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Özet
Amaç: Çeşitli çalışmalarda obezitenin meme kanserinin alt tiplerine olan etkisi gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı meme kanseri alt tipleri ile beden kitle indeksi (BKİ) arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Ocak
2011 ile Haziran 2014 tarihleri arasında hastanemizde 224 meme kanseri tanısı alan kadın hasta geriye dönük olarak değerlendirildi. Tanı anındaki
BKİ, hormon reseptör ve HER-2 durumları kaydedildi. Hastalar; BKİ ≥ 25 kg/
m2 olanlar fazla kilolu/obez, BKİ < 25 kg/m2 olanlar zayıf/normal kilolu olarak gruplandırıldı. Kategorik değişkenler Ki-kare testi kullanılarak istatistiksel
analiz yapıldı. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 53,69±12,23 yıl idi. Elli altı
(% 25)’sında BKİ < 25 kg/m2 iken 168 (% 75)’ inde BKİ ≥ 25 kg/m2 idi. Doksan
sekiz (% 43,8) hasta premanopozal dönemde iken, 126 (% 56,3) hasta postmenapozal dönemde idi. Premenopozal grupta BKİ ortalaması 27,58±5,19
kg/m2 iken postmenopozal grupta 29,56±5,26 olarak daha yüksek bulundu
(p=0,005). Fazla kilolu/ obez olan postmenapozal kadınlarda meme kanseri
açısından anlamlı risk artışı bulundu (Odds Oranı: 2,061, % 95 Güven Aralığı:
1,116-3,804, p=0,02). BKİ değeri 25 kg/m2’ye göre hastalar iki gruba ayrıldığında ve biyolojik alt tip sınıflaması, histopatolojik derece, histpatolojik tip,
evreleme, kanserin hangi memede olduğu veya bilateral oluşuna göre, metastazın var olup olmamasına göre değerlendirildiğinde her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p ≥ 0,05). Tartışma: Kilo alımı
meme kanserinde önlenebilir risk faktörüdür. Özellikle postmenapozal kadınlarda meme kanser riskinin azaltılmasında yeme alışkanlıklarına dikkat edilmesini ve fiziksel aktivitenin arttırılmasını öneririz.

