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ORAL KONTRASEPTİFLERLE İLGİLİ İYİ HABERLER(*) 

Amerika Birleşik Devletleri'nde 

20 yıldır pazarlandıktan sonra, onl 

kontraseptiflerin (0.K.) uzun dö

nemdeki olası faydalı ve zararlı et

kilerini değerlendirmek için yeter

li zaman geçmiş bulunmaktadır. 

11 armakolojik ajanlar olarak, ilk 

başlardaki komplikasyonları derin

lemesine araştırılmıştır. Kardiyovas· 

l~iıler komplikasyonları, !ngiltere'de 

ı:·iyasaya tanıtılınaları ve geniş ola

r::;k kullanılmalarından sonraki se 

klz yıl içinde saptanmıştır. Bu is

t<~nmeyen etkileı;-, gebelik ve doğum 

r;skleriyle karşılaştırılınca daha az 

7.ararlı görünmüştür. 35 yaşın al, 

tında gebelik ve doğum sonucu mey

c!ana gelen ölümler, O.K. kullanı· 

mına bağlı ölümlerin 10 katından 

f~.zladır. Ancak, bu tablo birçok 

Iı:ımsenin zihninde canlanamamak

taydı. Bunlar, yeterli süre geçtik

t~n sonra, O.K.'in steroid hormon 

yapısının kanser görülme sıklığını 

artıracağından kaygı duymaktaydı

lar. Yeterli sürenin uzunluğu her 

zrıman için belirsizdir. Bazen, kar

ı:inojenle beş yıllık temas, özgül 

kanser türlerinin riskini arttırmak

tadır. Daha çok 15 - 20 yıl geçme

sı gerekir ve az sayıdaki karsino

jt"rıin doruk etkisini göstermesi i

ı;i11 30 yıl gerekebilir. 1980 yılın-

~~. O.K. kullanmaya 1960 - 1965 yıl

larında başlayan kadınlar, ilk te

mastan itibaren ıs -20 yıllarını doi

durmuş oldular. İnsanlarda yapılan 

·ıe laboratuvarlarda sürdürülen a

r-:-ışt ırmalar, seks hormonlarının 

:t.aııseri başlatıcı değil, teşvik edici 

aj~nlar olduğunu gösterdiğinden; 

im süre, kanser epidemisinin açığa 

çıkması için yeterince uzun sayıl

wr.lıdır. östrojen replasmanı ile 

cudometriyel kanser arasında bir 

p:u al ellik bulunsaydı, ilk teması 

t.'lkiben beş yıldan daha kısa sü

rede.' kanser epidemisinin görülmesi 

lıeklenirdi. O.K. ilk temastan 20 yıl 

svnra oluşan karsinojenik etkilerle 

~it.ili kaygı, sağlam biyolojik te

n~t.llere dayanmayabilir. Bununla 

tc:raber, sorunun potansiyel tehlike

si ve farmakolojik ajanların kar

sir.ojenik etkisi konusundaki bilim

sel ve toplumsal ilgi, bu olasılığın 

araştırılmasını gerekli kılmaktadır. 

JAMA'nın bu sayısındaki üç 

ı:ıakale, O.K. ile steroid seks hor

Iiıonlarının doğal hedef organlar~ 

<'lan meme, endometriyum ve over 

k<>nserleri arasındaki ilişkiyi bil. 

c'irmektedir. Kanserli kadınlar, A 

!tD.'ndeki sekiz coğrafi bölgenin 

Ji:ayıtlarından belirlenmiştir. Aym 

coğrafi bölgelerdek'. kanserli olma-

(*) Net Daş (H.ü. Eczacılık Fakültesi Son Sınıf Öğrencisi) tarafından 
JAMA, 249, 1624, 1983'den çevrilmiştir. 
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,1 ~i.ı kadınlar da örnekleme çalış

~aları ile belirlenmiş ve bu iki 
grup önceden O.K. kullanımına gö· 
re karşılaştırılmışlardır. Bu araştır, 

m~lardan, özgül kanser türlerini:ll 
o.K. kullanımına bağlı relatif risk
•.e: i hakkında fikir edinilmiştir. 

