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ÖZET

Çal›şmam›zda baş-boyun tümörlerinin oluşumunda alkolün rolü incelenmiştir. Çal›şmaya baş-boyun tümörü tan›s›

histopatolojik olarak kesinleşmiş 206 vaka ve kanseri olmayan 206 kontrol al›nm›şt›r.

Alkol içme yönünden vaka ve kontroller aras›nda önemli istatistiksel fark bulunmuştur (p<0.05). Alkol içenlerde alkol

içmeyenlere göre BBTm gelişme riski (OR) 1.6 kat daha fazla bulunmuştur (p<0.05, %95 CI  1.01-2.47).

Alkol içme süresi ve s›kl›ğ› artt›kça BBTm görülme riskinin de artt›ğ›; alkolü b›rakma süresi artt›kça BBTm görülme

riskinin de o kadar azald›ğ› saptanm›şt›r. 

Anahtar Kelimeler: Baş-boyun Tümörü, Alkol

SUMMARY

Head and Neck Tumors and Etiologic Role of Alcohol

In this study the effect of alcohol in head and neck tumors have been evaluated. 206 patients of histologically proven

head and neck tumors and a control group of 206 healthy persons were involved in this paper. 

A statistical difference between patients and control group was defined due to alcohol beverage  (p<0.05). The risk of

developing head and neck tumor was 1.6 times greater (p<0.05, 95% CI  1.01-2.47) in alcohol consuming patients in

comparison with no users. 

Increasing risk in incidence of head and neck tumors with the duration and frequency of alcohol consuming and

decreasing risk with the time after quiting alcohol were detected.
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GİRİŞ
Baş-boyun tümörleri (BBTm) heterojen bir gruptur

ve bir çok farkl› bölgenin kanserini içerir. Bu

tümörlerin ortak bir isim alt›nda toplanmas›n›n

nedeni epidermoid=squamoz hücreli kanserler

oluşlar›d›r. Deri, nazal kavite ve paranazal sinüsler,

nazofarinks, dudak, oral kavite, orofarinks, larinks,

hipofarinks ve servikal özefagus, servikal trakea,

boyun, tükrük bezleri, parafaringeal boşluk tümör-

lerini içerir (1).

Baş-boyun tümörleri insanlarda görülen tüm

kanserlerin %9’unu oluşturmaktad›r. Kansere bağl›

ölümlerin %4’ü BBTm’lere bağl›d›r. Bu bölgenin

kanserleri erkeklerde kad›nlara oranla daha s›k (4-

5:1) görülmektedir (2,3). 

Türkiyede Baş-boyun tümörlerinin tümünü içeren

istatistik bilgileri yoktur. Ancak,  ağ›z boşluğu,

farink ve larinks için verilen ölüm oranlar› şöyledir:

Ağ›z boşluğu ve farinks kanserlerinin görülme

s›kl›ğ› (1992) (erkeklerde % 4.3, kad›nlarda % 2.6)

toplam % 3.7’dir (4).  Ağ›z boşluğu ve Farinks

kanseri, (tutulduğu yere göre) erkeklerde % 0.14,

kad›nlarda % 0.19; Larinks kanseri erkeklerde %

4.06, kad›nlarda % 1.69’dur (5). 

Kohort ve vaka kontrol çal›şmalar› alkol

kullan›m›n›n orofarinkste kanser riskini art›rd›ğ›n›

tutarl› bir şekilde göstermektedir.  Alkol ve

sigaran›n ABD’deki tüm oral ve faringeal kanser-

lerin 3/4’ünden sorumlu olduğu tahmin edilmekte-

dir (6).  

Türkiyede Larinks kanserleri, 1992 y›l› verilerine

göre, tüm kanserlerin % 8.63’ünü (Erkek: 6.41;

kad›n: 2.22) oluşturmaktad›r (5).

Sigara ve alkol, majör risk faktörleridir. (1,7,8).

Çok sigara içilmesi ve fazla alkol al›m› ile larinks

kanserleri aras›ndaki ilişki uzun süredir bilinmekte-

dir (7,9,10). Son 30 y›lda mesleğin de etyolojik rolü

üzerinde durulmaktad›r (11). Ayr›ca alkol ve sigara

aras›ndaki sinerji epidemiyolojik çal›şmalarla da

gösterilmiştir (1,12,13).  

Herediter, çevresel, nutrisyonel ve hijyenik faktör-

lerin de önemi vard›r, ancak daha azd›r (9,14,15).

