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Giriş:  
İnternal mammarian zincir sentinel nodların (IMZSN) çıkarılması meme kanseri tedavi ve prognozunu etkiler ve 
internal mammarian zincir radoterapi (IMZRT) seçilmiş hastalarda sağkalımı arttırır. Bu çalışmanın amacı IMZSN 
biyopsisinin rekürensiz sağkalım (RFS) ve genel sağkalım (OS) üzerine etkisini incelemek ve IMZSN ve uzak 
metastaz için prediktif faktörleri belirlemektir.  
Metot:  
Prospektif olarak tutulan bir veritabanından 1999-2007 yılları arasında IMZSN’u olan hastalar seçildi. Intratümöral 
teknesyum-99m enjeksiyonu sonrası lenfosintigrafi yapılıp tüm sentinel nodlar çıkarıldı. RFS ve OS tümör pozitif, 
tmör negative veya çıkarılmamış IMZSN subgrupları için hesaplandı. Prediktif faktörler regresyon analizi ile tümör 
pozitif IMZSN ve uzak metastaz için belirlendi.   
Bulgular:  
336 hastanın 287 (%85)’inde IMZSN biyopsisi uygulandığı ve 38 hastada (%13) metastaz olduğu görüldü. Tümör 
pozitif IMZSN’lu hastaların negatif hastalara veya IMZSN çıkarılamamış hastalara göre daha kötü genel sağkalımı 
olduğu (p = 0.002) ve uzak metastaz nedeni ile rekürensiz sağkalımlarının da daha kötü olduğu bulundu 
(p = 0.002). Aksiller metastaz tümör pozitif IMZSN için prediktifti (pozitif prediktif değer, %38.5).  Uzak metastaz 
için prediktif faktörler tümör pozitif IMZSN varlığı (hazard ratio [HR], 2.5), çıkarılamamış IMZSN (HR, 2.3), tümörün 
1.5 cm.’den büyük olması (HR, 3.5) ve yaşın 65’in üzerinde olması (HR, 3.1; referans, < 50 yıl) olarak bulundu.  
Sonuç: 
IMZSN olan hataların uzak metastaz nedeni ile sağkalımları daha kötüdür. Uzak metastaz için klinik ile ilgili 
prediktif faktör tümörün 1.5 cm.’nin üzerinde olmasıdır. Yazarların güncel protokolü, adjuvan IMCRT’nin 
kardiyotoksisitesinin sağkalım avantajına karşı etkisini dengelemek amacı ile 70 yaş üzerinde 1.5 cm.’den daha 
büyük tümörlerde IMZSN biyopsisi yapılması şeklindedir.  
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