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Meme Kanserinde İzlem 

     

    Meme kanseri tedavisi sonrası izlemin amaçları; ikinci bir primer gelişip gelişmediğini gözlemek, tedavi ile ilgili 
komplikasyonları belirlemek ve tedavi  etmek, tedaviye uyumu ve psikososyal desteği sağlamak, hastalıkla ilgili 
nüks gelişip gelişmediğini tespit etmek ve lokal nüks geliştiğinde müdahele etmek olarak sıralanabilir.1 Lokal 
nükslerin çoğunluğu 3 ile 5 yıl arasında görülmekle birlikte 5 ile 10 yıl arasında da ve hatta östrojen reseptörü 
pozitif olan hastalarda daha da geç gözlenebilmektedir.2,3,4 Uzak metastazların ise %25’i 5 yıldan sonra görülür.1 

İkinci primer meme kanseri gelişme ihtimali genel popülasyonda ilk primer meme kanseri gelişme ihtimalinden 
3 ile 5 kat daha fazladır ve genç hastalarda (özellikle 45 yaş altı), ailesel veya herediter meme kanseri olanlarda 
ve meme kanseriyle ilişkisiz olarak göğüslerine radyoterapi almış hastalarda bu oran daha da yüksektir.3,5 Kanser 
vakalarının sayısının gün geçtikçe artıyor olması ve takip sürelerinin uzun olması konuyla ilgili uzmanların rutin 
takiplerini güçleştirmektedir. 

 
Öykü, Fizik Muayene ve Nüks Semptomları Göz Önünde Bulundurularak Hasta Eğitimi 

    ASCO rehberine göre tüm hastalar ilk tedavilerinden sonraki ilk 3 yıl her 3 ile 6 ay arayla fizik muayenelerini 

yaptırmalı ve dikkatli bir şekilde öykülerini vermelidirler. Sonrasında 2 yıl boyunca her 6 ile 12 ayda bir ve daha 

sonra yıllık olarak bu kontrollerine devam etmelidirler.6  NCCN takip rehberinde ise ilk 5 yıl 4 ile 6 ay arasında 

değişen sürelerle, sonrasında da yılda bir defa doktorları tarafından muayenelerinin yapılması ve öykülerinin 

alınması önerilmektedir.7 Hekimler hastalarını yeni kitle oluşumları, kemik ağrısı, göğüs ağrısı, dispne, karın 

ağrısı veya persistan baş ağrıları gibi nüksü işaret edebilecek bulgular konusunda bilgilendirmelidirler. Meme 

kanserli hastalar primer tedavi sonrası düzenli izlendiklerinde moral ve güven duygusu sağladığı bilinmektedir. 

Hastaların  %70’i 3 ayda bir kontrol muayenesi yaptırmak istemekte ayrıca %75’i devamlı aynı uzman 

tarafından yapılmasını istemektedir.75 de Bock ve ark.’nın yapmış olduğu bir meta-analizde 5045 hastayı 

kapsayan 12 çalışma değerlendirilmiş ve 378 izole lokorejyonel nüks saptandığı bildirilmiştir. Bu nükslerin 

%40’ı rutin vizitler esnasında asemptomatik hastalarda saptanırken, geriye kalan %60 ise rutin muayene 

tarihlerinden önce başvuran semptomatik hastalardı. Bu da hastaların kendilerini muayene etmesinin ne kadar 

önemli olduğunu göstermektedir.6,8 Lu ve ark.’nın yapmış olduğu bir başka meta-analizde ise 2263 hastayı 

içeren 13 araştırma ele alınmıştır. Ulaştıkları sonuca göre eğer tüm meme kanseri nüksleri erkenden 

asemptomatik haldeyken tespit edilebilirse, her 1000 meme kanserli hastada 10 yıllık bir süre diliminde 5 ile 8 

ölüm engellenebilecektir (mortalitede %17 ile 28 arasında değişen düşme).9 Bu da erken tanının ne kadar 

önemli olduğunu bize göstermektedir. 

ASCO rehberinin aksine, İngiltere ve Galler bölgesinden NICE (The National Institute for Clinical Excellence) 

ise takibin ilk 2-3 yıl ile sınırlandırılmasını önermektedir. NICE tahminlerine göre takiplerin 5 yıl ile 

sınırlandırılmasıyla 3.7 milyon sterlin, 3 yıl ile sınırlandırılmasıyla 9.3 milyon sterlin tasarruf elde edilmektedir. 

Ancak elbette, 3 yıl sonra gelişecek nükslerin geç saptanılabileceği düşünüldüğünde bunun ne kadar bedel 

etkin olduğu tartışmalıdır.10 

    Her iki rehber tarafından ortaya konulan açık bir bulgu var ki bu da tanı konulduktan sonra ilk 3-5 yıllık klinik 

takiplerin sık yapılması gerektiğidir. Ancak 2007 yılında Montgomery ve ark.’nın yapmış olduğu analizde uzak 

nüks ilk 2. ve 3. yıllar arasında yıllık %3 oranında pik yapmasına rağmen, bu oran 3. yıldan sonra %2 seviyesine 

inmiş ve yaklaşık 10 yıl boyunca sabit kalmıştır.10 Öte yandan tedavi edilebilir nüksün hızının da en az 10 yıl 

boyunca %1-1.5 civarında sabit kaldığını saptamışlardır.10 Sonuçta analizlerinde NICE’nin belirtilmiş olan 

amacının sadece tedavi edilme ihtimalleri olan lokorejyonal nükslerin tedavisi olduğunu belirtmişler ve kendi 

değerlendirmelerine göre takibin 2-3 yıl içerisinde bırakılmasının doğru olmayacağını göstermişlerdir.10  