Ayr›ca BBTm’nde onkogenlerin yeri ve önemi

konusunda da çal›şmalar yap›lmaktad›r (16).

Nazofarinks, tükrük bezi ve larinks kanserlerinde

genetik yatk›nl›ktan sözedilmektedir (1,17). 

MATERYAL VE METOD
Araşt›rmam›z, Baş-boyun tümörlerinin etyolo-

jisinde meslek, sigara ve alkolün rolünü belirlemek

amac› ile planlanm›şt›r. Araşt›rma, Sosyal Sigorta-

lar Kurumu (S.S.K.) Ankara D›şkap› Hastanesi

KBB bölümünde, Nisan 1996 - Ekim 1997 tarihleri

aras›nda, başboyun tümörü tan›s› histopatolojik

olarak kesinlik kazanm›ş 18 yaş›n üzerindeki 206

hasta ve ayn› hastanenin Ortopedi servisinde yatan

ve kanserle ilgili hiç bir hastal›ğ› olmayan 206 kon-

trol olmak üzere toplam 412 kişi üzerinde yap›lm›ş

Vaka-Kontrol tipinde analitik bir araşt›rmad›r. 

Bu makalede sadece alkolün baş-boyun tümörleri

etyolojisindeki rolü incelenmiştir.

BULGULAR
SSK Ankara Hastanesi KBB Kliniklerinde 206

vaka (Baş-boyun tümörlü) ve Ortopedi

kliniklerinde  206 kontrol (baş-boyun tümörü

olmayan) toplam 412 hastada üzerinde yapt›ğ›m›z

araşt›rmadan elde edilen verilerin analizi yap›lm›ş

ve aşağ›daki bulgular   saptanm›şt›r.

Vakalar›n (Baş-boyun tümörlü hastalar)  % 86.4’ü,

kontrollerin %83.9’u 40 yaş›n üzerindedir. Vaka ve

kontroller benzer yaş gruplar›ndan oluşturulmuş-

lard›r. 

Böylece aralar›nda istatistiksel olarak anlaml› bir

fark bulunmam›şt›r (p > 0.05).

Ortalama yaş vakalarda 52.80±12.13 kontrollerde

52.22±13.51’dir. En genç yaş vakalarda 19 kon-

trollerde 18’dir; en yaşl› kişi vakalarda 85 kon-

trollerde 77 yaş›ndad›r . 

Vaka ve kontrollerin %88.8’i (183 kişi) erkek,

%11.2’si (23 kişi) kad›nlardan oluşmaktad›r. Cin-

siyet kontrol değişkeni olarak al›nd›ğ› için vaka ve

kontroller aras›nda cinsiyet yönünden fark yoktur

(p > 0.05).

Vakalar›n %69.9’u (144 kişi) ve kontrollerin %

78.6’s› (162 kişi) yaşamlar›nda hiç alkol

almad›klar›n› bildirmişlerdir.  Vakalar›n %58.0’i

(62 kişi), kontrollerin %42.0’si (44 kişi) alkol

almaktad›r (Tablo 1).

Vakalarla kontroller aras›nda alkol kullanmalar›

yönünden istatistiksel olarak anlaml› fark bulun-

muş (p < 0.05), alkol içenlerin içmeyenlere göre

BBTm’lerine yakalanma riskinin 1.6 kat daha fazla

olduğu saptanm›şt›r.
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Baş boyun tümörlü vakalar alkol içme s›kl›ğ›

yönünden “içmeyenler”, “Hergün içenler”, “Ayda

4-5 kez içenler” ve “Y›lda 1-2 kez içenler” olarak

s›n›fland›r›ld› (Tablo 2).

Vakalar›n % 10.7’si (22 kişi) her gün alkol al›rken,

kontrollerin %8.9’u (8 kişi) her gün alkol almak-

tad›r. Alkol al›m s›kl›ğ› yönünden vaka ve kon-

troller aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark

bulunmuştur (p<0.05). İleri X2 analizi yap›ld›ğ›nda

farkl›l›ğ›n “Her Gün Alkol İçen”gruptan kay-

nakland›ğ› saptanm›şt›r.

Hergün alkol  içenlerde, “Alkol içmeyenler”e göre

BBTm gelişme riski 3.1 kat daha fazla bulunmuştur

(p < 0.05, CI %95 1.33-7.16).