Bu üç araştırmadan elde edilen 
lı:igiler yeni olmayıp, benzeri so· 
nuçlar daha önce de bildirilmiştir. 

13ıt araştırmaların önemi; örnelı; 

ç:.ıpının büyüklüğü, kişilerin farklı 

höig·elerden seçilmesi, her hölgede· 
k; tüm kanser vakalarının araştır

ma kapsamına alınması ve tesadü 
.fı biçimde .seçilen, nüfusa dayalı 

koı;trol gruplarının kullanılmış ol 

nıı.sındadır. Dergi okurları, O.K. ik 
meme kanseri arasında bir ilişki bu
hmmadığına ve O.K.'in over ve 
endometriyum kanserlerine karşı 

:koruyucu olduğuna inanabilirler. A· 
r:::ştırma sonuçlarına duyulan ilgi
yi azaltacak yegane husus, bunl3 .. 
rıu birer «ön çalışma» niteliğinde 

olmalarıdır. Denek sayıları, sonuç· 
ta incelenecek toplamın yalnızca 

btr bölümüdür. Ana bulgular bü 
vük bir olasılıkla değişmeyecekse 

.de; vaka ve kontrol sayılarının ar; 
tırılması, daha ileri ve detaylı ana· 
lıılere olanak tanıyacaktır. Ör·· 

.neğln, kanser risk tahminleri O.K: 
ir. farklı hormona! formülasyonla
rma bağlı olarak değişebilir, özgül 
histolojik kanser türlerinde terci
rıc:n çok az O.K. kullanımı söz ko
nusu olabilir ve O.K.'in etkileri, 
:'cırklı kanser riski taşıyan kadın

lr.rda değişebilir. 

Elimizdeki bilgilerde, teşvik e-
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dici hususlar yer almaktadır. O.K. 
kullanım özellikleri ile kanser ris
ki arasında hem endometriyum, 
hem de over kanserinde benzer iliş
kiler görülmektedir. Bu iki beden 
bölgesinde kanser görülme sıklığı 

aynı ajanlar nedeniyle azalıyorsa, 

0 zaman benzer etiyolojik faktörler 
Lu sıklığı artırabilirler. Klinik ve 
rpidemiyolojik çalışmalar, bir kan
~.er türü için yüksek r isk taşıyan 

kadınların, diğer kanser türü ıçın 

de yüksek riske sahip olduğunu 

f;Ö~termektedir. 'Menopoza! östro
jenler bir istisnadır, çünkü bun
Jar over kanseri riskini artırma

C:.an, endometriyum kanseri riski
ni artırmaktadırlar. Şimdiki çalı;

ınalar, O.K.'in kanserden koruyucu 
etkilerinin, O.K. kullanılmadığında 
her iki tür kanser riskinin de art
mış olduğu bir grup olan doğum 

ya.ı:mamış kadınlarda en yüksek 
olduğunu göstermiştir. Bununla be
raber, over kanseri konusunda yeni 
·y~pılmış olan iki vaka. kontrol 
c;:.ıiışması, doğum yapmamış kadın

lalda koruyucu bir etkiyi doğrula
rr.amıştır. Gerçekten, Cramer ve 
aıkadaşları tarafından yapılan ça
lışınada, 0.K.'in kanser riskini, do
{tum yapmış olan kadınlarda yap
Ci<'mışlara kıyasla daha çok azalt
t!'ğı bildirilmiştir. Endometriyum 

kanseri konusunda daha önce yapıl

rw.11 olan üç çalışmanın hiçbiri, do
gum faktörünün O.K.'in koruyucu 

dirisini değişikliğe uğrattığını gös

termemiştir. Birbirini tutmayan b•1 

sonuçlar ışığında, O.K. kullanınll

nm doğum !aktörüne bağlı etki 



farklılaşması konusunda varılan so
ııuçlar tartışmalıdır. 

