemik tümörleri                                                                                                6,1

Yumuşak doku sarkomu                                                                                   6

Diğer tümörler                                                                                                  17,9



Epidemiyoloji 

Diğer tümörler: Böbrek tümörleri, germ hücreli 

tümörler, retinoblastom, karsinomlar, epitel

neoplazmlar, karaciğer tümörleri ve diğerleri

Lenfomalar gelişmekte olan ülkelerde ikinci sırada

 Batı Avrupa ve ABD’de, MSS tümörleri ikinci sırada  



Epidemiyoloji 

Türkiye'de malignitesi olan çocuklarda yedi yıllık sağ 

kalım oranı % 65,8

Türkiye'de her yıl, 2500-3000 yeni çocukluk çağı 

kanseri vakası bekleniyor



ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİNDE ETYOLOJİ 





ETYOLOJİ 

Kanser patogenezindeki çevresel faktörlerin rolü için 

gelişmekte olan ülkeler çok iyi bir model 

oluşturmakta 

Fakirlik, malnutrisyonun fazlalığı ve enfeksiyonların 

sıklığı, çocuklarda kanser oluşmasında toksik etkileri 

göstermekte 



ETYOLOJİ 

 Çocuklar fizik, biyolojik ve sosyal çevreden önemli 

boyutlarda etkilenen önemli bir grup

 Gelişmekte olan ülkelerde her yıl 5 yaşından küçük 

14 milyon çocuk sağlıksız içme suyu, yetersiz 

sanitasyon, çevre kirliliği, yaygın hastalıklar ve 

beslenme yetersizliği sonucu ölmekte 



ETYOLOJİ 

Çocukluk çağı kanserleri insidansındaki artış 

nedenleri henüz tam olarak açıklanamamış 

Nedenlerden birisi daha iyi tanı olanaklarının 

gelişmesi olabilir.



Şekil 1: Kanser etiyolojisinde olası maruziyet yolları 
DES: Dietilstilbestrol, HBV: Hepatit B virüs, HCC: Hepatosellüler Karsinom.



Çocukların çevresel maddelerden 
etkilenimi

Çevresel maddelerden çocukların etkilenimi

yetişkinlerden daha fazla olur 

Fizyolojik olarak çocuklar daha fazla yemek yer, su 

içer ve hava solurlar



Çocukların çevresel maddelerden 
etkilenimi:

Çocuların vücut yüzey alanları daha az olduğundan 

yetişkinlerden daha çok toksik maddelerden etkilenir

Çocuklarda toksisiteyi önleyen enzim sistemi yaşla 

birlikte gelişmekte

Çocuklarda metabolizmadaki hasarı onarma 

kapasitesi de daha az



Çocukluk çağı kanserlerinin nedenleri

Tanımlanmış ailesel ve genetik faktörler

(%5-15)

Bilinen çevresel temaslar ve egzojen faktörler 
(%<5-10)

BİLİNMEYEN             (%75-90)

Birch JM. Genes & Cancer. Arch Dis Child, 1999, 80:1-3.
Lichtenstein P et al. N Engl J Med, 2000, 13;343(2):78-85



Çocuk ve Kanser
Risk Faktörleri

Risk Faktörleri olarak tanımlanan kanserojen 

Ajanlar

1)Dış ajanlar

 Fiziksel karsinojenler

 İyonlaştırıcı radyasyon (X-ışını)

İyonize olmayan radyasyon (elektromanyetik alanlar, 

UV)



Ultraviyole radyasyon 

Ultraviyole radyasyonun cilt kanserlerine yol 

açtığı bilinmektedir. 



İyonlaştırıcı radyasyon

İyonlaştırıcı radyasyon lenfositlerde kromozomal

anomalilere yol açarak kansere neden olabilir 

Hamilelik döneminde radyasyona maruz kalan 

annelerden doğan çocuklarda kanser görülme 

olasılığı diğer çocuklara oranla daha fazla 
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Elektromanyetik dalgalar 
 Elektromanyetik dalgaların çocukluk çağı lösemilerine yol 

açabileceği bildirilmiştir. 

