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ABSTRACTÖZ
Non-communicable diseases such as obesity, diabetes mellitus, dys-
lipidemia, hypertension, cardiovascular diseases and cancer disea-
ses are responsible for the deaths of approximately 41 million people 
worldwide each year. This also means that 15 million people have 
died between 30 and 69 years of age, defined as premature death. 
In order to prevent the development of cancer and other non-com-
municable diseases, early detection and reduction of deaths from 
these diseases, community screening and personal risk assessments 
should be performed within required age range and frequency. This 
article focuses on community screening and risk assessments for 
breast, cervical, colon, prostate and lung cancers as well as other 
non-communicable diseases such as hypertension, dyslipidemia, di-
abetes mellitus and coronary artery diseases which can be detected 
early with today’s information and technology. At the same time, it is 
aimed to display a targeted approach to patients who apply to health 
institutions for the purpose of check up.

Obezite, diabetes mellitus, dislipidemi, hipertansiyon, kardiyovakü-
ler hastalıklar ve kanser hastalıkları gibi bulaşıcı olmayan hasta-
lıklar tüm dünyada her yıl yaklaşık 41 milyon insanın ölümünden 
sorumludur. Bu aynı zamanda 15 milyon insanın prematür ölüm 
olarak tanımlanan 30 ile 69 yaş arasında yaşamını yitirmesi anla-
mına gelmektedir. Kanser ve diğer bulaşıcı hastalıkların gelişimini 
önleyebilmek, erken teşhis ve söz konusu hastalıklardan ölümlerin 
azaltılabilmesi için gerekli yaş aralığı ve sıklıkta toplum taramaları 
ve kişiye özel risk değerlendirmeleri yapılmalıdır. Derleme ile, gü-
nümüz bilgi ve teknolojisinin erken teşhis olanağı sağladığı meme, 
serviks, kolon, prostat ve akciğer kanserleri ile hipertansiyon, disli-
pidemi, diabetes mellitus ve koroner arter hastalıkları gibi bulaşı-
cı olmayan hastalıkların toplum taramaları ve risk değerlendirme 
yöntemlerinin kanıta dayalı son veriler ışığında gözden geçirilmesi 
amaç edinilmiştir. Aynı zamanda check up amacı ile sağlık kuruluş-
larına başvuran hastalara bireysel risk faktörleri de göz önünde bu-
lundurularak hedefe yönelik bütüncül bir yaklaşım sergilenebilmesi 
hedeflenmiştir.
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GİRİŞ 

Yüksek gelire sahip ülkelerde bulaşıcı olmayan 
hastalıklardan ölümlerin azalması, düşük ge-
lirli ülkelerde çocuk ölümlerinin azalması gibi 
nedenler insanların artık daha uzun yaşamasını 
sağlamaktadır. Yaşam süresinin uzamasında, 
daha gelişkin sağlık hizmetleri, enfeksiyon kon-
trolü, tıp alanında gelişmeler etkili olmuş, ancak 
sağlıklı geçirilen yaşam süresinde görülen artış 
yavaşlamaya başlamıştır.Şekil 1.(1) 

Obezite, diabetes mellitus, dislipidemi, hiper-
tansiyon, kardiyovaküler hastalıklar ve kanser 

hastalıkları gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar tüm 
dünyadaki ölümlerin %70’inden, her yıl yaklaşık 
41 milyon insanın ölümünden sorumludur (2). 
Bu aynı zamanda 15 milyon insanın prematür 
ölüm olarak tanımlanan 30 ile 69 yaş arasın-
da yaşamını yitirmesi anlamına gelmektedir. 
Prematür ölümlerin %85’inden fazlası az gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşmekte ve 
bulaşıcı olmayan hastalıkların artışından sağlıksız 
beslenme, sigara kullanımı, fiziksel inaktivite, 
alkol kullanımı ve hava kirliliği gibi beş önemli 
faktör sorumlu tutulmaktadır. Dünya genelinde 
bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölümlerde birinci 
sırayı kalp damar hastalıkları (yılda 17,9 milyon 
insanın ölüm sebebi) alırken kanserler ikinci sıra-
da, solunum hastalıkları üç ve diyabet nedeni ile 
ölümler de yılda 1,6 milyon insanın ölümüne se-
bep olarak dördüncü sırada yer almaktadır.(2) 
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Şekil 1. 1990-2015 yılları arası küresel yaşam 
süresinde artış ile sağlıklı yaşam süresindeki 
artışın karşılaştırmalı grafiği

 
Kaynak: Institute for Health Metrics and Evalu-
ation (IHME) 

Türkiye’de 2002 ile 2012 yılları arasında bu-
laşıcı hastalıklar, gebelik, yeni doğanlar ve 
beslenmeyle ilgili ölümler azalırken bulaşıcı ol-
mayan hastalıklara bağlı hastalık yükü artmıştır. 
Ülkemizde kanser hastalıklarından ölümler kalp 
damar hastalıklarından ölümlerin önüne geçmiştir. 
(3) 

Sağlık taramaları, erken teşhis ile hastalıklara 
bağlı komplikasyon ve ölümlerin azaltılabilme-
si, için sağlıklı insanlara belli aralıklarla uygu-
lanması gereken programlardır. Gerek yaşam 
süresinin uzatılması gerekse artan yaşam süresi-
nin sağlıklı geçirilen yıllardan oluşabilmesi için 
tarama ve erken tanı olanaklarının toplum bazında 
uygulanması gereklidir. Bir tarama testinin kul-
lanışlı olması için hastalık ya da hastalık riskine 
sahip bireyi doğru tespit edebilmesi, olmayan bi-
reyi de yüksek oranda dışlayabilmesi gerekir. Bu 
bağlamda ancak kanıta dayalı veriler ışığında, yaş 
ve kişisel risk faktörleri de dikkate alınarak uygu-
lanacak tarama programları amacına ulaşabilir. 
Bu derleme, hipertansiyon, diabetes mellitus, 
hiperlipidemi, koroner arter hastalığı risk değer-
lendirmeleri ve kanser taramalarında uygulanacak 
yöntem ve peryotlarının son bilimsel klavuzlar 
ışığında gözden geçirilmesi için hazırlanmıştır. 

Kanser Taramaları
Toplum taramaları ile erken tanı konulabilen 
ve tespit edilen hastalıktan ölüm oranının 
azaltılabildiği sınırlı sayıda kanser hastalığına ait 
tarama testleri mevcuttur. Bu amaçla kadınlarda 
meme ve serviks, her iki cinste de kolon kanseri 
taramaları uygulanmaktadır. Bazı ülkelerde ağır 
sigara içicisi hastaların akciğer kanseri açısından 
taranması söz konusu olsa da toplum bazında 
tarama uygulamalarında yer almamaktadır. Farklı 
çalışmalarda prostat kanseri taramalarının erken 
teşhis ve prostat kanserine bağlı ölümleri azalt-
madaki tartışmalı etkisi, meme, serviks ve kolon 
kanseri taramalarının aksine prostat kanseri tara-
malarını tartışmalı kılmaktadır. 