Ayda 4-5 kez ve Y›lda 1-2 kez alkol içenlerde,

“Alkol içmeyenler”e göre BBTm gelişme riski

anlams›z bulunmuştur (p>0.05).

Vaka ve Kontrollerin alkol al›m sürelerine göre

incelenmiş (Tablo 3), vakalarda 21 y›l ve daha fazla

süre alkol kullananlar›n oran› % 12.1 (25 kişi), kon-

trollerde %5.8 (12 kişi)’dir. Vaka ve kontroller

aras›nda alkol al›m süreleri yönünden istatistiksel

olarak anlaml› bir fark bulunmam›şt›r (p > 0.05). 

1-10 y›l ve 11-20 y›l alkol içenlerde, “Alkol

içmeyenler”e göre BBTm gelişme riski anlams›z

bulunmuştur (p>0.05).

Yirmibir y›l ve üzerinde alkol  içenlerde, “Alkol

içmeyenler”e göre BBTm gelişme riski 2.3 kat

daha fazla bulunmuştur (p < 0.05, CI %95 1.13-

4.83).

Alkol kullanan vakalar›n %71.8’i, kontrollerin

%88.6’s› alkol kullanmay› b›rakmam›şlard›r (Tablo

4). 

Vaka ve kontroller aras›nda alkolü terketme yönün-

den istatistiksel olarak anlaml› fark bulunmuştur (p

< 0.05). İleri X2 analizi yap›ld›ğ›nda farkl›l›ğ›n “1-

10 Y›l Önce Alkolü B›rakanlar” dan kaynakland›ğ›

saptanm›şt›r. 1-10 y›l önce alkolü b›rakanlar›n

içmeyenlere göre BBTm olma ihtimali 6.2 kat daha

fazlad›r (p<0.05, %95 CI  1.34-28.38,  OR=6.2).

Larinks kanserlerinin %65.0’i, oral kavite kanser-

lerinin %87.5’i, nazofarinks kanserlerinin %70.0’i,

paranazal sinüs kanserlerinin %70.0’i, tükürük bezi

kanserlerinin %70.6’s› alkol kullanmamaktad›r.

“Her gün içenler” grubunun %77.3’ünü larinks

kanserleri oluşturmaktad›r. Bunu %9.1 ile oral

kavite kanserleri ve %9.1 ile nazofarinks kanserleri

takip etmektedir.

Alkol kullan›m›n›n risk faktörü olarak rol oynad›ğ›

larinks kanseri ve oral kavite kanseri ile alkolün

risk faktörü olarak etkilemediği diğer BBTm’-

lerinin içtikleri alkol s›kl›ğ› yönünden

karş›laşt›r›lmas› Tablo 5’de verilmiştir.

Alkolün risk faktörü olduğu BBTm’lerinde (larinks

kanseri ve oral kavite kanserleri) ile nazofarinks,

nazal kavite-paranazal sinüs ve tükrük bezi kanser-

leri aras›nda kullan›lan alkolün s›kl›ğ› yönünden

istatistiksel olarak anlaml› fark bulunmam›şt›r (p >

0.05).

Baş-Boyun tümörlü vakalar›n alkol içme sürelerine

göre dağ›l›mlar› incelenmiş, BBTm’lü vakalar

“içmiyor”, “1-10 y›l içenler” ve 11 y›l ve üzerinde
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TABLO 1. Vaka ve Kontrollerin Alkol Kullanma

Durumlar›na Göre Dağ›l›mlar›

Alkol içme Vaka Kontrol Toplam

durumu

İçen 62 44  106

%58.0 %42.0

İçmeyen 144  162  306

%69.9 %78.6

Toplam 206 206 412

TABLO 2. Vaka ve Kontrollerin Alkol Al›m

S›kl›ğ›na Göre Dağ›l›mlar›

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Alkol al›m s›kl›ğ› Vaka Kontrol

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Her gün 22 8

%10.7 %8.9

Ayda 4-5 Kez 19 23

%9.2 %11.2

Y›lda 1-2 Kez 21 13

%10.2 %6.3

İçmeyen 144 162

%69.9 %78.6

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

206 206



içenler” olarak s›n›fland›. 11 y›l ve üzerinde alkol

içilen grupta en büyük oran %77.6 ile Larinks

kanserine aittir. Larinks kanserleri aras›nda da 11

y›l ve üzerinde alkol içenlerin oran› %31.7 ile en

yüksektir. Tükrük bezi kanserlerinde 11 y›l ve

üzerinde alkol içenlerin oran› %12.0 olarak ikinci

s›rada yeralm›şt›r. 

