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MEME KANSERİ  

ETYOLOJİ 

İnsanlarda meme kanserinin nedeni kesin olarak bilinmemektedir. 

Meme kanseri genetik ve çevresel faktörler arasında güçlü etkileşimin 

olduğu karmaşık ve multifaktöriyel bir hastalıktır. Son araştırmalar 

kadında meme kanserini tetikleyen faktörlerin ne olduğunu bulmaya 

yönelmiştir. Genetik, hormonal, sosyobiyolojik ve psikolojik etkenlerin 

oluşumda rol aldığı kabul edilmekle beraber, meme kanserli kadınların 

%70-80’i bu risk faktörlerine sahip değildir. Çok değişik ajanların 

kromozomal mutasyonlara neden olarak kanserin ortaya çıkışı ve 

gelişimi ile yakından ilişkili olduğu düşünülmektedir. Yeni çalışmalar en 

önemli belirleyici faktörün genetik imza olduğu yönünde veriler 

içermektedir.   

GENETİK  

KARSİNOGENEZİS. Mevcut araştırmalar karsinogeneziste olayları hangi 

genetik değişikliklerin hızlandırdığını bulmaya yönelmiştir. İnvaziv duktal 

karsinoma dönüşümü üzerinde durulan modele göre; hiperplaziden in 

situ karsinomaya geçiş ve sonuçta da invaziv karsinoma gelişimi söz 

konusudur. Meme kanserinin genetik temeli üzerindeki çalışmalar 

tümörogeneziste birden fazla role sahip özellikli genlere yönelmiştir. Bu 

genler arasında onkogenler (ras, c-myc genleri), tümör supresör genleri 

(p53, BRCA1, BRCA2, nm23), büyüme faktörü reseptör genleri (HER2), 

hücre döngüsünün düzenlenmesinde rol alan genler (telomeraz) ve 

apopitoziste rol alan genler (bcl gen ailesi) sayılabilir.  

MUTASYONLAR. Günümüzde meme kanserinden sorumlu olduğu 

düşünülen iki temel gen üzerinde yoğunlaşılmaktadır: “Breast Cancer 

Susceptibility Gene” ailesinden BRCA-1 17 numaralı kromozom üzerinde 

iken BRCA-2 ise 13 numaralı kromozom üzerinde bulunmaktadır. Bu iki 

genin inaktivasyonu sonucu kromozomal hasarın onarımında aksaklıklar 

gelişmektedir.  

POLİMORFİZİM. Karsinojen metabolizma enzimlerini düzenleyen 

genlerdeki polimorfizm ekzojen ve endojen maddelerin aktivasyonunda, 

inaktivasyonunda ve detoksifikasyonunda rol oynar. Bu enzimlerin 

aktivite seviyelerindeki değişiklikler sonucu karsinojene maruz kalma 

miktarı etkilenir ve bu durum da kanser riskini etkiler. Bu polimorfizimler 

ile çevresel ajanlar arasındaki etkileşim (sigara, yeme alışkanlıkları, alkol 

vb.) ve bunların hastalığın oluşmasına olan etkileri üzerine yapılan 

çalışmalarda meme kanseri ile ilişkili 10 gende toplam 13 polimorfizm 

EDW IN S MITH 
PAPIRU S U  VE MEME 

KANS ERİ  

Tarihte meme kanserleri ile 
ilgili ilk kayda eski Mısır’da 
rastlanır. M.Ö. 3000’e 
tarihlenen Edwin Smith 
cerrahi papirusunda toraks 
önündeki kemik ve yumuşak 
doku bölgesi olarak tarif 
edilen memenin yer aldığı 
sekiz vaka sunulmuştur.  

Bunlardan beşincisi bir 
erkekte memenin çıkıntılı 
tümörüne ayrılmıştır. Adını 
bilmediğimiz yazar, tümör 
memenin ötesine yayılıyorsa 
ve palpasyonda soğukluk 
hissediyorsa tedavisinin 
mümkün olmadığını 
kaydeder.  

“AS KLEPIEION”LAR VE 
MEME “VOTİV”LERİ  

Eski Yunan sağlık tanrısı 
Asklepios adına yaptırılan ve 
antik dünyanın şifa yurtları 
olan Asklepieionlarda 
hastaların bıraktıkları 
votiv’ler arasında meme 
şeklinde olanların bulunması, 
hastaların bazılarının meme 
sorunu için Asklepieionlara 
başvurduğunu 
düşündürmektedir. 

 

VE B ERG AMALI  G ALEN 
VE LEONIDAS  VE 
YENG EÇ  

Bergamalı ünlü hekim Galen 
karsinomadan ışınsal tarzda 
yayılan dilate venleri bir 
yengecin bacaklarına 
benzetmiş ve böylece ondan 
sonra “yengeç” (Latince; 
cancer) kanserin simgesi 
haline gelmiştir.  

Leonidas da aynı şekilde bu 
venleri yengecin bacaklarına 
benzetmiş, kanserin etraf 
dokuya olan kuvvetli 
invazyonunu da yengecin 
kıskaçları ile 
özdeşleştirmiştir.  
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saptanmıştır. Bu polimorfizimlerin bulunduğu genler arasında HRAS1, 

GSTM1, tp53, prolaktin, östrojen ve progesteron reseptör genleri 

sayılabilir.  

HORMONLAR (ENDOKRİN ETMENLER) 

Östrojen ve progesteronun meme kanseri gelişiminde kilit rol oynadığı 

varsayılmaktadır. Östrojen meme dokusunda duktal epitelyumun 

diferansiyasyonu ile proliferasyonunu sağlar. Genetik ve çevresel 

faktörler östrojen homeostazisini etkilemektedir. Mekanizması 

karmaşık olmakla birlikte östrojen ve metabolitlerinin meme kanseri 

başlatmada ve gelişiminde etkili olduğu bilinmektedir.  

Doğrudan tümörogenez başlatan etkiler arasında nükleik asit 

sentezinde rol alarak onkogenezi aktive eden enzim ve proteinler 

bulunmaktadır. Dolaylı etkiler prolaktin salınımının stimüle edilmesi ve 

büyüme faktörleri (GFα ve EGF dönüşümü gibi) ile büyüme dışı faktör 

peptidlerinin (plazminojen aktivatörleri vb.) üretimi ile meydana 

gelebilir.  

Bir organın bir hormonun proliferatif etkisine vereceği cevap normal 

gelişimden hiperplaziye doğru olabileceği gibi, neoplaziye doğru da 

olabilir. Erken menarj, ilk doğumun ileri yaşlarda olması ve geç 

menopozda meme kanseri riskinin artması buna karşın erken 

menopozda ise bu riskin azalması yukarıda açıklanan değişimi dolaylı 

yoldan kanıtlamaktadır. 

ENDOKRİN DIŞI ETMENLER 

Hormon dışı etmenler arasında fiziksel ve kimyasal faktörler yer alırlar. 

İyonize radyasyon, alkol, sigara, metaller, kozmik radyasyon, 

elektromanyetik alanlar, organik çözeltiler ve virüs gibi biyolojik ajanlar 

örnek olarak verilebilir.  

DAVRANIŞSAL FAKTÖRLER 

Stresli hayat, öfkeyi kontrol edememe, depresyon gibi faktörlerin de 

meme kanseri gelişimi ile ilgili olabileceği tartışılmaktadır. 

RİSK FAKTÖRLERİ 

GENETİK YATKINLIK 

Genetik yatkınlık meme kanseri gelişimi riskini artıran faktörlerden 

birisidir. Ancak meme kanserinin genetik faktörlerle ilgisi %10 kadar 

hastada olur. BRCA-1 (meme ve over) ve BRCA-2 meme ve over kanseri 

gelişiminde en sıklıkla ailesel yatkınlığı işaret eden genler olarak 

değerlendirilmektedir. BRCA-1 ve BRCA-2 genlerinde mutasyon 

S AINT AG ATHA 

Sicilyalı Azize Agatha 231'de 
Catania veya Palermo'da 
doğmuş, 251'de Catania'da 
Hıristiyan şehidi olarak 
ölmüştür.  

Roma Katolik Kilisesi ve Doğu 
Ortodoks Kiliseleri tarafından 
azize olarak kabul edilir. 
Catania başta olmak üzere 
birçok kentin koruyucu 
azizesidir.  

Aynı zamanda meme kanseri 
hastalarının, tecavüz ve işkence 
mağdurlarının, hemşirelerin, 
dadıların, fırıncıların, 
depremlerin, volkanik 
patlamaların da koruyucusu 
olarak kabul edilir.  

Makaslar, pensler ve bir tepside 
duran memeler onun attiribüleri 
arasındadır. 

Efsaneye göre zengin ve soylu 
bir ailenin kızı olan Agatha 
Tanrı'ya bakirelik yemini 
etmiştir. Agatha inançlı bir 
Hıristiyan olması nedeniyle 
dönemin Roma imparatoru 
Decius'un zulmü altında yaşar 
ve işkence görürken 20 yaşında 
251'de ölür. 

Azize Agatha Catani ve San 
Marino'nun yanı sıra, Türklere 
karşı savaşırken şövalyelere 
görünerek yardım ettiğine 
inanıldığından Malta'nın da 
koruyucu azizesi kabul 
edilmektedir. 

Azize Agatha ikonografik olarak 
sıklıkla eksize edilmiş 
memelerini bir tepside taşırken 
betimlenir (Bernardino Luini’s 
Saint Agatha).  