Familyal meme kanseri sendromu ihtimali yüksek olan hastalar genetik rehberliğe yönlendirilmelidirler. Bu 

yüksek riskli hasta grubunda; Ashkenazi Yahudileri, herhangi bir yaşta kendisinde veya birinci veya ikinci 



dereceden akrabaların herhangi birinde over kanseri gelişen hastalar, 50 yaşından önce meme kanseri tanısı 

almış birinci dereceden yakını olan hastalar; herhangi bir yaşta iki veya daha fazla birinci veya ikinci dereceden 

yakınında meme kanseri tanısı almış hastalar; kendisi veya akrabası bilateral meme kanseri tanısı almış 

hastalar; erkek akrabası meme kanseri tanısı almış hastalar bulunur.6 

 
Hastanın Kendisini Muayene Etmesi 

 
   Tüm kadınlar kendilerini her ay düzenli muayene etmelidirler.6 Daha eski yayınlarda meme 
kanseri tanısı konulmuş kadınlar arasında kendilerini muayene edenlerin sağ kalım sürelerinin 
daha uzun olduğu saptanmıştır.11,12 Çoğu çalışmada hastaların kendilerini muayene ederek 
buldukları tümörlerin, tarama ile saptananlardan daha küçük oldukları ve sıklıkla da memenin 
sınırlarının dışına taşmamış olduğu gösterilmiştir.13,14 Kendilerini düzenli olarak muayene eden 
kadınlarda tespit edilen tümörler ortalama daha küçük çapa sahiptirler ve daha iyi 
lokalizedirler.13,14 Ancak 2005 yılında yayınlanan, 260000’den fazla Çin’li kadını kapsayan geniş 
bir araştırmada kendini muayene eden grupta sağ kalım üzerinde kendi kendini muayene 
etmelerinin herhangi bir etkisi olmadığı gözlendi. Gruplar 1989 yılından itibaren oluşturulmuş, 
bir gruba uygun palpasyon teknikleriyle muayene öğretilmiş ve daha sonraki 4 yıl içerisinde de 
iki kez daha bilgilendirme uygulanmış. Eğitim verilen ve verilmeyen iki grup arasında tümör çapı, 
TNM evrelemesi ve kümülatif mortalite oranları açısından herhangi bir fark belirlenmemiştir. 
Öte yandan, eğitim verilen grupta daha fazla sayıda ve daha küçük boyutlarda fibroadenomlar 
saptanmıştır. Bu çalışmada rutin mamografi taraması katılımcılara uygulanamamıştır.15 

Kendilerini rutin muayene eden kadınlarda benign meme lezyonları nedeniyle invaziv girişim 
uygulanma ihtimali daha yüksek olabilmektedir. Ancak meme kanseri nedeniyle tedavi görmüş 
kadınlarda mamografi taraması ile beraber kendini muayenenin kümülatif etkilerini 
değerlendiren herhangi bir randomize veri bulunmamaktadır. Böyle bir veri bulunmadığı için 
kadınlara her ay kendilerini muayene etmelerini tavsiye etmek uygundur ancak kendi kendilerini 
muayene etmelerinin meme kanseri taramasında mamografinin yerini tutmadığının belirtilmesi 
unutulmamalıdır.6 

 

Mamografi 

2017 ASCO rehberine göre meme koruyucu tedavi uygulanan kadınlar postoperatif ilk mamogramlarını 
radyoterapilerini aldıktan 6 ay sonra çektirebilirler. Sonraki mamogramlar olası patolojilerin takibi için her 6 ile 

12 ay arasında değişen sürelerde çekilmelidir. Lokorejyonel tedavi tamamlandıktan sonra mamografi sonuçları 

stabil seyrederse mamografi yıllık çekilmelidir.6 Benzer şekilde 2010 NCCN rehberinde de her yıl, meme 

koruyucu cerrahi uygulandıysa da radyoterapi sonrası her 6 ile 12 ay arasında değişen sürelerde mamografi 
takibi yapılması önerilmektedir.7  Lin ve ark.’nın 1995 ile 2005 yılları arasında yapmış oldukları çalışmada meme 

koruyucu cerrahi uygulanan ve sonrasında radyoterapi alan 408 bayan üzerinde yapmış oldukları restrospektif 

araştırmada radyoterapi ve mamogram arasındaki medyan aralık 3.1 aydı ve toplamda nonpalpabl 2 lezyon 

saptandı ve bu lezyonlar da duktal karsinoma in situ olarak raporlandı. Sonuç olarak da anlamlı bir fayda ortaya 
konulamadı.16 Grunfeld ve ark. ise günümüzdeki mamografi takibini destekleyen geniş kapsamlı bir kanıtın 

olmadığını belgelediler.17 Her ne kadar randomize kontrollü bir araştırma yoksa da gözleme dayalı çalışmalar 

kanseri saptama yönteminin ister fizik muayene olsun ister mamografi olsun sağkalımı değiştirmediği 

yönündedir.6 Öte yandan mamografi ile tespit edilen nükslerin genel nüksler içerisindeki oranı gün geçtikçe 
artmaktadır. 2000 yılından sonra yayınlanan yayınlarda tedavi edilebilir meme kanseri nükslerinin %40 kadarının 