Larinks kanserlerinin %3.3’ü, oral kavite kanser-

lerinin %6.3’ü, nazofarinks kanserlerinin %20’si,

nazal kavite ve paranazal sinüs kanserlerinin

%10’u, tükrük bezi kanserlerinin % 11.8’i 1-10 y›l

aras›nda alkol içmişlerdir.

Alkol içme  süreleri yönünden Baş-boyun tümör

tipleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark

bulunmuştur (p < 0.05). İleri X2 analizi

yap›ld›ğ›nda bu farkl›l›ğ›n “Oral Kavite Kanseri”

nden kaynakland›ğ› saptanm›şt›r.

Larinks kanseri ve oral kavite kanserleri hastalarda

11 y›l ve üzerinde alkol kullan›m oran› %26.3,

nazofarinks ve tükrük bezi kanserlerinde bu oran

%16.7’dir.

Onbir y›l ve üzerinde alkol kullananlar›n

%81.6’s›n› larinks  ve oral kavite kanserleri

oluştururken, %18.4’ünü nazofairnks, nazal kavite-

paranazal sinüs ve tükürük bezi kanserleri oluştur-

maktad›r.

Alkolün risk faktörü olduğu BBTm’lerinde (larinks

kanseri ve oral kavite kanserleri) ile risksiz grup

olarak değerlendirilen nazofarinks, paranazal sinüs

ve tükrük bezi kanserleri aras›nda alkolün kullan›m

süresi yönünden fark bulunmuştur (p < 0.05). 

Baş-boyun tümörlü vakalar›n kendi aralar›nda

alkolü b›rakma sürelerine göre Riskli ve Risksiz

gruplar olarak dağ›l›mlar› incelenmiştir.

“Hala içen”, “1-10 y›l önce terketmiş” “11 y›l ve

daha önce terketmiş” ve “içmeyenler” şeklinde

s›n›fland›. “Hala içen” grupta larinks ve Oral kavite

kanseri %71.7 iken, nazofarinks+nazal kavite-

paranazal sinüs+Tükürük bezi kanserleri %28.3

olarak bulunmuştur. “Hala içen” s›n›f Riskli grupta

%21.7 ve Risksiz grupta %24.1 ile (içmeyenler

s›n›f› d›ş›nda) en yüksektir. Larinks ve oral kavite

kanserlerinde 1-10 y›l önce terkedenlerin oran›

%6.6 (10 kişi) iken 11 y›l ve üzerinde terkedenlerin

oran› %3.3 (5 kişi)’tür.

Alkolün risk faktörü olarak etkilediği larinks

kanseri+oral kavite kanserleri ile nazofarinks

kanserleri+tükrük bezi kanserleri aras›nda alkolü

b›rakma süreleri yönünden istatistiksel olarak

anlaml› fark bulunmam›şt›r (p > 0.05).

Vaka ve kontrollerin alkol ve sigara içme durumlar›

değerlendirilmiş (Tablo 7), alkol içen toplam 106

kişiden sadece 5’inin sigara içmediği, 101’inin hem

alkol hem de sigara içtiği saptanm›şt›r. Vaka ve

kontrollerin 109’u hem sigara hem de alkol

içmemektedir.  Sigara içen toplam 298 kişinin

197’si alkol içmemektedir. Alkol içmeyen toplam

306 kişinin 109’u sigara içmemekte, 197’si sigara

içmektedir.

BBTm görülme olas›l›ğ›n› tahmin etmek için vaka

ve kontrollerin sigara içme veya  içmeme, alkol
içip içmeme durumlar›na ve mesleklerine göre

lojistik regresyon modeli oluşturulduğunda, sigara

ve meslek, bağ›ms›z olarak ayr› ayr› BBTm

oluşumunda risk faktörü olarak bulunmuşlard›r.
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TABLO 3. Vaka ve Kontrollerin Alkol Al›m
Sürelerine Göre Dağ›l›m› 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Alkol al›m süresi Vaka Kontrol
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1-10 Y›l 13 12  
%6.3 %5.8

11-20 Y›l 24 20
%11.7 %9.7

21 Y›l ve üstü 25 12
%12.1 %5.8

İçmeyen 144 162
%69.9 %78.6

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

206 206

TABLO 4. Vaka ve Kontrollerin Alkolü B›rakma
Süreleri

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Alkol b›rakma süresi Vaka Kontrol