Over kanseri raporunda, 0.K.'in 
koruyucu etkisi, kullanıma son ve
ı-ildlkten sonra beş - on yıl veya 
d::.ha uzun süre devam etmiş, hatt'.ı 

:ı; imıştır. Bu bulgu, daha önce de 
h:ldirilmiş olmasına rağmen, kolay
c.a açıklanamamaktadır. Gözlenen 
tıı etkiyle daha doğrudan ilişkili 

(llan faktörlerin araştırılması, açık
famayı kolaylaştıracaktır. Over tü
mc'.rlerine karşı koruyuculuğun i.

!tri sürülen mekanizması, gona
rlut rop inlerin özellikle folikül sti
müle edici hormonun - süpresyonu 
ise ve de hormon ~alınması ile kan
ser oluşması arasında bir zaman 
2.:-:;lığı gerekli ise; o zaman geçer
li değişken, O.K.'in son kullanıldık
lan zamandan sonra geçen süre de
ğil, ilk ku)lanımından sonra geçeri 
sürı~. latent zaman aralığının kanı
tı olmaktadır. Makale, risk talı, 

rLinlerini, O.K.'in ilk kullanımın

dan sonra geçen süre ile ilişkili 

eılrıı ak göstermektedir. Buna göre, 
.:::ı yıldan kısa sürelerde koruyucu 
etki yoktur (göreceli risk : 1, 2). Bu 
etki, 10 - 14 yıl arasında (göreceli 
risk : 0.4) ve 15 yıl veya daha uzun 
~ürede (göreceli risk : 0.5) belirgi:ı

ltşmektedir. 

Meme kanseri ile O.K. kulla
r .• ~ı arasında hiçbir ilişki bulun
maması, O.K. ile hiçbir vakanın 

ne oluştuğunu, ne de önlendiğini 

göstermektedir. Meme kanseri ka
üıt•lar arasında en yaygın olarak 
r,öı·ülen kanser türüdür· ve hayatla
rı boyunca yaklaşık her 12 kadın-

d>l ı ~ biri yakalanmaktadır. Bunda;.1 
c.c.layı, O.K. göreceli. riski' küçük 
oir oranda bile artırsaydılar, bu 
mtışın meme kanserine yakalanan 
kadın sayısına etkisi çok fazla oh 
caktı. Bu etki, over ve endometri
:ıum kanserleri ile ilgili makaleler
J<:.' yer alan nüfus tabanına daya
lı risk ile kantitatif biçimde göste
riimiştir. Bu hastalıklardaki O.K. 
kullanımı ile ilişkili göreceli risk 
tahminleri birden küçük olduğun

dau (sırasıyla 0.6 ve 0.5), AB.D.'nde 
O.K. kullanımı sonucu her yıl ön
Jcnen vaka sayıları tahmin edile
bilir. 1982 yılı için, 1700 over kan
wri vakası ve 2000 endometriyum 
karseri vakası önlenmiştir. Bu biI
~fü.r, O.K.'in risklerinin yanısıra 

f·a-ydalarının da nüfus tabanına bağ
lı ofarak değerlendirilebilmesi için 
r,ı:reklidir. O.K'in riskleri; özellik-
1f! venöz tromboembolizm, iskemlk 
kalp hastalığı, serebrovasküler olay 
v~ hipertansiyon gibi kalp - damar 
s!ı:temi ile ilgili olanlar herkes ta
raıından bilinmektedir. Durum böy-
1e olmakla beraber, son raporlar b:ı 
füıı--talıklar· iÇin O.K.'den kaynakla· 
wm riSkin 35 yaşın altınd·aki kadın-

35 - 4·3 ıar için çok az olduğunu ; 

y8şfan arasındaki kadınlar. içinse-, 
sigara içenlerle hemen hemen· ay
!ll olduğunu göstermektedir. Bu· bff· 
gilerin ışığında ve de O.K".'in meme 
l~anseri ris~ini artırmadığı gibi, en
dometriyum ve over kanseri' oluş · 
masını azalttığını bildiren makale
.erin desteğinde, zarar ve faydala
rın kısa ve uzun dönemde yeniden 
( .. eğerlendirmeleri yapılabilir. Şim

dilik, uzun dönem haberleri · iyidir. 
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