
Genital kanserler neden doğum yapmamış kadınlarda daha sıktır? 

Norbert Gleicher 

Özet: Doğum yapmamış olmanın meme, over ve uterin kanserler gibi genital kanserler için 
artmış risk ile ilişkili olduğu on yıllardır bilinmektedir. Son zamanlarda The Lancet’te 
yayınlanan özet bir derlemede  ulaşılabilen kanıta dayalı bilgiden  doğum yapmamış olmadaki  
riskin artmış ovulatuvar siklus sayısı ile ilişkili olduğu ve OKS kullanımı ile bu riskten 
korunulabileceği sonucu bildirilmiştir. Bu bağlantı hem doğum yapmamış rahibelerde hem de 

doğum yapmışlardan oluşan kontrol grubundaki meme, over, uterus kanserleri arasındaki    

yaş bağımlı kanserden ölümlerdeki belirgin farklılıkları açıklamamaktadır. Dahası, 
rahibelerdeki kanserden ölümlerdeki abartılı eğim sadece menopozdan on yıllar sonra 
gözlemlenebildi. Birlikte alındığında, bu gözlemler tespiti pek mümkün olmayan, doğum 
yapmamış rahibelerde ovulasyon sayısı ile artmış kanser riski arasında etiyolojik olarak 

ilişkiyi görünür yaptı. Burada rahibeler gibi doğum yapmamış kadınlarda yaş ilişkili artmış 
kanser riskinden sorumlu olmuş olabileceği rapor edilmiştir. Muhtemel diğer temel 
mekanizmalar olduğu farz edilen mekanizmaların daha iyi anlaşılması genel tümör 
başlangıcının daha iyi anlaşılmasına yeni önemli anlayışlar katabilir.  

Doğum yapmamış olmanın genital kanserler için artmış risk ile ilişkili olduğu on yıllardır 
bilinmektedir. The Lancet’te son zamanlarda yayınlanan üç yayında, doğum yapmamış 
rahibelerdeki  genital kanser riski ile doğum yapmamış olmak arasındaki ilişkide az yada çok 
tutarsızlık olduğu bildirildi. Başlangıçtaki bağlantının değişmesindeki neden (Britt and Short 

from the Department of Anatomy and Developmental Biology, Monash and the University of 

Melbourne,2012) yayınındaki açıklamadan kaynaklanıyordu. Bu çalışmada detaylı olarak 
doğum yapmamışlarda genital kanser riski ve OKS kullanımının hayat boyu ovulasyon 
sayısını azaltarak potansiyel olarak riski azalttığını belirttiler. Çalışmada yazarlar Vatikan’a 

OKS’lerin rahibelerde genital kanser riskini azalttığını açıklayarak zorla rahibelerin OKS 
kullanımına izin almışlardı. 1968’de Vatikan kontrasepsiyonun her türlüsünü yasaklamış, 
Britt ve Short’ preperatların kontraseptif etkinliklerinin yanında organik rahatsızlıkları tedavi 
edici yönlerinin olduğunu açıklamışlar. Mektuplarındaki tartışma onların sadece sonuçlarını 
değil bazı verilerininde de şüphe uyandırdı.  

Bu şüpheli noktaların mantıklı bir açıklamasını yapmak için Britt ve Short bir figür 
yayınladılar. Şüpheli olan noktaların ve Brosens and Benagiano tarafından sorulan soruların 
açıklanması için yayınlanan bu figür 31,658 katolik rahibeden elde edilen ve 1969’da 
yayınlanmış olan verileri baz alıyordu. Bununla birlikte bu data kanser riski ile doğum 
yapmamış olma arasındaki ilişkinin iç yüzünü anlamak için ilginç ve potansiyel olarak önemli 
ek bilgiler sağlamıştır.  