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Halen içen 46 39
%71.8 %88.6

1-10 Y›l önce 11 2
%17.2 %4.6

11-20 Y›l önce 5 1
%7.8 %2.2

21 Y›l ve üstü 2 2
%3.2 %4.6

İçmeyen 144 162

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

206 206



Alkol’ün BBTm oluşumunda risk faktörü olmad›ğ›

saptanm›şt›r. Sigara içenlerde, “Sigara içmeyen-

ler”e göre BBTm gelişme riski (OR) 3.2 kat daha

fazla bulunmuştur (p < 0.05, CI %95 1.95-5.38).

TARTIŞMA
Araşt›rmam›zda, kontrol grubu yaş ve cinsiyet

yönünden vaka grubu ile benzer oluşturulmuştur. 

Çal›şmam›zda, larinks kanserlerinin %69.2’si 50

yaş›n üzerinde, oral kavite kanserlerinin % 50.1’i

50 yaş üzerinde, nazofarinks kanserlerinin %80’i

40-50 yaş ve üzerinde, nazal kavite ve paranazal

sinüs kanserlerinin %50’si 50 yaş›n üzerinde

görülmektedir. Bu bulgular literatürle uyum göster-

mektedir (1,7,18).

Literatürde tükürük bezi kanserleri için özel bir yaş

dilimi bildirilmemiştir. Çal›şmam›zda tükürük bezi

kanserlerinin %76.6’s› 40 yaş üzerinde, %23.5’i 40

yaş alt›nda olduğu saptanm›şt›r.

BBTm'leri erkeklerde belirgin şekilde yüksek oran-

da rastland›ğ›ndan kontrol grubu oluşturulurken

buna da dikkat edilmiş, kontrol grubunda kad›n

/erkek oran› vaka grubu ile benzer oluşturulmuştur

(2,3). Böylece cinsiyet faktörünün sonuçlar› etkile-

memesi amaçlanm›şt›r.

Çal›şmam›zda Baş-boyun tümörlü vakalarda

erkek/kad›n oran›nda belirgin farkl›l›k saptanm›şt›r.

Bunun nedeni, Türkiyede işçi olarak çal›şan kad›n

say›s›n›n az olmas› ve alkol kullan›m›n›n kad›nlar

aras›nda oldukça az olmas›d›r.
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TABLO 5. BBTm’lü Vakalar›n Riskli ve Risksiz Gruplar Olarak Alkol İçme Miktarlar›na Göre Dağ›l›mlar› 

Alkol kullanma s›kl›ğ›

TANI İçmeyen Her gün Ayda 4-5 kez Y›lda 1-2 kez Toplam

RİSKLİ GRUP 106 19 13 14 152

(Larinks+Oral Kavite) %69.7 %12.5 %8.6 %9.2 %73.8

%73.6 %86.4 %68.4 %66.7

RİSKSİZ GRUP 38 3 6 7 54

(Nazofarinks+Tükrük bezi %70.4 %5.6 %11.1 %13.0 %26.2

+Nazal kavite-Paranazal sinüs) %26.4 %13.6 %31.6 %33.3

Toplam 144 22 19 21 206

TABLO 6. BBTm’lü Vakalar›n Alkol İçme Sürelerine Göre Riskli ve Risksiz Gruplar Olarak Dağ›l›mlar› 

Alkol içme süresi 

TANI İçmeyen 1-10 y›l 11y›l ve üstü Toplam

RİSKLİ GRUP 106 6 40 152

(Larinks +Oral kavite) %69.7 %3.9 %26.3 %73.8

%73.6 %46.2 %81.6

RİSKSİZ GRUP 38 7 9 54

(Nazofarinks +Tükrük %70.4 %13.0 %16.7 %26.2

+Nazal Kavite-Paranazal Sinüs) %26.4 %53.8 %18.4

Toplam 144 13 49 206



Literatürde alkolün risk faktörü olarak gösterildiği

BBTm tipleri, larinks kanseri ve oral kavite

kanseridir (7-10,19).

Çal›şmam›zda hiç alkol almayan vakalarda alkol

alanlara göre belirgin fark saptanm›şt›r. Kontrol

grubu ile vaka grubu aras›nda istatistiksel olarak

anlaml› fark bulunmuştur (p<0.05, Odds ratio=

1.6). 