ilk olarak mamografide saptandığı çeşitli yayınlarda bildirilmiştir.10 Bundan dolayı da rutin mamografi takibi 

halen meme kanseri takibinde önerilmektedir.6,7 

Meme kanserli kadınlarda diğer memede kanser gelişme ihtimali, genel popülasyondaki aynı yaş 
gruplarındaki kadınlara kıyasla ortalama 3 kat artmaktadır ve yıllık mamografi takipleri sayesinde bu kanserler 

daha erken bir evrede saptanabilmektedir.18,19 Yapılmış olan araştırmalarda mamografi ile, kontrlateral 

kanserlerin %45 ile 90 arasında bir oranda tespit edilebildiği gösterilmiştir.20 Bu nedenlerden dolayı da 1998 
ASCO rehberinde meme kan- seri tanısı konulmuş olan hastalarda yıllık mamografi takibi önerilmektedir.21 

 



Bir başka tartışmalı konu ise meme rekonstrüksiyonu yapılan hasta grubudur. Literatürde takip amacıyla çekilen 
mamografi ile lokal nüks saptanan rekonstrüksiyon yapılmış meme hastası ilk kez 1992 yılında Dowden tarafından 
bildirilmiştir.22 Yazısında implant uygulanmış olan hastalarına mamografi takibi önermiş olduğunu ve 3 yıl 
içerisinde 180 hastasından 3’ünde lokal nüks gözlediğini bildirmiş ancak mamografileri ne sıklıkla 
çektirdiklerinden bahsetmemiştir.22 Fajardo ve ark. 1993 yılında mastektomi alanında takip mamografinin rolünü 
değerlendiren retrospektif vaka serilerini yayınladılar.23 Bildirdikleri silikon implant ve rektus abdominis flep 
rekonstrüksiyonlarını içeren 80 vakadan sadece birinde lokal nüks gözlemişler ve bu lokal nüksü de takip 
mamografisiyle saptamamışlardır. Yine yazılarında takip mamografilerini ne sıklıkla çektirdiklerini 
belirtmemişlerdir.23  Dowden ve ark.’dan sonra ilk kez 1999 yılında Clark ve ark. duktal karsinoma in situ tanısıyla 
mastektomi ve implant ile rekonstrüksiyon uygulanmış ve sonrasında çekilen takip mamografisinde nüks duktal 
karsinoma in situ tespit edilen bir vaka bildirmişlerdir. Hastaya her altı ayda bir fizik muayene yapılmış ve takip 
mamografileri çekilmiş, rekonstrüksiyondan 3 yıl sonra fizik muayenede tespit edilemeyen nüksü mamografide 
saptamışlardır.24 Literatürde meme rekonstrüksiyonu yapılmış hastalarda takip mamografisinin rolü hakkındaki 
son araştırma Helvie ve ark. tarafından 2002’de yayınlandı.25 Araştırmada, tek merkezde transvers rektus 
abdominis müskülokütanöz (TRAM) flep rekonstrüksüyonu uygulanan 113 hastaya çekilmiş olan 214 takip 
mamografisi değerlendirildi. Takip mamografilerinin uygulanmasına klinik olarak hastayı takip eden doktoru 
tarafından karar verildi. Hastaların 6’sının mamografileri şüpheli bulunarak biyopsi uygulandı ve 2’sinde nüks 
saptandı. Mamografisi şüpheli bulunan ancak biyopsi yaptırmayan bir hastada daha sonra metastatik hastalık 
saptandı. Çalışma süresinin sonrasında 2 hastada daha sadece mamografi ile lokal nüks tespit edildi. Çalışmada 
bir tane yanlış negatif mamogram vardı. Duyarlılığı %67, özgüllüğü %98 olarak hesaplandı.25 Bu araştırmalardan 
da anlaşılacağı gibi halen bu hasta grubunda ne sıklıkla mamografi çekilmesi gerektiği konusunda iyi hazırlanmış 
bir kohort çalışması veya randomize kontrollü bir araştırma olmamakla birlikte mastektomi sonrası meme 
rekonstrüksiyonu yapılan hastalarda takip mamografileri lokal nüksleri saptayabilmektedir.26 

 

Otolog doku rekonstrüksiyonlarında rekürren karsinomun mamografik görünümü primer meme kanserinin 

görünümüne benzerdir.24 İntraoperatif radyoterapiden sonra çekilen mamografilerde ilk 2 yıl tümörün köken 

aldığı alanda radyoterapiye bağlı yağ nekrozu, parenkimal skar gibi değişiklikler daha fazla görünmekle birlikte 

takiplerinde bir fark gözetilmemektedir.27 
 
 
 
     Takip Koordinasyonu 

 

Meme kanserinde nüks ihtimali ilk tedaviden 15 yıl sonrasına kadar devam eder. O nedenle meme kanseri 

hastalarının takiplerinin böyle uzun süre devam etmesi önerilmektedir ve radyoterapi almış hastalar dahil tüm 

kanser hastalarının takibi ve meme muayenesi deneyimli hekimler tarafından yapılmalıdır.6 

