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Polikistik Over Sendromu(PKOS) 
• Üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen 

endokrinopati (%5-10) 
 
• Uzun dönem sağlık sorunları ile birlikte olan 

kompleks ve heterojen bir hastalık 
•    Kardiometabolik sendrom 

– Hipertansiyon 
– Hiperlipidemi 
– Obezite (%50) 
– İnsülin rezistansı, Tip II DM (%75) 

 
•     Kanser gelişimi ?? 

 
 



   Heterojen   Sendrom 

  



Çalışmaların çoğunun kontrollü 
çalışma olmaması ve PKOS tanı 
kriterlerinin farklılıklar içermesi 

nedeni ile PKOS - kanser ilişkisini 
destekleyen güçlü  ve iyi 

düzenlenmiş çalışma çok az ! 
 

 PKOS  ve Kanser 







 

 

• Endometrial kanser 

• Düşük grade’li ESS, karsinosarkom? 

• Over kanseri 

• Meme kanseri 

 

 PKOS ve Kanser 



Endometrium kanseri (Tip 1) 
Risk faktörleri 

• Erken menarş <12y  (RR 1.6 ) 
• Geç menopoz >54   ( RR  2.4 )  
• Nulliparite 

• İnfertilite 

• Kronik anovulasyon 

• Diabet, insülin direnci (RR: 2.8) 
• Tamoksifen 

• Karşılanmamış estrojen tedavisi 
• Obezite (RR: 4.80) 

• Hipertansiyon  

 



Endometrium Kanseri Tipleri 

Tip 1(%80) 

  Östrojen ilişkili  
endometroid kanser  

 
 
 

Mikro satellite instability ve 
PTEN, K-RAS,β catenin 

mutasyonları  
 
 
 

63 y 
%70  Evre I 
5 yıl≈%83 

  Tip 2 

Östrojenle ilişkili olmayan  
Non-endometrioid kanser  

 

 

P53 MUTASYONU  

Kromozomal instability  

 

 

 

67y 

%50 ileri evre  

5 yıl ≈ %62 clear cell 
5 yıl ≈ %53 papiller seröz (PSC) 

  



PKOS – Endometrium Kanseri 

• Endometrium steroid hormon bağımlı bir dokudur 
 

• Proliferasyon ve diferansiyasyon için östrojen ve 
progesteron gerekli 

 

• PKOS’lu hastalarda anovulasyona bağlı progesteron 
üretimi olmaz 
 

 

Endometriumda karşılanmamış östrojen 
etkisi 



Risk artışının olası mekanizmaları: 

• Karşılanmamış östrojen stimülasyonu 
 

• Hiperinsülinizm: insülin büyüme faktörlerinin (IGF-1 
endometrium üzerindeki kanserojen etkileri 
 

• Hiperandrojenizm 
 
• Artmış LH sekresyonu 

 
• Gen ve protein ekspresyonu: Bcl-2 ve Pax 2 up-

regülasyonu 
                (Apoptozisin önlenmesi) 

 



Progesteron ile karşılanmamış östrojen 

Endometrial hücrelerin mitotik aktivitesinde 
  DNA replikasyon hataları  

Malign 
fenotip 



İNSÜLİN ve IGF  

Endometrial proliferasyon  
ve diferansiyasyon 

Karaciğer SHBG  
sentez inhibisyonu 

Endometrial bezlerde  
aromataz enzim  

aktivitesinde  

Serbest endojen  
östrojen 

Endojen endometrial  
östrojen üretiminde 



PKOS - Endometrium  Ca 

• İlişkiyi inceleyen 4 gözlemsel kontrollü çalışmanın analizinde 

– Toplam 4056 kadın  
– Endometrium ca olan 667 vakadan 29’u PCOS (%4) 
– Endometrium ca olmayan 3379 vakadan 27’si PCOS 

(%0.1) 

 

     Iatrakis et al (2006) 

     Pillay et al (2006) 

     Niwa et al (2000) 

     Escobedo et al (1991) 

 

 

 



PCOS –ENDOMETRİAL KANSER ARASINDA ANLAMLI İLİŞKİ LEHİNE 

METAANALİZ 



PKOS - Endometrium  Ca 

• METAANALİZ YORUMU:  
 

– PCOS’lu kadınlarda endometrium  Ca riskinde 3 
kat artış 

  OR: 2.7 (95% CI, 1.0 – 7.29) 

 

• PKOS’lu olmayanlarda risk: 17/100.000 

 

• PCOS’lu hastalarda risk:       46/100.000 

 



PKOS - Endometrium  Ca  

 

•39-98 yaş arası kadınlar  
 

•Retrospektif-kohort çalışma 

 

•PCOS’lu kadınlarda 6 kat artmış endometrium ca 

riski 

   

     Wild et al.   (2000) 

     Balen et al. (2001) 

 

 



PKOS - Endometrium  Ca 

• PCOS - endometrium ca ilişkisine dair kanıtlar 
yetersiz  

 

• Artmış insidans PCOS’lu kadınların obez alt 
grubu ile ilişkili olabilir.  