Meme Kanseri Tarama
Meme kanseri dünya genelinde kadınlarda birinci 
sırada izlenen ve kanserlerle ilişkili ölümlerde ilk 
sırada yer alan kanser hastalığıdır.(4)

Meme kanseri için bilinen risk faktörleri yaş, 
ailede meme kanseri ya da kişisel prekanseröz 
lezyonların varlığı, erken menarş, geç menapoz, 
doğum yapmamış olmak, emzirmemek ya da kısa 
süreli emzirme, ekzojen hormon tedavisi, alkol 
tüketimi, postmenapozal dönemde artmış Vücut 
Kitle İndeksi (VKİ), düşük fiziksel aktivite, iy-
onize radyasyon maruziyetidir.(5)  

Bir tarama yöntemi olarak Mamografi, kanseri 
klinik olarak ortaya çıkmadan 1,5-4 yıl önce 
tespit edebilmektedir.(6)

Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı bir kuruluş olan 
International Agency for Research on Cancer 
(IARC) (Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı) 
2014 yılında, meme kanseri için farklı tarama 
yöntemlerinin faydalı ve olumsuz etkilerine 
ilişkin 20 kohort ve 20 vaka control çalışmasının 
kanıtlarını inceleyerek bir rapor yayınlamıştır. Bu 
raporda 50-69 yaş arası kadınlarda mamografi 
ile taramanın net bir fayda sağladığını; 40-
49 yaş için verilerin kısıtlı olması nedeniyle 
meme kanserinden ölüm riskindeki azalmanın 
daha sınırlı olduğunu bildirmiştir. Yoğun (dens) 
meme yapısına sahip hastalarda mamografiye 
ek olarak yapılan ultrasonografinin meme 



31

Sağlık ve Toplum    2020;30 (2) 29-45

kanserini saptamadaki yeri konusunda veriler 
sınırlı, kanserden ölümü azaltmada ise veriler 
yetersizdir. Aynı analizde tek başına klinik meme 
muayenesinin kanserden ölümleri azaltmadaki 
etkisi konusunda verilerin yetersiz olduğu 
belirtilmiştir.(7) 

Amerikan Kanser Topluluğu’nun meme kanseri 
taraması için önerdiği yaş aralığı ve tarama 
sıklığıysa aşağıdaki gibidir (8):

Tablo 1. Amerikan Kanser Kurumu Meme 
Kanseri Tarama Sıklık ve Yöntemi        
Yaş Tarama 

Yöntemi
Sıklık

40-54 
Yaş

Mamografi 40-45 arası opsiyonel
45-54 yaş arasında yıllık kontrol

>54 
Yaş

Mamografi 54 yaş sonrasında iki yılda bir 
ya da opsiyonel olarak yıllık 
kontrol, sağlıklı geçen, 10 yıllık 
yaşam beklentisi süresince

Yaş gruplarına göre tarama yöntemlerinin yanın-
da risk faktörleri bazında bireyselleştirilmiş tara-
ma algoritmaları da uygulanabilmektedir. Kişisel 
meme kanseri öyküsü; radyal skar, in situ karsino-
ma ya da atipik duktal hiperplazi gibi bir meme 
biyopsisi öyküsü; mediyastinal ışınlama öyküsü; 
ailesel meme ve/veya ovaryan kanser öyküsü 
olanlarda magnetik rezonans görüntüleme (MRG) 
ile tarama önerilmektedir. (9)

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından önerilen 
toplum tabanlı meme kanseri tarama programı 
40 ila 69 yaş aralığında 2 yılda bir yapılacak ma-
mografi uygulamasıdır. Mamografi görüntüleri 
birbirinden habersiz iki radyoloji uzmanı tarafın-
dan ayrı ayrı okunmalı ve her ikisinin de önerileri 
alınmalıdır. Taramanın etkinliğinin artırılması 
için mamografi çekilen her kadının klinik meme 
muayenesi eş zamanlı olarak yapılmalı ve 20 
yaşından itibaren kendi kendine meme muayenesi 
için danışmanlık verilmelidir.(10)

Serviks ( Rahim Ağzı ) Kanseri 
Serviks kanseri, tüm dünyada kadınlarda dördüncü 
sıklıkta izlenen kanser hastalığı olup 2018 yılında 
yaklaşık 570.000 yeni kanser vakası saptanmış 

ve 311.000 kadın serviks kanserine bağlı olarak 
yaşamını yitimiştir. (11)

Serviks kanser vakalarındaki en önemli etken, 
cinsel yolla bulaşan Human Papilloma Virüs 
(HPV) enfeksiyonudur. Çok eşlilik ve erken yaşta 
cinsel ilişkinin HPV kaynaklı riski artırmasının 
yanında sigara kullanımının serviks kanseri için 
önemli bir risk faktörü olduğu bilinmektedir. (12)
Dünya Sağlık Örgütü serviks kanserinde hedef 
yaş aralığının 30 ila 49 yaş arası olması gerektiği-
ni; HPV Testi, Sitoloji (Pap Smear) ve servikse 
ait benign durumlarla ilgili klinik özellikleri, en-
flamasyon değisikliklerini, serviksin prekanseröz 
ve invaziv kanser degisikliklerini bilen bir pro-
fesyonelce yapılacak %5’lik asetik asit ile yapılan 
gözle muayenenin (VIA) tarama yöntemi olarak 
kullanılabileceğini önermektedir.(13)

Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği’nin (TJOD) 
önerilerine göre, 21-29 yaş aralığında 3 yıl-
da bir; 30-65 yaş arasında Pap smear tek başı-
na yapılıyorsa 3 yılda bir, HPV testi ile birlikte 
yapılıyorsa 5 yılda bir serviks kanseri taraması 
yapılması yeterlidir. HPV testi ile birlikte Pap 
smear taraması kansere karşı korunmada daha 
duyarlıdır. TJOD 65 yaş üzerinde serviks kanseri 
taraması önermemektedir.(14)

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından önerilen 
toplum tabanlı serviks kanseri tarama yaş aralığı 
30-65 yaş aralığıdır. 5 yılda bir yapılacak HPV 
testi veya pap smear testi ülkemiz altyapı ve ola-
nakları için ideal görünmektedir. (15)

Amerikan Kanser Topluluğu’nun serviks kanseri 
taraması için önerdiği yaş aralığı ve tarama sıklığı 
Tablo 2’deki gibidir (8)
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Tablo 2. Amerikan Kanser Kurumu Serviks 
(Rahim Ağzı) Kanseri Tarama Sıklık ve Yön-
temi:
Yaş Tarama 

Yöntemi
Sıklık

21-29 
yaş

Servikal Smear 3 yılda bir

30-65 
yaş

Servikal Smear + 
HPV DNA

5 yılda bir HPV DNA + 
Smear ya da 3 yılda bir 
sadece Smear Pap Test

>65 
yaş

Servikal Smear + 
HPV DNA

Son 10 yılda ard arda 
yapılan 3 Smear Pap 
test ya da 2 Pap test + 
HPV DNA testi negatif 
saptandığında ve son test 
son 5 yıl içinde yapıldığın-
da serviks kanseri tarama 
sonlandırılabilir.

