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ÖNSÖZ

Meme hastal›klar›, kad›nlar›n en s›k karﬂ›laﬂt›klar› hastal›klardan biri olup, görülme s›kl›¤› giderek artmaktad›r. Meme, kad›nlarda do¤umdan itibaren çok say›da hormonun etkisiyle sürekli de¤iﬂen ve bu de¤iﬂimlere ba¤l› olarak kad›nlar›n farkl› semptomlarla doktora
gelmelerine neden olan bir organd›r. Özellikle ergenlik dönemi, menstrüel periyod, gebelik ve laktasyon s›ras›nda bu de¤iﬂimler oldukça belirgindir. Yaﬂam› boyunca, memesinde a¤r›, kitle, gerginlik hissetmeyen kad›n yok gibidir.
Meme kanseri, kad›nlarda en s›k görülen kanser olup, baz› ülkelerde kad›nlarda kanserden ölüm nedenleri aras›nda da ilk s›rada
yer almaktad›r. Özellikle Kuzey Amerika ve Bat› Avrupa’daki ülkelerde çok s›k görülen meme kanseri, 2002 y›l›nda Women Health
Initiative çal›ﬂmas›n›n yay›nlanmas›ndan sonra, menopozdaki kad›nlarda hormon replasman tedavisi kullan›lmas›n›n azalmas›yla
birlikte azalmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu azalma, hormon reseptörü pozitif meme kanserlerinde oldukça belirgindir. Tarama mamografisinin
yayg›n olarak uygulanmas› sonucu, erken tan› ve etkin tedavi ile meme kanseri mortalitesinde de azalma görülmektedir. Ancak, ülkemizde ve di¤er geliﬂmekte olan ülkelerde, ortalama yaﬂam süresinin uzamas› ve yaﬂam tarz›n›n bat›ya benzemesi (Westernizing Life)
sonucu meme kanseri s›kl›¤› artmaktad›r. Tarama mamografisinin uygulanamamas› sonucu ileri evre meme kanseri oran› ve etkin tedavi yetersizli¤i sonucu mortalite oran› da yüksektir. Dünya Sa¤l›k Örgütü’ne ba¤l› IARC’in (International Agency for Research on
Cancer) geçti¤imiz y›l International Journal Of Cancer’da yay›mlanan 2008 y›l› dünya istatistiklerine bakt›¤›m›zda, tüm dünyada görülen yaklaﬂ›k 1.400.000 yeni meme kanser, olgusunun yar›s› geliﬂmiﬂ ülkelerde, di¤er yar›s› da geliﬂmekte olan ülkelerdedir. Oysa, geliﬂmekte olan ülkelerin nüfusu, geliﬂmiﬂ ülkelerin 4 kat› kadard›r. Ayn› verilere mortalite oranlar› aç›s›ndan bakt›¤›m›zda, 2008 y›l›nda meme kanserinden ölümlerin %58.7’si geliﬂmekte olan ülkelerdedir.
Türkiye’de meme kanserine gelince, 1993 y›l›nda ‹zmir’de yap›lan bir çal›ﬂmada 24/100.000 olarak belirlenen s›kl›k oran›n›n, 2010
y›l›nda 50/100.000’e ulaﬂt›¤› tahmin edilmekte olup, bu art›ﬂ ülkemizin bat›s›nda daha belirgindir. Bunun nedenleri, ülkemizde özellikle f›rsatç› mamografik taraman›n artmas›, nüfusun yaﬂlanmas› ve yaﬂam tarz›n›n (reprodüktif fonksiyonlar, beslenme, hormonlarla daha fazla temas, yaﬂam koﬂullar›n›n güçleﬂmesi vs.) olarak s›ralanabilir. Meme kanseri mortalitesi de, tarama mamografisinin uygulanamamas›, geç tan› ve homojen etkin tedavinin uygulanamamas› gibi nedenlerle yüksektir. Bu göstergeler, sizlere sunulan bu kitab›n önemini art›rmakta, meme kanseri ile ilgili doktorlar›m›z›n bu kitab› okuyarak en son bilgilere sahip olmalar›n›n önemini ortaya koymaktad›r.
Meme Hastal›klar› Dernekleri Federasyonu (MHDF), 2001 y›l›nda ‹stanbul Meme Derne¤i, ‹zmir Meme Derne¤i, Bursa Meme
Derne¤i ve Ankara Meme Derne¤i’nin bir araya gelmesi ile Meme Dernekleri Koordinasyon Kurulu (MDKK) ad› ile kurulmuﬂtur. Bu
kurul’a daha sonra 9 dernek daha kat›larak, üye dernek say›s› 13’e ulaﬂm›ﬂ ve 2007 y›l›nda federasyon ünvan›n› alm›ﬂt›r. MHDF’nin
kuruluﬂ amaçlar›ndan baz›lar›; Türkiye’de meme hastal›klar› ile ilgili tüm bilimsel dernekleri biraraya getirerek, bilimsel etkinlikleri
(kongre, konsensus, konferans, e¤itim kurslar› vs.) organize etmek, mültidisipliner çal›ﬂmalar baﬂlatmak, bilimsel bir dergi ç›karmak,
meme hastal›klar› ile ilgili kitaplar yay›mlamak, ulusal meme kanseri kay›t program›n› oluﬂturmak, yurt içi ve yurt d›ﬂ› bilimsel kuruluﬂlarla iﬂbirli¤i yaparak, meme hastal›klar›n›n erken tan› ve tedavisi ile ilgili bilimsel düzeyi yükseltmek, Sa¤l›k Bakanl›¤› Kanserle Savaﬂ Dairesi (KSDB) ile ülke ekonomisini de gözönüne alarak meme kanserinin tarama, erken tan› ve etkin tedavisi için ortak projeler
gerçekleﬂtirmek, toplumun ve özellikle hedef kitle olan kad›nlar›n meme kanseri konusunda e¤itilmesi ve meme kanseri fark›ndal›¤›n›n artt›r›lmas› olarak s›ralanabilir.
MHDF yukar›da belirtti¤i amaçlara ba¤l› olarak, çok say›da projeler gerçekleﬂtirmiﬂ ve yeni projeler üreterek çal›ﬂmalar›na devam
etmektedir. Kuruldu¤u günden bugüne, 4 Ulusal Kongre, 5 Ulusal Konsensus toplant›s›, çok say›da bölgesel toplant›, konferans ve e¤itim kurslar› düzenlemiﬂtir. Yay›m hayat›na 2005 y›l›nda baﬂlayan Meme Sa¤l›¤› Dergisi (The Journal of Breast Health), TÜB‹TAK, Index Copernicus ve EBSCO Publishing taraf›ndan yay›m dizinine al›nm›ﬂ ve Pubmed’e kabul edilmeyi beklemektedir. World Society
for Breast Health(WSBH) ve Senologic International Society(SIS) gibi uluslararas› meme derneklerine üye olmuﬂ olup, bunlar›n yönetim kurullar›nda görev almaktad›r.
MHDF di¤er bir amac›n› gerçekleﬂtirmek için, Sa¤l›k Bakanl›¤› Kanserle Savaﬂ Dairesi (KSDB) ile iﬂbirli¤i yaparak “Ulusal Meme
Kanseri E¤itim Kurslar›” düzenlemeye baﬂlam›ﬂt›r. Bu kurslar›n hedefi, konu ile ilgili KETEM’lerde çal›ﬂan doktorlar›n ve devlet hastane’lerinde çal›ﬂan genel cerrahi, patoloji, radyoloji, medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisi uzmanlar›n›n meme kanseri ile ilgili bilgi ve beceri düzeylerini en üst düzeye ç›kararak, kad›nlara en iyi tarama, tan› ve tedavi olanaklar›n› sunmalar›n› sa¤lamakt›r. Bugüne
kadar toplam 54 ili kapsayan 9 kurs düzenlenmiﬂ, say›lar› 1000’in üzerinde olan hekimler bu kurslarda e¤itilerek, sertifikalar›n› alm›ﬂlard›r. ﬁubat 2009’da Bursa’da baﬂl›yan kurslar›m›z tüm illerimizi kapsayacak ﬂekilde devam edecektir.
MHDF çok say›da mültidisipliner çal›ﬂma baﬂlatm›ﬂ, bunlardan baz›lar› uluslararas› kongrelerde sunulmuﬂ ve dergilerde yay›mlanm›ﬂt›r. Bir çok çal›ﬂma da devam etmektedir. Toplumun ve özellikle hedef kitle olan kad›nlar›m›z›n meme kanseri konusunda e¤itilmesi ve fark›ndal›klar›n›n artt›r›lmas› için di¤er sponsorlar›n da deste¤i ile; Mavi Bisiklet, Harekete Geç Hikayeni Gönder, Annemle Biz Kanseri Yeneriz gibi ulusal kampanyalar yürütülmüﬂtür.
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Önsöz

MHDF’nin gerçekleﬂtirdi¤i ve devam etmekte olan bir proje de, “Ulusal Meme Kanseri Kay›t Program’›d›r” (UMKKP). ‹ki ayr›
versiyon halinde bas›lan bu program›n oluﬂturulmas› için, federasyonumuz yönetim kurulu, Aral›k 2004’te karar vermiﬂ, program›n
yaz›lmas› ve uygulanmas› için bir profesyonel yaz›l›m firmas› (Pleksus) görevlendirilmiﬂtir. Kay›t program›na hasta yaz›l›m›na 1 May›s 2005 tarihinde baﬂlanm›ﬂ ve programda A¤ustos 2011 tarihine kadar yaklaﬂ›k 17.000 hastan›n giriﬂi yap›lm›ﬂt›r. Bir kitap haline getirilen bu çal›ﬂma da yak›nda sizlere sunulacakt›r.
MHDF’nin ﬂimdi sizlere sunmuﬂ oldu¤u bir di¤er önemli proje de, “MHDF MEME HASTALIKLARI K‹TABI’d›r”. Bu kitab›n yay›mlanmas› için federasyonumuz Ocak 2009’da karar vermiﬂ, uzun u¤raﬂ›lar ve çal›ﬂmalardan sonra kitab›m›z›n bas›m› gerçekleﬂtirilebilmiﬂtir. Mültidisipliner olarak haz›rlanan kitab›m›z; memenin anatomisi, fizyolojisi, selim hastal›klar› ve kanserinin epidemiyolojisi, biyolojisi, geneti¤i, taramas›, tan›s›, tedavisi, hastalar›n fiziksel t›p ve rehabilitasyonu ve psikolojik desteklenmesine dek tüm konular› içermektedir. Kitap, 21 k›s›m ve 72 bölümden oluﬂmakta olup, bu bölümler Türkiye’de meme hastal›klar› konusunda son derece
deneyimli 72 bilim adam› taraf›ndan yaz›lm›ﬂt›r. Kitap bölümleri, editörler taraf›ndan defalarca okunarak düzeltilmiﬂ ve bask›ya verilmiﬂtir.
Kitab›n editörleri, bu eserin oluﬂmas›nda eme¤i geçen tüm meslektaﬂlar›m›za ve kitab›n bas›m›n› üstlenen Güneﬂ T›p Kitabevleri
sahibi Murat Y›lmaz ve sorumlu Nuran Karacan’a üstün gayretleri için teﬂekkürü bir görev olarak kabul etmektedirler.
Sonuç olarak, meme hastal›klar›n›n tan› ve tedavisinin esaslar›n› içeren bu kitab›n ortaya konulmas›nda emek veren herkese, bizleri yetiﬂtiren hocalar›m›za, zamanlar›n› ald›¤›m›z ve sürekli desteklerini gördü¤ümüz ailelerimize, ilgi ve yard›mlar›n› esirgemeyen bilim dostlar›m›za, sayelerinde bilgi ve görgülerimizi artt›rd›¤›m›z hastalar›m›za teﬂekkür ediyoruz.
Editörler Ad›na
Prof. Dr. Vahit Özmen
Baﬂkan
Meme Hastal›klar› Dernekleri Federasyonu
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Memenin Anatomisi,
Fizyolojisi ve Konjenital
Anomalileri
Bölüm 1
Memenin Anatomisi ve Fizyolojisi

Bölüm 2
Memenin Konjenital Anomalileri ve
Geliﬂme Bozukluklar›

Bölüm
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Memenin Anatomisi ve Fizyolojisi
Dr. Neslihan Cabio¤lu

G‹R‹ﬁ
Meme dokusunun gerçek fonksiyonu laktasyon yani
süt sekresyonu ile yenido¤an bebe¤i beslemektir. Bu
önemli özelli¤in hem bebek hem de anne için pek çok yararlar› bulunmaktad›r. Anne aç›s›ndan meme dokusu, gebelik tamamland›ktan sonra laktasyon esnas›nda tam differensiyasyona u¤ramaktad›r. Böylece, gebelik hormonlar›na maruz kalmam›ﬂ indiferansiye meme dokusuna k›yasla kanserojenlere karﬂ› direnç kazanm›ﬂ olmaktad›r.
Ayr›ca laktasyon esnas›nda uterus involüsyonu da gerçekleﬂmektedir. Bebek aç›s›ndan ise anne sütünü emmesi
hem beslenmesi için hem de annenin immün sisteminin
transferi nedeniyle önemlidir. Memenin morfolojisini ve
fizyolojisini ve endokrinolojik mekanizmalar› bilmek meme patofizyolojisi, benign ve malign hastal›klar› anlamak
aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.

Memenin Anatomisi
Meme dokusu hem erkeklerde hem kad›nlarda olmas›na ra¤men meme bezleri sadece postpartum dönemde
fonksiyonel olmakta ve süt bezlerinden yenido¤an bebe¤i
beslemeye yönelik süt salg›lanmaktad›r. ‹nsanlarda meme
dokusu meme bezlerinin yan›s›ra ya¤ (büyüklü¤ü oluﬂturan as›l komponent) ve ba¤ dokusundan oluﬂmaktad›r.
Meme bezleri subkutan olarak anterior ve lateral torasik
duvarda lokalizedir. Her meme, herbirinde birçok lobül
bulunan 15-20 lobtan oluﬂmaktad›r (ﬁekil 1.1). Memenin
apeksindeki memebaﬂ›n› çevreleyen pigmentli alana
“areola” denmektedir.
Meme pektoral fasyan›n önünde lokalizedir ve normalde submammaryan bir alanla pektoral fasyadan ayr›lmaktad›r (ﬁekil 1.1). Bu alan›n varl›¤›, pektoral fasyan›n
alt›nda bulunan pektoralis major, serratus anterior and
eksternal oblik kas gruplar›yla iliﬂkili olarak memenin rahat mobilitesini sa¤lamaktad›r. Meme laterale do¤ru sternumun lateral kenar›ndan orta koltukalt› çizgisine kadar
ve yukar›dan aﬂa¤›ya do¤ru 2. kottan 6. kota kadar uzanmaktad›r. “Spence’in kuyru¤u” ad› verilen meme kuyruk
bölümü koltukalt›na dek uzanmaktad›r.

m. pektoralis major
fasya pektoralis major
interkostal kaslar
pariyetal plevra
viseral plevra
stroma
Cooper ligaman›
laktifer sinus
laktifer kanal
retromamiller bursa
loblar
mammaria interna lenf nodu
lenfatik damarlar
subkutan adipoz doku

ﬁekil 1-1: Memenin tanjensiyel ve sagital kesimi (119. referanstan
modifiye edilerek haz›rlanm›ﬂt›r).

Gö¤üs Duvar›n›n Musküler Anatomisi
Memenin alt›nda gö¤üs duvar›n›n ve üst abdomenin
kaslar› bulunmaktad›r (Tablo 1.1). Pektoral major kas›
klavikulan›n medyal yar›s›n›n üst k›sm›ndan baﬂlay›p lateralde sternuma ve 6.,7. kaburgalara uzanmakta ve humerusun büyük tüberkülünde sonlanmaktad›r. ‹ki k›s›mdan oluﬂur: a) Klavikuler k›s›m, b) Kostasternal k›s›m.

Sinirleri
Memenin innervasyonu genelde 4., 5. ve 6. interkostal
sinirlerin anterior ve lateral kutaneöz dallar› ile olmaktad›r ve 4. interkostal sinir dallar› memebaﬂ›n› innerve etmektedir.1 Ayr›ca 2., 3., ve 6. interkostal sinirlerin lateral
ve anterior kutaneöz dallar› ile C3 ve C4’ten gelen supraklaviküler sinirler memeyi innerve edebilirler.1 Birçok kutaneöz sinir areoladan derin plandaki pleksusa do¤ru
uzanmaktad›r. Hangi interkostal sinirlerin memeyi innerve etti¤i kiﬂiler aras›nda de¤iﬂti¤i gibi ayn› kiﬂide memeler
aras›nda da de¤iﬂmektedir. Kad›nlar›n ço¤unda 1. ve/veya
7. interkostal sinirin dallar› da memenin innervasyonunu
sa¤lamaktad›r. Pekçok kad›nda 3. interkostalden ç›kan
dallar2 ve 5. interkostal sinirler 4. interkostale dallar vererek memebaﬂ›n› innerve etmektedir.3
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Tablo 1-1: Meme Cerrahisi ile ‹liﬂkili Musküler Anatomi
Kas

Komﬂuluklar›

‹nnervasyonu

Etkisi

Pektoral major

Klavikula, sternum ve 1-6 aras›
kot k›k›rdaklar›ndan humerusun büyük tüberkülüne
2.-5. kotlardan skapulan›n
korakoid ç›k›nt›s›na
1.-8. kotlardan skapulan›n
anoteromedial kenar›na

Medial ve lateral pektoral sinirler

Kolun fleksiyonu, addüksiyonu,
ve medial rotasyonu

N. pektoral medialis

Omuzun inferior depresyonu

N. torasikus longus

T6-T12 spinöz proçeslerden
L1-L5, ve sakruma ve iliak
krestten humerusun
intertüberküler olu¤una
Skapuladan humerusun küçük
tüberkülüne dek
Skapulan›n korakoid
ç›k›nt›s›ndan humerusun
medialine
1. kotun kostakondral bileﬂkesinden klavikulaya
Pubisten 5-7. kotlara do¤ru.

N. torakodorsalis

Skapulan›n abdüksiyonu ve
lateral rotasyonu, skapulan›n
fiksasyonu
Kolun ekstansiyonu, addüksiyonu ve medial rotasyonu

Pektoral minör
Serratus anterior

Latissumus dorsi

Subskapular
Korakobrakial

Subklavius
Rektus abdominis
Eksternal abdominis oblik

N. subskapularis
N. muskulokutaneus

Kolun addüksiyonu ve medial
rotasyonu
Kolun fleksiyon ve addüksiyonu

Subklavien sinir

Klavikulan›n depresyonu

‹nterkostal sinirler, iliohipogastrik
sinir, ilioinguinal sinir

Anterior abdomenin gerilmesi
ve vertebran›n fleksiyonu
Solunum, artm›ﬂ intraabdominal bas›nçtan sorumlu
(defekasyon, idrar yapma)

5.-12. kotlardan linea albaya,
pubise, inguinal ligamana
ve iliak kreste
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Memenin duysal sinir lifleri taktil ve termal informasyonu sinir sistemine iletir. Memenin kutaneöz duyarl›l›¤›
kad›nlar aras›nda farkl›l›klar göstermekle beraber memebaﬂ›n›n üstünde alt k›sm›na göre daha fazlad›r. Memebaﬂ› ve areola kompleksi pekçok bayanda seksüel uyar›lar
aç›s›ndan memedeki en hassas bölge olarak önem taﬂ›maktad›r.4 Bu durum, sinir uçlar›n›n memebaﬂ›nda sonlanmas›ndan kaynaklanmaktad›r.5 Küçük memelerin büyük memelere göre daha duyarl› oldu¤u.6 ve makromastili han›mlar›n memebaﬂ›/areola komplekslerinin gene
benzer ﬂekilde daha az duyarl› oldu¤u bildirilmiﬂtir.7
Memebaﬂ›n›n apikal bölümü yan taraflara göre daha
yo¤un duysal sinir sonlanmalar›na ve Meissner’s cisimciklerine sahiptir. Memebaﬂ› derisi dallanm›ﬂ serbest sinir
ucu sonlanmalar›ndan dolay› a¤r› baﬂta olmak üzere birçok uyarana duyarl›d›r. Meme kanseri cerrahisinde areolaya çok yak›n sirkumareoler insizyonlar, lumpektomi
kavitesine verilecek boost ›ﬂ›nlar› sonras› hastalarda yaﬂam boyu ciddi a¤r›lara neden olabilmektedir. Bu nedenle, meme koruyucu kanser cerrahisinde kozmetik amaçl›
gereksiz peri-areoler insizyonlardan kaç›n›lmal›d›r. Memebaﬂ›n›n innervasyonu özellikle normal laktasyonun
baﬂlamas›, yenido¤an bebe¤in emmesine ba¤l› olmas›ndan dolay› önem taﬂ›maktad›r.8 Periferik deri reseptörleri
özellikle gerilme ve bas› duyular›na spesifiktir.
Memeyi innerve eden eferent sinir lifleri primer olarak postgangliyonik sempatik sinirlerdir ve deri ve ciltalt›

dokulardaki kan damarlar›ndaki düz kas› innerve etmektedir. Sempatik sinir lifleri ise memebaﬂ› ereksiyonunu
sa¤layan memebaﬂ›n›n sirküler düz kaslar›n› ve laktifer
duktuslar› çevreleyen düz kas› ve erektör pili kaslar›n› innerve etmektedir.9 Memenin sempatik innervasyonunun
yo¤unlu¤u mammoplasti sonras› “ameliyat sonras› bölgesel a¤r› sendromunda” a¤r›n›n (anormal bir sempatik refleks) stellat gangliyonun sempatik blokaj›yla azalt›labilmesinden de anlaﬂ›labilmektedir.10
Süt ejeksiyonunun miyoepitelyal hücre kontraksiyonu
sonucu gerçekleﬂmesi için, memebaﬂ›nda sonlanan normalde kollabe olmuﬂ geniﬂ süt kanallar›n›n aç›lm›ﬂ olmas› gerekmektedir. Bu kanallar›n aç›lmas› memebaﬂ›ndaki
sinir sonlanmalar›n›n bebe¤in emmesi gibi uyar›lar sonucu sinir akson kollaterallerinden salg›lanan nörotransmitterlerin etkisiyle oldu¤u düﬂünülmektedir. Bu lokal refleks miyoepitelyal kontraksiyonun devam etmesini de
sa¤lar. Stresli durumlarda sempatik sinir liflerinden salg›lanan nöropeptid Y bu lokal refleksi bask›layarak emzirilen süt miktar›n›n azalmas›na neden olmaktad›r.11

Memenin Damarlar›
Memenin arteryel kanlanmas›n› aksiller arterin dallar›, internal torasik arter (anterior interkostal dallar› arac›l›¤›yla) ve baz› posterior interkostal arterler sa¤lar (ﬁekil 1.2).
Anterior interkostal arterlerden genellikle ikincisi en büyüktür ve üçten beﬂe kadar üst meme, memebaﬂ› ve are-
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ﬁekil 1-2: Meme, aksilla ve gö¤üs duvarlar›n›n arteryel beslenmesi.
Meme beslenmesi, 3 major arterden olur: 1) Mediali, internal torasik
arterden ç›kan anterior perforan interkostal dallar›yla; 2) laterali, torakoakromiyal trunkusun pektoral dal› veya lateral torasik arter dallar›
(torakoakromiyal trunkus ve lateral torasik arter aksiller arterin dallar›d›r.); 3) interkostal arterin lateral kutanöz dallar›. Aral›kl› çizgiyle gösterilen arterler gö¤üs duvar› kaslar›n›n derinli¤inde ve aksillada olup
kaslar› geçerek memeyi beslerler (119. referanstan modifiye edilerek
haz›rlanm›ﬂt›r).

olay› besler. Memeyi besleyen aksiller arterin dallar› üst
torasik arter, lateral torasik ve subskapuler arterler ve torakoakromial trunkusun pektoral dallar›d›r12 Memenin
venöz drenaj› areola çevresindeki pleksustan baﬂlar ve bu
bölgeden ve parankimal dokudan devam ederek yukar›da
bahsi geçen arterlere eﬂlik eder; ancak ek yüzeyel venöz bir
pleksus da vard›r.13 Memede yap›sal olarak yo¤un interlobüler dokuda lobüllere oranla daha yo¤un vaskülerizasyon görülmektedir.14 Doppler ultrasonla de¤erlendirildi¤inde memenin vasküleritesi menstruel siklusta de¤iﬂ-

ﬁekil 1-3: Meme, aksilla ve gö¤üs duvarlar›n›n arteryel beslenmesi.
Meme beslenmesi, 3 major arterden olur: 1) Mediali, internal torasik
arterden ç›kan anterior perforan interkostal dallar›yla; 2) laterali, torakoakromiyal trunkusun pektoral dal› veya lateral torasik arter dallar›
(torakoakromiyal trunkus ve lateral torasik arter aksiller arterin dallar›d›r.); 3) interkostal arterin lateral kutanöz dallar›. Aral›kl› çizgiyle gösterilen arterler gö¤üs duvar› kaslar›n›n derinli¤inde ve aksillada olup
kaslar› geçerek memeyi beslerler (119. referanstan modifiye edilerek
haz›rlanm›ﬂt›r.)
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ﬁekil 1-4: Memenin lenfatik drenaj›yla iliﬂkili baﬂl›ca lenf nodu nodu
gruplar› pektoral minör kas›yla komﬂuluklar›na göre belirtilmiﬂtir: Level 1 (I) pektoral minor kas›n›n lateralindeki lenf nodlar›n›; level 2 (II)
pektoral minörün arkas›ndaki lenf nodlar›n›; level III ise kas›n medialindeki lenf nodlar›n› kapsamaktad›r (119. referanstan modifiye edilerek haz›rlanm›ﬂt›r).

mekte ve ovülasyon zaman›na yak›n en yüksek düzeye
ulaﬂmaktad›r.15

Lenfatik Drenaj
Memenin lenfatik ak›m› baﬂl›ca aksiller lenf nodlar›nad›r; ancak bunun yan›s›ra nonaksiller lenf nodlar› olan
mammaria interna arteri ve veni boyunca lokalize mammaria interna lenf nodlar›na da baz› kimselerde ak›m
mevcuttur (ﬁekil 1-4 ve ﬁekil 1-5). Yap›lan çal›ﬂmalarda

ﬁekil 1-5: Memenin lenfatik drenaj› (119. referanstan modifiye edilerek al›nm›ﬂt›r).
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sadece aksillaya drenaj %80-97, hem aksillaya hem mammaria interna lenf nodlar›na drenaj %20-25 oranda ve sadece mammaria internaya zlenfatik ak›m ise %3-6 oranda gerçekleﬂmektedir.16 Baz› lenfatikler pektoral major
kas›n›n lateral kenar›ndan aksiller lenf nodlar›n›n pektoral grubuna, baz› lenfatikler de pektoral major kas›n›n
aras›ndan direk apikal lenf nodlar›na ve di¤erleri pektoral
major kas› aras›ndan geçerek mammaria interna lenf
nodlar›na ulaﬂmaktad›r. Mammaria interna lenf nodlar›
interkostal aral›klarda ve parietal plevra önünde lokalizedir.17 Lenfatik kanallar aras›ndaki ba¤lant›lar nedeniyle
kontralateral memeye geçiﬂ olabilmektedir.18
Aksiller bölgede pektoral minör kas›yla komﬂulu¤una
göre grupland›r›lan 20-40 aksiller lenf nodu vard›r. Aﬂa¤›dan yukar› do¤ru: a) alt grup lenf nodlar› (Level I), pektoral minör kas›n›n laterali ve aﬂa¤›s›nda; b) Orta grup lenf
nodlar› (Level II), pektoral minör kas›n›n arkas›nda; ve c)
üst grup lenf nodlar› (Level III), pektoral minör kas›n›n
üst kenar›n›n yukar›s›ndaki lenf nodlar›n› kapsamaktad›r
(ﬁekil 1.1). Baﬂka bir anatomik s›n›fland›rmaya göre: a)
Lateral grup veya aksiller ven grubu; aksiller venin medyali veya posteriorunda 4-6 lenf nodu ﬂeklindedir. Bunlar
daha çok üst ekstremiteden drene olmaktad›r. b) Anterior grup veya eksternal meme grubu; lateral torasik damarlarla iliﬂkili olarak pektoral minör kas›n›n alt kenar›nda bulunan memenin lenfatiklerinin drene oldu¤u 4-5
lenf nodudur. c) Posterior veya skapuler grup; aksillan›n
arka kenar›nda ve skapulan›n lateral kenar›nda 6-7 lenf
noduna drenaj ise daha çok arka boyun ve s›rttan gelmektedir; d) Santral grup,lateral, anterior ve posterior gruplardan drenaj alan pektoral minör kas›n›n alt›ndaki ya¤l›

k›s›mdaki 3-4 lenf nodundan oluﬂur; e) Subklaviküler veya apikal grup; aksillan›n apeksinde aksiller venin medialinde ve pektoral kas›n superioründeki 6-12 lenf nodu
tüm di¤er lenf nodlar›ndan drenaj al›r. f) ‹nterpektoral
veya Rotter ganglionlar›; pektoral major ile p. minör kaslar› aras›nda bulunan santral ve subkalvikuler lenf nodlar›na drene olan 1-4 lenf nodudur (ﬁekil 1.3).
Memede lenfatik pleksuslar memenin subareoler bölgesinde, interlobüler ba¤ dokusunda ve laktifer kanallar›n
duvarlar›nda bulunmaktad›r. Lenfatik drenaj subareoler
lenfatik pleksustan kontralateral memeye, mammaria internaya ve aksiller lenf nodlar›na olmaktad›r.12 Hem dermal hem parankim içi lenfatikler %20-86 olguda ayn› koltukalt› lenf nodlar›na drene olmaktad›r.19 Kadavra çal›ﬂmala›nda lenfatik kanallara boya enjeksiyonu sonucu memebaﬂ›/areola kompleksi dahil tüm yüzeyel lenfatik kanallar pektoral minör kas› lateraline yak›n alt grup (Level
I) lenf nodlar›na drene oldu¤u gösterilmiﬂtir. Yüzeyel lenfatik kanallar dermis ve parankim aras›nda bulunmaktad›r ve baz›lar› parankim içi intramammarian veya mammaria interna lenf nodlar›na drene olmaktad›r (ﬁekil
1.5).20 Mammaria internaya drenaj›n büyük memelere k›yasla küçük memelerde ve özellikle zay›f ve genç bayanlarda daha fazla oldu¤u bildirilmiﬂtir.21 Peritümöral derin
intraparankimal boya enjeksiyonu yüzeyel subdermal veya intradermal enjeksiyonlara k›yasla daha fazla mammaria interna lenf nodlar›na drenaj göstermektedir.22

Memede Yaﬂam Boyu Anatomik De¤iﬂiklikler
Yenido¤anda meme geçici olarak memeler memebaﬂ›/areola kompleksi alt›nda hafif bir kabar›kl›k olarak his-

Tablo 1-3: Embriyolojik Dönemde Meme Dokusu Geliﬂiminin Evreleri
Kabart› evresi (<5 mm embriyo)
Galaktik bant evresi (7.-8. hafta, 5-10 mm embriyo)

Meme diski evresi (10 mm embriyo)
Lobül evresi (11-25 mm embriyo)
Koni evresi (10-14 hafta, 25-30 mm embriyo)
Tomurcuklanma evresi (12.-16. hafta, 3-7 cm embryo)

Çukurlaﬂma evresi
(7 cm'den 10 cm'e)
Dallanma evresi (16. hafta, 10 cm fetus)

Kanal formasyonu evresi (gebeli¤in 20-32. haftalar› aras›)
Olgun vezikül evresi (yenido¤an)

Ektodermal bir kabart› olarak aksilladan pelvise dek uzan›r.
• Fetal yaﬂam›n 5.-6. haftas›nda ektodermal bir kabart›
olarak aksilladan pelvise dek uzanan bir süt çizgisi (=galaktik bant) ﬂeklinde belirir.
• 9. haftada pektoral bölgedeki meme kabart›s› d›ﬂ›ndaki
k›s›mlar atrofiye u¤rar.
Gö¤üs duvar› mezenkimine invajinasyon
Üç boyutlu büyüme
Kabart›n›n düzleﬂmesi
• Mezenkimal hücreler memebaﬂ› ve areolan›n düz kas
hücrelerine farkl›laﬂ›rlar.
• Epitelyal tomurcuklar geliﬂir.

• Epitelyal tomurcuklar 15-25 epitelyal ﬂerite dallan›r.
• K›l foliküllerinin, sebase bez ve ter bezlerinin farkl›laﬂmas›
• Apokrin bezler memebaﬂ› etraf›ndaki Montgomery bezlerini
oluﬂturuyor.
Plasental seks hormonlar›n›n etkisiyle dallanm›ﬂ epitelyal
dokular›n kanalizasyonu
Kolostrum içeren lobüloalveoler yap›lar›n geliﬂmesi

("Anatomy and Physiology of the Breast"; MS Sabel, Essentials of Breast Surgery, Mosby Elsevier 2009'dan al›nm›ﬂt›r [118].)
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Tablo 1-4: Tanner'in Meme Dokusu Geliﬂimi Evreleri
Evre

Yaﬂ

Evre 1

Puberte

Evre 2

11,1±1,1 yaﬂ

Evre 3

12,2±1,1 yaﬂ

Evre 4

13,1±1,2 yaﬂ

Evre 5

15,3±1,7 yaﬂ

Tan›m
Preadolesan dönem, papillan›n
hafif elevasyonu
Meme ve papillan›n ufak bir
a¤›zla hafif elevasyonu
Memenin büyümesinin devam
etmesi
Areola ve papilla memenin üzerinde ikinci bir a¤›z meydana
getirir.
Areola memenin genel ﬂekline
göre küçülür.

("Anatomy and Physiology of the Breast"; MS Sabel, Essentials of Breast
Surgery, Mosby Elsevier 2009'dan al›nm›ﬂt›r [118].)

sedilebilir ve az miktarda kolostrum benzeri bir süt salg›lanabilir. Puberteye kadar erkek ve k›z çocuklar›nda meme geliﬂimi ayn›d›r, ay›rt edilemez.23 Telarﬂla beraber baﬂlayan ergenlik ça¤›yla beraber k›z çocuklar›nda memenin
geliﬂimi de baﬂlam›ﬂ olur. Telarj yaﬂ› zamanla daha erken
olmaktad›r. 1970’lerde ortalama telarj yaﬂ› “11,5” iken,
1997’lerde “10” olmuﬂtur.24 Afrikal› Amerikal›larda telarj
yaﬂ› beyaz ›rka göre 1 y›l daha önce olmaktad›r.24 Telarj›n ilk belirtisi “meme tomurcu¤u” denen memebaﬂ› alt›nda hissedilen ele gelen kitledir. Bu pubertal geliﬂme
Tanner meme geliﬂimi evreleme sisteminde evre II’dir.25
Evre I prepubertal dönem, evre III tüm memenin büyümesi ve elevasyonu; evre IV ise areolan›n a¤›zlaﬂma geliﬂimi ve periareoler ba¤dokusunun art›ﬂ›; evre V subkutan
ya¤ dokusunun da artarak son olgun konturünü almas›d›r (Tablo 1.4).
Memenin son olgun görünümünü almas› pubertenin
baﬂlamas›ndan 3-4 y›l sonras› gerçekleﬂir.26 Bu dönemde
de her menstruel siklustaki hormonal faza göre memede
minör de¤iﬂikler olmaktad›r. Memenin en az nodüler oldu¤u dönem ovülasyon öncesidir ve klinik muayenelerin
bu dönemde yap›lmas› daha güvenilirdir. Ayr›ca meme
dokusu mammogramda foliküler fazda daha az denstir.
Her memenin volümü menstruel siklus boyunca 30–100
cc de¤iﬂkenlik göstermektedir. Mens baﬂlamadan volüm
maksimumda iken, mensin 11. gününde minimaldir.27
Meme dokusu gebelik ve laktasyonda daha da büyüyeyerek geliﬂmekte, gerginli¤e ba¤l› strialar deride görülmekte
ve en fonksiyonel yap›s›na kavuﬂmaktad›r. Postmenapozal meme dokusu ise ço¤unlukla pendülöz sark›k bir yap›
göstermektedir.
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içinde hem de ayn› bayan›n iki memesi aras›ndaki heterojenitedir.28 Meme dokusunu oluﬂturan bezler, yo¤un ya¤
dokusu içindedir ve birbirinden dens ba¤ dokusundan
oluﬂan ve dermisten derin fasiaya kadar uzanan “Cooper
ligamanlar›” ile loblara ayr›lmaktad›r.
Her lobun içindeki lobüller ayr› ayr› kendisine ait laktifer duktusa dökülmekte ve bu intralobüler duktuslar da
birleﬂerek memebaﬂ› orifisine aç›lan tek bir laktifer duktusta birleﬂmektedir (ﬁekil 1.1). Her laktifer duktus memebaﬂ› orifisine yak›n tabakalaﬂma gösteren yass› epitel
hücrelerle çevrilidir (29). Laktasyonda olmayan bir memede laktifer duktusun a¤z› ço¤unlukla keratin bir t›kaçla kapal›d›r.12,30 Bu nedenle teknik olarak memebaﬂ› aspirat›, duktal lavaj veya duktoskopi gibi yöntemlerden önce
dekeratinizan kremlerin memebaﬂ›na uygulanmas› bu iﬂlemlerin daha az travmatik gerçekleﬂmesini sa¤lamaktad›r. Derin areoler bölgede her laktifer duktus geniﬂleyerek
ufak bir rezervuar görevi gören bir sinüs oluﬂturmaktad›r
(ﬁekil 1.1).
Meme dokusu, dall› tubuloalveoler yap›dan oluﬂmuﬂ
oldu¤u kabul edilse de, asl›nda gerçek alveoler yap› gebelik esna›snda oluﬂmaktad›r. Memenin lobülleri gevﬂek bir
ba¤ dokusu yap›s›nda ve hücreden zengin olan bir stroma
içinde bulunmakta ve çeﬂitli hormonlarla uyar›lmaktad›r.29 Terminal duktal lobuler üniteler (TDLU) meme
bezlerinin fonksiyonel üniteleridir. Her TDLU intralobüler duktustan ve buna ba¤l› meme bezi kesecikleri olan
sakküllerden (veya “duktül”) oluﬂmaktad›rlar. Bu sakküller gebelik ve laktasyon esnas›nda salg›lanan hormonlar›n
etkisiyle “asini” veya “alveoli” ad› verilen sekretuvar üni-

Meme Histolojisi
Eriﬂkin bayanda her meme dokusu deri ve derialt›ndaki “lob” ad› verilen (ﬁekil 1.1) 15-20 grup geniﬂ sekretuvar bezlerden oluﬂur. Meme morfolojisi üzerindeki en
önemli özelliklerden biri ise hem her memenin kendi

ﬁekil 1-6: Memenin geliﬂimi: A, prepubertal dönem (çocukluk); B, puberte; C, olgun (reprodüktif dönem); D, gebelik; E, laktasyon; F, postmenapozal dönem (120. referanstan al›nm›ﬂt›r).
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ﬁekil 1-7: Numerik rakamlar: tip 1, 2, 3, 4 lobül geliﬂimini tan›mlar. Embriyonel geliﬂme sonras› do¤um
sonras› s›ras›yla: a) Tip 1 lobül (Duktal geliﬂme): östrojen, büyüme hormonu, kortikoidler, HGF (hepatosit
büyüme faktörü), TGF-α (transforme edici faktör-alfa), EGF (epidermal büyüme faktörü), TGF-β (transforme edici büyüme faktörü-beta), FGF (fibroblast büyüme faktörü) gibi faktörlerin modülasyonu; b) Tip 2
lobül (lobüloalveoler geliﬂme): Puberte ile beraber
östrojen, progesteron, prolaktin, büyüme hormonu,
kortikoidlerin indüklemesi ve insülin, vitamin D, NRG
(nörogulin), c) Tip 3 lobül: Gebelik sonucu oluﬂur.d)
Laktasyonla beraber tip 4 lobül oluﬂur. e) Postlaktasyonel involüsyonda lobüller regrese olur (p53, STAT3,
MMP [metalloproteineaz], TIMP [metalloproteinaz
doku inhibitörü] gibi faktörler sonucu). f) Menapozda
östrojen ve progesteron hormonlar›n›n depresyonu
sonucu meme dokusu a¤›rl›kla tip 1 ve 2 lobül yap›s›n› kazan›r (116. ve 117. referanslardan modifiye edilerek haz›rlanm›ﬂt›r).

telere differensiye olmaktad›rlar.31 Bir TDLU üzüm salk›m›n› and›rmaktad›r32 (ﬁekil 1.6 ve ﬁekil 1.7). ‹nsan meme
dokusu kompüterize 3-D modelinde dall› a¤aç görünüsündeki komﬂu duktuslar aras›nda anastomozlar›n varl›¤›
gösterilmiﬂtir.33
Memenin laktifer duktuslar›n› saran epitelyum memebaﬂ› orifisine do¤ru kal›nlaﬂmakta, küçük duktuslar
basit küboidal epitelyumla sar›l› iken büyük duktuslar tabakalaﬂm›ﬂ kolumnar epitelyumla çevrilidir.34 Sakkülleri
içeren tüm tubuloalveoler sistem bir bazal membranla
(BM) çevrilidir (ﬁekil 1.6). Luminal epitelyal hücreler ve
basal membran aras›nda y›ld›z›ms› miyoepitelyal hücrelerden oluﬂan bir tabaka mevcuttur. Bu miyoepitelyal tabaka gitgide daha ufak dallara ayr›lan duktal sistemin sonlar›na do¤ru ve alveollerde gittikçe incelmektedir. Makrofaj ve lenfositler epitel aras›ndan lümene do¤ru göç ettikleri bulunmuﬂtur.35 Bu yüzden gerek kolostrum immün
sistem hücreleri ve IgA gibi immunoglobulinler aç›s›ndan
zenginken, memebaﬂ› ak›nt›s› gibi duktal sekresyonlar›n
sitolojik incelemelerinde makrofaj, polimorf nüveli lökositler ve lenfositlere rastlanmaktad›r.

Memebaﬂ› ve Areola
Memebaﬂ› derisi çok incedir ve östrojene duyarl›d›r.
Areolada ter bezleri ve küçük ya¤ bezleri (Montgomery)
bulunmaktad›r. Eriﬂkin meme derisi ve areola yo¤un elastik liflerden dolay› buruﬂuktur12 ve uzun dermal papillalar mevcuttur. Memebaﬂ› stromas› ›ﬂ›nsal ve dairesel düz
kas hücrelerinden oluﬂan yo¤un irregüler ba¤ dokusundan oluﬂmaktad›r. Düz kas liflerinin kontraksiyonu memebaﬂ› ereksiyonunu ve areolan›n buruﬂuk olmas›n› sa¤lamaktad›r.12 Memebaﬂ› ereksiyonu so¤uk, dokunma ve
pisiﬂik etkenler sonucu oluﬂabilmektedir. Laktifer duktuslar› boyunca etraflar› daha ince düz kas liflerinin demetleriyle çevrilidir.36

Parankim Doku
Lüminal Epitelyal Hücreler
Lüminal epitelyal hücrelerin as›l fonksiyonu süt sekrete etmektir. Bu hücrelerin sekretuvar kapasitesi çok geliﬂmiﬂtir ve günde kendi hücresel hacimlerinin 3 misli kadar
süt üretebilirler. Lüminal epitelyal hücrelerin küboid
morfolojiden kolumnar morfolojiye kadar de¤iﬂen yap›lar› mevcuttur, ve her hücre birbirleriyle hücre etraf›n›
apekse yak›n lateral yüzeylerinde kemer gibi saran E-kadherin denen bir transmembran proteini ile ba¤lant› halindedir.37 Laktasyon esnas›nda, lüminal hücreler sütü oluﬂturan protein ve lipid damlac›klar› sekrete eden organellerce zengindir.30
Miyoepitelyal Hücreler
Miyoepitelyal hücreler lüminal hücre tabakas› etraf›ndad›r ve lüminal hücrelerle bazal membran aras›ndad›r.38
Bu hücreler her sekretuvar lüminal hücrenin bazal k›sm›yla iliﬂkilidir ve düz kas hücrelerinde bulunan cisimciklere
ve düz kas-spesifik proteinlere sahiptir.39 Miyoepitelyal
hücreler düz kas hücrelerinin pekçok özelliklerini taﬂ›rken,
ayn› zamanda gerçek epitelyal hücrelerdir. Sitokeratin-5 ve
-14 ekspresyonu gösterip desmosom ve hemidesmosomlar› vard›r.40,41 Etraf ba¤ dokusundan bir bazal membranla
ayr›l›rlar. Lüminal hücrelere k›yasla ekstrasellüler matrikse (ESM) yap›ﬂmay› sa¤layarak intraselüler sinyal mekanizmalar›n› aktive eden reseptörler olan ‚-integrinlerin
ekspresyonu daha fazlad›r.42 Bu hücreler ayn› zamanda
büyüme faktörü reseptörleri eksprese etmekte ve matriks
metalloproteinaz (MMP) and ESM’in yap›s›n› de¤iﬂtiren
MMP inhibitörleri salg›lamaktad›rlar. Miyoepitelyal hücrelerin birbiriyle ve komﬂu lüminal hücrelerle iliﬂkisi baz›
direk sinyal mekanizmalar›n› aktive etmekte ve lüminal
hücrelerle ESM’in etkileﬂimini regüle etmektedir.
Miyoepitelyal hücreler kontraksiyonlarla sütün memebaﬂ›ndan evakuvasyonuna sebep olurken ayn› zaman-
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da epitelyal polariteyi (polarite: hücrelerin düzgün yanyana yerleﬂip ço¤almas›) sa¤layan alttaki bazal membran›
sekrete etmektedirler. Bu hücreler, adezyonda rol oynayan bir glikoprotein olan fibronektini, BM’› oluﬂturan di¤er bir glikoprotein olan laminini ve kollajen IV ve laminini Tip IV kollajene ba¤layan bir glikoprotein olan “nidojeni” depolamaktad›r. Ayr›ca lüminal hücrelerin büyüme ve geliﬂmesinde ve duktal dallanmada rol oynarlar.43,
44 Miyoepitelyal hücrelerden nadiren tümör oluﬂur.44 ve
do¤al tümör supressör olarak rol oynad›klar› da düﬂünülmektedir.43
Kök Hücreler
Meme dokusunda kök hücrelerinin bulunabilece¤i ilk
1950’li y›llarda ortaya at›lm›ﬂt›r.45 Bu hücrelerin multipotent progenitör hücreler oldu¤u ve lüminal ve/veya miyoepitelyal hücrelerin oluﬂumuna sebep oldu¤u düﬂünülmektedir.46 Farelerde yap›lan çal›ﬂmalarda fare meme kök
hücrelerinin farelerin kendisine transplantasyonu sonucu
fonksiyonel bir meme dokusu elde etmek mümkün olmuﬂtur.47 Ayr›ca bir kök hücre klonunundan tam differensiye bir meme dokusu elde etmek de mümkündür.48, 49
‹nsan meme dokusunun flow-sitometrik analizlerle incelenmesinde ise hem lüminal hücrelerin hem de miyoepitelyal hücrelerin belirteçlerini taﬂ›mayan veya tam tersi
her iki hücre popülasyonunun da belirteçlerini taﬂ›yan 2
grup kök hücre tespit edilmiﬂtir.50 Bu kök hücreler insanda ço¤unlukla duktuslarda lokalizedir.50 ‹nsan luminal
hücre kompartman›ndan izole edilen bir hücre dizisinin
hem kendi kendine ço¤alabildi¤i ve hem sekretuvar lüminal hücrelere hem de miyoepitelyal hücrelere dönüﬂebildi¤i gösterilmiﬂtir.51 ‹nsan kök hücreleri yavaﬂ ço¤alan
hücreler olup etraflar› ço¤alan ve differensiye hücrelerle
çevrilidir.52
‹nsan kök hücreleri çeﬂitli çal›ﬂmalarda farkl› farkl› s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Nullipar bayanlarda kök hücreler “tip 1”
ve gebelik geçirmiﬂ bayanlarda “tip 2” olarak olarak s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Nullipar tip karsinogeneze daha duyarl›d›r.53 Benzer ﬂekilde multipar bayanlarda gebelikle indüklenmiﬂ ve kendi kendini yenileyebilen ve laktasyonda
apoptosise u¤ramayan ve di¤er progenitör hücrelere dönüﬂebilen yavaﬂ ço¤alan kök hücre benzeri bir hücre de
tan›mlanm›ﬂt›r.5 Bu hücre tipi multiparlarda tüm hücre
popülasyonular›n›n %60’›n› oluﬂturmaktad›r ve gebelikle
indüklenmiﬂ meme kanserine resistansla iliﬂkili oldu¤u
düﬂünülmektedir.53 Baﬂka bir çal›ﬂmada ise insan kök
hücreleri55 üç tipe ayr›lm›ﬂt›r: 1) lüminal hücre belirteçleri ekspresse eden lüminal-hücre progenitörü, 2) bipotent
progenitör hücreler (di¤erlerince etraf› miyoepitelyal
hücrelerle çevrili lüminal hücre kolonileri oluﬂturan hücreler olarak tan›mlanan) ve 3) sadece miyoepitelyal progenitör oluﬂturan hücreler.
‹nsan kök hücrelerinin “mammosfer” oluﬂturmas› gibi56 hücre süspansiyonu kültürlerindeki geliﬂmeler kök
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hücrelerin kendi kendini yenileme mekanizmalar›n› ve
normal meme kök ve progenitor hücrelerinin differensiyasyonunu araﬂt›rmay› kolaylaﬂt›rm›ﬂt›r.57 Bu mekanizmalarda integrinler yoluyla hücre-ESM etkileﬂimleri ve Ekadherinler yoluyla hücre-hücre etkileﬂimlerinin rol onad›¤› düﬂünülmektedir.

Bazal Membran
Meme dokusunda duktuslar›, lobülleri ve alveolleri
saran bazal membran kollajen tip IV, laminin, nidojens 1
ve 2, perlekan ve fibronektinden oluﬂmaktad›r.58-60 Pekçok epitelyal hücre fonksiyonu BM varl›¤›n› gerektirir: süt
üretimi,61 programl› hücre ölümünün supresyonu,62 prolaktinle interaksiyon (PRL)63 ve ER-〈 ekspresyonu gibi.
Epitelyal hücreler ile altlar›ndaki BM aras›ndaki etkileﬂim doku bütünlü¤ünün ve fonsiyonlar›n›n korunmas›
aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r. Matrigel ™ gibi sentetik BM
kültür sistemleri kullan›larak normal ve kanserli meme
hücrelerinin fizyolojisi araﬂt›rmak mümkün olabilmiﬂtir.64 Doku kültürü deneylerinde epitelyal hücrelerin BM
olmadan en yo¤un süt proteini olan β-kazeini sekrete
edemediklerini gösterilmiﬂtir.65 Laminin β-kazein gen
ekspresyonunu aktive etmektedirler.66 Ayr›ca laminin ve
spesifik β-1 integrinlerin meme epitel hücrelerinin sürvisi için gerekli oldu¤u ortaya konmuﬂtur.57,59 Nidojen-1 laminin ve kollajen a¤›n› birbirine ba¤layarak BM’›n yap›sal
bütünlü¤ünü sa¤lar59 ve laktasyonel differensiyasyonu
h›zland›r›r.67 Integrinler de laktojenik hücresel differensiyasyon için gerekli hücre-BM etkileﬂimleri aç›s›ndan son
derece önemli rol oynarlar.68 β-1 integrinler alveoler organizasyon ve luminal hücre proliferasyonu aç›s›ndan gereklidir69 ve lamininle beraber puberteden itibaren meme
dokusunun geliﬂiminde rol oynar.70
Stroma Hücreleri
Meme stromas›n› ba¤ dokusu, hücreler ve ESM oluﬂturur. Meme dokusunda 3 tip ba¤ dokusu vard›r: lobüllerin içinde (intralobüler) gevﬂek ba¤ dokusu, lobüllerin
aras›nda (interlobüler) yo¤un irregüler ba¤ dokusu, ve
ya¤ dokusu (interlobüler). Meme stromas› sadece yap›sal
destek sa¤lamamakta, ayn› zamanda epitelyal-stromal etkileﬂimler hücresel geliﬂim ve differensiyasyonda rol oynamaktad›r. ‹nterlobüler ba¤ dokusu primer olarak fibroblast ve adipositlerden oluﬂurken, intralobüler ba¤ dokusu makrofaj, eozinofil, lenfosit, plazma hücreleri ve
mast hücrelerinden oluﬂmaktad›r. ‹ntralobüler gevﬂek ba¤
dokusu duktüllerle ve alveollerle yak›n iliﬂkilidir ve hormonlara duyarl›d›r.
‹ntralobüler ba¤ dokusunda, fibroblastlar birbirleriyle
bir a¤ ﬂeklinde ba¤lanm›ﬂ ve TDLU etraf›ndaki BM’› sarm›ﬂlard›r. ‹ntralobüler fibroblastlar CD34 pozitiftir (bir
erken kök hücre-benzeri hücre belirteci).29 ‹nterlobüler
fibroblastlar meme kanseri metaztazlar›nda rol oynayan
bir enzim olan hücre yüzey enzimi dipeptidil peptidaz IV
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aç›s›ndan pozitifken, intralobüler fibroblastlar negatiftir.71 ‹nsan meme fibroblastlar›n›n epitelyal hücrelerin
proliferasyonunu inhibe etme özelli¤i mevcuttur. Ancak
fibroblastlar›n epitelyal hücrelere oranlar› yüksekse fibroblastlar epitelyal hücre proliferasyonunu art›rmaktad›rlar.72,73
Adipositler meme dokusunda yayg›n olarak bulunmaktad›rlar. Mammografide artm›ﬂ meme dansitesi (ya¤
oran›yla ters orant›l›) meme kanseri için bir risk faktörüdür.74 Gebelikte ve laktasyonda ya¤ dolu hücrelerde azalma vard›r. Macrofajlar meme dokusunun geliﬂmesinde
çeﬂitli evrelerde epitelyal hücrelere yak›n›nda lokalize bulunmakta ve laktifer kanallar›n uzamas›nda rol oynamaktad›r. Makrofaj büyüme faktörü, CSF-1, kemirgenlerde
meme dokusu geliﬂimini duktuslar›n dallanmas›ndan laktasyona kadar h›zland›rmaktad›r.75 Makrofajlar ayn› zamanda morfogenez için gerekli anjiyogenezde ve ESM yap›lanmas›nda da rol oynamaktad›rlar.76 Ayr›ca gebelikte
alveollerin yak›n›nda bulunmuﬂtur ve meme involüsyonu
esnas›nda süt lipid damlac›klar›n›n ve/veya apoptotik
debrisin uzaklaﬂt›r›lmas›nda rol oynarlar.77 Eosinofiller
ise postnatal geliﬂim esnas›nda görülürler ve makrofajlarla beraber duktuslar›n dallanmas›n› indükledikleri düﬂünülmektedir.78
Lenfositler laktasyon esnas›nda lokal endotel hücrelerinde eksprese olan baz› adhezyon molekülleri yard›m›yla
meme dokusunda göç ederler. Lenfositlerin sütte de bulunmuﬂtur. B-lenfositlerinden oluﬂan ve antikor yap›m›ndan sorumlu plasma lenfositlerinin kendisi de sütte bulunmuﬂtur. Stromada laktasyon öncesi ve esnas›nda yo¤un ﬂekilde bulunan ve antikor üreten plasma hücreleri
epitelyal hücrelerce al›n›p süte b›rak›l›r.79
Doku bazofilleri olan mast hücreleri enflamasyonda
rol oynayan histamin, proteinaz ve baz› sitokinler gibi baz› potent medyatörleri içerirler. Ancak bu hücrelerin gerçek rolü henüz bilinmemektedir.80 Mast hücreleri meme
stromas›nda kollajen lifleri ile berber bulundu¤undan
kollajen depolanmas›nda rol oynayabilecekleri düﬂünülmektedir.81
Son zamanlarda 2 yeni stroma hücresi belirlendi: interstisyel Cajal hücreleri (ICC) ve ICC-benzeri hücre. Bu
hücreler uzun ç›k›nt›lar›yla lenfosit, plasma hücreleri,
makrofaj ve mast hücreleri gibi çeﬂitli immünoreaktif
hücrelerle yak›n kontak halindedir.82
Ekstraselüler Matriks (ESM)
ESM’nin üç boyutlu ﬂekillenmesiyle hücrelerin ﬂekil, proliferasyon, sürvi, migrasyon, differensiyasyon, polarite,
duktus dallanmas› ve lümen formasyonu gibi pekçok
hücre fonksiyonunu etkiler.78 Bu mekanizmalar ya çeﬂitli
faktörler ve/veya ba¤lama proteinlerinin salg›lanmas› ya
da direk hücre-ESM etkileﬂimleri sonucu oluﬂmaktad›r.63
Major ESM reseptörleri olan integrinler stroma ve parankim aras›ndaki etkileﬂimleri regüle ederler.83 ESM ile

aktin sitosikeletonu aras›nda ba¤lant› kurarak hücre
yaﬂam›, proliferasyonu ve migrasyonu ile ilgili çeﬂitli sinyal
mekanizmalar›n› tetiklerler.84 Stromal fibronektin ve reseptörü, α5‚1 integrin, kemirgenlerde over hormonlar›na
ba¤l› (östrojen ve progesteron) epitelyal proliferasyonda
önemli bir rol oynamaktad›rlar. Fare fibronektin düzeyleri puberte esnas›nda meme dokusunda 3 kat artmakta ve
gebelik ve laktasyonda yüksek düzeylerde kalmaktad›r.85
Proteoglikanlar büyük glikolize glikoproteinlerdir ve
meme dokusunda ESM’de yo¤un olarak bulunmaktad›rlar ve meme kanseri risk faktörü olan mamografi dansitesi
ile iliﬂkilidir.85 Stromal ve epitelyal geliﬂimi ve hücre-hücre ve hücre-matriks etkileﬂimlerini düzenlerler. Meme dokusunda fibroblast büyüme faktörü (FGF), epidermal büyüme faktörü (EGF) ve hepatosit büyüme faktörü (HGF)
gibi baz› regülatuvar proteinler proteoglikan glikozsaminoglikanlara ba¤lan›r.86

Meme Yap›s›n› ve Fonksiyonlar›n›
Etkileyen Hormonlar ve Di¤er Faktörler
Hormonlar
Puberte sonras› ovülasyonla mestruel siklusun baﬂlamas› aras›ndaki luteal fazda korpus luteumdan yüksek düzeylerde progesteron ve östrojen salg›lanmaktad›r. Östrojen k›z çocuklar›nda meme de dahil olmak üzere sekonder
seks karakterlerinin geliﬂimini h›zland›r›r. Progesteron ise
uterusu embrio ve fetusun kabul edilmesi için ve memeyi
de laktasyona haz›rlar. Gebelik esnas›nda östrojen ve progesteron baﬂl›ca plasentadan salg›lan›r. Östrojenin meme
üzerine etkileri: 1) stromal dokunun geliﬂimi, 2) duktal
sistemin geliﬂimi ve 3) ya¤ depolama87 Progesteron memede lobuloalveolar differensiyasyon için gereklidir.88
Bu steroid hormonlar hücrelerdeki reseptörlerine
ba¤lanarak çeﬂitli sinyal mekanizmalar›n› tetikler. Östrojen reseptörü (ER) intraselüler bir reseptördür ve ER-α ve
ER-β olmak üzere 2 formu vard›r.89 Normal insan meme
dokusunda ER-α luminal epitelyal hücrelerin %1530’unda90 ve ER-β miyoepitelyal hücrelerde ve stromal
hücrelerde ekspresse olmaktad›r.91 ER-α -östrojen kompleksi gen transkripsiyonunu aktive ederken, ER-β -östrojen kompleksi transkripsiyonu ya aktive eder ya da inhibe
eder.91,92
Progesteron reseptörünün (PR) 2 isoformu vard›r:
Progesteron-α ve PR-βα Farelerde yap›lan deneylerde
PR-α’n›n hamilelikle indüklenen memedeki duktal dallanmada ve PR-β’n›n ise lobüloalveoler geliﬂme için gerekli oldu¤u ortaya konmuﬂtur.93,94 Epidermal büyüme
faktörü (=EGF) ailesinden bir protein olan “Neuregulin”,
nöral geliﬂmede rol oynad›¤› gibi parakrin bir etkiyle lobüloalveolar geliﬂmeyi de art›rmaktad›r.95 Lüminal and
miyoepitelyal hücreler PR-β ekspresse etmekte ve PR-β
pozitif hücreler progesteronla direk stimüle olur.96

Bölüm 1: Menenin Anatomisi ve Fizyolojisi
Tablo 1-6: Prolaktin Salg›lanmas›n› Etkileyen Hormonlar ve
Nörotransmitterler
Tirotiropin salg›lat›c› hormon (TRH) (stimülatör)
Vazoaktif ‹ntestinal Peptid (VIP) (stimülatör)
Dopamin (inhibitör)
Östrojen (stimülatör)
‹nsülin (stimülatör)
EGF (= epidermal büyüme faktörü; stimülatör)
Relaksin (stimülatör)
("Anatomy and Physiology of the Breast"; MS Sabel, Essentials of Breast Surgery, Mosby Elsevier 2009'dan al›nm›ﬂt›r [118].)

Over kaynakl› olmayan prolaktin (PRL) ve oksitosin
gibi nöroendokrin hormonlar da meme fonksiyonu için
önemlidir. Laktasyonun gerçekleﬂmesinde rol oynayan ve
ön hipofizden salg›lanan bir polipeptid olan prolaktinin
salg›lanmas›, hipotalamustan salg›lanan PRL inhibe edici
hormon olan dopamin taraf›ndan inhibe edilir. Prolaktin
hem meme bezlerinin büyüme ve geliﬂmesini art›r›r, hem
de sütün sentez ve sekresyonunu sa¤layarak laktasyonun
gerçekleﬂmesinde en önemli hormondur.97,98 PRL sinyal
transdüksiyonu östrojenle indüklenen PRL reseptörü arac›l›¤›yla olur (PRLR, transmembran sitokin reseptörü).99 ve
PRLR Jak2 ve Stat5 transkripsiyon faktörü arac›l›¤›yla intraselüler sinyal mekanizmalar› gerçekleﬂtirir (Tablo 1.6).
Oksitosin hipotalamustaki supraoptik ve paraventriküler nukleuslarda sentezlenir ve nöronlar›n aksonlar›yla
arka hipofizde depolan›r ve uyar› gelince kana kar›ﬂ›r.100
Oksitosin do¤um esnas›nda uterus kontraksiyonlar›n›
uyar›r ve memedeki miyoepitelyal hücrelere etki ederek
sütün alveollerden laktifer duktuslar›na ejeksiyonunu sa¤lar. Yenido¤an›n emme refleksi hem PRL hem de oksitosin
salg›lan›m› uyar›r. Oksitosin reseptörü G-proteini-ba¤l›
bir reseptördür ve laktasyonda olmayan meme dokusunda
bile miyoepiteyal hücrelerde bulunmuﬂtur101 ve do¤uma
yak›n meme dokusunda ekspresyonu artmaktad›r.5
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Bunlar›n d›ﬂ›nda büyüme hormonu (GH), androjenler ve tiroid hormonu gibi birçok baﬂka hormon meme
dokusunun geliﬂimi ve fonksiyonlar›nda rol oynamakla
beraber mekanizmalar› daha az bilinmektedir102 (Tablo
1.5).

Di¤er Moleküler Regülatörler
Amfiregulin, HGF (=hepatosit büyüme faktörü),
EGF, TGF-α (transforme edici büyüme faktörü-α), IGF
(insülin benzeri büyüme faktörü) ve FGF-3 (fibroblast
büyüme faktörü) gibi büyüme faktörlerinin hepsi östrojenin etkilerinin parakrin medyatörleridir.103,104. Örne¤in,
amfiregulin duktuslar›n uzamas›nda sentezi artmaktad›r.105 ve amfiregulin ve HGF duktal dallanmay› art›rmaktad›r.95, 106-109 Güçlü bir mitojen olan EGF insan meme stromal fibroblastlar›nda yap›lmaktad›r. EGF reseptörleri (EGFR) epitelyal hücrelerdedir,110 meme duktal
geliﬂimi ve dallanmas› için gereklidir.109 Hem EGF ve
HGF, baﬂka bir mitojen olan TGF-α ile beraber,111 lobuloalveolar geliﬂimi h›zland›rmaktad›r.112
Kemirgenlerde pubertal duktal morfogenezde rol oynayan IGF-I, büyüme hormonu (GH)113 ve östrojenin 114
etki mekanizmalar›nda sentezlenerek rol oynar. IGF-I ve
IGF-II, IGF-IR yan›s›ra insülin reseptörü (IR) ve EGFR’e
ba¤lan›rlar ve mitojenik etki gösterirler.115 IFG-I ve IGFII, IGF ba¤lay›c› proteinlere (IGFBP) ba¤lanarak matriks
proteinlerinde ve hücre membranlar›nda lokal etkinlik
gösterirler.

Yaﬂam Boyunca Meme Dokusunun Yap›sal
Geliﬂimi ve Fonksiyonlar›
‹nsan meme dokusu morfolojik olarak 4 tip olarak s›n›fland›r›lm›ﬂt›r.116,117 (ﬁekil 1.7): Tip 1 lobüller, 6-11
duktülden oluﬂmakta ve puberte öncesi görülür. Tip 2 lo-

Tablo 1-5: Meme Dokusu Geliﬂimini Etkileyen Hormonlar
Hormon

Büyüme Esnas›ndaki Etkileri

Gebelik ve Laktasyondaki Etkileri

Östrojen
Progesteron

Adolesan ça¤da duktal büyüme
Lobüloalveoler büyüme ve differensiyasyon
için gerekli
Pubertede duktal büyümeyi sa¤lar.

Lobüloalveoler büyüme için gerekli

Glikokortikoidler
Büyüme hormonu (GH)
‹nsülin
Prolaktin
Human plasental laktojen (hPL)
Tiroid hormonlar›
Oksitosin

Pubertede duktal büyümeyi sa¤lar.
Meme epitelyumu ve duktal alveoler büyüme
için gerekli
Pubertede duktal büyümeye katk›da bulunur.

Lobüloalveoler büyüme için gerekli ve
laktasyonu uyar›r.
Laktasyonu uyar›r ve meme epitelyal hücrelerinin sürvisi için gerekli.
Laktogenez ve laktasyonun devam› için
gerekli.
Alveoler büyümeyi ve laktogenezi uyar›r.
Prolaktine karﬂ› epitelyal sekretuvar cevab›
art›r›r.
Miyoepitelyal hücrelerin kontraksiyonunu ve
süt ejeksiyonunu sa¤lar.

("Anatomy and Physiology of the Breast"; MS Sabel, Essentials of Breast Surgery, Mosby Elsevier 2009'dan al›nm›ﬂt›r [118].)
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Tablo 1-2: Aksillada Major Lenf Nodu Gruplar›
Grup

Lokalizasyonu

Lateral (aksiller ven)
Anterior (eksternal meme)
Posterior (skapular)
Santral
Subskapular (apikal)
‹nterpektoral (Rotter)

Aksiller venin medial-posterioru
Pektoral minörün alt kenar› boyunca
Skapulan›n lateral kenar›
Pektoral minörün alt›nda
Aksillan›n apeksinde
Pektoral major ve minör aras›nda

Nod Say›s›
4-6
4-5
6-7
3-4
6-12
1-4

Drenaj›
Üst ekstremite
Meme
Posterior boyun/s›rt
Lateral, anterior ve posterior gruplar
Tüm di¤er gruplara

("Anatomy and Physiology of the Breast"; MS Sabel, Essentials of Breast Surgery, Mosby Elsevier 2009'dan al›nm›ﬂt›r [118].)

büllerde ise daha fazla duktül bulunmakta ve pubertede
oluﬂur. Nullipar kad›nlar›n inaktif meme yap›s›n› temsil
eder. Tip 3 lobüller ise 80’e kadar duktülden meydana gelir ve gebelikte oluﬂur. Tip 4 lobüller, laktasyondaki memeyi karakterize eder ve hiçbir zaman nullipar kad›nlarda
bulunmaz.

baﬂlar. Do¤um sonras› meme dokusu geliﬂimi vücudun
büyümesiyle beraber biraz daha devam eder. Erken çocukluk döneminde veziküller biraz daha kanalize olur ve
dallan›r; ama puberteye kadar önemli bir de¤iﬂiklik olmaz.

Menstruel Siklusta Meme
Embriyoloji

Foliküler Faz

Embriyolojik olarak memenin geliﬂimi çeﬂitli evrelerde gerçekleﬂmektedir (Tablo 1.2). Meme dokusu tek bit
ektodermal tomurcuktan geliﬂmektedir. Fetal yaﬂam›n 5.6. haftas›nda ektodermal bir kabart› olarak aksilladan pelvise dek uzanan bir süt çizgisi ﬂeklinde (=galaktik bant) belirir. 9. haftada pektoral bölgedeki meme kabart›s› d›ﬂ›ndaki oluﬂumlar atrofiye u¤rar. Bu bölge basal hücrelerden
oluﬂan memebaﬂ› tomurcu¤udur. 12. haftada yass› epitelyal
hücreler yüzeyden memebaﬂ› tomurcu¤una göç ederler.
Epitelyal hücreler meme duktuslar› ﬂeklinde aﬂa¤› do¤ru
büyüyüp lobüler tomurcuklar ﬂeklinde sonlan›rken, mesenkimal hücreler memebaﬂ› ve areolan›n düz kas hücrelerine farkl›l›laﬂ›r. 16.-24. haftalarda ise laktifer duktuslar
mesodermal ba¤dokusuna ilerler. Bu aﬂamalarda olan eksiklikler baz› konjenital anomalilere yol açar. En s›k (%16) aksillada ektopik meme dokusuna rastlan›r. Bu dokuda
hem fibrokistik de¤iﬂiklikler hem de kanser oluﬂabilir. Bu
anomali 9. haftada süt çizgisinin tam olarak atrofi olamamas›ndan kaynaklan›r.
2. trimesterde ter bezleri, sebasöz bezler ve memebaﬂ›
etraf›nda Montgomery bezlerine dönüﬂecek apokrin bezleri oluﬂur. Epitelyal tomurcuklar 15-25 aras› dallanma
gösterir. Bu zamana kadarki tüm de¤iﬂiklikler plasental
hormonlar›n etkisi olmadan gerçekleﬂmiﬂtir. 3. trimesterde bu plasental hormonlar fetal kan sirkülasyonuna girebilir ve dallanm›ﬂ epitelize dokular›n kanalizasyonunu
sa¤lar. Bu dallar›n sonlanmalar› kolostrum içeren lobüloalveoler yap›lara dönüﬂür. Bu kolostrial süt, do¤um sonras› 4.-7. günlerde hem erkek hem de k›z yenido¤an bebeklerde memebaﬂlar›ndan akabilir. Gebelikte son haftalarda meme dokusu dört kat›na ç›kar ve memebaﬂ›/areola
kompleksi ve pigmente hale gelir. Do¤umdan plasental
hormonlar›n çekilmesiyle beraber fetustaki kolostrum
salg›lanmas› durur ve meme dokusunun involüsyonu

Foliküler faz menstruasyonun ilk gününden ovülasyona kadar geçen süredir. Östrojen ve progesteron oranlar›n›n ani düﬂmesi sonucu FSH düzeylerinde yükselmeyle beraber baﬂlar. FSH, overdeki foliküllerinin geliﬂmesini
ve östrojen salg›lamas›n› sa¤lar. Artan östrojen salg›s›yla
beraber, memede epitelyal hücrelerde mitozu uyarmas›yla
beraber RNA sentezi ve nükleer dansitede de art›ﬂ olur.
Östrojenin ayn› zamanda meme mikrosirkülasyonu
üzerine histamin benzeri bir etkisi de vard›r. Bu menstruasyonun 3-4 gün öncesi kan ak›m›nda art›ﬂa neden olur.
Artan interlobüler ödem ve artm›ﬂ hücresel proliferasyon
sonucu meme hacminde 15-30 cm3 art›ﬂ olabilir. Artan
östrojenin FSH sekresyonunu bask›mas› sonucu FSH düzeyleri azal›r. Östrojen düzeyleri foliküler faz›n sonuna
do¤ru pik yapar ve ovülasyon için gerekli LH düzeylerine
pozitif etki yaparak yükselmesine neden olur. LH over folikülünün ﬂiﬂmesine ve rüptürüne ve oositin periton kavitesine at›lmas›na ve Fallopian tüplerine ulaﬂmas›na neden
olur.
Luteal Faz
Luteal faz LH düzeyindeki pik sonucu baﬂlar ve progesteron sentezi maksimum düzeylere ulaﬂ›r. LH sayesinde overdeki granüloza hücrelerinden progesteron salg›lanmas›n› uyar›r. Memede meme duktuslar› dilate olur ve
alveoler epitelyal hücreler sekretuvar hücrelere farkl›laﬂ›r.
Luteal fazda ayr›ca meme epitelyal hücrelerinin proliferasyonu da artar.
Menstruasyon
Yüksek progesteron düzeyleri GnRH üzerine negatif
etki yapar ve bu hormon azal›rken FSH ve LH düzeyleri
de azal›r. Sonuç olarak östrojen ve progesteron düzeyleri
azalmas›yla beraber meme epitelinin sekretuvar aktivite-
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sinde regresyon olur. Dokudaki ödem azal›r ve menstruasyonun 5.-7. gününde meme volümü en minimum düzeye ulaﬂ›r.

Gebelikte Meme
Gebelik esnas›nda meme en maksimum büyüklü¤e
ulaﬂ›r. Gebelikte luteal ve plasental hormonlar›n ve prolaktinin etkisiyle duktuslar, lobüller ve alveoller belirgin
ﬂekilde geliﬂir. Gebeli¤in ilk 3-4 haftas›nda östrojenlerin
etkisiyle duktuslar büyür ve dallan›rlar ve lobüller geliﬂir.
‹kinci ayda memelerin büyümesi gitgide artar, süperfisiyel
venler dilate olur ve memebaﬂ›-areola kompleksinin pigmentasyonu artar. Memelerin gerginli¤i artar ve memebaﬂ› daha hassaslaﬂ›r.
Yüksek östrojen ve progesteron düzeylerinin hipotalamustan prolaktin inhibe edici faktörü bask›lamas› sonucu
gebeli¤in 8. haftas›ndan itibaren prolaktin salg›lan›r ve gebeli¤in ilerlemesiyle beraber prolaktin düzeyleri artar ve
son trimesterde normalin 3-5 kat›na ulaﬂ›r. Gebeli¤in
ikinci trimesterinde progesteron duktal filizlenmeden lobül formasyonuna yol açar ve prolaktinin etkisiyle alveoller kolostrumla doludur. Memeler büyümeye devam eder,
bu büyüme epitelyal proliferasyondan dolay› de¤il, alveollerin kolostrumla dolmas›ndan ve miyoepitelyal hücrelerinden hipertrofisindendir. Gebeli¤in üçüncü trimesterinde, lobüllerin etraf›ndaki stromada azalma olur
böylece hipertrofiye lobüllere yer aç›l›r. Gebeli¤in ilerlemesiyle beraber deskuame epitelyal hücrelerden ve s›v›dan oluﬂan kolostrum birikmeye devam eder ve postpartum dönemde salg›lan›r.

Laktasyonda Meme
Gebelik esnas›nda yüksek prolaktin düzeylerine ra¤men yüksek östrojen ve progesteron düzeylerinin prolaktin reseptörlerini bloke ederek süt salg›s›n› inhibe eder.
Gebelikte yükselen prolaktin düzeyleri gebelik sonras›
azalmaya baﬂlar. Emziren annede bu azal›ﬂ daha yavaﬂ
olur, emzirmeyen annede aksine h›zla düﬂer. Prolaktin süt
sentezi ve sekresyonunu art›r›r. Oksitosin de süt sentezi ve
sekresyonuna etki eden ikinci hormondur. Miyoepitelyal
hücrelere etki ederek sütün d›ﬂar› salg›lanmas›ndan sorumludur. Yenido¤an bebe¤in emmesi sonucu hem prolaktin hem de oksitosin hormon düzeyleri artarak süt sekresyonunun artmas›na sebep olurlar. Do¤um sonras› ilk
birkaç gün anneden kolostrum denen immunglubulin ve
di¤er immün sistem hücrelerinden zengin bir s›v› salg›lan›r. Bu henüz kendi immün sistemi geliﬂmemiﬂ yenido¤an› enfeksiyonlara karﬂ› koruyucudur. Kolostrum ayn› zamanda yenido¤an› ast›m ve allerji geliﬂmesine karﬂ› da koruyucudur. Emzirmenin kesilmesinden birkaç ay sonra
süt sekresyonu kesilir. Emzirmenin tamamlanmas›yla beraber memeler genelde eski büyüklü¤üne gelir ya da bazen eski durumundan daha küçük olabilir.
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Menapoz Sonras› Meme
Menapoz genelde 40 yaﬂlar›n›n sonlar›nda veya ellili
yaﬂlar›n baﬂlar›nda baﬂlar. Overyal östrojen ve progesteronun kesilmesiyle beraber s›cak basmalar›, vajinal kuruluk,
gece terlemeleri, psikolojik de¤iﬂiklikler ve uyku bozukluklar› oluﬂabilir. Memede de bu hormonal de¤iﬂikliklere
ba¤l› baz› geliﬂmeler meydana gelir. Lobüler ünitelerin say›s›nda azalma ve lobüler atrofi oluﬂur. Glandüler dokunun azalmas› sonucu bunun yerine ya¤ dokusu a¤›rl›k kazan›r. Meme dansitesinin azalmas›yla beraber mammografik duyarl›l›k artar. Duktal sistem ayn› ﬂekilde sebat
eder. Gevﬂek paralobüler ve intralobüler ba¤ dokusu hücresel yap›s› azal›p kollajenize olur. Sonuçta memede büyüme ve sarkma meydana gelebilece¤i gibi baz› bayanlarda yap›sal olarak meme dokusu 60-70 yaﬂlar›nda bile premenapozal dönemlerindeki gibi lobüler görünümdedir.

SONUÇLAR
Meme dokusu klinisyenlerce baﬂta kanser olmak üzere patolojik sebepler nedeniyle araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu bölümde patolojik durumlar›n anlaﬂ›labilmesi için “meme kök
hücreleri” gibi güncel konular da eklenerek memenin
normal yap›sal özellikleri ve fonksiyonlar› tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Meme dokusu vücudumuzda tam geliﬂimini do¤um sonras› tamamlayan tek dokudur. Pubertedeki dramatik de¤iﬂikliklerden sonra as›l gebelik ve laktasyon esnas›nda
tam differensiye olup gerçek fonksiyonu olan yenido¤an
bebek için süt sekresyonu gerçekleﬂmektedir. Bu diferensiyasyon sonucu hücreler karsinogenesise direnç kazanmaktad›r. Menapoz sonras› ise overlerden salg›lanan östrojen ve progesteronlar›n kesilmesiyle meme dokusu
sanki prepubertal döneme dönmektedir. Normal hücrelerdeki bu fizyolojik mekanizmalarda rol oynayan moleküler mekanizmalar›n anlaﬂ›lmas› meme karsinogenezindeki yolaklar› araﬂt›rmada bize ›ﬂ›k tutacakt›r.
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Memenin Konjenital Anomalileri ve
Geliﬂme Bozukluklar›
Dr. Fatih Aydo¤an, Dr. Metehan Gümüﬂ

Meme dokusu ektodermal tabakadan kaynaklan›r.
Embriyogenezisin 6. haftas›nda epidermal hücreler alttaki
mezenkimal doku içine ilerler ve aksilladan inguinal bölgeye do¤ru uzanan ilk meme kabart›s›n› oluﬂturur (Resim
2-1). Bu oluﬂumun 4. interkostal alan üzerindeki k›sm›
geliﬂirken di¤er bölümü atrofiye olarak kaybolur.1 Çocuklukta büyüme ve geliﬂme steroid hormonlar›n etkisiyle
olur. Ya¤ dokusu ve laktiferöz kanallar östrojen etkisi ile
büyürken lobüler büyüme ve alveolar yap› progesteron etkisi ile olur.2
Telarﬂ tipik olarak 8-13 yaﬂ aras›nda baﬂlar ve memenin tam geliﬂmesi için ortalama geçen süre 4.2 y›ld›r.1 Meme geliﬂimi Tanner taraf›ndan beﬂ evreye ayr›lm›ﬂt›r2
(Tablo 2-1).

AS‹METR‹K MEME GEL‹ﬁ‹M‹
Meme asimetrisi özellikle meme geliﬂiminin erken dönemlerinde (Tanner evre 2-3) s›k karﬂ›laﬂ›lan bir ﬂikayettir. Meme tomurcu¤u bir tarafta hassas granüler yumru
ﬂeklinde görülmeye baﬂlad›¤› zaman anneler tümör ihtimalinden endiﬂelenirler.3 Meme ultrasonu istenerek memede kitle ya da ek bir patoloji olmad›¤› gösterilmelidir.
Eﬂlik eden patoloji yoksa hasta ve yak›nlar›na asimetrinin
ergenlik ça¤›n›n sonunda azalaca¤› söylenerek rahatlat›lmal›d›r. Meme geliﬂimi tamamland›ktan sonra devam
eden önemli derecedeki asimetriler için düzeltme ameli-

Resim 2-1

Tablo 2-1: Meme Geliﬂiminde Tanner Evreleri2
Evre 1 (Puberte Öncesi)
Evre 2
Evre 3
Evre 4
Evre 5 (Eriﬂkin Dönem)

Meme dokusu palpe edilemez. Meme baﬂ› ç›k›nt›s› gözlenir.
Memelerde tomurcuklanma baﬂlar ve hafif kabar›kl›k palpe edilir. Areola
çap› artmaya baﬂlar (10 Yaﬂ civar›)
Meme dokusu geliﬂir ve areola geniﬂler, yandan bak›ld›¤›nda devaml›l›k
gösteren bir konturu vard›r.
Daha da geniﬂleyen meme dokusu üzerinde areola, ikinci bir ç›k›nt›
meydana getirir.
Geliﬂmiﬂ meme dokusu üzerinde areola meme seviyesine geriler,
sadece papilla ç›k›nt›l› bir ﬂekilde görünür (14 Yaﬂ civar›)
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yatlar› gerekebilmektedir.2 Memeler de¤erlendirilirken
memede asimetri olmad›¤› halde skolyoz ve gö¤üs kafesi
asimetrisi nedeniyle memeler aras›nda boyut fark› varm›ﬂ
gibi alg›lanabilir. Özellikle erken puberte döneminde iki
meme aras›nda geliﬂim zaman›n›n fark›ndan kaynaklanan
normal meme asimetrisi s›k görülür ve minimaldir.3 Hastalar›n %25’inde asimetri ergenlik döneminden sonra da
devam edebilir, bu durumda düzeltici giriﬂimler gerekebilir.4 Nadiren bir memenin hipoplazi, aplazisine veya hipertrofisine ba¤l› meme asimetrisi ortaya ç›kabilir. Bu bozukluklar›n birçok anomali ve sendromla iliﬂkisi olabilir.
Takip ve tedavisi altta yatan probleme göre yönlendirilir.3
Resim 2-2

POL‹MAST‹
Aksesuar meme (polimasti) ve meme baﬂ› (politeli)
antik ça¤lardan beri ilgi çeken bir konudur. Fenike bereket tanr›s› olan Astarte çok say›da memeye sahip olarak
tasvir edilmiﬂtir.5 Ektopik meme dokusu kad›nlarda erkeklere göre daha fazla bulunur. Do¤umda mevcut olsa
da ergenlik, hamilelik veya emzirme gibi kad›n seks hormonlar›ndan etkilenilen döneme kadar belirgin hale gelmez.6 Ektopik meme dokusu insidans %0,1-1,0’dir7 ve
meme say›s› birden fazla olabilir.8 Polimasti politeli’den
daha nadir görülür.9
Meme kabart›s›n›n pektoral bölümü d›ﬂ›nda gerilemesi beklenen k›s›mlar›n gerileme bozukluklar› aksesuar
meme ve meme baﬂ› geliﬂimine yol açar. Polimasti embriyonik süt hatt› boyunca her yerde oluﬂabilir.9 Ço¤u hastada bir veya her iki aksillada ergenlik, gebelik veya emzirme döneminde yumuﬂak hassas olmayan kitleler görülür.
Ektopik meme dokusu menstrüel döngü s›ras›nda normal
memede oldu¤u gibi hassas olabilir.10
Aksesuar meme en s›k aksillada gözlenir (Resim 2-2).
Kad›nlar›n %0,4-6’s›nda bulunur.7 Genellikle areola ve
meme baﬂ› kompleksini içermez. Asemptomatik olabilece¤i gibi menstrüasyon s›ras›nda koltukalt›nda rahats›zl›k
ve anksiyeteye neden olabilir. Ayr›ca kozmetik problemler, a¤r› ve kol hareketlerinde k›s›tl›l›k gibi ﬂikayetlerle de
karﬂ›laﬂ›labilir. Tan›da fizik muayene, MG ve US kullan›labilir. Ayr›c› tan›da lipomlar, lenfadenopati, sebase kist,
lipodistrofi, hidroadenitis süpürativa, vasküler malformasyon düﬂünülmelidir nadiren metastatik karsinom da
ay›c› tan›da yer al›r. Semptomatik aksesuar memelerin tedavisinde eksizyon, liposakﬂ›n veya her ikisi birden kullan›labilir.11
Ektopik meme dokusu ikinci s›kl›kla vulvada görülür,12 daha seyrek olarak da alt ekstremite, dorsal gövde
veya ayaklar üzerinde görüldü¤ü bildirilmiﬂtir. Polimasti
s›kl›kla az miktarda meme dokusu ve küçük bir meme
areola kompleksi içermesine ra¤men, bazen geliﬂmiﬂ meme baﬂ›-areola kompleksi olan emzirme potansiyeline sahip komple bir meme ile karﬂ›laﬂ›labilir.10 Ektopik meme
dokusu normal meme dokusu ile ayn› potansiyel hastal›k

riskine sahiptir7. Aksesuar meme dokusunda fibrokistik
de¤iﬂiklik, mastit, fibroadenom, filloid tümör ve kanser
geliﬂebilmesine ra¤men,13 bu hastal›klara yatk›nl›k saptanmam›ﬂt›r.11 Polimasti sporadik olarak meydana gelmektedir, ancak ailesel olgular da bildirilmiﬂtir.14 Ailesel
polimastinin kromozomal anomalileri ve ürogenital sistem malign tümörleri ile iliﬂkili olabilece¤i bildirilmiﬂtir.7
Polimasti için ilk seçilecek tedavi yöntemi eliptik bir insizyonla ektopik meme dokusunun eksizyonudur.
Polimastinin meme kabart›s›n›n intrauterin gerileme
yetersizli¤inden kaynakland›¤› bilinmesine ra¤men bu yetersizli¤in sebebi bilinmemektedir. Süt hatt› d›ﬂ›nda görülen çok say›da olgu polimasti için alternatif bir etiyoloji
düﬂündürmektedir.13
Aksiller veya vulvar kitlenin tan›s› zor olabilir. Bu durumda, ince i¤ne aspirasyon sitoloji yararl› olabilir ama
özellikle laktasyondaki kad›nlarda hem yanl›ﬂ pozitif hem
yanl›ﬂ negatif sonuçlar›n olmas› nedeniyle kesin tan› için
eksizyonel veya insizyonel biyopsi yap›labilir.10

POL‹TEL‹
Politeli, meme baﬂ› veya meme baﬂ›-areola kompleksinin 2’den fazla olmas› ﬂeklinde tariflenir. Çocuklarda memenin en s›k görülen anomalisidir.9,15 Gebeli¤in 3. ay›nda
aksilladan kas›¤a devam eden süt çizgisinin gerileme bozuklu¤undan kaynaklan›r.5,16 Yeni do¤anda küçük, pigmente veya depigmente, buruﬂmuﬂ, sedef renkli, içbükey
lekeler ﬂeklinde görülür. Eriﬂkinlerde ise politeli tam oluﬂan ektopik meme dokusu, nevüs veya deri katlant›s› ile
kar›ﬂabilen küçük pigmente makül ﬂeklinde görülebilir.10
Hem erkek hemde k›z çocuklarda ortaya ç›kabilir.9,15 Genellikle sporadik olarak ortaya ç›kar,10 ailesel politeli vakalar›n %6’s›ndan daha az›n› temsil etmektedir.17 S›kl›¤›
etnik gruplar aras›nda farkl›l›klar gösterir. Avrupa’da bildirilen insidans %0,22; ‹srailli Yahudilerde %2,5; Amerikal›larda ise %0,6-3,5 olarak bulunmuﬂtur.10 Politeli ge-
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Resim 2-3

nellikle do¤umda tan›n›r, baﬂlang›çta nevüs veya di¤er deri lezyonlar› ile kar›ﬂabilir. Politeliye polimastinin eﬂlik
edip etmedi¤i s›kl›kla ergenlik yaﬂ›na kadar anlaﬂ›lmaz.18
Politeli hastalar›n %50’sinde bilateral olarak bildirilmiﬂtir.7 Genelikle süt çizgisi üzerinde, sol toraksta ve normal
areolan›n inferiorunda bulunmas›na ra¤men, dorsal skapula alan›, arka uyluk, baﬂ ve boyunda da saptanabilir
(Resim 2-3).10 Sporadik politeli nefrolojik anomalilerle
birlikte olabilir.18 Eﬂlik eden konjenital anomaliler olmas›na ra¤men, hiçbir sendrom tariflenmemiﬂtir.19 Politeli
varl›¤›nda, eﬂlik eden renal anomali (renal duplikasyon,
üriner obstruksiyon, renal agenezi) ve malignite aç›s›ndan
ayr›nt›l› inceleme gereklidir. Politeli, kozmetik aç›dan kolayl›kla tedavi edilebilir bir durumdur, ancak böbrek anomalileri ile birlikte olma ihtimali nedeniyle en az›ndan idrar tetkiki ve renal ultrason yap›lmal›d›r. Ayr›ca pilor stenozu, hipertansiyon, konjenital kalp defektleri, iletim kusurlar›, deri ve iskelet sistemi problemleriyle birlikteli¤i
bildirilmiﬂtir.13
Aksesuar meme baﬂ› histolojik olarak epidermal kal›nlaﬂma, pilosebasöz yap›lar, düz kaslar ve meme bezleri
de dahil olmak üzere normal meme baﬂ›n›n tüm bileﬂenlerini gösterir.17 Tedavide genellikle meme baﬂ›-areola
kompleksinin eliptik insizyonla eksizyonu yeterlidir. Meme üzerinde birden fazla memebaﬂ›-areola kompleksi olmas› kozmetik aç›dan sorun oluﬂturabilir.

J‹NEKOMAST‹
‹lk olarak Galen zaman›nda gözlenen jinekomasti, iyi
huylu erkek meme büyümesi olarak tan›mlan›r (Resim 24). Bu durum östrojene meme dokusunun yan›t›ndan
kaynaklanmaktad›r.20 Normal ﬂartlarda, erkek gonadal
dokusundan üretilen androjenler, östrojen etkilerini antagonize eder ve meme dokusunun geliﬂimini önler. Erkeklerde meme büyümesi, östrojenin göreceli art›ﬂ› ile
hormonal dalgalanmalar› yans›t›r. Prepubertal jineko-

masti bazen idiyopatik olabilir ve bu durumda östrojen
seviyelerinde art›ﬂ gözlenmez.21 Jinekomasti küçük çocuklarda, gençler ve yaﬂl› erkeklerde normal bir bulgu olarak kabul edilir ve bu nedenle buna fizyolojik jinekomasti denir. Jinekomasti, idiyopatik olabilir veya testis kanseri, hipofiz tümörü, adrenal tümör, karaci¤er hastal›¤›, paraneoplastik tümörler, hipogonadizm, Klinefelter sendromu, tiroid bezi hastal›klar›, böbrek yetmezli¤i, granülomatöz hastal›k, miyotonik distrofi, HIV, ilaç (Diazepam,
trisiklik antidepresanlar, nöroleptikler, kalsiyum kanal
blokörleri, kaptopril, digital glikozidler, omeprazole, baz›
antibiyotikler ve büyüme hormonu) kullan›m›, esrar kullan›m› ve alkolizm gibi birçok nedenle oluﬂmuﬂ bir hormonal dengesizli¤i yans›tabilir.20
Fizyolojik jinekomastinin aksine, prepubertal jinekomasti nadirdir ve artan östrojen düzeylerinin olas› patolojik veya iatrojenik nedeni için ayr›nt›l› inceleme gerekir.21
Jinekomasti 14-15 yaﬂ aras› erkeklerin %65’inde görülür22
ve ço¤unlukla kendili¤inden geriler.23 Bu konu kitab›n
daha sonraki bölümlerinde ayr› baﬂl›k alt›nda ele al›nacakt›r.

J‹GANTOMAST‹
Jigantomasti her bir meme için en az 0,8-2 kg azalma
gerektiren aﬂ›r› meme büyümesi olarak tan›mlan›r.24 Sebebi ne olursa olsun hastalar›n semptomlar› ayn›d›r; memenin a¤›rl›¤›na ba¤l› olarak meme a¤r›s›, s›rt ve boyun
a¤r›s›, kambur duruﬂ, omuzda sütyen ask› yerlerinde yaralara ve hatta ortopneye neden olabilir. Meme alt›nda
hijyenik zorluklar, piﬂik ve cilt lezyonlar› (yaralar) görülebilir. Meme cildinin aﬂ›r› gerilmesi cilt incelmesi, ülserasyon ve sekonder nekroza neden olabilir. Hastalar ve aileleri daha çok hastal›¤›n psikolojik ve sosyal etkileri ile ilgilenirler.25 Jigantomasti terimi ilk 1960 y›l›nda Lewison ve
ark. taraf›ndan kullan›lm›ﬂt›r, fakat literatürde makromasti, hipertrofi gibi terimler de kullan›lmaktad›r.24 Jigantomasti etiyolojisine göre s›n›fland›r›l›rsa 3 ana baﬂl›kta incelenebilir;
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Bilinen bir sebep olmaks›z›n ortaya ç›kan aﬂ›r› meme
büyümesidir. Hastalar›n takip ve tedavilerinin yönlendirilmesi aç›s›ndan hastalar› BMI indeksi 30’un alt› ve üstü
olarak s›n›fland›rmak gereklidir, BMI indeksi 30’un üstünde olan hastalar›n cerrahi tedaviden önce kilo vermeleri planlanmal›d›r.24

uzun süreli hormonal tedavi ihtiyac› olabilece¤i ak›lda tutulmal›d›r. Mastektomi meme küçültme ameliyatlar›n›n
bu dezavantajlar›n› ortadan kald›rmakta ancak proteze
ba¤l› komplikasyonlar ortaya ç›kabilmektedir. ﬁu an için
tedavide ilk tercih meme küçültme ameliyatlar›d›r, baﬂar›
elde edilemeyenlerde mastektomi uygulanabilir. Medroksiprogesteron (Depo-Provera), dydrogesterone (Gynorest) gibi ilaçlar büyümeyi yavaﬂlatma veya durdurma
ﬂeklinde etki gösterirken, tamoksifen sitrat (Nolvadex)’›n
memenin boyutunda küçülme sa¤lad›¤› gösterilmiﬂtir. Bu
ilaçlar meme küçültme ameliyat› yap›lan hastalar›n ek tedavisinde kullan›l›r, tek baﬂ›na hastal›¤› tedavide yeterli
de¤ildir. Cerrahi tedavide azalm›ﬂ meme baﬂ› hassasiyeti,
skar oluﬂumu, emzirme yetene¤inin azalmas› gibi problemler ortaya ç›kabilir. Hastalar›n psikolojik olarak olgunlaﬂmad›¤› göz önüne al›n›rsa mastektomiye göre daha
az psikolojik travma oluﬂturan meme küçültme ameliyatlar› tercih edilmelidir. ‹laç tedavisiyle kombine edilen meme küçültme ameliyatlar›n›n güvenle uygulanabilece¤i
bildirilmiﬂtir.25

V‹RJ‹NAL H‹PERTROF‹

GESTASYONEL H‹PERTROF‹

Meme hipertrofisi yüksek doku östrojen hassasiyeti ile
iliﬂkilidir, serum hormon de¤erleri normal s›n›rlar içindedir.7 Memede ya¤ ve fibröz dokular artarken, memenin
glandüler dokusu de¤iﬂmeden kal›r, meme kanseri riski
artmaz.26
Virjinal hipertrofi nadir görülür ve kesin insidans›
belli de¤ildir. Virjinal hipertrofili ilk olgu Will Durston
taraf›ndan 1669 y›l›nda bildirilen, belirtilerin baﬂlanmas›ndan 3 ay sonra, 23 yaﬂ›nda ölen bir kad›nd›r.27 Literatürde 80’den fazla olgu sunulmuﬂtur. Kal›tsal olgular bildirilmiﬂ olmakla birlikte28 genellikle sporadik olarak ortaya ç›kar.
Histopatolojik incelemede meme dokusunda de¤iﬂik
derecelerde stromal ve duktal hiperplazi görülür ve genellikle duktuslarda dilatasyon vard›r. Stromal de¤iﬂiklikler
tipik olarak kollajen fibrozis içerir bunun yan›nda hücresel miksoid hiperplazi de olabilir. ‹nterstisyel ve periduktal ödem, belirgin duktal proliferasyon genellikle oluﬂur,
bazen kistik dejenerasyon ve nadiren de lenfatik dilatasyon eﬂlik eder. Virjinal hipertrofi, memeyi büyüten fibroadenoma, sistosarkoma filloides, gebeli¤e veya endokrin
bozukluklar obezite ile iliﬂkili pseudogigantomasti, lenfoma veya sarkom gibi malign tümörler ile kar›ﬂabilir. Ay›r›c› tan›da rutin tetkiklerin yan›nda meme MR dan faydalan›l›r.
Tedavide meme küçültme ameliyatlar›, mastektomi
ve rekonstrüksiyon, hormonal tedavi veya bunlar›n bir
kombinasyonu planlanabilir. Meme küçültme ameliyat›
yap›lanlarda hastal›¤›n tekrarlayabilece¤i, ek cerrahi ve

Gestasyonel hipertrofi her 100.000 do¤umda bir görülür29 ve meme büyüklü¤ü 10-20 kat artar. Sebebi net ortaya konulamasa da gebelikte hormonlara karﬂ› aﬂ›r› duyarl›l›k oldu¤u düﬂünülmektedir.30 Gestasyonel hipertrofi
hastalar›n %64’ünde ilk trimesterde gözlenir.29,31 Tedavi
için cerrahi ve medikal tedavi seçenekleri bulunmas›na
ra¤men ço¤u hasta cerrahi tedaviye ihtiyaç duyar. Cerrahi
tedavide meme küçültme ameliyat› veya mastektomi uygulanabilir. Medikal tedavi için progesteron, testesteron,
stilbestrol, hidrokortizon, tamoksifen ve diüretikler kullan›labilir. Bromokriptin medikal tedavi için ilk seçenektir.30

Grup

Özellikleri

1a

‹diyopatik, spontan aﬂ›r› meme büyümesi,
BMI>30
‹diyopatik, spontan aﬂ›r› meme büyümesi,
BMI<30
Puberte döneminde aﬂ›r› endojen hormon üretim dengesizli¤i ile iliﬂkili aﬂ›r› meme büyümesi (Virjinal hipertrofi)
Gebelik döneminde aﬂ›r› endojen hormon üretim dengesizli¤i ile iliﬂkili aﬂ›r› meme büyümesi (Gestasyonel hipertrofi)
Farmakolojik ajanlarla indüklenen aﬂ›r› meme
büyümesi

1b
2a

2b

3

‹D‹YOPAT‹K

FARMAKOLOJ‹K AJANLARA BA⁄LI
H‹PERTROF‹
Farmakolojik ajanlara ba¤l› hipertrofi, jigantomastinin nadir sebeplerinden birisidir. Penisilamin, neotetazon, siklosporin gibi ilaçlar›n jigantomasti ile iliﬂkili oldu¤u düﬂünülmesine ra¤men mekanizmas› tam ortaya konulamam›ﬂt›r. Tedavide ilaçlar›n kesilmesi ve meme küçültme ameliyat› yap›labilir. Myastenia gravis, hashimato
tiroiditi, kronik artrit gibi hastal›klar›n jigantomasti ile
iliﬂkili olabilece¤i düﬂünülmüﬂtür. Bu hastal›klarla iliﬂkili
oldu¤u düﬂünülen hastalar›n tan› esnas›nda gebelik veya
ilaç kullan›m› öyküsünün olmas› nedeniyle jigantomastinin gerçek sebebi ortaya konulamam›ﬂt›r.24

Bölüm 2: Memenin Konjenital Anomalileri ve Geliﬂme Bozukluklar›
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ERKEN TELARﬁ

ATEL‹

Erken telarﬂ, 8 yaﬂ›ndan önce görülen baﬂka cinsel olgunlaﬂma belirtileri olmadan izole tek veya çift tarafl› meme geliﬂimidir.32 Genellikle selim bir klinik durumdur ve
ço¤u hastada do¤umdan itibaren 2 yaﬂa kadar ortaya ç›kar, 4 yaﬂ›ndan sonra nadiren görülür.2 Erken telarﬂ 6 ay6 y›l aras›nda kendili¤inden geriler ve genellikle tedaviye ihtiyaç duyulmaz.32 Ne kadar erken görülürse, o kadar
erken regresyona u¤rama ihtimali vard›r.33 ‹zole erken telarﬂda kemik yaﬂ› ve büyüme h›z› kronolojik yaﬂla uyumludur. Erken telarﬂ›n fizyopatolojisi tam olarak ayd›nlat›lamam›ﬂt›r. ‹zole erken telarﬂ ile erken pubertenin ay›r›c›
tan›s›nda pelvik ultrasondan yararlan›labilir. Erken telarﬂ
olan k›zlar›n %14’ünde erken puberte ortaya ç›kabilir.
Gonadotropin ve östrojen seviyeleri, büyüme h›z› ve kemik yaﬂ› periyodik olarak de¤erlendirilmelidir.34
Tenore ve ark. erken pubertede LH yüksekli¤i, ileri
kemik yaﬂ› ve daha h›zl› bir büyüme saptam›ﬂlard›r.32 Ayr›ca erken pubertede erken telarﬂa göre uterus ve over daha büyüktür.35 Meme geliﬂiminin erken baﬂlamas› hipotalamik, ovaryan, adrenokortikal kanserden veya yumurtal›k foliküler kistlerine ba¤l› aﬂ›r› hormon üretiminden
kaynaklanabilir. Erken telarﬂ›n as›l nedeni tam aç›klanamamakla birlikte, normal meme dokusunu etkileyen dolaﬂ›mdaki hormonlarda ya da reseptör duyarl›l›¤›nda artma oldu¤u ileri sürülmektedir. FSH, estradiol, LH gibi
hormonlar›n erken telarﬂla iliﬂkisi konusunda fikir birli¤i
yoktur. Yap›lan çal›ﬂmalarda erken telarﬂ olan hastalarda
prolaktin, LH, FSH, seks hormonu ba¤lay›c› globulin ve
tiroksin ba¤lay›c› globulinin normal seviyede olmas› reseptör duyarl›l›¤› tezini güçlendirmektedir.33

Ateli, meme baﬂ›-areola kompleksinin olmamas› olarak tan›mlan›r, tek veya iki tarafl› olabilir. S›kl›¤› ve etyolojisi bilinmemektedir. Ateli, genellikle do¤umda ya da
do¤umdan k›sa bir süre sonra fark edilir ve konjenitaldir.
Travmatik veya iyatrojenik olanlar› ay›rt etmek gerekir.
Konjenital olanlar daima amasti veya baﬂka bir sendromla iliﬂkilidir.37
Kesin etyolojisi bilinmemesine ra¤men, ateli oluﬂum
nedeninin süt çizgisinin anormal involüsyonu oldu¤una
inan›lmaktad›r. Meme tomurcuk epiteli paratiroid hormon ile iliﬂkili protein üretebilir. Foley, 2001 y›l›nda meme baﬂ› oluﬂumu ile bu proteinin iliﬂkisini göstermiﬂtir 38.
Paratiroid hormon ile iliﬂkili protein, yo¤un meme mezenkim oluﬂumunu uyar›r ve sonuç olarak epitel morfonogenezisini tetikler ve memeyi örten epidermisin meme
baﬂ›n› oluﬂturmas›n› sa¤lar. Bir çal›ﬂmada bu proteinin
üretimindeki problemle meme baﬂ› areola kompleksinin
yoklu¤u aras›nda iliﬂki oldu¤u bildirilmiﬂtir.38
‹zole ateli olan hastalarda optimal simetri elde etmek
için meme baﬂ› rekonstrüksiyonu meme geliﬂimi tamamland›ktan sonra yap›lmal›d›r. Ateli, amasti ile birlikteyse
öncelikle meme rekonstrüksiyonu yap›lmal›d›r. Erkeklerde ise meme baﬂ› areola rekonstrüksiyonu ergenlik sonras› yap›labilir. Meme baﬂ› areola rekonstrüksiyonu için cerrahi tedavi veya dövme yap›labilir. Ateli, ektodermal displazi, Al Awadi/Raas-Rothschild sendromu, Poland sendromu, dermoid kist, koanal atrezi-ateli sendromu, saçl›
deri-kulak-meme sendromu gibi sendromlarla birlikte
görülebilir.37

AMAST‹
H‹POMAST‹
Baz› bayanlarda normal s›n›rlarda kabul edilebilecek
meme küçüklü¤ü olabilir, önemli olan özellikle pubertal
geliﬂim bozuklu¤u ile ilgisinin olup olmad›¤›d›r. Pubertal
geliﬂim bozuklu¤u ovaryan yetmezlik yapan gonadal disgenezis ve androjen fazlal›¤› (konjenital adrenal hiperplazi, interseks bozukluk, 17 alfa hidroksilaz enzim eksikli¤i
gibi enzim defektleri) nedeniyle ortaya ç›kar.4 Belirgin hipomasti konnektif doku hastal›klar› ve mitral kapak prolapsusu ile iliﬂkili olabilir.36 Ayr›ca gö¤üs duvar›na radyoterapi sonucunda da hipomasti oluﬂabilir. Literatürde tek
tarafl› hipoplazinin memenin Becker nevüsü ile iliﬂkisi
bildirilmiﬂtir. Bu nevüsün artm›ﬂ androjenik reseptörlere
sahip olmas› hipomastinin sebebini aç›klayabilir.1 Hipomasti, radyasyon tedavisine ba¤l› olarak da oluﬂabilir. Hipomastili hastalar ovaryan disfonksiyon, hipotiroidizm ve
androjen üreten tümörler aç›s›ndan de¤erlendirilmelidir.36 Hipomasti, tuberöz meme deformitesi ile de iliﬂkili
olabilir.

Amasti, bir veya iki memenin konjenital olarak olmamas›d›r. Genellikle k›zlarda görülür ve tek tarafl› amasti
bilaterale göre daha s›k görülür.2
Amasti izole deformite olarak veya birçok sendromun
bir parças› olarak karﬂ›m›za ç›kabilir.39 ‹lk olarak 1839 y›l›nda Froriep taraf›ndan tariflenen amasti s›kl›kla Poland
sendromunun bir parças› olarak karﬂ›m›za ç›kar.40 Hem
erkeklerde hem kad›nlarda ailesel geçiﬂ gözlenmiﬂ olmas›na ra¤men belli bir genle iliﬂkisi tariflenmemiﬂtir.7 Konjenital amastinin tan›mlanm›ﬂ üç ﬂekli vard›r; (1) Konjenital ektodermal defekt ile iliﬂkili bilateral meme yoklu¤u,
X’e ba¤l› otozomal dominant kal›t›m gösterir;41 (2) Tek
tarafl› amasti ve ayn› tarafl› pektoralis major kas yoklu¤u
ve di¤er malformasyonlar (Poland sendromu), genellikle
sporadiktir ancak düﬂük penetrasyonlu otozomal dominant kal›t›m olabilir;42 (3) Di¤er anomaliler ile iliﬂkili olmayan bilateral amastide kal›t›m, otozomal resesif ve otozomal dominant aras›nda de¤iﬂir.41
Tek tarafl› amastianin tedavisi için normal memeyle
simetriyi sa¤lamak önemlidir. Normal memedeki yaﬂla
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veya gebelikle ortaya ç›kan de¤iﬂimler simetriyi etkileyecektir. Bunlar düﬂünülerek tedavi zaman› planlanmal›d›r.
Bilateral amastinin tedavisinde ise hastalar›n, meme geliﬂimi baﬂlayan arkadaﬂlar›na uyum sa¤lamalar› önemlidir.
Hem tek tarafl› hem bilateral amastide hastaya göre memenin optimal boyutunu sa¤lamak için tekrarlayan iﬂlemler gerekebilir.7
Meme rekonstruksiyonu önce ekspander ard›ndan
implant yerleﬂtirilerek yap›labilir. Ancak bu hastalarda,
kan ak›m› anormallikleri nedeniyle cildde öngörülemeyen
iyileﬂme problemleriyle karﬂ›laﬂ›labilir. Meme konstruksiyonun, transvers rektus abdominis veya latissimus dorsi
kas deri flepleri gibi otolog doku flebleri ile de yap›labilir.
Bu flebler kan ak›m› anormalliklerinden kaynaklanan
problemleri önleyebilir. Amastide meme alt› katlant›s›n›n
yerinde olmamas› tedavide sorun oluﬂturabilir.43

AMAZ‹
Amazi meme gland›n›n olmamas› ile karakterize bir
geliﬂim anomalisidir. Bu anomalide meme baﬂ› mevcuttur. Konjenital olarak bildirilen çok az say›da olgu mevcuttur. Bilateral amazi izole anomali ﬂeklinde görülebilece¤i gibi di¤er anomalilerle birlikte de görülebilir. Bilateral amazinin fasial deformite ve iskelet anomalisi ile44 ve
bilateral koanal atrezi ile birlikte görüldü¤ü olgular bildirilmiﬂtir.45 Amazi, cerrahi müdahaleler, travma, yan›k,
radyoterapi, memede geliﬂen apse ve enfeksiyonlar gibi
puberte öncesi dönemde memeyi etkileyen nedenlerle
edinsel olarak da oluﬂabilir. En s›k, küçük k›z çocuklar›nda memede ortaya ç›kan sertlik veya kitle nedeniyle uygulanan cerrahi müdahale sonucu ortaya ç›kar. Bu nedenle
memede puberte öncesi ortaya ç›kabilecek geliﬂmeler çok
iyi bilinmeli ve meme dokusunu ç›karacak giriﬂimlerden
kaç›n›lmal›d›r.43

POLAND SENDROMU
Alfred Poland 1841 y›l›nda pektoralis majör ve minör
kaslar›n yoklu¤u ile birlikte ipsilateral elde sindaktili olgusunu Poland sendromu olarak tarif etmiﬂtir. Poland sendromu gö¤üs duvar› ve meme hipoplazisinin a¤›r bir ﬂeklidir. 20.000-30.000 canl› do¤umda bir görülür.46 Erkek/
kad›n görülme s›kl›¤› 3/1 ve erkeklerde sa¤ tarafta görülme oran› 2 kat fazlad›r. Poland sendromu tek tarafl› veya
bilateral olabilir, hemen her zaman sporadik olarak ortaya ç›kar, ailesel tipi çok nadirdir. Ailesel formlarda gecikmiﬂ dominant germline mutasyon karakteristik özellik
olarak görülür. Poland sendromunun kesin patofizyolojisi tespit edilememiﬂtir. Gebeli¤in alt›nc›-yedinci haftas›nda subklavian veya vertebral sistemde embriyonik kan
ak›m›n›n mekanik kesintisinden kaynakland›¤› düﬂünülmektedir. Alternatif bir hipoteze göre ise pektoral kas›

oluﬂturan embriyonik mezodermal plak›n geliﬂimsel bozuklu¤undan kaynakland›¤› ileri sürülmüﬂtür.7 ‹ntrauterin stres, travma, enfeksiyon ve teratojenler etyolojik olas›l›klar olarak belirtilmiﬂtir. Bir çal›ﬂmada gebelik s›ras›nda sigara içen annelerin bebeklerinde 2 kat daha fazla Poland sendromu görüldü¤ü bildirilmiﬂtir.42,47
Poland sendromunda karﬂ›laﬂ›lan bozukluklar;
1. Meme ve meme baﬂ›n›n hipoplazisi
2. Pektoral bölge üzerindeki subkütanöz doku azl›¤›
3. Pektoralis major kas› yoklu¤u (kostosternal bölümü)
4. Pektoralis minör kas› yoklu¤u
5. Latissimus dorsi, eksternal oblik, serratus anterior
gibi ek gö¤üs duvar› kaslar›n›n eksikli¤i
6. II-V Kostalar ve kostal k›k›rdaklar›n aplazi veya
deformitesi
7. Aksilla ve meme bölgesinde alopesi
8. Tek tarafl› brakisindaktili
Poland sendromunda bu bulgular›n hepsinin bir arada görülmesi çok nadirdir. Hastal›k çok de¤iﬂik bulgularla karﬂ›m›za ç›kmas›na ra¤men, tüm Poland sendromlu
hastalarda pektoralis major kas›n›n sternokostal baﬂ› yoktur ayr›ca ço¤unda pektoral kasda yoktur.16
Poland senromuna hafif hipoplaziden total amastiye
kadar de¤iﬂen meme anomalisi eﬂlik eder. Etkilenen memede genellikle ateli, hipo-pigmentasyon ve politeli gibi
meme baﬂ› anomalileri görülür. Etkilenmeyen taraftaki
meme genellikle normaldir. Bir olguda kontralateral makromasti bildirilmiﬂtir.16 Prenatal ultrasonografi ile tan›
konulabilmesine ra¤men, Poland sendromu s›kl›kla klinik
bulgularla belirlenir. Sindaktili saptanan hastalar›n
%10’unda Poland sendromu görüldü¤ünden bu hastalar›n detayl› bir fizik muayenesi yap›lmal›d›r.7
Sadece hafif pektoral kas hipoplazisi olan birçok hasta
cerrahiye ihtiyaç duymadan normal fonksiyonunu sürdürebilir. Ameliyat endikasyonlar›; gö¤üs duvar›nda depresyon, mediastenin yetersiz korunmas›, gö¤üs duvar›n›n
paradoksal hareketi, özellikle kad›nlarda meme aplazi/hipoplazisi ve kozmetik problemlerdir.16
Ameliyat tipi sorunun ﬂiddetine göre belirlenir. Geliﬂimini tamamlam›ﬂ orta düzeyde deformitesi olan hastalarda
implant uygulamas›, sorunu çözebilir. Geliﬂimini tamamlamam›ﬂ hastalarda, normal meme geliﬂimine ayak uydurmak için doku geniﬂleticiler ilk yaklaﬂ›m olarak düﬂünülebilir. A¤›r düzeyde deformitesi olanlarda, pektoral kas deformitesi latissimus dorsi kas flebi kullan›larak düzeltilebilir, fakat Poland sendromunda latismus dorsinin de tutulabilece¤i veya kas›n yetersiz olabilece¤i ak›lda tutulmal›d›r.48
Latissimus dorsi kas›n› de¤erlendirirken klinik muayene
yerine BT veya MRI tavsiye edilmektedir.49 Tedavide meme
baﬂ›-areola kompleksinin yeri meme boyutlar›nda beklenen de¤iﬂimler düﬂünülerek planlanmal›d›r.