Alkol al›m s›kl›ğ› da ayr›ca incelenmiş “hergün

alkol alanlar›n” belirgin şekilde daha fazla kansere

yakaland›klar› ortaya konmuştur. Alkolü b›rakma

süreleri ile kanser aras›ndaki ilişki irdelenmiştir ve

fark bulunmuştur (p<0.05). Halen içenlerde riskin

en yüksek olduğu, terkedenlerde ise y›l artt›kça

riskin azald›ğ› saptanm›şt›r. 

Meslek gruplar›n›n kanser oluşumu üzerine etkisini

alkolün kar›şt›r›c› etkisinden ay›rmak için alkol

içme durumu, alkol al›m s›kl›ğ› ve alkol içilen sür-

eye göre ayr› ayr› lojistik regresyon analizi

yap›ld›ğ›nda alkol ve mesleğin her birinin bağ›ms›z

olarak ayr› ayr› BBTm gelişimi için risk faktörleri

olduklar› saptanm›şt›r.

Sigara ve alkolün yayg›n tüketimi nedeni ile bu iki

faktörün kar›şt›r›c› etkisinden bağ›ms›z araşt›rma

çok azd›r (1,20).

Herikisinin bağ›ms›z olarak ayr› ayr› kanserojen

etki yapmalar› d›ş›nda, birlikte al›nd›klar›nda etki-

leri potansiyalize olmaktad›r. Buna sebep olarak bir

çok mekanizma ileri sürülmektedir. Ancak en

çarp›c› olan› alkolün sigara içindeki kanserojen

maddeler için uygun bir solvent teşkil etmesidir.

Sigara, alkol ve meslek birlikte değerlendirilerek

lojistik regresyon analizi yap›ld›ğ›nda sigara ve

meslek bağ›ms›z olarak BBTm gelişiminde risk

faktörü olarak tesbit edilirken alkol risk faktörü

olarak değerlendirilmemiştir. Bu, alkolün gerçek-

ten risk faktörü olmad›ğ› anlam›na gelmemelidir.

Çünkü vaka ve kontrollerde toplam alkol içen 106

kişinin sadece 5’i sigara içmemektedir. Bunlar›n

101’i hem alkol hem de sigara içmektedir (Tablo

8). Bu nedenle değerlendirmede hem alkol hem de

sigara içenler “sigara içen grup” olarak

değerlendirmeye girmiş ve alkolün risk faktörü

olmad›ğ› şeklinde değerlendirilmiştir. 

SONUÇ
Çal›şmam›zda, BBTm’lerinin 40-50 yaş ve

üzerinde görüldüğü, baş-boyun tümörlü vakalarda

erkek/kad›n oran›nda belirgin farkl›l›k olduğu, hiç

alkol almayan vakalarda alkol alanlara göre belir-

gin fark saptanm›şt›r. 

Alkol al›m s›kl›ğ› da ayr›ca incelenmiş “hergün

alkol alanlar›n” belirgin şekilde daha fazla BBT-

m’ne yakaland›klar› ortaya konmuştur. 21 y›l ve

üzerinde alkol içenlerde içmeyenlere göre BBTm

görülme riski 2.3 kat fazla bulunmuştur. Bu arada

alkolü b›rakma süreleri ile kanser aras›ndaki ilişki

irdelenmiş ve fark bulunmuştur. Halen içenlerde

riskin en yüksek olduğu, terkedenlerde ise y›l

artt›kça riskin azald›ğ› ortaya konmuştur. 

Çal›şmam›zda primer tümör gruplar› cinsiyete göre

incelendiğinde tüm gruplarda erkeklerde BBTm

oran› yüksektir, ancak larinks kanserlerinde bu

yükseklik (kad›n/erkek=1/59) çok daha belirgindir.

Primer tümör gruplar› yaş gruplar›na göre incelen-

diğinde larinks kanserinin daha çok ileri yaş gru-

plar›nda görüldüğü saptanm›şt›r.

Sonuç olarak alkolün diğer etkenlerden bağ›ms›z

olarak BBTm gelişiminde risk faktörü olarak rol

oynad›ğ› saptanm›şt›r.
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TABLO 7. Vaka ve Kontrollerin Alkol ve Sigara

İçme Durumlar›na Göre Dağ›l›mlar›
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Sigara içme –––––––––––––––––––––––
durumu İçmeyen İçen Toplam

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
İçen 197 101 298
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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