Kolon Kanseri Tarama 
Kolorektal kanserler kadınlarda meme kanserinden 
sonra ikinci sıklıkta; erkeklerde akciğer ve prostat 
kanserinde sonra üçüncü sıklıkta izlenen kanser 
hastalıklarıdır. Kolorektal kanserler 2018 yılında 
yaklaşık 1,8 milyon yeni kolorektal kanser 
vakası ile dünya genelinde konulan tüm kanser 
tanılarının %10’unu oluşturmaktadır. (16)

Genetik yatkınlık ve inflamatuar barsak 
hastalıkları gibi risk faktörlerinin yanında, işlen-
miş et ürünlerinin fazla tüketimi, alkol tüketimi, 
sigara, artmış vücut yağ oranı, hareketsiz yaşam 
gibi beslenme ve yaşam tarzına ait risk faktörleri 
kolon kanseri gelişiminden sorumludur.(17) 

Kolorektal kanser taramasında kullanılan tarama 
yöntemleri gaitada gizli kan incelemesi (guaiak 
yöntemi ve immünokimyasal test yöntemleri 
ile), sigmoidoskopi, kolonoskopi ve bilgisayarlı 
tomografili kolonografidir. Gaitada gizli kan in-
celemesi, sigmoidoskopi ve kolonoskopi ile 
yapılan taramaların kolon kanserlerinden ölümleri 
azalttığına dair yeterli kanıta olanak sağlayacak 
çalışma verileri mevcuttur. (18)

Gaitada gizli kan taraması guiak methodu ile 
yapıldığında kırmızı et tüketimi ile alınan hem 
molekülüne de reaksiyon verdiği ve aynı zaman-
da eritrositler içinde bulunan hemoglobinin ‘hem’ 

fraksiyonu yapısal olarak bitkilerde bulunan per-
oksidaza benzediği için yalancı pozitiflik değeri 
yüksek bir testtir. Brokoli, domates, lahana, turp, 
salatalık, kavun peroksidazdan zengin sebzelerdir. 
Et türü hayvansal gıdalardaki ‘hem’ içeriği oldukça 
yüksektir. Günlük yaşamda bu besinlerin kullanım 
sıklığı düşünüldüğünde Guaiak yöntemi ile gaitada 
gizli kan testi bakılmasının sıklıkla yalancı pozitif 
sonuçlanabileceği akılda tutulmalıdır. Test öncesi 
7 gün süresince non-steroid anti-inflamatuvar, 325 
mg’dan fazla asetilsalisilik asit veya 250 mg’dan 
fazla C Vitamini içeren ilaçlar, 3 gün süresince 
demir alınmamalıdır. İmmunokimyasal yöntem-
le de insan hemoglobinine spesifik antikorlarla 
gaitada gizli kan varlığı saptanabilir, maliyeti daha 
yüksek olmasına rağmen duyarlılığı daha yüksek 
ve guaiak metoduna göre avantajlıdır. Her iki yön-
temle de gaitada gizli kan pozitifliği saptandığında 
kolonoskopi ile doğrulanmalıdır. (19)

Ocak 2018’de kolorektal kanser taramaları ile 
ilgili geniş bir literatür birikimi incelenerek 
dünyanın farklı bölgelerindenki kolorektal kanser 
tarama yöntemleri karşılaştırılmış ve 50 ila 74 yaş 
arasındaki bireylerin kolorektal kanserler açısın-
dan taranmaları, 50 yaş altında (genetik yatkınlık 
ve diğer risk faktörlerinin varlığında) ve 74 yaş 
üzerinde bireyselleştirilmesi gerektiği, 10 yılda 
bir kolonoskopi, her 5 yılda bir fleksible sigmoid-
oskopi ve yıllık ya da iki yılda bir de gaitada gizli 
kan değerlendirmelerinin yapılmasının en geçerli 
tarama yöntemleri olduğu rapor edilmiştir. (20)

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından önerilen 
kolorektal kanser taraması 50-70 yaş arası kadın 
ve erkek bireylere 2 yılda bir Gaitada Gizli Kan 
Testi (GGK) ve 10 yılda bir kolonoskopi yapıl-
masıdır. Son iki testi negatif olan 70 yaşındaki bi-
reylerde tarama yapılmaz. Birinci derece akraba-
larında kolorektal kanser veya adenomatöz polip 
öyküsü olan bireylerde normal popülasyonla aynı 
prosedürler 40 yaşında, birinci derece akraba-
larında erken yaşta kolorektal kanser ortaya çıkan 
bireylerde ise akrabalarında kanserin çıkış yaşın-
dan 5 yıl önce tarama prosedürünün başlanması 
önerilmektedir. (21)

Tablo 3’te American Cancer Society kolorektal 
kanser tarama önerileri görülmektedir. Tarama yaş 
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aralığı 45-75 yaş olarak önerilmektedir. Ek olarak 
gaitada anormal DNA varlığının araştırılması da 
tarama programlarına dahil edilmiştir. (8)

Tablo 3. Amerikan Kanser Kurumu Kolon 
(Kalın Bağırsak) Kanseri Tarama Sıklık ve 
Yöntemi         
Yaş Tarama Yöntemi Açıklama
45-75 
yaş

Fekal immunokimyasal test*
Gaitada gizli kan 
Multitarget fekal DNA
Kolonoskopi**
Bilgisayarlı Tomografili 
Kolonografi
Fleksible Sigmoidoskopi

Yılda bir
Yılda bir 
3 yılda bir
10 yılda bir

5 yılda bir
5 yılda bir

76-85 
yaş

Tarama testi 
daha önceki 
değerlendirmeler, 
komorbid 
hastalıklar 
nedeni ile yaşam 
beklentisi gibi 
kriterlerle 
kişiselleştirilmeli

>85  
yaş

Tarama 
önerilmez

*Fekal immunokimyasal test (FIT) insan hemoglo-
binine spesifiktir. Gaitada gizli kan diyetle alınabilen 
hem molekülünü de tespit eder.
**Anormal sonuçlanan her test mutlaka kolonoskopi 
ile doğrulanmalıdır.