 

Ressam Sebastiano del Piombo 
onu memeleri büyük bahçe 
makaslarıyla kesilirken 
betimlemiştir. 
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varlığında meme kanseri daha erken dönemde görülmektedir. Bu genlerin toplumda ortalama 

görülme sıklığı %0.5’den azdır. Tüm yaş gruplarındaki meme kanserlerinin %4’ünde, 40 yaş üzerindeki 

meme kanserlerinin ise %25’inde BRCA-1 geni bulunmaktadır. 

Ayrıca Cowden sendromu (10 numaralı kromozomdaki PTEN geninde mutasyon sonucu), Li-Fraumeni 

sendromu (17 numaralı kromozomdaki p53 geninde mutasyon sonucu) ve Peutz-Jeghers sendromu 

da (19 numaralı kromozomdaki STK11 geninde mutasyon sonucu) ailesel geçişli meme kanseri 

sendromları arasındadır.    

AİLE HİKÂYESİ 

Ailesinde meme/over kanseri olanlarda meme kanseri olma riski vardır. Bu risk özellikle birinci derece 

akrabalarında (anne, kız kardeş, kız) meme/over kanseri olanlarda iki kat artar. İki veya daha fazla 

birinci derecede akrabasında meme/over kanseri varsa bu risk çok daha fazla artar. Akrabalarında 

meme/over kanseri oluşumu ne kadar erkense (<50 yaş), o kişide risk o kadar artar. Meme/over 

kanserinin erken yaşlarda ortaya çıkması, bilateral veya multifokal kanserler, tek kişide meme ve 

overde çift primer kanser, birçok nesilde birden fazla etkilenmiş aile bireyinin varlığı genetik 

yatkınlığın en önemli göstergesidir. Ancak meme kanseri olan kadınların %10-15’i ailesinde meme 

kanseri hikâyesi bulunmakla birlikte hepsinde ailesel bir geçişten bahsetmek doğru değildir.    

 

MEME KANSERİ GELİŞİMİNDE ETKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ  
YÜKSEK RİSK ORTA RİSK DÜŞÜK RİSK TARTIŞMALI RİSK YOK 

Germ mutasyonu İleri yaş* 
İlk doğum yaşının 
ileri olması 

Doğum kontrol hapı 
kullanımı 

Tıbbi düşük 

LCIS ADH 
Hiç doğum 
yapmamış olmak 

Sigara Düşük 

DCIS† ALH 
Florid basit kanal 
hiperplazisi 

Beslenme Elektromanyetik 

Pozitif aile 
öyküsüyle birlikte 
ADH 

Pozitif aile öyküsü Erken menarj  Organokloridler  

Radyasyon 
Geçirilmiş meme 
kanseri 

Geç menopoz   

 DCIS# Alkol kullanımı   

 
Artmış meme 
dansitesi 

Hormon tedavisi   

  Şişmanlık§   

  
Fiziksel 
hareketsizlik 

  

  Laktasyon eksikliği   
LCIS: Lobüler Karsinoma in situ; DCIS: Duktal Karsinoma in situ; ADH: Atipik Duktal Hiperplazi; ALH: Atipik Lobüler Hiperplazi; *: >65 yaş; †: 
aynı taraf meme için tanısal biyopsiden sonra başkaca bir tedavi uygulanmamış kadın; #: karşı taraf meme için; §: postmenopozal kadınlar 
için. 
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YAŞ 

Yaş en önemli bağımsız risk faktörüdür. Kadının yaşı ilerledikçe geri kalan 

ömründe meme kanserine yakalanma riski artmaktadır (her 10 yılda 2 kat). 

65 yaşından büyük kadınlarda meme kanseri gelişme riski genç kadınlara 

oranla 6 kat artmıştır.  

DAHA ÖNCE MEME KANSERİ GEÇİRMİŞ OLMAK 

Bir memesinde invaziv kanser gelişmiş kadının diğer memesinde metakron 

kanser gelişme riski belirgin olarak artmaktadır. Bu risk aynı yaştaki diğer 

kadınlara oranla 2–4 kat artmıştır. İlk kanserin erken yaşlarda görülmesi, 

riski daha da artırır.  

TANIMLANMIŞ MEME PATOLOJİLERİ 

Proliferatif hiperplastik lezyonları olan benign meme patolojileri, 

hiperplazisi olmayanlara göre kanser gelişme riskini artırmaktadır. Riski 

artıran lezyonlar arasında atipisiz florid duktal hiperplazi [meme kanseri 

için rölatif risk (RR): 1,5–2,5], atipik duktal veya lobüler hiperplazi (RR: 4–

5), lobüler karsinoma in situ (RR: 6,9–12), duktal karsinoma in situ (RR: 11) 

başta gelmektedir.  

ENDOJEN HORMONAL FAKTÖRLER 

Birçok araştırmada meme kanseri görülme sıklığı ile menarj, menopoz ve 

ilk doğum yaşı arasında ilişki kurulmuştur.  

ERKEN MENARJ. İlk adet yaşı 12’den önce olan kadınlarda, emsallerine 

oranla meme kanseri için RR 1,3 olarak saptanmıştır. Olgu kontrollü 

çalışmalarda menarjın geciktirildiği her yıl meme kanseri riski yılda %20 

azalmaktadır.   

GEÇ MENOPOZ. Menopoz yaşı meme kanseri için diğer bir risk 

faktörüdür. 45 ile 54 yaş arası yaşlarda doğal menopoza giren kadınlara 

karşın 45 yaşından önce menopoza giren kadınlarda RR 0.73’dür. 50 

yaşından önce ooferektomi meme kanseri riskini azaltır ve ooferektomi 

yaşı azaldıkça bu risk daha da azalır. Böylece total menstural hayat süresi 

meme kanseri oluşumunda önemli bir faktördür.  

DOĞUM VE İLK DOĞUM YAŞI. Doğum ve ilk doğum yaşı meme kanseri 

riskini etkileyen diğer bir endojen hormonal faktördür. Hiç doğum 

yapmamış kadınlarda risk diğerlerine göre 1,4 oranında artmıştır. İlk 

doğum yaşı 18 veya 19 olanlara karşın ilk doğum yaşı 30 ve üstünde 

olanların meme kanseri olma riski 2 kat artmaktadır. Erken yaşta ikinci 

doğum meme kanseri gelişme riskinde ek azalma sağlar.  

LAKTASYON VE EMZİRME. Her ne kadar bu konu tartışmalı olsa da 

çalışmalar emzirmenin meme kanseri riskini azalttığı yönünde sonuçlar 

G ÖRÜ LME S IKLIĞ I  

Meme kanseri dünyada 
kadınlar arasında en sık 
görülen ve ölüme neden 
olan kanser tipidir.  

WHO ve IARC’ın  
(International Agency for 
Research on Cancer) ortak 
raporuna göre her yıl 
dünyada 1.000.000 
kadında meme kanseri 
gelişmekte ve 370.000 
kadın ise bu hastalıktan 
ölmektedir.  

Sadece Avrupa’da her yıl 
340.000 yeni meme kanseri 
olgusu gözlenmektedir.  

ABD’de ise yılda 184.000 
yeni meme kanseri 
gözlenmekte olup, akciğer 
kanserinden sonra tüm 
kanser ölümleri arasında 
%18 ile ikinci ölüm nedeni 
olarak bildirilmektedir.  

 

TARAMA 

Dünyada meme kanseri 
görülme sıklığı yıllık 
ortalama %0,5 oranında 
artmaktadır.  

Ancak görülme sıklığındaki 
bu artışa karşın, gelişmiş 
Batı ülkelerinde mortalite 
oranında az da olsa 
gerileme gözlenmektedir.  

Bunun sebebi tarama 
programları sayesinde 
toplumda artan farkındalık 
ve teknolojinin gelişmesi ile 
tedavi yöntem ve 
ilaçlarındaki gelişmedir. 

 

ERKEKTE MEME 
KANS ERİ  

Meme kanseri sadece 
kadınlara özel bir hastalık 
değildir.  

Tüm meme kanserlerinin 
yaklaşık %1’i erkeklerde 
görülmektedir.  

Meme kanseri erkeklerde 
görülen tüm kanser 
çeşitlerinin %0,2’sinden ve 
ölümlerin ise %0.14’ünden 
sorumludur. 
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vermektedir. Laktasyonun meme kanseri riskini düşürmesi kadındaki 

menstrüel siklus sayısını kümülatif olarak azaltmasına bağlamak 

mümkündür.  

İNDÜKLENMİŞ ABORTUS VE DÜŞÜK. Bu konudaki çalışmalarda meme 

kanseri ile bir ilişki bulunamamıştır.   

EKSOJEN HORMONAL FAKTÖRLER 

ORAL KONTRASEPTİFLER. Karşılaştırmalı klinik çalışmalar östrojen ve 

medroksiprogesteron asetat bileşimlerinin meme kanseri gelişme riskini 

artırdığını gösterirken, tek başına östrojen preparatlarının kullanıldığı 

formlarda meme kanseri gelişimi üzerine herhangi bir etkisini 

göstermemiştir. Ancak oral kontraseptiflerin sadece halen kullanmakta 

olan veya yakın zamanda kullanmış kadınlarda meme kanserini artırma 

riski söz konusudur. 5 yıl ve daha uzun bir süredir oral kontraseptif 

kullanmamış kadınların meme kanseri gelişme riski hiç kullanmamış 

kadınlarla eşit olarak saptanmıştır.  