 Çocukluk çağı lösemilerinde diğer etyolojik faktörler: 

 Genetik yatkınlık

 Çevresel faktörler

 İyonize radyasyon

 Kimyasallar/sitotoksikler

 Ebeveyn sigara/alkol tüketimi

 Enfeksiyonlardır





1)DIŞ AJANLAR:

Biyolojik karsinojenler:

Virüs enfeksiyonları

(Epstein Barr virüsü: Burkitt lenfoma ve Hodgkin

hastalığı; Hepatit B: Karaciğer kanseri; ve HHV 8 ve 

HIV: Kaposi sarkomu)



Viral enfeksiyonlar

Bazı viruslerin insanların kromozomlarında bulunan 

kanser genlerini aktive ettikleri ileri sürülmekte 

Sık ve tekrarlayan enfeksiyonların, immun sistemde 

malign dönüşüme yol açtığı kabul edilmekte



Çocuk ve Kanser

Kimyasal karsinojenler:

Tütün

Pestisitler, asbest

Aflatoksin, arsenik

Gıda ve içme suyu kirleticileri

 Uyuşturucu ve ilaç



2. İÇ AJANLAR:

Kalıtsal faktörler

Özellikle genetik hastalıklara yatkınlık

Genetik olarak belirlenmiş özellikler



Çocuk ve Kanser
Risk Faktörleri

 Bilinen

 Düşündüren

Sınırlı



Çocuk ve Kanser
Risk Faktörleri

Çocukluk Kanserleri ile her türü ilişkili

 Bilinen

Genetik / konjenital bozukluklar

a) Pik Yaşı 

c) Etnik grup 

d) Cinsiyet

e) Çevre

Linet MS. et al. Pediatrics, 2003,112:218-232.



Çocuk ve Kanser
Risk Faktörleri

Düşündüren

a) Aile öyküsü

b) Üreme faktörleri

c) Çevresel

Sınırlı

a) Aile hikayesi

b) Çevre

Linet MS. et al. Pediatrics, 2003,112:218-232.



Ailesel geçiş

Tüm yeni tanılı kanserlerin yaklaşık % 90'ını de novo

somatik mutasyonlarla oluşur

% 10 kalıtsal genetik özellikler nedeniyle oluşur 



Bilinen risk faktörleri

a) Çocukluk kanseri ile ilişkili genetik risk faktörleri,

Ailesel neoplastik sendromlar
Sendrom Gen Çocukluk kanseri

Ailesel retinoblastom RB1 Retinoblastom, 
osteosarkom

Ailesel Wilms tümörü FWT1/2 Wilms' tümör

Li-Traumeni sendromu TP53/CHK2/SNF5 Adrenokortikal
karsinom /
Yumuşak doku sarkomu 
/Osteosarkom, CNS 
tümörü

Based on Stiller CA. Oncogene, 2004, 23:6429–6444



Bilinen risk faktörleri
a) Çocukluk kanseri ile ilişkili genetik risk faktörleri,

Kalıtsal immün yetmezlik ve kemik iliği

yetersizlik sendromları

Sendrom Gen Çocukluk kanseri

Ataksi telenjiektazi ATM Lenfoma, lösemi

Wiskott-Aldrich
sendromu

WAS Non Hodgkin Lenfoma

Blood sendromu BLM Non Hodgkin Lenfoma, 
Wilms tümörü, 
osteosarkom

Fanconi anemisi FANCA Akut myeloid lösemi, 
hepatoma



Çocukluk Çağı Kanserleri ile İlişkili 
Çeşitli Genetik Sendromlar

Sendrom Gen Çocukluk kanseri

Xeroderma
pigmentosum

Deri karsinoması, 
melanoma

Deri karsinoması, 
melanoma

Beckwith-Wiedemann
Sendromu

kompleks Wilms tümörü, 
hepatoblastom, 
nöroblastom, 
pankreatoblastom

Tüberoskleroz TSC1/2 Subependimal dev 
hücreli astrositom

Based on Stiller CA. Oncogene, 2004, 23:6429–6444



çocukluk çağı kanserleri ile ilişkili 
çeşitli genetik sendromlar

Based on Stiller CA. Oncogene, 2004, 23:6429–6444

Sendrom Çocukluk kanseri

Down sendromu (Trizomi 21) Lösemi, germ hücreli tümör

Trizomi 18 Wilms‘  tümör

Turner sendromu (45,X; diğer nadir 
şekiller)

Nöroblastom, Wilms‘  tümör

Klinefelter sendromu (47,XXYdiğer nadir 
şekiller)

Germ hücreli tümör

Sayısal kromozom anormallikler ile ilişkili çocukluk çağı kanserleri



RİSK FAKTÖRLERİ
1) Bilinen 

b) Yaş Piki

1)Başlangıç yaşı:

Yaş ilgili maruziyet

Bazı prenatal maruziyet (Çevresel maruziyet)

Ergenlik hormonal etkiler

Linet MS. et al. Pediatrics 2003,112:218-232.



RİSK FAKTÖRLERİ
1) Bilinen 

2) Yaş piki:

Bebeklik: sempatik sinir sistemi tümörleri,

rabdomiyosarkom, Wilm tümörü

Ergen: malign kemik tümörleri, yumuşak doku 

sarkomu, Renal hücre karsinomu



RİSK FAKTÖRLERİ
c) Etnik grup

Etnik farklılıklar:

Siyahlarda sıklık: sempatik 

sinir sistemi kanserler, 

Ewing sarkomu, ALL

Asyalılarda sıklık: böbrek 

tümörleri

Araplarda sıklık: bilateral

retinoblastom

Beyaz     Siyah     Am.Hintli    API       Hispanik
Am.Hint: amerikan/hintli
API: Asya / Pasifik Adalı 

Based on Ries LAG et al. United States SEER Program 1975-1995.