Abstract
Aim: The effect of obesity on subtypes of breast cancer (BC) have been examined in several studies. The aim of this study is to evaluate the association
between body mass index (BMI) and BC subtypes. Material and Method: In our
institution, 224 BC patients diagnosed between January 2011 and July 2014
were analyzed retrospectively. BMI and hormone-receptor and HER-2 status
at the time of diagnosis were recorded. Patients with a BMI ≥ 25 kg/m2
were grouped as overweight/obese and a BMI < 25 kg/m2 were grouped as
thin/normal. Chi-square testing was used to evaluate categorical variables.
Results: The mean age of the patients was 53.69 ± 12.23 years. Fifty-six (25
%) patients had a BMI ≤ 25 kg/m2, while 168 (75 %) had a BMI ≥ 25 kg/m2.
Ninety-eight (43.8 %) patients were premenopausal, 126 (56.3 %) patients
were postmenopausal. The average BMI of the premenopausal group was
27.58 ± 5.19 in contrast to the average BMI of the postmenopausal group,
which was 29.56 ± 5.26 (p = 0.005). There was a statistically significant increased risk in postmenopausal women who are overweight and obese (Odds
ratio: 2.061, 95 % confidence interval: 1.116-3.804, p = 0.02). The patients
were divided into two groups according to BMI 25 kg/m2. The groups were
compared in the areas of biological subtype classification, degree, histopathological type, staging, lateralism of the BC and presence of metastasis and
there were no statistically significant differences in both groups (p ≥0,05).
Discussion: Weight gain is a preventable risk factor for BC. Therefore we
recommend patients pay attention to eating habits and increase physical
activity to reduce the risk of BC especially in postmenopausal women.
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Giriş
Kanser vücudun herhangi bir bölgesinde malign hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesidir. Kanser etiyolojisinde hereditenin
yanında beslenme biçimi, fiziksel aktivite, alkol tüketimi, obezite, güneşe maruziyet, çevresel kirlilik ve enfeksiyonlar gibi birçok çevresel risk faktörleri yer alır [1]. Tüm dünyada kadınlar
arasında en sık görülen malign tümör meme kanseri (MK)’dir.
Postmenapozal kadınlarda artan beden kitle indeksi (BKİ) ile MK
riski artar [2,3]. Bir meta-analizde BKİ’deki her 1 kg/m2’lik artışın MK riskinde %3 oranında artışa yol açabileceği öngörülmüştür [4]. Obezite ve MK arasındaki ilişki, adipoz dokudaki östrojen
üretiminin artması ve serumdaki seks hormon bağlayıcı globulinin konsantrasyonunun azalması ile açıklanmaktadır [5].
Uzun yıllardır BKİ’nin MK’ndeki rolü büyük ilgi görmektedir. Dünya sağlık örgütü fazla kilolu olma ve obeziteyi günümüzün en
önemli halk sağlığı problemi olarak tanımlamaktadır [6]. Çevresel ve genetik faktörlerin yanısıra sosyal davranışlardan kaynaklanan ve aşırı yağ birikimi ile sonuçlanan bu durum birçok
sağlık problemini de beraberinde getirmektedir. Artmış vücut
ağırlığı kardiyovasküler hastalık, hipertansiyon, dislipidemi, kanser, uyku apne sendromu, serebrovasküler hastalık ve Alzheimer
gibi birçok hastalığa bağlı olarak mortalitede artışa neden olur.
Obezitenin özellikle postmenapozal dönemdeki MK olmak üzere
farklı kanser türlerinde insidans, prognoz ve mortalitede artışa
yol açtığı kanıtlanmıştır [7]. Kırk yaş altındaki kadınlarda ise MK
kırk yaş üstüne göre daha az sıklıkta görülmektedir [8]. Bu çalışmada MK olan kadınlarda BKİ’nin MK alt tipleri ile olan ilişkisini
ortaya koymak amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem
