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hikaye alma fizik muayene görüntüleme biyopsi
doğumsal ve 

gelişimsel 
anomaliler

jinekomasti
memenin 

enfeksiyon ve 
apseleri

mastodini
fibrokistik

değişiklikler
bening

tümörler

meme başı 
akıntısı

tümörü taklit 
eden lezyonlar

meme kanseri
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hikaye alma
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meme organ meme
sosyal 
konum

korkulması gereken?

• “kanser olmak”?

• “kanser olduğu halde hekime başvurmayarak 
tedavisini geciktirmek”?

prof. d
r. ta
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rahat bir ortam

oda ısısı

oda ışıklandırması

mahremiyete saygı

birden fazla bölmeye 
ayrılmış muayene odaları 

hastanın refakatçileri

mediko-legal sorunlar 
için

kadın yardımcı sağlık 
personeli 

hastanın yakınması 

ağrı, kitle, memenin 
biçimindeki veya 

cildindeki değişiklikler, 
meme başı akıntısı

prof. d
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mer akça
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öykü

ne zamandan beri 

ortaya çıkaran çevresel şartlar (ağır iş, duygusal 
değişiklikler, menstruel siklus, travma vb) 

karakteri, yayılımı, süresi, ritmi, nasıl kaybolduğu 

yaşam kalitesine olan olumsuz etkileri 

ilk bulgu ile hekime başvuru arasındaki süre

memesine yönelik biyopsi, kadranektomi, 
mastektomi vb. 

olası risk faktörleri 

ilk adet yaşı, menopoz durumu ve giriş şekli 
(doğal, cerrahi) 

doğum sayısı, ilk doğum yaşı, düşük ve küretaj
sayıları 

çocuklarını emzirme süreleri 

kullandığı hormon ilaçları

geçirdiği meme hastalıkları 

mastit, travma, benign meme hastalıkları, meme 
başı akıntıları 

prof. d
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iyonize radyasyona 
maruziyet

radyoterapi

nükleer felaket vb

beslenme özellikleri 

yağlı

yüksek kalorili

çikolata

kahve düşkünlüğü vb

yaşam şekli 

sedanter

hareketli

sigara ve alkol alışkanlıkları

öncelikle anne tarafındaki birinci 
ve ikinci derece akrabalarında 

hastalığın başlama yaşı

halen yaşayıp yaşamadığı 

bilateral tutulum varlığı
prof. d

r. ta
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fizik 
muayene
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inspeksiyon
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• her iki meme birbirinin aynı büyüklükte değil

• büyüklükte değişiklik 

• başlangıç zamanı 

• ilerleme şekli 

• yardımcı tanı yöntemleri  

her iki memenin şekli, 
büyüklüğü ve simetrisi

• enfeksiyon veya apse 

• enflamatuvar karsinom

• erozyon, egzama, ülserasyon, çekinti

• malignite

renk değişiklikleri, 
kızarıklık ve ödem 

prof. d
r. ta

mer akça
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• rengi, miktarı 

• bilateral olup olmadığı

• kaç kanaldan geldiği

• başlangıç zamanı ve devamlılığı 

• spontan mı-provokasyonla mı

meme başı 
akıntısı 

• erozyon, ülserasyon ve egzamatöz lezyon
• Paget

• asimetri, çekinti ve cilt değişiklikleri
• malignite

meme başı 
değişiklikleri

• önce kollar yukarı kaldırılarak

• ellerini beline koyarak iyice bastırtarak 
tekrarlanır

muayeneler 
prof. d

r. ta
mer akça



palpasyon
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• eller soğuk olmamalı 

• her iki aksilla

hasta oturur 
pozisyonda iken 
başlamak uygun 

• küçük bir yastık veya katlanmış bir havlu 

• klavikulanın altından / meme altı kıvrımına / 
sternumun kenarından / orta aksiller çizgiye

yatarak muayene

• ele gelen tüm değişiklikler kaydedilmeli

prof. d
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görüntüleme
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mamografi
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• asıl rolü tarama

• tanı, tanı alanlarda tedavi planlanmasında ve tedavi sonrası takipte

en önde gelen 
yöntem

• spiküler-mikrolobüle-düzensiz konturlu kitleler 

• gruplaşma/kümeleşme gösteren pleomorfik mikrokalsifikasyonlar

• parankimal distorsiyon

• asimetrik dansite artışı, yeni oluşan dansite 

• fokal duktal dilatasyon

• özellikle ileri evre tümörlerde tümöre komşu deride fokal kalınlaşma 
ve retraksiyon

malignite
bulguları prof. d

r. ta
mer akça
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ultrasonografi
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kitlelerdeki solid-
kistik ayırımı

yoğun memelerde 
mamografide 

saptanamayan 
palpable kitleler

genç kadınlardaki 
palpable kitlelerin 
değerlendirilmesi 

apse 
değerlendirilmesi

lokalizasyonu nedeniyle 
mamografide 

değerlendirilemeyen 
kitleler

lenf nodlarının
değerlendirilmesi 

girişimsel 
radyolojide 

rehberlik
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manyetik rezonans görüntüleme
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benign ve malign lezyonları 
ayırmada özgüllüğü ve 

pozitif öngörü değeri düşük

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
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pozitron emisyon tomografi
sestamibi sintigrafi
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• şüpheli radyolojik bulgular

