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ÖZET 
Bu araştırma, erkek ve kadınların diyet ve kanser ilişkisi hakkındaki 
bilgi ve inanışlarını incelemek amacı ile, Ankara'da Bakanlıklar'da 
çalışan 150 erkek, 150 kadın toplam 300 kişi üzerinde yürütülmüştür. 
Araştırmaya 25 yaş ve üzeri yüksekokul/fakülte  mezunu kişiler 
alınmıştır. Araştırma verileri "Karşılıklı Görüşme Tekniği" 
kullanılarak anket formları  ile toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 
paket programında değerlendirilmiştir. 

Araştırmaya katılan erkeklerin ortalama yaşı 39.70 ± 0.64, kadınların 
ortalama yaşı 36.07 ± 0.55'dir. Araştırmaya alınan kadınların (% 52.7) 
erkeklere (% 34.7) oranla daha fazla  yazılı ve görsel basında beslenme 
ile ilgili haberleri takip ettiği saptanmıştır. Araştırmaya katılan normal 
vücut ağırlığına sahip kadınların oranı % 67.3, erkeklerin oranı 
% 44.0'tür. Erkeklerin % 45.3'ünün, kadınların ise % 22.7'sinin fazla 
kilolu olduğu saptanmıştır. Genel örneklemde kadınların % 78.0'i, 
erkeklerin % 64.7'si tam ekmeğin posa içeriğinin beyaz ekmekten 
fazla  olduğunu ve kadınlar (% 90.0) erkeklere göre (% 74.0) daha 
yüksek oranda meyve-sebze alımının artırılması gerektiğini 
belirtmişlerdir. Araştırma kapsamına alınan erkeklerin % 78.0'inin, 
kadınların % 89.3'ünün kanseri önlemek için alkol alımının azaltılması 
gerektiğini düşündükleri saptanmıştır. Doymuş ve doymamış yağlarla 
ilgili kadınların daha fazla  bilgiye sahip oldukları görülmüştür. 
Vitaminlerden en fazla  C ve E, minerallerden ise en çok demirin 
kansere karşı koruyucu olduğunun bilindiği saptanmıştır. Kanser 
riskini azaltmak için hayvansal proteinin azaltılması (E % 65.3, 
K % 79.3), bitkisel proteinin artırılması gerektiğini düşünenlerin oranı 
kadınlarda erkeklere oranla daha yüksektir. 

Anahtar Kelimeler: Diyet, Kanser, Bilgi, İnanış. 





ABSTRACT 

This research was conducted on a total 300 adults, 150 men and 150 
women on beliefs  and knowledge of  men and women related to cancer 
and diet relation, working at ministries in Ankara. The data for  the 
research was collected by questionnaires. The fındings  were analysed 
by SPSS statistical sofîtware. 

The mean age of  men was 39.70+0.64, and the mean age of  women 
was 36.07+0.55 in this research. It was determined that more women 
(52.7 %) than men (34.7 %) followed  nutrition news on media. 
67.3 % of  women and 44.0% of  men had normal body weight. 45.3 % 
of  men and 22.7 % of  women were ovenveight. In this research, 
78.0 % of  women and 64.7 % of  men knew that whole bread had more 
fiber  than white bread. It was determined that more women (90.0 %) 
than men (74.0 %) stated that more fruits  and vegetables should be 
consumed. 78.0 % of  men and 89.3% of  women thought to decrease 
the amount of  alcohol consumed to lower cancer risk. Women had 
more information  on saturated and unsaturated fats.  Vitamin C, E and 
iron, one of  the minerals, were determined to be known protective 
against cancer most. More women than men (M: 65.3 %, W: 79.3 %) 
thought to increase protein from  plants and decrease animal protein to 
lower cancer risk. 

Key Words: Diet, Cancer, Knowledge, Belief. 
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1. GİRİŞ 

Bireyin, ailenin ve toplumun birinci amacı, sağlıklı ve üretken 
olmaktır. Sağlıklı ve üretken olmanın simgesi, bedenen, aklen, ruhen 
ve sosyal yönden iyi gelişmiş bir vücut yapısı ve bu yapının 
bozulmadan uzun süre işlemesidir. İnsan sağlığı; beslenme, kalıtım, 
iklim ve çevre koşulları gibi bir çok etmenin etkisi altındadır. Bu 
etmenlerin başında beslenme gelir (Baysal 1999). Bunu sağlamak için 
bireylerin önce, aile içinden başlayarak yeterli ve dengeli beslenmeleri, 
bunun yanında da olumlu beslenme alışkanlıklarını kazanmaları 
gerekir (Hasipek ve Sürücüoğlu 1994). 

Beslenme, yaşam süresince her zaman üzerinde durulması gereken en 
önemli konulardandır. Bugüne kadar hayvan türleri üzerinde yapılan 
deneysel araştırmalar; beslenmenin organizmanın yaşamındaki rolü 
yanında, büyüme-gelişme, fizyolojik  görevlerin sürdürülmesi ve yaşam 
süresine olan etkileri konusunda da bilimsel veriler ortaya koymuştur 
(Baysal 1999, Sabbağ 2003). 

Beslenme, canlıların büyüme, gelişme ve yaşlanma sürecinde gerekli 
olan enerjiyi sağlayabilme, yapı taşı sayılan hücrelerin yapımı ve diğer 
yaşamsal olayların yoluna koyulması, böylece, insanın sağlıklı ve 
üretken olarak, uzun süre varlığını devam ettirebilmesi için ağız 
yoluyla, besin maddeleri denilen bazı öğelerin alınıp kullanılmasıdır 
(Yaşar ve Melek 2003). 

Vücut besin maddelerini değerlendirebilmek için onları parçalamak ve 
sadeleştirmek zorundadır. Bu da sindirim sırasında gerçekleşir. 
Sindirim, ağız yoluyla alman yiyecek ve içeceklerin mekanik ve 
kimyasal yollarla basite indirgenme, yani hidroliz olayıdır. Sonuçta bu 
özümseme, kalori sağlayacak, yapı taşı oluşturacak çeşitli hücre 
sentezleri veya yaşamsal olayları yoluna koyacak maddelerin imali 
tarzındadır (Yaşar ve Melek 2003). 

İnsanların beslenme ile ilgili bilgileri olsa bile, bu durum uygulamada 
bu bilgileri kullandıklarını göstermez. Kişilerin yiyecek seçimlerini bir 
çok faktör  etkilemektedir. İnsanlar yiyecekleri kişisel tercihlerine göre 
seçerler. Bunlar lezzet, kültürel değerler, eskiden öğrendikleri ya da 
sahip oldukları alışkanlıklar, çevrede bulunabilecek besinler, fiyat, 
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medya, aile üyeleri ve arkadaşları gibi çeşitli etkenlerdir (Dixon and 
Ernst 2001). 

Yeterli ve dengeli beslenebilmek, bu konuda bilinçli davranabilmek 
için herşeyden önce vücudun ihtiyacı olan enerji ve besin öğelerinin 
bilinmesi yanında bu enerji ve besin öğeleri ihtiyacının hangi 
besinlerle karşılanabileceği, günlük alınması gereken besin gruplarının 
neler olduğunun da bilinmesi gerekir. Bilgi yetersizliği sonucu 
bireylerde kötü beslenme alışkanlıklarının yerleşeceği, yerleşen 
alışkanlıklardan kurtulmanın ise oldukça zor olduğu kuşkusuzdur 
(Sabbağ 2003). 

Beslenme faktörleri  ile çeşitli sağlık sorunları arasındaki ilişkiler çok 
eski çağlardan beri bilinmektedir. Beslenmenin şişmanlık, 
hipertansiyon, ateroskleroz, bazı kanser türleri, osteoporoz, diyabet ve 
diş çürükleri gibi hastalıklarla güçlü ilişkisi bulunmaktadır (Çelik 
2001, Sabbağ 2003). Güncel çalışma sonuçları, spesifik  diyet 
faktörlerinin  bazı kanser türlerinin de içinde yer aldığı çeşitli sağlık 
sorunlarının önlenmesinde olduğu kadar nedenleri arasında da yer 
aldığı gösterilmiştir. 

Kanser, günümüzde kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan 
bir hastalık ve ölüm nedenidir. Mekanizması tam olarak bilinmese de 
kanserin oluşumunda kalıtımsal etmenler yanında çevresel etmenlerin 
de etkili olduğu söylenebilir. Gelişmiş ülkelerde kanserlerin 
gelişiminde diyetin önemli rolü olduğunu destekleyen bilimsel deliller 
artmaktadır. Kanser vakalarının yaklaşık üçte birinin diyet faktörleri  ile 
ilişkili olduğu düşünülmektedir. Tüketilen tüm yiyecek ve içeceklerde 
hem kansere neden olan, hem de kanserden koruyan maddeler 
(bileşikler) bulunmaktadır. Diyet posası azlığı, kullanılan katkı 
maddeleri, küf  ve toksinler, pişirme yöntemleri, tütün-alkol, 
antioksidantların yeterince alınmaması kanser oluşumunda etkili olan 
beslenme faktörleri  olarak sayılabilir. Akciğer, meme, kolon, prostat, 
mide gibi sık görülen kanserlerle beslenme arasında doğrudan ilişki 
bulunduğu görüşü yaygındır. Yani bazı kanser çeşitleri, günlük 
davranışlar değiştirilerek, örneğin sigaradan uzak durularak, beslenme 
konusunda bilinçli davranarak önlenebilir (Baysal ve Criss 2004). 

Bu araştırma, erkek ve kadınların diyet ve kanser ilişkisi hakkında bilgi 
ve inanışlarını incelemek amacı ile planlanmış ve yürütülmüştür. 



2. KURAMSAL TEMELLER VE KAYNAK ARAŞTIRMASI 

2.1 Kanserin Tanımı 

Kanser, vücuttaki hücrelerin denetimden çıkıp vücudun diğer 
bölümlerinden bağımsız ve kontrolsüz bir biçimde büyümeye 
başladığı, klonalite, otonomi, anaplazi ve metastaz yapma 
özellikleriyle tanımlanabilecek bir hastalıklar grubudur (İliçin vd. 
1996, Baron 1996). 

Günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olan kanserin 200'den 
fazla  türü vardır. Kanser hücreleri, normal vücut hücreleri gibi 
gelişmeye başlar. Pek çok yabancı maddeden biri normal bir vücut 
hücresine girdiği ve onu mutasyona uğramış bir vücut hücresi haline 
getirdiği zaman, değişime uğramış bu vücut hücresinin, sonunda 
kanser hücresine dönüşme riski vardır (Baysal ve Criss 2004). Bu 
durum bazı hücrelerdeki DNA'nın normal fizyolojik  uyanlara yanıt 
vermemesi sonucu, bu hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması nedeni 
ile oluşur. Kanser hücreleri sağlıklı normal hücrelere ait besin öğelerini 
kullanır ve onların çoğalmasını engeller (Merdol vd. 1999). Her kanser 
türünün kendine özgü belirtileri bulunmakla birlikte hepsinin ortak 
yönü kontrolsüz çoğalan bu hücrelerin normal işlevi olan hücreleri 
öldürmesidir (Gökgöz 1998). Bunun sonucu olarak doku ve 
organizmaların ya işlevleri bozulur ya da bu işlevler tamamen ortadan 
kalkar (Ünsün 2003). 

Kanser gelişirken hastalıklı hücreler büyümeye başlar, çevrelerindeki 
dokulara nüfuz  ederek vücudun belli bir bölgesinde yerleşir. Kanserin 
ilk başladığı bölgedeki bu evresine primer kanser adı verilir. Sonra 
vücudun bağışıklık ya da savunma sisteminin bir parçası olan lenf 
nodüllerine atlar ve oradan vücudun diğer kısımlarına doğru yayılır. 
Hastalıklı hücreler daha sonra yerleştikleri bu ikinci bölgede tekrar 
büyümeye başlar ve çoğu kez çevrelerini büyük bir süratle istila 
ederler (Baron 1996). 

2.2 Kanserin Epidemiyolojisi 

Dejeneratif  hastalıklardan biri olan kanser tüm dünyada başta gelen 
ölüm nedenlerinden biridir. Gelişmiş ülkelerden biri olan Amerika 
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Birleşik Devletleri'nde kanser son derece yaygın olup, kalp 
hastalıklarından sonra ikinci ölüm nedenidir (Glanz et al. 2003). 

Gelişmekte olan tarım ülkelerinde insanların yalnızca % 8'i kanserden 
ölmektedir. Gelişmiş sanayileşmiş ülkelerde kanserden ölüm oranı 
% 25 civarındadır. Dünya sağlık istatistiklerine göre, gelişmekte olan 
ülkelere oranla gelişmiş ülkelerde kanser insidansı çok daha yüksektir 
(Baysal ve Criss 2004). Gelişmiş ülkelerde 65 yaşın üstündekilerin 
% 75'inin ölüm nedenleri kardiyovasküler hastalıklar ve kanserdir 
(Knoops et al. 2004). 

Gelişmiş ülkelerde kanser iyileşme oranı % 50'nin üzerindedir. Buna 
karşılık bu oran gelişmekte olan ülkelerde % 5-10 civarındadır 
(Baysal ve Criss 2004). 

Gelişmekte olan ülkelerde kadınlar arasında ilk 5 sırada serviks, 
karaciğer, yemek borusu, meme ve akciğer kanserleri yaygındır. 
Erkeklerde ise karaciğer, yemek borusu, lenf,  akciğer ve mide kanseri 
daha çok görülür. Gelişmiş ülkelerde yaşayan kadınlarda ilk 5 sırada 
meme, kolon-rektum, akciğer, yumurtalık ve rahim kanseri; erkeklerde 
ise akciğer, prostat, kolon-rektum, mesane ve lenf  kanserleri 
görülmektedir (Baysal ve Criss 2004). 

Glanz et al. (2003), Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli etnik 
gruplarda kanserin insidansı ile ilgili olarak yaptıkları bir araştırmada; 
1992 yılından beri kanser insidans oranlarının azalmakta olduğu 
bununla beraber, mortalite oranında bir azalma olmadığını 
görmüşlerdir. 

Türkiye'de kanserle ilgili verilerin toplanmasına 1980'lerde 
başlanmıştır. Ancak iki ayrı kurum tarafından  farklı  kayıtların 
tutulması ve Türkiye'de yalnızca birincil ölüm nedeninin raporlarda 
yazılması nedeniyle kesin olabilecek rakamlar elde edilememiştir. 
Bununla beraber, kanser Türkiye'de yetişkinlerde ikinci sırada ölüm 
nedenidir ve tüm ölümlerin % 11'ini kanser türleri oluşturmaktadır 
(Pekcan 2001). Türkiye'de en fazla  kanserli hasta Marmara 
bölgesinde, en az kanserli hasta ise Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde 
görülmektedir. (Baysal ve Criss 2004). 



Türkiye'de en yaygın görülen 5 kanser türü erkeklerde akciğer, mide, 
mesane, gırtlak ve prostat; kadınlarda ise meme, mide, cilt, yumurtalık 
ve kalın bağırsak kanserleridir. Türkiye'de kadınlarda ve erkeklerde 
görülen başlıca kanser türleri gelişmekte olan ya da gelişmiş 
ülkelerdekilerden farklıdır.  Türk erkekleri arasında yaygın olan 
akciğer, mesane ve prostat kanseri gelişmiş olan ülkelerdeki erkeklerde 
görülenlerle aynıdır. Öte yandan Türk kadınları arasında yaygın olarak 
görülen meme, yumurtalık ve akciğer kanserleri de gelişmiş 
ülkelerdeki kadınlar arasında görülenlerle benzerdir. Gelişmekte olan 
ülkelerde hem erkek hem de kadınlarda yaygın olan karaciğer kanseri 
Türkiye'de çok azdır. Gelişmekte olan ülkelerde hem kadınlar hem de 
erkekler arasında sık sık görülen mide kanseri Türk erkek ve 
kadınlarında sık görülen kanser türleri arasındadır (Baysal ve Criss 
2004). 

Kanser oluşumunun nedenleri tam olarak bilinmemekle beraber, 
hazırlayıcı pek çok faktörün  olduğu bilinmektedir. Bunlar; aileden 
gelen kansere yatkınlık, hormonal nedenler, güneş ışığı, radyasyon, ısı, 
mekanik darbeler gibi çevresel etkiler, endüstriyel maddeler, kronik 
irritasyon, ilaçlar, besinler, sigara, alkol, virüs, bakteri ve parazitler 
gibi kimyasal etkiler, 55 yaş ve üstünde olmak, stres, hareketsiz bir 
yaşam tarzı, yüksek tansiyon, immün yetmezlik, rastgele cinsel ilişkiler 
gibi bir çok faktör  rol oynayabilmektedir (Beers and Berkow 1999). Bu 
faktörlerin  kanser oluşturmasında, kanser yapıcı etkenin dozu, kanser 
yapıcı etkenin etkisinde kalma süresi ve kişinin kansere karşı direnci 
ya da yatkınlığı gibi koşullar da önem taşır (Ünsün 2003). 

Son yıllarda kanser oranlarında uluslararası kayda değer farklılıklar  ve 
düşük insidans bölgelerinden yüksek insidans bölgelerine göç eden 
popülasyonlar arasındaki çarpıcı artışlar; çevresel faktörlerin,  olasılıkla 
da diyetin, bu hastalığın ortaya çıkışını kuvvetle ortaya koymaktadır. 
Buna göre kanserin beslenmeyle ilişkisi önemlidir. Sağlıksız beslenme, 
hatalı diyetler ve kimi besin maddeleri kanser oluşumuna neden 
olurken, bilinçli ve sağlıklı beslenme ise kanserden korumaktadır. 
Diyetin yarattığı bu etkinin % 10-70 arasında değişebileceği 
belirtilmektedir. Beslenme faktörleri,  kanser gelişiminde bazen ilk 
sırada yer alırken, bazen de kolaylaştırıcı ve çabuklaştırıcı ya da 
zorlayıcı ve geciktirici olarak etkili olabilmektedir (Gökgöz 1998, Kim 
and Milner 2003, Ünsün 2003). 
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Birçok besinde doğal kanser yapıcı maddeler (karsinojenler) bulunur. 
Kimyasal maddelerin çoğu havada suda ve toprakta bulunur ve 
buralardan bitki ve hayvanlara geçer. Bu maddelerin bir bölümü bitki 
ve hayvanları zararlılardan korumak için üretim aşamasında 
kullanılırken (tarım ilaçları, pestisitler, insektisitler vb.), bir diğer 
bölümü fabrika  atıklarından hava, su ve besinlere bulaşır. Çevreden 
hayvan ve bitkiye geçen kanser yapıcı kimyasal maddeler, çoğunlukla 
yağlı dokularda birikir. Bu nedenle, besinler içinde en çok kanser 
yapıcı kimyasal madde taşıyanlar; yağlar, yağlı etler ve yağlı tohumlar 
gibi yağı çok olan besinlerdir (Gökgöz 1998). 

Diyet faktörü,  etkisini bir ürünün ekiminden başlamak üzere 
toplanması, depolanması, çeşitli işlemlerden geçirilmesi ve bu sırada 
fiziksel,  kimyasal bazı değişimlerin olması ile besinin yabancı 
maddelerle kontamine olması şeklinde gösterilebilir (Gökgöz 1998). 

Son yıllarda aktif  oksijen türleri ve bunların biyolojik sistemdeki 
etkinliği konusunda yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Serbest radikaller 
dış orbitallerinde paylaşılmamış elektron içeren reaktif  ve kısa ömürlü 
moleküllerdir. Bir tek elektron çiftlenmek  eğiliminde olduğu için 
serbest radikaller ileri derecede aktiftir.  Serbest radikaller organizmada 
hem normal metabolizmanın yan ürünü olarak hem de iyonlaştırıcı 
radyasyon, ilaçlar ve diğer zararlı kimyasalların etkisiyle oluşabilir. 
Lipid peroksidasyonu membran fosfolipidlerinin  oksidatif  değişim 
sürecidir ve serbest radikaller lipid peroksidasyonunu başlatan temel 
maddelerdir (Sağlam 1995). 

Kansere karşı koruyucu olarak bilinen bazı maddeler besinlerle 
alınabilmektedir. Diyetle alman yağ, protein, posa, vitamin ve 
minerallerin miktarlarının ya da birbirlerine oranlarının değişmesi ile 
kanser oluşum sıklığı artabilir ya da aksine azalabilir (Gökgöz 1998). 

2.3 Besin Ögeleriyle Kanser Arasındaki İlintiler 

2.3.1 Karbonhidrat ve kanser 

Besinlerdeki karbonhidratların başlıcaları nişasta, şeker ve posa denen 
öğelerdir. Nişasta, tahıllar ve bunlardan yapılan yiyeceklerde, 
kurubaklagillerde ve patateste bulunur. Sütte, meyvelerde ve tatlı 
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besinlerde de şeker bulunur. Sebze, meyve, tahıl ve kurubaklagil 
tanelerinin dış kısımlarında ise posalı öğeler bulunur (Baysal ve Criss 
2004). Şeker ve nişastanın kanser yapıcı ya da ilerletici oldukları 
konusunda herhangi bir kanıt bulunamamıştır (Nielsen et al. 2005). 
Bununla beraber şeker, insülin seviyesini arttırdığı ve obeziteye neden 
olduğu için yüksek miktarda şeker alımı kanser riskini arttırabilir. 
Vücut ağırlığı ya da insülin açısından beyaz şekerin, kahverengi 
şekerin ya da balın birbirlerinden farkı  yoktur (Byers et al. 2002). 

Oligosakkarit adı verilen nişastadan kısa, şekerden uzun zincirli 
maddeler de karbonhidratlar grubunda yer almaktadır. Bunlar da posa 
gibi vücutta sindirilemezler, ancak bağırsaklarda yararlı bakterilerin 
çoğalmasını, dolayısıyla kanserden korunmayı sağlarlar. 
Oligosakkaritler (prebiyotikler) kurubaklagillerde ve enginar gibi bazı 
sebzelerde bolca bulunmaktadır (Bulduk vd. 2003). 

Akdeniz ülkelerinde yapılan çalışmalara göre; rafine  edilmiş unların 
kullanımı mide, kolorektal, meme, üst sindirim sistemi ve tiroid 
kanserleri riskini arttırmaktadır. Bu durum özellikle beyaz ekmek gibi 
rafine  edilmiş karbonhidratların glisemik yükü arttırmaları ve insülin, 
insüline benzer büyüme faktörü  ve gliseminin aniden artması, kolon, 
meme ve prostatta hücre poliferasyonunu  stimüle etmesiyle 
oluşmaktadır (La Vecchia et al. 2003). 

Calza et al. (2001), 1953 kolorektal kanserli vakayla 4154 kişilik 
kontrol grubu arasında yaptıkları bir çalışmada; doymuş yağların, 
ekmek, pasta, kek, tatlı ve rafine  şekerin kolorektal kanser riskini 
arttırdığını saptamışlardır. 

2.3.2 Protein ve kanser 

Tümör oluşumunda proteinin rolü oldukça karmaşıktır. Proteinden 
zengin olan bir çok diyetin kırmızı et ve yağ oranı yüksek, posa oranı 
düşüktür. Deneysel karsinogenesisde proteinin etkisi proteinin 
çeşidine, alınan eneji miktarına, dokunun yerine ve tümörün çeşidine 
bağlıdır. Genelde, tümörler yüksek oranda protein alındığında iki kat 
daha hızlı büyürler (Kim and Mason 1996). 
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Çok et, dolayısıyla çok hayvansal protein tüketen ülkelerin 
insanlarında meme, rahim, prostat, kolorektal, pankreas ve böbrek 
kanserleri, hayvansal proteini az tüketen ülkelerden daha sık 
görülmektedir (Baysal ve Criss 2004). Deneysel araştırmalar, yağsız 
hayvansal protein alımının kanserle bağlantılı olmadığını göstermiştir 
(Carper 1996). 

Chao et al. (2005), kırmızı et ve doymuş yağ tüketiminin kolorektal 
kanserlerinin oluşma riskini artırdığını göstermiştir. 

2.3.3 Yağ ve kanser 

insan ölüm nedenlerinin başında yer alan hastalıklarla ilgili en önemli 
diyet faktörü  yağdır. Yüksek yağlı beslenme alışkanlığı; şişmanlık, 
kalp-damar hastalıkları, bazı kanser türleri, tip 2 diyabet gibi birçok 
kronik hastalığın oluşmasında risk faktörüdür  (Birsen 2004). 

Deney hayvanları ve insanlar üzerindeki araştırmalar, yağın kanser 
riskini arttırdığını göstermektedir. Her türlü yağ, özellikle meme, 
prostat, testis, rahim yumurtalık ve kolorektal kanserlerin oluşum 
riskini arttırmaktadır (Byers et al. 2002). Ortalama 15-20 yıl yağ oranı 
yüksek batı diyeti tüketen Japonlarda kolorektal kanserlerin 
insidansının oldukça arttığı ve batılıların düzeyine geldiği görülmüştür 
(Kim and Mason 1996). 

Diyetteki yağın kanser riskini arttırması üç şekilde olmaktadır. İlk 
olarak, çevrede bulunan kanser yapıcı kimyasal maddeler yağ içinde 
birikir ve aşırı yağ alımı bu maddelerin vücuda girişini arttırır. İkincisi, 
kanser ilerletici maddelerden seks hormonları yapıca yağa benzer. 
Yağın aşırı alımı belki de bu hormonlann normal çalışma düzenlerini 
bozmaktadır. Üçüncüsü, özellikle kolorektal kanserleri ilerletici safra 
tuzları gibi maddelerin oluşumu, yağ alımına bağlı olarak artar. Çoklu 
doymamış yağ asitlerinden zengin sıvı yağlar kolay okside olur. 
Oksidasyon sonucu oluşan öğeler DNA'nın bozulmasına ve bağışıklık 
hücrelerinin yıpranmasına yol açarak kanser riskini arttırır (Baysal ve 
Criss 2004). 
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Fazla yağlı diyette posa miktarı az olduğu için östrojenin yeniden 
emilimi artar. Diyette tüketilen yağ, kanser riskini bu yolla da 
arttırabilir (Bulduk vd. 2003). 

Kolesterol, insan ve hayvan organizmasının hücre ve sıvılarında 
bulunur. Bütün hücre membranlarının elzem bir bileşeni, beyin ve sinir 
hücrelerinin esas öğesidir. Kolesterol hem vücut tarafından  üretilir hem 
de yiyeceklerden sağlanır (Birsen 2004). Hayvansal yağlardan zengin 
diyetle beslenenlerde meme kanserinin sık görüldüğü öne sürülmüştür 
(Koçak 2003). Diyette yüksek oranda kolesterol alımı meme ve kolon 
kanseri riskini arttırmaktadır. Birçok epidemiyolojik çalışmada, yüksek 
kan kolesterol seviyelerinin kolon kanseri riskini arttırdığı görülmüştür 
(Dixon and Ernst 2001). 

Araştırma sonuçları, yağların içerdikleri yağ asitlerinin tümör 
oluşumundan sorumlu olabileceklerini ortaya koymaktadır (Öztaş 
1999). 

Yapılan araştırmalar, zeytinyağı ve balık yağı gibi bazı yağların kanser 
riskini azalttığını, doymuş ve diğer çoklu doymamış yağların ise 
arttırdığını göstermiştir. Doymuş yağlar özellikle meme, prostat ve 
kalın bağırsak; çoklu doymamış yağlar ise meme ve prostat 
kanserleriyle ilgili bulunmuştur (Gallus et al. 2004). Zeytinyağı tekli 
doymamış yağ asitlerince zengin, buna karşılık omega-6 yağ asitleri 
bakımından daha fakirdir.  Omega-6 yağ asitleri daha çok çoklu 
doymamış yağ asitlerinin bulunduğu ayçiçek yağı, mısırözü yağı, soya 
yağı ve pamuk yağı gibi yağlarda bulunmaktadır (Simopoulos 2004). 
İspanya, İtalya ve Yunanistan'da yapılan araştırmalarda; zeytinyağının 
meme kanseri riskini % 20-30 arasındaki oranlarda, farinks,  larinks, 
özefagus  ve kolorektal kanserleri riskini de belirgin olarak azalttığı 
belirlenmiştir (Gallus et al. 2004, Owen et al. 2004). Zeytinyağının 
kanserden koruyucu özellikleri arasında tekli doymamış yağ asitlerini 
içerme dışında, yapısında bulunan polifenoller,  fenoller,  lignanlar ve 
zeytinyağına özgü skualen adlı madde önemli yer almaktadır. 
Zeytinyağında bulunan skualenin cilt kanseri riskini belirgin bir 
biçimde azalttığı çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir (Bulduk vd. 2003). 
Özellikle sızma zeytinyağı fenolik  bileşikler açısından zengindir 
(Owen et al. 2004, Visioli et al. 2004). 
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Çoklu doymamış yağ asitlerinden ayçiçek yağı, mısırözü yağı gibi 
bitkisel sıvı yağlarda bulunan linoleik asit, büyüme ve vücudun diğer 
birçok işlevi için gereklidir. Ancak laboratuvar hayvanlarında meme, 
pankreas ve kalın bağırsak kanser oluşumunu arttırdığı ortaya 
çıkmıştır. Buna karşılık linoleik asitin akrabası olan konjuge linoleik 
asit adlı yağ asitinin antioksidan özelliği bulunduğu ve güçlü bir anti 
kanserojen olduğu belirlenmiştir. Kümes hayvanları, inek, koyun gibi 
geviş getiren hayvanların etlerinde, peynir ve peynir altı suyunda 
bulunmaktadır (Kavas 2003). 

Trans-doymuş yağ asitleri margarinler gibi hidrojenize edilmiş 
yağlarda bulunmaktadır. Bu yağlar oda sıcaklığında katı durumdadır. 
Trans-yağ asitlerinin kan kolesterol seviyelerini arttırdığına dair 
kanıtlar vardır. Bununla beraber bunların kanser riski ile ilişkisi 
saptanmamıştır (Byers et al. 2002). 

Balıkta bulunan omega-3 yağ asitleri de meme, prostat ve kalın 
bağırsak kanserlerini önlemektedir. En çok balık tüketen ülkelerde 
meme, kalın bağırsak ve prostat kanserleri en düşük oranda 
görülmektedir (Kavas 2003, Simopoulos 2004). 

Calza et al. (2001), 1953 kolorektal kanserli vakayla 4154 kişilik 
kontrol grubu arasında yaptıkları bir çalışmada doymuş yağların, 
kolorektal kanser riskini arttırdığını buna karşılık balık, tavuk gibi 
besinler ile doymamış yağların ve özellikle zeytinyağının kolorektal 
kanser riskini azalttığını saptamışlardır. 

2.3.4 Enerji alımı ve kanser 

Gereğinden çok yenen besinlerle alınan enerji, beden hareketleriyle 
harcanamadığı zaman, bedende yağ olarak birikerek şişmanlığa neden 
olur. Şişmanlarda kanser, normal kilolulara oranla daha sık görülür. 
Özellikle meme, kolorekteral ve kan kanserlerine şişmanlarda normal 
kilolulardan daha sık rastlanır (Byers et al. 2002, Baysal ve Criss 
2004). 

Genellikle şişmanlık, çok yağlı besinlerin sürekli ve aşırı tüketiminden 
kaynaklanır. Yağ tüketim düzeyi yüksek olan toplumlarda şişmanlık 
oranı da yüksektir. Yağlı yiyeceklerin çok yenmesi doğal olarak 
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antioksidant değerleri yüksek sebze ve meyvenin daha az yenmesine 
neden olur. Yağlı besinlerin çok alınması, kanser yapan ve kanseri 
ilerleten maddelerin alımının da artmasına neden olur (Baysal ve Criss 
2004). 
Postmenopozal kadınlarda şişmanlık meme kanseri ile ilişkili 
bulunmuştur ve meme kanserli şişman kadınların hayatta kalma 
süreleri daha düşüktür (Barnett 2003). Amerika'ya göç eden Japon 
kadınlarda meme kanseri riskinin artması büyük ölçüde beslenme 
alışkanlıklarındaki değişikliğe bağlıdır. Aynı zamanda Afrika  kökenli 
Amerikalı kadınlarda beyazlara göre daha yüksek meme kanseri 
insidansı olduğu ve mortalite oranının da daha yüksek olduğu 
görülmüştür. Bunun nedeninin Afrika  kökenli Amerikalı kadınlarda 
şişmanlık prevalansının daha fazla  olması ve vücudun üst kısmında 
adipozitenin daha fazla  olmasından kaynaklandığı görülmüştür 
(Lukvvago et al. 2003). Hayvansal yağlardan zengin diyetle 
beslenenlerde meme kanserinin sık görüldüğü öne sürülmüştür. Şişman 
insanlarda meme kanseri de dahil olmak üzere reprodüktif 
organlardaki kanserlerin daha fazla  görülmesi adipoz dokunun steroid 
metabolizmasındaki önemine dikkat çekmiştir. Adrenal androj enler 
derialtı yağ dokusunda östrojene dönüştüğü için, şişman insanlarda 
total östrojen düzeyi yükselmektedir (Koçak 2003). Böylece 
postmenopozal kadınlarda beden kitle indeksinin artmasıyla meme 
kanseri mortalite oranlarının da doğru orantıda arttığı düşünülmektedir 
(Barnett 2003). 

Şişmanlığın saptanmasında en pratik ölçüt beden kitle indeksidir. 1995 
yılında hazırlanan önerilere göre erkek ve kadınlar için sağlıklı olduğu 
düşünülen beden kitle indeksinin 18.5-25 arasında olduğudur. 25-29.9 
ise hafif  şişman, 30-39.9 arasının şişman ve 40'ın üzerinde olması ağır 
ya da morbid şişman olarak değerlendirilir (Yurttagül 1995, Byers et 
al. 2002). Beden kitle indeksi 25'in üstüne çıktığında çeşitli 
hastalıkların oluşma riskinin arttığı düşünülmektedir. Bununla beraber 
vücuttaki kas ve yağ oranları da dikkate alınmalıdır (Flegal et al. 
2001). 

Pek çok çalışmada beden kitle indeksi ile kadınlarda ve erkeklerde 
kolon kanseri arasında pozitif  korelasyon saptanmıştır. Kadınlarda 
beden kitle indeksinin 30 ya da üzeri olması endometriyum kanseri 

11 



riskini şişman olmayanlara göre 3 kat arttırmaktadır (Atalay ve 
Hasçelik 2000). 

Kanserin diyet faktörlerine  göre insidansı ve mortalitesi ile ilgili 
23 ülkede yapılan bir çalışmada; şişmanlığın ve yağ tüketiminin kolon, 
rektum, meme, yumurtalık ve prostat kanserleriyle ilişkili olduğu 
görülmüştür. İki grup fareye  kimyasal olarak tümör indüklenmiştir. 
Birinci grup fareye  yüksek enerji ve yağ verilmiş, iki kat daha fazla 
tümör oluştuğu ve büyüdüğü; ikinci grup fareye  ise % 10 oranında 
enerji kısıtlaması yapılmış ve tümör büyüklüğünde azalma olduğu 
görülmüştür (Kritchevsky 2003). 

Yirminci yüzyılın başında laboratuvar hayvanları üzerinde yapılan 
araştırmalarda kalorinin azaltılmasının kanser oranında azalmayla, aşırı 
yeme sonucu hayvanların vücut ağırlığının artmasının ise lösemi, 
meme, akciğer ve karaciğer gibi çeşitli kanserlerin artmasıyla 
sonuçlandığı keşfedilmiştir.  Bu artışın mekanizması hormonların 
özellikle de glukokortikoid hormonunun dengesinin bozulması 
seklinde açıklanmıştır (Byers 2002, Bulduk vd. 2003). 

Enerji kısıtlaması, kanser yapıcı maddeleri harekete geçiren ve 
engelleyen enzimler de dahil birçok metabolik süreci etkilediği gibi, 
enerji kısıtlandığı zaman hücre çoğalması da yavaşladığı için kanser 
hücrelerinin hızlı çoğalması mümkün olmamaktadır (Bulduk vd. 
2003). 

Sağlıklı bir ağırlığı korumanın yolu enerji alımı ve enerji harcamasını 
dengelemektir (Byers et al. 2002). 

2.3.5 Vitaminler ve kanser 

Genelde vitaminlerin kanser oluşumunu önledikleri bildirilmektedir. 
Son yıllarda özellikle antioksidant vitaminler yani A, C, E vitaminleri 
ve beta-karotenin kanser gibi dejeneratif  hastalıkların oluşma riskini 
azalttığı düşünüldüğünden oldukça önem kazanmıştır. Yapılan birçok 
çalışmada A, C, E vitaminleri ve beta-karotenin çeşitli kanserlerin 
riskini azaltıcı olası koruyucu mekanizmaları olduğu, vücudu serbest 
radikallerden ve reaktif  oksijen bileşiklerinden koruduğu ile ilgili 
kanıtlar vardır (Dreosti 1996, Kim and Mason 1996). 

12 



2.3.5.1 A vitamini 

Genellikle yeşil ve sarı renkli sebze ve meyvelerde, A vitamininin 
öncüleri (karotenoidler) bulunur. A vitamini ise karaciğer, süt yağı, 
peynir ve yumurta sarısı gibi hayvansal besinlerde bulunur. (McArddle 
et al. 1996). Bazı A vitaminiyle zenginleştirilmiş margarinlerde de 
A vitamini (retinol) bulunur (Ekşi ve Karadeniz 1996). 

Beta-karoten, A vitamini öncüsü koruyucu bir antioksidanttır. 
A vitamini ve beta-karotenin kanserden koruma mekanizmaları 
arasında mutajen oluşumunu, ultra viyole ışınlarından zarar görmeyi 
engellemeleri, bağışıklık sistemini güçlendirmeleri, kanser yapıcı 
maddelerin hücre çekirdeğine zarar vermesini önlemeleri ve toksik 
organik serbest radikalleri ve tekli oksijen moleküllerini tutmaları 
sayılabilir (Kavas 2003, Naldi et al. 2004). 

Laboratuvar deneyleri beta-karotenin hayvanlardaki kimyasal olarak 
indüklenen tümörleri azalttığını göstermiştir. Deney hayvanları ve 
insanlar üzerindeki araştırmalar, A vitamini yetersizliğinin solunum ve 
yemek borusu, idrar yolları, mide, prostat, akciğer ve kolorektal 
kanserlerinin oluşumunu arttırdığını göstermiştir (Naldi et al. 2004). 

A vitamini organları saran hücrelerdeki değişmeleri kontrol eder 
(Kavas 2003). Ek olarak verilen vitamin A, sigara içen erkeklerde 
akciğer kanserinin önlenmesinde yardımcı olabilmektedir. Yine kanser 
yapıcı maddelerin verildiği deney hayvanlarında, ek A vitamini alımı 
meme, akciğer, deri ve idrar yollarında kanser oluşumunu önlemiştir 
(Baysal ve Criss 2004). 

2.3.5.2 B vitaminleri 

B vitaminleri yetersizliğinin kanser riskini arttırdığı, fakat  fazla 
alımının kanser oluşumunu önlemediği bildirilmiştir. B vitaminlerinin 
yeterli düzeyde alınması vücudun savunma sistemlerinin iyi çalışması 
için gereklidir. Savunma sistemleri mikropları etkisiz hale 
getirebildikleri gibi, yeni oluşmuş kanser hücrelerinin çabucak tahrip 
olmasını da sağlayabilirler (Baysal ve Criss 2004). 
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B vitaminleri; tiamin, riboflavin,  niasin, pridoksin, pantotenik asit, 
folat  ve kobalamindir. Bunlar daha çok organ etlerinde, kepeği 
alınmamış tahıllarda, kurubaklagillerde, yumurtalarda, sütte ve 
sebzelerde bulunur (McArddle et al. 1996). 

Suda eriyen bir B vitamini olan folik  asitin kanserden koruyucu 
özellikleri üzerinde durulmuştur. Düşük folik  asit seviyelerinin 
neoplastik transformasyon  riskini arttırdığı hem epidemiyolojik 
çalışmalarda hem de hayvan deneylerinde görülmüştür. 
Epidemiyolojik ve deneysel veriler, folik  asit alımının kolorektal 
kanser riskini % 40 azaltabileceğini düşündürmektedir (Giovannucci 
1999, Lamprecht and Lipkin 2003). Buna göre folatla  zenginleştirilmiş 
diyetler sayesinde kolorektal kanserlerin ve özefagus  kanserinin 
azalabileceği düşünülmektedir (Kim and Mason 1996). 

Yapılan araştırmalara göre, diyetleri ile düşük folik  asit alanların sebze 
ve meyveler gibi folik  asitten zengin yiyeceklerle beslenenlere göre 
daha fazla  hücresel DNA hasarına maruz kalabildikleri ve üç kat daha 
fazla  mesane kanseri riski taşıyabildikleri görülmüştür (Wysong and 
Wu 2003). 

Folik asitten zengin besinler özellikle kepeği ayrılmamış tahıllar ve 
kurubaklagillerdir. 2000 yılında yapılan Amerikan Diyet Önerilerine 
göre, günde en az 6 porsiyon tahıl ve kurubaklagil tüketimi 
önerilmektedir (Kantor et al. 2001). 

2.3.5.3 C vitamini 

C vitamini (askorbik asit) çeşitli miktarlarda bütün sebze ve 
meyvelerde bulunur (Baysal 1999). Vücudun bağışıklık sistemini 
destekler (Carper 1996). Hem doğal hem de yapay olarak üretilen 
C vitamininin kanseri önlemedeki etkinliği ile ilgili araştırmalar vardır 
(Thompson 2004). C vitaminini az alan kişilerin kalın bağırsak kanseri 
olma riski 3 kat daha artmaktadır. Kalın bağırsaktaki etkisi mutaj enleri 
azaltmak ya da engellemek olabilir. Ameliyatla bağırsaklarından polip 
alınan hastalara C ve E vitaminleri verilmesi poliplerin tekrarlamasını 
önlemiştir (Kavas 2003). 
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Deney hayvanları ve insanlar üzerinde yapılan araştırmalardan elde 
edilen veriler, C vitamininin mide, özefagus,  pankreas, oral kavite, 
serviks, rektum ve meme kanserlerinin önlenmesinde olumlu rol 
oynadığını göstermektedir (Carper 1996). 

Mide kanseriyle ilgili bir teori de, fazla  yenen yağların oksitlenerek 
serbest radikal üretiminde rol oynamaları ve kanser riskini 
arttırmalarıdır. C ve E vitamini gibi antioksidanlar bu süreci 
önlemektedir (Kavas 2003). 

C vitamini, çeşitli yollarla vücuda giren birçok kimyasal karsinojeni 
etkisiz duruma getirir. Günde içilen bir paket sigara, günlük normal 
olarak alınan C vitaminini yok eder (Baysal ve Criss 2004). C vitamini 
en çok maydanoz, yeşil biber, tere, domates, narenciye, kuşburnu, taze 
sebze ve meyvelerde bulunur (Yaşar ve Melek 2003). 

2.3.5.4 E vitamini 

E vitamini, yağda çözünen güçlü bir antioksidandır. Özellikle beyin, 
arter ve immün sistemde oluşan bozulmaları önler (Carper 1996). 
E vitamini, başta bitkisel yağlar, yeşil yapraklı sebzeler, kepekli 
tahıllar, fındık,  fıstık  gibi sert kabuklu meyveler, kurubaklagiller olmak 
üzere çeşitli yiyeceklerde bulunur (McArddle et al. 1996). C vitamini 
gibi E vitamini de toksik maddelerin etkisini azalttığı için, kanserden 
koruyucu maddeler içinde yer alır (Thompson 2004). Ayrıca, 
E vitamini yağların oksidasyonunu ve hücrenin oksijenli bileşiklerle 
harabiyetini önler (Baysal ve Criss 2004). E vitamininin değişik 
formları  arasında serbest radikaller üzerinde en etkili olanı alfa-
tokoferoldür  (Kavas 2003). 