Bölüm 2: Memenin Konjenital Anomalileri ve Geliﬂme Bozukluklar›

TUBERÖZ MEME DEFORM‹TES‹
Tuberöz meme deformitesi meme hipoplazisi, meme
taban çap› eksikli¤i, meme dokusunun areoladan herniasyonu, meme cildinin azl›¤› ve meme alt› katlant›s›n›n yüksekli¤i ile karakterizedir. Yumru köke benzerli¤inden dolay› tuberöz meme deformitesi olarak isimlendirilir, ilk
1976 y›l›nda Rees ve Aston taraf›ndan tan›mlanm›ﬂt›r.50
Tuberöz meme tek veya çift tarafl› olabilir. Tuberöz meme
hastalar›n ço¤unda bilateraldir ve 2/3’ünde iki meme aras›nda 100 g’›n üzerinde a¤›rl›k fark› vard›r. Bu nadir görülen deformite sporadik olarak ortaya ç›kar, görülme s›kl›¤›
ve nedeni tam bilinmemektedir.7 Etyolojisi hakk›nda klinik deneyimlere dayal› çeﬂitli fikirler ortaya at›lm›ﬂt›r.
Grolleau ve arkadaﬂlar›na göre yüzeysel fasya anormal ﬂekilde dermis ve kasa yap›ﬂarak ve memenin geniﬂlemesini
k›s›tlayarak, areolan›n geniﬂlemesi ve memenin ileri do¤ru
geliﬂmesini zorlar. Ayr›ca, deforme memede inferior bölümlerde süt kanallar› azal›r ve meme çizgisi küçülür.51
Mandrekas ark. ise meme taban›nda daralt›c› halka nedeniyle oluﬂan deformitenin dikey ve yatay eksikliklere neden oldu¤unu ve büyüyen memenin areoladan herniasyona neden oldu¤unu ileri sürmüﬂtür.52
Tuberöz meme deformitesi birbirine benzer birçok
ﬂekilde s›n›fland›r›lmaktad›r, bunlardan birine göre53 s›n›fland›rma aﬂa¤›daki gibidir:
S›n›f

Özellikleri

Tip 1

Mediyal kadranda hipoplazisi

Tip 2

Alt mediyal ve lateral kadranda hipoplazisi

Tip 3

ﬁiddetli meme daralmas›

Tuberöz memede grade artt›kça deformitenin bileﬂenlerinde (meme hacminin azalmas›, cilt yetersizli¤i, pitozis
ve meme alt› katlant›s›n›n yükselmesi) artma görülür. Tedavi anatomik defekt ve hacim eksikli¤ine göre belirlenir.54 Tedavi de, meme taban› geniﬂletilmeli, meme alt›
katlant›s› alçalt›lmal›, meme hacmi art›r›lmal›, ptozis düzeltilmelidir. A¤›r deformitelerde iyi bir sonuç elde etmek
zordur.55
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Memenin Fizik Muayenesi
Dr. Engin Ok, Çizim: Dr. Hamit Gümüﬂlü

Hikâye

Meme Muayenesi (MM)

Meme ﬂikâyeti olan hastalar›n baﬂvuru nedenleri genellikle 3 çeﬂittir: A¤r›, meme baﬂ› ak›nt›s› ve kitle. Kad›nlar›n doktora baﬂvurusuna neden olan en s›k yak›nma
meme kitleleridir ve Haagensen’den günümüze meme
kanserinin en s›k kendini gösterme ﬂeklidir. Toplum kökenli taramalar öncesi Haagensen, meme kanserlerinin
%65’inde kitle varl›¤›n› saptam›ﬂt›r.1 Otuz yaﬂ alt›nda meme kitlesi yak›nmas› ile baﬂvuranlar›n %80’i kendi kendine yap›lan muayenede saptanm›ﬂ, bunlar›n da %53’ünün
gerçek kitle oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r.2 K›rk yaﬂ alt›nda kendi
kendine muayene ile kitle saptama oran› yine %80 bulunmuﬂ, ancak %28 yanl›ﬂ pozitiflik bildirilmiﬂtir.3 Bu yak›nmalardan biri tek baﬂ›na veya ikisi, üçü bir arada kendini
gösterebilir. Bu üç yak›nman›n çok iyi de¤erlendirilmesi
gerekir ve bu de¤erlendirmenin ilk ad›m› dikkatli ve özenli bir hikâyenin al›nmas›d›r. Hikâye, iyi huylu meme hastal›klar›nda de¤erlendirmenin önemli bir parças›d›r ve
s›kl›kla klinisyeni, belirtilerin altta yatan nedenlerine veya
fizik bulgular›na yöneltir. Kanser ﬂüphesinde hastaya yaklaﬂ›mda, risk de¤erlendirmesinin yap›lmas›nda ve tan› kesinleﬂtikten sonra da temel tedavide yard›mc› olur. Ayn›
zamanda fizik muayenede veya mamografide var olan
ﬂüpheli bulgular›n aç›¤a ç›kar›lmas›nda da klinisyene yard›mc› olacakt›r. Meme bulgular›n›n hikâyesi al›n›rken olmazsa olmaz unsurlar veya baﬂl›klar Tablo 3-1’de gösterilmiﬂtir. Günümüzde kad›nlar›n bir k›sm›, yap›lan mamografi (tarama veya baﬂka nedenli) sonras› saptanan normal
olmayan bir durum nedeniyle meme muayenesine gönderilmektedir. Genellikle bu durum, bulgu vermeyen ve/veya ele gelmeyen lezyonlar için söz konusuysa da anormal
mamogramlarda dikkatli bir fizik muayene hastan›n de¤erlendirilmesinde önemli bir parçad›r. Bütün hikâye ayr›nt›lar›n›n yaz›l› olarak belgelenmesi unutulmamas› gereken önemli bir konudur. Bu belgeleme kuruma ait bir
belge ile olabilece¤i gibi, yukar›daki ana çerçevede al›nm›ﬂ
ve yaz›lm›ﬂ bir belge de olabilir. Bölümün yazar›na göre
olmas› gereken, bas›l›, ulusal, belirli zaman aral›klar›nda
güncellenen tek tip bir hikâye belgesinin tüm kurumlarda
bulunmas› ve klinisyeler taraf›ndan doldurulmas›d›r.

Meme muayenesinin kimin taraf›ndan yap›lmas› gerekti¤i, tarama programlar›na eklenmeli midir, eklenmemeli midir, tarama yöntemi midir, de¤il midir ve buna
benzer sorular› yan›tlamak bu bölümün kapsam›nda de¤ildir. Ancak Meme Hastal›klar› Dernekleri Federasyonunun (MHDF) meme kanserli hasta (2005-2009) veri setindeki bulgulara göre; kad›nlar›n %48’i (n=5434/11384)
50 yaﬂlar›ndan önce, %17’si de 40 yaﬂ›n alt›nda meme
kanseri tan›s› alm›ﬂlard›r (Yay›nlanmam›ﬂ ön analiz sonuçlar›, 2010). Ülkemiz koﬂullar›nda meme muayenesinin önemini vurgulayan bu sonuçlar, MHDF’nin Sa¤l›k
Bakanl›¤› ile beraber harekete geçerek KETEM’lere (Kanser Erken Teﬂhis, Tarama ve E¤itim Merkezi) yönelik,
tüm yurdu içeren e¤itim faaliyetini devam ettiriyor olmalar›, meme muayene yöntemi ve kurallar›n›n standardize
Tablo 3-1: Meme Bulgular›n›n Hikâyesinde Ana Unsurlar
Tüm kad›nlarda
• Menarﬂ yaﬂ›
• Hamilelik say›s›
• Canl› do¤um say›s›
• ‹lk do¤um yaﬂ›
• Meme kanseri aile hikâyesi
o Hatal›¤a yakalanan akraba say›s›
o Akrabalardaki hastal›klar›n baﬂlang›ç yaﬂlar›
o ‹ki tarafl› tutulum varl›¤›
o Daha önceki cerrahi iﬂlemler, biyopsiler, varsa patoloji
sonuçlar›
Menopoz öncesi kad›nlarda
• Son adet tarihi
• Adetlerin kanamas›n›n süresi ve döngülerin düzeni
• Do¤um kontrol haplar› kullan›m›
Menopoz sonras› kad›nlarda
• Menopoz tarihi
• Hormon replasman tedavisi
Doktora getiren bulgu veya bulgular›n özel sorgulamas›
• Baﬂlang›c›
• Süresi
• S›kl›¤›
• ﬁiddeti
• Adet döngüsüyle veya hormon replasman tedavisiyle
ba¤lant›s›
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edilmesi konusunda at›lm›ﬂ önemli bir ad›md›r. Toplum
tarama yöntemlerinin kullan›lmakta oldu¤u A.B.D. gibi
ülkelerde kusurlu uygulama (malpraktis) sorunu ilgili hekimlerin meme muayene yöntemlerini daha az kullanma
sonucunu getirebilmekte, ancak toplum taramalar›n›n
yayg›nlaﬂmad›¤› ülkelerde ilgili hekimlerin meme muayene yöntemlerinde daha deneyimli olmalar›yla sonuçlanabilmektedir.4 Standart yöntem ve artm›ﬂ deneyim, meme
muayenesi ile kanser tan›s›nda %73’lük bir tan›sal do¤ruluk yakalanmas›n› sa¤layabilir.5 Bu bölümde meme muayenesinin teknik ayr›nt›lar› irdelenecektir.

Meme Muayene Tekni¤i
Meme muayenesinin yap›laca¤› ortam mümkün oldu¤unca endirekt ›ﬂ›kla iyi ayd›nlat›lm›ﬂ, s›k›c› olmayan,
rahat, mümkünse geçiﬂli iki odadan ibaret olmal›d›r. Meme muayenesi s›ras›nda bir yard›mc› personel (hemﬂire)
ve hastan›n içeride olmas›n› kabul edece¤i ikinci bir yak›n›n›n bulunmas› uygun olacakt›r. Muayene edecek kiﬂinin kendini tan›tmas› ve tan›ﬂma, ard›ndan hikâyenin
al›nmas› ile süreç baﬂlar. Meme muayenesi yap›lacak kiﬂinin belden yukar›da hiçbir giysisinin bulunmamas› gerekir. Bu haz›rl›k an›nda muayene edecek kiﬂinin ikinci
odada olmas› hastan›n rahat davranmas›n› sa¤lar. Muayene an›nda her muayene aﬂamas›n›n hastaya anlat›larak
paylaﬂ›lmas› uygun bir davran›ﬂ olacakt›r.
Muayene inspeksiyon (gözle izleme) ile baﬂlar. Hasta,
kollar› do¤al pozisyonda ve yanlarda olacak ﬂekilde muayene edecek hekim ile yüz yüze muayene masas›nda oturur (Resim 3-1). Bu do¤al duruﬂta memelerin büyüklü¤ü
ve biçimi gözle izlenir. Genelde her iki memenin büyüklü¤ü ve ﬂekli eﬂittir yani simetriktir. Ancak asimetri, büyüklük ve ﬂekil farkl›l›klar› her zaman kötü huyun iﬂareti
de¤ildir. Böyle bir durum gözlendi¤inde, bunun meme
geliﬂiminin ilk evrelerinden beri olup olmad›¤› yani kronisitesi sorulmal›d›r. Yak›n zamanlarda ortaya ç›kan bir
asimetri iyi ve kötü huylu durumlarda da olabilece¤i için
ileri araﬂt›rma gerektirebilir. Meme biçimindeki de¤iﬂiklikler, meme cerrahisi geçirmemiﬂ kiﬂilerde daha dikkatle
izlenmesi gereken bulgulard›r. Yüzeysel yerleﬂimli tümör-

Resim 3-1: Kollar yanda do¤al duruﬂ.

ler meme cildinde çekilmelere (Retraksiyon) veya meme d›ﬂ
hatlar›nda de¤iﬂikli¤e, gözle görülen bellenmeye neden olabilir. Bu cilt çekilmeleri, tümörün cilde direkt yay›lmas› d›ﬂ›nda, tümörün gidiﬂat›n› belirleyen bir faktör de¤ildir. Ciltteki bu çekilmeler genellikle kötü huylu doku bozukluklar›na iﬂaret etse de, bazen iyi huylu doku bozukluklar›nda da
görülürler. Daha önceden geçirilmiﬂ meme cerrahisi, iyi
huylu doku bozukluklar›n›n en s›k görülen nedenidir.
Meme derisi ve meme baﬂlar› dikkatle gözlenmelidir.
Meme derisinin yayg›n ödemi (peau d’orange) kötü huylu
doku bozuklu¤unun iﬂareti olabilir, ›ﬂ›n tedavisi alm›ﬂ
memelerde de ortaya ç›kabilir. Daha bölgesel ödemler
memelerin alt yar›s›nda veya areolada görülebilir ve kollar
yukar›ya kald›r›ld›¤›nda belirgin ortaya ç›karlar. Bu duruma iri ve sark›k memeli kad›nlarda s›k rastlan›r. Meme
derisindeki eritem, selülit veya apseye ba¤l› olabilece¤i gibi, deri lenfatiklerinin tutuldu¤u inflamatuar meme kanserinin iﬂareti de olabilir. ‹nflamatuar meme kanserinde
meme derisi ödemi tüm memeyi ilgilendirir, apse ve selülitlerden farkl› olarak ›s› art›ﬂ› ve duyarl›l›k olmayabilir.
Meme baﬂlar›n›n simetrisinin, çekilmelerinin ve meme baﬂ› derisinin de¤iﬂikliklerinin gözlemlenmesi özenle
yap›lmal›d›r. Meme baﬂlar›n›n simetrik ve hafif d›ﬂa bakar
olmalar› beklenir. Kronisite taﬂ›mayan, yak›n zamanda
ortaya ç›km›ﬂ meme baﬂ›n›n içe çekilmeleri her zaman
dikkatle de¤erlendirilmelidir. Meme baﬂ›ndaki ülser ve
pullanmalar Paget hastal›¤›na iﬂaret edebilir.
Memelerin do¤al durumlar›n›n gözlenmesinden sonra hastadan ellerini yana ve yukar› kald›rmas› söylenerek
memenin alt bölümlerinin gözle incelemesi ayr›nt›land›r›labilir (Resim 3-2 ve 3-3). En son olarak hastan›n ellerini kalça kemi¤i üzerine koymas› ve öne do¤ru bir s›k›ﬂt›rma hareketi yapmas› istenir (Resim 3-4), bu manevra
pektoralis majör’ün kas›lmas›n› sa¤lar ve kas tutulumunu
gösterebilir, kollar yanda do¤al duruﬂta görülemeyen yüzeysel deri çekintilerinin fark edilmesini sa¤layabilir.
Meme muayenesinin ikinci aﬂamas›n› elle inceleme
(palpasyon) oluﬂturur. Bu muayeneye hasta oturur pozisyonda iken koltuk alt› ve supraklavikuler lenf bezlerinin
elle incelenmesiyle baﬂlamak gerekir. Sa¤ koltuk alt› sol el
ile sol koltukalt› sa¤ el ile muayene edilir. Sa¤ koltuk alt›

Resim 3-2: Eller yanda meme inspeksiyonu.
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Resim 3-6: Sol koltuk alt› muayenesi.

Resim 3-3: Eller yukar›da memenin alt bölümlerinin daha iyi gözlenmesini sa¤lar.

Resim 3-7: Palpasyon 2., 3., 4. parmak pulpalar›yla yap›l›r.
Resim 3-4: Eller kalça kemi¤i üzerinde s›k›ﬂt›rma hareketi pektoralis
kas›n›n kas›lmas›n› sa¤lar.

muayenesi yap›l›rken hastan›n sa¤ eli muayene edenin sa¤
eli üzerinde (Resim 3-5), sol koltuk alt› muayene edilirken

Resim 3-5: Sa¤ koltuk alt› muayenesi.

hastan›n sol eli muayene edenin sol eli üzerinde (Resim 36) ve gevﬂek durmal›d›r, bu durum pektoral kaslar›n gevﬂemesine ve koltuk alt›n›n derin muayenesine olanak verir. Koltuk alt› muayenesinde, muayene eden elin 3 parma¤›n›n pulpalar› kullan›l›r (Resim 3-7). Koltuk alt› dokusu parmaklar ile gö¤üs duvar› aras›nda s›k›ﬂt›r›l›r, parmaklar aﬂa¤›ya do¤ru süpürme hareketiyle hareket eder.
Ele gelen lenf bezleri varsa; boyutu ve karakterinin (yumuﬂak-sert, hareketli-sabit, a¤r›l›-a¤r›s›z) yan› s›ra tek veya çok say›da oldu¤u veya birbirine yap›ﬂ›k olup olmad›¤›
araﬂt›r›lmal›d›r. ﬁeytant›rna¤›, kolda s›yr›k ve küçük yaralanmalar ve koltuk alt› fronküliti gibi iyi huylu doku de¤iﬂiklikleri <1 cm, yumuﬂak ve hareketli lenf bezlerinin
oluﬂmas›na neden olabilir, bunlar ﬂüpheli olarak de¤erlendirilmemelidir. Supraklavikular lenf bezlerinin ele gelmesi daha ileri tetkik ve araﬂt›rma gerektiren önemli bir
durumdur. Sa¤ ve sol supraklavikuler lenf bezlerinin muayenesi Resim 3-8 ve 3-9’da görülmektedir.
Lenf bezlerinin muayenesi tamamland›ktan sonra
memelerin elle incelemesine geçilir ve oturur pozisyondayken meme dokusu iki el aras›nda, hastay› rahats›z et-
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Resim 3-8: Sa¤ supraklavikuler lenf bezlerinin palpasyonu.

Resim 3-10: Oturur pozisyonda memenin iki el aras›nda muayenesi.

meyecek ﬂekilde s›k›ﬂt›r›l›r (Resim 3-10). Hasta yatar pozisyonda gizlenebilecek, örne¤in meme kuyru¤unda yer
alan kitlelerin bu ﬂekilde palpe edilmesi mümkün olabilir.
Bu pozisyonda memenin iki parmak aras›nda çimdikler
gibi palpe edilmesi s›kl›kla yap›lan bir yanl›ﬂt›r ve yalanc›
kitle duyusu oluﬂturabilir.
Hasta oturur pozisyonda yap›lmas› gereken muayeneler tamamland›ktan sonra, hastay› s›rt üstü yat›rarak meme
muayenesine geçilir. Hastan›n muayene edilecek meme taraf›ndaki elini baﬂ›n›n alt›na koymas› istenir (Resim 3-11).

Resim 3-11: Muayene edilecek meme taraf›ndaki el baﬂ alt›na al›narak meme dokusu gö¤üs duvar› üzerinde olabildi¤ince inceltilmelidir.

Resim 3-9: Sol supraklavikuler lenf bezlerinin palpasyonu.

Bu hareket, palpe edilecek meme dokusunun yayg›nlaﬂmas›n› ve gö¤üs duvar› üzerinde düzleﬂmesini sa¤lar. Palpe
edilecek meme dokusunun gö¤üs duvar› üzerinde olabildi¤ince ince olmas› istenir, sa¤lanamad›¤› durumlarda ince bir yast›k s›rt alt›na konularak bu amaca ulaﬂ›lmaya çal›ﬂ›lmal›d›r. Böylece muayene edilecek tüm meme alan›
göz önünde olacakt›r. Muayene edilecek beﬂgen ﬂeklindeki meme alan›n›n yan kenar›n› orta koltuk alt› çizgisi, alt
kenar›n› inframammarian çizgi (5.-6. kostalar hizas›), iç
kenar›n› sternumun lateral s›n›r›, üst kenar›n› klavikula
boyunca omuz baﬂ›na ve omuz baﬂ›ndan orta koltuk alt›
çizgisine uzanan çizgi oluﬂturur (Resim 3-12). Muayene
edilecek bu alan Resim 13’de görülen muayene yönlerinden herhangi biri kullan›larak palpe edilir. Bu yönlerin

Resim 3-12: Muayene edilecek meme alan› beﬂgen ﬂeklindedir.
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t›r›labilir ve inspeksiyonda görülemeyen hafif cilt çekilmeleri fark edilebilir. Normal memede bu alandaki d›ﬂbükeylik korunurken, Cooper ligaman›n›n tutuldu¤u olgularda içbükeyleﬂme görülebilir.
Premenapoze kad›nlarda görülebilen düzensiz nodüler meme yap›s› elle incelemede kar›ﬂ›kl›klara yol açabilecek ancak patolojik olmayan bir durumdur. Hastan›n kitle fark etti¤i, muayene edenin kitleyi palpe edemedi¤i durumlarda hastan›n kitleyi iﬂaret etmesi istenmelidir. Yine
de belirsizlik durumu devam ediyorsa de¤iﬂik zamanlarda
yineleyen muayeneler faydal› olabilir. Memelerin en iyi
muayene zaman› adetten sonraki haftad›r. Bir kitle palpe
edildi¤inde boyutu, ﬂekli (yuvarlak, uzun, lobüler vs), hareketlili¤i, k›vam› (sert, yumuﬂak, orta setlikte), yüzeyi
(düzgün, nodüler) de¤erlendirilmelidir.
Meme muayenesi tamamland›¤›nda mevcut tüm bulgular düzenli, tam ve ayr›nt›l› bir biçimde kay›t alt›na

hangisinin kullan›laca¤›ndan çok, bütün memenin elle
tam incelenmesi önemlidir ve en iyi yöntem bunlar aras›nda en al›ﬂ›lm›ﬂ olan›d›r. Elle inceleme, koltuk alt› palpasyonunda oldu¤u gibi muayene eden elin 3 parma¤›n›n
pulpalar› kullan›larak ve 3 ayr› (yüzeysel, yüzeysel ve derin aras› ve derin) bas› uygulamas›yla gerçekleﬂtirilir (Resim 3-14). Bu bas› meme hacmine, ﬂekline, meme dokusunun direncine göre ayarlanmal› ve hastay› rahats›z etmemelidir. ‹mplant konulmuﬂ hastalarda daha dikkatli
davranmak gereklidir. Ellerden biri memeyi hareketsizleﬂtirirken di¤eri ile inceleme yap›l›r. Yuvarlak hareketlerle
ve yukar›dan aﬂa¤›ya süpürme hareketiyle memenin elle
incelenmesi devam etmelidir. Kitle ﬂüphesi olan durumlarda, baﬂparmak ve iﬂaret parma¤› ﬂüpheli alandan 4-6
cm uza¤a konularak parmaklar akordeon ﬂeklinde yaklaﬂ-

Resim 3-14: Memede palpasyon derinlikleri.

Resim 3-15: Ayna karﬂ›s›nda kendi kendine meme muayenesi (Gözle izleme).
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mas› gerekti¤i düﬂüncesindeyiz. Geniﬂ kat›l›ml› çal›ﬂmalarda bu yöntemin mortalite üzerinde etkisi olmad›¤› gösterilmiﬂtir.6,7 Meme Hastal›klar› Dernekleri Fedarasyonunun 2010 Ulusal Konsensus toplant›s›nda tart›ﬂ›lan ve
tavsiye edilme karar› al›nan bu yöntem, hastalar›n fark›ndal›¤›n› art›rma ve kendi memelerini tan›ma f›rsat›n› vermesi aç›s›ndan toplum tarama programlar›n›n olmad›¤›
bölgelerde önerilmelidir. ‹lgili kiﬂiye kendi memesini nas›l muayene etmesi gerekti¤i anlat›lmal›d›r.
Muayene yöntemi yukar›da tan›mlanan yöntemle ayn›d›r. Kiﬂi ayna karﬂ›s›nda kendi memelerini gözle izlemeli, ﬂekil, biçim, simetrilerini gözlemeli, meme baﬂlar›n›n
simetrisi, cilt de¤iﬂiklikleri, çekilmeleri, gamzelenmesi
gözlenmeli, ayna karﬂ›s›nda eller kald›r›larak ve kalça üzerine konularak paktoral kas iliﬂkisi ortaya konulmaya çal›ﬂ›lmal›d›r (Resim 3-15). Ard›ndan yatar pozisyonda,
muayene edilecek meme taraf› el baﬂ alt›nda, di¤er elle yuvarlak hareketlerle memenin elle muayenesi de tamamlanmal›d›r. Bu elle muayene ayakta, duﬂ alt›ndayken, üç
parmakla yukar›dan aﬂa¤›ya süpürme hareketiyle de yap›labilir (Resim 3-16).
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Resim 3-16: Yatar pozisyonda veya duﬂ alt›nda elle muayene.

al›nmal›d›r. Meme muayenesinin savsaklanmamas› gereken en önemli aﬂamalar›ndan biri kay›tt›r.
Meme muayenesi, mamografi ile saptanamayan baz›
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Meme Hastal›klar›nda Belirtiler
Dr. ‹smet Taﬂdelen

4.1

Memede Kitle

Meme kanseri kad›nlar aras›nda en s›k görülen kanserdir ve vakalar›n yaklaﬂ›k %25’ini premenopozal kad›nlar oluﬂturur. Bu durum oldukça fazla say›da hastan›n
olumsuz etkilenebilece¤inin bir göstergesidir.1
Preklinik evrede meme kanserini saptayacak meme
görüntüleme programlar›n›n eksikli¤inde ço¤u meme
kanseri, memede ele gelen kitle, deri de¤iﬂiklikleri, meme
ucu çekilmesi ya da daha nadir olarak meme ucu belirginleﬂmesi olarak kendini gösterir. Hastal›¤›n do¤al seyrinde
daha sonra aksiller lenf adenopati görülebilir. Yine de biyolojik faktörler hastal›¤›n seyrinde önemli rol oynar.
Hangi evrede tan› kondu¤u en önemli prognostik de¤erdir. Erken evrelerde beklenen sa¤ kal›m daha iyidir. Meme kanserinin di¤er s›k benign durumlardan(fibrokist
fibroadenom) ayr›m› klinik muayene, radyoloji (MMG
USG) ve patoloji (Sitoloji ve Histopatoloji) ile mümkündür.2,3
Teorik olarak 40 yaﬂ üstü kad›nda fizik muayenede
saptanan bir kitle aksi kan›tlan›ncaya kadar olas› karsinom olarak kabul edilmeli ve bu aﬂamadan sonra yap›lacak her tan›sal iﬂlem bunu ekarte etmeye yönelik olmal›d›r. Bununla birlikte meme kanserlerinin yaklaﬂ›k
%30’unun 50 yaﬂ ve alt›nda görülebilece¤i de ak›lda tutulmal›d›r. Yaﬂa ve kitlenin özelliklerine göre yap›lacak do¤ru ve yeterli bir inceleme kanser saptanma oran›n› art›r›rken, gereksiz test ve giriﬂimleri de en aza indirger.4
Meme kanserli hastalar›n %70-80’inde çok kez a¤r›s›z
ve tesadüfen bulunan kitleler vard›r. Yaklaﬂ›k olarak 1 cm
çapa ulaﬂm›ﬂ bir kitle, e¤er yüzeye de yak›nsa ele gelebilir.
Özellikle kitlelerin birço¤u üst d›ﬂ kadranda palpe edilir.
Lee ve ark. meme kanserinin üst d›ﬂ kadranda daha s›k
olarak görülmesinin nedenini araﬂt›rm›ﬂlar ve farkl› kadranlardan al›nan 746 meme biyopsisinin sonuçlar›n› incelemiﬂlerdir. Biyopsi sonuçlar›n› normal, benign ve malign
lezyon olarak s›n›flam›ﬂlard›r. Malign lezyonlar›n üst d›ﬂ
kadranda daha s›k olarak görülmesini, üst d›ﬂ kadranda

daha fazla meme dokusu bulunmas›yla aç›klam›ﬂlard›r.
Bunu azalan s›kl›kla santral, üst iç, alt d›ﬂ, alt iç kadranlara lokalize olmuﬂ kitleler izler.5
Kitlelerin boyutu, çevre dokularla iliﬂkisi, NAK, deri
ve faysa/kas tutulumu olup olmad›klar›, s›n›rlar›n durumu, eritem, ödem ve satellit nodüllerin eﬂlik edip etmedi¤i mutlak belirtilmelidir.
Meme dokusu bazen aksiler alana do¤ru uzan›m› gösterebilir ve yap›lan muayene aksiler kuyru¤a lokalize kitleler gözden kaçmamas› için hem hasta oturu hemde yatar pozisyonda dikkatli olarak de¤erlendirilmelidir. E¤er
yap›lan muayene ile elde edilen kuyruk bölgesindeki kitleler aksilla mamografi kapsam›na al›n›m›yorsa ek ultrason
istemi ile tan›n›z›n tekrar de¤erlendirilmesi gereklidir.
Memedeki malign kitleler genellikle a¤r›s›z, sert, düzensiz s›n›rl›, cilt ve fasialara yap›ﬂ›k olma e¤ilimi gösterbilir. Bu kitlelere herhangi bir tedavi yapmadan önce ay›r›ca tan›da fibrokistik hastal›klar, fibroepitelyal tümörler,
makrokistler, fibroadenom, ya¤ nekrozu ile kanser ayr›m›
yap›lmal›d›r.
Medüller meme kanserleri fizik muayenede düzgün
yüzeyli ve hareketli olmalar› ile fibroepitelyal tümörler/
fibroadenomlara çok benzerlik gösterebilir. Klasik medüller karsinomda tümörün büyük boyuta ulaﬂmas› sistosarkam veya dev bir fibroadenom ile kar›ﬂabilir. Papiller meme kanserleri kural olmamakla beraber yavaﬂ seyir gösterirler ve hasta öyküsünde uzun zamandan beri memesinde a¤r›s›z hastaya hiçbir s›k›nt› yaratmadan duran kitleden bahseder. Hastan›n öyküsü sizi benign bir hastal›k
düﬂündürse bile patolojik tan› almadan kitleye müdahale
etmek hastaya ikincil bazen de daha fazla cerrahi müdahaleye maruz kalmas›na neden olabilir.
Memedeki kitleleri tek veya çift trafl›, tek memede
multifokal veya multisentrik özelliklere sahip olup olmad›klar› mutlak de¤erlendirilmesi gereken noktalard›r.6-10
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Memede ve Parasternal Bölgede Kitle
Meme kanserinin mammaria interna lenf nodüllerinde yapt›¤› metastazlar ilerleyerek interkostal alandan d›ﬂar›ya ç›kar ve Kosta k›k›rdaklar›n› ileriye do¤ru iterek sternumun hemen kenar›nda bir kitle ortaya ç›kabilir. Meme
kanserinin ilerlemiﬂ dönemlerinde klinik bir belirtidir.
Muayenede kondromlar› ile kar›ﬂabilirse de, kondromlar›n uzun ekseni transvers olmas›na karﬂ›l›k, meme kanserine ba¤l› parasternal kitlenin uzun ekseni vertikal - sternum kenar›nda paralel olarak gözlemlenir.11,12

Memede Kitle, Satellit Deri Nodülleri ve
Cilt Metastazlar›
Memede tümör çevresindeki deride üzerinde de¤iﬂik
boyutlardaki nodüller olarak kendini gösterir. Baﬂlang›çta
yaln›z bir nodül vard›r, giderek üzeri k›zar›r ve daha ileri
dönemde ülsere olabilir. Meme derisi s›n›rlar› d›ﬂ›nda
medialde ortaya çizgiye, lateralde gö¤üs duvar›na yay›ld›¤› olur. Memedeki indeks tümorü merkez olarak kabul
edersek bunun çevresinde lezyonlara satellit deri nodülleri denir. ‹leri evre meme kanserinin klinik bir bulgusudur.
Meme kanserinde kitleler bazen cilt lezyonlar› ile kendini gösterebilir. Meme kanseri orta yaﬂ grubu kad›nlar
içerisinde en çok görülen ve mortalitesi yüksek kanser türü olmakla birlikte, cilde en s›k metastaz yapan kanser türüdür. Cilt tutulumu vücudun de¤iﬂik yerlerinde görülmekle birlikte s›kl›kla gö¤üs ön duvar›na direk invazyon
ve/veya lokal infiltrasyon ile karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Gö¤üs ön duvar›na direk invazyon yoluyla metastaz daha s›k
gözlenmektedir. Yay›l›m lokal, lenfatik ve hematolojik
yollarla olmakla birlikte, uzak cilt metastazlar› daha çok
hematojen yolla yay›lmaktad›r.13,14
Cilt metastazlar› genellikle geç dönem maligniteler ile
birliktelik göstermekte olup, baz› olgularda tan› konmam›ﬂ primer tümörün belirteci olabilmektedir. Tüm maligniteler aras›nda cilt metastaz› s›kl›¤› %0.7-%10 oranlar›
aras›nda de¤iﬂmektedir. Kad›nlarda cilt metastaz› yapan
maligniteler s›kl›k s›ras›na göre meme, kolon, melanom,
akci¤er ve overe ait malignitelerdir. Meme kanserinde
%10 oran›nda cilt metastaz› görülmektedir.15-17

Memede Kitle ve Retraksiyon
Memede özelliklede nipple areola kopleksi arkas›na
lokalize olan kitleler fibrozis yapan bir süreç nedeniyle
klinik semptom olarak deri ve memebaﬂ› retraksiyon ile
kendini gösterebilir. Meme kanseri fibrozis ile birlikte giden bir malign süreç oldu¤undan kanserin bu fibrotik
kompenenti oran›nda tümörün hemen üzerindeki deride
yada yak›ndaki deride yap›lan muyeneler s›ras›nda retraksiyon görülür duruma gelirler. Patolojik olarak ya¤ nekrozu, duktus ektazisi, Mondor hastal›¤› ve karsinomada deri retraksiyonu vard›r.18

Ya¤ nekrozunun fibrozis döneminde deride oldukça
belirli bir deri retraksiyonu meydana gelebilir. Memedeki
ya¤ nekroz kitlesi karsinomaya benzedi¤inden bu her iki
fizik belirtileri klinik olarak ay›rmak mümkün de¤ildir.
Duktal ektazide duktus duvar›n›n ileri ölçüde fibrozisi ile birlikte oldu¤undan bu hastal›kta meme baﬂ› düzleﬂmiﬂ ya da tümüyle içeri çökmüﬂ olabilir. ‹nverte meme
baﬂ› derisinin maserasyonu sonucu kötü kokulu ak›nt›lar
olabilir.19
Mondor hastal›¤› gö¤üs duvar› venlerinin flebitidir.
T›kanma oldu¤unda gö¤üs duvar› venlerinin memenin
lateralinde, deri alt›nda gitmesi nedeniyle tromboflebit bu
bölgeye yay›l›r ve memenin d›ﬂ yar›s›nda vertikal sulkus
biçiminde deri çöküntülerine neden olur. Kordon biçiminde tromboflebitik venan›n palpe edilmesi ve deri çöküntüsünün vertikal olmas› tan›s› için yeterli olabilir.7,8,20

Memede Kitle, Eritem ve Deri Ödemi
Meme kanserine ba¤l› eritem iki biçimde kendisini
gösterir. Birincisi ve en s›k görüleni tümörün hemen üzerindeki deriye yaklaﬂt›kça venöz de¤iﬂikliklere neden olarak üzerindeki deride eritem yapmas›d›r. Eritem tümörün
hemen üzerinde görülür ve küçük bir alana s›n›rlanm›ﬂt›r.
Di¤er inflamasyon ﬂekli özel tipteki inflamatuar tip meme
kanseri (‹MK) özgü klinik belirtisidir. ‹nflamatuar tip
meme kanserinin gerçek bir inflamasyondan ay›rmak çok
zordur. Meme deresinde yayg›n, geniﬂ bir alanda eritem
vard›r. Meme derisi ayr›ca gergin ve parlakt›r. Meme içinde bazen karsinoma kitlesini palpe etmek çok zor olabilir.
‹nflamatuar tip meme kanserinin inflamasyona çok benzemesinden dolay› apse san›larak birkaç kez insizyon yap›ld›¤› da olur.
Memede deri ödemi derinin lenfatik drenaj›n›n bir t›kan›kl›¤› sonucu ortaya ç›kar. Meme lenfati¤i lateralde
aksillaya medialda mamariya internal lenf gruplar›na drene olmaktad›r. Bu lenf gruplar›ndan birinde t›kanma o
lenf nodlar›na drene olan bölgesinde deri ödemine neden
olur. Memenin inflamatuar hastal›klar›nda inflamasyonun büyüklü¤üne ve ﬂiddetine göre meme derisinde
ödem olabilir. Bu ödem genellikle bir eritemle birlikte
olur.
Meme kanserinde memenin drenaj alan›ndaki yani
aksilla ve mamaria interna lenf nodüllerinin metastatik
olarak tümörle ileri ölçüde tutulmas› sonucu bu lenf nodlar›ndaki blokaj memenin o bölgeye olan drenaj alan›nda
deri ödemine neden olur. Bu ödem drenaj alan›ndaki lenf
nodüllerini tümör ile tutulmas› ölçüsüne göre memenin
küçük bir alanda s›n›rlanaca¤› gibi bazen bütün meme derisinde yay›labilir. Meme derisi ödeminin pek belirgin olmad›¤› durumlarda hasta s›rt üstü muayene pozisyonunda yatarken memenin o bölgesine parmakla hafifçe bas›lmas› meme derisindeki ödemi daha belirli hale getirir ve
klasik portakal kabu¤u görünümünü ortaya koyar.
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Mastit gibi bir meme enfeksiyonu izlenimi veren inflamatuvar meme kanserleri (‹MK) meme kanserlerinin
en az görülen tipidir. S›kl›kla alt›nda bir kitle olmaks›z›n
memede ödem, eritem, hassasiyet geliﬂmesi ve memenin
h›zla büyümesini içeren klinik bulgularla tan› konur.
‹MK’nin klinik görünümü dermal lenfatik damarlardaki
tümör embolilerine ba¤l› olarak ortaya ç›kar.
‹MK’li olgularda fizik muayene ile olgular›n %50’sinden fazlas›nda lenf nod durumu hakk›nda fikir edinilebildi¤inden, bu lenf nodlar› için preoperatif dönemde ayr›ca
bir sitolojik de¤erlendirme ço¤u zaman gerekmez ve daha
da önemlisi Ço¤u zaman belirgin kitle olmaks›z›n memede h›zla baﬂlayan ›s› art›ﬂ›, k›zar›kl›k ve ödem (Peau
d’orange) ile kendisini gösteren ‹MK’leri tüm meme kanserlerinin %1-6’s›n› oluﬂturur.21-25
Kanserin k›sa sürede meme dokusuna yay›lmas› sonucu memede endürasyon ile birlikte hastal›k yayg›n hale
gelir. Meme birkaç hafta içinde ﬂiﬂerek eski halinin 2-3 kat› büyüklü¤üne ulaﬂabilir. Tedavileri benzerlik gösterse
de, biyolojik farkl›l›klar› nedeniyle ‹MK’li olgular› lokal
ileri evre meme kanserlerli olgulardan ay›rmak gerekir.
Sa¤l›kl› bir memede hastal›¤›n birden baﬂlamas› (“memede daha önceden bir bulgu olmaks›z›n baﬂlayan, tümör
üzerindeki ciltte morarmaya ve a¤r›ya neden olan bir hastal›k”), ‹MK’nin çok önemli bir özelli¤idir. Bu tipik klinik
görünüm ve memedeki h›zl› büyüme lokal ileri evre meme kanserlerinin sekonder inflamatuar formundan
‹MK’nin ayr›lmas›na yard›mc› olabilir.26-29
Hastal›kl› memede genellikle ele gelen bir kitle olmamas›na ra¤men memenin s›n›rlar› belirgin kahverengimsi
cilt endürasyonunun klinik görünümü baz al›narak lezyonlar T4d olarak s›n›fland›r›lmaktad›r. American Joint
Commission on Cancer’a göre, T4 lezyonda nodal tutulum ve uzak metastaz yoksa stage IIIb veya IIIc, e¤er nodal tutulum ve uzak metastaz varsa evre IV olarak evrelendirilir.10,29
Kanserin k›sa sürede meme dokusuna yay›lmas› sonucu memede endürasyon ile birlikte hastal›k yayg›n hale
gelir. Meme birkaç hafta içinde ﬂiﬂerek eski halinin 2-3 kat› büyüklü¤üne ulaﬂabilir.31
Tedavileri benzerlik gösterse de, biyolojik farkl›l›klar›
nedeniyle ‹MK’li olgular› lokal ileri evre meme kanserlerli olgulardan ay›rmak gerekir. Sa¤l›kl› bir memede hastal›¤›n birden baﬂlamas› ‹MK’nin çok önemli bir özelli¤idir.32-36
Bu tipik klinik görünüm ve memedeki h›zl› büyüme
lokal ileri evre meme kanserlerinin sekonder inflamatuar
formundan ‹MK’nin ayr›lmas›na yard›mc› olabilir.37,38
Cerrahi biyopsi travmas›na ba¤l› olarak hem meme
derisinde hemde insizyonu çevresinde deri ödemine neden olur. E¤er hastada karsinoma varsa ödeminin biyopsiden önce olup olmad›¤› kesinlikle araﬂt›rmal›d›r.
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Meme Ödemi ve Jigantomasti
Memelerin gebelik s›ras›nda bilateral olarak normalin
15-20 kat›na varacak derecede hipertrofisi ile kendini gösteren bir sendroma verilen isimdir. Jigantomastide memeler o kadar büyümüﬂlerdir ki bu gerginlik ve sark›kl›k
nedeniyle memenin lenf drenaj› olamaz ve bu nedenle
memede ileri derecede ödem meydana gelir. Böylece hipertrofiye olan meme daha da büyümüﬂ olur. Çal›ﬂmalarda gebelik ve emzirme dönemi meme kanserleri genellikle daha büyük boyutlu ve daha yüksek grade’lidir. Lenfovasküler invazyon saptanma s›kl›¤› daha fazla, hormon
reseptörleri ço¤unlukla negatif ve lenf nodu tutulumu daha belirgindir. Kötü prognostik göstergelere sahip olunmas› nedeniyle prognozlar› da gebe ve emzirme döneminde olmayanlara göre daha kötüdür ve sebebi ne olursa olsun gebelik ve emzirme döneminde ortaya ç›kan meme
kanserleri genellikle daha ileri evrede tan› al›r ve kötü
prognostik göstergelere sahiptir. Bu durumun kanserin
daha erken yaﬂlarda ortaya ç›kmas›na m›, yoksa bu dönemde muayene ve mamografik incelemenin güçlü¤üne
mi ba¤l› oldu¤u halen aç›k de¤ildir. Emziren ve gebelerde
meme muayenesi yap›l›rken jigantomasti nedeni ile fizik
muayeneden gözden kaçabilecek kitleler için radyolojik
tan› yöntemleri ivedilikle istenmelidir.31
Memedeki kitle sebebi sarkomlar olabilir. Tüm meme
tümörleri içerisindeki primer sarkomlar %0.5-1 oran›nda
görülmektedir. Primer meme sarkomlar› oldukça hetorojen bir grup olup, malign fibröz histiositom, fibrosarkom,
anjiosarkom, leiomyosarkom, liposarkom, osteosarkom,
rabdomyosarkom ve di¤er sarkomlar› içerir. Sarkomlar
aras›nda bifazik bir tümör olan ve oldukça nadir görülen,
çevre ya¤ dokusunda ve tübüller çevresinde sarkomatöz
i¤si hücre proliferasyonu ile karekterize periduktal stromal sarkomlarda (PDSS) yer almaktad›r.32-35
Fillodes tümörü genelde histolojik olarak iyi huylu olmas›na karﬂ›n h›zl› büyüyen tümörlerdendir. Baz› hastalarda uzun y›llar belirgin olarak büyümeden durup ard›ndan h›zl› büyüme gösterebilir. H›zl› büyüme ile aksiler
lenfadenopatiler, deride damarlarda geniﬂlemeler, meme
baﬂ› de¤iﬂiklikleri ve nekrozlar olabilir. Fillodes tümörleri
özellikle malign formunda yüksek nüks oranlar› vard›r ve
çok kez biyolojik davran›ﬂ›n› kestirebilmek zordur. Bazen
uzun zaman metastaz yapmadan seyretse bile tüm memeyi kaplayacak dev boyutlara gelebilir.36
Meme Hamartomu: Memenin di¤er iyi huylu tümörleri ile s›kl›kla kar›ﬂan hamartomlar›n›n klinik ve radyolojik olarak ay›r›c› tan›s›nda fibroadenomlar, fibrokistik de¤iﬂiklikler, lipomlar, ya¤ nekrozu, galaktosel, filloides tümörleri vard›r. Memenin benign hastal›klar› ile kar›ﬂt›¤›
kadar malign lezyonlar›ndan da ayr›lmas› gereken hamartomlar›n›n glandüler dokusundan nadir de olsa in situ veya invazif lobuler karsinomlar›n geliﬂti¤ini bildiren yay›nlar vard›r.37-39
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K›s›m II: Memenin Benign Hastal›klar›

Memede Kitle ve Fibrokistik Hastal›k
Meme kistleri çok s›k karﬂ›laﬂ›lan lezyonlar olmas›na
ra¤men, kistik meme kanserleri nadir görülmektedir. Kistik meme kanserlerinin ço¤unu intrakistik papiller karsinom, kistik dejenerasyonlu invazif duktal adenokarsinom,
meduller karsinom, müsinöz karsinom, adenoid kistik
karsinom ve skuamöz karsinom oluﬂturur. ‹ntrakistik papiller karsinom genellikle büyük kistik kitleler (ortalama 5
cm) ﬂeklinde ortaya ç›kar. Kitle s›kl›kla retroareoler yerleﬂimli ve düzgün s›n›rl›d›r. Baz› vakalarda ilk bulgu meme
baﬂ› ak›nt›s› olabilir. Intrakistik papiller karsinomlar ileri
yaﬂlarda kistik kitle ile baﬂvuran kad›nlarda ay›r›c› tan›da
düﬂünülmelidir. ‹ntrakistik papiller karsinomlar›n tedavisinde günümüzde negatif cerrahi s›n›rla kitlenin ç›kart›lmas› lokal tedavi aç›s›ndan yeterli görülmektedir. Aksillan›n de¤erlendirilmesi için sentinel lenf nodu biyopsisi uygulanabilir. Ancak adjuvan tedavi karar› vaka baz›nda tümörün özelliklerine göre belirlenmelidir.40,41

Meme Derisinde Kitle ve Ülserasyon
Memedeki malign tümoral süreçler lokal olarak ilerleyerek deriyi infiltre eti¤inde önce deride bir beslenme bozuklu¤u sonra da ülserasyon olur. Bu nedenle memedeki
ülserasyonlar›n sebebinin malign sürece, özellikle en s›k
görülen malignite olan karsinoma ba¤l› olup olmad›¤› akla gelmeli ve bu yönde araﬂt›rmalar yap›lmal›d›r. Meme
kanserinde ülserasyon ço¤u zaman tek olmakla birlikte
bazen çevredeki satellit deri nodüllerinin de ülser olmas›yla multipl olurlar. Meme kanserine ba¤l› ülserasyon
kolayl›kla kanar, üzeri yer yer nekrotik materyalle örtülüdür, sürekli seröz, kanl› ve pis kokulu salg› yaradan s›zar.
Yaran›n çevresinde ülsere olmayan deriden perifere do¤ru, derinin sertleﬂmesiyle kendini gösteren tümöral bir infiltrasyon tespit edilebilir. Bu bulgular› memenin ‹GM
hastal›¤›n fistülize oldu¤u tiplerine çok benzer, kesin tan›
için kitle/kitlelerden biyopsi yapmak gerekir.
Memedeki kitlelerden karsinom ile en s›k kar›ﬂabilen
hastal›klardan birisi idiyopatik granülomatöz mastit
(‹GM)’dir, memenin nadir görülen, etyolojisi bilinmeyen,
klinik ve radyolojik olarak meme kanserini taklit edebilen
benign bir hastal›¤›d›r. S›kl›kla do¤urganl›k ça¤›ndaki kad›nlarda, tek memede ve klinik olarak inflamatuar karsinomu taklit edebilen cilt bulgular›n›n eﬂlik edebildi¤i, izole meme kitlesi ﬂeklinde ortaya ç›kar. Radyolojik olarak
kanserden ay›rt edimesi güçlük arzeder. Histopatolojik
incelemede yo¤un inflamatuar reaksiyon ile beraber hastal›¤›n karakteristik özelli¤i olan non-kazeifiye granülomlar görülür. ‹diyopatik granülomatöz mastit tan›s›n›n konulabilmesi için, histopatolojik olarak granülomatöz reaksiyon yapabilen di¤er etyolojilerin var olmad›¤›n›n gösterilmesi gereklidir.42
Klinik olarak en s›k olarak memede a¤r›l› veya a¤r›s›z
ele gelen kitle ﬂeklinde ortaya ç›kar. Akut inflamasyonu

düﬂündürecek ﬂekilde k›sa sürede ortaya ç›kan k›zar›kl›k,
s›cakl›k art›ﬂ›, hassasiyet ﬂeklinde ortaya ç›kabildi¤i gibi
daha kronik seyir gösterip meme cildinde fistül, abse, ülserasyon, meme baﬂ› çekilmesi, meme baﬂ› ak›nt›s› gibi
meme kanserini düﬂündüren bulgular da gösterebilir.43
Paget karsinomu meme baﬂ›nda kurutlu, egzamatoid
lezyonlarla karakterizedir. Hastan›n öyküsünde genellikle
uzun bir zamandan beri ekzama tarz› cilt lezyonlar› oldu¤unu ve bunlar›n hasta taraf›ndan krem veya merhemlerle kendi kendine tedavi etmeye çal›ﬂt›¤›n› ö¤renebilirsiniz.
Paget hastal›¤› çok s›k görülen bir meme kanseri tipi de¤ildir. %1-2 oran›nda görülür. Tümör boyutu artt›kça aksiller lenf nodu tutulumu da artar. Hastal›¤›n multifokal
baz› olgularda multisentrik özellik gösterebilece¤i unutulmamal›d›r. Kitlenin tek yada birden fazla olup olmad›¤›
ve bunlar›n yak›nl›¤› da dikkate al›nmal›d›r. Tek tarafl›,
özellikle aksiller kuyru¤a yak›n, doku kal›nlaﬂmas› ve nodülerite art›ﬂ› menstürasyon bittikten sonra düzelmiyorsa
ile iler tetkiklerle araﬂt›r›lmal›d›r.44,45
Erkeklerde memede ele gelen kitle mutlak olarak de¤erlendirilmesi gereken bir bulgudur. Erkek meme kanserinde en s›k ortaya ç›kan semptomlar a¤r›s›z subareolar
kitle, meme baﬂ› çekintisi ve meme baﬂ›ndan kanl› ak›nt›
gelmesidir. S›kl›kla sa¤l›kl› erkeklerin yaklaﬂ›k %35’inde
de karﬂ›laﬂ›labilen bir baﬂka semptom jinekomastidir ve
meme kanseri ile mutlak ay›r›m› gerkir. Tan› genellikle
minimal invaziv biyopsi yöntemleri ile konmaktad›r. Mamogra? de jinekomasti ile ay›r›c› tan›da yard›mc› olabilir.
Meme kanseri erkeklerde nadir olup tüm meme kanserlerinin yaklaﬂ›k %1’ini oluﬂturur. Erkek meme kanseri,
kad›n meme kanserine oranla daha ileri yaﬂta olmak üzere en s›k 60-69 yaﬂlar›nda görülmektedir. Erkek meme
kanserli olgular›nda daha kötü seyrin sebebi tümörün
anatomik yerleﬂimi ile aç›klanm›ﬂt›r. Hastalarda bu yerleﬂim nedeniyle meme baﬂ›na çok erken yay›ld›¤›, patolojik
olarak kad›n meme kanserine göre daha fazla lenfovasküler tutulumun oldu¤u ve küçük tümöre ra¤men yüksek
say›da aksiller lenf nodu tutulumunun oldu¤u, sonuç olarak da hastan›n ileri evrede baﬂvurmas›n›n prognozu kötü etkiledi¤i bildirilmiﬂtir.46-50
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Aksillada Kitle

Meme hastalar›n›n lokal muayenesi meme ve aksiler
alandaki kitlelerin birlikte de¤erlendirilmesi ile yap›l›r.
Aksiler lenf nodlar› ile birlikte, servikal, infra ve supraklaviküler lenf bezleride muayene edilmelidir. Supraklaviküler lenf nodu tutulumu ise yayg›n aksiller tutulumla ilgilidir, meme kanserinin geç evresini yans›t›r ve kötü prognoz ile ilgilidir.
Aksiller lenf nodüllerinin durumu, invazif meme kanseri olan kad›nlarda prognozu tayin eden en önemli faktördür. Aksiller diseksiyon, prognozun belirlenmesi d›ﬂ›nda, adjuvan tedavilerin (kemoterapi, radyoterapi) karar›nda da önemli rol oynar.Primer tümöre yönelik olarak
birçok prognostik faktör incelenmiﬂ ve lenf nodlar›n›n
sa¤lad›¤› prediktif de¤ere eﬂde¤er bir faktör bulunamam›ﬂt›r.1,2
Aksiler alan›n palpasyonunda lenf bezlerinin çaplar›,
say›lar›, birbirine veya aksiller ciltte olan iliﬂkisi, mobil
olup olmad›klar›, sertlikler, a¤r›l› olup olmad›klar› de¤erlendirilmelidir. Sert, fiske lenf nodlar›nda metastaz olas›l›¤› yüksektir. Ancak muayeneyi radyolojik tan› yöntemleri ile destelemek gerekir.
Aksiller lenf nodu tutulumu ve de¤erlendirilmesi ile
ilgili önemli nokta da tutulan lenf nodlar›n›n seviyesidir.
Aksillaya yaklaﬂ›mda genel konsensus kurallar›na göre klinik olarak aksillada lenfadenopati ele geliyorsa Düzey I-II
perop de¤erlendirilmesi yap›lmal›d›r. En s›k tutulan lenf
nodlar› Düzey I’de yer al›rlar. Aksillas› pozitif olan hastalar›n %90’dan fazlas›nda Düzey I lenf nodlar›nda tutulum
vard›r. Bu hastalar›n %60’›nda ise sadece Düzey I’de tutulum söz konusudur. Düzey I negatif iken Düzey II lenf
nodlar›n›n tutulumu çok nadirdir (<%3). Aksillas› pozitif
olan hastalarda Düzey I ve II negatif iken Düzey III lenf nodlar›n›n pozitif olmas› da yine nadir görülen bir
durumdur.3
Klinik olarak lokal ileri evre mem kanserlarinde aksiller lenf nodlar› palpabl olabilir. Baz› meme kanserlerinde
nadiren metastatik aksiler lenf bezleri tespit edilirken memede herhangi bir patolojik lezyon tespit edilmemiﬂ olabilir. Aksiller lenf adenopati meme d›ﬂ›nda, akci¤er, tiroid, böbrek over ve gastro-intestinal sistem kanserlerinin
bulgusu olabilir. Aksiller lenf nodu tutulumu halen tek
baﬂ›na en önemli prognostik faktördür ve aksiller metastaz varl›¤› hastal›ks›z sa¤kal›m ve genel sa¤kal›m oranlar›nda azalmaya iﬂaret eder ancak halen tümör biyolojisine
ve metastaz fizyopatolojisine ait bilgilerimiz meme kanserinde lenf nodu tutulumunun tam olarak ne anlama geldi¤ini aç›klamada yetersizdir. Aksiller metastaz uzak metastaz›n bir göstergesi midir yoksa uzak metastaza neden
mi olmaktad›r, bu konu halen tart›ﬂmal›d›r.4
Aksillada 25-30 lenf dü¤ümü anatomik olarak alt›
gruba ayr›l›r. Fakat metastatik yay›l›m derecesi için aksil-

ler lenf dü¤ümleri pektorolaris minör kas›na göre üçe ayr›l›r. Bu ayr›m yap›l›rken kanserin memeye en yak›n lenf
dü¤ümünden baﬂlay›p do¤ru bir çizgi içinde en uza¤a yay›ld›¤› varsay›l›r. Level I ve II tutul›mu olmadan level III’te tutulum çok nadir görülür.
Fizik muayenede koltukalt›nda ele gelen lenf nodu
tespit edilmeyen hastalar›n ALND sonras› patolojik olarak
lenf nodu tutulumu olma olas›l›¤› %30-40 olarak bildirilmektedir. Tümörün lokalizasyonu da aksiller tutulum riskini belirler. Fisher ve ark. d›ﬂ kadran tümörlerinde %52,
iç kadran tümörlerinde %39 aksiller LN tutulumu bildirmiﬂlerdir.5
Aksillan›n tutulumu primer tümörün çap› ile de
uyumlu olarak artmaktad›r. Literatürde tümör çap› ile aksilla tutulumu aras›ndaki oranlar, palpe edilemeyen tümörlerde yaklaﬂ›k %10, T1a’da %5’den az T1 de %4.420.6, T2 de %7.1-51 olarak bildirilmektedir.6,7
Erken evre meme kanserinde aksiller lenf nodu metastaz› rekürrens ve sa¤kal›m aç›s›ndan en önemli prognostik faktördür. Bununla birlikte aksiller metastaz saptanmayan hastalar›n yaklaﬂ›k %25’inde tan› ve tedaviyi takip
eden 5-10 y›ll›k süre içerisinde nüks ve/veya hastal›¤a ba¤l› ölüm görülmektedir.8,9
Meme kanserinde aksilladan sonra ikinci s›k›l›kla lenfatik yay›l›m yeri olan mammaria interna (MI) lenf nodu
(LN)’d›r. Muayene s›ras›nda ulaﬂ›lmas› güç olmas› sebebiyle saptanmas› zordur. Mammaria interna tutulumu ile
ilgili verileri de¤erlendirirken aksiller tutulum iliﬂkisine
bak›lmal›d›r. Aksillas› metastaz› olmayan olgularda M‹
tutulumu %10’dur ve olgularda %60 oran›nda lokal rekürrens görülebilir. Aksiler metastazl› durumunda mammaria interna tutulum oran› %30 ç›kmaktad›r (kaynak).
Mammaria interna (parasternal) lenf dü¤ümleri lenf ak›m›n›n fizyolojik yollar›n›n t›kanmas› durumunda ak›m
tersine dönebilir. Sternum arkas›nda karﬂ› mammaria internal, sternum önünüden yüzeyel yollar ile karﬂ› meme,
mediasten, karaci¤er ve retroperitoneal lenf dü¤ümlerine
yay›l›m olabilir.10,11

Meme Kanserinin Evrelendirilmesinde
SLNB ve ALND’nun Rolü
Meme kanserinin evrelendirilmesi amac›yla aksillan›n
fizik muayene dahil de¤iﬂik görüntüleme yöntemleriyle
tetkik edilmesi araﬂt›r›lm›ﬂ ancak hiçbirisi lenf nodlar›n›n
histopatolojik incelenmesi kadar baﬂar›l› bulunmam›ﬂt›r.
Fizik muayene sonucunda yap›lan klinik evrelendirmede
tümör içermedi¤i düﬂünülen lenf nodlar›n›n %22-45’inde
patolojik inceleme sonucunda metastatik olduklar› saptanm›ﬂt›r.3
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Aksiller lenf nodu disseksiyonu (ALND) meme kanserinin cerrahi tedavisinde uzun süreden beri uygulanan
standart bir giriﬂimdir. Aksiller lenf nodu disseksiyonunun avantajlar› hastal›¤›n evrelendirilmesi, daha do¤ru
bir prognoz tahminin yap›labilmesi, aksillada lokal kontrolün sa¤lanmas› ve adjuvan sistemik tedaviye karar vermede yard›mc› olmas›d›r. Tart›ﬂmal› olmakla birlikte ufak
bir sa¤kal›m avantaj› da sa¤layabilmektedir.
Aksiler muayene sonras›nda endikasyon var ise Sentinel lenf nodülü (SLN) biyopsisi yap›larak aksiller tutulum
ve prognoz hakk›nda bilgi edilinir. Sentinel lenf nodülü,
aksilladaki lenfatik ak›m› alan ilk lenf nodülü olarak tan›mlan›r. SLN’nde metastatik tutulumun olmamas› durumunda teorik olarak, aksillada bulunan ve sentinel olmayan lenf nodülleri (nSLN) olarak adland›r›lan di¤er
lenf nodüllerinde de metastaz›n olmayaca¤› düﬂünülmektedir. SLN biyopsisinin rutin aksiler diseksiyona ba¤l› lenfödem, kolda a¤r›, uyuﬂukluk gibi komplikasyonlar›n
azalmas› yan›nda, hastanede kal›ﬂ sürelerinin k›salmas›,
maliyet oranlar›n›n azalmas› ve adjuvan tedavinin daha
do¤ru ve kesin olarak belirlenmesine imkan tan›d›¤› belirlenmiﬂtir.12-16
Sonuç olarak fizik muayene ile aksilla de¤erlendirildikten sonra preop radyolojik, perop SLNB sonuçlar› ile
aksiler disseksiyom tedavisi endikasyonu koymak en ak›lc› yol olarak görünmektedir.
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Meme Baﬂ› Ak›nt›lar›

Meme baﬂ› ak›n›t›s› (MBA) do¤rudan meme duktuslar›ndan olan ve meme baﬂ›n›n yüzeyinde görülen ak›nt›ya denir. MBA’s› meme ile ilgili yak›nmalar›n %3-10’unu
oluﬂturur. Memede kitle ve a¤r›dan sonra en s›k üçüncü
yak›nmad›r. MBA’lar› benign meme hastal›klar›n›n %1050 sinde mevcuttur. Ço¤u zaman benign nedenlere ba¤l›
olmas›na ra¤men kad›nlarda %2-15, erkeklerde %20 kanser sonucu oluﬂmaktad›r.1-3
Memenin glandüler yap›s› memebaﬂ› areola kompleksinden aﬂa¤› ve d›ﬂa do¤ru ›ﬂ›nsal tarzda dallanan duktuslardan oluﬂur. Retroareolar bölgede duktuslar birleﬂerek
lakteferöz sinüsü oluﬂturur. Duktal sistemin di¤er ucunda
dallanma artar ve kanallar terminal duktus veya asini ile
sonlan›r. Bu yap›lar duktal lobuler ünit olarak bilinir. Premalign ve malign meme lezyonlar›n ço¤unlu¤unun duktal
lobuler ünitteki epitelden kaynakland›¤›na inan›lmaktad›r.2
Fizyopatoloji: Laktasyon d›ﬂ›nda meme glandüler epiteli duktal sistemi dolduran bir s›v› salg›lar. Bu salg› asinüslerden duktal sisteme boﬂal›r ve lakteferöz duktuslarda
resorbe edilip lenfatik sirkülasyona kar›ﬂ›r. Normalde laktoferöz duktuslar›n orifisini deskuame olmuﬂ skuamöz
epitel hücrelerinin yapt›¤› keratin t›kaç kapar. Duktal sistem içi bas›nç artmas› ya da t›kac›n duktus a¤z›na tutunma gücünün azalmas› ile az ya da çok miktarda meme baﬂ› ak›nt›s› olur. ‹ntraduktal bas›nç artmas›na neden olan
nedenler meme içi ya da d›ﬂ› kaynakl› olabilir. Meme d›ﬂ›
kaynakl› olanlar memeye d›ﬂardan yap›lan bas›nçlard›r.
Meme içi kaynakl› olanlar ise intraduktal sekresyonun
artmas›na ba¤l› olurlar. Duktus a¤z›n› t›kayan t›kac›n tutunma gücünün azalmas›, meme baﬂ›na negatif bas›nç uygulanmas› ve ya terminal duktuslar›n esnekli¤inin kaybolup rijit bir durum almas›yla olur.3
Memede glandüler ya da kanaliküler epitelyum de¤iﬂimleri kan damarlar›n›n erozyonuna ve ülserasyona neden oldu¤unda salg› içine kan kar›ﬂ›r. Kar›ﬂan kan miktar›na göre ak›nt›n›n rengi de¤iﬂir. Sekresyona kan kar›ﬂmam›ﬂsa ak›nt›n›n rengi saydam, sar›, gri, yeﬂil veya bulan›k
olabilir. Ak›nt›n›n k›vam› da çok de¤iﬂiklik gösterir.4
Meme baﬂ› ak›nt›lar› klinik özelliklerine göre benign
ve patolojik olarak s›n›fland›r›labilir. Benign MBA tipik
olarak spontan olmayan ve genellikle memenin manipulasyonu sonucu oluﬂan ak›nt›d›r. Genellikle bilateraldir.
Multiple duktal yap›dan kaynaklan›r. Beyaz, sar›, ve yeﬂil
renkli olabilece¤i gibi kahverengi siyah olabilir ve apokrin
glandüler sekresyon nedeniyle oldu¤u de¤erlendirilmektedir. Fizyolojik olarak de¤erlendirilir.2,5
Patolojik meme baﬂ› ak›nt›s› tipik olarak ünilateral,
spontan ve persistand›r, tek bir duktustan kaynaklan›r.
Berrak, seröz, seroanjinöz veya hemorajik olabilir. Patolojik MBA artm›ﬂ meme kanseri riski ile ilgilidir. Cerrahi

olarak tedavi edilmeyen benign MBA etyolojisi fizyolojik,
endokrin patolojiler, farmakolojik ve idiopatik olabilir.4,6
Peripartum dönemde görülen MBA herhangi bir
renkta olabilir epitelyal proliferasyona ba¤l›d›r. Genellikle
hamileli¤in 4-6. aylar›nda baﬂlara ve do¤umdan sonra 2
y›la kadar sürebilir. Kronik meme baﬂ› stimülasyonu, hastan›n kendisi taraf›ndan kanser korkusu kendi kendine
meme muayenesi s›ras›nda, partneri taraf›ndan veya iç çamaﬂ›rlar›n›n özellikle pubertede ölçüsünün ayarlanamamas› nedeniyle olur ve MBA’na yol açar. Bu durumun
normal oldu¤u hastaya hat›rlat›lmal›d›r.2
Prolaktinomlar en s›k sekretuvar anterior hipofizel tümörlerdir ve bilateral veya unilateral galaktoreye neden
olabilirler. Galaktore gebelikle iliﬂkili olmayan süt benzeri
bilateral MBA’d›r Primer hipotiroidizm artm›ﬂ prolaktin
üretimine ba¤l› sekonder hiperprolaktinemiye neden
olur. Nadiren bronkojenik karsinomlar ektopik prolaktin
üretimine neden olabilir. Kafa travmas›, ensefalit ve tümör nedeniyle hipotalamik infiltrasyon gibi durumlarda
aﬂ›r› prolaktin sal›n›m› da galaktoreye neden olabilir.3,4
Baz› ilaçlar prolaktin seviyesinde art›ﬂ ve galaktoreya
neden olurlar.

Bunlar;
1. Psikoaktif ilaçlar (fenotiazinler, trisiklik antidepresanlar, selektif seratonin reuptake inhibitörleri, haloperidol ve anksiolitikler)
2. Antihipertansif ilaçlar (kalsiyum kanal blokerleri, alfa-metildopa, rezerpin ve opiatlar)
3. Gastrointestinal ilaçlar (metoklopramid, cimetidine,
famotidin, ranitidin)
4. Anestezikler
5. Amfetamin veya marihuana
6. Östrojenler (Konjuge östrojen, medroksiprogesteron
asetat, oral veya enjektabl kontraseptifler).
Nadir olarak klinik olarak benign MBA oldu¤u de¤erlendirilen hastalarda eﬂ zamanl› maligniteler olabilir. Bu
durum gözden kaç›r›lmamal›d›r. Patolojik MBA’n›n di¤er
nedenleri, travma,meme apsesi ve enfeksiyonlar›, duktal
ektazi, intraduktal paplillom veya papillomatozis ve meme kanseridir.2,5
‹ntraduktal Papillom: S›kl›kla 40-50’li yaﬂlarda oluﬂur.
Hastalar›n %20-50’sinde kanl› veya seroanjinöz bir ak›nt›
vard›r. Kitle olmad›¤›nda en s›k kanl› MBA sebebidir. Lümen içinde küçük, si¤il benzeri ç›k›nt›d›r. Genellikle tek
duktustad›r ve %95 unilateraldir.1,5
Soliter papillomlu hastalar e¤er risk faktörleri yoksa
izlenmelidirler. Özellikle papilloma eﬂlik eden kitle varsa,
inatç› ak›nt›lar söz konusu ise etkilenen kanal›n ç›kar›lmas› ve kanser varl›¤›n›n ekarte edilmesi gerekir. Ak›nt›
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ve intraduktal papillomalarda tedavi Son 30 y›ld›r daha
konservatif yaklaﬂ›mlad›r. Kanl› meme baﬂ› ak›nt›lar› papillomun basit eksizyonu ile kür oluyor. Tek kanaldan
ak›nt› varsa konvansiyonel yöntem veya duktoskopi yard›m› ile mikroduktektomi, daha yaﬂl› hastalarda major
duktus eksizyonu yap›labilir.7,8

lar›nda ak›nt› ortaya ç›kabilir. Erkekte patolojik memebaﬂ› ak›nt›s›,tamam› kansere ba¤l›d›r,benign hastal›klar çok
nadirdir,tek tarafl› kanl› ya da seröz ak›nt› kanser lehinedir. Kad›na göre erkekte meme kanseri daha yüksek oranda memebaﬂ› ak›nt›s› ile birliktedir ve oran %15’den fazlad›r.4-7

Multipl ‹ntraduktal Papillomlar: Tüm vakalar›n yaklaﬂ›k
%10’durlar. Soliter papillomlara göre daha erken yaﬂlarda
görülürler. Daha az s›kl›kla ak›nt›ya neden olurlar. S›kl›kla periferik yerleﬂimlidirler ve bilateraldirler. Periferik papillomalarda malignite olas›l›¤› santral soliter papillomlardan daha yüksektir.9,10

Fizik Muayene: Retraksiyon, çöküntü, meme baﬂ›nda egzema gibi patolojik fizik muayene bulgular› araﬂt›r›lmal›d›r. Apse semptomlar› palpabl kitle lezyonu fizik muayene de MBA etyolojisini ortaya koymaya yard›mc› olacakt›r.

Duktal Ektazi: MBA olan hastalar›n %15-20’sinde duktal
ektazi mevcuttur. Duktuslar›n geniﬂlemesi sonucu oluﬂur.
Fibrokistik hastal›kla iliﬂkilidir ve periduktal mastit eklenebilir. Daha çok 50 yaﬂ sonras› görülür. Ço¤unlukla
asemptomatiktir. Krem gibi veya yeﬂil renkli olabilir. Sebebi bilinmemektedir.11
Meme Kanseri: MBA neden sebepler içinde en önemlisi
meme kanseridir. MBA ile birlikte kitle mevcutsa risk artar. Mutlaka detayl› araﬂt›rma gereklidir. Palpabl kitle
saptanmadan da MBA kanser bulgusu olabilece¤i unutulmamal›d›r.Kanl› MBA’n›n ek s›k sebebi her ne kadar intrduktal papillom olsa da meme kanserinin özellikle de
kitle ile birlikte kanl› meme baﬂ› ak›nt›s› ile karﬂ›m›za ç›kabilece¤ini hat›rde tutmak da fayda vard›r.
Tan›: Anamnez, Fizik muayene, mammografi, USG, MRI,
Sitoloji, meme baﬂ› aspirasyon s›v›s›, duktal lavaj, duktografi ve duktoskopi olarak özetlenebilir. Tüm bunlara galaktore etyolojisi araﬂt›rmak için endokrin patolojiere yönelik biyokimyasal tetkikler ve radyolojik çal›ﬂmalar eklenebilir.
Hastan›n Öyküsü: Öncelikle ak›n›t›n spontan olup olmad›¤› sorulmal›d›r. E¤er stimülasyon sonucu ise bu konuda
hasta uyar›larak takip edilmeli ve devam ediyorsa araﬂt›r›lmal›d›r. Özellikle genç bayanlarda seçilen iç çamaﬂ›r›n›n (sutyen) s›k› olmas› memeye bask› yaparak MBA neden olabilece¤i hat›rlanmal› ve bu konuda hasta uyar›lmal›d›r. Ak›nt›n›n ünilateral veya bilateral olmas›da fizyolojik ve patolojik MBA n› de¤erlendirmek için gereklidir. Ak›nt› rengide yine patolojik MBA tan›s›na yönlendirecektir. Baﬂlang›ç zaman›, süresi, gebelik ve do¤umla iliﬂkisi emzirmeye devam edip etmedi¤i sorulmal›d›r. Hastan›n kendisinde veya ailesinde meme kanseri öyküsü olup
olmad›¤› yüksek riskli hastan›n belirlenmesi aç›s›ndan
önemlidir.
Cinsiyet: Erkeklerde memebaﬂ› ak›nt›lar›n nöroendokrin
sistemin malfonksiyonu ile meme epiteli stimule olarak
fizyolojik memebaﬂ› ak›nt›s› meydana gelebilir. Androjen
veya östrojen tedavisi, testis krioepiteliomas›, phenothiazine, metildopa ve rezerpine gibi ilaç kullan›m› durum-

Mammografi: Okült lezyon, karsinoma, fibrokistik de¤iﬂiklikler, ya¤ nekrozu, kalsifikasyon ve duktal ektazi gibi
patolojileri de¤erlendirir.
Ultrasonografi: Noninvaziv olmas› ve mammografiyi
tamamlayan bir yöntem olmas› nedeniyle rutin olarak uygulanmaktad›r. Solid kistik lezyon ayr›m›nda de¤erlidir.
Yüksek rezülüsyonlu USG ler ile geniﬂlemiﬂ duktuslar›,
intraduktal lezyonlar› tan›mlamak mümkündür. Periferik
küçük lezyonlarda duktal geniﬂlemede yoksa tan› güçleﬂir.
MRI: Yüksek riskli hastalarda MG ve USG ile kitle saptanmazsa MR uygulanabilir. Özellikle invaziv ve insutu karsinomlarda sensitivitesi yüksektir.
Sitoloji: Sensitivitesi düﬂüktür fakat pozitif gelirse anlaml›d›r. Tüm MBA’lar›nda kullan›m› konusu tart›ﬂmal› olmas›na karﬂ›n her ak›nt›da güvenli olarak yap›labilir. Fakat kanl› MBA’lar›nda s›kl›kla tercih edilmektedir. MBA
sitolojik olarak direkt smear yöntemi ile de¤erlendirebilece¤i gibi ak›n›t›n›n oldu¤u duktus kanülüze edilerek aspirasyon da uygulanabilir.12-14
Memebaﬂ› aspirasyon s›v› ve duktal lavaj›n meme
duktal sisteme ile iliﬂkin lokal mikro düzeyde bilgi verebilir. Aspirasyon ile biyomark›r (Her-2/neu , immünglobulinler, östrojen, progestron, androjenler, prolaktin, PSA,
CEA, Epidermal GF) analizlerin yap›lmas› meme kanseri
prevensiyonu ve tedavisinde kullan›lmaktad›r.2
Dukatal Lavaj: Meme baﬂ› aspirasyonun en önemli defekti inceleme için yeterli say›da hücre elde edilememesidir.
Bu amaçla duktal lavaj uygulanabilir. Duktal lavajda MBA
s›n›n oldu¤u duktus kanüle edilerek SF verilmekte ve aspire edilmektedir. Minimal invaziv bir yöntemdir. Amaç
sitolojide daha fazla say›da hücre elde ederek de¤erlendirmektir.
Duktografi: Zor bir tekniktir, ak›nt›n›n oldu¤u duktus kanüle edilerek kontrast madde verilerek yap›l›r. Tecrübe
gerektirir ancak cerrahi giriﬂim için lokalizasyona yard›m
eder.
Duktoskopi: Duktoskopi kullan›m› ile meme baﬂ› ak›nt›s›
ve papillomalar›n tedavisinde yüksek yararl›l›k, lezyonun
tam olarak lokalizasyonunu, duktal lavaj imkan›, lezyonun direkt vizüalizasyonunu sa¤lar. ‹ntraoperatif lokali-
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Klasik
yaklaﬂ›m

Anormal

MBA

Anamnez ve fizik muayene

Benign
MBA
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Endokrin ve hipofizer
patolojiler

Süt gibi MBA

Patolojik
MBA
Klasik yaklaﬂ›m

Tan›sal
De¤erlendirme

Tan›sal
de¤erlendirme

Anormal

Duktoskopi
eﬂli¤inde
mikrodukrektomi
Santral duktus
eksizyonu

Normal

Anormal

Normal

Microduktektomi
Takip

Klasik yaklaﬂ›m

Santral duktus eksizyonu

Duktoskopi
eﬂli¤inde
mikrodukrektomi
Santral duktus
eksizyonu

zasyona k›lavuzluk eder (ductoscopy-guided minimally
invasive surgery). Ayn› duktus içindeki birçok lezyonu
tespit edebilir. Hem tan› hem de tedaviyi birlikte yapabilmektedir. Duktoskopi k›lavuzlu¤unda intraduktal biyopsi hem tan›sal hem de küratif olabilir. Potansiyel duktus
eksizyonu operasyon say›s›n› ve ekstensif duktus rezeksiyonu cerrahisini azaltmaktad›r.
Duktoskopide; sadece bir veya 2 duktus de¤erlendirilebilmekte, teknik nedenle periferik küçük kanallara ulaﬂ›lamamakta - Malignitenin s›kl›kla orijin ald›¤› terminal
dukto-lobüler alana ulaﬂmakta yetersiz kalmakta ve lezyon lümeni tam t›k›yorsa duktoskopi ak›nt› tedavisinde
yetersiz olmaktad›r.15-17

Biyopsi (vacuum-ass›sted)
Papilloma tan›s› konulmuﬂsa hem diagnostik hem de
de küratif amaçl› kullan›bilen bir tekniktir. Minimal invaziv, güvenli bir yöntemdir. Do¤ru tan› için yeterli materyal sa¤lar ve yüksek olas›l›kla meme baﬂ› ak›nt›s›n› sonland›r›r (18).
MBA lar›nda cerrahi tedavi endikasyonu hasta için
çok can s›k›c› olabilen MBA semptomuu ve altta yatan
meme karsinomu olas›l›¤›n› ortadan kald›rmak için tan›sal amaçl›d›r ve bu tedavi algoritmas› yukar›da verilmiﬂtir.
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Mastalji

Mastalji, çok s›k karﬂ›laﬂ›lan bir yak›nma olmas›na
ra¤men halen de¤erlendirilmesi ve tedavisi tart›ﬂmal›d›r.
Kad›nlar›n %21’inde ﬂiddetli olmak üzere %66’s›nda
mastalji semptomu mevcuttur. 55 yaﬂ alt›nda %70 civar›nda görülmektedir.1
Mastalji hastas›n›n de¤erlendirmesini yaparken mastaljinin a¤r› ﬂiddetine ve mensturel siklusla iliﬂkisine göre
gruplara ayr›l›r. En az 2 mensturel siklus süresi içinde, a¤r› ﬂiddeti için Vizüel Analog Skala (VAS) skoru kullan›l›r.
E¤er VAS de¤eri ≥3 ve siklus öncesi 5 günden az süren a¤r› söz konusu ise mastalji normal olarak de¤erlendirilir.
Yaklaﬂ›k %15’lik hasta grubunda görülen ve günlük aktiviteyi etkileyen a¤r› ise ﬂiddetli a¤r› olarak kabul edilmelidir. De¤erlendirme; hikaye, fizik muayene, mamografi ve
meme ultrasonografisi birlikte yap›lmas› gerekli k›lmaktad›r.2-4
A¤r› yo¤unlu¤u ile a¤r› süresi birlikte de¤erlendirildi¤inde;
A. Süre 7 günden az ve a¤r› yo¤unlu¤u da %30’dan az ise
hafif, %30-70 aras› yo¤unluk var ise yine hafif, e¤er
%70’den fazla orta ﬂiddetli a¤r›.
B. 8 ile 15 gün aras› devam edip a¤r› yo¤unlu¤u %30’dan
az ise hafif, %30-70 aras› orta, %70’den fazla ise ﬂiddetli a¤r›.
C. 15 günden fazla a¤r› yo¤unlu¤u %30’dan az ise orta,
%30-70 aras› ﬂiddetli, %70’den fazla ise ﬂiddetli olarak
kabul edilmektedir.5

Üzerinde vurgulanmas› gereken noktalardan bir tanesi ise hastalar›n sab›rla öykülerinin dinlenmesidir. Yap›lan
de¤erlendirme sonras› hastalar›n meme kanseri olmad›klar›na ikna edilmesi ile yaklaﬂ›k %85 hastan›n kendili¤inden iyileﬂti¤i gözlenmektedir. Cardiff Mastalji Klini¤i taraf›ndan yap›lan araﬂt›rmada %7 kanserli hastada tek
semptomun mastalji oldu¤u bildirilmiﬂtir.1,6
Mastaljilerin s›n›fland›rmas›nda, siklik mastalji, siklik
olmayan mastalji, meme d›ﬂ›- gö¤üs duvar› a¤r›s› olarak 3
ana grub yer almaktad›r.
1. grup - Siklik Mastalji: Hastalar›n %67’sinde görülür,3. dekatta en s›kt›r, yanma, s›zlama tarz›ndad›r. Bir tarafta daha ﬂidddetli ve keskin olabilir, mensturel siklustan
5 gün önce baﬂlar ve üst d›ﬂ kadran yerleﬂimlidir. Menapoz öncesi dönemlerde alevlenme olabilir. %22 hastada
menapozla birlikte siklik mastaljilerde spontan gerileme
görülür.
2. grup - Siklik Olmayan Mastalji: Hastalar›n
%26’s›nda görülür,4. dekatta daha s›kt›r ve bu grubtaki
mastalji genellikle tek tarafl›d›r.%50 spontan gerileme görülebilir.
3. grup – Meme d›ﬂ›- Gö¤üs Duvar› A¤r›s›: Hastalar›n
%7’sinde vard›r ve a¤r› sebebi olarak kostokondrit, servikal radikülopati sorumlu olabilir. Muskuloskletal a¤r›da
analjezik veya lokal anestezik enjeksiyonu kullan›labilir.
Bu tür nörojenik a¤r›ya tan› koyulmas› ve tedavisi (Amitriptiline, Karbamazepin) zordur.4
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Mastaljinin Patogenez ve Etyolojisi
Siklik mastaljinin fibrokistik de¤iﬂiklikler ile iliﬂkili oldu¤u söylenmesine ra¤men siklik mastaljili, siklik olmayan mastaljili ve asemptomatik hastalar›n meme biyopsilerinde anlaml› bir fark saptanmam›ﬂt›r. Kistik de¤iﬂiklikler de mastaljisi olan hastalarda görülen de¤iﬂikliklerdendir. Hastalarda periduktal inflamasyon ve fibrozis nedeniyle duktuslarda daralmay› takiben proksimalde ise dilatasyon medyada gelmesinden sonras› hastada a¤r› ﬂikâyeti ortaya ç›kar.
Endokrin Etmenler: Mastalji sebebi olarak, progesteron eksikli¤i, östrojen fazlal›¤›, progestin/östrojen oran›nda de¤iﬂiklik, reseptör sensitivitesinde de¤iﬂiklik, FSH ve
LH sekresyonunda de¤iﬂiklik, düﬂük androjen düzeyi,
yüksek PRL seviyesi gibi ispat› tam yap›lamam›ﬂ ve hormonal tedaviyle azalt›lamayan teoriler mevcuttur.3,4
Bu sebeplere ilave olarak mastaljisi olan hastalarda
TRH, anti dopaminerjik ilaçlar ve strese ba¤l› olarak yüksek prolaktin (PRL) seviyelerine rastlan›lm›ﬂt›r. Siklik
mastaljisi olan kad›nlarla, asemptomatik olanlar›n serum
PRL seviyeleri karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda mastaljisi olan grubun
anlaml› yüksek oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Serum PRL seviyesindeki art›ﬂ meme dokusuna su ve elektrolit geçiﬂine
sebep olarak meme dokusunun gerginli¤ini artt›rmakta
ve a¤r›ya sebep olmaktad›r. Bu teoriyi destekleyen bir baﬂka bulgu da PRL supresyon tedavisi alan hastalar›n memesinin tedavi öncesine göre küçülmesi, yumuﬂamas› ve
daha az gergin hale gelmesidir.7
Endokrin D›ﬂ› Etkenler: Metilksantinler ya fosfodiestraz enzimini inhibe ederek ya da katekolamin sal›n›m›n›
artt›rarak cAMP? ve memede hücresel proliferasyona yol
açmaktad›r. Mastaljili hastalarda ‚-adrenerjik reseptörlerin asemptomatik hastalara göre daha fazla oldu¤u gösterilmiﬂtir. Buda meme dokusunu katekolaminlere karﬂ› hipersensitif hale getirmektedir. Mastaljili kad›nlarda esansiyel ya¤ asitlerinin (gamma-linoleic asit) daha az oldu¤u
tespit edilmiﬂtir. Bu durum esansiyel ya¤ asidi eksikli¤inin
hücre duvar reseptörlerinin fonksiyonunu etkileyerek
hücreyi süpersensitif hale getirdi¤i hipotezini do¤urmuﬂtur. Bu nedenle semptomatik hastalara verilen “Evening
primrose oil (EPO)” (%9 GLA) formundaki esansiyel ya¤
asidi ile meme dokusunun sensitivitesi azalmaktad›r.3-6

Tedavi
Meme a¤r›s› spontan düzelebildi¤i gibi %19’luk hasta
grubunda da plasebo tedaviler etkili olmaktad›r. Bu sebeple tedavide kullan›lacak ilaçlar›n belirlenmesi için çift
kör, plasebo kontrollü, prospektif çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.
Metilksantin k›s›tlanmas›: Kafein, teofilin ve teobromin bu grup maddelerdir ve kahve, çay, çikolata ve kola
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içeren içeceklerle bronkodilatatör ilaçlarda bulunur. Diyetten ç›kar›lmas› ile %78-82.5 oran›nda etkinlik bildirilmektedir. Ek maliyet getirmemesi, yan etkisinin olmamas› nedeniyle kullan›lmaktad›r.
Ya¤dan Fakir Diyet: Eskimo ve Uzak Do¤u ülkelerinde düﬂük ya¤ oranl› diyete ba¤l› meme kanseri ve mastalji daha az görülmektedir. Diyetteki ya¤ oran›n›n günlük
kalori ihtiyac›n›n %15’ine düﬂürüldü¤ünde siklik mastaljide belirgin düzelme tespit edilmektedir.
EPO (Çuha çiçe¤i ya¤›): ‹lk tedavi seçene¤i olarak
önerilmiﬂtir. Siklik mastaljide %58 etkili oldu¤u, siklik olmayan mastaljide ise %38 oran›nda olumlu cevap al›nabildi¤i bildirilmiﬂtir. 3 gr/gün 4 ay kullan›m› ile a¤r›da anlaml› azalma tespit edilmiﬂtir. Yan etki azd›r.linoleik asit
ve linolenik, esansiyel ya¤ asitlerini içerir. Periferde prolaktin aktivasyonu inhibasyonudur, prostoglandin E1
sentezini artt›rabilir.8
Vitex Agnus Castus: Yap›lan randomize plasebo kontrollü çal›ﬂmalarda, plaseboya göre etkin oldu¤u gösterilmiﬂtir.9
Flaxseed (Keten Tohumu) Fitoöstrojen: Kanada çal›ﬂmas›nda diyet program›nda ekmek içinde keten tohumu
yiyenlerde kontrol grubuna göre etkili oldu¤u gösterilmiﬂtir.10
Testosteron derivesi (Danazol): Mastaljide ilk kullan›lan hormonal tedavilerdendir. Hirsutizm, seste de¤iﬂiklik, akne, amenore, karaci¤er fonksiyon testi. bozuklu¤u
yapabilir. Yan etkilerinin fazlal›¤› kullan›m›n› k›s›tlam›ﬂt›r.
Danazol, kompetetif olarak meme, hipotalamus ve hipofizdeki östrojen ve progesteron reseptörlerini kompetetif inhibe eder. Mastaljide kesin etki mekanizmas› bilinmiyor. FDA taraf›ndan onayl› tek ilaçt›r. 200 mg/gün kullan›m› ile siklik mastaljide %70, siklik olmayan mastaljide
%30 cevap sa¤lanm›ﬂt›r. ‹ki ay 200mg/gün dozunda cevap
olumlu ise sonraki iki ay 100mg/gün dozunda devam edilir.Daha sonra da günaﬂ›r› 100mg veya menstruel siklusun
ikinci yar›s›nda 100mg verilir. Yan etki (amenore, kilo al›m›, akne, s›cak basmas›, vb) doz artt›kça artmaktad›r.4,11
LHRH Agonisti: Antigonadotropik etkilidir. Ovaryan
steroidogenezis üzerine direk inhibitör etki ile neredeyse
tam bir ovaryan ablasyon sa¤lan›r. Ayl›k depo kullan›mlarda cevap %80 oran›ndad›r. Pahal› bir tedavi seçene¤idir. S›cak basmas›, miyastenia, vajinal atrofi, depresyon,
libido kayb›, görme kusuru ve hipertansiyon gibi fazla yan
etkisileri vard›r. Akut ve ﬂiddetli vakalarda önerilir.
Bromokriptin: Hipotalamo-hipofizer aksda dopaminerjik agonist olarak etki eden bir ergo alkoloididir. Siklik
mastaljili hastalarda PRL seviyesinde düﬂüﬂü ve semptomlarda düzelme saptan›rken, siklik olmayan mastaljili hastalarda etkisizdir. Bromokriptin kullan›m› sonucunda felç,
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inme ve ölüm görülmesi FDA’n›n listesinden ç›kar›lm›ﬂt›r.1-4
Analjeziklerin oral veya krem formlar›n›n kullan›ld›¤›
tespit edilmiﬂtir. Prospektif nonrandomize bir çal›ﬂmada
nimesulid oral formu kullan›lm›ﬂ ve %97 cevap al›nm›ﬂ,
bunlar›n %47’sinde a¤r›n›n tamamen düzeldi¤i saptanm›ﬂt›r. Topikal NSAI ilaçlar›n hem siklik hemde non-siklik mastaljide etkin ve yan etkilerinin az olmas›nda ötürü
kullan›m› yararl› olduklar› önerilmiﬂtir.12
Tamoksifen: Östrojen kompetetif antagonisti bir
ajand›r. Östradiolun memedeki etkilerini inhibe eder.20
mg/gün 3 ay süreyle kullan›m›nda hastalar›n %75’inde
a¤r›n›n azald›¤› tespit edilmiﬂtir ve ancak seçilmiﬂ vakalarda k›s›tl› süre (3-6 ay) kullan›m› önerilir.13
Psikiatrik Yaklaﬂ›m: Mastaljinin tedavisinin olmad›¤›
yayg›n bir inan›ﬂt›r. Sir Astley Cooper sebebi aç›klanamayan tüm meme a¤r›lar›n›n nörotik kad›nlarda görülen
psikosomatik ﬂikâyetler oldu¤unu iddia etmektedir. Ciddi
ve inatç› mastaljisi olan hastalara yap›lan anketler sonucu
anksiyete, panik atak, somatizasyon bozukluklar› ve major depresyon saptanm›ﬂt›r.3
Cerrahi: Subkutan mastektomi veya eksizyonel biyopsi son çare olarak hastaya sunulmas› bir tedavi yöntemi
kesinlikle olmamal›d›r. Bu tedavi sonucunda a¤r›yan
odak yerine a¤r›l› bir skar dokusunun geride kalmas›na
sebep olunabilece¤i de ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r.
Etkisi ‹spatlanmam›ﬂ Tedaviler: Diüretikler, progesteron ve vitaminler (Vitamin E, A, B1 ve B6) ile yap›lan
kontrollü, çift kör randomize çal›ﬂmalar, bu ilaçlar›n mastalji tedavisinde anlaml› etkilerinin olmad›¤›n› göstermektedir.1
Mastalji yaklaﬂ›k olarak her 3 kad›ndan birinde görülüyor olmas› nedeni ile etkin tedavi için mastalji tipinin
belirlenmesi gerekir. Hastalar›n %15’inde tedavi gereklidir. Tedavi edilenlerin de %20’sinde cevap yoktur. Tedavide; Meme kanseri olmad›¤› güvencesi hastaya verilmelidir, sonras›nda metilksantin k›s›tlamas›, diyetteki ya¤›n
azalt›lmas›,EPO, Vitex Agnus Castus keten tohumu, Da-

nazol, Bromokriptin,Tamoksifen ve LH-RH analoglar› ve
topikal NSAI merhemler kullan›labilir.
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Memede Benign De¤iﬂiklikler
Dr. Zafer Utkan, Dr. Mustafa Dülger

F‹BROK‹ST‹K DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER
Memenin en s›k rastlanan lezyonu olan fibrokistik de¤iﬂiklikler, klinik belirti ve bulgular› ile histolojik de¤iﬂiklikleri içeren bir durumdur. Bu de¤iﬂiklikler genellikle 20
ile 50 yaﬂlar› aras›ndaki adet gören kad›nlar› etkiler, hormon replasman tedavisi almayan postmenopozal kad›nlarda nadirdir. Kesin patogenezi net olarak bilinmese de
hormonal dengesizli¤in, özellikle progestrona karﬂ›l›k östrojenin üstünlü¤ünün, oluﬂumunda önemli rol oynad›¤›
san›lmaktad›r. Östrojen varl›¤› semptomlar›n oluﬂmas›
için gerekli görülmektedir. Her iki memede de görülmesi,
menopoz öncesi yaﬂ grubunda artmas› ve endokrin tedaviye yan›t› östrojenin etkisini desteklemektedir.1,2,3,4
Fibrokistik de¤iﬂiklik y›llarca, kistik mastopati, kronik
kistik de¤iﬂiklik, mazoplazi, Reclus hastal›¤› gibi farkl›
isimlerle tan›mlanmas›na ra¤men kad›nlar›n %50’sinde
klinik, %90’›nda ise histolojik olarak gözlemlendi¤i için
günümüzde ‘fibrokistik de¤iﬂiklikler’ olarak tariflenmektedir.1,5

‹nsidans
Fibrokistik de¤iﬂikliklerin tam insidans› bilinmemektedir. Ancak klinik olarak normal memesi olanlara yap›lan otopsilerin %54’ünde, meme biyopsilerin %34’ünde
ve kanser nedeni ile mastektomi yap›lm›ﬂ meme dokusunda da %40 oran›nda fibrokistik de¤iﬂikliklere rastlan›r.
Tarama yap›lan bir çal›ﬂmada olgular›n %1’inde yeni bir
kist geliﬂti¤i görülmüﬂtür.4,6

Histopatolojik Özellikler
Fibrokistik de¤iﬂiklikler; hem makro ve mikro kistleri
hem de adenozis, atipili ya da atipisiz epitelyal hiperplazi,
apokrin metaplazi, radyal skar ve papillom gibi solid lezyonlar› içerir. Ancak patolojik olarak üç predominant
morfolojik özelli¤e sahiptirler. Bunlar; kist formasyonu,
fibrozis ve adenozistir.
Kistler; s›v› ile dolu, yuvarlak ya da oval oluﬂumlard›r.
Kad›nlar›n yaklaﬂ›k %7’sinde makroskopik, %40’a yak›-

n›nda da mikroskopik ve palpe edilemeyen kistler oluﬂur.
35 ile 50 yaﬂ aras›ndaki kad›nlar›n üçte birinden fazlas›nda bulunurlar. Reclus, mikroskopik kistlerin s›kl›kla bilateral ve tüm gland› tuttu¤unu göstermiﬂtir. Mikrokistler,
normal involüsyon sürecinin bir parças› olarak görülmüﬂlerdir. Makro ve palpe edilen meme kistleri ise daha büyük oluﬂumlard›r ve normal involüsyon sürecinden sapmalarla oluﬂtuklar› düﬂünülür.3,4,7,8,9
Terminal duktal lobuler ünitelerden geliﬂen pek çok
kistte epitel hatt› yass›laﬂm›ﬂ ya da tamamen kaybolmuﬂtur. Kistlerin az bir k›sm›nda bir apokrin epitelyal hat
gözlenir. Makro kistlerin karsinom geliﬂme riski ile iliﬂkili olmad›¤› düﬂünülmektedir, günümüzde, makro kistler
ek bir tedavi yap›lmadan rutin takip edilir.10
Bu lezyonlar için en önemli sorunlardan biri meme
kanseri geliﬂmesi aç›s›ndan bir risk faktörü olup olmad›¤›d›r. E¤er, benign meme lezyonlar› nonproliferatif, atipisiz proliferatif ve atipili proliferatif lezyonlar (atipik hiperplazi) ﬂeklinde s›n›fland›r›l›rsa fibrokistik de¤iﬂiklikleri nonproliferatif lezyonlar alt›nda de¤erlendirmek uygun
olur (Tablo 5-1).11 De¤iﬂik çal›ﬂmalarda da görüldü¤ü gibi meme biyopsilerinin %70’ten fazlas› kistleri de içeren
nonproliferatif lezyonlard›r. Asl›nda, fibrokistik de¤iﬂikli¤in tan›s› (malignite ekarte edildi¤inde) çok az klinik
önem taﬂ›r ancak önemli oranda anksiyeteye neden
olur.12,13
Kist s›v›s›n›n analizi: Araﬂt›rmac›lar kist s›v›s›n›n
elektrolit ve protein içeri¤ini incelemiﬂlerdir fakat bu fibrokistik de¤iﬂikli¤›n klinik takibinde çok az öneme sahiptir. Sodyum/Potasyum oran› kist alt gruplar›n›n ay›r›m›n›
yapmada kullan›lan bir belirteçtir.87 Tipler 2 alt tipte incelenebilir. Ya yüksek potasyum, düﬂük sodyum konsantrayonu (Na+/K+ <3), yüksek hormon veya steroid konsantrasyonuna sahip ve apokrin epitelle döﬂelidir (Tip I)
ya da; Na+/K+ >3 oran›na ve daha yüksek konsantrasyonda albümin, CEA, CA125 ve steroid hormon ba¤layan
globülin konsantrasyonuna (Tip II) sahip ve düzleﬂmiﬂ
lobül epiteli ile döﬂenmiﬂtir.85,8 Apokrin kistler büyük
miktarlarda prostat spesifik antijen (PSA) üretir ve salg›larlar.88 Bu serin proteaz›n proliferatif meme hastal›¤›n-

47

48

K›s›m II: Memenin Benign Hastal›klar›

Tablo 5-1: Aile Öyküsü Olmayan Hastalarda Meme Kanseri Rölatif Riski ile ‹liﬂkili Benign Meme Lezyonlar›n›n Histolojik
S›n›flamas›
Histolojik S›n›flama
Nonproliferatif lezyonlar
Kistler
Hafif hiperplazi
Kolumnar hücre de¤iﬂikli¤i

Rölatif Risk
1

Atipisiz proliferatif lezyon
Sklerozan adenozis
Orta veya florid duktal hiperplazi
Radyal skar
‹ntraduktal papillom,
Fibroadenom

1,3-1,9

Atipik hiperplazi
Atipik duktal hiperplazi
Atipik lobuler hiperplazi

3.9-13,0

daki rolü tam olarak anlaﬂ›lamam›ﬂt›r. Meme kanseri geliﬂmesi aç›s›ndan histolojik risk faktörlerine tip I kistlerde
daha çok rastlanmaktad›r.4,14,15,16

Klinik Bulgular
Fibrokistik de¤iﬂiklikler düzgün ve hareketli, bask› uygulan›nca ezilebilir asemptomatik kitle oluﬂturabilir lezyonlard›r. Fibrokistik de¤iﬂikliklere s›kl›kla a¤r›, hassasiyet ve bazen de meme baﬂ› ak›nt›s› eﬂlik eder. Meme a¤r›s› klinik pratikte en çok karﬂ›laﬂ›lan sorunlardan biridir.
Meme a¤r›s›, ABD’de 2400 kad›nda 10 y›l boyunca yap›lan de¤erlendirmede %47 ile en s›k saptanan semptom olmuﬂtur.17,18,19,20,21 Birçok olguda rahats›zl›k kistin büyüme e¤iliminde oldu¤u siklusun premenstruel faz›nda geliﬂir. Memedeki kitlenin h›zla ortaya ç›kmas› veya kaybolmas› s›kt›r. Kitleler ço¤u zaman çok say›da veya her iki
memede ortaya ç›kar ve pek çok hasta memede geçici kitle veya siklik meme a¤r›s› öyküsü verir.
Siklik Meme A¤r›s›: Fibrokistik de¤iﬂikliklerin en s›k
görülen semptomudur. Tüm meme a¤r›lar›n›n yaklaﬂ›k
üçte ikisini oluﬂturur. Tipik olarak luteal fazda hastal›k en
ﬂiddetli seyreder ve mensin baﬂlang›c›nda hafifler. Bazen
siklus boyunca daha az ﬂiddette olmak üzere devam edebilir. Hastalar a¤r›y› genellikle ‘ac› duyma’ ﬂeklinde tarif
ederler. Ço¤unlukla bilateraldir, tipik olarak memenin üst
kadran›ndad›r ve diffüz nodülarite ile birliktedir. A¤r›n›n
ﬂiddeti ile nodülaritenin yayg›nl›¤› aras›nda korelasyon
yoktur. A¤r› aksillaya ve kola yay›labilir.22,23
Siklik meme a¤r›s›, tipik olarak üçüncü ve dördüncü
dekadlarda görülür. Semptomlar dirençlidir. Remisyon
ancak gebelik ya da menopoz s›ras›nda sa¤lan›r. A¤r›s›
olanlar›n yaln›zca %14’ünde a¤r› kendili¤inden geçer.19
Çal›ﬂmalar, ﬂiddetli meme a¤r›s›n›n hastalar›n %48’inde
seksüel aktiviteye, %36’s›nda fiziksel aktiviteye, %13’ünde
sosyal aktiviteye ve %62’sinde ise çal›ﬂma ya da okul aktivitesine engel oldu¤unu göstermektedir.22 Menstrüel sik-

lusla birlikte olan meme a¤r›s›n›n hormonal kökenli oldu¤u düﬂünülse de birçok çal›ﬂmada östrojen, progesteron, LH, FSH ve tiroid hormonlar› gibi hormon seviyeleri normal s›n›rlarda bulunmuﬂtur. Prolaktin seviyeleri de
normal olmakla birlikte meme a¤r›s› nedeni ile yap›lan
hormon araﬂt›rmalar›nda yaln›zca prolaktin sekresyonunu uyaran tirotropinde art›ﬂ oldu¤u gösterilmiﬂtir.24,25
Siklik meme a¤r›s› olan kad›nlarda ya¤ asidi esterlerinin kontrol grubundan farkl› oranlarda oldu¤u görülmüﬂtür. Palmitik ve stearik satüre ya¤ asitlerinin plazma
oranlar› artm›ﬂ, enoleik, dihomogamalinolenik ve araﬂidonik poliansatüre ya¤ asitleri ise azalm›ﬂt›r. Bu esansiyel
ya¤ asitleri ve metabolitleri hücre membran›n›n önemli
komponentleridirler. Ayr›ca tüm reseptörler protein tan›ma alanlar› ile iliﬂkili bir lipit k›sm›na sahiptirler. Reseptör davran›ﬂlar› da satüre ya¤ asitleri oran› ile de¤iﬂiklikler
gösterir. Artm›ﬂ satürasyon afinitenin art›ﬂ› ile birliktedir.
Meme a¤r›s› olan hastada e¤er satüre ya¤ asitleri oran› artm›ﬂ ise normal hormon seviyelerine daha yüksek oranda
hedef organ yan›t› sa¤land›¤› düﬂünülür. Düﬂük ya¤l› diyet, prolaktin biyo elde edilebilirli¤ini azalt›r, geriye kalan
prolaktin seviyeleri etkisiz kal›r.
Meme a¤r›s› olan hastalara yap›lan doku biyopsilerinde tan›mlay›c› de¤iﬂiklikler görülmemiﬂtir. Meme a¤r›s›,
hassasiyet ve nodülarite bulgular› ile birlikte ise fibrokistik meme histolojisi ile bir tutulurdu. Ancak meme a¤r›s›
ile fibrokistik histoloji aras›ndaki iliﬂki çeliﬂkili gibi gözükmektedir. Çeﬂitli çal›ﬂmalarda, siklik meme a¤r›s› olan
hastalarda fibrokistik de¤iﬂiklikler görülmekle birlikte
nonsiklik ya da semptomu olmayan gruplarda yap›lan biyopsilerde de benzer histoloji ile karﬂ›laﬂ›ld›¤› rapor edilmiﬂtir. Otopsi çal›ﬂmalar›nda da meme spesmenlerinin
%58-89’unda de¤iﬂik derecelerde fibrokistik histoloji ile
karﬂ›laﬂ›lm›ﬂt›r. O nedenle memenin fibrokistik de¤iﬂiklikleri hem asemptomatik hem de semptomatik kad›nlardaki çeﬂitli histolojik bulgular› kapsar. Artm›ﬂ kanser riski
taﬂ›yan proliferatif de¤iﬂiklikler veya atipi d›ﬂ›ndaki histolojik bulgular memede normal ya da hastal›ks›z patern
olarak kabul edilirler.4,26,27,28
Baz› çal›ﬂmalarda menstrüel siklusun luteal faz›nda
meme hacminin 100 ml’den daha fazla artt›¤› ileri sürülmüﬂtür. Bu durum meme mikrokistlerinde siklik a¤r›l›
gerginli¤e yol açan, prolaktinle iliﬂkili s›v› ve elektrolit
dengesindeki de¤iﬂikli¤e ba¤lanm›ﬂt›r. Ancak vücut a¤›rl›¤› ve total vücut suyu ölçümlerinin siklik meme a¤r›s›
olan kad›nlarda artmad›¤› ve meme a¤r›s› tedavisinde diüretik kullan›m›n›n da önerilmedi¤i belirtilmektedir.29,30
Nonsiklik Meme A¤r›s›: Menstrüel siklusla iliﬂkisi saptanamayan meme a¤r›s›d›r. Siklik meme a¤r›s›ndan daha
az oranda karﬂ›laﬂ›l›r. Bir ay boyunca sürekli olabildi¤i gibi düzensiz aral›klarla ﬂiddetlenmeler gösterebilir. Nonsiklik meme a¤r›s› premenopozal kad›nlarda da görülebilirse de semptomlar›n baﬂlang›c› pek çok kad›nda postmenopozal dönemdedir. Siklik meme a¤r›s›ndan daha ileri
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yaﬂlarda, dördüncü ya da beﬂinci dekadda görülür. Meme
a¤r›s› bir kaç y›ldan daha uzun sürerse menopozda da devam edebilir.26
Klinik Özellikler: A¤r› bir kadranda ya da diffüz olabilir. Aksilla ya da kola yay›labilir. Fizik muayenede hastalar›n yaklaﬂ›k yar›s›nda yayg›n nodülarite art›ﬂ› vard›r.26
Etiyoloji: Baﬂvuru semptomu yaln›zca a¤r› olan ve a¤r›s› lokalize edilebilen kad›nlarda kanser bulunma oran›
%7 ile 10’dur. O nedenle siklik meme a¤r›s› olan kad›nlarda da oldu¤u gibi hikâye, fizik muayene ve uygun radyolojik tetkikler büyük bir dikkatle yap›lmal›d›r. Nonsiklik
meme a¤r›s›n›n hormonal sebeplerle oluﬂmas› olas›l›¤›
siklik meme a¤r›s›na göre çok daha az oldu¤u için radyolojik bulgular ço¤u kez normal meme dokusunu gösterse
de histolojik bulgular›n varl›¤› özenle araﬂt›r›lmal›d›r. Literatürde östrojen ve kombine hormon tedavisi alan kad›nlar›n %16 ile 32’sinde bu ilaçlar›n yan etkisi olarak a¤r› oluﬂtu¤u rapor edilmiﬂtir.31
Meme Baﬂ› Ak›nt›s›: Meme baﬂ› ak›nt›s› meme ile ilgili yak›nmas› olan hastalar›n %4,8’inde görülür, %48’i
kendili¤inden %52’si s›kmakla oluﬂur.32
Meme baﬂ› ak›nt›s› kendili¤inden oluﬂmuyorsa patolojik öneme sahip de¤ildir. S›kmakla olan meme baﬂ›
ak›nt›s› hastaya güven verilerek ve manüplasyona engel
olunmas› ö¤retilerek yönetilir. Kendili¤inden olan meme
baﬂ› ak›nt›s› altta yatan patoloji ile iliﬂkilidir. S›k›nt›l› bir
bulgu olmas›na ra¤men, kendili¤inden olan meme baﬂ›
ak›nt›s› s›kl›kla kanser belirtisi de¤ildir, birlikte bulunma
oran› %4 ile %10’dur.32,33,34 Meme baﬂ› ak›nt›s› neoplastik ya da neoplastik olmayan nedenlerle oluﬂur.35 Neoplastik olmayan durumlar; galaktore, mekanik manüplasyonlar sonucu oluﬂan fizyolojik de¤iﬂiklikler, periduktal
mastit, subareolar apse, fibrokistik de¤iﬂiklik ve duktal ektazidir. Laktasyonda olmayan kad›nlardaki neoplastik nedenler; soliter intraduktal papillom, karsinom, papillamatozis, squamöz metaplazi ve adenozisdir. Meme d›ﬂ› sebepler hormon ve ilaçlara ba¤l›d›r.32,35,36
Ak›nt›n›n önemli özellikleri ve öykü ve fizik muayene
ile irdelenen di¤er faktörler aﬂa¤›daki gibidir:36
1.
2.
3.
4.
5.