Şekil 1 rahibeler ile kontrol grubu arasındaki belirgin kanser ölüm riskini göstermektedir. 
Britt ve Short tarafından bahsedilmeyen yaş ilişkili ölüm dağılımları meme over ve uterus 

kanserlerinde büyük farklılıklar göstermekteydi. Meme kanseri hızı kontrol grubunda ve 
rahibelerde (rahibelerde daha belirgin olmak üzere) ileri kadın yaşı ile artarken over ve uterin 
kanser ölüm hızları davranışları belirgin olarak farklıydı. Kontrol grubunda yaşla bu oranlar 
artmaktaydı-uterin kanser 70-79 yaşlarda artmaktaydı, fakat over kanseri ile birlikte plato 



çizmekteydi, ve ikisi de 80 yaşından sonra azalmaktaydı. Aksine, rahibelerde over kanseri 60-

69’lu yaşlara kadar baskılanmış fakat sonra artmış, uterin kanser meme kanseri ile benzer 
şekilde ileri yaşla hafifçe artmıştır. Rahibelerde meme ve uterin kanser benzer yaşla ilişkili 
ölüm kalıbı gösterirken bu over kanserinden farklılık göstermekteydi. 

Belirgin olarak, rahibelerde üç kanser de 80’ li yaşlarda keskin bir artış gösterirken kontrol 
grubunda over ve uterin kanserler azalırken meme kanseri plato çizdi (Figür 1). Bu yaş 
bağımlı farklılıklar ilginçti, çünkü ilk doğumun erken yaşta olması geç başlangıçlı meme 
kanseri için koruyucu olduğu fakat her gebeliğin kendi içinde ve ilk gebeliğin erken 
başlangıçlı meme kanseri için artmış risk taşıdığı öne sürülmüştür (Kobayashi 2012).  

Tüm bunlara bakıldığında, bazen çelişkiler oluşur, ve gözlemler bir soru doğurur:  Niçin bu üç 
genital kanserde doğum yapmamış olma ile ilişkili kanser riski çok belirgin olarak doğum 
yapmış olanlardan farklıdır, sözümona tümünün ortak sonucu Britt ve Short’un önerdiği gibi; 
artmış ovulatuvar siklus sayısından mı?   

En azından bir parsiyel açıklama, bu üç kanserin tümünün BRCA1 ve BRCA2 mutasyonu ile 
ilişkisiyle belki bulunabilir. Tabiki BRCA1 ve BRCA2 ile ilişki en yüksek meme 
kanserindedir, over kanseriyle orta derecede ve en düşük seviyede de uterin kanserle 
ilişkilidirler. Figür 1’de yaşla farklılık gösteren kanser mortalite dağılımı gösterilmiştir, 
farklılık bu popülasyondaki BRCA1/2 prevalansındaki farklılıktan kaynaklanabilir. 

Sorun; hala açıklanamayan BRCA mutasyonu olan hızlı çoğalan tümör hücreleri arasındaki 
düşmanca farklılaşma, ve BRCA mutasyonu olan embriyo hücrelerindeki proliferasyon 

defekti ile karakterize olan BRCA paradoksu olarak adlandırılan durum olabilir. Son 

zamanlarda bir çalışma grubu BRCA1/2 mutasyonunun insan embriyolarda CGG üçlü 
nükleotid tekrarları ile karakterize olan düşük FMR1(frajil X mental retardasyon) alleli 
varlığında kurtulmadıkca ölümcül olduğunu bildirdi. Bu gözlem düşük FMR1 allelinin sadece 

BRCA1 in embriyolardaki baskılayıcı etkisiyle  BRCA ilişkili embriyo ölümü ile  
korumadığı, benzer etkinin tümör hücreleri üzerinde de olduğu ve böylece BRCA 
paradoksunu açıkladığını mümkün kıldı. 

Düşük FMR1 alleleri kadın popülasyonunun yaklaşık dörtte birinde bulunabilir ve kadın 
üremesi üzerine belirgin ( artmış otoimmun risk gibi) olumsuz etkilerle ilişkilidir. Albertini 

bir baş makalede zekice overi immünolojik sıcak bölge olarak tanımladı, immün sistem 
genlerinin farede belirgin olarak ovulasyon çalışmalarını etkilediğine dikkat çekti(albertini 
2012). FMR1 genotipleri ve altgenotipleri ovaryen yaşlanma paternini bir kadının üreme 
hayatı boyunca  foliküler kurtulma ve kayıp hızını yansıtarak tanımladığını gösterdi. Britt ve 

Short’un ima ettiği  rahibelerdeki artmış kanser riski ile temel ovulatuvar durumların ilişkisini  
sunmuş olabilirler. 