ÖSTROJEN REPLASMAN TEDAVİSİ. Postmenapozal östrojen tedavisi 

ile meme kanseri riski küçük oranlarda artmaktadır. Kısa süreli kullanımı 

güvenli gibi görünmektedir. Uzun süreli ve düşük doz ile ilgili bilgiler 

henüz yetersizdir. Postmenapozal östrojen replasman tedavisinin 

endometrium kanseri riskini artırdığı gösterilmiştir. Ancak bu tedaviye 

progesteron eklendiğinde riskin hiç östrojen kullanmayanlar ile aynı 

olduğu görülmüştür. Meme kanseri ile progesteron ilişkisi vardır ve tek 

başına progesteron meme kanseri gelişme riskini artırabilir. Güncel 

bilgilerimize göre hormon replasman tedavisi kısa süreli olmak üzere 

menopoz semptomları diğer ilaçlarla gerilememiş hastalarda ve 

histerektomize kadınlarda kullanılabilir.  

ŞİŞMANLIK 

Geniş çalışmalar obezitenin postmenopozal kadınlarda meme kanseri 

riskini 2 kat artırdığını göstermektedir. Bu durum postmenopozal 

dönemde yağ dokusunun artmış östrojen üretimi ile açıklanabilir. 

Premenopozal kadınlarda ise BMI’nin artması ile meme kanseri gelişme 

riski arasında ters bir orantı saptanmıştır.  

BESLENME ALIŞKANLIKLARI 

Bazı çalışmalarda yağ alımının artması ile farelerde meme kanseri 

gelişme sıklığı arasında doğrusal bir ilişki bulunmuştur. Ancak karşı 

görüşlerde oldukça fazladır. Meme kanseri sıklığının üst sosyoekonomik 

sınıflarda daha fazla görülmektedir. Ancak olgu kontrollü çalışmalarda 

çelişkili sonuçlar alınmıştır.  

  

AİLES EL MEME 
KANS ERİ 

S ENDROMLARI 

Ailesel meme kanserleri tüm 
meme kanseri olgularının 
yaklaşık %5-10’unu 
oluşturmaktadır. %90–95 
olgu ise sporadik olarak 
gözlenir. Ailesel meme 
kanserlerinin yaklaşık 
%80’ininde BRCA1 veya 
BRCA2 mutasyonu mevcuttur. 
Geri kalan %20’si ise çeşitli 
gen mutasyonları ile 
ilişkilidir.   

Meme – Over Sendromu: 

BRCA1; meme-over  

BRCA2; meme (erkek ve 
kadın) 

Li-Fraumeni Sendromu:  

P53; meme, sarkom, lösemi, 
beyin ve adrenal kanserleri 

Cowden Hastalığı:  

PTEN; meme ve tiroid 
kanserleri, GIS ve derinin 
multipl hamartomları 

Ataksi-Telenjektazi:  

ATM; lösemi, lenfoma, meme 
kanseri 

Peutz-Jeghers Sendromu:  

STK1/LKB1; dudakta 
melanositik maküller, GIS’in 
hamartomatöz polipleri, 
meme kanseri, 
gastrointestinal kanserler 

B RCA GENLERİ  

BRCA1 mutasyonu 
taşıyıcılarında tüm hayatı 
boyunca meme kanseri 
görülme riski %60–85 iken, 
over kanseri görülme riski 
%10–40 arasındadır.  

BRCA1’in kadınlarda riski 
artırma oranı daha fazla iken, 
erkeklerde BRCA2 mutasyonu 
meme kanseri görülme riskini 
artırmaktadır.  

BRCA2 geni ailevi olgularda 
meme kanserinin ortaya 
çıkışında ve bilateral 
olmasında rol almaktadır.  

BRCA2 geninin BRCA1 
geninden farklı olarak artmış 
over kanseri sıklığı ile bir 
ilişkisi yoktur. 
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ALKOL 

Yapılan çalışmalarda günde 12 gr ve altında alkol alımının meme kanseri gelişimi ile herhangi bir 

ilişkisi bulunamamışken, 15 gr ve üzeri alkol alımlarında risk içmeyenlere göre %50 daha fazla 

olmaktadır.  

SİGARA 

Aktif sigara içenlerde meme kanseri görülme sıklığında artış görülmemiştir. Buna karşılık pasif sigara 

dumanına maruz kalanlarda meme kanserinin arttığını iddia eden farklı çalışmalar vardır. Ancak tüm 

bu konular oldukça tartışmalıdır.  

ÇEVRESEL FAKTÖRLER 

ELEKTRO-MEKANİK ALANLAR. Elektromekanik alanların etkisi çevrebilimle ilgili ve epidemiyolojik 

çalışmalarda dikkate alınmaktadır. Meslek olarak maruz kalmanın meme kanseri riskini artırdığı 

belirtilmiştir.  

İYONİZE RADYASYON. Epidemiyolojik çalışmalar nükleer savaş veya tanı ve tedavi nedeniyle iyonize 

radyasyona maruz kalan kadınlarda meme kanseri riskinin arttığını bildirmiştir. 

PATOLOJİ 

Meme kanseri olgularında tümörün patolog tarafından değerlendirilen çeşitli özellikleri prognoz ve 

tedaviyi belirlemede büyük önem taşır. Bu konuda en önemli verilerden biri tümörün histopatolojik 

türüdür. Bu amaçla yapılmış sınıflandırmalar arasında en yaygın olarak kullanılan WHO’nun Meme 

Tümörleri Sınıflandırması’nın Azzopardi tarafından yeniden düzenlenen şeklidir.  

MEME TÜMÖRLERİNİN HİSTOPATOLOJİK SINIFLANDIRMASI 

EPİTELYAL TÜMÖRLER 

Benign 
İntraduktal Papillom; Meme başı adenomu; 
Adenom 

Malign 

Noninvaziv; Duktal Karsinoma İn Situ; Lobüler 
Karsinoma İn Situ 
İnvaziv; İnvaziv duktal karsinom; İntraduktal 
kompanenti baskın invaziv duktal karsinom; 
İnvaziv lobüler karsinom; Müsinöz karsinom; 
Medüller karsinom; Papiller karsinom; Tubuler 
karsinom; Adenoid kistik karsinom; Sekretuvar 
(Juvenil) karsinom; Apokrin karsinom; 
Metaplastik karsinom; diğerleri  

Memenin paget karsinomu 

MİKST BAĞ DOKU VE EPİTELYAL TÜMÖRLER 
Fibroadenom; Filloides tümör (Sistosarkoma filloides); 
Karsinosarkom 

ÇEŞİTLİ TÜMÖRLER 
Yumuşak doku tümörleri; Deri tümörleri; Hematopoetik ve lenfoid 
dokuların tümörleri 

SINIFLANDIRILAMAYAN TÜMÖRLER  

MEME DİSPLAZİSİ / FİBROKİSTİK HASTALIK  

TÜMÖRE BENZER LEZYONLAR Duktal ektazi; İnflamatuvar psödotümör; Hamartom; Jinekomasti;  
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NON-İNVAZİV KARSİNOMLAR 

İNTRADUKTAL KARSİNOM (DUKTAL KARSİNOMA IN SITU - DKIS) 

Mamografik tarama programlarının yaygın olarak kullanılması sonucu DKIS saptanma oranları 

<%5’den %15-20’lere ulaşmıştır. Aynı şekilde eskiden meme başından kanlı akıntı ve palpe edilebilen 

kitle şeklinde saptanırken, günümüzde %85’den fazlası sadece mamografide mikrokalsifikasyon 

olarak saptanabilmektedir. DKIS deyimi heterojen bir lezyon grubunu içermektedir. Ortak özellikleri 

malign karakterdeki hücrelerin özellikle duktuslar olmak üzere membranlarla çevrili boşluklar 

içerisinde sınırlı kalan proliferasyonudur. Malign epitelyal hücreler memenin parankimal yapıları 

arasında bulunmakta olup bazal membrana sınırlı kalmış ve mikroskobik stromal invazyon yokluğu ile 

invaziv formlardan ayrılmaktadır.  

Histolojik tipleri arasında komedokarsinom (daha büyük boyutlu; klinik ve mamografik olarak daha 

kolay saptanır; malignite potansiyeli daha fazla; meme koruyucu cerrahi sonrası nüks daha fazla), 

solid tip, kribriform ve mikropapiller (sıklıkla birlikte görülür; nekroz ve atipi durumunda daha agresif), 

papiller tip bulunmaktadır. Bazı fokal alanlarda tümör hücrelerinin stromaya 1 mm’den daha az 

invaze olması durumunda mikroinvazyon ile giden DKIS’dan bahsedilebilir. Bu tip sıklıkla 

komedokarsinom ile birlikte görülür ve prognozu DKIS ile aynıdır.  

DKIS tedavisinde basit mastektomi ile hastaların %97’sinde yaşam kurtarılır ve %3 gibi düşük bir lokal 

yineleme riski ile izlenir. Ancak boyutu 25 mm’den küçük, nonkomedo, sınırları en az 1 cm’ye kadar 

negatif, tanısı mamografik olarak konmuş yani asemptomatik olgularda, şüpheli alanın tümüyle 

çıkarılmış olduğu peroperatuvar ve postoperatif mamografilerle kanıtlandığı durumlarda eksizyon + 

radyoterapi ile alınacak sonuç mastektomiye yakındır. Ancak bu cerrahi girişimin planlı yapılmış 

olması, yani şüpheli alanın düzgün bir şekilde, tek parça halinde çıkarılmış olması gerekir.  