Son yıllarda araştırılan bir konu da meme kanserli hastaların klinik takiplerinin birinci basamak hekimleri 

tarafından yapılıp yapılmaması gerektiğidir. Aile hekimleri tarafından takiplerin yapılması durumunda hastalar 

için hem hizmet olarak ulaşılması daha kolaydır hem de maliyeti daha azdır. Bundan dolayı da uzman hekimler 

ile birinci basamak hekimlerinin takiplerini karşılaştıran araştırmalar yayınlanmıştır. Son yapılan araştırmalardan 

biri, 2006 yılında Kanada’dan Grunfeld ve ark. tarafından yayınlanan 968 erken evre meme kanserli hastayı 

kapsayan randomize kontrollü çok merkezli bir araştırmadır. Hastaların tamamı adjuvan kemoterapi ve/veya 

radyoterapi tedavilerini en az 3 ay önce tamamlamışlardı. Hastalar ocak 1997 ile haziran 2001 tarihleri arasında 

toplandı ve ortalama 3.5 yıl boyunca takip edildiler. Hastaların 483’ü aile hekimleri 485’i uzman hekimler 

tarafından takip edildiler ve her iki gruba homojen şekilde ayrılmaya çalışıldılar. Aile hekimleri kendilerine 

verilen tek sayfalık rehberi takip ettiler. Rehberde ilk 3 yıl her 3 ile 6 ay arasında süreler ile hastaların fizik 

muayenelerinin yapılması ve öykülerinin alınması gerektiği, sonrasında 2 yıl boyunca her 6 ile 12 ayda bir ve 

daha da sonrasında da yıllık olarak bu kontrollerine devam edilmesi ve yıllık mamogramlarının çekilmesi 

gerektiği yazmaktaydı. Sonuçta nüks gibi ciddi klinik durumlar ve hayat kalitesi açısından değerlendirilen gruplar 

arasında herhangi bir fark bulamadılar.28 



ASCO’nun değerlendirmesine göre birinci basamak doktorları tarafından takiplerin hasta memnuniyeti 
açısından uzmanlar tarafından yapılan takipler kadar iyi sonuçlar verdiği şeklindedir.6 Eğer erken evre meme 
kanser hastası (tümör çapı <5 cm ve 4’ten az pozitif nod) birinci basamak hekimi tarafından takip edilmek 
isterse tanıdan yaklaşık 1 yıl sonra birinci basamak hekimine devredilebilir. Eğer birinci basamak hekimine 
devri olursa hem hekim hem de hasta uygun takip programı ve tedavi stratejisi hakkında bilgilendirilmelidir. 
Bu yaklaşımda eğer hasta adjuvan hormonoterapi alıyorsa onkolojik değerlendir- me için refere edilmesi 
gerekir.6 

 
 
Pelvik Muayene 

 

Düzenli jinekolojik takip tüm bayanlara önerilmektedir. Tamoksifen tedavisi alan hastalarda ise 

endometrial kanser gelişme riski artmıştır ancak günümüzde tamoksifen tedavisi alan hastalara rutin yıllık 

jinekolojik takip dışında bir jinekolojik tarama önerilmemektedir.29 Herhangi bir vajinal kanamayı hastalar 

doktorlarına bildirmelidir. Total histerektomi ve ooferektomi uygulanmış olan hastalarda daha uzun aralıklı 

takip önerilmesi uygun olacaktır.6 

 

 
Kan Sayımı 

 

Adjuvan kemoterapi alan hastalarda, olası miyelosüpresyonu takip etmek amacıyla aralıklı kan sayımına 

bakılmalıdır. Kemoterapi sonrasında ise hastaların klinik bulgularında şüphe uyandıracak bir durum yoksa kan 

sayımı gerekli değildir.30 

 

 
Biyokimyasal Tetkikler 

 

Karaciğer enzimleri asemptomatik hastalarda son derece düşük sensitivite ve spesifiteye sahiptirler. 

Karaciğer metastazı olan hastaların %6-12’sinde enzim yüksekliğine rastlanılırken, karaciğer metastazı olan 

asemptomatik hastaların sadece %1,3’ünde rutin çalışılan karaciğer enzimleri ile tanı konulabilmektedir.31,32,33 

Ayrıca kemoterapi, antiemetik kullanımı ile özellikle tamoksifen kullanan hastalarda hepatik steatozis 

nedeniyle karaciğer en- zimlerinde yükselme görülebilir.34 

 

  Alkali fosfataz, kemik metastazı olan hastaların %50’sinde yüksek bulunurken, kemik metastazı olmayan 
hastaların %30’unda, özellikle de aromataz inhibitörleri kullanan hastalarda yüksek bulunmuştur.33,35 



 Tümör Belirteçleri 

 

Tümör belirteçleri içerisinde en sık kullanılan CA 15- 3’tür. Metastatik hastaların ilk metastaz zamanlarında 

duyarlılıkları sırasıyla yaklaşık %54 ve %72’dir. Bu duyarlılık oranları hastalığın progresyonu ile birlikte 

artmaktadır.36 CA 15-3 seviyesinin artışı kemik ve karaciğer metastazlarında daha fazla olduğu gösterilmiştir.37 