• şüpheli fizik muayene bulguları

• uygun tedaviye rağmen 15 gün içinde 
iyileşmeyen meme başı ve areoladaki
egzamatiform lezyon, erozyon ve 
ülserasyonlar

• palpable aksiller lenf nodlarının varlığı

• geçirilmiş meme kanseri

• ailesel meme kanseri hikâyesi

kesin tanı 
sadece 

biyopsi ile 

İİAB

kor-biyopsi

mamatom

insizyonel

Eksizyonel

tel kılavuzluğunda

ROLL

prof. d
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ince iğne aspirasyon biyopsisi
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kor-biyopsi (tru-cut; kalın iğne)
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cerrahi biyopsiler

insizyonel eksizyonel
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mamatom

ROLL tel ile işaretleme
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BENİGN MEME HASTALIKLARI

Doğumsal ve gelişimsel anomaliler

Jinekomasti

Enfeksiyonlar

Mastodini (Mastalji)

Fibrokistik değişiklikler
Non-proliferatif değişiklikler

Proliferatif değişiklikler

Benign tümörler

Fibroadenom

Filloides tümör

Papiller lezyonlar

Tümörü taklit eden lezyonlar

Lokalize sklerozan adenozis ve radyal skar

Yağ nekrozu

Duktal ektazi

prof. d
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doğumsal ve gelişimsel anomaliler

memenin cerrahi hastalıkları 37atelia / politelia ve birden fazla sayıda meme başı / meme başı inversiyonu-retraksiyonu / amastia ve hipoplazi / polimastia
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jinekomasti
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östrojen-
androjen

dengesizliği 

böbrek ve 
karaciğer 
yetmezliği 

testis tümörleri

ilaçlar

kortizon

simetidin

uyuşturucular

penisilamin

bazı 
antiepileptikler
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mastit ve meme apseleri

memenin cerrahi hastalıkları 41

puerperal
non-

puerperal
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mastalji-mastodini
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siklik non-siklik
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fibrokistik değişiklikler
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• 30-40 yaş

• en önemli etken östrojen hormonu

• HRT görmeyen postmenopozal kadınlarda 
nadir 

memenin en sık 
karşılaşılan 
lezyonları

• ağrı ve hassasiyet 

• meme başı akıntısı 

• aniden ortaya çıkma veya kaybolma

• multipl veya bilateral

semptomsuz
tesadüfi kitle
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• akistler (gross, makroskopik)

• papillamatozis

• adenozis

• fibrozis 

• duktal epitelyal hiperplazi

meme epitelinin
benign

değişiklikleri

• klinik olarak FKD ile kanser ayırt 
edilemiyorsa

İİAB

• sürekli nüks varsa veya 
biyopsi=benign+klinikte malignite
şüphesi 

eksizyonel
biyopsi 

prof. d
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• kistin aspirasyonu 

• takip
tedavi

• travmadan kaçınarak ve destek 
amacıyla gece/gündüz sutyen 

• topikal non-steroid antiinflamatuar 
(NSAİ) ilaçlar 

• hormon ilaçlarının yeri yok

• postmenopozal kadınlarda ağrıyı 
azaltmak için (eğer kullanıyorlarsa) 
HRT bıraktırılmalı

ağrı ile birlikte 
olan yaygın FKD

prof. d
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fibroadenom
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genç kadınlarda 
özellikle 

puberteden sonraki 
20 yılda en sık 

30 yaşını geçen 
kadınlarda 

malignite riski

İİAB ile tanı 
konabilirse başkaca 
bir tedaviye gerek 

yok

tanı kesin değilse 
doku tanısı için 

eksizyon

%10-15 multipl

ovoid

kauçuk kıvamında

kısmen mobil

ağrısız 

1-5 cm. 

prof. d
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filloid tümör
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çok hızlı büyür

fibroadenoma benzeyen hücreden 
zengin stromalı bir tümör 

çok büyük boyutlara ulaşabilir

uygun eksize edilemezse nükseder

prof. d
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• %65 benign

• %10 malign

• %25 ara form

sıklık

• bir kısım sağlam meme dokusu 
ile birlikte tümörün lokal 
eksizyonu

benign
karakterdeki filloid

tümör tedavisi 

• uygun genişlikle bir meme 
dokusu ile tümörün alınması 

• bazı durumlarda basit 
mastektomi

malign filloid
tümörlerin 

tedavisi tartışmalı

prof. d
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papiller lezyonlar
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• santral

• en sık rastlanan lezyon 

• 35-55 yaş 

• kanlı veya berrak su şeklinde meme başı akıntısı

• içinde yer aldıkları duktus ile birlikte eksizyon

soliter intraduktal
papillom

• multipl

• mammografik olarak saptanabilir

• meme başı akıntısı Ø

• lokal eksizyon sonrası nüks %30 

• sıklıkla atipik duktal hiperplazi 

• >%30 meme kanseri 

periferal intraduktal
papillom

prof. d
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• 20-30 yaş

• epitelyal hiperplazi 

• gerçek papiller lezyon değil

• genellikle ailesinde meme kanseri 
olan genç kadınlarda 

• meme kanseri gelişme riski yüksek

juvenil
papillomatozis

prof. d
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meme başı akıntısı
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laktasyon olmamasına 
rağmen meme 
başından akıntı