     

     Hardiman et al (2004) 

 

 

 

 



PKOS - Endometrium    Ca 

• PCOS’lu kadınlarda, herhangi bir anormal vajinal 
kanama durumunda endometrial hiperplazi ve 
endometrium ca ihtimali akılda tutulmalı 
– Endometrial örnekleme veya histeroskopi 

• Obezite ve insülin direncine yönelik önlemler 
• Uzun süreli oligo-amenore TVUSG ile 

değerlendirilmeli 
– RCOG→ Düzenli çekilme kanaması indüksiyonu (yılda en az 

4 kez) 

– Oral kontraseptif kullanımı 

 

ÖNERİLER 



PKOS’lu infertil hastada 
endometrium    kanser 

yönetimi? 

• Genelde erken evreli ve iyi diferansiye 

• Fertilite isteği varsa 

• Klinik ve radyolojik değerlendirmelerde 
uygun olduğu saptanan hastalarda: 
– Yüksek doz progesteron 

– Kanserin veya hiperplazinin gerilediği 
saptanırsa yardımcı üreme teknikleri ile 
gebelik elde edilebilir 

– Daha sonra gerekli tedavi 

 



Fertilite Koruyucu Tedavi 

• <40 Y endometrial kanser insidansı 
%1.5-14 

• İdeal hasta seçim kriterleri 
– Endometrioid adenoca, G1 

– MI yok (MRI) 

– Pelvik veya PA şüpheli LN yok(PET-CT) 

– Senkron over tm veya Lynch II tümör yok 

– Tıbbi tedavi kontrendikasyonu yok 

– Hasta tüm riskleri anlamış olacak 

– ER (+) ve PR (+) olacak 
Lauretti G, Gynecol Oncol, 2010; Chiva L, Gynecol Oncol, 2008 



Fertilite Koruyucu Tedavi 

• Olgu # 133 (1966-2007) 
• Tedavi 

– MPA  30-60 mg/g 
– Megestrol asetat 160 mg/g 
– LNG RİA 

• Ortalama cevap süresi 12 hafta 
• Rekürrens olursa ortalama relaps zamanı 20. ay 
• CR %76, cevapsız %24 
• Gebelik oranı %26 

Chiva L, Gynecol Oncol, 2008 



Türk Jinekolojik Onkoloji Grubu Çalışması 
Endometrium kanserli hastalarda fertilite koruyucu yaklaşım 

sonuçları 
(Int J Gynecol Obstet 2012) 



Fertilite Koruyucu Tedavi(TGOG) 

• 11 merkez,43 olgu 

• Ort.tedavi süre:5 ay, ort.takip:49 ay 

• Cevap oranı:%81.4,Tedavi kesilmesi-

gebelik süresi:3-18 ay 

• 2 olguda rekürens 
• 13 olguda gebelik(% 41.9) 



PKOS - Over Kanseri 



PKOS – Over Kanseri 

• Tekrarlayan ovulasyon over kanseri oluş 
mekanizmalarının başında gelir 

 

• Gebelik, laktasyon, oral kontraseptif kullanımı 
durumlarında over kanseri azalmaktadır 

 

• PKOS’ta anovulasyon olduğu için over kanseri 
riskinin azalması beklenir 







 PKOS- OVER KANSERİ   



• PKOS – over kanseri ilişkisi, infertilite 
nedeniyle yapılan ovulasyon 
indüksiyonu temelinde olabilir 

 

 

PKOS – Over Kanseri 



 

 

Ovulasyon indüksiyonunda klomifen sitrat ve 
gonadotropinlerin kullanımı 

 

     

Multiple ovulasyon  

 

   

Artmış over CA oranı 
 

PKOS – Over Kanseri 

              Rossing et al (1994) 

    

 Horn-Ross et al (1992) 



• PCOS ile meme CA arasındaki ilişki net değil 
• Çoğu yayında risk artışı yok 

• Iowa Women Health Study 
• 55-69 yaş aralığında  
• 34835 kadın883 meme ca 

• 14 hastada PCOS 

• PKOS’lu hastalara meme kanseri için rölatif riskinde artış yok 

• Bir diğer çalışmada  
• 786 PCOS’lu hasta 

• 1060 kontrol grubu 

• Meme ca riskinde artış yok  
    

    Wild et al (2000) 

 

 

PKOS - Meme Kanseri 



 PKOS- MEME KANSERİ  



Sonuç 
• PKOS’lu hastalarda endometrium kanseri riski 

artmıştır 
 

• Over kanserli hastalarda ilişki net değildir 
– Risk artışı ovulasyon indüksiyonuna 

bağlanmaktadır 
 

• Meme kanseri ile ilişki kanıtlanmamıştır  