Çeşitli araştırmalar sonucu ortaya konmuş Van Nuys Prognostik İndeksi ve skorlama sonucu elde 

edilen değere göre uygun tedavi yöntemleri belirlenmiştir. 

 
USC/VAN NUYS PROGNOSTİK İNDEKSİ VE UYGUN TEDAVİ PROTOKOLÜ 

USC/VAN NUYS 
SKOR 

1 2 3 

Boyut (mm) ≤ 15 16 – 40 ≥ 41 
Sınır (mm) ≥ 10 1 – 9  < 1 
Grade Grade I-II Grade I-II + Nekroz Grade III 
Yaş (yıl) >60 60-40 <40 
 
En iyi prognoz      : 4 (1+1+1+1) 
En kötü prognoz : 12 (3+3+3+3) 
Skor 4-6                : Sadece eksizyon 
Skor 7-9                : Eksizyon + radyoterapi veya eğer temiz cerrahi sınır 10 mm’nin altındaysa ve kozmetik olarak kabul edilebilir 
sonuç verecekse re-eksizyon 
Skor 10-12            : Radyoterapiye rağmen yüksek nüks riski nedeniyle rekonstrüksiyonla birlikte mastektomi veya teknik olarak 
mümkünse re-eksizyon 
 
Presented at the Fourth Annual Meeting of the American Society of Breast Surgeons, Atlanta, Georgia, April 30–May 4, 2003 
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DKIS’lerde aksiller diseksiyon, metastaz ihtimali %2 olduğundan 

gereksizdir. Ancak sentinel lenf nodu diseksiyonu yapılarak gerektiğinde 

aksiller diseksiyon uygulanması daha uygun bir yaklaşım olarak 

değerlendirilmektedir. 

LOBÜLER KARSİNOMA İN SİTU (LOBÜLER NEOPLAZİ) 

Genellikle premenopozal kadınlarda görülür. Yaklaşık %30–40 oranında 

bilateral, %70 oranında da multisentriktir. Lezyon genellikle subareolar ve 

periareolar yerleşimlidir. Fibroadenom zemininde en sık görülen 

malignitedir. Sadece biyopsi ile tedavi edilen olgularda 15–20 yıl 

içerisinde yaklaşık %20–30 oranında karsinom gelişir. Gelişen karsinomlar 

duktal veya lobüler olabilir. İnvaziv karsinomlarının yarıya yakınının karşı 

memede gelişmesi LKIS’nun prekürsör bir lezyondan çok meme 

karsinomu riskinin bir göstergesi olduğu şeklinde yorumlanmıştır. 

Tüm veriler bir arada değerlendirildiğinde LKIS’nin malign olmadığı, daha 

çok meme kanseri için bir risk faktörü olduğu kabul edilir. Ancak kuvvetli 

bir tümör belirteci kabul edilmesi gerektiğini öne süren çalışmalar da 

vardır. Yüksek çok odaklılık ve iki taraflılık oranı, birlikte invaziv kanser 

bulunma riski ve ileride invaziv kanser gelişme riskine karşı önerilen ve 

1970’lere kadar rutin uygulama alanı bulan bilateral mastektomi 

günümüzde terk edilmiştir. Ayrıca mastektomi ile elde edilen mortalitenin 

sadece izleme göre daha düşük olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenlerle 

güncel tedavi yaklaşımı olarak yıllık fizik muayene ve mamografik izleme 

ile yetinilir. Birinci derece akrabalarında meme kanseri bulunanlar ve 

genç kadınlarda hastanın bu büyük risk ile yaşamayı istememesi 

durumunda bilateral mastektomi ve aynı seansta rekonstrüksiyon 

gündeme getirilebilir. Aksiller diseksiyon gereksizdir. Radyoterapi ve 

kemoterapinin tedavide yeri olmayıp, tamoksifenin koruyuculuğu kabul 

edilmiştir.  

  

ERKEN EVRE MEME 
KANS ERİ  

TNM sınıflandırmasına göre 
invaziv meme kanserlerinin 
erken evresini Evre I ve Evre 
II oluşturmaktadır.  

Tarama programlarındaki 
artış ve tanı amaçlı yapılan 
mamografi tekniklerindeki 
gelişmelere bağlı olarak 
erken evre meme kanseri 
sıklığında artış 
kaydedilmiştir.  

Bu grup tüm meme 
kanserlerinin %75-80’ini 
oluşturmaktadır.  

Uygun bir tedavi ile 5 yıllık 
yaşam oranları %75’in 
üzerindedir.   

LOKAL İLERİ MEME 
KANS ERİ  

Başlangıçta uzak metastazı 
olmayan ve bölgesel lenf nodu 
tutulumu olsun olmasın 
büyük tümörü olan hastalar 
LİMK olarak 
değerlendirilirler.  

LİMK bulgular: 

Deride; ülserasyon, dermal 
infiltrasyon, tümör üzerinde 
eritem, yaygın eritem, satellit 
nodüller, portakal kabuğu 
görünümü. 

Göğüs duvarında; kostalara, 
serratus anterior veya 
interkostal kaslara tümör 
infiltrasyonu. 

Aksillada; birbirlerine 
(konglemere) ya da çevre 
dokulara infiltre lenf nodları.  

Bu hastalarda preoperatif 
kemoterapi uygulaması, 
tümörün evresini küçülterek 
operabl hale getirmesi, bazı 
olgularda MKC yapılması gibi 
tartışılmaz yararlara sahiptir.  

LOKAL İLERİ MEME 
KANS ERİNDE S ANDVİÇ 

TEDAVİ  

Multimodaliter tedavi 
rejimlerinde genellikle kabul 
gören ve uygulanan sıra; 
kemoterapi + cerrahi + 
kemoterapi + radyoterapi ± 
hormonoterapi şeklindedir.  

İlk tercih edilen kemoterapiye 
yeterli cevabın alınamadığı 
durumlarda ikinci kemoterapi 
rejimi uygulanabilir.  

Multimodaliter tedavi ile 5 
yıllık yaşam süresi %50’nin 
üzerindedir. 
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ERKEN EVRE MEME 

KANSERİ   

Farklı prognostik özellikleri nedeniyle meme kanseri erken, lokal ileri ve 

metastatik olmak üzere üç büyük gruba ayrılır. Meme kanserli olguların 

yaklaşık üçte ikisi erken evre, üçte bire yakını lokal ileri evre ve çok az bir 

kısmı da metastatik olarak karşımıza çıkar.  

 EVRE 0 Tis N0 M0 

ERKEN EVRE 

EVRE I T1 N0 M0 

EVRE IIA 
T0 N1 M0 
T1 N1 M0 
T2 N0 M0 

LOKAL İLERİ EVRE 

EVRE IIB 
T2 N1 M0 
T3 N0 M0 

EVRE IIIA 

T0 N2 M0 
T1 N2 M0 
T2 N2 M0 

T3 N1 M0 

T3 N2 M0 

EVRE IIIB T4 N (herhangi) M0 

EVRE IIIC T (herhangi) N3 M0 

METASTATİK EVRE IV T (herhangi) N (herhangi) M1 

 

HİSTOLOJİK TİPLER 

İNVAZİV DUKTAL KARSİNOM 

İDK’lar memenin en sık görülen (%70–80), ancak invaziv karsinomların 

diğer hiçbir kategorisine, yani özel tipler denen diğer histolojik tiplerine 

uymayan malign tümörüdür. Bu nedenle özellik göstermeyen (NST: no 

special type; NOS not otherwise specified) invaziv duktal karsinom veya 

klasik invaziv duktal karsinom gibi adlarla anılır. Tipik olgularda tümör 

düzensiz sınırlı, kesit yüzeyi sert, pürtüklü nitelikte olup çevre stromaya 

doğru ince uzantılar oluştururlar. Mikroskobik olarak sıklıkla lenfatik ve 

perinöral invazyon mevcuttur. En sık kullanılan histolojik grade’leme 

Bloom ile Richardson tarafından yapılarak Elston ile Ellis tarafından 

modifiye edilen ve tübül formasyonu + nükleer pleomorfizim + mitotik 

aktivitenin değerlendirildiği yöntemdir. İntraduktal kompanenti baskın 

(yaygın intraduktal kompanent içeren; diffuse intraductal companent) 

invaziv duktal karsinom tanımı ise % 25 veya daha fazlasında ve invaziv 

kompanentin dışında intraduktal karsinom kompanenti içeren tümörleri 

İNFLAMATU VAR MEME 
KANS ERİ  

Memede ödem, hiperemi, 
hassasiyet ile karakterize 
inflamatuvar tümörler meme 
kanserinin nadir ancak 
agresif bir formudur.  

Klinik tanı meme derisinin 
1/3 veya daha fazlasında 
eritem ya da dermal ödem 
(portakal kabuğu)ve eriteme 
palpe edilen bir sınır 
olmasıyla konur. Tümörün 
dermal lenfatiklere yaygın 
invazyonu bu görünüme 
neden olur.  

Ancak dermal invazyon 
olmadan da inflamatuvar 
karsinom görünümü olabilir, 
ayrıca aksine dermal lenfatik 
invazyonlarına rağmen bu 
görünüm oluşmayabilir. 