Her ne kadar CA 15-3 seviyesi uzak metastazı olan meme kanserli hastaların çoğunda artsa da ovaryan, 

pankreatik, gastrik ve akciğer adenokarsinomları ile kronik aktif hepatit, siroz, sarkoidoz, hipotiroidizm ve 

megaloblastik anemi gibi benign hastalıklarda da artabilir.38 Bu markırın düzenli bakılması durumunda bazı 

hastalarda nüks veya metastazın 5 ile 6 ay arasında değişen sürelerde erken tanı imkanı sağlamasına karşın, bu 
oranda bir süre daha erken tedaviye başlanmasının daha iyi sonuçlar sağladığı veya daha iyi hayat kalitesi 

sunduğuna dair kesin veriler yoktur.38,39,40,41 Bundan dolayı ASCO, NCCN ve ESMO rehberlerinde CA 15-3 dahil 

herhangi bir serum tümör belirteçinin asemptomatik hastaların rutin takiplerinde kullanılması öneril- 

memektedir.7,42,43,44 İleri evre meme kanserli hastalarda ise EGTM (European Group on Tumor Markers) 
rehberlerine göre kemoterapi öncesi ve sonrasında her 3 ayda bir hastaların tümör belirteç seviyelerine 

bakılmalı ve %25’in üzerinde bir artış sonrasında da 1 ay içinde ölçüm tekrarlanmalıdır. Yine aynı rehbere göre 

%50’den fazla düşüş, tümörün kemoterapiye olan yanıtını göstermektedir.45 ASCO rehberlerine göre ise CA 15-

3 tek başına kullanıl- mamalı, fizik muayene, öykü ve görüntüleme yöntemlerine tamamlayıcı olmalıdır.42,43 

Ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta ise kemoterapi alan ileri evre meme kanseri hastalarının yaklaşık 

%4.8’inde, CA 15-3 seviyesi- nin tümör lizisinden dolayı geçici olarak artabileceği ve bu artışın 6 ile 12 hafta 

arasında azalacağıdır.46 

 

CA 15-3 dışında karsinoembriyojenik antijen (CEA), 12-O-tetradekanoylforbol 13-asetat (TPA), doku 
polipeptid spesifik antijen (TPS) ve serum HER-2 ekstraselüler domain (ECD) gibi meme kanserine yönelik başka 

belirteçler de vardır. Bunlardan hiçbirinin CA 15-3’e herhangi bir üstünlüğü gösterilememiştir. Ancak CA 15-3 ile 

beraber bakıldığında rekürren veya metastatik hastalık için duyarlılıkları artmaktadır.39,45,47 

 

 
 
 
 
Akciğer Grafisi 

    Meme kanserli hastaların yaklaşık %25’inde ilk metastaz yeri toraks bölgesidir.48,49 Asemptomatik hastalarda 

akciğer grafisi ile metastaz gösterme ihtimali %3’tür ve bu hastalarda rezeksiyon ve adjuvan tedavi ile yaşam 
süresi uzatılabilen hasta oranı sadece %1-2’dir.50 Toraks nüksü olan hastaların çoğunluğunda metastaz multipl 

olduğundan rezeksiyon genellikle imkansızdır. Bu nedenlerden dolayı asemptomatik hastaların takiplerinde 

akciğer grafisi rutin olarak kullanılmamaktadır.30 

 

Kemik Sintigrafisi 

 

Aksiller lenf nodu tutulumu olan hastaların çoğunda mastektomi sonrası 10 yıl içerisinde artan oranlarda 
kemik metastazları görülmektedir.51 Bu oran ilk üç yıl için %8.9, 5 yıl için %11.2 ve 10 yıl için %14.4 oranlarında 

artarak gitmektedir. Hastalığın ileri evrelerinde ise %70’e yaklaşan oranlarda kemik metastazı 

saptanabilmektedir.52 Bununla beraber NSABP’nin (National Surgical Adjuvant Breast Project) yapmış olduğu 

çalışmada asemptomatik hastaların %0.6’sında kemik sintigrafisi ile kemik metastazı saptanmış, Ludvig meme 
kanser araştırma grubunun nod pozitif hastalar üzerinde yapmış olduğu hastalarda ise bu oran %1.2’ye 

çıkmıştır. Bu sonuçlar itibariyle günümüzde yaygın olarak kullanılan takip rehberlerine rutin sintigrafi takibi 

önerilmemektedir.48 



Yapılmış büyük çaplı araştırmalarda, ehil ellerde kemik sintigrafisinin son derece duyarlı ve özgül olduğu 
gösterilmiştir. Crippa ve ark. yapmış oldukları 10 yıllık araştırmada kemik sintigrafilerinin %98.2’lik duyarlılığa, 

%95.2’lik özgüllüğe ve %95.5’lik doğruluğa sahip olduğunu gösterdiler.53 Tanıda artan doğruluk oranı ve 

günümüzde nüks ve metastatik hastalıklardaki tedavi ve azalan mortalite oranları sebebiyle, özellikle 
Avrupa’da rutin tetkikler arasına alınması konusunda tartışmalar devam etmektedir.51 

    Sonuç olarak, kemik sintigrafisi özellikle kemik ağrısı, ileri meme kanseri ve kemik tutulumu ihtimali olan 

hastalarda uygulanması gereken bir tetkiktir. 

