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GİRİŞ

Birleşik Devletlerde 2016 yılında 106,000 
jinekolojik kanser tanısı

Endometrium kanseri tanısı alacak kadınların 
%25’i premenopozal

Serviks kanseri tanısı alan kadınların %40’ı 45 yaş 
altında

Jinekolojik kanser tanılı hastaların %30-40’ı 
pre/perimenopozal

Siegel et al. Cancer J.Clin 2016, Ibeanu et al. Gynecol Oncol 2011





KANSER TEDAVİSİ VE ÜREME 
FONKSİYONLARININ KORUNMASI

Rodriguez-Wallberg & Oktay 2014 



Embriyo ve oosit kriyopreservasyon etkinliği 
kanıtlanmış metodlar

OT radyoterapi öncesi mutlaka düşünülmeli

Hastalara konservatif cerrahi ve radyoterapi 
seçenekleri hakkında bilgi verilmeli

Hastalara GnRH analog tedavisinin etkinliği 
hakkında bilgi verilmeli

Hastalara diğer metodlar hakkında bilgi verilmeli; 
ovaryan doku preservasyonu (halen deneysel)

American Society of Clinical Oncology guideline for 
fertility preservation



50-59 yaş arasI 5 yıllık HRT kullanımda 1000 hasta başına 
oranlar-plasebo ile karşılaştırma

Stuenkel CA, Davis SR, Gompel A, et al. Treatment of Symptoms of the Menopause: An 
Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2015



Koroner kalp hastalığı: 2,5 vaka fazla

İnvaziv meme kanseri: 3 vaka fazla

İnme: 2,5 vaka fazla

Pulmoner emboli: 3 vaka fazla

Kolorektal kanser: 0,5 vaka az

Endometrial kanser: fark yok

Kalça kırığı: 1,5 vaka az

Her türlü mortalite: 5 vaka az

50-59 yaş arası HRT(E+P), 5 yıllık kullanımda 1000 
hasta başına oranlar-plasebo ile karşılaştırma

Stuenkel CA, Davis SR, Gompel A, et al. Treatment of Symptoms of the Menopause: An 
Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2015



Koroner kalp hastalığı: 5 vaka az

İnvaziv meme kanseri: 2,5 vaka az

İnme: 0,5 vaka az

Pulmoner emboli: 1,5 vaka fazla

Kolorektal kanser: 0,5 vaka az

Kalça kırığı: 1,5 vaka fazla

Her türlü mortalite: 5,5 vaka az

50-59 yaş arası HRT(sadece E), 5 yıllık kullanımda 1000 
hasta başına oranlar-plasebo ile karşılaştırma

Stuenkel CA, Davis SR, Gompel A, et al. Treatment of Symptoms of the Menopause: An 
Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2015



Randomize kontrollü çalışma, 502 HTR, 504 
kontrol (cerrahi menopoz olguları dahil)

11 yıl yan etkiler, 16 yıl kanser/KVH/ölüm için 
izlem

HRT grubunda mortalite, MI daha az

Kanser, VTE ve inme riskinde artış olmadan



WHI çalışmalarındaki örneklemin daha uzun dönemde 
ölüm nedenlerinin araştırılmış(1993-1998 arası 
çalışmalar 2014’e kadar izlenmiş)

CEE+MPA n=8506, plasebo n=8120, CEE n=5310, 
ortalama izlem süresi 7,2 yıl

18 yıl sonunda CEE+MPA ve CEE, KVS ve diğer majör 
mortalite için riskli bulunmamış

5-7 yıl süren HRT uzun dönem mortaliteyle ilişkili değil 
(meme kanseri dahil)



Kanser dışı nedenle yapılan 1293 unilateral, 1097 
bilateral ooferektomi, 2390 kontrol vakası

Kontrol ile karşılaştırıldığında bilateral 
ooferektomi ile mortalite artmıyor

45 yaş altı ooferektomi artmış mortaliteyle ilişkili 
(HR 1.67, P=0.006)

45 yaşına kadar HRT almayanlarda mortalite artışı 
daha belirgin





‘Nurses’ Health Study’ kohortu kullanılmış, 
16.345 histerektomi+BSO, 13.035 sadece 
histerektomi (benign nedenler)

BSO her türlü mortaliteyle ilişkili, özellikle KVS 
mortalite

40-44 yaş arası BSO iki kat artmış MI ile ilişkili

Profilaktik ooferektomi yaşam beklentisini 
arttırmıyor (risk olmayan grupta)



ERKEN CERRAHİ MENOPOZ 

Özellikle 40-45 yaşlarında artmış KVS riskleri ile 
ilişkili

HRT alan kadınlarda MI ve diğer mortaliteler
daha az



Batı toplumalarında en sık kanser

Vakaların %25’i premenopozal, %5’i < 40 yaş

Çoğu vaka erken evrede tanı alıyor

Randomize kontrollü bir tek çalışmada 
rekürens oranları benzer Barakat RR et al.J Clin Oncol 2006

Gözlemsel çalışmalarda tedavi sonrası 
rekürensin arttığına dair veri yok

ENDOMETRİUM KANSERİ



Bir randomize ve 5 gözlemsel çalışma

896 HRT kullanan, 1079 kullanmayan EC

HRT kullananlarda 19, kullanmayanlarda 64 
rekürens

EC tedavisi sonrası HRT kullanımıyla rekürens
arasında ilişki saptanmamış





 In vivo olarak östrojenin, residü mikroskopik
endometrial kanser hücrelerinin çoğalmasına yol 
açtığını gösteren veri yok

