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etyoloji risk faktörleri
noninvaziv

karsinomlar
erken evre 

meme kanseri

klinik görüntüleme biyopsi evreleme

invaziv meme 
kanserinin 

cerrahi tedavisi

sentinel lenf 
nodu biyopsisi
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prevalans
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• tüm kanser ölümleri arasında ikinci

• 1.000.000/yıl kadın yeni meme kanseri

• 370.000/yıl kadın ölmekte 
en sık ve ölüm

• mortalite oranında az da olsa gerileme 
insidans

~ %0,5/yıl 

• tüm meme kanserlerinin yaklaşık %1’ierkek meme kanseri
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etyoloji
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genetik
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• bcl gen ailesiapopitoziste rol alan genler

• BRCA1; BRCA2; p53;nm23tümör supresör genleri

• HER2-neu
hücre döngüsünün düzenlenmesinde rol alan 

genler

• telomerazbüyüme faktörü reseptör genleri

• Ras, C-myconkogenler
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endokrin

• östrojen

• progesteron

endokrin dışı

• iyonize radyasyon

• alkol / sigara

• kozmik radyasyon

• organik çözeltiler

• metaller

• virüsler

• elektromanyetik 
alanlar

davranışsal

• stresli hayat

• öfkeyi kontrol 
edememe

• depresyon vb.
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genetik 
yatkınlık

yaş
tanımlanmış 

meme 
patolojileri

geçirilmiş 
meme kanseri

aile hikayesi
ekzojen

hormonal
faktörler

şişmanlık alkol / sigara

endojen
hormonal
faktörler

çevresel 
faktörler  
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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

†: aynı taraf meme için tanısal biyopsiden sonra başkaca bir tedavi uygulanmamış kadın; *: >65 yaş; 
#: karşı taraf meme için; §: postmenopozal kadınlar için.
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noninvaziv karsinomlar
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intraduktal karsinom
(duktal karsinoma in situ)

meme kanseri 12

insidans

• <%5’den 
%15-20’e 

sadece MM 
mk

• >%85

heterojen bir 
lezyon grubu

• malign epitelyal
hücreler bazal 
membrana sınırlı

• mikroskobik 
stromal invazyon
yokluğu prof. d

r. ta
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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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lobüler karsinoma in situ
(lobüler neoplazi)
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risk faktörü

• meme kanseri

• prekürsör

• bilateral (%30–40)

• multisentrik (%70)

• genellikle 
premenopozal

yerleşim

• subareolar

• periareolar
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lobüler karsinoma in situ
(lobüler neoplazi)
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güncel tedavi yaklaşımı 

• yıllık FM

• mamografi 

bilateral profilaktik
mastektomi + 

rekonstrüksiyon 

• birinci derece 
akrabalarında meme 
kanseri bulunanlar 

• genç kadınlar

tamoksifen koruyucu

• kemoterapi

• radyoterapi

• aksiller diseksiyon
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in situ kompanent olsun 
olmasın stromal invazyon

varlığı

TNM 

Evre I - II

tüm meme kanserlerinin 
%75-80’i

uygun tedavi ile 5 yıllık 
yaşam oranları 

>%75  
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invaziv duktal karsinom
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• düzensiz sınırlı, kesit yüzeyi sert, pürtüklü

• çevre stromaya doğru ince uzantılar

• sıklıkla lenfatik ve perinöral invazyon

en sık; %70–80

• MKC sonrası 

• lokal yineleme ve başarısızlık oranı

multisentrite ve 
geniş eksizyon

sınırlarının dışında 
tümör olasılığı prof. d

r. ta
mer akça



invaziv lobüler karsinom
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• multifokalite, multisentrisite ve 
bilateralite daha sık

• çevre doku sınırları daha düzensiz 

insidans

~%5–10 

• klasik invaziv, lobüler karsinoma, solid, 
alveolar, pleomorfik, tübülolobuler, 
taşlı yüzük hücreli, mikst

histopatoloji prof. d
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paget
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• epidermisteki keratinositler
arasına yayılan neoplastik hücreler

histopatoloji

• kısmen krutlu ekzamatoid lezyon, 
areola tutulumu

karakteristik 
klinik  

• %1-3 

• in situ veya invaziv karsinom (%90)
görünüm ve sıklık
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• areola ve meme başından kat deri 
biyopsisi

kesin tanı 

• zemindeki tümörün invaziyonu

• boyut

• lenf nodları

tedavi ve 
prognoz

• modifiye radikal mastektomi

• basit mastektomi?