RİSK FAKTÖRLERİ
1) BİLİNEN

d) Cinsiyet

 Cinsiyete göre farklı maruz kalmalar

 Hormonal etkilerin Etkisi

 Cinsiyet ile ilgili genetik farklılıklar

• Erkek / kadın oranı:

Erkekler: Hodgkin ve Non-Hodgkin lenfoma, ALL, 

ependimomalar, primitif nöroektodermal tümörler

Kadın: Tiroid kanseri, habis melanom
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RİSK FAKTÖRLERİ
1) BİLİNEN

e) Çevre maruziyeti

İyonlaştırıcı radyasyon:

 Tanısal inutero röntgen= Akut lenfoblastik lösemi

 Çernobil radyasyon nükleer atık=Tiroid kanseri

 Radyasyon tedavisi =Malign kemik tümörleri, 

lösemi
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RİSK FAKTÖRLERİ
1) BİLİNEN

Immunosupresif tedavi: Non-Hodgkin lenfoma

 Dietilstilbestrol tedavisi: Vajina adenokarsinomu

 Enfeksiyonlar:

 HIV / AIDS= Kaposi sarkomu

 Sıtma ve Epstein-Barr virüsü=Burkitt lenfoma



RİSK FAKTÖRLERİ
2) Düşündüren

b) Maternal üreme faktörleri

Fetal kayıp, ilk doğan ve yaş> 35 yaş: akut lenfoblastik

lösemi

Diyet (salam çeşitleri): Beyin tümörleri

Erken doğum: Germ hücreli tümörler

 Alkol, tütün: Sempatik sinir sistemi tümörü
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RİSK FAKTÖRLERİ
2) Düşündüren

c) Çevresel maruziyet

Ebeveyn sigara: nöroblastom, akut lenfoblastik

lösemi, Akut miyeloid lösemi

Konut pestisitler
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RİSK FAKTÖRLERİ
2) Düşündüren

Prenatal anne & Baba maruziyet: Beyin, kemik, 

böbrek tümörleri, akut miyeloid lösemi, Hodgkin

hastalığı

Postnatal maruziyet: Beyin, kemik, böbrek tümörleri, 

akut miyeloid lösemi, Hodgkin hastalığı



RİSK FAKTÖRLERİ
2) Düşündüren

Ebeveyn mesleki maruziyet:

Tarım: Beyin, merkezi sinir sistemi, böbrek tümörleri

Boya, solventler:  Germ hücreli tümörler, karaciğer 

tümörlerinin, Beyin ve sinir sistemi tümörleri, Akut 

lenfoblastik lösemi

Kaynakçı: Böbrek tümörleri, retinoblastom
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RİSK FAKTÖRLERİ
2) Düşündüren

Ebeveyn mesleki maruziyet:

Petrol: Akut lenfoblastik lösemi, beyin ve

MSS tümörleri, karaciğer tümörleri

 Kağıt ya da kağıt hamuru fabrikası: Beyin tümörleri 

Yüksek florür maruziyeti: Osteosarkom
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RİSK FAKTÖRLERİ
3)sınırlı: Enfeksiyon (hipotez)

 Hızlı nüfus artışı bölgeleri

 Populasyonların savaş, afet, turizm Etkileri 

 Gebelikte maternal enfeksiyon 

 Bağışıklama ve  riskleri 

 Bebeklik veya erken çocukluk döneminde 

enfeksiyona maruz kalmak

Linet MS et al. Pediatrics, 2003,112:218-232.
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Beslenme 

Beslenme-kanser ilişkisi uzun yıllardır araştırılan bir konu

Türkiye’de özellikle eser elementlerden çinko, demir ve 

selenyumun nutrisyonel eksikliği sonucunda çocukluk 

lenfoma ve akut lösemileri gelişebileceği saptanmış 

 İngiltere’de yapılan bir çalışmada anne sütüyle beslenen 

çocuklarda çocukluk çağı kanserlerinin azaldığı 

gösterilmiş 



SONUÇ 

Günümüzde çocuklardaki kanser hastalığı mortalitesi

azalırken insidansı artmakta

Tam kapsamlı onkoloji hizmetleri yaşam hızlarının 

iyileştirilmesinde, yaşam kalitesinin artırılmasında 

stratejik önemi olan bir konu 

Bu hastalıklara çare aramanın yanı sıra koruyucu 

önlemleri bulmak daha etkili bir çözüm yoludur.





TEŞEKKÜRLER