Antibiyoterapi ile gerilemeyen 
eritamatöz ve ağrılı bir mastit 
tipinde İMK akılda tutulmalı 
ve gecikmeden cilt altını da 
içeren cilt biyopsisi 
alınmalıdır. 

Primer IMK tümörü, memede 
özel olarak belirgin bir kitle 
olmasa da TNM sisteminde 
tanım gereği T4d olarak 
sınıflandırılır.  

IMK’da multimodal sandviç 
tedavisi uygulanır. 
Neoadjuvan kemoterapiyi 
takiben yanıt alınan 
vakalarda cerrahiyi 
radyoterapi takip eder.  
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belirtmektedir. Bu tür tümörlerde, multisentrisite ve geniş eksizyon 

sınırlarının dışında tümör var olma olasılığı çok olup, meme koruyucu 

cerrahi sonrası lokal yineleme ve tedavide başarısızlık oranının yüksek 

olduğu belirtilmiştir.  

İNVAZİV LOBÜLER KARSİNOM 

Görülme sıklığı çeşitli serilerde %1–20 arasında belirtilmekle birlikte 

ortalama %5–10 arasındadır. Genellikle invaziv duktal karsinoma göre 

çevre doku sınırları daha düzensiz tümörlerdir. Boyutları çok 

değişkendir. Bazen gözle görülür bir kitle oluşturmaz ve makroskopik 

tanı konulamaz. Multifokalite, multisentrisite ve bilateralite sıklığı 

invaziv duktal karsinoma göre daha yüksektir. Mikroskobik özelliklerine 

göre klasik invaziv lobüler karsinoma dışında solid, alveolar, pleomorfik, 

tübülolobuler, taşlı yüzük hücreli ve mikst tipleri de vardır.  

KLİNİK 

Meme kanserli kadınların %70’inde ilk bulgu memede genellikle ağrısız, 

sert ve hareketsiz bir kitlenin varlığıdır. Genelde etrafındaki meme 

dokusu ile beraber hareket eder ve bu özelliğiyle fibroadenomdan ayırt 

edilir. Kitlenin sınırları çoğu kez iyi tayin edilemez. Üzeri düzensiz bir 

yüzeye sahiptir. Bazen kitle memede asimetri yaratabilir ya da gözle 

fark edilecek boyuta ulaşabilir; bu durum kolları yukarı kaldırma ya da 

öne eğilme ile daha belirginleşebilir.  

Meme içerisinde büyüyen tümör Cooper bağlarını infiltre ettiğinden bu 

bağların kısalmasına neden olabilir. Bu durum ise deriyi tümöre doğru 

çekerek derinin retraksiyonuna neden olur.  

Meme asinuslerini saran lenf damarlarına giren tümör hücreleri 

memenin yüzeyel ve derin pleksuslarına taşınarak bir yandan bölgesel 

lenf bezlerine giderken özellikle subareolar pleksustan çıkan dallarla 

meme derisi lenfatiklerine taşınır. Lenf akımında yavaşlama ile deri ve 

deri altı dokusunda ödeme neden olur. Deri kalınlaşır, kıl follikülleri 

içeri doğru çekilmiş gibi kalır ve bu durum deriye portakal kabuğu (peau 

d’orange) görünümü kazandırır. Peau d’orange ileri evre meme kanseri 

belirtisidir. Lenfatiklerin tıkanıklığının devamı ile deride eritem olur, 

zamanla beslenmesi daha da bozularak ülserasyonlar başlar. 

Lenfatiklere yerleşen tümör hücrelerinin çoğalmaya devam etmesi ile 

satellit nodüller gelişir.  

Derin planda olan tümörler bazen arkaya doğru büyürken önce 

pektoral kasın fasyasını, sonra da pektoral kası ve toraks duvarını tutar. 

Bu durumda hasta rahat pozisyonda bile muayene edilirken meme 

hareket ettirilemez.  

PAG ET HAS TALIĞ I  

Histolojik olarak 
epidermisteki keratinositler 
arasına yayılan neoplastik 
hücrelerin varlığıyla 
tanımlanan meme başı ve 
areola cildinin egzematöz bir 
hastalığıdır. 

Paget hastalığı meme 
kanserlerinin %1-3’ünü 
oluşturur ve olguların 
yaklaşık %90’ında buna eşlik 
eden in situ veya invaziv 
karsinomla birliktedir.  

Meme başında kısmen krutlu, 
ekzamatoid lezyon şeklinde 
görülür. Daha sonra areolayı 
tutabilir, ancak seyrek olarak 
birkaç cm’yi geçebilir. Şüpheli 
olgularda kesin tanı meme 
başı ve areoladan tam kat 
deri biyopsisi ile konur.  

Tedavi ve prognoz zemindeki 
tümörün invaziv olup 
olmadığına, boyutuna ve lenf 
nodlarının durumuna 
bağlıdır. Geleneksel tedavi 
modifiye radikal mastektomi 
olmasına karşın basit 
mastektomi ve meme 
koruyucu cerrahi seçenekleri 
ile ilgili çalışmalar 
sürmektedir. 

 

MEME  KANS ERİ 
HİS TOLOJİK TİPLERİN  

G ÖRÜ LME S IKLIĞ I  

Duktal  : %80 
Lobüler/Duktal : %6-8 
Medüller  : %6 
Kolloid (Müsinöz) : %2-4 
Diğer nadir tipler : %2 
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Memenin santral kadranında yer alan bir tümör bazen meme başını içeri doğru çekerek meme başını 

retraksiyona uğratır. Genelde çift taraflı olan retraksiyonlar yapısal olurlar. Ancak tek taraflı 

retraksiyon durumunda kronik enfeksiyonlar ve enflamasyonların da olabileceği akılda tutulmalıdır.   

Kanser nedeni ile oluşan kitlelerin büyük çoğunluğu (%45) üst dış kadranlarda yer alırlar. Bunu %25 ile 

santral bölge izler. Üst iç kadranda %15, alt dış kadranda %10 ve alt iç kadranda %5 sıklıkla görülür. 

Bu dağılım meme kadranlarının içerdiği meme dokusu ile paralellik gösterir. Meme dokusunun koltuk 

altı (Spence’s tale) uzantısında da kanser gelişme ihtimali olduğundan bu bölge de muayenelerde 

dikkatle kontrol edilmelidir.  

Meme kanserli kadınların yaklaşık %10’unda ilk belirti meme başı akıntısı olabilir. Spontan akıntıların 

%90’ına yakınının altında benign bir olay yatsa da akıntının nedenini ortaya çıkarak araştırma ve 

incelemelerin yapılması gerekir. Spontan meme başı akıntı sebepleri arasında puberte, gebeliğin son 

trimesteri, laktasyon başlangıcı, uzun süre oral kontraseptif kullanımı ve klimakteryum sayılabilir. 

Malign nedenlerle oluşan meme başı akıntısı hemen her zaman tek taraflı, tek bir porustan ve 

spontandır. Areolaya bası yapıldığında her zaman aynı tek porustan gelir. Seröz, seröz-kanlı veya kanlı 

olabilir. Bazen bir kitle akıntıya eşlik eder.  

Hastaların %2’sinde kanser kendini önce meme başı, daha sonraları areolayı da içine alabilen 

egzamatiform bir lezyon veya erozyon, ileri dönemde ise ülserasyon ile ortaya koyabilir.  

Hastaların %2-4’ünde kanser enflamasyon, enfeksiyon bulguları ile ortaya çıkar. Peau d’orange 

görünümü mevcuttur. Lokal ısı, hassasiyet ve ağrı vardır.  Meme bütünü ile büyümüş ve sertleşmiştir. 

İçinde herhangi bir kitle palpe edilemez. Bu görünümü dolayısıyla inflamatuvar meme kanserli 

hastaların önemli bir kısmı uzun süreler antibiyotik tedavisi görür. 1–2 haftalık antibiyoterapiye cevap 

vermeyen olgularda biyopsiye başvurulmalıdır.  

Meme polikliniklerine başvuran hastaların yaklaşık %50’sinde şikâyet memede ağrıdır. Ancak meme 

kanserli hastaların büyük çoğunluğunda özellikle de ilk dönemlerde ağrı olmaz. Klinik bulgu vermeyen 

ve yalnızca ağrı şikâyeti ile başlayan meme kanseri seyrektir.  

Meme muayenesi kesinlikle aksiller, intraklavikuler ve supraklaviküler bölgelerin de kontrolü ile 

bitirilmelidir. Aksillada sert, 5 mm’den büyük lenf bezlerinde metastaz düşünülmelidir.  
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GÖRÜNTÜLEME 

Memenin görüntüleme yöntemleri arasında mamografi, galaktografi, 

ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme, dijital mamografi, 

bilgisayar yardımlı tanı ve radyonüklid görüntüleme sayılabilir.  

MAMOGRAFİ  

Meme hastalıklarının görüntülenmesinde en önde gelen yöntemdir. 

Sensitivitesi %85–90 arasında bildirilmektedir. Meme parankiminin 

yoğun olması nedeniyle 40 yaş altında çok gerekli değilse kullanılmaz. 

Yoğun meme dokusu hem tümörü gizleyebilir, hem de mamografinin 

değerlendirilmesini güçleştirir. Menopozdaki kadınlarda ise meme 

parankimi büyük oranda yağ dokusu ile yer değiştirdiğinden 

mamografinin tümörü saptamadaki duyarlılığı daha fazladır.  

