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Önem: Amerikan Ortak Kanser Komitesi (AJCC) sekizinci edisyon evreleme 
kitabında meme kanseri için yeni bir prognostik evreleme sunuldu. Bu evreleme 
geleneksel anatomik faktörlerle biyolojik faktörlerin birleştirilmesi ile 
oluşturuldu.  
 
Amaç: Çalışmanın amacı AJCC sekizinci edisyonundaki prognostik evrelemenin 
tek merkezin geniş popülasyonlu kohort veritabanında  validasyon çalışmasının 
yapılmasıdır.   
 
Dizayn ve katılımcılar: Cerrahinin ilk girişim olarak uygulandığı meme kanseri 
hastaları Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi ve Kalifornia Kanser 
Kayıt Programından tarandı. Veriler Teksas Üniversitesi MD Anderson 
kohortunda 31 Aralık 2016, Kalifornia Kanser Kayıt Program kohortunda 31 
Aralık 2014’ten itibaren eksiksizdi. Neoadjuvan kemoterapi alan hastalar, 
inflamatuar ve nadir meme kanseri tipleri ve klinikopatolojik faktörleri 
bilinmeyen hastalar çalışmadan çıkarıldı. Incelenen faktörler T, N ve M 
kategorileri, tümör gradı, östrojen reseptörü, progesteron reseptörü ve HER2 
statüsü olarak belirlendi.  Hastalık özgül sağkalım Kaplan-Meier metotuyla 
hesaplandı. The Harrell konkordans indeksi (C indeks) modelin prediktif 
performansını kantifiye etmek ve Akaike informasyon  kriteri (AIC) model 
uygunluğunun karşılaştırılması için kullanıldı.   
 
Bulgular: Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezinde (medyan takip 
süresi 5 yıl) 2007-2013 yılları arasında tedavi edilen ve tüm klinikopatolojik 
datası mevcut olan toplam 3327 evre I – IIIC hasta bulundu. AJCC’nin anatomik 
evrelemesi ile karşılaştırıldığında prognostik evrelemenin hastaların %29.5’inde 
evre yükselmesine, %28.1’inde ise evre düşmesine yol açtığı görüldü. Prognostik 
evrelemenin (C indeks, 0.8357 ve AIC, 816.8) hastalık özgül sağkalım açısından 
anatomik evrelemeden (C indeks, 0.737 ve AIC, 1039.8) (C indeks için P < .001) 
daha doğru bir sınıflandırma sağladığı görüldü. Kalifornia Kanser Kayıt 
Programına kayıtlı (medyan takip süresi 7 yıl), 2005-2009 yılları arasında tedavi 
edilmiş 54727 evre I-IV meme kanseri hastası için ise prognostik evrelemenin 
hastaların %31.0’inin evresini yükseltirken, %20.6’sının evresini düşürdüğü 
görüldü. Prognostik evrelemenin (C indeks, 0.8426 ve AIC, 80 661.68) anatomik 
evrelemeden (C indeks, 0.8097 ve AIC, 81 577.89) (C indeks için P < .001). daha 
iyi sonuç verdiği bulundu.  
Sonuç: 
Tek merkez kohortu ve geniş popülasyon veritabanı incelendiğinde her ikisinde 
de prognostik evrelemenin tek başına anatomik evrelemeden daha doğru 
prognostik bilgi sağladığı görülmüş olup analiz sonuçları meme kanseri 
evrelemesinde prognostik evrelemenin kullanılmasını destekler niteliktedir.  
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