Çalışmamıza Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi lokal etik kurulunda onay alındıktan sonra Ocak 2011 ve
Haziran 2014 tarihleri arasında, hastanemiz bilgisayar kayıtlarında uluslararası kod sınıflamasına göre [International Classification of Diseases (ICD)] kod numarası C 50 (meme kanseri)
olarak girilmiş 320 hastadan 224’ü geriye dönük olarak değerlendirildi. Tüm hastaların yaşı, kilo ve boyu, menapozal durumları, histopatolojik tipleri, dereceleri, MK’nin alt tip sınıflaması, evrelemesi, kanserin taraf tutulumu, mamografi veya meme manyetik rezonans görüntülemeleri (MR) kaydedildi. Toraks, üst ve
alt abdominal bilgisayarlı tomografileri (BT) veya MR görüntülemeleri ile varsa Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) raporları
değerlendirilerek metastaz varlığı araştırıldı.
ICD kodu C50 olan ancak biyopsi sonucu benign olanlar, evreleme için gerekli olan torako-abdomino-pelvik BT ve MR görüntüleme raporları veya PET görüntüleme sonuçları kayıtlı olmayan
hastalar çalışma dışı bırakıldı.
Fazla kiloluluk ve obezite tanımını beden kitle indeksine [BKİ =
Ağırlık (kg) / Boy (m2)] dayanarak yapmaktadır. Buna göre; fazla
kiloluluk: BKİ = 25.0-29.9 kg/m2 ve obezite: BKİ ≥30 kg/m2 olarak kabul edilmektedir [9]. Hastalar BKİ’ ye göre, BKİ < 25 kg/m2
(zayıf/normal kilolu) ve BKİ ≥ 25 kg/m2 (fazla kilolu/obez) olarak
iki gruba ayrıldı.
Meme kanseri biyolojik alt tipleri; östrojen reseptörü (ER), progesteron reseptörü (PR) ve human epidermal growth faktör
(HER2)’ün pozitif veya negatif olmasına göre Luminal A (ER+,
PR+, HER2-), Luminal B (ER+, PR-, HER2-), Triple negatif (ER-,
PR-, HER2-), ve HER2+ (ER-, PR-, HER2+) olmak üzere 4 gruba
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ayrıldı. Tüm hastalar 1,2 veya 3 olarak derecelendirildi. Hastalık evrelemesi American Joint Committee on Cancer (AJCC) tümör, nod, metastaz (TNM) evreleme sistemine göre yapıldı [10].
İstatistiksel Analiz
Değişkenlerin dağılımı Kolmogorov Simirnov testi ile kontrol
edildi. Nicel verilerin analizinde bağımsız örneklem t testi kullanıldı. Korelasyon analizinde Pearson testi kullanıldı. Niteliksel
verilerin analizinde ki-kare testi, test koşulları sağlanmadığında
Fischer testi kullanıldı. Analizlerde SPSS 22,0 programı kullanıldı. P değeri ≤0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
Bulgular
Çalışmamıza dahil edilen 224 hastanın yaş ortalaması
53,69±12,23 (25-89) yıl, BKİ ortalaması 28,70±5,31 (16,9045,17) kg/m2 idi (Tablo 1). Yaş ve BKİ arasında anlamlı pozitif
korelasyon mevcuttu (r=0,187 ve p=0,006). BKİ < 25 kg/m2 olan
hasta sayısı 56 (% 25), BKİ ≥ 25kg/m2 olan hasta sayısı 168 (%
75) iken BKİ ≤ 30 kg/m2 olan hasta sayısı ise 86 (38,4) idi.
Premenopozal grupta BKİ ortalaması 27,58±5,19 kg/m2 iken
postmenapozal grupta 29,56±5,26 olarak daha yüksek bulundu (p=0,005) (Tablo 1). Bu grupta yaş ortalaması da sırasıyla
43,57±6,99 ve 61,54±9,38 yıl olarak bulundu (p=0,0001).
Tüm hastalar biyolojik alt tiplerine (p=0,994), histopatolojik derecelendirilmelerine (p=0,752), histopatolojik tiplerine
(p=0,655), evrelemelerine (p=559), kanserin taraf tutulumuna
(p=0,393) ve metastaz varlıklarına göre (p=0,841) değerlendirildiğinde gruplar arasında BKİ ortalamaları açısından istatistiksel
anlamlı farklılık bulunmadı (p≥0,05) (Tablo 1).
BKİ değeri 25 kg/m2’ye göre hastalar iki gruba ayrıldığında biTablo 1. Meme kanserli hastaların demografik özellikleri.
Beden Kitle İndeksi
n=224