Prostat Kanseri Tarama Sıklık ve Yöntemi
Prostat kanseri tüm dünyada kanser hastalıkların-
dan ölümlerde ikinci sırada yer almakta ve sıklığı 
50 yaş üzerinde artmaktadır. 10 prostat kanseri 
hastasının 6’sı 65 yaş üzerindedir. Baba ya da er-
kek kardeşte prostat kanseri varlığı prostat kan-
seri gelişim riskini ikiye katlamakta, yüksek risk 
tanımına girmektedir. Fazla kırmızı et ve yüksek 
yağ içeren beslenmenin prostat kanseri gelişme 
riskini artırabildiği düşünülmektedir. (8) 

Sigara kullanımı ile prostat kanseri sıklığı ve mor-
talitesinde artış arasındaki ilişkiyi ortaya koyan 
çalışmalar mevcuttur. (22)

Prostat kanseri taraması ile hastalığa bağlı 
ölümlerin azalıp azalmadığının ortaya konul-
maya çalışıldığı ‘European Randomized Stu-

dy of Screening for Prostate Cancer’ (ERSPC) 
çalışması ile taramaların mortalitede %20 oranın-
da azalmayla sonuçlandığı saptanırken; ‘Prostate, 
Lung, Colorectal, and Ovarian (PLCO) Cancer 
Screening Trial in the United States’ çalışmasının 
prostat kolunda tarama ile mortalite arasında an-
lamlı bir ilişki bulunamamıştır.(23, 24) Tarama 
ile hastalığa bağlı ölüm oranlarının azaltıldığına 
yönelik kesin kanıtların bulunmaması ve tarama 
testlerinin düşük özgüllüğü prostat kanseri tara-
malarını sınırlandırmaktadır.(25)

Üroonkoloji Derneği, ERSPC çalışmasının bul-
guları da dikkate alındığında, literatür verilerine 
göre prostat kanseri için toplumsal taramanın 
mortaliteyi azaltıcı etkisinin olmadığı görüşün-
dedir. Bu nedenle 65 yaş üzerinde, herhangi bir 
üriner sistem yakınması ile başvuran, kişisel ola-
rak tarama isteyen ya da ailesinde prostat kanseri 
hikayesi olan hastalara serum total PSA testi ve 
parmakla rektal muayene aracılığı ile fırsatçı tara-
ma yapılabilir. Gerek risk faktörleri olan gerekse 
prostat kanseri taraması talep eden hastaların 
öncelikle tarama testlerinin prostat kanserini tes-
pit etmedeki limitleri, olası fayda ve riskler ko-
nusunda bilgilendirilmesi önerilmektedir. Ancak 
ülkemizde epidemiyolojik veri yetersizliği nedeni 
ile “toplumsal tarama gerekli değil kararının ze-
mininin tartışmalı olduğu’’ da not düşülmüştür. 
(25)

Tablo 4. Prostat kanseri tarama önerileri:
(23, 25, 26)
Yaş 
Sınırı Risk faktörleri Tarama Yöntemi

40 
yaş

Birden fazla birinci 
derece akrabada (baba 
ya da erkek kardeş ) 65 
yaş altı prostat kanseri 
tanısı olması

PSA ölçümü ve  
parmakla rektal 
muayene

45 
yaş

Baba ya da erkek 
kardeşte  65 yaştan 
önce prostat kanseri 
tanısı olması

PSA ölçümü ve  
parmakla rektal 
muayene

50 
yaş

Ortalama risk faktörü 
taşıyan ve diğer 
nedenlerle 10 yıllık 
yaşam beklentisi 
içerisinde olan 
erkeklerde

PSA ölçümü ve  
parmakla rektal 
muayene
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Bu taramalarla prostat kanseri saptanmadığında 
tarama sıklığı PSA ölçüm düzeyine bağlıdır. PSA 
seviyesi 2.5 ng/mL ‘nin altında saptanan hastalar-
da iki yılda bir; 2.5 ng/mL ve üzerinde üzerinde 
saptanan hastalardaysa yılda bir kez prostat 
kanseri taranması önerilmektedir. 75 yaş üzerinde 
prostat kanseri taraması önerilmemektedir. (26)

Akciğer Kanseri Tarama Önerileri
Amerika’da 55-74 yaş arasında, en az 30 paket / 
yıl sigara içmiş, halen içmekte ya da 15 yıl içinde 
bırakmış olan 26722 hastaya düşük doz akciğer 
tomografisi (DDAT), 26732 hastayaysa akciğer 
grafisi çekilerek yapılan yapılan “Ulusal Akciğer 
Kanseri Tarama Çalışması” sonuçlarında akciğer 
grafisi ile takip edilenlerle karşılaştırıldığında ak-
ciğer kanserinden ölüm olasılığının DDAT tara-
ması ile %20 oranında azaldığı izlenmiştir. He-
moptizi, kilo kaybı yakınmaları olan, geçmiş 18 
ay içerisinde akciğer tomografisi çekilmiş olan 
ve önceye ait akciğer kanseri tanısı almış hastalar 
dışlanmıştır.(27) 

‘United States Preventive Services Task 
Force’(USPSTF) (Amerika Birleşik Devletleri 
Önleyici Sağlık Hizmetleri Görev Gücü) ve 
American Cancer Society bu çalışma verilerine 
dayanarak en az 30 paket / yıl sigara içmiş, ha-
len içmekte ya da 15 yıl içinde bırakmış olan 
hastalara yıllık DDAT çekilmesini önermektedir. 
Sigaranın bırakılmasından 15 yıl sonra, yaşam 
beklentisinin başka bir hastalık nedeni ile sınır-
landığı durumlarda ve hasta gerektiği durumda 
akciğer kanseri için ameliyata isteksiz ya da tıbbi 
olarak olanaksızsa tarama testlerinin sonlandırıl-
ması önerilmektedir.(8,28)

Ülkemizde akciğerde kanser dışı nodüllerin 
izlendiği tüberküloz ve meslek hastalıkları yaygın 
olarak görülmektedir. Gereksiz cerrahi işlem ve 
maliyet artışına, ayrıca hastalarda artmış endişeye 
neden olabildiğinden DDBT ile akciğer kanseri 
taraması Türk Toraks Derneği tarafından ülkemiz 
şartlarında önerilmemektedir.(29)

Akciğer kanserinden ölümleri engellemede, 
azaltmada ya da erken tanıda, tekrarlanan akciğer 
grafisi veya balgam sitolojisinin kanıta dayalı bir-

yararı saptanmadığından akciğer grafisinin sadece 
solunum yakınmaları olan hastalarda çekilmesi 
önerilmektedir.(28,29)