Ak›nt›n›n niteli¤i (seröz, kanl› veya sütlü)
Kitle ile ilgisi
Tek veya iki tarafl› olmas›
Tek veya çok say›da duktusa ait olmas›
Kendili¤inden (sürekli veya aral›klarla) veya tek bir
alandan veya tüm memeyi s›kmakla ortaya ç›kmas›
6. Mentruasyon ile iliﬂkisi
7. Premenopozal veya postmenopozal olmas›
8. Hormonal tedavi (kontraseptif ilaçlar veya östrojen)
Premenopozal kad›nlarda, tek veya iki tarafl›, kendili¤inden, çok say›da duktusu ilgilendiren ak›nt› ço¤u kez
menstrüasyon öncesi belirginleﬂir. Buna s›kl›kla fibrokis-
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tik de¤iﬂiklikler neden olur. Tek tarafl›, kendili¤inden, tek
duktustan, kanl› veya seroanjinöz ak›nt› genellikle intraduktal papillom veya nadiren intraduktal kanserler
nedeniyle meydana gelir. Her iki durumda da kitle palpe
edilemeyebilir. Tutulan duktus, meme baﬂ› çevresi ve
areola kenar›nda farkl› alanlara bas›larak tan›mlanabilir.
Kanl› ak›nt› kanseri daha fazla ça¤r›ﬂt›r›r, fakat genellikle
duktustaki benign papillom buna sebep olur. Ak›nt› yeﬂil
veya kahverengi olabilir. Papillomatozis ve duktal ektazi
nedeni ile olabilir.
Meme baﬂ› ak›nt›s›n›n ya da kist s›v›s›n›n sitolojik
muayenesi nadiren yap›l›r. Genellikle de¤erli de¤ildir
(yanl›ﬂ negatifli¤i yüksektir) ancak malign hücreler belirlenirse anlaml› olur.34 Özellikle 50 yaﬂ›n›n üzerindeki kad›nlarda negatif bulgular kanseri ekarte ettirmez. Herhangi bir olguda tutulan duktus ve bir kitle bulunursa mutlaka eksize edilmelidir.33,34,36,37
Hastal›kl› duktal sistemin tam histolojik de¤erlendirmesi tan› için önerilen yöntemdir. Kronik tek tarafl› meme baﬂ› ak›nt›s› özellikle kanl› ise tutulan duktusun rezeksiyonu için endikasyon oluﬂturabilir. Birlikte bir kitle
olup olmad›¤›n› ekarte etmek için mamografi ve ultrasonografi yap›l›r. Ultrasonografi kanal içi patolojileri göstermede oldukça baﬂar›l›d›r. Duktografi ile dolma defekti
(papillom) araﬂt›r›lmas› nadiren kullan›l›r.34
Yeni bir teknoloji olan fiberoptik duktoskopi meme
baﬂ› ak›nt›s› olan hastalar› de¤erlendirmek için kullan›lmaktad›r.38 Meme baﬂ› ak›nt›s› olan 259 hastan›n 92’sinde (%36) intraduktal papiller lezyon fiber optik duktoskop ile saptanm›ﬂt›r.

Tan›
Kistik de¤iﬂikli¤› olan kad›nlar klinik bulgularla kanserden kolayca ay›rt edilemeyen bir fibrokistik kitleye sahip olabilir. Yaﬂ›na uygun radyolojik tetkik ile baﬂlanmal›d›r. E¤er 35 yaﬂ›n alt›nda ise öncelikle ultrasonografi yap›lmal›d›r, 35 yaﬂ›n üzerinde ise mamografi ve ultrasonografi birlikte yap›labilir. Ultrasonografi kitlenin solid ya
da kistik olup olmad›¤›n›n anlaﬂ›lmas›nda yararl›d›r. Ultrasonografide kistler; basit, komplike ve kompleks olmak
üzere üç ﬂekilde de¤erlendirilir.39,40
Basit kistler, klinik olarak palpe edilen kitleleri olan
kad›nlardaki lezyonlar›n dörtte biridir.41
Ultrasonografide basit kistler için karakteristik bulgular; ince duvar, düzgün yuvarlak ﬂekil, internal eko olmamas› ve posterior akustik gölgelenmedir.39
Komplike kistler, hastan›n pozisyonu ile de¤iﬂen düﬂük seviyeli internal ekolar ya da intrakistik debrisler içerir. Bu kistler, kal›n duvar ve kal›n septa içermezler.
Komplike kistlerde malignite oran› %2’nin alt›ndad›r.
Komplike kistler semptomatik, yeni geliﬂmiﬂ ya da büyümüﬂ ise aspirasyon endikasyonu vard›r.
Kompleks kistler ise hem kistik hem de solid komponentleri içerir. Dolay›s›yla benign, atipik ve malign pato-
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lojik tan›larla iliﬂkilidirler. Kompleks kistik meme kitlelerinin malign olma olas›l›¤›n›n %23 ile 31 aras›nda oldu¤u
rapor edilmiﬂtir.13,39
Kompleks kistlerin meme ultrasonografilerinde %5.5
oran›nda tan›mland›¤› tahmin edilmektedir. Kompleks
kistler ultrasonografide; kal›n duvar, kal›n septa, intrakistik kitleler ya da di¤er farkl› solid komponentlere sahip
olarak tariflenirler. Bu nedenle BIRADS kategori 4 olarak
s›n›fland›r›l›rlar. Çünkü kompleks kistik meme kitleleri,
fibrokistik de¤iﬂiklikler gibi benign meme kitlelerini temsil edebilece¤i gibi yüksek risk taﬂ›yan atipik ya da malign
lezyonlar› da temsil edebilirler. Bu nedenle kesin tan›ya
ulaﬂmak için biyopsi yap›lmal›d›r.39,41,42
Kompleks meme kistlerinin ultrasonografik özellikleri ve malignite oranlar› Tablo 5-3’de, mamografik özellikleri ve malignite oranlar› da Tablo 5-4’te gösterilmiﬂtir.41
Memenin kompleks kistik kitlelerinden biyopsi yapmak için; ince i¤ne aspirasyonu, kor biyopsi veya cerrahi
biyopsi teknikleri kullan›labilir. Kistik kitle palpabl ise
perkutan biyopsi palpasyon k›lavuzlu¤unda yap›labilir.
Buradaki zor nokta, solid komponente odaklanmaktaki
güçlüktür. Kompleks kist için ultrasonografi eﬂli¤inde ince i¤ne aspirasyonu yap›labilir. Kistin lokal anesteziye gerek duyulmadan 21 ya da 22 numara ince i¤ne ile aspirasyonu minimal invazif bir uygulamad›r ve önemli risk ya
da komplikasyon taﬂ›maz. Kanl› aspirat geldiyse sitolojik
inceleme yap›lmal›d›r. Aspirat kan elemanlar› içermiyor
ya da pürülan de¤ilse ve aspirasyon sonras› kitle tamamen
ortadan kalkt› ise aspirat› sitolojik olarak incelemeye gerek yoktur.43,44 E¤er lezyon; ultrasonografide kesin solid
komponent içeriyorsa ya da küme yapm›ﬂ mikrokalsifikasyon, kenar düzensizli¤i ya da yap›sal deformasyon gibi
ﬂüpheli mamografik bulgulara sahipse öncelikle ince i¤ne
aspirasyonu yerine kor biyopsi uygulanmal›d›r.13
Ancak her zaman biyopsilerin yanl›ﬂ negatif sonuç verme riskinin olabilece¤i ak›lda tutulmal›d›r. Ultrasonografi
k›lavuzlu¤unda kor biyopsi yap›lm›ﬂ hastalardaki yanl›ﬂ
negatif ve pozitiflik oranlar› Tablo 5-5’de gösterilmiﬂtir.41
Hastalar›n %30’unda kistler tekrar oluﬂur, bu anksiyete yarat›r ve de¤erlendirmenin tekrar yap›lmas›n› gerektirir.45
Meme kistlerine yaklaﬂ›m algoritmas› ﬁekil 5-1’de
gösterilmiﬂtir.46

Doku biyopsisi aﬂa¤›daki bulgular›n varl›¤›nda mutlaka uygulanmal›d›r:
• Beklemiﬂ kanl› s›v›
• ‹ntrakistik kitle
• Aspirasyon sonras› kitle kaybolmuyorsa

Ay›r›c› Tan›
A¤r›, fluktasyon ve lezyonun her iki memede yayg›n
ve çok say›da olmas› kanserden ay›rt etmek için yard›mc›d›r. Kistin tam aspirasyonu sonras›nda kitle kald›ysa biyopsi ile ya da meme görüntülemesi ile aksi ispatlan›ncaya kadar kanser tan›s› göz ard› edilmemelidir. Mikroskobik bulgular; kist (makro ve mikro), papillomatozis, adenozis, fibrozis ve duktal epitelyal hiperplaziyi içerir.1

Fibrokistik De¤iﬂiklik ve Meme Kanseri Riski
Fibrokistik de¤iﬂiklikte atipili ya da atipisiz epitelyal
proliferatif de¤iﬂiklikler bulunmad›kça meme kanseri için
risk taﬂ›maz.47,48,49,50,51,52 Ayn› memede fibrokistik de¤iﬂiklik ve malignite görülme olas›l›¤› s›kt›r. Biyopsilerin
yaklaﬂ›k %80’inde fibrokistik de¤iﬂiklik görülür. 1950’den
1968’e kadar yap›lan ve ortalama 17 y›l takip edilen 10366
kad›nda meme kanseri ile fibrokistik de¤iﬂiklik aras›ndaki
iliﬂki de¤erlendirildi¤i çal›ﬂmada; biyopsilerin %70’inde
nonproliferatif meme hastal›¤›, %30’unda ise proliferatif
meme hastal›¤› gösterilmiﬂtir.50 Sitolojik atipi ise
%3,6’s›nda görülmüﬂtür. Proliferatif meme hastal›¤› ve
atipisiz hiperplazi olan kad›nlarda meme kanseri iki kat
daha yüksek oranda görülürken nonproliferatif hastal›kta
meme kanseri riski yoktur. ‹nvazif meme kanseri geliﬂmesi olas›l›¤› biyopsi sonucu atipik duktal ya da lobüler hiperplazi gelen kad›nlarda nonproliferatif hastal›k gelenlere göre yaklaﬂ›k beﬂ kat daha fazlad›r. Karsinoma in situ
olan hastalarda ise meme kanseri geliﬂme riski 8 ile 10 kat
daha yüksektir. Bu risk lobüler lezyonlarda bilateral, duktal lezyonlarda ise tek tarafl›d›r. Aile öyküsü non proliferatif hastal›¤› olan kad›nlarda küçük bir risk art›ﬂ›na yol
açar. Aile öyküsü ve atipi birlikte ise meme kanseri riski
11 kat artar. Tek baﬂ›na kistlerin bulunmas› riski artt›rmaz fakat kistlerle birlikte aile öyküsü varsa risk yaklaﬂ›k
üç kat artar.2,47,48,49,50,51,52 Bu risk faktörü olan kad›nlar

Tablo 5-2: Palpabl Meme Kisti Olan Kad›nlarda Meme Kanseri ‹nsidens oran›
Çal›ﬂma
Chardot ve ark
Haagensen ve ark.
Roberts ve ark.
Jones ve Bradbeer
Harrington ve Lesnick
Ciatto ve ark.
Bundred ve ark.
Bruzzi ve ark.
Dixon ve ark.

Y›l
1970
1982
1984
1980
1981
1990
1991
1997
1999

Hasta Say›s›
206
2511
428
332
596
3809
352
802
1374

Ortalama Takip (y›l)

Kanserli Hasta Say›s›

5
5-10
10-15
5
5-6
1-7
5-12
6
9-4

6
72
3.5
7
19
34
14
17
65

‹nsidens Oran›
7.5
2.48
3.5
2.5
3.5
1.77
4.4
1.69
2.81

Bölüm 5: Memede Benign De¤iﬂiklikler
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Palpable kitle
Ultrasonografik kist

Basit kist
(Anekoik, ince duvar ve
posterior akustik art›ﬂ)

Komplike kist: Olas›l›kla benign
(Düﬂük seviyeli internal ekolar,
ince septa

Kompleks kist: neoplazm
için ﬂüpheli (kal›n duvar ya da
septa, mural tümör, ekzantrik
kitle, kal›n aspirat)

Kist aspirasyonu

Kist aspirasyonu

Tam rezolüsoyon ?

Tam rezolüsoyon ?

Evet

Hay›r
Biyopsi

Evet

Hay›r

Baﬂka bir iﬂlem yapmaya
gerek yok
Yaﬂa uygun rutin takip.

Nüks için alt› hafta takip.
Yaﬂa uygun rutin takip

ﬁekil 5-1: Meme kistlerine yaklaﬂ›m algoritmas›.

(meme kanseri aile öyküsü ve proliferatif meme hastal›¤›)
fizik muayene ve mamografi ile dikkatlice takip edilmelidirler. Aile öyküsü ile birlikte proliferatif meme hastal›¤›
bulunan kad›nlarda 10 y›l içinde yaﬂa ba¤l› meme kanseri
geliﬂme olas›l›¤› 20 yaﬂ›nda 2000’de bir, 30 yaﬂ›nda 256’da
bir, 40 yaﬂ›nda 67’de bir, 50 yaﬂ›nda 39’da bir, 60 yaﬂ›nda
ise 29’da birdir.93 Meme kanseri geliﬂmesi için relatif risk
tan› konmuﬂ proliferatif lezyonun tipine ba¤l›d›r.
Palpabl meme kisti olan kad›nlarda meme kanseri görülme s›kl›¤› Tablo 5-2’de verilmiﬂtir.14

Tablo 5-3: Kompleks Kistlerin Ultrasonografik Özellikleri ve
Kanser Oranlar›.
Sonografik
Özellikler

Benign
Lezyonlar

Kanser

p

10
14
25
65
3
15

2
7
11
7
5
4

.9
. 04
. 006
. 04
. 01
.5

Hipoekoik
Hiperekoik
Duvar kal›nl›¤›
Septasyon
Lobulasyon
Solid kitle

OR (%95
CI)
1.1 (.2-5,3)
3.6 (1,2-1,8)
4.2 (1,5-11,6)
.3 (1-9)
8.7 (1,8-42.8)
1.5 (.5-5,2)

Tedavi Yaklaﬂ›m›
Fibrokistik de¤iﬂiklikler memenin geliﬂimindeki normal sürecin bir parças›d›r ve iyi bir klinik meme muayenesi ve yaﬂa uygun mamografik tarama ya da semptomlara yönelik görüntüleme yöntemlerinden baﬂka tedavi gerektirmez. Fibrokistik de¤iﬂikliklere sahip hastalar›n hekime baﬂvurma gerekçeleri s›kl›kla meme a¤r›s›, memede
kitle ve meme baﬂ› ak›nt›s›d›r.
Hastan›n hikâyesinden meme a¤r›s›n›n özellikleri,
ﬂiddeti ve lokalizasyonu, fiziksel aktivitelerle iliﬂkisi ve
memeye ait di¤er semptomlar›n varl›¤› ö¤renilmelidir.
Özellikle hastan›n kendisinin fark etti¤i kitle, infeksiyon
belirtileri ya da meme baﬂ› ak›nt›s› olup olmad›¤› sorulmal›d›r. Ayr›ca a¤r›n›n menstrüel siklusla iliﬂkisi, gebelik,
kontraseptif kullan›m› ve ald›¤› hormonal tedaviler belirlenmelidir.
Fizik muayenede her iki meme, meme baﬂ›-areola
kompleksi ve aksilla dikkatlice muayene edilmelidir. Hastan›n otururken, s›rtüstü yatarken ya da yan yatarken muayenesi ile hassasiyetin memeden mi yoksa gö¤üs duva-

r›ndan m› oldu¤u ay›r›c› tan›s› sa¤lanabilir. Bilinmelidir
ki muayene için ayr›lan süre memedeki kitleyi bulmay›
sa¤layan en önemli faktördür. 10-15 dakika boyunca yap›lacak muayene hastan›n korkular›n› giderecek ve ﬂikayetlerini azaltan plasebo etkisi yaratacakt›r.23
Özenle al›nan hikâye ve yap›lan tatmin edici fizik muayene sonras›nda gerekiyorsa hastan›n yaﬂ›na uygun olarak
mamografi ya da ultrasonografi ve yine doku tan›s› sa¤la-

Tablo 5-4: Kompleks Kistlerin Mamografik Özellikleri ve
Kanser Oranlar›
Mamografik
Özellikler
Lezyon
(non spesifik)
Spikülasyon
Mikrokalsifikasyon
Mastopati
Normal

Benign
Kanser
Lezyonlar

p

OR (%95
CI)

66

15

.1

2.4 (.9-6,6)

1
14
7
42

2
3
0
1

. 05
.7
.6
.01

13.6 (1,2-157,1)
1.4 (.4-5,3)
0.9 (0,8-9)
1 (0,1-8)
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Tablo 5-5: Biyopsi Sonuçlar›
Biyopsi Sonucu
Gerçek negatif
Gerçek pozitif
Yanl›ﬂ negatif
Yanl›ﬂ pozitif

Benign Histoloji

Malign Histoloji

21
0
2
0

0
2
0
0

may› gerektiren lezyon varsa biyopsi iﬂlemleri yap›lmal›d›r.
Mamografi, meme a¤r›s› olan kad›nlarda en s›k kullan›lan
tetkiklerden biridir. Genç yaﬂtaki kad›nlarda ise ultrasonografi meme a¤r›s›n›n de¤erlendirilmesinde tek baﬂ›na yeterlidir. Ailede meme kanseri öyküsü olmas› ya da meme
kanseri için di¤er riskleri taﬂ›yan genç kad›nlarda mamografi de düﬂünülmelidir. Laboratuvar çal›ﬂmalar›n›n siklik
meme a¤r›s›nda yararlar› çok s›n›rl›d›r. Östrojen, progestron, prolaktin ve FSH seviyeleri normaldir.26,52,53,54
Tedavide; mekanik destek, fiziksel aktivite, diyet, endokrin ve endokrin olmayan tedaviler ile psikiyatri konsültasyonu yer almaktad›r.
Mekanik destek sa¤lanmas› meme a¤r›s›n› hafifletebilir. Semptomatik kad›nlarda gerek uyku gerekse sportif
aktiviteleri s›ras›nda uygun boyutlarda yumuﬂak destekli
sütyenlerin kullan›lmas› yarar sa¤lanmaktad›r.54,55
Meme a¤r›s› olan hastalar›n %80’inin sedanter yaﬂam
sürdürüldü¤ü rapor edilmiﬂtir. Bu kad›nlarda fiziksel aktivitelerin artt›r›lmas› endorfin salg›lanmas› yolu ile kronik a¤r›lar›n giderilmesini sa¤layabilir.56
Düﬂük ya¤ oran›na sahip diyet kullan›m›, metilksantin (kahve, çay, çikolata ve kolal› içecekler) tüketiminin
k›s›tlanmas› gibi beslenme al›ﬂkanl›klar›ndaki de¤iﬂikliklerin meme a¤r›s›n› azaltt›¤› ileri sürülmüﬂtür. Diyette ya¤
oran›n›n azalt›lmas› dolaﬂan östrojen seviyesini ve mamografideki meme dansitesini azaltmaktad›r. Metilksantin ile ilgili bilgiler literatürde daha çok memenin fibrokistik de¤iﬂiklikleri ile iliﬂkisi üzerine yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Kafeinin k›s›tlanmas› ile fizik muayene bulgular›n›n, mamografik ya da histolojik bulgular›n düzeldi¤ini gösteren
kan›t yoktur.57,58,9
Evening primrose oil (Çuha çiçe¤i ya¤›/EPO), akﬂam
saatlerinde çiçekleri açan ve bir prostaglandin E1 prekürsörü olan gammalinolenik asitten zengin bir bitkidir. Etki
mekanizmas› bilinmemekle birlikte meme a¤r›s›nda etkilidir ve yan etkileri azd›r. Gammalinolenik asitin, ya¤ asidi profili bozulmuﬂ ve siklik meme a¤r›s› olan kad›nlarda,
satüre/unsatüre ya¤ asiti dengesini yeniden sa¤lad›¤› ve
steroid hormonlara duyarl›l›¤› azaltt›¤›na inan›l›r. Yavaﬂ
etki gösterdi¤i için uzun süreli (4-6 ay) kullan›lmas› önerilir. Tavsiye edilen, en az 4 ay boyunca 2 ile 8 saatte bir
500 mg’d›r. Daha çok siklik meme a¤r›s› olan kad›nlarda
yararl›d›r. Tekrarlayan a¤r›larda tedavi tekrarlanabilir.53,60,61 Yak›n zamanda yap›lan bir çal›ﬂmada, kronik
meme a¤r›s› olan hastalarda gerek EPO’nun gerekse bal›k
ya¤›n›n etkilerinin beklendi¤i kadar olmad›¤›, a¤r›y› en

çok %10-15 oran›nda azaltt›¤› rapor edilmiﬂtir.62 Bir baﬂka bitkisel ajan Vitus agnus-castus’dur. Bununla ilgili literatürde az say›da etkinlik araﬂt›rmas› yapm›ﬂ çal›ﬂma vard›r. Etki mekanizmas› bilinmemektedir. Bir çal›ﬂmada üç
mestrüel siklus boyunca kullan›m› ile kad›nlar›n %93’ünde semptomlar›n düzeldi¤i bildirilmiﬂtir.63 Fibrokistik de¤iﬂiklikler konusunda çuha çiçegi ya¤› (EPO), vitamin E
ya da pridoksinin etkisini de¤erlendiren bir derleme yaz›s›nda etkinleri ile ilgili bilgilerin yetersiz oldu¤u öne sürülmüﬂtür.64
Endokrin tedavide kullan›lan pek çok ilaç olmakla
birlikte üzerinde fikir birli¤i sa¤lanan yoktur. Ancak bromokriptin, danazol ve tamoksifenin özellikle siklik meme
a¤r›s› olanlarda daha etkili oldu¤u gösterilmiﬂtir. Hormonal tedaviler genel olarak 2 ile 6 ay boyunca kullan›l›rlar.
Danazol, bir 17-alfa etiltestosteron türevidir. Bu ilaç
gonadotropin sekresyonunu suprese eder, LH art›ﬂ›n› ve
ovaryal steroid oluﬂumunu önler. Kontrollü klinik çal›ﬂmalarda meme a¤r›s› ve hassasiyetini azaltt›¤› gösterilmiﬂtir. Baﬂlang›ç dozu olarak 200 mg/gün önerilir. Hastalar›n
%60 ile 90’›nda ﬂikayetlerin geriledi¤i bildirilmektedir.
Üçte bir hastada yan etkilerin tarif edildi¤i, yaklaﬂ›k %15’
inde de ilac›n kesilmesini gerektiren yan etkiler geliﬂti¤i
rapor edilmiﬂtir. Günlük 200 ile 400 mg dozunda kullan›ld›¤›nda hastalar›n yar›s›ndan fazlas›nda adet düzensizli¤i
ya da amenore geliﬂebilece¤i bildirilmiﬂtir. ‹lac›n luteal
fazda düﬂük dozda kullan›lmas› halinde premenopozal
meme a¤r›s›n› daha az yan etki ile giderebildi¤i görülmüﬂtür.65,66
Bromokriptin, bir ergo alkoloidi olup hipotalamik-pituiter aks üzerinde dopaminerjik agonist etkiye sahiptir.
Bu etkinin bir sonucu olarak da prolaktin sal›nmas›n›
bask›lar. Standart dozlarda bu ilaca yan›t %50 ile 65 oran›ndad›r. Hastalar›n yar›s›nda yan etkiler görüldü¤ü bildirilmiﬂtir. Özellikle diüretik ya da hipotansif etki yapan
ilaç kullananlarda kontrendikedir. Meme a¤r›s› olanlarda
ilk kullan›lacak ilaç olarak seçilmesi önerilmez.17,67
Tamoksifen, bilindi¤i gibi selektif östrojen reseptör
modülatörü olarak meme kanserinin önlenmesi ve tedavisinde kullan›lmaktad›r. Siklik meme a¤r›s› olan kad›nlarda %71 ile 96, nonsiklik meme a¤r›s› olan kad›nlarda
ise %56 oran›nda a¤r›y› azaltt›¤› rapor edilmiﬂtir. Günde
10 mg dozunda 3 ile 6 ay süre ile kullan›lmas› önerilmektedir. Bu doz ile daha az yan etki gözlenmektedir. Yine bilindi¤i gibi tamoksifenin en ciddi potansiyel yan etkisi derin venöz tromboz ve endometrial kanserdir.26
Gonadotropin salg›latan hormon agonisti ilaçlar, baﬂlang›çta LH ve FSH’›n pituiter sal›nmas›n› uyar›rlar ancak
devam eden tedavi sürecinde hem pituiter hem de ovaryal
hormon üretimini bask›larlar. Bu ilaçlar, kad›nlarda güvenilir bir ﬂekilde östrojen düzeylerini azalt›rlar. Hem siklik hem de nonsiklik meme a¤r›s› olanlarda kullan›lan gonadotropin salg›latan hormon agonistlerinin, tedaviye dirençli ya da nüks eden meme a¤r›s› olan kad›nlarda kulla-
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n›labilecekleri rapor edilmiﬂtir. Östrojen azalmas›na ba¤l›
yaratt›¤› sorunlar bazen tolere edilemeyebilirse de ancak
son y›llarda yap›lan çal›ﬂmalar bu ilaçlar›n klinik kullan›mlar›n›n meme a¤r›s›n›n tedavisinde cesaret verici oldu¤unu göstermektedir.26,68
Meme a¤r›s› tedavisinde; diüretikler, progestron, vitaminler, antibiyotikler, narkotikler ve oral kontraseptiflerin etkili olmad›¤› bilinmektedir.18
Orta ve ﬂiddetli meme a¤r›s›n›n yönetimi ve tedavisine yaklaﬂ›ma yönelik bir algoritma Tablo 5-2’de gösterilmiﬂtir.18
Fibrokistik de¤iﬂiklikleri olan bir hastaya menstrüasyondan sonraki her ay memesini muayene etmesi ve kitle
fark ederse hekimine bilgi vermesi tavsiye edilmelidir.
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Memenin iltihabi hastal›klar› eskiden oldu¤u kadar
s›k görülen durumlar de¤ildir. Yenido¤an da nadir görülmekle birlikte en çok 18-50 yaﬂ aras›nda görülmektedir.
Bu yaﬂ grubu içinde laktasyon ile ilgili olan ve laktasyonla
ilgili olmayan ﬂeklinde ikiye ayr›lmaktad›r. Meme enfeksiyonlar› primer olarak memeyle ilgili olabilece¤i gibi sebase kist veya hidroadenitis süppürativa gibi cilt enfeksiyonlar›na sekonder olarak da geliﬂebilir.

GRANÜLOMATÖZ MAST‹T
Klinik ve radyolojik özellikleri meme kanseri ile benzerlik gösteren, memenin granülomatöz inflamasyon ile
seyreden bir hastal›¤›d›r. Granülomatöz mastit spesifik ve
non spesifik olmak üzere ikiye ayr›l›r. Non spesifik granülomatöz mastite idiopatik granülomatöz mastit veya granülomatöz lobüler mastit de denilmektedir. ‹diopatik
granülomatöz mastit tan›s› için spesifik granülomatöz
mastit sebeplerinin olmad›¤›n›n gösterilmesi gerekir.
‹GM (‹diopatik Granülomatöz Mastit) tan›s›n› koyabilmek için histolojik olarak granülom oluﬂturan bir inflamasyonun olmas›, ancak bu inflamasyonun tüberküloz,
lepra veya mantarlar gibi organizmalara, sarkoidoz gibi
sistemik bir granülomatöz hastal›¤a veya ya¤ nekrozu ve
periduktal mastit gibi durumlara ba¤l› olmad›¤›n›n ispatlanmas› gereklidir.
‹GM ilk defa Kessler ve Woolloch taraf›ndan 1972’de
tarif edilmiﬂtir.1 Lobüllerin ve duktuslar›n etraf›nda granülomatöz de¤iﬂiklikler ile seyreden spesifik bir enfeksiyondur, travmaya veya sarkoidoza ba¤l› olmayan bir hastal›kt›r.2
Memenin histopatolojik olarak tan›mlanm›ﬂ inflamasyonlar› içinde kronik granülomatöz inflamasyon, vakalar›n %24’ünü oluﬂturur. ‹GM tan›s›yla 2009 y›l›nda
yay›nlanan bir makaleye göre ‹ngilizce medikal literatüründe toplam 271 hasta yay›nlanm›ﬂt›r. Bu hastalar 11–80
yaﬂlar› aras›nda olup yaﬂ ortalamalar› ise 35 olarak tespit
edilmiﬂtir.3

Hastal›k ço¤unlukla premenopozal kad›nlarda görülmektedir. Klinik olarak fokal ya da diffüz, bazen tümör
gibi kitle veya endürasyon yapan inflamasyon bulgular›
(hiperemi, a¤r›) ve galaktore oluﬂturur. Her iki meme eﬂit
oranda etkilenir.4-6
‹yi huylu bir durum olmas›na ra¤men klinik ve radyolojik olarak kanseri taklit eder. Uzun süre takip gerektiren
ve %16-50’lere varan nüks oranlar› ile seyreden bir hastal›kt›r.
Daha çok 3. ve 4. dekatlarda ortaya ç›kar. Genellikle
son do¤umdan birkaç y›l sonra görülür.5
Klinik olarak palpabl, bazen de hassas kitle meydana
getirir. Bazen ciltte fistül görülebilir. Meme kanseri veya
apsesiyle ayn› klinik bulgulara yol açabilir,5 sistemik
semptom (ateﬂ) yapmaz.

ETYOLOJ‹
Granülomatöz, Galaktostatik, Destrüktif Mastitis
‹ntaduktal inflamasyonla (galaktoporitis) oluﬂan yo¤un ve özel bir mastit formudur. Memede non puerperal
bir sekresyon oluﬂur. Bu sekresyonun ve inflamasyonun
sebebinin östrojen- progesteron oran›n sapmas›yla meydana gelen bir hormonal dengesizlik ve hiperprolaktinoma olabilece¤i düﬂünülmektedir. Bu olay yüksek doz östrojen tedavisi, psikiyatri ilaçlar›, tiroid disfonksiyonu veya prolaktinoma ile de olabilir. ‹lk önce intraduktal olarak
meydana gelir. Sekresyonun birikmesiyle duktal ektazi
oluﬂmaktad›r. Daha sonra duktuslar›n perforasyonu ve
sekresyonun stromal hücreler ile temas›, sonras›nda da
stromal hücrelerin sürekli inflamasyonu meydana gelmektedir. Sekresyonun birikmesi, duktal ektazi, galaktoporitis ve kronik granülomatöz mastitis patofizyolojik süreçlerin basamaklar›d›r ve gizli ya da semptomatik sekresyon, retansiyonunun sonucunda oluﬂur. Lobüllerden ekstravaze olan sekresyona karﬂ› otoimmünitenin bu olaya
yol açt›¤› düﬂünülmektedir.6
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Do¤urmak, emzirme ve oral kontraseptif kullan›m›
suçlanm›ﬂ ama herhangi bir kesin iliﬂki bulunamam›ﬂt›r.4
Spesifik bir bakteri bulunmaz. 7
Bir çal›ﬂmada Corynebacterium spp ile ‹GM aras›nda
iliﬂki gözlendi¤i bildirilmiﬂtir.8 Alfa bir antitiripsin eksikli¤i olan bir hasta da literatürde bildirilmiﬂtir.9 ‹GM; eritema nodosum, sarkoidozun bir sonucu olan lenfositik alveolitis, Wegener granülomatozisi, dev hücreli arterit ve
periarteritis nodosa gibi otoimmun hastal›klarla iliﬂkili
olarak ortaya ç›kabilir.10-12

Resim 6-2: Santralde yo¤un polimorf nüveli lökositlerin izlendi¤i abseleﬂme oda¤›, bunun çevresinde epiteloid histiyositler ve lenfositlerden oluﬂan meme lobulüne s›n›rl› granülom (Hematoksilen eozin;
X20).

PATOLOJ‹
maya yay›lmas›na sekonder olarak ortaya ç›kt›¤› düﬂünülmektedir. Baz› duktuslar›n dilatasyonu ve yap›s›n›n bozulmas› ile stromada florid inflamatuar hücre retansiyonu
görülebilir.13 Ay›r›c› tan›da granülomatöz reaksiyon oluﬂturan di¤er nedenler ile karsinomlara eﬂlik edebilen granülomatöz reaksiyonlar düﬂünülmelidir. Özellikle granülomatöz reaksiyonla maskelenmiﬂ invaziv ve non-invaziv
karsinom odaklar› dikkatle incelenmelidir. Sitolojik tan›
zordur ve genellikle tan›sal bilgi sa¤lamaz. Nekrozun olmamas› ve daha çok nötrofil infiltrasyonunun olmas› tan›
için avantaj sa¤lar ancak bu belirtiler tüberküloz gibi di¤er
etyolojiler ile kar›ﬂabilir. Kor biyopsilerle tan› konabilir,
kor say›s›n›n 5’den fazla olmas› yeterli materyal elde
etmek için faydal›d›r.

Makroskopik olarak, palpabl farkl› kitleler içeren sert
meme parankimi tipik bulgusudur. Kesit yüzeyinde s›n›rlar› net seçilemeyen, gri-kahverenkli nodüler yap›lar görülür. S›kl›kla küçük abse odaklar› içerir yayg›n abse formasyonlar› ‹GM’in tipik bulgusu de¤ildir. Mikroskobik
olarak; lobüllerin merkezinde non-kazeifiye granülomatöz reaksiyon ile karakterli kronik inflamatuar proçes görülür. ‹nflamasyon genellikle lobüllere s›n›rl› kalmakla
birlikte ileri dönemde çevre stromaya ve komﬂu duktuslara kadar ilerleyebilir. Birbirleri ile birleﬂen, santrallerinde
geniﬂ likeifikasyon alanlar› ve herhangi bir yabanc› cisim
ve sekresyon içermeyen abseleﬂmelerin görüldü¤ü yayg›n
granülomlar ﬂekline dönüﬂebilir. ‹nflamasyonun lobülleri
ve duktuslar› harabiyeti nedeni ile lezyonun baﬂlang›çtaki
lobülosantrik özelli¤i ortadan kalkar (Resim 6-1). Granülomlar, epiteloid histiyositler, Langhan’s tipi dev hücreler,
yabanc› cisim dev hücreleri, lenfositler, pazma hücreleri
ve eozinofil lökositlerin de izlendi¤i polimorf nüveli lökositlerden oluﬂur (Resim 6-2). Lökositler özellikle granülomlar›n santralinde ve dar bir zon olarak granülomlar›n
çevresinde görülür (Resim 6-3). Çevre dokuda vaskülit,
duktus epitelinde skuamöz metaplazi gibi sekonder de¤iﬂiklikler görülebilir. Histopatolojik görünümün temel nedeninin; enfeksiyon, travma veya inflamasyon etkili kimyasal ajanlar›n etkisiyle duktus epitel hücrelerinin hasara
u¤ramas› ve bunun sonucunda luminal sekresyonun stro-

Tan›s› genellikle cerrahi olarak ç›kar›lm›ﬂ doku örne¤inin histopatolojik incelenmesi ile konulur (Resim 6-4).
Histopatolojik tan› hastal›¤›n yönetimi aç›s›ndan son
derece önemlidir. Tan›, ince i¤ne aspirasyon biyopsisi,
tru-cut veya aç›k cerrahi biyopsi ile konabilir. ‹nce i¤ne
aspirasyon biyopsisi kolay, minimal invaziv bir yaklaﬂ›m
olmakla birlikte, tan›daki do¤ruluk oranlar›n›n doku biyopsilerine göre düﬂük olmas›, idiopatik granülomatöz
mastit ile memenin di¤er granülomatöz hastal›klar› ara-

Resim 6-1: Meme dokusunda lobüllere s›n›rl›, lobül santralinde nonkazeifiye granülomlar›n izlendi¤i inflamatuvar reaksiyon (Hematoksilen eozin; X10).

Resim 6-3: Granülom santralinde lilefaksiyon, çevrede multinükleer
dev hücreler ile epiteloid histiyositler ve matür lenfositler (Hematoksilen eozin; X40).
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incelemede lezyonlar›n etraf›nda baz› hastalarda arteriyel
ve venöz kan ak›m›n›n art›ﬂ›n› tespit edilmiﬂtir.22
MR kullan›m› giderek artmaktad›r. Kocao¤lu ve ark.22
göre granülomatöz mastit, MR’da segmental heterojen
multiple ring benzeri apse formasyonlar›, heterojen kontrast güçlenmesi olan alanlar ﬂeklinde görülmektedir.
Shelfout ve ark.8 ise non spesifik düzensiz s›n›rl› heterojen düzensiz kitleler olarak tan›mlamaktad›r

TEDAV‹

Resim 6-4: Granulomatöz mastit tan›s› alm›ﬂ hastan›n eksizyon sonras› görüntüsü.

s›nda ay›r›c› tan›ya yard›mc› olmamas› ve nadir de olsa
meme kanseri ile kar›ﬂmas› aç›s›ndan s›n›rlamalara sahiptir.14 Patolojik tan›da ince i¤ne aspirasyon biyopsisinin
tan›da do¤ruluk oran› %50 olarak bildirilmiﬂtir.15 Literatürde ince i¤ne biyopsisi malign olarak de¤erlendirilip
mastektomi yap›lan olgularda bulunmaktad›r.14,16,17

RADYOLOJ‹K BULGULAR
Mamografide nodüler opasiteler, US’de ise hipoekoik
nodüller olarak görülürler. Meme kanserini taklit edebilir.18,19
Mamografide en s›k rapor edilen görüntü non spesifik
asimetrik dansite art›ﬂd›r. Bu dansite art›ﬂlar› s›n›rlar› belli olmayan ve kitle görünümü olmayan dansite art›ﬂlar›
ﬂeklindedir.20 Ayr›ca iyi s›n›rlanmam›ﬂ kitle ya da ya¤l› bir
memede s›n›rlar› ay›rt edilebilen kitle olarak da karﬂ›m›za
ç›kabilir. Dens memesi olanlarda mamografi negatiftir.21
Ultrasonografik olarak tübüler birleﬂimleri olan düzensiz kitleler ﬂeklinde görülür. Tek ya da multiple hipoekoik tübüler/nodüler fokal ya da segmenter parankimal
heterojenite ve hipoekojenite olarak görünebilir. Apseler’e cilde uzanan fistül traktlar› eﬂlik edebilir. Doppler US

‹GM tedavisi için genel kabul görmüﬂ bir yöntem yoktur. Birçok yay›nda önerilen tedavi komplet cerrahi eksizyon ve oral steroid tedavisidir.
Apse varl›¤›nda drenaj yap›lmal›d›r. Sekonder bakteriyel enfeksiyon geliﬂmemiﬂ ise antibiyotik tedavisinin
katk›s› yoktur.23 Steroid tedavisi ilk defa DeHertogh ve
ark. taraf›ndan önerilmiﬂtir.24 Bundan sonra ‹GM tedavisinde cerrahi tedavi sonras› komplet eksizyon yap›lamayanlara ve nüks edenlere steroid tedavisi önerilmiﬂtir.
Hala steroid tedavisi ile ilgili de¤iﬂik görüﬂler vard›r.
Baz› otörler mutlaka cerrahi olarak eksize edildikten sonra steroid tedavisi verilebilece¤ini vurgularken, hastal›¤›n
natüründen dolay› klini¤i ‹GM düﬂündüren hastalarda
öncelikle i¤ne biyopsileri ile tan› konulup steroid tedavisi
verilmesinin yeterli olabilece¤i de savunulmaktad›r.
Kobe ve ark. vakum yard›ml› biyopsi ile tan› konulan
‹GM’li 3 hastas›n› düﬂük doz steroid tedavisiyle tedavi etmiﬂlerdir.3 Yine baﬂka bir otör kor biyopsi ile tan› konulduktan sonra ilk tedavinin steroid tedavisi oldu¤unu savunmaktad›r. Steroid tedavisi ile daha sonra yap›lacak
cerrahi tedavinin daha s›n›rl› olaca¤› vurgulanmaktad›r.
‹GM tedavisi ile ilgili bir algoritm (ﬁekil 6-1) önerilmektedir.25
‹ngilizce literatürde uygun olan 248 ‹GM hastas› incelenmiﬂ, 172 hasta eksizyon ya da geniﬂ eksizyon ile tedavi
edilirken 31 hasta sadece steroid tedavisiyle tedavi edilmiﬂtir. Tedavilerinin sonuçlar› bulunan hastalar›n de¤erlendirmelerinde 144 eskizyon veya geniﬂ eksizyon yap›lan
hastan›n %23,6’s›nda tekrarlama olurken 10 hastada
komplikasyon ortaya ç›km›ﬂt›r. Yaln›z steroid tedavisi yap›lan hastalarda yineleme ise %25,8 oran›nda görülmüﬂ
ve tedavinin tekrar verilmesiyle düzelmiﬂlerdir.3
E¤er apse formasyonu varsa steroid tedavisinden önce
apsenin drenaj› ve antibiyotik tedavisi uygulanmal›d›r.
Steroid tedavisi prednisolon ile 2x30 mg, 6 hafta boyunca verilmekle birlikte komplet düzelmeye kadar da devam edilebilir, hastalar steroid tedavisinin yan etkileri
aç›s›ndan dikkatli takip edilmelidir.
Steroid tedavisi s›ras›nda ya da sonras›nda nüks oran›
%50’ler civar›ndad›r. Tekrar steroid tedavisi ile remisyon
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ﬁekil 6.1: ‹diopatik Granülomatöz Mastit olabilece¤i düﬂünülen hastada tan› ve tedavi algoritmas›.25

oranlar› artar. Komplet remisyon için 6 hafta ila 11 ay gerekebilir. Bu nedenle uzun süreli takip gerektirir.5
Metotreksat tedavisi de otoimmun hastal›klarda hastal›k düzenleyici ajan olarak tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. 12-24 ay prednison tedavisiyle birlikte düﬂük doz Metotreksat tedavisi
(10-15 mg/hafta) %100 remisyon sa¤lamaktad›r.30
Granülomatöz mastit tedavisi zordur. Sab›r ve uzun
süre takip gerektirebilir. Temel amaç meme kanserinden
ayr›m›n›n yap›lmas› olmal›d›r. Spesifik enfeksiyonlar için
spesifik tedaviler verilmelidir.31

SPES‹F‹K GRANÜLOMATÖZ MAST‹TLER
Özellikle Afrika ve Asya ülkelerinde tüberküloz mastit
daha s›kl›kla bildirilmektedir. Cerrahi olarak tedavi edilmiﬂ meme hastal›klar›nda insidans› %0.025’dir. Tüberküloz inflamasyonu hem histopatolojik olarak hem de bakteriyolojik ve kültür sonucu ile gösterilebilir. Meme tüberkülozu primer ve sekonder olarak ayr›lmaktad›r. Primer hastal›kta tüberkülozun tek manifestasyonu meme-

dedir. Sekonder tüberkülozda ise hastada meme d›ﬂ›nda
primer bir tüberküloz oda¤› vard›r ve gö¤üs duvar› veya
etkilenen aksiller lenf nodlar› yoluyla meme tutulumu ortaya ç›kar.26 Tüm tüberküloz olgular›n›n yaklaﬂ›k
%0.1’inde meme tutulumu gözlenebilir.27 Primer meme
tüberkülozunun y›ll›k insidans›n %0.025-0.4 oran›nda oldu¤u bildirilmektedir.28.29
Tüberkülin testi pozitifli¤i kiﬂinin immün sisteminin
daha önce aktif veya pasif bir ﬂekilde tüberküloz basiliyle
karﬂ›laﬂt›¤›n› gösteren non-spesifik bir testtir. Tan› kriterlerinden en önemlisi olarak gösterilen taze doku kültüründe aside dirençli basil (ARB) tespiti günümüzdeki
yöntemlerle bile oldukça güçtür.
Biyopsi spesmenlerinde histopatolojik olarak kazeifikasyon nekrozu ile birlikte Langhans tipi dev hücreler ve
akut inflamatuar hücreler tespit edilmesi tan›y› koydurmaktad›r. Ancak baz› araﬂt›rmac›lar, tüberküloz mastit tan›s› için dokuda özel boyalar kullan›larak aside dirençli
basilin gösterilmesi gerekti¤ini iddia etmektedir. Aksilla
veye meme içi lenf nodlar›nda nekrotizan granülomlar›n
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varl›¤›nda “kedi t›rm›¤› hastal›¤›” ay›r›c› tan›da ak›lda tutulmal›d›r. Birçok ‹GM vakas› Corynebacterium enfeksiyonu olarak rapor edilmiﬂtir. Corynebacterium kroppenstedtii, Corynebacterium amycolatum ve Corynebacterium tuberculostearicum en s›k 3 patojendir.7,32
Memenin sarkoidozisi sistemik sarkoidozun klinik
olarak okkült ve malignensi iliﬂkili bir manifestasyonu
olabilir.
Bunlarda tedavi ve prognoz hasal›¤›n formuna ba¤l›d›r. Generalize olanlar›na steroid tedavisi uygulan›r. Lokalize olanlara cerrahi uygulan›r.6
Tüberküloz mastitte cerrahi olarak lumpektomi yeterlidir. Çok yayg›n destrüksiyon olmuﬂ memelerde mastektomi gerekebilir.33 Medikal tedavide anti tüberküloz ilaçlar rifampisin, ethambutol ve isoniasid kullan›l›r.
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SUBAEROLAR APSE
Meme ile ilgili herhangi bir ﬂikayeti olan hastay› de¤erlendirmenin ilk amac› semptomlar›n kanser kaynakl›
olmad›¤›n›n ispatlanmas›d›r.1 Mastitisin klinik pratikte
s›kça karﬂ›laﬂ›lan bir ﬂikayet nedeni olup daha çok laktasyonel dönemdeki bayanlar› ilgilendirdi¤i bilinse de bu klini¤i ortaya ç›karan anatomik, fizyolojik ve patolojik bileﬂenlerin bilinip ortaya konmas› oldukça önemlidir.2
Genel olarak mastitis “enfeksiyon kaynakl› olsun ya da
olmas›n” meme dokusunun inflamasyonunu ifade eder.
Ancak mastitis kavram› ço¤u zaman meme duktusu enfeksiyonu ile eﬂanlaml› olarak kullan›l›r. Günümüzde genel kabul ise sebepten ba¤›ms›z olarak meme dokusu inflamasyonu ﬂeklindedir.3
Genel kural olarak mastitin kanser riskini art›rmad›¤›
bilinse de inflamatuar meme kanseri ile olan benzer
semptomlar› yanl›ﬂ tan› ve tedaviye sebebiyet verebilir.
Genel yaklaﬂ›mda gerekli tedavi sonras› klinik iyileﬂmenin
10 günü geçmesini aç›klayacak bir sebep bulunamad›¤›nda biyopsi seçene¤i mutlaka de¤erlendirilmelidir.
Modern cerrahi pratikte laktasyonel mastitin gölgesinde kalmas›ndan dolay› intraduktal patolojilerin akut ve
kronik manifestasyonlar›n› ortaya koymak ve subaerolar
abse patogenezini aç›klamak oldukça önemlidir.
Akut enfeksiyoz mastitis, non laktasyonel memede,
düﬂünülenin aksine daha s›k oranda görülmektedir. Muhtemelen pek çok vakada enfeksiyoz ajanlar memede mevcut olan bir kistten, enfekte olan meme cildinden veya dilate olan bir duktustan orjin almaktad›r. 4
Scholfield ve ark.’n›n 1987 y›l›nda meme apselerini
içeren tek merkezli retrospektif bir çal›ﬂmas› “meme absesinin puerperal dönemde olmaktan ziyade duktal ektazi
ile iliﬂkili bir durum” oldu¤unu ortaya koymuﬂtur. 5
Subareolar meme abseleri retro ve periareolar alanlarda lokalize olur. Non puerperal dönemde oluﬂan mastitlerin yaklaﬂ›k olarak %90’l›k k›sm› bu gruptad›r. Olgular›n
%25’inde bilateral iken %92’sinde nüks görülür. Temel
olay; Duktuslardaki glandüler epitelin total olarak metaplastik skuamöz epitele dönüﬂmesidir. Laktiferöz duktuslar›n aﬂ›r› skuamöz epitele dönüﬂmesini takiben duktusun
sellüler debrisler ile t›kanmas› sonucu duktusun kistik dilatasyonu, fistülizasyonu veya rüptürü ile sonuçlanabilir.
Klinik olarak inflamatuar meme karsinomu ile kar›ﬂabilen
bu tablonun tan›s›nda, ince i¤ne aspirasyon sitoloji materyalinde çok say›da nötrofil, makrofaj, keratinöz içerik, kolesterol kristalleri, parakeratotik ve nükleus içermeyen
skuamöz hücreler görülür. Yo¤un inflamasyona sekonder
olarak ortaya ç›kan duktus epitel hücrelerindeki ve skuamöz hücrelerdeki atipi tan› güçlü¤ü yaratabilir.
Laktasyonel dönemdeki memede süt ak›ﬂkanl›¤›ndaki
bozulmay› takip eden memenin derin veya yüzeyel k›s›mlar›nda oluﬂan puerperal mastitin aksine subareolar apse
aeorola kenar›nda meydana gelir.7 Genellikle nonlaktas-

yonel premenopozal dönemdeki kad›nlarda görülürken,
yavaﬂça ilerleyen bir gerginlik bunu takip eden apse ve apse rüptürünün devam›nda periareoalar alanda oluﬂan fistül traktlar› ile karekterize bir hastal›kt›r. Ciltte mutat olarak görülen mikroorganizmalar›n etken oldu¤u sekonder
enfeksiyona s›kl›kla rastlan›rken ilginç olarak baz› vakalarda steril abseler tespit edilebilir.8 ‹nflamasyon bulgular›n›n olmad›¤› olgularda tan› zordur. Mamografide s›n›rlar› net seçilemeyen fokal dansite art›ﬂ› ﬂeklinde görülür.
Olgular›n ço¤unda konjenital veya kazan›lm›ﬂ meme baﬂ›
inversiyonu veya retraksiyonu vard›r.
Mevcut absenin drenaj› nadiren enfeksiyonu elimine
ederken genellikle kronik subaerolar kitle veya areolar s›n›rda drenaj›n devam etti¤i bir sinüse progresyon söz konusu olur. Lokal anestezi alt›nda ince bir lacrimal prob
yard›m›yla ço¤u zaman bu sinüs ile duktal sistem aras›nda ba¤lant› kolayca ortaya konabilir. Atkins bu fenomeni
1953 y›l›nda “mamiller fistül” olarak tan›mlam›ﬂt›r.9
Mamiller duktus fistülü; periareolar cilt ile hastal›kl›
meme duktusu aras›nda ba¤lant› kuran anormal trakt
olarak tan›mlan›r. Vakalar›n pek ço¤unda altta yatan periduktal mastit bulunur.l Bu durumun patogenezi ilk kez
Zuska taraf›ndan ortaya konmuﬂ ancak mamiller fistül
kavram›n› ile kez Atkins tan›mlam›ﬂt›r.9,10
Daha sonralar› Hughes subepidermal glandlar›n enfeksiyonu neticesinde ortaya ç›kan süperfisyal fistülü d›ﬂar›da b›rakan mamiller duktus fistülü terimini ortaya koymuﬂ ve patogenezi daha ayr›nt›l› biçimde aç›klam›ﬂt›r. Zira süperfisyal fistüllerin etyolojileri, patogenezleri, tedavi
ve prognozlar› tamamen farkl›d›r.11,12
Adkins ve di¤er araﬂt›rmac›lar›n yapt›¤› çal›ﬂmalar sonucunda bugünkü genel kabul gören mekanizma ortaya
konmuﬂtur. Bu mekanizmaya göre; terminal ductustaki
hastal›k viskositenin art›ﬂ›nda blokaja neden olarak enfektif ajanlar›n üremesi için uygun bir vasat›n oluﬂmas›na
neden olur ayn› pueperal mastit te oldu¤u gibi kaynak genelde nipple aerolar komplekstir. ‹nsizyon ve drenaj yap›ld›¤›nda yaln›zca %75 oran›nda kür sa¤lanabilir çünkü
altta yatan duktal patoloji devam etmektedir.5 Nüks oran›
oldukça yüksek olup yap›lan insiziyonda enfeksiyoz ajanlar›n giriﬂi için ayr›ca bir kolayl›k sa¤lar.
Pek çok farkl› mikroorganizma izole edilirken baﬂl›calar›; Bacteroides, ve anaerobic streptokolar, enterokoklar
ve anaerobic organismalar ayr›ca S.aureus ve koagulaz negatif stafilokoklarda s›k görülür.13
Retrospektif derlemeler ve vaka kontrol çal›ﬂmalar› sigara kullan›m›n›n hastal›k geliﬂiminde kofaktör olabilece¤ini göstermiﬂtir. Bundred ve Dover yapt›klar› 11 y›l› içeren retrospektif çal›ﬂmada a¤›r sigara içicilerinde, içmeyenlere göre daha fazla oranda nüks non laktasyonel abse
geliﬂti¤ini ortaya koymuﬂtur.14
Mamiller fistülün tedavisinde literatür incelendi¤inde
pek çok de¤iﬂik yaklaﬂ›m oldu¤u görülebilir. Atkins fistülotomi yap›lmas›n›, Patey fistülektomiyi, Dixon fistülek-
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tomi ve beraberinde iﬂtiraki olan duktusun eksziyonunu
Hadfield ise fistülektomi ve beraberinde majör duktal sistemin eksizyonunu önermiﬂtir.11,15 Baz› otörler ise mikrodalga ile ultrasaund kombinasyonunu alternatif olarak savunmaktad›r.12
Subarerolar abse nipple areolar kompleksin tam laterealinde sert hassas bir kitle ile presente olur. Tedavide
antibiyoterapi eﬂli¤inde insizyon ve drenaja mutlaka olmas› muhtemel bir karsinomay› d›ﬂlamak amac› ile biyopsi eklenmelidir. Tüm lokulasyonlara ulaﬂ›lmal› ve kavite tamam›yla debride edilmelidir. ‹nsizyona sekonder
iyileﬂmeye b›rak›lmal›d›r. ﬁayet kitlenin tamam› çözülmemiﬂ ise veya kronik fistül geliﬂirse fistül kanüle edilmeli ve
lakrimal probe üzerinden iliﬂkili olan duktusun üzeri aç›lmal›d›r. E¤er iyi epitelize olmuﬂ bir traktla karﬂ›laﬂ›l›rsa
mutlak eksize edilmelidir. Refrakter vakalarda subaerolar
diseksiyon ile yine antibiyoterapi alt›nda iken iliﬂkili tüm
duktuslar› tamamen eksziyonu gererkir.16 Dixon ve
Thompson bu starteji ile 42 hastay› ortalama 2.5 y›l takip
etmiﬂ ve hiç nüks saptamam›ﬂlard›r.10
Ciddi vakalarda nipple ›n total eksziyonu gerekebilir,
rekonstruksiyon için basit methodlar tarif edilmiﬂtir.17
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LAKTASYON MAST‹T‹
(PUERPERAL MAST‹T)
Geçti¤imiz 10 y›lda bebeklerin anne sütü ile beslenmesi için tüm dünyada dikkate de¤er bir çaba gösterilmiﬂtir.1 Bu çabalar sonunda do¤um sonras› emziren kad›nlar›n oran› %60’a ç›km›ﬂt›r.2 Hastaneden taburcu olan bayanlar›n %50’si ilk 6 ay %25’i de ilk 1 y›l emzirmeye devam etmektedir.3 Emzirme süresi ve emziren anne say›s›
artt›kça laktasyon mastiti de bu oranda art›ﬂ göstermiﬂtir.4
Laktasyon mastiti meme dokusu içindeki interlobüler
yumuﬂak dokunun sellülitidir. Genellikle do¤um sonras›
ilk 6 haftada oluﬂur.5,6 Klinik olarak fokal inflamasyondan
apse ve septisemi gibi ciddi sonuçlara kadar geniﬂ bir
spektrumda karﬂ›m›za ç›kar. Etkilenen bayanlar›n
%11’inde apse geliﬂme riski vard›r.5 A¤r› ve rahats›zl›k
hissi veya tedavide kullan›lacak antibiyotiklerin süte geçmesi nedeniyle baz› bayanlar emzirmeyi kesmek zorunda
kalabilirler.
Birçok araﬂt›rma klinik tecrübe ve anektodal raporlara göre mastit memeden yeterli sütün boﬂalamamas› so-

61

4. Zuska, J. Z., Crile, G. Jr., and Ayres, W. W.: Fistulasof lactiferous ducts, Amer. Jour. Surg., 81:312-317, March 1951.
5. Scholefield JH, Duncan JL, Rogers K. Review of a hospitalexperience of breast abscesses. Br J Surg 1987;74:469–470.
6. Versluijs-Ossewaarde FN, Roumen RM, Goris RJ (2005) Subareolar breast abscesses: characteristics and results of surgical treatment. Breast J 11(3):179–182
7. Problems in General Surgery Surgical InfectionsVol. 19, No.
1, pp. 1–6© 2002 by Lippincott Williams & Wilkins, Inc.,
Philadelphia
8. Rosen PP (2008) Invasive lobular carcinoma. In: Rosen PP
(ed)Rosen’s breast pathology, 3rd edn. LWW, Philadelphia,
pp 33–45
9. Bland KI. Inflammatory, infectious, and metabolic disordersof the mamma. In: Bland KI, Copeland E, eds. The Breast.
Philadelphia: WB Saunders; 1998:87–112.
10. Dixon JM, Thompson AM. Effective surgery treatmentfor
mammary duct fistula. Br J Surg 1991;78:1185–1186
11. Lambert ME, Betts CD, Sellwood RA. Mammillary fistula.
Br. J. Surg. 1986; 73: 367–8.
12. Berna JD, Sanchez J, Madrigal M, Rodenas J, Berna JD Jr. An
alternative approach to the treatment of mammary duct fistulas: a combination of microwave and ultrasound. Am.
Surg. 2002; 68:897–9.
13. Aitken RJ, Hood J, Going JJ et al. Bacteriology ofmammary
duct ectasia. Br J Surg 1988;75:1040–1.
14. Furlong AJ, Al-Nakibh L, Knox WF, Parry A, BundredNJ.
Periductal inflammation and cigarette smoking. JAmer Coll
Surg 1994;179:417–420.
15. Bundred NJ, Dixon JM, Cherty U, Forrest APM. Mammillary fistula. Br. J. Surg. 1987; 74: 46–68.
16. Hartley MN, Stewart J, Benson EA. Subareolar dissectionfor
duct ectasia and periareolar sepsis. Br J Surg 1991;78:
1187–1188.
17. Golden GT, Fisher JC, Wangensteen SL. Areolarreconstruction for chronic subareolar abscess of thebreast. Surg, Gynecol, Obstet 1974;138:609–610.

nucu oluﬂmaktad›r. Emzirme tekni¤inin etkinleﬂtirilmesi
mastiti önlemede yararl› oldu¤u kabul edilmektedir.7 Bununla birlikte yap›lan bir çal›ﬂmada 30 dakika yap›lan emzirme e¤itiminin mastit insidans›n› anlaml› oranda azaltmad›¤› gösterilmiﬂtir.8 Buradan yola ç›karak süregelen devaml› e¤itimin daha iyi sonuç verece¤i bu yüzden laktasyon konsültanlar›n›n bu süreçte çok de¤erli oldu¤u vurgulanmaktad›r.7 Ayr›ca postpartum annelerin el dezenfeksiyonunun mastit insidans›n› azaltt›¤› gösterilmiﬂtir.9

Risk Faktörleri
Meme baﬂ› hassasiyeti postpartum annelerde önemli
bir predispozan faktördür. Emzirmenin erken haftalar›nda bebe¤in meme baﬂ›n› tutmaktaki zorlu¤u hassasiyetin
en s›k nedenidir. Kullan›lan memebaﬂ› pedleri meme baﬂ›
irritasyonuna sebeb olabilir. 10
Meme baﬂ› çatlaklar› a¤r›ya sebeb olabilirler. Bakterilerin bu çatlaklardan girmesi ile mastit geliﬂebilir. Laktasyon mastitinde Staphylococcus aureus ve koagülaz (-)
staphlococci sütte en s›k bulunan bakterilerdir.11,12 Di¤er

62

K›s›m II: Memenin Benign Hastal›klar›

bilinen patojen Streptococcal infeksiyonlar özellikle her
iki memeyi tutarlar.12 Di¤erleri Bacteroides spp, Escherichia Coli, grup A ve B hemolitik streptokoklar, peptostreptococ spp, mycobacter tuberkulosis (nadir) ve Candida
spp.’lard›r (nadir).11,12 Miks enfeksiyonlar da görülebilir.
Bir çal›ﬂmada staphylococcus aureus saptanan emzirme
e¤itimi verilmiﬂ anneler, meme baﬂ› çatla¤› olan anneler
randominize edilerek, topikal %2’lik mupirosin veya fusidic asid uygulanm›ﬂ olanlar ve oral cloxacillin veya eritromisin verilmiﬂ olanlar olarak iki gruba randominize edilmiﬂ oral tedavi edilenlerde anlaml› derecede iyileﬂme saptanm›ﬂt›r.13
Meme baﬂ› çatlaklar› ve süt staz› mantar enfeksiyon
riskini de artt›r›r. Mantar enfeksiyonu hastada ﬂiddetli a¤r›ya neden olabilir. Bu a¤r› meme baﬂ›ndan gö¤üs ön duvar›na do¤ru yan›c› bir a¤r› olarak tariflenir. Anne sütünün ve bebe¤in a¤z›ndan al›nan kültürler nadiren yararl›
olurlar. Meme baﬂ› çatlaklar› Staph. aureus kolonizasyonu
için risk faktörüdür.14 Meme baﬂ›na S. Aureus transmisyonu ço¤u zaman hastaneden ayr›lmadan oluﬂur veya annenin kendi nazal veya cilt floras›ndan bulaﬂ›r.11,12,15 Annede var olan ekzema S. Aureus’a ba¤l› mastit için di¤er
bir risk faktörüdür.16,17
Bebek a¤›z anomalileri meme baﬂ› travmalar›na neden
olarak mastit için risk oluﬂturabilir. K›sa frenilum bebe¤in
sütü ememesine neden olur. Frenotomy ile tedavi edilmelidir.18
Metisiline rezistans Staphylococcus aureus (MRSA)
riski sezeryan do¤umlarda, gebelikte ve do¤umda al›nan
antibiyotik tedavi öyküsü varsa, multiple gestasyonda daha fazlad›r.19 ‹n vitro fertilizasyon, anne yorgunlu¤u,
stres, zay›f beslenme di¤er predispozan faktöreleri oluﬂturur.11,20

tolojik ajanlar s›kl›kla Stapylococcus aureus veya koagülaz
(-) staphylococcuslard›r.24,25

Tedavi
Metilksantin ve ya¤s›z diyetin anektodal olarak yararl› oldu¤u düﬂünülmektedir. Diyet çal›ﬂmalar›nda ineklerdeki mastitlerde selenyum, vitamin E, vitamin A ve β karotenden eksik beslenme ile mastit oluﬂumu aras›nda iliﬂki saptanm›ﬂt›r.26 Takip eden çal›ﬂmalarda annelere retinol, vitamin A veya β karoten verilmesinin subklinik mastit oluﬂumundan korumad›¤› ortaya ç›km›ﬂt›r.26-28 Bir tek
vitamin E al›m›n›n yararl› olabilece¤i bildirilmektedir.28
Annelerde a¤r›, ciddi semptomlar›n varl›¤›, antibiyotik tedavisine gerek gösterir. A¤r› için önerilen tedavi parasetamol’den daha güvenli olan ibuprofendir. ‹buprofen 1.6
gr/gün dozuna kadar anne sütüne geçmez.29
Antibiyotik tedavisi, pozitif kültür sonuçlar›, ve lökositoz varl›¤›nda baﬂlanmal›d›r. Önerilen standart bir tedavi süresi olmasa da bir çok otör 10-14 gün antibiyotik tedavisi önerir.11,14 Meme baﬂ› çatla¤› olan kad›nlarda antibiyotik tedavisi önerilmektedir.11 Bebekler emzirmeye devam etmelidir. E¤er kültürlerde stapylococcal enfeksiyon
bulunursa bebe¤e de antibiyotik tedavisi gerekebilir.11
E¤er streptococcal enfeksiyon bulunursa bebek mutlak tedavi edilmelidir.11,12 Bununla birlikte sütün tad›n›n de¤iﬂmesi sonucu baz› bebekler anne sütünü içmek istemeyebilirler.30 Bu durumda süt mutlak bir pompa arac›l›¤› ile
boﬂalt›lmal›d›r.
HIV’in (Human immunodeficiency virus) vertikal
transmisyon yoluyla mastit esnas›nda anneden bebe¤e geçebilece¤i bildirilmektedir.22,31 Dünya sa¤l›k örgütü
(WHO) HIV pozitif hastalara emzirme e¤itiminin verilmesini, mastit durumunda emzirmenin iyileﬂene kadar
kesilmesini önermektedir.22

Tan›
Mastit tan›s› genellikle klinik olarak konur. Hastalar
tipik olarak lokalize olmuﬂ, tek tarafl› meme hassasiyeti,
eritem, 38.5°C ateﬂ, keyifsizlik, bitkinlik, vücut a¤r›lar› ve
baﬂ a¤r›s› yak›nmas› ile baﬂvururlar. 10,21 Süt kanallar›n›n
t›kanmas›, hassasiyet ve yetersiz süt boﬂalmas› olarak kendini gösterir. Sert, k›rm›z›, hassas, a¤r›l› bir meme olarak
karﬂ›m›za ç›kar. Beyaz yaklaﬂ›k 1mm kabarc›klar meme
baﬂ›nda oluﬂabilir. Bu kabarc›klar›n steril bir i¤ne ile boﬂalt›lmas› veya üstünün soyularak ç›kar›lmas› faydal›
olur.22 Di¤er tedavilerde s›cak kompres uygulamas› ve etkilenen alana s›k s›k masaj yap›lmas› yard›mc› olur.
Al›nacak olan kültürler nadir olarak sütte bakteriyel
enfeksiyonu belirler çünkü pozitif sonuçlar normal bakteriyel floradan dolay› gerçekleﬂebilir. Ayn› zamanda kültürlerin negatif olmas› mastit olmad›¤› anlam›na gelmez.21-23 Kültür ancak ciddi enfeksiyon durumunda ve
hastaneye yat›ﬂ gerektiren durumlarda, antibiyotik tedavisine 2 gün içinde cevap al›namazsa gönderilmelidir.22 Pa-

REKÜRREN MAST‹TLER VE APSELER
Tedavinin gecikmesi veya yetersiz tedavi tekrarlayan
mastitlere neden olur.11,12 Rekürren mastit oluﬂumunda
öncelikle gelecekte olabilecek epizodlar›n önlenmesi için
altta yatan etyoloji belirlenmelidir. En s›k görülen etyolojik faktör süt staz›, infeksiyon seyri ve annenin sa¤l›k durumudur. Duktus anomalileri, meme kitleleri, süt staz›n›n bilinen nedenleridir. Unutulmamal›d›r ki, meme kitleleri mastit gibi davranabilirler.11,12
‹nfeksiyon etyolojilerinden, sekonder funguslar ve
maya enfeksiyonlar› yetersiz veya gecikmiﬂ antibiyotik tedavisi, kronik bakteriyel enfeksiyonlar, kontamine olmuﬂ
meme baﬂ› için kullan›lan merhemlerin sürülmesi, son
olarak da altta yatan anneden kaynakl› bitkinlik, anemi,
stres gibi faktörler düﬂünülmelidir. Yap›lan bir çal›ﬂmada
Ig A, kompleman 3 ve laktoferrin’in rekürran mastitli annelerde düﬂük seviyede oldu¤u gösterilmiﬂtir.12,32
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Tablo 6-1: Rekurran Mastit ve Apselerde Antibiyotik Tedavisi
Kullan›lacak Antibiyotik

Doz

S›kl›k

Amoksisilin/Klavulonat
Cephalexan
Ciproflaksasin
Klindamisin

875 mg
500 mg
500 mg
300 mg

2*1
4*1
2*1
4*1

Etyoloji ne olursa olsun, rekürren mastit tam bir tedavi gerektirir. Aksi halde lezyonun yay›lmas›, ciddi doku
hasar›na, memede ﬂekil bozuklu¤una neden olabilir.11,12
Geciken veya yar›m kalan tedavi ayn› zamanda apsenin
oluﬂmas›na neden olur.12

Rekurran Mastit ve Apselerin Tedavisi
Rekürren mastitlerin nedeni olarak en s›k 14 günden
az uygulanm›ﬂ antibiyotik tedavisi gösterilir.12 E¤er sadece bir memede rekürran enfeksiyon varsa anne etkilenmiﬂ
olan taraftaki memeden emzirmeye ara vererek sa¤lam
memeden emzirme devam›n› sa¤layabilir.
En az 2 veya 3 kez ayn› alanda rekürrens varsa alttaki
etyolojiyi ayd›nlatmak gerekir. Ultrasonografi (USG) gerekirse altta yatan bir kitle ﬂüphesinde mammografi çekilmelidir. Hastalarda anne sütü ve bebe¤in oro-farinksinden kültür al›nmal›d›r.11,12 E¤er staphylococcal taﬂ›y›c›l›k
fark edilirse hem anne hem de bebek tedavi edilmelidir.
Baz› meme apseleri çok belirgin olurken baz›lar› ancak USG ile anlaﬂ›labilir. ﬁüphe halinde mutlak USG yap›lmal› ve apse tespit edilirse Genel Cerrahi taraf›ndan
konsülte edilmelidir. Bu hastalarda cerrahi, drenaj uygulanacakt›r. Parenteral antibiyotik gerekebilir. Annenin
emzirmesi mümkün oldu¤unca kesilmemelidir, ancak
beslenece¤i bölgenin yatp›lan cerrahi insizyondan uzak
oldu¤undan emin olunmal› ve bebek kontamine edilmemelidir. Tedavide memenin drenaj› ve antibiyotik tedavisi gereklidir (Tablo 6-1).
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MEMEDE NAD‹R GÖRÜLEN
ENFEKS‹YONLAR
Meme dokusunda nadir görülen enfeksiyonlar›n baﬂl›calar›; tüberkülozis, fungal enfeksiyonlar, parazitozlar
olarak söylenebilirse de yine Herpes Simplex ve idiyopatik
granülomatöz mastitis (ayr› bir konu baﬂl›¤› olarak ele al›nacakt›r) de bu grup içinde kabul edilebilir. Bu enfeksiyonlar›n önemi ise karsinomu taklit edebilme ve yaklaﬂ›mlar›nda güçlükler olabilmesinden kaynaklanmaktad›r.1 Ayr›ca meme cildinde hidroadenitis süppirativa ve
enfekte sebase kistte görülebilir.

Tüberküloz
Meme Tüberkülozu günümüz Bat› dünyas›nda oldukça nadir görülürken Hindistan gibi baz› üçüncü dünya ülkelerinde genel nüfusun %40 gibi oldukça yüksek bir
oranda enfekte oldu¤u düﬂünüldü¤ünde halen ciddi bir
problemdir.2
Bildirilen izole vakalarda kesin tan› konmas› sonras›
cerrahi drenaj veya eksizyonu müteakip yeterli antitüberkülöz tedavisinin gerekli¤i üzerinde durulmaktad›r.2,3
Meme tüberkülozu ve di¤er kronik granülomatöz
proseslerin meme karsinomunu taklit edebildi¤i Haagensen taraf›ndan yay›nlanm›ﬂt›r.4
Tan›mlanan beﬂ histolojik tipin 3’ü cerrahlar›n primer
olarak ilgi alanlar›na girer.1,5
•

•

•

Nodüler tüberküloz mastiti: Nodüle veya kronik
meme apsesine neden olan lokalize enfeksiyon
ﬂekli
Disemine tüberküloz mastiti: Daha jeneralize bir
proses olup meme içinde multipl nodüller ve sinüsler mevcuttur
Sklerozan tüberküloz mastiti: Kronik skar kitle
oluﬂumuna neden olarak malignite görünümüne
neden olabilir

HIV(+) hastalarda veya tüberkülozun s›k görüldü¤ü
toplumlarda herhangi bir meme lezyonu nedeniyle yap›-

26.

27.
28.
29.
30.

men supplemented postpartum with retinol or B-carotene.
Am J Clin Nutr 1999;69:953– 8.
Filteau SM, Leitz G, Mulokozi G, Bilotta S, Henry CJK,
Tomkins AM. Milk cytokines and subclinical breast inflammation in Tanzanian women: Effects of dietary red palm oil
or sunflower oil supplementation. Immunology
1999;97:595– 600.
Hale T: Medications and Mother’s Milk, 9th ed. Amarillo,
TX, Pharmasoft Medical Publishing pp 345–346.
Amir L. Breastfeeding and Staphylococcus aureus: Three case reports. Breastfeed Rev 2002;10:15– 8.
Michie C, Lockie F, Lynn W. The challenge of mastitis. Arch
Dis Child. 2003;88(9):818-821.
Fetherston C. Mastitis in lactating women: Physiology or
pathology? Breastfeed Rev 2001;9:5–12.

lan biyopsi veya ‹‹AB’sinde kazeifikasyon ve granulamatöz reaksiyon tespit edilirse tan›da tüberküloz mastitinden özellikle ﬂüphelenilmelidir. Tabiki tan›n do¤rulanmas› için histolojik çal›ﬂmalar ve kültür yap›lmal›d›r.2 ‹hmal
edilmiﬂ veya yeterli tedavi görmemiﬂ baz› pulmoner infeksiyonlar›n progresyonu sonucu gö¤üs tutulumu olan izole vakalarda bildirilmiﬂtir.6

Mikobakteryum Apsesi
Toplumda hemen hiç görülememesine ra¤men kozmetik amaçl› meme piersingi kullanan 17 yaﬂ›nda bayan
bir hastada bildirilmiﬂtir.7

Funguslar
Granülamatöz meme apsesine neden olan oldukça geniﬂ spektrumda fungal organizma tespit edilmiﬂtir. Kutanöz travma veya immün süpresyon varl›¤›nda s›k görülece¤i rahatl›kla söylenebilir. Tan› ‹‹AB veya cerrahi drenaj
esnas›nda al›nacak biyopsi ile konulabilir. Özellikle annede bulunan vajinal kandiyazis sonras› yeni do¤anda bulunan oral kandiazis (pamukçuk) bulunmas› durumunda
Candida laktosyon esnas›nda akkiz olarak görülür.8

Parazitler
Parazitik infestasyonlar›n s›k görüldü¤ü toplumlarda
yumuﬂak dokular ve meme de burumdan etkilenebilir.
Nepal ve Kuzey ‹talya dan pek çok filiarzis vakas› bildirilmiﬂtir.9,10 ﬁistostomomiazis mamografide kalsifikasyona
neden olabilir.
Hidatik hastal›kta baz› sanayileﬂmemiﬂ ülkelerde görülebilir.

Nadir Organizmalar
Teorik olarak tüm enfeksiyoz ajanlar meme cildini veya memeyi tutabilir. Bu duruma örnek olarak; yengeç tüketen bir kad›nda gastrointestinal hastal›k sonras› oluﬂan
meme apsesinde Salmonella enterica izole edilirken, im-
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mün kompremize bir bayanda genellikle virulan olmay›p
normal cilt floras›nda bulunan Helkokokus Kunzii meme
apseseinde izole edilmiﬂtir.11,12
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Fibroadenom
Dr. Serdar Saydam

Fibroadenomlar genellikle 1-2 cm boyutunda, hareketli, iyi s›n›rl›, kauçuk k›vam›nda, düzgün ﬂekilli, daha
çok genç bayanlarda ve özellikle siyah ›rkta görülen ve s›k
rastlanan iyi huylu meme kitleleridir. Çok hareketli olmalar› nedeniyle meme fareleri olarak da adland›r›lm›ﬂlard›r.1
Daha s›k genç yaﬂ grubunda tan› konulmas›na karﬂ›n,
50 yaﬂ civar›nda tarama mamografilerinde kalsifiye bir
lezyon olarak da ilk kez saptanabilir.1
Fibroadenomun patogenezi net de¤ildir. Genç yaﬂ ve
do¤um kontrol hap› kullanma önemli faktörlerdir. Ayr›ca baz› çal›ﬂmalar, h›zl› büyüyen fibroadenomlarda Epstein-Barr virüsü saptand›¤›n› göstermektedir. Ancak, bu
tümörlerin hormonal etkiler alt›nda oldu¤u bilinmektedir.1-3
Hughes’e göre fibroadenom normal geliﬂim ve involüsyondan sapman›n bir parças›d›r. Normal geliﬂim ve involüsyondan sapma kavram›n›n temel özelli¤i, ço¤u benign meme patolojilerinin, normal meme geliﬂimi, siklik
de¤iﬂiklikler ve involüsyon temelindeki düzensizlik nede-

niyle oldu¤udur. Bu meme patolojilerinin her biri çeﬂitli
fazlarda hakimiyet gösterirler. Her bir anomali için normal, ›l›ml› anomali ve hastal›¤a giden bir yelpaze söz konusudur (Tablo 7-1). Bu kavram klinik ile ba¤lant›s› olmayan, s›k oluﬂan benign histolojik de¤iﬂiklikleri de aç›klar. Kavram patogenez, histoloji, klinik bulgular ve tedavi
ilkelerini de içermektedir.1
Fibroadenomlar, atipi içermeyen proliferatif lezyonlard›r. Meme lobüllerinin tümünden köken al›rlar (epiteliyal ve stromal komponent). Mikroskopik hipertrofik bir
lobülden, makroskopik fibroadenoma de¤iﬂen bir yelpazede görülürler. Lezyon, lobül asinüslerinin bir hücresinden ziyade tüm lobülden geliﬂti¤i için, gerçek bir neoplazi olarak da düﬂünülmemektedir. Büyümenin devam etmesi nadirdir. 2 cm civar›nda büyümeleri durur. Bu da
fibroadenomun gerçek bir neoplazi olmad›¤›n›n kan›t›
olarak ileri sürülür. 5 y›l içinde yar›s›n›n kayboldu¤unu
bildiren yay›nlar da vard›r.1,3

Tablo 7-1: S›k Görülen Benign Lezyonlar›n S›n›fland›r›lmas›: ‹nvolüsyon ve Normal Geliﬂimden Sapmalar
Evre
Geliﬂme
Siklik de¤iﬂiklik

Gebelik ve laktasyon
‹nvolüsyon

Normal Süreç
Lobül geliﬂimi
Stroma geliﬂimi
Hormonal siklik de¤iﬂiklik
Epitelyal aktivite

Laktasyon
Lobüler involüsyon (mikrokist, apokrin
de¤iﬂikliler, adenozis, fibrozis
Duktal involüsyon
Fibrozis
Dilatasyon
Mikropapillamatozis

Benign Meme Düzensizli¤i
veya Sapma

Benign Meme Hastal›¤›

Fibroadenom
Adolesan hipertrofi
Mastalji
Nodülarite
Fokal
Diffüz
Benign papillom
Galaktosel
Makrokist
Sklerozan adenozis
Meme baﬂ› çekilmesi
Duktal ektazi

Dev fibroadenom
ﬁiddetli hipertrofi
ﬁiddetli mastalji ve nodülarite

Basit hiperplazi

Atipik lobüler hiperplazi
Atipik duktal hiperplazi
‹ntrakistik papillom

Büyük ve yineleyen kist

Süpürasyonlu periduktal mastit

Hughes LE, Mansell RE, Webster PJT. Benign disorders and diseases of the breast. London: Balliere-Tindall; 1989:23.
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Resim 7-1: Medyolateral oblik mamogramda oval ﬂekil ve keskin kenarlar› ile dev fibroadenom izlenmekte.

Hormonal etkiye ba¤›ml›l›k gösterme e¤ilimindedirler ve menopozda involüsyon görülür. Tan›dan sonra genellikle boyutlar› ayn› kal›r. Ender olarak çift tarafl› ve ço¤ul olabilirler.1-4

Resim 7-2: Resim 7-1’deki olguya ait ultrasonografide düzgün s›n›rl›,
oval, horizontal yerleﬂimli izoekoik solid kitle mevcut.

Basit fibroadenomlarda meme kanseri riski art›ﬂ› yoktur. Moleküler çal›ﬂmalarda da risk art›ﬂ› saptanamam›ﬂt›r. Sadece kompleks fibroadenomlarda risk art›ﬂ› vard›r.
Ancak bunun kompleks fibroadenomdan m› yoksa etraf
meme dokusunda var olan riskten mi oldu¤u aç›k de¤ildir.2
Klinik olarak fibroadenomlara güvenli bir ﬂekilde tan›
konabilir. Fakat tüm kitlelerin fibroadenom olarak düﬂünülmesi de hataya neden olur.
Fibroadenomlar, mamografide yuvarlak, oval veya lobule ﬂekilli; iyi s›n›rlanan lezyonlard›r (Resim 7-1). Keskin
kenarl› oluﬂlar› ve çevre doku ile aras›nda gözlenen radyolusent “halo” bulgusunun gözlenmesi tipiktir. Yaﬂl› fibroadenomlar da ﬂekil bozuklu¤u gösterebilmektedirler. Bu
fibroadenomlar, k›smen veya tamamen kalsifiye olabilmektedirler. Genellikle 2 mm’den büyük çapta, kaba,
”patlam›ﬂ m›s›r” ﬂeklinde garip ﬂekilli kalsifikasyonlard›r.5-7
Fibroadenomlar sonografik olarak ovoid,yuvarlak ﬂekilli,düzgün s›n›r, keskin kenar özelli¤i gösteren, homojen
iç yap›da, hipoekoik yap›lard›r. Arka duvar ses geçirgenli¤i artm›ﬂ veya orta düzeyde izlenir. Gö¤üs duvar›na paralel yerleﬂimli, probun alt›nda hareketli ve s›k›ﬂt›r›labilir
lezyonlard›r.Enleri derinlik çaplar›ndan daha büyüktür
(Resim 7-2). Nadiren fibroadenomlar atipik olarak makrolobule ﬂekilde,gö¤üs duvar›na dik yerleﬂimli olabilirler.
Fibröz doku içeri¤i yüksek lezyonlar s›n›rlar› düzensiz,
heterojen iç yap›da olabildikleri gibi akustik gölge de verebilirler.8
Fibroadenom kuﬂkulu olguya MRG incelemesi yap›lmas› gereksizdir. Genelde dinamik incelemelerde düﬂük
veya orta derecede kontrastlanan ve farmakokinetik de¤erlendirmede tip 1 e¤ri (S›kl›kla benign lezyonlarda)
gösteren düzgün kenarl› kitlelerdir. Miksoid tip fibroadenomlar ise malign lezyonlardan daha h›zl› ve fazla sinyal
intensite art›ﬂ göstermeleri ile dikkat çekicidirler. Fibröz
septalar› simgeleyen düﬂük yo¤unlukta bantlar içermeleri,
fibroadenomlar için tipik kabul edilmekte ve saptand›¤›nda BI-RADS 2 olarak yorumlanmalar› önerilmektedir.
(Resim 7-3).9

Resim 7-3: MRG incelemesinde dinamik sekanslarda her iki memede
hafif lobulasyon gösteren fibroadenomlar. Hipoekoik fibröz bantlara
dikkat ediniz.
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Yuvarlak veya oval, keskin kenarl›, “patlam›ﬂ m›s›r”
ﬂeklinde kalsifikasyon gibi tipik bulgular taﬂ›yan lezyonlar
görüntülemede benign lezyon olarak s›n›flan›rlar. BIRADS s›n›flamas›nda kategori 2’de yer al›rlar. ‹zlemleri
gereksizdir.
Tipik kalsifikasyon göstermeyen iyi s›n›rl› solid kitleler ise, olas›l›kla benign lezyonlard›r (BI-RADS 3). Alt›nc›
aydan baﬂlanarak ilk bir y›l 6 ayda bir, daha sonra y›ll›k izlemler ile 3 y›l de¤iﬂmedi¤inin gözlenmesi güvenlidir.
‹zlemde büyüyen düzgün s›n›rl› kitleler biyopsi gerektirirler. Lezyon di¤er bulgular ile az da olsa malignite yönünden kuﬂku taﬂ›maktaysa biyopsi düﬂünülmelidir (BIRADS 4).10 Gereksiz cerrahi eksizyonu da minimale indirmek için keskin i¤ne biyopsisi yapmak daha iyi olacakt›r.
Yine fibroadenom ve filloides tümör ayr›m›n› ‹‹AB ile
yapmak zor olaca¤› için, bunlarda da keskin i¤ne biyopsisi yapmak gerekir.1-3
Eksizyonel biyopsinin skar dokusu geliﬂimi, kozmetik
deformite, meme duktal sisteminin hasara u¤rat›lmas›,
mamografik incelemenin zorlaﬂmas› (yap›sal distorsiyon,
deri kal›nlaﬂmas›, fokal dansite art›ﬂ›) gibi dezavantajlar›
nedeniyle dondurma (kriyo ablasyon) ve perkutanöz vakumlu aspirasyon gibi teknikler geliﬂtirilmesine karﬂ›n,
bunlar yayg›n olarak kullan›lmamaktad›r.1,3
Juvenil fibroadenom, adölesan (10-18 yaﬂ) ça¤da ortaya ç›kar ve h›zl› büyüme e¤iliminde olur. Hem epiteliyal
hem de stromal elemanlardan zengindir. Ço¤ul olabilir.
E¤er büyürse (>5 cm) küçük bir insizyonla sadece kitle ç›kart›l›r ve kozmetik deformite oluﬂmaz. Ç›kar›ld›ktan
sonra da nükslerin ortaya ç›kabilece¤i bildirilmiﬂtir.2,11
Dev fibroadenom: Büyüklü¤ü 5 cm üzerinde olan fibroadenomlara bu ad verilir. Afrika k›tas›nda daha çok görülür. Filloides tümörle ayr›m› yapmak problem yarat›r.
Genellikle hem hasta hem de hekim taraf›ndan ç›kar›lma
e¤ilimi vard›r.1,3,11
Kompleks fibroadenom tan›s›, ancak histopatolojik inceleme sonras› konur. Sklerozan adenozis, duktal epiteliyal
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hiperplazi, epiteliyal kalsifikasyon ve papiller apokrin de¤iﬂikliler içerir. Etraf dokuda multisentrik proliferatif de¤iﬂiklikler ile birlikte ve ailesel risk faktörü taﬂ›yan kad›nlarda minimal meme kanseri riskinde art›ﬂa neden olaca¤›
(kesin kan›tlar olmasa bile) daha kabul görmektedir.1-4
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‹ntraduktal Papillom
Dr. Mehmet Ali Koçdor, Dr. Merih Güray Durak

Memenin papiller neoplazileri, duktal sistem içerisinde benign, atipik ve malign birçok alt türleriyle birlikte,
bir dizi makroskopik ve mikroskopik lezyon grubunu
kapsamaktad›r. Bu morfolojik spektrum içerisinde soliter
papillom, multipl intraduktal papillomlar (papillomatozis) bunlar›n atipik hiperplazili ya da atipisiz hiperplazi
içeren formlar›, benign papiller neoplaziler olarak adland›r›l›r.1 Malign papiller lezyonlar: papillom’dan geliﬂen in
situ duktal karsinom (DK‹S), papiller DK‹S, intrakistik
papiller karsinom, solid papiller karsinom ve intrakistik
papiller karsinomdan geliﬂen invaziv karsinom ﬂeklinde
s›n›fland›r›lmaktad›r.2 Genel olarak oldukça iyi prognozlar› olan bu malign tümörler, bu bölümün anlat›m› d›ﬂ›nda yer almaktad›r.
Benign papiller neoplaziler, memede biyopsi yap›lan
tüm lezyonlar›n %1-5’ini ve tüm benign meme lezyonlar›n›n da %10’dan az›n› oluﬂturmaktad›r.2,3 Her bir histolojik tür farkl› derecede kanser geliﬂtirme riskine sahip oldu¤u gibi, birkaç duktal sistemde çok say›da olabilir. Bu
nedenle lezyonlar›n tam olarak ç›kar›lmas›, tan›sal oldu¤u
kadar tedavi aç›s›ndan da anlam taﬂ›maktad›r. Ço¤u zaman küçük boyutta olduklar›ndan, lezyonlar›n görüntülenmesinde, eksizyonunda ve hatta takibinde önemli zorluklar vard›r.

KL‹N‹K BULGULAR
Özellikle areloya yak›n ya da baﬂka bir deyiﬂle major
süt kanallar›nda lokalize olan soliter papillomlarda ana
semptom, patolojk meme baﬂ› ak›nt›s›d›r. Palpasyon bulgusu genellikle saptanmaz. Yayg›n kabul görüldü¤ü üzere,
tek memede, tek bir kanal sisteminden gelen, spontan nitelikte, ço¤unlukla da seröz, serözanjinöz veya hemorajik
ak›nt›lar “patolojik” nitelik olarak kabul edilmektedir.5,6
Tüm patolojik meme baﬂ› ak›nt›lar›n›n %40-70’ini papiller neoplaziler oluﬂturmaktad›r.6,7 Papillom tan›s› alan olgular›n da yaklaﬂ›k yar›s›nda, kanl›-patolojik meme baﬂ›
ak›nt›s› geliﬂmektedir.8 Görüntüleme tekniklerinde saptanamayan, patolojik meme baﬂ› ak›nt›lar›nda da hemen

hemen benzer oranlar söz konusudur. Örne¤in, Dokuz
Eylül Üniversitesinde yap›lan bir araﬂt›rmada “patolojik”
meme baﬂ› ak›nt›s› ile baﬂvuran ve palpasyon bulgusu vermeyen olgular›n %42’sinde standart görüntüleme tekniklerinde bulgu saptanmam›ﬂt›r. Cerrahi explorasyon uygulanan bu olgular›n da %44’ünde papiller neoplazi saptanm›ﬂt›r.9
Bu lezyonlar makroskopik olarak, meme baﬂ›ndan 5
cm’lik mesafede ve geniﬂlemiﬂ bir duktus içerisinde, birkaç mm’lik oval kitleler ﬂeklinde gözlenir. Buna karﬂ›n,
derin ve periferik yerleﬂimli papillomatoz lezyonlar, daha
az semptom verirler. Ancak büyük boyutlara ulaﬂt›klar›nda (>2 cm) palpasyon bulgusu belirginleﬂir.2,10 Bu tipte
lezyonlar tarama mamografilerinde, ultrasonografide ya
da meme-MR incelemelerinde de s›kl›kla saptanmaktad›r.
Çok daha nadiren baﬂka amaçl› biyopsilerde rastlant›sal
olarak saptanmaktad›r.11
Soliter intraduktal papillomlar, gerçekte çok nadir lezyonlar de¤ildir. Örne¤in 800 olguluk bir otopsi serisinde
%1,6 oran›nda duktal papilloma rastlanm›ﬂt›r.12 Hemen
her yaﬂ grubunda gözlenmekle birlikte, s›kl›kla 40-55 yaﬂlar›nda görülürler. Daha yaﬂl› hasta grubunda, tek bir geniﬂlemiﬂ duktal segmentte birkaç ayr› papillom görülebilmektedir.10 Bilateral görülme s›kl›¤› oldukça düﬂüktür.
Haagensen’in13 173 olguluk serisinde, sadece 7 olguda (6
s› farkl› zaman diliminde) bilateral lezyona rastlanm›ﬂt›r.
Papillomatozis ise, biraz daha genç hasta grubunda ve
soliter papillomlara göre 7-8 kat daha nadir gözlenmektedir.10 Bu olgularda karsinom geliﬂme s›kl›¤›, soliter papillomlardan yüksektir. Jüvenil papillomatozis ya da ‘‹sviçre
peyniri hastal›¤›’ denilen bir alt tür, 30 yaﬂ alt›nda ve ortalama 20 yaﬂ civar›nda gözlenmektedir. Bu olgular, meme
baﬂ› ak›nt›s›ndan çok, s›n›rlar› belirgin olmayan kitle ile
klini¤e baﬂvurmaktad›r. Mültikistik kitleler ﬂeklinde görülür. Apokrin metaplazi, skleroze adenozis, radiyal skar,
fibroadenomatoid nodül gibi proliferatif lezyonlar s›kl›kla eﬂlik eder. Juvenil papillomatozlu olgular›n yaklaﬂ›k
%25-58’inde ailede meme kanseri öyküsü vard›r.10,11
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GÖRÜNTÜLEME ÖZELL‹KLER‹
Soliter papillomlar, genellikle konvansiyonel mamografik incelemede bulgu vermezler. Görünür kitle formuna ulaﬂt›klar›nda, basit kistten biraz daha yo¤un, oval,
düzgün s›n›rl› nodüller ﬂeklinde gözlenirler. Bu lezyonlara kümeleﬂmiﬂ mikrokalsifikasyonlar eﬂlik edebilir. Dijital
mamografi, heterojen ve dens meme yap›s›nda daha yüksek tan›sal do¤rulu¤a sahiptir.14
Galaktografi, meme baﬂ› ak›nt›s› olan olgular›n görüntülenmesinde kuﬂkusuz en önemli seçeneklerden birisidir. Özellikle lezyonlar›n çoklu¤unu, derinli¤ini belirlemekte ve fizik muayenede farkl› lokalizasyonlardan patolojik ak›nt› gözlendi¤inde oldukça yararl› görüntüleme
bilgileri sa¤lamaktad›r.9 Soliter papillomalar ‘ani kesilme’
bulgusu gösterirken; kistik geniﬂlemeler içerisinde doluﬂ
defektleri ﬂeklinde de bulgu verebilmektedir.
Ultrasonografi, palpabl kitle varl›¤›nda oldukça yararl›d›r. ‹ntrakistik kitle ya da intraduktal solid kitle ﬂeklinde bulgu yayg›nd›r. Lezyonlara, duktal dilatasyonlar ve
kalsifikasyonlar eﬂlik edebilir.15
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve son dönemlerde özellikle MR-galakrografi, di¤er görüntüleme
yöntemlerinden belirgin üstünlük göstermektedir. Ancak
maliyetinin yüksekli¤i ve yeterince özgül olmad›¤›ndan
kullan›m› yayg›nlaﬂmam›ﬂt›r.16
Duktoskopi ise, son dönemlerdeki en kayda de¤er geliﬂmedir. Çaplar› 0,55-1,2 mm aras›nda de¤iﬂen fiberoptik
mikro-endoskoplar, lezyonun ve duktal epitelin do¤rudan
gözlenmesini sa¤lad›¤› gibi; çal›ﬂma kanallar› sayesinde insuflasyon, duktal lavaj ve intraduktal neoplazinin endoskopik eksizyonuna izin vermektedir. Lezyonlar çok daha
do¤ru lokalize edilebilmektedir.17 Periferik ve derin yerleﬂimli lezyonlarda duktoskopik inceleme güçleﬂmektedir.
Duktoskopik lavaj›n sitolojik incelenmesinde oldukça tat-

minkar sonuçlar elde edilmektedir.18 Yöntemin maliyeti
henüz yüksek olup, deneyimler s›n›rl› düzeydedir.

PATOLOJ‹K ÖZELL‹KLER
Makroskopik olarak, s›kl›kla santralde yerleﬂim gösteren soliter intraduktal papillomlar birkaç mm’den 2-3
cm’e kadar de¤iﬂen büyüklüklerde olabilir. Periferal yerleﬂimli, multipl papillomlardan oluﬂan tümörler ise tipik
olarak 2 cm’in üzerindedir. Papillomlar, yumuﬂak ya da
içerdikleri skleroz derecesine göre sert k›vamda olabilirler. Özellikle büyük lezyonlarda fokal hemoraji ve nekroz
odaklar› görülebilir.19
Histolojik incelemede papillomlar, duktus lümenine
do¤ru geliﬂim gösteren, fibrovasküler stroma içeren,
çift s›ral› (epitelyal/miyoepitelyal) hücre tabakas› ile
döﬂeli çok say›da dallanan papiller yap›lardan oluﬂurlar. Apokrin de¤iﬂiklikler, s›kl›kla bu lezyonlara eﬂlik eder
(Resim 1A,B). Baz› papillomlarda izlenen stromal aﬂ›r›
büyüme ve/veya lüminal epitel hiperplazisi, papiller yap›lar›n birleﬂmesine, dolay›s›yla daha kompleks solid papillomlara neden olabilir. Sitolojik atipi içermeyen lüminal
epitel hücreleri üst üste dizilim gösterir ve düzensiz yar›k
benzeri boﬂluklar oluﬂturur ise, papillom içerisinde atipisiz hiperlaziden söz edilir. Papillom içindeki atipik hücre
proliferasyonu, miyoepitelyal hücre içermeyen monoton
duktal epitelyal hücre proliferasyonu olarak tan›mlan›r.
Atipi, periferal papillomlarda santral papillomlara göre
daha s›kl›kla gözlenmektedir. Bugün, atipik duktal hiperplazi içeren papillom ya da atipik papillomu, duktal
karsinoma in situ geliﬂen papillomdan ay›rmak için kullan›lan kriterler konusunda görüﬂ birli¤i yoktur. Tavassoli,20 atipik hücre proliferasyonu lezyonun üçte birinden
az›n› oluﬂturan papillomlar› atipik papillom, üçte birinden fazla olmakla birlikte %90’›ndan az›n› oluﬂturan pa-

ﬁekil 8-1: Mikroskopik olarak kistik geniﬂlemiﬂ duktus lümeninde, fibrovasküler çat› etraf›nda epitelyal ve miyoepitelyal hücre proliferasyonu gösteren, dallanan papiller yap›lardan oluﬂan soliter intraduktal papillom (H&E, x20) (A), Büyük büyütmede, geniﬂlemiﬂ duktus lümenindeki papillom
yap›s›nda apokrin de¤iﬂiklik gösteren epitel hücre proliferasyonu izlenmektedir (H&E, x200) (B).
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pillomlar› ise papillom içerisinde karsinom geliﬂimi ﬂeklinde de¤erlendirmektedir. Page ve ark.21 ise atipik hücre
proliferasyonu 3 mm’den küçük lezyonlar› papillom içinde geliﬂen atipik duktal hiperplazi, 3 mm’den büyük lezyonlar› papillom içinde geliﬂen duktal karsinoma insitu
olarak de¤erlendirmektedir. Atipi içermeyen intraduktal
papillomlar, hafif derecede artm›ﬂ invaziv meme karsinomu geliﬂme riski gösterirler. Çeﬂitli çal›ﬂmalarda bu risk,
çevre meme dokusunda eﬂlik eden proliferatif de¤iﬂiklikler bulunup bulunmamas›na ba¤l› olmak üzere %0.4 ile
%8 aras›nda de¤iﬂmektedir.20,22-24 Atipik papillom bulunan kad›nlarda invaziv karsinom geliﬂme riski ise, atipi
içermeyen papillomu bulunan kad›nlara göre yaklaﬂ›k 4
ile 7.5 kez artm›ﬂt›r.21,23-25
Papillom içerisindeki miyoepitelyal hücreler, immunhistokimyasal boyama ile gösterilebilir. Miyoepitelyal
hücreler düz kas aktini, p63, kalponin, miyosin a¤›r zinciri, CD10 ve sitokeratin 5/6 gibi immünboyalar ile pozitif
boyanma gösterirler. Bunlar içerisinde p63 nükleer, di¤erleri ise sitoplazmik boyanma göstermektedir. Papillom
içindeki atipik hiperplazinin de¤erlendirilmesinde, immunhistokimyasal olarak ﬂüpheli bölgede miyoepitelyal
hücrelerin bulunmad›¤›n›n gösterilmesi, tan›sal aç›dan
de¤erlidir.19
Palpabl meme lezyonlar›nda ince i¤ne aspirasyon biyopsisi (‹‹AB), özellikle uygun fizik muayene ve mammografi ile birlikte de¤erlendirildi¤inde (üçlü test) yüksek
sensitivite ve spesifisitesi olan bir yöntemdir. ‹ntraduktal
papillom olgular›nda, yayma preparatlarda tipik olarak
benign görünümlü hücrelerden oluﬂan ve fibrovasküler
çat› içeren üç boyutlu papiller kümelerin yan› s›ra, de¤iﬂen miktarlarda stromal, apokrin, inflamatuvar hücreler
ve histiyositler izlenir. Yaymalarda monoton hücre popülasyonunun bulunmas›, duktal karsinoma insitu içeren
bir papillom ya da intrakistik non-invaziv papiller karsinom olas›l›¤›n› düﬂündürür. Ancak, ‹‹AB papillomda karsinom geliﬂimini güvenli bir ﬂekilde ay›rt edemedi¤i için,
tan›sal amaçl› kor i¤ne biyopsileri daha çok tercih edilebilir. Kor i¤ne biyopsi ile eksizyonel biyopsi sonuçlar›n› karﬂ›laﬂt›ran çal›ﬂmalarda kor i¤ne biyopside atipi içermeyen
papillom tan›s› verilen olgularda bile, sonraki eksizyonel
biyopsi spesimenlerinde %5 ile %15 aras›nda intraduktal
ya da invaziv karsinom saptanm›ﬂt›r.19

TEDAV‹
Patolojik meme baﬂ› ak›nt›s› varl›¤›nda, ak›nt›n›n kayna¤› durumundaki lezyon ya da lezyonlar›n eksizyonu tan›sal oldu¤u kadar, hastada rahats›zl›k yaratan ak›nt›
semptomunun da ortadan kalkmas›n› sa¤lar. Bu iﬂlem
öncesinde dikkatli bir fizik muayene ile ak›nt›n›n geldi¤i
duktal sistemi belirlemek çok önemlidir. Areola kenar›nda ak›nt›y› uyaran bas›nç noktas›, saat kadran› olarak kaydedilir. Ak›nt›, palpasyon bulgusu veren ve radyolojik de-
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¤erlendirmelerde de do¤rulanan soliter bir oluﬂumdan
kaynaklan›yorsa klasik cerrahi eksizyon yeterli olacakt›r.
Ancak ço¤u zaman, memede palpabl kitle saptanmaz. Bu
durumda etkilenen duktal sistem, duktusun izole eksizyonu (microdochectomy), ana kanal eksizyonu (major ductal excision) ya da özellikle papillomatozis öngörülen olgularda segment eksizyonu (ductolobular segmentectomy) yöntemleriyle ç›kar›l›r. Bu iﬂlemler genel olarak
“sub-areolar explorasyon” olarak adland›r›labilir. Hedef,
geniﬂlemiﬂ ve lezyon içeren duktal a¤ac›, geride lezyon
kalmayacak ﬂekilde, dikkatli bir diseksiyonla tamamen ç›karmakt›r. Özellikle genç hasta grubunda uygulanan duktal cerrahi, ilerideki emzirme fonksiyonunu etkileyece¤ini
göz önüne al›narak planlanmal›d›r.8,26
Ak›nt› semptomu olmayan olgularda, radyolojik kuﬂku varl›¤›nda görüntüleme eﬂli¤inde stereotaktik biyopsi,
vakumlu biyopsi ya da iﬂaretli eksizyon (i¤ne tel yöntemi
ya da ROLL- radioguided occult lesion localization) alternatifleri düﬂünülebilir. Vakumlu biyopsi teknikleri (örne¤in Mammotom) ile 1 cm’den küçük lezyonlar›n total eksizyonu yap›labilmektedir.27
Son dönemlerde geliﬂtirilen duktoskopik eksizyon ile
oldukça baﬂar›l› sonuçlar elde edilmektedir.17 Özellikle
soliter, ana kanal papillomlar›nda iyi bir seçenek oluﬂturmaktad›r. Ancak, periferik yerleﬂimli ve papillomatozisli
olgularda kullan›m oldukça k›s›tl›d›r.
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Jinekomasti
Dr. Ali ‹brahim Sevinç

G‹R‹ﬁ
Jinekomasti, erkek meme dokusunun fizyolojik yada
patolojik nedenlerle iyi huylu proliferasyonu ve kad›n
memesine benzer bir görünüm kazanmas›d›r.1 Gyne (kad›n) ve mastos (meme) kelimelerinin birleﬂmesinden oluﬂur. Tek tarafl› veya iki tarafl› olabilir. Genellikle fizik muayenede meme baﬂ›n›n alt›nda palpabl bir kitle olarak tespit edilir. Di¤er klinik özellikleri ise; areola çap›nda art›ﬂ,
erkek toraks profilini bozan meme hacminde art›ﬂ, anormal inframamarian katlant› varl›¤›, meme ucu-areola
kompleksinin inframamarian katlant› ya da daha aﬂa¤›ya
sarkmas› ve memeler aras›nda asimetrinin olmas›d›r.2
Jinekomasti genellikle çocuklukta, ergenlikte ve ortaileri yaﬂtaki erkeklerde görülür. Psödojinekomasti, genellikle ﬂiﬂman erkeklerde görülür ve glandular proliferasyon
olmaks›z›n ya¤ birikimi ile karakterlidir. Jinekomasti, az
görülse de, mutlaka meme karsinomundan ay›rd edilmelidir. Erkekte meme kanseri, daha az görülür. Genellikle
tek tarafl› olur. Meme bas› çevresinden daha s›k olarak di¤er lokalizasyonlarda yerleﬂir. Kitle serttir ve s›kl›kla meme bas›nda ak›nt›, çekinti ve aksiller lenfadenopati ile birliktedir.3
Meme büyümesine sebep olan daha nadir di¤er durumlar nörofibrom, lenfanjiom, hematom, lipom ve dermoid kistlerdir.

Östrojenler, duktal epitelyal hiperplaziyi, duktus uzamas› ve dallanmas›n›, periduktal fibroblastlar›n proliferasyonunu ve vaskülarite art›ﬂ›n› uyar›rlar. Erkek ve kad›n
memesinde östrojen ile karﬂ›laﬂma sonras› histolojik görünüm birbirine benzerdir. Fark olarak kad›nlarda; luteal
faz progesteronu, erkeklerde görülmeyen asiner geliﬂimi
meydana getirir.4
Jinekomasti ile iliﬂkili de¤iﬂkenliklere östrojenin uyar›c› etkisi ile androjenin inhibe edici etkisi aras›ndaki dengesizli¤in sebep oldu¤u düﬂünülmektedir.5,6
Östrojen androjen dengesini sa¤layan faktörler:
• Plasenta, adrenal bezler ve testislerde steroid ve
prekürsörlerinin üretimi
• Ya¤ dokusunda oldu¤u gibi ekstraglandular androjen-östrojen dönüﬂümü
• SHBG nin dolaﬂ›mdaki konsantrasyonu
• Hormon hedef hücrelerinin yan›t yetene¤i

Gebelik
Gebelik s›ras›nda plasenta dehidroepiandrosteron ve
dehidroepiandrosteronsulfat› östron ve östradiol’e dönüﬂtürür. Bu ikisi fetal dolaﬂ›ma kat›larak memenin glandular proliferasyonunu uyararak geçici yenido¤an jinekomastisine sebep olurlar.

Erkeklerde Östrojen

PATOGENEZ
Jinekomastinin esas nedenleri, androjen üretiminde
azalma, östrojen üretiminde artma veya artm›ﬂ östrojen
prekürsörleridir. Androjen reseptör blokaj› ve androjenlerin seks hormon ba¤lay›c› globuline (SHBG) ba¤lanmas›ndaki art›ﬂ ise di¤er nedenlerdir.
Erkek ve kad›n memesinin glandüler dokusu, hormonal uyar›ya yan›t fark› göstermemektedir. Glandüler proliferasyon ve duktal diferansiyasyon miktar›, hormonal
uyar›n›n süresi ve devaml›l›¤›, hormonal ortam ve meme
dokusunun duyarl›l›¤› gibi bireysel etkenlere ba¤l›d›r.

Yetiﬂkin erkeklerde testislerden dolaﬂ›mdaki testestorunun %95’i, östradiolun %15’i ve östronun %5’ten az›
direkt olarak salg›lan›r. Adrenal bez taraf›ndan salg›lanan
ana androjen androstenadion’dur. Dolaﬂ›mdaki östradiol
ve östronun ço¤unlu¤u testesteron ve andrestenadionun
ekstraglandular de¤iﬂimi ile oluﬂur. Bu dönüﬂüm karaci¤er, deri, ya¤ dokusu, kas dokusu, kemik ve böbrek gibi
aromataz enzimi içeren dokularda meydana gelir. Ayn›
zamanda testesteron ile androstenadion, östradiol ile östron aras›nda 17 hidroksi steroid dehidrogenaz enzimi
arac›l›¤› ile dönüﬂümlerde olur.4,7,8
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SHBG (Seks Hormonu Ba¤lay›c› Globulin)
Dolaﬂ›ma kat›lan androjen ve östrojenlerin çogu
SHBG’e s›k›, albumine gevsek olarak ba¤lan›r. SHBG androjenlere östrojenlere göre daha yüksek afinite gösterir.
Bu da östrojenlerin SHBG den dolaﬂ›ma daha kolay sal›nmas›na neden olur. Zay›f olarak ba¤l› veya ba¤l› olmayan
androjen ve östrojenler hedef hücrelerde hormon etkisinin oluﬂmas›na sebep olur.9,10

Östrojen Androjen Dengesizli¤i
Serbest östrojenlerde art›ﬂ, serbest androjenlerin endojen üretiminde azalma, serbest östrojen/serbest androjen oran›nda art›ﬂ, androjen duyars›zl›¤› veya östrojen
benzeri etki gösteren ilaç al›m› östrojen-androjen dengesizli¤ine yol açabilir. Jinekomastili baz› hastalarda dolaﬂ›mda normal androjen konsantrasyonlar› varken meme
dokular›nda artm›ﬂ östrojen duyarl›l›¤› mevcuttur. Bu
meme dokusunun kendisinde androjenlerin östrojenlere
artm›ﬂ aromatizasyonunu yans›t›yor olabilir. Jinekomastide pubik bölge deri fibroblastlar›nda artm›ﬂ aromataz
aktivitesi saptanm›ﬂt›r.11

J‹NEKOMAST‹ SEBEPLER‹
Fizyolojik Jinekomasti
Genellikle çocuklarda ve ergenlik döneminde görülür.
Ço¤u vakada kendili¤inden çözüme ulaﬂan bir durumdur.12

Yenido¤an Dönemi
Bu dönemdeki jinekomastinin %60-90’›n›n sebebi
anne karn›nda maruz kal›nan yüksek östrojen miktar›d›r.13 Do¤um sonras› jinekomasti 2-3 hafta içinde geriler.

Ergenlik Dönemi
‹kinci pik ergenlik esnas›nda görülür. Görülme s›kl›¤›
%4-69 aras›nda de¤iﬂir.12,14-19 Bu geniﬂ aral›¤›n sebebi
normal subareolar glanduler doku, gözlemci farkl›l›klar›
ve daha önemli olarak de¤erlendirilen ergenlerdeki yaﬂ
da¤›l›m› aras›ndaki farkl›l›klard›r. Jinekomastisi olan ergenlik dönemindeki çocuklar ile normal çocuklar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda; testosteron, östradiol, östron veya gonadotropin düzeylerinin ayn› oldu¤u birçok çal›ﬂmada görülmüﬂtür.15,17,20,21 Bununla beraber baz› çal›ﬂmalarda jinekomasti geliﬂen çocuklarda, ergenli¤in baﬂlang›c›nda
östradiol konsantrasyonunda geçici yükseklik oldu¤uda
gösterilmiﬂtir.15 Bu çocuklardaki östradiol seviyelerindeki
de¤iﬂikli¤in sebebi adrenal androjenlerin östrojene dönüﬂümündeki art›ﬂa ba¤l› olarak 24 saatlik östradiol konsantrasyonunda kesin art›ﬂlar olabilir.18,22 Adrenal androjen
sekresyonu hipotalamik-pituiter-gonadal yolun (gona-

darﬂ) olgunlaﬂmas›ndan önce ve bundan ba¤›ms›z olarak
adrenarﬂ s›ras›nda artar.
Ergenlik döneminde, serum östradiol konsantrasyonlar› testosteron konsantrasyonundan önce eriﬂkin düzeyine ulaﬂ›r. Buna ba¤l› olarak ergenlik jinekomastisinin sebebi olarak östrojen/androjen oran›ndaki geçici dengesizlikde gösterilebilir.18,21,23,24
Ergenlik jinekomastisi genellikle 10-12 yaﬂ aras›nda
baﬂlar, 13-14 yaﬂta pik yapar. Tanner evrelemesi 3 ve üstüdür. Baﬂlang›çtan itibaren 6 ay-2 y›l aras›nda kendili¤inden düzelir, genellikle 18 ay içinde geriler. Baz› durumlarda dirençli ergenlik jinekomastisi olarak eriﬂkin
dönemlerede uzanabilir. 17 yaﬂ sonras› direnç nadirdir.