Burada dikkat çekilen yaş bağımlı farklılıklar kanserlerden ölümlerde meme over ve uterin 
kanserlerinde farklı olduğunu göstermektedir.1) Over kanseri ve uterin kanser hızı 60-69 

yaşına kadar olan rahibelerde daha düşüktür burada genç doğum yapmamış olmanın koruyucu 
etkisi olabilir. Gerçekten Brosens ve Benagiano çalışmalarında genel popülasyona göre 
Katolik rahibelerin mortalite açısından yaklaşık %20-25 avantajlı olduğunu buldular. Bununla 



birlikte şekil 1 de gösterildiği gibi meme kanseri açıkça farklı, böylece rahibeler 
gençliklerinden itiberen meme kanseri açısından artmış riskli olarak kalmaktadırlar. Şekil 1 
ayrıca bu üç kanserden kaynaklanan kanser mortalitelerinin büyük bir kısmının 
postmenapozal dönemde gerçekleştiğini göstermektedir. Premenapozan 40-49 yaşlarında 
rahibelerde orta derecede artmış meme ve over kanseri hızları mevcut iken uterin kanser riski 
kontrol grubuna göre belirgin olarak artmıştır. Uterin kanserlerin endometrial ve servikal 
kanserleri içermesi ve servikal kanserin önüne gelenle yatmakla ilişkili olduğu düşünülürse 
uterin kanserlerin genç rahibelerde düşük insidansının olması sürpriz değildir. Bununla 

birlikte 70-79’lu yaşlarda insidans rahibelerde kontrol grubundan daha yüksektir (şekil 1-c). 

Neden çok ileri yaşlarda bu üç kanser insidansıda artmaktadır? Zaten yukarda  BRCA1/2 ve 

FMR1’in istatistiksel olarak rapor edilen ve ovulatuvar siklusla ilişkilendirilen, kabul edilen 
potansiyel etkilerini ve etkileşimlerini açıkladım. İnanmak için herhangibir neden 
olmadığından rahibeler ve kontrol grubu BRCA1/2 ve FMR1 genotipleri ve altgenotip 

dağılımları farklı prevalans paternleri gösterdiğinden genetik predispozisyon açısından 
rahibeler ve kontrol grubu üç kanser yönünden benzerlik göstermekteydi. Yetmiş yaş 
üzerindeki rahibeler  başlatıcı maruziyeti yada durdurucu yokluğu nedeniyle bu üç kanser 
açısından artmış ölüm riski göstermekteydiler. Hayat boyu spermatozoa maruziyetinin 

olmaması çevresel faktör olabilir mi?  

Spermatozoa maruziyeti kadının immün sisteminde gebelik için hazırlayıcı uyarıcı etkiyi 

başlatır. Alt zeminde genetik predispozisyonun varlığında hayat boyu böyle bir adaptasyonun 

yokluğu kanser riskini artırabilir mi? Rahibeler tarafından OKS kullanımı, böyle bir hipotez 
altında, kanser riskini etkilediği abes kalacaktır.  

Son olarak cesur bir fikir: doğum yapmamış kadınlar üreme organlarında daha fazla kök 
hücrelerle yaşlanır, ileri yaşlarda inhibisyon kalkar ve proliferasyon başlar böylece kanser 
gelişir mi? Kanser kök hücreleri şimdi geniş çapta kabul edilen bir fenomen ve kök hücreler 
meme over ve endometrial dokularda tanımlanmıştır. Kanser başlatılmasında başlatıcı 
olabilirler ve hayat boyu ovulatuvar paternlerle ilişkili olabilirler. 

Özet olarak; doğum yapmamış rahibelerde genital kanser hızları dağılımları doğum yapmama 
ile ilişkili olarak hayat boyu kanser riskinin arttığını gerçekten desteklemektedir. Bu 

kanserlerin riskinin yaş dağılımları hayat boyu ovulatuvar siklus sayısı ile Britt ve Short’un 
önerdiği gibi; müphem bir hipotez,  direkt ilişkilidir. Genital kanser riski ile doğum yapmamış 
olma arasındaki potansiyel ilişkiyi değerlendirmek ve doğum yapmamış olmanın kanser 
riskinin başlangıcının içyüzüne potansiyel belirgin katkı sağladıklarını  değerlendirmek için 

ileri araştırmalara gereksinim vardır. 



 

 Şekil 1: Üç genital kanserin rahibeler ve kontrol grubundaki karşılaştırılması: 



A:meme; B:over; C: uterus.. 

 