Kanser Dışı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarda 
Tarama Sıklık ve Yöntem Önerileri  
Hipertansiyon Tarama Sıklık ve Yöntemi 
Hipertansiyon, dünyada önlenebilir ölüm neden-
leri içerisinde bir numaralı risk faktörüdür. Ülke 
çapında hipertansiyon sıklığı, farkındalığı, tedavi 
ve kontrol oranlarını değerlendiren Türk Hiper-
tansiyon Prevalans Çalışması ile Türkiye’de hip-
ertansiyon prevalansının % 31.8 olduğu, hiper-
tansiyonu saptanan 1804 bireyden 1070’inin (% 
59.3) kan basıncı yüksekliğinin farkında olmadığı 
anlaşılmıştır.(30) 

Türk Kardiyoloji Derneği, ailede hipertansi      
yon öyküsü, obezite, beslenme alışkanlıklarının 
fazla tuz içermesi, artmış alkol tüketimi, tütün 
tüketimi, diabetes mellitus ve aterosklerotik kalp 
damar hastalığı gibi hipertansiyon gelişimi açısın-
dan yüksek risk taşıyan hastaların hiçbir yakın-
mayı beklemeden yılda en az bir kez kan basıncı 
ölçümü yapmalarını önermektedir. (31)

Tablo 5. Akciğer Kanseri Tarama Önerileri 
(8,28)
Organizasyon Tarama önerilen 

popülasyon
Tarama 
Önerisi

US.Preventative 
Services Task 
Force 

55-80 yaş 
arasında En az 30 
paket / yıl sigara 
içmiş, halen 
içmekte ya da 
son 15 yıl içinde 
bırakmış olan

Yıllık Düşük 
Doz Akciğer 
Tomografisi 
(DDAT)

American 
Cancer Society

55-74 yaş arası
En az 30 paket / 
yıl sigara içmiş, 
halen içmekte 
ya da son 15 yıl 
içinde bırakmış 
olan

Uzmanlaşmış 
tarama 
merkezinde 

Yıllık Düşük 
Doz Akciğer 
Tomografisi 
(DDAT)
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Dislipidemi Tarama Sıklık ve Yöntemi
Aterosklerotik kardiyovasküler hastalık risk fak-
törü olarak dislipidemilerin erken dönemde sap-
tanması ve tedavisi önemlidir. Kardiyovasküler 
riskin azaltılmasında dislipideminin yönetimi 
rehberinde Avrupa Kardiyoloji Topluluğu ve 
Avrupa Ateroskleroz Topluluğu önerileri erkekler-       
de 40 yaş üzerinde ve kadınlarda 50 yaş üzeri 
ya da postmenapozal dönemde Total Kolesterol, 
HDL Kolesterol, LDL Kolesterol ve Trigliserid 
ölçümlerinin taramalarda yer alması gerektiğini 
bildirmektedir.(16) Framingham Risk Skorla-
ması, HeartScore gibi kardiyovasküler hastalık 
risk tahmin sistemleri, lipid profili kapsamın-
da Total kolesterol ve HDL Kolesterol seviye-
lerini sorgulamaktadır. Yüksek LDL kolesterol 
seviyesi kardiyovasküler risk öngörüsünde yer 
aldığı ve risk yönetiminde tedavi hedefi olduğu 
ölçülmelidir. Çok yüksek riskli hastalar ve akut 
koroner sendrom gibi eş zamanlı ilaç başlanması 
gereken durumlar dışında, lipid düşürücü ilaç te-
davisine karar vermeden önce 1-12 hafta ara ile 
en az iki ölçüm yapılmalıdır. Lipid düşürücü ilaç 
tedavisine başlanan hastalarda, hedeflenen veya 
optimal kolesterol düzeyine ulaşıldıktan sonra 
yılda bir lipid profili ölçümü önerilmektedir.(33)

Avrupa Kardiyoloji Topluluğu ve Avrupa 
Ateroskleroz Topluluğu’ nun dislipidemi ve 
kardiyovasküler riskin azaltılması için 2019 yılında 
revize ettiği rehberde özellikle hipertrigliseridemi, 
DM, obezite ya da metabolik sendrom ya da çok 
düşük LDL Kolesterol seviyesi olan hastalarda 
ApoB ölçümü önerilmektedir. (16) Özellikle 
ailesinde prematür kardiyovasküler hastalığı olan 
hastalarda heterozigot ailesel hiperkolesterolemi 
olasılığının aydınlatılabilmesi için proaterojenik, 
protrombotik bir lipoprotein olan Lp(a)’nın en az 
bir kez ölçülmesi de önerilmektedir.(33)

Türk Endokrin ve Metabolizma Derneği, aterosk-
lerotik kardiyovasküler hastalığı ya da risk faktörü 
bulunmayan kişilerde 20 yaşından itibaren 5 yılda 
bir tarama önermektedir. Erkeklerde 40 yaşından 
itibaren, kadınlarda ise 50 yaşından itibaren veya 
menopoz sonrası 1-2 yılda bir, 65 yaşından sonra 
da yılda bir lipid profili görülmelidir. Aterosklero-
tik kalp damar hastalığı, Tip 1 veya Tip 2 diabetes 

mellitus, birinci derece akrabalardan erkeklerde 
55, kadınlarda 65 yaş altında aterosklerotik kalp 
damar hastalığı öyküsü bulunanlar ile, birinci 
derece yakınlarında dislipidemi öyküsü, hiper-
tansiyon (gebelik hipertansiyonu dahil), obezite, 
sigara içimi, kronik böbrek hastalığı, kronik in-
flamatuvar hastalıklar, genetik dislipidemilere ait 
klinik bulgular gibi risk faktörlerinin varlığın-
da yıllık olarak lipid profili değerlendirmesi 
önerilmektedir.(34)

Diabetes Mellitus Risk Analizi 
Mellitus (DM) koroner kalp hastalığı varlığına eş-
değer bir risk faktörüdür. Kan şekeri seviyelerinin 
belirli sınırların üzerinde olduğu ancak diabetes 
mellitus tanı kriterlerini karşılamadığı durumlar 
olan bozulmuş açlık glukozu ve bozulmuş glukoz 
toleransının da kardiyovasküler hastalık risk fak-
törü olduğu uzun süreli çalışmalarla ortaya kon-
muştur.(35,37) Avrupa ülkelerini kapsayan DE-
CODE çalışması (Diabetes Epidemiology: Colla-
borative analysis of Diagnostic Criteria in Euro-
pe) sonuçlarında Tip 2 DM hastalarının kardiyo-
vasküler hastalık risklerinin olmayanlara göre iki 
kat fazla olduğu rapor edilmiştir. Anormal glukoz 
metabolizmasının sıklıkla hipertansiyon ve hiper-
lipidemi gibi diğer kardiyovaküler risk faktörleri 
ile eş zamanlı izlendiği dikkate alınmalıdır.(35)

Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve En-
dokrinolojik Hastalıklar Prevalans Çalışması-II 
sonuçlarına göre Türk erişkin toplumunda di-
yabet sıklığı %13.7’ye ulaşmıştır. Genel olarak 
erişkin yaşlardaki Türk toplumunun 2/3’ü kilolu 
veya obezdir. İzole bozulmuş açlık glukozu oranı 
%14.7, izole bozulmuş glukoz toleransının oranı 
%7,9, her ikisi birlikte olan hasta oranı %8.2 olup 
toplamda prediyabet prevalansı %30.8 dir. (38) 

International Diabetes Atlas 2017 verilerine göre 
20-79 yaş arasında 352 milyon insan bozulmuş 
glukoz toleransına sahiptir. 2017 yılında 20-64 
yaş arası 327 milyon olan diyabet hastası sayısı-
nın 2045’te 438 milyona çıkması beklenmektedir. 
20-79 yaş arası bozulmuş glukoz toleransı olan 
hastaların %49’unun 50 yaş altında olduğu ve 
kontrol altında alınmazsa ilerleyen yaşlarda dia-
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betes mellitusa ilerleyeceği, 212 milyon diyabetli 
hastanın da ( aynı zamanda her iki diyabetli has-
tadan biri ) diyabet tanısı almadığı aynı verilerde 
mevcuttur. Bu veriler diyabet ve prediyabet tara-
malarının önemini istatistiksel olarak da ortaya 
koymaktadır. ( 39 )

American Diabet Association (ADA), fazla ki-
lolu ya da obez olup diabetes mellitus gelişmesi 
için en az bir risk faktörü taşıyan tüm bireylerin 
tarama programına alınmasını, bunun dışındaki 
bireylerde ise 45 yaşından itibaren tarama yapıl-
masını önerilmektedir. Tarama testi olarak açlık 
plazma glukozu, glikolize hemoglobin ( HbA1c ) 
ya da 75 gr glukoz ile Oral Glukoz Tolerans Testi 
(OGTT) kullanılabilir. Ölçümler normal sınırlar-
da saptanırsa tarama 3 yılda bir tekrarlanmalıdır. 
Risk bazında taramalarda fazla kilolu (Vücut Kit-
le İndeksi (VKİ) ≥85 persentil) ya da obez (VKİ 
≥95 persentil) ve risk faktörüne sahip çocukların 
da puberte başlangıcından ( erken puberte geli-
şen çocuklarda 10 yaşından) itibaren tip 2 diya-
bet ve/ ve ya prediyabet açısından taranmasını 
önermektedir.(40) 

Türkiye Endokrin ve Metabolizma Derneği; ülke-
mizde 40 yaş üzeri toplumun %10’dan fazlasında 
diyabet bulunduğu için kilosu ne olursa olsun, 40 
yaşından itibaren 3 yılda bir tercihen açlık kan 
şekeri ile diyabet taraması yapılmasını; VKİ ≥25 
kg/m2 olan asemptomatik kişilerin, diabetes mel-
litus gelişimi için en az bir risk faktörü taşıması 
halinde, daha genç yaşlardan itibaren ve daha sık 
(örneğin yılda bir kez) diyabet yönünden araştı-
rılmasını önermektedir. Risk faktörü taşıyan has-
talarda açlık kan şekerinin tokluk kan şekeri ile 
birlikte yılda bir kez ölçülmesi, bozulmuş glukoz 
toleransı ya da bozulmuş açlık glukozu saptandı-
ğında OGTT yapılması ve normal olduğu koşul-
larda dahi yılda bir tekrarlanması önerilmektedir. 
HbA1c %5.7-6.4 olan veya bozulmuş açlık glu-
kozu ya da bozulmuş glukoz toleransı saptanan 
bireyler, diabetes mellitus ve kardiyovasküler 
hastalık açısından daha yüksek risklidir, daha ya-
kından takip edilmeli, diyabet önleme programla-
rına öncelikli olarak dahil edilmelidir.(41)

Diabetes Mellitus risk faktörleri(41);
•	Birinci derece akrabada diabetes mellitus tanısı 
•	Hipertansiyon 
•	HDL kolesterol seviyesi 35mg/dl altında ve/ ve 
ya TG 250 mg/dl üzerinde
•	Polikistik over sendromu gestasyonel diabetes 
mellitus ya da 4 kg üzerinde bebek doğurma hi-
kayesi
•	 İnsülin direnci ile ilgili klinik durumlar ( akan-
tozis nigrikans, obezite) 
•	Koroner, periferik veya serebral vasküler hasta-
lığı bulunanlar 
•	Aşırı kalori alımı ya da malnutrisyon 
•	Sigara kullanımı
•	Sedanter yaşam tarzı
•	Diabetes mellitus prevalansı yüksek etnik 
gruplara mensup olmak 

USPSTF 40-70 yaş arası fazla kilolu ya da obez 
hastaların diabetes ve prediabet açısından 3 yılda 
bir taranmasını önermektedir.(42) 

Kardiyovasküler  Hastalık Risk Analizi
Birden fazla risk faktörünün ortak bileşeni olarak 
ortaya çıkan kardiyovasküler hastalıklar bulaşıcı 
olmayan hastalıklar arasında birinci sırada ölüm 
nedenidir. Erken yaşlardan itibaren olası risklerin 
değerlendirilmesi ve kontrol altına alınması için 
gerekli tarama testleri ve tedavi yaklaşımları bi-
rinci basamaktan başlayarak mutlaka sağlık hiz-
metlerinin kapsamına alınmalıdır. 

Koroner Kalp Hastalığı Risk Faktörleri(43); 
•	Yaş (erkeklerde ≥45, kadınlarda ≥55 veya erken 
menopoz)
•	Aile öyküsü (birinci derece akrabalardan er-
kekte 55, kadında 65 yaşından önce koroner arter 
hastalığı bulunması)
•	Sigara içiyor olmak
•	Hipertansiyon (kan basıncı ≥140/90 mmHg 
veya antihipertansif tedavi görüyor olmak)
•	Hiperkolesterolemi (total kolesterol ≥200 mg/
dl, LDL-kolesterol ≥130 mg/dl)
•	Düşük HDL-kolesterol değeri (<40 mg/dl)
•	Diabetes mellitus (diyabet bir risk faktörü ol-
manın yanısıra, koroner kalp hastalığı varlığına 
eşdeğer bir risk taşıdığından risk değerlendirme-
sinde ayrı bir yeri vardır)
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Riski artıran parametreler olarak metabolik 
sendrom, artmış VKİ, glukoz metabolizması bo-
zuklukları, hipertrigliseridemi, primer hiperko-
lesterolemi, kronik böbrek hastalıkları, kronik 
inflamatuar hastalıklar, erken menapoz (40 yaş 
öncesi), gebelikte preeklampsi öyküsü, subklinik 
aterosklerotik hastalık, eğer saptanmışsa prot-
rombotik ve proinflamatuar risk faktörlerinin var-
lığı apoB yüksekliği, lipoprotein(a) yüksekliği, 
hsCRP yüksekliği hiperhomosisteinemi, fiziksel 
aktivite azlığı, aterojenik diyet, tükenmişliği de 
kapsayan psikososyal stres, uyku apne sendromu 
ve sosyal yoksunluk durumunun da kişiye özgü 
artmış kardiyovasküler hastalık riski ile ilişki-
li olduğu akılda tutulmalıdır. 60 mg/dl üzerinde 
HDL-kolesterol seviyesi risk hesaplamalarında 
bir risk faktörünün eksilmesini sağlamaktadır. 
(33,43)