 

 
 

 

 

Bilgisayarlı tomografi (BT) ve Abdominal Ultrason (USG) 

Bilgisayarlı tomografi 2017 ASCO rehberine göre rutin takiplerde önerilmemektedir. 1997 yılında yayınlanan bir 

makalede 139 meme kanserli hastaya 195 tomografi çekilmişti. Hastalardan sadece 1 tanesinde kemik metastazı 

saptanmış ve bu hastanın aynı zamanda karaciğer metastazları da olduğundan tedavisinde herhangi bir 
değişiklik olmamıştı. Öte yandan 3 hasta saptanan asemptomatik kitleleri nedeniyle operasyona alınmış ve 

patoloji sonuçları benign olarak raporlanmıştı. Bundan da pelvik tomografilerin meme kanserli hastaların 

tedavilerini değiştirmediği sonucuna ulaşmışlardır.54 Bu makaleye paralel olarak 2001 yılında yayınlanan bir 

başka araştırmada retrospektif olarak değerlendirilen 2426 hastanın 6628 pelvik tomografisinden elde edilen 
sonuçlara göre 13 hastada (%0.5) sadece pelvise lokalize metastaz, 4 hastada ise (%0.2) stabil ekstrapelvik 

metastazların yanı sıra yeni veya büyümekte olan pelvik metastazlar saptanmıştır. Bu 17 pelvik metastazdan 

11’i kemiklerde lokalize iken 5’i adnekslerde ve 1’i de adneks, endometrium ve kemiklerde lokalize idi. Bu pelvik 

tomografilere ilaveten 204 ek radyolojik tetkik ve 50 cerrahi girişim yapıldı. Toplamda 254 olan ilave tetkiklerin 
215’i (%84.6) normal, benign veya indetermine olarak sonuçlandı. Sonuçta yazarlar pelvik BT’nin rutin 

kullanımının son derece az getirisi olduğu ve çoğunlukla da kanserin tedavisinde herhangi bir değişiklik 

yapmadığı sonucuna ulaşmışlardır.55 

Khalil ve ark.’nın yapmış oldukları bir çalışmada, kontrastlı tomografiyle karaciğeri incelenen 941 meme 
kanseri tanılı hastanın 277’sinde en az bir tane çok küçük hepatik lezyon saptandı, hastaların hiçbirinde belirgin 

metastaz saptanmadı.56 Bu hastaların 191’ine daha sonra takip amacıyla görüntüleme yöntemleri uygulandı. 

Hastaların 6’sında lezyonlar büyüme göstermekteydi ve bunlardan 3’ünün meme kanseri metastazı, bir diğeri 

de pankreas kanseri olduğu saptandı. Geriye kalan iki olgunun birinin kistik lezyon olduğu belirlenirken, 
sonuncusunun etyolojisi netleştirilemedi. Yapılan analizler sonucunda saptanan lezyonların benign olma olasılığı 

en az %92.7 idi. Aynı yazarlar başka bir araştırmalarında da BT ile tespit edilemeyen veya tanımlaması için çok 

küçük lezyonlarda MRI’ın sınırlı derecede faydası olduğunu bildirmişlerdir.56 

Öte yandan yeni bildirilen bir başka araştırmada ise torakoabdominopelvik BT çekilen hastalarda kemik 
metastazı taranması için kemik sintigrafisinin gerekli olmadığı rapor edilmiştir.58 

Abdominal ultrason da, tomografi gibi rutin takiplerde önerilmemektedir.5 Yapılmış olan araştırmalarda 
takip ultrasonları ile hastaların %6.8’inde metastaz saptanabilmiş olsa da riske dayalı abdominal USG takip 

aralıkları belirlenememiştir.59 Bununla birlikte cerrahiden sonra ilk 6 ayda yapılacak olan bir abdominal 

ultrasonun, özellikle de tamoksifen kullanan hastalarda karaciğer metastazlarının ve yağlı karaciğer 

değişikliklerinin erken tanısında ve tedavinin seyrinde önemli olabileceğine dair yayınlar bulunmaktadır.60 

 

 
Pozitron Emisyon Tomografi (PET) 

 

PET rutin meme kanseri takibinde önerilmemektedir.6 Her ne kadar PET taraması, konvansiyonel 

görüntüleme yöntemlerinden nüksü göstermede daha duyarlı olsa da bunun sağkalım, yaşam kalitesi veya kost 
efektivite üzerinde etkisi gösterilmemiştir.6 



Konvansiyonel yöntemler ile PET’i karşılaştıran çalışmalardan biri Vranjesevic ve ark. tarafından yapılmış 

olan araştırmadır. 61 hastanın PET taramaları ile konvansiyonel görüntüleme yöntemlerini karşılaştırmışlar ve 

PET’in duyarlılığının hafifçe daha fazla olduğunu (%93’e karşılık %79) ve prognostik doğruluğunun daha iyi 

olduğunu göstermişler ve PET taramasının önceden tedavi edilmiş olan meme kanserli hastaların klinik 
sonuçlarını daha iyi tahmin etmek için kullanılabileceğini belirtmişlerdir.61 Bir başka araştırmada ise 60 meme 

kanseri nüksü olduğundan şüphelenilen hastalar nonrandomize olarak alınmış, bunlardan 40’ının nüksü olduğu 

tespit edilmiş ve PET taramasının lokorejyonel ve uzak metastazların saptanmasındaki etkinliği değerlendirilmiş. 