Erkeklerde E vitamini alımının prostat kanseri riskini üçte bir, bu 
kanserden ölüm oranını da % 40 azalttığı belirlenmiştir. Sürekli olarak 
E vitamini alan kişilerin ağız ve özefagus  kanserine yakalanma riski 
yarı yarıya düşmektedir (Kavas 2003). 

Kimyasal karsinojen alan deney hayvanlarına ek E vitamini 
verildiğinde, hayvanların çoğunda kanser oluşumu azalmıştır. Yeşil 
yapraklı sebzelerin fazla  tüketimiyle bir yandan karotenoidler diğer 
yandan C vitamini ve E vitamini alınabilir. Bunun yanında E vitamini 
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kaynağı oldukları için bitkisel yağları çok fazla  tüketmek doğru 
değildir (Baysal ve Criss 2004). 

2.3.5.5 D vitamini 

D vitamini, karaciğer, yumurta sarısı, süt ve süt ürünlerinde az 
miktarlarda bulunur. En iyi kaynak balık yağıdır. Aynı zamanda somon 
balığı, sardalya ve uskumruda bol miktarda bulunur (Harris and Go 
2004). Düzenli güneşle temas edildiğinde derideki ön maddeden 
D vitamini oluşur ve gereksinmeyi karşılar (Welsh et al. 2003, Baysal 
ve Criss 2004). 

Son yıllarda elde edilen bilimsel veriler, D vitamini yetersizliğinin 
kemik kanseri riskini artırdığını göstermektedir. Düzenli güneşten 
yararlanarak bedende yeterli D vitaminin oluşumunun sağlanması ve 
yeterli kalsiyum alımı kemik kanseri riskini azaltır. Bu uygulama 
menapoz sonrası kadınlarda meme kanseri riskini azalttığı gibi kemik 
erimesini de önler (Guyton et al. 2003, Kavanaugh and Green 2003, 
Baysal ve Criss 2004). 

Yapılan araştırmalara göre yeterli miktarda kalsiyum ve D vitamini 
alımının kolorektal kanserlerin oluşma riskini azaltabileceği 
saptanmıştır (Guyton et al. 2003, Lamprecht and Lipkin 2003, Harris 
and Go 2004). 

2.3.6 Mineraller ve kanser 

İnsan vücudunun düzenli çalışmasında yirmiden fazla  mineralin rolü 
vardır. Minerallerin çoğunluğu yiyecek ve içeceklerle alınır. Bazı 
mineraller kanserin önlenmesinde yardımcı olurken, bazıları da kanser 
oluşumuna neden olabilir. Bazı mineraller ise alım düzeyine bağlı 
olarak her iki şekilde etki gösterir. Kansere neden olan minerallerin 
başlıcaları nikel, kurşun kadmiyum, arsenik ve amyanttır. Kanserden 
koruyucu minerallerin başlıcaları ise selenyum, çinko, kalsiyum, iyot, 
molibden ve demirdir (Baysal ve Criss 2004). 
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2.3.6.1 Selenyum 

Selenyum daha çok tahıllarda ve deniz ürünlerinde bulunan esansiyel 
bir iz mineraldir. Konsantrasyonu çeşitli topraklarda ve tahıllarda 
değişir. Tanımlayıcı epidemiyolojik çalışmalar düşük selenyum olan 
bölgelerde daha yüksek kanser mortalitesi olduğunu göstermiştir. Aynı 
zamanda, kanser hastalarının serumlarında selenyum seviyesinin düşük 
olduğu görülmüştür. En düşük selenyum seviyesi kolorektal kanser 
hastalarında bulunmuştur. Yapılan araştırmalara göre; düşük selenyum 
plazma seviyeleri olan hastalar dört kat daha fazla  kolorektal adenom 
riski taşırlar. Yapılan çalışmalar yüksek seviyelerde selenyum 
verildiğinde karsinoj enlere maruz kalan hayvanlarda kolon tümörü 
sayısında belirgin bir azalma olduğunu göstermiştir (Kim and Mason 
1996). Düşük selenyum ve domatesde bulunan likopen alımı prostat 
kanseri riskini de arttırmaktadır (Platz 2002). Yeterli düzeyde 
selenyum alımının meme kanseri riskini azalttığı düşünülmektedir. 
Selenyumdan zengin beslenen farelerde  meme kanseri insidansının 
selenyum almayan farelere  göre çok düşük olduğu gözlenmiştir 
(Kavanaugh and Green 2003). 

Selenyum karsinoj en metabolizmasında değişiklik yapabilir, immün 
fonksiyonu  etkileyebilir, oksidasyona karşı koruyabilir, hücre 
poliferasyonunu  durdurabilir ve tümör metabolizmasında olumlu 
etkileri olabilir (Kim and Mason 1996). 

Selenyum, vitamin E ile birlikte enzimlerde yer alarak serbest 
radikalleri yakalar. Bu hücre koruyucu özelliğinden dolayı sadece 
kanserden korunmada değil, gelişmiş tümörlerde de etkilidir. Aynı 
zamanda fagositleri  ve killer lenfositleri  güçlendirir. Bunlar bütün 
dokuların içine girer ve yabancı ya da zararlı maddeleri yok ederler. 
Tahıllar ve bitkiler tarafından  topraktan alınan selenyum, su 
ürünlerinde, kepeği ayrılmamış tahıl ürünlerinde bulunur. Yeterli 
düzeyde alındığında, radyasyonun zararlı etkisinden de korur (Ünsün 
2003). 

2.3.6.2 Çinko 

Çinko; büyüme, gelişme, deri sağlığı ve savunma sistemlerinin 
güçlenmesi için gerekli bir mineraldir. En çok su ürünlerinde, et, 
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mantar ve yumurtada, badem, ceviz gibi sert kabuklu meyvelerde ve 
kurubaklagillerde bulunur. Yeterli düzeyde çinko alımı A vitamininin 
antikanser etkisini arttırarak ve savunma sistemlerini güçlendirerek 
yeni oluşan kanser hücrelerinin öldürülmesine yardımcı olur. Çinko 
yetersizliği nitrozaminlerle başlatılan tümör insidansını arttırır (Carper 
1996, Baysal ve Criss 2004). Epidemiyolojik çalışmalar diyette çinko 
eksikliğinin özefagus  kanseri riskini arttırdığını göstermiştir. Diyette 
çinko yetersizliği pek görülmez. Bununla beraber bazı topraklarda ve 
dolayısıyla besinlerde az bulunabilir (Levi et al. 2000). 

2.3.6.3 İyot 

Normal büyüme, beyin ve sinir sisteminin normal işlevleri, vücut ısısı 
ve enerjisinin düzenlenmesi ve gerekli olan tiroid hormonlarının (T3, 
T4) yapımı için iyota gereksinim vardır (Sargın 1996). İyot yetersizliği 
guatr ve tiroid bezinde kanser oluşma riskini arttırabilir (Baysal ve 
Criss 2004). Bu nedenle kullanılan tuzların iyotla zenginleştirilmesi 
düşünülmüş ve tüm dünyada çoğu ülkede bu uygulanmaktadır. 
Türkiye'de 1998 yılından beri tüm sofralık  tuzların iyotla 
zenginleştirilmesi yönetmelik gereği zorunlu kılınmıştır (Ekşi ve 
Karadeniz 1996, Pekcan 2001). 

2.3.6.4 Molibden 

Vücudun molibden gereksinimi çok azdır. Molibdenin en çok 
bulunduğu besinler kurubaklagiller, kepekli tahıl ürünleri ve koyu yeşil 
yapraklı sebzelerdir. Molibdenin yeterli alımının özefagus  kanserinden 
koruduğu düşünülmektedir (Kim and Mason 1996). 

2.3.6.5 Bakır 

Bakır, kırmızı kan hücresi oluşumu için gerekli bir iz mineraldir. Bazı 
enzimler için kofaktör  olarak görev yapar (McArddle et al. 1996). En 
çok bakır et, süt ürünleri, kurubaklagiller, yağlı tohumlar, pekmez ve 
kuru üzümde bulunur. İnsanlarda bakır alımıyla kanser oluşumu 
arasında bilimsel bir ilişki kurulamamıştır. Ancak, deney hayvanlarına 
ek bakır verilmesi, kimyasal karsinoj enlerin etkisini azaltmıştır (Baysal 
ve Criss 2004). 
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2.3.6.6 Demir 

Vücutta 2.5-4.0 g demir bulunur. Bu miktarın %70'i fonksiyonel 
olarak aktif  bileşikler halindedir ve kırmızı kan hücrelerindeki 
hemoglobin ve kas dokularındaki miyoglobinle birleşmiştir (McArddle 
et al. 1996). Demir, vücudumuzda hücrelere oksijen taşınması, 
dolayısıyla enerji oluşumu için çok gerekli bir mineraldir. Demirden 
zengin besinler; et, süt ürünleri, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, 
kurubaklagiller, susam, pekmez ve kuru meyvelerdir. Demir, bazı 
kimyasal karsinoj enlerin etkisini azaltır. Fazla alımı ise zararlı etki 
yapar (Baysal ve Criss 2004). 

2.3.6.7 Kalsiyum 

Kemik gelişimi ve sağlığı için en önemli minerallerdendir. Diyete 
eklenen kalsiyumun kolon kanseri riskini azaltabileceği 
düşünülmektedir. Yapılan araştırmalarda diyetinde yüksek oranda 
kalsiyum alımının kolorektal kanser riskini % 70 oranında düşürdüğü 
görülmüştür (Kim and Mason 1996, Lamprecht and Lipkin 2003). 

Kalsiyum alımının kolorektal kanserlerinin oluşma riskini azaltması ile 
ilgili bazı olası mekanizmalar olduğu düşünülmüştür. Bunlara göre; 
kalsiyum serbest safra  asitlerini ve yağ asitlerini erimeyen kalsiyum 
sabunları haline dönüştürerek kolon epitelindeki karsinoj enik etkiyi 
azaltır, kolon epitelinin poliferasyonunu  baskılar, mutasyonlar gibi 
moleküler değişimleri azaltır, protein kinaz C gibi ikincil değişim 
sinyallerinin aktivasyonunu baskılar ve hücre içi kalsiyum düzeninde 
değişim oluşturur ve luminal sitolitik aktiviteyi inhibe eder (Kim and 
Mason 1996). 

Erkek ve kadınlara ortalama 1000 mg/gün kalsiyum alımı 
önerilmektedir. Postmenopozal kadınlara ise 1500 mg/gün kalsiyum 
alımı önerilmektedir (Kim and Mason 1996). En iyi kalsiyum kaynağı; 
süt ve türevleri, yeşil yapraklı sebzeler, pekmez ve kurubaklagillerdir. 
Yeterli kalsiyum alımı kemik ve kolorektal kanseri riskini 
azaltmaktadır (Baysal ve Criss 2004). 
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2.3.6.8 Manganez 

Manganez, yağ ve karbonhidrat metabolizması, bağ dokusunun 
oluşumu için gereklidir. Aktivitesi için çinko ve manganez gerektiren 
süperoksit dismutaz adı verilen enzim sistemi, hücreleri kimyasal ve 
radyasyonun oluşturduğu karsinoj enlerden korur. Manganezin en iyi 
kaynakları, özü ve kepeği arınmamış tahıl ürünleri, kuru baklagiller, 
çay ve sert kabuklu meyvelerdir (Baysal ve Criss 2004). 

2.3.7. Diyet posası 

Diyet posası, ince bağırsakta sindirilemeyen, buna karşılık kalın 
bağırsakta fermente  olan, sağlık için gerekli bir grup besin bileşenidir. 
İnsanlar tarafından  üretilen enzimlere ve dolayısıyla sindirime dirençli 
diyette bulunan bitki dokularından oluşur. Sebzelerde, meyvelerde, 
tahıllarda, kurubaklagillerde ve kuruyemişlerde bulunur. Bitki hücre 
duvarında bulunan lignin ve kutin, mum, suberin gibi lignin türevleri; 
selüloz, hemiselüloz, pektin gibi yapı polisakkaritleri, inülin ve 
oligofruktoz  gibi oligosakkaritler diyet posası olarak tanımlanmaktadır. 
Diyet posası, nişasta olmayan polisakkarit olarak da ifade 
edilmektedir. Ancak, sindirime dirençli nişasta bu tanımın dışında 
kalmaktadır (Kim and Mason 1996, Burdurlu ve Karadeniz 2003). 

Diyet posası, çözünürlükleri esas alındığında çözünür ve çözülmeyen 
posa olmak üzere iki grupta değerlendirilmektedir. Çözünür diyet 
posası suyu bağlayarak jel ve sıkı yapı oluşturmaktadır. Çözünmeyen 
diyet posası ise ağırlığının 20 katı kadar suyu absorblamakta, ancak 
viskoz yapı oluşturmamaktadır. Diyet posası, fekal  hacmin artmasını 
sağlayarak bağırsak transit süresini kısaltmakta ve kabızlığın 
önlenmesine yardımcı olmaktadır. Bu etkinin daha çok çözünmeyen 
diyet posasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Çünkü, çözünmeyen 
diyet posası, doğrudan posa maddesi olarak dışkı kütlesinde artışa 
neden olmaktadır. Buna karşılık, çözünür diyet posası fermentasyona 
uğrayarak kısa zincirli yağ asitleri ile gaz oluşturmakta ve bu bileşikler 
bağırsak içeriğinin pH'sını değiştirerek bağırsakta bulunan bakteri 
kütlesinde artışa neden olmaktadır. Ancak, çözünür diyet posasının, su 
tutma kapasitesi ve gaz oluşumundaki rolü dikkate alındığında dışkı 
hacminde artışa neden olabileceği bildirilmektedir (Kim and Mason 
1996, Burdurlu ve Karadeniz 2003). 
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Diyet posası bileşikleri gastrointestinal sistemin normal fonksiyonunun 
devamını sağlaması, bağırsak ve fekal  hacmini arttırarak bağırsaktaki 
besinlerin geçiş süresini kısaltması ve kabızlığı önlemesi nedeniyle 
oldukça önem taşımaktadır. Başta pektin ve guar gum olmak üzere 
çözünür diyet posası bileşenlerinin, midenin boşaltılmasını geciktirdiği 
bildirilmektedir. Diyet posasının bu etkiyi, viskoz ve jel yapı 
oluşturarak sağladığı düşünülmektedir. Bu nedenle posa bakımından 
zengin besinlerin doygunluk sağladığı ve günde 25-50 g diyet 
posasının tüketilmesinin yararlı olduğu bildirilmektedir (Burdurlu ve 
Karadeniz 2003). 

Posalı besinler gastrointestinal sistemdeki karsinoj enleri dilue eder, 
safra  tuzlarına bağlanır, besin ve artıkların bağırsaktaki geçiş süresini 
kısaltır ve mikrofloranın  metabolik aktivitesini etkiler. Bu şekilde 
karsinogenezisi önlemede rol oynar. Diyet posasının en iyi kaynakları; 
taze sebze ve meyve, kepekli ekmek, kurubaklagillerdir (Kim ve 
Mason 1996, Hiçin vd. 1996). 

Yapılan bir çok çalışmaya göre, posalı besinlerin tüketilme oranları 
özellikle kolon kanseri ile ilişkili olup, lif  içeriği az olan beslenme 
tarzında kolon kanseri riski artar (Wargovich and Cunningham 2003a). 
Bununla beraber, yapılmış olan bir hemşire sağlık çalışmasında günde 
en az 11.6 g ve en fazla  21.3 g posa alındığında kolorektal kanserden 
koruyucu etkisi olmadığı görülmüştür (Kim and Mason 1996). 

Kepekli tahıl ürünleri, kurubaklagil, taze sebze ve meyvelerin fazla 
tüketilmesi, posa alımını arttırıp bağırsakların düzenli çalışmasını 
sağlayarak kolorektal kanseri oluşma riskini üçte bir oramnda azaltır 
(Temple and Balay-Karperien 2002). 

Pirinç ise daha çok Asya kıtasında yayılmış bir tahıldır. Rafine 
edilmeden kepek ve selülozdan ibaret dış tabakası muhafaza  edilerek 
tüketildiğinde posa içeriğinden dolayı kolorektal kanser riskini 
azaltabileceği düşünülmektedir (Jackson 1994). 

Yapılan epidemiyolojik çalışmalar, meyve ve sebzelerden yeterli diyet 
posası alındığında meme kanseri riskinin azalabileceğini göstermiştir 
(Wargovich and Cunningham 2003b). 
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2.4 Bazı Besinlerde Bulunan Özel Maddeler ve Kanser 

Tüketilen bir çok besinde sağlığa yararlı olan doğal kimyasal maddeler 
bulunmaktadır. Bu besinler yüzyıllardır çeşitli toplumlar tarafından, 
içindeki etkin maddenin yapısı bilinmeden, hastalıklardan korunma ya 
da tedavi amacıyla kullanılmışlardır. Son yıllarda bu maddelerin yapısı 
ortaya çıkarılmaya ve etki mekanizmaları bulunmaya başlamıştır. 
Sebze-meyve, tahıl ve kurubaklagiller gibi bitkisel besinlerde doğal 
olarak bulunan bu maddelere fitokimyasallar  adı verilmektedir (Kavas 
2003, Liu 2004). Diyet kökenli çeşitli polifenolik  bileşiklerin kanseri 
inhibe ettiği bilinmektedir. Polifenollerin  antioksidant aktiviteleri iyice 
bilinmektedir. Besinlerde, havada, suda, yağların oksidasyon-
redüksiyon reaksiyonları, metal iyonlar ve vücuttaki mitokondriyaya 
ait sürekli devam eden elektron geçişi reaksiyonları gibi çeşitli 
nedenlerden serbest radikaller oluşmaktadır. Çeşitli sebze-meyve, 
kırmızı şarap ve çay gibi besinlerde bulunan polifenoller  superoksit, 
alkil ve hidroksil serbest radikallerini bunlara elektron sağlayarak ve 
bunun sonucu olarak DNA'yı ve diğer hücre komponentlerini 
bozmalarını önleyerek etkisiz hale getirirler. Eğer etkisiz hale 
getirilmezlerse bu saldırgan serbest radikaller serbest radikal zincir 
reaksiyonları oluştururlar ve potansiyel olarak kalp hastalıkları, felç, 
demans ve kansere neden olabilirler (Brownson et al. 2002). 

Birçok kanser türünde düşük sebze ve meyve tüketen kişilerin, yüksek 
oranlarda tüketenlere göre diğer tüm faktörler  kontrol altına alındıktan 
sonra, iki kat daha fazla  kansere yakalanma riski taşıdıkları 
belirtilmektedir. Çiğ ve taze tüketilen meyve ve özellikle kükürtlü 
sebzelerin, pankreas, mide, kolon-rektum ve mesane kanserleri ile 
serviks, över ve endometrium kanserlerine karşı koruyucu etkilerinin 
olduğuna dair kuvvetli kanıtlar bildirilmektedir. Cinsiyet hormonu ile 
ilişkili kanser hastalıkları riskine yönelik yapılan çalışmalarda, 
fıtoöstroj  enlerden ve posadan zengin tahıl, posalı sebzeler ve 
kurubaklagillerin, bağırsak bakterileri tarafından  metabolize edilerek, 
aktif  ajanlara dönüştürüldüğü ve kanser riskini azalttığı belirtilmektedir 
(Kızıltan 2003). 

Sebze ve meyve tüketiminin az olduğu toplumlarda erkeklerin % 18-
40'mın, kadınların ise % 15-30'unun kanser riski taşıdığı 
bildirilmektedir (Kızıltan 2003). 
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Bitkisel besinlerin kansere karşı koruyucu etkisi, genellikle 
yapısındaki makro ve mikro besin öğelerinden kaynaklanmaktadır. 
Ancak, yapılarında bu besin öğelerinin yanısıra çok büyük sayıda besin 
öğesi olmayan biyoaktif  bileşikler de bulunmaktadır. Bu bileşikler yani 
fıtokimyasallar  bitkilerde doğal koruyucu sistem olarak rol oynarlar. 
Fitokimyasallar; temel koruyucu fonksiyonlarına,  fiziksel  ve kimyasal 
özelliklerine göre; terpenoidler, fenolik  bileşikler ve tioller olarak 
gruplandırılırlar (Kızıltan 2003, Liu 2004). 

2.4.1 Terpenoidler 

Terpenoidler dört alt gruba ayrılırlar. Bunlar; karotenoidler, 
tokotrienoller, limonoidler ve fıtosterollerdir.  En çok limon, portakal, 
greyfurt  ve üzüm suyunda bulunan limonoidler, karaciğerin Faz 1 ve 
Faz 11 enzim detoksifıkasyon  sistemindeki enzimleri indükleyerek 
karsinoj enlerin suda daha fazla  çözünür hale gelmelerini ve detoksifiye 
olarak vücuttan hızla atılmalarını sağlar (Kızıltan 2003). 

Karotenoidler; bitkilere sarı, turuncu ve kırmızı rengi veren öğelerdir. 
Doğada 500'den fazla  türü bulunmaktadır. Bunların bir bölümü 
vücutta A vitaminine dönüşür. A vitamini gibi karotenoidler de yağda 
çözünür. Yağsız ortamda ince bağırsaktan kana emilmeleri 
imkansızdır. Bunlar çeşitli sebzelerde, havuç, portakal gibi meyvelerde 
bulunur ve kanserden koruyucu vitamin özelliği taşımayan 
antioksidantlar olarak bilinir (Baysal ve Criss 2004, Liu 2004). 

Fitosteroller yapı olarak hayvansal besinlerde bulunan kolesterole 
benzemekle beraber, yalnızca bitkisel besinlerde bulunurlar. 
Kolesterolün tersine kalp hastalığından koruyan bu bitki sterolleri 
çoğunlukla emilemeyip bağırsaklardan dışarı atılırlar. Bitki sterolleri 
bağırsaklarda kolesterolle rekabet edip emilimini engelledikleri gibi 
zararlı safra  asitlerini de bağlayıp vücuttan dışarı atarlar. Laboratuvar 
deneylerinde kalın bağırsak tümörlerini yarı yarıya azalttıkları, deri 
kanserlerinde bile etkili oldukları gözlenmiştir. Vejetaryenler ve 
Japon'lar gibi fıtosterolleri  fazla  miktarda tüketen insanlarda kalın 
bağırsak kanseri daha az görülmektedir (Kavas 2003). 
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2.4.2 Fenolik bileşikler 

Fenolik bileşikler bir ya da daha fazla  aromatik halkası olan ve bir ya 
da daha fazla  hidroksil grubuna sahip olan bileşiklerdir. Bitkileri 
oksidatif  hasarlardan koruyan fıtokimyasallardır.  Aynı zamanda 
bitkileri patojenlere, parazitlere ve kemirgenlere karşı korurlar. En çok 
elma, kırmızı üzüm, çilek, brokoli, ıspanak, kırmızı biber, lahana gibi 
sebze ve meyvelerde bulunurlar (Liu 2004). Alt sınıfı  flavonoidlerdir. 
Bitkilerdeki sarı, mavi ve kırmızı pigmentlerin başlıca kaynağı olan 
flavonoidler;  meyve ve sebzeler, çay ve şarap gibi içeceklerde doğal 
olarak bulunan polifenolik  bileşiklerdir ve 800'den fazla  çeşidi vardır. 
Flavonoidlerin bir çoğu antialerjik, antiinflammatuar,  antioksidant ve 
antikarsinojenik etkiye sahiptir. Flavonoidlerin en önemli biyolojik 
özellikleri ve antioksidan olarak görev yapmalarıdır. Oksijen 
radikalleri ve lipid peroksidasyonu, kanser ve kronik inflamasyon  gibi 
hastalıkların en önemli etkenlerindendir. Flavonoidlerin bir çoğu lipid 
peroksidasyonunu başlatan radikallerin ve lipid peroksidaz 
radikallerinin oluşumunu engellerler. Flavonoidler, bunların dışında 
metal iyonlarını bağlayarak lipidlerin oksidasyonunu önleyebilmekte 
ve serbest radikallerin oluşmasında görev yapan enzim sistemini inhibe 
edebilmektedirler (Kızıltan 2003, Liu 2004). 

Flavonoidler, antosiyaninler, antoksantinler (flavonlar,  flavonoller, 
flavanoller,  flavanonlar),  isoflavonoidler  olmak üzere üç ana gruba 
ayrılırlar (Kızıltan 2003). Flavonollere ait bir grup olan kuersetin, 
aktive olmuş mutaj enleri ve karsinoj enleri temizleyerek çeşitli 
kanserlerin riskini azaltmaktadır. Bunlar soğan, brokoli, elma, üzüm, 
vişne gibi sebze ve meyvelerde bulunur. Soğanda bulunan kuersetinin 
özellikle akciğer kanserinden koruduğu görülmüştür (Liu 2004). 

Flavanollere ait kateşin ise, enzimatik esmerleşmede etkindir. Çay ve 
şaraptaki lezzetin çoğunu vermektedir. Yapılan çalışmalarda, siyah ve 
özellikle yeşil çayın antioksidan, antimutajenik ve antikarsinojenik 
etkiye sahip olduğu ve bu etkinin kateşinler, özellikle de epigallo 
kateşin gallat, kuersetin, mirisetin, tanin ve kaemferol  gibi 
flavonoidlerden  ileri geldiği bildirilmektedir (Kavas 2003, Kızıltan 
2003). Yeşil çay ve siyah çay kıyaslandığında yeşil çay yapraklarında 
altı çeşit kateşin vardır. Bunlar; kateşin, epikateşin, gallokateşin, 
epigallokateşingallattır. Siyah çayın üretimi sırasında kateşinlerin 
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enzimle katalize olan oksidasyonu kateşin kinonların oluşumuna yol 
açar bu da theaflavinlerin  ve thearubigenlerin oluşumunu sağlar. Yeşil 
çayla siyah çay arasındaki temel farklılık  epikateşinlerin seviyeleri 
arasındaki farklılıktır.  Yeşil çayda % 30-40 oranında flavanoller 
bulunur, siyah çayda ise % 5-10 miktarındadır. Yeşil çayda % 10-15, 
siyah çayda % 4-5 oranında epigallokateşingallat bulunur. Yeşil çayda 
kaemferol,  kuersetin ve mirisetin içeren flavonollerin  oranı % 5-10 ve 
siyah çayda ise bu oran % 6-8'dir. Yeşil çayda % 3-5, siyah çayda 
% 10-12 oranında fenolik  asitler bulunur. Theaflavinler  % 3-6 
oranında ve thearubigen ise % 10-30 oranında yalnızca siyah çayda 
bulunur (Dreosti 1996). Yeşil çayın daha çok tüketildiği Japonya ve 
Çin'de prostat kanseri daha az görülmektedir (Adhami et al. 2003). 
Kemirgenler üzerinde yapılan çalışmalarda, çay tüketiminin, kimyasal 
karsinoj enlerin neden olduğu akciğer, mide, özefagus,  duodenum, 
pankreas, karaciğer, göğüs, kolon ve deri kanserlerine karşı koruyucu 
etki gösterdiği belirtilmektedir (Dreosti 1996, Kızıltan 2003). Çayın 
sıcak içilmesinden dolayı özefagus  kanserine neden olabileceği 
düşünülmüştür (Dreosti 1996, Higdon and Frei 2003). 

Resveratrol, üzümün kabuğu, yer fıstığı  gibi bitkilerde ve kırmızı 
şarapta bulunur. Kanserden koruyucu olarak tespit edilmiş biyoaktif 
polifenollerdendir.  Resveratrolün prostat kanseri riskini azalttığı ve 
tümör oluşumunu engellediği düşünülmektedir (Brownson et al. 2002, 
Stewart et al. 2003). 

Domates, güçlü bir antioksidan olan likopenin çok iyi bir kaynağıdır 
(Giovannucci 1999, Temple and Balay-Karperien 2002). Beta-
karotenle yakın ilişkisi olan likopen yalnızca serbest radikalleri etkisiz 
duruma getirmekle kalmaz, aynı zamanda hücreler arası iletişimi 
sağlayarak ve anormal hücre çoğalmasını bastırarak kanserin başlangıç 
ve ilerleme aşamalarında önleyici rol oynar. Likopen yalnızca 
domateste değil pembe greyfurt  ve karpuzda da bulunmaktadır. Aynı 
zamanda domates ya da domates salçası az yağda pişirildiğinde yağda 
eriyen likopenlerin bu meyvenin hücrelerinden dışarı salındığı 
düşünülmektedir (Weiss 1997). Domatesde likopenin yanı sıra folat,  C 
vitamini, potasyum, biraz A ve E vitaminleri de bulunmaktadır. 
Böylece domatesin antioksidan özellikleri artmaktadır. Likopenin faz  I 
enzimlerini indüklediği bulunmuştur. Hayvan modelleri üzerinde 
yapılan bazı çalışmalarda ise likopenin faz  II detoksifıkasyon 
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enzimlerini indüklediği görülmüştür. Bu enzimlerin özelliği vücuttan 
yabancı maddelerin ve karsinoj enlerin atılımını sağlamalarıdır 
(Campbell et al. 2004). Likopenin mesane, pankreas ve sindirim 
sistemi kanserlerinin riskini azalttığı görülmüştür (Giovannucci 1999). 
Domatesde bulunan kumarik asit ve klorogenik asit de kanser yapıcı 
nitrozaminlerin oluşumunu engellemektedir. Fareler üzerinde yapılan 
araştırmalarda; likopenin prostat kanseri riskini belirgin bir biçimde 
azalttığı görülmüştür (Campbell et al. 2004). Bu asitler yeşil biber ve 
havuçta da bulunur. Akdeniz diyetinin sağlıklı olması, diğer birçok 
etmenin yanı sıra bol domates ve diğer sebzelerin tüketilmesinden de 
kaynaklanabilir (Kavas 2003). 

Soya fasulyesi  ve kurubaklagillerde bulunan izoflavonlardan  genistein 
ve daidzein, antikanser bileşenidir ve kanserin gelişmesi için önemli 
olan enzimlere engel olur ve tümöre kan gidişini önler. Deneysel 
çalışmalarda deney hayvanlarının diyetlerine genistein eklemenin 
karsinoj en tümör oluşturma etkisini önemli derecede azalttığı 
belirlenmiştir. Bununla beraber daidzein genistein kadar güçlü değildir 
(Carper 1996). Genisteinin, prostat kanserine karşı koruyucu olduğu ve 
hızlanmış tümör büyümesine karşı testesteronu koruduğuna dair 
kanıtlar da söz konusudur. Soyada bulunan proteaz inhibitörleri, 
protein sindirimi için gerekli olan bir enzimi engelledikleri için bu adı 
almışlar ve anti besleyici olarak değerlendirilmişlerdir. Son yıllarda 
fıtatlar  gibi proteaz inhibitörlerinin de kanseri önleyici potansiyeli 
olduğu bulunmuştur. Harvard Üniversitesinden Dr. Kennedy 
radyasyondan egzoz dumanına ve steroid hormonlarına kadar birçok 
kanser yapıcı maddenin etkisinin proteaz inhibitörleriyle giderildiğini 
bulmuştur (Kavas 2003, Kızıltan 2003). Asya toplumlarında meme, 
prostat ve diğer kanser sıklığındaki azalmanın soya tüketimine bağlı 
olduğu bildirilmiştir (Carper 1996, Messina 2003). 

Kurubaklagillerde bulunan izoflavonlar,  proteaz inhibitörleri, 
fıtosteroller,  saponinler, fenolik  bileşikler, fıtik  asit gibi öğelerin 
potansiyel antikanser özelliğe sahip oldukları, antioksidan etki 
göstererek hücreleri serbest radikallerden korudukları, kansere neden 
olan DNA mutasyonunu etkiledikleri ve özellikle kolon ve göğüs 
kanserlerinin risklerini azalttıkları belirtilmektedir (Kavas 2003, 
Kızıltan 2003). 
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Fındık, yer fıstığı  ve badem gibi kuru yemişler hem omega-3 ve 
omega-6 yağ asitleri bakımından, hem de içerdikleri flavonoller, 
fenolik  bileşikler, lüteolin ve tokotrienoller bakımından zengin olup 
kardiyovasküler hastalıklar ve kanser riskini azalttıkları 
düşünülmektedir (Coulston 2003). 

2.4.3 Tioller 

Tioller; brokoli, karnabahar, brüksel lahanası ve lahana gibi sebzelerde 
bulunan; kükürt içeren fıtokimyasallardır.  Bunlar karaciğer DNA 
hasarını ve lipid peroksidasyonunu azaltır, polisiklik aromatik 
hidrokarbonların neden olduğu neoplaziyi engeller, karsinoj enlerin ve 
diğer yabancı maddelerin detoksifıkasyonlarıyla  ilgili olan enzimleri 
stimüle ederler. Böylece apoptosisi stimüle ederek genotoksik ajanlara 
karşı intrasellüler defansı  da arttırırlar. Diğer kükürtlü bileşikler 
sarımsak, soğan ve pırasada bulunur. Bunlar; antimikrobiyal, 
antitrombotik, antitümör, hipolipidemik aktivite gösterirler. Kanser 
üzerine yapılan 35 olgu-kontrol ve kohort çalışmanın 27'sinde 
sarımsak, soğan, pırasa gibi allium sebzelerin kansere karşı koruyucu 
olduğu bulunmuştur. 11 epidemiyolojik çalışmanın 9'unda allium 
sebzelerin mide kanserine karşı koruyucu olduğu bulunmuştur 
(Kızıltan 2003, Liu 2004). 

2.5 Kanser Riskini Artırıcı Etmenler 

2.5.1 Alkol, sigara ve kanser 

İnsanlar ve deney hayvanları üzerinde alkol ve kanser konusunda bir 
çok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalardan elde edilen bulgular, 
alkol ile kanser arasında bazı ilişkiler olduğunu ortaya koymuştur (La 
Vecchia et al. 2003). Bira, rektumu kolondan çok daha fazla  etkiler. 
Buna göre çok bira içenlerde kolorektal kanserine sık rastlanır. 
Kolorektal kanserlerle alkol tüketimi hakkında 11.888 kişi üzerinde 
Amerika'da yapılan bir çalışmada 4.5 yıl takipten soma alkolle 
kolorektal kanserlerinin riskinin arttığı düşünülmüştür. Hergün 30 g 
alkol alanlarla hiç içmeyenler kıyaslandığında kolorektal kanser 
riskinin 1.5 kat arttığı görülmüştür. Bu etki kadınlara oranla erkeklerde 
daha belirgindir. Hawai'de 7837 Japon üzerinde yapılan başka bir 
çalışma da benzer sonuçlar elde edilmiş ancak daha çok rektal kanser 
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riskinin arttığı görülmüştür. Alkolün kanser riskini arttırması üzerine 
yapılan bir çok çalışmada distal kolon ve rektumun en çok etkilendiği 
görülmüştür (Kim and Mason 1996). 

Sert içkileri çok tüketenlerde, ağız, baş ve boyun kanserlerine çok 
rastlanır. Bütün alkollü içkileri çok içenlerde karaciğer kanserine sık 
rastlanır. Alkolün; ağız boşluğu, farinks,  özefagus  ve larinks 
kanserlerinde sigaranın etkisini arttırdığı gösterilmiştir. Ayrıca, alkol 
kanserden korunacak şekilde beslenmeyi de olumsuz etkilediği için, 
kanser riskini arttıran maddeler arasında yer almaktadır (İliçin vd. 
1996, Kim and Mason 1996, Baysal ve Criss 2004). Alkol alınacaksa 
bunun çeşitli dejeneratif  hastalıklardan korunmak için sınırlı miktarda 
olması gerekir (Barbash 2001). Alkol ve sigaranın beraber kullanımı 
abdominal yağlanmayı arttırmaktadır (Dufour  2001). 

Alkollü içeceklerden şarap özellikle de kırmızı şarap fenolik  maddeler 
açısından çok zengindir. Yapılan çalışmalarda şarap içenler arasında 
kardiyovasküler hastalıklardan ölüm oranları oldukça düşük 
bulunmuştur. Şarapta bulunan trans-resveratrol adlı maddenin kanser 
riskini azaltmadığı, içinde bulunan kırmızı şarap fenollerinin,  kuersetin 
ve kateşinlerin vücutta emiliminin çok az olduğu saptanmıştır (Visioli 
et al 2004). 

Sigara tüm kanser ölümlerinin üçte birinden sorumludur. Sigara 
kullanımı batılı ülkelerde kanser gelişiminde en önemli faktör  olup, 
gelişmekte olan ülkelerdeki rolü de giderek artmaktadır. Gelişmiş olan 
ülkelerde ise sigara içme, erkeklerde akciğer kanserlerinin % 80-
90'ına, kadınlarda ise % 55-80'nine neden olmaktadır (La Vecchia et 
al. 2003). Sigara dumanında 40'dan fazla  kanserojen madde 
bulunmaktadır (Torpy 2004). Ayrıca larinks, ağız boşluğu, farinks, 
özefagus,  mesane, pankreas kanserlerinde en önemli risk faktörüdür. 
Son zamanlarda yapılan çalışmalarda sigara içenlerin böbrek, serviks, 
burun boşluğu ve mide kanserleri ile lösemilere yatkınlığının arttığı 
gözlenmiştir. Bir günde içilen sigara sayısı ve kullanım süresi ile 
akciğer kanseri gelişimi arasında belirgin bir doz-yanıt ilişkisi 
mevcuttur. Otuz yıl ve daha uzun süre ile günde bir paket sigara 
içenlerde, sigara kullanmayanlara göre 20 misli risk artışı söz 
konusudur. Bu risk sigaraya 20 yaşın altında başlanıldığı zaman daha 
da artmaktadır. Epidemiyolojik çalışmalarda sigarayı bırakanlarda, 
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sigarayı bırakma süresi uzadıkça akciğer kanserine yakalanma riskinin 
azaldığı gösterilmiştir. Sigara dumanına maruz kalan ve pasif  içici 
olarak adlandırılan kişilerde de kanserlerin görülme olasılığı 
artmaktadır (İliçin vd. 1996). 

Puro ve pipo kullananlarda dudak kanseri riski artmaktadır. Puro ve 
pipo kullananlarda sigara ile ilişkili diğer kanserlerin görülme oranları, 
sigara kullananlarla benzerlik göstermektedir (İliçin vd. 1996). 

Tütün çiğnemek önemli bir sağlık problemi olup, özellikle ağız 
boşluğu kanserlerinin görülme riski artmaktadır (İliçin vd. 1996). 

2.5.2 Kahve ve kanser 

Fazla kahve tüketiminin bazı kanserlerin riskini arttırabileceği 
düşünülmektedir. Laboratuvar verileri metilksantin bileşiğinin 
karsinojenik olmadığını göstermektedir. Bununla beraber yüksek 
oranda kahve içilen ülkelerde pankreas kanserinin insidansının daha 
yüksek olduğu görülmüştür (Byers et al. 2002). Buna karşılık yapılan 
çeşitli araştırmalar, düzenli kahve tüketiminin karaciğer kanser riskini 
belirgin bir biçimde azalttığını göstermiştir (La Vecchia 2005). 

2.5.3 Yapay tatlandırıcılar ve kanser 

Yapay tatlandırıcıların kullanımının mesane kanseri ile ilişkisi 
araştırılmıştır. Bunun nedeni olarak deneysel olarak çok yüksek 
dozlarda verilen sakkarinin mesane tümörlerine neden olması 
gösterilmiştir. Daha sonraki çalışmalar, farelerde  normal dozlarda 
kullanımın yok denecek kadar az bir kanser riski oluşturduğunu 
göstermiştir. Yapılan bazı epidemiyolojik çalışmalar, sakkarinin 
mesane kanseri riskini arttırmadığını göstermiştir (Byers et al. 2002). 

Başka bir yapay tatlandırıcı olan siklamat, bazı olası toksik etkileri 
olabileceği için kullanımdan kaldırılmıştır. Siklamat, karsinojenik 
değildir. Hala bir çok ülkede kullanılmaktadır (Byers et al. 2002). 

Yapılan çalışmalarda aspartamın karsinojenik olmadığı ortaya 
çıkmıştır. Yüksek dozlarda dahi kullanımının herhangi bir yan etkisi 
yoktur (Byers et al. 2002). 
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2.5.4 Gıda katkı maddeleri ve kanser 

Gıda katkı maddeleri, Uluslararası Gıda Kodeksi Komisyonu 
tarafından  "Tek başına bir gıda olarak kullanılmayan ve gıdanın tipik 
bir bileşeni olamayan, besleyici değeri olsun ya da olmasın imalat, 
işleme, hazırlama, uygulama, paketleme, ambalajlama, taşıma, 
saklama ve depolama aşamalarında gıdalara teknolojik amaçla katılan 
veya bu gıdaların içinde ya da yan ürünlerinde doğrudan ya da dolaylı 
olarak bir bileşeni haline gelen veya bunların karakteristiklerini 
değiştiren maddeler" olarak ifade  edilmektedir (Bulduk vd. 2003). 
Gıdaya bazı bileşkenlerin katılması; işleme sırasındaki kayıpların 
karşılanması, doğal değişkenlerin dengelenmesi, özel grupların ek 
gereksinimlerinin karşılanması veya zenginleştirme amaçlarından 
birine yöneliktir (Ekşi 2001). 

Günümüzde insan sağlığına zararlı olduğu saptanmış bir çok katkı 
maddesi mevcuttur. Bu maddelerin üzerinde en çok çalışılanların biri 
de nitrit ve nitratlardır. Etin kürlenmesi işlemi tuz ve nitratla 
yapılmaktadır. Fazla miktarda alındıklarında vücutta N-nitrozo 
bileşikleri oluşturarak karsinoj enik etkilere neden olabilirler (Bulduk 
vd. 2003). 

Şeker ve meşrubatlara eklenen renklendiriciler; hazır çorba ve et suyu 
tabletlerine eklenen fazla  miktarda tuz içeren mono sodyum glutamatı 
olabildiğince az tüketmekte yarar vardır (Hill 2001, Baysal ve Criss 
2004). 

Butilate hidroksitoluen ve butilate hidroksianizol gıdalarda bozulmayı 
önleyici olarak kullanılmaktadırlar. Yapılan araştırmalarda bunların hiç 
birinin karsinojenik etkisi olmadığı ortaya çıkmıştır. Bununla beraber 
yapılan bir araştırmada farelere  çok büyük dozlar verildiğinde 
midelerinde bazı lezyonların oluştuğu ortaya çıkmıştır (Cheney and 
Aker 1992). 

2.5.5 Fast food  tüketimi ve kanser 

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin ancak besleyici ve güvenilir besinlerle 
sağlanabileceği bir gerçektir. Tüketime sunulan besinler ve yemekler 
insan sağlığı açısından herhangi bir risk taşımamalıdır. Yapılan 
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epidemiyolojik araştırmalar, tüm kanser hastalarının % 35'ini besin ve 
beslenme ile ilgili faktörlere  bağlamaktadır (Elmacıoğlu 1996). 

