8

RÖPORTAJ

6 ŞUBAT 2017

Hangi kanserin tedavisinde nasıl
sonuç alınıyor?
Prof. Dr. Kutluk: “Sık görülen kanserlerin tedaviye yanıtlarına bakarsak meme kanserinde
yüzde 90, kalın bağırsak kanserlerinde yüzde 65, malign melanomda yüzde 90 ve böbrek
tümörlerinde yüzde 70 oranında başarı yakalanmış durumda.’’
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luslararası Kanser Kontrol Örgütü [Union for International Cancer Control
(UICC)], her yıl “4 Şubat Dünya
Kanser Günü”nde ortak kuruluşlar
ile çoğu önlenebilir olan kanser hastalığında toplumun bilinçlendirilmesi
için kampanyalar düzenliyor ve kanser tedavisi gün geçtikçe gelişiyor.
Medimagazin, en sık görülen
kanserler, tedaviye alınan yanıtlar
ve kanser tedavisinde gereklilikleri
UICC Eski Başkanı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Tezer Kutluk ile konuştu.
En sık görülen kanserler neler?
Kadın ve erkeklerde görülen kanserler farklılık gösteriyor. Türkiye’de
sırasıyla en sık meme, tiroid, kalın
bağırsak, uterus ve akciğer kanserleri görülüyor. Erkeklerde ise akciğer
kanseri birinci sırada. Prostat, kalın
bağırsak, mesane ve mide kanserleri
ise akciğer kanserini takip ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki
kanser sıklığına baktığımızda ise
kadınlarda meme kanseri yine birinci sırada, ikinci sırada ise akciğer
kanserleri geliyor. Uterus, tiroid ve
malign melanoma kanserleri ise bu
iki kanseri takip ediyor. Erkeklerde
birinci sırada prostat kanseri gelirken, akciğer, kalın bağırsak, mesane
ve malign melanom kanserleri en sık
görülen diğer kanserler.
Kanser tedavisinde Türkiye
nerede?
Kanser tedavisinde Türkiye’de büyük gelişmeler yaşandı. Tanı, tedavi
ve bakım imkânları gelişti. Üniversite, Bakanlık ve özel sektör de dâhil
olmak üzere yelpaze daha da büyüyor.
Türkiye’de onkoloji alanındaki
uzmanlık eğitimi iyi düzeyde; ancak
ülkenin nüfusunun 80 milyona ulaştığı ve her yıl 175 bin civarında kanser görüldüğü düşünülürse daha fazla
kanser uzmanına ihtiyaç var. Yani

Kan tahlili geç çıktı diye
doktoru darp etti
Siverek ilçesindeki bir aile sağlığı
merkezinde görevli doktorun, hasta yakını
tarafından darp edildiği iddia edildi
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enişehir Mahallesindeki Siverek 5 No.lu Aile
Sağlığı
Merkezinde
görevli Dr. Süleyman Tekeş ile
hasta yakını O.E. arasında kan
tahlillerinin geç çıktığı iddiasıyla tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dr. Tekeş, darp
edildiğini ileri sürerek şikâyetçi
oldu.
Polis ekiplerince gözaltına
alınan O.E. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Meslektaşlarının darp edildiği iddiasıyla sağlık merkezinin
bahçesinde basın açıklaması
yapmak isteyen bazı sağlık sendikası üyelerine izin alınmadığı
gerekçesiyle polis ekipleri izin

vermedi.
Tekeş, gazetecilere yaptığı
açıklamada, mahalledeki internet kablolarının çalınması nedeni ile merkezde tahlil sonuçlarının geç çıktığını savundu.
Merkezde bu nedenle zaman
zaman aksaklıklar yaşandığını
belirten Tekeş, “Bu aksamalardan dolayı tahlil sonuçlarını
veremediğimiz için bir hasta
yakınının saldırısına maruz kaldık. Olayı emniyet birimlerine
haber verdik. Bu olayın takipçisi olacağız. Sağlık çalışanlarına
yönelik yapılan saldırıları kınıyoruz. Yeni sağlık yasasında düzenlemeler yapılmadığı takdirde
bu olayların daha da şiddetlenip
sıklaşacağını düşünüyoruz.” diye konuştu.