Duyarlılık, özgüllük ve doğruluk oranları lokorejyonel ve uzak metastazlar açısından sırasıyla %89, %84 ve %87 
ile %100, %97 ve %98 idi. Araştırmada PET, CA 15-3 ile nüksü tespit etmesi yönünden karşılaştırılmış ve PET’in 

daha duyarlı olduğu sonucuna varmışlardır.62 Hasta tabanlı 16 araştırma ile lezyon tabanlı 8 araştırmayı ele alan 

bir meta-analizde PET taramasının ortalama duyarlılık ve özgüllüğü %92.7 ile %81.6 idi.63 Son zamanlarda 

yayınlanan daha geniş kapsamlı bir meta-analize göre ise ultrason ve MRI en yüksek özgüllüğe (sırasıyla 0.962 
ve 0.929) sahipken MRI ve PET en yüksek duyarlılığa sahipti (0.9500 ve 0.9530). Sonuç olarak nüks veya 

metastatik hastalıkların değerlen- dirilmesinde önceliğin MRI’a verilmesini, eğer tanıda yetersiz kalırsa PET’in 

de çekilebilebileceği yorumunu yapmışlardır.64 Başka bir araştırmada ise 165 meme kanserli hastada 

lokorejyonel nüks olduğu tahmin edilen hastaların %30’unda PET ile aslında uzak metastazlarının da olduğu 
gösterilmiş.65 Uzak metastazları göstermede üstünlüğü olmasına rağmen özellikle sklerotik kemik metastaz- 

larını göstermede kemik sintigrafisi gibi konvansiyonel yöntemlerden daha az etkili olduğu (sırasıyla %61’e karşı- 

lık %97) da vurgulanmıştır.66 

 
 

Meme Manyetik Rezonans Görüntülemesi (MRG) ve Ultrason (USG) 

Meme MRG ve ultrasonları meme kanserli hastalarda rutin takiplerde önerilmemektedir.6 Öte yandan yıllık 

sonografik ultrason takibinin mamografinin metakron kontrlateral meme kanserlerinin tespit edilmesinde 

faydalı olduğuna dair araştırmalar da bulunmaktadır.67 USG’nin cilt kalınlaşması ve yağ nekrozu, MRG’nin de 

cilt kalınlaşması ve fibrozisi göstermede üstün oldukları bildirilmekte ve her ikisi de mastektomi yapılmış 

asemptomatik hastalarda lokal nüksleri tespit ederek meme kanserli hastaların klinik takiplerini 

değiştirebilmektedir.68,69,70 Meme ultrasonografisi mamografik veya palpabl kitleleri karakterize etmede 

kullanılabilmektedir.71 MRG yanlış pozitif oranı yüksek, pahalı bir yöntemdir ve tarama amaçlı kullanıldığında 

meme kanserli hastalarda sonuçları iyileştirdiğine dair bir bulgu elde edilememiştir.71 Öte yandan neoadjuvan 

terapiye verilen yanıtın değerlendirilmesinde, rezidüel tümörün boyutlarının ölçülmesinde ve hastalığın 

multifokal olup olmadığının gösterilmesinde diğer yöntemlere göre belirgin üstünlükleri vardır.72 

 

Hasta Takip Protokolleri 

1998 ASCO rehberinden önce yayınlanan, GIVIO ve Roselli del Turco araştırmalarında toplam 2563 hasta 
değerlendirilmiş ve rutin klinik takip ile yoğun takip birbiriyle karşılaştırılmıştır (Tablo 68-1 ve 68-2).50,73 Yoğun 

takip içerisinde klinik muayene, kemik taraması, karaciğer ultrasonu, akciğer filmi ve laboratuar testleri vardı. 

Her iki gruba da yıllık mamografileri yapıldı. Yoğun takip grubunda rutin takip grubuna göre 10 yıllık takipler 

sonucunda sağkalım ve hayat kalitesi açısından her hangi bir üstünlük gösterilemedi. Son zamanlarda Cochrane 
veritabanına dayanarak, bu şekilde yapılan dört araştırmanın meta-analizinde iki grup arasında herhangi bir fark 

gösterilemedi.6 Ayrıca 5 yıllık mortalitede de herhangi bir fark izlenmedi.6 

Joseph ve ark. veri tabanlarından retrospektif olarak nüks meme kanseri gelişmiş 129 hastayı 
değerlendirdiler. Hastalar minimalist (öykü, fizik muayene ve mamografi) veya yoğun (bir seri biyokimyasal 

parametreler, tümör markerları, toraks radyografileri, bilgisayarlı tomografi taramaları ve kemik taramaları) 

takipler olarak hastalığın tespit edilme yöntemine göre 2 gruba ayrıldı. Hastalığın saptanma tarihi olarak gruplar 

arasında bir fark yoktu ve tespit etme yöntemi sağkalımı etkilemedi.74 

 

Pivot ve ark. MD Anderson Kanser Merkezi’nde 1973 ile 1980 yılları arasında meme kanseri nüksü gelişmiş 

1125 hastayı retrospektif olarak değerlendirmeye aldılar. Hastaların 648’i (%57.6) semptomlar ile, 361’i 

(%32.1) kendi kendilerini muayene veya doktor muayenesi ile nüks tanısı almıştır. Kemik taramaları, karaciğer 



taramaları, toraks röntgenogramları, kan testleri ile hastaların sadece 116’sının (%10.3) tanı aldığını 

bildirmişlerdir. Metastaz alanlarının dağılımı ve metastazların ilk belirteçleri araştırma süresi boyunca herhangi 

bir değişiklik göstermedi. Nükslerin ilk tespit edildiği anda semptomatik veya asemptomatik olmalarına göre 

hastaların hastalıksız ve genel sağ kalım süreleri açısından fark yoktu. Bu sonuca dayanarak primer meme 
kanserinin küratif tedavisi sonrasında yoğun taramaların gereksiz olduğu, kost efektif olmayacağı sonucuna 

varmışlardır.75 

ASCO 2017 meme kanseri rehberinde rutin kan sayımı, karaciğer fonksiyon testleri, akciğer grafileri, kemik 

taramaları, karaciğer ultrasonları, kompüterize tomografi, FDG-PET taramaları, meme MR’ları ve tumor 
markırları önerilmemektedir. 