Son yıllarda Türkiye pazarına giren fast  food  sisteminin de insan 
hayatını kolaylaştırdığı bir gerçektir. Ancak, beslenme açısından 
değerlendirildiğinde; ister geleneksel (pide, köfte,  kebap, döner v.s.) 
isterse batı kökenli olsun (pizza, hamburger, hotdog, v.s.), fast  food 
besinlerin sodyum, kolesterol ve yağ (doymuş yağ) miktarı fazla,  buna 
karşılık kalsiyum, A ve C vitaminleri ve posa miktarı bakımından 
yetersiz olduğu, ayrıca karsinojen potansiyel taşıdığı görülmektedir. 
Bu durum insan beslenmesini dolayısıyla toplum sağlığını 
etkilemektedir (Elmacıoğlu 1996, Baysal ve Criss 2004). 

italya'da yapılan araştırmalara göre düzenli olarak pizza tüketiminin 
larinks ve rektum haricinde tüm sindirim sistemi kanserleri riskini 
azalttığı saptanmıştır. Bununla beraber bunun pizzanın içinde 
kullanılan domates ve zeytinyağından ileri geliyor olabileceği de 
düşünülmüştür (Gallus et al. 2004). 

2.5.6 Diğer etmenler 

Çevremizde kansere neden olan çeşitli karsinoj enler bulunmaktadır. 
Bunlara maruz kalınması bazı kanser türlerine neden olabilir. Arsenik 
akciğer ve cilt kanserlerine; asbest akciğer kanserine; saç boyaları ve 
aromatik aminler mesane kanserine; nikel akciğer ve nasal sinüs 
kanserine; benzen lösemiye; formaldehid  nasal ve nasofarinks 
kanserlerine, vinil klorid hepatik anjiyosarkomaya; boya maddeleri, 
arsenik içermeyen pestisidler, egzos dumanları akciğer kanserine; alkol 
özefagus  ve orofariks  kanserlerine; tütün baş ve boyun kanserleri, 
akciğer kanseri ve mesane kanserine neden olabilir (Beers and Berkow 
1999). 

Tarımda kullanılan pestisidler ve herbisidlerin doğru olarak 
kullanılmadıkları takdirde toksik etkileri olabilir. Sebze ve meyveler 
düşük seviyelerde bir kısım kimyasallar içerebilmelerine rağmen sebze 
ve meyvelerin kanserden koruyucu etkilerinin olduğu hakkında 
bilimsel kanıtlar vardır. Besinlerde düşük miktarda bulunan pestisid ve 
herbisid artıklarının kanser riskini arttırdığına dair bir kanıt yoktur 
(Byers et al. 2002). 
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Çevredeki zararlı kimyasal maddeler besinlerin yağlı kısımlarında 
birikir. Eğer yağlı kısım iyice ayrıldıktan soma yenirse, zararlı 
kimyasal maddelerin vücuda girişi azalır. Et ve peynirler ne kadar 
yağlı ise, kanser yapıcı madde o kadar çok bulunabilir (Baysal ve Criss 
2004). 

Bazı besinler, vücuttaki değişik doku ve hücrelerle değişik etkileşimler 
nedeniyle kanser riskini arttırırlar. Yaşlı hayvanların yağlı kısımlarında 
daha çok kanser yapıcı kimyasal madde birikebileceğinden, kanser 
yapıcı etkileri, genç hayvanlara göre daha fazladır.  Bazı araştırmalarda, 
düzenli domuz eti, domuz pastırması, sosis, sucuk, tereyağı, iç yağı 
yiyen kişilerde kanserin daha sık görüldüğü belirlenmiştir (Baysal ve 
Criss 2004). Sosis, sucuk ve salam gibi şarküteri ürünleri nitrat 
içerdiğinden gastrik kanser riskini arttırmaktadır (Truswell 2001). 
Nitratlar vücutta nitritlere dönüşürler ve nitritler de diyetteki 
bileşiklerle etkileşerek karsinojenik nitrozaminleri oluştururlar. 
Askorbik asit ve alfa-tokoferol,  serbest radikalleri etkisiz hale getirerek 
bu döngüyü inhibe eder (Roth 2003). 

Dünyada turşuların, tuzlanmış balık ve etin, iste pişmiş etlerin daha 
çok tüketilip taze meyve ve sebzelerin daha az tüketildiği bölgelerde 
özefagus  ve gastrik kanserlerinin oranı yüksek bulunmuştur (Kim and 
Mason 1996). Bununla beraber yemeklere pişirilirken konan ya da 
gıdalarda lezzet verici olarak katılan tuzun kansere neden olduğuna 
dair bir kanıt yoktur (Byers et al. 2002). 

Kırmızı et ve şarküteri ürünleri gibi işlem görmüş etlerin daha çok 
tüketildiği bölgelerde daha fazla  kolorektal kanser riski olduğu 
düşünülmektedir (Mathers et al. 2003). 

Kızgın yağda kızarmış besinleri çok tüketenlerle, yağı yaktıktan sonra 
yemeğe katanlar da kanser riski altındadır (Baysal ve Criss 2004). 
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2.6 Kanser Riskini Azaltıcı Etmenler 

2.6.1 Sebze ve meyveler 

Bütün taze sebze ve meyveler, tahıl ürünleri, kurubaklagiller genellikle 
kanser riskini azaltıcı besinler grubunda yer almaktadır (Ohigashi et al. 
1996, Byers et al. 2002, Temple and Balay-Karperien 2002, Boutelle 
et al. 2003). 

Sebze ve meyvelerde potansiyel olarak birçok antikarsinojen olduğu 
düşünülmektedir (Go et al. 2003, Marsh et al. 2003). Sebze ve 
meyveler C vitamini, folat,  fıtokimyasallar,  diyet posası, diğer besin 
olan ve besin olmayan maddelerce zengindir (Nestle 2000). Meyve ve 
sebzelerde ayrıca karotenoidler, tokoferoller,  selenyum, indoller, 
glukosinolatlar, allium bileşikleri, bitki sterolleri, izoflavonlar,  proteaz 
inhibitörleri ve kumarinler gibi mineraller ve fıtokimyasallar  bulunur. 
Bu bileşikler detoksifikasyon  enzimlerini indüklerler, nitrozamin 
oluşumunu inhibe ederler, antineoplastik ajanların oluşumuna yardım 
ederler, sindirim sistemindeki karsinoj enleri dilue eder ve bağlarlar, 
hormon metabolizmasında değişiklik yaparlar ve antioksidan etkileri 
vardır (Kim 2002). 

Kanserli insanların geçmişlerinde çiğ ve taze sebzeleri, yeşil yapraklı 
sebzeleri, havuç, marul, taze meyveleri ve narenciyeyi çok az 
tükettikleri görülmüştür (Kam and Mason 1996). Epidemiyolojik 
çalışmalar, sebzelerin özellikle de karnabahar, brokoli, lahana, brüksel 
lahanası gibi haç yapraklı sebzelerin akciğer, pankreas, mesane, 
prostat, tiroid, cilt, mide ve kolon kanserlerinin riskini azalttığını 
göstermiştir (Byers et al. 2002, Rennert 2003). Haç yapraklı sebzelerin 
kanserden koruma mekanizması henüz tam olarak anlaşılamamıştır. 
Bununla beraber, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan bir çok 
çalışmada bu besinlerdeki faktörlerin  Faz-1 ve Faz-11 detoksifikasyon 
enzim seviyelerini ve aktivitelerini düzenledikleri görülmüştür (Finley 
2003, Rennert 2003). 

Meyve ve sebzelerin tüketiminin kolorektal kanser riskini azalttığı, 
yapılan bir çok çalışmada görülmüştür. Özellikle de karnabahar, 
lahana, brüksel lahanası ve brokoli gibi haç yapraklı sebzeler hem lif 
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içeriği açısından hem de içerdikleri flavonoller  bakımından kolon 
kanserine karşı koruyucu oldukları düşünülmektedir (Kim 2002). 

Sarımsak, soğan ve pırasa soğangiller ailesindendir. Sarımsağın, 
Pasteur tarafından  antiseptik özellikleri belirlenmiş, son yıllarda da 
antibiyotik, antivirüs ve antikanser maddeler içerdiği bulunmuştur 
(Kavas 2003). Sarımsak glutation-S-transferaz  içerdiğinden dolayı 
karsinoj en detoksifikasyonuna  neden olmaktadır ve hayvan 
deneylerinde karsinogenezisi inhibe ettiği görülmüştür (Kim and 
Mason 1996). Glutation aynı zamanda kuşkonmaz, ıspanak ve 
avokadoda bol miktarda bulunur. Diyetle alınan glutation sindirim 
yoluyla hemen emilir ve ince bağırsakta peroksitlerin emilimini azaltır. 
Glutation akti vitesini antioksidan olarak, mutajenik kimyasal 
bileşikleri bağlayarak, E vitamini, C vitamini ve beta-karoten gibi 
antioksidan vitaminlerin vücuttaki fonsiyonel  seviyelerini koruyarak, 
DNA sentezi ve tamirine yardımcı olarak ve immün cevabı 
güçlendirerek gösterir (Simopoulos 2004). Glutation-S- transferaz  ve 
kinon oksidoredüktaz, hidrokinonlara, isotiyosiyanatlara, peroksitlere, 
arseniklere, ağır metal tuzlarına ve t-butil hidrokinona karşı 
antioksidan aktivite gösterirler (Finley 2003). Diyetleri bol sarımsak ve 
soğan içeren kişilerde mide kanseri daha seyrek görülmektedir. Bu 
gıdaların keskin kokusunu veren sülfıtler  deney hayvanlarında yutak 
ve kalın bağırsak kanserlerini önlemiştir. Soğanın bol tüketildiği 
Gürcistan'da mide kanserlerinden ölüm oranı Amerika Birleşik 
Devletleri'nin üçte biridir (Kavas 2003). 

Sebze ve meyvelerdeki çeşitli bileşiklerin antikarsinojenik etkileri 
olduğu düşünülmektedir. Meyve ve sebzelerdeki antioksidanlar ve 
diyet lifi  kanserden korunmada önemli bulunmuştur. Günde en az beş 
porsiyon meyve ve sebze tüketimi önerilmektedir. Bununla beraber 
batılı diyetlerde sebze ve meyvelerin çok az tüketildiği görülmüştür 
(Kim and Mason 1996, Schafer  et al. 1999, Paisley et al. 2001). 

Dünya Kanser Araştırma Fonu ve Amerikan Kanser Araştırma 
Enstitüsü kanserin uygun bir diyetle geniş çapta önlenebileceğini 
bildirmiştir. Bunun için diyetin sebze, meyve ve kurubaklagillere 
dayalı olması gerektiği ve günde 600-800 g kadar veya en az 7 
porsiyon kadar çeşitli meyve, sebze, kurubaklagiller ve tahıl 
ürünlerinin tüketilmesi gerektiğini bildirmiştir (Mejia et al. 2003). 
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Sebze, meyve, tahıl ve kurubaklagil ağırlıklı geleneksel Akdeniz 
diyetinin tüketildiği bölgelerde dejeneratif  hastalık riskinin daha düşük 
olduğu görülmüştür (Nestle 2000, Knoops et al. 2004). 

2.6.2 Balık yağı ve hayvansal besinler 

Epidemiyolojik çalışmalar, omega-3 yağ asitlerinden zengin deniz 
ürünleri tüketiminin çeşitli kanserlerin riskini azalttığını göstermiştir. 
Omega-3 yağ asitleri eikosapantenoik asit (EPA) ve dokosaheksanoik 
asit (DHA) olarak adlandırılır. Laboratuar ortamında farelere 
enjeksiyonla karsinoj enler verilmiş ve omega-3 yağ asitleriyle 
beslendikleri zaman kolonlarında oluşan tümör sayısında azalma 
olduğu görülmüştür. Omega-3 yağ asitlerinin antikarsinojenik etkileri 
olduğu düşünülmektedir. Çok fazla  epidemiyolojik veriler olmamasına 
rağmen, yapılan çalışmalardan olumlu sonuçlar alınmıştır (Kim and 
Mason 1996, Carey 2003). Yapılan bazı çalışmalarda balık tüketiminin 
sindirim sistemi, endometriyum, yumurtalık ve prostat kanserleri 
riskini azalttığı saptanmıştır (Gallus et al. 2004). 

Çeşitli toplumlar üzerindeki araştırmalar ve hayvan deneyleri süt, 
yoğurt, peynir, çökelek, kefir  gibi süt ürünlerinin kanserden koruyucu 
etkisi olduğunu göstermiştir (Kavas 2003). Lor ve çökelek peynirleri 
yağsız, tuzsuz peynirlerdir (Ekin 1996). Süt proteinleri özellikle de 
peynir altı suyu proteinlerinin kalın bağırsak tümörlerinin gelişimini 
önlediği bulunmuştur. Süt tüketimi ile mide kanseri arasında ters bir 
ilişki vardır, yani süt içen toplumlarda mide kanseri daha az 
görülmektedir (Kavas 2003). 

Yoğurdun da antikanserojen etkisi bulunmaktadır. Bu etkinin daha çok 
yoğurt yapımında kullanılan laktik asit bakterileri (probiyotik 
bakterileri) ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Bu bakteriler 
bağırsaklardaki zararlı safra  asitlerini önlemektedir. Yoğurt, bazı 
gıdaların işlenmesi sırasında kullanılan nitritlerin kanserojen 
nitrozaminlere dönüşümünü engeller. Böylece bağırsak tümörlerini 
başlangıç aşamasında önleyerek kanserden korur (Kavas 2003). 
Probiyotik bakterilerin bağışıklık sistemini de güçlendirdiği 
bilinmektedir (Hugget and Schilter 1996). 
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Geleneksel gıdalarımızdan biri olan tarhana yoğurt içermektedir. 
Michigan State Üniversitesinde yapılan bir araştırmada, tarhana ile 
beslenen farelerin  kalın bağırsaklarında kansere dönüşen hücrelerin, 
soya konsantresi ile beslenenlere oranla daha az sayıda oluştuğu 
bulunmuştur (Kavas 2003). 

Bir başka fermente  süt ürünü olan kefir  eskiden beri kanser tedavisinde 
kullanılmaktadır. Deney hayvanlarına kefir  verilerek yapılan 
araştırmalarda akciğer tümörlerinde azalma olduğu gözlenmiştir 
(Kavas 2003). 

Protein, çeşitli vitamin ve mineralleri içeren yumurta, çok eski 
zamanlardan beri değerli sindirimi kolay besin maddesi özelliğini 
sürdürmüştür (Yaşar ve Melek 2003). Yumurtadaki proteinlerin 
kalitesi yüksektir. Büyümekte olan laboratuvar hayvanları üzerinde 
yapılan denemeler, yumurta proteinlerinin % 100 oranında vücut 
proteinlerine dönüşebildiğim göstermiştir (Baysal 1999). Büyükçe bir 
yumurtanın enerjisi 70 kilo kalori olup, 6 g protein, 5 g yağ, ve 210 mg 
kolesterol içermektedir (Weiss 1997). Yumurta yağının üçte biri 
doymuş, % 10 kadarı çoklu doymamış, kalanı tekli doymamış yağ 
asitlerinden oluşur. Yağ içinde, lesitin gibi fosfolipidler  de vardır 
(Baysal 1999). Lesitin kolinden zengindir. Kolin, yağ metabolizmasına 
yardımcı olur, hücre membranları ve sinir dokuları için esansiyel bir 
komponenttir. Vücut yeterince kolin üretmesine rağmen, karaciğerdeki 
yağ birikimini azaltmada diyetten alınan kolinin yararı olduğu 
düşünülmektedir (Weiss 1997). Yumurta sarısı yüksek kolesterol 
içermesine karşın, yağı doymamış olduğundan kolesterol yükseltici 
etkisi kırmızı etten düşüktür. Yumurta sarısı demir, A vitamini, 
E vitamini ve B vitaminlerinden zengindir (Baysal 1999). Yumurta, 
içerdiği vitamin ve mineraller açısından kanserden koruyucu besinler 
arasında yer almaktadır. Ancak yağda kızartıldığı takdirde, yenirken 
çok yağ alınması ve kızarmış kısımlarında zararlı maddeler oluşması, 
hızlı ateşte uzun süre pişirilirse vitamin kaybı olmasından dolayı, 
haşlanmış yumurta kanserden korunma bakımından tercih edilmelidir 
(Baysal ve Criss 2004). 

Bazı batılı ülkelerde diyet posasıyla, vitamin ve mineraller, 
oligosakkaritlerle ve balık yağıyla zenginleştirilmiş yoğurt, ekmek, süt 
ve meyve suyu gibi besinler satılmaktadır (Hilliam 1996). 
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2.6.3 Fiziksel aktivite ve kanser 

Endüstrileşme bir çok insanda sedanter bir hayat biçimine neden 
olmuştur ve fast  food  tarzı beslenmenin yaygınlaşması sonucu enerji 
alımı artmıştır. Kilolu insanlar az yağlı besinlere yönelmiş bunun 
sonucu olarak da karbonhidratlardan daha fazla  enerji almaya 
başlamışlardır. Bu da insülin rezistansına yol açabilir ve bazı 
kanserlerin özellikle de kolon kanseri riskini arttırabilir (Wargovich 
and Cunningham 2003b). 

Fiziksel aktivitenin hem kilo kontrolünü sağlaması hem de sağlığın 
korunması ve bir çok hastalık riskini azalttığına dair yapılmış pek çok 
araştırma ve kanıtlar vardır. Son zamanlarda fiziksel  aktivite ve 
kanserlerle ilgili bir çok araştırma yapılmıştır ve sağlıklı beslenme 
alışkanlıkları fiziksel  aktiviteyle birlikte olduğunda kanser riskinde 
belirgin azalma olduğuna dair bulgular saptanmıştır (Troiano et al. 
2001, Byers et al. 2002). 

Fiziksel aktivitenin kolon ve meme kanserlerini önlediği 
düşünülmektedir (Byers et al. 2002, Hill 2003). Aynı zamanda prostat, 
akciğer ve endometrium kanserlerini önleme olasılığı olduğu da 
düşünülmektedir. Fiziksel aktivitenin kolon kanserini; gastrointestinal 
geçiş süresini kısalttığı, protoglandin oranını düşürdüğü, safra  asit 
sekresyonunu azalttığı ya da metabolizmayı hızlandırdığı, vücut 
yağlarını azalttığı, antitümör immun savunmalarını arttırdığı, 
antioksidan savunma sistemlerini geliştirdiği için önlediği 
düşünülmektedir. Fiziksel aktivitenin kolon kanserini % 40-50 
oranında önlediği görülmüştür (Friedenreich 2001, Byers et al. 2002). 

Egzersiz, farelerde  kimyasal olarak indüklenen kolon tümörlerini % 50 
oranında azaltmıştır. Orta şiddette yapılan fiziksel  aktivitenin 
erkeklerde kolon kanseri riskini azalttığı düşünülmektedir (Carey 
2003, Kritchevsky 2003). Sedanter bir hayat şekli prostat kanseri 
riskini arttırmaktadır. Bu nedenle düzenli bir fiziksel  aktivite 
önerilmektedir (Platz 2002). 

Fiziksel aktivite, kişinin östroj enlere hayat boyu daha az maruz 
kalmasını sağlayarak meme ve endometrium kanserlerini % 30-40 
oranında önlemektedir (Friedenreich 2001). 
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Haftada  dört beş kez, günde ortalama 45 dakika yapılan ortayla yüksek 
seviye arasındaki fiziksel  aktivite meme, kolon, endometrium, böbrek 
ve özefagus  kanserlerini önlemede yardımcı olmaktadır. Depolanmış 
vücut yağını metabolize etmek, insülin, östrojen, androjen, 
prostoglandin ve immün fonksiyonu  etkileyen fizyolojik  fonksiyonları 
düzenlemek için orta ve yüksek seviyede fiziksel  aktivite gereklidir 
(Byers et al. 2002). 

Enerji kısıtlamasının deneysel karsinogenezisi inhibe ettiği 
gösterilmiştir ve enerji harcaması insan karsinogenezisini olumlu 
etkilemektedir (Kritchevsky 2003). 

2.7 Besinler Pişirilirken ve Saklanırken Oluşan Kanser Yapıcı 
Maddeler 

Besinlerde bitki toksinleri ve bitki alkoloidleri gibi kendiliğinden 
oluşan mutaj enler ve karsinoj enler dışında, besinlerin işlenmesi ve 
depolanması sırasında ve besinlere uygulanan pişirme yöntemleri 
süresince bu bileşikler oluşabilmektedir. Pişirme süresince meydana 
gelen yanma ve kahverengileştirme olayları, mutajenlerin bir çeşidini 
oluşturmaktadır. Isıtılmış proteinler, aminoasitlerin piroliz ürünleri ve 
karamelize şekerler rodentlerde karsinoj enik etki göstermektedir 
(Byers et al. 2002, Karabudak 2003). Katı ve sıvı yağların, hazırlanma 
ve pişirme süresince okside olmaları, peroksitlerin tüketimine neden 
olmaktadır. Yiyeceklerdeki lipid oksidasyon bileşikleri 
triasilgliseroller, fosfolipidler  ve sterollerdir. Yiyeceklerdeki 
oksidasyon bileşikleri yiyeceğin çiğ durumundan tüketileceği ana 
kadar oluşurlar (Dobarganes and Mârquez-Ruiz 2003). 

Isı işlemi görmüş gıdalarda oluşan karsinoj enler ve mutajenlerin 
başında; polisiklik aromatik hidrokarbonlar, heterosiklik aminler, yağ 
ve kolesterol oksitleri gelmektedir (Byers et al. 2002). Polisiklik 
aromatik hidrokarbonlar duman, katran, kurum, kömür ve petrol gibi 
ürünlerin yanması sonucu oluşurlar ve her yerde bulunurlar. Bunların 
deney hayvanlarında karsinoj enik etkisi olduğu gösterilmiştir 
(Dobarganes and Mârquez-Ruiz 2003). Izgara ve kızartma sırasında 
etlerde polisiklik aromatik hidrokarbon oluşumu özellikle yüksek 
sıcaklık derecelerinde önemlidir. Düşük sıcaklıklarda düşük miktarda 
oluşurken, sıcaklık artışıyla oluşumda doğrusal pozitif  bir ilişki vardır. 
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Fırında rosto yapma, tavada kızartmadan daha az mutajen 
içermektedir. Bunun nedeni pişirirken oluşan buharın ısı transferini 
etkilemesi ve ürünün yüzey sıcaklığını düşürmesidir (Karabudak 
2003). 

Epidemiyolojik çalışmalar, mangal kömüründe pişirilen besinleri 
tüketenlerde mide ve özefagus  kanserleri olgularının daha sık 
görüldüğünü göstermektedir (Bulduk vd. 2003). 

Yumurta ve yumurta ürünleri ise sadece çok yüksek sıcaklıklarda 
pişirildiğinde mutajenite oluşturur. Deniz ürünleri çeşitli sonuçlar 
göstermekle birlikte, mutajenite yüksek sıcaklıklara ihtiyaç gösterir. 
Kraker, corn flakes,  pirinç tahılları, ekmek kabuğu, bisküviler, 
kızarmış patates gibi ısı muamelesi görmüş diğer gıdalar etler kadar 
olmasa da çok az miktarda mutajen içerir (Karabudak 2003). 

Çeşitli amino asitlerin ısıl işlem sonucu bozulmaları sırasında kuvvetli 
mutajenik aktivite gösteren heterosiklik aminler oluşmaktadır. Protein 
içeren besinlerin pişirilmesi sırasında heterosiklik aminlerin oluşumu; 
besinin yapısına, pişirme öncesi uygulanan ön işlemlere, pişirme 
yöntemine dolayısıyla da sıcaklık derecesi ve süresine bağlı olarak 
değişmektedir. Besinlerin doğal yapısında bulunan ya da sonradan 
ilave edilen yağlar ısı transferinde  oldukça etkilidirler. Bu nedenle 
pişirme sürecinde oluşan mutaj enlerin miktarı fiziksel  olarak 
etkilenmektedir. Yağların lipid oksidasyonu aracılığıyla serbest 
radikalleri oluşturması veya pirazinler ve piridinler gibi bazı maillard 
reaksiyon ürünlerinin artan üretimiyle, heterosiklik aminlerin 
oluşumundaki kimyasallarla ilişkili olabileceği görüşü vardır 
(Karabudak 2003). 

Besinlerin tütsülenmesi, tuzlanması, nitrit, nitrat ve daha başka 
kimyasal maddeler eklenerek işlenmesi sırasında bazı karsinoj enler 
oluşmaktadır. Odun, kömür gibi yakıtların dumanında binlerce 
karsinoj en bulunmaktadır. Et ve balık gibi gıdaların saklanması ile özel 
lezzet ve tat veren ürünlerin oluşması için uygulanan dumanlama 
(tütsüleme) yöntemi süresince 300'den fazla  bileşik oluşmaktadır. 
Bunlar arasında en fazla  fenoller,  karboniller, asitler, furanlar,  alkoller, 
esterler, laktonlar ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar yer alır. Bu 
karsinoj enler tütsüleme sırasında besinler tarafından  emilerek yağlı 
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kısımlarda birikmektedir. Dumanlanmış ve kürlenmiş gıdalar, 
N-nitrozo bileşiklerini içerir. Dumanda, üründe bulunan amid ve 
aminlerle reaksiyona giren nitrit ve/veya nitratlardan N-nitrozo 
bileşikleri meydana gelir. N-nitrozo bileşikleri teratojenik, mutajenik 
ve karsinojenik etkiye sahiptirler. Bu bileşiklerin kan akımıyla 
pankreasa taşınarak, pankreas kanserlerine neden olabileceği 
düşünülebilir. Nitrit ve nitrat katılmış besinler yendikten sonra 
nitrozaminlere dönüşür. Nitrozaminler güçlü kimyasal karsinojenlerdir. 
Bu tür besinleri çok tüketenlerde mide, özefagus  ve infekte  mesane 
kanserleri sık görülür (Karabudak 2003). 

Kürlenmiş ve işlenmiş etlerin aşırı veya sık tüketimi üzerine yapılan 
epidemiyolojik çalışmaların sonucunda, pankreas kanser riskinde de 
artışa neden olabileceği gösterilmiştir (Baysal ve Criss 2004). 

Tuzlanmayla bazı karsinojenler oluşmaktadır. Tuzda zararlı mineraller 
bulunabildiğinden, çok tuz alımı bu yönden de zararlıdır (Baysal ve 
Criss 2004). Bu nedenle besinlerle beraber alınan tuzun son derece 
sınırlı olması gerekir. 2000 yılı Amerikan Diyet Önerilerine göre 
sodyum klorür alımı günde 2400 mg ile sımrlanmalıdır ve hazır 
besinler alınırken düşük sodyum oranlı olanlar seçilmeli ve 
monosodyum glutamat (MSG) tüketimi çok fazla  sodyum içerdiğinden 
sımrlanmalıdır (Loria et al. 2001). 

Besinlerin aşırı saflaştırılması  kanser koruyucu posanın ve 
antioksidantlann kaybına neden olur. Örneğin, buğdayın kepeği ve özü 
alınarak beyaz un haline getirildiğinde, kanserden koruyucu 
maddelerin % 90'ı kaybolur. Yenen besinlerde posa azaldığından, 
kolorektal kanserleri sık görülür (Baysal ve Criss 2004). 

Besinlere çok fazla  baharat eklendiğinde, sindirim sisteminde tahriş 
olabilir. Örneğin, acı biberli besinleri çok tüketenlerde yemek borusu 
ve mide kanserleri daha sık görülür (Baysal ve Criss 2004). 

Yanlış pişirme, kanserden koruyucu vitaminlerin kaybına neden olur 
ve karsinojenler oluşur. Örneğin, sebzelerin yanlış pişirilmesi ile C 
vitamini kaybolabilir. Etin çok yüksek sıcaklıkta ızgarada ya da aleve 
çok yakın tutularak pişirilmesi sırasında nitrozaminler ve heterosiklik 
aminler gibi çeşitli karsinojenler oluşur. Et, hafif  sıcaklıkta uzun süre 
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pişirildiği zaman kimyasal karsinoj enlerin oluşumu en aza inebilir. 
Bununla ilgili yapılan bir çalışmada eti iyi pişmiş yiyen kadınların, eti 
orta ya da hafif  pişmiş yiyen kadınlara göre meme kanserine 
yakalanma riskleri beş kat daha fazladır  (Stripp et al. 2003). 

Günlük hayatta uygun koşulda saklanamayan besinler üzerinde küfler 
gelişmektedir. Mantarlar ailesi içinde yer alan küfler,  besinlerde 
üretim, taşıma, işleme ve depolama sırasında çoğalmaya başlarlar. 
Eğer küf  büyüyüp gelişmişse, toksik metaboliti olan mikotoksinleri de 
üretebilirler. Aflatoksin  Bı ve Okratoksin A, bu mikotoksinlerdendir. 
Aflatoksin  Bı'in karaciğer kanserine, Okratoksin A'nın da karaciğer, 
lenf  dokusu ve böbrek bozukluklarına neden olduğu bulunmuştur. 
Mikotoksinlerin çoğu kuru depolama koşullarında aylarca hatta 
yıllarca kalabilir, pişirme ve fırınlamaya  dayanıklıdır. Bu durumda en 
iyi korunma yöntemi besinleri uygun depolama koşullarında 
saklayarak toksin oluşumunu önlemektir (Bulduk vd. 2003). Hayvan 
yeminden etlere de arsenik ve mikotoksinler geçmektedir (Kavas 
2003). 
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2. 8 Kaynak Araştırması 

Bu bölümde konu ile ilgili araştırma özetleri alfabetik  ve kronolojik 
sıra ile verilmiştir. 

Cremer and Kessler (1992), 18 yaş ve üzeri 22.080 yetişkin üzerinde 
yiyeceklerdeki yağ ve posa içeriği hakkında bir araştırma yapmışlardır. 
Katılımcılardan tahıllar, hamburger, marul, kurufasulye,  havuç, pirinç 
ve elmayı yüksek posa içeriğinden düşük posa içeriğine doğru kızarmış 
tavuk, beyaz ekmek, soda, fıstık  ezmesi, fırında  pişmiş balık, muz, 
salam ve kurabiyeyi yüksek yağ içeriğinden düşük yağ içeriğine doğru 
sıralama yapmalarını istemişlerdir. Katılımcıların yalnızca % 18.7'si 
kurufasulyenin  yüksek oranda posa içerdiğini belirtmişlerdir. Bununla 
beraber, fırında  pişmiş balıkta yağ miktarının düşük olduğunu 
belirtenler ise % 93.7'dir. Katılımcıların % 43.4'ünün yiyeceklerdeki 
yağ oranlan hakkında yüksek düzeyde bilgili oldukları, ancak yalnızca 
% 11.4'ünün posa oranlan hakkında yüksek düzeyde bilgi sahibi 
olduğu belirlenmişir. 

Medeiros et al. (1993), değişik bölgelerde oturan telefonla  ulaştıkları 
ve rastgele seçtikleri 1560 kişinin beslenme uygulamaları ve 
inanışlarını saptamak amacıyla yaptıkları çalışmada; katılımcılara 
çeşitli yemekler ve atıştırma durumları ile ilgili sorular sormuşlar ve 
beslenme bilgilerini kontrol etmişlerdir. "Daha fazla  posa tüketmek 
kanser riskini azaltır" ifadesine  katılımcılar tamamen katılıyorum, 
katılıyorum, katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum gibi cevaplar 
vermişlerdir. Katılımcılar yaşlarına ve cinsiyetlerine göre gruplara 
aynlmışlardır. Çalışmanın sonuçlarına göre posa tüketmenin öneminin 
yeterince bilinmediği (% 12.00), kırmızı et ve süt ürünlerinin 
tüketiminin 60 yaş ve üstü grupta belirgin bir biçimde azalmış olduğu, 
buna karşılık daha genç yaş grupları arasında arttığı belirlenmiş ve bu 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. (p<0.05). Bununla beraber 60 
yaş ve üstü grubun beslenme bilgileri diğer yaş gruplarıyla 
kıyaslandığı zaman belirgin bir biçimde düşük bulunmuştur. 

Patterson et al. (1995), rastgele seçilerek telefonla  ulaşılan 1972 
yetişkinin diyet ve kanserle ilgili inanç, bilgi ve bunların sağlıklı 
diyetle ilgileri hakkındaki bilgilerini almak için anket uygulamışlardır. 
Ankete katılanların % 33.0'ü 18-34, % 47.9'u 35-59 ve %21.0'si 60 ve 

42 



üzeri yaş grubunda olup, araştırmaya katılanların % 86.0'sı 
sağlıklarının çok iyi olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmaya katılanlar 
arasında diyet-kanser ilişkisine en fazla  inananların ileri yaştakiler 
olduğu ortaya çıkarılmıştır. Yağ ve diyet posası alımıyla ilgili bilgi ve 
inanç düzeyi erkeklere oranla kadınlarda daha yüksektir. Besinlerdeki 
bileşiklerle ilgili bilgi cinsiyetlere göre incelendiğinde erkek ve 
kadınlarda en fazla  35-59 yaş grubunda çıkmış ve erkeklerin bilgi 
düzeyleri kadınların bilgi düzeylerine göre belirgin olarak daha az 
çıkmıştır. Ankete katılanlar arasında diyetle kanser arasında ilişki 
olduğunu düşünenlerin, inanmayanlara göre günde 1.1 g daha fazla 
posa tükettiği ve diyetlerinde yağlardan gelen enerjinin % 2.1 daha az 
olduğu ortaya çıkmıştır. Diyet ve kanser ilişkisinin olduğuna en az 
inananların yaşları 60'ın üzerinde olanlar olduğu saptanmıştır. 

Gökgöz (1998), diyetle ilişkili faktörlerin  meme kanser riski üzerine 
etkilerini araştırmak amacıyla 20-80 yaşlarında, daha önce kanser 
hikayesi olmayan ve histolojik olarak meme kanseri tanısı ilk kez 
konmuş 50 kadın ile aynı hastaneye ortopedik ve travmatik nedenlerle 
gelen ve deney grubu ile aynı yaş sınırları içerisinde olan 50 kadın 
üzerinde çalışma yapmıştır. Çalışmanın sonunda deney grubundaki 
kadınların beden kitle indeksinin diğerlerine göre daha yüksek olduğu 
ve daha fazla  kırmızı et, sakatat, peynir, ekmek, şeker ve katı yağ 
tükettikleri ve buna bağlı olarak vitamin alımlarının ise daha düşük 
olduğu gözlenmiştir. 

Harnack et al. (1998), Amerika Birleşik devletlerinde yaşayan 18 yaş 
ve üstü yetişkinlerin kanseri önleme konusundaki beslenme bilgilerini, 
inançlarını ve tutumlarını incelemek için bir araştırma yapmışlardır. Bu 
araştırmada Ulusal Sağlık Mülakat Araştırma Kanser Epidemiyolojisi 
(1992)'ne göre 18 yaş ve üstü 12.005 kişiden toplanan verileri 
değerlendirmişlerdir. Bilgi, inanış ve tutumlarla ilgili sonuçların 
analizinden sonra, katılanların % 83'ünün iyi yeme alışkanlığının 
önemli hastalıkların gelişme ihtimalini azalttığını, % 72'sinin 
kanserden korunmak için daha fazla  posa tüketmek gerektiğini, % 
66'sının daha fazla  sebze ve meyve yemek gerektiğini ve % 60.4'ünün 
sıklıkla tüketilen besinlerin kanser riskini etkilediğini düşündükleri 
ortaya çıkmıştır. Katılımcıların bilgi, inanç ve tutumlarının yaş, eğitim, 
etnik köken ve ekonomik faktörler  gibi nedenlerden dolayı değiştiği 
saptanmıştır. Bununla beraber katılımcıların yarısından fazlasının  diyet 
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ve kanser arasındaki ilişkinin farkında  olmalarına rağmen kanser 
riskini etkileyen besinler hakkında bilgili olmadıkları ortaya çıkmıştır. 

Sinha et al. (1999), çalışmalarında kırmızı et tüketimini, et pişirme 
yöntemlerini ve bunların kanserle ilişkisini incelemişlerdir. 1994-1996 
yılları arasında 146 kolorektal kanserli vaka ve 228 kişilik kontrol 
grubu arasında et pişirme yöntemi ile ilgili bir anket yapmışlardır. Bu 
ankette günlük tüketilen et miktarı, eti pişirme şekilleri ve etin pişme 
derecesini sorgulamalardır. Ankete alınan et cinsleri; hamburger, 
biftek,  domuz pirzolası, sosis gibi et çeşitleri olup pişirme derecesi çok 
iyi pişmiş, pişmiş ve orta ya da az pişmiş olarak 3 kategoride 
incelenmiştir. Bu arada yaş, cinsiyet, total enerji alımı, taranma 
nedeni, nonsteroid antiinflamatuar  (NSAİD) ilaç kullanımı, fiziksel 
aktivite, yılda kaç paket sigara içildiği de araştırılmıştır. Araştırmanın 
sonunda lOg/gün (80 g/hafta)  oranında kırmızı et tüketiminin 
kolorektal kanser riskini % 11.0, iyi pişmiş etin kolorektal kanser 
riskini % 29.0 (10 g/gün), yüksek ısıda pişirmenin kanser riskini günde 
her 10 g et tüketimi için % 26.0, ızgara ya da mangalda pişmiş kırmızı 
etin riski % 15.0 oranında artırdığını saptamışlardır. Bu sonuçlar 
yüksek ısıda iyi pişmiş etlerde heterosiklik aminler ve polisiklik 
aromatik hidrokarbonlar gibi karsinoj enik bileşikler oluşmasının 
kolorektal kanser riskini arttırdığını göstermiştir. 

Levi et al. (2000), İsviçre'de 1992-1999 yılları arasında histolojik 
olarak doğrulanmış 101 (82 erkek, 19 kadın) özefagus  kanserli vaka ile 
327 kişilik kontrol grubunu (30-74 yaşlarında, ortalama yaş 61) 
karşılıklı görüşme ve anket yöntemiyle değerlendirmişlerdir. 
Katılımcıların sosyo-demografık  özellikleri, sigara, alkol kullanımları, 
beden kitle indeksleri, hastalık hikayeleri, ailelerinde birinci derece 
akrabalarında kanser vakası olup olmadığını incelemişler; kanserli 
vakaların teşhisten 2 yıl önceki besin tüketim sıklıklarını almışlardır. 
Besinleri, 16 besin grubu halinde toplamışlardır. Araştırma sonuçlarına 
göre kırmızı et, domuz eti, işlemden geçirilmiş etler ve yumurtanın 
özefagus  kanseri riskini arttırdığını buna karşılık süt, çiğ ve pişmiş 
sebzeler ve meyvelerin özefagus  kanser riskini azalttığını 
saptamışlardır. Yüksek miktarda alkol kullananlarda, özellikle de iyi 
beslenilmediği zaman özefagus  kanseri olma riskinin arttığını 
bulmuşlardır. 
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Krebs-Smith and Kantor (2001), Amerika Birleşik Devletleri'nde 1909 
yılından beri saptanan besin destek verilerini inceleyerek bir araştırma 
yapmışlardır. Bu verileri inceledikten soma Amerikalıların günlük 
ortalama sebze ve meyve tüketimini hesaplamışlardır. Besinlerin gram 
olarak saptadıkları ağırlıklarını besin piramidine göre porsiyon haline 
dönüştürmüşlerdir. Buna göre Amerikalıların günde ortalama 
2 porsiyon sebze-meyve tükettiklerini ve bunun yıllar içerisinde çok 
yavaş olarak artmakta olduğunu ve tahıl tüketiminin günde 2 porsiyon 
kadar olduğunu saptamışlardır. Bu sonuçlar çeşitli kanser türleri ve 
kalp hastalıklarından korunmak, sağlıklı ve dengeli beslenmek için 
önerilen günlük en az 5 porsiyon meyve-sebze ve en az 6 porsiyon 
kepekli tahıl ve kurubaklagil tüketiminin çok altındadır. 

Mokhtar et al. (2001), Kuzey Afrikada  obezitenin etiyolojisi ile ilgili 
yaptıkları bir araştırmaya, Fas ve Tunus'ta yaşayan 2800 kadın, 
bunların 5 yaş altındaki 1200 çocuğu ve 500 adolesan çocuğu 
alınmıştır. Beden kitle indeksi >30 kg/m2 üstü olanların oranı Fas'ta 
% 12.2 ve Tunus'ta % 14.4 olarak bulunmuştur. Her iki ülkede de 
obezitenin oranı erkeklere göre kadınlarda daha yüksektir. Hem 
Tunus'ta hem de Fas'ta araştırmaya alınanların yarısının ya çok şişman 
ya da şişman grubunda oldukları belirlenmiştir. Adolesan dönemde 
kilo almaya başlanmakta ve kilo alma yaşla birlikte artmaktadır. 
Tunus'ta adolesan kızların % 9.1'inde şişmanlık saptanmıştır. Kilolu 
ve obez olma prevalansı kadınlar arasında kırsal yerlerde ve eğitim 
düzeyi düşük olanlarda daha yaygındır. Beslenme bakımından 
değerlendirildiğinde, Tunus'ta yağ tüketiminin Fas'ta ise karbonhidrat 
tüketiminin daha fazla  olduğu görülmüştür. 

Ji et al. (2002), Çin'de 1990-1992 yılları arasında, 30-74 yaşları 
arasında kolon kanseri teşhisi konmuş 931, rektum kanseri teşhisi 
konmuş 874 hasta ile 1552 kişilik kontrol grubunu anketle ve birebir 
görüşmeler yaparak karşılaştırmışlar ve görüşmelerde demografik 
özellikler, sigara kullanımı, alkol ve çay tüketimi, beslenme 
alışkanlıkları, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, fiziksel  aktivite, tıbbi ve 
aile kanser hikayeleri, kadınlarda mensturasyon ve diğer genital 
durumlar ve meslekleri ile ilgili sorular sormuşlardır. Sigara içmenin 
ölçüsü olarak en az 6 ay boyunca günde bir sigara içeni, alkol 
kullanımının ölçüsü olarak da haftada  en az bir kadeh 6 ay boyunca 
alkol kullananı ölçüt olarak almışlardır. Etanol ölçütü olarak bira için 
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% 4, şarap için %15 ve sert içkiler için %50 oranını kabul etmişlerdir. 
Sigara içmenin ve alkol kullanmanın kolon ve rektum kanserleri riskini 
artırdığını belirlemişlerdir. Kadınlar arasında sigara içme ve alkol 
kullanımı az olduğu için kolorektal kanser görülme oranının daha az 
olduğunu belirlemişlerdir. Günde 30 ya da daha fazla  sigara içen erkek 
ve kadınlarda rektal kanser riskinin % 30-60 oranında arttığını 
saptamışlardır. 40 yıl veya daha fazla  sigara içenlerde bu oran % 30 
daha artmaktadır. 50 yıl günde bir paket sigara kullananlarda rektum 
kanseri riskinin % 50 oranında daha fazla  arttığını saptamışlardır. 
Halen sigara içenler ve sigara içip bırakmış olanlarda sigaranın içilme 
miktarı ve süresi önem taşımaktadır. Bu bakımdan kolorektal kanser 
riski oranında bir fark  yoktur. Alkol kullananlarda daha çok kolon 
kanseri olduğu, yüksek oranda ve uzun süre alkol tüketenlerde (>560 
g/hafta  etanol alımı ve 30 yıldan fazla  alkol kullananlarda) kolon 
kanser riskinin % 30-50 oranında arttığını saptamışlardır. 

Pisani and Mitton (2002), balık ve et pişirmek heterosiklik aminlerin 
ve polisiklik aromatik hidrokarbonların oluşumuna neden olduğundan 
ve birçok popülasyonda diyetle bu çeşit karsinoj enlere maruz 
kalındığından, yaptıkları araştırma sonunda iyice rengi koyulaşarak 
kızartılmış, ızgarada fazla  pişirilmiş ya da çok kaynatılmış etin kolon 
ve rektum kanser riskini artırdığını (2.0 kolon, 3.4 rektum), etin pişme 
miktarı ve süresi arttıkça riskin fazlalaştığını,  yağda kızarmış etin 
kolon ve rektum kanserleri riskini artırdığım saptamışlardır. 