Eriﬂkinlik Dönemi
Üçüncü pik orta ve ileri yaﬂtaki erkeklerde görülür. En
yüksek görüldü¤ü dönem 50-80 yaﬂlar› aras›d›r. %24-65
oran›nda etkilenme görülür.23,25-29
Eriﬂkin hastalarda ise jinekomastinin sebepleri ﬂunlar olabilir:12
• Dirençli ergenlik jinekomastisi
%25
• ‹laçlar
%10-25
• Herhangibir anormallik tespit
%25
edilemeyen durumlar
• Siroz veya malnütrisyon
%8
• Primer hipogonadizm
%8
• Sekonder hipogonadizm
%2
• Testis tümörleri
%3
• Hipertiroidizm
%1.5
• Kronik böbrek yetmezli¤i
%1

Patolojik Jinekomasti
Neoplazmlar
Testiküler Tümörler
Testiküler tümörlerin %95’ini germ hücreli tümörler
oluﬂturur Bu tümörlerin baﬂlang›c›nda %2.5-6 aras›nda
hastada jinekomasti gözlemlenir.30 Jinekomasti human
koryonik gonadotropinin (hCG) koryokarsinomdan veya
tümördeki trofoblastik hücrelerden salg›lanmas›yla ba¤lant›l›d›r.
hCG’nin yüksek düzeyleri testislerde 17,20-liyaz ve
17-hidroksilaz aktivitelerini düzenleyen sitokrom
p450c17 enziminin, leydig hücre disfonksiyonu yüzünden
inhibe edilememesinden kaynaklan›r.31 hCG ayr›ca androjen prekürsörlerini östron ve östradiole çeviren leydig
hücre aromataz aktivitesini uyar›r. Net sonuç ise östradiol düzeyinde testosteron üretimine göre rölatif bir art›ﬂt›r.
Jinekomasti, tümörün teﬂhisi esnas›nda zay›f bir belirtidir. Baﬂar›l› bir cerrahi tedavi, kemoterapi veya radyasyon tedavisinden sonra da %15 oran›nda görülebilir, fakat sa¤kal›m üzerine etki etmez.32,33Bu tür jinekomasti
kemoterapi veya radyasyona sekonder hipogonadizm se-
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bebi ile oluﬂur ve serumda hiç hCG bulunmaz. Genellikle
bir y›l içerisinde kendili¤inden düzelir.33
Jinekomasti ayr›ca tüm testis tümörlerinin %2 sini
oluﬂturan leydig hücreli tümörlere sahip hastalar›n %2030 unda görülebilir.34 Bu tümörler 6-10 yaﬂlar›nda erken
ergenli¤e girmiﬂ çocuklar ile 26-35 yaﬂlar›nda testiküler
kitle, jinekomasti, impotans ve libido kayb› ﬂikayeti ile gelen eriﬂkin hastalarda görülür. Bu tümörlerin yaklaﬂ›k
%10 u maligndir. Leydig hücreli tümörler, artm›ﬂ miktarda östradiol salg›larlar ve androjen prekürsörlerini östrojene aromatize ederler.35,36 Eriﬂkinlerde artm›ﬂ östradiol
düzeylerinin gonadotropin salg›s›n› inhibe ederek sekonder hipogonadizme yol açmas› sonucu testosteron üretimi azal›r.
Testisin sertoli hücreli tümörlerinde artm›ﬂ aromataz
aktivitesi olur. Böylece androstenedionun, östron ve östradiole çevrilmesi sonucunda jinekomasti ve feminizasyon oluﬂur. Bu tümörler otozomal dominant olan PeutzJegher’s sendromu ve Carney kompleksinin sporadik olarak veya manifestasyonu sonucu olarak ç›kabilir.
Feminizan Adrenakortikal Tümörler
Oldukça nadir görülen, vakalar›n %75’i malign ve ortalama 1.5 y›ll›k sa¤kal›m oranlar› olan tümörlerdir. 52
hastal›k bir seride %98 oran›nda jinekomasti, %58 oran›nda palpabl tümör ve %50 oran›nda testiküler atrofi oldu¤u görülmüﬂtür.37 Dehidroepiandrostenedion sülfat,17-hidroksiprogesteron ve östradiolün serum düzeyleri artm›ﬂken, total ve serbest testosteron düzeyleri azalm›ﬂt›r. Üriner 17-ketosteroid düzeyi genellikle belirgin
derecede artar. Gonadotropin düzeyleri ise genellikle normal veya düﬂüktür. Tümör taraf›ndan östrojenlerin artm›ﬂ sekresyonu ve adrenal androjenlerin periferal aromatizasyon ile östrojene dönmesinin birleﬂimi sonucunda jinekomasti oluﬂur.
Ektopik hCG Salg›lanmas›
Nontrofoblastik neoplazmlar›n %18’inde, immunreaktif hCG serum düzeyinde art›ﬂ gözlenir.38 hCG düzeyi
genellikle ›l›ml› olarak yükselir ve hastalar›n ço¤unda biyolojik olarak aktif olan hCG’nin serbest beta alt grubu,
biyolojik olarak aktif intakt moleküle göre artt›¤› için klini¤e hCG’nin art›ﬂ›na yönelik bulgu yans›maz. Bununla
beraber birkaç istisnai durum vard›r:
•
•

hCG salg›layan hepatoblastomalar nedeni ile çocuklarda erken ergenlik olabilir.38
Eriﬂkinlerde akci¤erin büyük hücreli karsinomu,
mide kanseri, renal hücreli karsinom ve bazen hepatomalarda jinekomasti ve serum hCG düzeylerinde belirgin yükseklikler görülebilir.

Jinekomastinin patogenezi testisin hCG salg›layan
germ hücreli neoplazm› ile benzerdir.
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Erkek Hipogonadizmi
Primer Hipogonadizm
Klenifelter sendromu gibi konjenital bir anomaliye
ba¤l› olabilece¤i gibi, testosteronun biyosentetik yolunda
oluﬂan enzimatik bir defekte veya testiküler travmaya, enfeksiyona, infiltratif bozukluklara, vasküler yetmezli¤e ve
yaﬂl›l›¤a ba¤l› oluﬂabilir. Testosteron oluﬂumundaki azalma nedeniyle serum testosteron konsantrasyonunda azalma ve bunu telafi etmek için LH salg›s›nda art›ﬂ olur. LH
düzeyindeki art›ﬂ, 17-20- liyaz ve 17 hidroksilaz aktivitelerinde inhibisyonla birlikte leydig hücrelerinde uyar›lmaya
ve testosteronun östradiole aromatizasyonunda art›ﬂa sebep olur. Net sonuç ise testosteron sekresyonuna göre östradiolün daha fazla artmas›d›r.30
Sekonder Hipogonadizm
Hipotalamik veya pituiter anormallikler sonucu oluﬂur ve jinekomasti ile ba¤lant›l› olabilir. Bu hastalarda testislerden düﬂük testosteron oluﬂum oran› ve düﬂük östradiol oluﬂumuna yol açan LH yetersizli¤i vard›r. Bununla
beraber adrenal korteks ekstraglandüler dokuda aromatize edilecek östrojen prekürsörlerini üretmeye devam eder
ve sonuçta östrojen/androjen dengesizli¤i oluﬂur.
Hiperprolaktinemili erkeklerde, prolaktinin gonadotropinlerin salg›lanmas›n› azalt›c› etkisi sebebi ile sekonder
hipogonadizme yol açarak jinekomasti geliﬂebilir. Prolaktin meme dokusunda süt üretimini uyar›r fakat tek baﬂ›na
jinekomastiye yol açmaz.

Aﬂ›r› Aromataz Sendromu
Ailesel ergenlik öncesi jinekomasti, aromataz aktivitesinin artmas› sonucu aﬂ›r› östrojen salg›lanmas›na neden
olan nadir bir durumdur. Bu bozukluk p450 aromataz geninin (CYP19) heterozigot bozukluklar›na veya polimorfizmine ba¤l›d›r. Otozomal dominant olarak kal›t›l›r.39-43
Jinekomastinin di¤er sebeplerine ba¤l› tedavilerinde
s›n›rl› baﬂar›s› olan aromataz inhibitörleri bu bozuklukta
kullan›labilir.43

Androjen Duyars›zl›k Sendromlar›
Androjenin hedef dokular›ndaki intraselüler androjen
reseptörlerinin defektine veya yoklu¤una ba¤l› olarak oluﬂan bir grup bozukluktur.44

Gerçek Hermafroditizm
Gerçek hermafroditler hem testiküler hemde ovaryan
doku bar›nd›r›rlar. Jinekomasti ovaryan dokudan salg›lanan aﬂ›r› östrojen sekresyonuna ba¤l›d›r.45 Buna ek olarak
artm›ﬂ östrojen üretimi, intratestiküler p450c17 aktivitesi
kadar LH sekresyonunu da bask›lar ve böylece testosteron
üretimini azalt›r.
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Siroz

Bitkisel Ürünler

Sirotik hastalarda jinekomasti %67 oran›nda görülmekle birlikte ayn› popülasyondaki kontrol hastalar›ndan
belirgin derecede farkl› de¤ildir.46,47 Androstenedionun
adrenal bezlerden artm›ﬂ üretimi, androstenedionun östrona artm›ﬂ aromatizasyonu, sirozlu hastalarda jinekomasti geliﬂmesini aç›klayabilir.48 Buna ek olarak pek çok
hasta yüksek dozda spironolakton kullanmaktad›r.

Çay a¤ac› ya¤› ve lavanta ya¤› gibi bitki türevli ya¤lar
cilt koruyucu ürünlerde (losyon, sabun ve ﬂampuan) bulunur ve jinekomasti ile ba¤lant›l›d›r. Jinekomasti geliﬂen
ergenlik öncesi üç çocukta bu ya¤lar› içeren cilt koruma
ürünlerinin defalarca kullan›ld›¤› gösterilmiﬂtir.58 Yap›lan
in vitro çal›ﬂmalarda bu ya¤lar›n zay›f östrojenik ve antiandrojenik özellikleri oldu¤u ve kullan›m›n›n kesilmesi
ile jinekomastinin düzeldi¤i görülmüﬂtür. Toplumdaki bu
komplikasyonun oran› tam olarak bilinmese de bu ürünlere düzenli olarak maruz kalmaktan kaç›n›lmas› gerekti¤ini önerebiliriz.

Açl›k
II. dünya savaﬂ› sonras›nda serbest kalan esir Amerikan askerleri üzerinde pek çok çal›ﬂma yap›lm›ﬂt›r. Bunlar›n %10’nunda açl›k s›ras›nda jinekomasti geliﬂirken, serbest kal›p beslenmeye baﬂlad›ktan 2-3 ay sonra %5-50
aras›nda memede hassasiyet, a¤r› ve büyüme oldu¤u görülmüﬂtür.49 Beslenmeye baﬂlamadan önce %80 impotans, %85 azalm›ﬂ libido, %73 testiküler atrofi oldu¤u
gözlemlenmiﬂtir.50
Açl›k s›ras›nda gonadotropin ve testosteron düzeyleri
azal›rken, adrenal prekürsörlerden normal östrojen üretiminin devam etmesine ba¤l› olarak jinekomasti geliﬂimi
görülür. Beslenme s›ras›nda gonadotropin art›ﬂ›, testosteron sekresyonunda ve östradiol üretiminde art›ﬂa sebep
olarak normal ergenli¤i taklit eder.50 Böylece tekrar beslenmeye ba¤l› jinekomasti geliﬂen hastalar›n “ikinci ergenlik” e girdikleri söylenebilir.

Kronik Böbrek Yetmezli¤i
Jinekomasti hemodiyaliz tedavisi olan hastalar›n %50
sinde görülür.51 Jinekomastinin primer sebebi leydig hücreleri disfonksiyonudur. Serum testosteron düzeyleri düﬂüktür, gonadotropinler artm›ﬂt›r, ayr›ca LH ›n metabolik
temizlenmesi azalm›ﬂt›r.52 Jinekomasti, renal transplantasyondan sonra, gonadal fonksiyonlar›n geliﬂimi ile
ve/veya siklosporin gibi transplantasyon sonras› ilaç kullan›m› ile de oluﬂabilir.

Hipertiroidizm
Graves hastal›¤›na ba¤l› hipertiroidizmli erkeklerde jinekomasti %25-40 oran›nda bildirilmekle birlikte sadece
bir çal›ﬂmada esas görülme s›kl›¤›n›n %10’dan az oldu¤u
söylenmiﬂtir.53-56 Leydig hücrelerinde testosterona göre
artm›ﬂ östradiol üretimi ile birlikte serum LH düzeyleri
genellikle yüksektir. Ayr›ca ekstraglandüler dokularda testosteronun östradiole ve androstenedionun östrona artm›ﬂ aromatizasyonu da olur.57 Bu durum artm›ﬂ SHBG
konsantrasyonuna yol açar. Serbest testosteron düzeyinin
yükselmesine ra¤men normal veya düﬂük olarak görülür.
Böylece azalm›ﬂ serbest androjen düzeyi ve östrojenlerin
aﬂ›r› üretiminin birleﬂimi ile jinekomasti oluﬂur.

HAART
Yüksek derecede aktif retroviral tedavi (HAART) alan
HIV li erkek hastalarda memenin büyümesi, genellikle lipodistrofiye ba¤l› lipomasti veya psödojinekomastiye
ba¤l› olur.59

‹laçlar
Jinekomasti ile ba¤lant›l› pek çok ilaç vard›r (Tablo 91). Östrojen ve antiandrojenler gibi ilaçlar›n patofizyolojik mekanizmalar› tam olarak ayd›nlat›lm›ﬂt›r. Bununla
beraber spironolakton gibi di¤er ilaçlarda mekanizma daha kar›ﬂ›kt›r. Spironolakton testosteronun, östradiole aromatizasyonunu artt›r›r, testislerdeki testosteron üretim
oran›n› azalt›r, SHBG den testosteronu ç›kart›r ve böylece
onun metabolik temizlenme oran›n› artt›r›r. Spironolakton ayr›ca androjen reseptörlerine ba¤lanan antiandrojen
gibi davranarak testosteron ve dehidrotestosteronun yerine geçer veya ba¤lanmas›n› engeller.60,61
Kalp yetmezli¤i için düﬂük doz spironolaktonun (2550 mgr/gün) kullan›ld›¤› plasebo-kontrollü bir çal›ﬂmada,
endokrin yan etkiler (jinekomasti, meme a¤r›s›, impotans
ve azalm›ﬂ libido) plasebo grubunda %3 oran›ndayken,
çal›ﬂma grubunda %10 oran›nda saptanm›ﬂt›r.62
Jinekomasti; karaci¤er yetmezli¤i veya aldosteron fazlal›¤› nedeni ile yüksek doz spironolakton (≥100 mg/gün)
alan her erkekte görülür.63
Bunun tersine, yeni bir selektif aldosteron antagonisti
olan epleronone ile kalp yetmezli¤i olan 6500 hastada yap›lan bir araﬂt›rmada; jinekomasti, impotans veya meme
a¤r›s›n›n kontrol grubu ile eﬂit oldu¤u görülmüﬂtür.64
Tabloda listelenen ilaçlar ile jinekomasti aras›nda kesin bir iliﬂki saptanamam›ﬂt›r. Varsay›lan iliﬂki epidemiyolojik çal›ﬂmalara veya az say›da hasta üzerinden yap›lan
çal›ﬂmalara dayanmaktad›r.61
Ayn› s›n›ftaki ilaçlar ayn› derecede jinekomastiye sebep olmaz. Kalsiyum kanal blokerleri içerisinde jinekomastiye nifedipin en fazla sebep olurken, diltiazem en az
sebep olur.61,65
H2 reseptör blokerleri ve proton pompa inhibitörleri
içinse; jinekomasti görülme s›kl›¤› simetidin ve ranitidinde en yüksek iken omeprazolde en düﬂüktür.66
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Tablo 9-1: Jinekomasti ile Ba¤lant›l› ‹laçlar
Antiandrojenler/Androjen Sentez ‹nhibitörleri
• Siproteron asetat
• Flutamid, bikalutamid, nilutamid
• Finasterid, dutasterid
• Spironolakton
• Ketokanazol
• Lavanta ya¤›
• Çay a¤ac› ya¤›
Antibiyotikler
• Etiyonamid
• ‹zoniyazid
• Ketokanazol
• Metronidazol
Antiülser ‹laçlar›
• Simetidin
• Ranitidin
• Omeprazol
Kemoterapötik ‹laçlar
• Alkali edici ajanlar
• Metotreksat
• Vinka alkoloidleri
• Kombine kemoterapi
• ‹matinib
Kötüye Kullan›lan ‹laçlar
• Alkol
• Amfetaminler
• Eroin
• Marijuana
• Metadon
Hormonlar
• Androjenler
• Anabolik steroidler
• Koryonik gonadotropin
• Östrojenler
• Büyüme hormonu
Psikoaktif ‹laçlar
• Diazepam
• Haloperidol
• Fenotiazin
• Trisiklik antidepressanlar
Di¤erleri
• Auranofin
• Dietilproprion
• Domperidon
• Etretinat
• HAART tedavisi
• Metoklopramid
• Fenitoin
• Penisilamin
• Sulindak
• Teofilin
Kardiyovasküler ‹laçlar
• ACE inhibitörleri: kaptopril, enalapril
• Amiodarone
• Kalsiyum kanal blokerleri: diltiazem, nifedipin
• Digitoxin
• Metildopa
• Reserpin
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Jinekomasti, prostat kanseri sebebi ile östrojen veya
antiandrojen tedavi alan hastalar›n %50’sinde görülür.

‹diyopatik
Eriﬂkinlerde jinekomasti genellikle multifaktöryel sebeplere ba¤l›d›r. Yaﬂ ilerledikçe vücuttaki ya¤ oran› giderek artar. Ya¤ dokusu testosteronun, östradiole; androstenedionun östrona ekstraglandüler aromatizasyonunun
yap›ld›¤› aktif bir yerdir. Buna ek olarak testislerin yaﬂlanmas›yla testosteron üretimindeki azalma ile SHBG düzeyindeki art›ﬂ, serbest testosteron düzeylerinde düﬂüﬂe ve
LH düzeyinde art›ﬂa sebep olur.67,68 Bu iki faktör “idiyopatik” jinekomastiye sahip olan pek çok hastay› aç›klar.
Yaﬂl› erkekler, gençlere göre jinekomastiye yol açabilecek
pek çok ilaç kullan›rlar.

H‹STOLOJ‹
Histolojik çal›ﬂmalar etyolojiden ba¤›ms›z olarak
glanduler proliferasyonun hormonal uyar›n›n süresi ve
devaml›l›¤›na ba¤l› oldu¤unu göstermiﬂtir. Histolojik tablo zamanla de¤iﬂiklik göstermektedir.
Baﬂlang›çta belirgin duktal epitelyal hiperplazi, proliferasyon ve duktuslarda uzama, stromal ve periduktal ba¤
dokuda art›ﬂ ve periduktal inflamatuvar hücrelerde proliferasyon vard›r. Ayr›ca yayg›n periduktal ödem ve stromal
fibroblastik proliferasyon görülür. Bu durum jinekomastinin erken veya florid evresidir. Genellikle baﬂlang›çtan
sonraki ilk 6 ayda görülür, a¤r› ve hassasiyet ile iliﬂkilidir.25,69-71
12 veya daha fazla ay sonra meme dokusu geç evreye
girer. Bu evrede duktuslar›n say›s›nda hafif art›ﬂ, duktuslarda belirgin dilatasyon var iken epitelyal hücre proliferasyonu çok azd›r veya yoktur. Ayn› zamanda stroma
miktar›nda art›ﬂ stromal fibrozis görülür. ‹nflamatuvar
reaksiyon ortadan kalkm›ﬂt›r. Bu evrede a¤r› ve hassasiyet
nadirdir.
Geç fibrotik evrede herhangi bir medikal tedavinin
belirgin gerileme sa¤lamas› beklenmez. Bu nedenle medikal tedavi erken evrede denenmelidir.

Jinekomastinin S›n›flamas›
S›n›f I: Çap ve protrüzyon art›ﬂ› areolaya s›n›rl› kalm›ﬂt›r.
S›n›f II: Tüm meme yap›lar›n›n hipertrofisi, meme ucuareola kompleksi inframamarian katlant›dan yukar›dad›r.
S›n›f III: Tüm meme yap›lar›n›n hipertrofisi, meme ucuareola kompleksi inframamarian katlant› hizas›nda ,
erkek tüberöz memesi de dahildir.
S›n›f IV: Tüm meme yap›lar›n›n hipertrofisi, meme ucuareola kompleksi inframamarian katlant›dan 1cm den
daha fazla aﬂa¤›dad›r.72
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J‹NEKOMAST‹ TEDAV‹S‹

‹laçlardan Uzak Durmak

Genel Prensipler

Jinekomastiden korunma ve tedavi etmek için en basit yol buna sebep olabilecek ilaçlardan uzak durmakt›r.
Bu ilaçlara ba¤lant›l› riskler de¤iﬂkendir. Jinekomasti 25
mgr/gün spironolakton alan hastalar›n %10 nunda oluﬂurken,62 ileri evre prostat kanseri için antiandrojen tedavi alan hastalar›n %50’sinden fazlas›nda oluﬂur.

Jinekomastinin tedavisi, etyolojisine, devam süresine,
ﬂiddetine ve memede hassasiyet olup olmamas›na göre
de¤iﬂir. Birçok vakada jinekomasti herhangibir tedavi uygulamaks›z›n geriler.

Spontan Regresyon
Eriﬂkinlerde ve gençlerde 6 aydan k›sa süre önce ani
olarak ortaya ç›kan jinekomasti genellikle kendili¤inden
geriler.73 Birçok hastada yaln›zca takip etmek uygun bir
yaklaﬂ›md›r.

Ergenlik Jinekomastisi
Genellikle 10-12 yaﬂlar› aras›nda geliﬂen, 13-14 yaﬂlar›nda %65 oran› ile en s›k görülme s›kl›¤›na ulaﬂan ve
%85-90 oran›nda 6 ay-2 y›l aras›nda kendili¤inden gerileyen benign fizyolojik bir durumdur.

Eriﬂkinler
Eriﬂkinlerde jinekomastinin kendili¤inden gerilemesi
s›k görülür. Bir yay›nda çeﬂitli sebeplerden jinekomasti
geliﬂen hastalar›n %85’inin kendili¤inden geriledi¤i bildirilmiﬂtir.73
A¤r› genellikle ﬂiddetli de¤ildir. K›yafetle temas sonucunda çeﬂitli derecelerde memenin duyarl›l›¤› ve memebaﬂ›n›n hassasiyetine s›k rastlan›r. E¤er bu durum ﬂiddetli ise erken dönemde medikal tedaviye baﬂlanabilir.
‹laca veya altta yatan tedavi edilebilir bir bozuklu¤a
(hipogonadizm, hipertiroidizm) ba¤l› olarak oluﬂan jinekomastide ilaç tedavisi kesilerek ve/veya altta yatan hastal›k tedavi edilerek meme muayenesi ile birlikte kontrol
uygun tedavi yaklaﬂ›m›d›r (Tablo 9-2).

Jinekomastinin Devam Süresi
‹lk yaklaﬂ›m› etkileyecek en önemli faktördür. Histolojik çal›ﬂmalar, memedeki glandüler de¤iﬂikliklerin etyolojiden ba¤›ms›z olarak birbirinin ayn› oldu¤unu ve glandüler proliferasyonun geniﬂli¤inin uyaran›n ﬂiddetine ve
süresine ba¤l› oldu¤unu göstermiﬂtir. Erken evrede, (ilk 6
ay) zaman içinde histolojik görünüm duktal hiperplazi ve
periduktal inflamasyona do¤ru de¤iﬂir. Bu zaman içerisinde jinekomasti en fazla semptomatik ve en tedavi edilebilir durumdad›r. 12. aydan sonra inflamatuvar reaksiyonun kayboldu¤u ve geç fibrozisin oluﬂtu¤u görülür.
Geç fibrotik dönemde medikal tedavi çok etki göstermez. Onun için e¤er uygulanacaksa erken evrede uygulanmal›d›r.

Ayn› s›n›f ilaçlarda jinekomasti görülme oran› de¤iﬂir.
• Kalsiyum kanal blokerlerinden verapamil ve nifedipinde en yüksek s›kl›kta görülürken diltiazemde
en az s›kl›kta görülür.74
• H2 reseptör blokerlerinden simetidinde en s›k görülürken ranitidinde en az görülür.
• Proton pompa inhibitörlerinden omeprazolde
lansoprole göre daha s›k görülür.75

Tedavi
‹zlem
Jinekomasti genellikle kendili¤inden geriledi¤i için
birçok ergen ve eriﬂkin dönemdeki hasta için uygulanan
tedaviler kesildikten ve/veya altta yatan hastal›klar tedavi
edildikten sonra tek baﬂ›na izlem ilk seçenektir. Bununla
beraber ciddi meme büyümesi sonucu ﬂiddetli a¤r›s›, hassasiyeti ve/veya rahats›zl›¤› olan hastalarda medikal tedavi
uygulanmal›d›r.
Dirençli jinekomastilere de müdahale etmek gerekir.
‹laç tedavisi ve memenin glandüler dokusunun cerrahi
olarak ç›kar›lmas› tedavi seçenekleridir.76,77 Medikal tedavi jinekomastinin aktif faz›nda erken evrede etkilidir, fibrotik dönemlerde etki etmez. Fibrotik döneme ulaﬂ›ld›¤›nda cerrahi tedavi uygulan›r.

‹laç Tedavisi
Androjenler, selektif östrojen reseptör modülatörleri
(SERM) ve araomataz inhibitörleri olarak üç tip ilaç tedavisi denenebilir fakat bunlar›n her biri için klinik çal›ﬂma
verileri s›n›rl›d›r. Bu ilaçlar›n hiçbiri jinekomastiyi tam
olarak geriletmez fakat k›smi gerileme yapar ve hassasiyeti giderir.

Androjenler
Hipogonadal erkeklerde testosteron uygulamas› jinekomastiyi düzeltir.76,78,79 Fakat ögonadal erkeklerde kullan›m› testosteronun östrodiole aromatizasyonu sebebi ile
jinekomastinin a¤›rlaﬂmas›na yol açaca¤› için kullan›lmaz.
Çeﬂitli kontrollü olmayan çal›ﬂmalarda aromatize edilemeyen androjen olan dehidrotestosteron (DHT) un, jinekomastinin tedavisinde etkili oldu¤u bildirilmiﬂtir ve baz›
ülkelerde uygulanmaktad›r.80,81

PA Akci¤er filmi
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hCG sekrete eden
nontrofoblastik tm
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N, Normal; hCG, Human koryonik gonadotropin; LH, Luteizan hormon; T, Testosteron; E2, Östradiol; T4, Tiroksin; TSH, Tiroid stimüle edici hormon (Braunstein,GD. N Engl J Med 1993;328:490).
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Tablo 9-2: Jinekomastinin De¤erlendirilmesi
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Selektif Östrojen Reseptör Düzenleyicileri
Klinik çal›ﬂma verilerinin yetersiz olmas›na ra¤men
tamoksifen ve raloksifen gibi selektif östrojen reseptör düzenleyicilerinin (SERM) jinekomastide adolesan ve eriﬂkinlerde meme volümünü azaltt›¤› görülmüﬂtür. Bununla beraber tam bir meme küçülmesi mümkün olmam›ﬂt›r.
Ergenlik Jinekomastisi
SERM tedavisi hassasiyetle giden ciddi jinekomastisi
olan ergenlik dönemindeki çocuklarda kullan›l›r. Tamoksifen 10-20 mgr/ gün, raloksifen 60 mgr/gün olarak kullan›l›r.
Eriﬂkinlerde Jinekomasti
Tamoksifen (günde 2 kez 10 mgr) veya plasebo uygulanan 16 hastal›k 2 randomize çal›ﬂman›n sonucunda memenin hassasiyetinde ve büyüklü¤ünde tamoksifen grubunda bir azalma oldu¤u fakat tam bir gerileme olmad›¤›
saptanm›ﬂt›r.82,83 Bu çal›ﬂmalarda epigastrik s›k›nt› hissi
ve bulant› gibi birkaç yan etki bildirilmesine ra¤men yan
etkilerin minimal oldu¤u görülmüﬂtür.
Özet olarak SERM’lerin meme dokusunda tam bir gerilemeye yol açamamakla birlikte jinekomastili hastalarda
etkili oldu¤u söylenebilir. SERM’ler içinde ise en çok çal›ﬂma yap›lan ve daha iyi tolere edilebilen tamoksifen genellikle kullan›l›r.

Aromataz ‹nhibitörleri
Teorik olarak aromataz inhibitörlerinin östrojen biyosentezini bloke ederek östrojen-androjen oran›n› azaltmas› sonucu jinekomastide etkili olaca¤› düﬂünülür.84
Bununla beraber klinik çal›ﬂmalarda bu ilaçlar›n ergenlikte ve prostat kanserli erkeklerde olan jinekomastide
önemli bir klinik fayda sa¤lamad›¤› gösterilmiﬂtir. Bunun
sebebi bilinmemektedir.
Aromataz inhibitörleri ile ilgili en iyi veri ergenlik jinekomastisi olan 80 çocuk üzerinde yap›lan çift kör, plasebo kontrollü bir çal›ﬂmad›r (anastrazol 1 mgr/gün- 6ay
kullan›lm›ﬂ).85 Bu çal›ﬂman›n sonucunda, anastrazol ve
plasebo grubunda, meme hacmindeki azalma ve hassasiyette rahatlama ayn› olarak bulunmuﬂtur.
Bu verilere dayan›larak ergenlik jinekomastisinde aromataz inhibitörlerinin kullan›lmas› önerilmez.

Cerrahi
Cerrahi tedavi spontan olarak veya ilaç tedavisi ile gerilemeyen, önemli derecede rahats›zl›k veren, fizyolojik
s›k›nt› yaratan, 12 aydan uzun süren jinekomastili hastalarda önerilir.77,86 Bununla beraber, ergenlik dönemindeki hastalarda meme dokusunda tekrar bir büyümeye
yol açabilece¤i için eriﬂkin testis büyüklü¤üne ulaﬂana ve
ergenlik dönemi tamamlanana dek cerrahi pek önerilmez.

Cerrahi tedavinin amaçlar› ﬂunlard›r:
1. Toraks›n düzleﬂtirilmesi
2. ‹nframamarian katlant›n›n ortadan kald›r›lmas›
3. Meme ucu-areola kompleksinin do¤ru pozisyona
ve boyuta getirilmesi
4. Deri fazlas›n›n giderilmesi
5. Her iki hemitoraks›n ve areolan›n simetrisinin
sa¤lanmas›
6. Skarlar›n gizlenmesi
Cilt eksizyonu, belirgin jinekomastide veya kilo kayb›
sonucu ortaya ç›kan meme dokusu sarkmas›nda uygulan›r.86,87,88 Fazla cilt dokusu transvers elips olarak ya¤ ve
glandüler doku ile birlikte ç›kar›l›r. Meme ucu-areola
kompleksi tam kat greft olarak al›n›r ve uygun anatomik
pozisyona yerleﬂtirilir. Alternatif olarak meme ucu-areola
kompleksi etraf›ndaki cilt ve kan kayna¤› ile kal›r ve fazla
dokular ç›kar›ld›ktan sonra uygun anatomik pozisyona
yerleﬂtirilir.87
Bunun d›ﬂ›nda eksizyon, liposuction, deri küçültülmesi ameliyatlar› hastal›¤›n evresine göre uygulanabilinir.77,86,89
Cerrahi tedavinin potansiyel komplikasyonlar›, ciltte
oluﬂabilecek beslenme bozukluklar›, kontür düzensizlikleri, hematom-seroma oluﬂumu, meme ucu-areola bölgesinde hissizlik olabilir.77,87-91 Bununla beraber deneyimli
bir cerrahi ekip taraf›ndan yap›lan olgularda bu oran oldukça düﬂer.87

Prostat Kanseri
Eriﬂkin jinekomastisinin en s›k sebeblerinden biri
prostat kanseri tan›s› ile androjenden yoksun b›rak›lma
tedavisinin uygulanmas›d›r.
Gonadotropin releasing hormon (GnRH) agonistleri
ile kombine antiandrojen tedavi uygulanan hastalarda
yaklaﬂ›k %15 oran›nda jinekomastiye rastlan›r. Antiandrojen tedavi tek baﬂ›na uyguland›¤›nda daha yüksek dozlarda verildi¤inden bu oran %75’lere ç›kar.92
‹laç tedavisi ve radyoterapi jinekomasti oluﬂtuktan
sonra s›n›rl› fayda sa¤lar, bu nedenle tedavinin temel
amac› jinekomasti oluﬂmas›n› engellemek olmal›d›r. Koruma için farmakolojik tedavi (antiandrojenler veya aromataz inhibitörleri) veya radyoterapi kullanma stratejileri uygulanmaktad›r.92-94 Veriler tamoksifen kullan›m›n›n,
RT’nin daha kolay uygulanmas›na neden oldu¤unu ve tamoksifenin androjenik etkisini de¤iﬂtirme riskinin olmas›na ra¤men RT’ye göre daha üstün oldu¤unu göstermektedir.

Tamoksifen
Tamoksifenin antiandrojen ba¤lant›l› jinekomastiden
korunmada etkili oldu¤unu üç klinik çal›ﬂma göstermiﬂtir.94-96 Tamoksifen antiandrojen tedavi s›ras›nda kullan›lmal›d›r. ‹laç kesildikten sonra etkisi devam etmez.97

Bölüm 9: Jinekomasti

Anastrazol
Anastrazol antiandrojen ba¤lant›l› jinekomastiyi azalt›r fakat etkisi tamoksifenden daha azd›r.96
•

Radyoterapi
Proflaktik radyoterapi antiandrojen ba¤lant›l› jinekomastiyi tüm erkeklerde de¤il baz›lar›nda azalt›r.93

•

Tamoksifen ve RT
Radikal prostatektomiden sonra tek baﬂ›na proflaktik
radyoterapiye göre tamoksifenle birlikte yap›lan konkomitant tedavinin yüksek doz antiandrojen tedavi alan hastalarda daha etkili oldu¤u görülmüﬂtür.94,95

•

ÖZET
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Jinekomasti histolojik olarak memenin glanduler
dokusunun benign proliferasyonu ve klinik olarak
meme baﬂ›ndan kaynaklanan sert veya lastik k›vam›nda konsantrik bir kitlenin varl›¤› olarak tan›mlan›r. Glanduler proliferasyon olmadan ya¤
depolanmas› olarak tan›mlanan psödojinekomasti
s›kl›kla obez erkeklerde görülür.
Jinekomasti yenido¤anlarda ve ergenlik döneminde yayg›nd›r. Yenido¤anlardaki jinekomastinin
%60-90’›n›n sebebi anne karn›nda maruz kal›nan
yüksek östrojen miktar›d›r. ‹kinci pik ergenlik döneminde görülür. Ergenlik dönemindeki erkeklerin yaklas›k %65’ini etkiler, vakalar›n hemen tümünde spontan regresyon görülür.
Jinekomastinin temel mekanizmalar› androjen
üretiminde azalma östrojen üretiminde artma veya artm›ﬂ östrojen prekürsorlerinin östrojene periferal dönüﬂümünün artmas›d›r. Androjen reseptör blokaj› ile karﬂ›lanmam›ﬂ östrojen aktivitesinin
artmas› da di¤er bir mekanizmad›r.
Jinekomasti ile iliﬂkili de¤iﬂkenliklere östrojenin
uyar›c› etkisi ile androjenin inhibe edici etkisi aras›ndaki dengesizli¤in sebep oldu¤u düﬂünülmektedir.
Jinekomastinin, meme ya¤ dokusundaki art›ﬂa
ba¤l› olarak oluﬂan psödojinekomastiden ay›rd
edilmesi gerekir.
Buna ek olarak jinekomastinin di¤er meme kitlelerinden, özellikle meme kanserinden ay›rd edilmesi gerekir.
E¤er bu ay›r›m fizik muayene ile yap›lam›yorsa
mamografi çekilebilir.
Dikkatli bir öykü al›m›, fizik muayene ve birkaç
tan›sal test ile hastalar›n ço¤unda jinekomasti sebebi anlaﬂ›labilir.
E¤er hasta gençse ve normal fiziksel ve genital muayene bulgular› varsa, bu yüksek oranda ergenlik

•

•

•

•
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jinekomastisidir. 6 ayl›k aralarla yap›lacak fizik
muayeneler ile bu durumun kal›c› olup olmad›¤›
anlaﬂ›l›r.
Hastaya jinekomastiye sebep olabilecek herhangibir ilaç kullan›p kullanmad›¤› sorulmal›d›r.
Karaci¤er, böbrek ve hipertiroidizm (kilo kayb›,
taﬂikardi, guatr, tremor, egzoftalmus) hastal›¤›
semptomlar› sorgulanmal›d›r. Ayr›ca hipogonadizm bulgular› (impotans, azalm›ﬂ libido, testis
büyüklü¤ünde de¤iﬂiklik) de sorgulanmal›d›r.
Abdominal kitle, adrenokortikal karsinomu; testiküler kitle veya testisin büyüklü¤ünde veya k›vam›ndaki de¤iﬂiklikler ise neoplazm› düﬂündürebilir.
E¤er jinekomasti yak›n zamanda ortaya ç›km›ﬂsa
veya a¤r›l› ve hassas ise, klinik de¤erlendirmede
sebep net olarak aç›klanm›yorsa, hCG, LH, testosteron ve östradiolün serum düzeyleri ölçülmelidir.
Yaﬂl› hastalarda hipogonadizm s›k olarak bulundu¤u için sabah testosteron düzeyi ölçülmelidir.
E¤er düﬂükse serbest testosteron ve LH düzeyine
bak›lmal›d›r.
Fizik muayene esnas›nda ortaya ç›kan asemptomatik jinekomastide Tablo 9-2’deki patolojik durumlar araﬂt›r›lmal›d›r.
Histolojik çal›ﬂmalar, etyolojiden ba¤›ms›z olarak
glanduler proliferasyonun hormon uyar›s›n›n süresi ve devaml›l›¤›na ba¤l› oldu¤unu göstermiﬂtir.
Histolojik tablo zamanla degiﬂiklik göstermektedir. Baﬂlang›çta proliferasyon ve inflamasyon ön
plandayken sonras›nda fibrozis geliﬂir. Geç fibrotik evrede herhangi bir medikal tedavinin belirgin
regresyon sa¤lamas› beklenmez.
Jinekomastinin tedavisi, etyolojisi, süresi, ﬂiddeti
ve memede hassasiyetin olup olmamas› gibi birçok faktöre ba¤l›d›r. Jinekomasti 12 aydan uzun
sürerse, meme dokusu fibrotik hale gelerek medikal tedavinin etki edemeyece¤i bir hal al›r.

Ergenlik Dönemi
•

•

•

Jinekomasti, ergenlik dönemindeki pek çok hastada spontan gerileyece¤i için 3-6 ay aras› takip önerilir.
Glandüler dokudan kaynaklanan ciddi meme büyümesi olan ve buna ba¤l› ciddi a¤r› ve hassasiyeti
olan hastalarda üç ayl›k SERM tedavisi önerilir.
Raloksifen ile yeterli deneyim olmad›¤› için tamoksifen (10 mgr/günde iki kez) kullan›l›r.
Etkili olmad›¤› gösterildi¤i için aromataz inhibitörleri kullan›lmaz.
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Eriﬂkinler
•

•

•
•

Jinekomastisi olan eriﬂkinlerde ilaca ba¤l› olanlarda ilaç kesilerek ya da altta yatan hipogonadizm,
hipertiroidizm gibi hastal›klar tedavi edilerek hasta takibe al›n›r.
Sebebi bulunamayan, üç aydan fazla süren, semptomatik jinekomastilerde hassasiyetin giderilmesi
için SERM kullan›labilir. Raloksifen ile yeterli deneyim olmad›¤› için tamoksifen (10 mgr/günde iki
kez) kullan›l›r.
Etkili olmad›¤› gösterildi¤i için aromataz inhibitörleri kullan›lmaz.
Dirençli jinekomastili hastalarda (<1-2 y›l) meme
dokusu fibrotik oldu¤u ve ilaca yan›t vermeyece¤i
için cerrahi tedavi önerilir.

Prostat Kanserli Hastalar
•

•

‹leri evre prostat kanseri sebebi ile yüksek doz antiandrojen tedavi alacak hastalarda jinekomastiden korunmak için tamoksifen önerilebilir.
Korunma için etkisi olmad›¤› gösterildi¤inden
aromataz inhibitörleri önerilmez.
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Meme Lipomu
Dr. Ali ‹brahim Sevinç

Lipomlar olgun ya¤ hücresinden oluﬂan, yavaﬂ büyüyen, kanser olmayan kitlelerdir. Oluﬂum sebebi bilinmemektedir. Fizik muayenede iyi s›n›rl›, düzgün, süngersi
yap›da, hareketli olarak hissedilen, hassas olmayan yumuﬂak veya lobüler kitleler olarak karﬂ›m›za ç›kar. Belirgin
bir görülme yaﬂ› yoktur, fakat orta yaﬂl› kad›nlarda daha
s›k gözlemlenmiﬂtir. Literatürde de meme lipomunun görülme s›kl›¤› konusunda net bir bilgi yoktur.1,2
Memedeki lipomlar çeﬂitli büyüklüklerde olabilirler
ve hiçbir rahats›zl›¤a yol açmazlar. Kilo kayb› ile birlikte
büyüklükleri azalmaz.
“Ailesel multipl lipoma” olarak bilinen hastal›kta ya¤
hücreleri ya¤ kitlelerine do¤ru büyür ve geliﬂir. Genetik
olarak geliﬂen bir durumdur ve ço¤unlukla a¤r›s›zd›r. Memenin d›ﬂ›nda kollarda, koltukalt›nda, ayaklarda, kaba etlerde, baﬂta, boyunda ve gövdede geliﬂebilir. Bazen bu kitleler oldukça büyük boyutlara ulaﬂabilir. Bu durum s›k›nt›ya yol açsa da zararl› de¤ildir.3
Kanseröz olan tipleri liposarkom olarak bilinir. Bunlar yumuﬂak doku sarkomudurlar ve lipomlardan geliﬂmezler.4
Memenin lipomu iyi huylu bir durum oldu¤u için literatürde ve temel kaynak kitaplarda az yer verilen durumdur. S›radan bir durum olmas›na ra¤men tam bir tan› konulamamas› nedeni ile tedavi stratejilerinde s›k›nt›ya
yol açar.5,6
Bu belirsizlik, tan›sal iﬂlemin herhangibir aﬂamas›nda
ortaya ç›kabilir. Klinik olarak lipomu belirgin olarak saptanan bir ya¤ lobülünden veya baﬂka bir benign veya malign kitleden ay›rmak zordur. ‹nce i¤ne aspirasyon biyopsisinde (‹‹ABx) ya¤ hücreleri veya lipom tan›s›nda ﬂüpheye yol açan ya¤ hücreleri ile birlikte normal epitelyal hücreler görülebilir.7 Görüntülenebildi¤i durumlarda mamografide kitlenin ya¤ densitesinde oldu¤u ve yaklaﬂ›k 1
mm. kal›nl›¤›nda bir kapsülle çevrili oldu¤u görülür. Kapsülün büyüklü¤ü daha da az olabilir. Kapsüllü ya¤ dokusu etraf›ndaki dokular› s›k›ﬂt›r›r. Fakat pekçok vakada
mamografi ve USG ile inceleme genellikle negatif olarak
gelir. Üçlü tan›daki bu yetersizlik fizyolojik ve ekonomik

olarak hastay› s›k›nt›ya sokabilecek bir gereksiz tümör eksizyonu iﬂlemi ile sonuçlanabilir.8-11
Memenin lipomuna yaklaﬂ›m ﬂu ﬂekilde olmal›d›r:
1. Lipomun klinik tan›s›, yap›lan ‹‹ABx ve kor biyopsi de ya¤ hücreleri veya ya¤ hücreleri ile birlikte normal epitelyal hücrelerin gösterilmesi ile desteklenmelidir.
2. Mamografi ve USG’nin lipomu göstermesi ﬂart de¤ildir, fakat bu alanda malignite ﬂüpheli herhangibir ﬂeyi göstermemesi gerekir. MMG+USG genellikle bu alanda normal ya¤ dokusunu gösterir.
Bu kriterler mevcutsa hasta opere edilmez ve 6 ayl›k
kontrollere al›n›r. Di¤er durumlarda ve tan› ﬂüpheli ise
tümörün ç›kar›lmas› gerekir.1,2
Lipomun ç›kar›lmas› için di¤er ﬂartlar:
1. Hastan›n iste¤i,
2. Büyüklü¤e ba¤l› kozmetik deformite,10,11
3. Enfeksiyona ba¤l› olarak büyüklük art›ﬂ›,
4. Takipte h›zl› büyümedir.5,9
Makroskopide ya¤ dokusuna benzerler, lastik k›vam›ndad›rlar ve kitlenin etraf›n› ince fibröz bir kapsülün
sard›¤› görülür. Kitle iyi huylu oldu¤u için ek tedavi gerekmez.2
Lipomlarla ba¤lant›l› olarak sonradan meme kanserine dönüﬂüm aras›nda artm›ﬂ bir risk yoktur.2
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Meme Hamartomu
Dr. Ali ‹brahim Sevinç

Meme hamartomlar›, nadir görülen, iyi huylu, yavaﬂ
büyüyen meme lezyonlar›d›r. Klinik ve histopatolojik aç›dan nadir bir durumdur. Kad›nlardaki iyi huylu meme
tümörlerinin %0.7’sini oluﬂturur. Bu düﬂük oran tümörün genellikle ele gelmemesi ve spesifik histolojik özelliklerinin bulunmamas› nedeniyle daha az tan›nmas›na ba¤lanm›ﬂt›r. Bununla beraber günümüzde mamografi, ultrasonografi, manyetik rezonans, ince i¤ne aspirasyon biyopsisi ve core biyopsi gibi tan› koydurucu tetkiklerin artan kullan›m› ile birlikte bu lezyonlara rastlama oran› da
artm›ﬂt›r.1,2
Hamartomlar ilk kez 1928’de Pryn taraf›ndan mastoma olarak tariflenmiﬂtir. Daha sonra adenolipoma, fibroadenolipoma veya lipofibroadenoma olarak birkaç vaka
daha bildirilmiﬂtir.1,3 Bu lezyonlar 1971’de Arrigoni ve Albrecht taraf›ndan ilk kez hamartom olarak tan›mlanm›ﬂt›r.4 1981’de ise WHO s›n›fland›rmas›na girmiﬂtir.3,5
Hastalar klini¤e memede a¤r›s›z kitle, bir memenin
di¤erine göre daha büyük olmas› ﬂikayetleri ile ya da tarama mamografilerinde tesadüfen kitle saptanmas› nedeni
ile baﬂvururlar. Literatürde de %8 hastada mamografik
tarama ile tan› konuldu¤u bildirilmektedir.3 Fizik muayenede ise cilde veya kasa invaze olmayan, a¤r›s›z, mobil, ele
gelen kitleler olarak karﬂ›m›za ç›kar. Ancak iyi s›n›rl›, yumuﬂak, mobil, normal meme dokusu ile ayn› k›vamda oldu¤u için fizik muayenede ele gelmeyebilir.6-8 Pek çok seride hamartomlara rastlama yaﬂ› 13-88 aras›nda, ortalama
45 olarak bildirilmiﬂtir.3,6
Hamartomlar mamografide karakteristik olarak de¤iﬂik derecelerde opasite gösteren, yuvarlak veya ovoid, keskin s›n›rl› ve düzgün konturlu, nonhomojen, iç yap›s› salam dilimine benzer, normal meme dokusundan kolayl›kla ayr›labilen, stromal meme lezyonlar› olarak görülür ve
BIRADS kategorisinde 2 yada 3 olarak s›n›fland›r›l›rlar
(Resim 11-1). Opasitenin derecesi parankim içerisindeki
ya¤ dokusunun oran› ile ba¤lant›l›d›r. Ya¤ doku miktar›
fazla ise lipom, az ise fibroadenom ile kar›ﬂt›r›labilir. Ultrasonografide ise konturlar› düzgün, içerdi¤i ya¤ ve glandüler komponentlere ba¤l› olarak de¤iﬂik heterojen eko-

Resim 11-1: Sa¤ memenin mamografik görünümü: Ovoid, miks densitede, iyi s›n›rl›, kistik alanlar içeren hamartom.

paternlerde izlenirler. Bu nedenle zaman zaman tan› koymada güçlükler yaﬂanabilir.9,10 Belirsiz mamografi ve ultrasonografik bulgular› de¤erlendirmede ya da radyolojik
ve klinik bulgular aras›nda uyumsuzluk oldu¤u durumlarda, manyetik rezonans görüntüleme ay›r›c› tan›da kullan›labilir. Manyetik rezonans görüntülemede lezyon genelde meme dokusu ile intens ve iyi s›n›rl› düzgün bir
kapsülle çevrelenmiﬂ olarak görülür.11 Hamartomlarda tipik mamografik desen görüldü¤ü sürece baﬂka görüntüleme yapmak gerekmez. Radyolojik olarak karakteristik
bulgulara sahip olmayan olgulara tan› için core biyopsi
yap›labilece¤ini bildiren çal›ﬂmalar mevcuttur.3,12-14
Karakteristik radyolojik görünüm içermekle birlikte
patolojik özellikleri ay›rt edici de¤ildir.
Makroskopik olarak iyi s›n›rl›, fibröz stroma ve de¤iﬂik oranlarda ya¤ içeren, bazen pseudokapsüler görünümde olan kitlelerdir.15
Histolojik olarak dört ayr› tipi tarif edilmiﬂtir. En s›k
görülen tipi, ince fibröz bir kapsül ile s›n›rlanm›ﬂ ve fibrokistik de¤iﬂiklikler ile karakterize meme dokusundan oluﬂan tipidir. ‹kinci s›kl›kta bildirilen histolojik tip, fibroadenoman›n tipik özelliklerini gösteren, ancak matür ya¤
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Resim 11-2: Çevre dokudan iyi s›n›rla ayr›lm›ﬂ, fibroadipöz stroma
içerisinde benign meme duktus ve asinuslar›ndan oluﬂan hamartom.

dokusunu da içeren tipidir. Üçüncü tip ise fibroadenomaya benzemekle birlikte, tümör içinde normal meme lobülleri de içermektedir. Dördüncü s›kl›kta bulunan ve en
seyrek rastlanan tip, ya¤ dokusu içinde da¤›n›k olarak yerleﬂmiﬂ meme kanal ve lobüllerinden oluﬂan iyi s›n›rl› adenolipomlard›r. Bu gruplar içinde en s›k görülen fibrokistik de¤iﬂikliklerin kapsül ile s›n›rlanm›ﬂ tipi daha çok reprodüktif ve postmenopozal yaﬂlarda ortaya ç›kar. Genç
hastalarda ise fibroadenom benzeri tiplere daha çok rastlan›r16 (Resim 11-2 ve 11-3).
Hamartomlar›n ortalama çap› 1-4 cm aras›nda bildirilmiﬂtir.6
Hamartomlar sitolojik ve histolojik olarak normal
meme dokusu yap›s› gösterdi¤i için patolojik incelemede
tan›namayabilir. Bu sebeple tan›da ince i¤ne aspirasyon
biyopsisi ve core biyopsinin yeri s›n›rl›d›r.9 Çeﬂitli yay›nlarda klinik, radyolojik ve histopatolojik bulgular›n korelasyonu ile hamartom tan›s›n› alm›ﬂ, hastada rahats›zl›k
yaratmayan ve memede deformite oluﬂturmam›ﬂ küçük
boyuttaki hamartomlar›n takip edilebilece¤i söylenmektedir.14,17 Kesin tan› ise, ancak eksizyonel biyopsi ile konulabilir. Cerrahi eksizyon sonras›nda meme dokusu ge-

Resim 11-3: Adipöz doku içerisinde, yer yer mikrokalsifikasyon odaklar› içeren benign meme duktus ve asinuslar› ile arada fibrotik alanlardan oluﬂan hamartom.

niﬂleyerek boﬂlu¤u doldurur ve asimetri kaybolarak meme
normal haline döner.17,18 Hamartomlar›n sitolojik ve yap›sal özelliklerinin eksikli¤i sebebi ile klinik tan› ancak fizik muayene, görüntüleme teknikleri ve histolojinin birbiri ile korele edilmesi ile konulabilir.1
Hamartomlar›n glandüler dokusundan malignite geliﬂebilir. Literatürde çekilen mamografilerinde düzensiz
mikrokalsifikasyonlar ve doku de¤iﬂikleri görülerek malignite ﬂüphesi uyand›ran vakalarda yap›lan eksizyonel biyopsi sonucunda lobüler karsinoma insitu ve invaziv karsinomlara rastland›¤› bildirilmiﬂtir.12,19 Ayr›ca Coyne ,
Kurodo, Campins ve arkadaﬂlar› yapt›klar› çal›ﬂmalarda
mamografide ﬂüpheli bir lezyon olmamas›na ra¤men eksizyonel biyopsi sonucu malign olan üç vaka bildirilmiﬂtir.19 Bildirilen olgular›n %5’inde belirgin hiperplaziye
rastlanm›ﬂt›r.3 Hogeman ve Ostberg, yapt›klar› çal›ﬂmalarda hamartomlar›n laktasyonla ba¤lant›l› olabilece¤ini
bildirmiﬂler, fakat pek çok seride hamilelik veya laktasyonla herhangibir ba¤lant› kurulamam›ﬂt›r.6
Meme hamartomlar› premalign lezyon de¤ildir. Ancak meme dokusunun glandüler yap›lar›n› içerdiklerinden normal meme dokusunda oldu¤u gibi bu lezyonlardan da ender olarak malign de¤iﬂim görülebilir. Bu nedenle histopatolojik tan› konulmas› önemlidir. Ayr›ca hamartomlardan potansiyel rekürrens oluﬂabilme ihtimali
de göz önünde tutularak lezyonun bütün olarak ç›kar›lmas› gerekir.9 Karsinom geliﬂen vakalarda ise tedavi yaklaﬂ›m› eﬂlik eden maligniteye yöneliktir.
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Ya¤ Nekrozu
Dr. P›nar Balc›

Memenin ya¤ dokusunda geliﬂen ,iltihap oluﬂturmayan benign lezyonudur. ‹lk kez 1920’de tan›mlanm›ﬂt›r.Radyolojik ve klinik yönden meme kanserini taklit etmesi ve öte yandan var olan bir maligniteyi gizleyebilmesi nedeniyle tan›nmas› önem taﬂ›maktad›r.1 Memede görülme s›kl›¤› %0.6 olarak bildirilmektedir. S›kl›kla perimenopozal olgularda görülen lezyon, tüm benign meme
lezyonlar›n›n %2.75’ini oluﬂturur. Meme tümörlerinde
%0.8, meme küçültme cerrahisi geçiren olgularda %1
oran›nda bulunur.1,2

ETYOLOJ‹
Ana neden travmad›r (%21-70).1 Radyoterapi, antikoagülasyon, kist aspirasyonu, biyopsi, meme koruyucu
cerrahi, meme küçültme cerrahisi, implant ç›kar›lmas›,
doku transferi yoluyla meme rekonstrüksiyonu, duktal
ektazi ve meme enfeksiyonu da di¤er nedenlerdir. Poliarteritis nodoza, Weber- Christian Sendromu ve granülomatöz anjiopannikülit de ender nedenler aras›nda bildirilmekte, baz› olgularda ise neden saptanamamaktad›r.1,3,4

Resim 12-1: Medyolateral mamografide alt kadranda s›n›rlar› düzensiz ovoid kitle ve çevre dokuda ödem bulgusu olan trabeküler kabalaﬂma izlenmekte.

PATOLOJ‹ BULGULARI
Makroskopik olarak geliﬂiminin erken dönemlerinde
ya¤ nekrozu, endure ya¤ dokusu içersinde hemoraji ﬂeklinde izlenir. Birkaç hafta sonra ise bu alan kendini s›n›rland›rarak gri-sar› renkli bir kitle oluﬂturur. S›kl›kla fibrozis bu görünüme eﬂlik eder. Kitlenin ortas›nda, kaviteye
neden olabilecek ve ya¤l› s›v› ya da nekrotik ya¤ içeren kistik dejenerasyon geliﬂebilir. Kist duvar›nda kalsifikasyon
s›k izlenen bir bulgudur.5
Mikroskopik Bulgular de¤erlendirildi¤inde, ya¤ nekrozunda görülen ilk de¤iﬂiklik ya¤ hücrelerinde parçalanma ile buna eﬂlik eden hemoraji ve histiyosit infiltrasyonudur. Lezyon geliﬂtikçe multinükleer dev hücreler, hemosiderin birikimi, bazen kolesterol yar›klar› ve kalsifi-

kasyon görülür (Resim 12-1). Bu dönemde lenfosit, plazma hücre infiltrasyonu, bazen eozinofil ve lökositler eﬂlik
eder. Lezyonun kendini s›n›rland›rmas›yla birlikte periferinde fibrozisin yan› s›ra bazen ortas›nda nekrotik ya¤ ve
hücresel art›k içeren kistik boﬂluk geliﬂir. Geç dönem lezyonlarda fibrozis ile yer de¤iﬂtiren reaktif inflamatuvar
hücreler, skar dokusu oluﬂturup daha sonra ossifikasyona
neden olabilir.5,6 ‹zlenen de¤iﬂiklikler, aylar ya da y›llar
boyunca kalabilir. E¤er ya¤ nekrozu, radyoterapiye sekonder geliﬂmiﬂse, radyasyona ba¤l› epitelyal atipi ve vasküler
de¤iﬂiklikler de bulunabilir.6
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Ay›r›c› tan›da genellikle ya¤ nekrozunun histolojik tan›s› güçlük oluﬂturmaz. Ancak bazen, özellikle de i¤ne biyopsilerinde, ya¤ dokuyu infiltre edip minimal fibrozis
oluﬂturan memenin invaziv lobüler karsinomu ya¤ nekrozu ile kar›ﬂabilir. Bu durumda immunhistokimyasal olarak makrofajlar›n CD68 ekspresyonu göstermesi ve sitokeratin ile boyanmamas› tan›da yard›mc› olur.5,6

KL‹N‹K BULGULAR
Klinikte bu lezyonlar benign bulgulardan meme kanserine dek uzanan geniﬂ bir spektrumda karﬂ›m›za ç›kabilmektedirler. Olgular›n ço¤u klinik olarak gizlidir. Bununla birlikte tek veya birden fazla yuvarlak sert nodül veya
düzensiz yüzeyli kitle olarak da belirlenebilir. Ekimoz, eritem, inflamasyon, a¤r› , deri çekintisi veya kal›nlaﬂmas› ve
lenf nodlar› birlikteli¤inde kanseri taklit ederek de gözlenebilir.1,7-9 Travma sonras› olgular genellikle ele gelen kitle birlikteli¤indedir. Bu olgularda kitle travma lokalizasyonunda iken, travma tan›mlamayan olgularda üst d›ﬂ
kadranda olma e¤ilimindedir. Üst iç kadran lezyonlar› ise
“emniyet kemeri” travmas›n›n ard›ndan geliﬂmektedirler.10 Obez ve sark›k memelerde ise ya¤ nekrozu yüzeyel
veya subareolar bölgede olma e¤ilimindedir.1,9

GÖRÜNTÜLEME BULGULARI
Mamografi
Ya¤ nekrozu düzgün s›n›rl› nodüler ya¤ kistleri
(%27), deri veya subkutan dokuda düzensizlik ve kal›nlaﬂma (%16), fokal kitle (%13), düzensiz kenarl› ve ›ﬂ›nsal
kitle (%4), yumurta kabu¤u kalsifikasyon gösteren ya¤
kisti (%27) ﬂeklinde olabildi¤i gibi, malignite yönünden
kuﬂku taﬂ›yan çok say›da kümeleﬂen pleomorfik kalsifikasyonlar (%4) tarz›nda da karﬂ›m›za ç›kabilirler11 (Resim 12-1 ve 12-2). Radyolojik görüntü asl›nda fibröz doku miktar›n› yans›tmaktad›r. Fibröz doku az ise, daha çok
ya¤ kistleri izlenir. Artt›kça düzensiz ﬂekil ve kenarl› kitleler gözlenecektir. Deri ve deri alt› bulgular›yla düzensiz
hatta ›ﬂ›nsal kitleler ve kümeleﬂen mikrokalsifikasyonlar
ile baz› olgularda meme kanseri ay›r›m›nda ciddi güçlük
bulunmakta ve olgular BI-RADS 4 veya 5 tan›s› ile biyopsiye al›nmaktad›rlar.7,9,11,12

Resim 12-2: Bir di¤er ya¤ nekrozu olgusunda yumurta kabu¤u benzeri kalsifikasyon mevcut.

gün veya düzensiz s›n›rl› olup, çevre dokunun distorsiyonuna yol açabilirler11,12 (Resim 12-3).
En s›k bulgu deri alt› dokuda artm›ﬂ ekojenitedir
(%27). Arka duvar eko art›ﬂ› gösteren anekoik kistler
%17, arka duvar gölgelenmesi gösteren hipoekojen kitleler %16, solid lezyonlar %14, iç ekolar gösteren kistler

Ultrason
Ya¤ nekrozunun US bulgular› da histopatolojik evrimini yans›tmaktad›r. Bu nedenle arka duvar gölgelenmesi gösteren solid nodülden, kompleks intrakistik kitlelere
kadar farkl› görünümler sergileyebilir. Lezyon hem kistik
hem de solid izlenebilir. Kistik lezyonlar intramural nodül
veya iç ekojen bantlar içerebilirler. Solid lezyonlar da düz-

Resim 12-3: Malign olguyu taklit eder ﬂekilde düzensiz s›n›rl› solid kitle görünümü. BI-RADS 5 olarak biyopsiye al›nan olguda tan› ya¤ nekrozu.
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%11, kistik mural nodül formu ise %4 oran›ndad›r. Olgular›n %11’inde ise bulgular tümüyle ola¤and›r.11,12
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Manyetik Rezonans Görüntüleme
Fazla miktarda demir içeren siderofajlar, hem T1 hem
de T2 a¤›rl›kl› serilerde sinyal azalmas›na yol açarlar. T2
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SONUÇ
Ya¤ nekrozu klinik ve görüntülemede geniﬂ bir spektrumdaki bulgular ile karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Tan›da,
özellikle öyküden baﬂlayarak dikkatli ve klinik-radyolojik
ortak bir yaklaﬂ›m gerektirmektedir. Mamografi ve US, ilk
seçilecek yöntemler olmakla birlikte MRG’de seçilmiﬂ olgularda kullan›labilir. Rijid bir protokol bulunmamakla
birlikte malignite kuﬂkusu mutlaka histopatolojik tan›y›
gerektirir. Özellikle kesici i¤ne biyopsisi bu olgular için
uygun olacakt›r. Koruyucu meme cerrahisi ve radyoterapi sonras› tümör yinelemesi ile kar›ﬂabilecek bu lezyonlar
özel dikkat gerektirmektedirler.
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Radyal Skar
Dr. Tülay Canda

TANIMLAMA

GÖRÜLME YAﬁI

Radyal skar (RS), ilk kez 1928’de Hamperl taraf›ndan
tariflenmiﬂ,1-3 1970’den bu yana çeﬂitli isimlendirmeler ile
rapor edilmiﬂtir. Eusebi ve ark. 4 olgunun mamografik,
makroskopik, mikroskopik özelliklerini rapor etttiklerinde, meme karsinomuna benzeyen memenin fokal skleroelastotik lezyonu olarak tan›mlam›ﬂlard›r.3
Radyal skar (RS), radial sklerosing lesion,. (RSL) fibrozis ve elastozis gösteren bir merkez çevresinde d›ﬂa do¤ru duktus ve lobüllerin ›ﬂ›nsal dizilimi ile karakterize y›ld›zs› görünümlü benign meme lezyonudur.1-11 RS, spiküler uzan›mlar› nedeniyle radyolojik ve histolojik olarak
meme kanserine benzer.1,4,9,11

25-97 aras›ndaki yaﬂlarda görüldü¤ü bildirilmiﬂ30 yaﬂ›ndan önce oldukça az görülür, en s›k görüldü¤ü yaﬂlar 40-60 aras› yaﬂlard›r.1

‹S‹MLEND‹RME
Radyal skar, önceden de¤iﬂik isimler ile adland›r›lm›ﬂt›r. Bunlar, radyal sklerozan lezyon, kompleks skleroze
lezyon, skleroelastotik lezyon, indurativ mastopati, kapsülsüz sklerozan lezyon, sklerozan papiller proliferasyon,
skleroze papillomatozis, infiltratif epiyeliyozis, skleroze
duktal proliferasyon.4,5,8
Bu lezyon 1 cm’den küçük oldu¤unda radyal skar, 1
cm’den büyük oldu¤unda kompleks radyal skar (KRS)
olarak isimlendirilmektedir.2,4,5,10

PATOGENEZ‹
Bilinmemektedir, inflamatuvar süreç ya da kronik iskeminin proliferatif de¤iﬂiklik alan›nda sekonder fibrozise yol açabilece¤i olas›l›¤› ile aç›klanmaktad›r.11 Skar sözcü¤ü stromadaki reparatif süreci tan›mlamaktad›r.1 Travma ya da geçirilmiﬂ cerrahi giriﬂimin RS geliﬂiminde rol
oynamad›¤› ileri sürülmektedir.7

tir.3,4,6,7,9

GÖRÜLME SIKLI⁄I
Tarama amaçl› mamografilerden önce cerrahi materyelde insidental olarak görülürken, mamografinin tarama
amaçl› kullan›lmas›ndan sonra görülme s›kl›¤› artm›ﬂ ve
%0.9 olarak bildirilmiﬂtir.2,6 Asemptomatiktirler,9 s›kl›kla
herhangi bir nedenle ç›kart›lan meme dokular›nda mikroskopik olarak tan›n›rlar.11 Gerçek görülme s›kl›¤› bilinmemektedir.2
Otopsi serilerinde görülme s›kl›¤›n›n %28’e dek ulaﬂt›¤› bildirilmektedir.2,4 Nielson ve ark., ard›ﬂ›k 83 kad›n
otopsisinden 23’ünde RS saptam›ﬂlar, bunlar›n %67’si
mültisentrik, %43’ü bilateral yerleﬂim göstermiﬂtir.3 Görülme s›kl›¤› ile ilgili geniﬂ serili çal›ﬂmalarda; Sanders ve
ark. 9556 kad›ndaki benign meme lezyonlar› içinde
%9.2,3 Berg ve ark. 9.262 benign meme lezyonunda
%4.7,8 Andersen ve ark. ard›ﬂ›k 1862 benign meme biyopsilerinin %1.7’sinde, Jacobs ve ark. prospektif olarak 1396
benign meme biyopsisinde %7.1 s›kl›kta RS saptam›ﬂlard›r.3 Inoue ve ark. 2 y›l içinde incelenen 108 meme ameliyat materyeli içinde RS görülme s›kl›¤›n› %5.6 (6 olgu)
olarak bildirmiﬂlerdir.6 Meme kanseri nedeniyle mastektomi yap›lm›ﬂ olgularda %4’den %26’ya dek de¤iﬂen s›kl›klarda bildirilmektedir.1

EﬁL‹K ETT‹⁄‹ PATOLOJ‹K DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER
Fibrokistik de¤iﬂiklikler, di¤er benign meme hastal›klar› ya da meme karsinomlar›nda de¤iﬂik oranda birliktelik gösterirler.4
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TANINMA YÖNTEM‹
Olgular›n ço¤u küçük boyutludur ve insidental olarak
mikroskopik incelemede tan›n›r,4 palpasyon ve mamografik olarak tan›nmazlar.1

GÖRÜNTÜLEME BULGULARI
Bu lezyon görüntülemede ›ﬂ›nsal s›n›rlar ile belirlenerek malignite ile kar›ﬂabilmesi nedeniyle önem taﬂ›maktad›r. Iﬂ›nsal s›n›r gösteren lezyonlar BI-RADS s›n›flamas›nda kategori 5’e girmekte ve biyopsi önerilmektedir. Bununla birlikte radyal skara %29-35 oran›nda karsinom
(DK‹S, tubuler karsinom, invaziv duktal karsinom) eﬂlik
edebildi¤inden tan›nmas› önemlidir.12
Mamografide doku distorsiyonunun yol açt›¤› ›ﬂ›nsal
lezyon izlenir. Lezyonun merkezinin radyolusent görünümü ve çevreleyen ince uzun ›ﬂ›nsal uzan›mlar en önemli
tan› ipucudur. Lezyon, farkl› projeksiyondaki görüntülerde ﬂekil de¤iﬂikli¤i gösterebilir. Santral kitlenin bulunmamas› ve bu ›ﬂ›nsal çizgilere eﬂlik eden ya¤ dokusuna ait
radyolusent bantlar ile lezyon “siyah y›ld›z” olarak adland›r›lmaktad›r6,12 (Resim 13-1 ve 13-2).
Ultrasonografik olarak belirsiz ﬂekil ve düzensiz kenar
özelli¤i gösteren, hipoekoik kitlelerdir (Resim 13-3). Malign lezyon ile ay›rt edici ultrasonografik özellik tan›mlanmam›ﬂt›r. Arka duvar akustik gölgelenmesi bulgulara eﬂlik eder. Cooper ligamanlar› s›kl›kla kesintiye u¤ram›ﬂ
olarak izlenir. Sadece doku distorsiyonu ile gelen olgular
da mevcuttur.13
Manyetik rezonans görüntülemede, karsinom olgular›nda oldu¤u gibi dinamik incelemede sinyal art›ﬂ› gösteren, düzensiz kenarl› solid yap›lar olarak belirlenir. Lezyon farmakokinetik de¤erlendirmede tip 2 (plato) ve 3
(H›zl› y›kanma) e¤ri gösterebilmektedir.12

Resim 13-2: Bir baﬂka olguda magnifikasyon görüntüsünde ›ﬂ›nsal
lezyon. Merkezdeki radyolusent görünüm dikkat çekmekte.

dokuya do¤ru uzan›r.1,2,4 Baz› olgularda küçük kistleri
içerebilir.1
RS, birden çok say›da olabilir, Berg ve arkadaﬂlar›n›n
serisinde, %87 tek, %9.6 2, %2 3, %1.4 4 ya da daha çok
say›da bulunmuﬂtur.8 Doyle ve ark., RS olgular›n›n
%16.8’inde birden çok say›da RS saptam›ﬂt›r.10 Bir baﬂka
çal›ﬂmada, RS olgular›n›n %67’si multisentrik, %43’ü bilateral olarak görülmüﬂtür.4

M‹KROSKOP‹K ÖZELL‹KLER‹
Küçük büyütmede de¤iﬂmez özelli¤i y›ld›zs›, radyal,
›ﬂ›nsal yap›d›r. Ortada s›kl›kla asellüler, sklero-hiyalin,
elastozis gösteren fibröz doku bulunur.2,3,6,8,10 Ortadaki
alan bazen oldukça dar, bazen de çok geniﬂ olabilir, içerdi¤i elastozis, fibröz doku miktar› de¤iﬂiktir, arada s›k›ﬂ-

BOYUTLARI VE MAKROSKOP‹K ÖZELL‹KLER‹
Mikroskopik bir kaç mm ile palpabl 34 mm olabilen,
ço¤unlukla 5 mm’den küçük, y›ld›zs› görünümlü lezyonlard›r.3,4,6-10 Sert, spiküler, bazen de nodüler olabilir, ortas› soluk, kirli beyaz, kremsi elastik çizgilenmeli fibrozis
alan›n› içerir, ›ﬂ›nsal bantlar ortadaki ba¤ dokusundan ya¤

Resim 13-1: CC mamogramda siyah y›ld›z görünümü.

Resim 13-3: Ultrason incelemesinde düzensiz ﬂekil ve aç›l› kenar özelli¤i gösteren kitle eksizyon sonras› patolojik tan›; radyal skar.

Bölüm 13: Radyal Skar

Resim 13-4: Radyal skar mikroskopik görüntü. Ortada fibroelastozis
gösteren stroma, çevrede ›ﬂ›nsal yerleﬂmiﬂ duktal hiperplazi, apokrin
metaplazi, kolumnar hücre de¤iﬂiklikleri.

m›ﬂ, ﬂekilleri bozulmuﬂ duktal, tübüler yap›lar yer al›r,
bunlar› epitelial ve miyoepitelial hücreler çevreler.2,3,4,8
Lezyonun merkezinde bazen ya¤ hücreleri s›k›ﬂ›p kal›r,
MG’de santral lusent görünüme neden olabilir.7 Bu skleroelastotik, sklerohiyalin merkez yuvarlak ya da oval plak
ﬂeklinde lezyondur.3 Fibroelastik merkezden çevreye do¤ru geliﬂen ›ﬂ›nsal bantlar› benign prolifere epitel çevreler,2,3,6,8,10,11 çevrede bazen kistik dilate duktuslar yer al›r
ve “çiçek baﬂl›k-taç” olarak da adland›r›lan görünüm
oluﬂturur,1,7,8 radyal olarak görülen proliferasyonlar asimetriktir.1 Verhoeff ya da van Gieson boyas› ile ortadaki
sklerotik alanda artm›ﬂ elastik lifler ve ba¤ dokusu daha
belirginleﬂir.1
RS/KRS’da epitel proliferasyonu duktal ve lobüllerde
görülen de¤iﬂik proliferasyonlar› içerir, bunlar skleroze
adenozis, adenozis, dilate küçük duktuslar,1,3,4,6,9,10 intraduktal papillomatozis,11 apokrin kistler, sklerozis ve florid
adenozis,1,9,10 kolumnar hücre de¤iﬂiklikleri,10 seyrek de
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olsa saydam hücre “clear cell” metaplazisi, skuamöz metaplazi görülebilir.1 Bunlar içinde en s›k görülen proliferatif de¤iﬂiklik duktal hiperplazi, skleroze adenozis, kistlerdir.1
RS’›n erken geliﬂim döneminde, ortadaki alanda dallanmalar ve tomurcuklanmalar gösteren duktuslar görülebilir, stroma daha sellüler ve i¤si hücreleri içerir ve duktal yap›lar›n çevresinden perifere do¤ru ›ﬂ›nsal olarak uzan›r, stromada az say›da lenfositik infiltrasyon ve plazma
hücreleri bulunabilir.1 RS’›n geç dönemlerinde, stromal
hücreler azal›r, kollajenizasyon ve elastozis artar.1
Epitel proliferasyonlar›nda atipik epitelyal hiperpla2,3,9
zi
lobüler intraepitelyal neoplazi görülebilir. Duktal
hiperplazi olgular›n›n yaklaﬂ›k %10’unda fokal nekroz
bildirilmiﬂtir.1 Tür ayr›m› yap›lmadan atipik lezyon geliﬂimi RS içinde %28.3, olarak bildirilmektedir.8 Doyle ve
ark., RS’da %22.4 atipik hiperplazi (ADH, ALH), %24.8
malignite saptam›ﬂlar (%12’si DK‹S, %4’ü DK‹S+LK‹S,
%4’ü invaziv duktal, %2.4’ü tübüler, %1.6’s› invaziv lobüler, %0.8’i tübülo-lobüler karsinom).10 Küçük kalsifikasyonlar görülebilir,9,10 çok seyrek olarak sinir lifleri/nöral hiperplazi, perinöral invazyon,10 yine çok seyrek olarak bazen de nöral lifler yan›s›ra vasküler proliferasyon
görülebilir, bu bulgular klinik olarak önem göstermezler.4

ÖNEM‹
Radyal skar›n patolojik incelenmesinde s›kl›kla epitelyal hiperplazi.4,5,8 Adenozis,5,8 papillomatozis,5,8 atipik
epitelyal hiperplazi, in situ duktal karsinom, erken evre invaziv meme karsinomu görülebilir.5 RS içinde DK‹S, LN
ya da her ikisi birlikte görülebilir.9 Lezyonun kompleks
özelli¤i, baz› glandüler yap›lar›n disorganizasyonu ve infiltratif görünümü, özellikle küçük büyütmede RS/KSL kolayca infiltratif karsinom san›labilir.4-8 Büyük büyütmede
tübüler ve uzam›ﬂ hücre kordonlar› çevresinde miyoepitelyal hücrelerin olmas› lezyonun benign oldu¤unu gösterir.4

MEME KARS‹NOMU ‹LE RADYAL SKAR
B‹RL‹KTEL‹⁄‹

Resim 13-5: Radyal skar mikroskopik görüntü. Ortada fibrotik ve geniﬂ elastozis gösteren stroma, çevrede ›ﬂ›nsal yerleﬂmiﬂ duktal hiperplazi, geniﬂlemiﬂ duktuslar.

Radyal skar, benign olmakla birlikte olgular›n önemli
bir k›sm›nda atipi ve malignite ile birliktelik gösterir.10 RS
çevresinde meme karsinomu birlikteli¤i, meme karsinomu olgular›n›n %0-40 aras›nda de¤iﬂen s›kl›¤›nda bildirilmektedir.2,5-7,9 Baz› araﬂt›r›c›lar, radyal skar ile önemli ölçüde meme kanseri birlikteli¤ini bildirmekle birlikte, baz›lar› meme kanserlerinde radyal skar görülme s›kl›¤›n›n
benign ve normal memede görülme s›kl›¤› ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda art›ﬂ göstermedi¤ini ileri sürmektedir.7 Sloane ve
ark., radyal skarda malign de¤iﬂikliklerin büyük boyutlularda daha fazla görülebildi¤ini, s›kl›kla da tübüler karsinom oldu¤unu belirtmiﬂlerdir.7 Radyal skar içinde ya da
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çevresinde meme karsinogenezisin tüm evrelerinin olmas› baz› araﬂt›r›c›lar›n radyal skar›n invaziv karsinom evresini temsil etti¤i spekülasyonuna neden olmuﬂtur.5

KARS‹NOM GEL‹ﬁME R‹SK‹
Duktal ve lobüler proliferasyonlar atipik olmad›¤›nda
karsinom riski bulunmaz. Jacobs ve ark., RS tan›l› 99 olguda rölatif kanser riskini, proliferatif de¤iﬂiklik olmayan
4 mm’den büyük lezyonlarda 3.5, 4 mm’den büyük atipik
hiperplazili RS’da ise 8.8 bulmuﬂlard›r.8 Berg ve ark.,
9.262 benign meme lezyonunda meme kanseri rölatif riskini atipisiz proliferatif meme lezyonlar›nda ve RS 1.88;
atipik hiperplazi ve RS’da 2.81, atipik RS olmayan meme
lezyonlar›nda ise 3.97 bulmuﬂlar ve RS’›n meme kanseri
riskini artt›rmad›¤›n› ileri sürmüﬂlerdir.8

PERKUTAN KOR B‹YOPS‹/TRU-CUT/BYOPS‹,
‹NCE ‹⁄NE ASP‹RASYON B‹YOPS‹S‹/FROZEN
KES‹T‹ ‹LE TANI
Perkutan biyopside radyal skar›n görülmesi, lezyonun
periferinde malign oda¤›n bulunmad›¤›n› d›ﬂlamaz.5,6
Glandüler yap›lar›n düzensiz yerleﬂimi ve sklerotik de¤iﬂiklikler, kor biyopside RS/KSL invaziv karsinom ile kar›ﬂabilir.1,4 Kor biyopsi sonras› eksizyon önerilmektedir,4
eksizyon materyelinde ADH, DK‹S saptanabilmektedir.5
‹nce i¤ne aspirasyon biyopsisi, malignite ile birliktelik
gösteren radyal skar tan›s›nda güvenilir olmamaktad›r.
Mamografide görülen y›ld›zs› lezyonlarda kesin tan› için
eksizyon7 ve kor biyopsi yap›lmas› ve RS tan›s› alan olgular›n izlenmesi önerilmektedir.10,11
Frozen kesiti tan›s›nda, RS, meme karsinomu ile kar›ﬂabilir.4

AYIRICI TANI VE ‹MMUNH‹STOK‹MYASAL
‹NCELEME
Tübüler karsinom, mikroglandüler adenozis, skleroze
adenozisden ay›r›c› tan›y› gerektirebilir, fibrokollajenize
santral zon ve ›ﬂ›nsal özelli¤i RS için önemlidir, di¤erlerinde lezyon lobüle, organoid özellik gösterir.4
Miyoepitelial hücrelerin gösterilmesi, lezyonun benign oldu¤unu gösterir, immunhistokimyasal tan› için
baﬂl›ca, düz kas aktini, düz kas miyozin (a¤›r zincir), calponin, CD10, p63 kullan›l›r.1,4 Bazen bu immun belirteçlerin bir k›sm›nda zay›f ya da negatiflik oldu¤unda di¤erlerini uygulamakta yarar vard›r ve bunlarda güçlü boyanma olabilir.4

KSL’da, intraduktal proliferasyonlarda, DK‹S florid
hiperplazi ayr›m›nda HMW-CK (CK34BE12 ya da
CK5/6) çok yararl›d›r, florid hiperplazide HMW-CK kuvvetli pozitif immunreaktivite gösterir.4
Radyal skar içinde lobüler intraepitelial neoplazi
(ALH, LK‹S) geliﬂebilir, bu olgularda E kaderin negatif,
HMW-CK pozitiftir.4
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Granüler Hücreli Tümör
Dr. Merih Güray Durak

Granüler hücreli tümör, Schwann hücrelerinden köken ald›¤› düﬂünülen, nadir görülen bir tümördür. ‹lk kez
1926 y›l›nda Abrikossoff taraf›ndan bir antite olarak tan›mland›¤›nda, çizgili kas hücrelerinden köken ald›¤› düﬂünülüp “granüler hücreli miyoblastom” olarak isimlendirilmiﬂtir.1 Sonraki y›llarda yap›lan gerek immunhistokimyasal gerekse ultrastrüktürel çal›ﬂmalar, tümörün periferik sinir k›l›f› hücrelerinden geliﬂti¤ini öne sürse de kesin histogenezi hala bilinmemektedir.2,3 Granüler hücreli
tümör, vücudun hemen her organ›nda görülebilmekle
birlikte en s›k baﬂ boyun bölgesinde, özellikle dil ve oral
kavitede, ayr›ca deri ve subkutanöz ya¤ dokusunda bildirilmiﬂtir.4 Tüm granüler hücreli tümör olgular›n›n yaklaﬂ›k %5-6’s› memede izlenmekte olup, tüm meme tümörleri içersinde görülme s›kl›¤› ise %0.1’dir.5-8

do¤ru y›ld›zs› uzant›lar› olan infiltratif kitle ﬂeklinde izlenebilece¤i gibi (Resim 14-1) bazen de iyi s›n›rl› görünüm
verirler.12 Mikrokalsifikasyon genellikle beklenen bir bulgu de¤ildir. Ultrasonografik incelemede s›kl›kla posterior
akustik gölgelenme gösteren hipoekoik solid kitle ﬂeklinde izlenirler.13 Manyetik rezonans görüntüleme, meme
tümörü düﬂünülen olgularda rutin inceleme olarak kullan›lmamakla birlikte, di¤er görüntüleme yöntemleri ile
ﬂüpheli bulgu veren olgularda lezyonun özelliklerini aç›¤a
ç›karmak için kullan›labilir. Scaranelo ve ark’n›n, memenin granüler hücreli tümörlerinde magnetik rezonans görüntüleme özelliklerini derledikleri yaz›lar›nda, genellikle
düzensiz s›n›rl› yuvarlak bir kitle ﬂeklinde izlenen tümö-

KL‹N‹K BULGULAR
Memenin granüler hücreli tümörü, s›kl›kla 30-50 yaﬂ
aras› kad›nlarda görülmekle birlikte, adolesan dönemden
ileri yaﬂ kad›nlara de¤in geniﬂ bir yaﬂ aral›¤›nda izlenebilir. Olgular›n yaklaﬂ›k %10’u erkek memesinde bildirilmiﬂtir.9,10
Hastalar›n en s›k baﬂvuru yak›nmas›, genellikle yavaﬂ
büyüme gösteren, memede ele gelen sert, a¤r›s›z, immobil
kitle varl›¤›d›r. Klinisyenin palpasyonla muayene bulgusu
s›kl›kla malignite lehinedir. Genellikle soliter unilateral
bir lezyon ﬂeklinde izlenen tümör, nadiren multipl ve bilateral de olabilmektedir. Kimi hastalarda ise memedeki
tümör, vücudun di¤er lokalizasyonlar›ndaki çok say›da
granüler hücreli tümöre eﬂlik etmektedir.4,10,11

GÖRÜNTÜLEME BULGULARI
Memenin granüler hücreli tümörü, gerek mammografik gerekse ultrasonografik görünüm özellikleri ile malignite ile çok kar›ﬂabilen bir tümördür. Mammografik
olarak bu tümörler düzensiz s›n›rl›, çevre ya¤ dokuya

Resim 14-1: Medyolateral oblik mamogram’da okla gösterilen alanda,
memenin alt d›ﬂ kadran›na yerleﬂim gösteren küçük, s›n›rlar› düzensiz
kitle lezyonu.
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rün, özellikle T1 a¤›rl›kl› görüntüleme ile heterojen izointens görünüm verdi¤i belirtilmiﬂtir.14

MAKROSKOP‹K PATOLOJ‹
Memenin granüler hücreli tümörü, genellikle en büyük boyutu 3 cm’yi aﬂmayan düzensiz s›n›rl› nodül ﬂeklinde izlenir. Kesit yüzü tipik olarak soluk sar›-kahverenkli
ya da gri-sar› renklidir.9 Memenin tüm kadranlar›nda görülebilmesine karﬂ›n, en s›k supraklaviküler sinir taraf›ndan innerve edilen üst iç kadranda yerleﬂim gösterir.5
Özellikle yüzeyel yerleﬂim gösteren lezyonlar meme baﬂ›
ya da deride çekilmelere neden olabilir. Gö¤üs duvar›na
yak›n lezyonlar ise meme parenkimini infiltre edip pektoral fasyaya fikse olabilir.15 Komﬂu yap›lar›n bu tür infiltrasyonu, hem klinik hem de makroskopik olarak bu tümörlerin malign lehine yorumlanmas›na neden olur.

M‹KROSKOP‹K PATOLOJ‹
Memenin granüler hücreli tümörü, solid adalar ya da
tabakalar oluﬂturmuﬂ yuvarlak, poligonal ya da hafifçe i¤si görünümde hücrelerden oluﬂur. Genellikle lezyonun s›n›rlar› düzensiz, infiltratif görünümdedir. Tümör hücrelerinin nukleuslar› küçük, koyu boyanan nukleuslardan
büyük, veziküle kromatinli nukleuslara kadar de¤iﬂir. Hafif ya da orta derecede nükleer atipi olmas›, malignite göstergesi de¤ildir. Tümör hücrelerinin geniﬂ eozinofilik sitoplazmas›, PAS pozitif, diastaz rezistan, fagolizozomlar›
temsil etti¤i düﬂünülen granüller içerir. Genellikle mitoz
çok az say›dad›r, ya da hiç yoktur.4,9,10 Uzun süreli lezyonlarda s›kl›kla belirgin desmoplazi izlenir. Histolojik olarak
s›n›r düzensizli¤i ve belirgin fibrozis görülmesi, bu tümörlerin yanl›ﬂl›kla malign olarak de¤erlendirilmesinin
temel nedenidir.16
Granüler hücreli tümörün histogenetik olarak önemli
bir özelli¤i, granüler hücreleri ile periferik sinir hücreleri
aras›ndaki yak›n iliﬂkidir (Resim 14-2). Kimi olgularda
granüler hücreler küçük sinirleri çevreleyip, hatta tamamen onlar›n yerini alabilir.4
Ultrastrüktürel olarak granüler hücreli tümör, miyelin cisimciklerinin yan› s›ra çok say›da lizozomlar içerir.
Mittal ve ark’n›n çal›ﬂmas›nda, içeriye do¤ru k›vr›lan hücre membran›n›n lizozomlar taraf›ndan fagosite edilen miyelin cisimciklere neden oldu¤u, bunlar›n granülleri oluﬂturdu¤u öne sürülmektedir.17

Resim 14-2: Mikroskopik olarak, periferik sinir kesitleri komﬂulu¤unda infiltratif görünümde, geniﬂ soluk eozinofilik sitoplazmal›, monoton
görünümde hücrelerden oluﬂan granüler hücreli tümör (H&E, x100).

omorfik lobüler karsinom da, apokrin ya da histiyositoid
diferansiyasyon gösterebilece¤i için ay›r›c› tan›da yer almas› gereken bir antitedir.9
Ay›r›c› tan›da genellikle immunhistokimyasal boyalar
yard›mc› olur. Granüler hücreli tümör S-100 protein (Resim 14-3), vimentin, nöron-spesifik enolaz, karsinoembriyonik antijen (CEA), laminin ve çeﬂitli miyelin proteinleri ile immunreaktivite gösterir.4,10,18,19 Sitoplazmada
izlenen tipik granüllerin natürü lizozomal oldu¤u için, tümör hücrelerinde panmakrofaj antijen CD68 ile de güçlü
boyanma izlenir.20 Ancak sitokeratin, epitelyal membran
antijen (EMA) gibi epitelyal hücre belirleyicileri ile boyanma görülmez. ‹nvaziv meme karsinomu olgular›n›n
bir k›sm›n›n S-100 protein ve CEA ile pozitif boyand›¤›
göz önüne al›n›r ise, epitelyal hücre belirleyicilerinin mutlaka immunhistokimyasal panelde yer almas› uygun
olur.21

AYIRICI TANI VE ‹MMUNH‹STOK‹MYA
Granüler hücreli tümörün ay›r›c› tan›s›nda inflamatuvar ya¤ nekrozu, skleroze adenozis gibi benign lezyonlar›n
yan› s›ra, apokrin karsinom, sekretuvar karsinom gibi
malign lezyonlar ve metastatik lezyonlar yer al›r. Ple-

Resim 14-3: ‹mmunhistokimyasal olarak granüler hücreli tümör hücrelerinde S-100 protein ile sitoplazmik ve nükleer pozitif boyanma (S100, x100).

Bölüm 14: Granüler Hücreli Tümör

Morfolojik olarak memenin granüler hücreli tümörünün apokrin karsinomdan ay›r›m› kimi olgularda çok
zordur. ‹n situ duktal karsinomun tümöre eﬂlik etmesi,
tümör hücrelerinde belirgin pleomorfizm varl›¤› apokrin
karsinom tan›s›n› desteklemesine karﬂ›n, in situ karsinomun bulunmad›¤›, morfolojik olarak ay›r›m›n yap›lamad›¤› olgularda immunhistokimyasal boyalardan yararlan›l›r. Tümör hücrelerinde sitokeratin, androjen resöptör,
ço¤u olguda izlenen EMA pozitifli¤i apokrin karsinomu
düﬂündürür.9,10
Granüler hücreli tümörün hücreleri ile histiyositler
aras›ndaki benzerlik, tümörün granülomatöz inflamatuar
reaksiyon ya da histiyositik bir tümör ile kar›ﬂmas›na neden olabilir. Hem histiyositler hem de granüler hücreli tümör S-100 protein ile pozitif boyanma gösterir. Ancak
granüler hücreli tümör, CD68 ile pozitif boyanma göstermekle birlikte alfa-1 antitripsin, alfa-1 antikimotripsin,
muramidaz gibi histiyosit iliﬂkili antijenler ile boyanma
göstermez.2,9
Granüler hücreli tümör ile en çok kar›ﬂabilecek metastatik tümörler, renal hücreli karsinom, malign melanom, alveoler soft part sarkom gibi onkositik ya da berrak
hücre de¤iﬂikli¤i gösteren tümörlerdir.9,10

PROGNOZ VE TEDAV‹
Memenin benign granüler hücreli tümörü, geniﬂ lokal
eksizyon ile tedavi edilir. ‹nkomplet eksizyon sonras› lokal
nüks görülebilir, ancak nüks ile asenkron mültifokal lezyonlar›n ay›r›m› zaman zaman güçlük gösterebilmektedir.9
Memedeki lezyonlar dahil, tüm granüler hücreli tümörlerin %1’den az› malign özellik göstermektedir. Benign ve malign granüler hücreli tümör ayr›m›, hem birbirlerine histolojik benzerlikleri hem de tümör davran›ﬂ›n› öngörebilen güvenilir kriterlerin olmamas› nedeniyle
oldukça zordur. Benign granüler hücreli tümörlerin ço¤unda düzensiz ya da infiltratif s›n›r ile belirgin tümöral
fibrozis bulundu¤u için, bu özellikler tümörün malignite
potansiyelini de¤erlendirmede kullan›lmamal›d›r.16 Çeﬂitli yay›nlarda malign granüler hücreli tümör tan›s›n›
destekleyen klinik/histolojik özellikler, tümör boyutunun
5 cm’in üzerinde olmas›, h›zl› büyüme ya da agresif lokal
invazyon göstermesi, hücresel pleomorfizm, nükleer hiperkromazi, belirgin nükleollerin bulunmas›, artm›ﬂ mitoz ve nukleus/sitoplazma oran› ile nekroz varl›¤› ﬂeklinde bildirilmiﬂtir.6,15,22
Yumuﬂak doku granüler hücreli tümörlerinde malignite kriterlerini de¤erlendiren, en fazla say›da hasta serisine sahip Fanburg-Smith ve ark ise, de¤erlendirilmesi gereken 6 histolojik kriter üzerinde durmaktad›r: tümör
hücrelerinde i¤sileﬂme, veziküle nukleus, belirgin nükleoller ve pleomorfizm varl›¤›, nekroz, artm›ﬂ nukleus/sitoplazma oran› ve artm›ﬂ mitoz say›s› (>2 mitoz/10 büyük
büyütme alan›).23 Çal›ﬂmaya göre, bu özelliklerden 3 ya
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da daha fazlas›n› içeren tümörler malign kabul edilir. Bir
ya da 2 kriter içeren tümörler atipik, hiçbir kriteri içermeyen ya da sadece fokal pleomorfizm içeren tümörler ise
benign kabul edilir. Üçten az say›da kriteri içeren atipik
granüler hücreli tümörlerin klinik gidiﬂinin oldukça iyi
oldu¤u, ve bu olgularda metastaz izlenmedi¤i belirtilmiﬂtir.23
Granüler hücreli tümörün malign formu, genellikle
metastaz yapmadan önce 1 y›ldan daha k›sa süre içersinde nüks gösterir. Metastaz, hem lenfatikler hem de kan
damarlar› yoluyla olabilir. Bölgesel lenf dü¤ümleri ile akci¤er, karaci¤er ve kemik en s›k metastaz›n görüldü¤ü yerlerdir.4 Memenin malign granüler hücreli tümörünün tedavisi için de geniﬂ lokal eksizyon önerilmekte olup, kemoterapi ya da radyoterapinin etkinli¤i henüz belirlenmemiﬂtir.10
Literatürde memenin granüler hücreli tümörüne eﬂlik
eden, senkron ya da asenkron geliﬂim gösteren çok az say›da invaziv ve in situ duktal karsinom olgusu da bildirilmiﬂtir.5,24-27
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Mamografi
Dr. Ayﬂenur Oktay

Mamografi meme hastal›klar›n›n tan›s›nda ve meme
kanserinin erken saptanmas›nda etkinli¤i kan›tlanm›ﬂ,
günümüzde de yayg›n olarak kullan›lan temel meme görüntüleme yöntemidir.
Mamografi, memenin x ›ﬂ›n› kullan›larak özel yumuﬂak doku tekni¤i ile elde olunan film görüntüsüdür. Meme özel plakalarla komprese edilerek sabitlenir ve görüntü al›n›r (Resim 15-1A,B). ‹lk kez 1967’de memeye dedi-

ke mamografi cihaz› geliﬂtirilmiﬂtir ve son birkaç dekatdaki yeniliklerle düﬂük doz ile yüksek kalite görüntülerin elde edildi¤i teknik düzeye ulaﬂm›ﬂt›r.1,2 Günümüzde halen
yayg›n olarak kullan›lan konvansiyonel ekran film sistemler yan›s›ra dijital teknolojideki geliﬂmeye paralel kompüterize radyografi (CR) ve tüm alan dijital mamografi
(FFDM) tekniklerinin kullan›m› günden güne artmaktad›r.

Resim 15-1: (A) Mamografi cihaz›. (B) Memenin plaka ile komprese edilmiﬂ görüntüsü.
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Kullan›m amac›na göre:
• Meme yak›nmas› olan (kitle, a¤r› ya da meme baﬂ› ak›nt›s› gibi) kad›nlarda problem çözücü yöntem olarak tan›sal mamografi,
• Asemptomatik kad›nlarda meme kanserinin saptanmas› için kullan›m›nda tarama mamografisi
olarak adland›r›l›r.1,3

TARAMA MAMOGRAF‹S‹
Meme kanseri kad›nlarda en s›k rastlanan kanser türüdür ve tüm kad›n kanserlerinin %18’ini oluﬂturmaktad›r. Her y›l dünyada 1 milyon yeni meme kanseri olgusu
ortaya ç›kmaktad›r. Meme kanserinde erken tan› prognozu etkileyen en önemli etkendir. Hastal›¤›n erken evrede
yakalanmas› ile tedavi baﬂar›s› ve yaﬂam oran› artar. Tümör boyutu ve daha önemlisi lenf bezi durumu meme
kanserinde yaﬂam süresini belirleyen primer göstergelerdir. BCDDP’nin 280 bin kad›n üzerinde yap›lan çal›ﬂmas›nda, lenf bezine yay›l›m göstermeyen lokalize evre hastal›kta 20 y›ll›k yaﬂam oran›n›n %82.9 iken, aksiller lenf
bezlerine bölgesel yay›l›m oldu¤unda %66.8’e düﬂtü¤ü
gösterilmiﬂtir. Bu oran insitu evredeki karsinomlarda ise
%95.8 olarak bildirilmektedir.4
Meme kanserinde erken tan›y› sa¤layacak yöntemler
çok büyük önem taﬂ›r. Yap›lan çal›ﬂmalarda, erken evre
nonpalpabl lezyonlar›n saptanmas›nda mamografi di¤er
noninvaziv tekniklerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda yüksek sensitivite ve spesifiteye sahip bir görüntüleme yöntemidir. 1 cm
ve alt›ndaki küçük çapl› tümörleri, insitu duktal karsinom
evresindeki lezyonlar› saptama gücüne sahiptir. Bu nedenle asemptomatik olgularda meme kanserini ele gelmedi¤i küçük boyutlarda yakalayabilmek için baﬂvurulan en
önemli tan› arac› TARAMA MAMOGRAF‹S‹’dir. Mammografik taraman›n etinli¤ini araﬂt›rmak için yap›lan
randomize kontrollü çal›ﬂmalarda mamografik tarama ile
saptanan meme kanseri olgular›nda mortalitenin ortalama %20-30 oran›nda düﬂtü¤ü ortaya konmuﬂtur.1
Mamografi tarama yönteminden beklenen aﬂa¤›daki özellikleri karﬂ›lar:1,5
• Yöntemin yayg›nl›¤› ve kolay uygulanabilmesi,
• Tekrarlanabilir olmas›,
• Yüksek sensitivite/spesifite,
• Sa¤l›kl› kad›nlar›n zarar görmemesi,
• Morbidite ve mortalitede azalma,
• Düﬂük maliyet.
Tarama mamografisi standart olarak, kraniokavdal ve
mediolateral oblik iki pozisyonda elde edilir. Taramalara,
meme kanser prevalans›n›n artmaya baﬂlad›¤› 40 yaﬂ›ndan
sonra baﬂlanmas› önerilmektedir. Ancak tarama programlar› uygulayan ülkelerin ulusal rehberlerinde ve farkl›
organizasyonlar taraf›ndan yap›lan önerilerde 40-50 yaﬂ
aras›ndaki uygulamalarda kesin bir fikir birli¤i yoktur, 50

yaﬂ üzerinde ise tüm kad›nlara tarama yap›lmas› önerilmektedir.6 Bu önerilerin geliﬂtirilmesinde ülkelerin sa¤l›k
harcamalar›ndaki gücü ve insan kaynaklar›n›n yeterlili¤i
önemli bir etkendir. Tarama periyodlar› farkl› önerilerde
1-2 y›l aras› sürelerde de¤iﬂmektedir. Ülkemizde Sa¤l›k
Bakanl›¤› Kanser Savaﬂ Dairesi taraf›ndan, toplum bazl›
tarama 50 yaﬂ üzerinde kad›nlara iki y›lda bir önerilmektedir.7
Amerikan Kanser Derne¤i’nin asemptomatik kad›nlarda meme kanser tarama rehberindeki önerilerinde ise
40 yaﬂ ve üzeri kad›nlar için her y›l meme muayenesi ve
her y›l mamografik inceleme yapt›r›lmas› yer almaktad›r:8

TANISAL (PROBLEM ÇÖZÜCÜ) MAMOGRAF‹
Klinik bulgu, yak›nma ya da görüntülemede bir de¤iﬂiklik saptand›¤›nda mamografi problem çözücü yöntem
olarak iﬂlev görür. Burada en önemli amaç olas› bir malignitenin varl›¤›n› yüksek olas›l›kla do¤rulamak ya da ekarte
etmektir. Tan›sal amaçl› incelemelerde standart tarama
pozisyonlar›na ek görüntüler (spot kompresyon, magnifikasyon grafisi gibi) ya da ek baﬂka tetkikler istenebilir. En
s›k kullan›lan ek inceleme yöntemi ultrasonografi olmaktad›r.
Ya¤l› memelerde mamografinin duyarl›l›¤› çok yüksektir, bu tip memede bir bulgu yoksa malignite ekarte
edilebilir. Baz› lezyonlar mamografide tipik özellikleri ile
tan›nabilirler; ya¤ kisti, lipom, hamartom, kalsifiye fibroadenom gibi. Bu olgularda mamografik de¤erlendirme
sonras› ek incelemelere gerek kalmaz. Ancak kuﬂkulu bir
bulgu saptan›rsa ileri inceleme ya da biyopsi gerekir.
Mamografinin di¤er bir rolü klinik olarak negatif
ikincil lezyonlar› saptamakt›r. Mamografi, lezyonlar›n
uzan›m ve boyut de¤erlendirmesinin yan›s›ra multifokalmultisantrik özeliklerini ve karﬂ› memede olabilecek gizli
odaklar› saptamada etkin tan›sal bir yöntem olarak kullan›l›r (Resim 15-2). Mamografi ile ilgili bilinmesi gereken
özellikler vard›r. Bunlar:
1. Mamografi duyarl›l›¤› yüksek bir tarama yöntemi
olmakla beraber tüm kanserleri saptayamaz. Ancak bu durum mamografinin önemini düﬂürmez.
Mamografi, baz› s›n›rl›l›klar› bulunmas›na karﬂ›n
meme kanserinin erken saptanmas›nda halen en
etkin görüntüleme yöntemidir.
2. Mamografi lezyonun tipik özellikleri olmad›¤›nda
gerçek tan›sal bir inceleme de¤ildir. Saptanan bir
lezyon kanser aç›s›ndan kuﬂku taﬂ›yorsa, biyopsi
ile patolojik tan› elde etmek gerekir.
3. Yöntemin baﬂar›s› yüksek oranda görüntü kalitesi
ve de¤erlendiricinin deneyimine ba¤l›d›r.
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Resim 15-2: Sa¤ memede alt kadranda tek kitle ele gelen olguda, mamografide birden fazla say›da odaklar izlenmektedir (multifokal karsinom).

SENS‹T‹V‹TE
Fizik muayene bulgular› olmaks›z›n yöntemin duyarl›l›¤› %85-90 oranlar›ndad›r. Tümör boyutu, tümör tipi
ve meme parankim yap›s›yla iliﬂkili olarak %10-15 olguda
meme kanseri mamografik olarak saptanamayabilir. Bu
nedenle yüksek kalitede mamografik incelemelere dikkatli bir klinik bak›y› eklemek meme kanser taramas› için en
yararl› yaklaﬂ›m olur.
Mamografinin sensitivitesi ya¤l› meme dokusuna sahip memelerde çok yüksektir (%100’e yak›n), meme dansitesi artt›kça yöntemin duyarl›l›¤› düﬂer. Bu nedenle dens
memelerde ele gelen kuﬂkulu ya da natürü anlaﬂ›lmayan
kitle varl›¤›nda, mamografinin negatif olmas› ileri inceleme gere¤ini ortadan kald›rmaz.
Mikrokalsifikasyon varl›¤›nda mamografinin kanser
saptamada duyarl›l›¤› yüksektir. Tüm kanserlerin yaklaﬂ›k
yar›s›nda, insitu kanserlerin ise %85-90’›nda mikrokalsifikasyon görülür. ‹zole mikrokalsifikasyonlar›n görüldü¤ü nonpalpabl lezyonlar›n saptanmas›nda mamografi
önemli role sahiptir.3

SPES‹F‹TE
Mamografi ile ya¤ dokusundan zengin patterndeki
memelerde malignite olmad›¤› güvenle söylenebilir.
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Resim 15-3: ‹çinde tek kaba kalsifikasyon bulunan, yuvarlak ﬂekilli ve
düzgün s›n›rl›, kalsifiye fibroadenom ile uyumlu kitle opasitesi. Kitlede
kalsifikasyon varl›¤› spesifik olarak kalsifiye fibroadenom tan›s›na götüren bulgudur.

Mamografide tipik özellikler gösteren benign lezyonlarda kesin tan› mümkündür. Bunlar ya¤ kisti, lipom, hamartom gibi ya¤ içeren lezyonlar, tipik intramammer lenf
bezi ya da kalsifiye fibroadenom (Resim 15-3) olarak say›labilir.
Mamografide çok düzgün s›n›rl› bir kitle varl›¤›nda da
kitlenin yüksek olas›l›kla banign oldu¤u düﬂünülebilir,
ancak ultrasonografi bu lezyonlarda kist solid ay›r›m› için
gereklidir (Resim 15-4A,B). Az oranda da olsa baz› malign
lezyonlar iyi s›n›rl› solid kitle olarak karﬂ›m›za ç›kabilir.
Tersine spiküle düzensiz konturlu kitlelerde ya da polimorf özellikteki mikrokalsifikasyonlarda malignite tan›s›
için spesifite çok yüksektir. Ancak baz› benign lezyonlar›n
da bu bulgularla karﬂ›m›za ç›kaca¤› unutulmamal›d›r. Sonuçta mamografide saptanan bulgular›n ço¤u nonspesifiktir, bu nedenle bulgular kuﬂku derecesine göre s›n›fland›r›l›rlar. Spot grafi, US gibi ek incelemeler de¤erlendirmede yard›mc›d›r. Kuﬂkulu olgularda kesin tan› biyopsi
ile mümkün olabilir.3
Meme kanserini mümkün olan en erken evrede yakalayabilmek için yap›lan biyopsilerde, pek çok benign lezyonun da saptanabilece¤i bir gerçektir. Tarama mamografisiyle saptanan lezyonlara uygulanan biyopsilerde ideal
benign-malign oran›n› saptamak oldukça güçtür, ancak
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Resim 15-4: (A) Mamografide düzgün konturlu, yuvarlak ﬂekilli nodüler opasite izlenmektedir. (B) Kistik/solid ay›r›m› için yap›lan US bak›da nodülün kiste ait oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r.

literatürde kanser saptanmas› ile ilgili bildirilen pozitif
prediktif de¤erler ortalama %20-40 oran›nda de¤iﬂmektedir.9,10 Günümüzde görüntüleme rehberli¤inde i¤ne biyopsileri, lezyon lokalizasyonu ve aç›k biyopsilere alternatif olarak kullan›ld›¤› için, cerrahi biyopsilerde elde edilen
bu oranlar artm›ﬂt›r.

MAMOGRAF‹DE TEKN‹K KAL‹TE
Mamografi, tetkik ve de¤erlendirme aﬂamalar›nda üst
uzmanl›k isteyen bir görüntüleme yöntemidir. Tarama ile
ilgili önemli noktalardan birisi, tetkikin özel e¤itilmiﬂ teknik personel taraf›ndan gerçekleﬂtirilmesi gere¤i ve yorumlanmas›nda da ileri e¤itim ve deneyime gerek duyulmas›d›r. Mamografi tetkikini yapan teknisyen ve de¤erlendirme yapan radyologun deneyim ve bilgi birikimi
yöntemin baﬂar›s›nda büyük önem taﬂ›r.
Taraman›n etkinli¤i ve baﬂar›s› için, mamografik incelemelerin iyi teknik kalitede elde edilmiﬂ olmas› ve görüntülerin do¤ru yorumlanmas› ﬂartt›r. Yetersiz kalitedeki
grafiler mamografiye olan güveni sarsar ve yanl›ﬂ de¤erlendirmelere, gereksiz incelemelere yol açabilir. Bunun
için meme görüntüleme merkezlerinde düzenli kalite
kontrol program› sürdürmek gereklidir. Klinik uygulamada, mamografi filmlerinde ﬂu parametrelerin de¤erlendirilmesi ve optimize edilmesi gereklidir: Pozisyonlama,
kompresyon, ekspojur, kontrast, görüntü keskinli¤i, gürültü,

artefaktlar ve etiketleme.11-13 Pozisyonlama mamografi
teknisyeninin uygulamada ortaya koydu¤u bir sanatt›r.
Uygun pozisyonda elde edilmeyen mamogramlarda lezyonlar görüntü alan› d›ﬂ›nda kalabilir ve atlanabilir. Kompresyon memeyi sabitlemek ve iyi görüntü kalitesi sa¤lamak için gereklidir. Yeterli ekspojur ve kontrast, özellikle
düﬂük dansiteli lezyonlar› fibroglandüler dokudan ay›rt
etmek ve kanserin erken bulgular›n› saptayabilmek aç›s›ndan çok önemlidir. Mamografilerde gürültünün az ve
artefaktlardan ar›nd›r›lm›ﬂ olmas› istenir. Artefaktlar lezyonlar› gizleyebilir ya da taklit edebilir. Bir di¤er önemli
parametre de filmlerin etiketlenmesi, yani film üzerinde
yaz›lmas› gerekli isim, tarih, protokol numaras›, merkez
ad› gibi bilgilerdir.
Mevcut eski grafilerin saklanmas› da son derece
önemlidir. Takipte geliﬂen lezyonlar› tan›mlamada ya da
tedavi takibindeki de¤iﬂiklikleri izlemede eski mamogramlarla karﬂ›laﬂt›rma yap›lmas› yard›mc› olmaktad›r
(Resim 15-5A,B). Arﬂiv olmayan merkezlerde yap›lan incelemelerde, kiﬂilerin filmlerini çok iyi korumalar› ve her
tetkikte haz›r bulundurmalar› önerilir.

MAMOGRAF‹DE LEZYON DE⁄ERLEND‹RME
Mamografik görüntü lezyonun patolojik görüntüsünün bir yans›mas›d›r. Mamografide saptanan ve inceleme
gereken en önemli bulgular kitle ve kalsifikasyonlard›r.
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Resim 15-5: (A) Sa¤ memenin oblik mamogram›nda patolojik bulgu izlenmezken, (B) 2 y›l sonra yap›lan takibinde asimetrik opasite ve eﬂlik eden
az say›da kalsifkasyonlar›n geliﬂti¤i dikkati çekmektedir (Patoloji: intraduktal komponenti belirgin DK‹S).

Bunun d›ﬂ›nda yap›sal distorsiyon, asimetrik opasite ve
di¤er baz› bulgular görülebilir.
Mamografide saptanan meme lezyonlar›na yaklaﬂ›mda lezyonlar›n do¤ru karakterizasyonu, malignite olas›l›¤›n›n belirlenmesi ve buna göre hastan›n yönlendirilmesi
kanserin erken tan›s› için önemli basamaklar› oluﬂturur.
Mamografi bulgular›n›n de¤erlendirme ve raporlanmas›nda standardizasyon sa¤lamak, radyologlarla klinisyenler ve hastalar aras›nda ortak dil oluﬂturmak üzere Amerikan Radyoloji Koleji (ACR) taraf›ndan B‹RADS k›saltmas› ile Meme Görüntüleme Raporlama ve Veri Sistemi baﬂl›¤›nda bir rehber haz›rlanm›ﬂ ve terminoloji sunulmuﬂtur. Bu sistem uluslararas› literatürde kabul görmüﬂ yayg›n kullan›lan bir sistemdir.13,14
Bu sistemde öncelikle memenin parankim yap›s› de¤erlendirilir. Mamografide saptanan kitle, kalsifikasyon
ve di¤er bulgular baﬂl›¤› alt›ndaki lezyonlar morfolojik
özellikleri ile tan›mlanarak kuﬂku derecelerine göre kategorize edilir. Mamografi raporlar›nda k›saca bu lezyon tan›mlamalar›n›n yap›lmas› ve kuﬂku dereceleri ile birlikte

önerilerin sunulmas› istenmektedir, böylece mamografi
raporlar›nda da standardizasyon oluﬂacakt›r.

Meme Parankim Yap›s›
Meme yap›s› heterojen özelliktedir ve kiﬂiden kiﬂiye belirgin farkl›l›k gösterir. Memede tek bir “normal” tan›m›
yoktur, bu da de¤erlendirmeyi güçleﬂtiren ve bazen patolojnin alg›lanmas›n› zorlaﬂt›ran etkendir. Karsinom çevresinde eﬂde¤er dansitede fibroglandüler doku ile sar›l› oldu¤unda gizlenebilir. Küçük farkl›l›klar› saptayabilmek
için görüntülerde yüksek kontrast gereklidir.
Mamografik de¤erlendirmede meme parankim yap›s›n›n tan›mlanmas› mamografinin lezyon saptamadaki
duyarl›l›¤›n› ortaya koyar. B‹RADS sistemine göre 4 tip
meme yap›s› tan›mlanmaktad›r.14
Tip 1: Ya¤ dokusundan zengin parankim yap›s› (%25

alt›nda glandüler).
Tip 2: Ya¤ ve da¤›n›k fibroglandüler doku elemanlar›

içeren parankim yap›s› (%25-50 glandüler).
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Tip 3: Heterojen dens meme yap›s› (%50-75 glandü-

ler).
Tip 4: Çok dens meme yap›s› (%25 üzerinde glandüler).
Mamografinin sensitivitesi tip 1 ve tip 2 memelerde
yüksektir, tip 3 ve tip 4 yap›s›ndaki memelerde ise duyarl›l›k daha s›n›rl›d›r.