Günümüzde mamografinin asıl rolü tarama amacıyla kullanılmasıdır. 

Bunun yanında, semptomatik olgularda tanı amaçlı, tanı konmuş 

hastalarda tedavi planlanması için ve tedavi sonrasında takipte kullanılan 

ana görüntüleme yöntemidir.  

Mamografinin tanısal amaçlı kullanılma endikasyonları arasında kitle dışı 

semptomu olanlarda palpabl olmayan lezyonların saptanması, palpabl 

kitlesi olanlarda ultrasonografi ile birlikte kitlenin değerlendirilmesi ve 

palpabl kitlesi olup İİAB veya açık cerrahi biyopsi ile malign olduğu 

kesinleşen olgularda tedavinin planlanması bulunmaktadır. 

BIRADS. Mamografi ile saptanan lezyonların yorumunda standart bir 

yöntemin kullanılması hastanın yönlendirilmesini kolaylaştırmaktadır. 

Ayrıca radyologların kendi aralarında ve klinisyenlerle radyologlar 

arasında ortak bir dilin olması iletişimi kolaylaştırmaktadır. Bu amaca 

yönelik olarak American College of Radiology tarafından Breast Imaging 

Radiology Reporting and Data System (BIRADS) olarak adlandırılan ve 

mamografi yorumlamasında standart bir terminoloji geliştirilmiştir. Bu 

sistemde mamografide saptanan lezyonlar yorumlanırken 7 grupta 

sınıflandırılır.  

ULTRASONOGRAFİ 

Bugünkü gelişmiş ultrasonografi sistemleri eğer uygun şekilde kullanılırsa 

mamografik tanıya önemli katkıda bulunmakta ve eksizyonel biyopsi 

oranını azaltmaktadır. Ultrasonografinin meme patolojilerindeki 

endikasyonları arasında; kitlelerdeki solid-kistik ayırımı, yoğun 

memelerde mamografide saptanamayan palpabl kitleler, genç 

kadınlardaki palpabl kitlelerin değerlendirilmesi, lokalizasyonu nedeniyle 

MAMOG RAFİ İÇİN 
B IRADS  

TERMİNOLOJİS İ  

0 – Yetersiz Mamografi  

Ultrasonografi vb. ek 
görüntüleme yöntemlerine 
ihtiyaç var 

1 – Negatif 

Yorumlayacak herhangi bir 
patoloji yok 

2 – Benign Bulgular 

Kalsifiye fibroadenom vb. 
benign olduğu mamografide 
kesin olarak söylenebilecek 
bulgular   

3 – Olası Benign 

Çok yüksek ihtimalle benign 
olan ancak lezyonun 
stabilitesini kanıtlamak için 
kısa dönem takip önerilir 

4 – Şüpheli  

Kanserin karakteristik 
belirtileri olmamakla beraber 
malignite olasılığı bulunan ve 
biyopsinin mutlak göz önünde 
bulundurulması gereken 
lezyon 

5 – Yüksek İhtimalle Malign 

Tipik olarak malignite 
kriterlerini taşıyan lezyon, 
tanıyı biyopsi ile mutlak 
kesinleştirmek gerekir 

6 – Malign  

Patolojik değerlendirme ile 
malign tanısı alarak gelmiş 
lezyon 

DAHA İLERİ 
ARAŞ TIRMAYI 
G EREKTİREN 

MAMOG RAFİK 
ÖZ ELLİKLER  

Klinik muayenede 
saptanmamış radyolojik 
kitleler, 

Mikrokalsifikasyonlar, 

Satellit nodüller, 

Meme parankimindeki yapısal 
düzensizlikler, 

Daha önceki mamografilerde 
görünmeyen, yeni oluşmuş 
değişiklikler. 
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mamografide değerlendirilemeyen kitleler, apse değerlendirilmesi, lenf nodlarının değerlendirilmesi 

ve girişimsel radyolojide rehberlik sayılabilir.  

MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRI) 

MRI morfolojik bulgular ile fonksiyonel bilgileri kombine ederek invaziv meme kanserinin 

saptanmasında kullanılan en hassas görüntüleme yöntemidir. Mamografik ve klinik olarak tanı 

konulamayan, erken evre meme kanserinin saptanmasında ve meme kanseri taramasında 

kullanılmakla birlikte benign ve malign lezyonları ayırmada özgüllüğü ve pozitif öngörü değeri 

düşüktür. MRI incelemede malign lezyonların kontrast tutulumları vaskülarite, kapiller permiabilite 

artışına ve normal meme dokusuna oranla daha geniş ekstrasellüler alana sahip olmaları ile 

açıklanmaktadır. Endikasyonları arasında; silikon protez rüptürünün değerlendirilmesi, silikon protez 

ve meme kanseri şüphesi, meme tümörü nedeniyle koruyucu cerrahi uygulanan olgularda nüks 

tümör-skar dokusu ayırımı, meme kanserinde evreleme, aksiller lenf nodu pozitif olan ancak klinik ve 

radyolojik olarak tanı konulamayan primer meme kanserinin saptanması sayılabilir.  

GALAKTOGRAFİ 

Galaktografi meme başından gelen patolojik akıntıları değerlendirmek amacıyla, laktiferöz kanalların 

kontrast madde ile değerlendirilmesi esasına dayanır. Patolojik akıntılar arasında tek veya birden 

fazla kanaldan, genellikle unilateral, spontan, seröz-bulanık-kahverengimsi/yeşil renkli; kanlı; belirgin 

sitolojik bulguları olan tarzdakiler sayılabilir. Galaktore veya bilateral/kansız, sitolojik anomaliler 

olmayan akıntılarda galaktore kontrendikedir. Patolojik akıntı kronik enflamasyon, papilloma, 

papillomatozis veya nadiren de intraduktal-invaziv karsinom nedeniyle olabilir. Bulgular arasında 

normal duktal sistem, kanal ektazisi, kanalın dolma defekti veya devamlılığının bozulması sayılabilir.  

DİĞER YÖNTEMLER 

Diğer yöntemler arasında pozitron emisyon tomografi (PET) ve sestamibi sintimamografi 

kullanılmaktadır.     

BİYOPSİ 

Cerrah hastanın anamnezini aldıktan ve fizik muayenesini yaptıktan sonra, tanıyı doğrulayacak tüm 

uygun radyolojik tetkikleri yaptırmalıdır. Bu aşamada kitlenin palpabl veya nonpalpable olmasına 

göre uygulanacak biyopsinin şekline karar verilmelidir. Memede oluşan lezyonların, özellikle de 

meme kanserinin kesin tanısı ancak biyopsi ile konur. Şüpheli radyolojik bulgular, şüpheli fizik 

muayene bulguları, uygun tedaviye rağmen 15 gün içinde iyileşmeyen meme başı ve areoladaki 

egzamatiform lezyon, erozyon ve ülserasyonlar, palpabl aksiller lenf nodlarının varlığı, geçirilmiş 

meme kanseri, ailesel meme kanseri hikâyesi gibi durumlar biyopsi yapmak için güçlü sebepleri 

oluştururlar.  

Kullanılabilecek biyopsi yöntemleri arasında ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB), kesici iğne biyopsisi 

(tru-cut; core), insizyonel biyopsi, eksizyonel biyopsi ve ABBI (advanced breast biopsy instruments) 

gibi yöntemler bulunmaktadır.  
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İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ 

İİAB ince bir iğne ve boş bir enjektör aracılığı ile kitleden hücre alınması prensibine dayanır. İİAB için 

22–25 numara bir enjektör iğnesi, 10 cc’lik enjektör, lam ve %95’lik alkol gereklidir. İİAB’de hücre 

alındığından materyal sitolojik yöntemlerle incelenir ve sitolojik tanı konur. Kolay, ucuz, her ortamda 

ve her zaman uygulanabilen bir tekniktir. Herhangi bir komplikasyona yol açmaz. Meme içerisinde 

farklı yerlerde birden fazla lezyon varsa hepsine aynı seansta uygulanabilir. İİAB’de iğne yoluyla tümör 

hücrelerinin memeye veya deriye ekilme olasılığı 1/20.000 olarak tahmin edilmektedir. En önemli 

sakıncası yanlış negatiflik ihtimalinin varlığıdır.  

KESİCİ İĞNE BİYOPSİSİ (CORE; TRU-CUT) 

Kesici özellik taşıyan bir iğne ile kitlenin içerisinden doku parçası 

alınmasıdır. Bu işlem için farklı tipte iğneler geliştirilmiştir. İğnenin 

kalınlığı arttıkça alınan doku daha iyi sonuç verir. Ancak bu durum da 

kanama ve hematom riskini artırır. Ayrıca toraksa dik olarak yapılan 

atışlarda pnömotoraks riski de mevcuttur. Bu yöntemle doku parçası 

alındığından histolojik yöntemlerle tanı konur.  

İNSİZYONEL BİYOPSİ 

Memedeki kitlenin tanı koymak amacıyla sadece bir kısmını çıkartmak 

işlemdir. Klinik olarak tümör düşünülüp neoadjuvan tedavi planlanan 

hastalarda hem tanıyı kesinleştirmek, hem de reseptör durumu ile 

prognozu etkileyen diğer parametreleri saptamak için gerektiği kadar 

doku almak imkânı vardır. İnflamatuvar kanser düşünülen durumlarda 

deriyi de içine alarak yapılacak insizyonel biyopsi başvurulacak tek 

yöntemdir.  

