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Uterus veya rahim; hamilelik süresinde bebeğin büyüyüp geliştiği, içi boş, 
kas yapılı organdır. Uterus kanseri Avrupa’da kadınlarda görülen en sık 
dördüncü kanserdir. Orta ve Doğu Avrupa’da; Kuzey veya Güney 
Avrupa’ya göre daha fazla sıklıkta görülmekle birlikte Avrupa’da 2012 
yılında 100.000’e yakın kadına uterus kanseri tanısı konmuştur.
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Uterus kanserinin en sık görülen tipi endometrium kanseridir. Endometrium kanseri rahimi döşeyen  
endometrium tabakasından gelişir. Endometrium kanserinin mikroskop altında farklı özellikleri olan 
iki tipi vardır. Bu iki tipin klinik seyirleri farklıdır ve tedavileri de genellikle farklılık gösterir.

  TİP 1  

Bu tip kanserler endometrium kanserlerinin 80%’ini oluşturur. Vücuttaki fazla östrojen ile 
ilişkilendirilir. Genellikle yavaş gelişen ve rahim dışına yayılma ihtimali az olan kanser çeşitidir.

  TİP 2  

Kanserler östrojen ile ilişkisizdirler. Daha hızlı büyürler ve vücudun diğer organlarına yayılma 
ihtimalleri daha fazladır.

Uterus kanseri tanısı nasıl konur?
Uterus kanserlerinin ilk semptomu çoğunlukla anormal vajinal kanamadır:

• Menapoz sonrası herhangi bir zamanda kanama.

• Menapoz öncesi mensturasyon (adet) dönemleri arası veya cinsel birleşme sonrası kanama.
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Uterus kanseri gelişmesi nasıl önlenebilir?
Uterus kanserinin sebebi tam olarak bilinmemektedir. Fakat bazı faktörler kadınlarda riski 
arttırır:2,3

• İleri yaş: Çoğu olgular menapoz sonrası tanı alır.

• Aşırı östrojen maruziyeti, örneğin erken adet görme veya geç menapoza girmek.

• Obezite, yüksek ihtimal ile yağ dokusundan östrojen üretiminin artması sebebiyle. 

• Diyabet, büyük ihtimal ile insülinin etkilerine karşı gelişen direnç üzerinden kanser hücrelerinin 
   çoğalarak büyümesini uyarır ve genellikle obezite ile ilişkilidir.

• Tek başına (karşılanmamış) östrojen kullanımı, menapoz sonrası hormon replasman tedavisi 
   alınması.

• Anne veya kız kardeşin endometrial kanser olması.

• Herediter non-poliposis kolon kanseri (HNPCC) olarak bilinen Lynch Sendromu, genç yaşta uterus 
   kanseri ve kolon kanseri riskini arttıran ailesel geçişli kalıtsal bir hastalık.

• Meme kanseri nüksünü engellemek için verilen tamoksifen tedavisinin menapoza girmiş kadınlarda  
   uzun süreli kullanımı.

• Doğum yapmamak.

Avrupa uterus kanseri oranlarının en sık görüldüğü bölgeler arasındadır. Kadınlarda görülen 20 
kanserin 1’inden daha fazlası endometrium kanseridir ve bu oran zamanla artmaktadır. Obezite 
görülme sıklığının artması endometrium kanseri için önemli bir risk arttırıcı faktördür..5

Şu anda uterus kanseri için bilinen bir tarama yöntemi olmasa da erken evrede tanı konulduğu zaman 
başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Bununla birlikte anormal vajinal kanaması olan kadınların 
çoğu uterus kanseri değildir. Özellikle menapoz sonrası bu semptomları olan her kadının en kısa sürede 
doktora başvurması son derece önemlidir. Ailesinde uterus kanseri hikayesi  nedeniyle yüksek risk 
taşıyan kadınların mutlaka düzenli jinekolojik muayenelerini yaptırmaları gerekmektedir.

Diğer semptomlar şunlardır:

• Vajinal akıntı.

• Cinsel birleşme esnasında veya sonrasında ağrı.

• Alt karın bölgesinde ağrı.

Anormal vajinal kanama rahimi etkileyen ve pek çok kanser olmayan durumun bulgusu olabilir (örneğin 
fibroid). Bu nedenden dolayı rahim kanseri tanısını doğrulamak için bazı testlerin yapılması gereklidir.

Yapılacak testler şunlardır:

• Bimanual pelvik ve vajinal muayene ile rahim, vajina, overler ve mesanenin değerlendirilmesi.