B‹RADS Sistemine Göre Lezyon S›n›flamas›
B‹RADS sistemine göre lezyonlar kitle, kalsifikasyon
ve di¤er bulgular olarak s›n›fland›r›l›r.14

raber medüller karsinom, sarkom ve intrakistik karsinom
benzer bulgular gösterebilir. De¤erlendirmede kuﬂkulu
bulgular her zaman ön planda tutulmal›d›r. Mikrolobüle
kontur ve belirsiz kontur tümörün çevre meme dokusuna
infiltrasyon kuﬂkusunu yans›t›r. Spiküle kontur ise maliginte için en çok kuﬂku uyand›ran kontur özelli¤idir (Resim 15-6).
Kitle dansitesi ya¤ kisti, lipom, galaktosel ve fibroadenolipom gibi ya¤ içerikli lezyonlar›n tan›nmas›nda yard›mc›d›r. Kanserler genellikle meme dansitesine eﬂit ya da
yüksek dansitede izlenir.

Kalsifikasyon
Kitle
Mamografide saptanan kitleler ﬂekil, kontur ve dansitelerine göre de¤erlendirilir. ﬁekil yuvarlak, oval, lobüler
ya da irregüler olabilir. Kontur tan›mlamas› iyi s›n›rl›,
mikrolobüle, örtülü (glandüler dansite ile), belirsiz ya da
spiküler olarak yap›l›r. Dansite ise kitlenin glandüler dokuya göre yüksek, eﬂit ya da düﬂük dansitede olmas›n› veya ya¤ içeri¤ini tan›mlar. Kitlenin kontur özelli¤i maliginte olas›l›¤›n› belirlemede en önemli kriterdir.
‹yi s›n›rl›, keskin konturlu kitlelerde kistik ya da solid
ay›r›m› için ultrasonografi çok yard›mc›d›r. Keskin konturlu kitleler genellikle benign lezyonlarda görülmekle be-

Resim 15-6: Düzensiz ﬂekilli ve spiküle konturlu kitle lezyonu, malignite için yüksek kuﬂku taﬂ›maktad›r (Sonuç: inv duktal karsinom).

Mamografide kalsifikasyonlar önemli bir bulgudur.
Kalsifikasyonlar morfoloji ve da¤›l›m paternine göre tan›mlan›r ve kategorize edilirler. Morfolojik olarak tipik
benign, orta derecede kuﬂkulu ve yüksek olas›l›kla malign
olarak grupland›r›l›rlar. Tipik benign kalsifikasyonlar
grubunda cilt, vasküler, fibroadenom içindeki kaba kalsifikasyonlar, büyük çubuk ﬂeklinde (Resim 15-7), yuvarlak, santrali lusent (Resim 15-8), yumurta kabu¤u, kalsiyum sütü, sütür, distrofik ve yuvarlak (punktat) kalsifikasyonlar yer al›r. Orta derecede kuﬂkulu grupta amorf

Resim 15-7: Meme parankiminde büyük çubuk ﬂeklinde kalsifikasyonlar izlenmektedir, benign duktal kalsifikasyonlarla uyumlu olup tipik
benign kategoride yer al›rlar (B‹RADS 2).
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Resim 15-8: Daha önce biyopsi uygulanan olguda, biyopsi lojunda
santrali radyolusent lezyon ve cidar kalsifikasyonu izlenmektedir. Kalsifikasyon benign kategoridedir ve ya¤ nekrozuna ba¤l› geliﬂmiﬂtir
(B‹RADS 2).

veya belirsiz kalsifikasyonlar, yüksek olas›l›kla malign
grupta ise pleomorfik veya heterojen kalsifikasyonlar ve
ince çizgisel ya da ince dallanan morfolojide mikrokalsifikasyonlar (Resim 15-9) bulunmaktad›r. Kalsifikasyonlar
da¤›l›mlar›na göre diffüz, da¤›n›k, bölgesel, grup ya da
küme yapm›ﬂ, lineer, segmental ve bölgesel olarak kategorize edilir. Lineer ve segmental da¤›l›m tipi maliginite için
en yüksek kuﬂkuyu yans›tmaktad›r.

Özel Durumlar
Özel olgular yap›sal distorsiyon, soliter dilate duktus,
intramammer lenf bezi ve asimetrik opasite olarak grupland›r›l›r. Asimetri tarama mamogramlar›nda %3 gibi s›k
görülen asimetrik doku opasitelerinden ay›rt edilmelidir.15 De¤erlendirmede eski mamogramlarla karﬂ›laﬂt›rma
önemlidir. Eﬂlik eden fizik bak› bulgusu varsa not edilmelidir.

Eﬂlik Eden Bulgular
BIRADS sisteminde bunlar cilt lezyonlar›, cilt ya da
meme baﬂ› çekintisi, cilt kal›nlaﬂmas›, trabeküler kal›nlaﬂma (Resim 15-10) ve aksiller lenfadenopati olarak tan›mlanmaktad›r.

115

Resim 15-9: Memenin ön kadran›nda ince çizgisel ve dallanan morfolojide, segmental da¤›l›m gösteren mikrokalsifikasyonlar izlenmektedir. Da¤›l›m ve morfolojileri ile malignite için yüksek kuﬂkulu kategoridedir (B‹RADS 5).

Lezyon Yerleﬂimi
Lezyonlar›n do¤ru lokalizasyonu yap›lmal›d›r. Taraf
(sa¤, sol ya da bilateral), saat kadran›na ya da kadrana göre yerleﬂim (üst d›ﬂ, üst iç, alt d›ﬂ, alt iç, subareoler, santral
ya da aksiller kuyruk), ve derinlik (anterior, orta, posterior) rapor edilmelidir.

Sonuç De¤erledirme Kategorileri
B‹RADS sistemine göre mamografide saptanan lezyonlar kuﬂku derecesine göre kategorize edilmelidir. Bir
mamografi raporunda, lezyon tan›mlamas› yap›ld›ktan
sonra sonuç kategorisi belirtilmeli ve buna göre öneri yaz›lmal›d›r. De¤erlendirme kategorileri ﬂöyledir:14

Kategori 0
Tamamlanmam›ﬂ de¤erlendirmeyi tan›mlar. Ek pozisyon ve US gibi ek incelemeler ya da önceki tetkiklere
gereksinim vard›r.

Kategori 1: Negatif
Memelerde mamografik olarak lezyon ya da kuﬂkulu
bulgu saptanmam›ﬂt›r.
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Kategori 4: Kuﬂkulu Bulgular
Bu kategorideki lezyonlarda maliginite olma olas›l›¤›
kategori 3(den fazlad›r ve biyopsi endikasyonu vard›r.
Malign olma olas›l›klar›na göre 4A, 4B ve 4C olarak alt
gruplara ayr›labilir.

Kategori 5: Yüksek Olas›l›kla Malign Bulgular
Bu grup lezyonlar›n malig olma olas›l›klar› çok yüksektir (%95’in üzerinde). Biyopsi ve uygun tedavi yaklaﬂ›m› gereklidir.

Kategori 6: Bilinen Malignite
Bu kategori biyopsi ile malignite tan›s› konmuﬂ ve kesin tedavi öncesi inceleme yap›lan hastalar için kullan›l›r.

KAYNAKLAR

Resim 15-10: Memede diffüz sertlik ele gelen olguda, mamografide
artm›ﬂ dansite ve üst kadranda mikrokalsifikasyonlar izlenmektedir.
Eﬂlik eden bulgu olarak meme baﬂ›nda çekinti ve cilt kal›nlaﬂmas›
mevcuttur (Sonuç: ‹nflamatuar karsinom).

Kategori 2: Benign Bulgular
Maliginite kuﬂkusu taﬂ›yan bir bulgu yoktur. Kalsifik
fibroadenom, ya¤ içerikli lezyonlar (lipom, galaktosel, ya¤
kisti, hamartom gibi), sekretuar kalsifikasyonlar gibi karakteristik görünümleri olan benign lezyonlar›n saptanmas› durumunda bu kategori kullan›l›r. ‹ntramamer lenf
bezi ve ameliyata ba¤l› yap›lsal bozulma da bu kategoride
yer al›r.

Kategori 3: Yüksek Olas›l›kla Benign bulgular.
Malignite olas›l›¤› çok düﬂük olan (%2’den az) lezyonlar› tan›mlar. Kalsifiye olmam›ﬂ keskin s›n›rl› solid kitle, fokal asimetri ve küme yapm›ﬂ yuvarlak kalsifkasyonlar
bu grupta yer almaktad›r. Bu kategoride de¤erlendirilen
lezyonlara 6 ayl›k k›sa aral›kl› takip önerilir. Lezyon 2-3
y›ll›k takipte stabil ise kategori 2 lezyon kabul edilir ve rutin takibe geçilir. Takip s›ras›nda lezyonun boyut ya da
yayg›nl›¤›nda de¤iﬂiklik olursa biyopsi önerilir.
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Meme Hastal›klar›n›n Tan›s›nda
Ultrasonografi
Dr. Gülden Acunaﬂ, Dr. Artur Salmasl›o¤lu

Mamografi, meme hastal›klar›n›n tan›s›nda uzun y›llar boyunca kullan›lan tek modalite olmuﬂtur. Ultrasonografinin görüntüleme alan›na girmesi, mamografide
saptanan lezyonlar›n solid-kistik ayr›m›n›n yap›labilmesi
olana¤›n› sa¤lam›ﬂt›r.1 1970’lerin sonu, 1980’li y›llar›n baﬂ›nda mamografide saptanan kitlelerin solid-kistik ayr›m›n›n ultrasonografi ile yap›labilmesi, biopsi say›lar›n›n
azalmas›na yol açm›ﬂ ancak yap›lan çal›ﬂmalarda solid lezyonlar›n benign-malign özellikleri aras›nda yer alan farklar›n birbirleriyle fazla miktarda örtüﬂebildikleri görüldü¤ü için ultrasonografi ile bulunan her solid kitleye biyopsi yap›lmas›n›n gerekti¤i yönünde sonuçlar ortaya ç›km›ﬂt›r.2,3 Ancak bu çal›ﬂmalarda baz› sorunlar mevcuttu.
Bunlardan biri, ultrasonografi (US) teknolojisinin henüz
baﬂlang›ç evrelerinde olmas› sebebiyle, yeterli çözünürlü¤e sahip olmamas› idi. Taramada kullan›lan sistemler genellikle düﬂük frekansa sahip problar kullanmaktayd›. Ayr›ca bu yeni teknolojiden gere¤inden fazla yüksek beklentiler mevcuttu. Bu beklentiler aras›nda sadece tek bir sonografik kriter ile benign ve malign lezyonlar›n ay›rt edilebilmeleri ve ultrasonografinin mamografi yerine primer
tarama yöntemi haline gelmesi yer almaktayd›. Son on y›l
içerisinde meme ultrasonografisinin endikasyonlar› geniﬂlemiﬂtir.4 Günümüzde meme ultrasonografisi mamografi gibi kitle araﬂt›r›lmas› ve lezyon karakteri beliremede
vazgeçilmez tan›sal bir yöntem olarak ilk s›rada yerini alm›ﬂt›r.5-7 (Di¤er meme görüntüleme tekniklerindekine
benzer ﬂekilde US’da özellikle küçük lezyonlar›n karakterlerinin belirlenmesinde tekrarlanabilme eksikli¤i ile sorgulanm›ﬂt›r.8-13) BI-RADS kriterlerinin geliﬂtirilip
1998’de mamografi için ilk kriterlerin yay›nlanmas›ndan
sonra 4. bask›s›nda ultrasonografi için de kriterler belirlenmiﬂtir.14 Lezyonlar›n belirli risk kategorilerine sokulmalar› ve her risk kategorisinde nas›l bir izlem veya giriﬂim yap›laca¤›n›n objektif kriterlere ba¤l› hale gelmesi
mamografinin baﬂar›s›n› daha da artt›rm›ﬂt›r. Meme ultrasonografisinin de baﬂar›l› bir yöntem haline gelmesi,
benzer kriterlere ba¤l› kal›nmas› ve raporlaman›n standart dile kavuﬂmas› sonucunda mümkün olmuﬂtur.15 Da-

ha sonra yap›lan çal›ﬂmalar BI-RADS terminolojisi ile kitlelerin US de¤erlendirmelerinde uygulay›c›lar ve de¤erlendiriciler aras›ndaki farklara dikkat çekmektedir.16-18
BI-RADS solid-kistik ayr›m›n›n ötesinde solid kitlelerin karakterize edilebilmeleri için kitlelerin belli özelliklerinin araﬂt›r›l›p tan›mlanmas›, bu özelliklere göre lezyonun kanser aç›s›ndan ne kadar ﬂüpheli oldu¤unun belirlenmesini ve buna göre izlenmesi gereken yolu belirler.
BI-RADS kriterlerine göre lezyon tan›mlamada kriterler Tablo 16-1’de özetlenmiﬂtir.16 Buna göre lezyonu tan›mlamadan önce lezyonun arka plan›ndaki dokunun
eko yap›s› tan›mlanmal›d›r. Meme dokusunun yap›s› incelemenin duyarl›l›¤›n› belirler.19 Homojen bir arka plan,
eko yap›s› daha yüksek bir ultrasonografik duyarl›l›k
belirlerken, hipoekoik-hiperekoik fokal alanlar ve gölgelenmeler içeren heterojen bir arka plan daha düﬂük bir
duyarl›l›¤a iﬂaret eder. Saptanan lezyonun kitle olarak tan›mlanmas› için lezyonun iki planda görüntülenmesi gerekir.Kitlelerin de¤erlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken özellikler lezyonda araﬂt›r›l›r. BI-RADS kriterlerine
göre son de¤erlendirme yap›l›r.
Kitlenin ﬂekli oval, yuvarlak veya düzensiz olarak belirlenir. Bu s›ralama kanser olas›l›¤› art›ﬂ› ile uygun bir s›ralamad›r. Düzensiz ﬂekilli, vertikal yerleﬂimli bir kitlenin
kanser olmas› ihtimali yüksektir. Oval ﬂekilli kitleler cilt
hatt›na paralel yerleﬂimli, keskin kenarl› ve 3 taneden az
lobülasyonlu olduklar›nda yaklaﬂ›k %85’i selimdir. Yuvarlak kitleler oval olanlara göre daha kuﬂkuludurlar.
Uzun aks› cilde paralel oryantasyondaki kitlelerin yaklaﬂ›k
%77’si selimdir. Rahbar’a göre paralel yönelimli, keskin
kenarl›, homojen iç eko yap›l› 3 taneden az , hafif lobülasyonlu kitlelerin neredeyse %100’ü selimdir.3 Do¤al olarak
yuvarlak kitlelerin cilde paralel olmas› söz konusu de¤ildir. Cilde göre yerleﬂimine bak›ld›¤›nda vertikal yerleﬂimli yani derinli¤i fazla olan lezyonlar›n malign olma olas›l›¤› yaklaﬂ›k %70’dir.
Kitle kenar özelli¤i aç›s›ndan lezyona bak›ld›¤›nda
keskin ya da keskin olmayan kenarlar vard›r . Keskin olmayan kenarlar belirsiz olabilir, aç›lanma yapabilir, mik-
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Tablo 16-1: BI-RADS Kriterlerine Göre Lezyon Tan›mlamalar›
Özellik

Seçenekler

Yönelim

Paralel
Paralel de¤il
Oval
Yuvarlak
Düzensiz
Ani sonlanma
Ekojenik halo
Anekoik
Hiperekoik
Kompleks
Hipoekoik
‹zoekoik
Yok
ﬁiddetlenme
Gölgelenme
Kombine patern
Duktal de¤iﬂiklikler
Cooper ligamentlerinde de¤iﬂiklikler
Ödem
Yap›sal distorsiyon
Cilt kal›nlaﬂmas›
Cilt retraksiyonu veya düzensizli¤i
Makrokalsifikasyonlar
Kitlede mikrokalsifikasyonlar
Kitle d›ﬂ›nda mikrokalsifikasyonlar
Kümeleﬂmiﬂ mikrokistler
Cilt içi veya üstünde kitle
Yabanc› cisim
‹ntramammar lenf nodu
Aksiller lenf nodu
Vasküler de¤il veya de¤erlendirilmemiﬂ
Vasküler lezyon

ﬁekil

Lezyon s›n›rlar›
Eko patterni

Posterior akustik
özellikler

Çevre doku

Kalsifikasyonlar

Özel durumlar

Vaskülarite

rolobüle veya spiküle olabilir. Belirsiz kenarlar çevre doku
ile lezyon aras›nda beligin bir demarkasyon olmamas› durumudur. Yaklaﬂ›k %45’i mali¤ndir. Mikrolobüle s›k on-

dülasyonlu konturda mali¤nite olas›l›¤› yaklaﬂ›k %50’dir.
Aç›lanma yapan kenarlarda bu olas›l›k %60’d›r. Spiküle
kenarlarda malignite olas›l›¤› %86’ya ç›kar (Resim 161a,b,c ve Resim 16-2a,b). Spikülasyon gösteren kenarlar›
olan selim lezyonlar postoperatuar skar dokusu , fibrozis
ve radial skard›r.
Lezyonun çevre doku ile iliﬂkisi, çevre dokuda yapt›¤›
de¤iﬂiklikler de de¤erlendirmede önemlidir. Hiperekojen
halo kadar önemli bir bulgu da çevre dokunun lezyon
çevresinde kesintiye u¤ramas›d›r.
Ekojenik halo %70 oran›nda kanserle birlikte görülür.
Ancak ya¤ nekrozu, abse ve fibroadenomla da görülebilir.
Kitlenin iç eko yap›s› da ay›r›c› tan›da önemlidir. Kistler anekoik iç yap›lar› ile kolayca ayr›labilir olmalar›na
karﬂ›n anekoik solid kitlelerin de olabilece¤i unutulmamal›d›r (medüller karsinomlar, yüksek gradl› invaziv
duktal karsinomlar ve lenfomalar›n anekoik görülebilip
kistlerle kar›ﬂlt›r›labilecekleri ak›lda tutulmal›d›r). Basit
kistler anekoik olup ince ekojenik kenarlar› kenar gölgeleri ve posterior ses güçlenmesi ile tipik görünümleri oldu¤unda internal ince septalar ve s›v› seviyeleri gösterseler
dahi BI-RADS 2 olarak s›n›flan›rlar. Ancak kal›n septal›
kal›n duvarl› solid komponent içeren kompleks kistler
(Resim 16-3a,b,c,d) BI-RADS 4b olarak s›n›fland›r›lmal›d›rlar. Mali¤n lezyonlar›n büyük ço¤unlu¤u hipoekoiktir.
‹soekoik lezyonlar ya¤la ayn› ekojenitede olan lezyonlard›r.Bu nedenle saptanmalar› güçlük arzeder. ‹soekoik lezyonlar›n %85’i selimdir. Ancak müsinöz karsinomlar›n
(Resim 16-4a,b) isoekoik lezyonlar oluﬂturduklar› bilinmektedir. Hiperekoik lezyonlar tümü ile hiperekoik olduklar›nda selimdirler (ya¤ nekrozlar›, lipomlar, abseler
gibi). Ancak hiperekoik lezyon içerisinde hipoekoik y›ld›z
ﬂeklindeki alan (dark star) mali¤niteyi düﬂündürmelidir.
Kompleks eko yap›s› yani anekoik ve ekoik alanlar içeren

(B)

(A)

(C)

Resim 16-1A,B,C: (A) Sol Mediolateral oblik grafide aksiler bölgede lokalize spiküle kenarl›
kitle lezyon; (B) Ultrasonografisinde mamografidekine benzer ﬂekilde çevreye spiküler uzan›mlar ve posterior gölgelenmesi olan hipoekoik kitle lezyon; (C) Spot magnifiye mamografide lezyonun ›ﬂ›nsal uzan›mlar gösteren kenarlar› daha belirgin görülüyor.
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(A)
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Resim 16-2A,B: (A) Ultrasonografide tipik
mali¤n özellikler gösteren kitle.Düzensiz ﬂekil, spiküler uzan›mlar ,hiperekojen halo ve
posterior gölgelenme (B) Ayn› kitle mamografide de spiküler uzan›mlar› ile yüksek ﬂüpheli görülüyor.BI-RADS 5.

(B)

(B)
(A)

(C)

(D)
Resim 16-3A,B,C,D: (a) 30 yaﬂ›nda memesindeki ﬂiﬂlik ve a¤r› nedeni ile hekime baﬂvuran hastaya ince i¤ne aspirasyonu yap›ld›ktan
bir süre sonra yap›lan ultrasonografisinde anekoik kistin anterior kenar›nda duvar kal›nlaﬂmas› görülüyor.Aspirasyon sonras› kistin iç
bas›nc› düﬂtükten sonra da kist duvar› kal›n görülebilir. Ancak duvar kal›nlaﬂmas›n›n görüldü¤ü bölgede Dopplerle vaskülarizasyonda
art›ﬂ (b) görülüyor. (c) Dinamik Manyetik rezonans incelemenin subtrakte görüntülerinde kist duvarlar›nda ve çevresinde insitu karsinom için yüksek ﬂüpheli düzensiz ve lineer erken kontrastlanmalar görülüyor. (d) Yüksek ﬂüphe nedeni ile çekilen mamografide keskin kenarl› kiste ait kitle görünümünün anterior kenarlar› silik görülüyor. Kistik kitle çevresinde yayg›n yüksek ﬂüpheli mikrokalsifikasyonlar saptan›yor. Tan›: Grade3 ‹nvaziv duktal karsinom ve insitu karsinom.
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(A)
Resim 16-4A,B: (A) ‹zoekoik kitle lezyonun kenarlar› belirgin de¤il.Lezyon
daha çok çevre dokuya ait hatlarda yapt›¤› distorsiyon ve kesilmelerle belirlenebiliyor. (B) Ayn› hastan›n mamografisinde glandüler doku involüsyonda
oldu¤u için lezyon yüksek dansiteli silik kenarl› bir kitle olarak çok belirgin
görülüyor. Tan›: Müsinöz karsinom.

(B)

lezyonlar komplike kist de¤il , kompleks kistlerdir. Kist içi
solid komponentli lezyonlar di¤er de¤iﬂle kompleks kistler biyopsi endikasyonu olan lezyonlard›r. Biyopsi solid
olan k›s›mdan yap›lmal› ve kistik içerik aspire edilmemelidir. Bu lezyonlar invaziv duktal karsinom olabilece¤i gibi papiller lezyon , hematom veya abse de olabilirler.
Komplike kistler posterior akustik güçlenme olmaks›z›n
homojen düﬂük iç ekolar› olan düzgün konturlu yap›lar
ﬂeklinde görülürler (Resim 16-5). Aspirasyon yap›labilir.Bu tip lezyonlarda malignite olas›l›¤› %0.3 olarak bildirilmiﬂtir.20 Mikrokist kümesi ﬂeklinde görülen lezyonlar-

Resim 16-5: Kal›n cidarl› kistik lezyon posterior parlakl›k, hiperekojen
kal›n cidar›nda Dopplerde vaskülarizasyon olmamas› ile komplike kist
olarak belirleniyor.

da düﬂük de olsa DCIS olas›l›¤› nedeni ile k›sa aral›kl› (6
ay) takip uygun olur.21
Lezyonlar›n posterior akustik özellikleri lezyonu de¤erlendirmede en az yard›mc› olan ve en fazla yan›lg›ya
neden olan özelliktir. Posterior ses güçlenmesi olan solid
kitle, oval, keskin kenarl› oldu¤unda fibroadenom olma
ihtimali yüksektir (Resim 16-6 ve Resim 16-7). Kolloid
karsinomlar›n da böyle görüntüler oluﬂturdu¤u göz
önünde tutulmal›d›r. Posterior akustik gölge gösteren lezyonlar›n yaklaﬂ›k %50’si kanser iken skar, fibrozis, diabetik mastopati, fibroadenomda da görülebilir. Posteriorunda akustik de¤iﬂiklik olmayan lezyonlar›n yaklaﬂ›k
%80’i selimdir.

Resim 16-6: Ultasonografik olarak selim solid kitlenin tüm özelliklerini gösteren lezyon.Lezyonun uzun aks› cilde paralel uzan›yor.Keskin
kenarlar,ince hiperekojen kapsül,homojen iç ekosu ve probla uygulanan kompresyonla lezyonun ön arka ölçümünde belirgin azalma lezyonun selim oldu¤unu iﬂaret ediyor.
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Resim 16-7: Ultrasonografik selim kitle özellikleri gösteren kitle lezyon. Oval ﬂekil, Keskin ve düzgün kenarlar ,ince hiperekojen kapsül,cilde paralel yönelim, posteriorunda parlakl›k ve kenar gölgesi görülüyor. Tan›: Fibroadenom BI-RADS 3.

Çevre doku özellikleri de de¤erlendirmede önemlidir.
Çevre dokudaki duktal yap›lardaki anormal dallanma,
çaplar›nda art›ﬂ ve içlerinde ekojen materyel DCIS olabilece¤i gibi duktus içi papiller lezyonlar veya debris de olabilir. Çevre dokuda aﬂ›r› hiperekojenite ve içerisinde hipoekoik anguler lineer dallanma yapan a¤sal yap›lar ödemi iﬂaret eder. Aksillay› kontrol etmek gerekir. Cooper ligaman›nda kal›nlaﬂma ve gerilme nadir olmakla birlikte
görüldü¤ünde çok ﬂüpheli olarak iﬂaretlenmelidir. Ciltde
kal›nlaﬂma, cilt kal›nl›¤›n›n 2 mm’nin üzerine ç›kmas›
vasküler obstrüksüyon, lenfatik obstrüksyon, inflamatuar
kanser, mastit, radyoterapi ve cilt lezyonlar› nedeni ile
olabilir.
Mikrokalsifikasyonlar ultrasonografi ile çok iyi görülmezler. Mamografide görülen kitle ile birlikte olmayan
kalsifikasyonlar›n ancak %25’i ultrasonografi ile görülebilirler.22 Mikrokalsifikasyonlar›n kitle içinde olanlar› hiperekojen odaklar halinde görülürler.
Lezyonlar›n vasküler özellikleri de tan›ya yard›mc›
olabilir. Spesifik de¤ildir. Ancak komplike kisti solid bir
lezyondan ay›rmaya yard›mc› olabilir.
Raporlarda bulgular tan›mlanmal›, de¤erlendirme yap›l›rken yüksek ﬂüpheli bulgular göz önüne al›narak BIRADS s›n›flamas›nda lezyonun yeri belirlenmeli ve öneriler buna göre yap›lmal›d›r (Tablo 16-2).
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Palpabl, mamografide kolayl›kla belirlenebilen, BIRADS 5 kategorisinde yer alan bir kitlenin ultrasonografisi büyük bir teknik problem oluﬂturmaz ancak bu kategorideki bir lezyonun tan›s›na ultrasonografinin katk›s›
da fazla de¤ildir. Ancak parankim dansitesi yüksek memede kanser saptanm›ﬂ ise multifokalite-multisentrisite
araﬂt›r›lmas›, aksillalar›n detayl› incelenmeleri ve biyopsi
iﬂlemine rehberlik etmek ultrasonografinin meme kanseri
çal›ﬂmalar›nda yerini belirler. Benzer bir ﬂekilde, mamografide kesin olarak benign kriterler taﬂ›yan bir kitlenin de
sonografik incelemesinin hastan›n takip ve tedavi stratejisine katk›s› s›n›rl›d›r. Ultrasonografi ile yakalanmas›
umulan kanserler erken meme kanseri kategorisinde yer
alan 1 cm’nin alt›nda çapa sahip, aksiller tutulumu negatif ve uzak yay›l›m› bulunmayan lezyonlard›r. Ayr›ca mamografide BI-RADS 3 kategorisine giren lezyonlar›n de¤erlendirilerek daha aﬂa¤› veya daha yukar› bir BI-RADS
kategorisine sokulmalar›, hastalar›n gereksiz yere 6 ayl›k
takip periyodlar›na sokulmalar›n› önleyebilir. Maliginte
geliﬂimi riskini normal popülasyona göre birkaç kat artt›ran bir faktör olan dens meme dokusuna sahip hastalarda
da memenin de¤erlendirilmesi amac›yla ultrasonografiden faydalan›labilir.

MEME K‹TLELER‹NDE MAL‹GN‹TEY‹ ‹ﬁARET
EDEN SONOGRAF‹K KR‹TERLER
Meme maligniteleri, birbirinden çok farkl› histopatolojik özellikleri bulunan, heterojen bir hastal›k grubunu
oluﬂturur. Bu grubun büyük bir yüzdesini karsinomlar
meydana getirmektedir. Karsinomlar in situ veya invaziv
nitelikte olabilirler ancak karsinomun in situ olmas› küçük olaca¤› anlam›na gelmez: ‹n situ yay›l›m çok geniﬂ
olabilir veya multisentrik-multifokal bir baﬂlang›ç gösterebilir.
‹n situ kanserlerden lobüler karsinoma in situ (LKIS)
genellikle patoloji raporunda yer alan bir patoloji olup
klinik, mamografik veya sonografik olarak tipik bir bulguya sahip de¤ildir. Duktal karsinoma in situ (DKIS) ise
geniﬂ bir biyolojik davran›ﬂ spektrumuna sahip oldu¤undan görüntüleme bulgular› lezyondan lezyona de¤iﬂiklik
gösterebilir.23

Tablo 16-2: Amerikan Radyoloji Birli¤i BI-RADS Ultrason’dan Modifiye Risk S›n›flar›
BI-RADS Kategori

Tan›mlama

Mali¤nite Riski (%)

Öneri

1
2
3
4a
4b
5

Normal
Selim bulgular
Olas› selim
Düﬂük ﬂüpheli
Orta derecede ﬂüpheli
Habis

0
0
<2
>2-<50
>50-<90
>90

Klinik kitle takibi, rutin tarama
Klinik kitle takibi, rutin tarama
Hasta tercihi biopsi veya takip
Biopsi veya ilave inceleme?
Biopsi
Biopsi
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DKIS’in tan›s› genellikle mikrokalsifikasyonlar sayesinde gerçekleﬂtirilebildi¤inden mamografi bu alanda daha baﬂar›l›d›r ancak ultrasonografinin de faydal› olabildi¤i alanlar mevcuttur.24 Bu grup içerisinde DKIS’nun yumuﬂak doku kitlesi ﬂeklinde olabildi¤i, tüm DKIS’larin
%10’unu oluﬂturan grup yer al›r. Baz› hastalarda DKIS
meme baﬂ› ak›nt›s›na sebep olabilir. Bu grubun de¤erlendirilmesinde de USG faydal›d›r. ‹ntrakistik papiller DKIS
formunun da tan›s› ve biyopsisi USG eﬂli¤inde gerçekleﬂtirilebilir.
‹nvaziv kanserler biyolojik davran›ﬂ patlernlerine göre
düzgün s›n›rl› veya spiküle s›n›rl› kitleler ﬂeklinde olabilirler. Düzgün s›n›rl› kitleler genellikle üniform hipersellüler
ve yüksek gradl›, h›zl› büyüyen, çevrelerinde enflamatuar
bir reaksiyona yol açan, hipervasküler kitleler olma e¤ilimindedirler. Spiküle kitleler ise genelde hücreden fakir,
düﬂük gradl›, belirgin dezmoplastik reaksiyona yol açan,
iyi damarlanma göstermeyen kitlelerdir. Dezmoplastik
reaksiyonun sebebi, yavaﬂ büyüyen kitleye karﬂ› vücudun
bir savunma mekanizmas› geliﬂtirmesidir .Yüksek gradl›
tümörlerde vücut bu tip bir reaksiyon geliﬂtirecek vakti
olmad›¤›ndan sadece enflamatuar yan›t oluﬂurmaktad›r
Meme kanserinin davran›ﬂ paternleri sonografide nas›l bir
görüntü oluﬂturabilece¤ini belirleyen ana kriterdir.

‹yi S›n›rl› Meme Kanserleri
Bu kanserler çok hücresel olduklar›ndan ve h›zl› bir
büyüme gösterdiklerinden, spiküle kanserlere göre daha
düzgün s›n›rlara sahiptirler. Hiperselüler iç yap›lar›, ses
dalgas›n›n tümör içerisinden geçerken çok fazla attenüasyona u¤ramamas›na yol açar. Bu sebeple tümörün posteriorunda bazen akustik gölgelenme de¤il akustik ﬂiddetlenme izlenebilir. Yine bu tip tümörler, içerdikleri çok say›da hücrenin beslenme ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabilmek için
neoangiogenetik faktörler salg›larlar ve hipervaskülerdirler. Bu durum Doppler ultrasonografide artm›ﬂ damarlanma paterni ﬂeklinde kendisini gösterir. Elastografik incelmelerde bu lezyonlar belirgin fibrozis içermediklerinden
daha yumuﬂak kodlan›rlar.

Spiküle Konturlu Meme Kanserleri
Bu tip kanserler az say›da tümöral hücre ve çok say›da
fibrotik komponentten oluﬂur. Fibrozis ses dalgalar›n›n yönünü de¤iﬂtirerek farkl› aç›larda saç›lmas›na yol açar. Bu
durumda bu tip kitlelerin posteriorunda genellikle akustik
gölgelenme oluﬂur. Dezmoplazi dokularda çekilme ve distorsiyonlara yol açt›¤›ndan kitlenin tipik spiküle görünümü
ortaya ç›kar. Hücre say›s› az oldu¤undan damarlanma ihtiyac› da azd›r. Bu sebeple Doppler ile belirgin bir vaskülarite
varl›¤› saptanmayabilir. Elastografik özellikler göz önünde
bulunduruldu¤unda, fibrotik doku içerikleri nedeniyle bu
lezyonlar genellikle sert özellikte görüntülenirler.

Yukar›da tan›mlanan genel özellikler 2 uç noktay› tarif etmekle birlikte lezyonlar›n büyük ço¤unlu¤u her zaman bu kadar net ayr›m kriterlerine sahip olmay›p, bu karakteristiklerin belirli oranlarda kar›ﬂ›mlar›n› sergilerler.
Bu sebeple memede yer alan bir kitle de¤erlendirildi¤inde
ﬂüpheli olabilecek tüm kriterler akla getirilmeli ve bunlardan herhangi birinin varl›¤› daha ileri tetkik yap›lmas›
için bir gerekçe olarak kabul edilmelidir.
Meme lezyonlar›n›n kenar yap›lar› malign lezyonlar›n
benign lezyonlardan ay›r›m›nda önem taﬂ›maktad›r. Kenar yap›s› aﬂa¤›daki özellikleri gösteriyorsa mutlaka ileri
tetkik yap›lmal›d›r:
•
•
•

Spikülasyon, kal›n ekojenik halo varl›¤›
Mikrolobülasyon
Angüler kenarlar

Spikülasyon, yukarda da belirtildi¤i gibi, lezyonun
çevre dokuya yapt›¤› invazyonun bir bulgusudur. ‹nceleme esnas›nda lezyonun tüm konturlar› normalken tek bir
odakta dahi spikülasyon bulunmas› lezyonu ﬂüpheli hale
sokar. ‹nceleme mutlaka hem lezyona paralel, hem de lezyon plan›na dik 2 aç›dan gerçekleﬂtirilmelidir, tek planda
inceleme ile spikülasyonlar›n gözden kaç›r›labilmeleri
mümkündür. Kal›n ekojenik halo varl›¤› da t›pk› spikülasyonlar gibi, malignite bulgusu olarak kabul edilir. Ekojenik halo ultrasonografi cihaz›n›n rezolüsyonunun gösteremeyece¤i kadar küçük spikülasyonlar taraf›ndan oluﬂturuluyor olabilir veya bu bölgede mevcut enflamasyona
ba¤l› yayg›n ödem sebebiyle benzer bir görüntü oluﬂabilir.
Mikrolobülasyon, tümörün mikronodüler bir patternde yay›lmas›na ba¤l› olabilece¤i gibi, kanserleﬂmiﬂ hücrelerin intraduktal uzan›m göstermelerine ba¤l› da saptanabilir. Ancak mikrolobülasyon fibrokistik de¤iﬂikliklerin
de bir komponenti olabilece¤inden çok spesifik bir bulgu
de¤ildir.
Angüler kenarlar, malignite tan›s› aç›s›ndan en yüksek
do¤ruluk de¤erini taﬂ›yan bulgular aras›ndad›r. Kenarlar
genellikle tümörün en kolay yay›labildi¤i dokunun yönüne do¤ru aç›lanma gösterirler. Ya¤ dokusu çok dirençli bir
doku olmad›¤›ndan aç›lanma her yöne do¤ru olabilir.
Fibröz dokunun hakim oldu¤u durumlarda ise aç›lanma
dokuya paralel yönde olur.
Kenar yap›s› d›ﬂ›nda lezyonun ﬂekli de malignite aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r. E¤er bir lezyonun ön arka çap› medio-lateral çap›ndan geniﬂ ise bu durum o lezyonu
ﬂüpheli bir konuma getirir. Bu durum, benign lezyonlar›n
aksine, malign lezyonlar›n çevre doku planlar›na riayet etmeden geniﬂlemelerine ba¤l›d›r.

H‹STOLOJ‹K ALT T‹PLER‹NE GÖRE MEME
KANSERLER‹NDE SONOGRAF‹K BULGULAR
‹nvaziv Duktal Karsinom
‹nvaziv duktal karsinomlar, memede en s›k izlenen invaziv kanser türleridir. Sonografik görünümleri tamamen
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histolojik özelliklerine ba¤l› olup 2 ayr› tümör aras›nda,
hatta ayn› tümörün farkl› bölgelerinde de¤iﬂik özellikler
sergileyebilir. Periferik yerleﬂimli küçük kanserler mikrolobüle kitleler ﬂeklinde izlenebilirken daha merkezi yerleﬂimli kanserler duktal yap›lar› daha erken invaze ederek
spiküle konturlu, ön-arka çap› mediolateral çap›ndan daha büyük, kal›n bir ekojenik halosu bulunan bir kitle ﬂeklinde ortaya ç›kabilirler. Kenar özelliklerine bak›ld›¤›nda
invaziv duktal karsinomlar›n 2/3’ünün spiküle konturlu,
1/3’ünün de düzgün konturlu olduklar› dikkati çekmektedir. Düzgün konturlu lezyonlarda dikkatli bir inceleme
yap›ld›¤›nda küçük spiküler odaklar›n varl›¤› dikkati çekebilir veya kenarda akut angülasyon varl›¤› saptanabilir.
Bu bulgular mevcut olmad›¤›nda mikrolobülasyon ve
duktal yay›l›m gibi özellikler aranmal›d›r. Tümör yüksek
gradl› ise akustik ﬂiddetlenme, düﬂük gradl› ise akustik
gölgelenme izlenme olas›l›¤› daha yüksektir ancak çap› 1,5
cm’nin alt›nda olan lezyonlar kendilerinden beklenen
akustik ﬂiddetlenme veya gölgelenme gibi bulgular› göstermeyebilirler.

‹nvaziv Lobüler Karsinom
‹nvaziv lobüler karsinom en s›k görülen meme kanserleri aras›nda ikinci s›ray› almaktad›r. Tümöral hücreler
belirgin kitleler oluﬂturmak yerine tek s›ra halinde dokular›n aras›nda yay›lmay› tercih ederler. Bu sebeple klinik
muayenede genellikle palpabl bir anormallik saptanmaz.
Mammografinin de invaziv lobüler karsinom olgular›nda
yalanc› negatif olma ihtimali, di¤er patolojilere k›yasla daha yüksektir. Bu sebeple ultrasonografi invaziv lobüler
karsinom tan›s›nda önemli bir rol oynar.25 Ancak sonografik bulgular da hiç bulgu izlenmemesinden baﬂlay›p invaziv duktal karsinomdan ay›rt edilemeyecek kadar benzer bulgular izlenmesine kadar gidebilen, geniﬂ bir spektrum içerisinde yer al›r.26 Bu durum lezyonun merkezi bir
kitle oluﬂturup oluﬂturmad›¤›na ba¤l›d›r. Merkezi bir kitle var ise sonografik tesbiti daha kolayd›r. ‹nvaziv lobüler
karsinomda akustik gölgelenme izlenebilir ancak bu durum genellikle dezmoplaziden çok tümörün stromal dokuda distorsiyonlara yol açmas›na ba¤l›d›r. Çevre dokular›n invazyonuna ba¤l› halo bulgusu da mevcut olabilir ancak çevre doku invazyonu genellikle nondestrüktif karakterde oldu¤undan halo çok keskin s›n›rlarla ay›rt edilmeyebilir. Tümör kitle oluﬂturmak yerine diffüz infiltratif bir
karakteristik gösteriyorsa sonografik bulgular›n saptanmas› daha güçtür. Bu durumda tek bulgu çevre parenkime göre daha hipoekoik, s›n›rlar› net ay›rt edilemeyen bir
alan veya akustik gölgelenmeye yol açan bir bölge varl›¤›
olabilir.

Medüller Karsinom
Medüller karsinomlar genellikle büyük k›sm› iyi s›n›rl› olan, mobil, sert (invaziv duktal karsinom kadar sert de-
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¤il) kitleler ﬂeklinde prezente olurlar. H›zl› büyüme e¤ilimindedirler ve enflamatuar bir yan›t oluﬂturduklar›ndan
bazen hasta a¤r› ﬂikayetiyle baﬂvurabilir. Meduller karsinomlarda ultrasonografide izlenebilen en güvenilir özellik
akustik ﬂiddetlenme varl›¤›d›r.27 Bunun sebebi sellüler bir
yap›s›n›n olmas›, dezmoplazi miktar›n›n çok düﬂük olmas›, enflamatuar hücre varl›¤› ve tümör içi kistik dejenerasyon alanlar›n›n varl›¤›d›r. Lezyonlar genellikle belirgin hipoekoik eko patternine sahip olup, lenfomalarda izlenen
psödokistik görünümü taklit edebilirler. Lezyonun kenarlar›n›n büyük k›sm› iyi s›n›rl› olup fibroadenomu taklit
edecek biçimde ince ekojenik bir kapsül ile çevrilmiﬂ olabilir. Bu kapsül dikkatli bir ﬂekilde incelenirse bir noktadan invazyona veya mikrolobülasyona yol açm›ﬂ oldu¤u
farkedilecektir. Peritümöral enflamatuar infiltrasyon sebebiyle tümörün çevresinde kal›n ekojenik bir halo vizüalize edilebilir. Benzer sonografik özellikleri nedeniyle
yüksek gradl› invaziv duktal karsinomlar, lenfomalar, filloides tümörleri ve büyük fibroadenomlar meduller karsinom ile kar›ﬂt›r›labilirler.28

Kolloid (Müsinöz) Karsinoma
Nadir izlenen meme tümörleri aras›nda yer al›rlar.
Özellikleri, saf formlar›n›n %50 ile %75’lik k›s›mlar›n›n
kolloid bir madde (müsin) salg›lamalar›d›r. Lezyon küçükken (1,5 cm’nin alt›nda), ekojenitesi ya¤ dokusu ekojenitesine çok yak›n oldu¤undan, sonografide tespit edilmeleri veya tespit edilseler bile fibroadenomlardan ay›rt
edilmeleri güçtür. Ön-arka çaplar› genellikle mediolateral
çaplar›ndan büyüktür ve mikrolobülasyon içerebilirler.
Spikülasyon yapmalar› veya akustik gölgelenmeye yol açmalar› beklenmez. 1,5 cm’den büyük kitlelerde akustik
ﬂiddetlenme beklenen bir özelliktir.29 Ya¤ dokusuna benzer ekojenitede olmalar›na ra¤men ya¤ dokusu veya fibroadenomlar kadar kompresibl de¤illerdir. Kistik dejenerasyon göstermeleri beklenmez.

Tubuler Karsinoma
‹yi differansiye, tubuler yap›lar oluﬂturmas› ve belirgin dezmoplastik reaksiyon oluﬂturmas› ile karakterize,
ender görülen bir tümördür. Fizik muayenede genellikle
sert, immobil, küçük bir kitle ﬂeklinde izlenir. Ultrasonografik incelemede 1,5 cm’nin alt›ndaki kitleler genellikle spiküle konturlu veya kal›n ekojenik bir haloyla çevrili
kitleler ﬂeklinde izlenirler. Spikülasyonlar›n ve ekojenik
halonun boyutu ana kitlenin boyutuna göre orant›s›z bir
ﬂekilde büyük olabilir. Akustik gölgelenme mevcut olabilir ancak yeterli dezmoplazi geliﬂmemiﬂse net vizüalize
edilemeyebilir.30 Lezyon 1,5 cm’den büyük ise görünümü
daha karakteristiktir. Bu lezyonlar daha hipoekoiktirler,
daha güçlü bir akustik gölgelenmeye neden olurlar, spiküledirler veya kal›n bir ekojenik halolar› mevcuttur ve ke-
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narlar› aç›lanma yapabilir. Akustik ﬂiddetlenme tubuler
karsinomlarda beklenen bir özellik de¤ildir.
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Meme Radyolojisi-MRG
Dr. Mehtap Tunac›

Meme görüntülemesinde kullan›lan primer yöntemler mamografi ve ultrasonografidir. Manyetik Rezonans
(MR) inceleme ise hem morfolojik hem de fonksiyonel
bilgi vermesi ile di¤er yöntemlerden ayr›l›r. 1990’l› y›llar›n
baﬂ›ndan itibaren standart görüntüleme yöntemlerine ilave olarak giderek artan bir oranda kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. ‹nvaziv meme kanserinde duyarl›l›¤› en yüksek
yöntemdir.

TEKN‹K
‹ncelemenin optimum kalitede olmas› için meme MR
inceleme en az 1 Tesla gücünde MR cihazlar›nda, memeye özel yüzeyel sarmallar kullan›larak, prone pozisyonda
ve bilateral olarak uygulanmal›d›r. ‹nceleme aksiyal ya da
sagital planlarda yap›labilir.

Çekim Zaman›
Premenopozal kad›nlarda kontrast maddenin meme
dokusu taraf›ndan tutulmas› menstrüel siklusun fazlar›na
göre de¤iﬂir. ‹nceleme siklusun 2. haftas›ndan sonra yap›l›rsa normal meme dokusu, tümör izlenimi verecek biçimde kontrast tutulumu gösterebilir. Meme MR inceleme için optimal çekim zaman›, siklusun baﬂlamas›ndan
itibaren 5-14. günler aras›d›r.1 Postmenopoze olgularda
ya da cerrahi öncesi kanser evrelemesi yap›lacaksa zamanlama sorun de¤ildir. Önceki cerrahi giriﬂime ba¤l› skar ya
da palpabl anormallik varsa deriye bal›k ya¤› kapsülü veya E vit. tableti gibi marker konmas› önerilir.
IV kontrast madde kullan›m› için iﬂlem öncesi iv kanülasyon yap›l›r. 0.1 mmol/kg (2 ml/sn)kontrast madde
tercihen otomatik enjektör ile bolus tarzda verilmelidir.

Çekim Sekanslar›
Meme MR incelemesi öncelikle kontrast verilmeden
T2 A sekans›n al›nmas› ile baﬂlar. T2 A¤›rl›kl› sekansta
kist, miksoid fibroadenom, meme içi lenf ganglionu, he-

moraji gibi su içeren ya da ödematöz lezyonlar yüksek
sinyal göstererek kolayl›kla tan›n›r.
Ço¤u kanser bu sekansta yüksek sinyal göstermez. Bu
nedenle T2A sekans benign lezyonlar›n ay›r›c› tan›s›nda
ve malignlerden ayr›m›nda kullan›lan bir sekanst›r.2
‹kinci sekans ise T1 A¤›rl›kl› Gradient Eko (3D ya da
2D) sekans›d›r. Önce kontrast vermeden uygulan›p, kontrast verilimi sonras› 5 kez tekrar edilen bir sekanst›r. Her
bir sekans 60-120 sn aras›nda tamamlan›r. 5 mm ve daha
büyük lezyonlar›n de¤erlendirilmesi için kesit kal›nl›¤› 2.5
mm den kal›n olmamal›d›r. De¤erlendirme kontrastl› görüntülerden kontrasts›z görüntülerin ç›kart›lmas› ile elde
edilen subtraksiyon görüntülerinden yap›l›r.

DE⁄ERLEND‹RME
Morfolojik ve kinetik de¤erlendirme olmak üzere iki
ana baﬂl›kta yap›l›r. Raporlamada standardizasyonun sa¤lanmas› amac› ile ACR breast imaging reporting and data
system (BIRADS)’in önerdi¤i kategorizasyon sisteminin
kullan›lmas› tavsiye edilir.3

Morfolojik De¤erlendirme
Lezyonlar kitle lezyon, kitlesel olmayan kontrast tutulumu ve fokus olmak üzere üç ana baﬂl›kta incelenir.

Kitle Lezyon
Üç boyutu bulunan yer kaplayan lezyondur. Meme
karsinomu ya da benign kitle lezyon ile uyumlu olabilir.
Kitle lezyonlar biçim, kontur ve internal kontrast tutulum özelliklerine göre de¤erlendirilir. Kitle biçimleri
yuvarlak, oval, lobule ya da irregüler, konturlar› ise; düzenli, irregüler ya da spiküle olarak ayr›l›r (Resim 17-1 ve
17-2). ‹nternal kontrast tutulum özellikleri homojen, heterojen, halkasal formda kontrast tutulumu, santral kontrastlanma ﬂeklinde olup, kontrast tutmayan internal septasyon ya da kontrast tutan internal septasyonlar bulunabilir (Resim 17-3, 17-4 ve 17-5).
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Resim 17-1: Düzgün konturlu, ovoid biçimli, homojen kontrast tutan
fibroadenom olgusu.

Resim 17-3: Düzgün konturlu, yuvarlak biçimli, halkasal kontrast tutulumu gösteren kitle lezyonlar. Granülomatöz mastit olgusu ve abse
odaklar›.

Yer kaplay›c› kitle özelli¤i olmayan fokal parenkimal
kontrast tutulumu ﬂeklindedir. In situ duktal karsinom
(‹SDK) ya da diffüz lobuler karsinom ile uyumlu olabilece¤i gibi fibrokistik de¤iﬂiklikler, inflamatuar de¤iﬂiklikler
ya da hormonal stimülasyona ba¤l› parenkimal kontrast
tutulumlar› ile de uyumlu olabilir.
Kontrast tutulum paternleri fokal, duktal, segmental,
bölgesel, diffüz, simetrik ve asimetrik kontrastlanma ola-

rak tan›mlan›r. Tek kadran›n %25’inden az›nda görülen
kontrastlanma fokal, çizgisel tarzda duktus trasesine uymayan kontrastlanma lineer, duktus trasesini izleyen kontrastlanma duktal, duktus ve dallar›n›n kaplad›¤› alana
uyan apeksi meme baﬂ›na bakan üçgen biçimli kontrastlanma segmental , tek ya da multipl segmentte geniﬂ alan›
kaplayan tutulum bölgesel, kald›r›m taﬂ›na benzeyen kontrastlanma kesintili nodüler ve a¤s› tutulum da retiküler
kontrast tutulumu ﬂeklinde tan›mlan›r (Resim 17-6, 17-7,
17-8 ve 17-9).

Resim 17-2: Düzensiz biçimli, düzensiz konturlu, heterojen kontrast
tutulumu gösteren invaziv duktal karsinom olgusu.

Resim 17-4: Ovoid biçimli, düzgün konturlu fibroadenom olgusunda
kitle lezyon içi kontrast tutmayan septasyonlar izlenmekte.

Kitlesel Olmayan Kontrast Tutulumu

Bölüm 17: Meme Radyolojisi-MRG

Resim 17-5: Yuvarlak biçimli, düzgün konturlu, halkasal kontrast tutulumu gösteren ve internal septal kontrast tutulumu bulunan invaziv
duktal karsinom olgusu.

Fokus
5mm’den küçük kontrast tutulumlar›d›r. Olgular›n
ço¤unda glandüler dokunun fokal proliferasyonu-fokal
adenozis- ile uyumludur. Liberman ve arkadaﬂlar›n›n lezyon boyutu ile malign olma olas›l›¤› üzerine yapt›klar› çal›ﬂmalar›nda; bu görüﬂü destekler tarzda lezyon boyutu ile
malign olma olas›l›¤› aras›nda do¤ru orant› oldu¤u ve
saptanan 37 fokusten sadece birinde malignite bulundu¤u
bildirilmiﬂtir.4 Ancak 5 mm’den küçük fokuslerin fokal
adenozis, küçük fibroadenom, meme içi lenf ganglionu
olabilece¤i gibi küçük invaziv karsinom ya da ‹SDK olabilece¤i de unutulmamal›d›r.

Resim 17-6: Retroareoler bölgede duktal traseye uyan kontrast tutulumu gösteren ‹SDK.
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Resim 17-7: Sa¤ meme retroareoler bölge ve iç kadran düzeyinde
apeksi meme baﬂ›na do¤ru bakan üçgensi formda segmental kontrast
tutulumu gösteren papiller karsinom olgusu.

Kinetik De¤erlendirme
Kontrast tutulumu gösteren alan›n en yo¤un kontrast
tutan k›sm›ndan yap›lan ölçüm ile. lezyonlar›n erken ya
da geç kontrast tutumlar› ve kontrastdan y›kanma zamanlamalar› görsel olarak ya da zaman-sinyal intensite e¤risi
elde edilerek yap›l›r. Erken kontrast tutulumu sonras› sinyal intensitesinde azalma Tip 3 e¤ri, sinyal intensitesi plato tarz›nda devam ediyorsa Tip 2 e¤ri, erken faz sonras›
kontrastlanma ve buna ba¤l› olarak sinyal art›ﬂ› görülüyorsa Tip 1 e¤ri olarak tan›mlan›r (Resim 17-10). Tip 2 ve

Resim 17-8: Sa¤ meme iç kadran düzeyinde irregüler konturlu kitle
lezyon anteriorundan meme baﬂ›na do¤ru uzanan kesintili nodüler
formda kontrast tutulumu. ‹nvaziv duktal karsinom ve anteriorunda
devaml›l›k gösteren ‹SDK infiltrasyonu.
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‹SDK
Tipik ‹SDK asimetrik kitlesel olmayan kontrast tutulumu biçiminde görülür. Kontrast tutulumu duktal sisteme uyacak tarzda kesintili nodüler “clumped” morfolojide olup, duktal, segmental ya da bölgesel da¤›l›m gösterir
tarzdad›r (Resim 17-13 ve 17-14). ‹nternal kontrastlanma
heterojendir. Pür ISDK olgular›n›n %59’u kitesel olmayan kontrast tutulumu, %14’ü kitle lezyon ﬂeklinde gözlenirken, %14’ünde ise kontrast tutulumu gözlenmez. Olgular›n %12’sinde ise fokusler tarz›nda kontrast tutulum
mevcuttur. Ancak, invaziv ve ‹SDK birlikteli¤inde ise en
s›k saptanan lezyon ﬂekli (%76) spiküle ya da irregüler
konturlu kitledir.7 Kontrastlanma kineti¤ine bak›ld›¤›nda
ise %70’i erken kontrast tutulum gösterir. Geç fazda ise tipik bir özellik göstermeyip her üç e¤ri tipi de ISDK’da
gözlenebilir.

Fibroadenom
Resim 17-9: D›ﬂ kadran düzeyinde septal tarzda retiküler kontrast tutulumu gösteren invaziv lobuler karsinom olgusu.

Tip 3 e¤ri daha çok malign lezyonlarda, Tip 1 e¤ri ise daha çok benign lezyonlarda görülür.5

MEME KANSER‹NDE MR BULGULARI
‹nvaziv Kanser
Tipik olarak invaziv kanser irregüler biçimli ve irregüler ya da spiküle konturlu kitle olarak görüntülenir (Resim 17-11 ve 17-12). ‹nternal kontrast tutulumu heterojendir. Halka biçiminde kontrastlanma s›k görülür. Kanserler erken fazda (kontrast enjeksiyonundan sonra 1-3.
dakika) h›zl› ve yo¤un kontrast tutarlar, sonras›nda ya
kontrastlar›n› h›zla kaybederler (Tip 3) ya da plato tarz›nda ayn› yo¤unlukta kontrast tutmaya devam ederler (Tip
2). T2 a¤›rl›kl› imajlarda fibroglandüler dokuya göre ya
hipointens ya da izointens’tirler.
Meme kanserinin medüller, müsinöz, lobuler kanser
gibi daha nadir görülen tipleri tipik morfolojik özellikleri
göstermeyebilir. Diffüz büyüme paternine sahip olan lobuler kanserler %31-43 oranda spiküle konturlu irregüler
biçimli kitle lezyon olarak görülseler de; daha s›k bir oranda kitlesel olmayan kontrast tutulumu ﬂeklinde görülürler. Birbirlerine kontrast tutan septalarla ba¤l› multipl küçük fokusler, yap›sal distorsiyon, bölgesel ya da fokal kitlesel olmayan kontrast tutulumu, retiküler tarzda kontrastlanan septalar lobuler karsinomlar›n MR bulgular›
aras›nda say›l›r.6 Kontrastlanma dinami¤i Tip 1 paternde
olabilir. Bu nedenle kitlesel olmayan kontrast tutulumlar›
de¤erlendirilirken kinetik özellikler çok belirleyici olmamal›d›r.

Yuvarlak ya a oval ﬂekilli, düzgün konturlu solid kitle
olarak görüntülenirler. ‹nternal kontrast tutulumu ya homojendir ya da kontrast tutmayan internal septasyonlar
içerirler. Skleroz ve fibrozis oranlar›na ba¤l› olarak kontrast tutulum yo¤unluklar› de¤iﬂir. Miksoid fibroadenomlar›n kontrast tutulumlar› h›zl› ve yo¤undur. Dinamik analizde Tip1 ya da Tip 3 patern gösterirler. T2a¤›rl›kl› imajlarda yüksek sinyallidirler. Sklerotik fibroadenomler ise T2a¤›rl›kl› imajlarda düﬂük sinyal özelli¤inde
olup, daha az kontrast tutulumu gösterirler5 (Resim 1715A,B).

Fibrokistik De¤iﬂiklikler
Benign fibrokistik de¤iﬂiklikler ve adenozis alanlar›
‹SDK ile kar›ﬂacak biçimde kontrast tutulumu gösterebilirler. Fokus ya da kitlesel olmayan kontrast tutulumlar›
gözlenir. Ancak genellikle duktal sisteme uymayan, tercihen simetrik kontrast tutulumu mevcuttur. Dinamik analiz ay›rt edici özellik göstermez.5

MR ‹NCELEMEN‹N MEME KANSER‹NDE
ÖZGÜLLÜK VE DUYARLILI⁄I
‹nvaziv meme kanseri için günümüzde kullan›lan
tüm meme görüntüleme yöntemleri aras›nda duyarl›l›¤›
en yüksek görüntüleme yöntemi MR’d›r. Yap›lan çal›ﬂmalarda MR duyarl›l›¤› %93-100 aras›nda bildirilmektedir.
Ancak MR incelemenin özgüllü¤ü duyarl›l›¤› kadar yüksek olmay›p %33-97’dir.5 Atipik hiperplazi, proliferatif
fibrokistik de¤iﬂiklikler, ya¤ nekrozu, adenozis, ya da fibroadenom olgular›nda bazen malign lezyonlarla kar›ﬂan
kontrast tutulumlar› gözlenebilir. Yap›lan çal›ﬂmalarda en
s›k yanl›ﬂ pozitif olgular›n kitlesel olmayan kontrast tutulumlar› oldu¤u bildirilmektedir8 (Resim 17-16A,B ve 17-

Bölüm 17: Meme Radyolojisi-MRG

A

C

17). Bir di¤er neden ise küçük tümör boyutudur. Olgular›n %3.4-8.4’ünde ise MR ile yanl›ﬂ negatif sonuç al›nabilir.9 MR’›n yanl›ﬂ negatifli¤inin nedeni olgular›n ço¤unda
özellikle hormon aktif dönemde normal fibroglandüler
dokunun da erken ve yo¤un kontrast tutulumu göstererek, kanseri saklayabilmesidir. Bu durumda MR dens meme paterninden bahsedilir ki; bu olgularda MR duyarl›l›¤›n›n düﬂük oldu¤u bilinmelidir. MR’›n yanl›ﬂ negatiflik
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B

Resim 17-10: Kinetik de¤erlendirmede lezyonlar›n kontrast tutulum paternleri: (A) Tip 1 patern. (B) Tip 2 patern. (C) Tip 3 patern.

nedenlerinden bir di¤eri ise tümör boyutlar›n›n küçük olmas›d›r. MR ile meme kanseri taramas› yap›lan yüksek
riskli olgularda MR’›n pozitif öngörü de¤eri %35-64 olarak bildirilmektedir. Buradan da anlaﬂ›ld›¤› üzere MR
rehberli¤inde biopsi ile de¤erlendirme yap›labilmeli, MR
incelemenin yanl›ﬂ negatif ve yanl›ﬂ pozitif sonuçlar verebilece¤i unutulmamal›d›r.

130

K›s›m IV: Memenin Görüntülenmesi

Resim 17-11: Düzensiz konturlu, halkasal formda ve heterojen kontrast tutulumu gösteren malign kitle lezyon ve posteriorunda iki ayr›
odak halinde düzensiz konturlu multifokal odaklar.

‹SDK olgular›nda MR duyarl›l›¤› %60-100’dür. ‹SDK
olgular›nda yanl›ﬂ negatiflik nedenleri küçük tümör boyutlar› ile tümör anjiogenezinin henüz oluﬂmam›ﬂ olmas›, histopatolojik özellikler (düﬂük grade) olabilece¤i gibi,
cihaz ve uygulay›c›ya ba¤l› faktörler ve MR bulgular›n›
yorumlamadaki farkl›l›klard›r. Yap›lan çal›ﬂmalarda ‹SDK
olgular›n›n %10’unda MR da patolojik kontrast tutulumu
görülmezken, olgular›n %40’›nda ‹SDK tan›s›n›n sadece
MR ile kondu¤u bildirilmektedir.7 Henüz bu konuda kesin bir görüﬂ birli¤ine var›lamam›ﬂt›r. ‹SDK olgular›nda
MR bulgular› mamografi bulgular› ile birlikte de¤erlendirilmelidir. Mamografide saptanan mikrokalsifikasyonlar›n ay›r›c› tan›s› için MR kullan›lmamal›, i¤ne biopsi yön-

Resim 17-12: Düzensiz ve yer yer spiküle konturlu invaziv duktal kanser olgusu.

Resim 17-13: Duktal morfolojide segmental da¤›l›ml› kontrast tutulumu gösteren ‹SDK.

temleri ile histopatolojik tan›ya gidilmelidir. Biopsi ile
‹SDK tan›s› alan olgularda ise infiltrasyon boyutlar›n› belirlemek amac› ile MR uygulanabilir. Ancak MR ‹SDK olgular›nda tümöral infiltrasyon boyutlar›n› oldu¤undan
büyük gösterebilir.10

MEME MR END‹KASYONLARI
Meme lezyonlar›nda MR kullan›m endikasyonlar› iki
ana baﬂl›k alt›nda incelenebilir:
A. Meme kanserinde MR endikasyonlar›
B. Meme Kanseri D›ﬂ› MR endikasyonlar›

Resim 17-14: Fokal kontrast tutulumu biçiminde gözlenen ‹SDK.

Bölüm 17: Meme Radyolojisi-MRG

A
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Resim 17-15: (A) T2 a¤›rl›kl› incelemede miksoid fibroadenom yüksek sinyal özelli¤i gösterirken (kal›n ok), sklerotik fibroadenom düﬂük sinyal
özelli¤i göstermekte (ince ok). (B) Kontrastl› incelemelerde miksoid fibroadenom yo¤un kontrast tutulumu gösteren düzgün konturlu, homojen
iç yap›l› kitle lezyon olarak görüntülenirken (kal›n ok), sklerotik fibroadenomda kontrast tutulumu izlenmiyor (ince ok).

Meme Kanserinde MR Uygulamalar›

Tümörün Saptanmas› ve Boyutlar›n›n De¤erlendirilmesi

Meme Kanserinde Evreleme

Mamografinin duyarl›l›¤›n›n özellikle dens meme
glanlar›nda %30-48 oranlar›na kadar düﬂebilece¤i gösterilmiﬂtir.11 Berg ve arkadaﬂlar› klinik muayene, mamografi, meme ultrasonografisi ve MR incelemeyi karﬂ›laﬂt›rd›klar› meme kanseri tan›s› alan 111 olguluk çal›ﬂmalar›nda
177 malign kitleyi incelemiﬂlerdir.12 Araﬂt›rmac›lar özellikle dens meme paterni olan invaziv kanser olgular›n›n
de¤erlendirilmesinde US ve MR incelemeyi en duyarl›
yöntem olarak bulmuﬂlard›r. ‹nvaziv lobuler, invaziv
duktal ve in situ duktal kanserlerin birlikte de¤erlendirildi¤i grupta ise en duyarl› yöntem mamografi, klinik muayene ve MR incelemenin birlikte de¤erlendirilmesidir.

MR inceleme meme kanseri tan›s› konan olgularda
cerrahi öncesi;
1. Tümörün saptanmas› ve tümör boyutlar›n›n de¤erlendirilmesi,
2. Multisentrik ya da multifokal ek odaklar›n gösterilmesi,
3. Pektoral kas ve gö¤üs duvar› invazyonunun belirlenmesi
4. Kontralateral meme gland›nda tümör olup olmad›¤›n›n belirlenmesi amac› ile kullan›labilir.

A

B

Resim 17-16: (A) Sa¤ memede diffüz kitlesel olmayan kontrast tutulumu gösteren granülomatöz mastit olgusu. (B) Sol memede diffüz, kitlesel
olmayan kontrast tutulumu gösteren ‹SDK olgusu.
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Tümör boyutlar›n› en iyi belirleyen modalite MR incelemedir. Böylece hastalara en uygun cerrahi yöntemin
seçimi kolaylaﬂ›r13 (Resim 17-18A,B). Araﬂt›rmac›lar özellikle lobuler kanser olgular›nda mamografiye oranla MR
inceleme ile tümör boyutlar›n›n daha iyi de¤erlendirildi¤ini ve re-eksizyon oran›n›n azald›¤›n› bildirmiﬂlerdir.
Baz› araﬂt›rmalarda tümörlerin intraduktal uzan›mlar›n›n
belirlenmesinde de MR incelemenin di¤er görüntüleme
yöntemlerine göre daha üstün bir yöntem oldu¤u vurgulanmaktad›r.12,14
Multisentrik ve Multifokal Tümör Odaklar›n›n
Saptanmas›

Resim 17-17: MR incelemede malign lezyon olarak de¤erlendirilen
düzensiz konturlu kitle lezyon. Histopatolojik tan› radyal skar.

A

Meme kanserlerinde tümör çap› artt›kça multisentrik
ve multifokal ek odaklar›n bulunma olas›l›¤› artar. Holland ve arkadaﬂlar› T1 ve T2 evre meme kanseri tan›s› alan
314 olgunun mastektomi spesmenleri ile yapt›klar› çal›ﬂmalar›nda; 2 cm’den küçük kanserlerde ek odak bulunma
olas›l›¤› %20 iken, 2 cm’den büyük tümörlerde bu oran›n
%43’e yükseldi¤ini vurgulam›ﬂlard›r.15 Operasyon sonras› radyoterapi yap›lmayan olgularda lokal nükslerin
%40’lara yükseldi¤i de bilinmektedir.16 Dolay›s›yla cerra-

B

Resim 17-18: (A) Sol memede ele gelen kitle nedeni ile baﬂvuran olguda sol MLO grafide dens meme paterni nedeni ile kitle s›n›rlar› net olarak
seçilemiyor. Alt kadran derin planda ise düﬂük dansiteli ,duktal morfolojide mikrokalsifikasyonlar mevcut. (B) MR incelemede ise sol meme d›ﬂ
kadranda iki adet spiküle konturlu malign kitle lezyon ve periferinde insitu duktal karsinom infiltrasyonu ile uyumlu duktal kontrast tutulum alanlar› mevcut. MR incelemede tümör boyutlar›n› objektif olarak de¤erlendirmek ve cerrahi yöntemi önceden planlamak mümkün olmakta.

Bölüm 17: Meme Radyolojisi-MRG

hi öncesi ek odaklar›n varl›¤›n›n belirlenmesi önemlidir.
Cerrahi öncesi MR yap›lan olgular›n %15-27’sinde di¤er
yöntemlerle gösterilemeyen ek odaklar›n MR ile saptand›¤› bildirilmektedir.16 MR ile olgular›n %20-30’unda cerrahi tedavinin de¤iﬂebildi¤i, MR sonras› daha geniﬂ eksizyonun ya da meme koruyucu cerrahi yerine mastektominin tercih edilebildi¤i gösterilmektedir. Ancak MR ile saptanan her odak biopsi ile de¤erlendirilmelidir. MR sonras› yap›lan ikincil US incelemede lezyon saptan›yorsa biopsi US rehberli¤inde, saptanam›yorsa MR rehberli¤inde yap›lmal›d›r. De Martini ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda;
MR’da saptanan 201 lezyon, ikincil US ile kontrol edilmiﬂ
ve 167 lezyon US ile tespit edilebilmiﬂtir. 167 olgunun
76’s› (%47) US ile de saptanabilmiﬂtir.18 Bu olgular›n
%36’s› biopsi ile malign tan›s› alm›ﬂt›r. Sadece MR ile görülebilen, ikincil US ile de gösterilemeyen olgular›n ise sadece %22’sinde malignite bulunmuﬂtur. Dolay›s›yla lezyonun US incelemede saptanamamas› malign olmad›¤›n›
göstermez. Bu nedenle lezyon US ile saptanamasa bile;
MR incelemenin özgüllü¤ünün düﬂük oldu¤u unutulmamal›, mutlaka biopsi ile ek odaklar›n histopatolojik tan›s›na gidilmelidir.
Gö¤üs Duvar› ve Pektoral Kas ‹nvazyonunun
Araﬂt›r›lmas›
Özellikle derin yerleﬂimli lezyonlarda tümörlerin pektoral kas invazyonunun de¤erlendirilmesinde hem mamografi hem de US’nin tan›ya katk›s› k›s›tl›d›r. MR incelemede tümörün pektoral kasa invazyonu, pektoral kas
düzeyinde patolojik kontrast tutulumu ﬂeklinde görülür
ki; bu bulgunun duyarl›l›¤› %100, özgüllü¤ü ise %93-100
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olarak bildirilmektedir19 (Resim 17-19). Pektoral kasta
patolojik kontrast tutulumu olmadan sadece tümör ile
kas ile aras›ndaki ya¤ plan›n›n oblitere olmas› ise pektoral
kas invazyonunu göstermez.
Eﬂ Zamanl› Olarak Karﬂ› Memede Tümör Araﬂt›r›lmas›
Meme kanserli hastalarda eﬂ zamanl› olarak karﬂ› memede klinik muayene ya da görüntüleme yöntemleri ile
%1-7 oran›nda tümör saptanabildi¤i bildirilmektedir. Olgular›n %3-6’s›nda mamografi ve US ile gösterilemeyip
sadece MR ile senkron olarak karﬂ› memede tümör saptanabildi¤i gösterilmiﬂtir.17 Cerrahi öncesi kontralateral tümör varl›¤›n›n araﬂt›r›ld›¤› American College of Radiology Imaging Network 6667 çal›ﬂmas›nda meme kanserli
969 olgu incelenmiﬂ ve mamografik ve klinik olarak gösterilememiﬂ 30 tümör oda¤›n›n (%3.1) sadece MR ile gösterilebildi¤i bildirilmiﬂtir.20 Bu çal›ﬂmada pozitif öngörü
de¤eri %24.8, negatif öngörü de¤eri %99.8 olup, negatif
MR incelemenin gereksiz kontratateral mastektomileri
önleyebilece¤i vurgulanm›ﬂt›r.

Meme Koruyucu Cerrahi Sonras› MR Uygulamalar›
Meme koruyucu cerrahi (MKC) sonras› MR inceleme,
1. Pozitif cerrahi s›n›r varl›¤›nda rezidü tümörün de¤erlendirilmesi,
2. Lokal nükslerin de¤erlendirilmesinde uygulanabilir.
MKC Sonras› Rezidü Tümörün De¤erlendirilmesi
MR incelemede erken post-operatif de¤iﬂiklikler kontrast tutulumu göstererek rezidü tümörün saptanmas›n›
zorlaﬂt›rabilir. MR biopsi kavitesini de¤erlendirmekte baﬂar›l› de¤ildir. Ancak cerrahi s›n›r pozitifli¤i kuﬂkusu
mevcut ise zaten daha geniﬂ rezeksiyon uygulanacakt›r.
MR inceleme ile kavite çevresindeki rezidü tümörün yayg›nl›¤› de¤erlendirilerek; geniﬂ tümöral infiltrasyon varl›¤›nda geniﬂ eksizyon yerine mastektomi tercih edilip cerrahi planlamaya önceden imkan sa¤lanm›ﬂ olur21 (Resim
17-20). Ayr›ca MR ile opere olmuﬂ meme gland›nda daha
önce saptanamam›ﬂ olan multisentrik ve multifokal odaklar saptanabilir.
Lokal Nüksün De¤erlendirilmesi

Resim 17-19: Sol meme d›ﬂ kadran derin planda izlenen malign kitle
lezyonun pektoral kas invazyonu, pektoral kas ile aradaki ya¤ plan›n›n
kesintiye u¤ramas› ve pektoral kasta kontrast tutulumu ﬂeklinde izlenmekte.

Lokal nükslerin ço¤u cerrahiden sonraki 5 y›l içinde
görülüp, y›ll›k saptanma riski %1-2 aras›nda bildirilmektedir.22 MKC uygulanan olgularda nüksün de¤erlendirilmesinde mamografinin tan› de¤eri k›s›tl›d›r. MR inceleme ile ise nüks tümörler ayn› primer tümörler gibi yo¤un
kontrast tutulumu göstererek, kontrast tutmayan skar dokusundan ay›rt edilebilirler. Bir çok çal›ﬂmada lokal nükslerin saptanmas›nda en duyarl› ve en özgül yöntemin MR
oldu¤u ve MR inceleme ile gereksiz biopsilerin önlenebilece¤i vurgulanmaktad›r.23
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Ancak halen MKC uygulamas› sonras› rutin tarama
amaçl› MR kullan›m›n› destekleyen bir çal›ﬂma yoktur.
Lokal nükslerin de¤erlendirilmesinde tarama amaçl› önce
mamografi ve US, kuﬂkulu bulgular mevcut ise MR uygulanmas› önerilmektedir.

Primeri Bilinmeyen Aksilla Metastaz› Olan Olgular

Resim 17-20: Eksizyonel biopsi sonucu invaziv duktal kanser tan›s›
alan olgunun re-eksizyon öncesi MR incelemesinde; kavite posteriorunde kitlesel olmayan kontrast tutulumu ﬂeklinde gözlenen yayg›n
tümöral infiltrasyon alan›. MR incelemeden sonra yap›lacak 2. Cerrahi
giriﬂim re-eksizyondan mastektomiye çevrildi.

A

Klinik ve mamografik olarak saptanamay›p, aksilla
metastaz› ile baﬂvuran meme kanserli olgular tüm meme
kanserlerinin %1’inden azd›r. Bu tür olgularda geleneksel
yöntem mastektomi ve aksiler diseksiyondur. Mastektomilerden sonra bile olgular›n sadece üçte birinde patolojik olarak tümör saptanabilir. Yap›lan çal›ﬂmalarda da
mastektominin surviye katk›s› gösterilememiﬂtir. Primer
tümörü saptanamayan aksilla metastaz› olan olgularda
MR incelemenin duyarl›l›¤› %25-100 aras›nda bildirilmektedir24,25 (Resim 17-21A,B). Bu konuda yay›nlanan
en geniﬂ seri 162 olgu ile Buchanan ve arkadaﬂlar›na aittir.
Bu çal›ﬂmada MR ile tümör saptanma oran› %59 olarak
bildirilmiﬂtir.25 E¤er tümör MR ile saptanabilirse hastaya
meme koruyucu cerrahi uygulanabilir. Tümör oda¤› MR

B

Resim 17-21: (A) Aksiller kitle ﬂikayeti ile baﬂvuran olguda sol MLO grafide aksillada lenf adenomegali mevcut. Mamografik olarak meme içi tümör oda¤› izlenmiyor. (B) Ayn› olgunun MR incelemesinde iç kadranda hafif düzensiz konturlu malign kitle lezyon izlenmekte.
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ile de saptanam›yorsa mastektomi ya da tüm meme ›ﬂ›nlamas› ve sonras›nda sistemik tedavi uygulanabilir.

Neoadjuvan Kemoterapiye Cevab›n
De¤erlendirilmesi
Lokal ileri meme kanserinde meme cerrahisi öncesi
tümörü küçültmek amac› ile uygulanan neoadjuvan kemoterapi sonras›nda tedaviye cevab› de¤erlendirmek ve
rezidüel tümörü saptayabilmek amac› ile MR uygulanabilir. Kemoterapiye cevap iyi de¤ilse tedavi rejiminde de¤iﬂiklik yap›labilir. Tedaviye ba¤l› olarak geliﬂen fibrozis nedeni ile klinik muayene, mamografi ya da ultrasonografi
ile kemoterapiye cevab› de¤erlendirmek zor olabilir. MR
görüntüleme tümör vasküleritesine ba¤l› oldu¤u için nekrotik doku kontrast tutmayacakt›r. Dolay›s›yla kemoterapi yan›t›n›n de¤erlendirilmesinde MR inceleme; klinik
muayene, mamografi ve ultrasonografiye oranla üstün bir
görüntüleme yöntemidir26 (Resim 17-22A,B). Tedaviye
cevap de¤iﬂik morfolojik paternlerde olabilir. Tek büyük
kitle ﬂeklinde olan meme kanserinde tedaviye cevap konsentrik tarzda küçülme ﬂeklinde olup modifiye mastektomi yerine lümpektomiyi mümkün k›larken; multipl kontrast tutan kitleler ya da kontrast tutan alanlar ﬂeklinde
olan tümöral infiltrasyonda tedaviye cevap, multipl küçülen tümör odaklar› ﬂeklindedir. Özellikle bu olgularda uygun cerrahi tedavinin planlanmas›nda MR incelemenin
önemi büyüktür. MR incelemenin negatif olmas› her zaman komplet patolojik cevab› göstermeyip küçük tümör
odaklar› kontrast tutulumu göstermeyebilir. Bu durumda
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meme koruyucu cerrahi uygulanacaksa, kemoterapi öncesi tümörün klipsle iﬂaretlenmesi ve sonras›nda klinik
olarak ya da MR ile tümör gösterilemese de klipsin iﬂaretlenerek eksizyonun yap›lmas› ile tümör yata¤›n›n etkin
eksizyonu sa¤lanm›ﬂ olur.
Araﬂt›rmac›lar özellikle infiltratif ya da multifokalmultisentrik tümörlerde daha belirgin olmak üzere tedaviye cevab›n de¤erlendirilmesinde; tümör boyutlar›n›n
ölçümünden ziyade bilgisayar destekli volümetrik analizin daha güvenilir sonuçlar verebilece¤ini ancak, volümetrik analizin bile erken cevab›n de¤erlendirilmesinde
güvenilir olmayaca¤›n› bildirmektedirler.26 Kemopterapi
sonras› tümörün gerilemesi en az birkaç kemoterapi siklusu sonras›nda olur. Tedavinin zararlar› ve maliyeti göz
önüne al›nd›¤›nda etkili olup olmad›¤›n›n mümkün oldu¤u kadar k›sa sürede tercihen ilk siklus sonras› saptanmas› önem taﬂ›r. Erken dönemde tedaviye cevab›n araﬂt›r›lmas›nda kullan›lan görüntüleme yöntemlerinin amac›;
tümör boyutlar›ndaki küçülmeden ziyade metabolik cevab›n gösterilmesidir. Bu da ancak tümör perfüzyonunun
de¤erlendirilmesi ile mümkün olabilir. Bu konuda Pozitron Emisyon Tomografi (PET) kullan›larak yap›lan çal›ﬂmalar›n yan› s›ra MR spektroskopi ve/veya difüzyon a¤›rl›kl› MR inceleme ile de tümörün kemoterapiye metobolik olarak cevab›n› araﬂt›ran çal›ﬂmalar mevcuttur. 1. kür
kemoterapiden 24 saat sonra Proton MR spektroskopi ve
difüzyon a¤›rl›kl› MR görüntülemede sellüler proliferasyonu gösteren bir marker olan kolin pikinde azalma mevcut ise tedaviye cevaptan söz edilebilir.27 Bu konudaki çal›ﬂmalar devam etmektedir.

B

Resim 17-22: (A) Sol meme üst kadran düzeyinde malign kitle lezyon: neoadjuvan kemoterapi öncesi MR inceleme. (B) Neoadjuvan kemoterapi
sonras›nda malign kitle lezyonda tamamen regresyon mevcut.
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Yüksek Riskli Olgularda MR Tarama
Mamografi, dijital mamografi, meme ultrasonografisi
ve MR incelemenin karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› yüksek riskli 609 olguluk bir çal›ﬂmada kanser saptanma oran› s›ras›yla %1,
%1.2, %0.5 ve %2.1 olarak bulunmuﬂtur.28 Çal›ﬂmac›lar
MR incelemeye mamografinin ilavesiyle birlikte en yüksek kanser saptanma oran›na ulaﬂt›klar›n› vurgulamaktad›rlar. Yap›lan bir çok çal›ﬂmaya bak›ld›¤›nda; yüksek
riskli olgularda MR incelemenin duyarl›l›¤› %71-100
iken, mamografinin duyarl›l›¤› sadece %16-40 olarak bulunmuﬂtur.29 Ancak MR inceleme ile meme kanseri taramas›nda baz› çekinceler vard›r. Bir yöntemin tarama yöntemi olabilmesi için ucuz, kolay ulaﬂabilen,ve biopsi yap›labilen bir yöntem olmas› gerekir. MR incelemenin yüksek duyarl›l›¤› biopsi say›s›n› ve maliyeti art›rmaktad›r.
MR ile tarama yap›ld›¤›nda survinin artt›¤›n› gösteren bir
çal›ﬂma da henüz mevcut de¤ildir.
Mevcut bilgilerin ›ﬂ›¤›nda; BRCA1 ve BRCA2 mutasyonu oldu¤u bilinen olgularda ve yaﬂam boyu meme kanseri riski %20-25 olan olgularda meme kanseri taramas›nda MR kullan›lmas› önerilmektedir. Cowden, BannayanRiley-Ruvalcaba, ya da Li-Fraumeni sendromu olan olgularda, 10-30 yaﬂlar› aras›nda gö¤üs bölgesine radyoterapi
alan kad›nlarda da meme kanseri taramas›nda MR önerilebilece¤i bildirilmektedir. Meme kanseri, lobuler karsinoma in situ, atipik lobuler karsinom, atipik duktal karsinom öyküsü olan kad›nlarda, dens meme paterninde ve
yaﬂam boyu riski %15-20 olan kad›nlarda ise taraman›n
MR inceleme ile yap›lmas› hakk›nda güçlü deliller mevcut
de¤ildir. Yaﬂam boyu riski %15’den az olan kad›nlarda ise
MR inceleme önerilmez.29

Meme Kanseri D›ﬂ›nda MR Uygulamalar›
Mamografi ve US ile Karar Verilemeyen Olgularda
Problem Çözücü Yöntem Olarak MR Kullan›m›
Fokal parankimal asimetrilerin de¤erlendirilmesi, sadece bir poz mamografide saptanan ve sonografik karﬂ›l›¤› bulunmayan dansitelerin yorumlanmas›, özellikle
BRCA 1 mutasyonu olan olgularda komplike kistlerin fibroadenomlardan ayr›m›, multipl solid lezyonu olan olgularda fibroadenomlar›n karsinomdan ayr›m›nda MR
problem çözücü yöntem olarak uygulanabilir. Moy ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda bildirilen en s›k tamamlay›c›
MR inceleme endikasyonu fokal asimetrilerdir. Bu olgularda malignite saptanma oran› %5.2 olup MR incelemenin pozitif öngörü de¤eri %40 olarak bildirilmiﬂtir.30 MR
incelemede kontrast tutulumu saptan›rsa biopsi öncelikle
planlanmal›d›r. Baz› araﬂt›rmac›lar biopsi yöntemlerindeki geliﬂmeleri göz önüne alarak,karar verilemeyen olgularda MR inceleme yapmaktansa biopsi ile doku tan›s›na bak›lmas›n›n daha do¤ru bir yaklaﬂ›m oldu¤unu savunmak-

tad›rlar. MR ile yap›lan ilk çal›ﬂmalarda MR incelemenin
negatif öngörü de¤eri %98 olarak bildirilirken, 2004 y›l›nda yay›nlanan çok merkezli bir çal›ﬂmada bu oran %85.4
olarak bildirilmektedir.31 Dolay›s›yla MR incelemede lezyonun kontrast tutmamas› malign olmad›¤›n› göstermeyip, di¤er görüntüleme yöntemlerinde kuﬂku mevcut ise
biopsi yap›lmas› gereklidir. Solid lezyonlar›n ve mikrokalsifikasyonlar›n ay›r›c› tan›s› amac› ile de MR kullan›lmas›
önerilmez. ‹n situ duktal karsinom olgular›nda MR incelemenin yanl›ﬂ negatif olabilece¤i unutulmamal›d›r. Bu
olgularda da tan›y› koymak amac› ile öncelikle biopsi
planlanmal›d›r.

Meme Baﬂ› Ak›nt›s›n›n De¤erlendirilmesi
Tek kanaldan gelen spontan kanl› ya da berrak ak›nt›
meme kanseri belirtisi olabilir. Hastan›n yaﬂ›na bak›larak
40 yaﬂ sonras› olgularda mamografi ilk kullan›lacak görüntüleme yöntemi olup kitle ya da mikrokalsifikasyon
olup olmad›¤›n› gösterir. US inceleme ile genellikle meme
baﬂ›n›n birkaç santimetrilik çevresinde olan intraduktal
lezyonlar görüntülenebilir ancak s›kl›kla inceleme negatiftir. Galaktografi invaziv bir yöntem oluﬂu ve yanl›ﬂ pozitiflikleri nedeni ile günümüzde çok tercih edilmemektedir. Sitolojik inceleme ise yanl›ﬂ negatiflikleri ve yanl›ﬂ pozitiflikleri nedeni ile güvenilir bir yöntem de¤ildir. Bir çok
çal›ﬂmada di¤er görüntüleme yöntemleri ile tan› konamayan benign ve malign intraduktal lezyonlar›n MR inceleme ile saptanabildi¤i gösterilmiﬂtir.32 Morrogh ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda meme baﬂ› ak›nt›s› olan olgularda
galaktografinin pozitif öngörü de¤eri %19 iken; MR incelemenin ki %56 olarak bulunmuﬂtur.33 MR incelemenin
negatif öngörü de¤eri ise %87’dir. Ancak bu çal›ﬂmada da
MR inceleme tüm malign olgular› göstermekte baﬂar›l› olmay›p cerrahi duktal eksplorasyona gerek duyuldu¤u vurgulanmaktad›r. MR incelemenin galaktografiye göre
avantajlar›; tek duktal sistemi de¤il tüm duktal sistemleri
görüntüleyebilmesi, kontrast tutulumu göstermeyen intraduktal debrisi kontrast tutulumu gösteren intraduktal
papillom ya da in situ duktal karsinomdan ay›rt edebilmesidir. Ancak tüm in situ duktal kanserlerin de kontrast
tutmad›¤› unutulmamal›d›r.

Meme ‹mplantlar›n›n De¤erlendirilmesi
MR inceleme meme implantlar›nda rüptürün de¤erlendirilmesi amac› ile iv kontrast verilmeden uygulanabilir. Kapsül rüptürünün de¤erlendirilmesinde mamografi
ve US incelemeye göre daha üstün bir yöntemdir. ‹mplant
rüptürünün de¤erlendirilmesinde MR incelemenin duyarl›¤› %80-90 ve özgüllü¤ü %90 iken mamografinin duyarl›¤› sadece %25’dir.34 Ayr›ca implantl› olgularda meme
kanseri araﬂt›r›lmas› amac› ile de uygulanabilir ki, bu durumda iv kontrast verilmesi gereklidir.
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Baz› araﬂt›rmac›lar yanl›ﬂ pozitiflik oran›n›n yüksek
olmas›, gereksiz biopsilere yol açmas›, MR inceleme ile
saptanan ek odaklar›n biyolojik aç›dan öneminin bilinmemesi nedeni ile MR incelemeye karﬂ› ç›kmaktad›rlar.
Lokal nükslerin MR kullan›m› ile azal›p azalmayaca¤›n›
sorgulamakta ve MR inceleme ile mastektomi oran›nda
gereksiz yere bir art›ﬂ olabilece¤ine dikkati çekmektedirler.35 1990 sonras› mastektominin oran›nda bir art›ﬂ gözlemlenmiﬂtir. Mayo klinikte yap›lan bir çal›ﬂmada 1997
y›l›nda mastektomi oran› %45, 2003 y›l›nda %31 iken;
2006 y›l›nda cerrahi öncesi MR yap›lan grupta %54, cerrahi öncesi MR yap›lmayan grupta ise %36 olarak bulunmuﬂtur.36 Ancak mastektomideki bu art›ﬂ›n sadece MR’›n
kullan›m› ile ilgili olamayaca¤› aç›kt›r. Son y›llarda
BRCA1 ve BRCA 2 gen testlerinin daha fazla uygulanmas› ile profilaktik mastektominin artmas›n›n, mastektomi
sonras› plastik cerrahi yöntemlerindeki geliﬂmelerin de
mastektomiye karar vermede etken oldu¤u sonucuna var›lmaktad›r.
Meme kanserli hastalarda MR kullan›m›n›n iki ana
hedefi mevcuttur. Birincisi; MR kullan›m› ile re-eksizyon
oran›n›n azalmas›, ikinci hedef ise MR ile lokal nükslerin
azalmas› ve surviye olumlu katk›d›r. MR kullan›m›n›n reeksizyon oran› üzerine etkisini incelemiﬂ olan çok fazla
çal›ﬂma mevcut de¤ildir. Ancak son zamanlarda yay›nlanan randomize çok merkezli bir çal›ﬂmada cerrahi öncesi
MR incelemenin re-eksizyon oran›n› etkilemedi¤i sonucuna var›lm›ﬂt›r.37
6 randomize çal›ﬂman›n sonucuna göre meme kanserli hastalarda survi; meme koruyucu cerrahi+Radyoterapi
uygulananlar ile mastektomi yap›lanlar aras›nda fark göstermemektedir. Meme koruyucu cerrahi+RT tedavisi
alan, cerrahi s›n›r› negatif olan olgularda 10 y›ll›k lokal
nüks oran› %10’dan düﬂüktür.38 Bu çal›ﬂmalar sonucunda tüm meme ›ﬂ›nlamas›n›n mikroskopik rezidüel hastal›¤› kontrol etti¤i sonucuna var›lmaktad›r. Meme MR incelemenin lokal nüksler üzerine etkisini araﬂt›ran retrospektif çal›ﬂmada, MR kullan›m› ile lokal nükselerin azald›¤› vurgulanmaktad›r.39 Henüz cerrahi öncesi MR kullan›m›n›n uzun dönem lokal nükse etkisini araﬂt›ran bir
prospektif bir çal›ﬂma mevcut de¤ildir. Bu nedenle MR
kullan›m›n›n önemi henüz yeteri kadar aç›k de¤ildir. Ancak meme koruyucu cerrahi sonras› parsiyel meme ›ﬂ›nlamas›n›n giderek artan oranda kullan›lmaya baﬂlanmas› ile
birlikte, MR’›n radyoterapinin planlanmas›nda daha büyük bir rol oynayaca¤› aç›kt›r.
MR yorumlay›c›lar› aras›nda yap›lan çal›ﬂmalarda, aynen mamografi yorumlay›c›lar›nda oldu¤u gibi yorumlamada farkl›l›klar oldu¤u ve MR özgüllünün etkilendi¤i
gösterilmiﬂtir. MR deneyiminin artmas›, teknik ve yorumlamada standardizasyon sa¤land›kça; yanl›ﬂ negatiflik
oran›n›n azald›¤› ve azalaca¤› aç›kt›r.
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Di¤er Görüntüleme Yöntemleri
Dr. Gül Esen ‹çten

Meme kanseri taramas›nda mamografinin etkinli¤i
tart›ﬂ›lmaz ﬂekilde kan›tlanm›ﬂt›r. Y›llardan beri konvansiyonel mamografi ile yap›lan birçok randomize çal›ﬂmada ve topluma yönelik uygulamada meme kanserine ba¤l› mortalitenin %19-64 oran›nda azalt›labildi¤i gösterilmiﬂtir.1 Ancak mamografinin meme kanserini saptamada
mükemmel bir yöntem oldu¤u söylenemez. Klinik uygulamada konvansiyonel mamografinin duyarl›l›¤› %70-75
civar›ndad›r. Meme parankimi yo¤un olan kad›nlarda
duyarl›l›k %30’a kadar düﬂer. Üstelik meme kanserlerinin
%10-15’i klinik olarak bulgu verse bile mamografi ile gösterilemez. US ve MR meme görüntülemesinde s›kl›kla
kullan›lmakla birlikte onlar›n da çeﬂitli dezavantajlar› bulunmaktad›r.
Mevcut görüntüleme yöntemlerinin çeﬂitli s›n›rl›l›klar› nedeniyle, tan›da hem duyarl›l›¤› hem de özgüllü¤ü artt›rmaya yönelik yeni aray›ﬂlar gündeme gelmiﬂtir. Dijital
mamografi baﬂta olmak üzere bu yeni yöntemlerden baz›lar› h›zla rutin klinik uygulamada yerini almakla beraber
baz›lar› henüz araﬂt›rma safhas›ndad›r. Bu bölümde a¤›rl›kl› olarak dijital mamografi ve dijital teknolojiye ba¤l›
di¤er geliﬂmeler de¤erlendirilecek, henüz çal›ﬂmalar› devam eden baz› yöntemlere de k›saca de¤inilecektir.

D‹J‹TAL MAMOGRAF‹
Dijital mamografinin ilk prototipi 1991 y›l›nda Fisher
Imaging taraf›ndan kendi çal›ﬂanlar› üzerinde denenmiﬂ,
ancak uygulamalar sonraki 10 y›l boyunca sadece klinik
çal›ﬂmalarla s›n›rl› kalm›ﬂt›r. ‹lk FDA onayl› cihaz 2000 y›l›nda General Elektrik firmas› taraf›ndan piyasaya sürülmüﬂ, ancak klinik kullan›mda yayg›nlaﬂmas› yine oldukça
yavaﬂ olmuﬂtur. Bunun en önemli nedeni dijital mamografi cihazlar›n›n yüksek maliyeti ve ilk çal›ﬂmalarda bu
yüksek maliyete katlanmay› gerektirecek bir üstünlük
gösterilememiﬂ olmas›d›r.2-4
Spasyal rezolüsyonun konvansiyonel mamografiye
göre daha düﬂük olmas›, uzun y›llar dijital cihazlar›n görüntü kalitesi ile ilgili endiﬂe yaratm›ﬂt›r. Ancak memede

görüntülenebilecek en küçük oluﬂum olan mikrokalsifikasyonlar için gerekli spasyal rezolüsyon zaten dijital cihazlar ile karﬂ›lanabilmektedir. Üstelik düﬂük uzaysal rezolüsyona ra¤men, kontrast rezolüsyonun yüksek olmas›
görüntü kalitesi aç›s›ndan bu dezavantaj› fazlas›yla kapatmaktad›r (Resim 18-1). Frachebound ve ark. taraf›ndan
yap›lan, konvansiyonel ve dijital mamografinin görüntü
kalitesinin karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› bir çal›ﬂmada; konvansiyonel
mamografi görüntülerinin %74’ü iyi, %20’si orta, %4’ü
kötü olarak de¤erlendirilmﬂtir. Buna karﬂ›n, dijital mamografi görüntülerinin %99’u iyi, sadece %1’i kötü bulunmuﬂtur.5
Dijital mamografi cihazlar› çok çeﬂitli olmakla birlikte
baﬂl›ca iki sistemden söz edilebilir. Off-line sistemlerde
konvansiyonel mamografi cihazlar› ile birlkte kaset bazl›
ç›kar›labilir dedektörlerden yararlan›l›r. Mevcut sisteminizi kulland›¤›n›z için maliyet avantaj› vard›r. Bunlara CR
(computed radiography) sistemleri ad› verilir. CR’da kaset dedektörler özel cihazlar üzerinde okunur. En önemli
dezavantajlar› di¤er sistemlere yak›n kalitede görüntü elde edilebilmesi için oldukça fazla radyasyon dozuna ihtiyaç olmas› ve pekçok sistemde özellikle mamografi imajlar›n› okumak için özel bir algoritm bulunmamas›d›r. Bu
nedenle özellikle yo¤un memelerde görüntü çok gürültülüdür (noise) ve mikrokalsifikasyonlar gösterilemeyebilir.
Tam alan dijital mamografi cihazlar›nda ise dedektörler
cihaz›n bir parças›d›r. Görüntü h›zla elde edilir, hasta daha düﬂük dozda radyasyon al›r, görüntü kalitesi CR sistemlerine göre üstündür. Bu sistemler de dedektör tipine,
anod materyal cinsine, görüntü elde etme ve oluﬂturma
yöntemlerine göre de¤iﬂkenlik göstermektedir. Bu nedenle farkl› sistemlerin radyasyon dozlar› aras›nda da fark
vard›r.

Klinik Çal›ﬂmalar
Konvansiyonel ve dijital mamografiyi karﬂ›laﬂt›ran ilk
çal›ﬂma Colorado-Massachusetts tarama çal›ﬂmas›d›r.2,3
Bu çal›ﬂmada 6768 kiﬂi hem dijital hem konvansiyonel ma-
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(a)
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Resim 18-1: Ayn› hastan›n konvansiyonel (1a) ve dijital (1b) CC mamogramlar›. Dijital mamogramda
kontrast rezolüsyonu ve görüntü
kalitesi daha iyi. Hem cilt hem fibroglandler doku ve ince detaylar rahatl›kla de¤erlendirilebiliyor.

(b)

mografi ile taranm›ﬂ, iki yöntem aras›nda anlaml› fark gösterilememiﬂtir. Hatta konvansiyonel mamografi ile daha
fazla say›da kanser tespit edilmiﬂtir. Finlandiya’da 3683 kiﬂi üzerinde yap›lan Oslo I çal›ﬂmas›nda da benzer sonuçlar
elde edilmiﬂtir.4 Her iki çal›ﬂma da detayl› incelendi¤inde,
hem kullan›lan iﬂ istasyonlar›n›n ve prototip dijital mamografi cihazlar›n›n günümüzdekilere k›yasla oldukça yetersiz oldu¤u, hem de araﬂt›rmac›lar›n dijital mamografileri de¤erlendirmede deneyimsiz oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
Elde edilen baﬂar›s›z sonuçlar genel olarak bu iki nedene
ba¤lanm›ﬂt›r. Dijital teknolojinin konvansiyonele göre üstün olabilece¤ini ilk gösteren çal›ﬂma Oslo II çal›ﬂmas›d›r.6
Bu çal›ﬂmada kanser saptama oran› konvansiyonel mamografi için %0.41, dijital mamografi için %0.59 olup 5069 yaﬂ grubunda bu fark daha da belirginleﬂmektedir (%54
ve %0.83). Ancak yine de iki yöntem aras›nda istatistiksel
aç›dan anlaml› frak gösterilememiﬂtir.
Dijital teknolojinin gerçekten klinik uygulamaya girmesi ancak 2005 y›l›nda, DMIST çal›ﬂmas›n›n sonuçlar›
aç›kland›ktan sonra gerçekleﬂmiﬂtir.7 Bu çal›ﬂmada Amerika Birleﬂik Devletlerinde 33 farkl› merkezde toplam
49,528 kad›n hem konvansiyonel hem dijital mamografi
ile taranm›ﬂ, sonuçlar farkl› araﬂt›rmac›lar taraf›ndan birbirinden ba¤›ms›z olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Alt› farkl›
dijital mamografi cihaz› kullan›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂman›n sonuçlar›na göre genel popülasyonda iki yöntem aras›nda
anlaml› fark saptanmam›ﬂt›r; ancak baz› subgruplarda dijital mamografi daha üstün bulunmuﬂtur. Elli yaﬂ›n alt›ndaki kad›nlarda, pre ve perimenopozal kad›nlarda ve meme parankimi yo¤un olan kad›nlarda dijital mamografi
taramada anlaml› olarak üstündür. Bu sonuçlar radyoloji
camias›nda büyük ses getirmiﬂ ve h›zla dijital teknolojiye
geçiﬂ baﬂlam›ﬂt›r. ABD’de DMIST öncesi dijital mamografi oran› %7 iken, DMIST sonras› ilk 1 y›l içinde %52’ye
yükselmiﬂtir.8 10 y›l içinde ABD’de konvansiyonel mamografi cihaz›, hatta mamografi filmi satacak firma kal-

mayaca¤› öngörülmektedir. Ülkemizde de bu de¤iﬂime
h›zla ayak uydurulmuﬂ olup dijital cihazlar›n say›s› giderek artmaktad›r.
Öte yandan bu çal›ﬂman›n sonuçlar› ileri yaﬂ grubundaki kad›nlarda, özellikle tümüyle involüsyondaki memelerde dijital mamografinin performans›n›n daha düﬂük
olabilece¤ini de düﬂündürmektedir.8

Avantaj ve Üstünlükleri
Radyolog Aç›s›ndan
Dijital mamografinin radyoloji klinikleri aç›s›ndan en
önemli avantajlar› iﬂ ak›ﬂ› ile ilgili olanlard›r. Bunlar›n hemen hepsi dijital teknolojinin getirdi¤i avantajlard›r:
Dijital cihazlarda görüntü daha h›zl› elde edilir. Bu
nedenle iﬂ ak›ﬂ› h›zlan›r ve gün içinde daha fazla hasta çekime al›nabilir. Biyopsi ve iﬂaretleme iﬂlemleri çok h›zlan›r; bu sayede hastan›n kompresyonda kald›¤› süre k›sal›r
ve komplikasyon oran› düﬂer.
Görüntüler dijital ortamda arﬂivlenebilir ve hasta tekrar geldi¤inde eski görüntüler kolayca geri ça¤r›larak karﬂ›laﬂt›r›labilir. Film kaybolma sorunu ortadan kalkar. Görüntüler farkl› merkezlere gönderilebilir ve ayn› anda birden fazla de¤erlendirici ya da klinisyen hekim taraf›ndan
incelenebilir; gerekirse konsülte edilebilir.
Görüntü kontrast› ekran üzerinde düzeltilebilir; yetersiz ya da aﬂ›r› ›ﬂ›nlama gibi nedenlerle çekimi tekrarlamaya gerek kalmaz. Mikrokalsifikasyon sahalar› görüntü büyütülerek daha kolay fark edilebilir; ancak ekran üzerinde
sadece elektronik magnifikasyon yap›labilir. Kalsifikasyonlar›n ﬂeklini ve tipini de¤erlendirebilmek için yeterli
de¤ildir. Bunun için yine konvansiyonel mamografide oldu¤u gibi hastaya magnifikasyon grafisi çekilmesi gerekir.
Meme parankimi,cilt ve silikon implant gibi de¤iﬂik
kontrast rezolüsyonlar›nda de¤erlendirilebilen farkl› dokular ayn› imaj üzerinde kolayl›kla incelenir.
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Kalite kontrolü konvansiyonel mamografiye k›yasla
daha kolayd›r. Konvansiyonel mamografide görüntü kalitesini en fazla etkileyen faktör banyo faktörüdür ve onu
sürekli optimal durumda tutmak oldukça zordur. Dijital
teknolojide banyo olmad›¤› için her zaman standart görüntüler elde edilebilir.8-12

Hasta Aç›s›ndan
Radyasyon dozu cihazdan cihaza de¤iﬂmekle birlikte,
konvansiyonel mamografi ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda %30-50
oran›nda azd›r. Özellikle meme parankimi yo¤un (daha
fazla radyasyon gerektiren), genç kiﬂilerde uzun y›llar
içinde birikecek radyasyon düﬂünüldü¤ünde bu çok
önemli bir avantajd›r.
Ek çekimler için hastalar›n geri ça¤r›lma oran› azal›r.
Dolay›s›yla daha az endiﬂe ile iﬂlem sonland›r›labilir.
Görüntü kontrast› ekran üzerinde düzeltilebildi¤i için
kompresyon bir miktar azalt›labilir. Ancak bu hastalar›n
bekledi¤i oranda olmayabilir; çünkü hala süperpozisyonu
önlemek, harekete ba¤l› görüntü bulan›kl›¤›n› engellemek
ve doku kal›nl›¤›n› azaltmak için kompresyona ihtiyaç
vard›r.8-11

Klinik ‹maj De¤erlendirme Aç›s›ndan
Dijital mamografi mikrokalsifikasyonlar›n saptanmas›nda konvansiyonel mamografiye göre üstündür. Fischer
ve ark’n›n 2002 y›l›nda yay›nlanan çal›ﬂmas›nda, mikrokalsifikasyonlar›n saptanmas› ve karakterizasyonu aç›s›ndan her iki yöntem karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada duyarl›l›k ve özgüllük s›ras›yla dijital mamografi için %95.2
ve %41.4, konvansiyonel mamografi için %91.9 ve %38.3
olarak tespit edilmiﬂtir. Hollanda’da yap›lm›ﬂ bir fantom
çal›ﬂmas›nda radyasyon dozu %25 oran›nda düﬂürüldü¤ünde konvansiyonel mamografiye eﬂ de¤er sonuçlar
al›nd›¤›, ayn› doz verildi¤inde saptama oran›nda %10-25
art›ﬂ sa¤lanabildi¤i gösterilmiﬂtir.13 Yine bu çal›ﬂmada
farkl› anod-filtre kombinasyonlar›n›n kullan›ld›¤› ve günümüzde daha yayg›n olarak kullan›lan yeni cihazlarda,
klinik performansta kay›p olmadan dozun düﬂürülmesinin mümkün olabilece¤i de belirtilmektedir.
Kitleler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda doz avantaj› daha da
belirginleﬂmektedir. Yine fantom çal›ﬂmalar›nda eﬂit radyasyon dozu verildi¤inde kitlelerin saptanma oran› dijital
mamografide 0.95 iken konvansiyonel mamografide
0.82’dir. Ayn› yakalama oran› istenirse dijital cihazlarda
dozu %40 oran›nda azaltmak mümkün olabilmektedir.10
Bu avantajlar özellikle genç kad›nlarda ve yo¤un memelerde daha belirgin olarak ortaya ç›kmaktad›r. DMIST
çal›ﬂmas› özellikle 50 yaﬂ›n alt›ndaki kad›nlarda, pre ve
perimenopozal kad›nlarda ve meme parankimi yo¤un
olan kad›nlarda dijital mamografinin taramada üstün oldu¤unu göstermiﬂtir.7
Dijital mamografinin özellikle tercih edilmesi gereken
gruplar DMIST çal›ﬂmas›nda ortaya ç›kan ve aﬂa¤› yukar›
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birbiri ile örtüﬂen üç subgrubun yan›s›ra, yüksek riskli kad›nlar, meme implant› olan kad›nlar ve daha önce opere
olmuﬂ ya da tedavi görmüﬂ kad›nlard›r. Yüksek riskli kad›nlarda tarama genel popüsyona göre daha erken baﬂlar.
Dolay›s›yla büyük ço¤unlu¤unda parankim yo¤undur ve
radyasyonun olas› riskleri daha yüksektir. Bu grupta dijital mamografinin hem tan›sal avantaj› hem de toplam kümülatif radyasyon dozu aç›s›nda avantaj› olacakt›r. Di¤er
iki grupta ise tek imajla farkl› kontrast yap›daki dokular›n
de¤erlendirilmesi mümkün olaca¤› ve ekran üzerinde
kontrast ayar› yap›larak meme daha kolay de¤erelendirilebilece¤i için dijital mamografi tercih edilmelidir.9-12

Dezavantajlar›
Dijital mamografinin baﬂl›ca dezavantaj› yüksek kurulum maliyetidir. Baz› tarama çal›ﬂmalar›nda geri ça¤›rma oran› konvansiyonel mamografiye göre daha yüksek
bulunmuﬂtur ancak bunun tersini gösteren çala›ﬂmalar da
vard›r. Ayr›ca radyolog aç›s›ndan bir incelemeyi de¤erlendirme süresi dijital mamografide belirgin olarak uzar.10,11

B‹LG‹SAYAR DESTEKL‹ TANI
(CAD-COMPUTER A‹DED DETECT‹ON)
Bilgisayar destekli tan› esas olarak dijital cihazlar üzerine yüklenebilen ve tek bir tuﬂa basarak kolayca ulaﬂ›labilen çeﬂitli software programlar›d›r. Her firman›n özel olarak kulland›¤› ya da kendi geliﬂtirdi¤i farkl› programlar
mevcuttur. Konvansiyonel mamografi filmleri de özel cihazlardan geçirilerek dijitalize edilebilir ve CAD ile taranabilir ancak çok pratik bir iﬂlem olmad›¤› için rutin kullan›ma girmemiﬂtir. Lezyon saptamada radyolo¤a destek
olmak amac›yla geliﬂtirilmiﬂ programlard›r. Amaç lezyon
karakterizasyonu de¤ildir. Ancak son y›llarda geliﬂtirilen
baz› programlarda, saptanan lezyonda kuﬂku oran› belirtilebilmekte ya da program›n hassasl›¤› istenilen kuﬂku
düzeyine göre ayarlanabilmektedir.14
Mamografide duyarl›l›k de¤erlendiriciye göre oldukça
de¤iﬂkenlik gösterir. Sickles ve ark’n›n çal›ﬂmas›nda, taramada kanser saptama oran› deneyimli meme radyologlar›
için 6/1000, buna karﬂ›n genel radyologlar için
3.4/1000’dir.14 CAD bu de¤iﬂkenli¤i azaltmak için gündeme gelmiﬂtir. CAD ile kanser saptama oran› %4.7-19.5
oran›nda artt›r›labilmektedir.14-21 Gur bu art›ﬂ›n özellikle
deneyimsiz radyologlar için bir avantaj oldu¤unu, deneyimli radyolglar›n kanser saptama oran›nda anlaml› de¤iﬂiklik görülmedi¤ini ortaya ç›karm›ﬂt›r.16
CAD mikrokalsifikasyonlar›n tan›s›nda oldukça baﬂar›l› olup duyarl›l›k %79-91 aras›nda bildirilmektedir.14-21
Gözden kaçabilecek düﬂük yo¤unluklu ya da küçük kalsifikasyon kümelerinin saptanmas›n› kolaylaﬂt›r›r. Ancak
kitlelerin tan›s›nda hem duyarl›l›¤› hem de özgüllü¤ü daha düﬂüktür (%70-90). Duyarl›l›¤› maksimuma ayarlan-
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m›ﬂ CAD programlar› bile insan gözünün yakalayabildi¤i
kitlelerin %10’unu atlamaktad›r. CAD daha çok spiküle
konturlu lezyonlar› yakalayabilmektedir. Düzgün konturlu ya da büyük kitlelerde duyarl›l›k azal›r.11
CAD sistemlerinin önemli dezavantaj› yanl›ﬂ pozitif
iﬂaretlerdir. Her bir film baﬂ›na 2-3 alan iﬂaretlenmekte ve
bu alanlar›n tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu
nedenle hastalar›n geri ça¤r›lma oran› artmakta ve gereksiz ek çekimler yap›labilmektedir. CAD ile iﬂaretlenen her
100 alandan birinde kanser tespit edildi¤i belirlenmiﬂtir.11

TOMOSENTEZ
Mamografinin en önemli dezavantaj› iki boyutlu fotografik bir görüntüleme yöntemi olmas›d›r. Birbiri üzerine süperpoze olan dokular hem küçük kanser odaklar›n›n gizlenmesine neden olur hem de zaman zaman gerçek
olmayan ﬂüpheli görünümlere neden olabilir. Bu nedenle,
özellikle meme parankimi yo¤un olan kad›nlarda kanser
saptama oran› oldukça düﬂüktür. Öte yandan zaman zaman mamografideki yanl›ﬂ imajlar nedeniyle hastaya ek
çekimler yap›lmakta, meme MR veya i¤ne biyopsisi gerekebilmektedir. Tomosentez, mamografinin bu dezavantajlar› nedeniyle gündeme gelmiﬂtir.
Tomosentez üç boyutlu mamografi olarak da adland›r›lmaktad›r. Esas olarak dijital mamografi cihaz›na uygulanan bir modifikasyondur. Mamografiden fark›; ›ﬂ›n kayna¤› hareketlidir ve tüp bir ark boyunca hereket ederken,
memenin farkl› aç›lardan düﬂük dozlu seri görüntüleri elde edilir. Elde edilen üç boyutlu data, daha sonra ince kesitler ﬂeklinde incelenir. Cihazdan cihaza ark geniﬂli¤i de¤iﬂir. Memenin kompresyonda kalma süresi yaklaﬂ›k 10

(a)

(b)

saniyedir ancak cihazdan cihaza yine farkl›l›k olabilmektedir. Sadece tek pozda ya da hem CC hem MLO projeksiyonda tomosentez yapabilen cihazlar vard›r. Ayn› cihazla hem mamografi hem tomosentez yap›labilir. Tomosentezde memenin düﬂük dozlu seri görüntüleri al›nmakta
olup toplam doz bir konvansiyonel mamogram dozuna
yak›nd›r. Ancak yine firmadan firmaya radyasyon dozu
de¤iﬂebilmektedir. Tomosentezde, mamografiye göre daha az kompresyon gerekir çünkü dokular›n süperpozisyonu daha az s›k›nt› yarat›r.22-24
Tomosentez ile kitlelerin say›s› ve konturu daha iyi
de¤erlendirilir. Dilate duktuslar, damarlar ya da mikrokalsifikasyonlar gibi eﬂlik eden bulgular daha iyi görülür.
Bu nedenle malign-benign ayr›m›n›n daha iyi yap›lmas›,
dolay›s›yla ek çekimler için hastalar›n geri ça¤r›lma oran›n›n azalmas› beklenir. Ayr›ca al›nan seri imajlar üç boyutlu rekonstrükte edildi¤i için tek projeksiyonda görülen
lezyonlar›n da kesin lokalizasyonunu belirlemek mümkün olur. Klinik uygulamada tomosentezin en önemli
avantajlar›ndan biri de ﬂüpheli opasitelerin gerçek bir lezyona ait olup olmad›¤›n›n anlaﬂ›labilmesidir (Resim 182). Tomosentez ile biyopsi say›s›n›n azalaca¤› ve biyopsi
önerilen hastalarda pozitif prediktif de¤erin artaca¤› ön
görülmektedir.22-24
Tomosentez, mamografi alan›nda heyecan verici bir
geliﬂme olmakla birlikte henüz çok yeni bir teknik olmas›
nedeniyle birçok belirsizlik bar›nd›rmaktad›r. Hangi aç›
ark›nda, kaç görüntü al›naca¤›, görüntülerin hangi kal›nl›kta kesitlerde rekonstrükte edilece¤i henüz tam olarak
bilinmemektedir. Bu teknik faktörlere ba¤l› olarak hastan›n alaca¤› doz ve duyarl›l›k de¤iﬂebilmektedir. Ayr›ca
imaj say›s› artt›kça inceleme zaman› da çok uzayabilir.
Bunlar bu tekni¤in rutin olarak her hastada kullan›lmas›-

(c)

Resim 18-2 a) Dijital mamogramda sa¤ memede içte ﬂüpheli opasite. b ve c) Bu bölgenin tomosentez kesitlerinde bu
opasitenin fibroglandüler dokuya ait oldu¤u görülüyor. ﬁüpheli kitle imaj› yok.
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n› s›n›rlayabilecek faktörlerdir. Öte yandan bu yöntemin
rutin tarama amaçl› m›, yoksa s›n›rl› say›da olguda sadece
tan›sal amaçl› m› kullan›laca¤› da henüz belirsizdir.22,24
Bu konuda çok merkezli, çok olgu say›l› geniﬂ çal›ﬂmalara
ihtiyaç vard›r.
Tomosentezle yap›lan klinik çal›ﬂmalar oldukça yeni
ve s›n›rl› say›da olup, farkl› olgu gruplar›na uygulanm›ﬂt›r.22,25-29 Bu çal›ﬂmalarda potansiyel avantajlar s›ralanmakla birlikte, henüz duyarl›l›kta anlaml› art›ﬂ gösterilememiﬂtir. Hafif bir art›ﬂ oldu¤unu gösteren çal›ﬂmalar olsa da ek fayda sa¤lamad›¤›n› belirten araﬂt›rmalar da vard›r.28,29 Genel olarak de¤erlendiriciler tomosentezle birlikte de¤erlendirdikleri mamografilerde kendilerini daha güvende hissetmiﬂ, ve görüntüleri daha tatmin edici bulmuﬂlard›r. Lezyon karakterizasyonu daha do¤ru olarak yap›labilmiﬂtir Geri ça¤›rma oran› azalm›ﬂ, buna karﬂ›n de¤erlendirme süresi belirgin olarak uzam›ﬂt›r.22,25-27 Elimizdeki bilgiler henüz tomosentezin tek baﬂ›na güvenlikle yap›labilece¤ini göstermemiﬂtir. Bu nedenle mamografi ile birlikte uygulanmas› önerilmektedir.22 Özellikle izole mikrokalsifikasyon kümelerinin tespitinde tomosentezin baﬂar›s›z olabilece¤ini gösteren çal›ﬂmalar vard›r.22,26,29
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kilde kontrastlanma e¤rileri elde edilebilir. Ancak yeterli
kompresyon yap›lamaz ve ard›ﬂ›k düﬂük dozlu çekimler
yap›l›r bu nedenle görüntü detay› yetersizdir ve hereket
de¤erlendirmeyi zorlaﬂt›r›r. Sadece tek projeksiyonda çekim yap›labilece¤i için evreleme amaçl› ve tan›sal incelemeler için uygun, ancak tarama için yetersizdir. Bu nedenle dual enerji kontrastl› dijital mamografi gündeme
gelmiﬂtir. Bu teknik için modifiye edilmiﬂ dijital mamografi cihazlar› gerekir. Kontrast enjeksiyonu sonras› hem
düﬂük hem yüksek enerjili görüntüler al›n›r ve bu görüntüler birbirinden ç›kar›l›r. Bu yöntemde kinetik analiz yap›lamaz ancak her iki meme iki farkl› projeksiyonda görüntülenebildi¤i için taramaya uygundur.22,23 Erken çal›ﬂmalarda kontrastl› mamografinin duyarl›l›¤› %80-91 aras›nda de¤iﬂmektedir.30-32 Daha yeni çok merkezli bir çal›ﬂmada tek baﬂ›na dijital mamografi ve kombine dijital mamografi ve kontrastl› dijital mamografi kombinasyonu
karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ, duyarl›l›¤›n %81’den %86’ya yükseldi¤i
gösterilmiﬂtir.32

MOLEKÜLER GÖRÜNTÜLEME
Teknesyum 99m Scintimamografi

KONTRASTLI D‹J‹TAL MAMOGRAF‹
Tümöral neoangiogenez meme kanseri tan›s›nda
önemli kriterlerden biridir ve meme MR tetkiklerinde ay›r›c› tan› baﬂl›ca bu kritere dayan›r. Meme MR inceleme,
yumuﬂak doku kontrast› yüksek, radyasyon içermeyen, kesitsel bir tan› yöntemidir. Bu nedenle mamografiye üstün
olmakla birlikte baz› dezavantajlar› da vard›r. Özgüllü¤ü
ve DCIS’te duyarl›l›¤› nispeten düﬂüktür. Pahal›l›¤›, her
yerde bulunmamas›, kapal› yer korkusu olanlar›n yapt›ramamas› di¤er dezavantajlar›d›r. Standart bir inceleme olmamas› nedeniyle s›kl›kla uygulama tekni¤inde ve yorumlanmas›nda hata olabilmektedir. Her merkezde MR rehberli¤inde biyopsi ya da iﬂaretleme imkan› yoktur. En
önemli dezavantaj› ise spasyal rezolüsyonunun yetersiz olmas›d›r. Mamografideki imaj detay› MR ile elde edilemez.
Hem tümöral anajiogenezden faydalanarak lezyonlar›
belirginleﬂtirip fark edilmelerini kolaylaﬂt›rmak, hem de
mamografideki detay› yakalamak için kontrastl› dijital
mamografiler gündeme gelmiﬂtir. MR’a göre avantajlar›
mamografi ünitelerinin yayg›nl›¤› ve hastalar taraf›ndan
daha iyi kabul görmüﬂ olmalar›d›r. Ücret de daha düﬂük
olabilir. Ancak rutin bir mamografi incelemesi ile k›yasland›¤›nda; dezavantajlar kontrast maddeye ba¤l› yan etkiler, inceleme zaman›n›n uzamas›, ve ücretin nispeten
artmas›d›r.22,23 Henüz araﬂt›rma safhas›nda olan bir yöntem olup meme MR’›n ispatlanm›ﬂ baﬂar›s› göz önüne
al›nd›¤›nda, klinik uygulamaya girmesi zor olabilir.
‹ki farkl› ﬂekilde uygulanabilir. Birincisinde MR’a
benzer ﬂekilde enjeksiyon sonras› seri görüntüler elde edilir ve subtraksiyon yap›l›r. Bu yöntemde MR’a benzer ﬂe-

Nükleer ajanlar›n, klasik radyolojik görüntüleme yöntemlerinde elde edilen anatomik bilgiden farkl› olarak fizyolojik de¤iﬂiklikleri gösterme ﬂans› vard›r. Tc 99m sestamibi meme kanseri tan›s›nda en s›k kullan›lan ajand›r.
Kolay ulaﬂ›labilen gama kameralar arac›l›¤›ya görüntü elde edilir. Bu ajan 90’l› y›llardan itibaren çeﬂitli tümörlerin
tan›s›nda kulan›lmaktad›r. Meme kanserinde duyarl›l›k
ilk çal›ﬂmalarda %82-94 aras›nda de¤iﬂmektedir.33 Ancak
bu çal›ﬂmalar›n ço¤unda palpabl ve metastatik kanserler
dahil edilmiﬂtir. Maffioli ve ark. 1 cm’den küçük tümörlerde duyarl›l›¤›n %50’ye düﬂtü¤ünü göstermiﬂtir. Çok
merkezli baﬂka bir çal›ﬂmada, Tc-99m scintimamografinin duyarl›l›k ve özgüllü¤ü palpabl lezyonlarda %87 ve
%76 iken,34 nonpalpabl lezyonlarda %61 ve %87 olarak
belirlenmiﬂtir. Bu sonuçlardan anlaﬂ›ld›¤› gibi meme kanserinin tan› ve takibinde bu yöntemin yeri s›n›rl›d›r. Yüksek negatif prediktif de¤eri nedeniyle baz› hastalara biyopsi yap›lmas›na gerek kalmayabilir ancak klinik uygulamaya girmiﬂ bir uygulama de¤ildir. Yeni teknoloji ve teknik
geliﬂmeler sonucu duyarl›l›k bir miktar artmakla birlikte,33,35 meme MR gibi mevcut tekniklere üstünlü¤ü gösterilememiﬂtir. Postoperatif memenin de¤erlendirilmesi,
PET olmayan merkezlerde neoadjuvan tedaviye yan›t›n
de¤erlendirilmesi gibi s›n›rl› endikasyonlarda baﬂar›l› olabilece¤ini gösteren çal›ﬂmalar vard›r ancak halen klinik
uygulamada belirgin bir yer edinememiﬂtir.33 En önemli
dezavantajlar›ndan biri de yüksek radyasyon dozudur.
Nükleer ajanlarla yap›lan scintimamografi ve pozitron
emisyon mamografi (PEM) gibi tetkiklerde, tek bir çekimde verilen radyasyon dozunun 40-80 yaﬂ kad›nlarda
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dijital mamografik taramada al›nan dozun 20-30 kat› oldu¤u bildirilmektedir.36

Pozitron Emisyon Tomografi (PET)
PET günümüzde daha çok PET ile bilgisayarl› tomografinin bileﬂiminden meydana gelen bir füzyon tan› yöntemi olan PET-CT ﬂeklinde uygulanmaktad›r. Füzyon
tekniklerin avantaj› her iki yöntemin avantajlar›n›n kombine edilebilmesidir. Burada da PET’in sundu¤u moleküler bilgilere BT’nin sundu¤u detayl› anatomik bilgi eklenmektedir. PET’de nükleer ajan olarak fluro-2-deoxy-Dglucose (FDG) kullan›l›r. Meme kanseri baﬂta olmak üzere metabolik aktif tümörlerin ço¤unda FDG tutulumu
olur.
FDG tutulumu her tür enflamasyonda da görülebilir.
Bu nedenle meme koruyucu tedavi sonras› takipte
PET’yanl›ﬂ pozitif olabilir. PET ile ya¤ nekrozu ve nüksün
birbirinden ay›rt edilmesi veya enflamasyon ile enflamatuar tümörlerin ay›rt edilmesi güçtür. Benign proliferatif
de¤iﬂikliklerde de orta düzeyde tutulum görülebilir.33
On üç çal›ﬂman›n incelendi¤i bir metaanalizde PET’in
primer tümörü göstermede duyarl›l›¤› %89 (%79-100)
olarak belirlenmiﬂtir. Ancak bu çal›ﬂmalarda tümör büyüklü¤ü 2-4 cm aras›nda de¤iﬂmektedir.33,37 Bir cm ve daha küçük boyuttaki primer tümörlerin gösterilmesinde
PET-CT baﬂar›l› de¤ildir.
PET’in esas avantaj› tüm vücut uygulamalar›nda ortaya ç›kar. ‹lk evrelemede ve tedavi sonras› takipte lokal
nüks ve uzak metastazlar›n saptanmas›nda oldukça baﬂar›l›d›r. 2004 y›l›nda yap›lan bir çal›ﬂmada 125 olguda
PET’in klinik uygulamada yeri araﬂt›r›lm›ﬂ ve di¤er yöntemlerle karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.38 PET ile tümör yay›l›m› olgular›n %43’ünde daha fazla, %33’ünde ayn›, %24’ünde daha az bulunmuﬂtur. Tedavi plan› %43 olguda de¤iﬂmiﬂ,
%27 olguda do¤rulanm›ﬂ, %41 olguda etkilenmemiﬂtir.
En önemli etkisi fark edilmeyen uzak metastazlar›n belirlenmesidir. Neoadjuvan tedaviye yan›t›n de¤erlendirilmesinde de baﬂar›l›d›r. MR’da saptanan de¤iﬂikliklerden daha önce, hatta ilk kürden sonra sonuç al›nabilmesi bir
avantaj olabilir.