EKSİZYONEL BİYOPSİ 

Meme içerisindeki lezyonun tümünün çıkarılması prensibine 

dayanmaktadır. Bu yöntem benign lezyonlarda tedaviyi de 

beraberinde getirirken tümör düşünülüp meme koruyucu ameliyat 

planlanan hastalarda meme için yapılacak işlemin bitirilmiş olmasını 

sağlar. Tümör düşünülen ve meme koruyucu cerrahi planlanan 

hastaların eksizyonel biyopsilerinde lezyon, etrafındaki makroskopik 

olarak normal görünen 1 cm’lik meme dokusu ile birlikte çıkarılmalıdır 

ve kenarları işaretlenmelidir.   

STEREOTAKTİK BİYOPSİ 

Stereotaktik cihazlar lezyonun meme içerisindeki horizontal, vertikal 

ve derinliğini saptayarak, lezyonu lokalize etmeye yönelik geliştirilmiş 

cihazlardır. Tüpe eşit açılar verilerek elde edilen görüntülerle lezyonun 

derinliği belirlenir ve stereotaktik ünitelerde lezyon koordinatları 

hesaplanarak cerrahın lezyonu konulan tel kılavuzluğunda çıkarmasına 

yardımcı olunur. 

MODERN MEME 
CERRAHİS İNİN 

AŞ AMALARI  

 

“Halstedian Theory”  

Meme kanseri lokal bir 
hastalıktır ve lenfatikler 
yoluyla aksillaya yayılır. Bu 
nedenle tedavi için tüm meme 
dokusu üzerindeki deriyi de 
içine alacak şekilde, altındaki 
pektoralis majör ve minör 
kası ile aksilla boşluğundaki 
tüm dokular tek parça 
halinde radikal bir şekilde 
çıkarılmalıdır. 

Dr. William S. Halsted (1852-
1923) 

 

“Fisherian Age” 

Meme Kanseri sistemik bir 
hastalıktır. Erken evre 
olgularda Modifiye Radikal 
Mastektomi ile Meme 
Koruyucu Tedavi arasında 
sağkalım ve lokal kontrol 
açısından bir fark yoktur 

Dr. Bernard Fisher  

(1918 - ) 

 

“Minimalism”  

Hastanın tolere edebileceği en 
geniş tedavi yerine etkili 
olabilecek minimal tedavi 
tercih edilmelidir. 

Dr. Umberto Veronesi  

(1925 - ) 
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ROLL (RADIO-GUIDED OCCULT LESION LOCALIZATION) 

Yöntem hedef lezyona görüntüleme eşliğinde nitelikleri belirli/kontrollü 

radyoaktif bir materyalin enjeksiyonu ve bir gamma-prob yardımı ile bu 

lezyonun eksizyonu esasına dayanmaktadır. Bu teknikle iğne-tel 

yönteminden farklı olarak belirgin bir uygulama kolaylığı vardır. 

ERKEN EVRE MEME KANSERİNİN 

CERRAHİ TEDAVİSİ 

Günümüzde erken evre meme kanserinin primer tedavisi cerrahidir. 

İnvaziv meme kanserinin tipinin ne evreleme ne de cerrahi strateji 

üzerinde etkisi vardır. Cerrahi olarak tüm invaziv meme kanserleri tipine 

ve alt tipine bakılmaksızın aynı prensiple tedavi edilir.  

Hedef: İnvaziv meme kanserinde cerrahi girişimin amacı şu sonuçlardan 

bir veya birkaçına ulaşmak olmalıdır: Tam kür, tanı, evreleme, 

palyasyon, yaşam süresinin uzatılması ve nükslerin önlenmesi.    

Cerrahi Yöntemin Seçimi. Güncel olarak operabl meme kanserinin iki 

temel seçeneği vardır:  

Total mastektomi + aksiller diseksiyon (modifiye radikal mastektomi) 

Lumpektomi (veya kadranektomi) + aksiller diseksiyon + radyoterapi 

Bu iki cerrahi seçenek US National Surveillance, Epidemiology and End-

Results Tumor Registry tarafından uygun cerrahi tedaviler olarak 

tanımlanmıştır. Tüm dünyada neredeyse tamamen terk edilen radikal 

mastektomi sadece bazı seçilmiş olgularda interpektoral Rotter 

ganglionlarına metastaz yapmış T4 meme tümörlerinde 

uygulanmaktadır.  

Radikal ve modifiye radikal mastektomilerin sonuçları son 25 yılda 6 

kapsamlı büyük çalışmada meme koruyucu cerrahi ile karşılaştırılmıştır. 

Tüm bu çalışmaların sonucunda eksize edilen meme dokusu genişliğinin 

meme kanserinin mortalitesine etkisi olmadığı gösterilmiştir. Ancak tek 

başına meme koruyucu cerrahi yapılan kadınlarda yineleme oranı 

%40’lara kadar ulaşırken, cerrahi eksizyon sonrasında tedaviye 

radyoterapi eklenen hastalarda bu oran %10’lara çekilmiştir.  

 

MEME KORUYUCU CERRAHİ (MKC) 

Meme koruyucu cerrahi memenin kısmi rezeksiyonu ile aksiller 

diseksiyon sonrası adjuvan radyoterapi uygulanması işlemidir. MKC’de 

temel strateji tümör kitlesinin cerrahi olarak çıkarılması ve olası tümör 

rezidülerini radyoterapi ile ortadan kaldırmaktır. Radyoterapi 

S ENTINEL LENF NODU  
B İYOPS İS İ  

Aksiller lenf nodu durumu 
invaziv meme kanseri olan 
kadınlarda prognozu tayin 
etmede en önemli faktördür 
ve son dekatlar içerisinde 
adjuvan tedavileri 
belirlemede ve prognoz 
tayininde önemli bir yere 
sahip olmuştur.  

Nonpalpable meme kanseri 
olan hastalar ile fizik 
muayenesinde aksillada 
palpabl lenf nodu olmayan 
hastalara mavi boya ve/veya 
lenfosintigrafi ile SLNB 
yapılması, bu hastaların 
büyük bir kısmında aksilla 
diseksiyonu yapılmamasını 
sağlar ve buna bağlı 
morbidite ve ekonomik 
kayıplar ortadan kaldırılmış 
olur.  

SLNB, solid organlardaki 
tümörün lenf drenajının 
sentinel lenf nodu olarak 
adlandırılan primer noda 
olacağı kavramından yola 
çıkılarak uygulanmaktadır. 
Başka bir deyişle, sentinel lenf 
nodu tümörün lenfatik 
akımını alan ilk lenf nodudur 
ve bölgesel lenf nodlarının 
tümörle tutulumu konusunda 
bizi aydınlatır. Eğer sentinel 
lenf nodu metastaz 
içermiyorsa (negatif ise), 
aksilladaki diğer lenf 
nodlarında (nonsentinel lenf 
nodları) tümör olma olasılığı 
çok azdır. SLNB’de 
radyokolloid ve mavi boya 
tekniğinin birlikte 
kullanılarak yapılan arama 
en sık kullanılan yöntemdir. 

Bulunan lenf nodu frozen 
section uygulaması için 
patolojiye gönderilir ve sonuç 
negatif gelirse (sentinel lenf 
nodunda metastaz 
saptanmaması) ameliyata son 
verilir, pozitif gelirse (sentinel 
lenf nodunda metastaz 
saptanması) aksiller 
diseksiyon uygulanır.  
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uygulaması lokal nüks oranlarını %10’lara kadar gerileterek meme 

koruyucu cerrahinin mastektomiye alternatif durumuna gelmesini 

sağlamıştır. Meme koruyucu cerrahide anahtar, kabul edilebilir bir 

kozmetik görünüm sağlayabilmektir. Pratikte MKC’nin genişliği tümöre çok 

yakın eksizyonlardan (tümörektomi), tüm meme kadranını ciltten fasyaya 

kadar çıkarmaya (kadranektomi) kadar uzanabilir. Segmental mastektomi, 

lumpektomi, tümörektomi, tilektomi, geniş lokal eksizyon ve 

kadranektomi MKC’nin varyasyonlarını oluşturmaktadır. MKC’nin kesin 

kontrendikasyonları arasında; diffüz malign görünümlü tümör; 

kontrendikasyonları arasında hamilelik, geçirilmiş radyoterapi, kollajen 

vasküler hastalıklar, meme-tümör oransızlığı ve 5 cm’den büyük tümör 

varlığı sayılabilir.  

MODİFİYE RADİKAL MASTEKTOMİ (MRM) 

Orijinal tanımında MRM basit mastektomi ile birlikte pektoralis majör 

kasının ve aksiller lenf nodlarının alınmasıdır. Ancak pratikte MRM’nin iki 

varyasyonu vardır: Patey varyasyonu’nda pektoralis majör kası yerinde 

bırakılır ancak pektoralis minör kası kesilerek seviye I, II ve III aksiller lenf 

nodu diseksiyonu uygulanır. Madden varyasyonu’nda ise her iki pektoral 

kas korunarak seviye I ve II aksiller lenf nodu diseksiyonu uygulanır. 

MRM’nin genel endikasyonları arasında; multisentrik hastalık, MKC ve 

radyoterapi sonucu kötü kozmetik gelişmesi olasılığı, büyük kitlesel 

tümörler, hastanın tercihi bulunmaktadır. Ayrıca MKC’nin kontrendike 

olduğu durumlarda MRM uygulanabilir.  

