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ÖZET
Bu çalışmada, kırsal bölgede yaşayan akciğer kanserli hastaların özelliklerini araştırmayı ve kentsel bölgede yaşayan olguların özellikleri ile karşılaştırmayı amaçladık. 1992-1995 yılları arasında merkezimizde tanı konulan 3211 primer akciğer
kanseri olgusu retrospektif olarak incelendi. Kırsal bölgede yaşayan 607 olgu ile kentsel bölgede yaşayan ve sistematik örnekleme yöntemi ile seçilen 1214 akciğer kanseri olgusu çalışmaya alındı. Kadın hasta oranı kentsel grupta daha yüksek
idi (p< 0.005). Yaş ortalaması kırsal grupta 60 ± 10.2 yıl, kentsel grupta 57.3 ± 9.9 yıl olarak bulundu (p> 0.05). Ellialtı yaş
ve üzeri olgu sayısı, kırsal grupta anlamlı olarak daha yüksekti (p< 0.01). Sigara içen olguların oranı kırsal grupta %83.8,
kentsel grupta %79.8 idi (p< 0.05). Epidermoid hücreli karsinom oranı kırsal grupta daha yüksek olup (p= 0.05), diğer tümör tipleri açısından iki grup arasında anlamlı bir fark yoktu. Çiftçi (%69.9) ve madenci (%16.3) olgular kırsal grupta, şoför (%12.3), tekstil (%11), büro (%10.2) ve inşaat çalışanları (%8.6) kentsel grupta daha yüksek oranda idi. Çalışmamızın
sonuçları kırsal bölgede yaşayan akciğer kanseri olgularının, kentsel olgulardan farklılıklar gösterdiğini işaret etmektedir.
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SUMMARY
Characteristics of Patients with Lung Cancer Living in Rural Areas
In this study we aimed to evaluate the characteristics of patients with primary lung cancer living in rural areas and to compare with these of patients living in urban areas. 3211 patients with primary lung cancer diagnosed at our center between
1992 and 1995 were analyzed retrospectively. The study included 607 patients living in rural areas and 1214 patients selected by systematic sampling and living in urban areas. Ratio of female patient was higher in urban group (p< 0.005). The mean age was 60 ± 10.2 years in rural group and was 57.3 ± 9.9 years in urban group. The number of patients with advanced
age ( ≥ 56 years) was higher in rural group (p< 0.01). The ratio of smoker cases was 83.8% in rural group and 79.8% in urban group. Squamous cell carcinoma was higher in rural group than in urban group and there was not significant difference between the groups with respect to other tumor types. Among patients living in rural areas, farmers 69.9% and miners
16.3% were the most frequently seen occupations and among patients living in urban areas, driver 12.3%, textile-related jobs
11%, office-workers 10.2%, and building 8.6% were the most frequently seen occupations. Our results suggested that rural
group had different characteristics from urban group.
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# Bu çalışma 1997 yılı “European Respiratory Society Kongresi”nde sunulmuştur.
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Akciğer kanseri günümüzde, tüm dünyada en
sık görülen kanser tipi olup, erkek ve kadınlarda
kansere bağlı ölümlerin de en sık nedenidir (1).
Akciğer kanseri etyolojisinde birçok faktör rol
oynar. Sigara kullanımı, hava kirliliği, mesleki
karsinojenler, diyet alışkanlıkları, çevresel karsinojenler ve genetik özellikler bu faktörler arasında önde gelenler olarak sayılabilir (2-5).

BULGULAR
Kırsal bölgede yaşayan olguların 27’si (%4.5)
kadın, 580’i (%95.5) erkek, kentsel olguların ise
99’u (%8.2) kadın, 1115’i (%91.8) erkek idi (p<
0.005). Olguların yaş gruplarına göre dağılımı
Tablo 1’de gösterilmiştir. Yaş ortalaması kırsal
olgularda 60 ± 10.2 yıl, kentsel olgularda 57.3 ±
9.9 yıl olup, iki bölge arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Ellibeş yaş üstü ve altı olgu dağılımı açısından iki grup kıyaslandığında, ileri yaşa sahip olguların oranı kırsal grupta
daha yüksek olarak bulundu (p< 0.01).

Kırsal ve kentsel bölgeler arasında bu faktörlerin
yoğunluğu açısından çeşitli farklılıklar olduğu bilinmektedir. Hava kirliliği, kentsel bölgelerde kırsal bölgelere göre daha yoğundur (6). Sigara
alışkanlığı açısından iki bölge arasında geleneksel farklılıklar vardır (5). Mesleki karsinojenler
ile temas, kentsel bölgede yaşayan bireylerde
daha yoğundur (5,6). Bu farklılıklara bağlı olarak akciğer kanseri, kentsel ve kırsal bölgelerde
çeşitli yönlerden farklılıklar gösterir (5,7-10).
Örneğin, akciğer kanser insidans ve mortalitesi
kentsel bölgede daha yüksektir (9,10).