Pozitron Emisyon Mamografi (PEM)
Mamografi ile birlikte kullan›ld›¤›nda PET mamografi olarak (PEM) adland›r›lmaktad›r. PEM henüz araﬂt›rma safhas›nda olup çok s›n›rl› klinik çal›ﬂma vard›r.33
2008 y›l›nda yay›nlanan bir çal›ﬂmada PEM’in duyarl›l›¤›
%96.4, özgüllü¤ü %59.5 olarak bildirilmektedir.39 Gösterilebilen en küçük invaziv ve insitu tümörlerin boyutu 1
mm’dir. PEM, mamografi ve US ile gösterilemeyen 6 tümörü göstermiﬂtir. Buna karﬂ›n yukar›da da belirtildi¤i gibi radyasyon dozu mamografiye göre çok yüksektir. Henüz sadece PEM ile saptanan ﬂüpheli lezyonlar›n biyopsisi ya da iﬂaretlemesi mümkün de¤ildir.
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Meme Kanseri Epidemiyolojisi
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Meme kanseri kad›nlarda en s›k görülen kanser tipidir. Kad›nlardaki kanserlerin tümünün %23’ünden ve
kanserle iliﬂkili ölümlerin %14’ünden sorumludur.1 Kansere ba¤l› ölümlerde ise akci¤er kanserinin arkas›ndan 2.
s›rada gelmektedir, ancak 40-59 yaﬂ aras› kad›n ölümlerinin ana nedenidir. ABD’de 2010 y›l› içerisinde 207.090
kad›nda meme kanseri tahmin edilmektedir. Ayn› y›l içerisinde 39.840 kad›n›n ise meme kanseri nedeniyle ölece¤i ön görülmüﬂtür.2 Her 8 kad›ndan birinde hayat› boyunca invaziv meme kanseri geliﬂece¤i düﬂünülmektedir.
1992-1998 y›llar› aras›ndaki SEER veritaban› incelendi¤inde, östrojen (ER) ve/veya progesteron (PR) negatif
tümörlerde azalma olurken, ER/PR pozitif tümörlerde art›ﬂ oldu¤u görülmektedir.3 Bu de¤iﬂiklikte, 1980 ve 1990
y›llar› aras›nda hormon replasman tedavisinin yayg›n kullan›m›n›n etkisi oldu¤u düﬂünülmektedir.4 SEER veritaban›na ait di¤er veriler incelendi¤inde 1987-1999 y›llar›
aras›nda lobüler kanser oranlar›nda art›ﬂ oldu¤u, duktal
kanser görülme s›kl›¤›nda ise de¤iﬂiklik olmad›¤› görülmektedir.5
Y›llar içerisinde meme kanseri görülme s›kl›¤›nda art›ﬂ olmakla birlikte, erken tan› ve tedavi modalitelerindeki geliﬂmeler sayesinde mortalite oranlar›nda düﬂüﬂ görülmektedir. Özellikle geliﬂmiﬂ ülkelerde meme kanseri insidans›ndaki art›ﬂ 2001 y›l›ndan sonra azalmaya baﬂlam›ﬂt›r; 2004 y›l›ndan sonra ise bu azalma yavaﬂlayarak devam
etmektedir.2,6 Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n verileri incelendi¤inde
ise, Türkiye’de meme kanseri insidans›n›n kad›nlar aras›nda 35/100.000 oran›nda oldu¤u görülmektedir.7
Tüm dünyada çeﬂitli ülkeler aras›nda meme kanseri
insidans› aç›s›ndan 10 katl›k bir farkl›l›k vard›r. Daha az
endüstrileﬂmiﬂ ülkelerde yaﬂayan kad›nlarda meme kanseri insidans›, endüstrileﬂmiﬂ ülkelerde yaﬂayanlara göre daha düﬂük olma e¤ilimindedir, ancak Japonya bir istisnad›r. Japonya ve Çin’in yoksul bölgelerinde meme kanseri
insidans›nda art›ﬂ görülürken, 1970’ten bu yana Japonya,
Singapur ve Çin’de ekonomideki bat› tarz› geliﬂim ve do¤urganl›¤›n bat›ya benzemesi nedeniyle meme kanseri görülme oran›nda art›ﬂ izlenmektedir. Geliﬂmiﬂ ülkelerde

yap›lan mamografi ile tarama çal›ﬂmalar› sonucunda, 50
yaﬂ üzeri kad›nlarda meme kanseri mortalitesinde %35’e
varan azalma saptanm›ﬂt›r. Tarama sonucu mortalitede
azalma, tümörlerin daha küçük olarak tespit edilmesi ve
in situ dönemde tan› konulan hasta oran›n›n artmas›
(%25) ile ilgilidir.8 Ancak bu düﬂüﬂ bütün alt gruplar için
ayn› de¤ildir. Zenci kad›nlarda insidans daha düﬂük olmas›na ra¤men, ölüm oranlar› daha fazlad›r (tan› an›nda
ileri evre). Ölüm oranlar›ndaki azalma 50 yaﬂ›n alt›ndaki
kad›nlarda daha belirgindir (s›ras›yla y›ll›k %3,8 ve %2,2).
ER/PR pozitif hastalar ER/PR negatif olgularla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, meme kanserine ba¤l› ölümlerdeki azalman›n
daha fazla oldu¤u görülmektedir.9
Meme kanseri olgular›n›n yaklaﬂ›k %50’sinde tan›mlanm›ﬂ olan risk faktörlerinin geçerli oldu¤u düﬂünülmektedir.
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Meme Kanserinde Risk Faktörleri
Dr. Serdar Özbaﬂ, Dr. ﬁükrü Boylu, Dr. Aykut Soyder

Meme kanseri geliﬂiminde etkili olan risk faktörlerini
ﬂu ﬂekilde kategorize etmek mümkündür:1
1. Demografik özellikler (cinsiyet, yaﬂ, ›rk/etnisite gibi)
2. Reprodüktif öykü (menarﬂ yaﬂ›, do¤um yapma ve say›s›, ilk tam dönem hamilelik yaﬂ›, menapoz yaﬂ›, laktasyon, infertilite, düﬂük yapma, kürtaj)
3. Ailesel/genetik faktörler (aile öyküsü, bilinen veya
ﬂüphe edilen BRCA1/2, p53, PTEN veya meme kanseri riski ile iliﬂkili di¤er gen mutasyonlar›)
4. Çevresel faktörler (30 yaﬂ›ndan önce toraks bölgesine
radyoterapi, hormon replasman tedavisi, alkol kullan›m›, sosyoekonomik düzey, vb.)
5. Di¤er faktörler (Kiﬂisel meme kanseri öyküsü, meme
biyopsi say›s›, atipik hiperplazi veya lobüler karsinoma in situ, dens meme yap›s›, vücut kitle indeksi
[BMI])

Demografik Özellikler
Kad›n cinsiyeti, en büyük risk faktörüdür ve 100 kat
artm›ﬂ riski ifade eder. Kad›n cinsiyeti kadar yaﬂ›n ilerlemesi de en önemli risk faktörlerinden bir tanesidir. Günümüzde bir kad›n›n hayat boyu riski, non invaziv meme
kanseri aç›s›ndan 6’da 1 ve invaziv meme kanseri bak›m›ndan 8’de 1’dir. Bu riskin büyük bölümü yaﬂ›n ilerlemesi ile ortaya ç›kar.
Meme kanseri ile ilgili önemli paradokslardan bir tanesi de beyaz kad›nlarda görülme s›kl›¤›n›n, zencilere
oranla %20 daha fazla olmas›na ra¤men, mortalite oranlar›n›n zenci ›rk›nda daha fazla olmas›d›r. Etnik farkl›l›klar›n büyük oranda yaﬂam tarz› ve sosyoekonomik durumdan kaynakland›¤› düﬂünülmektedir.
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n verileri ve Meme Hastal›klar›
Dernekleri Federasyonu’nun veri taban›ndaki olgular incelendi¤inde de ülkemizin bat›s›nda meme kanseri insidans›n›n do¤usuna oranla yaklaﬂ›k 2 kat fazla oldu¤u görülmektedir. Ülkenin bat›s› ile do¤usu aras›ndaki s›kl›k
fark›n›n, Türkiye’nin bat› bölgelerindeki yaﬂam tarz›n›n
bat› toplumlar›ndakine benzerli¤inden kaynakland›¤› düﬂünülmektedir.2

Reprodüktif Öykü
Östrojen subtiplerinin (östradiol, östriol, östron) modülasyonu over fonksiyonlar› ile sa¤lan›r (menarﬂ, gebelik
ve menopoz). Menopozdan sonra ise, östrojenin ana kayna¤› adrenal bezlerden salg›lanan dehidroepiandrosteron’dur (DHEA) ve periferik ya¤ dokusunda metabolize
edilerek östradiol ve östrona dönüﬂür. Östrojen hormonuna maruz kal›nan sürede art›ﬂ olmas›, meme kanseri
geliﬂme riskinde art›ﬂla iliﬂkilidir (erken menarﬂ [12 yaﬂ›ndan önce], geç menopoz [55 yaﬂ›ndan sonra]); östrojene
maruz kal›nan sürenin azalmas›n›n ise koruyucu oldu¤u
düﬂünülmektedir (Rölatif Risk [RR]:1,5-3,4).3-5 Tam dönem gebelikle iliﬂkili olan meme epitelinin terminal diferansiasyonu da koruyucudur, dolay›s›yla ilk canl› do¤umun daha ileri yaﬂta yap›lmas› ve hiç do¤um yapmam›ﬂ
olmak, meme kanseri riskinde art›ﬂla iliﬂkilidir. Nulliparite, meme kanseri rölatif riskinde 1,2-1,7 art›ﬂa neden
olur.6 Multiparitenin meme kanserinden koruyucu etkisi
ise tart›ﬂmal›d›r.
•

•
•

‹nfertilitenin meme kanseri riskini azaltt›¤› yönündeki veriler ve infertilite tedavisinin meme kanseri riskini ne yönde etkiledi¤i çeliﬂkilidir.7,8
‹ndüklenmiﬂ veya spontan düﬂük yapman›n meme
kanseri ile bir iliﬂkisi gösterilememiﬂtir.9-14
Laktasyon meme kanseri riskini azaltmaktad›r.15-19 Bu
etki beklendi¤i üzere özellikle premenopozal kad›nlarda daha belirgindir.

Ailesel/Genetik Risk Faktörleri
Farkl› kanserlerde yap›lan aile çal›ﬂmalar›; etkilenmiﬂ
olan hasta bireyin birinci ve ikinci derece yak›nlar›nda
kanser riskinin normal popülasyona göre artm›ﬂ oldu¤unu göstermektedir. Kanserin kal›tsal formu; tan› yaﬂ›n›n
erken olmas›, yüksek penetransl› olmas›, çift olan organlarda bilateral görülmesi, her iki ebeveynden de kal›t›labilmesi ve di¤er tip tümörlerle birlikte görülmesi ile karakterizedir.20-21 Ailede ayn› tip kanserin görülmesi duru-
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munda kal›tsal kanser, farkl› tip kanserlerin görülmesi
durumunda ise, kanser ailesi olarak tan›mlanmaktad›r.
Moleküler genetik alan›ndaki geliﬂmelerle, kansere
yatk›nl›¤›n kal›t›lmas›na yol açan farkl› genler tan›mlanm›ﬂt›r. Bu genlere ait mutasyonlar› taﬂ›yan ailelerin/bireylerin yüksek kanser riski taﬂ›d›¤› bilinmektedir.
Özellikle geliﬂmiﬂ ülkelerde genel popülasyon riski
%10–12 olan meme kanserinde, cinsiyet, yaﬂ, menarﬂ ve
menopoz yaﬂ›, nulliparite, meme biyopsisinde atipik hiperplazi, obesite, hormon replasman›, oral kontraseptif
kullan›m› olarak bilinen genel risk faktörlerinin yan› s›ra
yüksek penetransl› ve düﬂük penetransl› genler, modifiye
edici genler ile epigenetik etkenlerin de önem taﬂ›d›¤› bilinmektedir.20-21 Kal›tsal meme kanseri ile iliﬂkili tan›mlanm›ﬂ genler aras›nda en önemlileri HBOC sendromundan sorumlu BRCA1/BRCA2, LiFraumeni sendromundan
sorumlu TP53 ve Cowden sendromundan sorumlu PTEN
genleridir.
Meme kanseri olgular›nda genetik yaklaﬂ›m; olgunun
de¤erlendirilmesi, risk tahmini, genetik test öncesi dan›ﬂmanl›k, genetik test ve genetik test sonras› dan›ﬂmanl›k
aﬂamalar›ndan oluﬂmaktad›r.
Aile öyküsü meme kanseri aç›s›ndan önemli bir risk
faktörüdür. Bir adet birinci derece akrabada meme kanseri olmas›, meme kanseri riskini 1.80 kat art›r›r. ‹ki tane birinci derece akraba varl›¤›nda ise bu risk 2,9 kat artar. Meme kanserine yakalanm›ﬂ olan akraba 30 yaﬂ›ndan önce
tan› alm›ﬂ ise risk 2,9 kat, 60 yaﬂ›ndan sonra tan› konmuﬂ
ise risk 1,5 kat artar.22
Kal›tsal Meme/Over Kanseri Sendromu (HBOC=Hereditary Breast/Ovarian Cancer): 1990 y›l›nda ilk meme
kanseri yatk›nl›k geni olarak bilinen BRCA1 17q12-21’e
lokalize edilmiﬂtir.23 Majör etkili kanser yatk›nl›k genlerinden olan BRCA1 mutasyonlar› yaln›zca meme kanseri
olan ailelerin %45’inde, meme ve over kanserini birlikte
gösteren ailelerin %90’›nda ve tüm meme kanseri olgular›n›n %3.5-6’s›nda saptanmaktad›r.24 Genel popülasyonda BRCA1 mutasyonu s›kl›¤› ise 6/10.000’dir. Rölatif oran
BRCA1 için 5-8 olarak verilmektedir. BRCA1 pozitifli¤i
olan bir kad›nda hayat boyu meme kanserine yakalanma
riski %85, over kanserine yakalanma riski ise %40-60’d›r.
13. kromozomda bulunan di¤er major etkili gen olan
BRCA2 mutasyonlar› ise, yaln›zca meme kanseri olan ailelerin %35’inde ve tüm meme kanseri olgular›n›n %23.5’unda saptanmaktad›r.25-27 Genel popülasyonda
BRCA2 mutasyonu s›kl›¤› ise 2,2/10.000’dir. Bunun yan›nda BRCA2’nin erkek meme kanseri ve prostat kanseri
ile de iliﬂkili oldu¤u bilinmektedir. BRCA2 pozitifli¤i olan
bir kad›nda hayat boyu meme kanserine yakalanma riski
%40-45, over kanserine yakalanma riski ise %15’dir.
Bu majör etkili kanser yatk›nl›k genleri önemli risk
faktörleri aras›nda olup, mutasyon taﬂ›yan bireylerde kanser görülme riski topluma göre önemli derecede artm›ﬂ
görülmektedir. BRCA1 ve BRCA2 mutasyon taﬂ›y›c›lar›n-

da meme/over kanseri kümülatif riskleri yaﬂa göre de¤iﬂiklik göstermektedir.
Aﬂa¤›daki maddelerden birisinin varl›¤› BRCA1/
BRCA2 testi için endikasyon oluﬂturur:28
1. Ailede BRCA1/BRCA2 mutasyonu olan birey varl›¤›
2. Meme kanseri olan hastada aﬂa¤›dakilerden bir ya da
fazlas›n›n varl›¤›
a. 45 yaﬂ ve alt›nda tan› alm›ﬂ olmak
b. 50 yaﬂ alt›nda tan› alm›ﬂ olmak ve ailede en az bir
yak›n akraban›n 50 yaﬂ alt›nda meme kanseri
ve/veya over/fallop tüpü/primer peritoneal kanser
olmas›
c. Kiﬂide biri 50 yaﬂ ve alt›nda olmak üzere iki primer
meme kanseri varl›¤›
d. Herhangi bir yaﬂta tan› alm›ﬂ olmak ve ailede en az
iki yak›n* akraban›n herhangi bir yaﬂta meme
kanseri ve/veya over/fallop tüpü/primer peritoneal kanser olmas›
e. Ailede meme kanseri olan 1., 2. ve 3. derece erkek
akraba öyküsü
f. Kendisinde over/fallop tüpü/primer peritoneal
kanseri varl›¤›
3.
Erkek meme kanseri olgusu
4. Over/fallop tüpü/primer peritoneal kanseri olgusu
5. Yukar›daki koﬂullar› taﬂ›yan bir 1., 2. ve 3. derece akraba varl›¤›

Çevresel Faktörler
Sosyoekonomik Düzey: Yüksek sosyoekonomik düzey
meme kanseri geliﬂimi aç›s›ndan 2 kat artm›ﬂ riski ifade
eder. Ancak bu durum ba¤›ms›z bir risk faktörü olarak
de¤erlendirilmez; reprodüktif al›ﬂkanl›klardaki de¤iﬂiklik
nedeniyle ortaya ç›kt›¤› düﬂünülür.29
Radyasyona Maruz Kalma: Özellikle 10-14 yaﬂ aras›nda, memenin aktif olarak geliﬂti¤i dönemde, radyasyona
maruz kalma, meme kanseri riskini art›rmaktad›r. Hayat›n ilk 3 dekat›nda toraks bölgesine yap›lan terapötik radyoterapi iﬂlemi de ayn› ﬂekilde meme kanseri riskini art›rmaktad›r. K›rkbeﬂ yaﬂ›ndan sonra radyasyona maruz kalma veya radyoterapi meme kanseri riskini etkilememektedir.30
Tan›sal amaçla yap›lan iﬂlemlere ba¤l› olarak oluﬂan
radyasyonu alman›n ise, meme kanseri riski ile iliﬂkisi tart›ﬂmal›d›r. Genetik geçiﬂ riski olanlar d›ﬂ›nda, bu risk yok
veya dikkate al›nmayacak kadar düﬂük olarak kabul edilir.31,32
Hormon Replasman Tedavisi (HRT) ve Oral Kontraseptif Kullan›m›: Gerek WHI gerekse de Bir Milyon Kad›n Çal›ﬂmas›’nda, HRT alan kad›nlarda, verilen tedavinin tipinden ve yönteminden ba¤›ms›z olarak hayat› tehdit eden meme kanserine yakalanma riskinin artt›¤› ortaya konmuﬂtur.33,34 HRT kullan›m› sonucu oluﬂan meme
kanseri riski, alkol kullan›m›, aﬂ›r› kilo (BMI >30 kg/m2),
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30 yaﬂ›ndan sonra yap›lan ilk do¤um, geç menopoz gibi
risk faktörlerinden daha farkl› de¤ildir.
Epidemiyolojik çal›ﬂmalarda oral kontraseptif kullan›m› ile meme kanseri riski aras›nda bir iliﬂki gösterilememiﬂtir. Geniﬂ kat›l›ml› bir çal›ﬂmada 1.24’lük bir rölatif
risk art›ﬂ› gösterilmiﬂ olmakla birlikte,35 yak›n tarihli iki
çal›ﬂmada da bu iliﬂki ortaya konamam›ﬂt›r.36,37
‹nfertilite tedavisinin meme kanseri riskinde art›ﬂa neden olup olmad›¤› yönünde net veriler yoktur.
Alkol Kullan›m›: Çal›ﬂmalar alkol tüketim miktar ve
süresinin de meme kanseri riskinde art›ﬂla iliﬂkili oldu¤unu düﬂündürmektedir. Alkol tüketiminin östradiol serum
düzeylerini yükseltti¤i bilinmektedir. Birçok çal›ﬂmada
orta düzeyde alkol al›m›n›n (her gün 1-2 kadeh), meme
kanseri insidans›nda %30-50 oran›nda art›ﬂa neden oldu¤u gösterilmiﬂtir.38 Yak›n geçmiﬂte yap›lan bir toplumbazl› çal›ﬂmada, artm›ﬂ alkol al›m›n›n östrojen reseptör
pozitif meme kanseri geliﬂiminde etkili oldu¤u gösterilmiﬂtir.39
Egzersiz: Fiziksel aktivitede art›ﬂ, özellikle premenopozal kad›nlarda meme kanseri riskinde azalma ile iliﬂkilidir.40-45 Bu konu çok tart›ﬂmal› olmakla birlikte, düzenli
egzersiz yap›lmas›n›n anovulatuvar sikluslar›n say›s›n› art›rarak meme kanseri riskini azaltt›¤› düﬂünülmektedir.
Beslenme Al›ﬂkanl›¤›: Ya¤ içeri¤i yüksek yiyeceklerin
uzun süreli tüketiminin de, serum östrojen düzeylerini
yükselterek meme kanseri riskinde art›ﬂa katk›da bulundu¤unu düﬂündüren baz› kan›tlar vard›r. Ancak konuyla
ilgili çal›ﬂmalar›n sonuçlar› çeliﬂkilidir.
Haftada 5 kez k›rm›z› et yenilmesi ile meme kanseri
riskinde art›ﬂ oldu¤u baz› çal›ﬂmalarda gösterilmiﬂtir.46
Soya ya¤› tüketiminin art›r›lmas› ile meme kanseri riskinde azalma aras›ndaki iliﬂki belirsizdir. Bu nedenle bat›l› toplumlarda yaﬂayan kad›nlara meme kanserini önlemek amac›yla soyadan zengin diyet önerilmesi konusunda güçlü kan›tlar yoktur. Ancak bir zarar› oldu¤u da düﬂünülmemektedir.
Son y›llardaki epidemiyolojik çal›ﬂmalar, vitamin
D’nin meme kanserine karﬂ› koruyucu bir rolü olabilece¤ini ortaya koymuﬂtur.47,48
Vitamin E, C veya beta-karoten gibi antioksidanlar›n
al›m›n›n, meme kanseri riskini azaltt›¤› yönünde güçlü bir
kan›t yoktur,49 vitamin A ile ilgili veriler ise tart›ﬂmal›d›r.
Baz› çal›ﬂmalarda düﬂük selenyum düzeyinin riski art›rd›¤› gösterilmekle birlikte, yüksek düzeylerinin koruyucu
etkisi gösterilememiﬂtir.50
Yap›lan çal›ﬂmalarda kafein ile meme kanseri riski
aras›nda bir iliﬂki gösterilememiﬂtir.51,52
Sigara ile meme kanseri aras›ndaki iliﬂki de çeliﬂkilidir.
Çal›ﬂmalarda çok de¤iﬂik sonuçlar elde edilmekle birlikte,
eﬂlik eden baz› di¤er faktörlerle birlikte riski art›rd›¤› düﬂünülmektedir.53-57
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Vücut Kitle ‹ndeksi (BMI): ﬁiﬂman kad›nlarda
(BMI>30kg/m2) postmenapozal meme kanseri daha s›k
görülmektedir.38 HRT kullanmayan postmenopozal kad›nlar menopozdan sonra 10 kg veya daha fazla kilo verdiklerinde, kilo vermeyenlere oranla daha az risk taﬂ›rlar.58 Premenopozal aﬂ›r› kilolu kad›nlarda ise, risk olmayanlara oranla daha düﬂüktür.40
Proliferatif Meme Lezyonlar› (Atipi içermeyen ve
içeren): Benign meme de¤iﬂiklikleri, geniﬂ bir patolojik
yelpazeye sahiptir. Tek non-proliferatif lezyonlarda (fibrokistik de¤iﬂiklik, soliter papillom, fibroadenom) meme
kanseri riskinde art›ﬂ olmaz. Birden çok say›da non-proliferatif lezyon varl›¤›nda ise, meme kanseri riskinde hafif
bir art›ﬂ olur.
Proliferatif meme lezyonlar›ndan özellikle sitolojik
atipi içerenler, hem non invaziv hem de invaziv meme
kanseri için risk faktörüdürler. Atipi içermeyen bir proliferatif lezyonda (kompleks fibroadenom, orta düzeyde
veya florid hiperplazi, sklerozan adenozis, intraduktal papillom) hafif bir art›ﬂ söz konusu iken (RR:1.3-2); atipi
içeren proliferatif lezyonlarda (atipik lobular hiperplazi,
atipik duktal hiperplazi) risk daha yüksektir (RR: 4-6).
Atipi multifokal oldu¤unda ise risk 10 kat artar.59
Kiﬂisel Meme Kanseri Öyküsü: Kiﬂisel invaziv veya in
situ meme kanseri öyküsü kontralateral memede invaziv
kanser geliﬂme riskini art›r›r. In situ lezyonlarda kontralateral invaziv meme kanseri riski 10-y›ll›k %5’dir.60 ‹nvaziv
meme kanseri olanlarda ise kontralateral meme kanseri
geliﬂme riski premenopozal kad›nlarda y›ll›k %1 ve postmenopozal kad›nlarda y›ll›k %0.5 artar.
Yo¤un Meme Yap›s›: Mamografi de¤erlendirmesini
güçleﬂtirmesinin yan› s›ra, ba¤›ms›z bir faktör olarak artm›ﬂ meme kanseri riski ile iliﬂkilidir. Epidemiyolojik çal›ﬂmalarda mamografik olarak dens meme yap›s›na sahip
olan kad›nlarda riskin 4-5 kat artm›ﬂ oldu¤u saptanm›ﬂt›r.61-63 Mamografi de¤erlendirilmesi ile ilgili k›lavuzlarda
meme yo¤unlu¤unun rutin olarak bildirilmesi gerekti¤i
vurgulanmaktad›r. Yo¤un meme yap›s›n›n ne ﬂekilde meme kanseri riskini art›rd›¤› yönünde çok net bulgular yoktur, ancak hem östrojen reseptörü pozitif hem de negatif
tümörlerde benzer etkiye sahiptir.
NSAID (Non-steroid anti-inflamatuvar) Kullan›m›: Aspirin ve di¤er non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlar kolonda hem benign hem de malign tümör oluﬂumunu inhibe etmektedirler; ancak meme kanseri riskini azaltt›klar› yönündeki bilgiler çeliﬂkilidir. Sadece bir randomize çal›ﬂmada düﬂük doz aspirinin meme kanserinden koruyucu etkisi gösterilebilmiﬂtir.64 Gözlemsel çal›ﬂmalar aras›nda belirgin bir heterojenite olmakla birlikte, 38 çal›ﬂmadan elde edilen bir meta-analizde NSAID kullan›m› meme kanseri riskinde belirgin azalmaya neden olmuﬂtur.65
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Gece Çal›ﬂma: En az 3 çal›ﬂmada ve bir meta-analizde gece ›ﬂ›¤a maruz kalma ile meme kanseri riski aras›nda iliﬂki gösterilmiﬂtir.66-69 Ancak bu iliﬂkinin gücü hakk›nda
ﬂüpheler vard›r. Gece boyunca ›ﬂ›¤a maruz kalman›n normal nokturnal melatonin oluﬂumunu suprese etti¤i hipotezi ileri sürülmüﬂtür. Melatonin ile meme kanseri riski
aras›ndaki primer mekanizma bilinmemektedir.

MEME KANSER‹ R‹SK‹N‹N HESAPLANMASI
Her bir kad›n için kiﬂisel meme kanseri riskinin hesaplanmas› oldukça zordur ve yukar›da örne¤i sunulan risk
faktörlerinden, kad›n cinsiyeti ve yaﬂ d›ﬂ›nda, çok az› meme kanseri geliﬂiminden direkt olarak sorumlu tutulabilir.
Bu risk faktörlerinden baz›lar›nda de¤iﬂiklik olmas› mümkünken, baz›lar› ise de¤iﬂtirilemeyen risk faktörleridir.
Asl›nda bütün bu risk faktörlerini her anamnezde
önemle sorgulamam›za ra¤men, biliyoruz ki meme kanserlerinin %50’den fazlas›nda bu risk faktörlerine rastlanmamaktad›r. En yüksek risk grubuna giren kad›nlar, kuvvetli aile öyküsü ile birlikte atipik duktal hiperplazisi, tan›mlanm›ﬂ genetik mutasyonu veya lobüler karsinoma in
situ (LKIS) olanlard›r.
Meme kanseri riskinin belirlenmesi gelecekte bu hastal›¤a yakalanma riski yüksek olan sa¤l›kl› kad›nlar›n seçilmesi demektir. Ancak, meme kanseri risk faktörlerinin
birço¤u de¤iﬂtirilemez faktörlerdir. Kiﬂisel meme kanseri
riskinin belirlenmesinde öncelikle yukar›da bahsedilen
risk faktörlerinin iyi sorgulanmas› gerekir. Bunlar aras›nda özellikle bilinen BRCA 1/2 öyküsü, meme veya over
kanseri olan birinci derece akraba varl›¤›, daha önce toraks bölgesine radyoterapi, LKIS öyküsü ve aile öyküsü ile
birlikte atipik hiperplazi varl›¤› özellikle yüksek riski ifade
eder ve bu kad›nlarda risk azalt›c› tedaviler gündeme gelmelidir.

Risk Faktörlerinin Risk De¤erlendirme Modelleri
‹çerisinde De¤erlendirilmeleri
Günümüzde kullan›lan risk de¤erlendirme modelleri,
risk faktörlerinin kombinasyonlar› üzerine kuruludur ve
hesaplanan meme kanserinin belli bir süre ve/veya hayat
boyu riskini tahmin eder. Bu amaçla kullan›lmak üzere
baz› modeller geliﬂtirilmiﬂtir ve en s›k kullan›lan modeller
Tablo 1’de özetlenmiﬂtir.70 Bu modellerin hepsinin
önemli k›s›tlamalar› oldu¤u unutulmamal›d›r.
Gail Modeli. Meme kanseri riskinin de¤erlendirilmesi
için en fazla kullan›lan model Gail modelidir.71 Bu model
ilk olarak 1989 y›l›nda Meme Kanseri Saptama ve Demonstrasyon Projesi (Breast Cancer Detection and Demonstration Project – olgu kontrol çal›ﬂmas›) kapsam›nda, 1973-1980 y›llar› aras›nda tarama yap›lan 300.000 kad›ndan elde edilen bilgiler ›ﬂ›¤›nda geliﬂtirilmiﬂtir. Gail

modeli, bilgisayarla yap›lan bir çok de¤iﬂkenli lojistik regresyon analizidir. Bu model daha sonra Hemﬂireler Sa¤l›k
Çal›ﬂmas›’nda (Nurses’ Health Study) geçerli bulunmuﬂ.72 1999 y›l›nda ise de¤iﬂtirilmiﬂtir.73
Hem orijinal hem de modifiye Gail modeli 6 meme
kanseri risk faktörünü kullan›r: yaﬂ, ›rk, menarﬂ yaﬂ›, ilk
tam dönem hamilelik yaﬂ› veya nulliparite, meme kanseri
olan birinci derece akraba say›s›, daha önceki meme biyopsilerinin say›s› ve sonucu. Gail modeli, popülasyon
bazl› 3 büyük çal›ﬂmada kabul görmüﬂ olmas›na ra¤men,72-74 son y›llarda yap›lan ve 13.000 hastay› karﬂ›laﬂt›ran 8 çal›ﬂmadan elde edilen bir derleme çal›ﬂmas›nda bu
modelin yüksek riskli popülasyonda ve atipik duktal hiperplazisi olanlarda yeterli olmad›¤› görülmüﬂtür.75
Claus Modeli. Bu model 1980-1982 y›llar› aras›nda 8
SEER bölgesinde kay›t yap›lan meme kanseri hastalar›n›
içeren Kanser ve Steroid Hormon Çal›ﬂmas› (Cancer and
Steroid Hormone Study – populasyon bazl› olgu–kontrol
çal›ﬂmas›) verileri ile oluﬂturulmuﬂtur.76 Orijinal model,
sadece meme kanseri aile öyküsünü içermekte iken, son
güncellenen ﬂeklinde over kanseri ile ilgili veriler de eklenmiﬂtir.77 Claus modeli daha detayl› bir aile öyküsü içerir; etkilenmiﬂ olan 1. ve 2. derece akraba say›s› ve tan›
konma yaﬂ› dikkate al›n›r. Baba taraf›ndaki kanserler de
sorgulan›r. Claus modeli henüz ba¤›ms›z bir veritaban›nda do¤rulanmam›ﬂt›r. Claus modelinin rutin kullan›m›n›
engelleyen 3 önemli eksi¤i mevcuttur. Birincisi, model
hiçbir genetik d›ﬂ› risk faktörünü içermemektedir. ‹kincisi, Claus hayat boyu risk tablolar›, 1980’lerde Kuzey Amerika’da yaﬂayan kad›nlar›n risklerini ifade etmektedir (Bugün bu risklerin daha fazla oldu¤u düﬂünülmektedir).78,79
Üçüncüsü ise, yay›nlanm›ﬂ olan tablolar ve modelin kompüterize formu de¤iﬂik sonuçlar verebilmektedir.80 Tablolarda kompüter modeline oranla her zaman daha yüksek
risk görülmektedir.
Gail ve Claus modelleri aras›ndaki uyum da oldukça
zay›ft›r. Risk belirlemede en büyük farkl›l›klar nullipar,
multiple benign meme biyopsileri ve güçlü paternal veya
birinci derece aile öyküsü olan kad›nlarda görülür.81.82
BRCAPRO Modeli. Bu model baﬂl›ca BRCA gen mutasyon taﬂ›ma riskini hesaplamaktad›r.83 Bu modelin bir
avantaj› hem etkilenmiﬂ hem de etkilenmemiﬂ olan akrabalardan bilgiyi içerir. Ancak bu modelin de baz› k›s›tlamalar› vard›r. Örne¤in bu modelde hiçbir genetik d›ﬂ› risk
faktörü yer almamaktad›r ve dolay›s›yla bu tip risk faktörleri olan kad›nlarda mevcut riski oldu¤undan daha düﬂük
hesaplamaktad›r.
Jonker Modeli. Jonker ve ark.84 meme kanseri riskini
tahmin etmede, meme ve over kanseri aile öyküsü üzerine dayanan bir genetik model yay›nlam›ﬂlard›r. Bu model,
asl›nda Claus modeli ile BRCAPRO modelinin birleﬂtirilmesine dayan›r. Jonker modeli, kiﬂisel risk faktörleri hakk›nda bilgi içermez. Bu model, geniﬂlemiﬂ Claus modeli-
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Tablo 20-1: Risk De¤erlendirme Modelleri ve Bilinen Risk Faktörleri
De¤iﬂken

Rölatif Risk

Gail

Claus

BRCAPRO

IBIS

BOADICEA

30
2
1.24

+
-

+
-

+
-

+
+
-

+
-

+
-

Hormonal ve Reprodüktif Faktörler
Menarﬂ yaﬂ›
‹lk canl› do¤um yaﬂ›
Menopoz yaﬂ›
Hormon replasman tedavisi kullan›m›
Oral kontraseptif kullan›m›
Emzirme
Plazma östrojen düzeyi

2
3
4
2
1.24
0.8
5

+
+
-

-

-

+
+
+
+
-

-

-

Kiﬂisel Meme Hastal›¤› Öyküsü
Meme biyopsileri
Atipik duktal hiperplazi
Lobuler karsinoma in situ
Meme yo¤unlu¤u

2
3
4
6

+
+
-

-

-

+
+
+
-

-

-

Meme ve/veya Over Kanseri Aile Öyküsü
Meme kanserli 1. derece akraba
Meme kanserli 2. derece akraba
Meme kanserli 3. derece akraba
Akrabada meme kanserinin görülme yaﬂ›
Bilateral meme kanserli akraba
Akrabada over kanseri varl›¤›
Erkek meme kanseri

3
1.5
1.3
3
3
1.5
3–5

+
-

+
+
+
-

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

Kiﬂisel Özellikler
Yaﬂ
Vücut kitle indeksi
Alkol al›m›

nin (Claus extended model) oluﬂmas›na da neden olmuﬂtur.85
IBIS veya Tyrer–Cuzick Modeli. Bugüne kadar aile öyküsünü, endojen östrojene maruz kalma parametreleri ve
benign meme hastal›klar› ile birleﬂtirmeyi baﬂaran tek, geniﬂ bir model oluﬂturulamam›ﬂt›r. Tyrer–Cuzick modeli
olarak da bilinen IBIS modeli,86 Uluslararas› Meme Giriﬂim Çal›ﬂmas› (International Breast Intervention Study)
ve di¤er epidemiyolojik verilerden yola ç›karak, tüm modellerdeki en geniﬂ bilgileri kullanarak risk tahmininde
bulunmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Ayr›ca Claus ve BRCAPRO modellerinden farkl› olarak, de¤iﬂik penetrans gösteren multiple genlerin varl›¤›na olanak tan›maktad›r.
BOADICEA Modeli. BOADICEA modelinin ilk do¤rulanma çal›ﬂmalar›, sadece germline mutasyonlar›n olas›l›¤› dikkate al›narak yap›lmaktayken;87 son y›llarda kanser
risk tahmini de dahil edilmektedir.88
Yukar›da bahsedilen tüm modellerin kendi içlerinde
baz› avantaj ve dezavantajlar içerdiklerini bir kez daha hat›rlatmakta fayda vard›r. Örne¤in en çok kullan›lan modifiye Gail modeli, gen mutasyonu olan veya güçlü meme
veya over kanseri aile öyküsü olan hastalarda riski oldu¤undan daha az olarak hesaplar, toraks bölgesine radyoterapi alm›ﬂ olanlarda da riski de¤erlendirmede yetkin de¤ildir.

Jonker

Bu hesaplamalara göre risk azalt›c› tedavilere yönlendirilecek olan hastalarda etkinlik- yarar analizinin yap›lmas› gerekir.

YÜKSEK R‹SKL‹ HASTALARDA
R‹SK AZALTICI TEDAV‹LER
Meme kanseri aç›s›ndan yüksek risk grubuna giren
kad›nlar için baz› risk azalt›c› yöntemler tan›mlanm›ﬂ ve
uygulanmaktad›r. Risk azalt›c› tedavilerin genel amac›; i)
Kanserden korunma, ii) Sa¤kal›m avantaj› ve iii) Hayat
kalitesinde art›ﬂ sa¤lamakt›r.
Bu amaca yönelik olarak tan›mlanm›ﬂ olan yaklaﬂ›mlar:
1. Yak›n izlem (Tarama)
2. ‹laçla önleme (Kemoprevansiyon)
3. Cerrahi
a. Risk azalt›c› mastektomi
b. Risk azalt›c› ooferektomi
Baz› yaﬂam tarz› özelliklerinin (obezite, fazla alkol al›m› ve baz› tip hormon replasman tedavileri gibi) meme
kanseri aç›s›ndan risk faktörleri veya artm›ﬂ risk için belirteçler oldu¤u yönünde kan›tlar vard›r. Ancak, yaﬂam tarz›nda yap›lacak de¤iﬂiklikler ile meme kanseri riskinde
azalma olmas› aras›ndaki iliﬂki kesin olarak gösterilememiﬂtir.
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Risk azalt›c› tedaviler ile ilgili detayl› bilgiler, ilgili konu baﬂl›klar›nda ayr›nt›l› olarak yer alacakt›r.
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Meme Kanserinde Korunma
Dr. Zafer Cantürk

Kad›nlarda en s›k görülen kanser tipi olan meme kanseri kad›nlardaki kanserlerin tümünün %24’ünden ve
kanserle iliﬂkili ölümlerin %14’ünden sorumludur. Meme
kanseri geliﬂiminde etkili oldu¤u düﬂünülen pek çok risk
faktörü üzerinde durulmuﬂtur. Bu risk faktörlerini ﬂu ﬂekilde kategorize etmek mümkündür:
1. Cinsiyet, yaﬂ, ›rk/etnisite gibi demografik özellikler,
2. Reprodüktif öykü,
3. Ailesel/genetik özellikler,
4. Çevresel faktörler,
5. Meme biyopsi say›s›, atipik hiperplazi veya lobüler
karsinoma in situ, dens meme yap›s›, vücut kitle
indeksi gibi di¤er faktörler.1
Meme kanserinden korunma üç önemli baﬂl›k alt›nda
incelenmelidir. Bunlar s›ras› ile ﬂunlard›r:
1. Korunma yöntemlerinin seçiminde hangi faktörler dikkate al›nmal›d›r?
2. Korunmada hedef grup olarak kimler seçilmelidir?
3. Son olarak ta korunma amaçl› var olan veya araﬂt›r›lan yöntemler hangileridir?
Korunma yöntemlerinin seçiminde; elde edilebilecek
yarar oran›, riskte beklenen azalma, di¤er kanserlerin veya kardiyovasküler hastal›klar›n önlenmesine katk›s›, k›sa
ya da uzun dönem yan etkilerinin olup olmad›¤›, uygulanabilirli¤i ve maliyeti dikkate al›nmal›d›r. Korunma için
seçilen yüksek riskli hedef gruplarda korunmadan yararlanma oran› daha yüksektir. Hastalar›n büyük k›sm›nda
herhangi bir risk faktörü saptanamamas›na ra¤men, yukar›da iﬂaret edildi¤i gibi çok say›da bilinen risk faktörü
vard›r. Örne¤in yaﬂ önemli bir risk faktörüdür ve her geçen on y›l ile hastal›k insidans›nda art›ﬂ oldu¤u bildirilmiﬂtir. Bu arada meme kanserli hastalar›n sadece %5’inde
BRCA1 gen mutasyonu saptanmas›na ra¤men; BRCA1 ve
BRCA2 geni mutasyonu yaﬂam boyunca %80’e varan
oranda meme kanseri ve %20-40 oran›nda over kanseri

geliﬂimine neden olabilen bir faktördür.2,3 Baﬂka risk faktörleri de vard›r. Bunlar aras›nda aile öyküsü, do¤urganl›k özellikleri ve d›ﬂar›dan hormon kullan›m› say›labilir.
Dolay›s› ile meme kanserinden korunmada önlenebilir
risk faktörlerinin (fertillite ve hormon kullan›m›n›n düzenlenmesi, diyet ve egzersiz gibi yaﬂam tarz› de¤iﬂiklikleri, kemoprevensiyon ve profilaktik mastektomi gibi) kontrolü bugün için bilinen önemli yöntemlerdendir ve halen
üzerlerinde çal›ﬂ›lmaktad›r.
En iyi bilinen teori, mutajen ve mitojen faktörlerin etkisi olmas›na ra¤men; meme kanserinin patogenezi hala
çok iyi bilinememektedir.4 Meme epitel hücreleri östrojen
ve progesteronun etkisi ile prolifere olur ya da kaybedilir.
Terminal duktus lobüler ünitelerindeki hücreler; luteal
fazda progesterona çok duyarl›d›r ve progesteron üretimi
düﬂerse bölünme sona erer ve apopitoza girer. Prolifere
olan hücreler mutasyona daha duyarl›d›r. Zaten hormonlar›n etkisi ile ilgili olarak; erken menopozun koruyucu
etkisi, meme kanseri riskini azaltmada gebeli¤in çok yönlü etkisi, erken menarﬂ, geç menopoz gibi uzun süreli
overyan siklüs ve menopoz sonras› kandaki yüksek östrojen düzeyinin oldu¤u durumlarda meme kanseri risk iliﬂkisi bilinen gerçeklerdir.5-9
Gebelik, erken dönemde meme kanseri riskini art›r›yor gibi görünse de daha sonra uzun süreli koruyucu etkisi oldu¤u bilinmektedir.7 Yap›lan çal›ﬂmalar da tek do¤um yapm›ﬂ kad›nlarda hiç do¤um yapmam›ﬂ kad›nlara
göre 15 y›ldan daha uzun süre daha fazla riski oldu¤u bilinmektedir. E¤er ilk do¤um 25-35 yaﬂ aras›nda olmuﬂ ise,
bu süre 10-15 y›la iner, e¤er ilk gebelik 20 yaﬂ civar›nda
olursa erken dönemde riskde art›ﬂ olmadan meme kanseri riskinde uzun süreli azalma olmaktad›r. 30 yaﬂ ve öncesi ikinci do¤um yapan kad›nlarda k›sa sürede riskte art›ﬂ
olmadan koruyucu etki oluﬂur. Bu iliﬂki gebeli¤in malign
transformasyon gösteren hücrelerde h›zl› büyümeyi uyarmak sureti ile erken dönem riski art›rmas›, neoplastik potansiyeli olan undiferansiye normal memeli stem hücrelerinin diferansiasyonunu uyararak uzun vadede koruma
sa¤lad›¤›n› düﬂündürmektedir.7,10
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Baz› araﬂt›rmac›lar da önce s›çanlarda yapt›klar› çal›ﬂma ile gebeli¤in memede tam diferansyasyonu sa¤layarak,
meme dokusunu malign geliﬂime dirençli hale getirebildi¤ini görüp, insan memesindeki lobülleri inceledi¤inde
dört tip lobül oldu¤unu göstermiﬂlerdir.11,12 Ço¤u indiferansiye olan tip 1 lobüllerden malign dönüﬂümün oldu¤u
iddia edilmiﬂtir. Bu çal›ﬂma ile, sadece gebelikte görülen
tip 3 lobüllerin özellikle yirmi yaﬂ öncesi gebeliklerde artt›¤› ve lobül involüsyona u¤ray›ncaya kadar kald›¤›n› dolay›s› ile erken yaﬂ gebeli¤i ile meme kanseri riskinin yaklaﬂ›k yüzde otuz oran›nda azalt›labilece¤i varsay›m› ileri
sürülmüﬂtür.
Pek çok çal›ﬂmada emzirmenin özellikle premenopozal ve uzun süreli yap›ld›¤›nda meme kanseri riskinde küçük, ancak anlaml› bir azalmaya neden oldu¤u gösterilmiﬂtir.13,14 Deney hayvanlar›nda laktasyon ile kimyasal
karsinojenlere direncin artt›r›ld›¤›, epitelyal proliferasyon
oran›n›n azalt›ld›¤› ve meme bezlerinden karsinojenlerin
elimine edildi¤i gösterilmiﬂtir.15
Erken yaﬂta gebelik, çok say›da do¤um ve emzirme
koruyucu ise de, sosyal gerekçelerle bunu uygulamak her
kad›n için uygun olmay›nca kad›nlar gebe kalmamak için
kontrasepsiyon yapmaktad›r. Bu durumda overyan supresyon amaçl› GnRH agonistleri kullan›m›, eksojen östrojen ve progesteron ile düﬂük doz hormon replasman tedavisinin ovulayonu ve meme epitelinin uyar›lmas›n› azaltarak etki etti¤i için, 10-15 y›ll›k kullan›m›n›n yaﬂam boyu
meme kanseri riskini %50-70 azaltabildi¤i iddia edilmiﬂtir; ancak vaka say›s›n›n azl›¤› bu iddian›n geçerlili¤ini
azaltmaktad›r.16
Çeﬂitli çal›ﬂmalar, premenopozal yap›lan bilateral ooferektomi ile meme kanseri riskinde azalma oldu¤unu düﬂündürmektedir.17,18 Yine de ortalama bir riski olan kad›nda böyle bir iﬂlem oldukça radikal bir yaklaﬂ›m olur; ancak
BRCA1 ve BRCA2 geninde mutasyon varl›¤›nda hem over
hem de meme kanseri riski artt›¤› için, bilateral ooferektomi mant›kl› bir uygulama olarak yap›lmaktad›r.19
Risk azalt›c› tedavilerin genel amac› kanserden korunma, sa¤kal›m avantaj› ve hayat kalitesinde art›ﬂ sa¤lamakt›r. Bu amaca yönelik olarak tan›mlanm›ﬂ olan yaklaﬂ›mlar ﬂunlard›r:
1. Yaﬂam ﬂekli de¤iﬂiklikleri yard›m› ile korunma,
2. Çevresel faktörlerle temas› azaltarak korunma,
3. Kimyasal korunma,
4. Hedef organ›n ortadan kald›r›lmas› yolu ile koruma,
a. Risk azalt›c› mastektomi,
b. Risk azalt›c› bilateral salpingooferektomi,
5. Yak›n izlem (Tarama).

YAﬁAM ﬁEKL‹ DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER‹ YARDIMI
‹LE KORUNMA
Diyet De¤iﬂikli¤i
Yap›lan çal›ﬂmalar sebze meyve tüketiminin, di¤er baz› kanserlerde oldu¤u gibi meme kanserinde de koruyucu
olabilece¤ini düﬂündürmektedir.20 Bu arada baz› çal›ﬂmalarda soya tüketimi ile ters iliﬂki bildirilmesine ra¤men,
baz› di¤er çal›ﬂmalarda ise, ya¤ tüketimi ile meme kanseri
aras›nda pozitif iliﬂki üzerinde durulmuﬂtur.21,22 Deney
hayvanlar›nda yap›lan çal›ﬂmalar tipik Amerikan tarz›
yüksek ya¤ içeren beslenme ﬂeklinin Japon diyetinde oldu¤u gibi düﬂük ya¤ oran› içeren diyet ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda memede tümör oluﬂumunu kolaylaﬂt›r›c› oldu¤u ve
özellikle doymam›ﬂ ya¤ tüketiminin doymuﬂ ya¤ tüketimine göre tümör insidans›n› art›rd›¤› ya da memede tümör görülme süresini k›saltt›¤› gösterilmiﬂtir.23-25 Öte
yandan zeytinya¤› gibi tekli doymam›ﬂ ya¤lar›n kanser tetikleyici etkisinin daha az oldu¤u da iddia edilmiﬂtir.26
Akdeniz kad›nlar›nda nispeten daha yüksek ya¤ tüketimi
olmas›na ra¤men, zeytinya¤› tüketimi fazla oldu¤u için
Amerikan kad›n›na göre daha az meme kanseri görülmektedir.27 Soya fasulyesi ve ürünleri, içerdi¤i izoflavonoid nedeniyle fizyolojik konsantrasyonlarda meme kanseri
geliﬂtirici etki aç›s›ndan östrojen ile karﬂ›l›kl› yar›ﬂa girmektedir.28 Pek çok çal›ﬂmada soya tüketimi ile meme
kanseri aras›nda ters iliﬂki üzerinde durulmaktad›r. Ancak
yine de bat› tarz› beslenme de suplemental soyan›n meme
kanseri geliﬂimini önledi¤ine dair veri yoktur.29,30 Lifli g›dalar›n tüketilmesinin biliyer sistem taraf›ndan itrah edilen östrojenin emilimini inhibe etti¤i için barsaklardan
östrojen emilimini azaltmak sureti ile meme kanseri geliﬂiminde, koruyucu olabilece¤i deneysel çal›ﬂmalarda gösterilmiﬂtir.31 On vaka kontrol çal›ﬂmas›n›n incelendi¤i bir
meta analizde diyetteki lifin 20 g/gün art›r›lmas› ile rölatif
risk 0.85 olarak bulunmuﬂtur.32 1439 vakal›k bir seride total diyet lifi ile izleyen meme kanseri aras›ndaki iliﬂki s›f›ra yak›n bulunmuﬂtur.33 ‹nsanlarda düﬂük ya¤l› diyet ile
ovülasyona etki etmeden endojen östrodiol ve östron düzeyinin düﬂürülebilece¤i gösterilmiﬂtir.34 Asya ülkelerinde
az ya¤l› ve lifli g›da tüketimi ile bat›ya göre daha az meme
kanserinin görüldü¤ünü bildirilen çal›ﬂmalar olmas›na
ra¤men, ya¤ içeri¤ini de¤iﬂtirmeden sadece lif tüketiminin
östrojen metabolizmas›na etkisi olmad›¤› da iddia edilmiﬂtir.35 Bir meta analizde postmenopozal kad›nlarda
doymuﬂ ya¤ tüketimi ile meme kanseri geliﬂimi aras›nda
anlaml› pozitif iliﬂki oldu¤u gösterilmiﬂtir.32 Di¤er bir çal›ﬂmada ise premenopozal kad›nlarda diyetteki ya¤ miktar› ile meme kanseri aras›nda hafif artm›ﬂ riskten söz edilmektedir. “Nurses’ Health Study II”’de premenopozal kad›nlarda yap›lan bu çal›ﬂmada art›ﬂ›n özellikle hayvansal
ya¤ içeren g›dalar›n tüketimi ile iliﬂkili oldu¤u gösterilmiﬂtir.36 Bu çal›ﬂmalar›n sonuçlar›ndan diyetteki ya¤ oran›n›n düﬂürülmesinin meme kanserine karﬂ› koruyucu
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olabilece¤i ve özellikle çocukluk ve ergenlikte bu tüketimin düzenlenmesinin önemli rol oynayabilece¤i düﬂünülebilir.
Bilimsel veriler, ek vitamin al›m›n›n di¤er kanserlerde
oldu¤u gibi meme kanseri riskini de azaltt›¤›n› düﬂündürmektedir. Özellikle A,C ve E vitamini içeren meyve ve
sebze tüketiminin kanser riskini azaltt›¤› bilinmektedir.37,38 A vitamini meme epitelinde proliferatif kapasiteyi azaltmakta ve diferansiyasyonu uyarmaktad›r.39 Meme
kanseri ile kalsiyum ve D vitamini al›m› aras›nda iliﬂki oldu¤u üzerinde durulmaktad›r. Güneﬂ ›ﬂ›nlar›na maruz
kalma ile meme kanseri aras›nda ters yönlü iliﬂki söz konusudur.40 Deney hayvanlar›nda yap›lan çal›ﬂmalarda
yüksek ya¤l› diyet alan hayvanlarda oluﬂan düﬂük kalsiyum ve D vitamini al›m› ile kanseri uyar›c› etkinin artt›¤›
suplemental kalsiyum uygulamas› ile bunun önlenebildi¤i gösterilmiﬂtir.41 Yine benzer ﬂekilde vitamin D ve sentetik analoglar›n›n laboratuvarda geliﬂtirilen meme kanseri hücrelerinin ölümünü uyard›¤› gösterilmiﬂtir.42 Özellikle puberte ve adölesanda olmak üzere günlük önerilen
dozda kalsiyum ve D vitamini al›m› sa¤lanarak, hem meme kanseri hem de osteoporoz geliﬂimi önlenebilece¤i iddia edilebilir.
Biyolojik temeli ortaya konamamas›na ra¤men yap›lan çok say›da çal›ﬂma ve meta-analiz ile alkol tüketiminin
meme kanseri geliﬂme riskini orta derecede art›rd›¤› gösterilmiﬂtir. Biyolojik etkisi ile ilgili olarak ta, gonodotropin ile uyar›lan östrodiol düzeyinde art›ﬂ› uyarmas› sorumlu tutulmuﬂtur.43 Buradan yola ç›karak alkol tüketiminin azalt›lmas›n›n meme kanserinde korunma aç›s›ndan önemli oldu¤u düﬂünülmektedir.44

Obezitenin Önlenmesi
Meme kanserli hastalarda sa¤kal›m› olumsuz etkileyen ve nükste art›ﬂa neden oldu¤u düﬂünülen obezite,
özellikle postmenopozal dönemde olmak üzere meme
kanserinde art›ﬂa neden olabilmektedir.45,46 Özellikle ergenlikte kilo al›m›ndan kaç›nmak sureti ile postmenopozal meme kanseri geliﬂimi riskinin azalt›labilece¤i ileri sürülmektedir.47 Ayr›ca yap›lan çal›ﬂmalarda, vücut kitle indeksi (VKI) artt›kça meme kanserinden mortalite için rölatif risk artmakta; VKI 25-30 aras›nda olanlarda bu oran
%1,34 iken VKI’i 40’›n üzerinde olanlarda %2.12’ye kadar
ç›kmaktad›r.48
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me kanseri riskini azaltmak için önemli bir prediktör olarak belirlenmiﬂtir.49 Bir baﬂka çal›ﬂmada ise 55-69 yaﬂ aras› altm›ﬂ binin üzerinde kad›na bir anket arac›l›¤› ile egzersiz ve diyet bilgileri sorulmuﬂ ve olgular yaklaﬂ›k yedi
y›l izlendi¤inde çok say›da meme kanseri vakas› saptanm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada bazal miktarda egzersiz yapan postmenopozal kad›nlarda egzersiz ve meme kanseri aras›nda
ters iliﬂki oldu¤u iddia edilmiﬂtir.50
Egzersiz yapmayan kad›nlarda fiziksel aktivite; östrodiol ve progesteron düzeylerinde akut art›ﬂa, ancak düzenli yap›ld›¤›nda, luteal faz süresinde azalmaya ve luteal
faz progesteron düzeyinde düﬂüﬂe neden olur.51,52 Yorucu
aktiviteler, adolesanlarda sekonder amenoreye neden olabilmektedir.53 Bu da düzenli egzersiz yapan k›zlarda menarﬂ›n neden gecikti¤ini ve fizik aktivitenin ergenlik ça¤›ndaki k›zlarda neden anovulatuvar siklüse sebep oldu¤unu aç›klar.54 Bunlara ra¤men egzersizin koruyucu etkisinin ovulatuvar siklüs azl›¤›, menarﬂ›n gecikmesi, erken
menopoz veya kilo almama ve ya¤ tüketiminin azalmas›
gibi di¤er faktörlere ba¤l› olup olmad›¤› aç›k de¤ildir. Ancak diyabeti, koroner arter hastal›¤›n›, osteoporoz gibi
çok say›da hastal›¤› önleyici etkisi dikkate al›nd›¤›nda puberteden itibaren düzenli egzersiz korunma amaçl› önerilmelidir.55-57

ÇEVRESEL FAKTÖRLERLE TEMASI
AZALTARAK KORUNMA
Elektrik ile ilgili iﬂlerde çal›ﬂan kiﬂilerde meme kanseri riski olup olmad›¤› konusunda tart›ﬂmalar vard›r. Baz›
yazarlar riskin artt›¤›n› söylerken di¤erleri düﬂük frekans
elektrik kullan›lan iﬂlerde böyle bir riskin olmad›¤›n› savunmuﬂtur.58,59 Tedavi ya da tan› amaçl› olarak iyonize
radyasyona maruz kal›nmas› meme kanseri riskini art›rmaktad›r.60,61 Özellikle pubertede böyle bir iyonize radyasyon temas› daha risklidir.62 Tan›sal amaçl› radyasyona
maruz kal›nd›¤›nda heterozigot ataxia-telenjektezia geni
olanlarda meme kanseri risk art›ﬂ› oldu¤u gösterilmiﬂtir;
ancak toplumun bu gen aç›s›ndan taranmas› yararl› de¤ildir. Bu arada homozigot olup lenfoid veya epitelyal neoplazi saptanan kiﬂilerin akrabalar›nda düﬂük doz ›ﬂ›n kullan›lmas› meme kanseri geliﬂme ﬂans›zl›¤›n› azalt›r.63,64

K‹MYASAL KORUNMA
Egzersiz
Baz› sonuçlar hala net de¤ilse de, fiziksel aktivitenin
meme kanseri riskini azaltt›¤› düﬂünülmektedir. Bir vaka
kontrol çal›ﬂmas›nda, invaziv ya da in situ duktal karsinoma tan›s› alan kad›nlar ve özellikleri uyumlu kontrol olgular› ile mülakat yap›lm›ﬂ, egzersiz al›ﬂkanl›klar› sorgulanm›ﬂt›r. Özellikle fertil dönemde menarﬂdan tan› konmadan 1 y›l öncesine kadar ortalama egzersiz süresi me-

Kimyasal korunma; spesifik do¤al veya sentetik kimyasallar› kullanarak premalign lezyonlar›n invaziv karsinoma
dönüﬂümünü geri çeviren ya da önleyen kimyasal ajanlar›n kullan›m› olarak tan›mlanabilir.65,66 Epidemiyolojik
çal›ﬂmalar östrojene maruz kalman›n meme kanseri geliﬂiminde esas faktör oldu¤unu göstermektedir.66 Östrojen bu
etkiyi hücrelerin proliferasyonunu uyararak yapmaktad›r.12,68 O halde meme kanserine karﬂ› kimyasal koruma
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hücrelerin proliferasyonunu azaltarak sa¤lanabilir. Ooferektomi ya da radyoterapi ile over ablasyonu meme kanseri geliﬂimini 3/4 oran›nda azaltabilmektedir.69 Bunun yan›nda bir tak›m hormonal modülatörler ile de bu hücre
proliferasyonu azalt›larak, meme kanserine karﬂ› koruma
sa¤lan›p sa¤lanamayaca¤› sorusu akla gelmektedir. Tamoksifen ilk jenerasyon selektif östrojen reseptör modülatörüdür (SERM). Meme kanseri tedavisi için kullan›l›rken
sa¤l›kl› kad›nlarda koruyucu ajan olarak kullan›labilece¤i
gündeme gelmiﬂtir. Tamoksifen ve di¤er selektif östrojen
modülatörü ilaçlar, östrojen gibi steroid yap›s› olmayan
ancak östrojen reseptörlerine ba¤lanabilen, agonist ya da
antagonist etkisi ve farkl› kimyasal yap›s› olan maddelerdir.70 Özellikle tamoksifen ve raloksifen, iyi kimyasal koruma sa¤layan maddelerdir. Tamoksifen y›llard›r premenopozal ve postmenopozal erken ya da ileri evre meme kanserlerinde karﬂ› taraf ikinci primer meme kanseri geliﬂme
s›kl›¤›n› azaltmak için kullan›lan ajanlard›r.71 Öte yandan
raloksifen, postmenopozal kad›nlarda osteoprozu önlemek ve tedavi etmek için kullan›lmakta olan bir ilaçt›r.72
Bir meta analizde, tamoksifenin %50’ye yak›n oranda karﬂ› memede meme kanseri görülme riskini azaltt›¤›, bu arada di¤er bir çal›ﬂma da ise raloksifenin osteopeni veya osteoporozu olan hastalarda meme kanseri riskini azaltt›¤›
iddia edilmiﬂtir.73,74 Bu bulgular SERM’lerin kimyasal koruma için araﬂt›r›lmas› gereken ajanlar oldu¤unu düﬂündürdü. Yeni bir kimyasal koruma amaçl› de¤erlendirilecek
ajan›n de¤erlendirme safhalar›nda ele al›nmas› gereken üç
konu vard›r. Bunlar hedef popülasyonun özellikleri, ajan›n
yan etkilerinin ciddiyeti ve s›kl›¤› ve ajan›n kullan›labilece¤i süre olarak s›ralanabilir.75

Tamoksifen
‹lk kez 1966’da keﬂfedilen tamoksifen, deney hayvanlar›nda kimyasal metodlar ile oluﬂturulan meme tümörlerini suprese edebilmektedir. Tamoksifen bu etkiyi meme
kanseri proliferasyonunu düzenleyen TGF alfa ve beta
üretimini modüle ederek, sitoplazmada antiöstrojen ba¤lanma yerine ba¤lanarak, seks hormonu ba¤lay›c› globülin ve natürel killer hücrelerin düzeyini art›rarak yada dolaﬂ›mdaki insülin-like growth faktör-1 (IGF-1) düzeyini
azaltarak yapabilmektedir76-81 (Tablo 21-1).

Tablo 21-1: Tamoksifenin Etki Mekanizmalar›
Transforming growth faktör alfa (TGF-α) ve Transfroming
growth faktör beta (TGF-β) üretimini etkileyerek,
Meme kanseri hücre kineti¤inin hormonal düzenlemesini
sa¤layan insülin-like growth faktör-1 (IGF-1) düzeyini
azaltarak,
Natürel killer hücreleri art›rarak
Seks hormonu ba¤lay›c› globulin düzeylerini art›rarak
Sitoplazmadaki antiöstrojen reseptörlerine ba¤lanarak

Bugüne kadar tamoksifenin risk azalt›c› etkisi ile ilgili
yay›nlanan dört çal›ﬂma vard›r.82-85 Bu çal›ﬂmalar›n sonucunda tamoksifenin meme kanseri insidans›n› %38 azaltt›¤› gösterilmiﬂtir. Bu risk azalmas› Östrojen reseptörü
(ER) pozitif hastalarda %48 iken, ER negatif olanlarda anlaml› bir azalma sa¤lanamam›ﬂt›r.86 Bu çal›ﬂmalardan
NSABPP-1 çal›ﬂmas› her hangi bir yaﬂta lobuler karsinoma in situ tan›s› alm›ﬂ, en az 60 yaﬂ›nda olan ya da Gail
modeli kullan›larak risk hesapland›¤›nda 60 yaﬂ›nda kad›n hastan›n riskine eﬂit olacak kriterlere sahip 35-59 yaﬂ
aras› sa¤l›kl› kad›n›n seçildi¤i ve 5 y›l 20 mg/gün tamoksifen uygulanan plasebo kontrollü çift kör randomize bir
çal›ﬂmad›r. Bu kad›nlar›n %77’sinde 1. derece akrabalar›nda meme kanseri öyküsü vard›. Hastalar›n %61’i 50 yaﬂ›n üzerinde idi. Bu hastalar y›ll›k fizik muayene ve mamografi ile izlendiler. Medyan 3,5 y›ll›k takip sonucunda
bu hastalarda tamoksifen kolunda %49 risk azalmas› oldu¤u hesap edildi. Bu çal›ﬂmada ayr›ca plasebo grubundaki invaziv kanser geliﬂen %4 hasta seçim kriterlerinin do¤rulu¤unu, tamoksifenin özellikle ER(+) meme kanseri geliﬂme riskini azaltt›¤›, ER(-) meme kanseri geliﬂme riskini
de¤iﬂtirmedi¤i hem invaziv hem de in situ kanser riskini
azaltt›¤› ve tamoksifenin tüm yaﬂ gruplar›nda aile öyküsü
olan tüm hastalarda, Lobüler karsinoma in situ veya atipik duktal hiperplazi tan›l› hastalarda meme kanseri riskini azaltt›¤› gösterilmiﬂtir.82 Bu çal›ﬂmada 54.6 ayl›k takipte de invaziv meme kanseri overall riskinde %49 azalma
vard›. ‹nvaziv ve ya noninvaziv meme kanseri tan›s› alan
368 kiﬂiden invaziv kanser tan›s› olanlar›n plasebo grubunda 175 tamoksifen grubunda ise 89 kiﬂi oldu¤u gösterilmiﬂtir (RR=0.51, (CI)=0.39-0.66 p<0.00001). Meme
kanseri için y›ll›k olay oran› tamoksifen grubunda %0,34
plasebo grubunda %0.68 idi. Noninvaziv kanserlerde ise
risk azalmas› %50 idi. Bu gruptaki olgulardan 69 olgu plasebo grubunda, 35 tanesi ise tamoksifen grubunda idi.
Öte yandan yedi y›ll›k takip ile invaziv meme kanserinin
kumilatif olarak plasebo grubunda %4,25 tamoksifen
grubunda ise %2.48 azald›¤› görüldü; noninvaziv kanserler için ise bu oran plasebo grubunda %1,58 tamoksifen
için ise %1,02 idi.87 Bu çal›ﬂma sonucunda Amerikan Federal ‹laç Ajans› (FDA) tamoksifeni hastal›k geliﬂimi için
yüksek risk alt›nda olan kad›nlarda meme kanseri geliﬂiminde risk azalt›c› ajan olarak onaylad›. Ancak yukar›da
söz etti¤imiz dört çal›ﬂman›n sonucu, bu çal›ﬂma ile uyum
göstermemektedir. IBIS-I çal›ﬂmas›nda tamoksifen %33
risk azalmas›na neden olurken; Royal Marsden ve Italyan
çal›ﬂmas›nda risk azalmas› anlams›z bulundu. Bu çal›ﬂmalar›n meta-analizinde azalman›n özellikle ER(+) hastalarda oldu¤u bildirilmiﬂtir.86 IBIS-I çal›ﬂmas›n›n ön çal›ﬂmas› olarak gerçekleﬂtirilen Royal Marsden Hastanesi Kimyasal Korunma Çal›ﬂmas›n›n amac›, aile öyküsü ile artm›ﬂ
meme kanseri riski olan sa¤l›kl› kad›nlarda tamoksifenin
meme kanserini önlemede etkinli¤ini de¤erlendirmekti.
Bir gruba 20 mg/gün tamoksifen, di¤er gruba ise plasebo
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verilen toplam 2494 hastada 70 ayl›k takip neticesinde
toplam invaziv ve noninvaziv 70 meme kanseri saptand›.
Her iki grupta da meme kanseri s›kl›¤› eﬂitti (tamoksifen
34, plasebo 36 RR=1.06 %95 CI=0.7-1.7).83,88 Medyan 13
y›ll›k takip ile ise ER(+) tümörlerde azalma bildirilmiﬂtir.89 IBIS-I çal›ﬂmas›nda ise 7139 hasta çal›ﬂmaya al›nm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada ortalama 50 ayl›k medyan takip ile
170 meme kanseri saptand›. Tamoksifen grubunda plaseboya göre %32 azalma vard›. Bu çal›ﬂmada ER(+) invaziv
tümörlerde risk azalmas› %31 iken, ER(-) tümörlerde
böyle bir azalma sa¤lanmad›.85 Bu sonuçlar NSABP-P1
çal›ﬂmas› ile uyumlu idi. Doksan alt› ayl›k medyan takipte ise, meme kanseri riskinde %27 azalma saptanm›ﬂt›r.
Tüm izlem süresinde tamoksifen ile sa¤lanan risk azalmas› sabit idi. Randomizasyondan sonraki 10 y›la kadar yarar oran›nda de¤iﬂme olmaz iken, 5 y›ll›k tedavi sonras›
yan etkilerin devam etmedi¤i gösterilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada
ayr›ca hiç hormon replasman tedavisi (HRT) kullanmayanlar ile çal›ﬂma öncesi kullanm›ﬂ olanlar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, tamoksifen grubunda ER(+) meme kanserinde anlaml› bir azalma söz konusu idi. Öte yandan çal›ﬂma s›ras›nda HRT kullananlarda tamoksifenle meme kanseri risk
azalmas›nda yarar saptanmam›ﬂt›r.85 “The Italian Tamoxifen Prevention Study” 35-70 yaﬂ aras› sa¤l›kl› ancak histerektomi yap›lm›ﬂ kad›nlarda gerçekleﬂtirildi.84 5378 kad›n tamoksifen ve ya plasebo kolunda yer ald›. Bu çal›ﬂmada HRT’ye izin verildi. K›rk alt› ayl›k medyan takip ile
gruplar aras›nda meme kanseri geliﬂme riski aç›s›ndan istatistiki bir fark saptanmad›. Ancak yine 81.2 ayl›k uzat›lm›ﬂ medyan takipte istatistiki olarak anlams›z %24 azalma bildirilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada bu uzat›lm›ﬂ veriler ile tamoksifenin meme kanserini önlemede bir miktar yarar›
var ama bu istatistiki olarak anlams›zd›r sonucuna var›lm›ﬂt›r.84,90,91 NSABP-P1 çal›ﬂmas› ile tamoksifen alanlarda plasebo grubuna göre endometrium kanseri riski 2.5
kat daha fazla bulunmuﬂtu.82 Bu risk art›ﬂ› özellikle yaﬂ› 50
üzerinde olanlarda belirgin olup kanser genellikle Uluslararas› Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu s›n›flamas›na
göre evre 0 veya 1 idi. Yedi y›la uzanan takipte ise bu risk
art›ﬂ› 3 kata kadar ç›km›ﬂt›; ancak olgular genelde evre 1
olarak kalm›ﬂt›r.87 IBIS-I çal›ﬂmas›nda da bu tür kanser
geliﬂen olgular›n ço¤u postmenopozal idi. “The American
Society of Clinical Oncology Technology Assessment Panel” 5 y›ll›k süre içinde %1.66 daha fazla artm›ﬂ kanser
riski taﬂ›yan hastalarda 5 y›l süre ile 20 mg/gün tamoksifen kullan›m›n› risk azaltmak için önerirken raloksifen,
aromataz inhibitörü veya retinoid kullan›m›n› önermemektedir.92 Bu konuda “Canadian Task Force of Preventive Health Care” ve “National Comprehensive Cancer
Network” ‘de ayn› sonucu önermektedir.93,94 NASBP-P1
çal›ﬂmas›nda hastalar seçilirken Gail modeli kullan›lm›ﬂt›r.82 Gail modeli ile ilgili bilgiye http://bcra.nci.
nih.gov/brc web sitesinden ulaﬂ›labilir. Gail modeli özellikle daha önce meme kanseri olmayan BRCA1 ve BRCA2
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mutasyonu oldu¤u için risk sahibi olanlar d›ﬂ›nda kullan›labilir. Aile üyelerinde 50 yaﬂ›ndan önce meme kanseri tan›s› konmuﬂ kiﬂilerde, Claus modeli kullan›labilir.95
Gençlerde de¤ilse de 50 yaﬂ üzerinde tamoksifen kullan›m› 2.5 kat fazla endometrium kanseri ve yaklaﬂ›k 2 kat
fazla tromboemboli riski yaratmaktad›r. Çok az hastada
katarakt tan›s› konabilir. S›cak basmas› ve vajinal ak›nt›
gibi semptomlar›n prevalans›nda art›ﬂ olmaktad›r.82 Her
iki grupta seksüel aktivite oranlar›nda de¤iﬂiklik yoksa da
bu ilac› alanlarda seksüel fonksiyon problemleri bildirilmiﬂtir.96
Gail ve arkadaﬂlar›nca risk azaltmak için tamoksifen
kullanan kiﬂilerde risk yarar oran›n›n tahmini için modeller geliﬂtirildi. Bu modeller de genç, yüksek riskli ve daha
önce histerektomi geçiren kad›nlarda tamoksifen için risk
yarar oran›n›n daha iyi oldu¤u gösterilmiﬂtir. Bu nedenle
tamoksifen profilaksisi düﬂünülen kiﬂilerde rutin olarak
risk yarar oran› de¤erlendirilmelidir.97 Yap›lan çal›ﬂmalarda birinci derece yak›nlar›nda en az bir meme kanseri
olanlarda meme kanseri riskini azaltmada tamoksifen etkilidir, ancak meme kanserine predispozisyona neden
olan mutasyonu oldu¤u bilinen kiﬂilerde etkisi ile ilgili
bilgi azd›r. BRCA1 mutasyonu olup meme kanseri geliﬂen
hastalar›n ço¤unda ER negatiftir. Böyle hastalarda salpingo-ooferektomi meme kanseri riskini azaltmaktad›r.98
Öte yandan NSABP P-1 çal›ﬂmas›na kat›lan meme kanseri geliﬂen hastalar›n çok az bir k›sm›nda BRCA1 ve
BRCA2 gen mutasyonlar› söz konusudur. Bu çal›ﬂmadaki
örneklem büyüklü¤ü ile bir sonuca varman›n mümkün
olmad›¤› iddia edilmiﬂtir.99 Bu arada kan›ta dayal› t›p aç›s›ndan de¤eri düﬂük bir vaka kontrol çal›ﬂmas›nda, tamoksifenin BRCA1 gen mutasyonu olanlarda BRCA2 gen
mutasyonu olanlara göre karﬂ› meme kanseri geliﬂimini
daha fazla önledi¤i öne sürülmüﬂtür.100

Raloksifen
Son 10 y›lda osteoporoz ve k›r›klarda ikinci nesil bir
selektif östrojen reseptör modülatörü olan raloksifenin
yarar›n› anlayabilmek için çok say›da çal›ﬂma yap›lm›ﬂt›r.101-105
“Multiple Outcome of Raloxifene Evaluation” (MORE) çal›ﬂmas›nda, postmenopozal ancak 31-80 yaﬂ aras›
ve radyolojik olarak osteoporoz verisi olan 7705 kad›n çal›ﬂmaya al›nm›ﬂt›r. Bu hastalar›n hiç biri son 6 ayda östrojen almam›ﬂ ve HRT kullan›m› çal›ﬂma s›ras›nda yasaklanm›ﬂt›r. K›rk ayl›k medyan takip sonucunda osteoporozu olan postmenopozal kad›nlarda raloksifen invaziv meme kanseri riskini %76 azaltmaktad›r. Bu durum özellikle ER (+) olanlarda daha fazla, oysa ER (-) olanlarda söz
konusu de¤ildi. Bu çal›ﬂmada raloksifen kolundaki 5129
hastan›n 13’ünde plasebo kolundaki 2576 hastan›n
27’sinde meme kanseri saptanm›ﬂt›r. Olgular çok çeﬂitli
alt gruplara ayr›ld›¤›nda en fazla risk azalmas› Gail modeli ile birinci derece akrabalar›nda pozitif aile öyküsü olan
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kad›nlarda saptanm›ﬂt›r.102,103 Raloksifen vertebra fraktürü riskini azalt›rken, LDL kolesterol düzeyini de düﬂürmektedir. Raloksifen endometrium kanseri riskini art›rmaz, ancak tromboembolik olay riskini 3 kat art›rmaktad›r.102,103
MORE çal›ﬂmas›na kat›lan hastalar›n 4 y›l daha raloksifen verilerek izlendi¤i primer sonlan›m noktas› olarak
meme kanseri geliﬂim riski olan “Continuing Outcomes
Relevant to Evista (CORE)” çal›ﬂmas›nda, raloksifen grubunda plasebo grubuna göre riskte %59 azalma bildirilmiﬂtir. Yine bu hastalarda ER (+) kanser insidans›nda
%66 azalma saptanm›ﬂt›r. ER (-) olgularda böyle bir etki
saptanmam›ﬂt›r. ‹nvazivlik dikkate al›nmad›¤›nda tüm
meme kanseri riskinde %50 azalma söz konusu olmuﬂtur
(104). Bu 8 y›ll›k sürede raloksifen grubunda 40, plasebo
grubunda 58 invaziv meme kanseri görülmüﬂtür. Raloksifen grubunda invaziv meme kanseri insidans›n da %66
azalma söz konusu iken ER (+) kanser insidans›nda azalma ise %76 idi. ER (-) meme kanseri insidans›nda ise bir
de¤iﬂiklik söz konusu de¤ildi.104,106
Bu konu ile ilgili di¤er bir çal›ﬂmada koroner olaylar›
ve meme kanseri insidans›n› araﬂt›ran “Raloxifene Use for
the Hearth (RUTH)” çal›ﬂmas›d›r. Koroner kalp hatal›¤›
olan yada yüksek riski bulunan on binin üzerinde hasta
60mg/gün raloksifen alan ve almayan iki grup olarak
medyan 5.6 y›l izlendi. Raloksifen kolunda kardiyovasküler olaylarda azalma saptanmazken ‹nvaziv meme kanseri
insidans›nda %44 azalma bildirildi. ER (-) olgularda de¤iﬂiklik yaratmamas›na ra¤men ER (+) olanlarda invaziv
meme kanseri s›kl›¤›nda %55 azalma oldu¤u bildirilmiﬂtir.101
Di¤er bir çal›ﬂma ise “Study of Tamoxifen and Raloksifen Trial (STAR)”’d›r.105 Kuzey Amerika’da 200 merkezin kat›ld›¤› bu çal›ﬂmaya 19747 hasta al›nm›ﬂt›r. Hastalar
her iki ilaç koluna rastgele da¤›t›lm›ﬂt›r. 20 mg/gün tamoksifen veya 60 mg/gün raloksifen kullanm›ﬂlard›r.
Medyan 3.2 y›l tedavi ile tamoksifen kolunda 163, raloksifen kolunda 168 invaziv meme kanseri saptand›. ‹nsidans %0.43’e karﬂ›n %0.44 iken RR=1.02 (%95 CI 0.821.28) idi. Yetmiﬂ iki ay boyunca kumilatif insidans tamoksifen grubunda %0.25 raloksifen grubunda ise %0.248 idi.
Meme kanseri için 5 y›l öngörülen risk, Gail modeli ile incelendi¤inde her iki ilac›n etkileri aras›nda fark saptanmam›ﬂt›r. Ancak noninvaziv meme kanseri olgusu tamoksifen kolunda 57 vaka, raloksifen kolunda ise 80 vaka idi.
Alt› y›lda kumilatif insidans, raloksifen kolunda %1.16 tamoksifen kolunda ise %0.81 idi.8,107

Di¤er SERM’ler
Bunlardan bir tanesi 8556 osteoporozlu kad›nda 0.5
mg/kg yada 0.25 mg/kg dozunda kullan›lan lazofofoksifendir. Bu hastalarda bu ilaçlar osteoporoz riskini azalt›rken, 0.5 mg/gün kolunda meme kanseri riskini azaltt›¤›

(HR 5 0.15; 95% CI 0.04-0.50) gösterilmiﬂtir.108 Di¤er
üzerinde çal›ﬂ›lan SERM “the Generations Trial” ‘da kullan›lan arzoksifendir. Postmenopozal 9254 osteoporoz
saptanan kad›n›n kat›ld›¤› çal›ﬂmada 20 mg/gün dozunda
kullan›lan ilaç kolunda 22 meme kanserine karﬂ›n plasebo
kolunda 53 meme kanseri ile karﬂ›laﬂ›ld›¤› bildirilmiﬂtir
(HR 5 0.14; 95% CI 0.25-0.68, P<.001).109

Aromataz ‹nhibitörleri
Tamoksifen hem güvenilirli¤i hem de etkinli¤indeki
yetersizlik gibi çok çeﬂitli nedenlerden dolay› meme kanseri insidans›n› azaltmak için ideal bir ajan de¤ildir. Raloksifen de pek çok postmenopozal kad›n için kabul edilebilir bir alternatifse de o da ideal de¤ildir. Bu nedenle
çok say›da ajan üzerinde çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r. Postmenopozal kad›nlarda östrojenin esas kayna¤›, adrenal
bezden sal›nan androstenedionun periferde aromataz enziminin de kullan›ld›¤› bir kimyasal olay ile ostrojene dönüﬂtürülmesidir.110 Bu aﬂamada kullan›lan aromataz inhibitörleri aromataz› inaktive ya da inhibe ederek plazma
östrojen düzeyini düﬂürürler. Premenopozal kad›nlarda
yüksek düzeydeki androstenedion östrojen sentezinin tamamen bloke edilemedi¤i durumlarda enzim kompleksindeki aromataz inhibitörleri ile yar›ﬂa girer ve östrojen
düzeyinin baﬂta düﬂmesi refleks olarak gonodotropin düzeyinde art›ﬂa neden olur. Anastrozol ve letrozol reversible, steroid olmayan exemestan ise irreversible steroid inhibitörlerdir. “Arimidex, Tamoxifen Alone or in Combination (ATAC) “ çal›ﬂmas›na 9366 hasta dahil edilmiﬂti.111,112 Medyan 33 ayl›k ilk takipte hastal›ks›z sa¤kal›m›n
daha iyi oldu¤u gösterilmiﬂtir. Anastrozol ile tamoksifende görülen komplikasyonlar daha az görülmüﬂ sadece kas
iskelet sistemi ile ilgili yak›nmalar bildirilmiﬂtir. Aromataz
inhibitörü kullan›lan grupta kontrolateral memede kanser oran› tamoksifene göre %58 daha az görülmüﬂtür. Bu
çal›ﬂman›n 47 ve 100. ay sonuçlar›nda anastrozol daha iyi
olarak de¤erlendirilmiﬂtir; ancak kontrolateral memede
kanser riskinde azalma %40 olarak belirlenmiﬂtir.113 Letrozolun olarak kullan›ld›¤› MA-17 çal›ﬂmas› ile yeni primer kontrolateral meme kanseri geliﬂimi riski için %46
azalma elde edilmiﬂtir.114 Aromataz inhibitörleri Amerika
Birleﬂik Devletleri’nde halen kimyasal koruma için onaylanmamakla birlikte ExCel ve IBIS-II çal›ﬂmas› ile kimyasal korunmada kullan›l›p kullan›lamayaca¤› araﬂt›r›lmaktad›r. Exemestan›n kullan›ld›¤› “North American MAP3
veya ExCel” çal›ﬂmas›nda ve anastrozol kullan›lan IBIS II
çal›ﬂmas›nda ise anastrozol yüksek riskli hastalarda kimyasal koruma için plasebo ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.115 Aromataz inhibitörü letrozol ile raloksifen’in karﬂ›laﬂt›r›lmak istendi¤i tek çal›ﬂma olan NSBAP-P4 için gerekli fon sa¤lanamad›¤›ndan çal›ﬂma yürütülememiﬂtir.116 Halen süren
bu çal›ﬂmalar tamamlan›ncaya kadar postmenopozal ka-
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d›nlarda dahi aromataz inhibitörleri kimyasal koruma
için önerilecek ajan durumunda görünmemektedir.
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azalmaya yol açmaktad›r.125 Retinoid X reseptör selektif
retinoidler östrojen reseptörü negatif meme kanserini önlemede daha etkili ve tolere edilebilir ajanlard›r.126

Aspirin
COX-2 inhibisyonu ile nonsteroid antiinflamatuvarlar›n polip oluﬂumunu engelleyerek kolon kanserlerinde
koruyucu etkisi oldu¤u bilindi¤i için, benzer etkinin meme kanserlerinde de olup olamayaca¤› düﬂünülmüﬂtür.
2001 y›l›nda 6 kohort ve 8 vaka kontrol çal›ﬂmas›n›n irdelendi¤i bir meta analiz ile nonsteroid antiinflamatuvar
ilaçlar›n meme kanseri riskini %20’ye kadar azaltabilece¤i
iddia edilmiﬂtir.117 Ancak ayn› meta analizde alt› prospektif çal›ﬂmadan bir olan “Nurses Health Study”; nonsteroid antiinflamatuvarlar›n meme kanserinde koruyucu olmad›¤›n› göstermiﬂtir.118 Bu meta-analizden sonra yay›nlanan yedinci kohort çal›ﬂma sonuçlar›, aspirin ve di¤er
nonsteroid anti-inflamatuvar ilaçlar›n kullan›m› ile rölatif
riskin %80 oldu¤u bildirilmiﬂse de bunun 50 yaﬂ üstü kad›nlar›n oluﬂturdu¤u alt gruptaki etkisi ile ilgili oldu¤u
ileri sürülmüﬂtür.119 Bu s›rada düﬂük doz günlük aspirin
kullan›m› pek çok sa¤l›k problemi için koruyucu iken, bu
konuda bir kan›t ortaya konamam›ﬂt›r.120

Statinler
Statinler kolesterol düﬂürücü ajan olarak kullan›lmaktad›r. Statinlerin pek çok kanser türünde kemopreventif
potansiyeli oldu¤u ileri sürülmüﬂtür.121 Ço¤u retrospektif
olan çal›ﬂmalarda statinlerin meme kanseri insidans›n›
düﬂürdü¤ü gösterilmiﬂse de doz, süre ve tip aç›s›ndan
analiz yap›p de¤erlendirmek zordur. Hatta baz› yay›nlarda statin kullan›m› ile meme kanseri riskinin artt›¤› düﬂünülmektedir. Bir meta analizde statinlerin meme kanseri
riskini etkiledi¤ine dair kan›t olmad›¤› iddia edilmiﬂtir.122
“Women’s Health Initiative” çal›ﬂmas›n›n verileri statinler sayesinde daha düﬂük meme kanseri insidans›n›n söz
konusu oldu¤una iﬂaret etmiﬂtir.123 Bu arada “Nurses Health Study”’ye ait retrospektif veriler statin kullan›m›n›n
meme kanseri riskinde de¤iﬂiklik yapmad›¤›n› göstermiﬂtir.124 Laboratuvar çal›ﬂmalar›nda antikanser etkileri oldu¤u gösterilse de randomize plasebo kontrollü çal›ﬂmalar yap›l›p tamamlan›ncaya kadar meme kanserine karﬂ›
koruyucu olarak önerilemez.

Retinoidler
Meme kanserine karﬂ› klinik çal›ﬂmalarda en çok kullan›lan retinoid olan fenretinid bir apopitozis indükleyici
etkiye sahiptir. Bir ‹talyan çal›ﬂmas›nda fenretinid ile 40
yaﬂ›ndan genç hastalarda risk azalmas› tan›mlan›rken, 55
yaﬂ›n üzerindeki hastalarda bu durumun söz konusu olmad›¤› bildirilmiﬂtir. Di¤er organlarda kanser, uzak metastaz ve sa¤kal›mda farkl›l›k sa¤lanmad›. Fenretinid postmenopozal kad›nlarda ikinci meme kanserinde anlaml›

HEDEF ORGANIN ORTADAN KALDIRILMASI
YOLU ‹LE KORUNMA
Yüksek riskli hastalarda profilaktik mastektomi ve
profilaktik ooferektomi ilk kez 20. yüzy›l›n son çeyre¤inde tart›ﬂ›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.127,128 Tüm dünyada yayg›n
olarak “profilaktik mastektomi” terimi kullan›l›yor olsa
da meme kanseri riskini azaltmak için hedef organ olan
memeyi ortadan kald›rmaya yönelik yap›lan operasyon
“risk azalt›c› mastektomi” olarak tan›mlanmal›d›r. Bu
meme kanseri riski yüksek hastalarda bilateral risk azalt›c› mastektomi ve bir memesinde kanser olan hastalarda
karﬂ› memeye yönelik yap›lan risk azalt›c› mastektomi
olarak iki ﬂekilde uygulanmaktad›r. BRCA1/2 taﬂ›y›c›lar›
ve di¤er yüksek risk alt›nda olan kad›nlarda risk azalt›c›
cerrahi önemli bir opsiyondur. Bilateral risk azalt›c› mastektomi meme kanseri saptanmayan yüksek risk alt›nda
olan kad›nlarda önerilirken; bir memesinde kanser saptanan yüksek riskli meme kanserinin iki tarafl› olabilece¤i
düﬂünülen kad›nlarda karﬂ› meme için risk azalt›c› mastektomi yap›lmas› bir opsiyon olarak kabul görmüﬂtür.129
Ayr›ca bilateral risk azalt›c› ooferektomi ise, hem over
hem de meme kanseri riskini azaltmak için yap›labilir. Bu
k›s›mda bu konular› irdeleyece¤iz.

Risk Azalt›c› Mastektomi
Risk belirlemesi yap›lmayan bir grupta profilaktik
mastektomi spesmeninde %5’e varan oranda okkült kanser odaklar›na rastlanm›ﬂt›r.130 Meme kanseri d›ﬂ›nda bir
nedenden ölen genç ve orta yaﬂ kad›nlarda yap›lan otopsilerde %20 okkült kansere rastlanm›ﬂt›r.131 Bu nedenle herediter meme kanseri riski yüksek olan kad›nlar›n bir k›sm› taramaya alternatif olarak ya da taramaya ek olarak önleyici giriﬂimleri seçebilir. Meme kanserini önlemek için
çok radikal bir yaklaﬂ›m gibi görünse de meme kanseri riski yüksek olan ailelere mensup kiﬂilerde risk azalt›c› bilateral mastektomi düﬂünülebilir bir seçenektir. Ancak iﬂe yarayacak bir yöntem midir? Hasta taraf›ndan kabul edilebilir bir yöntem midir? Hekim taraf›ndan önerilen bir yöntem midir? Sosyal güvenlik kurumu iﬂlemin masraf›n› karﬂ›lar m›? Gerçekten morbidite ve mortaliteyi azalt›r m›? gibi sorular nedeniyle halen risk azalt›c› mastektomi yine de
tart›ﬂmal› bir konudur. Profilaktik mastektomi yap›lan
hayvanlarda meme tümörüne rastlanabilmektedir ve risk
azalmas› ne kadar doku ç›kar›ld›¤› ile iliﬂkili de¤ildir.132,133
Meme kanseri nedeniyle mastektomi yap›lanlarda rezidü
meme dokusu daha çok aksilla ve pektoral faysa arkas›nda
kalmaktad›r.134 Koruma amaçl› yap›lacak cerrahide meme
baﬂ› ve areola dahil aksillaya uzanan tüm meme dokusu-
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nun ç›kar›lmas› önerilmektedir. Burada aksiler lenf bezlerinin ç›kar›lmas› uygun bir yaklaﬂ›m de¤ildir ve önerilmez.
Basit mastektomi ile implant yada miyokütan flep kullan›l›p erken rekonstürüksiyon yap›labilir. Son zamanlarda
meme baﬂ›n›n korundu¤u cerrahi yaklaﬂ›m üzerinde durulmaya baﬂlanm›ﬂt›r.135 Basit mastektomiye göre meme
baﬂ› areola kompleksi alt›nda, deri flepleri alt›nda ve aksillada daha fazla glandüler doku kalabildi¤i için subkütan
mastektominin koruma amaçl› giriﬂim olmad›¤› iddia
edilmektedir.136 Bu nedenle subkütan mastektomi sonras›
yeni primer odaklar›n olma olas›l›¤› nedeniyle ve uzun dönem sonuçlar› elde edilemedi¤i için halen tart›ﬂmal› bir
yaklaﬂ›m olmaya devam etmektedir.137
Risk azalt›c› bilateral mastektomi için kesin endikasyonlar söz konusu de¤ildir. Yak›n izlem ve mamografik
takip yüksek riskli hastalarda dahi önemli bir seçenek
olup, önemli bir grubu cerrahinin riskinden korumas›
avantaj olarak kabul edilebilir. Ancak yak›n takibe ra¤men
yükse riskli hastalarda ileri evre tümörler ile karﬂ›laﬂ›labilmektedir. Bu yüzden risk azalt›c› mastektomi seçene¤inin
tercih edilebilece¤i hastalar› belirlemek için “Society of
Surgical Oncology” taraf›ndan risk azalt›c› mastektomi
endikasyonlar› özetle ﬂöyle s›ralanm›ﬂt›r.138
1. BRCA1 ve BRCA2 geni veya di¤er genetik yatk›nl›k sa¤layan genlerde mutasyonu olanlar,
2. Mutasyon gösterilemeyen ancak ailesel yatk›nl›¤›
olanlar,
3. Histolojik baz› risk faktörleri olanlar,
4. Takip güçlü¤ü olanlar.
Hartmann ve arkadaﬂlar›n›n BRCA1 ve BRCA2 taﬂ›y›c›lar› ve güçlü aile öyküsü olan kad›nlarda yapt›klar› bir
çal›ﬂmada mortalitede %94 düﬂüﬂ ve meme kanseri riskinde “yüksek risk grubunda %90-94; orta derece risk
grubunda %89.5 azalma saptanm›ﬂt›r. Meme kanseri geliﬂen olgular subkütan mastektomi yap›lan grupta olup, total mastektomi yap›lanlarda tümör ile karﬂ›laﬂ›lmam›ﬂt›r.137 Bu çal›ﬂmac›lar, BRCA1 ve BRCA2 geni mutasyonu
taﬂ›yanlarda risk azalt›c› mastektominin %85-100 aras›nda risk azalmas›na neden olarak daha etkin oldu¤unu
sonraki di¤er bir çal›ﬂmalar›nda göstermiﬂlerdir.139 Mutasyon söz konusu olan hastalarda risk azalt›c› mastektominin rolünün araﬂt›r›ld›¤› Meijers ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda da çal›ﬂmaya dahil ettikleri hastalarda hiç
ölüm olmamas› nedeni ile bu yaklaﬂ›m›n meme kanserini
önlemede etkili oldu¤u gösterilmiﬂtir.140 “Prevention and
Observation of Surgical End Points Study Group (PROSE)” çal›ﬂmas›nda mutasyonu olan hastalarda medyan 6.4
y›ll›k izlem sonras› cerrahi kolundaki 105 hastan›n 2 tanesinde (%1.9) kanser görülürken cerrahi yap›lmayan 378
hastan›n 184’ünde (%48.7) meme kanseri geliﬂti¤i gösterilmiﬂtir.141 Bir baﬂka çal›ﬂmada ise bilinen genetik mutasyonu olan ya da herediter meme kanseri riski olan 358
hastaya deri koruyucu mastektomi ve derhal rekonstrük-

siyon yap›l›p medyan 4.5 y›l izlenmiﬂtir. Böyle bir cerrahi
giriﬂim yap›lan, öncesinde kanser saptanmayan bir olguda
metastatik meme kanseri geliﬂti¤i bildirilmiﬂtir. Bu olgularda mastektomi spesmenleri de detayl› incelendi¤inde
çal›ﬂmaya al›nan 358 hastan›n 10’unda üç tanesi invaziv
kanser olmak üzere okkült odak belirlenmiﬂtir. Bu olgular›n çal›ﬂman›n iki kolunda da eﬂit olarak da¤›ld›¤› gösterilmiﬂtir.142 Meijers-Heijboer ve arkadaﬂlar›n›n yukar›da
iﬂaret edilen çal›ﬂmalar›nda da çal›ﬂmaya dahil edilen 139
hastan›n 76 tanesine risk azalt›c› mastektomi yap›l›rken
63 tanesi izlenmiﬂtir. 2.9 y›ll›k bir takip ile ameliyat grubunda meme kanseri saptanmaz iken, ameliyat yap›lmayan grupta ise ortalama 3 y›ll›k takip sonucunda sekiz meme kanseri geliﬂti¤i gösterilmiﬂtir.140 Her iki grup karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda; mastektomi grubunda premenopozal ooferektomi yap›lanlarda izlem grubuna göre olas› koruyucu
etkisinin daha fazla oldu¤u iddia edilmiﬂtir.143 Araﬂt›rmac›lar yüksek risk grubunda olup regüler izlemi tercih
edenlerin %25’inde on y›l içinde meme kanseri geliﬂece¤ini iddia etmektedir.140 Bu gruptaki olgular›n %10-20’sinin ise 20 y›l içinde bu hastal›ktan ölece¤i özellikle %3550’sinin uzak organ metastaz› ile kaybedilebilece¤i iddia
edilmiﬂtir.144,145 Dolay›s› ile böyle gen mutasyonu olan
ancak izlemi tercih edenlerde daha iyi görüntüleme teknikleri ile daha s›k tarama önerilmektedir.140
Risk azalt›c› mastektomi ve implant kullan›larak rekonstürüksiyon yap›lan olgularda, erken postoperatif
komplikasyonlar, kozmezis ile ilgili sorunlar nedeni ile
%34-49 oran›nda ikinci operasyona gereksinim duyuldu¤u baz› çal›ﬂmalarda bildirilmiﬂtir.146,147 Bir memesinde
kanser saptanan hastalarda ço¤unlukla hastal›kl› memeye
yap›lacak giriﬂim karﬂ› memeye yap›lacak giriﬂimi de belirler. Ya her iki tarafa da mastektomi ve eﬂ zamanl› rekonstürüksiyon yada hasta taraf›n tedavisi bittikten sonra
oraya rekonstürüksiyon yap›laca¤› zaman karﬂ› memeye
mastektomi ve rekonstürüksiyon yap›l›r. Karﬂ› memeye
risk azalt›c› mastektomi s›n›rl› bir hasta grubuna önerilmelidir. Bu hastalar güçlü aile öyküsü olan ya da karﬂ› memede prekanseröz lezyonu ya da mamografide yüksek riske iﬂaret eden bulgular olan genç, hayat› tehdit eden baﬂka sa¤l›k sorunu olmayan erken evre kanseri olan hastalarda düﬂünülmelidir.148 ‹ki çal›ﬂmada kontrolateral mastektomi sonras› 15 y›ll›k izlem neticesinde mortalitede anlaml› azalma ve sa¤kal›m avantaj› bildirilmiﬂtir.149,150 Oysa di¤er bir çal›ﬂmada 5 y›l sonunda sa¤kal›m›n de¤iﬂmedi¤i iddia edilmiﬂtir.151 Mc Donnell ve arkadaﬂlar›, karﬂ›
memeye risk azalt›c› mastektomi yapman›n premenopozal kad›nlarda %96, postmenopozal olanlarda ise %94.4
oran›nda meme kanserini azaltt›¤›n› bildirmiﬂlerdir.152
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Bilateral Risk Azalt›c› Salpingo-Ooforektomi

3.