< 25 (n=56)

≥ 25 (n=168)

Ort±SS

Ort±SS

p değeri

Yaş (yıl)

50,24±14,44

54,85±11,20

0,015

BKİ (kg/m2)

22,5±2,26

30,76±4,34

0,0001

BKİ: Beden kitle indeksi, Ort: Ortalama, SS: Standart sapma

yolojik alt tip sınıflamasına, histopatolojik derecesine, histpatolojik tipine, evrelemesine, kanserin taraf tutulumuna, metastazın varlığına göre değerlendirildiğinde her iki grup arasında istatistiksel anlamlı ilişki saptanmadı (p≥0,05) (Tablo 2).
BKİ < 25 kg/m2 olan hastaların 32 (% 57,1)’si premenopozal, 24
(% 42,9)’ü postmenopozal dönemde idi. BKİ ≥ 25 kg/m2 olanlarda ise premenopozal ve postmenopozal dönemde olanların sayısı sırasıyla 66 (%39,3) ve 102 (%60,7) idi.
Fazla kilolu/obez olan postmenapozal kadınlarda meme kanseri
için anlamlı risk artışı saptandı (Odds Oranı: 2,061, % 95 Güven
Aralığı: 1,116-3,804, p=0,02) (Tablo 3).
Tartışma
Yapılan bu geriye dönük çalışmada postmenapozal kadınlarda
kilo artışı ile MK riskinin daha da arttığı görüldü. BKİ’ye göre
gruplandırıldığında, menapozal durumlarına göre BKİ ortalamaları arasında anlamlı farklılık vardı ancak biyolojik alt tip sınıflaması, derece, histopatolojik tip, evreleme, kanserin lokalizasyonu ve metastaz varlıklarına göre anlamlı farklılık bulunmadı.
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Daha önce yapılmış olan çalışmalarda BKİ ile birçok hormon
ilişkisi gösterilmiştir [11]. Serbest östradiol seviyesindeki art
p değer
BKİ kg/m2
tış östrojenin üretimindeki artışa ve serum hormon bağlayıOrt±SS
cı globulin (SHBG) seviyesideki azalmaya bağlıdır. Obez kadınMenopozal durum
Premanopoz
27,58±5,19
0,005
larda androjenler arasında dihidroepiandrostenedion (DHEA) ve
Postmenopoz
29,56±5,26
DHEA-Sülfat seviyelerinin BKİ ile ilişkisi gösterilememiş ancak
Alt tip sınıflaması
Luminal A
28,97±5,71
0,994
androstenedion ve testosteron seviyelerinde zayıf olan kadınlaLuminal B
28,76±4,68
ra göre hafif bir artış gösterilmiştir [12]. Yüksek BKİ’nin meme
Triple (-)
29,12±4,59
kanseri riskini arttırdığı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir.
HER 2 (+)
29,13±6,06
Postmenapozal kadınlarda normalde östrojen düzeyi düşük olHistopatolojik grade 1
28,26±4,67
0,752
masına rağ men obez postmenopozal kadınlarda yağ dokusun2
28,91±5,47
daki artış, aromatoz aktivasyonuna ve bu da yağ dokuda öst3
28,18±5,66
rojen üretimi ile meme kanseri riskinde artışa neden olmaktaHistopatolojik tip
İnvaziv duktal karsinom
28,78±5,28
0,655
dır [13].
İnvaziv lobüler karsinom
27,6±5,2
Fatma Eti Aslan ve arkadaşlarının yapmış oldukları bir çalışmaDiğerleri
28,26±5,64
da meme kanserli hastalarda kadınların % 15,2’sinin postmeEvre
1
28,02±6,72
0,559
napozal dönemde olduğu ve bunların %60,4’ünde obezite oldu2
28,6±4,98
ğu görülmüş Postmenapozal dönemdeki obeziteye ait risk pu3
29,2±4,68
anı ise düşük bulunmuştur. Bizim çalışmamızda ise kadınların
4
29,95±6,62
% 56,3’ünün postmenapozal dönemde olduğu görüldü ve bunLokalizasyon
Sağ meme
28,86±5,25
0,393
ların % 43,7’si obezdi. Obez gruba fazla kilolu hastalar da daSol meme
28,52±5,24
hil edildiğinde oran % 43,7’den % 81’e yükseldi. Görüldüğü gibi
Bilateral
30,94±6,83
obez gruptaki hastalara fazla kilolu olanlar da dahil edilmiş olsa
Metastaz
Var
28,62±5,11
0,841
risk puanı daha da artabilirdi [14]. Nitekim yapılan başka bir çalışmada da postmenapozal kadınlarda MK riskinin BKİ arttıkYok
28,4±5,95
ça arttığı, ancak 28 kg/m2 üzerinde bu riskin daha da artmadıBKİ: Beden kitle indeksi, t: t test, Ort: Ortalama, SS: Standart sapma .
ğı gösterilmiştir [2]. Bizim çalışmamızda da