Östrojen endometrial hücrelerde mitoza yol açarak, 
onların DNA hasarına hassas bırakıyor

Östrojen zaten genetik olarak değişmiş hücrelerde etkili

Diğer bir deyişle doku cerrahi olarak çıkarıldığında, 
rekürens sadece geride kalmış residü mikroskopik
tümör hücrerlerinin bir fonksiyonu

Suriano et al. Obstet Gynecol 2001, Samsioe et al. Int J Fertil
Menopausal Stud 1994, Li SF et al. Cancer 1996

ENDOMETRİUM KANSERİ



Erken evre ve düşük gradeli endometrium 
kanserlerinde  HRT kullanılabilir

ENDOMETRİUM KANSERİ-SONUÇ



Serviks kanseri hormon bağımlı değil, HPV 
bağımlı bir hastalık

Skuamöz hücreli kanserde over metastazları nadir 
(evre IB %0,2-evre IIB%2)

Evre IB adenokanserlerde ise over tutulumu 
yüksek (%4)

Literatür kısıtlı
Servikste östrojen ve progesteron reseptörleri 

mevcut ama reseptör durumu ile prognoz
arasında bir ilişki yok Bodner K et al. Anticancer Res 2010, Matin
JD et al. Gynecol Oncol 1986

SERVİKS KANSERİ



Evre I-II hastalık tedavi sonrası HRT verilmiş, 
plasebo ile karşılaştırıldığında rekürens ve 5 
yıllık sağ kalımlar benzer Ploch E et al. Gynocol 1987

Östrojen ve progesteron reseptörlerinin pozitif 
olması ile prognoz arasında ilişki yok Matin JD et 

al. Gynecol Oncol 1986

SERVİKS KANSERİ



Tedavi sonrası hastaların yarısından azına HRT 
hakkında bilgilendirme yapılıyor yada HRT 
reçete ediliyor

Yaşlı hastalara daha az HRT veriliyor

DEXA çok nadir isteniyor



Skuamöz hücreli serviks kanseri hormon 
bağımsızdır ve tedavi sonrası HRT kullanılabilir

Adenokanserler için HRT’nin rekürensi
artırdığına dair veri yoktur

Uterus çıkarılmamışsa kombine HRT verilmeli

SERVİKS KANSERİ-SONUÇ



Tüm genital kasnerlerin %5’i

Ortalama yaş 65 olasada günümüzde tanı yaşı 
giderek azalmakta (HPV etkisi)

%90’ skuamöz hücreli tip ve hormon bağımsız

Vulva kanseri tedavisi sonrası HRT kullanılabilir

VULVA KANSERİ



%75 İleri evre hastalık, 5 yıllık sağkalım %45

Hayat kalitesi over kanseri hastaları için 
önemli

EOK’lerinin %3-17’si 40 yaş altında Rodriguez M et 

al. Cancer 1994, Duska LR et al. Cancer 1999

Cerrahi radikal, adjuvan tedavi radikal ve 
bunların üstüne eklenen erken menopoz ile 
hayat kalitesi çok düşmekte

EPİTELYAL OVER KANSERİ (EOK)



75 hasta HRT almış, 75 
hasta almamış

19 yıllık gözlem

KVS, serebrovasküler
olaylar benzer

Sağ kalım HRT grubunda 
daha iyi



6 çalışma, toplam 
1521 hasta, 451 HRT 
almış, 1071 almamış

Over kanseri ilişkili 
ölüm HRT grubunda 
daha az

Her iki grup arası 
rekürens oranları 
benzer



2 randomize, 4 kohort çalışması, EOK olan 419 
hasta HRT almış, 1029 hasta almamış

Toplam sağkalım HRT grubunda daha iyi

HRT kullanımı ile rekürens arasında ilişki 
saptanmamış



Endometroid, berrak hücreli, 
müsinöz,undiferansiye, mikst tip histoloji

94 HRT alan, 263 almayan hasta

Hastalıksız ve toplam  sağkalım arasında fark 
yok

<55 yaş HRT artmış hastalıksız ve toplam 
sağkalım ile ilişkili



HRT’nin EOK hastaların sağkalımı ve rekürensi
üzerine olumsuz etkisi yok

Hatta özellikle genç grup hastalarda sağkalımı
artırıyor

Yaşam kalitesi üzerine olumlu etkili

EPİTELYAL OVER KANSERİ-SONUÇ



En önemli husus meme kanseri riski artıyor 
mu?

Veri az olsa da HRT kullanımı meme kanseri 
açısından güvenli Rebbeck TR et al. J Clin Oncol 2005, 

Eisen A et al. J Natl Cancer Inst 2008

İki basamaklı profilaktik ooferektomi

BRCA mutasyonu ve HRT



Jinekolojik kanserler nedeniyle tedavi olan 
hastaların %30-40’ı pre-perimenopozal

Yapılmış çok fazla çalışma olmasa da rekürens
riskinin arttığına dair veri yok

Erken evre-düşük grade endometrium, serviks
kanseri, vulva ve EOK’de HRT verilebilir

SONUÇ



İlginiz için teşekkürler…….