Ronco et al. (2002), 1999-2001 yılları arasında 333 kadını araştırma 
kapsamına almışlar ve bunlardan 111'inin meme kanseri olduğunu 
tespit etmişlerdir. Katılımcılara 120 soruluk bir besin tüketim sıklığı 
anketi uygulanmıştır. Ankette ayrıca sosyo-demografik,  ailesel, 
jinekolojik, tıbbi ve yaşam biçimi ile ilgili sorular da yer almıştır. 
Katılımcıların beden kitle indeksleri alınmış, ailelelerinde birinci 
derece ve ikinci derece akrabalarında kanser vakası olup olmadığı, 
geçmişlerinde en uzun süre muhafaza  ettikleri vücut ağırlıkları, bu 
araştırmadan 5 yıl önceki ve 18 yaşındaki vücut ağırlıkları, sigara 
kullanıp kullanmadıkları ve alkol kullanımları sorgulanmıştır. 
Araştırmanın sonucunda bazı besinlerin meme kanser riskini artırdığı 
saptanmıştır. Bu besinler tam yağlı süt (2.84), kakaolu süt (2.85), bazı 
yağlı peynirler (1.99-1.66) ve dondurmadır (1.98). Özellikle düşük 
yağlı ürünler, fermente  ürünler, yağsız süt ve yoğurt tüketiminin meme 
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kanser riskini azalttığı, tereyağı tüketiminin meme kanser riski 
üzerinde bir etkisinin olmadığı saptanmıştır. 

Slattery and Potter (2002), fiziksel  aktivitenin kolon kanserine etkisi 
üzerine 1993 kolon kanserli vaka ve 2410 kişilik kontrol grubunun 
enerji, diyet posası, kalsiyum, meyve-sebze, kırmızı et, tam ekmek 
tüketimini, diyet alışkanlıklarını, sigara ve alkol kullanımını, beden 
kitle indekslerini, aspirin, steroid olmayan antiinflamatuar  ilaç 
kullanımını ve fiziksel  aktivitelerini incelemişlerdir. Diyetin, beden 
kitle indeksinin, diyet posasının, kalsiyum alımının, glisemik indekse 
dikkat etmenin, folat  alımının, sebze tüketiminin fiziksel  aktiviteyle 
beraber kolon kanseri riskini azaltmada önemli olduğunu bulmuşlardır. 
Sonuç olarak fiziksel  aktivitenin kolon kanseri etiyolojisinde ve 
karsinojenik süreçte önemli bir rolü olduğunu saptamışlardır. 

Boutelle et al. (2003), yanlış beslenme alışkanlıklarının kanser ve 
kardiyovasküler hastalıklar gibi bir çok dejeneratif  hastalığa yol 
açması nedeniyle 277 yetişkin üzerinde bir araştırma yapmışlardır. 
Araştırmaya katılanların % 85'i kadın ve % 70'i evli, ortalama çocuk 
sayısı ise 2.6'dır. Yetişkinlerin sebze-meyve ve yağ tüketimleri ile 
yemek yeme ortamları incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, 
yemek yerken televizyon izlendiğinde ailelerde sebze ve meyve 
tüketimi daha az olmaktadır. Yemekler önceden planlandığında daha 
fazla  sebze-meyve tüketilmektedir. Bununla beraber yetişkinlerin % 
46'sı yemeklerini daha önceden planlamamaktadırlar. Yemek yerken 
yaşanan tartışmalar daha çok yağ tüketimine neden olmaktadır. 

Chapman and Beagan (2003), 40-60 yaşları arasında meme kanseri 
olup kurtulmuş 29 kadın ve meme kanseri olmayan 32 kadının diyet, 
sağlık ve meme kanseriyle ilgili inanışları hakkında bir araştırma 
yapmışlardır. Katılımcıların yansından fazlasının  meyve-sebze 
tüketiminin artırılmasının ve buna karşılık yağ alımının azaltılmasının 
meme kanseri riskini azaltabileceğine inandığı belirlenmiştir. 

Lee (2003), fiziksel  aktivitenin kanseri önlemedeki rolünü incelemek 
amacıyla daha önce yapılmış olan epidemiyolojik çalışmaları taramış 
ve fiziksel  olarak aktif  yaşayan erkek ve kadınlarda kolon kanseri 
riskinin % 30-40 oranında, fiziksel  aktivitesi olmayan kadınlara göre 
spor yapan kadınlarda meme kanseri riskinin % 20-30 oranında, spor 
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yapan erkeklerde prostat kanser riskinin % 40-70 oranında, sigara 
içmeyenlerde spor yapmanın akciğer kanser riskininin % 3-20 
oranında daha az olduğunu saptamıştır. Çeşitli kanser türleri riskini 
azaltmak için düzenli ve orta ile yüksek şiddette fiziksel  aktivite 
gerektiğini vurgulamıştır. 

Lissowska et al. (2003), Polonya'da 23-80 yaşlarında oral kavite ve 
farinks  kanserli 122 hasta ve 124 kişilik kontrol grubu üzerinde bir 
çalışma yapmışlardır. Araştırma verilerini analiz ettikten ve vaka 
grubuyla kontrol grubunu karşılaştırdıktan sonra sigara içme ve alkol 
kullanımının oral kanser riskini artırdığını saptamışlardır. Günde 
15'ten fazla  sigara içmenin ve günde 7 kadehten fazla  içki içmenin 
kanser riskini 14 kat daha fazla  artırdığı saptanmıştır. Buna karşılık bol 
meyve tüketiminin özellikle de, narenciye tüketiminin oral kanser 
riskini azalttığı belirlenmiştir. 

Ma and Fleisher (2003), 1374 Asya kökenli Amerikalı üzerinde 
yaptıkları bir ankette sigara içmenin çeşitli kanser türleri riski 
üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Ankete katılanların sigara içmenin 
mesane, pankreas, rahim ve böbrek kanserleri riskini artırabildiği 
hakkındaki bilgi oranının çok düşük düzeyde olduğunu gözlemişlerdir. 
Sigara içmenin kanser riskini artırdığını bilenler, sağlık sigortası ve 
yüksek eğitim seviyesi olanlarda daha yüksektir. 

Mc Cann et al. (2003) fıtokimyasalların  yumurtalık kanseri üzerindeki 
etkisini incelemek amacıyla, önceden yumurtalık kanseri olduğu 
saptanmış 124 kadın ve 696 kişilik kontrol grubu üzerinde bir 
araştırma yapmışlardır. Araştırmanın verileri karşılıklı görüşme tekniği 
ile toplanmıştır. Ankette beslenme, sigara içme, fiziksel  aktivite ve 
sağlıkla ilgili bölümler yer almıştır. Anketin beslenme ile ilgili 
kısmında toplam enerji, karbonhidrat, protein, yağ, doymuş ve 
doymamış yağların alımı, kolesterol, total fıtosterollerin  alımına 
bakılmıştır. Besin ve içecek alımlarını ölçmek için Amerikan Diyet 
Önerileri ve besin bileşimleri tabloları kullanılmıştır. Araştırmanın 
sonucunda vakaların belirgin olarak daha az karotenoid tükettiği, 
kontrol grubuyla karşılaştırıldığında vakaların daha fazla  enerji, yağ, 
protein ve karbonhidrat aldığı ve kolesterol düzeylerinin yüksek 
olduğu; diyet posası, folik  asit ve lignanları daha az aldıkları ortaya 
çıkmıştır. Diyet posası ve total karotenoidlerin alımıyla kanser riskinin 
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azaldığını, fıtokimyasalların  alımının yumurtalık kanserine karşı 
koruyucu etkisi olduğunu ve bitkisel ağırlıklı beslenmenin hormona 
bağlı neoplazma riskini azaltabileceğini belirtmişlerdir. 

Rajkumar et al. (2003), 1996-1999 yılları arasında Güney Hindistan'da 
oral kavite kanser riskleri ile ilgili bir araştırma yapmışlardır. 591 oral 
kavite kanseri olan vaka (309 erkek, 282 bayan) ile 582 kişilik kontrol 
grubu (292 erkek, 290 kadın) karşılaştırılmıştır. Katılımcılara 27 çeşit 
besinin tüketimi ve sebze-meyve tüketimi ile ilgili sorular sorulmuş, 
geçmişte ve araştırmanın yapıldığı dönemdeki beden kitle indeksleri de 
hesaplanmıştır. Katılımcıların aldıkları alkol çeşitleri ve miktarları 
etanol olarak hesaplanmıştır. 450 mL bira veya 150 mL şarabın 15 mL 
etanol içerdiği göz önüne alınmıştır. Katılımcılar arasında geçmişte 
alkol ve/veya sigara kullanıp bırakanlar da sorgulanmıştır. Vakaların 
ortalama vücut ağırlığı 50 kg ve kontrol grubunun ortalama vücut 
ağırlığı 55 kg olarak saptanmıştır. Vakaların ortalama beden kitle 
indeksi 19.4 kg/m2 (erkeklerde 20.5, kadmlarda 18.1) ve kontrol 
grubunun ise 22.2 kg/m2 (erkeklerde 22.8, kadınlarda 21.6) olarak 
belirlenmiştir. Düşük beden kitle indeksi olanlarda, haftada  iki kere 
veya daha fazla  salam, kırmızı et, domuz salamı yiyenlerde, sebze 
tüketimi az olanlarda ve sigara içenlerde oral kavite kanser riskinin 
arttığı saptanmıştır. Diğer çalışmalarla kıyaslandığı zaman bunlara 
benzer olarak et, salam ve domuz salamı tüketenlerde oral kavite 
kanseri riskinin 2 kat daha arttığı bulunmuştur. Buna karşılık sık sık 
balık, yumurta, çiğ olarak yeşil yapraklı sebzeleri, haç yapraklı 
sebzeleri, havuç, elma, kayısı, narenciye tüketenlerde kanser riskinin 
azaldığı gözlemlenmiştir. Haftada  en az bir kere narenciye tüketenlerde 
kanser riskinin belirgin bir biçimde azaldığını belirlemişlerdir. 

Ralston et al. (2003), 472 kadının rahim kanseri bilgisi üzerine 
yaptıkları bir çalışmada, kadınların % 67'sinin sigara içmenin rahim 
kanseri riskini arttırdığını bildiklerini belirlemişlerdir. 

Sânchez et al. (2003), İspanya'da 1996-1999 yılları arasında daha 
önceden oral kavite ve orofarinks  kanserleri olduğu saptanan oral 
kavite kanserli 375 hasta (ağız, dil, tonsil, tükürük bezi kanserleri) ve 
375 kişilik kontrol grubu arasında, anket ve birebir görüşme yoluyla 
bir araştırma yapmışlardır. Ankette sosyo-demografık  özellikler, 25 
maddelik besin tüketim sıklığı, alkol ve sigara kullanımı ile ilgili 
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sorular; kanserli vakaların kanser teşhisi konmadan önce tükettikleri 
besinler ve miktarlarıyla ilgili sorular yer almıştır. Alkol ve tütün 
kullanımı olanlarda yeşil yapraklı sebze tüketiminin bu kanserlerin 
oluşma riskini azalttığını saptamışlardır. Meyve-sebze tüketiminin oral 
kavite ve orofarinks  kanserleri riskini % 41 oranında azaltabileceğini 
saptamışlardır. 

Stripp et al. (2003), 23693 postmenopozal kadın üzerinde balık 
yenmesiyle meme kanser insidansı arasında ilişkiyi saptamak için 4-8 
yıl takiple yaptıkları bir araştırmada, 424 kadında meme kanseri 
olduğunu saptamışlardır. Balıkta omega-3 yağ asitleri, A, D 
vitaminleri, selenyum Ve iyot iz elementleri bulunmaktadır. Bununla 
beraber yüksek oranda balık tüketiminin postmenopozal kadınlarda 
meme kanserini önlemediği aksine meme kanseri insidansını belirgin 
bir biçimde arttırdığını gözlemişlerdir. Kadınların tükettikleri balığın 
(11-86 g) büyük bir çoğunluğunun kızarmış, konserve ya da taze balık 
olduğu ancak haşlanmış balık tüketimi oranının çok düşük olduğunu 
belirlemişlerdir. Yaptıkları kıyaslamalarda balıklardaki yağ oranları ve 
balıkların pişirme şeklinin önemli olmadığını ve az balık tüketen 
grupla çok balık tüketen grubu karşılaştırdıkları zaman meme kanseri 
insidansında % 47'lik bir artışın olduğunu görmüşlerdir. Sonuç olarak 
balık tüketiminin meme kanser riskini arttırdığını saptamışlardır. 
Bunun nedeninin çevredeki çeşitli kimyasalların balıkların yağlarında 
birikmesi olabileceğini tahmin etmişlerdir. 

Valentiner et al. (2003), kurubaklagillerde, en çok soya fasulyesinde 
bulunan altı diyet lektinin insanlarda meme kanserinin hücre 
proliferasyonu  üzerindeki invitro etkileri üzerine yaptıkları bir 
araştırmada; diyet lektinlerinin invitro olarak insan meme kanseri 
hücrelerinin hücre büyümesini inhibe edebildiğini göstermişlerdir. 

Yang et al. (2003), 40-79 yaşları arasında bulunan 928 kolon kanserli, 
622 rektal kanserli ve 46.886 kanseri olmayan kişiyi taramışlar ve vaka 
ile kontrol gruplarını karşılaştırdıklarında; balık tüketiminin sigara 
içen ve sık sık kırmızı et tüketen 60 yaş üzeri erkeklerdeki kolon 
kanseri riskini ve kadınlardaki rektal kanser riskini azalttığını 
saptamışlardır. Bununla beraber tuzlanmış/kurutulmuş balık 
tüketiminin kanser riskini arttırdığını belirlemişlerdir. 
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Birsen (2004), yetişkinlerin yağ ve kolesterol bilgi düzeylerini 
saptamak amacıyla 100 erkek ve 100 kadın üzerinde yaptığı bir 
çalışmada; yetişkinlerin % 50.0'sinin yağ, % 55.0'inin kolesterol, 
% 54.0'ünün yağ-kolesterol-sağlık ilişkisi ile ilgili bilgi düzeylerinin 
yeterli olduğunu belirlemiştir. Katılımcıların ekmek çeşitlerinden en 
çok beyaz ekmeği, peynir çeşitlerinden tam yağlı beyaz peyniri ve 
etlerden en çok tavuk etini tercih ettikleri de saptanmıştır. 

Gallus et al. (2004), İtalya'da 1983-2001 yılları arasında 20 kanser 
merkezindeki 12.000 vaka ve 10.000 kontrol grubu üzerinde yaptıkları 
bir çalışmada; sebze-meyve tüketiminin artmasıyla epitel kanser 
riskinde azalma olduğunu saptamışlardır. Kırmızı et tüketiminin kanser 
riskini arttırdığını, buna karşılık balık tüketiminin omega-3 yağ asitleri 
nedeniyle kanser belirlemişlerdir. Tam buğday unundan yapılmış 
ekmek tüketiminin sindirim sistemi kanseri riskini azalttığı 
belirlenmiştir. Diyet posasının kolon kanseri; zeytinyağı gibi 
doymamış yağların kullanıldığı Akdeniz diyetinin sindirim sistemi, 
meme (0.67), farinks,  larinks (0.7) ve kolorektal (0.78) kanser riskini 
azalttığı, aynı zamanda kompleks karbonhidrat tüketiminin benzer 
oranlarda çeşitli kanserlerin riskini düşürdüğü bulunmuştur. 

Kırkdök vd. (2004), yaptıkları bir çalışmada T.C. Devlet Demiryolları 
(doktor hariç) Ankara Hastanesinde çalışan 91 kadın sağlık 
personelinin meme kanseri hakkındaki bilgi ve davranışlarını 
araştırmışlardır. Birebir görüşme yoluyla yaptıkları araştırma 
sonucunda katılımcıların % 89.8'i sigara kullanmayı, % 39.5'i yağdan 
zengin gıdalarla beslenmeyi ve % 97.8'i ailesinde meme kanseri 
olmasını risk faktörü  olarak belirtmişlerdir. 

Knoops et al. (2004), 70-90 yaşları arasında 11 Avrupa ülkesinden 
1507 sağlıklı erkek ve 832 kadın üzerinde 1988-2000 yılları arasında 
yaptıkları araştırmada, 935 katılımcıdan 371'inin kardiyovasküler 
hastalıklardan, 233'ünün kanserden ve 145'inin diğer nedenlerden 
öldüğünü belirlemişlerdir. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda Akdeniz 
diyeti ve sağlıklı yaşam biçimi sayesinde tüm ölüm nedenlerinde % 50 
azalma olduğu saptanmıştır. 

Kono (2004)'nun yaptığı çalışmada 1948-1993 yılları arasında 
Japonya'da rastgele seçilen evlerde yaşayan bireyler için kişi başına 
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düşen besin maddeleri ölçülmüştür. Her evde tüketilen besin 
maddelerinin kişi başına düşen miktarlarını bulmak için 3 gün boyunca 
ölçme metodu kullanılmıştır. 1950-1970 yılları arasında artan et 
tüketimi sonra aynı seviyede devam etmiş (70-80 g/gün); 1966-1971 
yılları arasında kırmızı et toplam tüketilen etlerin % 70'ini 
oluşturmuştur. 1972-73 yıllarında ise bu oran % 80'e çıkmış ve % 75 
oranında devam etmiştir. Yağ tüketimi 1970'lere kadar artmaya devam 
etmiş, 1975-2000 yılları arasında kişi başına yağ tüketiminin 55-60 g 
olduğu saptanmıştır. Beden kitle indeksinin 1970 yıllarına kadar tüm 
toplumda artmaya devam ettiği, ancak daha sonra artış olmadığı 
belirlenmiştir. Geçmiş yıllarda Japonya'da kolon kanserinden ölüm 
oramnın oldukça hızlı arttığı ve 1970 yılından soma bu oranın azalarak 
düşüşe geçtiği görülmüştür. Kolon kanserindeki artışın nedeni olarak 
yağ ve et tüketiminin yüksek oranda olması düşünülmüştür. 
1970'lerden sonra kolon kanserindeki azalmanın nedeni tahıl 
tüketiminin artması olarak saptanmıştır. Araştırma sonucunda kırmızı 
et tüketiminin kolon kanseri riskini belirgin bir biçimde artırdığı 
görülmüştür. 

Kübik et al. (2004), 25-89 yaşları arasında 435 vaka ile 1710 kişilik 
kontrol grubunun demografik  özelliklerini, sigara içme durumunu, 
sebze-meyve, et ve süt ürünleri, siyah, yeşil çay ve kahve tüketimlerini 
incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda sigara içenlerde ve sigarayı 
10 yıl önce bırakanlarda akciğer kanser riskinin belirgin bir biçimde 
arttığı, sigara içmeyenlerde siyah çay tüketiminin akciğer kanserinden 
koruyucu etkisinin olduğu ve sigara içenlerde süt ve süt ürünleri, kahve 
ve kırmızı şarap tüketmenin akciğer kanserinden koruyucu etkisinin 
olduğu ve yüksek beden kitle indeksinin akciğer kanser riskini 
artırabildiği ortaya çıkmıştır. Sigarayı bırakma süresi ne kadar uzarsa 
akciğer kanser riskinin de aynı oranda azaldığı saptanmıştır. 

Mathew et al. (2004), önceden histolojik olarak doğrulanmış 
kolorekral adenomu olan 1905 kişiyi rastgele seçiminden soma, 4 yıl 
boyunca takip etmişler ve kırmızı et tüketiminin adenomların yeniden 
oluşmasını engellemediğini, buna karşılık balık tüketiminin adenom 
oluşumunda belirgin bir azalmaya neden olduğunu saptamışlardır. 

Naldi et al. (2004), 1992-1994 yılları arasında kutanöz malign 
melanomlu 542 hasta ve 538 kişilik kontrol grubu üzerinde yaptıkları 
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çalışmada; A vitamini alımının kutanöz malignan melanom olma 
riskini belirgin olarak azalttığını saptamışlardır. Balık, et, sebze-
meyve, süt ürünleri, tam ekmek, alkol ve kahve ile cilt kanseri arasında 
bir bağlantının olmadığı ancak çay içmenin cilt kanseri olma riskini 
azalttığı ortaya çıkarılmıştır. 

Navarro et al. (2004), et tüketimi, pişirme yöntemleri ve kolorektal 
kanser riskini saptamak amacıyla Arjantin'de 296 vaka (165 erkek, 
131 kadın) ve 597 kişilik kontrol grubunu (326 erkek, 271 kadın) 
araştırma kapsamına almışlardır. Katılımcıların doldurduğu besin 
tüketim sıklığı anketi ile et pişirme yöntemleri (haşlama, fırında 
pişirme, mangalda pişirme, yağsız tavada pişirme ve yağda kızartma) 
sorgulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; mangalda pişirilen ve 
tavada yağda kızartılan etlerin kolorektal kanser riskini belirgin olarak 
artırdığı saptanmıştır. Etlerin haşlanması kolorektal kanser riskini 
artırmamaktadır. Yapılan analizlerde kolorektal kanser riskini en fazla 
arttıranın mangal yapmak olduğu; ikinci sırada demir tavada yağda 
kızartma; üçüncü sırada yağsız et ve balığın yağda kızartılmasının 
geldiği bulunmuştur. 

Stolley et al. (2004), yaşları 35-65 arasında değişen 44 Afrika  kökenli 
Amerika'lı kadın üzerinde kilo vermeyle meme kanseri ile ilgili olarak 
yaptıkları bir çalışmada; meme kanserinin nedenleri arasında obezite, 
fiziksel  aktivitenin azlığı, yüksek oranda yağ tüketimi, düşük sebze-
meyve tüketimi, klinik ve kişisel muayenelerin ihmal edilmesinin yer 
aldığını düşünmüşlerdir. Beden kitle indeksleri 25'in üzerinde olan 
katılımcıları şişman ve aşırı şişman olarak iki gruba ayırmışlardır. Bir 
yıllık takibin ve üç haftalık  zayıflama,  sağlıklı beslenme ve fiziksel 
aktivite programının sonunda, Afrika  kökenli Amerikalı kadınlarda 
meme kanseri riskinde belirgin bir azalma olduğunu görmüşlerdir. 

Barstad et al. (2005), kullanılan alkol cinsi ile mide kanseri arasındaki 
ilişkiyi incelemek amacı ile 1964-1992 yılları arasında 15.236 erkek ve 
13.227 kadın ile çalışmışlardır. Araştırmanın sonunda total alkol 
alımıyla mide kanseri arasında bir ilişkinin olmadığı, ancak alkol 
çeşidinin kanser riskini etkileyebildiği belirlenmiştir. Bira ve diğer 
alkol çeşitlerinin alımıyla mide kanseri arasında bir ilişki olmadığı; 
günlük bir kadeh kırmızı şarap tüketiminin ise mide kanserini 
önleyebileceğini belirlemişlerdir. 
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Chao et al. (2005) kırmızı et, salam ve sosis gibi ürünlerin kolorektal 
kanser riskini artırıp artırmadığını incelemek için 50-74 yaşlarında 
(ortalama yaş 63) 148.610 yetişkin bireye 1982 yılında ve 1992-1993 
yılları arasında anket uygulamışlar ve 2001 yılında 1667 kolorektal 
kanser vakası belirlemişlerdir. Erkeklerin kadınlara göre daha fazla 
kırmızı et ve işlem görmüş et tükettikleri saptanmıştır (kırmızı et 
erkeklerde haftada  427 g, kadınlarda 275 g ve işlem görmüş et 
erkeklerde 95 g, kadınlarda 43 g). Buna göre uzun süreli kırmızı et 
tüketiminin kalın bağırsağın distal kısmında kanser riskini 
artırabileceğini, buna karşılık tavuk ve balık tüketiminin ise kalın 
bağırsak kanseri riskini azaltabileceğini belirtmişlerdir. 

Cottet et al. (2005), kolonoskopi yapılmadan önce adenom hikayesi 
olmayan 277 erkek ve 165 kadımn son 3 yıldaki beslenme 
alışkanlıklarım değerlendiren bir inceleme yapmışlardır. Araştırma 
sonucunda erkeklerde Akdeniz diyeti, tatlı, sürekli birşeyler atıştırma 
ve yüksek yağ ve yüksek protein alımını içeren diyetler olarak 3 diyet 
kalıbı ortaya çıkmıştır. Kadınlarda ise Akdeniz diyeti, batı diyeti ve sık 
atıştırma içeren diyetler olduğu belirlenmiştir. Akdeniz diyeti 
zeytinyağı, çeşitli sebze ve meyve, balık ve yağsız et ağırlıklı; Kuzey 
Avrupa diyeti kahve, et, bira, yağ, tam ekmek, tahıllar ve tatlılar; Batı 
tarzı diyet ise; patates, yağ, tatlı, yağlı et, bira, pirinç, makarna, beyaz 
ekmek, hububat, kuru yemiş ve sodalı içeceklerden oluşmaktadır. 
Atıştırma tarzı beslenme ise yüksek yağlı tatlılar, tam yağlı peynir, 
çeşitli tatlılar, yağlı mezeler, bira, soda, ve maden suyu tarzındaki 
alışkanlıkları içermektedir. Katılımcıların 3 yıllık diyet alışkanlıkları 
karşılaştırılmış ve araştırmanın sonucunda zeytinyağı, çeşitli sebze ve 
meyve, balık ve yağsız et ağırlıklı Akdeniz diyetinin kolorektal 
adenom oluşumunu kadınlarda azaltabileceği sonucuna varılmıştır. 
Yeni adenom gelişen kadınlarda düşük zeytin yağı, yüksek oranda 
kahve, turşu, tam ekmek ve tahıl tüketiminin olduğu belirlenmiştir. 

Haldorsen and Tynes (2005), Norveçte 1970-1997 yılları arasında 
Sami ırkından 19.801 kişiyi kanser ile ilgili olarak takip etmişler ve 
bunlarda 1340 kanser vakası olduğunu gözlemişlerdir. Sonuçta kolon 
kanseri, akciğer, prostat ve meme kanseri oranlarında belirgin bir 
azalma olduğu; bunun nedeni olarak fiziksel  aktivitenin ve balık 
tüketiminin fazla  olması gösterilmiştir. 
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Levi et al. (2005), 1993-2003 yılları arasında 369 vaka ve 602 kontrol 
grubu üzerinde İsviçre'de meme kanseri ve resveratrol ile ilgili verileri 
inceleyerek bir çalışma yapmışlardır. Resveratrol, flavonoid  olmayan 
bir polifenol  olup üzümden alındığında yararı olmakta, ancak kırmızı 
şaraptan alındığında etkisi olmamaktadır. Resveratrolün meme kanseri 
riskini azaltması ile ilgili daha fazla  verilere ve çalışmalara gerek 
olduğu vurgulanmıştır. 

Nielsen et al. (2005), 1993-1997 yılları arasında 50-64 yaşlarında 
23.870 Danimarkalı postmenopozal kadında meme kanseri insidansı 
ile çeşitli karbonhidrat tüketiminin, glisemik indeks ve glisemik 
yüklemenin etkisi üzerine bir araştırma yapmışlardır. Katılımcılara, 
son 12 ay içinde tükettikleri çeşitli yiyecek ve içecekler sorulmuştur. 
Yapılan takip ve araştırmanın sonunda; meme kanseri insidansı oranı 
ile glikoz, fruktoz,  sükroz, maltoz ve laktoz gibi çeşitli karbonhidrat 
alımı, glisemik indeks ve glisemik yüklemenin bir ilgisi olmadığını 
belirlemişlerdir. 

Qin et al. (2005), 1966-2003 yıllarında süt ve süt ürünleri ya da 
galaktoz metabolizması ile yumurtalık kanseri ilişkisi hakkında 
yapılmış olan 27 epidemiyolojik çalışmayı incelemişlerdir. İncelenen 
çalışmalar sonucunda, süt ve süt ürünleri ya da galaktoz metabolizması 
ile yumurtalık kanserinin bir ilişkisi olmadığı belirlenmiş; bununla 
beraber tam yağlı süt ve süt ürünlerinin tüketilmesinin yüksek oranda 
yağ alımına neden olduğu ve bu miktar yağ alımının çok belirgin 
olmayan bir yumurtalık kanser riski oluşturabileceği sonucuna 
varılmıştır. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu araştırma, erkek ve kadınların diyet ve kanser ilişkisi hakkında bilgi 
ve inanışlarını incelemek amacı ile planlanmış ve yürütülmüştür. 

Araştırmanın bu bölümü; araştırma bölgesi ve örneklem seçimi, veri 
toplama yöntemi, anket formunun  hazırlanması, anket formunun 
uygulanması, verilerin değerlendirilmesi başlıkları altında verilmiştir. 

3.1 Araştırma Bölgesi ve Örneklem Seçimi 

Araştırma bölgesi Ankara il merkezidir. Araştırmanın evrenini 
Ankara'daki Bakanlıkların Merkez Teşkilatlarında çalışan kadın ve 
erkekler oluşturmaktadır. İzin alınabilen 3 bakanlıktan (Bayındırlık 
Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı) 
eşit dağılım yöntemi benimsenerek yüksek okul mezunları arasından 
100'er kişi (50 kadın, 50 erkek) araştırmaya dahil edilmiştir. 

Araştırmanın örneklemini 25 yaş ve üzeri, 150 kadın 150 erkek olmak 
üzere toplam 300 yetişkin oluşturmaktadır. 

3.2 Veri Toplama Yöntemi 

Araştırma verileri; anket formu  yardımı ile karşılıklı görüşme yöntemi 
kullanılarak araştırmacı tarafından  toplanmıştır. 

3.2.1 Anket formunun  hazırlanması 

Araştırma materyalinin toplanmasında Ek l'de verilen anket formu 
kullanılmıştır. Anket formu  yetişkinler tarafından  kolayca 
anlaşılabilecek şekilde, konu ile ilgili kaynaklar ve daha önce yapılmış 
bazı araştırmalardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Anket formunda 
yer alan soruların işlerliğini saptamak için 20 kişi üzerinde ön deneme 
uygulanmış ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Anket formu  "Genel 
Bilgiler"," Kanser ve Diyet İlişkisi Konusunda Bilgi ve 
İnanışlar"olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. 

Araştırmaya katılan erkek ve kadınların vücut ağırlığı (kg) ve boy 
uzunluğu (cm) ölçümleri de alınmış; Beden kitle indeksi değerleri 

56 



(BKİ) hesaplanmıştır (kg/m2). Beden Kitle İndeksi "<18.5 zayıf', 
"18.5-24.9 arası normal", "25.0-29.9 arası fazla  kilolu", "30-39.9 arası 
şişman" olarak değerlendirilmiştir (Seidell 2000). 

3.2.2 Anket formunun  uygulanması 

Araştırma verileri gerekli izinler alındıktan sonra 1 Ağustos 2004-1 
Kasım 2004 tarihleri arasında araştırmacı tarafından  toplanmıştır. 
Anket formunun  her bireye uygulanması ortalama 20 dakika 
sürmüştür. 

3.3 Verilerin Değerlendirilmesi 

Araştırma sonucunda elde edilen bilgiler SPSS (Statistical Package for 
the Social Science) 11.5 paket yazılımından yararlanılarak 
değerlendirilmiştir. Her soruya ilişkin mutlak ve yüzde değerler 
gösteren çizelgeler hazırlanmış; nicel verilerin aritmetik ortalamaları 
alınmıştır (X + Sx). Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde khi-
kare (X2) analizi kullanılmıştır. 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

Bu bölümde, araştırma kapsamına alınan erkek ve kadınlar hakkında 
"genel bilgiler" ve "erkek ve kadınların kanser ve diyet ilişkisi 
hakkında bilgi ve inanışları" ile ilgili sorulara ilişkin bulgular 
açıklanmış ve tartışmaları yapılmıştır. 

4.1 Erkek ve Kadınlar Hakkında Genel Bilgiler 

Erkek ve kadınların yaşları, öğrenim durumları, medeni durumları, 
ailelerindeki birey sayısı, basında beslenme ile ilgili haberleri takip 
etme durumları, beslenme konusunda herhangi bir eğitim alıp 
almadıkları, sağlık durumları, sigara ve alkol kullanma durumları, 
egzersiz yapma durumları, beden kitle indeksleri, kendi vücut 
ağırlıklarını nasıl değerlendirdikleri, ailelerinde kanser hastası olup 
olmadığı ile ilgili bilgiler bu bölümde verilmiştir. 

4.1.1 Erkek ve kadınların yaşları 

Araştırma kapsamına alınan erkek ve kadınların yaş gruplarına göre 
dağılımları çizelge 4.1 'de verilmiştir. 

Çizelge 4.1 Erkek ve kadınların yaşları 

Cinsiyet 
Yaş (yıl) 

Er tek Kadın Toplam Cinsiyet 
Yaş (yıl) Sayı % Sayı % Sayı % 
25-30 22 14.7 33 22.0 55 18.3 
31-39 53 35.3 82 54.7 135 45.0 
40-49 53 35.3 26 17.3 79 26.4 
50 yaş ve üstü 22 14.7 9 6.0 31 10.3 
Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

Çizelge 4.1'den katılımcıların % 45.0'inin 31-39 yaş grubunda, % 
26.4'ünün 40-49 yaş grubunda, % 18.3'ünün 25-30 yaş grubunda, % 
10.3'ünün ise 50 yaş ve üzerinde olduğu görülmektedir. Ayrıca 
kadınların % 54.7'sinin, erkeklerin % 35.3'ünün 31-39 yaş grubunda 
olduğu görülmektedir. Yine erkeklerin % 35.3'ü 40-49 yaş grubunda, 
kadınların % 22.0'si 25-30 yaş grubundadır. Araştırmaya katılan 
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yetişkinler ortalama 37.88 + 0.43 yaşındadırlar. Erkeklerin ortalama 
yaşı 39.70 + 0.64, kadınların ortalama yaşı ise 36.07 + 0.55 yıldır. 

4.1.2 Erkek ve kadınların öğrenim durumları 

Erkek ve kadınların öğrenim durumları çizelge 4.2'de verilmiştir. 

Çizelge 4.2 Erkek ve kadınların öğrenim durumları 

Cinsiyet 
Öğrenim Durumu 

Erkek Kadın Top am Cinsiyet 
Öğrenim Durumu Sayı % Sayı % Sayı % 
Yüksek okul/ üniversite 116 77.4 114 76.0 230 76.7 
Yüksek lisans 29 19.3 31 20.7 60 20.0 
Doktora 5 3.3 5 3.3 10 3.3 
Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

X2=0.08 sd=2 p>0.05 

Çizelge 4.2'den araştırma kapsamına alınan bireyler öğrenim 
durumuna göre irdelendiğinde; büyük bir bölümünün (% 76.7) yüksek 
okul mezunu, % 20.0'sinin yüksek lisans ve % 3.3'ünün doktora 
yapmış oldukları görülmektedir. Çizelge cinsiyete göre 
değerlendirildiğinde; erkeklerin % 77.4'ünün, kadınların ise 
% 76.0'sının yüksek okul/üniversite mezunu oldukları belirlenmiştir. 
Yüksek lisans ve doktora yapmış olan kadınların oranı (% 24.0), 
erkeklerden (% 22.6) biraz daha yüksektir. Kadın ve erkek memurları 
ile öğrenim durumları arasındaki farklılıklar  istatistiksel açıdan önemli 
değildir (p>0.05). 

4.1.3 Erkek ve kadınların medeni durumları 

Araştırmaya katılan erkek ve kadınların medeni durumlarına göre 
dağılımları Çizelge 4.3'te gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.3 Erkek ve kadınların medeni durumları 

Cinsiyet 
Medeni Durum 

Erkek Kad ın Toplam Cinsiyet 
Medeni Durum Sayı % Sayı % Sayı % 
Evli 109 72.7 87 58.0 196 65.3 
Bekar 41 27.3 63 42.0 104 34.7 
Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

%2-7.12 sd=l p<0.01 

Erkeklerin % 72.7'si evli, % 27.3'ü bekar; kadınların % 58.0'i evli, 
% 42.0'si bekardır. Kadınların yaşlarının daha küçük olması bu 
durumu etkilemiş olabilir. Medeni durumun cinsiyete göre değişme 
durumunun istatistiksel olarak önemli olduğu belirlenmiştir (p<0.01). 

4.1.4 Erkek ve kadınların ailelerindeki birey sayısı 

Araştırma kapsamına alınan erkek ve kadınların ailelerindeki birey 
sayısı Çizelge 4.4'te verilmiştir. 

Çizelge 4.4 Erkek ve kadınların ailelerindeki birey sayısı 

Cinsiyet 
Ailedeki Birey 
Sayısı 

Erkek Kadın Toplam Cinsiyet 
Ailedeki Birey 
Sayısı Sayı % Sayı % Sayı % 
3 ve daha az 81 54.0 98 65.3 179 59.7 
4 ve üzeri 69 46.0 52 34.7 121 40.3 
Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

5C2=4.00 sd=l p<0.05 

Çizelge 4.4 genel toplama göre incelendiği zaman araştırmaya 
katılanların, % 59.7'sinin ailelerinde üç ve daha az, % 40.3'ünün 
ailelerinde ise dört ve daha fazla  kişi olduğu görülmektedir. Erkeklerin 
% 54.0'ünün, kadınların % 65.3'ünün ailelerinde 3 ve daha az kişi 
yaşamaktadır. Ailelerinde dört ve daha fazla  kişi yaşayan erkeklerin 
oranı % 46.0, kadınların oranı ise % 34.7'dir. Yapılan khi kare analizi 
sonucunda araştırmaya katılanların cinsiyetlerine göre ailelerindeki 
birey sayısı dağılımları arasındaki farklılıkların  önemli olduğu 
belirlenmiştir (p<0.05). Araştırmaya katılanların ailelerindeki ortalama 
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birey sayısı 3.31± 0.79 olup, erkeklerde 3.33 ±0.111, kadınlarda 
3.30+0.113 kişidir. 

4.1.5 Erkek ve kadınların yazılı ve görsel basında çıkan beslenme 
ile ilgili haberleri takip etme durumları 

Bireyin ve toplumun bilinçlendirilmesinde hiç bir buluş, haberleşme 
konusundaki teknolojik gelişmeler kadar etkili değildir. Temel eğitim 
düzeyi düşük toplumlarda, gazete, kitap, dergi dışında radyo ve 
televizyonun halk bilgilendirmedeki rolü daha fazladır.  Görme, 
insanda duymadan daha çok etki bıraktığı için televizyonun görüntüsel 
niteliği bu konuda daha da etkilidir (Arslan vd. 1987). 

Çizelge 4.5 'te araştırmaya katılan bireylerin cinsiyetleri ile yazılı ve 
görsel basında çıkan beslenme ile ilgili haberleri takip etme durumları 
görülmektedir. 

Çizelge 4.5 Erkek ve kadınların yazılı ve görsel basında çıkan 
beslenme ile ilgili haberleri takip etme durumları 

Cinsiyet 
Beslenme 
ile ilgili haberleri 

Erkek Kadın Toplam Cinsiyet 
Beslenme 
ile ilgili haberleri Sayı % Sayı % Sayı % 
Takip eder 52 34.7 79 52.7 131 43.7 
Takip etmez 25 16.7 6 4.0 21 10.3 
Bazen takip eder 73 48.6 65 43.3 138 46.0 
Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

X2=17.67 sd=2 p<0.01 

Çizelge 4.5'ten de görüldüğü gibi genel örneklemde yazılı ve görsel 
basında çıkan beslenme ile ilgili haberleri sürekli takip edenlerin oranı 
% 43.7, bazen takip ettiğini söyleyenlerin oranı % 46.0'dır. Görüldüğü 
gibi beslenme ile ilgili haberleri takip edenlerin oranı yüksektir. 
Sevenay (1996)'ın yaptığı çalışmada, eğitim düzeyi yükseldikçe 
beslenme konusunda kitle iletişim araçlarını izleyenlerin oranının 
arttığı belirlenmiştir. 

Erkeklerin % 34.7'sinin, kadınların % 52.6'sının yazılı ve görsel 
basında beslenme ile ilgili haberleri takip ettiği, erkeklerin % 
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48.6'sınm ve kadınların % 43.3'ünün yazılı ve görsel basında çıkan 
beslenme ile ilgili haberleri bazen takip ettiği belirlenmiştir. Yapılan 
khi kare analizi sonucunda erkek ve kadınlar arasında yazılı ve görsel 
basında çıkan beslenme ile ilgili haberleri takip etme durumunun 
cinsiyete bağlı olarak değiştiği belirlenmiştir (p<0.01). 

Yazılı ve görsel basında çıkan beslenme ile ilgili haberleri takip 
ettiklerini belirten bireylerin, hangi kaynaklardan takip ettikleri 
Çizelge 4.6'da olduğu gibidir. 

Çizelge 4.6 Erkek ve kadınların basında beslenme ile ilgili haberleri 
takip ettikleri kaynaklar 

Cinsiyet 
Haber 
Kaynakları 

Erkek Kadın Toplam Cinsiyet 
Haber 
Kaynakları Sayı % Sayı % Sayı % 
Tv-radyo 80 64.0 92 63.9 172 63.9 
Magazin 1 0.8 3 2.1 4 1.5 
Gazete 40 32.0 40 27.8 80 29.8 
Kitap - - 2 1.4 2 0.7 
Bilimsel dergi 2 1.6 2 1.4 4 1.5 
Internet 2 1.6 5 3.4 7 2.6 
Toplam 125 100.0 144 100.0 269 100.0 

Beslenme ile ilgili haberlerin en çok izlendiği kaynaklar sırasıyla; 
televizyon ve radyo (% 63.9), gazete (% 29.8), internet (% 2.6), 
bilimsel dergi (% 1.5) ve magazin dergisi (% 1.5)'dir. 

Çizelge cinsiyete göre değerlendirildiği zaman televizyon ve radyodan 
haberleri takip eden erkek (% 64.0) ve kadınların (% 63.9) oram 
hemen hemen eşittir. Gazeteden beslenme ile ilgili haberleri takip eden 
erkeklerin oranı (% 32.0) kadınlardan (% 27.8) yüksektir. Kadınların 
magazin dergisi, kitap ve internetten (% 2.1, % 1.4, % 3.4) beslenme 
ile ilgili haberleri takip etme oranı erkeklerden (% 0.8, % 0.0, % 1.6) 
yüksektir. 

Hasipek ve Örmeci (1988), Ankara'da çalışan evli kadınların 
% 40.0'ının radyo ve televizyondan, % 36.67'sinin gazete ve 
dergilerden beslenme ile ilgili haberleri izlediklerini saptamışlardır. 
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Sabbağ (2003) ve Birsen (2004)'in Ankara'da yaptıkları çalışmalarda 
da beslenme ile ilgili haberlerin en çok takip edildiği kaynakların 
televizyon, gazete olduğu belirlenmiştir. 

4.1.6 Erkek ve kadınların herhangi bir yerden beslenme ile ilgili 
eğitim alma durumları 

Araştırma kapsamına alınan bireylerin herhangi bir yerden beslenme 
ile ilgili eğitim alıp almadıklarını gösteren veriler Çizelge 4.7'de 
görülmektedir. 