• duktal ektazi (en sık) 

• intraduktal papillom 

• karsinom (en nadir) 

özellikleri

• natürü (seröz, kanlı, diğer)

• beraberinde kitle varlığı

• unilateral / bilateral

• soliter / multipl kanal

• spontan / provakatif

• menstürasyon ile ilişkisi

• premenopozal / 
postmenopozal

• OKS / östrojen

malignite

• sitolojik incelemede malign 
hücre + 

• malign hücrelerin Ø

• >50 yaş kanseri ekarte 
ettirmez

• duktografi ve duktoskopi; MR

prof. d
r. ta

mer akça



memenin cerrahi hastalıkları 52

premenapozal
kadınlar

menstürasyondan
hemen önce 

spontan multipl
kanal akıntısı

unilateral / bilateral

yeşil / kahverengi

sıklıkla meme 
displazisi

biyopsi ile
papillomatozis ve 

duktal ektazi

beraberinde kitle + eksizyon

prof. d
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• hiperprolaktinomaya bağlı endokrin 
sendrom

• hipofiz tümörü açısından serum 
prolaktini

• antipsikotik ilaçlar ve bazı başka ilaçlar 

• ilacın kesilmesiyle akıntı da kesilir

laktasyonda olmayan bir 
kadında multipl kanaldan gelen 

sütümsü akıntı 

• birden fazla kanaldan 

• berrak, seröz veya sütümsü 

• hemen menstürasyon öncesi

• ilaçlar kesilince akıntı da kesilir

OKS veya östrojen destek 
tedavisi 

• subareolar apse

• apse ve apseyle ilişkili olan laktifer 
sinusun eksizyonu

pürülan akıntılar 

• 2-3 ayda bir kontrol 

• yıllık mamografi

palpe edilen bir kitle yoksa veya 
lokalize edilemiyorsa, akıntı da 

hemorajik değilse 

prof. d
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tümörü taklit 
eden lezyonlar 
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lokalize sklerozan adenozis
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invaziv meme kanseri klinik ve 
mammografik olarak taklit eder

sert, düzensiz bir kitle

toplumdan 1.5-2 kat daha yüksek 
meme kanseri riski

prof. d
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radyal skar
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sklerozan adenozise çok benzer

yüksek kanser riski –

klinik bulguları ve mammografik
görüntü kanser gibi

prof. d
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yağ nekrozu
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nadir

karsinom ile ayırım

kitleye neden olması

cilt ve meme başı çekintisi

sıklıkla travmaya bağlı 

tedavisiz kaybolur

İİAB yeterli 

karsinom ihtimalinin ekartasyonu

kitlenin tamamının eksizyonu

prof. d
r. ta
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dünyada kadınlar 
arasında en sık görülür 
ve ölüme neden olur

akciğer kanserinden 
sonra tüm kanser 

ölümleri arasında %18 ile 
ikinci ölüm nedeni
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etyoloji
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genetik davranışsal faktörler

hormonal etmenler

hormon dışı etmenler 

iyonize radyasyon, alkol, sigara, 
metaller, kozmik radyasyon, 

elektromanyetik alanlar, 
organik çözeltiler, virüs vb

prof. d
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risk faktörleri 
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genetik yatkınlık ailesel yatkınlık ileri yaş (>65 yaş)
meme kanseri 

hikayesi

atipi gösteren 
hiperplazik meme 

patolojileri

östrojene uzun 
süre maruz kalma 

çeşitli çevresel 
etmenlerprof. d

r. ta
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klinik
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patoloji
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• duktal karsinoma in situ

• lobüler karsinoma in situ
non-invaziv kanserler 

• invaziv duktal karsinom 

• invaziv lobüler karsinom
invaziv kanserler

• areola-meme başı kompleksini tutan özel bir türPaget hastalığı 

• en agresif seyirli formlardan biri
inflamatuvar

karsinom

prof. d
r. ta
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tedavi
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modifiye radikal 
mastektomi

total mastektomi + 
aksiller diseksiyon

meme koruyucu cerrahi

lumpektomi + aksiller
diseksiyon + radyoterapi

sentinel lenf nodu
biyopsisi 

prof. d
r. ta
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tedavi
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• cerrahi sonrası yapılan patolojik 
incelemeye göre 
• kemoterapi, hormonoterapi veya radyoterapi

destek amacıyla 
(adjuvan) 

• lokal ileri meme kanserinde veya 
metastatik olgularda 

sandviç tedavisiprof. d
r. ta

mer akça



özet
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okuma önerisi
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Cerrahi 
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Tanı ve Fizik 
Muayene
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T. Çolak
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Kitabevleri
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Terimleri 
Sözlüğü 

Prof. Dr. Utkan 
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