Çok say›da çal›ﬂmada BRCA1 ve BRCA2 genlerinde
mutasyon olan ve risk azalt›c› salpingo-ooferektomi yap›lan hastalarda bu giriﬂimin meme kanseri riskini azalt›c›
etkisi araﬂt›r›lm›ﬂt›r.19,153,154
Bir çal›ﬂmada BRCA1 gen mutasyonu olan kad›nlarda
bilateral ooferektomi yap›larak hormonal temas› azaltmak sureti ile bu tip yüksek riskli bir grupta riskin azalt›l›p azalt›lamayaca¤› test edilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada anlaml›
risk azalmas› oldu¤u bildirilince, araﬂt›rmac›lar bu etkinin
over kaynakl› hormonlara maruz kalmama ile ilgili oldu¤unu iddia etmiﬂlerdir.143 Ayn› yazarlar bir baﬂka çal›ﬂmalar›nda BRCA1 ve BRCA2 mutasyonu saptad›klar› 551
hastay› s›ras› ile 259 ooferektomi yap›lan ve 292 kontrol
grubu olarak ay›rmak sureti ile iki kola ay›rarak izlemiﬂlerdir. Sekiz y›ll›k izlem neticesinde, kontrol grubunda
142, ooferektomi grubunda ise 99 meme kanseri olgusu
ile karﬂ›laﬂt›klar›n› bildirmiﬂlerdir.153 Memorial SloanKettering Kanser Merkezinde yap›lan bir prospektif çal›ﬂmada BRCA1 ve BRCA2 mutasyonu olan 170 hastan›n
medyan 2 y›ll›k izlemi sonras› ooferektomi yap›lan grupta 98 hastan›n üçünde ve izlemi tercih eden 72 hastan›n 8
tanesinde meme kanseri ile karﬂ›laﬂ›ld›¤› ve bununda istatistiki olarak anlaml› bir fark yaratt›¤› bildirilmiﬂtir.19 Bu
çal›ﬂmada Kaplan-Meier analizi ve Cox metodu kullan›ld›¤›nda kanserlerin salpingo-ooferektomi grubunda daha
geç ortaya ç›kt›¤› gösterilmiﬂtir. Kauff ve arkadaﬂlar›n›n
daha yeni bir çal›ﬂmas›nda risk azalt›c› bilateral salpingo
ooferektominin BRCA1 ve BRCA2 gen mutasyonu taﬂ›yanlar aras›nda dahi meme ve jinekolojik kanserlere karﬂ›
farkl› oranlarda koruyucu olabilece¤i ve olgular›n spesifik
gen mutasyonuna göre s›n›fland›r›larak de¤erlendirilmesi
gerekti¤i iddia edilmiﬂtir.155 Bu çal›ﬂmada 368 BRCA1
mutasyonu olan hastada %72 risk azalmas› oldu¤u halde
229 hastadan oluﬂan BRCA2 grubunda ise %39 risk azalmas› saptanm›ﬂt›r. Bir baﬂka çal›ﬂmada meme kanseri geliﬂen 1439 BRCA1 ve 2 mutasyonu olan hasta ile kanser
geliﬂmemiﬂ ancak mutasyon olan 1866 hasta incelendi¤inde öncesine ait ooferektomi öyküsü olan hastalardan
BRCA1 grubunda %56 risk azalmas›na karﬂ›n BRCA2
mutasyonu olan grupta %46 risk azalmas› oldu¤u bildirilmiﬂtir.156 Bu arada risk azalt›c› bilateral ooferektomi yap›lanlarda zamanla depresyon, osteoporoz, çarp›nt›, konstipasyon, kardiyovasküler sorunlar ve buna ba¤l› mortalitede art›ﬂ olabilece¤i de iddia edilmiﬂtir.155
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Meme Kanserinde Tarama
Dr. Zafer Cantürk

lama zaman uzar ise aradaki kanserlerin (interval kanserler) s›kl›¤› artar.160
Meme kanseri taramas› daha önce saptanamayan hastal›¤› belirlemek için kad›nlarda periyodik olarak,birlikte
ya da tek tek yap›lan muayene ile görüntüleme yöntemlerinin kullan›lmas› ile sa¤lan›r. Bir tarama program›n›n
baﬂar›s› randomize kontrollü çal›ﬂmalarda istatistiki olarak anlaml› oranda mortaliteyi azaltmas› ile de¤erlendirilir. Amerika Birleﬂik Devletleri’nde yap›lan bir çal›ﬂmada
geniﬂ bir hasta grubunda mamografinin erken evre olgular› saptamada en duyarl› yöntem oldu¤u gösterilmiﬂtir.163 Bugün mamografi tekniklerindeki geliﬂme lezyonlar›n daha erken dönemde yakalanmas›na olanak vermektedir. Dijital mamografinin, konvansiyonel mamografiye
göre daha özgül ve duyarl› oldu¤u bilinmektedir.159 Mamografi ile atlanan baz› lezyonlar, hem ultrason hem de
magnetik rezonans ile ilave tarama yaparak saptanabilmektedir.

F›rsatç› veya toplum tabanl› meme kanseri tarama
programlar›n›n amac›, hastal›¤›n görülme olas›l›¤› yüksek
olanlarla olmayanlar› ay›rmakt›r. Ancak tarama yapmak
için hastal›¤›n önemli bir sa¤l›k problemi olmas›, hastal›¤›n asemptomatik oldu¤u ancak yakalanabilece¤i bir dönemin olmas›, erken yakalaman›n tedavi aç›s›ndan avantaj sa¤lamas›, tarama testinin etkili ve do¤ru, ayn› zamanda hastalarca kabul edilebilir bir yöntem olmas› gerekmektedir. Meme kanseri taramas› bu kriterlere uygun bir
durumdur. Öte yandan taramaya baﬂlama yaﬂ›, tarama
aral›klar› ve maliyet halen tart›ﬂ›lmaktad›r. Amerika Birleﬂik Devletleri’nde meme kanseri kad›nlarda en s›k rastlanan kanserdir.1 Ayr›ca yaﬂa özgü insidansta yaﬂ ile artmaktad›r. Meme kanseri 25 yaﬂ›ndan önce nadirdir; sonra yavaﬂ yavaﬂ insidans artarken menopozdan sonra h›zla
artar.2 Mamografik tarama için önerilen en erken yaﬂ
40’t›r.3
Lezyonun saptanabildi¤i preklinik dönem “sojourn”
zaman› olarak tan›mlan›r.4 Bu süre hastan›n özelliklerine
ve tümörün histolojisine göre de¤iﬂmektedir.161 Ortalama
“sojourn” zaman› 40-49 yaﬂ aras› 2-2.4 y›l iken 60-69 yaﬂ
aras› 3.5-4.2 y›ld›r.162 Ancak bir tarama program›nda
semptom ortaya ç›kmadan önce tarama ile kazan›lan zaman ise “lead time” olarak bilinir. Ortalama “sojourn” zaman› tarama aral›klar›n› belirlemek için önemlidir. Orta-

Mamografik Tarama
Mamografik tarama için çok say›da randomize kontrollü çal›ﬂma ve meta analizler yap›lm›ﬂt›r.164-172 Bu çal›ﬂmalar ile ilgili veriler Tablo 22-1’de özetlenmiﬂtir. Bu çal›ﬂmalardan 3 tanesinde mortalitede azalma istatistiki olarak anlaml› idi.164-166 Kanada’da gerçekleﬂtirilen “Natio-

Tablo 22-1: Mamografik Tarama ile ‹lgili Meta-Analizler
Çal›ﬂma
Yaﬂ
HIP
Malmö
Edinburgh
Two-county
Stockholm
Gothenburg
CNBSS1
CNBSS2
UK Age Trial

40-64
45-69
45-64
40-74
40-64
39-59
40-49
50-59
39-41

Mamografi
S›kl›¤› (ay)
12
18-24
24
24
28
18
12
12
12

Mamografik
Görüntü Say›s›
2
1-2
1-2
1
1
2
2
2
1

Tarama
Tekrar›

Takip
Süresi (y›l)

4
5
4
4
2
5
4-5
4-5
—

18
12
14
20
8
12-13
11-16
13
10

Mortalite
Azalma (%)
23
19
29
32
20
23
-7
-2
17
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nal Breast Screening Study-2 (NBSS-2)”’de ise mamografinin yarar› gösterilememiﬂtir.171 Bu çal›ﬂmalar kullan›lan
cihazlar›n kalitesinin yetersizli¤i, çal›ﬂmalarda her meme
için tek görüntü al›nm›ﬂ olmas›, hastalar›n uyumsuzlu¤u,
kontrol gurubu oluﬂturmadaki baﬂar›s›zl›k, tarama aral›klar›ndaki uzunluk ve yetersiz tarama tekrar› nedeniyle bugün için beklenen yarara göre daha baﬂar›s›z sonuçlar göstermektedir.

Yaﬂ Gruplar›na Göre Tarama
“Health Insurance Plan of New York (HIP)” çal›ﬂmas› 50 yaﬂ üzeri kad›nlarda meme kanseri mortalite oran›nda çal›ﬂma grubunda kontrol grubuna oranla anlaml› fark
saptarken; 40-49 yaﬂ grubunda böyle bir fark olmad›¤›n›
7-8 y›ll›k takip sonras› göstermiﬂtir.164 Bir baﬂka çal›ﬂma
ile araﬂt›r›c›lar bu yaﬂ grubunda olup HIP çal›ﬂmas›na kat›lan hastalarda %24 mortalite azalmas› bildirmiﬂlerdir.173
1993 y›l›ndan beri yukar›da Tablo 22-1’de gösterilen çal›ﬂmalar ile ilgili çok say›da meta analiz yap›ld›. 1992 y›l›nda
7 y›ll›k izlem sonras› “National Breast Screening Study-1
(NBSS-1)” ile 40 49 yaﬂ aras› kad›nlarda taraman›n yarar›na ait herhangi bir kan›t ortaya konamad›.171 Bu çal›ﬂma
d›ﬂ›nda tüm çal›ﬂmalar için Smart ve arkadaﬂlar› 40-49 yaﬂ
grubunda mortalitede %23 anlaml› azalma bildirdi.174
1996’da ‹sveç’den yap›lan bir randomize olmayan toplum
tabanl› çal›ﬂma da 7 y›ll›k sa¤kal›m 50 yaﬂ alt› ve üstü kad›nlarda karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda %92’ye karﬂ›n %87 oldu¤u
için 50 yaﬂ alt›nda taramay› desteklemiﬂtir.175 1997’de yap›lan bir meta-analizde ise 40 yaﬂ›ndan itibaren tarama
mamografisine tabi tutulan hastalar için NBSS-1’de dahil
olmak üzere yukar›daki çal›ﬂmalar incelendi¤inde %18,
beﬂ ‹sveç çal›ﬂmas› incelendi¤inde %29 mortalite azalmas› bildirilmiﬂtir.176 Taraman›n 39-49 yaﬂ grubunda gerçekleﬂtirildi¤i Gothenburg çal›ﬂmas› ile mortalitede %45,
45-49 yaﬂ grubunda yap›lan Malmö, ‹sveç çal›ﬂmas› ile
%36 mortalite azalmas› bildirilmesi yeni meta-analizlere
gereksinimini ortadan kald›rm›ﬂt›r.177,178
Yaﬂl› nüfusun her geçen gün artmas› ve hastal›¤›n evresine göre sa¤kal›m oranlar›n›n yaﬂl› grupta daha iyi olmas›na ra¤men bu yaﬂ grubu herhangi bir randomize
kontrollü çal›ﬂmaya kat›lmad›¤› için taraman›n gerçekten
yararl› olup olmayaca¤› kan›ta dayal› hale getirilememiﬂtir. Bu hastalarda mamografinin duyarl›l›¤› daha fazla
olup, e¤er hastan›n sa¤l›k durumu ve yaﬂam beklentisi iyi

ise tarama mamografisi 75 yaﬂ ve üstü kad›nlara yap›lmal›d›r.159,179

K›lavuzlar ve Risk Temelli Tarama
Tüm k›lavuzlar ortalama risk alt›ndaki kad›nlarda taramaya baﬂlama yaﬂ›n› maliyet, yarar-zarar dengesi ve s›n›rl› kan›t nedeni ile eskiden üzerinde durulan 50 yaﬂ yerine 40 yaﬂ olarak önermektedir. Meme kanserlerinin
%0.3’den daha az› 30 yaﬂ öncesi görülürken, %5’den az›
40 yaﬂ›ndan önce saptanmaktad›r. Oysa %19’u 40-49 yaﬂlar› aras›nda görülmektedir. Bu yüzden tarama mamografisi erken yaﬂta meme kanseri geliﬂme riski olan yüksek
riskli kad›nlar hariç 40 yaﬂ›na kadar ço¤u kad›na önerilmemektedir.159 “American Cancer Society (ACS)” her y›l
ve “US Preventive Service Task Force (USPSTF)” ise 1-2
y›lda bir olacak ﬂekilde regüler mamografik taramaya baﬂlama yaﬂ›n› 40 yaﬂ olarak önermektedir. ACS bu önerisini
40-49 yaﬂ grubunda “sojourn” zaman›n›n daha k›sa ve 1224 ayl›k arada görülen kanserlerin daha fazla olmas›na dayand›rmaktad›r180,181 (Tablo 22-2). 20-39 yaﬂ grubunda
tarama için ACS iste¤e ba¤l› olarak kendi kendine muayene ve 3 y›lda bir klinik muayene önerirken; National Cancer Institute (NCI), “American College of Radiology
(ACR)” ve USPSTF’nin bir önerisi söz konusu de¤ildir.
ACS, ve ACR 40 yaﬂ›ndan itibaren y›ll›k mamografi ve klinik meme muayenesini önerirken, NCI ve USPSTF ortalama riskteki kad›nlara 40 yaﬂ sonras› her 1-2 y›lda bir
mamografi önermektedir. Öte yandan ACS, ACR ve NCI
mamografik tarama için sa¤l›kl› kad›nlarda üst s›n›r belirlemezken USPSTF 70 yaﬂ sonras› kullan›ma karﬂ› olmak
için gerekli kan›t olmamas› nedeni ile 70 yaﬂ sonras› sa¤l›kl› kad›nlarda tarama mamografisinin sürdürülmesini
önermektedir (Tablo 22-2).
Birinci derece akrabalar›nda premenopozal olarak tan›s› konmuﬂ meme ve over kanseri öyküsü gibi güçlü aile
öyküsü olan ya da kendisi ya da çok yak›n akrabas›nda
meme kanserine yatk›nl›¤a neden olacak genlerde mutasyon oldu¤u gösterilen yüksek riskli kad›nlarda daha s›k›
tarama önerilmektedir.182-184 ACS, BRCA mutasyonu taﬂ›yan ya da birinci derece akrabalar›nda mutasyon saptanan veya genetik soy a¤ac› analizi ile yaﬂam boyu %20 ve
üzeri risk taﬂ›yanlarda 30 yaﬂ›ndan itibaren y›ll›k mamografi ve magnetik rezonans görüntüleme önermektedir.
Ayn› öneri 30 yaﬂ öncesi toraksa radyoterapi uygulanan
ya da di¤er yüksek risk faktörleri taﬂ›yanlara da yap›lmak-

Tablo 22-2: Meme Kanseri Tarama K›lavuzlar›
20-39 Yaﬂ

40 Yaﬂ Üzeri

Tarama Sonlanma Yaﬂ›

Yüksek Risk Grubu
40 yaﬂ öncesi hekiminin önerisi ile 40 yaﬂ sonras› y›ll›k mamografi
Hekimi önerisi ile gerekirse 40 yaﬂ öncesi
olacak ﬂekilde Mamografi ve gerekirse MR

ACR

—

Mamografi/1-2y›l

Üst s›n›r yok

ACS

KKM-Muayene/3y›l

Mamografi ve
muayene/y›l

Üst s›n›r yok

ACR, American Coolage of Radiology; ACS, American Cancer Society; KKM, kendi kendine muayene.
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tad›r. Yine yüksek riskli histolojik tan›s› olan hastalar
(Atipik duktal hiperplazi, Lobüler karsinoma in situ,
Duktal karsinoma in situ ve di¤erleri) için ise daha yak›n
izlem önerilmektedir.184
Bu yüksek risk kategorisine girmeyen kad›nlar için tarama nedeni ile söz konusu olan maliyet art›ﬂ›, gereksiz
biyopsi endikasyonlar› ve yarataca¤› anksiyete gibi riskler
ve yararlar› anlat›larak tarama önerilmelidir.181,182 Yani
hasta meme kanseri riskini, taraman›n yarar›n› ve taraman›n yarataca¤› ekstra zararlar dahil taramadan ne beklendi¤i konusunda iyice ayd›nlat›ld›¤›nda gereksiz olabilecek
iﬂlemlerden kaç›nmak için; tarama yap›lmas›n›, daha az
s›kl›kla tarama yap›lmas›n› yada taramaya baﬂlama yaﬂ›n›
ertelemeyi isteyebilir.185 Bu tercihlerin her birinin ileri evre meme kanseri ile karﬂ›laﬂma olas›l›¤›n› rutin tarama yap›lan hastalara göre art›rd›¤› unutulmamal›d›r. Yaﬂla görülme riski artan meme kanseri için 50 yaﬂ alt› kad›nlarda
tarama gerekip gerekmedi¤ine karar vermek için kad›nlar›n risk faktör profili ç›kar›lmal›d›r. K›rkl› yaﬂlarda önceye ait meme kanseri öyküsü, önceki biyopside atipik duktal hiperplazi ç›km›ﬂ olmas›, BRCA1 ve BRCA2 genleri gibi genlerde bilinen mutasyonlar›n olmas›, anne, kardeﬂ
veya k›z› gibi birinci derece yak›nlar›nda meme kanseri
öyküsü olmas› yada 45-49 yaﬂa aras› meme hala %75 dens
ise düzenli tarama önerilir. Bunlar›n d›ﬂ›nda menarﬂ yaﬂ›,
önceki meme biyopsisi say›s› ve ilk do¤um yaﬂ› dikkate
al›narak tarama önerilir.185 “National Cancer Institute”
taraf›ndan geliﬂtirilen bir di¤er yöntem ise hastalara kendi risklerini belirlemek için interaktif bir bilgisayar program› sunmaktad›r.186 Yaklaﬂ›k 17500 hastal›k bir toplum
bazl› taramada aile öyküsü, biyopsi geçmiﬂi, menstrüel
düzeni, gebelik ve laktasyon öyküsü ile hormon kullan›m›
gibi risk faktörlerine göre de¤erlendirildi¤inde 246 kanser
vakas› saptanm›ﬂt›r. E¤er bu tarama sadece önceki meme
biyopsisi öyküsü ya da aile öyküsü dikkate al›narak yap›lm›ﬂ olsayd›, düzenli taramaya göre yar›ya yak›n olgu atlanacakt›.187 Buradan önemli risk faktörlerine konsantre
olundu¤unda asemptomatik toplumda yeni kanserlerin
ço¤unu saptamakta baﬂar›s›z olunabilece¤i söylenebilir.
‹leri yaﬂta do¤um, do¤urmam›ﬂ olmak, yüksek sosyo-ekonomik durum ve aile öyküsü gibi faktörler Amerika Birleﬂik Devletleri’nde meme kanserlerinin yaklaﬂ›k %40’›nda
risk faktörlerini oluﬂturdu¤u için, böyle risk faktörleri
dikkate al›narak risk temelli tarama yap›larak meme kanserlerinin yar›s›na yak›n›n belirlenebilece¤ini iddia eden
çal›ﬂmalarda mevcuttur.188

Ultrason ile Tarama
Mamografinin duyarl›l›¤› memenin radyografik dens
yap›s› ile iliﬂkili olarak %48-98 aras›nda de¤iﬂmektedir.
Bu durumda eskiden beri ultrason (US) mamografide kolay ve tam olarak gösterilemeyen lezyonlar› ay›rt etmek
ya da dens fibroglandüler özellik taﬂ›yan bir memeden da-
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ha kaliteli görüntü elde edebilmek için kullan›lmaktad›r.189-191 Ultrason ile tarama yeni bir kavram de¤ilse de
klinik olarak okkült ve mamografik olarak gösterilen lezyonlar›n ancak 2/3’ü ultrason ile gösterilebilmektedir.192
Ultrasonografinin tarama programlar›nda mortalite üzerine etkisi ile ilgili randomize çal›ﬂma yoktur. US, meme
kanseri taramas›nda öncelikle pozitif olgular›n ay›r›c› tan›s›nda kullan›lmaktad›r. Yüksek riskli olgularda mamografiyle birlikte US kullan›m› ile ilgili çal›ﬂmalardan kan›t
de¤eri en yüksek olan çal›ﬂma ACRIN çal›ﬂmas›d›r.193 Bu
çal›ﬂmada 2809 yüksek riskli yo¤un meme dokusu olan
kad›na mamografi ile beraber US inceleme yap›lm›ﬂt›r.
Toplam 40 kad›na meme kanseri tan›s› konmuﬂ olup
bunlar›n 8’i US ve mamografi ile 12’si yaln›zca mamografi ile 12 si US ile tan› alm›ﬂ, 8 olguda iki yöntemde baﬂar›l› olamam›ﬂt›r. Do¤ruluk mamografi için %78, mamografi ve US için %91’dir. Özgüllük sadece US için %91.8 iken
kombine kullan›mda %89.4 olarak rapor edilmiﬂtir. US
eklenerek 1000 kiﬂide 1.1-7.2 daha çok kanser yakalanabilir ancak yaln›ﬂ pozitiflik oran› artmaktad›r.193 US’nin
mortaliteye katk›s› bilinmemektedir. US taramada yaratt›¤› güçlüklerden biri kiﬂiye dayal› bir inceleme olmas› ve
kriterlerinin üniform olmamas›d›r. Genelde çal›ﬂmalarda
hasta gruplar› heterojendir ve uzun dönem takip sonuçlar› yoktur. US incelemelerde biyopsi oran› artmaktad›r.
Mamografi ile biyopsi %1-2 istenirken, US ile %2.3-4.7
aras›nda bildirilmektedir. Pozitif Öngörü De¤eri mamografide ortalama %38 US de ise %10.3 olarak bildirilmektedir.193,194 Maliyet etkinli¤i belli de¤ildir ve toplum tarama programlar›na tek baﬂ›na uygulanmas› için yeterli veri yoktur. US ile taramada gerekecek ekstra zaman da maliyet aç›s›ndan dikkate al›nmal›d›r. Örne¤in ACRIN çal›ﬂmas›nda bilateral US ile de¤erlendirme için ortalama 19
dakika gerekti¤i bildirilmiﬂtir.193 Buna ra¤men yo¤un meme yap›s›na sahip yüksek riskli kad›nlarda mamografinin
yetersiz performans› yüzünden yüksek duyarl›l›k sa¤lamak için mamografi ile birlikte US’nin kullan›m› yüksek
yanl›ﬂ pozitiflik oluﬂmas›na ra¤men önerilmektedir.195

Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG)
ile Tarama
Meme MRG’nin meme kanserini saptamada duyarl›l›¤› %94-100, özgüllü¤ü ise %37-97 aras›nda olarak bildirilmiﬂtir.196 MRG bulgular›na dayanarak biyopsi yap›lan
kad›nlar›n %24’ünde meme kanseri saptand›¤› bildirilmiﬂtir.197 MRG kullan›larak yap›lan taramalarda okkült
lezyonlar gösterilebilse de, fiyat, kontrast kullan›m› gerekmesi, pacemaker kullananlar gibi kullan›m›n›n s›n›rland›¤› hastalar›n olmas› ve di¤er yöntemlerle görüntülenemeyen lezyonlarda biyopside güçlük gibi nedenlerle yak›n
zamana kadar meme MRG’si s›n›rl› olarak kullan›l›rken
art›k aﬂa¤›da s›ralad›¤›m›z yüksek riskli gruplarda kullan›m› yayg›nlaﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. 1990’larda BRCA1 veya

178

K›s›m VI: Meme Kanserinden Korunma ve Tarama

Tablo 22-3: Mamografiye Ek Olarak Meme MRG ile Tarama
Önerileri
Kan›ta dayal› y›ll›k MRG tarama önerileri
• BRCA mutasyonu
• Test ile gösterilmemiﬂse de 1. derece akrabalar› BRCA
taﬂ›y›c›s›
BRCAPRO’ya ya da aile öyküsünü dikkate alan di¤er
modellerle göre
• Yaﬂam boyu riski %20-25 olanlar
Uzman uzlaﬂ› görüﬂlerine dayanan y›ll›k MRG tarama
önerileri
• 10-30 yaﬂlar› aras› toraksa radyoterapi öyküsü
• Li–Faumen sendromu ve 1. derece akrabalar›
• Cowden ve Bannayan-Riley-Ruvalcaba sendromu ve 1.
derece akrabalar›
MG ile tarama için kan›t de¤eri düﬂük öneriler ya da
karﬂ›t görüﬂler
• BRCAPRO’ya yada aile öyküsünü dikkate alan di¤er modellerle göre yaﬂam boyu riski %15-25 olanlar
• Lobüler karsinoma in situ veya atipik duktal hiperplazi
• Mamografide heterojen ve çok dens meme
• Meme kanseri öyküsü olan kad›nlar
Uzman uzlaﬂ› görüﬂlerine dayanan MRG tarama karﬂ›t›
öneriler
• Yaﬂam boyu riski %15’de az olanlar
Saslow D, Boates C, Burke W, Harms S, Leach MO, Lehman CD, et al. American Cancer Society guidelines for breast screening with MRI as an adjunct
to mammography. CA Cancer J Clin 2007; 57:90–104.

BRCA2 geni taﬂ›y›c›lar› ya da yaﬂam boyunca %20-25 meme kanseri geliﬂme riski bulunan kiﬂilerde meme
MRG’nin mamografiye üstünlü¤ünü ele alan yap›lan
nonrandomize çal›ﬂmalara dayanarak ACS ve “European
Society of Breast Imaging” yaﬂam boyu riski %20-25 olan
hastalarda MRG ile taramay› önermiﬂtir.198,199 MRG’nin
kullan›m›n›n önerildi¤i gruplar (Tablo 22-3):
•
•
•
•

Kiﬂisel meme kanseri öyküsü;
Radyal skar, in situ karsinoma ya da atipik duktal
hiperplazi gibi bir meme biyopsisi öyküsüne;
Mediyastinal ›ﬂ›nlama öyküsü;
Ailesel l meme ve/veya ovaryan kanser öyküsü
olanlardan oluﬂmaktad›r.

Bu gruplarda, sadece son grup için kan›ta dayal› prospektif çal›ﬂma söz konusu ise de, bunlar da mamografik ve
ultrasonografik olarak lezyon saptanamad›¤›nda MRG
baﬂar›yla kullan›lmaktad›r.200-202 Ailesel ya da kal›tsal meme kanseri için tarama güç bir iﬂtir. Çünkü ailesel meme
kanseri kiﬂinin yaﬂam›nda erken geliﬂen bir durumdur;
dolay›s› ile, tarama meme yo¤unlu¤unun yüksek oldu¤u
30 yaﬂ ya da daha genç yaﬂlarda baﬂlat›lmal›d›r. Bu grup
genç olgularda memenin yo¤un yap›s› lezyonlar›n saptanmas›n› güçleﬂtirecektir. Ayr›ca genetik mutasyonlara ba¤l› olgularda nadiren mikrokalsifikasyon gibi tan› koydurucu bulgulara rastlan›r. Böyle olgularda kanserin fibroadenom gibi benign natürdeki lezyonlardan mamografi

ve USG ile ay›r›m›n› yapmakta güçlük yaﬂanabilir.203-205
Bu duruma ilaveten ailesel meme kanseri olgular›nda lezyonlar›n sald›rgan biyolojik davran›ﬂlar› nedeniyle tarama
aral›klar›n›n k›sa tutulmas› gerekmekte ve taramaya erken baﬂlamak gerekti¤i için yaﬂam boyu doz birikimine
karﬂ›n özellikle BRCA1 mutasyonlu olgularda iyonize
radyasyonun son derece özenli kullan›m› ö¤ütlenmektedir. Tüm bu ö¤eler, ailesel meme kanseri mamografik taramas›nda baﬂar› oran›n› etkileyecektir. Ailesel meme
kanserli olgularda mamografik tarama sonuçlar›nda duyarl›l›¤›n›n düﬂük oluﬂu ve interval kanser oran› (%43-60)
uyar›c› olmuﬂtur. MRG’nin rolünü de¤erlendiren tek ya
da çok merkezli birkaç prospektif çal›ﬂma ayn› anda yürütülmüﬂtür. Tüm bu çal›ﬂmalar›n sonuçlar›, MRG ile taramada kullan›ld›¤›nda kanserde erken tan›n›n kolaylaﬂt›¤›
sonucu ile uyumludur.Bu çal›ﬂmalarda kanserler, duyarl›l›k oranlar› %79-98 aras›nda de¤iﬂmek üzere prognostik
olarak arzulanan bir evrede tan›nm›ﬂt›r.206 Sonuç olarak,
MRG günümüzde ailesel meme kanseri kuﬂkusu olan kad›nlarda tarama program›n›n bütünleyici bir parças› olarak kabul edilmektedir. Taramada MRG için baz› çal›ﬂmalarda yüksek oranda yanl›ﬂ pozitif tan› bildirilmiﬂtir.
Warner ve arkadaﬂlar›nca yap›lan çal›ﬂmada ilk y›lda yanl›ﬂ pozitifli¤in yüksek olmas›n› deneyimsizlikle aç›klam›ﬂt›r.207 Bir çal›ﬂmada MRG’de yanl›ﬂ negatif olan ama yaln›zca mamografik anormalliklere dayanarak tan›nan meme kanserleri oldu¤u iddia edilmiﬂ olsa da bu di¤er çal›ﬂmalarla teyit edilmemiﬂtir. Günümüzde yüksek riskli kad›nlar için taramada mamografi ilk seçenektir.208 Burada
tek istisna, mamografide duyarl›l›¤›n düﬂük oldu¤u
BRCA1 mutasyonu belirlenmiﬂ olgulard›r. Yinede yüksek
riskli olgularda mamografi ve MRG’nin birlikte kullan›m›n›n daha do¤ru de¤erlendirme olana¤› verdi¤i gösterilmiﬂtir.209
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Duktal Karsinoma ‹n Situ
Dr. Abdullah ‹¤ci, Dr. Sibel Özkan Gürdal

Bazal membrana invazyonu olmayan memenin duktal-lobüler sistemi ile s›n›rl› malign epitel hücrelerin proliferasyonu olarak tan›mlanmaktad›r. Lobüler karsinoma
in situ, 1919’da Ewing taraf›ndan asiner hücrelerin atipik
proliferasyonu olarak tarif edilmiﬂtir.1 1941’de ise Foote
ve Stewart Lobüler karsinoma in situ ve in sitü duktal
kanseri tarif ettiler.2 ‹n situ lobüler ve duktal kanserlerin
klinik seyirleri ve tedavi yaklaﬂ›mlar› farkl›d›r. Lobüler
karsinoma in sitular, meme kanseri oluﬂumunda risk faktörü olarak görülürken, duktal karsinoma in situ cerrahi
tedavi gerektiren bir kanser olarak de¤erlendirilmektedir.
‹n sitü lobüler ve duktal kanserlerin klinik ve patolojik
özellikleri Tablo 23-1’de gösterilmektedir.3
1. Duktal karsinoma in situ (DKIS)
2. Lobüler karsinoma in situ (LKIS)

DUKTAL KARS‹NOMA IN S‹TU (DKIS)
Duktal karsinoma in sitular, malign de¤iﬂim gösteren
memenin duktal epitel hücrelerinin bazal membran› aﬂamad›¤› ve dolay›s›yla stromaya, kan ve lenf dolaﬂ›m›na geçemedi¤i kanserlerdir. Bu nedenle bu kanserlerin invazyon yetene¤inin olmamas› ve metastaz yapmamas›, invaziv kanserlerden ay›ran özelli¤idir. ‹ntraduktal karsinom
veya noninvaziv karsinom olarakta an›lmaktad›r. DKIS
birçok morfolojik ve biyolojik görüntüsü olan bir grup
heterojen lezyonu içermektedir. DKIS histolojik özelliklerine bakt›¤›m›zda metastaz potansiyeli bulunmamakla
birlikte yaklaﬂ›k %1-2’sinde hem gizli invazyondan dolay›, hem de beklenmeyen rezidüel hastal›¤›n invaziv meme
kanserine de¤iﬂiminden dolay› sonradan metastaz geliﬂ-

Tablo 23-1: ‹n Situ Kanserlerin Klinik ve Patolojik Özellikleri
LKIS

DKIS

Yaﬂ

44-47

54-58

S›kl›k
Meme biyopsilerinde %
Meme kanserlerinde %
Klinik bulgu
Mamografi
Premenapoz %
Mültisentrisite %
Bilateralite %
Aksiller metastaz
Senkron kanser
Metakron kanser %
Yer
Geçen süre

1
5-6
Yok
Yok
70-90
60-90
50-90
<1
5
18
Bilateral
15-20 y›l

5-6
25-35
Kitle, memebaﬂ› ak›nt›s›, Paget
Mikrokalsifikasyon
30-50
25-40
10-20
1-2
2-46
36
Ayn› taraf
5-10 y›l

Hücre Özellikleri
Östrojen reseptör
Nükleer derece
Nekroz
DNA

Yüksek (+)
Düﬂük
Yok
Diploid

+ veya –
Yüksek
Var
Anöploid
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Tablo 23-2: DKIS’de Lokal Eksizyon Sonras› Lokal Nükste Grad’in Etkisi

Çal›ﬂma
Lagios ve ark. 13/27
Bellamy ve ark. 13/26
Schwartz ve ark. 13/38

Yüksek Grad Komedo

Düﬂük veya Orta Grad-Nonkomedo

Takip (Ay)

Oran

%

Oran

%

100
60
47

11/36
10/25
10/21

30.5
40
47.6

1/42
0/6
1/51

2
0
2

mektedir. Duktal karsinoma in sitular, son yirmi y›ld›r
klinik tablolar›, patolojik anatomik yap›lar›, do¤al gidiﬂi
ve tedavi yöntemleri aç›s›ndan farkl› düﬂünce ve yaklaﬂ›mlar›n oldu¤u bir hastal›k olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.

Epidemiyoloji
Duktal karsinoma in sitular, otopsilerde yaklaﬂ›k %9
oran›nda görülmektedir.4 1980’lere kadar tüm meme
kanserlerinin %1’i duktal karsinoma in situ idi. Öncelikle
semptomlar memede palpabl kitle, areolada egzematiform lezyonlar, meme baﬂ›ndan kanl› ak›nt› idi.5
Tarama mamografilerinin artmas› ile 1985’te %7,
1995 y›llar›nda %14 oranlar›nda saptan›rken son y›llarda
%20-40 oranlar›nda görülmektedir. 2008 y›l›nda ABD’de
tüm meme kanserlerinin %28’i duktal karsinoma in situlard›r ve bunlar›n %90’dan fazlas› nonpalpabl ve mamografi ile saptanmaktad›r.6,7 Günümüzde kaliteli mamografilerlerde malign mikrokalsifikasyonlar, asimetrik yap› ve
distorsiyon alanlar›n›n saptanmas› ile erken tan›ma imkan› olmaktad›r.
Duktal karsinoma in sitular, son 20 y›la kadar modifiye radikal mastektomi ile tedavi edilmekteydi. ‹nvaziv
meme kanserlerinde meme koruyucu cerrahi ile mastektomi aras›nda sa¤kal›m aç›s›ndan fark gösterilmemesi
duktal karsinoma in sitularda da meme koruyucu cerrahiler gündeme gelmeye baﬂlad›. Son y›llarda uygun olgularda ve cerrahi s›n›r negatifli¤i sa¤lanarak ve lokal nüksü
azaltmak için radyoterapi ilavesi ile meme koruyucu cerrahi yap›lmaktad›r. Mastektomi planlanan hastalara rekonstrüksiyon önerilmektedir. Son y›llarda deri koruyucu
mastektomi ve ayn› seansta rekonstrüksiyon öncelikle
planlanmaktad›r.

Histopatolojik S›n›flama
TNM s›n›flamas›na göre Tis ve Evre O olarak de¤erlendirilmektedir. DKIS için birçok s›n›fland›rma önerilmektedir. S›n›fland›rmada ana hedef, nüks ve invaziv
kansere dönüﬂüm riskini tahmin etmektir. Ancak DKIS,
hücre proliferasyonu hem sitolojik, hem de yap›sal aç›dan
farkl›l›klar gösteren bir spektrum oluﬂturmaktad›rlar. Bu
spektrumun bir ucunda minimal atipi, di¤er ucunda ise
oldukca anaplastik hücreler içeren lezyonlar bulunmaktad›r. Ayr›ca yayg›nl›¤› birkaç terminal duktal lobüler ünite
ile s›n›rl› kalabilece¤i gibi çok say›da lobüler ünite veya

segmenti tutan yayg›n forma kadar büyük bir de¤iﬂkenlik
gösterebilir.8
Duktal karsinoma in situ için s›n›fland›rma, histolojik
yap›, nükleer grad, hücre polarizasyonu ve hücre nekrozuna göre yap›lmas› önerilmektedir. Histopatolojik olarak in situ duktal kanserler, komedo kanser ve nonkomedo kanser (mikropapiller, papiller, kribriform ve solid
tip) olarak incelenir. Komedo kanserler lokal nüks aç›s›ndan daha yüksek risk taﬂ›maktad›r. Komedo kanserler
yüksek grad, cerbB2 pozitifli¤i, aneuploid ve kar›ﬂ›k histolojik özelliklere sahip iken, nonkomedo kanserler bu özellikleri taﬂ›mamaktad›r.
Lagios ve arkadaﬂlar› nükleer grad’›n (low, intermediate, yüksek) lokal nüks için önemini gösterdiler.9 ‹n situ duktal karsinomda lokal eksizyon sonras› nüks oluﬂumunda grad’›n etkisi Tablo 23-2 gösterilmektedir. Nükleer grad bu nedenle tüm s›n›flamalarda primer kriterdir.
Nükleer grad 1 ve 2’de (düﬂük ve intermediate grad)
cerbB2 ve p53 negatifli¤i, ER, PR ve bcl 2 pozitifli¤i, Nükleer grad 3’de (Yüksek grad) cerbB2, p53 pozitifli¤i, ER,
PR ve bcl 2 negatifli¤i söz konusudur.10,11
Nükleer grad ve nekroz varl›¤›, duktal karsinoma in
sitularin prognoz ve lokal nüksünü etkileyen önemli iki
parametredir. Van Nuys s›n›flamas›na göre, DKIS’li hastalar› komedo nekroz varl›¤› ve yoklu¤u ile yüksek grad
veya yüksek grad olmamas› ﬂeklinde gruba ay›rm›ﬂlard›r
(ﬁekil 23-1).11,12 Bu s›n›flamaya göre yüksek gradl› hastalarda, meme koruyucu cerrahi sonras› nüks riski yüksektir. Komedo nekrozun varl›¤› daha kötü prognoz varl›¤›n›
göstermektedir.9,13-15
Duktal karsinoma in situnun özelliklerinin derecelendirilmesi ile prognoz, nüks ve seyrini önceden göstermeyi
hedefleyen s›n›flamalar Tablo 23-3’de gösterilmektedir.
Bir patolo¤un, duktal karsinoma in situ için raporda belirtmesi gereken özellikler; histolojik tip, nükleer grad,
nekroz, tümör çap›, ER, PR’nin durumu, mikroinvazyon
varl›¤›, çap›, cerrahi s›n›rlara uzakl›¤›, lezyon d›ﬂ›ndaki
mikrokalsifikasyonlar, piyes grafisi ile mamografik bulgular›n karﬂ›laﬂt›r›lmas› belirtilmelidir.

Mikroinvazyon
Meme kanserinde mikroinvazyon ilk kez 1982 Lagios
taraf›ndan tarif edilmiﬂtir. En çok DKIS için kullan›lm›ﬂt›r.16 Hangi DKIS’in, ne zaman invaziv kansere dönüﬂece-
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odakl› olanlar ve bunlar›n seyirleri DKIS’ler gibidir. Tip II
ise mikroinvaziv oda¤›n çok oldu¤u olgularda prognozun
kötü oldu¤u ve bunlar›n daha agresiv tedavi edilmesi gerekti¤ini ileri sürmüﬂlerdir.25
Duktal karsinoma in situnun çap› artt›kca mikroinvazyon olma ihtimali artmaktad›r. Silverstein ve arkadaﬂlar›n›n 208 hastada yapt›klar› çal›ﬂmaya göre, mikroinvazyon olma ihtimali 0.5cm alt›ndaki lezyonlarda %3, 0.61cm lezyonlarda %6, 1.1-2 cm’lik lezyonlarda %18, 5 cm
ve üzerindeki lezyonlarda %23’dir.26 Lagios ve arkadaﬂlar› DKIS’larda lezyon 5 cm’den büyük, palpabl ve meme
baﬂ› ak›nt›s› mevcut ise bunlarda mikroinvazyon olas›l›¤›n›n fazla oldu¤unu gösterdiler.16,27

Klinik Yans›ma

ﬁekil 23-1: DKIS’in VAN NUYS s›n›flamas› (Grad ve nekroza göre).

¤i her zaman araﬂt›rma konusu olmuﬂtur. ‹nvaziv kanserdeki genetik ve epigenetik de¤iﬂiklikler duktal karsinoma
in situda da görülmektedir.17,18 Page ve arkadaﬂlar› ile Rosen ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmalar›nda tedavi edilmemiﬂ
duktal karsinoma in sitularin yaklaﬂ›k %25-35’inde DKIS
‘in orijinal yerinde 10 y›l içinde invaziv duktal kanser geliﬂti¤ini, önemli bir k›sm›nda da kanser geliﬂmedi¤ini bildirdiler.19-23
‹n situ duktal kanser tan›s›yla mastektomi yap›lan
hastalar›n piyeslerinin incelenmesinde %2-21 oranlar›nda
mikroinvaziv kanser görülmektedir.24 Mikroinvaziv olmas› için en büyük boyutu 1 mm veya daha küçük olmas› gerekmektedir. Bircok mikroinvaziv odaktan en büyü¤ü dikkate al›n›r.6 Mikroinvaziv kanser TNM s›n›flamas›nda T1mic (en büyük çap› 1mm veya daha azd›r) olarak
de¤erlendirilir.
Mascarel ve arkadaﬂlar, mikroinvaziv odakl› duktal
karsinoma in sitular› de¤erlendirdiklerinde, Tip I’ de tek

Duktal karsinoma in sitular, mamografinin yayg›n
olarak kullan›lmad›¤› y›llarda memede palpabl kitle, kanl› veya seröz ak›nt›, meme baﬂ› ve areolada egzematiform
lezyonlar ile kendini gösterirdi. Gump ve ark. DKIS’ leri
büyük ve mikroskopik hastal›k olarak ikiye ay›rd›lar.28
Benzer ﬂekilde Schwartz ve arkadaﬂlar› klinik ve subklinik
hastal›k olarak iki gruba ay›rm›ﬂlard›r.29 Palpabl lezyonlarda mikroinvaziv kanser oran› daha fazlad›r.29 Bazen
memenin selim bir lezyonunun patolojik incelemesi s›ras›nda boyutlar› henüz küçük iken tan› konabiliyordu. Günümüzde, %90’dan fazlas›na tarama mamografisi ile tan›
konmaktad›r. En önemli mamografik bulgu mikrokalsifikasyon olup olgular›n yaklaﬂ›k %90-95’inde görülmektedir. DKIS’larin %5-10’unda meme de palpabl kitle veya
kitle ile birlikte veya sadece meme baﬂ› ak›nt›s› olarak karﬂ›m›za ç›kabilir. Meme baﬂ› ve areolada egzematiform lezyon ﬂeklinde seyreden Paget Hastal›¤› da bir Duktal karsinoma in situdur. Mamografide kalsifikasyon bulgular› ile
tan› konmuﬂ meme kanserlerinin %65’i saf DKIS,
%32’sinde invaziv kanser oda¤› vard›r, %4’ü ise ‹nvaziv
meme kanseridir.6 Stomper ve arkadaﬂlar› yapt›klar› çal›ﬂmada, 11 mm’nin üzerindeki mikrokalsifikasyonlarda,
kalsifikasyon boyutu ve invazyon olma ihtimalinin do¤ru
orant› oldu¤unu belirtmiﬂlerdir.

TANI
Görüntüleme ile Tan› Yöntemleri
Tan›da klinik muayenenin de¤eri s›n›rl›d›r. Meme de
kitle, meme baﬂ›nda egzematiform lezyon veya meme ba-

Tablo 23-3: S›n›fland›rma
LAG‹OS

VAN NUYS

EUROPEAN

NOTTINGHAM

Düﬂükgrad
‹ntermediate Grad
Yüksekgrad

Nekrozsuz, yüksek olmayan grad
Nekrozlu yüksek olmayan grad
Yüksek grad

‹yi differansiye
Orta differansiye
Kötü differansiye

Nekrozsuz DCIS
Nekrozlu DCIS
Saf komedo
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Resim 23-1: Pleomorfik mikrokalsifikasyon.

ﬂ› ak›nt›s› olan hastalar›n incelenmesi sonucu DKIS tan›s›
konabilir. Ama ço¤unlukla tarama mamografilerinin yayg›nlaﬂmas› ile DKIS tan›s› artm›ﬂt›r. Meme de klinik yans›mas› olan durumlarda mamografi, ultrasonografi, galaktografi, magnetik rezonans görüntüleme (MRG), duktoskopi, duktal lavaj ve sitoloji gibi incelemeler tan› da
yard›mc› olmaktad›r.
Mamografide, DKIS’in eﬂlik etti¤i mikrokalsifikasyonlar fokal, yayg›n veya duktal yay›l›m gösteren, gruplar
oluﬂturan pleomorfik, ince lineer veya düzensiz yap›lar
ﬂeklinde görülmektedir (Resim 23-1, 23-2 ve 23-3). Yüksek grad’l› DKIS’lerde mikrokalsifikasyonlar ince, granüler, pleomorfik, düzensiz da¤›l›m gösterirler.30 DKIS’ lerde her zaman mikrokalsifikasyon görülmeyebilir, özellikle nonkomedo tiplerinde, Silverstein ve arkadaﬂlar› çal›ﬂmalar›nda, nonkomedo lezyonlar›n %32’sinde mikrokalsifikasyon olmad›¤› ve bunlar›n takiplerinin ve s›n›rlar›n›n tespitinin zor oldu¤unu belirtmektedirler.6
Mamografi de mikrokalsifikasyon, asimetrik distorsiyon, nonpalpabl opasite gibi anormallikler görüldü¤ünde

Resim 23-3: Malign tipte pleomorfik, kümüle mikrokalsifikasyonlar.

bunlar›n ayd›nlat›lmas› için magnifikasyon mamografisi,
ultrasonografi, MRG gibi ilave görüntüleme yöntemlerinden yararlan›lmaktad›r.

Giriﬂimsel Tan› Yöntemleri
Radyolojik yöntemlerle saptanan nonpalpabl bir lezyona (mikrokalsifikasyon veya kitle) tan› koymak için birçok yöntem mevcuttur,
a. ‹nce i¤ne aspirasyon biyopsisi
b. Mamografi veya ultrasonografi eﬂli¤inde: — Kal›n
i¤ne biyopsisi (Tru-cut biyopsi) — Vakum yard›ml› biyopsi
c. Aç›k biyopsi – Tel veya radyoaktif madde k›lavuzlu¤unda

‹nce ‹¤ne Aspirasyon Biyopsisi Yöntemi
Nonpalpabl lezyonlarda mamografi veya ultrasonografi eﬂli¤inde yapmak gerekir. DKIS tan›s›nda çok yard›mc› de¤ildir. Yeterli doku olmad›¤›ndan, sitolog kanser
hücrelerinin varl›¤›n› söyleyebilir. Ancak invaziv veya in
situ ay›r›m›n› yapmak zordur.

Mamografi veya Ultrasonografi Eﬂli¤inde Kal›n ‹¤ne
Biyopsisi

Resim 23-2: Mikrokalsifikasyonlarda lineer dallanma morfolojisi.

Mamografi veya ultrasonografi eﬂli¤inde kal›n i¤ne biyopsisi 1990’lardan beri yap›lmaktad›r. DKIS’lerin ço¤unda kitle olmad›¤› için daha çok mamografi eﬂli¤inde yap›l-
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rindeki yayg›nl›klar›na göre cerrahi tedavisini sa¤lamaktad›r.

Aç›k Biyopsi
Mamografi ve ultrason eﬂli¤inde mikrokalsifikasyon
veya nonpapabl kitle, tel, boya veya radyoaktif madde ile
iﬂaretlenerek tan› ya da tedavi amac› ile eksizyon yap›labilir. Baz› merkezlerde tel ile iﬂaretleme birkaç tel ile yap›lmaktad›r. Ç›kar›lan spesmen radyolojiye gönderilerek
spesmen grafisi çektirilir. Spesmen grafilerinin en az iki
yönde çekilmesi gerekmektedir. Kenarlar› klipslerle iﬂaretlenir. Spesmen grafisi ile preoperatif mamografinin
karﬂ›laﬂt›r›lmas› gerekmektedir. Ç›kar›lan spesmenin kenarlar› boyan›r. Patoloji raporunda duktal karsinoma in
situnun çap›, grad›, komedo nekrozu, cerrahi s›n›ra uzakl›¤› gibi özelliklerin belirtilmesi gerekmektedir.
Resim 23-4: Vakum Öncesi mikrokalsifikasyonlar.

TEDAV‹
maktad›r. Son y›llarda daha kal›n i¤nelerle (11 gauge) vakum yard›ml› yap›lmaktad›r. Vakum ile ç›kar›lan biyopsi
materyelleri yan yana konarak spesmen grafisi çekilerek
ç›kar›lmak istenen mikrokalsifikasyon alan›n ç›kar›l›p ç›kar›lmad›¤›n›n tesbitinin yap›lmas› gerekmektedir (Resim
23-4 ve 23-5). Bu yöntemler daha çok tan› amaçl› yöntemlerdir. ‹n situ duktal kanser tan›s› konan bir lezyonda
cerrahi s›n›r belirsiz olaca¤›ndan bu alan›n cerrahi eksizyonu gerekecektir. Ancak kal›n i¤ne veya vakum sonucu
selim olan lezyonlara, mikrokalsifikasyon alan›n›n ç›kar›ld›¤›ndan emin olunduktan sonra cerrahi eksizyon gerekmemektedir. Ameliyat indikasyonu konan ve eksize edilen mikrokalsifikasyonlar›n yaklaﬂ›k %70-80’inin selim
oldu¤u görülmektedir. Mikrokalsifikasyonlar, DKIS’ler
için erken bulgu olmas›na ra¤men tan›sal aç›dan birçok
gereksiz biyopsilere de yol açmaktad›r. Mamografi veya
US eﬂli¤inde yap›lan tan›sal amaçl› biyopsiler hem gereksiz ameliyatlar›n yap›lmas›n› engellemekte, hem de
DKIS’in patolojik özelliklerine ve görüntüleme yöntemle-

Resim 23-5: Spesmen mamografisi.

DKIS’in tedavisi tart›ﬂmal›d›r. ‹nsitu duktal kanserde
tek tedavi yaklaﬂ›m› yoktur. Cerrahi, endokrin tedavi ve
radyoterapi gibi seçenekler birlikte, biri veya ikisi bir arada uygulanmaktad›r. Cerrahi tedavi seçene¤i sunulurken
bile birçok tedavi yöntemi bulunmaktad›r. Tedaviyi planlarken hastal›k ile ilgili bilgileri iyi de¤erlendirmek gerekmektedir. Cerrahi tedavi karar›n› patolojik bulgular yönlendirmektedir. Birçok çal›ﬂma, DKIS’in seyrinde nüks ya
da invaziv kansere dönüﬂü etkileyen bir çok faktörlere sahip heterojen bir hastal›k oldu¤unu göstermektedir.31 Küçük nonkomedo DKIS ile büyük komedo DKIS aras›nda
fark vard›r.32-34 Düﬂük grad, küçük, nonkomedo DKIS baz› olgular radyoterapisiz düﬂük nüks oranlar› ile tedavi
edilebilir olmas› mümkün iken, komedo, yüksekgrad büyük lezyonlarda radyoterapisiz bir tedavi lokal nüks oran›n› art›rmaktad›r.35 1995’de nükleer grad ve komedonekroz varl›¤› veya yoklu¤una dayanan Van Nuys patolojik s›n›flamas› geliﬂtirildi.36 Nuklear grad ve komedonekroz lezyonun biyolojisini yans›t›r fakat tek baﬂ›na da ikisi
birlikte de tedavi karar›n›n belirlenmesinde yeterli de¤illerdir. Tümor çap›, cerrahi s›n›r geniﬂli¤i, cerrahi tedavi
yeterlili¤i ve rezidü tümör olas›l›¤› tedavi sürecinde
önemlidir.37,38 Orijinal Van Nuys tümör çap›, cerrahi s›n›r, patolojik s›n›fland›rma (nüklear grad ve komedonekroz) ile birleﬂtirilerek 1996 y›l›nda modifiye edilmiﬂtir.
Skorlama sistemi Tablo 23-4’te gösterilmiﬂtir. 2001 y›l›nda ise University of Southern California mültivariate analizleri sonucu yaﬂ ba¤›ms›z prognostik faktör olarak
VNPI’ine ilave edildi.39-41 USC/VNPI skorlamas›na göre
tavsiye edilen tedavi Tablo 23-5’te gösterilmektedir.6
1. Cerrahi
2. Endokrin tedavi
3. Radyoterapi
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Tablo 23-4: THE USC/VAN NUYS Prognostik indeks (USC/VNP‹)
Skor

1

2

3

Boyut (mm)
S›n›r (mm)
Patolojik
Özellikler
Nükleer Grad
Yaﬂ

<15
>10
Non-yüksekgrad
Nekrozsuz
1 ve 2
>61

16-40
1-9
Non-Yüksekgrad
Nekrozlu
1 ve 2
40-60 yaﬂ

>41
<1
Yüksekgrad
Nekroz (+ veya –)
3
<¬39

Tablo 23-5: USC/VNPI Göre Tedavi K›lavuzu
Skor

Tavsiye Edilen Tedavi

4-6
7-9
10-12

Sadece eksizyon
Eksizyon-Radyoterapi
Mastektomi

Cerrahi

duktal karsinoma in sitular›n %74’ü meme koruyucu cerrahi ile tedavi edilmektedir. Lokal eksizyon sonucu negatif cerrahi s›n›r sa¤lanan her hastaya meme koruyucu cerrahi uygulanabilir. Radyoterapi ilavesi ile lokal kontrol en
iyi bir ﬂekilde sa¤lanmaktad›r.43-46 Klinik çal›ﬂmalar, negatif cerrahi s›n›r ile lokal eksizyon ve radyoterapinin çok
düﬂük lokal nüks oranlar›n› göstermektedir. 46,47 Baz› seçilmiﬂ olgulara radyoterapi tavsiye edilmeyebilir.

Mastektomi

Aksiller Lenf Disseksiyonu

Son on y›llara kadar DKIS’de lokal nüksü önlemek
için dünyada en fazla uygulanan cerrahi tedavi mastektomi idi. Birçok çal›ﬂmada lokal nüks oranlar› %1, mortaliteleri %0’d›r.42 Özellikle tarama mamografilerinde saptanan noninvaziv bir kanserde mastektomi gibi agresif bir
cerrahinin yap›lmas› kolay kabul edilebilir bir tedavi de¤ildir. Ancak y›llarca mastektomi yap›lm›ﬂt›r. 1970’lerden
itibaren meme kanserinin fizyopatolojisi ile ilgili görüﬂlerin de¤iﬂmesi yani meme kanserinin lokal bir hastal›k olmad›¤› sistemik bir hastal›k oldu¤u kabul gördükten sonra lokal tedaviler gündeme geldi. Bir çok çal›ﬂmada araﬂt›rmac›lar meme kanserinin tedavisinde meme koruyucu
cerrahi ve radyoterapi ile modifiye radikal mastektomiyi
karﬂ›laﬂt›rd›lar. Bunlarda sa¤kal›m ve lokal nüks aç›s›ndan
bir fark olmad›¤› gösterilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmalar duktal karsinoma in sitularda da meme koruyucu cerrahisini gündeme getirmiﬂtir. Ancak, duktal karsinoma in sitularda,
mültisentrik, reeksizyona ra¤men cerrahi s›n›r negatifli¤i
sa¤lanamayan, kabul edilebilir kozmetik sonuç sa¤lanamayan küçük memelerde büyük in situ lezyon varl›¤›, toraksa radyoterapi hikayesi olanlar ve hastan›n iste¤i göz
önüne al›narak mastektomi yap›labilir. Duktal karsinoma
in sitularda BRCA1 ve BRCA2 pozitifli¤i gibi durumlarda
da mastektomi yap›lmas› erken nüksü önleme bak›m›ndan gerekli görülmektedir.6 Son y›llarda mastektomi ile
birlikte rekonstrüksiyon yap›lmas› artarak önerilmeye
baﬂland›. Genellikle mastektomi aday› olan hastalara deri
koruyucu mastektomi ve hemen otolog greft veya silikon
implant ile rekonstrüksiyon yap›lmaktad›r.

1986’lara kadar duktal karsinoma in sitularda aksiller
lenf nod disseksiyonu yap›lmakta idi. NSABP, 1987’de
duktal karsinoma in sitularda aksiller disseksiyonun iste¤e
ba¤l› olarak yap›labilece¤ini belirtmiﬂti. Çal›ﬂmalar, duktal
karsinoma in sitularda aksiller disseksiyonun gerekli olmad›¤›n› göstermektedir. Aksiller nod disseksiyonu yap›lanlarda lenf nod pozitifli¤i %0.3 ile 2 aras›ndad›r.48-50
Frykberg ve arkadaﬂlar› çal›ﬂmalar›nda 754 duktal karsinoma in situlu hastada yapt›klar› çal›ﬂmada aksiller lenf nod
metastaz›n›n yaklaﬂ›k %1.7 oldu¤unu belirtmiﬂlerdir.51

Meme Koruyucu Cerrahi
‹nvaziv kanserlerde oldu¤u gibi in situ kanserlerde de
meme koruyucu cerrahi yap›lmaya baﬂland›, Son y›llarda

Sentinel Lenf Nodül Biyopsisi
Duktal karsinoma in sitularda aksiller lenf nod pozitifli¤inin çok düﬂük olmas› aksiller disseksiyon yap›lmas›n›n
gereksiz oldu¤unu göstermektedir. Tedavinin planlanmas›nda aksillan›n durumunun bilinmesi önemlidir. Duktal
karsinoma in sitularda aksillada metastaz olma ihtimali, in
situ alanda invaziv kanser geliﬂme riski ile orant›l›d›r. ‹n situ kanserlerde özellikle çap› 3-4 cm’den büyük, palpabl,
yüksekgrad nekrozlu olanlar ve mastektomi planlananlara
sentinel lenf nod biyopsisi yap›lmas› önerilmektedir.

Endokrin Tedavi
Hormon reseptör pozitif DKIS ve invaziv meme kanserli hastalar için tamoksifen ile yap›lan hormonal terapi
tedavinin bir parças› olmaktad›r. NSABP çal›ﬂmas›,
DKIS’de tamoksifenin rolünün belirlenmesinde temel
oluﬂturmuﬂtur. Bu çal›ﬂmada, 1991-1995 y›llar› aras›nda
1804 DKIS’li hasta eksizyon ve 50 Gy radyasyon ile tedavi
edilmiﬂtir ve sonra hem cerrahiden sonra 56.günden daha
uzun olmamak kayd› ile baﬂlanarak 5 y›l boyunca günde 2
defa 10 mg tamoksifen ile hem de placebo ile randomize
edilmiﬂtir. Tamoksifen ve radyoterapi eﬂ zamanl› uygu-
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lanm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada, cerrahi s›n›rlar›n pozitif olmas›na izin verilmiﬂtir. 5. y›lda tamoksifen alan kad›nlarda,
plasebo alan gruba göre daha az meme kanseri (ipsilateral,
kontralateral invaziv ve non invaziv hastal›k) geliﬂmiﬂtir.
Tamoksifen kullanan grupta, %43 daha az invaziv ve %31
daha az noninvaziv meme kanseri geliﬂmiﬂtir.52 Tamoksifen kullanan hastalarda, 5 y›ll›k sürede ipsilateral ve kontralateral meme kanseri s›ras› ile %3.3 ve %1.4 daha az
karﬂ›laﬂ›lm›ﬂt›r. DKIS’de tamoksifenin faydalar› ispatlanmas›na ra¤men, kullan›m›n›n benimsenmesi hasta, onkolog ve tümor faktörlerinden dolay› tutars›zl›k göstermektedir. 1999-2002 MD Anderson Kanser Merkezi’nde tedavi edilen 277 DKIS’li hastay› kapsayan bir çal›ﬂmada; 166
hastaya (%60) tamoksifen önerilmiﬂtir ve bu hastalar›n
90’› (%54) tamoksifen almay› tercih etmiﬂlerdir. Yirmi
hasta yan etki ve komplikasyonlardan dolay› tamoksifen
kullanmay› yar›da kesmiﬂtir. Tamoksifen kullan›m› teklif
edilmeyen 111 hastan›n 39’unda bilateral mastektomi,
medikal nedenler ve di¤er nedenlerden dolay› daha önce
tamoksifen kullanmad›klar› gibi aç›klamalar bildirilmiﬂtir. Mastektomiden çok meme koruyucu cerrahi yap›lan
hastalar ve daha küçük çapl› DKIS’e sahip hastalara s›kl›kla tamoksifen kullan›m› teklif edilmiﬂtir. Bu iki faktör birbiri ile iliﬂkilidir. Tamoksifen kullan›m› teklif edilen bir
çok hasta postmenopozal idi (%76), tamoksifen önerilmeyen grupta ise bu oran %66 idi.53
Tamoksifenin ihmal edilmesi ayr›ca toksitisesi ile iliﬂkili olabilmektedir. ‹nvaziv kanser riskinde tam bir azalma %2’dir ve bu tromboemboli, endometrium Ca risklerindeki önemli art›ﬂ göz önüne al›nd›¤›nda de¤erli olmamaktad›r. Tamoksifen kullan›m› merkezler aras›nda
önemli ölçüde de¤iﬂmektedir ve klinisyenlerin tamoksifenin meme kanseri riskini nas›l azaltt›¤› görüﬂüne göre de¤iﬂkenlik göstermektedir. ER durumu B-24 çal›ﬂmas›nda
yer almada bir ön koﬂul de¤ildi. Bununla birlikte, NSABP
B-24’den elde edilen retrospektif bir analiz terapötik yan›tta ER durumunun rolünü de¤erlendirmiﬂtir. 676 hastan›n ER durumu bilinmekteydi. Ortalama 8.7 y›ll›k bir
takipde, ER (-) olan kad›nlar›n %23’ü tamoksifenle tedavi edilmiﬂtir bunlar›n %23’ünde sonradan meme kanseri
geliﬂmiﬂtir, plasebo grubunda ise %26’l›k bir oran elde
edilmiﬂtir.54 ER(+) DKIS’li hastalar aras›nda, tamoksifen
kullanan kad›nlar›n sadece %10’unda meme kanseri geliﬂmiﬂtir, plasebo grubunda ise bu oran %23’de kalm›ﬂt›r,
dolay›s› ile %50’lik bir azalma söz konusudur. Bu yüzden,
plasebo ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda tamoksifen tedavisi ER(+)
DKIS’li hastalarda sonradan meme kanseri oluﬂumunu
%50 azaltmaktad›r; fakat ER(-) hastalarda daha az fayda
sa¤lamaktad›r.55

Radyoterapi
Duktal karsinoma in situ’larda meme koruyucu cerrahi den sonra radyoterapi yap›lmas› lokal nüks oran›n›
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azaltmaktad›r. Radyoterapi yap›lmadan sadece lokal eksizyon yap›lan ve cerrahi s›n›r temizli¤i 10 mm ve üzerinde olan duktal karsinoma in situlu hastalar›n izlenmesinde lokal nüks oranlar› Silverstein ve arkadaﬂlar› %8, Lagios ve arkadaﬂlar› %5, Nottingham gurubu ise %6 olarak
bildirmiﬂlerdir.56-58 DKIS’te meme koruyucu cerrahi sonras› lokal nüksün azalmas› için planlanan, NSABP-B17,
EORTC-10853 ve UK-DCIS çal›ﬂmalar›, radyoterapinin
gereklili¤ini gösteren prospektif, randomize üç çal›ﬂmad›r.60 NSABP-B17 çal›ﬂmas›nda, 818 DKIS’li hasta hem
meme radyoterapi alm›ﬂt›r hem de lokal eksizyon yap›lm›ﬂt›r. Kad›nlar›n %8’i mamografi ile teﬂhis edilmiﬂtir ve
tümorlerin %70’i 1 cm den küçüktür. 8 y›l sonra lokal
nüks oran› radyoterapisiz %26’dan, RT ile %12’ye düﬂmüﬂtür. ‹nvaziv kanser nüksü oran›n›n %13.4’den %3.9’a
azalmas› çok önemlidir. Non-invaziv nüks oran›
%13.4’den %8.2’ye azalm›ﬂt›r. Takip süresince her iki
grubun yaklaﬂ›k %12’sinde kontralateral meme karsinomu geliﬂmiﬂtir. Her iki grupda tümörle iliﬂkili mortalite
oran› %11’den azd›r. Benzer sonuçlar EORTC 10853 çal›ﬂmas›nda da görülmüﬂtür. Bu çal›ﬂma 5 cm’den büyük
olmayan, total eksizyonun sa¤land›¤› DKIS’li 1010 hasta
içermektedir. 4 y›ll›k ortalama takibin sonunda, 50Gy
radyasyon dozu alan 507 kad›n›n lokal nüks oran›
%9’dur, Oysa kontrol grubunda %16’d›r. Bu nükslerin
yar›s› invaziv karsinomdur.61,62 EORTC 10853 çal›ﬂmas›ndan elde edilen son 10 y›ll›k takipler DKIS hastalar›nda
radyaterapinin önemini göstermektedir. Emdin ve arkadaﬂlar›n›n bir çal›ﬂmas› da DKIS’li hastalarda postoperatif
radyoterapinin öneminin alt›n› çizmektedir. 1046 hastan›n 5 y›ll›k takip sonras›, tedavi grubunda 44, kontrol grubunda ise 117 nüks görülmüﬂtür. Bununla birlikte, tan›mlanmam›ﬂ, çeliﬂkili mikroskobik kenar tutulumu olan
hasta oran› %22 olarak belirtmiﬂtir.45 Ayn› ‹sveç araﬂt›rma
grubundan Ringberg ve arkadaﬂlar› benzer ﬂekilde DKIS’li
olup MKC’si yap›lan vakalarda RT’nin öneminin alt›n›
çizmektedirler. Radyoterapi kaç›n›lmas› gereken potansiyel olarak düﬂük riskli grubun belirlenmesi hala pek çok
çal›ﬂma için sorun teﬂkil etmektedir.63 Randomize seçilen
1701 DKIS’li hastan›n 4 y›ll›k takibi sonras›nda, radyoterapi ile tedavi edilen grupda non-invaziv ve invaziv lokal
nükslerin önemli ölçüde azald›¤› gösterilmiﬂtir.64 Bu randomize çal›ﬂmalara ek olarak, baz› retrospektif çal›ﬂmalar
meme koruyucu cerrahi sonras› uygulanan radyoterapinin lokal nüksü önemli ölçüde azaltt›¤›n› göstermektedir.
Son zamanlarda Viani ve arkadaﬂlar› taraf›ndan yap›lan bir
meta analiz meme koruyucu cerrahi sonras› yap›lan radyoterapinin önemi ile ilgili 4 kontrollü randomize çal›ﬂmay› incelemiﬂtir. 3665 hastan›n bilgi havuzundan elde edilen
sonuçlar bize invaziv ve intraduktal ipsilateral meme kanserinde önemli bir azalma oldu¤unu göstermektedir. Ne
uzak metastaz ne de sa¤kal›m, ilave uygulanan radyoterapiden etkilenmemektedir. Yüksek grad DKIS lezyonu
olanlar ve cerrahi s›n›r› pozitif hastalar, radyoterapi eklen-
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mesinden fazlas› ile fayda göstermektedirler.65 Negatif cerrahi s›n›r ile meme koruyucu cerrahi sonras› yap›lan radyoterapi mastektomiye alternatif kabul edilebilmektedirler. Radyoterapi meme koruyucu cerrahinin bir parças›d›r.
Sadece küçük çapl› (2 cm’in alt›), 10 mm’den fazla cerrahi
s›n›r negatifli¤i durumlar›nda, düﬂük gradl› hastalarda
dikkatli disiplinler aras› tart›ﬂma sonras›nda adjuvan radyoterapiye gerek duyulmayabilmektedir. Bu tart›ﬂmal› durum her bir hastay› ayr› ayr› de¤erlendirmeyi gerektirmektedir. Her bir terapötik yaklaﬂ›m ve uygun kombinasyonlar› yan etkileri dahil, lokal nüks oran›na etkileri aç›s›ndan
tart›ﬂ›lmas› gerekmektedir ve ayr›nt›l› bir ﬂekilde aç›klanmal›d›r. Mastektomi sonras› radyoterapi sadece re-eksizyonun yap›lamad›¤› ve cerrahi s›n›r negatifli¤inin sa¤lanamad›¤› istisnai durumlarda gereklidir.65-66
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Lobüler Karsinoma ‹n Situ
(Lobüler Neoplazi)
Dr. Abut Kebudi

Lobüler karsinoma in situ (LK‹S) ilk olarak 1919 y›l›nda James Ewing taraf›ndan “asiner hücrelerin atipik ço¤almas›” ﬂeklinde aç›klanm›ﬂt›r.1 Daha sonra Foote ve
Stewart, LK‹S ve duktal karsinoma in situ’yu (DK‹S)
1940’l› y›llarda tan›mlam›ﬂlard›r.2,3 Lobüler neoplazi terimi (LN) de, 1978’de Haagensen ve ekibi taraf›ndan atipik
lobüler hiperplazi (ALH) ve LK‹S’i kapsayacak ﬂekilde
kullan›lm›ﬂt›r.4
LN, ﬂu anda meme neoplazileri s›n›flamas› içinde iyi
tan›mlanm›ﬂ bir histopatolojik gruptur ve y›llar içinde
meme kanseri riskini artt›rd›¤› gösterilmiﬂtir. Ancak, birçok çal›ﬂmada LK‹S için bu riskin DK‹S kadar olmad›¤› ve
sadece çok az LK‹S’in invazif kansere dönüﬂtü¤ü ortaya
konulmuﬂtur. Sonuç olarak ALH ve LK‹S, meme kanseri
geliﬂmesi aç›s›ndan risk faktörüdürler, prekürsör de¤ildirler.5-9

SIKLIK VE DO⁄AL SEYR‹
LK‹S (veya ALH) tan›s›, genellikle baﬂka bir nedenle
biyopsi yap›lan hastada tesadüfen konur. DK‹S’in aksine
kitle oluﬂturmaz, meme baﬂ› ak›nt›s›na yol açmaz ve nadiren mammografik bulgular (kalsifikasyonlar) verir. Dolay›s›yla LK‹S’in kad›nlarda bulunma s›kl›¤› belli de¤ildir,
di¤er selim meme biyopsileri içindeki oran› da %0.8-3.8
olarak bildirilmektedir.4,5 Frykberg, 1989-1999 y›llar› aras›nda palpe edilmeyen, mamografik olarak saptanm›ﬂ meme anormalliklerinde yap›lan 10.499 biyopsiyi içeren 19
yay›n› incelemiﬂtir. Tüm olgular›n %1.1’i LK‹S olarak
saptanm›ﬂ ve bu olgular›n da %5.7’sinde malignite ortaya
konmuﬂtur.10
Tan› genellikle 40-50 yaﬂ aras› kad›nlarda (%10’dan az
hastada postmenopozal dönemde) konur, bu da DK‹S’e
göre 10 y›l daha geridir. Surveillance, Epidemiology, and
End Results (SEER) sonuçlar›na göre, LK‹S s›kl›¤› muhtemelen mamografinin sebep oldu¤u biyopsiler sonucu
1980-2001 y›llar› aras›nda ikiye katlanm›ﬂt›r.11 Örne¤in
LK‹S veya ALH Foster taraf›ndan 6081 kal›n i¤ne biyopsisinde %0.58, Esserman taraf›ndan yap›lan 4555 kal›n i¤ne

biyopsisinde %0.96 oran›nda tan›mlanm›ﬂt›r.12,13 “SEER
data” sonuçlar›na göre 1980-2001 y›llar› aras›ndaki art›ﬂ
50 yaﬂ›ndan daha yaﬂl› kad›nlarda 2.5-3.8 kat, 40-49 yaﬂ
aras› kad›nlarda ise 1.4 kat artm›ﬂ ve 30-39 yaﬂ aras› kad›nlarda ise sabit kalm›ﬂt›r.
LK‹S, olgular›n ço¤unda karakteristik olarak mültifokal ve bilateraldir.14 Lobüler neoplazilerde her iki memede de risk olmas›na ra¤men, esas risk ayn› taraf memededir.15-17 Hastalar›n %50’sinde ayn› memede mültipl odaklar ﬂeklinde ve yaklaﬂ›k %30’unda da karﬂ› memede LK‹S
vard›r.14,18,19 Bu durum, altta bir genetik bozukluk oldu¤unu düﬂündürmektedir. E-cadherin geninde germ-line
mutasyonlar bulunan olgular nadiren tan›mlanm›ﬂt›r, fakat bunlar çok az say›dad›r.20 LK‹S’de invazif kanser geliﬂme olas›l›¤› y›lda %1-2 ve hayat boyunca %30-40 gibidir.Bu risk, her iki meme için de ayn›d›r.4,15,16 Genel nüfusla k›yasland›¤›nda, hayat boyu invazif kanser geliﬂme
riski ALH’da 4-5 kat, LK‹S’te ise 8-12 kat daha fazlad›r.10,15,21 Biyopsi sonras› invazif tümör geliﬂmesi için geçmesi gereken zaman da 15-30 y›l aras›nda de¤iﬂebilmektedir. Ayr›ca, karﬂ› memede invazif kanser geliﬂme riski,
LK‹S’li hastalarda DK‹S’li hastalardan daha yüksektir.23-26
Haagensen, 40 yaﬂ›ndan önce LK‹S geliﬂen hastalarda invazif kanser geliﬂme olas›l›¤›n›, bu yaﬂtan sonra geliﬂenlere göre daha yüksek bulmuﬂtur.4
LK‹S sonras› geliﬂen invazif kanserlerin %70’i lobüler
tiptedir.5 Ayr›ca, invazif lobüler kanser (‹LK) olgular›nda
%91 oran›nda LK‹S saptanm›ﬂt›r.27 Wheeler ve arkadaﬂlar› LK‹S’li hastalarda ‹LK geliﬂme riskini 18 kat daha yüksek bulmalar›na karﬂ›n, LK‹S ile birlikte invazif duktal
kanserin (‹DK) birlikte olma riskini de normal nüfusa göre 3-4 kat daha yüksek bulunmuﬂtur.5 LK‹S tan›s›n› takiben ‹DK’n›n bulunmas›, en az›ndan baz› olgularda birlikte DK‹S’in de bulunmas›yla aç›klanmaktad›r.28,29
50-69 yaﬂlar› aras›nda LK‹S görülme oran›n›n 19802001 aras›nda artt›¤› ve bunun muhtemel nedenlerinin tarama sonras› artan biyopsiler, mamografilerde LK‹S ile birlikte kalsifikasyon görülmesi ve menopoz sonras› hormon
replasman tedavisine ba¤l› olabilece¤i ifade edilmiﬂtir.30
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Nurses’ Health Study’den elde edilen dataya göre, menopoz sonras› dönemdeki kad›nlarla k›yasland›¤›nda menopoz öncesi kad›nlarda görülen ALH meme kanseri bak›m›ndan nispeten daha yüksek bir riski ifade etmektedir.31 Page ve arkadaﬂlar›, ALH’n›n Atipik Duktal
Hiperplazi (ADH) ile DK‹S aras› bir riske sahip oldu¤unu, daha çok 31-55 yaﬂlar› aras›nda görüldü¤ünü, ileride
meme kanseri geliﬂtirme riskinin 3.1 kat oldu¤unu ve meme kanserinin %75 oran›nda ALH’n›n görüldü¤ü memede geliﬂti¤ini saptam›ﬂlard›r.32

PLEOMORF‹K LOBÜLER KARS‹NOMA
‹N S‹TU (PLK‹S)
Son 20 y›lda LK‹S’in pleomorfik bir türü tan›mlanm›ﬂt›r. Bu tümörler daha geniﬂ çapta, yüksek gradl›, komedonekrozlu, ciddi sitolojik atipili olmaya e¤ilimlidirler.
LK‹S’in mamografide kendini kalsifikasyonla gösteren tipi hemen daima pleomorfik yap›dad›r. Pleomorfik LK‹S,
yüksek gradl› invazif duktal kanserlere benzer genetik
özelliklere sahiptir.33,34

‹MMÜNOFENOT‹P
Tüm LK‹S tipleri ciddi oranda östrojen (ER) alfa ve
beta, ve progesteron (PR) reseptör ekspresyonuna sahiptir (%60-90 olgu pozitiftir). Ayr›ca olgular›n ço¤unda agressif fenotip özellikleri yoktur, HER2 ve p53 negatif olup
Ki-67 proliferatif indeksi düﬂüktür.35-37 Araﬂt›r›c›lar, gerek LK‹S’te ve gerekse de invazif lobüler kanserde hücreleraras› adezyonu sa¤layan ve genetik kodu kromozom
16q’da bulunan bir membran proteini olan E-cadherin
ekspresyonunun yo¤un olarak kayboldu¤unu bildirmiﬂlerdir. Hücre adezyon fonksiyonundaki bu kay›p, muhtemelen lobüler meme hastal›¤›n›n yayg›nl›¤› ile iliﬂkilidir
ve E-cadherin negatifli¤i, gerek in situ ve gerekse de invazif aﬂamada duktal ve lobüler tür hastal›klar› ay›rdetmede
oldukça etkilidir.34-37

B‹YOPS‹ ‹LE TANI
‹nce ‹¤ne Aspirasyon Biyopsisi (‹‹AB)
Bu tip lezyonlar›n tan›s›nda çok nadir iﬂe yarar. Bazen
ultrasonografide farkl› görünümdeki bir bölgeden yap›lan
‹‹AB’de atipi saptanmas› doku biyopsisini gerektirir, ancak günümüzde kitle ﬂeklinde olmayan lezyonlarda kal›n
i¤ne biyopsisi tabii ki ilk seçenek olmaktad›r.38

Kal›n ‹¤ne Biyopsisi (K‹B)
LK‹S tan›s› memede kitle, mamografide parenkimal
distorsiyon, kalsifikasyon gibi lezyonlar için yap›lan kal›n

i¤ne biyopsileri sonucunda tesadüfen konmaktad›r.39,40
Kal›n i¤ne biyopsisinde LK‹S tan›s› konunca, ek DK‹S veya invazif kanseri atlamamak bak›m›ndan ilave eksizyonel
biyopsi yapma gereksinimi tart›ﬂmal›d›r.39-42
Kal›n i¤ne biyopsisi sonras› eksizyon gereksinimi ﬂu
durumlarda önerilmektedir:39-44
1. LK‹S’le birlikte olan mikroskopik bulgular mamografi ile uyumlu de¤ilse,
2. Lezyon geniﬂ ise,
3. ﬁüpheli kitlesel lezyon veya kalsifikasyonlar var
ise,
4. PLK‹S olgular›nda eksizyonel biyopsi önerilmektedir.
Nispeten az s›kl›kta rastlanan di¤er bir tan› koyma
ﬂekli de, meme redüksiyonunda eksize edilen dokuda bu
histolojinin saptanmas›d›r. Bu lezyonlar, cerrahi biyopsi
ile saptanan lezyonlara nas›l yaklaﬂ›l›yorsa ayn› tedaviyi
gerektirir.38

KL‹N‹K YAKLAﬁIM
Yazarlar›n ço¤u, kal›n i¤ne biyopsisinde lobüler neoplazi saptand›¤›nda aﬂa¤›daki durumlarda eksizyon önermektedirler:45-48
•
•
•
•
•

Cerrahi eksizyon endikasyonu olan baﬂka bir lezyonun varl›¤›nda,
Klinik, radyolojik ve patolojik bulgular aras›nda
uyumsuzluk var ise,
Birlikte bir kitle lezyon veya yap›sal bir distorsiyon
alan› var ise,
Ay›r›c› tan›y› güçleﬂtirecek bir mikst yap› var ise,
Morfoloji pleomorfik lobüler neoplazi ﬂeklinde
ise.

Pleomorfik LK‹S ile ilgili s›n›rl› bilgi olmas›na ra¤men, bu lezyonlar›n daha yüksek bir riski oldu¤u ve klasik lobüler neoplaziye göre daha agresif bir klinik davran›ﬂ› oldu¤u ifade edilmektedir. Dolay›s›yla birçok otör, bu
lezyonlarda ilave eksizyon önermektedirler.30
Yüksek riskli ADH, ALH/LK‹S gibi lezyonlarda cerrahi yaklaﬂ›m› özetleyen bir baﬂka bak›ﬂ aç›s› da, aﬂa¤›da ﬁekil 1’de gösterilmiﬂ olup, kal›n i¤ne biyopsisi veya cerrahi
eksizyon sonras› elde edilen sonuca göre bir sonraki ad›m
için öneride bulunmaktad›r. Yüksek riskli bu lezyonlar›n
tedavisi, hastan›n karﬂ›m›za gelme biçimi bak›m›ndan üç
farkl› senaryo ﬂeklinde de düﬂünülebilir: (1) K‹B ile yüksek riskli lezyonun saptanm›ﬂ olmas›. (2) Fibroadenom
gibi selim bir lezyonla birlikte yüksek riskli bir lezyonun
tamamen ç›kar›lm›ﬂ olmas›. (3) Yüksek riskli bir lezyonun
cerrahi olarak eksize edilmesi sonras› eksizyon s›n›rlar›n›n
tutulu olmas›. Bu konuda izlenecek yollar ﬁekil 24-1’de
gösterilmektedir.38
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Kemoprevansiyon

ﬁekil 24-1: ALH, LK‹S ve ADH lezyonlar›nda cerrahi yaklaﬂ›m.

Geçerli Tedavi Stratejileri
1. Takip
2. Bilateral mastektomi yaparak riski azaltma
3. Kemoprevansiyon uygulanmas› ﬂeklindedir.

Takip
Klinik muayene ve mamografi ile yak›n takip, hastalar›n ço¤unda seçilen, kabul edilebilir ve güvenli bir yöntemdir. Çünkü, biliyoruz ki LK‹S’li kad›nlar›n ço¤u rölatif riske ra¤men kansere yakalanmayacakt›r. Carson ve arkadaﬂlar›, 51 LK‹S’li kad›n›n takibinde, sadece 4’ünde meme kanseri geliﬂti¤ini ve hepsinin mamografik tarama sonucu erken evrede saptand›¤›n› ifade etmiﬂlerdir.49 Port
ve arkadaﬂlar›, özellikle LK‹S veya atipik hiperplazi gibi
lezyon hikayesi olan yüksek riskli hastalarda, MR’›n tarama amaçl› kullan›m› ile ilgili çal›ﬂm›ﬂlard›r.50 Bunun, atipik hiperplazili hastalarda bir yarar sa¤lamad›¤›n›, LK‹S’li
hastalarda ise %4 gibi s›n›rl› bir yarar sa¤lad›¤›n› belirtmiﬂlerdir.

Bilateral Profilaktik Mastektomi
Hartmann ve arkadaﬂlar›, Mayo Klinik’te tedavi edilen
ve aile anamnezi sonucu riskli bulunan kiﬂilerde Bilateral
Profilaktik Mastektomi’nin (BPM), meme kanseri riski ve
mortalitesini %90 oran›nda azaltt›¤›n› göstermiﬂlerdir.51
Ancak, 10 y›l öncesinde yay›nlanan bir metaanalizde, takip edilen LK‹S’li hastalarda %16.4 oran›nda meme kanseri geliﬂti¤i ve hastal›¤a ba¤l› mortalitenin %2.8 olarak
bulundu¤u göz önüne al›n›rsa, BPM’nin de¤eri çok s›n›rl›d›r.52

1998’de yap›lan NSABP P-01 çal›ﬂmas›, tamoksifen ile
yap›lm›ﬂ olan ilk kemoprevansiyon çal›ﬂmas›d›r.53 Bu çal›ﬂmada, LK‹S dahil çeﬂitli risk gruplar›nda meme kanseri
geliﬂme oran› düﬂürülebilmiﬂtir. Burada, 35 yaﬂ üstündeki
13.388 yüksek riskli kad›na tamoksifen veya plasebo verilmiﬂtir. Çal›ﬂman›n sonucunda, tamoksifenin meme kanseri s›kl›¤›n› %49 oran›nda azaltt›¤› (LK‹S’li grupta %46)
gösterilmiﬂtir.
The NSABP Study of Tamoxifen and Raloxifen
(STAR) P-2 çal›ﬂmas›n›n sonucu, 2006’da yay›nlanm›ﬂt›r.54 Bu çal›ﬂma, 19.747 yüksek riskli ve menopozdaki kad›nda yap›lm›ﬂ ve her iki ilac›n meme kanseri yönünden
önleyici etkisi incelenmiﬂtir. Sonuç olarak, gerek tamoksifen ve gerekse de raloksifen eﬂit derecede risk azalt›c› bulunmuﬂtur.
Sonuç olarak, ilaçlar›n da riskleri göz önüne al›n›nca
LK‹S/ALH tan›s› alan hastalarda kemoprevansiyon konusu tart›ﬂmal›d›r. Ayr›ca, bu ilaçlar›n ER negatif hastalarda
risk azalt›c› bir etkileri olmad›¤›n› da eklemek gerekir.

Pleomorfik LK‹S’te (PLK‹S) Tedavi
PLK‹S, LK‹S’in nispeten seyrek rastlanan bir formudur. Klasik LK‹S’te oldu¤u gibi, genellikle ER pozitiftir,
ancak E-cadherin ve HER2/neu negatiftir. Proliferasyon
h›z› ve p53 protein pozitivitesi klasik LK‹S’ten daha fazlad›r. Bu da, agresif bir davran›ﬂ› yans›tmaktad›r. PLK‹S’te
santral bir nekroz ve buna ba¤l› olarak mamografide mikrokalsifikasyonlar görülebilir. PLK‹S tan›s› kondu¤unda
invazyon ›srarla aranmal›d›r. Tedavisinde bir konsensus
olmamas›na ra¤men, DK‹S gibi RT’li veya RT’siz negatif
s›n›rla eksizyon önerilmektedir.34,55

SINIRDA LK‹S OLMASININ ÖNEM‹
LK‹S’in memede diffüz ve bilateral proliferatif bir aktivite belirtisi oldu¤u göz önüne al›n›nca, invazif bir kanserle birlikte olan LK‹S’te, meme koruyucu tedavinin onkolojik güvenilirli¤i akla soru iﬂaretleri getirmektedir. Ancak yap›lan çeﬂitli çal›ﬂmalar, meme tümör nüksü ve genel
sa¤kal›m aç›s›ndan primer kanserin LK‹S’ten etkilenmedi¤ini veya s›n›rl› etkilendi¤ini göstermiﬂtir.56-61 Mevcut
bilgiler, invazif duktal kanser eksizyonunun s›n›r›nda
ALH veya LK‹S olmas›n›n temiz s›n›r elde etmek için
reeksizyonu gerektirmedi¤ini, ancak ana lezyon içinde
LH/LK‹S bulunduran invazif lobüler kanser ise, ilave cerrahinin gerekli oldu¤u yönündedir.32 Ayr›ca, mamografik
olarak saptanm›ﬂ ve içinde veya s›n›r›nda LK‹S bulunan
DK‹S’li hastalara tedavi ve takip önerileri s›ralan›rken, bu
konunun üzerinde durulmayabilir. DK‹S nedeniyle tedavi edilen hastalarda LK‹S veya ALH olmas›, ayn› memede
ikinci bir olay olacak ﬂekilde iliﬂkilendirilmemelidir.62
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ÖZET
LK‹S kad›nlarda çok seyrek görülen (selim meme biyopsilerinde %0.5-4.3 oran›nda) ve meme kanseri riskinin artt›¤›n› gösteren bir iﬂarettir. Daha sonra kanser geliﬂme riski y›lda yaklaﬂ›k %1 olup, bu risk her iki meme
için de ayn›d›r.
LK‹S’te tedavi stratejisi olarak s›kl›kla takip seçilir. Tamoksifen veya Raloksifen ile kemoprevansiyon invazif
kanser riskini yaklaﬂ›k %50 oran›nda düﬂürmektedir. Bilateral profilaktik mastektomi, riski yaklaﬂ›k %90 oran›nda düﬂürmektedir. Ancak, bu önerinin gerek aile hikayesi
ve gerekse de di¤er faktörler aç›s›ndan en yüksek riskli kiﬂiler için saklanmas› önerilmektedir.
‹nvazif kanserle birlikte LK‹S bulunmas›, konservatif
tedavi uygulanmas›nda bir kontrendikasyon teﬂkil etmez
ve s›n›rda LK‹S olmas› halinde eksizyonu geniﬂletmeye
gerek yoktur. Ancak, ana lezyon invazif lobüler kanser ise,
ilave cerrahi önerilmektedir.
Kal›n i¤ne biyopsisi ile LK‹S tan›s› kondu¤unda yukar›da anlat›lan özel durumlar olmad›kça ek cerrahi iﬂleme gerek yoktur.
LK‹S, invazif kanser geliﬂtirme riski düﬂük bir lezyondur. Son y›llarda bu konuda yap›lan çal›ﬂmalar (GLACIER: A Study to Investigate the Genetics of LobulAr Carcinoma in Situ in EuRope, NCI CT00536718 gibi), LK‹S geliﬂme olas›l›¤›n› gösterecek kal›tsal alt yap› ve invazif kansere dönüﬂebilecek LK‹S gen yap›s› üzerinedir. Bu çal›ﬂmalar sonuçlan›ncaya kadar LK‹S’de tedavide hastan›n
görüﬂü a¤›rl›k kazanmakta ve konu bilateral mastektomiye kadar uzanabilmektedir.
Genetik çal›ﬂmalar›n LK‹S’de invazif kansere dönüﬂebilecek hastalar› belirlemesi halinde tedavi daha gerçekçi
olabilecektir. Bugünün bilgisiyle, bilateral mastektomi bu
ameliyat› isteyen hastalar›n ço¤u aç›s›ndan gereksiz bir iﬂlemdir.
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Meme Kanserinde Biyoloji
ve Genetik
Dr. Nejat Dalay, Dr. Hülya Yaz›c›

MEME KANSER‹N‹N B‹YOLOJ‹S‹ VE GENET‹K
DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER
Hastal›klar› önlemek ve daha iyi tedavi edebilmek
için, moleküler biyolojinin ve hastal›¤›n geliﬂimine etki
eden mekanizmalar›n daha iyi anlaﬂ›lmas› büyük önem
taﬂ›r. Meme kanserinde hedefe yönelik tedavilerin en baﬂar›l› ilk iki örne¤i kanser biyolojisi çal›ﬂmalar› sayesinde
gerçekleﬂmiﬂtir. Menopoz öncesi, hormona duyarl› tümörlerde östrojen reseptörünün etkisinin önemi anlaﬂ›ld›ktan sonra östrojen reseptörüne (ER) yönelik tedaviler
ortaya ç›km›ﬂ, benzer ﬂekilde HER-2 amplifikasyonunun
gözlenmesi de bu moleküle karﬂ› geliﬂtirilen antikorlar ile
tedaviyi gündeme getirmiﬂtir. Bunun ard›ndan, son on y›l
içinde meme kanserinin moleküler mekanizmas› hakk›ndaki bilgilerimizde çok kapsaml› geliﬂmeler kaydedilmiﬂ
ve bu bilgi art›ﬂ›na ba¤l› olarak genetik de¤iﬂikliklerin saptanmas›na olanak veren yeni teknolojiler sayesinde erken
tan› ve tümörlerin s›n›fland›r›lmas› aç›s›ndan da önemli
klinik yenilikler gerçekleﬂmiﬂtir. Günümüzde,meme kanserinde tedavinin planlanmas›nda DNA mikrodizin teknolojisi ve baﬂka geniﬂ kapsaml› gen analiz yöntemleri gibi moleküler yaklaﬂ›mlardan yararlan›lmaktad›r.
Bugünkü de¤erlendirmelere göre, kanser somatik veya germ hücrelerinde ortaya ç›kan sporadik ve/veya kal›tsal mutasyonlardan kaynaklanmaktad›r. Bu mutasyonlar,
sonuç olarak hücrenin ço¤almas›n› kontrol eden sinyal
yollar›n› veya önemli hücresel iﬂlevleri denetleyen proteinleri do¤rudan etkileyerek, kontrolsüz hücre ço¤almas›na neden olmaktad›r.
Tümörlerdeki heterojenli¤in gerçekleﬂen genetik de¤iﬂikliklerden kaynakland›¤›, kanser hücrelerinde yeni mutasyonlar biriktikçe hücrelerin fenotipik ve iﬂlevsel aç›dan
farkl›l›klar gösterdi¤i kabul edilir. Bu düﬂünce do¤ru olmakla birlikte son y›llarda elde edilen bulgular meme tümörlerinde gözlenen fenotipik çeﬂitlili¤in, meme kanseri
kök hücrelerinin tümör oluﬂturmayan kanser hücrelerine
farkl›laﬂmas›ndan kaynakland›¤›n› düﬂündürmektedir.
Meme dokusunda kendini yenileyen ve farkl›laﬂan kök

hücreler h›zl› bölünen yeni öncü hücreler üretir, bunlardan da meme dokusunun epitel hatlar›n› belirleyen bazal
(miyoepitelyal) ve luminal hücreler oluﬂur. Bu yüzden heterojenli¤i belirleyen ilk faktör tümörün kök hücreden
mi, yoksa öncü hücreden mi türedi¤idir.1 Tümör oluﬂumundan ve tümörün varl›¤›n› korumas›ndan kök hücre
özellikleri taﬂ›yan transforme hücrelerin sorumlu oldu¤u
fikri oldukça eski bir düﬂüncedir. Bu hipotezin solid tümörlere uygulanmas› ile ilgili teknik ve teorik sorunlar
bulunmakla birlikte, son on y›l içinde bu tezi destekleyen
bulgulara ulaﬂ›lm›ﬂt›r.2-5 Tümör hücrelerinin ancak
%2’sini oluﬂturan meme kanseri, kök hücreleri insan dokusundan izole edilmiﬂ CD44+, CD24-low, Lin- özellikleri
ile tan›mlanan bu hücrelerin farelere verildi¤inde tümör
oluﬂturduklar› gösterilmiﬂtir.6 Söz konusu hücreler, in vitro koﬂullarda da üretilebilmektedir.7 Ayn› hücrelerin kemoterapiye karﬂ› özellikle dirençli olduklar› da gösterilmiﬂtir.8 Bu hücrelerin, tümörün yerleﬂmesi, geliﬂmesi ve
tedaviye direnç aç›s›ndan önemli roller oynad›¤› düﬂünülmekte, geleneksel tedavilerle tümör kütlesi ortadan kald›r›ld›¤› halde, uzun süreli remisyon sa¤lanamamas›n›n bu
hücrelerin tamamen yok edilememesinden kaynakland›¤›
düﬂünülmektedir. Meme kanserinde gözlenen iki de¤iﬂik
hücre fenotipi, kanserin farkl› alt tiplerinin farkl› kök
hücre gruplar›ndan türedi¤i düﬂüncesinin ortaya at›lmas›na neden olmuﬂtur.9-10 Bugün tümörlerde mutasyon taﬂ›yan veya aﬂ›r› eksprese olan proteinlerin önemli genleri
veya sinyal yollar›n› temsil etti¤i kabul edildi¤inden tedavide bu protein veya sinyal yollar› hedeflenmektedir. Klinikte bu yolla belirli ölçüde baﬂar› sa¤lanmas›na karﬂ›n,
kök hücre modeli ancak tedaviden sonra geride kalan
hücrelerin, yani olas› kanser kök hücrelerinin de elimine
edilmesiyle baﬂar›ya ulaﬂ›labilece¤ini varsaymaktad›r. Bu
aç›dan sadece mutant proteinlerin ve bozulan sinyal yollar›n›n de¤il, kök hücre kavram›nda etkili olan epigenetik
mekanizmalarda görev yapan Oct4, Nanog, Scu2 gibi genlerin de tümör geliﬂimi ile iliﬂkisi ihmal edilmemelidir.11
Tümörlerde proliferasyonun de¤erlendirilmesi, tümör boyutu, grad, nod tutulumu ve reseptör durumu ile
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birlikte prognostik bir faktör olarak kabul edilir. Bu
amaçla mitotik indeks, timidin al›m›, flow sitometri ile S
faz›ndaki hücrelerin belirlenmesi ya da ço¤alma ile iliﬂkili
antijen ya da moleküllerin saptanmas› (Ki 67, MIB-1,
TOP2A) gibi yöntemler kullan›lmaktad›r. Proliferasyonu
de¤erlendirmek amac›yla CDK inhibitörleri de kullan›l›r.
Siklin E/CDK2 ve Siklin D/CDK4 komplekslerini inhibe
eden p27 nin azalmas› h›zl› proliferasyon, yüksek grad ve
kötü prognoz ile iliﬂkilidir.12,13 Bu durum genellikle HER2 aﬂ›r› ekspresyonu ile birlikte görülür.14,15 Basal hücreler
CD10, THy-1, α-aktin, vimentin, sitokeratin 5 ve 14 gibi
molekülleri eksprese ederken luminal hücrelerde hormon
reseptörlerine ek olarak MUC1, EpCAM, CK7, 8, 18 ve 19
ekspresyonu görülür.
Ribozomal DNA sentezleyen DNA bölgeleri ile iliﬂkili
proteinlerin miktar›n› gösteren AgNOR indeksinin, plöidi, tümör grad› ve S faz› fraksiyonu ile iliﬂkisi oldu¤undan
bunun proliferasyon göstergesi olarak kullan›labilece¤i
bildirilmiﬂtir.16 Retrospektif çal›ﬂmalarda, antrasiklinlerin
ve baﬂka sitotoksik ilaçlar›n hedefi olarak tan›mlanan Topoizomeraz IIα da, S faz fraksiyonu ve dolay›s›yla tümör
proliferasyonu ile yak›ndan iliﬂkilidir.17-18

Apoptoz
Meme kanserlerinin önemli bir bölümünde kontrolsüz ço¤almaya paralel olarak hücrenin ölümünü düzenleyen mekanizmalarda da bozukluklar ortaya ç›kar. Bu mekanizmalar›n en önde gelenlerinden biri p53 proteininin
hücreyi apoptoza götüren etkisinin engellenmesidir. Di¤er birçok kanser türünde oldu¤u gibi, meme kanserinde
de p53 mutasyonlar› oldukça s›kt›r. Ancak meme kanseri
hücrelerinin birço¤unda bu mekanizmadan ba¤›ms›z olarak daha baﬂka anti-apoptotik sa¤kal›m yollar›n›n ortaya
ç›kt›¤› görülür. Bu de¤iﬂikliklerin baﬂ›nda invaziv meme
kanserlerinin yaklaﬂ›k %65 inde ekspresyonu saptanan ve
genellikle iyi prognoz ile iliﬂkilendirilen bcl-2 geni gelir.19
Ayr›ca meme kanserlerinin üçte ikisinde bu ailenin bir
üyesi olan BCL2L12 geninin ekspresyonu gözlenir. Lenf
nodu, grad, yaﬂ ve hormon reseptörü durumunu da kapsayan bir modelde ekspresyonun hastal›ks›z ve genel sa¤kal›m ile anlaml› iliﬂkisinin bulundu¤u gösterilmiﬂtir.20
Fosfatidilinositol-3-kinaz (PI3K) sinyal yolu meme
tümörlerinde epitel hücrelerinin sa¤kal›m›n› düzenleyen
önemli bir sinyal yoludur. Bu yolun bir üyesi olan Akt
proteininin meme tümörlerinin %40-80’inde, ayn› sinyal
yolunun bir baﬂka üyesi olan GIK-1 molekülünün de tümörlerin yar›s›nda aktifleﬂti¤i gösterilmiﬂtir.21-22 Kal›tsal
meme kanserlerinde de önem taﬂ›yan PTEN geni bu sinyal yolunu bask›layan bir protein kodlar.
Meme kanserlerinin bir bölümünde NF-κB sinyal yolunun da apoptoz aç›s›ndan önem taﬂ›d›¤› bilinmektedir.19 Aktifleﬂen NF-κB proteini çekirde¤e girerek belirli
DNA dizilerine ba¤lan›r ve hedef genlerin etkinli¤ini dü-

zenler. ER-negatif meme tümörlerinde NF-κB aktivasyonunun apoptotik iﬂlemleri engelledi¤i gösterilmiﬂtir.23
Hücrelerde gerekleﬂen genetik de¤iﬂiklikler toplu olarak tüm genomu dizileme24,25 veya CGH26 gibi yüksek
h›zl›, geniﬂ kapsaml› yöntemlerle araﬂt›r›labilir. Bu yöntemlerle yüzlerce gende gözlenen çok say›da mutasyon,
delesyon, amplifikasyon, füzyon v.b. de¤iﬂiklikler tümörlerde geniﬂ bir heterojenlik gösterir.
Meme kanserinde yüksek oranda amplifikasyon görülen kromozom bölgelerinin önemli onkogenleri içerdi¤i
varsay›m› baﬂta HER2 olmak üzere baz› önemli genlerin
tan›mlanmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Bu stratejinin birçok yeni
kromozom bölgesi için de benzer sonuçlar vermesi beklenmektedir. Örne¤in, meme kanserlerinde amplifikasyonu çok s›k gözlenen 1. kromozomun uzun kolunda bu
türden bir onkogen hala saptanamam›ﬂt›r. Benzer ﬂekilde
çok s›k amplifikasyonu gözlenen 16p bölgesi de yo¤un biçimde araﬂt›r›lmaktad›r.
Son y›llarda meme kanserinin tedavisinde önemli geliﬂmeler gerçekleﬂmesine karﬂ›n, triple-negatif meme kanseri tedavisinde hala önemli sorunlar mevcuttur. Heterojen bir tümör grubunu kapsayan bu grupta tümörlerin
kesin biçimde s›n›flanmas›na ve tedaviye cevap verecek
tümörlerin belirlenmesine olanak verecek yeni belirteçler
gereklidir.
Di¤er yandan, mikroçevrenin de art›k pasif bir ortam
olmad›¤› ve meme kanserinin geliﬂiminde etkin rol oynad›¤› da bilinmektedir.27,28 Kanser geliﬂiminde yaln›z hücrenin içindeki de¤iﬂikliklerin de¤il, d›ﬂ›nda ve çevresi ile
etkileﬂimini sa¤layan faktörlerin de önemli iﬂlevleri vard›r.29 Bu nedenle mikroçevre de¤iﬂiklikleri çevre epitel
dokusunda kansere özgü malign transformasyonu baﬂlatan ve sürdüren ortak özellikler olarak kabul edilir.30 Bu
de¤iﬂiklikler, mikroçevrenin bileﬂimi ile yap›s›ndan sorumlu olan genlerdeki de¤iﬂikliklerden kaynaklan›r.31
Meme kanserlerinin büyük bölümü sporadiktir ve
bunlar mutasyona u¤rayan onkogenlerin kontrolsuz hücre ço¤almas›n› indüklemesiyle baﬂlar.32 Tümör bask›lay›c›
genlerde bunlar› izleyen mutasyonlar ise, malign fenotipin ortaya ç›kmas›yla sonuçlan›r. Kal›tsal ve ailesel meme
kanserlerinde, bu ikinci grupta yer alan yatk›nl›k genlerindeki kal›tsal mutasyonlar rol oynar.33 Bugün tüm toplumlarda meme kanserlerinin %5-10 kadar›n›n belirli
yatk›nl›k genleri ile iliﬂkili oldu¤u ve bu genlerde mutasyon taﬂ›yan bireylerde ortaya ç›kt›¤› bilinmektedir.
Meme kanserinin büyük ço¤unlu¤unu oluﬂturan sporadik kanserlerden ise onkogenlerdeki de¤iﬂiklikler sorumludur. Hücresel iﬂlevleri ve hücre ço¤almas›n› kontrol
eden protoonkogenlerde gerçekleﬂen onkogenik de¤iﬂiklikler ve mutasyonlar ya genlerin aktivitesinde art›ﬂa neden olarak daha fazla protein yap›m›yla, ya da mutasyon
sonucu ilgili proteinin yeni ve öngörülmeyen bir iﬂlev kazanmas›yla sonuçlan›r. Bu yüzden bu tür de¤iﬂikliklere
“iﬂlev kazanc›” ad› verilir. Onkogenlerde gerçekleﬂen de¤i-
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ﬂiklikler dominant etki gösterir.34 Bu de¤iﬂiklikler özellikle kanserin ilk aﬂamalar›nda önem taﬂ›r, daha ileri aﬂamalarda hücre fonksiyonlar›n›n bozulmas›na ve denetim
mekanizmalar›n›n ortadan kalkmas›na paralel olarak yeni, ikincil mutasyonlar birikmeye baﬂlar. Meme kanserinde en çok incelenen genler baﬂta HER-2 ve ER genleri olmak üzere c-myc, ras ve Siklin D1 genleridir.
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Östrojen güçlü bir mitojenik hormondur ve meme geliﬂimi yan›nda meme dokusunun karsinogenezinde de
önemli rol oynar.35 Östrojen reseptörü (ER) onkolojide
yayg›n kullan›m alan› bulan en önemli biyolojik faktörlerden biridir. Östrojen reseptörünün farkl› genler taraf›ndan kodlanan ama yap›sal ve iﬂlevsel aç›dan benzerlik taﬂ›yan iki tipi vard›r. Bunlardan ERα geni 6q25.1 üzerinde,
ERβ geni ise 14q22-24’te yer al›r. ‹ki molekül de hedef
genlere ba¤lanma, genlerin aktivasyonu, dimerizasyon ve
ligand ba¤lama gibi de¤iﬂik iﬂlevlerden sorumlu olan alt›
farkl› bölge içerir. Meme dokusunda mitojenik etki gösteren bask›n tür ERα’d›r ve kanserin erken aﬂamalar›nda bu
molekülün ekspresyonunda art›ﬂ gözlenir.36 Östrojen
ba¤land›ktan sonra, reseptör dimeri Siklin D1 ve E1 ile cmyc gibi hedef genlerle etkileﬂerek bunlar› aktifleﬂtirir.
EGF, TGFα ve IGF-1 gibi büyüme faktörleri de östrojen
reseptörüne ba¤lan›r ve meme kanseri hücrelerinin ço¤almas›n› uyar›rlar.37
ERβ’n›n meme kanseri geliﬂimindeki rolü iyi bilinmemekle birlikte reseptörün iki de¤iﬂik formunun oran›n›n
kanser geliﬂimi aç›s›ndan önem taﬂ›d›¤› gösterilmiﬂtir.38

dur.41
HER-2
ekspresyonuna
ba¤l›
olarak
PI3K/AKT/mTOR, ras/MAPK, STAT/JAK src ve strese
ba¤l› aktifleﬂen kinaz gibi de¤iﬂik sinyal yollar›n›n uyar›labildi¤i gösterilmiﬂtir.41,42 HER-2 proteini birçok de¤iﬂik
sinyal yolu arac›l›¤›yla sinyal iletebildi¤inden bu yollarda
görev yapan sinyal moleküllerinin birço¤u ço¤alma sinyallerini engellemek amac›yla hedef al›nabilir. Ama bu
durumda sinyal di¤er alternatif yollar üzerinden iletilebilece¤inden prensipte sinyal yola¤›n›n en baﬂ›nda bulunan
HER-2 molekülünün do¤rudan hedef seçilmesi en s›k görülen yaklaﬂ›md›r.
HER-2 baﬂlang›çta bir prognoz belirteci olarak tan›mland›¤› halde, bu moleküle karﬂ› geliﬂtirilen antikorlar
molekülün meme kanserindeki kullan›m alan›n› ve de¤erlendirilme biçimini de¤iﬂtirmiﬂtir. Meme tümörlerinin
%25-30 kadar›nda HER-2 geninde amplifikasyon veya
aﬂ›r› ekspresyon görülür.43,44 Hemen tümü duktal kaynakl› tümörleri kapsayan bu durum yüksek nüks oran›,
tedaviye direnç ve kötü prognoz ile iliﬂkilidir.45 HER-2 ailesindeki di¤er reseptörlerin aﬂ›r› ekspresyonu ise %12 ile
%17 aras›nda de¤iﬂmektedir.46
Tedavide HER-2 aktivitesini inhibe etmek üzere reseptörün hücre d›ﬂ› bölümündeki de¤iﬂik bölgeleri hedef
alarak dimer oluﬂumunu (trastuzumab, pertuzumab) ya
da hücre içi kinaz aktivitesini engelleyen (lapatinib) moleküllerden yararlan›lmakta ve bu amaçla denenen moleküllerin say›s› her geçen gün biraz daha artmaktad›r.
HER-2’nin tedavide kullan›lan baz› yeni nesil monoklonal antikorlar ile tirozin kinaz inhibitörleri için yararl› bir
biyobelirteç özelli¤i de taﬂ›d›¤› gösterilmiﬂtir.47

HER-2

c-Myc

HER-2 geni HER ailesinin üyesi di¤er proteinler ile
yap›sal benzerlikler içeren 185 kD’luk bir tirozin kinaz
membran reseptörü kodlar. HER reseptör ailesinin üyeleri hücre ço¤almas›n›n yan›nda hücreler aras› iletiﬂim, anjiogenez, apoptoza direnç ve metastaz gibi mekanizmalar›n hepsinde görev al›rlar.39,40 Reseptörler ligand taraf›ndan uyar›ld›klar› zaman dimerler oluﬂturarak, arac› hedef
sinyal moleküllerini fosforiller ve ilgili sinyal yollar›n›n etkinleﬂmesini sa¤larlar. Molekülün glikozillenmiﬂ membran d›ﬂ› bölümünde ligand ba¤layan iki bölge ile dimerleﬂmeden sorumlu sistein içeren bölgeler bulunur. Sitoplazmik bölümde ise kinaz aktivitesinden sorumlu bölge ile
karboksil ucunda otofosforilasyondan sorumlu olan alt›
tirozin rezidüsü yer al›r. HER reseptörleri ile etkileﬂen ligandlar›n ço¤u, yap›sal aç›dan benzer nitelikler taﬂ›d›¤›ndan bunlar ayn› ailenin de¤iﬂik reseptörlerine ba¤lanabilirler. Benzer ﬂekilde bütün reseptör molekülleri de birbirleri ile dimer oluﬂturabilirler. Ancak HER-2’nin kat›ld›¤›
dimerlerin aktivitesi genellikle di¤erlerine k›yasla daha
yüksektir. Tümör oluﬂumundan özellikle HER-2 molekülünün HER-1 ve HER-3 ile kurdu¤u dimerler sorumlu-

c-myc geni transkripsiyon faktörü olarak etki gösteren
ve insan genomundaki genlerin %15’inin aktivitesini etkileyen fosfoprotein niteli¤inde bir transkripsiyon faktörü
kodlar. Hedeflerindeki çeﬂitlilikten de anlaﬂ›laca¤› gibi,
Myc proteini hücre ço¤almas› yan›nda farkl›laﬂma, apoptoz ve metabolizma gibi daha birçok iﬂlevden sorumludur. Myc proteini, üzerindeki de¤iﬂik bölgelerin etkisiyle
baz› genlerin etkinli¤ini de bask›layabilir. Myc proteini
normal olarak hücre döngüsü s›ras›nda sentezlenir ve
hücrenin S faz›na giriﬂini düzenler. Proteinin amino uçlar›n›n üç farkl› de¤iﬂik isoformu bulunur. Bask›n tür olan
c-myc2 molekülünün amino ucu transkripsiyonu düzenler, karboksi ucunda ise DNA’ya ba¤lanmas›n› ve birlikte
etki etti¤i bir baﬂka transkripsiyon faktörü olan Max proteini ile heterodimerler oluﬂturmas›n› sa¤layan diziler bulunur.48,49
Meme kanserlerinin önemli bir bölümünde c-myc geninde gözlenen aﬂ›r› ekspresyon ve amplifikasyonun kötü
prognoz ile iliﬂkisi bildirilmiﬂtir.50 C-myc amplfikasyonu,
ço¤unlukla HER-2 amplifikasyonu ile birlikte görülür.51
Yap›lan çal›ﬂmalarda, meme kanserinde myc genini bask›-
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lamak amac›yla kullan›lan z›t yönlü (antisense) oligonükleotidlerin veya siRNA’lar›n gen ekspresyonunu ve tümör
geliﬂimini engelledi¤i gösterilmiﬂtir.52,53

rensiye, ER-negatif tümörlerde genellikle genomik instabilite belirtileri ile birlikte gözlenir.65

P53
Ras
Ras genindeki de¤iﬂikliklerin meme kanserlerinin çok
az bir bölümünde görüldü¤ü bilinmektedir. Üstelik ras
sinyal yolunun aktifleﬂti¤i gözlenen tümörlerde de ras geninde mutasyon görülmedi¤i, genin HER-2 ya da EGF
aﬂ›r› ekspresyonuna ba¤l› olarak aktifleﬂti¤i gösterilmiﬂtir.54 Bu nedenle birçok kanser türünün aksine, ras genindeki mutasyonlar›n meme kanserinde fazla önem taﬂ›mad›¤› kabul edilir. Buna karﬂ›l›k ras ailesinin bir üyesi olan
ve büyüme faktörleri ile integrinlerden gelen sinyalleri sitoplazmaya ileten GTPaz moleküllerini kodlayan Rho
(Ras homolog) geni,meme kanserlerinde oldukça önemli
rol oynar. Gen, üç adet homolog Rho proteini kodlar.55
Rho C geninde ekspresyon art›ﬂ› birçok kanser türünde
gözlenen ortak bir özelliktir. ‹nsan tümörlerinde yap›lan
araﬂt›rmalar Rho C’nin ileri düzeyde agressif meme kanserleri ve kötü prognoz ile yak›ndan iliﬂkili oldu¤una iﬂaret etmektedir.56,57 Meme kanserlerinde Rho A aﬂ›r› ekspresyonu da bildirilmiﬂtir.58 Mikrodizin çal›ﬂmalar› Rho
aﬂ›r› ekspresyonunun proliferasyon art›ﬂ›, invazyon ve anjiogenezde rol oynayan genleri uyard›¤›n› göstermektedir.59
Yüksek oranda sistein içeren CCN proteinleri ailesinin bir üyesi olan WISP3 proteini (Wnt ile uyar›lan sinyal
yolu proteini 3) CCN6 olarak da bilinir. Invaziv meme
kanserlerinde WISP3 ekspresyonunun ortadan kalkt›¤›
görülür. Tümör bask›lay›c› olarak görev yapan WISP3 ile
onkogenik Rho C genlerinin meme kanseri geliﬂiminde
birlikte hareket ettikleri, birinin ekspresyonu artt›¤›nda
di¤erinin ekpresyonunun azald›¤› gösterilmiﬂtir.60

Siklinler
Hücre döngüsünde G1’den S faz›na geçiﬂ, kanserleﬂme
aç›s›ndan büyük önem taﬂ›r.61,62 Bu aﬂamay› düzenleyen
kritik moleküller siklin D1, siklin E ve siklin G1 dir. Büyüme faktörlerinin etkisiyle aktifleﬂen Siklin D1, CDK6 ya
ba¤lanarak Rb proteinini fosforiller. Böylece E2F serbest
kal›r ve siklin E geninin anlat›m›n› baﬂlat›r. Sentezlenen
siklin, E proteini CDK2 ye ba¤lan›r ve bu kompleks hücre döngüsünü durduran Rb proteininin tümüyle etkinsizleﬂtirilmesini sa¤lar.
Siklin D1 geni, 34 kD luk bir protein kodlayan beﬂ eksondan meydana gelir. Meme kanserlerinin %50 kadar›nda Siklin D1 proteininin aﬂ›r› ekspresyonu, %13-20 kadar›nda ise Siklin D1 geninde amplifikasyon görülür.63
Amplifikasyon genellikle HER-2 ve c-myc genlerinin
amplifikasyonu ile birlikte ortaya ç›kar. Bu durum agressif tümörler ve kötü prognoz ile iliﬂkilendirilmiﬂtir.64 Siklin E aﬂ›r› ekspresyonu ise, daha ender görülür ve indife-

P53 geni, hücre proliferasyonunun negatif regülatörü
olarak görev yapan bir protein kodlar. Proteinin baﬂl›ca
görevi, hücrelerde ortaya ç›kan hasar veya kusur onar›lamad¤›nda hücre döngüsünü durdurmak ve apoptotik süreci baﬂlatmakt›r. P53 geni, bunun yan›nda DNA onar›m›, farkl›laﬂma ve anjiogenezin inhibisyonu gibi daha baﬂka görevlerden de sorumludur.66 Di¤er birçok kanser türünde oldu¤u gibi meme kanserlerinin de kabaca yar›s›nda p53 geninde mutasyonlar veya iﬂlev kayb› gözlenir.67
p53 geninde gerçekleﬂen mutasyonlar genellikle 5. eksondan 8. eksona kadar uzanan bölgede ortaya ç›kar. p53
proteini görev yapmad›¤› zaman genom stabilitesi korunmaz ve mutasyonlar birikir. Meme kanserinde p53 mutasyonlar›n›n kemoterapiye kötü cevap ve kötü prognoz ile
ile iliﬂkili oldu¤u ve p53 mutasyonuna eﬂlik eden gen ekspresyon de¤iﬂikliklerinin tedaviye dirençli ER-pozitif tümörlerde art›ﬂ gösterdi¤i bildirilmiﬂtir.34,67-69
Arf/P53 sinyal yolunu bask›layan E2F3 yola¤›nda görev yapan genlerin ekspresyonunun, ER-pozitif tümörlerde kemoterapiye duyarl›l›¤› gösterdi¤i bildirilmektedir.70
ER-negatif tümörlerde ayn› de¤iﬂikli¤in görülmemesi,
p53 mutasyonlar›n›n tümörlerde kemoterapiye duyarl›k
aç›s›ndan reseptör durumuna göre farkl› sonuçlar do¤urdu¤una iﬂaret etmekte ve literatürde p53 mutasyonlar› ile
kemoterapi cevab› aras›ndaki çeliﬂkileri aç›klamaktad›r.