Çizelge 4.7 Erkek ve kadınların herhangi bir yerden beslenme ile ilgili 
eğitim alma durumları 

Cinsiyet 
Eğitim 

Er tek Kadın Toplam Cinsiyet 
Eğitim Sayı % Sayı % Sayı % 
Aldı 5 3.3 6 4.0 11 3.7 
Almadı 145 96.7 144 96.0 289 96.3 
Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

X2K).94 sd=l p>0.05 

Araştırma kapsamına alınanların % 96.3'ü beslenme ile ilgili olarak 
herhangi bir yerden eğitim almadıklarını belirtmişlerdir. Erkeklerde bu 
oran % 96.7, kadınlarda % 96.0 olup, genel örneklemle benzerdir. 
Beslenme konusunda bilgi alınan yerler soruşturulduğunda, üç erkek, 
dört kadın üniversite eğitiminden, bir erkek, bir kadın lise eğitiminden, 
bir erkek bir kadın da okuyarak bilgi edindiklerini söylemişlerdir. 

4.1.7 Erkek ve kadınların sağlık durumları 

Araştırmaya katılan kadın ve erkeklerin kendi beyanlarına göre 
herhangi bir sağlık sorunu olma durumu Çizelge 4.8'de görülmektedir. 

Çizelge 4.8 Erkek ve kadınların sağlık durumları 

Cinsiyet 
Sağlık sorunu 

Erkek Kadın To plam Cinsiyet 
Sağlık sorunu Sayı % Sayı % Sayı % 
Var 50 33.3 50 33.3 100 33.3 
Yok 100 66.7 100 66.7 200 66.7 
Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 
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Çizelgeden de izlenebileceği gibi genel örneklemde, erkeklerde ve 
kadınlarda sağlık sorunu olduğunu belirtenlerin oranı % 33.3'dür. 

Sağlık sorunu olan bireylerin hangi sorunlarının olduğu Çizelge 4.9'da 
verilmiştir. 

Çizelge 4.9 Erkek ve kadınların sağlık sorunları 

Cinsiyet 
Sağlık Sorunları 

Er tek Kadın Toplam Cinsiyet 
Sağlık Sorunları Sayı % Sayı % Sayı % 
Yüksek tansiyon 11 22.0 8 16.0 19 19.0 
Kalp damar hastalığı 6 12.0 3 6.0 9 9.0 
Şeker hastalığı 1 2.0 - - 1 1.0 
Sindirim sistemi 
hastalığı 14 28.0 5 10.0 19 19.0 

Kemik eklem 
hastalığı 1 2.0 5 10.0 6 6.0 

Guatr 2 4.0 12 24.0 14 14.0 
Anemi 1 2.0 6 12.0 7 7.0 
Diğer * 14 28.0 11 22.0 25 25.0 
Toplam 50 100.0 50 100.0 100 100.0 
* Nörolojik hastalıklar, infeksiyon  hastalıkları, kanser, allerji, böbrekte taş. 

Sağlık sorunları olduğunu belirten erkeklerde sindirim sistemi 
sorunları (% 28.0), kadınlarda guatr (% 24.0) olanların oram en 
yüksektir. Bunu her iki cinsiyette de yüksek tansiyon izlemektedir 
(erkek % 22.0, kadın % 16.0). 

4.1.8 Erkek ve kadınların sigara içme ve alkol kullanma durumları 

Sağlık için vazgeçilmez temel koşul yeterli ve dengeli beslenmedir. 
Sindirim, solunum, boşaltım gibi sistemlerin sağlıklı bir şekilde 
çalışması da yeterli ve dengeli beslenmenin vazgeçilmez koşuludur. 
Sigara, içerdiği zararlı maddeler nedeni ile vücut sistemleri üzerinde 
zararlı etkiye sahiptir. Bu zararlı maddelerden biri olan nikotinin beyin 
ve sinir sistemi üzerine baskılayıcı, uyuşturucu etkisi vardır, kan 
basıncını yükseltir, kanın damar içinde dolaşımını bozar, organların 
yeterli kan alımını engeller (Kutluay Merdol 2002). 
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Katılımcıların sigara içme durumları Çizelge 4.10'da verilmiştir. 

Çizelge 4.10 Erkek ve kadınların sigara içme durumları 

Cinsiyet 
Sigara içme 
Durumu 

Erkek Kadın Toplam Cinsiyet 
Sigara içme 
Durumu Sayı % Sayı % Sayı % 

Hiç içmedi 49 32.7 55 36.7 104 34.7 
Bıraktı 30 20.0 19 12.6 49 16.3 
Arada sırada içer 22 14.6 21 14.0 43 14.3 
Sürekli içer 49 32.7 55 36.7 104 34.7 
Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 
X2=3.19 sd=3 p>0.05 

Araştırma kapsamına alınanların % 34.7'si sürekli, % 14.3'ü arada 
sırada sigara içmektedir. Genel kapsamda sigara içmeyenlerin oranı 
% 34.7 ve bırakmış olanların oranı ise % 16.3'dür. 

Sigara, kalp üzerindeki çeşitli olumsuz etkilerinin yanısıra, çeşitli 
kanser türlerinin (nefes  borusu, baş, boyun, akciğer, yutak, ağız, mide 
vb) de risk faktörüdür  (İliçin vd 1996, Kavas 2003, Baysal ve Criss 
2004). Sigara dumanında 40'dan fazla  kanserojen madde 
bulunmaktadır (Torpy 2004). Batılı ülkelerde kanser gelişiminde en 
önemli faktör  olan gelişmekte olan ülkelerdeki rolü de giderek artan 
sigara, tüm kanser ölümlerinin üçte birinden sorumludur (La Vecchia 
et al. 2003). 

Glanz et al. (2003), Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli etnik 
gruplarda kanser insidansı ile ilgili olarak yaptıkları bir araştırmada 
1992 yılından beri kanser insidans oranlarının azalmakta olduğunu, 
fakat  mortalite oranında bir azalma olmadığını görmüşlerdir. Kanser 
insidansının sigara içmeyle doğru orantılı olarak artmakta olduğu 
saptanmıştır. 

Ralston et al. (2003)'un 472 kadın üzerinde rahim kanseri bilgisi 
konusunda yaptıkları çalışmada kadınların % 67.0'si sigara içmenin 
rahim kanseri riskini arttırabileceğini bildiklerini belirtmiştir. 
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Türkiye'de erkeklerin % 40.5'i, kadınların da % 10.0-15.0'i sigara 
içmektedir. Dünyada, çocuklar arasında sigara içme oranı en yüksek 
ülke Türkiye'dir (Baysal ve Criss 2004). 

Ma and Fisher (2003), 1374 Asya kökenli Amerikalı üzerinde 
yaptıkları araştırmada; sigara içmenin mesane, pankreas, rahim ve 
böbrek kanser riskini arttırabildiği hakkındaki bilgi oranının çok düşük 
olduğunu gözlemişlerdir. 

Kırkdök vd. (2004) yaptıkları bir çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Demir Yolları Ankara Hastanesinde çalışan hekim dışı 91 kadın 
sağlık personelinin meme kanseri hakkındaki bilgi ve davranışlarını 
saptamışlardır. Araştırma kapsamına alınanların % 89.8'i sigara 
kullanmayı risk faktörü  olarak belirtmişlerdir. 

Bir günde içilen sigara sayısı ve kullanım süresi ile akciğer kanseri 
gelişimi arasında belirgin bir doz-yanıt ilişkisi mevcuttur. Otuz yıl ve 
daha uzun süre ile günde bir paket sigara içenlerde, sigara 
kullanmayanlara göre 20 misli risk artışı söz konusudur. Bu risk 
sigaraya 20 yaşın altında başlandığı zaman daha da artmaktadır (İliçin 
vd. 1996). 

Sürekli sigara içenlerin günde kaç adet sigara içtiklerine ilişkin veriler 
Çizelge 4.11 'de verilmiştir. 

Çizelge 4.11 Sürekli sigara içen erkek ve kadınların günlük içtikleri 
sigara sayısı 

Cinsiyet 
Sigara sayısı (adet) 

Er tek Kadın Toplam Cinsiyet 
Sigara sayısı (adet) Sayı % Sayı % Sayı % 
20'den az 23 48.0 32 57.4 55 52.9 
20 ve üzeri 26 52.0 23 42.6 49 47.1 
Toplam 49 100.0 55 100.0 104 100.0 
X2-0.92 sd=l p>0.05 

Çizelge 4.11'den de görüldüğü gibi sürekli sigara içenlerin % 52.9'u 
günde 20 adetten az ve % 47.1'i günde 20 adetten fazla  sigara 
içmektedirler. Çizelge cinsiyete göre irdelendiğinde, günde 20'den az 
sigara içenlerin oranı erkeklerde % 48.0, kadınlarda % 57.4'tür. 
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Erkeklerde günde 20'den fazla  sigara içme oranı % 52.0, kadınlarda 
ise % 42.6'dır. 

Araştırmaya katılanların cinsiyetlerine göre günlük içilen sigara sayısı 
arasındaki farklılık  önemli bulunmamıştır (p>0.05). 

Lissowska et al. (2003), Polonya'da oral kavite ve farinks  kanserli 
23-80 yaşlarında 122 hasta ve 124 kişilik kontrol grubu üzerinde 
yaptıkları çalışmada; günde 15 adetten fazla  sigara içmenin ve günde 
7 kadehten fazla  içki içmenin 14 kat daha fazla  kanser riskini 
artırdığını saptamışlardır. 

Alkolün sağlık üzerinde pekçok olumsuz etkisi vardır. Yüksek 
miktarda alınan alkol sindirim enzimlerinin yapısının bozulmasına, 
midenin boşalma hızının yavaşlamasına ve sindirimin güçleşmesine 
neden olur (Baysal 2002). 

Araştırma kapsamına alınan bireylerin alkol kullanma durumları 
Çizelge 4.12.'te verilmiştir. 

Çizelge 4.12 Erkek ve kadınların alkol kullanma durumları 

Cinsiyet 
Alkol kullanma 
Durumu 

Erkek Kadın Toplam Cinsiyet 
Alkol kullanma 
Durumu % Sayı % Sayı % Sayı 
Hiç içmedi 46 30.7 60 40.0 106 35.3 
Bıraktı 19 12.7 7 4.7 26 8.7 
Arada sırada içer 63 42.0 72 48.0 135 45.0 
Sık sık/sürekli içer 22 14.6 11 7.3 31 11.0 
Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 
X2=12.60 sd=4 p<0.05 

Çizelge 4.12'ye genel olarak bakıldığında, araştırma kapsamına 
alınanların % 35.3'ü hiç alkol kullanmadıklarını, % 11.0'i sık sık 
içtiklerini, % 45.0'i ara sıra içtiklerini, % 8.7'si de alkol kullanmayı 
bırakmış olduklarını belirtmişlerdir. 

Çizelge cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin % 30.7'sinin, 
kadınların % 40.0'ının hiç içmedikleri, erkeklerin %12.7'sinin, 
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Çizelge 4.14 Erkek ve kadınların egzersiz yapma durumları 

Cinsiyet 
Egzersiz 

Erkek Kadın Toplam Cinsiyet 
Egzersiz Sayı % Sayı % Sayı % 
Yapan 79 52.7 67 44.7 146 48.7 
Yapmayan 71 47.3 83 55.3 154 51.3 
Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

X2=1.92 sd=l p>0.05 

Genel örneklemde egzersiz yapanların oranı % 48.7 ve egzersiz 
yapmayanların oranı % 51.3'dür. Çizelge cinsiyete göre 
değerlendirildiğinde, erkeklerin % 52.7'si kadınların % 44.7'si 
egzersiz yapmaktadır. 

Araştırmaya katılanların cinsiyetleri ile egzersiz yapma durumları 
arasındaki ilişki istatiksel açıdan önemli değildir (p>0.05). 

Yurttagül (1995) 338 hafif  şişman ve 141 şişman yetişkin kadın 
üzerinde yaptığı çalışmada; şişman kadınların daha çok sağlık için, 
hafif  şişmanların ise estetik için zayıflamak  istediklerini belirlemiştir. 
Hafif  şişmanlarda zayıflama  yöntemi olarak fiziksel  aktiviteyi 
arttıranların oram, şişmanlarda ise diyet uygulayanların oranı daha 
yüksek bulunmuştur. 

Lee (2003), fiziksel  olarak aktif  yaşayan erkek ve kadınlarda kolon 
kanseri riski oranının % 30.0-40.0 düştüğünü; fiziksel  aktivitesi 
olmayan kadınlara göre spor yapan kadınlarda meme kanseri riskinin 
% 20-30, spor yapan erkeklerde prostat kanser riskinin % 40.0-70.0 
oranında azaldığını saptamıştır. Çeşitli kanser türleri riskini azaltmak 
için düzenli ve orta ile yüksek şiddette fiziksel  aktivite yapılması 
gerektiği gösterilmiştir. 

4.1.10 Erkek ve kadınların vücut ağırlıkları (BKİ'ne göre) 

Beden kitle indeksi (BKİ) yetişkinlerde, vücudun boy-ağırlık dengesi, 
zayıflık,  yetersiz beslenme ve obeziteyi sınıflama  için bir ölçüt olarak 
kullanılmaktadır. Beden kitle indeksi ağırlık ile boy arasındaki ilişkiyi 
gösterir (Yolsal vd. 1998). 

70 



Birsen (2004), Ankara'da yaptığı çalışmada, yetişkin erkeklerin 
% 58.0'inin hafif  şişman-şişman, yetişkin kadınların % 17.0'sinin hafif 
şişman-şişman, kadınların % 7.0'sinin ise zayıf  olduklarını 
belirlemiştir. 

Araştırmaya katılanların beden kitle indeksine göre vücut ağırlıkları 
Çizelge 4.15'de olduğu gibidir. 

Çizelge 4.15 Erkek ve kadınların vücut ağırlıkları (BKİ) 

Cinsiyet 
Vücut ağırlığı 

Er kek Kadın Toplam Cinsiyet 
Vücut ağırlığı Sayı % Sayı % Sayı % 
Zayıf - - 9 6.0 9 3.0 
Normal 66 44.0 101 67.3 167 55.7 
Fazla kilolu 68 45.3 34 22.7 102 34.0 
Şişman 16 10.7 6 4.0 22 7.3 
Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

x2=32.214 sd=3 p<0.01 

Çizelgede de görüldüğü gibi BKİ'ne göre normal vücut ağırlığına 
sahip kadınların oranı % 67.3, erkeklerin oranı % 44.0'tür. Erkeklerin 
% 45.3'ü, kadınların % 22.7'si fazla  kilolu, erkeklerin % 10.7'si, 
kadınların % 40.0'ı şişmandır. BKİ'ne göre kadınların % 6.0'sı 
zayıftır.  Vücut ağırlığının BKİ'ne göre değerlendirme durumunun 
cinsiyete göre değiştiği ve bunun istatistiksel olarak önemli olduğu 
belirlenmiştir (p<0.01). 

Ortalama beden kitle indeksi erkeklerde 25.58 ± 0.261 kg/m2, 
kadınlarda 23.07 ±0.298 kg/m2'dir. 

Çizelge 4.16'da araştırma kapsamına alman bireylerin kendi vücut 
ağırlıklarını değerlendirme durumları verilmiştir. 
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Çizelge 4.16 Erkek ve kadınların kendi vücut ağırlıklarını 
değerlendirme durumları 

Cinsiyet Er tek Kadın Toplam 
Vücut ağırlığı Sayı % Sayı % Sayı % 
Şişman 49 32.6 48 32.0 97 32.3 
Normal 97 64.7 95 63.3 192 64.0 
Zayıf 4 2.7 7 4.7 11 3.7 
Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

X2=0.85 sd=2 p>0.05 

Çizelge 4.16 incelendiğinde araştırmaya katılanların % 32.3'ünün 
kendilerini şişman, % 64.0'ünün normal, % 3.7'sinin zayıf  olarak 
değerlendirdikleri görülmektedir. Çizelge cinsiyete göre ele 
alındığında, araştırmaya katılan erkeklerin % 32.6'sı kendilerini 
şişman, % 64.7'si normal ağırlıkta, % 2.7'si zayıf;  kadınların % 32.0'si 
kendilerini şişman, % 63.3'ü normal ağırlıkta ve % 4.7'si zayıf  olarak 
değerlendirmektedir. 

Memurların cinsiyete göre kendi vücut ağırlıklarını değerlendirme 
durumları arasındaki farklılıklar  istatistiksel açıdan önemli değildir 
(p>0.05). 

Araştırmaya katılanların vücut ağırlıklarını değerlendirme durumlarına 
göre Beden Kitle İndeks değerleri Çizelge 4.17'de verilmiştir. 

Çizelge 4.17 Erkek ve kadınların vücut ağırlıklarını değerlendirme 
durumlarına göre BKİ değerleri 

Değerlendirme 
BKİ 

Şişman Normal Zayıf Toplam Değerlendirme 
BKİ Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 
Zayıf - - 6 3.1 3 27.3 9 3.0 
Normal 21 21.6 138 71.9 8 72.7 167 55.7 
Fazla kilolu 56 57.7 46 24.0 - - 102 34.0 
Şişman 20 20.7 2 1.0 - - 22 7.4 
Toplam 97 100.0 192 100.0 11 100.0 300 100.0 

Çizelgeden de görüldüğü gibi vücut ağırlıklarını şişman olarak 
değerlendirilenlerin % 21.6'sının beden kitle indeksine göre vücut 
ağırlıkları normal sınırlarda, % 57.7'si fazla  kilolu, % 20.7'si 
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şişmandır. Vücut ağırlıklarının normal olduğunu söyleyenlerin 
% 71.9'unun vücut ağırlıkları beden kitle indeksi değerine göre de 
normal standartlardadır. Vücut ağırlıklarını normal olarak 
değerlendirenlerin % 24.0'ü BKİ'ne göre fazla  kilolu, % 1.0'i şişman, 
% 3.1'i ise zayıftır. 

4.1.11 Erkek ve kadınların ailelerinde kanser hastası bulunma 
durumu 

Araştırmaya katılan bireylere "Ailenizde kanser hastası var mı veya 
var mıydı?" diye sorulmuş, verdikleri cevaplar Çizelge 4.18'de 
gösterilmiştir 

Çizelge 4.18 Erkek ve kadınların ailelerinde kanser hastası bulunma 
durumu 

Cinsiyet 
Kanser Hastası 

Er tek Kadın Toplam Cinsiyet 
Kanser Hastası Sayı % Sayı % Sayı % 
Var 15 10.0 12 8.0 27 9.0 
Vardı 32 21.3 36 24.0 68 12.7 
Yok 103 68.7 102 68.0 295 68.3 
Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

Çizelgede de görüldüğü gibi erkeklerin % 10.0'u kadınların % 8.0'i 
araştırmanın yapıldığı dönemde; erkeklerin % 21.3'ü, kadınların ise 
% 24.0'ü daha önceden ailelerinde kanser hastası olduğunu 
belirtmişlerdir. 

Ailelerdeki kanser hastalıklarının türleri Çizelge 4.19'da olduğu 
gibidir. 

73 



Çizelge 4.19 Erkek ve kadınların ailelerinde şu anda veya daha önce 
bulunan kanser türleri 

Zaman 
Kanser türleri 

Geçmişte Şu anda Zaman 
Kanser türleri Sayı % Sayı % 
Prostat 5 20.6 2 7.4 
Böbrek 1 1.5 2 7.4 
Meme 14 20.6 7 26.0 
Bağırsak 4 5.9 5 18.5 
Mide 9 13.2 4 14.8 
Pankreas 4 5.9 1 3.7 
Akciğer 15 22.1 2 7.4 
Mesane 4 5.9 3 11.1 
Kan - - 1 3.7 
Gırtlak 4 5.9 - -

Rahim 3 4.4 - -

Cilt 1 1.5 - -

Tükürük bezi 1 1.5 - -

ilik 1 1.5 - -

Karaciğer 2 2.9 - -

Toplam 68 100.0 27 100.0 

Çizelgeden de görüldüğü gibi bireylerin ailelerinde geçmişte en fazla 
akciğer (% 22.1), meme (% 20.6) ve prostat (% 20.6) kanserleri olduğu 
belirtilmiştir. Katılımcıların ailelerinde araştırmanın yapıldığı sırada en 
fazla  meme (% 26.0), bağırsak (% 18.5) ve mide (% 14.8) kanserleri 
olduğu belirlenmiştir. 

Meme kanserinin bilinen risk faktörlerinden  biri de pozitif  aile 
hikayesidir. Bir araştırmada deney grubundaki hastaların 10'unun 
(% 20.0) ailesinde meme kanserli bir akrabasının bulunduğu, ailesinde 
meme kanser hikayesi olanların % 10.0'unun I. dereceden, 
% 90.0'ının ise II. dereceden bir akrabasının meme kanserli olduğu 
saptanmıştır (Gökgöz 1998). 

4.2 Kanser ve Diyet İlişkisi Hakkında Bilgi ve İnanışlar 

Bu bölümde; erkek ve kadınların kanser riskini azaltmak için yardımcı 
olabilecek görüşleri, besinlerin posa, kolesterol, yağ içeriği, yağ 
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doymuşluk durumu, hangi peynirin daha az yağ içerdiği, kanser riskini 
azaltmak için tercih edilmesi gereken yağ, günlük tüketilmesi gereken 
sebze-meyve miktarı, kanserden koruyucu vitamin ve mineraller, 
kanseri önlemek için bazı besinlerin/besin öğelerinin diyetteki 
miktarlarının ne olması gerektiği, hazırlama-pişirme-saklama 
yöntemleri, kanser riskini artırdığı/azalttığı düşünülen besin ve 
yemekler yer almıştır. 

4.2.1 Erkek ve kadınların kanser çeşitleri riskini azaltmak için 
yardımcı olabilecek durumlara ilişkin görüşleri 

Gerek insanlar üzerinde yapılan epidemiyolojik araştırmalar ve 
kontrollü çalışmalar, gerekse hayvanlar üzerinde yapılan laboratuvar 
deneyleri ve doku testleri, beslenme ile çeşitli kronik hastalıklar 
arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılmasını sağlamıştır (Kocaoğlu 1997). 
Aterosklerozis, diabetes mellitus, bazı kanser türleri gibi çeşitli kronik 
hastalıkların etiyoloj isinde diyetin önemli bir rol oynadığı 
düşünülmektedir. Bu hastalıkların nedeni olarak enerji yoğunluğu fazla 
olan ve rafine  edilmiş yiyeceklerin aşırı, kompleks karbonhidratların 
ve diyet posasının yetersiz tüketimi gösterilmektedir (Turrel 1997). 

Araştırma kapsamına alınan bireylerin "Bir kişi çeşitli kanserlerin 
riskini azaltmak istiyorsa hangisi/hangileri yardımcı olabilir?" 
sorusuna verdikleri cevaplar Çizelge 4.20'de gösterilmiştir. 

Çizelge 4.20 Erkek ve kadınların kanser riskini azaltmak için yardımcı 
olabilecek durumlara ilişkin görüşleri 

Cinsiyet 
Görüş 

Er tek Kadın Toplam Cinsiyet 
Görüş Sayı % Sayı % Sayı % 
Daha çok posa tüketmek 41 27.3 61 40.7 102 34.0 
Daha az yağ tüketmek 52 34.7 59 39.3 111 37.0 
Daha çok meyve-sebze 
tüketmek 121 80.7 132 88.0 253 84.3 

Diğer yiyecekler ve besin 
öğeleri 1 0.7 5 3.3 6 2.0 

Hiçbiri 2 1.3 9 6.0 11 3.7 
Bilmiyor 20 13.3 9 6.0 29 9.7 
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Genel örneklemde katılımcıların % 34.0'ü daha çok posa tüketmenin, 
% 37.0'si daha az yağ tüketmenin, % 84.3'ü daha çok meyve- sebze 
tüketmenin, % 2.0'si diğer yiyecekler ve besin öğelerini tüketmenin 
kanser çeşitleri riskini azaltabileceğini düşünmüştür. Araştırmaya 
katılanların % 9.7'si bilmiyorum derken, % 3.7'si hiçbiri yanıtını 
vermiştir. 

Araştırmaya katılan 150 erkeğin % 27.3'ü daha fazla  posa tüketmenin, 
% 34.7'si daha az yağ tüketmenin, % 80.7'si daha çok meyve-sebze 
tüketmenin, % 0.7'si diğer yiyecek ve besin öğelerini tüketmenin 
kanser riskini azalttığını söylemiştir. Kadınların ise % 40.7'si daha çok 
posa, % 39.3'ü daha az yağ, % 88.0'i daha çok meyve sebze, % 3.3'ü 
diğer yiyecek ve besin öğelerini tüketmenin kanser çeşitleri riskini 
azaltabileceğini belirtmişlerdir. 

Diyet posası, ince bağırsakta sindirilemeyen, buna karşılık kaim 
bağırsakta fermente  olan, sağlık için gerekli bir grup gıda bileşenidir. 
Diyet posası bileşikleri gastrointestinal sistemin normal fonksiyonunun 
devamını sağlaması, bağırsak ve fekal  hacmini artırarak bağırsaktaki 
besinlerin geçiş süresini kısaltması ve kabızlığı önlemesi nedeniyle 
oldukça önem taşımaktadır. Böylece karsinogenezisi önlemede rol 
oynar. Diyet posasının en iyi kaynakları; taze sebze ve meyve, kepekli 
ekmek, kurubaklagillerdir (Burdurlu ve Karadeniz 2003). 

Kepekli tahıl ürünleri, kurubaklagil, taze sebze ve meyvelerin fazla 
tüketilmesi, lif  alımım artırıp bağırsakların düzenli çalışmasını 
sağlayarak kolorektal kanser riskini üçte bir oranında azaltır (Temple 
and Balay-Karperien 2002). 

Deney hayvanları ve insanlar üzerindeki araştırmalar, yağın kanser 
riskini artırdığını göstermektedir. Her türlü yağ, özellikle meme, 
prostat, testis, rahim yumurtalık ve kolorektal kanserlerinin oluşum 
riskini artırmaktadır. Bu nedenle yağın az tüketilmesi kanser riskini 
azaltıcı bir etmendir (Byers et al. 2002). Çoklu doymamış yağ 
asitlerinden zengin sıvı yağlar kolay okside olur. Oksidasyon sonucu 
oluşan öğeler DNA'nın bozulmasına ve bağışıklık hücrelerinin 
yıpranmasına yol açarak kanser riskini artırır (Baysal ve Criss 2004). 
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Hayvansal yağlardan zengin diyetle beslenenlerde meme kanserinin sık 
görüldüğü öne sürülmüştür (Koçak 2003). Diyette yüksek oranda 
kolesterol alımı meme ve kolon kanseri riskini artırmaktadır. Çeşitli 
çalışmalarda yüksek kan kolesterol seviyelerinin kolon kanseri riskini 
artırdığı görülmüştür (Dixon and Ernst 2001). 

Bütün taze sebze ve meyveler, tahıl ürünleri, kurubaklagiller genellikle 
kanser riskini azaltıcı besinler grubunda yer almaktadır (Temple and 
Balay-Karperien 2002, Boutelle et al. 2003). Kanserli insanların 
geçmişlerinde çiğ ve taze sebzeleri, yeşil yapraklı sebzeleri, havuç, 
marul, taze meyveleri ve narenciyeyi çok az tükettikleri gösterilmiştir 
(Kim and Mason 1996). 

Sebzelerin hem posa içeriği açısından hem de içerdikleri vitamin ve 
flavonoller  bakımından antikarsinojenik etkileri olduğu 
düşünülmektedir ve yapılan çalışmalar sebze ve meyvelerin akciğer, 
pankreas, mesane, prostat, tiroid, cilt, mide ve kolon kanserlerinin 
riskini azalttığını göstermiştir (Rennert 2003). 

Harnak et al. (1998)' un yaptıkları bir araştırmada; katılımcıların 
% 72.0'sinin kanserden korunmak için daha fazla  posa tüketmek 
gerektiğini, % 66.0'sının daha fazla  sebze ve meyve yenmesi 
gerektiğini söyledikleri bulunmuştur. 

Chapman and Beagan (2003), meme kanseri olup kurtulmuş 29 kadın 
ve meme kanseri olmayan 32 kadının diyet, sağlık ve meme kanseriyle 
ilgili inanışlarını belirlemek amacı ile yaptıkları çalışmada; meyve-
sebze tüketiminin artırılmasının ve buna karşılık yağ alımının 
azaltılmasının meme kanseri riskini azaltabileceğine inanıldığını ortaya 
çıkarmışlardır. 

4.2.2 Erkek ve kadınların besinlerin posa içeriğini bilme 
durumları 

Sindirim enzimlerinden etkilenmediği için diğer besin öğeleri gibi 
sindirimi yapılamayan ve bitkilerde bulunan çeşitli kompleks 
maddelere lif  ya da posa denmektedir. Posa; bağırsakların düzenli 
çalışmasını sağlar, kan şekerinin düzenlenmesinde, kan kolesterol 
düzeyinin düşürülmesinde vücut ağırlığının denetiminde rol oynadığı 
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gibi, dışkı hacmini artırarak kansere neden olabilecek zararlı 
maddelerin hızla bağırsaklardan atılmasını da sağlar (Kavas 2003, 
Arslan vd. 2001, Ersoy 2001). Diyetin besin değerliliği yönünden 
yeterliliği düşünülürken, posa içeriği de göz önünde bulundurulmalıdır. 
Sağlıklı bir diyetin anahtarı, posa yönünden zengin çeşitli yiyecek 
tüketimidir (Ersoy 2001). Günde 20-35 g arasında posa alınması 
önerilmektedir. Kepekli tahıl ürünleri, kurubaklagiller, taze sebze ve 
meyvelerin fazla  tüketilmesi posa alımını artırıp bağırsakların düzenli 
çalışmasını sağlayarak kolorektal kanseri oluşma riskini üçte bir 
oranında azaltır (Temple and Balay-Karperien 2002). 

Çizelge 4.21'de katılımcıların bazı besin çiftlerinden  hangisinin daha 
çok posa içerdiğine ilişkin yanıtlan verilmiştir. 

Çizelge 4.21 Erkek ve kadınların daha çok posa içeren besini bilme 
durumları 

<7<. 

<x 

Cinsiyet 
Besin çiftleri 

Erkek Kadın İstatistik Cinsiyet 
Besin çiftleri Sayı % Sayı % 

İstatistik 

Et 27 18.0 14 9.3 X2=6.13 
sd=2 
p<0.05 

Meyve 111 74.0 128 85.3 
X2=6.13 
sd=2 
p<0.05 Bilmiyor 12 8.0 8 5.3 

X2=6.13 
sd=2 
p<0.05 

Toplam 150 50.0 150 50.0 

X2=6.13 
sd=2 
p<0.05 

Portakal suyu 28 18.7 31 20.7 X2-0.44 
sd=2 
p>0.05 

Elma 114 76.0 113 75.3 
X2-0.44 
sd=2 
p>0.05 Bilmiyor 8 5.3 6 4.0 

X2-0.44 
sd=2 
p>0.05 

Toplam 150 50.0 150 50.0 

X2-0.44 
sd=2 
p>0.05 

Tam ekmek 97 64.7 117 78.0 X2=7.10 
sd=2 
p<0.05 

Beyaz ekmek 38 25.3 21 14.0 
X2=7.10 
sd=2 
p<0.05 Bilmiyor 15 10.0 12 8.0 

X2=7.10 
sd=2 
p<0.05 

Toplam 150 50.0 150 50.0 

X2=7.10 
sd=2 
p<0.05 

Genel örneklemde bireylerin et-meyve çiftinden  % 13.7'si etin, 
% 79.7'si meyvenin daha çok posa içerdiğini ve % 6.7'si ise 
bilmediğini belirtmiştir. 

Erkeklerin % 18.0'i etin daha çok posa içerdiğini, % 74.0'ü meyvenin 
daha çok posa içerdiğini; kadınların ise % 9.3'ü etin, % 85.3'ü 
meyvenin daha çok posa içerdiğini belirtmişlerdir. Yapılan khi kare 
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analizi sonucuna göre araştırmaya katılanların et-meyve çiftinden 
hangisinin daha çok posa içerdiğini bilme durumunun cinsiyete göre 
değiştiği ve bunun da önemli olduğu belirlenmiştir (p<0.05). 

Diyet posası açısından zengin besinler elma, armut, turunçgiller, çilek, 
incir, kayısı, erik, gibi meyveler, brokoli, lahana, havuç, mısır, bezelye, 
patates, kabak, patlıcan, bamya gibi sebzelerdir (Kim and Mason 
1996). 

Araştırma kapsamına alınan bireylerin % 75.7'si portakal suyu-elma 
çiftinden  elmanın daha çok posa içerdiğini söyleyerek doğru cevap 
vermişlerdir. Cinsiyete göre de elma diyenler çoğunluktadır 
(E: % 76.0, K: % 75.3). 

Sapp and Jensen (1997)'in yaptığı 1989-1991 Diyet ve Sağlık Bilgisi 
Araştırmaları'nda, araştırmaya katılanların 1989'da % 78.0'inin, 
1990'da % 79.2'sinin, 1991'de ise % 76.0'sının elmanın posa 
içeriğinin portakal suyundan fazla  olduğunu bildiği belirlenmiştir. Bu 
sonuçlar bizim araştırma bulgularımız ile benzerlik göstermektedir. 

Posa açısından elma, portakal suyuna göre daha zengindir. Suyu 
sıkılan meyvelerin posası büyük oranı atılmış olur (Cremer and Kessler 
1992). 

Genel örneklemde katılımcıların % 71.3'ü, kadınların % 78.0'i, 
erkeklerin % 64.7'si tam ekmeğin posa içeriğinin beyaz ekmekten 
fazla  olduğunu bilmişlerdir. Tam ekmek ve beyaz ekmeğin posa 
içeriğini bilme durumu bakımından cinsiyetler arasındaki farklılık 
istatistiksel olarak önemlidir (p<0.05) (Çizelge 4.21). 

Sapp and Jensen (1997)'in yaptığı bir çalışmada; tam ekmeğin posa 
içeriğinin yüksek olduğunu bilenlerin oranları, yıllara göre 1989'da 
% 92.4, 1990'da % 93.2 ve 1991'de % 94.1'dir. 

Patterson et al. (1995), 1972 yetişkin üzerinde yaptıkları çalışmada; 
araştırmaya katılanlardan diyetle kanser arasında ilişki olduğunu 
düşünenlerin diğerlerinden l . lg daha fazla  posa tüketmekte olduklarını 
belirlemişlerdir. 
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Cremer and Kessler (1992), 18 yaş ve üzeri 22.080 yetişkin üzerinde 
yaptıkları bir araştırmada; yetişkinlerin % 11.4'ünün posa oranları 
hakkında yüksek düzeyde bilgi sahibi olduğunu belirlemişlerdir. 
Havuçta yüksek oranda posa olduğunu bilenlerin oranı % 35.9'dur. 
Elmada yüksek oranda posa olduğunu bilenlerin oranı % 53.4, kuru 
fasulyede  yüksek oranda posa olduğunu bilenlerin oranı ise % 18.7'dir. 

Gallus et al. (2004), İtalya'da yaptıkları çalışmada; sebze-meyve 
tüketiminin artmasıyla epitel kanser riskinde azalma olduğunu, tam 
ekmek kullanımının sindirim sistemi kanserleri özellikle de üst 
sindirim sistemi kanser riskini azalttığını saptamışlar, diyet posasının 
kolon kanseri riskini belirgin olarak azalttığını da gözlemlemişlerdir. 

4.2.3 Erkek ve kadınların besinlerin kolesterol içeriğini bilme 
durumları 

Kolesterol, insan ve hayvan organizmasının hücre ve sıvılarında 
bulunur. Bütün hücre membranlarının elzem bir bileşeni, beyin ve sinir 
hücrelerinin esas öğesidir. Kolesterol hem vücut tarafından  üretilir hem 
de yiyeceklerden sağlanır (Birsen 2004). 

Hayvansal yağlardan zengin diyetle beslenenlerde meme kanserinin sık 
görüldüğü öne sürülmüştür (Koçak 2003). Diyette yüksek oranda 
kolesterol alımı meme ve kolon kanseri riskini artırmaktadır. Birçok 
epidemiyolojik çalışmada yüksek kan kolesterol seviyelerinin kolon 
kanseri riskini artırdığı görülmüştür (Dixon and Ernst 2001). 

Çizelge 4.22'de araştırmaya katılan bireylerin bazı besin çiftlerinden 
hangisinin daha çok kolesterol içerdiğine ilişkin yanıtları 
gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.22 Erkek ve kadınların daha çok kolesterol içeren besini 
bilme durumları 

Cinsiyet 
Besin çiftleri 

Erkek Kadın Toplam 
istatistik 

Cinsiyet 
Besin çiftleri Sayı % Sayı % Sayı % istatistik 
Tereyağı 73 48.7 68 45.3 141 47.0 X2= 1.002 

sd=2 
p>0.05 

Margarin 72 48.0 79 52.0 151 50.3 
X2= 1.002 
sd=2 
p>0.05 Bilmiyor 5 3.3 3 2.0 8 2.7 

X2= 1.002 
sd=2 
p>0.05 

Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

X2= 1.002 
sd=2 
p>0.05 

Karaciğer 96 64.0 101 67.3 197 65.7 X2=0.48 
sd=2 
p>0.05 

Biftek 45 30.0 42 28.0 87 29.0 
X2=0.48 
sd=2 
p>0.05 Bilmiyor 9 6.0 7 4.7 16 5.3 

X2=0.48 
sd=2 
p>0.05 

Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

X2=0.48 
sd=2 
p>0.05 

Yumurta beyazı 10 6.7 11 7.3 21 7.0 X2=2.38 
sd=2 
p>0.05 

Yumurta sarısı 132 88.0 136 90.7 268 89.3 
X2=2.38 
sd=2 
p>0.05 Bilinmiyor 8 5.3 3 2.0 11 3.7 

X2=2.38 
sd=2 
p>0.05 

Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

X2=2.38 
sd=2 
p>0.05 

Tereyağının 100 gramında 250 mg kolesterol bulunurken bitkisel sıvı 
yağlardan yapılan margarinde kolesterol yoktur (Baysal 1999). 
"Tereyağı ve margarinin hangisinin kolesterol içeriği daha fazladır?" 
sorusuna araştırmaya katılanların % 47.0'si tereyağı cevabını verirken, 
% 50.3'ü margarin demiştir. Erkeklerin % 48.7'si tereyağının, % 48.0'i 
margarinin daha çok kolesterol içerdiğini belirtmiştir. Tereyağının 
kolesterol içeriğinin daha fazla  olduğunu söyleyen kadınların oranı ise 
% 45.3'tür. 

Birsen (2004)'in Ankara'da yetişkin kadın ve erkekler üzerinde yaptığı 
çalışmada tereyağı doğru cevabını veren erkeklerin oranı % 55.0, 
kadınların oranı % 52.0'dir ve az da olsa doğru cevap verenlerin oranı 
bizim çalışmamızdan fazladır.  Sapp and Jensen (1997)'in yaptığı 
çalışmada ise tereyağının margarinden daha çok kolesterol içerdiğini 
bilenlerin oranları oldukça yüksektir (1989 % 88.6, 1990 % 90.2, 1991 
% 92.9). 

Koyun, dana, sığır etlerinin 100 gramında 70-99 mg, karaciğerin 100 
gramında 300 mg kolesterol bulunur (Baysal 2002). Araştırmaya 
katılanların genel örneklemde % 65.7'si erkeklerin % 64.0'ü, 
kadınların % 67.3'ü karaciğerin kolesterol içeriğinin daha yüksek 
olduğunu bilmişlerdir. 
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Yumurta sarısında 1600 mg / 100 g kolesterol vardır. Yumurta 
beyazında kolesterol bulunmaz (Baysal 2002). "Yumurta beyazının ve 
akının hangisinin kolesterol içeriği daha fazladır?"  sorusuna erkeklerin 
% 88.0' inin, kadınların % 90.7'sinin yumurta sarısı cevabını verdikleri 
görülmektedir (Çizelge 4.22). Bu sonuçlar, Sapp and Jensen (1997)'in 
sonuçları ile benzerlik göstermektedir (yumurta sarısı cevabını 
verenlerin oranı 1989 % 85.8,1990 % 87.5, 1991 % 90.7'dir.) 

4.2.4 Erkek ve kadınların besinlerin yağ içeriğini bilme durumları 

İnsan ölüm nedenlerinin başında yer alan hastalıklarla ilgili en önemli 
diyet faktörü  yağdır. Yüksek yağlı beslenme alışkanlığı; şişmanlık, 
kalp-damar hastalıkları, bazı kanser türleri, tip 2 diyabet gibi birçok 
kronik hastalığın oluşmasında risk faktörüdür  (Birsen 2004). Her türlü 
yağ, özellikle meme, prostat, testis, rahim yumurtalık ve kolorektal 
kanserlerinin oluşum riskini artırmaktadır (Byers et al. 2002). 

Araştırma kapsamma alınan bireylerin bazı besin çiftlerinden 
hangisinin daha çok yağ içerdiğine ilişkin cevapları Çizelge 4.23 'te 
olduğu gibidir. 

Çizelge 4.23 Erkek ve kadınların daha çok yağ içeren besini bilme 
durumları 

Cinsiyet 
Besin çiftleri 

Erkek Kadın Toplam 
istatistik 

Cinsiyet 
Besin çiftleri Sayı % Sayı % Sayı % istatistik 
Dondurma 137 91.3 118 78.7 255 85.0 X2=11.08 

sd=2 
p<0.01 

Şerbet 6 4.0 22 14.7 28 9.3 
X2=11.08 
sd=2 
p<0.01 Bilmiyor 7 4.7 10 6.6 17 5.7 

X2=11.08 
sd=2 
p<0.01 

Toplam 150 50.0 150 50.0 300 100.0 

X2=11.08 
sd=2 
p<0.01 

Fırınlanmış tavuk budu 20 13.3 16 10.7 36 10.7 X2 = 1.921 
Sd=2 
p>0.05 

Kızarmış tavuk budu 125 83.3 132 88.0 257 85.7 
X2 = 1.921 
Sd=2 
p>0.05 Bilmiyor 5 3.4 2 1.3 7 2.3 

X2 = 1.921 
Sd=2 
p>0.05 

Toplam 150 50.0 150 50.0 300 100.0 

X2 = 1.921 
Sd=2 
p>0.05 

Yoğurt 20 13.3 22 14.7 42 14.0 X2=0.762 
Sd=2 
p>0.05 

Mayonez 126 84.0 126 84.0 252 84.0 
X2=0.762 
Sd=2 
p>0.05 Bilmiyor 4 2.7 2 1.3 6 2.0 

X2=0.762 
Sd=2 
p>0.05 

Toplam 150 50.0 150 50.0 300 100.0 

X2=0.762 
Sd=2 
p>0.05 

Fındık 145 96.7 142 94.7 287 95.7 

-

Leblebi 3 2.0 3 2.0 6 2.0 
-Bilmiyor 2 1.3 5 3.3 7 2.3 -

Toplam 150 50.0 150 50.0 300 100.0 
-
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Dondurma, hem süt ve süt ürünleri hem de şekerli ürünler arasına 
girmektedir. Dondurmanın (sade) 100 gramı 10.6 gram yağ içerir 
(Anonim 1991). Dondurmanın çeşidine göre yağ miktarı değişebilir. 
Şerbet, su ve şekerden meydana gelmiş tatlı bir içecek türüdür ve yağ 
içermez. Dondurma ve şerbet çiftinden,  dondurmanın yağ içeriğinin 
fazla  olduğunu bilenlerin oranı genel toplamda % 85.0'dir. Erkeklerin 
% 91.3'ü, kadınların % 78.7'si dondurmanın yağ içeriğinin fazla 
olduğunu bilmişlerdir. Dondurma-şerbet çiftinin  yağ içeriğini bilme 
durumunun cinsiyete göre değiştiği yapılan khi kare analizi ile 
saptanmıştır (p<0.01). Sapp and Jensen (1997)'in yaptığı çalışmada da 
1989-1990-1991 yıllarında katılımcıların çoğunun (% 93.9, % 95.9, 
% 94.5) dondurmanın şerbetten daha çok yağ içerdiğini bildikleri 
bulunmuştur. 