40 yaş üzerinde, asemptomatik, kardiyovasküler 
hastalığı, diabetes mellitus, kronik böbrek hasta-
lığı, ailesel hiperkolesterolemisi olmayan, LDL 
seviyesi 190 mg/dL ‘nin altındaki hastalarda risk 
tahmin sistemleri ile risk analizi önerilmektedir. 
DM, ailesel hiperkolesterolemi gibi kardiyovas-
küler hastalık risk faktörlerine sahip hastalarda 
sağlıklı popülasyon için hazırlanan skorlama sis-
temleri ile tarama önerilmemektedir.(33)

American College of Cardiology/American Heart 
Association Task Force’un kardiyovasküler 
hastalıkların önlenmesi için 2019’da yayınladığı 
rehberde 40-79 yaş arasında kardiyovasküler 
hastalık ya da diabetes mellitus tanısı olmayan 
bireylerin kardiyovasküler hastalıklar açısından 
risk değerlendirmelerinin 4 ila 6 yılda bir 
yapılması önerilmektedir. Risk değerlendirmeleri 
sonuçlarına göre yaşam tarzı değişiklikleri, 
kan basıncı yüksekliği ve dislipidemi için 
beslenme önerileri ve gerektiğinde ilaç tedavileri 
başlanmalıdır.(44)

Koroner Arter Hastalığı risk değerlendirmesinde 
kullanılan çeşitli risk tahmin sistemleri mevcut-
tur. Framingham Kalp Çalışması; Ulusal Kalp 
Enstitüsü ve Boston Üniversitesi tarafından, kalp 
damar hastalığı oluşumuna yatkınlık yaratan te-
mel faktörleri büyük bir örneklem grubundan elde 

edilen kanıt temelli verilerle geniş bir zaman di-
limi içinde izleyebilmek için başlatılmış bir çalış-
madır.(45) Hastada cinsiyet, yaş, total ve HDL ko-
lesterol, kan basıncı, diyabet tanısı ve sigara kul-
lanımı risk faktörleri göz önüne alınarak yapılan, 
gelecek 10 yılda aterosklerotik kalp damar hasta-
lığı gelişme olasılığını öngördüren ve risk skorla-
maya olanak tanıyan bir hesaplamadır.(Şekil 2,3) 
Avrupa Kardiyoloji Derneği tarafından, kardiyo-
vasküler hastalık riski farklı seviyelerde, farklı 
ülkelerde yapılmış 12 Avrupa kohort çalışmasın-
dan (N=205.178) elde edilen verileri kullanarak 
Systematic Coronary Risk Estimation risk tahmin 
sistemi (SCORE) geliştirilmiştir. SCORE risk 
tahmin uygulaması farklı toplumlardaki hastalar 
için uyarlanabilen bir risk tahmin sistemidir. Yaş, 
cinsiyet, sigara kullanma alışkanlığı, kan basıncı, 
kandaki total kolesterol ve total kolesterol/HDL 
oranına göre kardiyovasküler hastalık nedenli 
ölüm riskini tahmin eder. (46) (Şekil 4)

Klinikte izlenen hastalarda hastalık gelişme ris-
kinin belirlenmesinde anamnez, fizik muayene, 
risk faktörlerine ait laboratuvar tetkikleri (başlıca; 
kan şekeri, lipit profili, böbrek fonksiyon testleri)  
ve elektrokardiyogram temeli oluşturur ardından 
ikinci basamak sağlık kuruluşlarında uygulanabi-
lecek noninvaziv ve girişimsel tetkiklerden yarar-
lanma kararı alınmalıdır. (48)     

Kontrast içermeyen bilgisayarlı tomografi ile 
koroner arter kalsiyum skorlaması, Ankle Brakial 
İndex, High-sensitivity C-reactive protein 
(hsCRP) ölçümleri kardiyovasküler hastalık risk 
belirlemede önerilen noninvaziv çalışmalardır.
(44)

Arterial Doppler Ultrasonografi ile intima-media 
kalınlığı ölçülerek saptanan karotid ve/ve ya fem-
oral atersoklerotik plak oluşumu, öngörü değeri 
yüksek non invaziv bir test olarak düşük ve orta 
riskteki hastalar için önerilmektedir.(33)
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Şekil 2. Kadınlar İçin Kardiyovasküler Risk Hesaplama Tablosu. Risk tahminleri, Ulusal Kalp, 
Akciğer ve Kan Enstitüsü’nün ( NHBLİ ) Framingham Kalp Çalışması verilerine dayanmaktadır.

Wilson, PW, et. al. Prediction of Coronary Heart Disease Using Risk Factor Categories. Circulation 1998 97 (18): 
1837-1847 https://www.framinghamheartstudy.org/fhs-risk-functions/coronary-heart-disease-10-year-risk/
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Şekil 3. Erkekler İçin Kardiyovasküler Risk Hesaplama Tablosu. Risk tahminleri, Ulusal Kalp, 
Akciğer ve Kan Enstitüsü’nün ( NHLBI ) Framingham Kalp Çalışması verilerine dayanmaktadır.

Wilson, PW, et. al. Prediction of Coronary Heart Disease Using Risk Factor Categories. Circulation 1998 97 (18): 
1837-1847 https://www.framinghamheartstudy.org/fhs-risk-functions/coronary-heart-disease-10-year-risk/
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Şekli 4. SCORE Türkiye kardiyovasküler risk hesaplama tablosu. Yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, 
kan basıncı ve kolesterol bileşenleri ile renk kırmızıya gittikçe hastanın ilerleyen on yılda ölüme 
sebep olabilecek kalp damar hastalığı riski artmaktadır. 