Tablo 2, olguların sigara alışkanlığı açısından
dağılımını göstermektedir. Ortalama sigara içme
süresi kırsal grupta 49.8 ± 27.4 paket-yıl, kentsel grupta 44.9 ± 26.6 paket-yıl olup, iki grup
arasında anlamlı bir fark yoktu. Buna karşın sigara içen olgu sayısının kırsal grupta daha yüksek oranda olduğu bulundu (p< 0.05).
Grupların tümör tipi dağılımı Tablo 3’te belirtilmiştir. Epidermoid karsinomlu olgu sayısı kırsal
grupta daha yüksek olup (p= 0.05), diğer tümör

Çalışmamızda, ülkemizde kırsal bölgelerde yaşayan akciğer kanserli olguları çeşitli özellikleri
açısından değerlendirmeyi ve kentsel bölgede
yaşayan olguların özellikleri ile karşılaştırmayı
amaçladık.

Tablo 1. Olguların yaş gruplarına göre dağılımı.
Kırsal
n
%

MATERYAL ve METOD
Merkezimizde 1992-1995 yılları arasında tanı konulan primer akciğer kanseri olguları, patoloji laboratuvar kayıtları dikkate alınarak saptandı. Olguların klinik arşiv dosyaları retrospektif olarak
değerlendirildi. Yaşadıkları bölge dikkate alınarak
olgular kırsal ve kentsel olarak sınıflandırıldı. Endüstri bölgesine uzak olan alanlarda yaşayan olgular kırsal, kentlerde ve endüstri bölgelerinde
yaşayan olgular ise kentsel olarak kabul edildi
(5). Kırsal bölgede yaşadığı saptanan 607 olgu
çalışmaya alındı. Kentsel grup, kentsel bölgede
yaşadığı saptanan 2355 olgudan sistematik örnekleme yöntemi ile seçilen 1214 olgudan oluşturuldu. Çalışmaya alınan olgular yaş, cinsiyet,
sigara alışkanlığı, meslek, tümör tipi ve olası risk
faktörleri açısından değerlendirildi. Tümörlerin
histolojik sınıflandırmasında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sınıflaması kullanıldı (11).
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Tablo 2. Olguların sigara alışkanlığı açısından
dağılımı.
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İstatistiksel Analizler: Grupların özellikleri Kikare ve Student’s t-testleri ile karşılaştırıldı.
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maruz kalmadaki farklılıklar ile açıklanmıştır
(5,6,12,13).

Tablo 3. Olguların tümör tipi açısından dağılımı.
n

Kırsal
%

Kentsel
n
%

Epidermoid

378

62.3

698

57.4

Adeno

107

17.6
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18.8

Küçük hücreli
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-

-
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Çalışmamızda, cinsiyet ve yaş dağılımının kentsel ve kırsal bölgelerde yaşayan akciğer kanserli olgular arasında farklılık gösterdiğini bulduk.
Kadın hasta oranı kırsal bölgede daha düşüktü.
Cinsiyet dağılımındaki bu farkı, kırsal bölgede
yaşayan kadınların sigara alışkanlığının az olması ve mesleki karsinojenlere düşük oranda temas göstermeleri ile açıkladık. Mesleki karsinojenler ile temasın kentsel bölgelerde daha belirgin olduğu bilinmektedir (5,6). Sonuçlarımız,
genç yaşa sahip olguların oranının kentsel bölgede, ileri yaşa sahip olguların oranının ise kırsal
bölgede yaşayan akciğer kanserli olgular arasında daha yüksek olduğunu göstermektedir. Yaş
dağılımındaki bu farklılık kentsel bölgelerde hava kirliliğinin daha yoğun olmasının yanısıra
çevresel ve mesleki karsinojenler gibi etyolojik
faktörler ile temasın daha belirgin olması ile
açıklanabilir (5,6,14). Serimizde kırsal ve kentsel olgular arasında mesleki özellikler açısından
da bazı farklar saptadık. Çiftçi ve madenciler kırsal bölgede yaşayan olgular arasında en sık saptanan meslek grubunu oluşturmaktaydı. Madenci olguların çokluğu, ülkemizde kırsal bölgede
yaşayan halk için maden işçiliğinin akciğer kanseri açısından önemli bir risk faktörü olduğunu
göstermektedir. Geçirilmiş tüberküloz öyküsü,
alkol kullanımı, asbest teması, KOAH öyküsü ve
ailede malignite veya hastada diğer organ malignitesinin varlığı diğer olası risk faktörüydü
(2,4,15,16).