Kızarmış tavuk budunun hem yağda kızardığı hem de kızarırken içine 
yağ çektiği için fırınlanmış  tavuk buduna göre yağ oranı daha 
yüksektir. Bu nedenle gıdaları kızartma yapmaktan kaçınmak gerekir 
(Cremer and Kessler 1992). Araştırmaya katılan bireylerin genel 
örneklemde % 12.0'si fırınlanmış  tavuk budunun, % 85.7'si kızarmış 
tavuk budunun daha çok yağ içerdiğini, % 2.3'ü hangi besinin daha 
çok yağ içerdiğini bilmediklerini belirtmişlerdir. Birsen (2004)'in 
yaptığı çalışmada da katılımcıların çoğunun yağda kızarmış tavuk 
budunun yağ içeriğinin fırında  tavuk budundan daha yüksek olduğunu 
bildikleri belirlenmiştir. Cremer and Kessler (1992)'in 18 yaş ve üzeri 
22080 yetişkin üzerinde yaptıkları çalışmada kızarmış tavukta yüksek 
oranda yağ olduğunu düşünenlerin oranı % 80.6 olarak saptanmıştır. 

Araştırmaya katılan erkeklerin % 13.3'ü, kadınların % 10.7'si 
fırınlanmış  tavuk budunun daha çok yağ içerdiğini, erkeklerin 
% 83.3'ü, kadınların % 88.0'i kızarmış tavuk budunun daha çok yağ 
içerdiğini söylemişlerdir. 

Bir yemek kaşığı mayonez 5 gram yağ içermesine rağmen bir çay 
bardağı yoğurtta (lOOg) 2.6 gram yağ bulunmaktadır (Baysal 1999). 
Mayonez hem sıvı yağ hem de yumurta sarısı içerdiğinden dolayı yağ 
içeriği yoğurttan fazladır.  Genel örneklemde mayonezin daha çok yağ 
içerdiğini söyleyenlerin oranı % 84.0, yoğurdun yağ içeriğinin daha 
çok olduğunu söyleyenlerin oranı ise % 14.0 olarak belirlenmiştir. 
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Hem erkeklerde hem de kadınlarda mayonezin yağ içeriğinin yoğurttan 
fazla  olduğunu bilenlerin oram % 84.0'dür. 

Fındık daha çok tekli doymamış yağ asitleri içeren ve 100 gramında 62 
gram yağ bulunan bir besindir. Buna karşılık leblebide çok az miktarda 
yağ bulunmaktadır (Baysal 1999). Araştırmaya katılanların genel 
örneklemde % 95.7'si, erkeklerin % 96.7'si, kadınların ise % 94.7'si 
fındığın  yağ içeriğinin leblebiden daha fazla  olduğunu bilmişlerdir. 

4.2.5 Erkek ve kadınların yağların doymuşluk durumu ile ilgili 
bilgileri 

Araştırmaya katılanların yağların oda sıcaklığındaki durumunu bilme 
durumlarına ilişkin yanıtlan Çizelge 4.24'te verilmiştir. 

Yağlar vücutta ve besinlerin çoğunda doymuş ya da doymamış yağ 
biçiminde bulunur. Oda sıcaklığında katı olan yağlara "doymuş", oda 
sıcaklığında sıvı olan yağlara ise "doymamış yağlar" denir (Kavas 
2003). 

Çizelge 4.24 Erkek ve kadınların yağlann oda sıcaklığındaki 
durumunu bilme durumları 

Cinsiyet 
Yağların oda 
sıcaklığındaki 
durumu 

Erkek Kadın Toplam İstatistik 
Cinsiyet 

Yağların oda 
sıcaklığındaki 
durumu Sayı % Sayı % Sayı % 

İstatistik 

Doymuş yağlar X2=9.91 
sd=2 
p<0.01 

Sıvı 20 13.3 26 17.3 46 15.3 
X2=9.91 
sd=2 
p<0.01 Katı 50 33.3 71 47.3 121 40.3 

X2=9.91 
sd=2 
p<0.01 

Bilmiyor 80 53.4 53 35.4 133 44.4 

X2=9.91 
sd=2 
p<0.01 

Toplam 150 100.0 150 00.0 300 100.0 

X2=9.91 
sd=2 
p<0.01 

Doymamış yağlar X2= 10.83 
sd=2 
p<0.01 

Sıvı L 44 29.3 66 44.0 110 36.7 
X2= 10.83 
sd=2 
p<0.01 Katı 24 16.0 30 20.0 54 18.0 

X2= 10.83 
sd=2 
p<0.01 

Bilmiyor 82 54.7 54 36.0 136 45.3 

X2= 10.83 
sd=2 
p<0.01 

Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

X2= 10.83 
sd=2 
p<0.01 

Genel örneklemde, doymuş yağlann oda sıcaklığında katı olduğunu 
bilenlerin oranı % 40.3, doymamış yağların sıvı olduğunu bilenlerin 
oranı ise % 36.7'dir. Bu konularda bilgisi olmadığını söyleyenlerin 
oranları da birbirine yakındır (% 44.4, % 45.3). 
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Çizelge 4.24 cinsiyete göre değerlendirildiği zaman, konu hakkında 
doğru bilgiye sahip olan kadınların erkeklerden fazla  olduğu 
görülmektedir (doymuş yağlar oda sıcaklığında katıdır diyenler 
erkekde % 33.3, kadında % 47.3; doymamış yağlar oda sıcaklığında 
sıvıdır diyenler ise erkekde % 29.3, kadında % 44.0'tür). Yapılan khi 
kare analizleri ile yağların oda sıcaklığında katı veya sıvı olmasını 
bilmenin cinsiyete göre değiştiği belirlenmiştir (p <0.01). 

Yapılarına göre yağlar, doymuş ve doymamış yağlar olarak 
gruplandırılır. Doymuş yağ asitleri daha çok hayvansal yağlarda, 
doymamış yağ asitleri ise daha çok bitkisel sıvı yağlarda ve balık 
yağında bulunur. Hiç bir yağ sadece doymuş yağ ya da sadece 
doymamış yağdan oluşmaz. Ancak en yüksek oranda içerdiği yağ ile 
anılır Tereyağı, iç yağı, kuyruk yağı doymuş yağlar; zeytin yağı, 
fındık  yağı (tekli), ayçiçek yağı, mısırözü yağı, soya yağı, balık yağı 
(çoklu) doymamış yağlar grubunda yer alır. (Baysal 1999, Kavas 2003, 
Arslan vd. 2001). Margarin, doymamış yağ asitlerinin hidrolize 
edilmesi sonucu trans yağ asitleri haline dönüştürülmüş doymuş bir 
yağdır (Weiss 1997). Margarinlerin hammaddesi ayçiçeği veya soya 
gibi sıvı yağlar olduğu halde, doymuş yağlar arasında yer alır. Çünkü 
margarinlerin üretimi sırasında sıvı yağların yapısındaki çift  bağlar 
hidrojen verilerek doyurulur. Böylece, sıvı yağlar katı duruma gelir. 
Yağın bileşiminin kanser riski üzerinde etkili olduğu tahmin 
edilmektedir (Kavas 2003). 

Çizelge 4.25'te araştırma kapsamına alınan bireylerin farklı  yağ 
türlerini doymuşluk durumuna göre değerlendirmeleri görülmektedir. 

Çizelge 4.25 Erkek ve kadınların farklı  yağ türlerini doymuşluk 
durumuna göre değerlendirmeleri 

Yağlar Doymuş Doymamış Bilmiyor istatistik Yağlar C S % S % S % X2=22.80 
sd=2 
p<0.01 Zeytin yağı 

E 37 24.7 39 26.0 74 49.3 
X2=22.80 
sd=2 
p<0.01 Zeytin yağı K 35 23.3 76 50.7 39 26.0 

X2=22.80 
sd=2 
p<0.01 Zeytin yağı 

T 72 24.0 115 38.3 113 37.7 

X2=22.80 
sd=2 
p<0.01 

Ayçiçeği yağı 
E 32 21.3 42 28.0 76 50.7 X2=14.7 

sd=2 
p<0.01 

Ayçiçeği yağı K 31 20.7 72 48.0 47 31.3 
X2=14.7 
sd=2 
p<0.01 

Ayçiçeği yağı 
T 63 21.0 114 38.0 123 41.0 

X2=14.7 
sd=2 
p<0.01 
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Çizelge 4.25 Erkek ve kadınların farklı  yağ türlerini doymuşluk 
durumuna göre değerlendirmeleri (devam) 

Yağlar Doymuş Doymamış Bilmiyor 
İstatistik Yağlar 

C S % S % S % İstatistik 

Tereyağı 
E 43 28.7 31 20.7 76 50.6 X 2 = 1 2 . 4 2 

sd=2 
p<0.01 

Tereyağı K 69 46.0 33 22.0 48 32.0 
X 2 = 1 2 . 4 2 

sd=2 
p<0.01 

Tereyağı 
T 112 37.3 64 21.3 124 41.4 

X 2 = 1 2 . 4 2 

sd=2 
p<0.01 

Mısırözü yağı 
E 31 20.7 42 28.0 77 51.3 X2=12.88 

sd=2 
p<0.01 

Mısırözü yağı K 28 18.7 71 47.3 51 34.0 
X2=12.88 
sd=2 
p<0.01 

Mısırözü yağı 
T 59 19.7 113 37.7 128 42.6 

X2=12.88 
sd=2 
p<0.01 

Fındık yağı 
E 32 21.3 39 26.0 79 52.7 X 2 = 1 5 . 3 7 

sd=2 
p<0.01 

Fındık yağı K 32 21.3 69 46.0 49 32.7 
X 2 = 1 5 . 3 7 
sd=2 
p<0.01 

Fındık yağı 
T 64 21.3 108 36.0 128 42.7 

X 2 = 1 5 . 3 7 
sd=2 
p<0.01 

Iç yağı 
E 42 28.0 28 18.7 80 53.3 X2=16.28 

sd=2 
p<0.01 

Iç yağı K 71 47.3 32 21.3 47 31.4 
X2=16.28 
sd=2 
p<0.01 

Iç yağı 
T 113 37.7 60 20.0 127 42.3 

X2=16.28 
sd=2 
p<0.01 

Margarin 
E 41 27.3 34 22.7 75 50.0 X2=15.52 

sd=2 
p<0.01 

Margarin K 72 48.0 32 21.3 46 30.7 
X2=15.52 
sd=2 
p<0.01 

Margarin 
T 113 37.7 66 22.0 121 40.3 

X2=15.52 
sd=2 
p<0.01 

Soya yağı 
E 25 16.7 46 30.7 79 52.6 X2=11.53 

sd=2 
p<0.01 

Soya yağı K 33 22.0 67 44.7 50 33.3 
X2=11.53 
sd=2 
p<0.01 

Soya yağı 
T 58 19.3 113 37.7 129 43.0 

X2=11.53 
sd=2 
p<0.01 

Balık yağı 
E 26 17.3 36 24.0 88 58.7 X2= 7.09 

sd=2 
p<0.05 

Balık yağı K 37 24.7 48 32.0 65 43.3 
X2= 7.09 
sd=2 
p<0.05 

Balık yağı 
T 63 21.0 84 28.0 153 | 51.0 

X2= 7.09 
sd=2 
p<0.05 

C: Cinsiyet E: Erkek K: Kadın T: Toplam 

Genel örneklemde araştırma kapsamına alınan bireylerin % 38.3'ü 
zeytinyağının, % 38.0'i ayçiçek yağının, % 37.7'si mısırözü yağının, 
% 36.0'sı fındık  yağının, % 44.7'si soya yağının, % 28.0'i balık 
yağımn doymamış yağ, % 46.0'sı tereyağının, % 37.7'si iç yağının, 
% 37.7'si margarinin doymuş yağ grubuna girdiğini bilmişlerdir. 

Çizelge cinsiyete göre değerlendirildiği zaman yağların doymuşluk 
durumunu bilen kadınların oranının erkeklerden fazla  olduğu 
belirlenmiştir (zeytin yağı E % 26.0, K % 50.7; ayçiçek yağı E % 28.0, 
K % 48.0; tereyağı E % 28.7, K % 46.0; mısırözü yağı E % 28.0, K 
% 47.3; fındık  yağı E % 26.0, K % 46.0; iç yağı E % 28.0, K % 47.3; 
margarin E % 27.3, K % 48.0; soya yağı E % 30.7, K % 44.7; balık 
yağı E % 24.0, K % 32.0). Yağların doymuşluk durumunu bilme 
bakımından cinsiyetler arasındaki farkın  istatistiksel olarak önemli 
olduğu belirlenmiştir (balık yağı p<0.05, diğerleri p<0.01). 
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Balık yağı doymamış yağdır ve omega-3 yağ asitlerini içermektedir. 
Epidemiyolojik çalışmalar omega-3 yağ asitlerinden zengin deniz 
ürünleri tüketiminin çeşitli kanserlerin riskini azalttığını göstermiştir. 
Omega-3 yağ asitleri eikosapentaenoik asit ve dokosaheksaenoik asit 
olarak adlandırılır. Omega-3 yağ asitlerinin antikarsinojenik etkileri 
olduğu düşünülmektedir (Carey 2003). 

Gallus et al. (2004), İtalya'da 1983-2001 yılları arasında 20 kanser 
merkezindeki 12.000 vaka ve 10.000 kontrol grubu arasında yaptıkları 
araştırmada; balık tüketiminin omega-3 yağ asitleri nedeniyle kanser 
riskini azalttığını saptamışlardır. Zeytinyağı gibi doymamış yağların 
kullanıldığı Akdeniz diyetinin sindirim sistemi, meme, farinks,  larinks 
ve kolorektal kanser riskini azalttığını bulmuşlardır. 

Flynn et al. (2003)'in yaptıkları çalışmada, doktorların % 26.0'sının 
zeytin yağının tekli doymamış yağ kaynağı olduğunu bilmedikleri 
saptanmıştır. Birsen (2004)'in Ankara'da üzerinde yaptığı bir 
çalışmada; yetişkin bireylerin % 43.5'inin tam sütün, % 44.0'ünün 
kırmızı etin doymuş yağ içeriğinin yüksek; % 33.5'inin zeytin yağının, 
% 31.5'inin ayçiçek yağının, % 25.5'inin yumurtanın, % 32.5'inin 
balık yağının doymuş yağ içeriklerinin düşük olduğunu bildikleri 
belirlenmiştir. 

4.2.6 Erkek ve kadınların hangi peynirin daha az yağ içerdiğini 
bilme durumları 

Peynir, sütün reninle katılaştırılmasıyla elde edilir. Kalsiyum 
kazeinatla birlikte vitaminler de peynirde kalır. Katılaştırma sonucu 
yapılan işlemlere göre peynir çeşitleri vardır. Su ve yağ oranına göre 
peynirlerin besin değeri değişiklik gösterir (Baysal 1999). 

Çizelge 4.26'da araştırma kapsamına alınan bireylerin hangi peynirin 
daha az yağ içerdiğine ilişkin yanıtları verilmiştir. 

87 



Çizelge 4.26 Erkek ve kadınların hangi peynirin daha az yağ içerdiğini 
bilme durumları 

Cinsiyet 
Peynir çeşidi 

Erkek Kadın Toplam Cinsiyet 
Peynir çeşidi Sayı % Sayı % Sayı % 
Kaşar - - 1 0.7 1 0.4 
Beyaz 32 21.3 20 13.3 52 17.3 
Tulum 10 6.7 8 5.3 18 6.0 
Lor 106 70.7 120 80.0 226 75.3 
Krem 2 1.3 1 0.7 3 1.0 
Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

X2=5.19 sd=4 p>0.05 

Kaşar peynirinin 100 gramında 27.8 gram, tam yağlı beyaz peynirde 
21.6 gram, tulum peynirinde 11.7 gram yağ bulunur. Lor peyniri ya da 
çökelek; yağı alınmış yoğurdun tuz konularak kaynatılması ile elde 
edilen yağsız peynir türlerindendir. Yüz gramında 0.4 gram yağ vardır 
(Baysal 1999). Araştırmaya katılan bireylerin % 0.4'ü kaşarın, 
% 17.3'ü beyaz peynirin, % 6.0'sı tulum peynirinin, % 75.3'ü lorun, 
% 1.0'i krem peynirin yağ içeriğinin en az olduğunu belirtmişlerdir. 
Erkeklerde (% 70.7) ve kadınlarda (% 80.0) lor peyniri doğru cevabını 
verenlerin oranı en yüksek olup, genel örneklemle benzerdir. 

Ronco et al. (2002), 1999-2001 yılları arasında 333 kadın üzerinde 
yaptıkları araştırmada; tam yağlı süt (2.84), yağlı peynirler (1.99-1.66) 
ve dondurmanın (1.98) kanser riskini arttırdığını belirlemişlerdir. 

4.2.7 Erkek ve kadınların kanser riskini azaltmak için tercih 
edilmesi gereken yağ ile ilgili bilgileri 

Zeytinyağı tekli doymamış yağ asitlerince zengindir (Simopoulos 
2004). İspanya, İtalya ve Yunanistan'da yapılan araştırmalarda 
zeytinyağının meme kanseri riskini beşte birle, üçte bir arasındaki 
oranlarda; farinks,  larinks, özefagus  ve kolorektal kanserleri riskini de 
belirgin olarak azalttığı belirlenmiştir (Gallus et al. 2004). 
Zeytinyağının kanserden koruyucu özellikleri arasında tekli doymamış 
yağ asitlerini içerme dışında, yapısında bulunan polifenoller,  fenoller, 
lignanlar ve zeytinyağına özgü skualen adlı madde önemli rol 
oynamaktadır. Zeytinyağında bulunan skualenin cilt kanseri riskini 
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belirgin bir biçimde azalttığı çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Fenolik 
bileşikler açısından özellikle sızma zeytiyağı zengindir (Visioli et al. 
2004). Doymuş yağların tüketimi kolorektal kanser riskini 
artırmaktadır (Kim and Mason 1996). 

Hayvansal yağlardan zengin diyetle beslenenlerde meme kanserinin sık 
görüldüğü öne sürülmektedir. Hayvan deneyleri de yağdan zengin 
beslenmenin meme kanseri riskini anlamlı biçimde artırdığını 
göstermiştir (Koçak 2003). 

Araştırmaya katılanların "kanser riskini azaltmak için tereyağı, 
margarin ve zeytin yağından hangisi tercih edilmelidir?" sorusuna 
verdikleri cevaplar Çizelge 4.27'de gösterilmiştir. 

Çizelge 4.27 Erkek ve kadınların kanser riskini azaltmak için tercih 
edilmesi gereken yağa ilişkin yanıtları 

Cinsiyet 
Yağ cinsi 

Erkek Kadın To plam Cinsiyet 
Yağ cinsi Sayı % Sayı % Sayı % 
Tereyağı 1 0.7 1 0.7 2 0.7 
Zeytinyağı 144 96.0 147 98.0 291 97.0 
Margarin - - - - - -

Bilmiyor 5 3.3 2 1.3 7 2.3 
Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

Araştırmaya katılanların % 0.7'si tereyağı, % 97.0'si zeytinyağı tercih 
edildiği zaman kanser riskinin azalacağım, % 2.3'ü ise bilmediklerini 
söylemişlerdir. Margarin cevabı verene rastlanmamıştır. Erkeklerin 
% 96.0'sı, kadınların da % 98.0'i zeytin yağının kanser riskini 
azaltacağı cevabını verdikleri saptanmıştır. 

Calza et al. (2001), 1953 kolorektal kanserli vaka ve 4154 kişilik 
kontrol grubu ile yaptıkları bir çalışmada; doymuş yağların kolorektal 
kanser riskini artırdığını buna karşılık doymamış yağların ve özellikle 
zeytinyağının kolorektal kanser riskini azalttığını belirlemişlerdir. 

Gallus et al. (2004), zeytinyağı gibi doymamış yağların kullanıldığı 
Akdeniz diyetinin sindirim sistemi, meme, farinks,  larinks ve 
kolorektal kanser riskini azalttığını saptamışlardır. 
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4.2.8 Erkek ve kadınların günlük tüketilmesi gereken sebze-meyve 
miktarı ile ilgili bilgileri 

Bitkilerin her türlü yenebilen kısmı olan sebze-meyvelerin 
bileşimlerinin önemli kısmı sudur. Folik asit, A vitamininin ön öğesi 
olan beta-karoten, E, C, riboflavin,  kalsiyum, potasyum, demir, 
magnezyum, posa ve diğer antioksidan özelliğe sahip bileşiklerden 
zengindirler. Sebze ve meyveler, çeşitli fonksiyonlarının  yamnda, 
bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olurlar. Dengesiz 
beslenmeye bağlı şişmanlık ve kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon 
ve bazı kanser türleri gibi hastalıkların oluşma riskini azaltırlar 
(Anonim 2004). 

Bütün taze sebze ve meyveler, kepeği ayrılmamış tahıl ürünleri, 
kurubaklagiller genellikle kanser riskini azaltıcı besinler grubunda yer 
almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Genel Beslenme 
Önerilerine göre kanser riskini azaltmak için günde en az 5-6 porsiyon 
meyve-sebze tüketimi gerekmektedir. Yalmzca bitkisel besinler yiyen, 
az yağ tüketen topluluklarda, her türlü kanserin çok az görüldüğü 
belirtilmektedir (Krebs-Smith and Kantor 2001, Baysal ve Criss 2004). 
Günde 5 porsiyon ya da daha fazla  sebze-meyve tüketenlerde günde 
2.5 porsiyon ya da daha az sebze tüketenlere göre kolorektal kanser 
riski % 27 oranında azalmaktadır. Günde 1.5 porsiyondan az meyve-
sebze tüketenlerde kolorektal kanser riski % 65 oranında artmaktadır 
(Kim 2002). 

Çizelge 4.28'de araştırmaya katılan erkek ve kadınların bir kişinin 
sağlıklı olabilmesi için günlük tüketmesi gereken sebze-meyve 
miktarına ilişkin yanıtları verilmiştir. 
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Çizelge 4.28 Erkek ve kadınların günlük tüketilmesi gereken sebze-
meyve miktarını bilme durumları 

Cinsiyet 
Sebze-meyve 
miktarı (porsiyon) 

Erkek Kadın Toplam Cinsiyet 
Sebze-meyve 
miktarı (porsiyon) Sayı % Sayı % Sayı % 
Bir 19 12.6 17 11.3 36 12.0 
İki 47 31.3 37 24.6 84 28.0 
Uç 52 34.7 63 42.0 115 38.3 
Dört 19 12.7 18 12.0 37 12.3 
Beş* 12 8.0 13 8.7 25 8.3 
Altı* - - 1 0.7 1 0.4 
Sekiz* 1 0.7 1 0.7 2 0.7 
Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

t = 2.524 sd=4 p>0.05 
* istatiksel analizde birleştirilmiştir. 

"Sizce bir kişinin sağlıklı olabilmesi için günde ne kadar meyve-sebze 
tüketmesi gerekir?"sorusuna genel örneklemde bireylerin % 12.0'sinin 
bir porsiyon, % 28.0'inin iki porsiyon, % 38.3'ünün üç porsiyon, 
% 12.3'ünün dört porsiyon, % 8.3'ünün beş porsiyon, % 0.4'ünün altı 
porsiyon ve % 0.7'sinin sekiz porsiyon cevabını verdikleri Çizelge 
4.28'de görülmektedir. 

Cinsiyete göre değerlendirildiği zaman hem erkeklerde hem de 
kadınlarda "günde üç porsiyon sebze-meyve tüketilmelidir" diyenler 
en yüksek orandadır (E % 34.7, K % 42.0). Beş porsiyon sebze-meyve 
tüketilmesi gerektiğini söyleyenlerin oranı kadınlarda % 8.7, 
erkeklerde % 8.0'dir. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde İkinci Sağlık Beslenme İnceleme 
Araştırmasında Amerikalıların günde ortalama 0.7 porsiyon sebze, 0.7 
porsiyon meyve ve 0.3 porsiyon kurubaklagil ve kuruyemiş tükettikleri 
saptanmıştır (Kim and Mason 1996). 

Krebs-Smith and Kantor (2001), Amerika Birleşik Devletlerinde 1909 
yılından beri saptanan gıda destek verilerinin incelenmesi ile ilgili 
yaptıkları bir araştırmada; Amerikalıların günde ortalama 2 porsiyon 
sebze-meyve tükettiklerini ve bunun yıllar içerisinde çok yavaş olarak 
arttığını saptamışlardır. Bu sonuçlar çeşitli kanser türleri ve kalp 
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hastalıklarından korunmak, sağlıklı ve dengeli beslenmek için önerilen 
günlük en az 5 porsiyon meyve-sebze tüketiminin çok altındadır. 

Sânchez et al. (2003), İspanya'da 1996-1999 yılları arasında daha 
önceden oral kavite ve orofarinks  kanserleri olduğu saptanan oral 
kavite kanserli 375 hasta (ağız, dil, tonsil, tükürük bezi kanserleri) ve 
375 kişilik kontrol grubu ile yaptıkları çalışmada bol meyve-sebze 
tüketiminin oral kavite ve orofarinks  kanserleri riskini % 41.0 oranında 
azaltabileceği sonucuna varmışlardır. 

4.2.9 Erkek ve kadınların kansere karşı koruyucu etkileri 
olduğunu düşündükleri vitamin ve mineraller 

Vitaminler "daha önce bilinen besin öğelerinden ayrı yapıda, normal 
büyüme ve yaşamın sürdürülmesi için gerekli organik öğelerdir" 
biçiminde tanımlanabilir. Vitaminlerin vücut çalışmasındaki etkileri, 
biyokimyasal tepkimelerin düzenlenmesi ile ilgilidir. Bazıları koenzim 
şeklinde bazıları da hormonlara benzeyen etkinlik gösterirler. 
Vitaminler yağda eriyen ve suda eriyen olmak üzere iki gruba ayrılırlar 
(Baysal 1999). 

Çizelge 4.29'da araştırmaya katılan bireylerin kansere karşı koruyucu 
etkileri olduğunu düşündükleri vitamin ve minerallerle ilgili veriler 
gösterilmiştir. 

Çizelge 4.29 Erkek ve kadınların kansere karşı koruyucu etkileri 
olduğunu düşündükleri vitamin ve mineraller 

Vitamin ve 
mineraller 

Korur Korumaz Bilmiyor 
İstatistik 

Vitamin ve 
mineraller C Sayı % Sayı % Sayı % 

İstatistik 

A vitamini 
E 60 40.0 5 3.3 85 56.7 X2~2.54 

sd=2 
p>0.05 

A vitamini K 70 46.7 8 5.3 72 48.0 
X2~2.54 
sd=2 
p>0.05 

A vitamini 
T 130 43.3 13 4.3 157 52.3 

X2~2.54 
sd=2 
p>0.05 

C vitamini 
E 86 57.3 1 0.7 63 42.0 X2=0.78 

sd=2 
p>0.05 

C vitamini K 91 60.7 2 1.3 57 38.0 
X2=0.78 
sd=2 
p>0.05 

C vitamini 
T 177 59.0 3 1.0 120 40.0 

X2=0.78 
sd=2 
p>0.05 

D vitamini 
E 44 29.3 10 6.7 96 64.0 X-0.72 

sd=2 
p>0.05 

D vitamini K 49 32.7 12 8.0 89 59.3 
X-0.72 
sd=2 
p>0.05 

D vitamini 
T 93 31.0 22 7.3 185 61.7 

X-0.72 
sd=2 
p>0.05 
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Çizelge 4.29 Erkek ve kadınların kansere karşı koruyucu etkileri 
olduğunu düşündükleri vitamin ve mineraller (devam) 

Vitamin ve 
mineraller 

Korur Korumaz Bilmiyor 
İstatistik 

Vitamin ve 
mineraller C Sayı % Sayı % Sayı % 

İstatistik 

E vitamini 
E 81 54.0 6 4.0 63 42.0 X2=0.31 

sd=2 
p>0.05 

E vitamini K 79 52.7 8 5.3 63 42.0 
X2=0.31 
sd=2 
p>0.05 

E vitamini 
T 160 53.3 14 4.7 126 42.0 

X2=0.31 
sd=2 
p>0.05 

Selenyum 
E 37 24.6 4 2.7 109 72.7 X2=3.53 

sd=2 
p>0.05 

Selenyum K 45 30.0 9 6.0 96 64.0 
X2=3.53 
sd=2 
p>0.05 

Selenyum 
T 82 27.3 13 4.3 205 68.3 

X2=3.53 
sd=2 
p>0.05 

Kalsiyum 
E 46 30.6 10 6.7 94 62.7 X2=0.71 

sd=2 
p>0.05 

Kalsiyum K 51 34.0 12 8.0 87 58.0 
X2=0.71 
sd=2 
p>0.05 

Kalsiyum 
T 97 32.3 22 7.3 181 60.3 

X2=0.71 
sd=2 
p>0.05 

Demir 
E 50 33.3 10 6.7 90 60.0 X2=0.06 

sd=2 
p>0.05 

Demir K 50 33.3 9 6.0 91 60.7 
X2=0.06 
sd=2 
p>0.05 

Demir 
T 100 33.3 19 6.3 181 60.3 

X2=0.06 
sd=2 
p>0.05 

Bakır 
E 22 14.7 16 10.6 112 74.7 X2=0.35 

sd=2 
p>0.05 

Bakır K 23 15.3 13 8.7 114 76.0 
X2=0.35 
sd=2 
p>0.05 

Bakır 
T 45 15.0 29 9.7 226 75.3 

X2=0.35 
sd=2 
p>0.05 

Çinko 
E 31 20.6 10 6.7 109 72.7 X2=0.94 

sd=2 
p>0.05 

Çinko K 38 25.3 10 6.7 102 68.0 
X2=0.94 
sd=2 
p>0.05 

Çinko 
T 69 23.0 20 6.7 211 70.3 

X2=0.94 
sd=2 
p>0.05 

Magnezyum 
E 34 22.7 11 7.3 105 70.0 X Z = 1 . 2 2 

sd=2 
p>0.05 

Magnezyum K 42 28.0 9 6.0 99 66.0 
X Z = 1 . 2 2 

sd=2 
p>0.05 

Magnezyum 
T 76 25.3 20 6.7 204 68.0 

X Z = 1 . 2 2 

sd=2 
p>0.05 

C : Cinsiyet E: Erkek K: Kadın T: Top am 

Son yıllarda özellikle antioksidan vitaminler yani A, C, E ve beta-
karotenin kanser gibi dejeneratif  hastalıkların oluşma riskini azalttığı 
düşünüldüğünden oldukça önem kazanmıştır. Yapılan birçok 
çalışmada A, C, E ve beta-karotenin çeşitli kanserlerin riskini azaltıcı 
olası koruyucu mekanizmaları olduğu ve vücudu serbest radikallerden 
ve reaktif  oksijen bileşiklerinden koruduğu ile ilgili kanıtlar vardır ve 
genelde tüm vitaminlerin kanser oluşumunu önledikleri 
bildirilmektedir (Dreosti 1996, Kim and Mason 1996). 

Araştırmaya katılanların genel örneklemde % 43.3'ü A vitaminin 
kansere karşı koruyucu etkisi olduğunu, % 4.3'ü koruyucu etkisi 
olmadığını düşünmekte olup, % 52.3'ü ise bu konuda bilgisi 
olmadığını belirtmiştir. Erkeklerin % 40.0'ı, kadınların % 46.7'si A 
vitaminin kansere karşı koruyucu etkisi olduğunu düşünmektedir. 
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A vitamini tabiatta balık yağı, yumurta sarısı, süt yağı, karaciğer gibi 
besinlerde bulunur. Yeşil ve sarı renkli sebze ve meyvelerde ise A 
vitaminin öncüleri yani karotenoidler bulunur. A vitamini antioksidan 
vitaminlerden biridir. Deney hayvanları ve insanlar üzerindeki 
araştırmalar, A vitamini yetersizliğinin solunum ve yemek borusu idrar 
yolları, mide, prostat, akciğer ve kolorektal kanserlerinin oluşumunu 
artırdığım göstermiştir (Ekin 1996, Baysal ve Criss 2004). 

Araştırmaya katılanların % 59.0'u C vitamininin kansere karşı 
koruyucu etkisi olduğunu, % 1.0'i koruyucu etkisi olmadığını 
düşünmektedir. Katılanların % 40.0'ı ise bilmediğini belirtmişlerdir. 
Çizelge cinsiyete göre ele alındığı zaman erkeklerin % 57.3'ünün, 
kadınların % 60.7'sinin C vitamininin kansere karşı koruyucu etkisi 
olduğunu düşündükleri görülmektedir (Çizelge 4.29). C vitamini 
(askorbik asit) kanser riskini azaltmaktadır. Epidemiyolojik çalışmalar 
C vitamininden zengin sebze ve meyve tüketiminin özellikle mide ve 
özefagus  kanserlerine karşı koruyucu olduğunu göstermiştir (Cheney 
and Aker 1992). C vitamini taze sebze ve meyvelerde bulunur. En çok 
C vitamini bulunan sebze ve meyveler sırasıyla kuşburnu, maydanoz, 
tere, roka ve diğer yeşil yapraklı sebzeler, karnabahar, yeşil sivri biber, 
turunçgiller, domates, çilek ve patatestir (Baysal ve Criss 2004). 

D vitamininin kansere karşı koruyucu olduğunu düşünenlerin oranı 
genel örneklemde % 31.0, erkeklerde % 29.3, kadınlarda % 32.7'dir. 
Erkeklerin % 64.0'ü, kadınların % 59.3'ü bu konuda fikri/bilgisi 
olmadığını bildirmişlerdir. Son yıllarda elde edilen bilimsel veriler, 
D vitamini yetersizliğinin kemik kanseri riskini artırdığını 
göstermektedir (Baysal ve Criss 2004). D vitamini alımı kolon kanseri 
riskini de azaltmaktadır (Cheney and Aker 1992, Kim and Mason 
1996). 

Genel örneklemde, E vitamininin kansere karşı koruyucu olduğunu 
düşünenlerin oranı % 53.3, selenyumun kansere karşı koruyucu 
olduğunu düşünenlerin oranı % 27.3'dür. Erkeklerde ve kadınlarda bu 
oranların E vitamini için % 54.0, % 52.7; selenyum için % 24.6, 
% 30.0 olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.29). 

E vitamini hem serbest radikalleri yakalayarak hem de bağışıklık 
sistemini güçlendirerek kanser riskini azaltır. E vitamininin değişik 
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formları  arasında serbest radikaller üzerinde en etkili olanı alfa-
tokoferoldür  (Kavas 2003). 

1800'lü yılların başında yerkabuğunda keşfedilen  selenyum, diyetteki 
minerallerden biridir. E vitaminiyle birlikte dokuları korumada görev 
alır (Kavas 2003). En çok su ürünlerinde, kepeği ve özü ayrılmamış 
tahıl ürünlerinde bulunur. Yeterli düzeyde alındığında bazı kimyasal 
karsinoj enlerin etkisinin yok edilmesine yardım eder ve radyasyonun 
zararlı etkilerinden korur (Baysal ve Criss 2004). Selenyum kolon 
kanseri riskini azaltmaktadır (Kim and Mason 1996). 

Djavan et al. (2004), Avrupa'daki prostat kanserini önleme 
çalışmalarında E vitamini, D vitamini, likopen ve selenyumun prostat 
kanseri riskini belirgin bir biçimde azalttığını saptamışlardır. 

Araştırmaya katılanların % 32.3'ü kalsiyumun kansere karşı koruyucu 
etkisi olduğunu, % 7.3'ü koruyucu etkisi olmadığını düşünmektedir. 
Katılanların % 60.3'ü ise bilmediklerini belirtmişlerdir. Erkeklerin 
% 30.6'sı, kadınların % 34.0'ü kalsiyumun kansere karşı koruyucu 
etkisi olduğunu; erkeklerin % 6.7'si, kadınların % 8.0'si kalsiyumun 
kansere karşı koruyucu etkisi olmadığını düşündüklerini; erkeklerin 
% 62.7'si, kadınların ise % 58.0'i fikirlerinin  olmadığını/bilmediklerini 
belirtmişlerdir. Kalsiyum kemik gelişimi ve sağlığı için önemli 
minerallerdendir. En iyi kalsiyum kaynağı süt ve ürünleri, yeşil 
yapraklı sebzeler, pekmez ve kurubaklagillerdir (Baysal ve Criss 
2004). D vitaminiyle birlikte kalın bağırsak, meme ve prostat 
kanserlerinden koruyucu etkisi olduğu gösterilmiştir (Kavas 2003). 

Vücutta hücrelere oksijen taşınması, dolayısıyla enerji oluşumu için 
gerekli bir mineral olan ve bazı kimyasal karsinoj enlerin etkisini 
azaltan demirin kansere karşı koruyucu olduğunu düşünenlerin oranı 
genel örneklemde, erkeklerde ve kadınlarda % 33.3'tür (Çizelge 4.29). 

Çizelge 4.29'da görüldüğü gibi araştırma kapsamındaki bireylerin 
genel örneklemde % 15.0'i bakırın, % 23.0'ü çinkonun, % 25.3'ü ise 
magnezyumun kansere karşı koruyucu olduğunu düşünmektedirler. 
Cinsiyet göz önüne alındığı zaman bakırın kansere karşı koruyucu 
olduğunu düşünen erkeklerin oranı % 14.7, kadınların oranı % 15.3; 
çinkonun kanserden koruyucu etkisi olduğunu düşünen erkeklerin 
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oranı % 20.6, kadınların oranı % 25.3 olup; erkeklerin % 22.7'sinin, 
kadınların ise % 28.0'inin magnezyumun kanserden koruyucu etkisi 
olduğunu düşündükleri bulunmuştur. 

Bakır vücudun çalışması için gerekli bir mineraldir. En çok bakır 
bulunan besinler; et, su ürünleri, kurubaklagiller, yağlı tohumlar, 
pekmez ve kuru üzümdür. Deney hayvanlarına ek bakır verilmesinin 
kimyasal karsinoj enlerin etkisini azalttığı görülmüştür (Baysal ve Criss 
2004). 

Çinko büyüme, gelişme, deri sağlığı ve savunma sistemlerinin 
güçlenmesi için gerekli bir mineraldir. En çok su ürünlerinde, et, 
mantar, yumurtada, badem, ceviz gibi kabuklu sert meyvelerde ve 
kurubaklagillerde bulunur. Yeterli düzeyde çinko alınması, 
A vitamininin antikanser etkisini artırarak ve savunma sistemlerini 
güçlendirerek yeni oluşan kanser hücrelerinin öldürülmesine yardımcı 
olur (Baysal ve Criss 2004). Epidemiyolojik çalışmalar çinko 
eksikliğinin özefagus  kanseri riskini artırdığını göstermiştir (Cheney 
and Aker 1992). 

Magnezyum kemik ve dişlerin yapısında kalsiyum ve fosforla  birlikte 
bulunur, osmotik basıncın ve asit-baz dengesinin sağlanmasında 
yardımcıdır, kas ve sinir sisteminde etkin olup, metabolizmada birçok 
enzim çalışması için de gereklidir (Baysal 1999). Magnezyum 
yetersizliği hücrelerdeki serbest radikal aktivitesinin artmasına neden 
olur (Carper 1996). 

4.2.10 Erkek ve kadınların kanseri önlemek için bazı 
besinlerin/besin öğelerinin diyetteki miktarlarının ne 
olması gerektiğine ilişkin düşünceleri 

Gereksinimin üzerinde alınan fazla  eneıji, şişmanlığa yol açarak 
hastalık riskini artırmaktadır. Şişmanlarda kanser, normal kilolulara 
oranla daha sık görülür. Özellikle meme, kolorektal ve kan 
kanserlerine şişmanlarda normal kilolulardan daha sık rastlanır (Byers 
et al. 2002, Baysal ve Criss 2004). 
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Araştırmaya katılan bireylerin enerji, bazı besin öğeleri, diyet şekli ve 
besinlerin diyetteki miktarlarının ne olması/yapılması gerektiğine 
ilişkin düşünceleri Çizelge 4.30'da verilmiştir. 

Araştırmaya katılan bireylerin % 29.0'u kanseri önlemek için alınan 
enerjinin azaltılması, % 30.0'u alınan enerjinin artırılması gerektiğini 
düşünmüşlerdir. Erkeklerin % 28.0'i, kadınların % 30.0'u kanseri 
önlemek için alınan enerjinin azaltılması gerektiğini söylerken, 
erkeklerin % 26.7'sinin, kadınların % 33.3'ünün alınan enerjinin 
artırılması gerektiğini düşündükleri belirlenmiştir. Erkeklerin 
% 45.3'ü, kadınların % 36.7'si bu konuda fikirleri 
olmadığını/bilmediklerini belirtmişlerdir. 

Glanz et al. (2003) Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli etnik 
gruplar ve ırklar üzerinde yaptıkları araştırmada obezite oranını Hawai 
kökenlilerde % 29.0-39.0, Afrika  kökenlilerde % 66.6, Alaska ve 
Amerika yerlilerinde % 60.0'ın üzerinde ve Asya kökenlilerde % 13.0-
26.0 oranında saptamışlardır. Obezitenin çeşitli kanserlere neden 
olduğu görülmüştür. 

Mc Cann et al. (2003), primer olarak yumurtalık kanseri teşhis edilmiş 
124 vaka ve 696 kontrol grubu üzerinde yaptıkları çalışmada ortalama 
beden kitle indeksinin yumurtalık kanserli vakalarda ortalama 
26.5 olduğu, kontrol grubunda 25.6 olduğunu belirlemişlerdir. Beden 
kitle indeksindeki artışın kanser gibi dejeneratif  hastalıklarla doğru 
orantılı olarak yükseldiğini saptamışlardır. 