BASİT (TOTAL) MASTEKTOMİ 

Total mastektomi olarak da isimlendirilen basit mastektomi pektoral 

kasları ve aksiller lenf nodlarını yerinde bırakarak sadece memenin 

tamamını alma işlemidir. Basit mastektomi adayları DKİS’lu hastalar, MKC 

sonrası yineleyen tümörü olan hastalar, profilaktik mastektomiye gidecek 

hastalar ve ülsere ve/veya kanayan lokal ileri tümörü (tuvalet mastektomi) 

olan hastalardır.  

DERİ KORUYUCU MASTEKTOMİ (DKM) 

Basit mastektominin bir varyantı olup mükemmel kozmetik sonuç almanın 

bir diğer seçeneğidir. DKM; meme derisinin korunarak tüm meme 

dokusunun meme başı-areola kompleksi ile birlikte çıkarılması işlemidir. 

Ameliyat çıkarılan dokunun yerine meme protezi yerleştirilerek 

tamamlanır.  

 

  

PROFİLAKTİK 
MAS TEKTOMİ  

Profilaktik mastektomi 
yüksek meme kanseri riski 
olan kadında, kanser 
gelişmeden meme dokusunun 
total olarak alınmasını ifade 
etmektedir. Bu ameliyat 
prensip olarak risk 
azaltılması için 
uygulanmaktadır. 
Beraberinde BRCA1 / BRCA2 
gen mutasyonları olsun 
olmasın meme kanseri 
açısından güçlü aile hikâyesi 
olan kadınlarda her türlü 
seçenek açıklandıktan sonra 
uygulanabilir. Ailesinde veya 
kendisinde güçlü meme 
kanseri hikâyesi olan, LKIS 
veya atipik hiperplazi olan, 
şüpheli genetik yapıya sahip 
olan veya multipl meme 
biyopsileri olan kadınlar 
profilaktik mastektomi 
adayıdırlar.   

 
AB LAS YON 

TEDAVİLERİ  

Tümör ablasyon teknikleri 
uzun yıllardan beri karaciğer 
tümörleri başta olmak üzere 
bir kısım tümörlerin 
tahribinde kullanılmaktadır.  

Radyoloji kılavuzluğunda 
memeye uygulanan bu 
ablasyon teknikleri arasında 
radyofrekans ablasyonu (RF), 
lazer ablasyonu, mikrodalga 
ablasyonu, odaklanmış 
ultrases ablasyonu ve 
kriyoablasyon sayılabilir.  

Tümörün dondurulduğu 
yöntem olan kriyoterapi 
dışında tüm teknikler ısı 
yoluyla tümör dokusunun 
tahribi ve tümör hücrelerinin 
öldürülmesi esasına 
dayanmaktadır.  

Ablasyon sonrası lezyon 
cerrahi olarak çıkartılarak 
tedavi tamamlanır. 

 

RADİKAL 
MAS TEKTOMİ  

Halsted’in tanımladığı şekliyle 
radikal mastektomi tüm 
meme dokusunun üzerindeki 
deri + pektoralis majör kası + 
aynı taraf aksiller lenf 
nodlarıyla ile birlikte alınması 
işlemidir.  

Deri defekti ancak bir greft ile 
kapatılır. Günümüzde radikal 
mastektomi endikasyonu 
kalmamıştır. 
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AKSİLLER LENF NODU DİSEKSİYONU (ALND) 

ALND iki temel nedenle tüm invaziv meme kanseri hastalarına önerilmelidir: evreleme ve hastalığın 

bölgesel kontrolü. Halen kullandığımız sistemine göre, aksiller lenf nodlarının histolojik durumu 

bilinmeksizin doğru bir evreleme yapmamız mümkün değildir. Lenf nodlarının histolojik durumu 

prognozu tahmin etmede ve adjuvan sistemik tedavi ve radyoterapinin planlamasında hayati rol 

oynamaktadır. Tam aksiller diseksiyon seviye I, II ve III aksiller lenf nodlarının alınmasını içerirken, 

kısmi aksiller diseksiyon seviye I ve II nodlarının alınmasını içermektedir. Standart bir ALND için seviye 

I ve II yeterli olmakla birlikte doğru evreleme ve lokorejyonel kontrol için en az 10 lenf nodunun 

çıkarılması gerekir.  

PATOLOJİK PROGNOSTİK FAKTÖRLER 

LENF NODU METASTAZI 

Aksiller lenf nodu metastazı en önemli bağımsız prognostik faktördür. Aksiller lenf nodu tutulumunun 

olmadığı olgularda 10 yıllık hastalıksız sağkalım %70–80 civarında iken bu oran 1–3 lenf nodu 

tutulumunda %35-40’e ve10’dan fazla lenf nodu tutulumunda ise %10-15’e düşmektedir. Metastazın 

boyutu (makrometastazlara karşın 0.2cm.den küçük mikrometastazlar) ve kapsül invazyonu da kötü 

prognoz göstergesidir.  

LOKAL İLERİ HASTALIK 

Meme derisine veya alttaki kas-kemik dokuya invaze olmuş tümörlerde uzak metastaz görülme sıklığı 

daha fazladır.  

TÜMÖRÜN BOYUTU 

1cm.den küçük tümörü olan kadınlarda 5 yıllık yaşam süresi %98’in üzerindedir. Ancak tümör 

boyutunun büyümesi aksiller lenf nodu tutulumunda artış ve sağkalım oranında azalma ile ilişkilidir.  

TÜMÖRÜN HİSTOPATOLOJİK TİPİ 

Tübüler karsinom, saf müsinöz karsinom, adenoid kistik karsinom ve papiller karsinom ile sekretuvar 

karsinomun genç yaştaki formları iyi prognoza sahip tümörlerdir. Taşlı yüzük hücreli karsinom ve 

inflamatuvar karsinomlar ise agresif seyirli tümörlerdir.  
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TÜMÖRÜN ‘GRADE’İ 

Modifiye Bloom ve Richardson evreleme sistemine göre (tübül 

formasyonu + nükleer pleomorfizim + mitotik aktivite) evre I olan 

kadınların %80’i 16 yıl yaşarken, evre II ve III’de aynı uzunlukta yaşam 

şansı %60’a düşmektedir. Bu sistemin de modifiye edildiği Fisher 

yönteminde ise nükleer grad +  tübül formasyonu + adenokistik yapılar 

değerlendirilmekte ve yine ever I, II, III olarak sınıflandırılmaktadır.  

LENFOVASKÜLER İNVAZYON 

Bu bulgu lenf nodu metastazı olan kadınlarda sıklıkla birlikte görülürken, 

lenf nodu metastazı olmayan kadınlarda da kötü prognozdan 

sorumludur. Lenfatiklerde tümör embolilerinin varlığı yineleme riskinde 

artış, kan damarlarında tümör embolilerinin varlığı ise tümör boyutu, 

histolojik evresi, lenf nodu durumu, uzak metastaz gelişimi ve kötü 

prognoz ile ilişkilidir.  

ÖSTROJEN VE PROGESTERON RESEPTÖRLERİ 

Östrojen ve progesteron reseptörleri (ER ve PR) immünohistokimyasal 

olarak tümör dokusunda saptanabilmektedir. Çeşitli çalışmalar ER pozitif 

tümörlerin %55-60’ının hormonal tedaviye yanıt verirken, ER negatif 

tümörlerin ancak %10’unun yanıt verdiğini göstermiştir. İyi diferansiye 

tümörlerde reseptör pozitifliği daha yüksek orandadır ve ER pozitif 

tümörlerin prognozu daha iyidir.  

 

HER2/NEU (C-ERB-B2) 

Bu genin immünohistokimyasal yöntemlerle veya FISH yöntemiyle 

overekspresyonunun gösterilmesi herceptine cevabın gösterilmesi 

açısından iyi bir belirteç olmakla birlikte, kemoterapiye cevabın 

gösterilmesi konusunda aynı derecede etkili olamamaktadır. Aksiller lenf 

nodu metastazı pozitif hastalarda c-erb-B2 geninin overekspresyonu kötü 

prognoz ve kısa sağkalımın göstergesidir. Yukarıda sayılan faktörlerin 

yanında etkinlikleri araştırılmakta olan Ki67, p53, katepsin D, nm 23, 

anjiyogenez ve bcl 2 gibi birçok etken mevcuttur. 
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MEME CERRAHİS İ 
KOMPLİKAS YONLARI  

Damar ve sinir 
yaralanmaları. 
İnterkostabrakial sinir 
yaralanmaları ile üst kolun 
medialinde hiperestezi gelişir.  

Latissimus dorsi kasını inerve 
eden Torakodorsal sinirin 
zedelenmesi ile omzun 
abduksiyon ve internal 
rotasyonunda zayıflık 
meydana gelir.  

Serratus anterior kasını 
inerve eden Torasikus longus 
sinirinin (Bell’s nerve) 
zedelenmesi skapulanın 
instabilitesine ve omuz 
ağrısına neden olarak kanat 
skapula (scapula alata; 
winged scapula) adı verilen 
deformiteye neden olabilir.  

Erken Komplikasyonlar. 
Enfeksiyon, cilt nekrozu ve 
seroma gelişimi. 

Geç Komplikasyonlar. Lenf 
ödem ve göğüs ağrısı. 