• meme koruyucu cerrahi?

geleneksel 
tedavi 
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inflamatuvar karsinom
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• nadir

• agresif

• T4d

klinik

• memede ödem

• hassasiyet

• ısı artışı

• hiperemi

AB ile gerilemeyen 
eritamatöz ve ağrılı 

mastit

• İMK?

• cilt altını da içeren 
cilt biyopsisi

• dermal
lenfatiklere yaygın 
invazyon

tedavi

• multimodal
sandviç tedavi
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görüntüleme
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non-invaziv biyopsi
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invaziv biyopsi
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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
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invaziv meme kanserinin 
cerrahi tedavisiprof. d
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kanser tipinin evreleme
ve cerrahi strateji 

üzerinde etkisi yok

cerrahi olarak tüm invaziv
meme kanserleri tipine ve 

alt tipine bakılmaksızın aynı 
prensiple tedavi edilir
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William S Halsted (1852-1923) 

• 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

Bernard Fisher (1918 - )

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

Umberto Veronesi (1925-2016)

• Tolere edilebilir en geniş ameliyat yerine en etkin ve minimal 
girişim
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modifiye radikal mastektomi
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cilt 

cilt altı 

meme dokusu 

pektoral kas fasyası

aksiller diseksiyon

MRM

endikasyon

• multisentrik

• büyük kitlesel tm

• kötü kozmetik olasılığı 

• radyoterapi öyküsü

• MKC kontrendike

• MKC öyküsü

• hastanın tercihi 
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meme koruyucu cerrahi

meme kanseri 36

tümör 

~1 cm 
sağlam doku 

RT

MKT

adlandırma

•segmental mastektomi

•geniş lokal eksizyon

•lumpektomi

•tilektomi

•tümörektomi

•kadranektomi

k o n t r e n d i k a s y o n l a r

•kesin
• diffüz malign görünümlü 

tümör

•rölatif
• hamilelik

• geçirilmiş rt

• kollajen vasküler hastalıklar

• meme/tümör oransızlığı

• >5 cm. tümörprof. d
r. ta
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basit mastektomi

meme kanseri 37

DKİS

MKC sonrası nüks

tuvalet mastektomi

LİMK 

ülser, kanama

profilaktik mastektomi

• BRCA1 / BRCA2 mutasyonu

• LKİS

• güçlü aile öyküsü

• bir memede kanser + aile 
öyküsü

• 30 yaş öncesinde toraksa 
radyoterapi öyküsü

• takibi zor memeler
• dens, yoğun mk
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radikal mastektomi (tarihi)
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patolojik kötü prognostik kriterler 
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lenf nodu
tutulumu

tümörün 
boyutu

lenfovasküler
invazyon

varlığı

histopatolojik
tipi ve grade’i

HER2/neu
(c-erb-B2) 
pozitifliği

hormon 
reseptörlerini

n yokluğu
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aksiller lenf nodu diseksiyonu (ALND)
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hastalığın 
bölgesel 
kontrolü

evreleme

• prognoz 
tahmini

• adjuvan
sistemik tedavi

• RT planlaması  
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sentinel lenf nodu
biyopsisi (slnb)
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özet
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okuma önerisi
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Bir Tıp 
Gözlemcisinin 

Notları

Lewis Thomas

TÜBİTAK Yayınları  

Memenin Tarihi

Marilyn Yalom

Çitlembik Yayınları 
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