Çizelde 4.30 Erkek ve kadınların kanseri önlemek için bazı 
besinlerin/besin öğelerinin diyetteki miktarlarının ne 
olması gerektiğine ilişkin düşünceleri 

Seçenekler Azaltılmalı Artırılmalı Bilmiyor İstatistik Seçenekler C Sayı % Sayı % Sayı % İstatistik 

Alınan 
enerji 

E 42 28.0 40 26.7 68 45.3 X -2 .59 
sd=2 
p>0.05 

Alınan 
enerji K 45 30.0 50 33.3 55 36.7 

X -2 .59 
sd=2 
p>0.05 

Alınan 
enerji 

T 87 29.0 90 30.0 123 41.0 

X -2 .59 
sd=2 
p>0.05 

Hayvansal 
protein 

E 98 65.3 8 5.3 44 29.3 X2=7.98 
sd=2 
p<0.05 

Hayvansal 
protein K 119 79.3 7 4.7 24 16.0 

X2=7.98 
sd=2 
p<0.05 

Hayvansal 
protein 

T 217 72.3 15 5.0 68 22.7 

X2=7.98 
sd=2 
p<0.05 
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Çizelde 4.30 Erkek ve kadınların kanseri önlemek için bazı 
besinlerin/besin öğelerinin diyetteki miktarlarının ne 
olması gerektiğine ilişkin düşünceleri (devam) 

Seçenekler Azaltılmalı Artırılmalı Bilmiyor İstatistik Seçenekler C Sayı % Sayı % Sayı % İstatistik 

Bitkisel 
protein 

E 9 6.0 98 65.3 43 28.7 X2=11.75 
sd=2 

p<0.01 

Bitkisel 
protein K 4 2.6 124 82.7 22 14.7 

X2=11.75 
sd=2 

p<0.01 

Bitkisel 
protein 

T 13 4.3 222 74.0 65 21.7 

X2=11.75 
sd=2 

p<0.01 

Yağ E 112 74.7 3 2.0 35 23.3 X2=4.64 
sd=2 
p>0.05 

Yağ K 127 84.7 2 1.3 21 14.0 
X2=4.64 
sd=2 
p>0.05 

Yağ 

T 239 79.6 5 1.7 56 18.7 

X2=4.64 
sd=2 
p>0.05 

Kolesterol E 113 75.3 3 2.0 34 22.7 X2=6.31 
sd=2 
p<0.05 

Kolesterol K 130 86.7 2 1.3 18 12.0 
X2=6.31 
sd=2 
p<0.05 

Kolesterol 

T 243 81.0 5 1.7 52 17.3 

X2=6.31 
sd=2 
p<0.05 

Posa E 20 13.3 86 57.3 44 29.3 X2=12.31 
sd=2 
p<0.01 

Posa K 14 9.3 114 76.0 22 14.7 
X2=12.31 
sd=2 
p<0.01 

Posa 

T 34 11.3 200 66.7 66 22.0 

X2=12.31 
sd=2 
p<0.01 

Doymuş 
yağlardan 
zengin 
diyet 

E 55 36.7 23 15.3 72 48.0 Jt-5.59 
sd=2 
p>0.05 

Doymuş 
yağlardan 
zengin 
diyet 

K 67 44.6 31 20.7 52 34.7 

Jt-5.59 
sd=2 
p>0.05 

Doymuş 
yağlardan 
zengin 
diyet T 122 40.7 54 18.0 124 41.3 

Jt-5.59 
sd=2 
p>0.05 

Çoklu 
doymamış 
yağlardan 
zengin 
diyet 

E 34 22.7 44 29.3 72 48.0 X2=4.03 
sd=2 
p>0.05 

Çoklu 
doymamış 
yağlardan 
zengin 
diyet 

K 32 21.3 60 40.0 58 38.7 

X2=4.03 
sd=2 
p>0.05 

Çoklu 
doymamış 
yağlardan 
zengin 
diyet T 66 22.0 104 34.7 130 43.3 

X2=4.03 
sd=2 
p>0.05 

Meyve-
sebze 

E 7 4.7 111 74.0 32 21.3 X2=13.03 
sd=2 
p<0.01 

Meyve-
sebze K 3 2.0 135 90.0 12 8.0 

X2=13.03 
sd=2 
p<0.01 

Meyve-
sebze T 10 3.3 246 82.0 44 14.7 

X2=13.03 
sd=2 
p<0.01 

Alkol 
E 117 78.0 2 1.3 31 20.7 X2=7.54 

sd=2 
p<0.01 

Alkol K 134 89.3 2 1.3 14 9.3 
X2=7.54 
sd=2 
p<0.01 

Alkol 
T 251 83.7 4 1.3 45 15.0 

X2=7.54 
sd=2 
p<0.01 

Kahve 
E 103 68.7 5 3.3 42 28.0 X2=15.94 

sd=2 
p<0.01 

Kahve K 130 86.7 - - 20 13.3 
X2=15.94 
sd=2 
p<0.01 

Kahve 
T 233 77.6 5 1.7 62 | 20.7 

X2=15.94 
sd=2 
p<0.01 

C: Cinsiyet E: Erkek K: Kadın T: Toplam 

Çeşitli hayvan çalışmalarında obezitenin tümör büyümesini 
hızlandırdığı görülmüştür. Buna karşılık yapılan bazı hayvan 
deneylerinde, deneysel olarak indüklenen tümörlerin büyümesi enerji 
kısıtlamasıyla azalmıştır (Cheney and Aker 1992). 
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Et tüketiminin, özellikle kırmızı et ve işlenmiş et tüketiminin kolon, 
göğüs ve prostat kanser ile ilişkisi fazladır  (Bingham 2000, Byers et al. 
2002). Çok et dolayısı ile çok hayvansal protein tüketen ülkelerin 
insanlarında, meme, rahim, prostat, kolorektal, pankreas ve böbrek 
kanserleri hayvansal proteini az tüketen ülkelerden daha sık 
görülmektedir. Ancak, fazla  hayvansal protein tüketimi yağ tüketimini 
de artırdığı için, bu kanserlerin protein ile mi yoksa yağ ile mi 
bağlantılı olduğu açıklanamamıştır (Baysal ve Criss 2004). Genel 
örneklemde araştırmaya katılanların % 72.3'ü kanseri önlemek için 
diyetle alman hayvansal proteinin, % 4.3'ü bitkisel proteinin 
azaltılması gerektiğini belirtmişlerdir. Diyette hayvansal proteinin 
artırılması gerektiğini söyleyenlerin oranı % 5.0 iken, bitkisel proteinin 
artırılması gerektiğini söyleyenlerin oranı % 74.0'tür. Erkeklerin 
% 65.3'ü, kadınların % 79.3'ü kanseri önlemek için alman hayvansal 
proteinin; erkeklerin % 6.0'sı, kadınların ise % 2.6'sı bitkisel proteinin 
azahılması gerektiğini düşünmektedir. Bitkisel proteinin diyetle 
artırılmasının kanseri önleyeceğini düşünenler erkeklerde % 65.3, 
kadınlarda % 82.7'dir. Hayvansal ve bitkisel protein miktarının 
günlük diyetteki durumunun ne olması gerektiği ile cinsiyet arasındaki 
ilişkinin istatistiksel olarak önemli olduğu belirlenmiştir (p<0.05, 
p<0.01). 

Çeşitli çalışmalar ve epidemiyolojik veriler diyetle alman yağ 
miktarıyla bazı neoplazmlann ilişkili olduğunu göstermiştir. Yüksek 
oranda yağ alımı meme, kolon ve prostat kanserlerinin riskini 
artırmaktadır (Cheney and Aker 1992). Araştırmaya katılan bireylerin 
% 79.6'sı kanseri önlemek için diyetle alınan yağın azaltılması, 
% 1.7'si artırılması gerektiğini ve % 18.7'si bu konuda fikirleri 
olmadığım/bilmediklerini ifade  etmişlerdir. Kanseri önlemek için 
diyetle alınan yağın azaltılması gerektiğini söyleyen erkeklerin oranı 
% 74.7, kadınların oranı % 84.7'dir. 

Yüksek kolesterol seviyeleri kolon ve meme kanserleri riskini 
artırmaktadır (Cheney and Aker 1992). Genel örneklemde 
katılımcıların % 81.0'i kanseri önlemek için diyetteki kolesterol 
miktarını azaltmak, % 1.7'si artırmak gerektiğini, % 17.3'ü ise 
bilmediklerini belirtmişlerdir. Erkeklerin % 75.3'ünün, kadınların 
% 86.7'sinin kanseri önlemek için kolesterolün diyetteki miktarının 
daha az olması gerektiğini söyledikleri saptanmıştır. Kanseri önlemek 
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için diyetteki kolesterolün azaltılması/artırılması gerektiğini bilme 
durumunun cinsiyete göre değiştiği ve bu durumun istatistiksel olarak 
önemli olduğu belirlenmiştir (p<0.05). 

Diyet posası, ince bağırsakta sindirilemeyen, buna karşılık kalın 
bağırsakta fermente  olan, sağlık için gerekli bir grup gıda bileşenidir. 
Sebzelerde, meyvelerde, tahıllarda, kurubaklagillerde ve 
kuruyemişlerde bulunur (Burdurlu ve Karadeniz 2003). Diyetle alınan 
posa; fekal  hacmi artırarak, bağırsaktaki geçiş süresini kısaltarak, safra 
asitleri gibi potansiyel karsinoj enlerin konsantrasyonunu azaltarak 
kanser riskini belirgin olarak azaltmaktadır (Cheney and Aker 1992). 
Kepekli tahıl ürünleri, kurubaklagil, taze sebze ve meyvelerin fazla 
tüketilmesi, posa alımını artırıp bağırsakların düzenli çalışmasını 
sağlayarak kolorektal kanser oluşma riskini üçte bir oranında azaltır 
(Temple and Balay-Karperien 2002). Araştırmaya katılanların 
% 11.3'ü posa alımını azaltmanın, % 66.7'si posa alımını artırmanın 
kanseri önlemeye yardım edebileceğini söylemişlerdir. Cinsiyete göre 
değerlendirildiği zaman erkeklerin % 57.3'ünün, kadınların 
% 76.0'sının kanseri önlemek için posa alımının artırılması gerektiğini 
belirttikleri Çizelge 4.30'da görülmektedir. Araştırmaya katılanların 
cinsiyetleri ile kanseri önlemek için posa alım miktarının ne olması 
gerektiğine ilişkin yanıtları arasındaki ilişki istatistiksel açıdan 
önemlidir (p<0.01). 

Doymuş yağlardan zengin diyetin kanseri önlemek için azaltılması 
gerektiğini söyleyenlerin genel örneklemde % 40.7, çoklu doymamış 
yağlardan zengin diyetin azaltılması gerektiğini söyleyenlerin ise 
% 22.0 oranlarında olduğu belirlenmiştir. Bu konularda bilgisi 
olmayanlar sırasıyla % 41.3, % 43.3 oranlarındadır. Erkeklerin 
% 36.7'si, kadınların % 44.6'sı kanseri önlemek için doymuş 
yağlardan zengin bir diyeti azaltmak, erkeklerin % 15.3'ü, kadınların 
% 20.7'si artırmak gerektiğini belirtmişlerdir. 

Kanseri önlemek için çoklu doymamış yağlardan zengin bir diyeti 
azaltmak gerektiğini söyleyen erkeklerin oranı % 22.7 iken, kadınlarda 
bu oran % 21.3'tür. Erkeklerin % 29.3'ü, kadınların % 40.0'ı 
kanserden korunmak için doymuş yağlardan zengin bir diyeti artırmak 
gerektiğini belirtmişlerdir (Çizelge 4.30). 
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Bütün taze sebze ve meyveler, tahıl ürünleri, kurubaklagiller genellikle 
kanser riskini azaltıcı besinler grubunda yer almaktadır (Boutelle et al. 
2003). Araştırmaya katılanların genel örneklemde % 3.3'ünün kanseri 
önlemek için meyve-sebze alımını azaltmak, % 82.0'sinin artırmak 
gerektiğini söyledikleri saptanmıştır. Bu konu cinsiyete göre 
irdelendiğinde; erkeklerin % 4.7'sinin, kadınların % 2.0'sinin 
kanserden korunmak için sebze-meyve alımını azaltmak gerektiğini, 
erkeklerin % 74.0'ünün, kadınların % 90.0'ının kanserden korunmak 
için sebze-meyve alımını artırmak gerektiğini belirttikleri Çizelge 
4.30'da görülmektedir. Erkeklerin % 21.3'ünün, kadınların % 8.0'inin 
bu konuda fikri  yoktur/bilmemektedir. Araştırmaya katılanların 
cinsiyetleri ile kanseri önlemek için diyetteki sebze-meyve miktarının 
ne olması gerektiğine ilişkin yanıtları arasındaki ilişkilerin dağılımları 
arasındaki farklılık  önemlidir (p<0.01). 

Kanser riski alınan alkol miktarı ile artmaktadır ve her gün iki kadeh 
ya da daha fazla  alkol alınması kanser riskini belirgin olarak artırır. 
Alkol tüm kanserden ölümlerin % 3.0'ünden sorumludur. Alkol 
kullanımı özellikle oral kavite, özefagus  ve larinks kanserlerine yol 
açmaktadır. Alkol tüketiminin kansere yol açmasının nedeninin hücre 
hasarına yol açan hücre bölünmesi, kimyasal karsinoj enlerin 
aktivasyonu, malnütrisyona yol açması, vitamin depolarının azalması, 
immün sistemin bozulması, çeşitli organlardaki mukoza hasarı ve 
biradaki nitrozaminler gibi alkol içeren içeceklerdeki olası 
karsinoj enlere maruz kalma olduğu düşünülmektedir (Wildman and 
Medeiros 2000). Genel örneklemde kanseri önlemek için alkol 
alımının azaltılması gerektiğini söyleyenlerin oranı % 83.7, alkol 
miktarının artırılması gerektiğini söyleyenlerin oranı % 1.3 olup, 
% 15.0 oranında bilmediklerini belirtmişlerdir. Erkeklerin % 78.0'i, 
kadınların % 89.3'ü kanseri önlemek için alkol alımının azaltılması 
gerektiğini; erkeklerin % 20.7'si, kadınların ise % 9.3'ü bu konuda 
fikirleri  olmadığını beyan etmişlerdir. Araştırmaya katılanların 
cinsiyetleri ile kanseri önlemek için alkol alım miktarının ne olması 
gerektiğine ilişkin yanıtları arasındaki ilişki istatistiksel olarak 
önemlidir. (p<0.05). 

Kahve tüketiminin fazla  olduğu ülkelerde pankreas kanserinden 
mortalitenin yüksek olduğu görülmüştür (Cheney and Aker 1992). 
Araştırmaya katılanların % 77.6'sının kanseri önlemek için kahve 
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içmenin azaltılması, % 1.7'sinin artırılması gerektiğini söyledikleri, 
% 20.7'sinin ise bilmedikleri belirlenmiştir. Erkeklerin % 68.7'sinin, 
kadınların % 86.7'sinin kanseri önlemek için kahve alımı azaltılmalı 
dediği saptanmış olup, kahve alımı artırılmalı diyenlerin oranı 
erkeklerde % 3.3 iken, kadınlarda artırılmalı diyete rastlanmamıştır. Bu 
konuda bilgisi/fikri  olmayan erkeklerin oranı % 28.0, kadınların oranı 
% 13.3'tür. Kanseri önlemek için kahve alım miktarının ne olması 
gerektiğine ilişkin yanıtların cinsiyete göre değişme durumunun 
istatistiksel olarak önemli olduğu khi kare analizi ile saptanmıştır 
(p<0.01). 

4.2.11 Erkek ve kadınların besin hazırlama-pişirme-saklama 
yöntemlerinin kanser riski üzerindeki etkilerine ilişkin 
düşünceleri 

Besin-kanser ilişkisinde besinlere uygulanan pişirme yöntemleri, 
koruma amaçlı kullanılan katkı maddeleri ile birlikte koruma 
yöntemleri, bazı toplumsal ve kişisel besin hazırlama alışkanlıktan 
etkili olmaktadır (Karabudak 2002). 

Çeşitli amino asitlerin ısıl işlem sonucu bozulmaları sırasında kuvvetli 
mutajenik aktivite gösteren heterosiklik aminler oluşmaktadır. Protein 
içeren besinlerin pişirilmesi sırasında heterosiklik aminlerin oluşumu; 
besinin yapısına, pişirme öncesi uygulanan ön işlemlere, pişirme 
yöntemine, dolayısıyla sıcaklık derecesi ve süresine bağlı olarak 
değişmektedir. Beslenme alışkanlıklarında kızartma ağırlıklı pişirme 
yöntemlerini kullanan kişilerin idrar mutajenliği, haşlama ve fırında 
pişirme yöntemini kullanan kişilere oranla daha yüksek bulunmuştur 
(Karabudak 2003). 

Araştırmaya katılan bireylerin besin hazırlama-pişirme-saklama 
yöntemlerinin kanser riski üzerindeki etkilerine ilişkin yanıtları 
Çizelge 4.31 'de verilmiştir. 

Genel örneklemde araştırmaya katılanların % 3.0'ü haşlama yöntemi 
ile pişirmenin kanser riskini artırdığını, % 87.0'si azalttığını belirtmiş 
olup; % 10.0'unun ise bilgisi yoktur. Cinsiyete göre değerlendirildiği 
zaman erkeklerin % 2.7'si, kadınların % 3.3'ü haşlamanın kanser 
riskini artırdığını; erkeklerin % 84.7'si, kadınların % 89.3'ü azalttığını 
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belirtmişlerdir. Bilgisi olmayanların oranı erkeklerde % 12.6, 
kadınlarda ise % 7.4'tür. 

Çizelge 4.31 Erkek ve kadınların besin hazırlama-pişirme saklama 
yöntemlerinin kanser riski üzerindeki etkilerine ilişkin 
düşünceleri 

Cinsiyet 
Yöntemler 

Artırır Azaltır Bilmiyor İstatistik Cinsiyet 
Yöntemler C Sayı % Sayı % Sayı % İstatistik 

Haşlama 
E 4 2.7 127 84.7 19 12.6 X2=2.43 

sd=2 
p>0.05 

Haşlama K 5 3.3 134 89.3 11 7.4 
X2=2.43 
sd=2 
p>0.05 

Haşlama 
T 9 3.0 261 87.0 30 10.0 

X2=2.43 
sd=2 
p>0.05 

Fırında 
E 33 22.0 81 54.0 36 24.0 X2=7.66 

sd=2 
p<0.05 

Fırında K 20 13.3 104 69.3 26 17.4 
X2=7.66 
sd=2 
p<0.05 

Fırında 
T 53 17.7 185 61.7 62 20.6 

X2=7.66 
sd=2 
p<0.05 

Mangalda 
E 119 79.3 11 7.3 20 13.4 X2=7.59 

sd=2 
p<0.05 

Mangalda K 117 78.0 23 15.3 10 6.7 
X2=7.59 
sd=2 
p<0.05 

Mangalda 
T 236 78.7 34 11.3 30 10.0 

X2=7.59 
sd=2 
p<0.05 

Kızartma 
E 126 84.0 3 2.0 21 14.0 X2=2.43 

sd=2 
p>0.05 

Kızartma K 139 92.7 3 2.0 8 5.3 
X2=2.43 
sd=2 
p>0.05 

Kızartma 
T 265 88.3 6 2.0 29 9.7 

X2=2.43 
sd=2 
p>0.05 

Tütsüleme 
E 90 60.0 12 8.0 48 32.0 X2=0.48 

sd=2 
p<0.05 

Tütsüleme K 93 62.0 14 9.3 43 28.7 
X2=0.48 
sd=2 
p<0.05 

Tütsüleme 
T 183 61.0 26 8.7 91 30.3 

X2=0.48 
sd=2 
p<0.05 

Tuzlama 
E 64 42.7 18 12.0 68 45.3 X2=5.61 

sd=2 
p>0.05 

Tuzlama K 79 52.7 8 5.3 63 42.0 
X2=5.61 
sd=2 
p>0.05 

Tuzlama 
T 143 47.7 26 8.7 131 43.6 

X2=5.61 
sd=2 
p>0.05 

Soğanm 
kavrulması 

E 68 45.3 22 14.7 60 40.0 X2=10.17 
sd=2 
p<0.01 

Soğanm 
kavrulması K 90 60.0 8 5.3 52 34.7 

X2=10.17 
sd=2 
p<0.01 

Soğanm 
kavrulması 

T 158 52.7 30 10.0 112 37.3 

X2=10.17 
sd=2 
p<0.01 

Kurubakla-
gillerin 
yıkanmadan 
pişirilmesi 

E 63 42.0 15 10.0 72 48.0 X2=0.80 
sd=2 
p>0.05 

Kurubakla-
gillerin 
yıkanmadan 
pişirilmesi 

K 57 38.0 19 12.7 74 49.3 
X2=0.80 
sd=2 
p>0.05 

Kurubakla-
gillerin 
yıkanmadan 
pişirilmesi T 120 40.0 34 11.3 146 48.7 

X2=0.80 
sd=2 
p>0.05 

Nemli 
ortamda 
saklanmış 
besinler 

E 84 56.0 6 4.0 60 40.0 X2=2.75 
sd=2 
p>0.05 

Nemli 
ortamda 
saklanmış 
besinler 

K 98 65.3 5 3.3 47 31.3 

X2=2.75 
sd=2 
p>0.05 

Nemli 
ortamda 
saklanmış 
besinler T 182 60.7 11 3.6 107 35.7 

X2=2.75 
sd=2 
p>0.05 

C: Cinsiyet E: Erkek K: Kadın T: Toplam 

Fırında rosto yapma çok az heterosiklik aminlerin oluşumuna neden 
olmaktadır. Bunun nedeni; fırında  rosto yapıldığında ürüne ısı 
transferinin  doğrudan pişirme kabından gelmemesidir. Fırında tavuk 
pişirildiğinde buharın varlığından dolayı daha az mutajenik aktivite 
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oluşmaktadır. Buhar, ısı transferini  etkilemekte ve ürünün yüzey 
sıcaklığını düşürmektedir (Karabudak 2003). 

Araştırmaya katılan erkeklerin % 22.0'si, kadınların % 13.3'ü fırında 
pişirmenin kanser riskini artırdığını; erkeklerin % 54.0'ü, kadınların 
% 69.3'ü azalttığını; erkeklerin % 24.0'ü, kadınların % 17.4'ü bu 
konuda fikirleri/bilgileri  olmadığını bildirmişlerdir. Fırında pişirmenin 
kanser riski üzerindeki etkilerine ilişkin yanıtların cinsiyete göre 
değişme durumunun istatistiksel olarak önemli olduğu bulunmuştur 
(p<0.05). 

Dumanlama, ızgara ve kızartma gibi ısıl işlemlerin uygulanması ile 
kirli havadan bulaşarak, besin üzerinde birikebilen 20'den fazla 
polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) tanımlanmıştır. En fazla  açık 
ateşte pişirme yöntemleri sonucunda besinlerde oluşan bu PAH'ların 
10 taneden fazlasının  deney hayvanlarında karsinojenik olduğu 
gösterilmiştir. Açık bir ateş üzerinde et ve balığın ızgara yapılması 
farklı  yollardan besine PAH bulaşmasına neden olur (Karabudak 
2002). Kömür ızgarasında pişirme kolorektal kanser riskini belirgin bir 
biçimde artırmaktadır (Kim and Mason 1996). Araştırmaya katılanların 
% 78.7'sinin mangalda pişirmenin kanser riskini artırdığım, 
% 11.3'ünün azalttığını söyledikleri ve % 10.0'unun ise bilmedikleri 
belirlenmiştir. Erkeklerin % 79.3'ü, kadınların % 78.0'i mangalda 
pişirmenin kanser riskini artırdığını; erkeklerin % 7.3'ü, kadınların 
% 15.3'ü azalttığını; erkeklerin % 13.4'ü, kadınların % 6.7'si ise bu 
konuda fikirleri  olmadığım/bilmediklerini belirtmişlerdir. Araştırmaya 
katılanların cinsiyetleri ile mangalda pişirmenin kanser riski üzerindeki 
etkilerine ilişkin dağılımı arasındaki farklılık  istatistiksel olarak 
önemlidir (p<0.05). 

Tavada kızartma yüksek oranda heterosiklik aminlerin oluşumuna 
neden olmaktadır. Standart kızartma şartlan altında, çeşitli 
yiyeceklerin uzun süre ve tekrarlı kızartılması sırasında yağların 
mutajenik aktiviteleri de artmaktadır. Kızartma yağında uçucu 
olmayan bozulma ürünleri bulunur ve çoğunluğu gıdalar tarafından 
emilmektedir. Derin yağda kızartma süresince de heterosiklik aminler 
ve pirolizatlar gibi çeşitli bozulma ürünlerinin oluştuğu görülmüştür 
(Karabudak 2003). Yağda kızartma kolorektal kanserlerin riskini 
artırmaktadır (Kim and Mason 1996). Araştırmaya katılan erkeklerin 
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% 84.0'ü, kadınların % 92.7'si kızartmanın kanser riskini artırdığını 
bildirmişlerdir. 

Dumanlama (tütsüleme), tuzlama et ve balık gibi besinlerin saklanması 
için kullanılan en eski yöntemlerdendir. Dumanlama materyalleri 
olarak kömür ya da en fazla  tahta (talaş) kullanılır. Et ve balık gibi 
gıdaların saklanması ile özel lezzet ve tat veren ürünlerin oluşması için 
uygulanan dumanlama (tütsüleme) yöntemi süresince 300'den fazla 
bileşik oluşmaktadır. Dumanlanmış ve kürlenmiş gıdalar, N-nitrozo 
bileşiklerini içerir. Dumanda, üründe bulunan amid ve aminlerle 
reaksiyona giren nitrit ve/veya nitratlardan N-nitrozo bileşikleri 
meydana gelir. N-nitrozo bileşikleri teratojenik, mutajenik ve 
karsinojenik etkiye sahiptirler (Karabudak 2003). Epidemiyolojik 
çalışmalar, dumanlanmış gıdaların sık tüketilmesi ile mide ve özefagus 
kanserlerinde belirgin bir artışın olduğunu göstermektedir. Ayrıca 
tuzlanmış-kürlenmiş ve kurutulmuş besinlerin kanser özellikle de 
kolorektal kanser riskini belirgin şekilde artırdığı ifade  edilmektedir 
(Kim and Mason 1996, Mejia et al. 2003, Yang et al. 2003). 

Genel örneklemde araştırma kapsamına alınanların % 61.0'i 
tütsülemenin, % 47.7'si tuzlamanın kanser riskini atırdığını; % 8.7'si 
tütsülemenin, % 8.7'si tuzlamanın kanser riskini azalttığını 
belirtmişlerdir. Kanser riski üzerine tuzlamanın etkisini bilmeyenler 
(% 43.6) tütsülemenin etkisini bilmeyenlerden (% 30.3) fazladır. 
Çizelge 4.31'den erkek ve kadınların tütsüleme ve tuzlamamn kanser 
oluşma riski üzerine etkileri ile ilgili görüşlerine bakıldığında, 
erkeklerin % 60.0'ının, kadınların % 62.0'sinin tütsülemenin; 
erkeklerin % 42.7'sinin, kadınların % 52.7'sinin tuzlamanın kanser 
riskini artırdığını söyledikleri görülmektedir. Bu konularda fikri/bilgisi 
olmadığını söyleyen erkeklerin oranı (% 32.0, % 45.3) az da olsa 
kadınlardan (% 28.7, % 42.0) fazladır.  Tütsüleme ve tuzlamanın kanser 
riski üzerine ilişkin yanıtların cinsiyete göre dağılımları arasındaki 
farklar  önemli değildir (p>0.05). 

Yağda kızartılan yemekler kanser riskini arttırmaktadır (Baysal ve 
Criss 2004). Araştırmaya katılan erkeklerin % 45.3'ü, kadınların 
% 60.0'ı soğanın kavrulmasının kanser riskini arttırdığını; erkeklerin 
% 14.7'si, kadınların % 5.3'ü azalttığını; erkeklerin % 40.0'ı, 
kadınların % 34.7'si ise bilmediklerini belirtmişlerdir. Araştırmaya 
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katılanların cinsiyetleri ile soğanın kavrulmasının kanser riski 
üzerindeki etkilerine ilişkin yanıtları arasındaki farklılığın  istatistiksel 
olarak önemli olduğu bulunmuştur (p<0.01). 

Tarım ilaçlarının kalıntıları vücuda alındığı için kurubaklagiller 
yıkanmadan pişirilmemelidir (Baysal ve Criss 2004). Genel 
örneklemde katılımcıların % 40.0'ı kurubaklagillerin yıkanmadan 
pişirilmesinin kanser riskini artırdığını, % 11.3'ü azalttığını ve 
% 48.7'si ise bilmediğini belirtmiştir. Kurubaklagillerin yıkanmadan 
pişirilmesinin kanser riski üzerindeki etkileri konusunda fikri 
olmayanlar erkeklerde % 48.0, kadınlarda % 49.3 oranlarında iken, 
erkeklerin % 42.0'sinin, kadınların % 38.0'inin kurubaklagillerin 
yıkanmadan pişirilmesinin kanser riskini artırdığını; erkeklerin 
% 10.0'unun, kadınların % 12.7'sinin azalttığını düşündükleri 
belirlenmiştir. 

Nemli ortamda saklanmış besinlerde küf  toksinleri ve karsinoj enler 
oluşabileceği için kanser riskini artırmaktadır (Baysal ve Criss 2004). 
Nemli ve sıcak olan tropik bölgelerde karaciğer tümör indeksinin 
yüksek olduğu dikkati çekmiş, yapılan araştırmalarda bu bölgelerde 
çok miktarda tahıl tüketildiği ve bu tahıllarda küflerin  ürediği 
görülmüştür (Aksoy 1984). Aspergillus  flavus  ve Aspergillus 
parasiticus türü küfler  tarafından  üretilen aflatoksinlerin  kuvvetli bir 
hepatokarsinojen olduğu belirlenmiştir (Özkaya 2005). Araştırmaya 
katılan erkeklerin % 56.0'sı, kadınların % 65.3'ü nemli ortamda 
saklanmış besinlerin kanser riskini artırdığını, erkeklerin % 4.0'ü, 
kadınların % 3.3'ü azalttığını ve erkeklerin % 40.0'ı, kadınların 
% 31.3'ü ise bilmediklerini beyan etmişlerdir. 

4.2.12 Erkek ve kadınların kanser riskini artırdığını/azalttığını 
düşündükleri besinler 

Araştırma kapsamına alınan yetişkinlere bazı besinlerin kanser riskini 
artırdığı/azalttığı ile ilgili düşündükleri sorulmuş, yanıtları çizelge 
4.32'de gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.32 Erkek ve kadınların kanser riskini artırdığı/azalttığını 
düşündükleri besinler 

Besinler Artırır Azaltır Bilmiyor İstatistik Besinler C Sayı % Sayı % Sayı % İstatistik 

Soğan-
sarımsak 

E - - 139 92.7 11 7.3 X2=0.67 
sd=2 
p>0.05 

Soğan-
sarımsak K - - 135 90.0 15 10.0 

X2=0.67 
sd=2 
p>0.05 

Soğan-
sarımsak T - - 274 91.3 26 8.7 

X2=0.67 
sd=2 
p>0.05 

Kurubakla-
giller 

E 8 5.3 104 69.3 38 25.3 X2=4.28 
sd=2 
p>0.05 

Kurubakla-
giller K 2 1.3 114 76.0 34 22.7 

X2=4.28 
sd=2 
p>0.05 

Kurubakla-
giller 

T 10 3.3 218 72.7 72 24.0 

X2=4.28 
sd=2 
p>0.05 

Domates 
E 1 0.7 132 88.0 17 11.3 X2=3.54 

sd=2 
p>0.05 

Domates K 1 0.7 141 94.0 8 5.3 
X2=3.54 
sd=2 
p>0.05 

Domates 
T 2 0.7 273 91.0 25 8.3 

X2=3.54 
sd=2 
p>0.05 

Tereyağı 
E 97 64.7 20 13.3 33 22.0 X 2 = l - 2 5 

sd=2 
p>0.05 

Tereyağı K 106 70.6 16 10.7 28 18.7 
X 2 = l - 2 5 

sd=2 
p>0.05 

Tereyağı 
T 203 67.7 36 12.0 61 20.3 

X 2 = l - 2 5 

sd=2 
p>0.05 

Sosis-salam 
sucuk 

E 130 86.7 - - 20 13.3 X2=8.706 
sd=2 
p<0.05 

Sosis-salam 
sucuk K 141 94.0 2 1.3 7 4.7 

X2=8.706 
sd=2 
p<0.05 

Sosis-salam 
sucuk 

T 271 90.3 2 0.7 27 9.0 

X2=8.706 
sd=2 
p<0.05 

Fmdık-fıstık 
E 32 21.3 91 60.7 27 18.0 X2=0.67 

sd=2 
p>0.05 

Fmdık-fıstık K 38 25.3 86 57.3 26 17.3 
X2=0.67 
sd=2 
p>0.05 

Fmdık-fıstık 
T 70 23.3 177 59.0 53 17.7 

X2=0.67 
sd=2 
p>0.05 

Ceviz 
E 10 6.6 118 78.7 22 14.7 X2=0.17 

sd=2 
p>0.05 

Ceviz K 11 7.3 115 76.7 24 16.0 
X2=0.17 
sd=2 
p>0.05 

Ceviz 
T 21 7.0 233 77.7 46 15.3 

X2=0.17 
sd=2 
p>0.05 

Çay 
E 74 49.3 33 22.0 43 28.7 X2=1.97 

sd=2 
p>0.05 

Çay K 85 56.6 25 16.7 40 26.7 
X2=1.97 
sd=2 
p>0.05 

Çay 
T 159 53.0 58 19.3 83 27.7 

X2=1.97 
sd=2 
p>0.05 

Kepekli ekmek 
E 4 2.7 126 84.0 20 13.3 X2=0.22 

sd-2 
p>0.05 

Kepekli ekmek K 5 3.3 127 84.7 18 12.0 
X2=0.22 
sd-2 
p>0.05 

Kepekli ekmek 
T 9 3.0 253 84.3 38 12.7 

X2=0.22 
sd-2 
p>0.05 

Kızarmış 
ekmek 

E 90 60.0 22 14.7 38 25.3 X2=0.69 
sd=2 
p>0.05 

Kızarmış 
ekmek K 91 60.7 26 17.3 33 22.0 

X2=0.69 
sd=2 
p>0.05 

Kızarmış 
ekmek 

T 181 60.3 48 16.0 71 23.7 

X2=0.69 
sd=2 
p>0.05 

Yumurta 
E 50 33.3 41 27.3 59 39.3 X2=0.69 

sd=2 
p>0.05 

Yumurta K 47 31.3 37 24.7 66 44.0 
X2=0.69 
sd=2 
p>0.05 

Yumurta 
T 97 32.3 78 26.0 125 41.7 

X2=0.69 
sd=2 
p>0.05 
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Çizelge 4.32 Erkek ve kadınların kanser riskini artırdığı/azalttığını 
düşündükleri besinler (devam) 

Besinler Artırır Azaltır Bilmiyor İstatistik Besinler C Sayı % Sayı % Sayı % İstatistik 

Yenebilen 
yabani otlar 

E 3 2.0 112 74.7 35 23.3 X2=0.96 Yenebilen 
yabani otlar K 5 3.0 104 69.3 41 27.3 sd=2 
Yenebilen 
yabani otlar 

T 8 2.7 216 72.0 76 25.3 p>0.05 
E 1 0.7 135 90.0 14 9.3 X2=0.393 

Balık K 1 0.7 138 92.0 11 7.3 sd=2 
T 2 0.7 273 91.0 25 8.3 p>0.05 
E 114 76.0 16 10.7 20 13.3 X2=4.96 

Kırmızı et K 121 80.7 6 4.0 23 15.3 sd=2 
T 235 78.3 22 7.3 43 14.4 p>0.05 
E - - 134 89.3 16 10.7 X2-2.58 

Havuç K 2 1.3 128 85.3 20 13.3 sd=2 
T 2 0.7 262 87.3 36 12.0 p>0.05 
E - 130 86.7 20 13.3 -

Brokoli K 1 0.6 139 92.7 10 6.7 
T 1 0.3 269 89.7 30 10.0 

Portakal-
greytfiırt 

E - 138 92.0 12 8.0 -

Portakal-
greytfiırt K 1 0.7 135 90.0 14 9.3 
Portakal-
greytfiırt 

T 1 1.3 273 91.0 26 8.7 
E 5 3.3 104 69.3 41 27.3 X2=0.434 

Lor peyniri K 4 2.7 109 72.7 37 15.0 sd=2 
T 9 3.0 213 71.0 78 26.0 p>0.05 
E 68 45.3 27 18.0 55 36.7 X2=6.67 

Kaşar peyniri K 78 52.0 12 8.0 60 40.0 sd=2 
T 146 48.7 39 13.0 115 38.3 p<0.05 

C: Cinsiyet E: Erke t K: Kadın T: Toplam 

Bazı besinlerde zararlı maddeler bulunduğu, bazı besinlerin kanser 
riskini artırdığı, bazı besinlerin çok tüketiminin ise kanser riskini 
azalttığı bilinmektedir (Baysal ve Criss 2004). 

Kükürtlü bileşiklerden soğan ve sarımsakta allium bulunur ve bunlar 
antimikrobiyal, antitrombotik, antitümör, hipolipidemik, hipoglisemik 
aktivite gösterirler. Ayrıca sarımsak topraktan aldığı selenyumu 
biyoaktif  organik kimyasallara çevirir. Selenyum da antikarsinojenik 
aktiviteye sahiptir ve bu maddeler insanlar tarafından  tüketildiğinde, 
antikarsinojenik etki gösterirler. Soğan ise 20 aktif  madde ve 
antioksidan flavonoid  içermektedir. Özellikle de karsinoj en deaktivörü 
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olan kuersetinden zengindir ve antioksidant olan kumarin ve elajik 
asitten de zengindir (Kızıltan 2003). Araştırmaya katılanların büyük 
çoğunluğu (% 91.3) soğan-sarımsağın kanser riskini azalttığını, 
% 8.7'si ise bilmediğini belirtmiştir. Sarımsak-soğanın kanser riskini 
azalttığını söyleyen erkeklerin oranı % 92.7 iken kadınlarda bu oran 
% 90.0'dır. Haftada  bir baş sarımsak tüketenlerde kolorektal kanser 
riski tüketmeyenlerle kıyaslandığında % 32.0 azalmaktadır (Kim and 
Mason 1996). 

Kurubaklagiller genellikle kanser riskini azaltıcı besinler grubunda yer 
almaktadır (Mejia et al. 2003, Baysal ve Criss 2004). Genel 
örneklemde bireylerin % 72.7'sinin kurubaklagillerin kanser riskini 
azalttığı, % 3.3'ünün artırdığını düşündükleri, % 24.0'ünün ise 
bilmedikleri belirlenmiştir. Kanser riskini azaltmak için günde 600-800 
g tahıl ve kurubaklagil tüketilmesi gerektiği belirtilmiştir (Mejia et al. 
2003). Erkeklerin % 5.3'ü, kadınların % 1.3'ü kurubaklagillerin kanser 
riskini artırdığını belirtirken; erkeklerin % 69.3'ünün, kadınların 
2/3'sinin (% 76.0) kurubaklagillerin kanser riskini azalttığını 
düşündükleri saptanmıştır. 

Son yıllardaki verilere göre taze ya da konserve domates ürünleri 
tüketimi prostat kanser riskini azaltmaktadır. Domateste bulunan 
primer kırmızı karotenoid olan likopen kanser riskini azaltmaktadır. 
Aynı zamanda domateste kanser riskini azaltabilecek folat,  C vitamini, 
diğer karotenoid ve fıtokimyasallar,  A vitamini, E vitamini ve yüksek 
oranda potasyum bulunmaktadır (Campbell et al. 2004). 

Araştırma kapsamına alınan yetişkinlerin büyük bir çoğunluğu 
(% 91.0) domatesin kanser riskini azalttığını belirtmişlerdir. Domatesin 
kanser riski üzerindeki etkileri ile ilgili cevaplar cinsiyete göre 
değerlendirildiğinde; erkeklerin ve kadınların % 0.7'sinin domates 
tüketmenin kanser riskini artırdığını; erkeklerin % 88.0'inin, kadınların 
% 94.0'ünün domatesin kanser riskini azalttığını düşündükleri Çizelge 
4.32'de görülmektedir. Erkeklerin % 11.3'ü, kadınların % 5.3'ü ise bu 
konuda fikirlerinin  olmadığını/bilmediklerini belirtmişlerdir. 

Hayvansal kaynaklı doymuş yağların tüketimi kanser riskini 
artırmaktadır (Mejia et al. 2003). Genel örneklemde bireylerin 
% 67.7'si, erkeklerin % 64.7'si, kadınların % 70.6'sı tereyağının 

109 



kanser riskini arttırdığını beyan etmişlerdir. Tereyağının kanser riskini 
azalttığını (% 13.3) veya bu konuda bilgileri/fikirleri  olmadığını 
(% 22.0) söyleyen erkeklerin oranı az da olsa kadınlardan fazladır 
(% 10.7, % 18.7). 

Bütün işlenmiş etlerde, doymuş yağ ve tuz oranı yüksektir. İşlenmiş 
etlerdeki kırmızımsı pembe renk içlerine katılmış nitritlerdendir. 
Nitritler ise kanser riskini artırmaktadır (Weiss 1997). Araştırmaya 
katılan 300 kişinin büyük bir çoğunluğu (% 90.3) sosis, salam ve sucuk 
gibi işlenmiş etlerin tüketiminin kanser riskini artırdığını 
belirtmişlerdir. Bu oran erkeklerde % 86.7, kadınlarda % 94.0'tür. 
Sosis, salam ve sucuk kanser riskini azaltır diyen kadınların oranı 
% 1.3 iken erkeklerde bu cevabı verene rastlanmamıştır. Bu konuda 
bilgim/fikrim  yok diyen erkeklerin oranı (% 13.3) kadınların (% 4.7) 
yaklaşık üç katıdır. Sosis, salam ve sucuğun kanser riski üzerindeki 
etkisi ile ilgili cevapların cinsiyete göre değiştiği ve bunun da 
istatistiksel olarak önemli olduğu saptanmıştır (p<0.05). 

Kuruyemişlerde bulunan tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri ve 
bitkisel steroller kolesterolü düşürür. Aynı zamanda arginin, 
magnezyum, antioksidant olan E vitamini ve posa bulunmaktadır. 
Cevizde magnezyum ve E vitaminin yamsıra, balıkta da bulunan 
omega-3 yağ asidi vardır (Kavas 2003). 

Genel örneklemde araştırmaya katılanların % 59.0'u fındık-fıstığın, 
% 77.7'si cevizin kanser riskini azalttığını düşünmektedirler. Cinsiyete 
göre değerlendirildiği zaman, fındık-fıstığın  kanser risini azalttığını 
söyleyenlerin oranı; erkeklerde % 60.7, kadınlarda % 57.3 olup; ceviz 
için bu cevabı verenler iki cinsiyet için de daha yüksek olarak 
belirlenmiştir (erkek % 78.7, kadın % 76.7). 

"Camellia sinensis" bitkisinin yapraklarının demlenmesi (infüzyonu) 
ile elde edien çay, ilk olarak Çin'de bulunmuştur. Çay, flavonoidler, 
kateşinler yani polifenolik  bileşikler açısından zengindir (Higdon and 
Frei 2003). Bunların hepsi oldukça güçlü antioksidanlardır ve siyah 
çay ile yeşil çay içeriklerine göre kanserden koruyucu oldukları 
düşünülmektedir. Çay kateşinleri yüksek oranda suda çözünürler. 
Yapılan çeşitli çalışmalar çay içmenin mide ve kolon kanserlerine karşı 
koruyucu etkisi olduğunu göstermiştir (Dreosti 1996). 
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Araştırmaya katılan bireylerin genel örneklemde yarısından fazlası 
(% 53.0) çay içmenin kanser riskini artırdığını, % 19.3'ü azalttığını ve 
% 27.7'si ise bilmediklerini belirtmişlerdir. Erkeklerin % 49.3'ünün, 
kadınların % 56.6'sının çay içmenin kanser riskini artırdığını, 
erkeklerin % 22.0'sinin, kadınların % 16.7'sinin çay içmenin kanser 
riskini azalttığını düşündükleri saptanmıştır. Erkeklerin % 28.7'sinin 
ve kadınların % 26.7'sinin ise bu konuda bilgileri yoktur. 

Kepekli tahıl ürünleri tüketilmesi, posa alımını artırıp bağırsakların 
düzenli çalışmasını sağlayarak kolorektal kanseri oluşma riskini üçte 
bir oranında azaltır (Temple and Balay-Karperien 2002). Araştırmada 
erkeklerin % 84.0'ü, kadınların % 84.7'si kepekli ekmek tüketiminin 
kanser riskini azalttığını; erkeklerin % 13.3'ü, kadınların % 12.0'si ise 
bilmediklerini belirtmişlerdir. 