Sonuç olarak tam kan sayımı, otomatize biyokimyasal parametreler, toraks röntgenogramları, kemik 

taramaları ve karaciğer ultrasonu 2006 ASCO rehberine göre rutin meme kanseri takibinde önerilmemektedir 

(Tablo 68-3 ).6,44 

 

 

 

 

 

Tablo 68.1: ’’GIVIO’’ Araştırmasında Kullanılan Yoğun ve Standart Takip Programı 

Yoğun Takip                                                  Standart Takip 

İlk 2 yıl her 3 ayda bir fizik muayene                    

sonrasında 6 aylık takipler 

 

Her klinik muayenede serum biyokimyası                  İlk 2 yıl her 3 ayda bir fizik muayene,  

                                                                                    sonrasında 6 aylık takipler 

 

Her 6 ayda bir akciğer grafisi             

 

Yıllık kemik sintigrafisi                                             Yıllık mamografi 

 

Yıllık karaciğer ultrasonu 

 

Yıllık mamografi  

 

Tablo 68.2: ‘’Roselli Del Turco’’ Araştırmasında Kullanılan Yoğun ve Standart Takip Programı 

Yoğun Takip                                                Standart Takip 

İlk 2 yıl her 3 ayda bir fizik muayene,  

Sonrasında 6 aylık takipler                                       İlk 2 yıl her 3 ayda bir fizik muayene, 

                                                                                  Sonrasında 6 aylık takipler 

Her 6 ayda bir akciğer grafisi 

                                                                                  Yıllık mamografi 

Her 6 ayda bir kemik sintigrafisi 

 

Yıllık mamografi 



 

 

Tablo 68-3: ASCO 2006 Meme Kanseri Rehberi 

Takip Modalitesi                               Öneriler 

İlk tedavi sonrası 3 yıl boyunca her 3 ile 6 ay arasında değişen sürelerle;  

Öykü/fizik muayene                            4 ve 5. yıllarda her 6 ile 12 ay arasında değişen sürelerle; 

Sonrasında da yıllık takip 

 

Hasta eğitimi                                       Hekimler hastalarını yeni oluşabilecek kitleler, kemik ağrısı, göğüs ağrısı, karın ağrısı, dispne, 

                                                            persistan başağrıları gibi nüks semptomları hakkında bilgilendirmeli 

 

Ashkenazi musevisi soyundan gelme; 

Hastada veya herhangi birinci veya ikinci dereceden akrabada 50 yaşından önce gelişen 

over kanseri öyküsü; 

Genetik rehberliğe refere edilme      Herhangi yaşta tanı almış iki veya daha fazla birinci veya ikinci dereceden akrabada meme kanseri; 

                                            Erkek akrabada meme kanseri öyküsü 

                          

Hastanın kendisini muayene etmesi   Tüm kadınlar kendilerini her ay muayene etmeleri için yönlendirilmelidirler 

 

 

 Meme koruyucu tedavi uygulanan kadınlar, son radyoterapiden sonra 6 ay içinde ilk mamografileri çekilmelidir. 

Mamografi                                           Anormalliklerin gözlemlenmesi için sonraki 6 ile 12 ayda bir mamografi çekilmelidir. Lokorejyonel tedavinin ta- 

                                             Mamlanmasından sonra mamografi bulgularının stabilitesi sağlanırsa, yıllık olarak mamografiye devam edil- 

                                                             Melidir.  

 Meme kanseri nüksünün riski primer tedaviyi takiben sonrasındaki 15 yıl boyunca devam eder.   

Takibin koordinasyonu                        Meme kanseri hastalarında takibin devamlılığı önemlidir. Radyoterapi almış meme dahil dikkatli bir şekilde fizik 

                                                            muayene yapılmalıdır. Brinci basamak hekimi ile yapılan takip, hasta memnuniyetleri de gözetildiğinde uzman 

                                                            hekimlerle  yapılan takiplere göre benzer sonuçlara yol açmaktadır. 

                                                            Erken evre meme kanseri (tümör < 5 cm ve < 4 pozitif lenf nodu ) olan hasta, aile hekimi tarafından takip edil- 

                                                            mek istenirse teşhis konulduktan sonraki bir yıllık bakım planı aile hekimine aktarılabilir. Bu durumda hem has- 

                                                            ta hem de aile hekimi ayrıntılı bilgilendirilmelidir. Adjuvan hormonoterapi gören hastalar onkolojik değerlendirme 

                                                            için refere edilmesi gerekir. 

 

Pelvik muayene                                Düzenli jinekolojik muayene tüm kadınlara önerilmektedir; tamoksifen kullanan kadınlar jinekolojik kanser geli- 

                                                           şimi açısından risk altındadır ve herhangi bir vajinal kanamayı doktorlarına rapor etmeleri önerilmelidir.  

                                                           Total histerektomi ve ooferektomi geçiren kadınlar için daha uzun takip aralıkları uygun olabilir. 
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