• Serviks hücrelerini incelemek için serviksten sürüntü örneği alınması.

• Vajinal yoldan yapılan ultrason muayenesi.

• Histereskopi; ucunda kamera bulunan ince bir tüp ile doktorun rahim içini incelemesi.

• Endometrium biyopsisi veya küretaj yani doktorun mikroskop altında incelemek için rahim içinden 
   doku örneği alması.
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Kadınlarda uterus kanser gelişme riskini azaltan faktörler:3,6,7

• Genç erişkinlikten itibaren obeziteden kaçınarak sağlıklı kiloda olmak.8

• Fiziksel olarak aktif olmak (egzersiz yapmak).

• Özellikle kafeinli olmak üzere, kafeinli veya kafeinsiz kahve içmek.

• Doğum yapmak.

• Modern doğum kontrol haplarının uzun süre kullanımı (östrojen ve progesteron içeren kombine haplar   
    veya sadece progesteron içeren minik haplar).

• Günlük östrojen ve progesteron içeren devamlı kombine hormon replasman tedavisi (HRT) kullanımı. 
  Kombine östrojen-progesteron hormon replasman tedavisinin uzun süreli kullanımının aynı zamanda
   meme kanseri gelişme riskini arttırdığı akılda tutulmalıdır.
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Uterus kanseri nasıl tedavi edilir?
Avrupa’da uterus kanseri tanısı alan kadınlarda beklenen sağkalım nispeten iyidir. Ortalama olarak, 
yaklaşık 80% hasta tümör rahim (uterus) içinde sınırlı ise tanı aldıktan beş yıl sonra hayatta kalırlar. 
Eğer tanı anında tümör serviks, over veya karın içi boşluğa yayılmış ise sağkalım daha düşük olur.

Uterus kanserinin standart tedavisi cerrahidir. Tümörün büyüme eğiliminde artma gibi karakteristik 
özellikleri var ise cerrahi tedaviye pelvik radyoterapi, kemoterapi ve/veya hormon tedavisi eklenmesi 
gerekir. Fertilitelerini (doğurganlıklarını) korumak isteyen, erken tanı alan uterus kanserleri genç 
kadınlarda hormonlar içeren konservatif tedavi düşünülebilir. Böyle vakalar mutlaka bu konularda 
uzmanlaşmış merkezler tarafından değerlendirilmeli ve tedavileri yapılmalıdır.

Cerrahi, ameliyat yükünü kaldırabilecek bütün uterus kanserli kadınlara tavsiye edilir. 

Cerrahinin tipi, kadın kanserinin tipine bağlı olmaktadır. Fakat bir çok kadında tercih edilen yöntem 

rahim, fallopian tüpleri ve overlerin (yumurtalıkların) çıkartılmasıdır. Lenf nodlarında tümör hücreleri 

var ise aynı zamanda ileri bir tedavi gereklidir ve bu durumda lenf nodlarının da çıkartılması gerekir.

Radyoterapi, ameliyat yükünü kaldıramayacak veya cerrahi ile bütün kanserin 

temizlenemeyeceği durumlarda asıl tedavi yöntemidir. Aynı zamanda radyoterapi, cerrahi sonrası 

kanserin tekrarlama riskini azaltmak için verilir. Radyoterapi iki yol ile verilebilir; dışarıdan bütün 

pelvise (alt karın bölgesine) veya dar bir merkezi tüp yardımı ile direk rahim içine (brakiterapi). 

Gerekli durumlarda bu iki yol birbiri ardına da verilebilir. Radyoterapinin uzun dönemde yan etkileri 

olmasından dolayı bu tedaviyi vermek için seçilecek en uygun zaman ve tedaviden en fazla yarar 

sağlayacak kadınları bulmak için araştırmalar devam etmektedir.

Kemoterapi, ileri evre uterus kanserlerinde artan bir şekilde kullanılmaktadır ve platin 

bazlı kombinasyonlu ilaçlarla hastanın iyileşmesinde çok iyi yanıtlar alınmaktadır. Kemoterapinin yan 

etkilerinin olması, özellikle ciddi sağlık problemleri olanlarda kadınların durumuna uygun kemoterapi 

tedavisinde değişikliklerin yapılmasını gerekli kılar.
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Hormon tedavisi, (progesteron içeren) daha az agresif olan veya mikroskopik 

incelemede kanser hücrelerinde hormon reseptörleri görülmesi durumunda kullanılır.
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