Araştırma kapsamına alman bireylerin genel örneklemde % 60.3'ü 
kızarmış ekmeğin kanser riskini artırdığını; % 16.0'sı azalttığını, 
% 23.7'si ise bilmediğini belirtmiştir. Erkeklerde ve kadınlarda 
kızarmış ekmeğin kanser riskini arttırdığını söyleyenlerin oram hemen 
hemen eşit olup yarıdan fazladır  (% 60.0, % 60.7). Erkeklerin 
% 14.7'si, kadınların % 17.3'ü azalttığını söylerken, erkeklerin 
% 25.3'ü, kadınların % 22.0'si bu konuda fikirlerinin 
olmadığını/bilmediklerini belirtmişlerdir. 

Yumurta doymuş yağı az olan, A vitamini ve lesitin bulunan bir 
besindir. Kanser riskini azaltıcı besinler arasında yer almaktadır 
(Baysal ve Criss 2004). Yumurtanın kanser riski üzerine etkisi ile 
ilgili bilgisi/fikri  olmayanların oranı oldukça fazladır  (genel % 41.7, 
erkek % 39.3, kadın % 44.0). Yumurtanın kanser riskini artırdığını 
düşünenler genel örneklemde % 32.3, erkeklerde % 33.3, kadınlarda 
% 31.3 iken, azalttığını düşünenler aynı sıra ile % 26.0, % 27.3, 
% 24.7 olarak belirlenmiştir (Çizelge 4.32). 

Bütün taze sebze ve meyveler ve yenebilen otlar genellikle kanser 
riskini azaltıcı besinler grubunda yer almaktadır (Ohigashi et al. 1996, 
Baysal ve Criss 2004). Katılımcıların % 2.7'si yenebilen yabani otların 
kanser riskini artırdığını, % 72.0'si azalttığını belirtirken, % 25.3'ünün 
bilgisi yoktur. Erkeklerin (% 74.7) ve kadınların (% 69.3) çoğunluğu 
yenebilen yabani otların kanser riskini azalttığını düşündüklerini 
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söylemekle birlikte, erkeklerin yaklaşık 2/3'sinin (% 23.3), kadınların 
ise 2/3'sinden fazlasının  (% 27.3) bu konuda bilgisi/fikri  olmadığı 
çizelge 4.32'de görülmektedir. 

Epidemiyolojik çalışmalar omega-3 yağ asitlerinden zengin deniz 
ürünleri tüketiminin çeşitli kanserlerin riskini azalttığını göstermiştir 
(Kim and Mason 1996). Araştırmaya alınanların genel örneklemde 
% 91.0'inin, erkeklerin % 90.0'ının, kadınların % 92.0'sinin balığın 
kanser riskini azalttığını düşündükleri belirlenmiştir. 

Çok et, dolayısıyla çok hayvansal protein tüketen ülkelerin 
insanlarında meme, rahim, prostat, kolorektal, pankreas ve böbrek 
kanserleri, hayvansal proteini az tüketen ülkelerden daha sık 
görülmektedir (Baysal ve Criss 2004). Günde 19 g (80g/hafîta)  kırmızı 
et tüketiminin kolorektal kanser riskini % 11 artırdığı saptanmıştır 
(Sinha et al. 1999). Genel örneklemde bireylerin % 78.3'ü kırmızı et 
yemenin kanser riskini artırdığını, % 7.3'ü azalttığını ve % 14.4'ü ise 
bilmediklerini belirtmişlerdir.. Erkeklerin % 76.0'sı, kadınların 
% 80.7'si kırmızı et yemenin kanser riskini artırdığım; erkeklerin 
% 10.7'si, kadınların % 4.0'ü azalttığım söylerken erkeklerin ve 
kadınların % 13.3'ünün bu konuda fikri  olmadığı/bilmedikleri 
saptanmıştır. 

Havuç A vitamininin öncüsü olan karotenoid içermektedir. 
Karotenoidler, vücutta oluşan ve dışardan alman kanser yapıcı reaktif 
türleri etkisizleştirerek kanserin oluşum riskini azaltırlar (Baysal ve 
Criss 2004). Yapılan kolıort ve olgu-kontrol çalışmalarında; brokoli, 
lahana ve karnabahar tüketimi ile kanser arasında ters ilişki olduğu 
bulunmuştur. Brokoliden izole edilen sülforafan  glükosinalatı olan 
glukorafamn  hayvan dokularında kimyasal karsinoj enleri etkin bir 
şekilde bloke ederek ve faz  II enzimleri indükleyerek kanser riskini 
azalttığı ileri sürülmektedir. Araştırmacılar her gün bir tabak brokoli 
yenmesinin göğüs kanserini tetikleyen östrojen hormonunu da 
etkisizleştirerek tümör büyümesini de engellediğini belirtmektedirler 
(Kızıltan 2003). 

Araştırma kapsamına alınan 300 kişinin % 87.3'ü havuç yemenin, 
% 89.7'si brokolinin kanser riskini azalttığını belirtmişlerdir. 
Erkeklerin ve kadınların büyük çoğunluğu havucun (% 89.3, % 85.3) 
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ve brokolinin (% 86.7, % 92.7) kanser riskini azalttığını 
düşünmektedirler. 

Portakal ve greytfurtta  hesperidin ve naringin gibi flavonlar 
bulunmaktadır. Bunlar vücudun kanserli maddeleri atmasını ya da 
toksini gidermesini sağlayarak yüksek antikanser etki gösterirler 
(Kavas 2003). Rajkumar et al. (2003), haftada  en az bir kere narenciye 
tüketenlerde kanser riskinin belirgin bir biçimde azaldığını 
saptamışlardır. Narenciye tüketimi kolorektal kanserlerin riskini 
belirgin bir biçimde azaltmaktadır (Kim and Mason 1996). 
Katılımcıların % 1.3'ü portakal-greytfurt  gibi narenciye tüketiminin 
kanser riskini arttırdığını, % 91.0'i azalttığını ve % 8.7'si ise 
bilmediklerini/fikri  olmadığını belirtmişlerdir. Kadınların % 0.7'si 
portakal-greyfiırtun  kanser riskini artırdığını söylerken, bu cevabı 
veren erkeğe rastlanmamıştır. Erkeklerin % 92.0'si, kadınların 
% 90.0'ı portakal-greyfiırtun  kanser riskini azalttığını söylerken; 
erkeklerin % 8.0'inin, kadınların % 9.3'ünün ise bu konuda bir fikirleri 
yoktur. Lissowska et al. (2003), yaptıkları çalışmada bol meyve 
tüketiminin özellikle de narenciye tüketiminin oral kanser riskini 
azalttığını belirlemişlerdir. 

Yağı alınmış yoğurdun tuz konularak kaynatılması ile elde edilen lor 
peyniri ya da çökelek yağsız peynirlerdendir ve 100 gramında 
0.4 gram yağ içerir. Kaşar peynirinin 100 gramında 27.8 gram yağ 
bulunur (Baysal 1999). Her türlü yağ tüketildiğinde meme, prostat, 
testis, rahim yumurtalık ve kolorektal kanserlerinin oluşum riski 
artmaktadır (Byers et al. 2002). Genel örneklemde araştırmaya katılan 
yetişkinlerin % 71.0'i lor peynirinin kanser riskini azalttığını 
söylerken, % 48.7'sinin kaşar peynirinin kanser riskini artırdığını 
söylediği belirlenmiştir. Lor peynirinin kanser riskini azaltıcı etkisi 
olduğunu söyleyen erkekler % 69.3, kadınlar % 72.7 oranlarındadır. 
Erkeklerin % 45.3'ü, kadınların yarıdan fazlası  (% 52.0) kaşar 
peynirinin kanser riskini artırabileceğini belirtmişlerdir. Bilgisi/fikri 
olmadığını söyleyenler kaşar peynirinde (erkek % 36.7, kadın % 
40.0), lor peynirinden (erkek % 27.3, kadın % 15.0) fazladır.  Yapılan 
khi kare analizi ile kaşar peynirinin kanser riski üzerindeki etkisi ile 
ilgili verilen cevapların cinsiyete göre değişme durumunun 
istatistiksel olarak önemli olduğu bulunmuştur (p<0.05). 
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4.2.13 Erkek ve kadınların kanser riskini azalttığını/artırdığını 
düşündükleri yemekler 

Araştırmaya katılan bireylerin kanser riskini artırdığı/azalttığını 
düşündükleri yemekler Çizelge 4.33'de verilmiştir. 

Çizelge 4.33 Erkek ve kadınların kanser riskini artırdığı/azalttığını 
düşündükleri yemekler 

Yemekler Azaltır Artırır Bilmiyor İstatistik Yemekler C Sayı % Sayı % Sayı % İstatistik 

Balık buğulama 
E 126 84.0 3 2.0 21 14.0 X2=1.14 

sd=2 
p>0.05 

Balık buğulama K 132 88.0 3 2.0 15 10.0 
X2=1.14 
sd=2 
p>0.05 

Balık buğulama 
T 258 86.0 6 2.0 36 12.0 

X2=1.14 
sd=2 
p>0.05 

Yağda kızarmış 
balık 

E 18 12.0 108 72.0 24 16.0 X2=13.94 
sd=2 
p<0.01 

Yağda kızarmış 
balık K 4 2.7 132 88.0 14 9.3 

X2=13.94 
sd=2 
p<0.01 

Yağda kızarmış 
balık 

T 22 7.3 240 80.0 38 12.7 

X2=13.94 
sd=2 
p<0.01 

Sucuklu 
yumurta 

E 9 6.0 117 78.0 24 16.0 X-3.27 
sd=2 
p>0.05 

Sucuklu 
yumurta K 4 2.7 128 85.3 18 12.0 

X-3.27 
sd=2 
p>0.05 

Sucuklu 
yumurta 

T 13 4.3 245 81.7 42 14.0 

X-3.27 
sd=2 
p>0.05 

Haşlanmış 
yumurta 

E 72 48.0 36 24.0 42 28.0 X-0.97 
sd=2 
p>0.05 

Haşlanmış 
yumurta K 76 50.7 29 19.3 45 30.0 

X-0.97 
sd=2 
p>0.05 

Haşlanmış 
yumurta T 148 49.3 65 21.7 87 29.0 

X-0.97 
sd=2 
p>0.05 

Zeytinyağlı taze 
fasulye 

E 123 82.0 10 6.7 17 11.3 X2=2.95 
sd=2 
p>0.05 

Zeytinyağlı taze 
fasulye K 131 87.3 4 2.7 15 10.0 

X2=2.95 
sd=2 
p>0.05 

Zeytinyağlı taze 
fasulye T 254 84.6 14 4.7 32 10.7 

X2=2.95 
sd=2 
p>0.05 

Kabak kızartma 
E 17 11.3 105 70.0 28 18.7 X2=10.18 

sd=2 
p<0.01 

Kabak kızartma K 5 3.3 126 84.0 19 12.7 
X2=10.18 
sd=2 
p<0.01 

Kabak kızartma 
T 22 7.3 231 77.0 47 15.7 

X2=10.18 
sd=2 
p<0.01 

Kırmızı 
mercimek 
çorbası 

E 109 72.7 9 6.0 32 21.3 X2=1.28 
sd=2 
p>0.05 

Kırmızı 
mercimek 
çorbası 

K 110 73.3 5 3.3 35 23.4 
X2=1.28 
sd=2 
p>0.05 

Kırmızı 
mercimek 
çorbası T 219 73.0 14 4.7 67 22.3 

X2=1.28 
sd=2 
p>0.05 

Rus salatası 
E 14 9.3 100 66.7 36 24.0 X2=ll-62 

sd=2 
p<0.01 

Rus salatası K 5 3.3 125 83.3 20 13.4 
X2=ll-62 
sd=2 
p<0.01 

Rus salatası 
T 19 6.3 225 75.0 56 18.7 

X2=ll-62 
sd=2 
p<0.01 

Karışık salata 
E 122 81.3 7 4.7 21 14.0 X2=2.866 

sd=2 
p>0.05 

Karışık salata K 126 84.0 2 1.3 22 14.7 
X2=2.866 
sd=2 
p>0.05 

Karışık salata 
T 248 82.7 9 3.0 43 14.3 

X2=2.866 
sd=2 
p>0.05 

Kabak tatlısı 
E 78 52.0 29 19.3 43 28.7 X 2 - l - 6 8 

sd=2 
p>0.05 

Kabak tatlısı K 73 48.7 24 16.0 53 35.3 
X 2 - l - 6 8 
sd=2 
p>0.05 

Kabak tatlısı 
T 151 50.3 53 17.7 96 32.0 

X 2 - l - 6 8 
sd=2 
p>0.05 

Baklava 
E 21 14.0 86 57.3 43 28.7 X -9 .40 

sd=2 
p<0.01 

Baklava K 6 4.0 100 66.7 44 29.3 
X -9 .40 
sd=2 
p<0.01 

Baklava 
T 27 9.0 186 62.0 87 29.0 

X -9 .40 
sd=2 
p<0.01 
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Çizelge 4.33 Erkek ve kadınların kanser riskini artırdığı/azalttığını 
düşündükleri yemekler (devam) 

Yemekler Azaltır Artırır Bilmiyor İstatistik Yemekler C Sayı % Sayı % Sayı % İstatistik 

E 22 14.7 85 56.7 43 28.6 X2=7.76 
Un helva K 8 5.3 100 66.7 42 28.0 sd=2 

T 30 10.0 185 61.7 85 28.3 p<0.05 
E 71 47.3 41 27.3 38 25.4 X -2 .87 

Tahin-pekmez K 72 48.0 30 20.0 48 32.0 sd=2 
T 143 47.7 71 23.6 86 28.7 p>0.05 
E 18 12.0 89 59.3 43 28.7 X-12.05 

Tulumba tatlısı K 3 2.0 105 70.0 42 28.0 sd=2 
T 21 7.0 194 64.7 85 28.3 p<0.05 
E 13 8.7 116 77.3 21 14.0 X -5 .37 

Patates kızartma K 6 4.0 131 87.3 13 8.7 sd=2 
T 19 6.3 247 82.3 34 11.4 p>0.05 

Kadmbudu 
Köfte 

E 19 12.7 93 62.0 38 25.3 t - 1 1 - 4 9 Kadmbudu 
Köfte K 4 2.7 111 74.0 35 23.3 sd=2 Kadmbudu 
Köfte 

T 23 7.7 204 68.0 73 24.3 p<0.01 
E 15 10.0 109 72.7 26 17.3 X2=13.15 

Döner kebap K 3 2.0 132 88.0 15 10.0 sd=2 
T 18 6.0 241 80.3 41 13.7 p<0.01 
E 52 34.7 63 42.0 35 23.3 X2=0.96 

Tavuk şiş K 55 36.7 55 36.7 40 26.6 sd=2 
T 107 35.7 118 39.3 75 25.0 p>0.05 
E 15 10.0 114 76.0 21 14.0 X2=8.55 

Hamburger K 4 2.7 131 87.3 15 10.0 sd=2 
T 19 6.3 245 81.7 36 12.0 p<0.05 

C: Cinsiyet E: Erkek K: Kadın T: Toplam 

Balık buğulama kanser riskini azaltan yemeklerdendir (Baysal ve Criss 
2004). Genel örneklemde katılımcıların % 86.0'sının, erkeklerin 
% 84.0'ünün, kadınların % 88.0'inin balık buğulamanın kanser riskini 
azalttığını düşündükleri belirlenmiştir. Erkeklerin % 2.0'si, kadınların 
% 2.0'si artırdığını ve erkeklerin % 14.0'ü, kadınların % 10.0'u ise 
bilmediklerini belirtmişlerdir. 

Yiyecekleri kızartma yaparak tüketmekten kaçınmak gerekir; kızarmış 
yağlar hem çok yağ çeker hem de enerji içerikleri arttığından 
şişmanlığa neden olabilir (Kavas 2003). Tavada kızartma heterosiklik 
aminlerin oluşumuna neden olmaktadır. Heterosiklik aminler kanser 
riskini artırırlar (Karabudak 2003). Araştırma kapsamına alınanların 
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% 7.3'ü yağda kızarmış balığın kanser riskini azalttığını, % 80.0'i 
artırdığını ve % 12.7'si ise bilmediklerini belirtmiştir. Kızarmış balığın 
kanser riskini artırdığını söyleyen erkekler % 72.0, kadınlar % 88.0 
oranında olup, erkeklerin % 12.0'si, kadınların % 2.7'si azalttığını; 
erkeklerin % 16.0'sı, kadınların % 9.3'ü ise bu konuda fikirlerinin 
olmadığını/bilmediklerini belirtmişlerdir. Yapılan khi kare analizi 
sonucunda balık kızartmanın kanser riskine etkisi konusunda 
cevapların cinsiyete göre değişme durumunun istatistiksel olarak 
önemli olduğu bulunmuştur (p<0.01). 

Bütün işlenmiş etlerde doymuş yağ ve tuz oram yüksektir. İşlenmiş 
etlerde nitritler bulunur. Nitritler ise kanser riskini artırmaktadır (Weiss 
1997). Sucuklu yumurta kanser riskini artırmaktadır. Araştırmaya 
katılanların % 4.3'ü sucuklu yumurtanın kanser riskini azalttığını, 
% 81.7'si arttırdığını ve % 14.0'ü ise bilmediklerini/fikirlerinin 
olmadığını belirtmişlerdir. Erkeklerin % 6.0'sı, kadınların % 2.7'si 
sucuklu yumurtanın kanser riskini azalttığım; erkeklerin % 78.0'i, 
kadınların % 85.3'ü artırdığım; erkeklerin % 16.0'sı, kadınların 
% 12.0'si ise bilmediklerini/fikirlerinin  olmadığını söylemişlerdir. 

Yumurta doymuş yağı az olan, A vitamini ve lesitin bulunan bir 
besindir. Haşlanmış yumurta kanser riskini azaltıcı besinler arasında 
yer almaktadır (Baysal ve Criss 2004). Araştırmaya katılan erkeklerin 
% 48.0'i, kadınların % 50.7'si haşlanmış yumurtanın kanser riskini 
azalttığını; erkeklerin % 24.0'ü, kadınların % 19.3'ü artırdığını 
düşündükleri; erkeklerin % 28.0'i, kadınların % 30.0'u ise 
bilmediklerini belirtmişlerdir. 

Bütün taze sebze ve meyveler genellikle kanser riskini azaltıcı besinler 
grubunda yer almaktadır (Boutelle et al. 2003). Aynı zamanda 
zeytinyağı tüketiminin çeşitli kanserlerin riskini azalttığı saptanmıştır 
(Gallus et al. 2004). Genel örneklemde araştırmaya katılan 
yetişkinlerin % 84.6'sının, erkeklerin % 82.0'sinin, kadınların 
% 87.3'ünün zeytinyağlı taze fasulyenin  kanser riskini azalttığını; 
erkeklerin % 6.7'sinin, kadınların % 2.7'sinin artırdığını düşündükleri; 
erkeklerin % 11.3'ünün, kadınların % 10.0'unun ise fikirlerinin 
olmadığı/bilmedikleri saptanmıştır. 
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Genel örneklemde araştırmaya katılanların % 7.3'ü kabak kızarmanın 
kanser riskini azalttığını, % 77.0'si artırdığını ve % 15.7'si ise 
bilmediklerini; erkeklerin %11.3'ü, kadınların % 3.3'ü kabak 
kızartmanın kanser riskini azalttığını, erkeklerin % 70.0'i, kadınların 
% 84.0'ü artırdığını; erkeklerin % 18.7'si, kadınların % 12.7'si ise 
bilmediklerini/bir fikirlerinin  olmadığını beyan etmiş olup, yapılan khi 
kare analizi sonucunda cevapların cinsiyete göre değişme durumunun 
istatistiksel olarak önemli olduğu bulunmuştur (p<0.01). 

Diyet posası karsinogenezisi önlemede rol oynar ve en iyi 
kaynaklarından biri de kurubaklagillerdir (Kim and Mason 1996). 
Araştırma kapsamına alınan bireylerin genel örneklemde % 73.0'ü 
kırmızı mercimek çorbasının kanser riskini azalttığını, % 4.7'si 
artırdığını ve % 22.3'ü ise bilmediklerini belirtmişlerdir. Kırmızı 
mercimek çorbasının kanser riskini azalttığını söyleyen erkeklerin 
oranı % 72.7, kadınların oranı ise % 73.3'dür. Erkeklerin % 6.0'sı, 
kadınların % 3.3'ü kırmızı mercimek çorbasımn kanser riskini 
artırdığını; erkeklerin % 21.3'ü, kadınların % 23.4'ü ise bilgisi/fikri 
olmadığını belirtmiştir. 

Rus salatası kanser riskini artırıcı yemeklerdendir (Baysal ve Criss 
2004). Genel örneklemde araştırmaya katılanların % 75.0'i, erkeklerin 
% 66.7'si, kadınların % 83.3'ü rus salatasımn kanser riskini artırdığını 
beyan etmiş; erkeklerin % 24.0'ü, kadınların % 13.4'ü ise bilgisi/fikri 
olmadığını belirtmişlerdir. Yapılan khi kare analizi sonucunda 
cevapların cinsiyete göre değişme durumunun istatistiksel olarak 
önemli olduğu bulunmuştur (p<0.01). 

Karışık salata çeşitli sebzelerden meydana gelmiştir. Sebze ve 
meyveler kanser riskini azaltıcı besinlerdendir (Baysal ve Criss 2004). 
Araştırmaya katılan erkeklerin % 81.3'ü, kadınların % 84.0'ü karışık 
salatanın kanser riskini azalttığını, erkeklerin % 4.7'si, kadınların 
% 1.3'u artırdığını düşünmektedirler. 

Kabak tatlısı kanser riskini azaltıcı besinlerdendir (Baysal ve Criss 
2004). Araştırmaya katılan bireylerin % 50.3'ü kabak tatlısının kanser 
riskini azalttığını, % 17.7'si artırdığını ve % 32.0'si ise bilmediklerini 
belirtmişlerdir. Erkeklerin % 52.0'si, kadınların % 48.7'si kabak 
tatlısının kanser riskini azalttığını, erkeklerin % 19.3'ü, kadınların 
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% 16.0'sı artırdığını ve erkeklerin % 28.7'si, kadınların % 35.3'ü ise 
bilmediklerini belirtmişlerdir. 

Genel örneklemde araştırmaya katılan bireylerin % 62.0'sinin 
baklavanın, % 61.7'sinin un helvasının, % 64.7'sinin tulumba tatlısının 
kanser riskini artırdığını; % 47.7'sinin tahin-pekmezin kanser riskini 
azalttığını düşündükleri belirlenmiştir. Baklavanın (K % 66.7, 
E % 57.3), un helvasının (K % 66.7, E 56.7), tulumba tatlısının 
(K % 70.0, E % 59.3) kanser riskini artırdığını söyleyen kadınların 
oranı erkeklerden; tahin pekmezin kanser riskini azalttığını söyleyen 
erkeklerin oranı (% 47.3) kadınlardan (% 48.0) yüksektir. Baklava 
(p<0.01), un helvası ve tulumba tatlısının (p<0.05) kanser riski üzerine 
etkileri ile ilgili cevapların cinsiyete göre değişme durumunun 
istatistiksel olarak önemli olduğu belirlenmiştir. Baklava, un helvası ve 
tulumba tatlısı çok yağlı hamur tatlıları olduğu için kanser riskini 
artırabilirler. Un helvası yapılırken unun yağda kavrulması, tulumba 
tatlısının yağda kızartılarak yapılması da riski artırıcı faktörlerdendir. 
Tahin-pekmez bitkisel kaynaklı tatlılar olduğu için kanser riskini 
azaltan tatlılar arasında yer alabilir (Baysal ve Criss 2004). 

Derin yağda kızartma süresince yağ, kızartılan gıda tarafından 
emilmektedir. Derin yağda kızartmada toplam 200 bileşik 
bulunmaktadır ve bunlar oldukça toksiktir. Aynı zamanda mutajenik, 
teratojenik ve karsinojenik etkileri olan heterosiklik aminler ve 
pirolizatlar gibi çeşitli bozulma ürünlerinin oluştuğu görülmüştür. 
Patates, kızartma süresince kızartma yağının % 5-10'unu absorbe eder. 
Mutajenik kızartma yağından hazırlanan patates kızartmasının bir 
porsiyon tüketimi, mutajenik polar bileşiklerin yaklaşık birkaç gram 
tüketimine neden olabilir (Karabudak 2003). 

Genel örneklemde araştırmaya katılan yetişkinlerin % 6.3'ü patates 
kızartmasının kanser riskini azalttığını, % 82.3'ü artırdığını ve 
% 11.4'ü ise bu konuda fikirleri  olmadığını/bilmediklerini 
belirtmişlerdir. Erkeklerin % 8.7'si, kadınların % 4.0'ü patates 
kızartmasının kanser riskini azalttığını; erkeklerin % 77.3'ü, kadınların 
% 87.3'ü artırdığını beyan etmiş olup; bu konuda bilgim/fikrim  yok 
diyen erkeklerin oranı % 14.0, kadınların oranı ise % 8.7'dir. 
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Kadın budu köftenin  kanser riskini artırdığını düşünenler de 
çoğunluktadır (genel % 68.0, erkek % 62.0, kadın % 74.0). Bireylerin 
yaklaşık olarak %'i (genel % 24.3, erkek % 25.3, kadın % 23.3) bu 
konuda bilgileri/fikirleri  olmadığını belirtmişlerdir. Yapılan khi kare 
analizi sonucunda kadın budu köfte  ile ilgili cevapların cinsiyete göre 
değişme durumunun istatistiksel olarak önemli olduğu bulunmuştur 
(p<0.01). 

Ateşe yakın olarak pişirilen besinler kanser riskini artırmaktadır 
(Baysal ve Criss 2004). Döner kebabın kanser riskini azalttığını 
düşünenler genel örneklemde % 6.0, erkeklerde % 10.0, kadınlarda 
% 2.0; döner kebabın kanser riskini artırdığını düşünenler ise genel 
örneklemde % 80.3, erkeklerde % 72.7, kadınlarda % 88.0 olarak 
belirlenmiştir. Bu konuda fikri/bilgisi  olmayanların oranı erkeklerde 
% 17.3, kadınlarda %10.0'dur. Yapılan khi kare analizi sonucunda 
dağılımın cinsiyete göre değişme durumunun istatistiksel olarak 
önemli olduğu bulunmuştur (p<0.01). 

Genel örneklemde araştırmaya katılan bireylerin % 35.7'si tavuk şişin 
kanser riskini azalttığını, % 39.3'ü artırdığını ve % 25.0'i ise 
bilmediklerini belirtmişlerdir. Erkeklerin % 34.7'si, kadınların 
% 36.7'si tavuk şişin kanser riskini azalttığını; erkeklerin % 42.0'si, 
kadınların % 36.7'si artırdığını; erkeklerin % 23.3'ü, kadınların 
% 26.6'sı ise bilmediklerini ifade  etmişlerdir. 

Hamburger gibi fast  food  ürünlerinin sodyum, kolesterol, ve özellikle 
doymuş yağ içeriğinin fazla  olduğu, aynı zamanda karsinoj en 
potansiyel taşıdığı bilinmektedir (Elmacıoğlu 1996). Erkeklerin 
% 10.0'u, kadınların % 2.7'si fast  food  yiyeceklerden olan 
hamburgerin kanser riskini azalttığını, erkeklerin % 76.0'sı, kadınların 
% 87.3'ü artırdığını; erkeklerin % 14.0'ü, kadınların % 10.0'u ise 
bilmediklerini/fikirlerinin  olmadığını belirtmişlerdir. Hamburgerin 
kanser riski üzerine etkisinin cinsiyetler arasındaki dağılımı açısından 
farklılıklar  istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

• Bu araştırma, bakanlıklarda görevli erkek ve kadınların diyet-
kanser ilişkisi hakkında bilgi ve inanışlarını incelemek amacıyla; 
150 erkek ve 150 kadın olmak üzere toplam 300 kişi üzerinde 
yürütülmüştür. 

• Araştırma sonuçlarına göre; kadınların % 54.7'si; erkeklerin ise 
% 35.3'ü 31-39 ve yine % 35.3'ü 40-49 yaş grubundadır yaş 
grubundadır. 

• Erkeklerin % 77.4'ü, kadınların ise % 76.0'sı yüksekokul/ 
üniversite mezunudur. 

• Araştırmaya katılan erkeklerin % 72.7'si, kadınların % 58.0'i 
evlidir. 

• Araştırmaya katılanların ailelerindeki ortalama birey sayısı 
3.31+ 0.79, erkeklerde 3.33 ±0.11, kadınlarda 3.30± 0.11 kişidir. 

• Araştırmaya alınan erkeklerin % 34.7'sinin, kadınların 
% 52.7'sinin yazılı ve görsel basında beslenme ile ilgili haberleri 
takip ettiği; erkeklerin % 48.7'sinin ve kadınların % 43.3'ünün 
yazılı ve görsel basında çıkan beslenme ile ilgili haberleri bazen 
takip ettiği belirlenmiştir. Erkek ve kadınlar arasında yazılı ve 
görsel basında çıkan beslenme ile ilgili haberleri takip etme 
durumunun cinsiyete bağlı olarak değiştiği belirlenmiştir (p<0.01). 

• Araştırmaya katılanlar arasında günde 20'den az sigara içenlerin 
oranı erkeklerde % 48.0, kadınlarda % 57.4'tür. Erkeklerde günde 
20'den fazla  sigara içme oranı % 52.0, kadınlarda ise % 42.6'dır. 

• Araştırma kapsamına alınan erkeklerin % 30.7'sinin, kadınların 
% 40.0'ının hiç alkol kullanmadıkları, erkeklerin % 14.6'sının, 
kadınların % 7.3'ünün sık sık içtikleri görülmektedir. Araştırma 
kapsamına alınan bireylerin cinsiyetleri ile alkol kullanma 
durumları arasındaki farkın  istatistiksel olarak önemli olduğu 
bulunmuştur (p<0.05). 

Araştırmaya katılan kadınların % 67.3'ünün erkeklerin % 44.0'ünün 
BKİ'ne göre vücut ağırlıkları normal sınırdadır. Erkeklerin 
% 45.3'ünün, kadınların % 22.7'sinin fazla  kilolu olduğu saptanmıştır. 
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Erkek ve kadınların vücut ağırlıkları arasındaki farkın  önemli olduğu 
bulunmuştur (p<0.01). 

• Genel örneklemde katılımcıların % 34.0'ünün daha çok posa 
tüketmenin, % 37.0'sinin daha az yağ tüketmenin, % 84.33'ünün 
daha çok meyve- sebze tüketmenin, kanser riskini azaltabileceğini 
düşündüğü saptanmıştır. 

• Genel örneklemde katılımcıların % 71.3'ü, kadınların % 78.0'i, 
erkeklerin % 64.7'si tam ekmeğin posa içeriğinin, beyaz ekmekten 
fazla  olduğunu bilmişlerdir. Cinsiyetler arasındaki fark  istatiksel 
olarak önemlidir (p<0.05). 

• Genel örneklemde, doymuş yağların oda sıcaklığında katı olduğunu 
bilenlerin oranı % 33.3, doymamış yağların sıvı olduğunu 
bilenlerin oram ise % 36.0'dır. Konu hakkında doğru bilgiye sahip 
olan kadınlar erkeklerden fazladır. 

• Araştırmaya katılan erkeklerde ve kadınlarda "günde üç porsiyon 
meyve-sebze tüketilmelidir" diyenlerin oranı en yüksektir. 

• Araştırmaya katılanlar arasında vitaminlerin kanserden koruyucu 
etkilerini bilme durumunun minerallerden fazla  olduğu 
belirlenmiştir. Vitaminlerden en fazla  C ve E, minerallerden ise en 
çok demirin kansere karşı koruyucu olduğunun bilindiği 
saptanmıştır 

• Genel örneklemde kanser riskini azaltmak için hayvansal proteinin 
azaltılması (% 74.0), bitkisel protein alımının artırılması (erkekler 
% 65.3, kadınlar % 82.7) gerektiği düşünenlerin oranı kadınlarda 
daha yüksektir. 

• Genel örneklemde katılımcıların % 81.0'inin kanseri önlemek için 
diyetteki kolesterol miktarının azaltılması gerektiğini düşündükleri 
saptanmıştır. 

• Araştırmaya katılan erkeklerin % 57.3'ü, kadınların % 76.0'sı 
kanseri önlemek için posa alımının artırılması gerektiğini 
belirtmişlerdir. Araştırmaya katılanların cinsiyetleri ile kanseri 
önlemek için posa alım miktarının ne olması gerektiğine ilişkin 
dağılımları arasındaki farklılıklar  önemlidir (p<0.01). 
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• Erkeklerin % 78.0'inin, kadınların % 89.3'ünün kanseri önlemek 
için alkol alımının azaltılması gerektiğini düşündükleri 
saptanmıştır. Cinsiyete göre yanıtlar arasındaki farklılık  önemlidir 
(p<0.05). 

• Erkeklerin % 74.0'ünün, kadınların % 90.0'ının kanserden 
korunmak için meyve-sebze alımını arttırmak gerektiğini 
düşündükleri belirlenmiştir. Cinsiyet ile kanseri önlemek için 
diyetteki meyve-sebze miktarının ne olması gerektiğine ilişkin 
yamtlar arasındaki ilişkilerin dağılımları arasındaki farklılık 
önemlidir (p<0.05). 

• Besin hazırlama, pişirme ve saklama yöntemleri konusunda erkek 
ve kadınların bilgilerinin birbirine yakın olduğu belirlenmiştir. 

Dejeneratif  hastalıklardan biri olan kanser, tüm dünyada başta gelen 
ölüm nedenlerinden biridir. Birçok ülkede kanser son derece yaygın 
olup, kalp hastalıklarından soma ölüm nedenleri arasında ikinci sırada 
yer almaktadır. Sağlıksız beslenme, hatalı diyetler ve bazı besin 
maddeleri kanser oluşumuna neden olurken, bilinçli ve sağlıklı 
beslenme kanserden korumaktadır. Beslenme faktörleri,  kanser 
gelişiminde bazen kolaylaştırıcı bazen de önleyici olarak etkili 
olabilmektedir. Kanser riskini azaltmak için; 

• Sigara içilmemelidir. 

• Alkol tüketimi sınırlandırılmalı ya da hiç tüketilmemelidir. 

• Şişmanlık kanser riskini artırdığı için vücut ağırlığı uygun sınırlar 
içinde tutulmalıdır. 

• Diyetteki besinlerin çeşitliliği artırılmalıdır. 

• Kanserden korunmak için özellikle A ve C vitamininden zengin 
sebze-meyve tüketimi artırılmalıdır. Günde en az beş porsiyon 
meyve-sebze tüketilmelidir. 

• Yüksek enerjili ve yağlı diyetlerden uzak durulmalı, yağlardan 
zeytin yağı tercih edilmelidir. 
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Kırmızı et tüketimi sınırlandırılmalı, daha çok beyaz et 
tüketilmelidir. 

Diyetle alınan kolesterol miktarı azaltılmalıdır. 

Günlük alınan posa miktarı artırılmalıdır. 

Kızarmış besinlerin tüketimi sınırlanmalı, yanık besinler 
tüketilmemelidir. Buğulama ve fırında  pişirme yöntemleri kızartma 
yöntemine tercih edilmelidir. 

Küflenmiş,  tuzlanmış ve tütsülenmiş besinlerden uzak durulmalıdır. 
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EK: 1 
ANKET FORMU 

Erkek ve Kadınların Diyet-Kanser İlişkisi Hakkında Beslenme 
Bilgi ve İnanışları 

Ad - Soyad : Tarih 

Anketin Yapıldığı Bakanlık: 

I. GENEL BİLGİLER 

1- Cinsiyet 1. Erkek 2. Kadın 
2-Yaş 
3- Boy uzunluğu cm 
4- Vücut ağırlığı kg 

5- Öğrenim durumu 
1. Yüksek okul 2. Yüksek lisans 3. Doktora 

6- Medeni durum 
1. Evli 2. Bekar 

7- Ailenizdeki birey sayısı (kendisi dahil) 

8- Yazılı ve görsel basında çıkan beslenme ile ilgili haberleri takip 
eder misiniz? 

l.Evet 2. Hayır 3. Bazen 

9- 8. soruya cevap 'evet' ya da 'bazen' ise daha çok nereden? 

1. Televizyon-radyo 2. Gazete 3. Dergi (bilimsel) 
4. Dergi (magazin) 5. Kitap 6. İnternet 
7. Diğer (belirtiniz) 

10- Beslenme konusunda herhangi bir yerden eğitim aldınız mı? 
1. Hayır 2. Evet (nereden?) 
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11- Herhangi bir sağlık sorununuz var mı? 
1. Evet 2. Hayır 

12-11. soruya cevap "evet" ise nedir? 
1. Yüksek tansiyon 
2. Kalp-damar hastalıkları 
3. Şeker hastalığı 
4. Sindirim sistemi hastalıkları 
5. Kemik eklem hastalıkları 
6. Guatr 
7. Anemi 
8. Diğer (belirtiniz) 

13- Sigara içiyor musunuz? 
1. Hiç içmedim 2. Bıraktım 3. Arada sırada içerim 
4. Sürekli içiyorum adet/gün 

14- Alkol kullanıyor musunuz? 
1. Hiç kullanmadım 2. Bıraktım 
3. Arada sırada içerim 4. Sürekli içerim 
Ne içiyorsunuz? 

15- Egzersiz yapar mısınız? 
1. Evet 2. Hayır 

16- Vücut ağırlığınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? 
1-Şişman 2-Normal 3-Zayıf  4-Fikrim yok 

17- Ailenizde kanser hastası var mı? 
1. Evet var CA 
2. Vardı CA 
3. Yok 
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II. KANSER VE DİYET İLİŞKİSİ KONUSUNDA BİLGİ VE 
İNANIŞLAR 

1- Bir kişi, kanser çeşitleri riskini azaltmak istiyorsa 
hangisi/hangileri yardımcı olabilir? 

a. Daha çok posa tüketmek 
b. Daha az yağ tüketmek 
c. Daha çok meyve-sebze tüketmek 
d. Diğer yiyecekler veya besin öğeleri (şeker, tuz vb.) 
e. Hiçbiri 
f.  Bilmiyor 

2- Aşağıdaki çiftlerden  hangisinin daha çok posa içerdiğini 
belirtiniz? 

a - l .E t 2. Meyve 3. Bilmiyor 
b-1. Portakal suyu 2. Elma 3. Bilmiyor 
c-1. Esmer ekmek 2. Beyaz ekmek 3. Bilmiyor 

3- Aşağıdaki çiftlerden  hangisinin daha çok kolesterol içerdiğini 
belirtiniz? 

a-1. Tereyağı 2. Margarin 3. Bilmiyor 
b- 1. Karaciğer 2. Biftek  3. Bilmiyor 
c-1.Yumurta beyazı 2. Yumurta sarısı 3. Bilmiyor 

4- Aşağıdaki çiftlerden  hangisinin daha çok yağ içerdiğini 
belirtiniz? 

a- 1. Dondurma 2. Şerbet 3. Bilmiyor 
b- 1. Fırınlanmış tavuk budu 2. Kızarmış tavuk budu 3. Bilmiyor 
c-1. Yoğurt 2. Mayonez 3. Bilmiyor 
d-1. Fındık 2. Leblebi 3. Bilmiyor 

5- Aşağıdaki yağların oda sıcaklığındaki (sıvı/katı) durumu 
nasıldır? 

Doymuş 
Doymamış 

Sıvı 
O 
O 

Katı 
O 
O 

Bilmiyor 
O 
O 
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6- Aşağıdaki yağları doymuş/doymamış yağ içeriklerine göre 
gruplandırınız. 

Doymuş Doymamış Bilmiyor 
Zeytinyağı ( ) ( ) ( 
Ayçiçek yağı 
Tereyağı 
Mısırözü yağı 
Fındık yağı 
İç yağı 
Margarin 
Soya yağı 
Balık yağı 

7- Aşağıdaki peynirlerden hangisi daha az yağlıdır? 
1. Kaşar 2. Beyaz peynir 3. Tulum 
4. Lor 5. Krem peynir 

8- Kanser riskini azaltmak için aşağıdaki yağlardan hangisi 
tercih edilmelidir? 

1. Margarin 2. Tereyağı 3. Zeytinyağı 4. Bilmiyor 

9- Sizce bir kişinin sağlıklı olabilmesi için günde ne kadar meyve-
sebze tüketmesi gerekir? 

porsiyon. 

10- Aşağıdaki vitamin ve minerallerden hangilerinin kansere karşı 
koruyucu etkileri vardır? 

Ko 
a. A vitamini 
b. C vitamini 
c. D vitamini 
d. E vitamini 
e. Selenyum 
f.  Kalsiyum 
g. Demir 
h. Bakır 
ı. Çinko 
j. Magnezyum 

ur Korumaz Bilmiyor 
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11-Kanseri önlemek için aşağıdakilerin diyetteki miktarı ne 
olmalıdır? 

Azaltılmalı Artırılmalı Bilmiyor 
Alınan enerji O O O 
Hayvansal protein 0 o 0 
Bitkisel protein 0 0 0 
Yağ 0 0 0 
Kolesterol o o 0 
Posa o o o 
Doymuş yağ asitlerinden 
zengin diyet 0 0 0 
Çoklu doymamış yağ 
asitlerinden zengin diyet 0 0 0 
Meyve- sebze 0 0 o 
Alkol 0 o o 
Kahve 0 o o 

12- Aşağıdaki besin hazırlama- pişirme- saklama yöntemlerinin 
kanser riski üzerindeki etkileri nasıldır? 

Artırır Azaltır Bilmiyor 
Haşlama O 0 0 
Fırında o 0 o 
Mangalda 0 0 0 
Kızartma o 0 0 
Tuzlama 0 0 0 
Tütsüleme 0 0 0 
Soğanın kavrulması 0 0 o 
Kurubaklagillerin 
yıkanmadan pişirilmesi o 0 0 
Nemli ortamda saklanmış 
besinler o o 0 
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13- Bazı besinler kanser riskini azaltır bazıları ise arttırır. 
Aşağıdaki besinlerin hangisinin kanser riskini arttırdığını 
hangisinin azalttığını belirtiniz. 

Artırır Azaltır 
Bilmiyor 
Soğan- sarımsak ( ) ( ) ( ) 
Kurubaklagiller ( ) ( ) ( ) 
Domates ( ) ( ) ( ) 
Tereyağı ( ) ( ) ( ) 
Sosis- salam - sucuk ( ) ( ) ( ) 
Fındık- fıstık  ( ) ( ) ( ) 
Ceviz ( ) ( ) ( ) 
Ç&y o o o 
Kepekli ekmek ( ) ( ) ( ) 
Kızarmış ekmek ( ) ( ) ( ) 
Yumurta ( ) ( ) ( ) 
Yenebilen yabani otlar ( ) ( ) ( ) 
Balık ( ) ( ) ( ) 
Kırmızı et ( ) ( ) ( ) 
Havuç ( ) ( ) ( ) 
Brokoli ( ) ( ) ( ) 
Portakal- greytfurt  ( ) ( ) ( ) 
Lor peyniri ( ) ( ) ( ) 
Kaşar peyniri ( ) ( ) ( ) 
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14-Aşağıdaki yemeklerin kanser hastalığı riskini nasıl 
belirtiniz. 

Aza 
Balık buğulama 
Yağda kızarmış balık 
Sucuklu yumurta 
Haşlanmış yumurta 
Zeytinyağlı taze fasulye 
Kabak kızartma 
Kırmızı mercimek çorbası 
Rus salatası 
Karışık salata 
Kabak tatlısı 
Baklava 
Un helva 
Tahin - pekmez 
Tulumba tatlısı 
Patates kızartma 
Kadın budu köfte 
Döner kebap 
Tavuk şiş 
Hamburger 

tır Arttırır Bi 

etkilediğini 

miyor 
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