tiplerinin dağılımı açısından kırsal ve kentsel olgular arasında fark yoktu.
Gruplar meslek dağılımı açısından değerlendirildiğinde, en sık saptanan meslek çalışanları, kırsal bölgede; çiftçi (%69.9), madenci (%16.3), ev
hanımı (%4), inşaat işçisi (%1.2), şoför (%1),
kentsel bölgede ise, şoför (%12.3), tekstil sanayii (%11), büro çalışanları (%10.2), inşaat işçisi
(%8.6), serbest meslek sahibi (%8), ev hanımı
(%7.3), petro-kimya (%7), metal sanayii çalışanları (%4), madenci (%4) olup, madenci ve
çiftçilerin kırsal bölgede, şoför ve inşaat işçilerinin kentsel bölgede belirgin olarak daha yüksek
oranda olduğu görüldü (p< 0.005).
Kırsal bölgede yaşayan olgular sigara ve meslek
dışındaki diğer olası risk faktörleri açısından değerlendirildiğinde; 22 olguda geçirilmiş tüberküloz öyküsü, 19 olguda alkol kullanım hikayesi,
11 olguda çevresel asbest teması, 3 olguda kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) öyküsü,
4 olguda başka organ malignitesi ve 1 olguda ailede malignite öyküsü bulundu.

Kırsal ve kentsel yaşamın tümör tipi dağılımı
üzerine etkisi konusunda farklı sonuçlar rapor
edilmektedir. Greenberg ve arkadaşları, kırsal
bölgeden sevk edilen hastaların, tümör tipi dağılımı açısından fark göstermediklerini rapor etmişlerdir (17). Başka bir çalışmada epidermoid
hücreli karsinomun kentsel olgularda, adenokarsinomun ise kırsal bölgede yaşayan kadınlarda daha sık görüldüğü bildirilmiştir (18). Barbone ve arkadaşları, hava kirliliğinin küçük hücreli
ve büyük hücreli akciğer kanseri etyolojisinde
önemli bir rol oynadığını bildirirken, diğer bir çalışmada hava kirliliğinin tüm tümör tipleri için
artmış risk taşıdığı rapor edilmiştir (5,12). Bu
çalışmada mesleki karsinojenler ve sigara kulla-

TARTIŞMA
Kırsal ve kentsel bölgelerde yaşayan akciğer
kanserli olgular arasında çeşitli farklılıklar olduğu rapor edilmektedir. Akciğer kanseri insidans
ve mortalitesi kentsel bölgelerde kırsal bölgelere
göre %20-50 daha yüksektir (5,8-10). Relatif
kanser riski kırsal bölgeler için 0.6, kentsel bölgeler için ise 1.5 olarak bildirilmektedir (5). Kırsal ve kentsel bölgelerde yaşayan akciğer kanserli olgular arasındaki farklılıklar, iki yaşam bölgesi arasında hava kirliliği düzeyi, bireylerin sigara alışkanlığı, olguların çevresel ve mesleki
karsinojenler ile teması gibi etyolojik faktörlere
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nımı ile epidermoid hücreli karsinom ve küçük
hücreli karsinom arasında adenokarsinoma göre
daha güçlü bir ilişki olduğu açıklanmıştır (12).
Ülkemizde akciğer kanserli olgular arasında sigara içen olguların oranı yüksek olup epidermoid karsinom en sık görülen tümör tipidir (19). Bizim serimizde epidermoid karsinomlu olguların
oranı kırsal grupta daha yüksek olup, diğer tümör tiplerinin sıklığı açısından iki bölgedeki olgular arasında belirgin bir fark yoktu. Epidermoid karsinomun kırsal bölgelerde daha sık görülmesi, sigara içen olgular ile erkek olguların oranının bu bölgelerde kentsel bölgelere göre daha
yüksek olmasına bağlanabilir. Ayrıca etyolojide
rol oynayan diğer faktörlerin de tümör tipi dağılımındaki bu farkların oluşmasını etkilediğini düşünmekteyiz.
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Çalışmamızın sonuçları kırsal ve kentsel bölgede
yaşayan olgular arasında yaş, cinsiyet, sigara
alışkanlığı, meslek ve tümör tipi dağılımı açısından farklılıklar bulunduğunu göstermektedir.
Kırsal bölge akciğer kanserleri, ileri yaş olgu sayısında, erkek hasta sayısında ve sigara içen olgu sayısında yükseklik, madenci ve çiftçi olgularının sayıca çokluğu ve epidermoid hücreli karsinomun diğer tümör tiplerine göre daha sık oluşu ile karakterizedir.

1.

7.

81530, Maltepe, İSTANBUL

84

