
Kanserden Korunmak İçin Anneler Emzirsin, Bebekler Emzirilsin! 

Dünya Kanser Günü 2000 yılında, önlenebilir kanserlerden korunmak için, farkındalığı 

artırmak, eğitimi geliştirmek ve hayat kurtaran kanser tedavisi ve bakımına herkesin eşit 

ulaşabilmesi amacı ile oluşturulmuştur.  

Emzirmenin hem anne, hem de çocuk sağlığı açısından bazı kanserlerden koruyucu etkisi 

olduğu bilimsel araştırmalarla gösterilmiştir. 

Emziren annelerde meme kanseri ve yumurtalık kanseri riski azalmaktadır.  

Anne sütü ile beslenme bebeklik dönemindeki enfeksiyonlara karşı korur ve çocuğun 

olgunlaşmamış bağışıklık sisteminin gelişimine katkı sağlar. Geçirilen viral enfeksiyonlar, 

bazı kanserlere zemin hazırlayabilmektedir. Bağışıklığı anne sütü ile desteklenen çocuklarda 

enfeksiyon geçirme sıklığı azalmaktadır. 

 

Anne sütü ile beslenme çocukluk çağında lösemi riskini azaltmaktadır. Araştırmalar, hiç 

emzirilmemiş olanlara kıyasla emzirilen çocukların çocukluk çağı lösemi riskinin % 11 daha 

düşük olduğunu ortaya koymuştur. 

Anne sütü ile beslenme çocukları obeziteye karşı korur ve bu da obezitenin neden olduğu 

kanserlerden koruyucudur. Çocuklarda aşırı kilo ve obezite, yetişkin yaşamda da devam 

edebilmektedir. Anne sütünün koruyucu etkisi erişkin yaşa kadar uzanmaktadır. 

Çevresel kirleticilerden olan tütün dumanına maruz kalan bebeklerin anne sütü ile 

beslenmeleri,  onları oksidatif stressten korumak için çok önemlidir. Ülkemizde yapılan bir 

çalışmada, emzirmenin bebeklerde A, C ve E vitamin seviyelerini arttırdığını göstermiştir. 

Annelerin sağlıklı yaşamlarına devam etmeleri, çocukların sağlıkla büyümeleri için emzirme 

kansere karşı alınmış koruyucu önlemler arasında yer almaktadır. Dünya Kanser Gününde 

Dünya Kanser Araştırma Vakfı’nın on önerisinden birini tekrar hatırlayalım: “Kanserden 

Korunmak için Anneler Emzirsin, Bebekler Emzirilsin”. 
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