Kaynak: Türk Kardiyoloji Derneği Klavuzları
http://file.tkd.org.tr/kilavuzlar/SCORETurkiye-160125.PDF?menu=52
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Risk Analizinde Egzersiz Stres ( Efor ) Testinin 
Yeri
Türkiye Kardiyoloji Derneği, koroner ar-
ter hastalığı risk analizi yapılmamış, semp-
tomu olmayan hastalarda rutin egzersiz testi 
önermemektedir. 40 yaş üzerinde, bir veya fazla 
risk faktörü olan semptomsuz erkeklerde yararlı 
olabilir. Kadınlarda ve 75 yaş üzerinde yaygın 
kullanım önerilmez.(43) 

USPSTF asemptomatik, kardiyovasküler risk he-
saplamalarında düşük risk saptanan (gelecek 10 
yılda aterosklerotik kalp damar hastalığı gelişme 
olasılığı %10’dan az) bireylerde egzersiz testi 
yapılmasını önermemektedir.(49)

Egzersiz testinin kesin ve rölatif olarak kontrendike 
olduğu durumlar vardır. İki gün içinde geçirilmiş 
Akut myokard infarktüsü, anstabil anjinası olan 
ya da anjina nedeni ile medikal tedavi alan 
hasta, kontrol altında olmayan kardiyak aritmi, 
semptomatik aortik stenoz, semptomatik kalp 
yetmezliği, akut pulmoner emboli ya pulmoner 
enfarkt, akut myokardit, perikardit, akut aort 
diseksiyonu kesin kontrendikasyonlardır. Sol 
koroner ağırlıklı koroner stenoz, orta stenotik 
kapak hastalığı, elektrolik anormallikleri, ciddi 
arteryel hipertansiyon, taşiaritmi, bradiaritmi, 
hipertrofik kardiyomiyopati ya da kardiyak 
outputu etkileyen diğer obstrüktif durumlar, 
yüksek derecede AV blok ve mental, fiziksel 
gerilik rölatif egzersiz test kontrendikasyonlardır. 
Amerika Birleşik Devletleri’nde her 2500 
egzersiz testinde 1 hastanın yaşamını yitirdiği, 
kontrendikasyonların dikkatle dışlanması, testin 
uygun teknik ve mutlaka profesyoneller tarafından 
yapılması gerektiği unutulmamalıdır.(49)

Tartışma
Diabetes mellitus, dislipidemi, hipertansiyon, 
kanser ve kalp hastalıkları gibi bulaşıcı olmayan 
hastalıklar tüm dünyadaki ölümlerin %70’inden 
sorumludur. Her yıl 30 -69 yaş arasında 15 milyon 
insan bulaşıcı olmayan hastalıklar nedeni ile 
yaşamını yitirmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün 
2013-2020 Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların 
Önlenmesi ve Kontrolüne İlişkin Küresel Eylem 
Planı’nda da üzerinde durulduğu gibi ancak yaşam 

boyu koruyucu önleyici sağlık hizmeti yaklaşımı, 
insanların ve toplumların güçlendirilmesi ve kanıta 
dayalı stratejilerle artmış hastalık yükünün, erken 
ölümlerin önüne geçilebilir. Sağlık kaynaklarının 
akılcı kullanımı, ülke ekonomilerinde sağlığa 
ayrılan payın koruyucu önleyici sağlık hizmeti 
yönünde artışı bu şekilde sağlanabilir. (50)

Tarama programlarının Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından belirlenmiş temel kıstasları mevcuttur.
(51)
• Taranan hastalık toplum için önemli bir sağlık 
sorunu olmalıdır.
• Hastalıkların teşhisi ve tedavisi için gerekli tüm 
alt yapı (personel, ekipman vb) olanakları yeterli 
olmalı, testler toplum taramasında kullanılabi-
lecek kadar kolaylıkla uygulanabilir bir yöntemle 
yapılabilmelidir.
• Tarama için kullanılacak testlerin toplum tarafın-
dan kabul görmesinde engel olmamalı, tarama 
programları belirli peryotlarda tekrarlanmalıdır.
• Taranacak hastalığın tanınması için latent 
veya erken semptomatik bir dönemi bulunma-
lı, hastalığın klinik seyrine dair yeterli bilgi ol-
malıdır.
• Tarama sonucunda saptanan hastaların iyileştir-
ilmesi, ölüm oranının azaltılması için uygun teda-
vi yöntemleri olmalıdır.
• Tarama testinin hastalık ya da hastalık riskine 
sahip bireyi doğru tespit edebilmesi, olmayan bi-
reyi de yüksek oranda dışlayabilmesi (yüksek du-
yarlılık ve özgüllükte olması) gerekir. 

Ayrıca uygulanacak tarama, bütüncül bir kanser 
kontrol programının parçası olmalı ve ülkedeki 
kanser yükünü azaltacağı gösterilmiş olmalıdır. 
(51)

 Serviks, meme ve kolon kanseri tarama program-
ları ile kansere bağlı ölümlerin azalttığını gösteren 
çalışmalar mevcuttur. (52,55 )

Ülkemizde halen check up uygulamalarının, 
toplum taramalarının, nerede ve kimler tarafın-
dan yapılacağı, risk değerlendirmelerini takiben 
gerekli öneri ve tedavi uygulamalarının kim-
ler tarafından verilmesi gerektiği yanıt arayan 
sorulardır. Bununla birlikte toplumun sağlık 
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okuryazarlık düzeyinin artırılması, etkili kanser 
tarama programlarına erişiminin kolaylaştırıl-
ması ve teşvik edilmesi öncelikli hedefler ol-
malıdır. Türk toplumunda bulaşıcı olmayan 
hastalıkların risk faktörleri hakkında mevcut 
durumu ortaya koyabilmek amacı ile yapılan 
Türkiye Hanehalkı Sağlık Araştırması “Bulaşıcı 
Olmayan Hastalıkların Risk Faktörleri Preva-
lansı” çalışmasının sonuçlarında 15 yaş üzeri 
bireylerden oluşan katılımcıların kansere yöne-
lik çeşitli tarama testlerinin varlığından hab-
erdar olma oranı %42,1(erkekler için %37,8 ve 
kadınlar için %46,4) olarak saptanmıştır. 50-70 
yaş grubunun %74,5’i hiç gaytada gizli kan testi 
yaptırmamıştır. 50-70 yaş grubunda son 10 yılda 
kolonoskopi yaptırma oranı sadece %12,1’dir. 
Araştırma grubundaki 40-69 yaş kadınların sa-
dece %57,4’üne mamografi, 30-65 yaş kadın-
ların sadece  %54,2’sine serviks kanseri taraması 
yapılmıştır. Katılımcıların %17,6’sı son bir ay 
içinde genel pratisyen-aile hekimine, %16,8’i bir 
uzman hekime başvurmuştur.(56)

Primer korumanın (hastalıkların önlenebilir risk 
faktörleri ile mücadelenin) yanında, organize 
şekilde, kanıta dayalı veriler ışığında uygulnana 
erken tanı ve tarama programlarının başarısı tek 
tek bireyleri olduğu kadar toplum sağlığı ve ülke 
ekonomisini de yakından ilgilendirmektedir.  

İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof.Dr.Kay-
ser Çağlar’a yazının değerlendirme ve düzen-
lenmesindeki desteği için teşekkür ederim. 
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