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Safra kesesi kanserinde kadın predominansının varlığı ve diğer safra yolu kanserlerinde ise erkek predominansı olması 
karsinogenezde seks hormonlarının rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Menopozal hormon tedavisi ile safra yolu 
kanserleri arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.  

Vaka-kontrol çalışması olarak planlanan bu çalışmaya 1990-2017 yıllarında safra kesesi kanseri, kolanjiokarsinom, 
ampulla Vateri tümörü ve mikst tip olarak değerlendirilen vakalar kontrollerle eşleştirildi. Lojistik regresyon analizi 
kullanılarak hormon tedavisi alan hastalarda safra yolu kanserinin ilişkisi araştırıldı. 1682 safra yolu kanseri (483 safra 
kesesi tümörü, 870 kolanjiokarcinom, 105 ampulla vateri tümörü ve 224 mikst tümör) ve 8419 kontrol çalışmaya dahil 
edildi.  Kombine östrojen-progesteron formülasyonları safra kesesi kanseri riskiyle ilişkili (OR, 1.97; 95% CI, 1.08, 3.59) 
bulunmuştur. Oral yoldan menopozal hormon tedavilerinde de safra kesesi kanseri riski artmaktadır (OR, 2.28; 95% CI, 
1.24, 4.17). Sadece östrojen içeren formülasyonlarda (OR, 0.59; 95% CI, 0.34, 0.93) ve krem veya supozituar 
kullanımında (OR, 0.57; 95% CI, 0.34, 0.95) kolanjiokanser riski azalmaktadır. Reçete sayısı, doz, kullanım süresi, son 
kullanımdan sonra geçen süre safra kesesi kanseri veya kolanjiokanser riski ile ilişkili bulunmamıştır. Menopozal 
hormon replasman tedavisi ampulla Vateri tümörü veya mikst tümörlerde risk artşı yapmamaktadır.  

Sonuç olarak menopozal hormon tedavilerinde kombine formülasyonlar ve oral kullanım safra kesesi kanseri riskini 
artırırken sadece östrojen içeren formülasyonlar ise kolanjiokanser riskini azaltmaktadır. Menopozal hormon 
tedavisinde formülasyon ve uygulama yoluna karar verirken çok dikkatli olunmalıdır.  
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