Tablo 3. Meme kanserli hastaların alt tip sınıflamasının aşırı kilolu/obez ve zayıf/normal kilo ile ilişkisi.
postmenapozal kadınlardaki BKİ ortalaması
Beden Kitle
Odds Oranı
29,33±5,86 kg/m2 olup obez diyebileceğimiz
İndeksi
30kg/m2 üzerinde saptanmamıştır.
ki
p değeri %95 Güven
< 25
≥ 25
BKİ’nin MK derecesine olan etkisine dair çok
Aralığı
sayıda hasta ile yapılmış çalışmalar vardır. Bu
n
n(%)
n(%)
çalışmalarda premenopozal kadınlarda, BKİ
Tüm hastalar
224
56(25)
168(75)
artışının yüksek dereceli MK riskini artırdığı
Menopozal durum Premonapoz
98 (43,8)
32(32,7)
66(67,3)
0,02
2,061
ortaya konmuştur [15-17]. Bizim çalışmamızPostmonapoz 126(56,3) 24(19)
102(81)
(1,116-3,804)
da BKİ’nin tümör derecesine bir etkisi olduğu
Biyolojik alt tip
Luminal A
97(53,3)
28(28,9)
69(71,1)
0,442
gösterilememiştir.
Luminal B
24(13,2)
5(20,8)
19(79,2)
MK’nin histopatolojik tipleri ile BKİ ilişkisiTriple (-)
30(16,5)
6(20)
24(80)
ni karşılaştıran çalışmalarda; BKİ’nin istatisHER 2 (+)
31(17)
5(16,1)
24(83,9)
tiksel olarak anlamının olmadığı gösterilmişGrade
1
17(10,4)
5(29,4)
12(70,6)
0,699
tir [18,19]. BKİ ile hastaların patolojik tiple2
115(70,1) 28(24,3)
87(75,7)
ri arasında istatistiksel bir ilişki saptanmadı.
3
32(19,5)
10(31,3)
22(68,8)
Bazı çalışmalarda MK’deki biyolojik alt tipHistopatoloji
İDK
184(83,3) 43(23,4)
141(76,6) 0,311
ler ile BKİ arasındaki ilişki araştırılmıştır. JaİLK
16(7,2)
6(37,5)
10(62,5)
ponların vaka-kontrol çalışmasında postmeDiğerleri
21(9,5)
7(33,3)
14(66,7)
nopozal kadınlarda BKİ ile Luminal A alt tip
Evre
1
32(15)
12(37,5)
20(62,5)
0,185
MK riski artarken, Luminal B alt tip MK ris2
85(39,9)
21(24,7)
64(75,3)
kinin artmadığı ortaya konmuştur [20]. Di3
78(36,6)
14(17,9)
64(82,1)
ğer bir Japon popülasyonu çalışmasında ise
4
18(8,5)
4(22,2)
14(82,1)
[21]; 531 invaziv MK olan kadınlarda BKİ ile
Taraf tutulumu
Sağ meme
111(51,9) 29(26,1)
82(73,9)
0,527
MK alt tiplerinin bazılarında ilişki bulunmuş
Sol meme
93(43,5)
23(24,7)
70(75,3)
ve bu nedenle de her bir alt tipin farklı etyoloBilateral
10(4,7)
1(10)
9(90)
jik sebeplere bağlı olabileceği öne sürülmüşMetastaz
Var
190(87,6) 48(25,3)
142(74,7) 0,941
tür. Chen FY ve arkadaşlarının yapmış olduYok
27(12,4)
7(25,9)
20(74,1)
ğu başka bir çalışmada ise fazla kilolu/obeziKi: Ki kare testi (chi square), İDK: İnvaziv duktal karsinom, İLK: İnvaziv lobüler karsinom.
tenin triple-negatif, evre 3 ve lenf nodu metastazı olan kadınlarda risk faktörü olduğunu
belirlemişlerdir [22]. Bizim çalışmamızda; BKİ
Tablo 2. Meme kanserli hastalarda klinik özelliklere göre beden kitle indekslerinin karşılaştırılması
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ile MK biyolojik alt tipleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.
Bizim sonuçlarımızla birlikte diğer çalışmalarda; BKİ’nin MK biyolojik alt tiplerinde risk oluşturup oluşturmadığı hakkında farklı sonuçlar vardır. BKİ’nin MK alt tiplerindeki yeri için daha fazla ve farklı toplumlarda yapılacak olan çalışmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir. Genel çalışma sonuçlarımıza bakıldığında
ise; kilo kontrolü MK’nin önlenebilir bir faktörü olarak görülmektedir. Bu nedenle kadınlarda postmenapozal dönemin getirdiği
riske ek olarak yaş ilerledikçe, MK riskini azaltmak için beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesini ve fiziksel aktivitenin arttırılmasını öneririz.
Çıkar Çakışması ve Finansman Beyanı
Bu çalışmada çıkar çakışması ve finansman destek alındığı beyan edilmemiştir.
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