Prof. Dr. Tezer Kutluk

onkoloji alanında insan kaynaklarına yatırım desteklenmelidir. Tedavi
başarılarının bütün erişkin kanserleri
birlikte hesaplandığında yüzde 60 civarında olduğu öngörülebilir. Bu da
ekonomik olarak orta-üst gelir kategorisindeki ülkeler için beklenen kabul edilebilir bir orandır.
Türkiye’de kadınlarda meme,
erkeklerde ise akciğer kanserinin
en sık görülen kanserler olduğunu
söylediniz, bu kanserlerde
sağkalım oranları nedir?
Meme kanseri tedavisi en yüz güldüren tedavilerden biri hâline geldi
ve başarı oranı yüzde 90’ları aştı.
Hatta erken evrelerde bu oran yüzde
95’lere ulaşıyor.
Akciğer kanserinde bütün evreler
birlikte ele alındığında, ileri evre
hastalıkta tedavi başarısı uzun yıllar
sonra yüzde 13’ten yüzde 18’e çıktı.
Yüzde 18 hâlâ düşük bir oran, ancak 5
puanlık bir artış önemsenmeli; çünkü
bu artış gelecekte daha fazla iyileşme
sağlayabileceğimizi gösteriyor. Akciğer kanserinin erken teşhis edilmesi
durumunda ise sağkalım oranı yüzde
50’ye ulaşıyor.
Hangi kanserin tedavisinde hangi
oranda sonuç alınıyor? Tedaviye en
iyi yanıt alınan kanser türü hangisi?
Tüm kanserlerden iyileşme, yani
tedavi başarısı, beş yıllık yaşam
hızları olarak erişkin kanserlerinde
yüzde 70’lere, çocuk kanserlerinde
yüzde 85’lere ulaştı. 1960’lı yıllarda
bu rakamların yüzde 20’ler civarında
olduğu düşünülürse, gelinen noktada
kansere karşı önemli başarılar kazanılmış olup, bu durum yakın gelecekte daha ileri noktalara taşınacaktır,
diye düşünüyorum.
Sık görülen kanserlerin tedaviye
yanıtlarına bakarsak meme kanserin-

de yüzde 90, kalın bağırsak kanserlerinde yüzde 65, malign melanomda
yüzde 90 ve böbrek tümörlerinde ise
yüzde 70 oranında başarı yakalanmış
durumda.
Çocuklarda ise Hodgkin, Wilms,
non-Hodgkin lenfoma, germ hücreli
tümörler, retinoblastoma ve akut lenfoblastik lösemide tedavi başarıları
yüzde 90’lara ulaşmakta.
“4 Şubat Dünya Kanser Günü”
hakkında bilgi alabilir miyiz?
Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü tarafından 160’tan fazla ülkede
yürütülen Dünya Kanser Günü kampanyası “Yapabiliriz, Yapabilirim”
sloganı ile herkesin birlikte ya da tek
tek küresel kanser yükünü azaltmaya
nasıl yardımcı olabileceğine odaklanıyor. Sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, resmi kuruluşlar,
akademisyenler, kansere karşı mücadele edenler, hastalar ve yakınları da
Dünya Kanser Günü’ne katılıyor.
Kanser herkesi farklı şekillerde etkiler ve insanlar, hastalığın bireyler,
aileler ve toplumlar üzerindeki etkisini azaltmak için harekete geçme
gücüne sahiptir. Bu yıl “Yapabiliriz,
Yapabilirim” sloganı altında Dünya
Kanser Günü’nün ana teması fiziksel
aktivite ve sporu desteklemek olarak
belirlendi.
Ancak, “Yapabiliriz, Yapabilirim”
sloganı ile farklı mesajlar ve konular da işleniyor. Türkiye’de 2005
yılından beri Türk Kanser Araştırma
ve Savaş Kurumunun öncülüğünde
başlatılan Dünya Kanser Günü kampanyaları bugün dünyada olduğu gibi
ülkemizde de yaygın olarak devam
ediyor.
Teşekkürler.