E-Kadherin
Bir adhezyon molekülü olan E-Kadherin, hücreleraras› temas noktalar›nda bulunur ve meme epitelinin farkl›laﬂmas›nda görev al›r. E-Kadherin geninde gerçekleﬂen
mutasyonlar genellikle tam sentezlenmemiﬂ, eksik moleküllerin yap›lmas›na neden olur ve hücreleraras› etkileﬂimi düzenleyen en önemli etkenlerden biri ortadan kalkar.
Bu durum invaziv kanserlerin ço¤almas›na uygun koﬂullar oluﬂturur. Meme kanserinde genellikle gende gerçekleﬂen mutasyonlar nedeniyle E-Kadherin sentezinin azald›¤› görülür. Genin ekspresyonunun azalmas›, proliferasyon art›ﬂ›, invazyon, metastaz ve k›sa sa¤kal›m ile iliﬂkili
bulunmuﬂtur.71
Mikrotübüllere ba¤lanan bir protein olan Tau, östrojen etkisiyle düzenlenen bir gen taraf›ndan kodlan›r ve
ER-negatif kanserler ile h›zl› ço¤alan ER-pozitif kanserlerde (luminal B) ekspresyonu düﬂüktür. Bu nedenle bu iki
tür de kemoterapiye duyarl› oldu¤undan, düﬂük Tau ekspresyonu tedavi aç›s›ndan yol göstermektedir.72
Son y›llarda Wnt ve Notch genlerinin de meme kanserinde rol oynad›¤› gösterilmiﬂtir. Wnt geni taraf›ndan
kodlanan protein, β-katenini fosforilleyen ve bu proteinin
y›k›m›n› sa¤layan kompleksi engeller. Bunun sonucunda
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β-katenin hücrede birikir ve baﬂta c-myc ile Siklin D1 olmak üzere, hücrenin ço¤almas›n› sa¤layan genlerin aktifleﬂmesine neden olur. Wnt sinyal yolunun meme kanserindeki rolüne iliﬂkin ilk bulgular tümörlerde gözlenen
yüksek β-katenin düzeyleri olmuﬂ,73 bunun ard›ndan
Wnt’ye ba¤lanarak onu inhibe eden proteinleri kodlayan
SFRP1 ile WIF-1 genlerinin meme tümörlerinde epigenetik olarak sessizleﬂtirildi¤i gösterilmiﬂtir.74,75 Yeni bulgular
Wnt ile Notch sinyal yollar›n›n oldukça karmaﬂ›k biçimde birbiri ile iliﬂkili oldu¤unu ve insan meme kanseri hücrelerinde Notch proteini, Notch ligandlar› ve Notch sinyal
yola¤›n›n aﬂa¤›s›nda bulunan daha baﬂka moleküllerin de
eksprese oldu¤unu göstermektedir.76,77

MEME KANSER‹NDE GEN EKSPRESYON
PROF‹LLER‹
Son y›llarda meme kanserli geniﬂ hasta gruplar›n› kapsayan mikrodizin verileri gen ekspresyon profilleri ile klinik ve laboratuvar parametreleri aras›ndaki iliﬂkileri de¤erlendirmek aç›s›ndan çok yararl› bilgiler sa¤lam›ﬂt›r.
Kanser türlerinin daha do¤ru s›n›fland›r›lmas› ve hastalar›n ilaca cevab›n› daha iyi belirlenmesi için DNA mikrodizin analizleri ﬂimdiden klinikte kullan›lmaktad›r.78-80
Son dönemde önce fizyolojik veya biyokimyasal olaylar ile
bunlara özgü genlerin ekspresyonu aras›ndaki iliﬂkiyi tan›mlayan, daha sonra buradan yola ç›karak ekspresyon
de¤iﬂikliklerini belirli sinyal yollar› ile iliﬂkilendiren stratejiler geliﬂtirilmiﬂtir.
Meme kanserinde gen ekspresyonlar›n›n incelenmesine olanak veren mikrodizinler yard›m›yla gerçekleﬂtirilen
ilk s›n›flama çal›ﬂmalar›, ayn› dönemde üç ayr› merkezde
birbirinden ba¤›ms›z olarak tamamlanan araﬂt›rmalarla
sonuca ulaﬂm›ﬂt›r.81-83 Bu çal›ﬂmalarda tümörün temel
özelliklerinden, hücrelerin kulland›¤› farkl› biyokimyasal
sinyal yollar›na ve tümör dokusunun heterojen niteliklerine kadar geniﬂ bir gen yelpazesi incelenmekte ve tümörler kaynakland›klar› hücrenin niteliklerini tan›mlayan temel özellikler aç›s›ndan s›n›flanabilmektedir. Bütün bu
çal›ﬂmalarda gen ekspresyon da¤›l›mlar›n›n (gen imzas›)
incelenmesi yoluyla meme kanserli hastalarda en az beﬂ
de¤iﬂik alt grubun tan›mlanabilece¤i gösterilmiﬂtir. Bu alt
gruplar›n prognozu ve sa¤kal›mlar› farkl›d›r.82-84 Gen
profillerine göre tan›mlanan bu moleküler alt tiplerin da¤›l›mlar› toplumlara göre de farkl›l›klar göstermektedir.
Yap›lan birçok araﬂt›rma bu yaklaﬂ›mlarla tan›mlanan
“gen imzalar›n›n” adjuvan tedavi almas› gereken ve gerekmeyen hastalar› belirlemek aç›s›ndan St.Gallen ve NIH
kriterlerinden ba¤›ms›z ve daha baﬂar›l› oldu¤unu göstermektedir.85
‹lk baﬂta bildirilen orijinal gen imzas› sonuçlar›n›n y›llar sonra yeniden de¤erlendirilmesi bir bireye ait prediktif gen imzas›n›n tek olmad›¤›n›, ayn› data setinin birbirinden ba¤›ms›z ve sa¤kal›m ile ayn› iliﬂkiyi sergileyen,
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çok say›da de¤iﬂik imza setini kapsad›¤›n› göstermiﬂtir.86,87 Bu bulgu da Amsterdam ve Rotterdam kriterleri
için kullan›lan gen gruplar›nda sadece üç genin ortak oldu¤u, hatta bu iki gen seti ile hiç ortak gen içermeyen
çok say›da baﬂka gen profilleri tan›mland›¤›, bunlar›n
hepsinde ayn› prediktif de¤erin elde edilmesini aç›klamaktad›r
Baﬂlang›çtaki mikrodizinlerle tan›mlanan gen imzalar› birbirinden farkl› ve de¤iﬂik teknolojiler yard›m›yla elde
edildi¤inden, önceleri bunlar›n birbirleriyle k›yaslanamayaca¤› ve bu yüzden pratikte yayg›n olarak kullan›lamayaca¤› düﬂünülmüﬂtür. Ancak son y›llarda yap›lan yeni çal›ﬂmalarda, farkl› mikrodizin platformlar› kullan›ld›¤› durumlarda bile sözü geçen alt tiplerin do¤ru olarak s›n›fland›r›labildi¤i gösterilmiﬂtir.88 Bu gözlem, ilgili alt tiplerin belirli farkl› moleküler mekanizmalardan kaynaklanan
tümörleri simgeledi¤ini ve bunlar›n ortak sinyal yollar›
nedeniyle de¤iﬂik platformlarda da olsa kolayl›kla tan›mlanabildi¤ini göstermektedir. Nitekim yeni bir çal›ﬂmada,
tüm platformlarda geçerlili¤ini koruyan bir s›n›flama imzas›n›n varl›¤› saptanm›ﬂ ve bu imzan›n daha önce tan›mlanmam›ﬂ olas› bir yeni alt tipi de belirleyebildi¤i ileri sürülmüﬂtür.89
5 de¤iﬂik gen ekspresyon testini k›yaslayan bir çal›ﬂmada, de¤erlendirilen genler ortak olmad›¤› halde bütün
testlerin sonuçlar› aras›nda yüksek oranda uyum bulundu¤u bildirilmiﬂtir.90
‹lk aﬂamada uygulanan tek boyutlu gen ekspresyon
profillerinin yerini günümüzde gen ekspresyonunun sinyal yollar›na ba¤l› regülasyonunu de¤erlendiren ve sinyal
integrasyonuna göre moleküler s›n›flamalar gerçekleﬂtiren profilleme çal›ﬂmalar› alm›ﬂt›r.
Di¤er yandan pratikte kullan›lan mevcut mikrodizinlerde, henüz ekson kullan›m› ve kodlamayan RNA’lar gibi faktörler yeterince de¤erlendirilmemektedir. Bu faktörlerin de mikrodizin çal›ﬂmalar›yla incelenmesi hiç ﬂüphesiz çok daha duyarl› ve baﬂar›l› s›n›flamalar sa¤layacakt›r.
Tümörlerin ilaçlara karﬂ› direncini de¤erlendiren yaklaﬂ›mlar kullan›larak meme kanserinde tedaviyi belirlemeye ve yönlendirmeye yarayan mikrodizinlerin klinik
aç›dan yararl› bilgiler sa¤lad›¤›n› gösteren çok say›da çal›ﬂma vard›r.85,91,92 Çok geniﬂ kapsaml› bir çal›ﬂmada, tedaviye (T/FAC) tam cevap veren hastalar›n %92 duyarl›l›kla saptand›¤›, rezidüel hastal›k olas›l›¤›n›n da çok yüksek negatif prediktif de¤er (%96) ile belirlendi¤i bildirilmiﬂtir.93
Belirli ilaçlara karﬂ› dirençli ve duyarl› hücre soylar›n›
birbirinden ay›rt eden gen imzalar› tan›mlanm›ﬂ, daha
sonra bu imzalar›n prediktif de¤eri farkl› ba¤›ms›z
gruplarda de¤erlendirildi¤inde birbirinden ba¤›ms›z beﬂ
neoadjuvan çal›ﬂmada %80’in üzerinde prediktif de¤ere
ulaﬂ›ld›¤› gösterilmiﬂtir.94 Bu çal›ﬂmalar birden fazla ilac›n
birlikte kullan›ld›¤› durumlar için de ümit vermektedir.

210

K›s›m VIII: ‹nvaziv Meme Kanserinde Biyoloji, Genetik ve Patoloji

Ancak yüzlerce hatta binlerce genin incelendi¤i yöntemlerde, standardizasyon ve bunlar›n klinikte yayg›n
olarak uygulanmas› kolay de¤ildir. Bu nedenle daha az say›da gen ile gerçekleﬂtirilebilen prediktif testlerin geliﬂtirilmesi için yo¤un çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r. Bu amaca yönelik en önemli çal›ﬂmalardan birinde, homeobox genlerinden HOXB13 ile interlökin 17B reseptörü (IL17BR)
genlerinin ekspresyon düzeylerinin k›yaslanmas›yla saptanan oran›n klinikte sa¤kal›m aç›s›ndan yol gösterdi¤i bilinmektedir.95,96 Doku özgüllü¤ünü denetleyen genlerden
olan HOX gen ailesinden HOXB13, östrojen reseptörü ile
etkileﬂir. Bu genin aﬂ›r› ekspresyonu tamoksifen direnci
ile iliﬂkilidir.91 Buna karﬂ›l›k meme kanserlerinde IL17BR
ekspresyonunun azald›¤› bilinmektedir. Testin genel ve
hastal›ks›z sa¤kal›m› ve tamoksifen cevab›n› do¤ru olarak
belirledi¤i gösterilmiﬂtir. Bu testte düﬂük riskli oldu¤u
saptanan gruptaki bireylerde, 10 y›l içinde nüks riskinin
%4 oldu¤u ve aromataz inhibitörlerinden yararlanma
ﬂans›n›n 3 kat artt›¤› ileri sürülmektedir.97,98 Piyasada kullan›lan bu teste (Theros BCI) son dönemde tümörün moleküler grad›n› saptayan beﬂ yeni genin eklenmesiyle testin performans› daha fazla geliﬂtirilmiﬂtir.99
Mikrodizin analizleriyle tan›mlanan gen ekspresyon
profilleri ile elde edilen sonuçlar›n, klinikte yararl› bilgiler
sa¤lad›¤›n›n anlaﬂ›lmas› ve kullan›m alan› bulmas›yla meme kanserinde s›n›rl› say›da genin ekspresyon profillerinin de¤erlendirilmesi esas›na dayanan ticari diyagnostik
sistemler geliﬂtirilmiﬂtir. Bu amaçla yayg›n olarak kullan›lan MammaPrint, Oncotype DX, Genomik Grad Indeksi
gibi de¤iﬂik testlerin hepsinde farkl› nitelikte ve farkl› say›da gen kullan›lmaktad›r.
21 genden oluﬂan bir panelin ters transkripsiyon PCR
yöntemiyle incelenmesi prensibine dayanan Oncotype
DX, adjuvan antiöstrojen tedavisine ek olarak kemoterapiden yararlanacak nod-negatif, ER-pozitif hastalar› belirlemekte faydal› olmaktad›r.100 70 genden oluﬂan bir panel
ile gerçekleﬂtirilen Mammaprint ise ER durumuna bak›lmaks›z›n nod-negatif tümörlerin incelenmesi ile geliﬂtirilmiﬂtir.101,102 ‹ki test de, ek tedavi gerektirmeyen nodnegatif tümörleri belirleyebildi¤inden sonuçta bu hastalar›n tedavinin gereksiz toksik etkilerinden korunmalar›
mümkün olmaktad›r. Gerek Oncotype DX, gerekse
Mamma Print testleri, ER-pozitif meme kanserinde risk
de¤erlendirme amac›yla kullan›labilir. Buna karﬂ›l›k ERnegatif kanserleri iki test de yüksek risk grubunda tan›mlar. Bu testlerin al›ﬂ›lm›ﬂ prognostik ve prediktif faktörlerin hepsinden daha do¤ru sonuç verdi¤i çok say›da ba¤›ms›z çal›ﬂma ile gösterilmiﬂtir.
Bir baﬂka testte, 97 genden oluﬂan bir panelin de¤erlendirilmesiyle Genomik Grad Indeksi belirlenmektedir.103 Ayn› parametreyi belirlemek amac›yla ayr›ca 5 geni
kapsayan bir genetik grad imzas› da tan›mlanm›ﬂt›r.104 Bu
iki yaklaﬂ›m da Grad 1 ve Grad 3 tümörleri büyük do¤rulukla ay›rabilmekte ve Grad 2 tümörleri de Grad 1 veya

Grad 3-benzeri olarak ikiye ay›rmaktad›r. Bu ﬂekilde ay›rdedilen Grad 2 iki grup aras›nda 10 y›ll›k sa¤kal›m aç›s›ndan ayn› histolojik grad 1 ve grad 3 hastalar›n aras›ndakine benzer fark görülmektedir.
Yukar›da belirtilen testlerden ayr› olarak nod negatif,
ER-pozitif meme kanserinde nüks olas›l›¤›n› ve 10 y›ll›k
sa¤kal›m› çok yüksek duyarl›kla tan›mlayabilen 95 genden
oluﬂan bir baﬂka gen profili de bildirilmiﬂtir.105
Daha baﬂka bir yaklaﬂ›mda ise genom imzalar›n› tan›mlamak amac›yla transkripsiyon profillerinden yararlan›lmaktad›r.106
Ayn› amaçla kantitatif RT-PCR yöntemiyle yap›lan
çal›ﬂmalar da vard›r. 47 de¤iﬂik gen yard›m›yla tümörleri
agresiflik yönünden de¤erlendiren bir çal›ﬂmada daha önce mikrodizin yöntemiyle tan›mlanm›ﬂ olan alt gruplara
ek olarak yeni bir alt grubun daha belirlendi¤i gösterilmiﬂtir.107 Ayn› yöntemle yap›lan ve 64 ya da 40 farkl› geni
de¤erlendiren benzer PCR çal›ﬂmalar›nda, daha geniﬂ gen
setlerinde mikrodizinlerle saptanan sonuçlar›n elde edilebildi¤i gösterilmiﬂ98,108 hatta 53 genden yararlanan bir
baﬂka test ile de bundan daha üstün prediktif bilgilere ulaﬂ›ld›¤› ileri sürülmüﬂtür.109
Son dönemde en yayg›n kullan›lan üç ticari testte 70
gen (Mammaprint), 21 gen (OncoType DX) ve 2 gen
(HOX/IL) analizlerinde incelenen genleri birlikte de¤erlendiren ilginç bir çal›ﬂmada, bu iki testte kullan›lan genlerin içinden seçilen 8 genin kantitatif RT-PCR yöntemiyle incelenmesinin söz konusu ticari testler kadar baﬂar›l›
sonuçlar verdi¤i gösterilmiﬂtir.110
P53 mutasyonu taﬂ›yan ve taﬂ›mayan meme tümörlerini saptamak amac›yla 32 geni inceleyen bir gen profili
kullan›lm›ﬂt›r.111 Birbirinden ba¤›ms›z birçok de¤iﬂik hasta grubunda bu p53 imzas›n›n metastaz geliﬂimi ve tedaviye kötü cevap ile iliﬂkili oldu¤u, buna karﬂ›l›k sadece p53
mutasyonu varl›¤›n›n anlaml› iliﬂki göstermedi¤i görülmüﬂtür.85
Kromozomal kopya say›s› de¤iﬂiklikleri de gen ekspresyon analizleri ile saptanabilmektedir. Bu amaca yönelik çal›ﬂmalarda kromozom 17q12 ve 8p11 bölgelerinde
yeni aday onkogenler saptanm›ﬂ112 bu yolla tan›mlanan
LSM1, BAG4 ve C8orf4 genlerinin transformasyonu indükledi¤i ve birlikte eksprese olduklar›nda büyüme faktörü ve tutunma gereksiniminden ba¤›ms›z ço¤almaya neden olduklar› gösterilmiﬂtir.113

MEME KANSER‹NDE EP‹GENET‹K
DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER
Bugüne kadar meme kanseri araﬂt›rmalar› büyük
oranda kanser geneti¤i alan›nda gerçekleﬂmiﬂ, kanser geliﬂimine ba¤l› olarak genlerde gerçekleﬂen mutasyonlar,
bunlar›n olas› etkileri ve tümör geliﬂimindeki rolleri ayd›nlat›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Buna karﬂ›l›k son y›llarda epigenetik olaylar›n da tümör geliﬂiminde önemli rol oynad›¤›
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anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Epigenetik de¤iﬂiklikler, DNA’n›n baz dizisinde herhangi bir de¤iﬂikli¤e neden olmaks›z›n gen ekspresyonunu etkileyen, kal›t›labilir ve en önemlisi, geri
döndürülebilir olaylard›r. Bu olaylar genellikle kal›tsal tümörlerde ilgili genin kopyalar›ndan birini susturan baﬂl›ca mekanizma olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Kanserde
gözlenen en önemli ve tipik epigenetik de¤iﬂiklikler, tümör bask›lay›c› genlerin promoter bölgelerinde yer alan
CpG adac›klar›nda gerçekleﬂen metilasyonlar baﬂta olmak
üzere tüm genomu etkileyen global metilasyon olaylar› ve
histon modifikasyonlar›d›r. Bu olaylar metiltransferaz inhibitörleri ve histon deasetilazlar yard›m›yla geri döndürülebildi¤inden,epigenetik de¤iﬂikliklerin hedeflenmesi
tedavi aç›s›ndan da geniﬂ potansiyel sa¤lamaktad›r.114
Östrojen reseptörü α geninin meme kanserlerinin
önemli bir bölümünde promoter metilasyonu ile sessizleﬂti¤i gösterilmiﬂtir.115 Söz konusu gende ifade kayb›n›n
bir baﬂka yolu da histonlar›n asetilasyonudur.116 Kanser
tedavisinde bu hedeflere yönelik çok fazla say›da de¤iﬂik
molekül denenmektedir
Meme dokusunun hem premalign lezyonlar›nda, hem
de meme kanserinde (TWIST, HOXA5, GSTP-1, DAPK1, SNCA, KCNAB1, CYP26A1 ve Siklin D2 gibi) birçok
gende metilasyon bildirilmiﬂtir.114,117-119 Bu bulgular epigenetik de¤iﬂkliklerin kanserde erken aﬂamada gerçekleﬂti¤ine ve erken tan› ve risk belirleme aç›s›ndan da de¤erlendirilebilece¤ine iﬂaret etmektedir. Bu tür de¤iﬂikliklerin prognostik önem taﬂ›d›¤›na iﬂaret eden birçok çal›ﬂma
vard›r.114
Kanser ile iliﬂkili 800’den fazla geni inceleyen bir çal›ﬂmada baﬂta özellikle bazal-benzeri, Luminal A ve Luminal
B tümörler olmak üzere meme kanserinde gözledi¤imiz
moleküler alt tiplerin belirli metilasyon profilleri sergiledikleri anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Metilasyon profillerini inceleyen
mikrodizin çal›ﬂmalar›nda, meme kanserinde bu profiller
kullan›larak da hem daha önceden ekspresyon çal›ﬂmalar›
ile gösterilen alt gruplar›n, hem de kötü prognoz sergileyen tiplerin tan›mlanabildi¤i gösterilmiﬂtir.120 Bu ﬂekilde
elde edilen DNA metilasyon profilleri tümör histolojisi,
grad, hormon reseptörleri ve HER-2 ekspresyonu ile yak›n iliﬂki sergilemektedir.121-124
Son y›llarda gerçekleﬂtirilen mikro RNA çal›ﬂmalar› ve
tüm genom assosiasyon araﬂt›rmalar› tedavinin optimizasyonunda bireyin genetik özelliklerinin de rolünü ayd›nlatmaktad›r. Mikro RNA’lar, gen ekspresyonunu
transkripsiyondan sonraki aﬂamada bask›layan k›sa, kodlamayan RNA molekülleridir. Yüzlerce miRNA tan›mlanm›ﬂ olmakla birlikte bunlar›n birço¤unun iﬂlevi henüz bilinmemektedir. Ancak bu moleküllerin onkogenleri ile
tümör bask›lay›c› genleri ve hücre döngüsü, apoptoz, anjiogenez ve hücre göçü gibi birçok iﬂlemi etkiledi¤i gösterilmiﬂtir (CRC 104-106). Protein kodlayan genlerin yaklaﬂ›k üçte birini etkileyen hem geliﬂim s›ras›nda hem de
eriﬂkin yaﬂamda birçok hücresel iﬂlemi düzenleyen miR-
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NA’lar, meme kanseri hücrelerinin de yenilenmesinde,
tümör oluﬂturma yeteneklerinde, invazyon ile metastazda
etkin rol oynar (Bertucci 14, 15, 16). Gen profili çal›ﬂmalar› ile tan›mlanan moleküler altgruplarda miRNA lar›n
da¤›l›m› da farkl›d›r.
Yukar›da sözü edilen özelliklere ek olarak DNA onar›m kapasitesi, telomer boylar›n›n denetimi ve metilasyon
profilleri gibi çok say›da de¤iﬂik, genetik, epigenetik ve
çevresel faktörün etkisini yans›tan biyomarkerlerin birlikte de¤erlendirilmesi, toplumda kansere yatk›nl›k taﬂ›yan
gruplar›n daha do¤ru ve sa¤l›kl› de¤erlendirilmesini sa¤layacakt›r.129

KALITSAL (HERED‹TER) MEME KANSER‹
Dr. Hülya Özbek

Meme kanseri, geliﬂmiﬂ ülkelerde önemli bir sa¤l›k
problemidir ve her dokuz kad›ndan birinde görülmektedir. Aile hikayesi, meme kanserine yakalanma aç›s›ndan
son derece önemli bir risk faktörüdür.130 BRCA1, BRCA2,
TP53, PTEN, STK11, CDH1 olmak üzere 6 genin meme
kanseri geliﬂiminde yüksek risk oluﬂturduklar› bildirilmiﬂtir.131 Hem BRCA1, hem de BRCA2 genlerin›n DNA onar›m›nda rol oynad›klar› ve BRCA1/2 genleri kusurlu olan
tümörlerin Poly-ADP-riboz polimeraz inhibitorleri için
hedef oluﬂturduklar› bilinmektedir. Meme kanseri riskini
artt›rd›¤› bildirilen di¤er genler aras›nda ise, ATM,
CHEK2, PALB2, BRIP1 genleri say›labilir. Bunun yan›nda, genom çap›nda yap›lan çal›ﬂmalar sonucunda FGFR2
gibi penetrans› düﬂük olan genlerin de meme kanseri riskini artt›rd›¤› bildirilmiﬂtir.

BRCA1 ve BRCA2
BRCA1 geni 1990 y›l›nda haritalanm›ﬂ ve 1994’te
klonlanm›ﬂt›r.132-133 BRCA1 geninde meydana gelen yap›sal mutasyonlar, kal›tsal meme ve over kanseri sendromuna yol açmaktad›r. Bu tümör bask›lay›c› gen, genomik
stabilite, DNA onar›m›, DNA onar›m›na cevap ve hücre
döngüsünün kontrol noktalar›nda, kromatinin yeniden
modellenmesinde, transkripsiyonun düzenlenmesinde ve
protein ubikitinasyonunda rol oynamaktad›r.134 BRCA1
geni, homolog rekombinasyonda rol oynamas› sebebi ile
nükleotid eksizyon onar›m›nda görev alan bir gendir.
BRCA1 geninin kanser patogenezindeki rolü, tam olarak
bilinmemekle birlikte son yap›lan çal›ﬂmalarda DNA çift
zincir k›r›klar›n›n tan›mlanmas›nda bu proteinin rol oynad›¤› gösterilmiﬂtir. BRCA1’in C-ucundaki bölge, birbirinin aksi yönünde çal›ﬂan, Abraxas, BACH1 (BTB ve
CNC homology) ya da CtIP(C terminal binding protein
Interacting Protein) gibi üç farkl› protein ile kompleks
oluﬂturur. RAP80 (receptor associated Protein 80 kDa),
BRCA1-Abraxas ve BRCA1-CtIP kompleksleri ile hasara
u¤ram›ﬂ DNA parças›n› bir araya getirir.135 BRCA1-CtIP
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kompleksi ile MRN kompleksi (MRE11, RAD50 ve
NBS1), DNA çift zincir k›r›klar›n›n onar›m› için bir araya
gelerek iﬂlemi gerçekleﬂtirirler. Bununla beraber RAP80
taraf›ndan tan›nan DNA onar›m bölgelerinin ubikitinlenmiﬂ hedefleri henüz tam olarak aç›kl›¤a kavuﬂturulmam›ﬂt›r.
BRCA1’in kromozom bütünlü¤ü üzerindeki etkisinin
tam olarak anlaﬂ›lmas› için ise, öncelikle BRCA1BARD1’in iliﬂkiﬂinin aç›¤a kavuﬂturulmas›, hatta bu iliﬂkide mikrotübül stabilizasyonu ve mitoz ipliklerinin oluﬂturulmas› için gerekli olan TPX2’n›n rolünün aç›klanmas›
gerekmektedir. BRCA1’in transkripsiyonel düzenlenme
mekanizmas›n›n aç›¤a kavuﬂturulmas›, yeni terapötik
ajanlar›n geliﬂtirilmesi aç›s›ndan yararl› olacakt›r.
Bazen BRCA1 ile iliﬂkili tümörlerin sporadik tümörlerden ayr›lmas› için immunohistokimyasal özellikler kullan›lmaktad›r.136,137 Bazal hücrelerden geliﬂmese bile, memenin bazal hücrelerinde s›kl›kla eksprese edilen markerleri (örne¤in sitokeratin 5/6(CK5/6) ve annexin VIII) sentezleyen meme dokusu bazal meme kanser dokusu olarak
adland›r›lmaktad›r.138 BRCA1-negatif meme kanserlerinde ER-negatif, CK5/6 ve CK16-pozitif özellik gösteren vaka oran› %2 olmas›na karﬂ›l›k BRCA1 ile iliﬂkili meme
kanserlerinin %44’ü ER-negatif, CK5/6 ve CK14-pozitif
özellik göstermektedir.139 Son y›llarda geliﬂtirilen kal›tsal
meme kanseri fare modellerinde, bazal epitel hücrelerinde dokuya özgü olarak BRCA1 ve/veya p53 genleri mutasyona u¤rat›lm›ﬂt›r. Bu fare modellerinde bazal fenotipe
sahip meme kanseri geliﬂmiﬂtir. Son zamanlarda BRCA1
mutasyonu taﬂ›yan tümörlerin ERα anlat›m› yapmad›¤›
gösterilmiﬂtir. ESR1 ekspresyonunun BRCA1 üzerinden
kontrol edildi¤i ve hatta bu nedenle BRCA1 geni kusurlu
olan tümörlerin anti-östrojen ilaçlara cevap vermedi¤i
bildirilmiﬂtir. Saal ve arkadaﬂlar›140 taraf›ndan yap›lan bir
baﬂka çal›ﬂmada PTEN ekspresyonunun bazal fenotipe sahip meme kanseri ile iliﬂkili oldu¤u gösterilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmadan elde edilen bulgular, kal›tsal BRCA1 mutasyonu
ile ilgili onkogenez modeli ile uyumludur. Bu modelde,
kal›tsal BRCA1 mutasyonunun ard›ndan önce TP53 mutasyonu oluﬂmakta, daha sonra BRCA1‘in ikinci alleli ve
son olarak da PTEN-PI3K sinyal ileti yola¤›n›n bozuldu¤u öne sürülmektedir.141
BRCA1 mutasyon taﬂ›y›c›lar›nda bazal tip meme kanserinin oluﬂmas›ndan sorumlu olan bir baﬂka gen ise,
SOX2 genidir. Bu genin etkisinin orta düzeyde oldu¤u
düﬂünülmektedir. Söz konusu gen embriyonik transkripsiyon faktörü olarak meme kanserinde aﬂ›r› düzeyde anlat›m yapmaktad›r.142 BRCA1’in kök hücre regülatörü olarak görev yapt›¤›na iliﬂkin kan›t BRCA1-germ hatt› mutasyonlar› ile iliﬂkili meme kanserin›n klinikopatolojik
özelliklerine dayanmaktad›r.143 Bu hipotezi destekleyen
ve kültür ortam›nda yap›lan çal›ﬂmalarda, BRCA1’in bask›lanmas›, meme epitel hücrelerinin farkl›laﬂmas›n› bozmaktad›r.144-145 En son olarak in vitro koﬂullarda

BRCA1’in ER-negatif kök hücrelerin ER-pozitif luminal
hücrelere dönüﬂmesi için gerekli oldu¤u fareye implante
edilmiﬂ primer insan meme epitel hücrelerinde gösterilmiﬂtir.146 Bununla beraber, BRCA1 mutasyon taﬂ›y›c›lar›nda meme dokusunda BRCA1’deki heterozigotluk kayb› (LOH), progenitor-spesifik genin (ALDH1) ekspresyonu ve histolojik olarak normal olan tüm meme lobunda
ER pozitifli¤inin görülmemesi ile iliﬂkilidir. Bu bulgu
BRCA1’in progenitör hücrelerin farkl›laﬂmas› için gerekli
oldu¤unu düﬂündürmektedir.146
BRCA2 geni ise, 1995 y›l›nda klonlam›ﬂ bir gendir.142
Hem mayozdaki homolog rekombinasyondan, hem de
DNA çift zincir k›r›klar›n›n onar›m›ndan sorumludur.148
BRCA2 geninin bu iﬂlevi yerine getirmesinde RAD51 ve
DCM1 rekombinazlar›n katk›s› oldu¤u düﬂünülmektedir.
BRCA2, ayn› zamanda DSS1 ve PALB2 ile etkileﬂmektedir. BRCA2 geninin iki alleli de inaktive oldu¤unda, Fanconi Anemi fenotipi geliﬂmektedir.149 BRCA2’ye ba¤l›
meme kanseri, daha çok yüksek gradl› invaziv duktal karsinom olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r ve doku mikrodizinlerinde luminal fenotip göstermektedir.150 BRCA2 mutasyonlar› ile iliﬂkili en önemli bulgulardan ikisi Li-Fraumeni sendromuna benzer bir özellik göstermesi ve BRCA2
gen mutasyonlar›n›n çocukluk ça¤› tümörleri için bir risk
oluﬂturmas›d›r.151
BRCA1 ve BRCA2 genlerinde çerçeve kaymas› (frameshift), anlams›z (nonsense) ve yanl›ﬂ anlaml› (missense) mutasyonlar, bir amino asidin eksilmesi ya da ilavesi
(in frame deletion ya da insertion), k›rp›lma hatalar›na
(splicing error) ba¤l› mutasyonlar gibi farkl› tipte binlerce mutasyon rapor edilmiﬂtir.152 Bu mutasyonlar aras›nda
herhangi bir delesyon ya da insersiyon çerçeve kaymas›na
yol açarak ya da dur kodonu oluﬂturarak, proteinin boyunun k›salmas›na yol açmakta ve fonksiyonunu bozmaktad›r. Baz› mutasyon tipleri ile iliﬂkili model sistemler oluﬂturulmuﬂ ve bu model sistemlerde mutasyonlar›n
BRCA1/BRCA2 genlerinin hangi iﬂlevleri ile iliﬂkili oldu¤u detayl› bir ﬂekilde araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Buna gore, musevilerde görülen BRCA1 genindeki 185delAG, 5382delC mutasyonlar›n›n oluﬂtuklar› bölgede BRCA1 geninin iliﬂkiye
girdi¤i moleküller incelenmiﬂ ve bu mutasyonlar›n
BRCA1’in hücredeki pek çok fonksiyonundan sadece bir
kaç›nda, DNA hasar›na cevapta, apoptozda ve kemosensitivitede rol oynad›¤› bildirilmiﬂtir.153 Bugüne kadar birçok mutasyon ya da de¤iﬂiklik bildirilmesine karﬂ›n her
bir mutasyonun ve polimorfizmin söz konusu genlerin
fonksiyonunda ne gibi de¤iﬂikliklere yol açt›¤› henüz bilinmemektedir. Bunun anlaﬂ›lmas› için model sistemler
oluﬂturularak, gen üzerinde meydana gelen her de¤iﬂikli¤in tek tek araﬂt›r›lmas› gerekmektedir.
Son yirmi y›lda kal›tsal gen mutasyonlar›n›n kanser
riskini artt›rd›¤›n›n anlaﬂ›lmas›ndan sonra, kanserin tedavisi ile iliﬂkili birçok yeni yaklaﬂ›m söz konusu olmuﬂtur.
Bunlardan biri de kal›tsal kanser riski taﬂ›yan kiﬂilerde bu
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riski ortadan kald›rmak amac›yla preimplatasyon geneti¤i
(PGD) yoluyla en az›ndan bilinen genler aç›s›ndan risksiz
bebekler dünyaya getirebilme ﬂans› bulundu¤unun gösterilmesidir. BRCA1 ve BRCA2 mutasyon taﬂ›y›c›lar›nda
yap›lan ankette, bu kiﬂilerin %75’inin bu olaya olumlu
bakmakta oldu¤u154 ancak 40 yaﬂ alt› BRCA taﬂ›y›c›lar›n›n
%13’ünün preimplantasyon geneti¤i için baﬂvurabilecekleri bildirilmiﬂtir.155 BRCA taﬂ›y›c›lar›n›n preimplantasyon yoluyla bilinen kanser riski aç›s›ndan normal bebekler dünyaya getirdi¤i birçok çal›ﬂma ile gösterilmiﬂtir.
Ciddi kal›tsal hastal›klar için uygulanan bu olay›n kanser
konusunda da uygulama alan› bulmas› için bu konuda
etik ve hukuki kurallar›n belirlenmesi gerekmektedir.
In vitro koﬂullarda BRCA1 genini kaybetmiﬂ meme
kanseri hücreleri, mikrotübüllere etki eden vinka alkaloidlerine ve taksanlara karﬂ› dirençlidir. Ayn› hücrelere
DNA da çift zincir k›r›klar› oluﬂturan etoposid, bleomisin
gibi kemoterapik ilaçlar ile radyoterapiye ve DNA’da çapraz ba¤lar oluﬂturan platin içeren ilaçlara karﬂ› çok daha
hassas oldu¤u gösterilmiﬂtir. Son zamanlarda platin içeren ilaçlar›n, BRCA1 ile iliﬂkili meme kanseri ile kal›tsal
olmayan, bazal-benzeri meme kanseri tedavisindeki etkinli¤i araﬂt›r›lm›ﬂt›r.156 Poly-ADP-riboz polimeraz 1
(PARP), bir çekirdek proteinidir ve DNA hasar› oluﬂtu¤unda DNA çift zincir k›r›klar›nda, k›r›¤›n bölgesine ilk
ba¤lanan proteindir. Hasara u¤rayan DNA bölgesinde,
PARP DNA’ya ba¤lan›r.157. BRCA1/2 genlerinin bozuk
oldu¤u tümörler, DNA çift zincir onar›m›n›n yap›lamad›¤› ve PARP inhibitorlerinin in vitro ortamda etkin oldu¤u
tümörlerdir.158 Bu inhibitörler klinik uygulamalar aras›na
girmiﬂtir.159

TP53
p53 proteinini kodlayan TP53 geni, Li-Fraumeni sendromunda yap›sal kusurlar taﬂ›r. Bu sendrom, meme kanserine, yumuﬂak doku sarkomlar›na, osteosarkoma, beyin
ve adrenokortikal tümörlere ve Phyllodes tümörü gibi son
derece nadir görülen tümörler ile Wilms tümörüne yatk›nl›k oluﬂturmaktad›r. p53 proteini,1979 y›l›nda keﬂfedildikten sonra, üzerinde çok çal›ﬂ›lan bir proteindir. Bu
gen, hücre döngüsünün durdurulmas›ndan ve apoptotik
ölümden sorumludur160 Burada önem taﬂ›yan konu p53
proteininin DNA onar›m› ya da apoptoza karar vermesi
s›ras›nda hücre siklusunu durdurma mekanizmas›d›r.
p53 proteinine Hzf çinko parmak proteininin ba¤lanmas›, apoptotik yolda etkili genlerin indüklenmesinden çok,
hücre döngüsünü durduran genlerin aktivasyonuna yol
açmaktad›r.161 Aksine, DNA hasar› çok fazla ise, kromatin
ile iliﬂkili bir protein olan CAS/CSEIL p53’e ba¤lanmakta
ve proapoptotik genlerin transkripsiyonuna neden olmaktad›r.162
P53 proteininin aktivasyonu ya da yenilenmesine iliﬂkin terapötik yaklaﬂ›mlar, uzun zamand›r kanser tedavisi
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aç›s›ndan düﬂünülen iﬂlemlerdir. Bu tür terapilerin çok
yak›n gelecekte klini¤e girmesi ümit edilmektedir. Gene
de bu hücrelerde p53’ün normale döndürülmesi ve aﬂ›r›
düzeyde çal›ﬂmas› beklenmedik sonuçlar do¤urabilir.163

PTEN
PTEN (Phosphotase tensin homolog on chromosome
ten) 1997 y›l›nda farkl› tümörlerde görülen 10q23’üncü
bölgedeki heterozigotluk kayb›n›n araﬂt›r›lmas› s›ras›nda
tan›mlanm›ﬂ bir tümör bask›lay›c› gendir.164 Bu gen,
makrosefali ve spesifik kutanöz bulgular›n› içeren Cowden sendromunda yap›sal olarak bozuktur ve bu kusurlar,
serebellar displastik gangliositoma ile meme ve tiroid
kanserine yatk›nl›k oluﬂturur.164 PTEN’deki mutasyonlar,
ayn› zamanda Bannayan–Riley–Ruvalcaba Sendromuna
neden olmaktad›r. Bu sendrom; makrosefali, multipl lipom, intestinal hamartomatöz polipler, vasküler malformasyonlar ve anormal pigmente olmuﬂ penis ile karakterizedir.
PTEN tümör bask›lay›c› bir gendir ve hücre ço¤almas›n› düzenlemekte rol oynamaktad›r. Daha çok fosfotidilinositol-3-kinaz (PI3K) yolunun bask›lanmas›nda görev
almaktad›r. PI3K sinyal ileti yolu hücre canl›l›¤›nda, hücrenin motilitesinde, epitelyal-mezenkimal geçiﬂte, anjiogenezde ve metabolik de¤iﬂikliklerde de rol oynamaktad›r.165 PTEN ekspresyonunun kayb›n›n peﬂinden ikincil
olarak TP53’ün de iﬂlevini yitirmesi, BRCA1 ile iliﬂkili onkogenezde rol oynamaktad›r. Bunun yan›nda PTEN’in
kök hücre yenilenmesi ve hücre göçü ile iliﬂkili bir iﬂlevinin de bulundu¤u bildirilmiﬂtir.166 PTEN’in son zamanlarda tan›mlanan di¤er bir iﬂlevi de kromozom bütünlü¤ü
ile fosfolipaz C ve D’nin düzenlenmesine iliﬂkindir.167
Son dönemin en önemli bulgusu, PTEN ekspresyon
kayb›n›n trastuzumab direncinde rol oynad›¤›n›n gösterilmesidir.168 PTEN kayb›n›n rapamisin’in memeli hücrelerindeki hedeflerinin inhibisyonuna karﬂ› duyarl›l›k sa¤lad›¤› bildirilmiﬂtir.169-170 Ayn› zamanda rapamisin’in
HER2-pozitif meme kanserine ait fare modellerinde tümör progresyonunu inhibe etti¤i gösterilmiﬂtir. mTOR
inhibitorlerinin meme kanseri tedavisinde son derece
ümit vadeden ilaçlar oldu¤u düﬂünülmektedir. mTOR’un
inhibisyonu, meme kanseri hücrelerinin büyümesini durduran metforminin etki mekanizmas› üzerinde etkilidir.171

STK11
Meme kanseri riskini artt›ran di¤er bir gen ise, STK11
(LKB1) genidir. Bu gen, bir serin/treonin kinaz kodlar.
STK11 geni Peutz-Jeghers sendromunda mutasyona u¤ram›ﬂt›r ve preoral pigmentasyon ve hamartomatöz poliplerle karakterizedir.172 Peutz Jeghers sendromlu kiﬂilerin %30-50’sinde, 70 yaﬂ›na kadar meme kanseri geliﬂir.
STK11 geni de TSC1, TSC2, PTEN ve NF1 olmak üzere
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di¤er tümör bask›lay›c› genler gibi, mTOR yola¤›n›n inhibisyonunda rol oynamaktad›r. PTEN geninde oldu¤u gibi, rapamisin Peutz-Jeghers sendromlu vakalar için de potansiyel bir terapötik ajan olabilir.173

CDH11
Di¤er bir otozomal dominant kanser sendromu, familyal diffüz gastrik kanser sendromudur. Bu sendromu taﬂ›yan kiﬂilerin lobüler meme kanserine yakalanma riskleri
yüksektir.174 Bu sendrom hücre–hücre adezyonunu sa¤layan E-kadherin genini kodlayan CDH1 geninin mutasyonlar› sonucu geliﬂmektedir. Bununla beraber ailesinde gastrik kanser hikayesi olmayan meme kanseri vakalar› ile sporadik lobüler kanser hikayesine sahip kiﬂilerde CDH1 gen
mutasyonlar› son derece düﬂük s›kl›kla görülmektedir.175
Farkl› ilaçlarla E-kadherin geninde sa¤lanan ekspresyon art›ﬂ›n›n, invazyonu bask›lama aç›s›ndan meme kanseri tedavisinde ek yarar sa¤layabilece¤i ileri sürülmüﬂtür.176-177

ATM
Ataksiya-telenjiektazi, otozomal resesif bir hastal›kt›r.
Serebellar ataksi, progressif nörolojik bozukluklar, okülokutanöz telanjiektazi, radyasyona duyarl›l›k ve artm›ﬂ kanser riski ile iliﬂkilidir. Söz konusu bu de¤iﬂiklikler, p53 ile
BRCA1’i fosforile eden ve hücre döngüsünün kontrol noktalar›n› denetleyen kinazlari kodlayan ATM genindeki biallelik mutasyonlarla gerçekleﬂmektedir.178 ATM geninde heterozigot mutasyon taﬂ›yan bir kad›nda ataksiya-telenjiektazi fenotipi bulunmad›¤› halde, meme kanserine karﬂ› iki
kat daha yüksek risk söz konusudur.179 ATM aktivasyonu
onkolojide yeni terapötik imkanlar sunmaktad›r.180

CHEK2
CHEK2 geni, DNA’da oluﬂan çift zincir k›r›klar›na cevapta ATM taraf›ndan aktifleﬂtirilen hücre döngüsünün
kontrolünde ve DNA onar›m›nda görev alan bir gendir.
CHEK2, BRCA1 genini fosforile eder ve dolay›s›yla DNA
onar›m›n› etkiler.181 1100delC CHEK2 mutasyonu, meme
kanseri riskini 2-3 kat artt›rmaktad›r.182,183 Di¤er CHEK2
gen mutasyonlar› ise meme kanserinin kal›tsall›¤› ile iliﬂkilidir.184,185 CHEK2 fonksiyonunun selektif bir ﬂekilde
inhibisyonu, kemoprevansiyon için uygun bir yaklaﬂ›m
olacakt›r.

NBS1 ve RAD50
Nijmegen Breakage sendromuna (NBS1) neden olan
NBS1 geni ile DNA onar›m›nda rol oynayan, MRN
(MRE11, RAD50 ve NBS1) kompleksini oluﬂturan proteinlerden birini kodlayan RAD50 genindeki mutasyonlar,
meme kanserine yatk›nl›¤› artt›rmaktad›r. RAD50 geninde varl›¤› saptanan 687delT mutasyonunun, sadece Fin

toplumunda görüldü¤ü ve bu toplumda meme kanseri
riskini artt›rd›¤› bildirilmiﬂtir.186-187 Bununla beraber daha fazla say›da ‹ngiliz ve Fin bireyi kapsayan bir tarama,
söz konusu mutasyonun Fin toplumu için de anlaml› olmad›¤›n› göstermiﬂtir. ATM proteininin DNA’da çift zincir k›r›¤›n›n bulundu¤u bölgeyi tan›y›p buraya tutunmas›ndan sonra, bu bölgenin hemen alt k›sm›na MRN
kompleksi ba¤lan›r. Bu nedenle bu molekülün de çift zincir k›r›klar›n›n tamirinde rol oynad›¤› düﬂünülmektedir.188 Bundan baﬂka, NBS1 657del5 mutasyonu farkl›
toplumlarda araﬂt›r›lm›ﬂ,189-190 Polonya ve Beyaz Rus toplumlar›nda bu mutasyon ile meme kanseri aras›nda anlaml› bir iliﬂki oldu¤u gösterilmiﬂtir.186,191

BRIP1 VE PALB2
Bir baﬂka DNA onar›m kusuru hastal›¤› olan Fanconi
Anemisi (FA) de meme kanseri ile iliﬂkilidir. FA’sine özellikle BRCA2, BRIP1 ve PALB2 genleri yol açmaktad›r. Bu
genlerin bir allelinde mutasyon taﬂ›yan kiﬂiler yüksek düzeyde meme kanserine yakalanma riski taﬂ›rlar. Son çal›ﬂmalar, FA ile BRCA etkileﬂim a¤› aras›nda bir iliﬂki oldu¤unu düﬂündürmektedir.192 BRIP1 ve PALB2 mutasyonlar›n›n meme kanserine yol açma konusundaki rölatif
riskleri s›ras›yla 2 (95%CI 1.2–3.2) ve 2.3’tür.193-194 FA
proteinleri ile meme kanseri riski aras›ndaki iliﬂki çözülmesi gereken bir bilmece gibidir. PALB2 geni ise, BRCA2
geni gibi homolog rekombinasyona kat›lmaktad›r. Bununla beraber BRIP1, BRCA1 geni ile etkileﬂime girse bile, homolog rekombinasyonda görev almamaktad›r. Bu
nedenle FA ile iliﬂkili tüm genler, potansiyel birer antikanser ilaç hedefi olabilecek moleküller olarak görülmektedir.195 Bunun en güzel örneklerinden biri, FA yola¤› bozuk olan hücrelerde ATM geninin inhibisyonunun hücre
ölümüne yol açmas›d›r.196

“Modifiyer” ve Düﬂük Penetransl› Genler
BRCA1/BRCA2 mutasyon taﬂ›y›c›lar› aras›nda meme
kanserine yakalanma riski büyük ölçüde farkl›l›k göstermektedir. Gerçekten, BRCA1/BRCA2 mutasyon taﬂ›y›c›lar›n›n ailelerinde erken yaﬂ meme kanseri ile kontralateral
meme kanseri görülme riski ba¤›ms›z bir ﬂekilde iliﬂkilidir.197 RAD51’in BRCA1/BRCA2 genleri ile etkileﬂti¤i
5”UTR bölgesinde yer alan C135G polimorfizmi,
BRCA1/2 mutasyon taﬂ›y›c›lar›nda meme kanser riskini
art›rmaktad›r.198 BRCA1/BRCA2 mutasyon taﬂ›y›c›lar›na
ait ›ﬂ›nlanm›ﬂ lenfoblastoid hücre soylar› ile yap›lan mikrodizin çal›ﬂmalar›nda, belirli genlerin ekspresyonunu etkileyen ve de¤iﬂtiren yeni genler bulunmuﬂtur. Bu tür genlere “modifiyer” genler denilmektedir. Geniﬂ kapsaml›
uluslararas› çal›ﬂmalar, bu genlerin meme kanseri riskini
artt›rd›¤›n› göstermiﬂtir. “Modifiyer” genler, kal›tsal meme
kanserlerinde düﬂük penetransl› genler olarak rol oynarlar.
Son birkaç y›lda yap›lan genom konusundaki çal›ﬂmalarda
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meme kanseri ile iliﬂkili yeni lokuslar bulunmuﬂtur.197-204
Bunlardan biri de FGFR2’dir. Bu gen bir reseptör tirozin
kinaz kodlamakta, prostat ve ürogenital kanserler gibi
farkl› tümör tiplerinin oluﬂumunda rol oynamaktad›r.205
RAS sinyal ileti yolu üzerinde bulunan FGFR2, farnesil
transferaz inhibitorlerinin hedefi olarak klinik aç›dan ümit
verici bir molekül olarak görülmektedir.206
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Meme Kanserinde Sitopatoloji
Dr. Binnur Önal

¤inden geriledi¤i bilinmektedir.3 Malign ‹‹A tan›s›nda
ise, tedavi seçenekleri ilk aﬂamada tart›ﬂ›lmakta ve
planlanmaktad›r:

G‹R‹ﬁ
Sitoloji ‘cyto’ ve ‘logos’ kelimelerinin birleﬂimi ile
oluﬂmuﬂtur ve “hücre bilimi” anlam›ndad›r. Sitoloji, hücrelerin normal görünümlerindeki sapmalar› yorumlar.
Histopatoloji ile organik ba¤› nedeniyle sitoloji terimi yerini 1980’lerden itibaren sitopatoloji’ye b›rakm›ﬂt›r. Sitoloji sözcü¤ü günümüzde genellikle materyal tipleri için
kullan›lmaktad›r. Benzer ﬂekilde; ince i¤ne aspirasyonu ile
al›nan örnek ‘doku de¤il hücre’ oldu¤u için biyopsi (‹‹AB) yerine sitoloji (‹‹AS ya da yaln›zca ‹‹A) ifadeleri daha
do¤ru terminolojidir. ‹¤ne biyopsisi “kor biyopsi, tru-cut
biyopsisi” gibi parafine gömülerek kesit haz›rlanan doku
biyopsisi anlam›ndad›r.1

MEME LEZYONLARININ S‹TOPATOLOJ‹K
TANISINDA MATERYAL T‹PLER‹
Meme lezyonlar›nda sitolojik materyal tipleri; ele gelen solid ya da mamografik olarak saptanan lezyonlarda
‹‹A; kist aspirasyonlar›; meme baﬂ› sitolojisi (meme baﬂ›
ak›nt› yaymalar›, duktal lavaj,periareolar ‹‹A; meme baﬂ›
ve areolan›n ülsere lezyonlar›ndan kaz›ma); bekçi lenf dü¤ümlerinde dokundurma(imprint) ve ‹‹A, dondurulmuﬂ
(frozen) kesit ve ‘kor’ biyopsilerde dokundurma sitolojisidir.2

1. Ele Gelen Solid Lezyonlarda
‹nce ‹¤ne Aspirasyonu (‹‹A)
•

•

Kistik-solid ayr›m›: Tan› ve tedavi amaçl›;4

•

Lokal gö¤üs duvar› rekürrensi: Sütür granülomu ile
ay›r›c› tan›s› önemli;

•

Metastatik olgularda; memeyi en s›k tutan metastatik
tümörler melanom, lenfoma, akci¤er karsinomu, over
karsinomu, yumuﬂak doku sarkomlar›, gastrointestinal ve genitoüriner tümörlerdir.5

•

Sitoredüksiyon (neoadjuvan) tedavisi öncesi tan›;
Metastatik ve Sitoredüksiyon öncesi ‹‹A’da, gereksiz
cerrahiden kaç›n›larak kemo-radyoterapiye gecikmeden baﬂlanabilmektedir. Ancak, bu gruptaki hastalarda kal›n i¤ne biyopsisi tercih edilen yöntemdir.

•

Aksiller, aksesuvar ve bekçi (sentinel) lenf dü¤ümlerinin de¤erlendirilmesinde;

•

Lumpektomi sonras› meme dokusunun de¤erlendirilmesi;

•

Ek testler için yedek materyal: ‹‹A yayma ya da hücre
blo¤u materyalinde sitokimya (müsin, glikojen,lipid
boyalar›), immünositokimya, fluoresan, morfometri,
ak›m sitometri ve elektron mikroskopisi gibi ileri tekniklerin yan›s›ra doku kültürü veya kemo duyarl›l›k
testi gibi canl› hücrelere gereksinim duyulan özel çal›ﬂmalar da yap›labilmektedir.

Meme ‹‹A’n›n Endikasyonlar›

2. Mamografik Olarak Saptanan Lezyonlarda
Stereotaktik ‹‹A

Benign-malign ayr›m›; ‹‹A ile h›zl› sonuç, benign tan›s›n› bekleme süresinde hastan›n kayg›s›n› ortadan
kald›rmakta ve gereksiz cerrahi uygulama say›s›n› azaltmaktad›r. ABD’de y›ll›k ortalama 1.5 milyon meme
cerrahi biyopsisinin %80’inin benign oldu¤u ve benign lezyonlar›n 2/3’ünün 2 y›ll›k bir sürede kendili-

Tan› ve tarama amaçl› kullan›lmaktad›r. ‹sveçli Nordenstrom taraf›ndan geliﬂtirilen bu teknikte 0.5 cm’den
küçük kitleler örneklenebilmektedir. Verona Meme Kanseri Tarama program›nda eﬂzamanl› radyopatolojik aktivite ile birlikte kullan›lan ‹‹A’n›n yüksek kalite performans sonuçlar› dikkate de¤erdir.6
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3. Kistik Lezyonlar›n Aspirasyonu:
Tan› ve tedavi amaçl›d›r. ‹ﬂlemde berrak s›v› aspire
edilmiﬂ ve lezyon kalmam›ﬂsa “meme kisti” tedavi olmuﬂtur, malignite olas›l›¤› 0’a yak›nd›r; 4-6 hafta sonra yeniden de¤erlendirmede lezyon tekrarlamam›ﬂsa hasta, rutin
mamografik takibe yönlendirilir. Ancak aspirasyon içeri¤i
kanl› veya yap›ﬂkan ise ve geride kitle kal›yorsa ‹‹A veya
eksizyonel biyopsi endikasyonu vard›r. Kist içeri¤inin
santrifüjlenerek ‘megafunnel’ veya çökeltiden hücre blo¤u
olarak çal›ﬂ›lmas› yararl›d›r.

4. Meme Baﬂ› S›v›s› (MBS) Sitolojisi:
Meme baﬂ› ak›nt› yaymalar›n›, invaziv olmayan meme
baﬂ› vakum aspirasyonunu ve minimal invaziv olan duktal
lavaj (DL) ile periareolar ‹‹A’y› içerir.
•

Meme baﬂ› ak›nt› yaymalar›, genellikle tek tarafl› ve
kanl› görünümde bir meme baﬂ› yaymas›nda kanser
tan›s› konabilir. Literatürde üç-boyutlu BT ve galaktografi eﬂli¤inde yay›l›m› araﬂt›r›ld›ktan sonra parsiyel
mastektomi ile tedavi edilen insitu duktal karsinom
olgular› bildirilmiﬂtir.7

•

Meme kanserinin artan görülme s›kl›¤›na karﬂ›n görüntülemeye dayal› kanser taraman›n düﬂük duyarl›l›k ve özgüllü¤ü nedeniyle yeni ‘risk de¤erlendirme ölçümleri’ne gereksinim olmuﬂtur. Meme baﬂ›ndan vakumlu aspirasyon, nazal oksitosin uygulamas›n› takiben, meme karsinomu aç›s›ndan yüksek riskli grupta
yer alan kad›nlar›n ço¤unda moleküler analiz için yeterli materyal sa¤lar. MBS’den ekstrakte edilen çok az
miktarlardaki DNA’da bile, kantitatif multipleks metilasyon-spesifik PCR ile metilasyon saptanabilmektedir. MBS’de genomic ve proteomic uygulamalar› erken
tan›da umut vaat etmektedir.8

•

Duktoskopi eﬂli¤inde DL, meme masaj› ve meme baﬂ›
aspirasyonunu takiben meme duktuslar›n›n kanülasyonu ve y›kamas› ile dökülen duktal epitelyal hücreleri örnekleyen bir eksfolyatif sitoloji materyalidir.

•

Periareolar ‹‹A, rastlant›sal (randomize) olarak areolaya uygulan›r (RP‹‹A). Yeterlilik kriteri, iyi korunmuﬂ en az 10 epitelyal hücredir ve hasta taraf›ndan iyi
tolere edilmektedir.
DL ve RP‹‹A; ‘yüksek risk’li olarak tan›mlanan atipik
hiperplazi, lobüler veya duktal karsinom öyküsü olan ve 5
y›ll›k Gail skoru %1.67’nin üzerinde bulunan kad›nlarda
tarama yöntemi olarak önem kazanmaktad›r.9,10 Her iki
yöntem de taraman›n yan›s›ra moleküler ve genetik araﬂt›rmalarda uygulanmaktad›r. DL ve RP‹‹A, k›sa süreli faz
1 ve faz 2 çal›ﬂmalar›nda kemoprevansiyon etken maddelerine yan›t›n de¤erlendirilmesinde; ‘proteomic’ ile elde
edilen protein profilleri, spesifik proteinler ve hormon seviyelerinin analizinde, potansiyel biyolojik belirleyicilerin
de¤erlendirilmesinde dokuya alternatif önemli bir mater-

yal kayna¤›, “dönüﬂtürülebilir (translational) araﬂt›rma
arac›” olmuﬂtur.11,12 Bununla birlikte duyarl›l›¤› ve özgüllü¤ü daha yüksek olan duktal lavajda atipik veya malign
hücrelerin görülmesi durumunda at›lacak ad›m, hastaya
yaklaﬂ›m stratejisi henüz netleﬂmemiﬂtir; sitolojik atipisi
olan kad›nlarda meme kanseri görece riskinin 3-5 kat artt›¤› bilinmekle birlikte protokollerin oluﬂmas›, tekni¤in
rutin uygulamaya girmesi için veriler yeterince olgunlaﬂmam›ﬂt›r, daha çok say›da kontrollü klinik çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.

5. Meme Baﬂ› ve Areolaya Ait Ülsere
Lezyonlardan Kaz›ma (Scrape)
6. Bekçi Lenf Dü¤ümlerinde ‹‹A ve Dokundurma Sitolojisi: Aksiller ‹‹A, yeni tan› alan hastada aksiller lenf dü¤ümlerinin cerrahi evrelemesinde ay›rt edici bir yöntem (triage testi)dir; biyopsi veya komplet aksiller diseksiyon yaklaﬂ›m›nda yol gösterir.13 Supraklavikular, infraklavikular
ve intramammari lenf dü¤ümlerinin ‹‹A’s› ise daha ayr›nt›l› bilgi ile cerrahi yaklaﬂ›ma öncülük eder.14 Sitoloji-histoloji karﬂ›laﬂt›rmal› serilerde; US eﬂli¤inde ‹‹A’n›n duyarl›l›¤›n›n %71, aksiller diseksiyon veya bekçi dü¤üm biyopsisinin %75, özgüllük de¤erlerinin ise %100 oldu¤u gözlenirken duyarl›l›¤›n, tümör boyutu ile paralel art›ﬂ gösterdi¤i gözlenmektedir. Duyarl›l›k, en yüksek derece 3 duktal karsinomlarda (%81.8) gözlenirken özel tip tümörlerde %34.8, derece 1 tümörlerde %50, lenfovasküler invazyonu olmayanlarda %55.9 idi. Pozitif Öngörme De¤erinin (PÖD) %100 oldu¤u olgular; histolojik derecesi 1 veya 3, pT2 veya pT3 evresinde ve lenfovasküler invazyonu
olmayanlar idi. Aksiller ‹‹A’n›n eko-k›lavuzlu¤unda yap›ld›¤› bir baﬂka seride; olgular›n %30’unda biyopsiye gerek kalmad›¤›, özgüllük ve PÖD’ün %100, negatif öngörme de¤erinin (NÖD) %65 oldu¤u belirtilmiﬂtir.15 Bekçi
dü¤ümün tan›nmas›nda lenfosintigrafiyle tümör çevresine metilen mavisi boya enjeksiyonu yöntemlerini karﬂ›laﬂt›ran çal›ﬂmada; mavi boya ile lenfatik haritalaman›n
güvenilir ve maliyet etkin oldu¤u ayr›ca dondurma kesit
yüzeyinden haz›rlanan dokundurma sitolojisinin; doku
kesitinin donma artefaktlar› ve olas› doku kayb› riskini taﬂ›mamas› nedeni ile %94 tan›sal do¤ruluk oran›yla güvenle tercih edilebilece¤i vurgulanm›ﬂt›r.16 Sentinel lenf dü¤ümü incelemesinde yanl›ﬂ negatiflik riskini minimalize
etmek için aksiller magnetik rezonans görüntülemenin
(MRG) yerini inceleyen bir baﬂka çal›ﬂmada MRG’nin sürece hiçbir katk›s›n›n olmad›¤› belirtilmiﬂtir.17 Aksiller
bekçi dü¤üm incelemesinde; tek baﬂlar›na dokundurma
sitolojisi, ‘frozen’ kesit, h›zl› sitokeratin immün boyas›,
‘frozen’ kesit+dokundurma sitolojisi, ‘frozen’ kesit+ h›zl›
sitokeratin immün boyas› yöntemlerini karﬂ›laﬂt›ran ileriye dönük bir çal›ﬂmada; ‘frozen’ kesit, h›zl› sitokeratin immün boyas›, ‘frozen’ kesit+dokundurma sitolojisi, ‘frozen’ kesit+ h›zl› sitokeratin immün boyas› yöntemlerinin
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her birinin duyarl›l›klar›n›n tek baﬂ›na dokundurma sitolojisine göre daha yüksek oldu¤u, bununla birlikte yaln›zca ‘frozen’ kesit+ h›zl› sitokeratin immün boyas›n›n istatistik anlaml›l›k gösterdi¤i saptanm›ﬂt›r.18 Aksiller lenf
dü¤ümlerinde US eﬂli¤inde ‹‹A, bekçi dü¤üm biyopsisi ve
lenf dü¤ümünde ‘frozen’ kesitinin maliyet/do¤ruluk analizini inceleyen bir çal›ﬂmada “tek basamakta cerrahi” nin
belirgin maliyet etkin oldu¤u belirtilmiﬂtir.19
Yukar›daki materyaller içinde ‹‹A; en yayg›n, etkin
maliyetli ve tan›sal do¤rulu¤una güvenilir yöntemdir.
Meme ‹‹A’da ortanca duyarl›l›k %87 (aral›k 72-99), özgüllük %98-100, NÖD %87-99, tan›sal etkililik (efficiency) %89-99’dur.2,3,20,21,22,23 Ancak ‹‹A’n›n bu güvenilirli¤i; deneyimli ekip çal›ﬂmas›nda klinik muayene, radyoloji ve sitopatolojik incelemeden oluﬂan üçlü yaklaﬂ›m (üçlü test)’›n bir parças› olarak uyguland›¤›nda gerçekleﬂmektedir.24

ekim riskini artt›rmalar› ve anesteziye gerek duyulabilmesidir. Benzer ﬂekilde ‘tip design’ i¤neler de ‘epitelyal yer de¤iﬂtirme’ ile tümör ekim riskini artt›rabilmektedir.3,27
Aspirasyon iﬂleminde kullan›lan ‘disposible’ plastik ﬂ›r›ngalar›n-gnl.10 ml’lik-iyi negatif bas›nç oluﬂturan siyah
pistonlu olanlar› tercih edilmelidir. ﬁ›r›nga tutucular
(Cameco, ﬁekil 26-1; Aspir-Gun vb.) serbest el lezyonu sabitleﬂtirirken di¤er elin iﬂlemi rahatça yapmas›n› sa¤lamaktad›r. ‹¤ne ucu ile tutucunun üzerindeki baﬂparma¤›n
‘düz-paralel çizgiler’ halinde olmas›, hedef kitleden optimal hücreselli¤in sa¤lanmas›nda tutucunun bir üstünlü¤üdür (ﬁekil 26-2). Ayr›ca tutucu, ﬂ›r›ngadaki negatif bas›nc›n sabitlenmesini ve iﬂlem sonunda tutucunun iticisinin b›rak›larak nötral pozisyona getirilmesi ile iﬂlemin
otomatik olarak sonland›r›lmas›n› kolaylaﬂt›rmaktad›r.
‹‹A uygulamalar›nda otomatik vakumlu alet kullanan
merkezlerde daha düﬂük yetersizlik oran› gözlendi¤i bildirilmektedir.28

‹‹A ve KL‹N‹K S‹TOPATOLOJ‹

‹‹A Uygulamas›n›n Basamaklar›29,30

ABD’de 1930’larda Martin ve Ellis, 1950’lerde Adair ve
Godwin isimli klinisyenlerin; ‹sveç’te Söderström, Franzen
ve Zajicek, Hollanda’da Lopez ve Cardozo isimli hematolog-onkologlar›n öncülü¤ünde geliﬂen bu yöntemle Karolinska Hastanesinde, 1960’da ilk ‹‹A klini¤i kurulmuﬂtur.
Böylece klinisyenler taraf›ndan tohumlar› at›lan ve patologlar taraf›ndan organize edilen bir seksiyon, bir klinik
onkoloji ünitesi haline gelerek klinisyen-patolog hibrid hekim modeli ve klinik sitopatoloji ortaya ç›km›ﬂt›r. “Dünya Sa¤l›k Örgütü ‹ﬂbirli¤i ve Referans Merkezi” statüsünü kazanan bu klinikte (25,26), ço¤u ABD’den cerrah ve patolog, 6’s› Türkiye’den patolog olmak üzere 400’den fazla
hekim e¤itim alm›ﬂt›r. Prof. Dr. U¤ur Hac›hanefio¤lu,
1974’de Türkiye’den ‹sveç Karolinska Hastanesinde e¤itim alan ilk hekim olup 1978’den itibaren ‹stanbul T›p
Fakültesi deneyimlerini aktarm›ﬂt›r.1

1. Aspirasyonun planlamas›n› yap›n: Kullan›lacak i¤neleri, yaﬂ ve kuru fiksasyon için lamlar›, tespit solüsyonunu haz›rlay›n. ‘Skirö’ lezyonlarda seçilecek i¤ne, paradoksal olarak daha ince, 25-27 gauge’dur! Zajdela ve
arkadaﬂlar›., çok yüzeyel yerleﬂimli ve küçük çapl› lezyonlarda kapiller hareketlilik esas›na dayanan ‘aspirasyonsuz ince i¤ne’ örnekleme yöntemini geliﬂtirmiﬂlerdir.22 Lamlara hastan›n rumuzunu ve organ› yaz›n;
gerekiyorsa sitosantrifüj, hücre blo¤u ve özel boyamalar
için haz›rl›k yap›n.
2. Görüntüleme raporlar›n› inceledi¤iniz hastan›n iﬂaret
etmesini istedi¤iniz lezyonuna i¤neyi dik ilerletin. An-

Yüzeyel ‹‹A Planlamas› ve Uygulama
Basamaklar›n›n Hücresel Yeterlilik ile ‹liﬂkisi
Dr.Stewart’›n 80 y›l önce vurgulad›¤› gibi “ ‹‹A, klinisyen ve patolo¤un ustal›klar›n›n toplam› kadar iyidir”(1)
“Aspirasyon Giriﬂiminin Toplam Kalitesi = Aspirasyonu
Yapan ve Yaymalar› Haz›rlayan Kiﬂi(ler)nin Deneyimi Ve
Özeni”dir.
‹‹A, ﬂ›r›nga ucuna ince i¤neler (d›ﬂ çap› 21-27 gauge=0.9-0.4 mm; uzunlu¤u 3.8-8.8 cm; klasik uçlu-‘straight bevel’) tak›larak, bir dokudan i¤nenin keskin ucu ve
emme-basma hareketlerin oluﬂturdu¤u negatif bas›nç ile
hücre kopartma ve bu hücreleri lama yayarak de¤erlendirme iﬂlemidir.26 Kal›n i¤nelerin tercih edilmeme nedenleri: kanamaya sebep olarak sitolojik ve histolojik düzeyde
morfolojiyi maskelemeleri, doku t›kaçlar› ile t›kanabilmeleri, i¤ne trakt› boyunca ‘epitelyal yer de¤iﬂtirme’ ile tümör

ﬁekil 26-1: ﬁ›r›nga tutucusu.

ﬁekil 26-2: Tutucu ile uygulama tekni¤i (1 no’lu kaynaktan al›nm›ﬂt›r).
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cak yüzeyel yerleﬂimli ve küçük çapl› lezyonlarda yatay düzlemde, inflamatuvar lezyonlarda ise deri ve deri alt›na e¤ik yaklaﬂ›m daha etkilidir.3
ﬁ›r›nga pistonunu maksimal düzeyde geri çekerek negatif bas›nc› sa¤lay›n. Negatif bas›nc›n fonksiyonu dokudan hücreleri koparmak olmay›p- i¤nenin keskin
ucuna ra¤men- dokuyu tutmakt›r.
‹¤neyi lezyonun içinde ileri-geri oynat›n; sa¤a sola hareketlerin yap›lmas› durumunda materyale çevredeki ola¤an meme örnekleri eklenir veya kanl› materyal al›n›r.
Frekans› saniyede ortalama 3 ve amplitüdü yaklaﬂ›k 1.5
cm. olan bu ileri-geri yöndeki hareketlerin aras›ndaki
saniyelerde, bir dikiﬂ makinesinde oldu¤u gibi, kesme
hareketleri oluﬂmaktad›r ve bu hareketler materyalin
yeterli hücre içermesi için belirleyici olmaktad›r.3
‹¤neyi lezyondan geri çekmeden önce pistonu kapal›
pozisyonuna geri b›rak›n ve negatif bas›nc› elimine
edin; bu, hem traktüs boyunca tümör hücresi ekimini
hem de enfeksiyon yay›l›m›n› önlemektedir.
Ço¤u ‹‹A iﬂleminde, ortalama 3-4 kez giriﬂim tekrarlan›r. Giriﬂim say›s›n› belirleyen en önemli faktör lezyonun niteli¤idir. Di¤er faktör, aspirasyon süresidir.3 Baz› hekimler i¤neyi dokuda daha k›sa tutarken, di¤erleri 10 ila 20 saniye kalabilmektedir. ‹skandinav hekimler aspirasyon süresini uzat›p, giriﬂim say›s›n› minimumda tutmak e¤ilimindedirler.
‹‹A s›ras›nda hekimin alg›s› lezyon tipine göre de¤iﬂir;
duktal karsinomda ‘iri taneli kum’ hissi, medüller ve
müsinöz karsinomlarda ‘yumuﬂak kitleye, ‘boﬂlu¤a
düﬂme’ hissi tan›ya yard›mc›d›r.
Aspirat›n ç›plak gözle inspeksiyonu, materyalin yeterlili¤ini de¤erlendirmede zorunludur. ‹deal bir aspirasyon materyali; az miktarda s›v› içeren, krema k›vam›nda, k›smen granüler nitelikte ve i¤ne lümeni
içerisinde kalan materyaldir. Kan içermeyen, solid
bir materyalin yayma lam›n› haz›rlarken deneyimli bir
göz; müsin, ya¤ dokusu, lenf dü¤ümü ya da kas dokusunu, canl› doku ile nekrotik materyali rahatl›kla ay›rt
edebilir.
Aspirat›n Makroskopik Görünümü E⁄ER

Hücreselli¤i az
S›v›dan ibaret
Pürülan nitelikte
Nekrotik
Kanamal›

→ ‹‹A tekrar›,
→ drene et, rezidüel kitle varsa yeniden aspire et
→ kültür tetkiki,
→ periferden ‹‹A tekrar›
→ Dur, endike ise yeniden aspire et.

Ortalama 3 giriﬂimden sonra, verimli sonuç al›nam›yorsa 10 gün ya da 2 hafta sonra aspirasyonun tekrarlanmas› ya da farkl› bir tan› yönteminin denenmesi önerilir.

Yaymalar›n Haz›rlanmas›1,21
‹nce i¤ne aspirasyonunda ustalaﬂma sürecinin ilk basama¤› iyi bir yayma haz›rlamakt›r. Uluslararas› merkez-

lerde ince i¤ne için e¤itilen- uzmanl›k alan› ve k›demi ne
olursa olsun -tüm hekimlere öncelikle yayma haz›rlama
ve tespit (fiksasyon) konusunda ö¤retim program› uygulanmaktad›r. Çünkü aspirasyon iﬂlemi ne kadar mükemmel yap›lm›ﬂ, de¤erlendiren (sito)patolog ne kadar donan›ml› olursa olsun iyi bir yaymaya dönüﬂtürülememiﬂ bir
aspirasyon materyali zaman ve maliyet kayb›ndan baﬂka
bir ﬂey de¤ildir; yaln›zca kan p›ht›s› ya da ezilmiﬂ hücreler
toplulu¤udur.
Sitoloji laboratuvarlar›nda kullan›lan standart lam
75mm x 25mm boyutlar›nda ve tercihan bir ya da iki kenar› buzlu (rodajl›) olanlard›r. ‹mmünositokimyasal boyama düﬂünülen olgularda tüm yüzeyi buzlu olan lamlar
ya da alum, albümin ve polilizinli lamlar haz›rlan›r. Lamlar temiz ve kuru olmal›d›r.
Aspirasyona baﬂlamadan önce, hastan›n yan› baﬂ›nda
iken, kurﬂun kalemle lamlar›n buzlu yüzeyine hastan›n
ad-soyad›n›n baﬂ harfleri ile aspirasyon bölgesinin ismi kaydedilmelidir. Bu kay›t, hem farkl› hastalar›n materyallerinin kar›ﬂmas›n› önleyecek, hem de boyanma sonras›nda
lamelin, do¤ru lam yüzeyine kapat›lmas›na k›lavuzluk
edecektir. Kontaminasyonun önlenmesi için havada kurutulan lamlar›n, çelik lam taﬂ›y›c›larda taﬂ›nmas› önerilir.
Aspirasyon materyali do¤rudan ya da birkaç aﬂamada
(dolayl›) olarak yay›l›r. Yaymalar haz›rlan›rken, materyale aﬂ›r› bas›nç uygulan›rsa ezilme artefaktlar› oluﬂur; bu
nedenle yayma iﬂlemi, nazik fakat sabit bir bas›nçla gerçekleﬂtirilmelidir. Aspirasyon materyalleri “kuru” ve “yaﬂ”
olmak üzere iki ﬂekilde adland›r›l›r ve bu iki materyale
farkl› yayma teknikleri uygula›r.
Kuru-k›vaml› materyal; görece az bir s›v› içerisinde,
hücreden zengin materyaldir. Bu tip materyal, ikinci bir
lam›n yard›m›yla düz bas›nç uygulanarak, do¤rudan lama
yay›l›r. a)Aspire materyalden 2-3 mm. çap›nda bir damla,
lam›n üst yar›s›n›n ortas›na damlat›l›r; damlat›rken i¤nenin e¤ik ucunu (bevel) lam›n üzerine yerleﬂtirmek, i¤ne
ucu ile lam yüzeyi aras›nda hava kabarc›¤› kalmamas› ve
lamda kuruma artefakt› oluﬂmamas› aç›s›ndan önemlidir.
b) Temiz bir lam ya da lamel yard›m›yla, iki cam›n düzlemi birbirine paralel tutulacak ﬂekilde lam/lamel, lam›n di¤er k›sa kenar›na do¤ru hareket ettirilir ve materyalin ezilmemesine dikkat edilir.
Yaﬂ materyal; s›v› ya da kan içerisinde, hücreden görece fakir materyaldir; periferik yayma gibi, aﬂamal› olarak haz›rlanabilir. Kanl› materyalde eritrositleri lizise u¤ratmak ve morfolojiyi ön plana ç›karmak için ‘Carnoy’,
‘red solution’ gibi s›v›lar damlat›l›r.
Hücrelerin morfolojilerini iyi korumas› için en önemli faktör, materyalin ince ve düzgün bir tabaka halinde yay›lmas›d›r.
S›v›-bazl› sitoloji sistemleri ile meme ‹‹A’da yetersizlik
oranlar›n›n azalmas› ile birlikte benign meme lezyonlar›
için özgüllük de¤erlerinin artmas› nedeniyle gereksiz cerrahi giriﬂim say›s›n›n azald›¤› bildirilmiﬂtir.31

Bölüm 26: Meme Kanserinde Sitopatoloji

Yaymalar›n Boyanmas›
Yayma haz›rland›ktan sonra, 10 saniye içinde %95’lik
alkol (etil, metil veya isopropil alkol) ya da uygun bir
sprey fiksatif ile tesbit edilir. Sprey fiksatifin lama 30 cm.
uzakl›ktan s›k›lmas› ve sprey fiksatif kullan›lan lamlar›n
boyama öncesi en az 1 saat kurumaya b›rak›lmalar›
önemlidir. Patolog, materyalin makroskopik görünümüne
göre (müsinöz, kanamal›, nekrotik vb.) uygulanacak rutin
boyay› (Giemza, PAP, Hematoksilen) seçerek 10 dakika
içinde hücreselli¤i ve aspirat›n kalitesini de¤erlendirir,
hücresellik ve teknik kalite yeterli de¤ilse iﬂlemi tekrarlar,
h›zl› boyanan lamlarda koydu¤u ilk tan›ya göre rutin boyalar›n› uygular ve özel teknikler için ek materyal alabilir.
“Sitopatolojinin gücü sadeli¤inden kaynaklanmaktad›r”1
Rutin olarak; alkolde fikse edilen yaymalar Papanicolaou (PAP) ve Hematoksilen-Eosin (H.E) ile boyan›r. Havada kurumaya b›rak›lan lamlar ise Giemsa türevi (Romanowsky tipi) bir boyayla (May Grünwald GiemsaMGG, Senner-Giemsa, Wright-Giemsa, Uzak Do¤uda
kullan›lan Riu boyas› ya da Diff-Ouick) boyan›r, Her iki
tekni¤in de kendine göre baz› üstünlükleri vard›r ancak,
iki tekni¤in birbirini tamamlad›¤› ve birlikte kullan›m›n›n
en ideali oldu¤u unutulmamal›d›r. Materyalden az say›da
lam haz›rlanan s›n›rlay›c› durumlarda ise, tercih edilecek
boya MGG’dir.3,23,25
Giemsa bazl› boyalar›n pratik avantaj› uygulamalar›ndaki kolayl›k ve h›zd›r. Bunun yan›s›ra, müsini ve polisakkaritleri metakromatik olarak boyad›¤› için adenokarsinomda ve stroma ile zemin komponentleri yo¤un olan
fibroadenom, fillodes tümör, pleomorfik adenom, adenoid kistik karsinom gibi bifazik meme tümörlerinde tan›ya
yard›mc›d›r. Metakromatik boyalar›n papiller lezyon tan›s›n› koymadaki üstünlü¤ü ise, hücre kümelerinin üzerini
örten ince bir mavi-proteinöz materyal tabakas›n›n tan›y›
kolaylaﬂt›rmas›d›r. Ayr›ca lipid vakuolleri, lenfoglandüler
cisimcikler ve hematopoietik hücrelerde seçicidir.
Papanicolaou içindeki hematoksilen nükleus boyas›
olup, nükleer membran, kromatin paterni ve nükleol belirginli¤ini ortaya ç›kar›r. Nekrotik ve kanamal› materyallerde, skuamöz farkl›laﬂma, keratinizasyon gösteren ve onkositik lezyonlarda tercih edilir.
Hücreselli¤in yerinde de¤erlendirilmesinde; havada
kurutulmuﬂ preperatlarda h›zl› Giemsa, Diff-Quik (modifiye Wright-Giemsa) ve alkol tespitlilerde, Ultrafast Papanicolaou gibi boyalar kullan›l›r; bu lamlar daha sonra rutin boyalarla boyanabilir.
Aspirasyona gelen büyük doku fragmanlar› i¤ne ya da
pipetle nazikçe al›n›p- hücre blo¤u haz›rlanmak üzereformalinle fikse edilir ve parafin doku kesitleri H&E ile
boyan›r. Aspirasyon i¤nesi 1-2 ml dengelenmiﬂ tuz solüsyonu ya da RPMI vasat› ile y›kanabilir. Bu materyal mem-
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bran filtrasyonu, sitospin, hücre blo¤u ya da ak›m sitometrik incelemede de¤erlendirilir. ‘Yerinde de¤erlendirme’de malign düﬂünülen olgularda PBS içersine al›nan
yedek materyal, sitosantrifüj iﬂlemini takiben immüsitokimyasal belirleyicilerle çal›ﬂ›labilir.
K›sacas› sitopatolog; özelleﬂmiﬂ laboratuvar teknikleri
bilgisiyle paralel olarak, ‹‹A materyalini ay›r›c› tan› olas›l›klar› aç›s›ndan ‘bir terzi’ gibi iﬂleyebilmektedir.
‹mmünositokimya (‹SK) çal›ﬂ›lacak olgularda; havada
kurutulmuﬂ lizinli lamlar buzdolab›na - +4°C’ye -1 hafta
süre ile b›rak›l›r. ‹mmün boya iﬂleminden önce 10 dakika
süre ile -20°C’de so¤utulmuﬂ (derin buzlukta bekletilmiﬂ)
aseton solüsyonuna yerleﬂtirilmesi yeterlidir. ‹mmün boya iﬂleminin di¤er basamaklar› doku kesitleri ile ayn›d›r.
Koﬂullar uygun oldu¤unda s›v› bazl› sitoloji lamlar› ve
hücre blo¤u kesitleri ‹SK çal›ﬂmalar›nda tercih edilmelidir.
Ancak unutulmamal›d›r ki; sitopatolojik tan›n›n “sine
qua non=olmazsa olmaz” kural›, örneklemenin yeterli
hücresellikte olmas› ve lam›n teknik kalitesinin iyili¤idir.
Alt›n standart nitelikli insan gücüdür. Hücre içermeyen
ya da artefaktl› bir lamda en ileri yöntemler dahi sonuç
vermeyecektir.29

Memede Solid Nodülde ‹‹A’n›n Yeterlili¤i
Teknik Yetersizlik: Kanla, iltihap, nekrozla maskelenme, soluk ya da koyu boyanma, ezilme veya kuruma artefakt›d›r. Meme ‹‹A’lar›n %47.82 ile 82’si- örnekleme tekni¤indeki eksiklikler (aspirasyonu yapan hekimin deneyim
eksikli¤i; uygun i¤ne, enjektör ve enjektör tutucunun kullan›lmamas›) veya lezyonun niteli¤ine (fibrozis, hiyalinize
fibroadenom, ya¤l› nodüller vb.) ba¤l› nedenlerle s›n›rl›
hücresellik veya hücresel yetersizlik göstermektedir.3,27
Baz› otörler, bir meme ‹‹A materyalinin yeterli say›lmas› için her lamda morfolojileri iyi korunmuﬂ en az 4-6
duktus epitel grubunu yeterli sayarken, di¤er baz›lar› her
grupta en az 6 (küme içinde) veya 10 hücre (tabaka içinde) olmas› gerekti¤ini savunmuﬂlard›r.21,27 Ele gelmeyen
kitlelerde ise Dowlatshahi, 10’dan fazla hücre içeren en az
6 kümeyi yeterlilik için önerirken, Layfield, her lamda
25’den az hücre olmamas› gerekti¤ini savunmaktad›r.30
Ancak pratik bir yaklaﬂ›m olarak, materyal yeterlili¤ine
karar vermek için patolog lam üzerinde hücreleri saymaya baﬂlad›ysa materyal muhtemelen yetersizdir! 3 Temelde; materyal yeterlili¤i, X say›da hücrenin X say›da grubunun X say›da lam üzerinde olmas› ile ifade edilen bir
nicelikten çok “lezyonu temsil niteli¤i”dir. Özetle, sitolojik bulgular klinik ve radyolojik bulgularla uyumlu olmal›d›r. 21,23,25
Yetersiz Materyallerle Mücadele: Yetersiz materyaller kesinlikle tan› almamal› ve yetersizli¤in nedeni; kan,
inflamasyon, hücre içermeme, teknik artefakt vb. raporda
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ﬁekil 26-3: “Deneyim önemlidir” (1 no’lu kaynaktan al›nm›ﬂt›r).

belirtilmelidir. ‹‹A’da yetersizlik oran› %6’y› geçmemelidir. Yetersiz materyallerle mücadelenin önemli bir ad›m›
olarak; ince i¤ne aspirasyonunu bu konuda e¤itim görmüﬂ deneyimli hekimin (cerrah, sitopatolog, radyolog)
yapmas› sitopatologun aspirasyon ünitesinde bulunmas›
ve materyalin ilk al›nd›¤› yerde, an›nda hücreselli¤inin de¤erlendirilerek ön tan›n›n konmas› uygulamas› yayg›nlaﬂt›r›lmal›d›r. Yetersiz materyal oran› %15’i aﬂ›yorsa, aspirasyon hekim(ler)’inin yeniden e¤itilmeleri gerekti¤i bildirilmektedir.29
Aspirasyonu yapan kiﬂinin yetkinleﬂmiﬂ ve deneyimli
olmas› gerekir (ﬁekil 26-3). Deneyimin optimal standard›
olarak: Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ), ard›ﬂ›k olarak, minimum 200 aspirasyon yapma ve haftada en az 10 aspirasyonla devam etmeyi öngörmektedir. Di¤er koﬂul, bulgular› mikroskopta yorumlayan patolo¤un gerekli sitoloji formasyonuna sahip olmas›d›r. DSÖ standartlar›nda bu e¤itim ve deneyim formasyonu, ardarda ortalama 100 meme
olgusunun sitolojik preparatlar›n› konsültan sitopatologla
birlikte de¤erlendirmeyi öngörmektedir.33
Tüm bu süreçte en önemli husus; patolo¤un, sitopatolojideki e¤itimi ve deneyimi konusunda kendi s›n›rlar›n› bilmesi ve klinisyenin de bunun fark›nda olmas› d›r.
Meme ‹‹A sonuçlar›n› de¤erlendirirken unutulmamal›d›r ki: Negatif sitolojik tan› maligniteyi tümüyle ekarte edemez. Pozitif bir sitolojik tan› ise klinik ve mamografik bulgularla korelasyon göstermelidir. ekip iletiﬂiminin ve üçlü
yaklaﬂ›m›n sa¤lanamad›¤› durumlarda hekim ricas›, zaman
bask›s› gibi faktörlerin sitolojinin s›n›rlar›n› zorlamas›na
izin vermemelidir! Dr.De May’in vurgulad›¤› gibi “‹‹A, karanl›kta kör at›ﬂ de¤ildir”.3

ASP‹RASYON S‹TOLOJ‹S‹NDE TANI
Aspirasyon sitolojisinde tan› morfolojik ‘patern analizi’ne dayan›r. Hücrelerin bir araya gelerek oluﬂturduklar›
mimari düzenlenme (arﬂitektür), lamlarda zeminde biriken maddeler ve stromal fragmanlar, hücrelerin nükleus
ve sitoplazma özellikleri tan›n›n bileﬂenlerini oluﬂturur.

‹‹A, Eksfolyatif sitoloji döneminin sitopatolojisi ile
cerrahi patoloji aras›ndaki uçuruma köprü olmuﬂ, benzerlikler farkl›l›klar›n çok ötesine geçmiﬂtir. ‘Diagnostic
Cytopathology’ dergisinin editörü C.M.W. Bedrossian’›n
deyimiyle “‹nce i¤ne, parafini delmiﬂtir!”
Kanser tan›s›n›n nicelik ve niteli¤e dayanan iki temel
kural›; lamlarda çok say›da hücre olmas› ve hücresel atipi’nin varl›¤›d›r. Kanserde Hücresel Atipi; hücrelerin büyüklük ve ﬂekil farklar› (plemorfizm), büyük nükleus, düzensiz nükleer membran, kaba düzensiz kromatin, belirgin makronükleoller, tek hücre nekrozu, atipik formlar›
da olan mitotik figürler’i içerir. Nükleer membrana bitiﬂik
Barr cisimci¤inin yoklu¤u veya fazlal›¤›, malignite ile iliﬂkili kromozom anomalilerinin göstergesidir.3 Meme Kanserinin morfolojik alt tiplerinde; tan› do¤rulu¤u, hücresellik, sitolojik yap›lanma, zemin, kalsifikasyon, nükleus
ile sitoplazma özellikleride özetlenmiﬂtir.2,3,20,21,34,35

MEME KANSER‹N‹N KES‹N TANISINDA D‹KKAT!!!
1) Meme ‹‹A materyali malign hücrelerden zengin olmal› ve tercihan malign hücreler birden fazla lamda bulunmal›, 2) Gruplar›n d›ﬂ›nda tek tek (izole) da¤›lan malign hücreler lamlarda mutlaka olmal› (ancak tubuler,
müsinöz ve papiller karsinomda daha güç seçilir), 3)
Lamlarda belirgin inflamatuvar reaksiyon ve morfolojiyi
maskeleyen hücresel debrilerin varl›¤›nda malign tan›s›
vermekten kaç›nmal›, 4) ‹‹A materyalinin küçük hücrelerden, izole ç›plak nükleuslardan ve apokrin hücrelerden
zengin olmas› durumunda malign tan›s› verilmemeli, 5)
Klinik ve mamografik verilerin sitopatolojik tan›y› desteklememesi durumunda malign tan›s› ya verilmemeli ya da
çok dikkatle verilmelidir.
Meme ‹‹A lamlar›nda sitolojik derecelendirme, teknik olarak kaliteli haz›rlanm›ﬂ her ‹‹A lam›nda yap›labilir
ve özellikle neo-adjuvan kemoterapi uygulanacak olgular›n seçiminde çok de¤erlidir. Nükleus özellikleri, hücre
boyut ve ﬂekli, kohesiv kümeler ile izole hücrelerin ve
gland formasyonlar›n›n oran›na dayanan bu de¤erlendirme sistemi’de gösterilmektedir.3 Mamografi eﬂli¤inde ‹‹A
yap›lan 100 hastada ileriye dönük yürütülen bir çal›ﬂmada
ise Masood sitolojik dereceleme sistemi; benign, premalign ve malign meme lezyonlar›n›n sitolojik ay›r›c› tan›s›nda güvenilir de¤erlendirilmiﬂ ve i¤ne lokalizasyon biyopsilerinin histolojik tan›s› ile yüksek uyum gözlenmiﬂtir.32 Hücresel yap›lanma, pleomorfizm ile anizonükleoz’un derecesi, miyoepitelyal hücreler ve nükleollerin varl›¤› ile kromatin paterninin say›sal de¤erlendirildi¤i sistemde nonproliferatif, atipisiz proliferatif, atipili proliferatif ve kanser olmak üzere 4 tan› grubu yer almaktad›r.
Meme kanserinde ba¤›ms›z prognostik bir faktör olan
‘nükleer derecelendirme’ nin NOS (Not Otherwise Specified) tipi duktal adenokarsinomlar›n sitoloji raporlar›nda belirtilmesi önerilmektedir.34 Nükleer boyut, materyalin tespiti ile de¤iﬂir (havada kuruma büyüme, alkol tespi-
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ti küçülmeye yol açar)) bu nedenle, derecelendirmede iç
kontrol olarak eritrosit veya nötrofilin kullan›lmas› yararl›d›r. Düﬂük ve yüksek nükleer dereceli olarak uygulanan
iki aﬂamal› de¤erlendirme sisteminde “yeniden üretilebilirlik” oran›, üç aﬂamal› sisteme göre daha yüksektir. Öte
yandan, sitolojik derecelendirmenin de bileﬂeni olan mitotik aktivite sitolojide dokuya oranla daha seyrek gözlenir.
‹‹A materyali; meme karsinomlar›n›n prognostik ve
prediktif faktörlerinin de¤erlendirilmesinde de kendini
kan›tlam›ﬂt›r. Meme Kanserinin immünprofilinde; sitokeratin CK 7(+), CK 20(-)’dir. GCFP özellikle lobüler
karsinomda (+) tir. S100 %60 s›kl›kta (+) tir. CEA ve
MSA + li¤i papiller karsinom tan›s›nda de¤erlidir.32 Primer-metastaz ayr›m›nda TTF-1 (akci¤er, tiroid), CA 125
(over), erkek hastada PSA (prostat) immünositokimyasal
incelemeleri de¤erlidir.3,34
Onkogen, bask›lay›c› gen (p53) ekspresyonlar› ve proliferasyon (Ki 67, PCNA), apoptoz belirleyicileri (bcl 2) ile
meme tümörlerinin prognozuna ve kemoterapinin endikasyonuna;3,37 hormon reseptör (ER, PR) durumu ve cerb-2 (HER-2) ile de meme tümörlerinde tedaviye yan›ta
iliﬂkin önemli bilgiler elde edilmektedir.3,38 Floresan mikroskopta Floresan tip (FISH) veya ›ﬂ›k mikroskopunda kromojenik (CISH) ya da ‘silver in situ hibridizasyon’(SISH)
ile HER-2 de¤erlendirmesi, histolojik materyallerle mükemmel korelasyon gösterecek düzeyde ‹‹A’da mümkün
olabilmektedir.39 Son y›llarda meme ‹‹A’da; EGFR, KIT,
PDGFR ile WEGFR1 ve WEGFR 2 gibi Tirozin Kinaz reseptörleri üzerinde çal›ﬂ›lmaktad›r. Metaplastik karsinom
gibi baz› meme kanseri alt tiplerinde EGFR’nin %80 gibi
bir ‘overekspresyonu’ ve %30 civar›nda ‘amplifikasyonu’
gözlenmektedir, ancak EGFR ‘amplifikasyonu’ ile terapötik yan›t›n öngörülebilece¤ine dair henüz bir bulgu mevcut de¤ildir.37,38
Morfometrik yöntemlerle, 1990’l› y›llardan beri tümör hücrelerinin nükleus ve sitoplazmalar›nda ölçülebilir, yeniden üretilebilir, objektif kriterler ortaya konulmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Memenin borderline ve malign tümörlerinin ay›r›c› tan›s›nda morfometrik ölçümler; görüntü
(image) analiz40 ya da ak›m (flow) sitometri (41) ile gerçekleﬂtirilen DNA analizi tümörün evreden ba¤›ms›z prognozuna iliﬂkin de¤erli bilgiler verebilmektedir. Morfometrik
de¤erlendirme için alkol tespitli boyalar tercih edilir.

Meme ‹‹A’n›n Tan›sal Do¤rulu¤u
Deneyimli ekibin üçlü yaklaﬂ›m› temelinde; her üç parametre de kesinlikle malign ise (MMM) de¤erlendirmede yaln›zca %1 hata olas›l›¤› vard›r ve mastektomi dahil
kesin tedaviye baﬂlanabilir. Öte yandan, her üç yöntem de
tart›ﬂmas›z benign ise (BBB), lezyon %98 olas›l›kla benigndir ve hasta güvenle izlenebilir (güven aral›¤› %95100)3,34 Konsensusta bir aksama oldu¤unda hasta klinik
olarak dikkatle de¤erlendirilmeli ve biyopsi ile histopato-
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lojik korelasyon sa¤lanmal›d›r. Lau ve arkadaﬂlar›n›n 2 y›l
takipli 413 hastaya ait serilerinde 450 ‹‹A materyalinin incelemesinde (%29’unda biyopsi mevcut) 115 olgu, üçlü
yaklaﬂ›mda negatif de¤erlendirilmiﬂ ve hiçbirisinde karsinom saptanmam›ﬂt›r. Üçlü yaklaﬂ›m negatif iken meme
‹‹A’da negatif öngörülebilirlik %100’dür.3,23
Ele gelmeyen, erken dönem meme kanserlerinde yaln›zca mamografinin duyarl›l›¤› %80, özgüllü¤ü %15-25
iken; stereotaktik ‹‹A ile özgüllük oran› %90’a yükselmiﬂtir (%10 yanl›ﬂ pozitif). Ancak yetersizlik oranlar›nda
%10 ile %80 aras›nda de¤iﬂkenlik bildirilmektedir; ayr›ca
kitle lezyonlar›nda %29, mikrokalsifikasyonlarda %47
duyarl›l›k gözlenmiﬂtir. S.Massood ve arkadaﬂlar›n›n palpe edilemeyen lezyonu olan histolojik takipli 3000 olguluk serisinde ise tan› do¤rulu¤u %68-100 aras›nda gözlenmiﬂtir. Pisano ve arkadaﬂlar›n›n RDOG 5 (Radyolojik Diagnostik Onkoloji Grup 5) baﬂl›kl› çok merkezli çal›ﬂmas›nda palpe edilemeyen meme lezyonlar›nda ‹‹A uygulamalar›nda yüksek s›kl›kta gözlenen yetersiz materyaller
tekni¤in pratik kullan›m de¤erini düﬂürdü¤ü için çal›ﬂma
yar›da sonland›r›lm›ﬂt›r.32

MEME ‹‹A’NIN SINIRLILI⁄I
Meme ‹‹A’n›n s›n›rl›l›¤›; atipik duktal hiperplazi
(ADH)- In situ duktal karsinom (DK‹S) ayr›m›; in situinfiltratif duktal karsinom ayr›m›; radyasyona ba¤l› de¤iﬂiklikler ile tümör rekürrensinin ay›r›c› tan›s›; fillodes tümör’de benign-malign ayr›m›; metastatik ile primer adenokarsinom ay›r›c› tan›s› ve metaplastik karsinom- sarkom ay›r›c› tan›s› olarak gözlenmektedir.2,3,20,21,22,23
(Tablo 26-1)
Atipik Duktal Hiperplazi –‹n Situ Duktal Karsinom
(komedo d›ﬂ›; mikropapilller, kribriform, solid küçük
hücreli tipleri) ayr›m›n›n kesin tan›s› için biyopsi gerekiyor ancak; ADH’de myoepitelyal hücrelerin çoklu¤u ve temiz zemin, DK‹S’da ise izole atipik hücrelerin çoklu¤u ve
debrili zemin ipucu olabilir.
Duktal Karsinoma ‹n Situ (DK‹S)- ‹nfiltratif Duktal
karsinom ay›r›c› tan›s›nda doku onay› gerekiyor ancak;
Komedo-d›ﬂ› DK‹S’ da kohezyonun daha güçlü oluﬂu ve
üniform nükleer morfoloji, ‹nfiltratif karsinomda ise izole
atipik hücrelerin s›kl›¤›, mitoz, tek hücre nekrozlar› tan›ya
yard›mc›d›r.
DK‹S- ‹nfiltratif karsinom ay›r›c› tan›s›nda güçlükler Neoplastik tubuller ve tümör hücreleri ile yak›n iliﬂkide olan elastoid stromal fragmanlar›n varl›¤› ve nekroz infiltrasyon lehinedir.3,32
Ya¤ dokusunda epitelyal hücrelerin varl›¤›n›n invazyon bulgusu olup olmad›¤›na dair Maygarden ve arkadaﬂlar›n›n
yürüttükleri bir çal›ﬂmada sitoloji-doku korelasyonlu 183
olguda (94 infiltratif karsinom, 8 DK‹S, 81 benign meme
aspirasyonu); ‹nfiltratif karsinomlar›n %95.5’u, DK‹S’ lar›n %100’ü, benign meme lezyonlar›n›n %60.7’sinin ya¤
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Tablo 26-1
Meme ‹‹A’n›n S›n›rl›l›¤›
• Atipik duktal hiperplazi (ADH)
• In situ duktal karsinom (ISDK) ay›r›m›
• In situ-infiltratif duktal karsinom ay›r›m›
• Radyasyonuna ba¤l› de¤iﬂiklikler ile tümör rekürrensini
ay›r›c› tan›s›
• Phyloides tümör’de benign-malign ay›r›m›
• Metastatik ile primer adenokarsinom ay›r›c› tan›s›
• Metaplastik karsinom-sarkom ay›r›c› tan›s›

içinde epitelyal hücreler içerdi¤i gözlenmiﬂtir. Ya¤ dokusunun mekanik artefakt olarak yer de¤iﬂtirmeye yatk›nl›¤›
kabul edilmektedir.23,34
DK‹S-‹nfiltratif Duktal karsinom ay›r›c› tan›s›na yönelik gerçekleﬂtirilen di¤er bir çal›ﬂmada, tümü histolojik olarak onayl› 78 ‹‹A (23’ü palpe edilebilen, 13’ü palpe edilemeyen 36 DK‹S ve 42 ‹DK olgusuna ait) materyalinde
adipöz doku, fibröz stromal fragmanlar (SF), benign epitelyal gruplar, köﬂeli-angule tümör hücre kümeleri ve tubuler yap›lar (TY) gözden geçirilmiﬂtir. Tubüler yap›lar›n
düﬂük s›kl›kta (%24) görüldü¤ü, SF’lerin özgüllü¤ünün
düﬂük oldu¤u gözlenmekle birlikte, tubuler yap›lar›n
SF’lerle birlikteli¤inin stromal invazyon yönünde kuvvetli bir bulgu oldu¤u sonucuna var›lm›ﬂt›r.34
Atipik lobüler hiperplazi (ALH)- Lobüler Karsinoma ‹n Situ (LK‹S)’a ait ‹‹A materyalleri genellikle hücreden fakir olup kohezyonlar› zay›f 10 ile 30 hücreden oluﬂan küçük gruplar ve seyrek izole hücre içerir. ALH- LK‹S’
in karakteristik özelli¤i, lobüler neoplazilerin özelli¤i olan
ve geniﬂlemiﬂ asinileri temsil eden üç boyutlu ‘hücre
topluluklar›n›n varl›¤›d›r. Karekteristik hücreler; üniform, küçük ancak nükleus-sitoplazma (N/S) oran› artm›ﬂ hücrelerdir.
Papiller Tümörler’de karsinom lehine olan özellikler;
hücrelerin tek hücre tipinden oluﬂan daha monoton görünümü, kohezyon kayb› ve düzensiz dizilimleri, büyük
elonge nükleuslu yüksek silendrik hücrelerin varl›¤›, nükleuslar›n düzensiz nükleer membranlara sahip, plemorfik
görünümü ve papilla uçlar›ndaki künt görünümdür. Papillomlarda ise kohezyonlar› güçlü küboidal, apokrin ve
mikst tipte hücrelerin polimorfik görünümü mevcuttur.
Meme ‹‹A’dan haz›rlanan Hücre Bloklar›, mikrobiyopsi niteli¤inde olup proliferatif meme lezyonlar›n›n veya invazyonun tan›s› için s›kl›kla yeterlidir.
Yanl›ﬂ pozitif tan› meme ‹‹A’da nadirdir, %0.1-0.2
aras›nda oranlar saptanm›ﬂ olup ortalama %0.28’dir ve
‘frozen’’›n %0.2 yanl›ﬂ pozitiflik de¤erine çok yak›nd›r.
3,23,34 Yanl›ﬂ pozitiflik; üçlü yaklaﬂ›m›n, hastaya ait veri
bütünlü¤ünün sa¤lanamad›¤› durumlarda ya da baz› lezyonlarda yorumlama hatalar›na ba¤l› olarak görülebilmektedir. Bu tuzak lezyonlar: hücreden zengin oluﬂlar› ya
da hücresel atipileri nedeni ile abart›l› yorumlanabilirler.

Hücreden Zengin Lezyonlar: Atipik fibroadenomlar,
epitelyal proliferasyonlar (papillom, hiperplazi/ adenom),
jinekomasti, atipik duktal hiperplazi’dir. Fibroadenomda
potansiyel atipi nedenleri: hormonal uyar› ve inflamasyona yan›t, hücreden zengin stroma, apokrin ve skuamöz
hücrelerin varl›¤›, atipik hiperplazi’nin eﬂlik etmesidir.
Hücresel Atipili Durumlar: Granülomatöz mastit, inflamatuvar lezyonlar (ya¤ nekrozu, rüptüre kist,onar›m),
radyasyon, siklik/hormonal de¤iﬂiklikler, gebelik ve laktasyona ba¤l› de¤iﬂiklikler, atipik apokrin ve skuamöz
hücreler.

Meme ‹‹A’da Atipik Skuamöz Metaplazi
Hücrelerinin ‹zlendi¤i Lezyonlar
Benign lezyonlar; subareolar abse, intraduktal-enfarkte-sklerozan papillom, epidermal inklüzyon kisti, ektatik
galaktosel, fibroadenom, benign fillodes tümör, jinekomasti, deri kontaminasyonlar›, seroma’d›r. Malign tümörler; mukoepidermoid karsinom ve metaplastik karsinomdur. Ancak metaplastik karsinomun metastatik skuamöz
hücreli karsinom ve apokrin karsinom ile ay›r›c› tan›s›n›n
yap›lmas› gerekir.

Meme ‹‹A’da Dev Hücrelerin ‹zlendi¤i Lezyonlar
Benign, yabanc› cisim tipi dev hücreler; inflamatuvar
(granülom, ya¤ nekrozu, mastit) lezyonlar, fibrokistik de¤iﬂiklikler, fibroadenom, jinekomasti, gebelik, radyasyon
ve extrameduller hematopoez’de görülürken malign tip
dev hücreler; primer ve metastatik karsinomlarda izlenmektedir. Osteoklast tipi dev hücrelerin hem benign hem
malign süreçlerde görülebildi¤i unutulmamal›d›r. Öte
yandan ‹‹A s›ras›nda i¤nenin yanl›ﬂl›kla kaburgaya girmesi (!) ile lamlarda megakaryosit izlenen olgular literatürde
bildirilmiﬂtir.
Epitelde Mekanik Yer De¤iﬂtirme: ‹‹A’da kal›n (21
gauge’dan büyük) ve ‘tip design’ i¤ne kullan›ld›¤›nda, ayn› bölgeye ‹‹A tekrar› ya da histopatolojik incelemede yorum hatas›na yol açabilmektedir.
Gebelik ve laktasyon öyküsünün bilinmesi durumunda ‹‹A, bu dönemlerde iyi bir takip yöntemi olup genellikle geç tan›ya ba¤l› olarak kötü prognoz gösteren “gebelikte görülen meme kanseri”nin erken dönemde tan›s›n›
sa¤lar, özgürce kullan›lmal›d›r. Akut inflamasyon yüksek
dereceli meme kanserlerine eﬂlik etti¤inde, malign hücre
popülasyonunu maskeleyebilir ancak izole olarak izlenen
sitoplazmal›, atipik hücreler uyar›c› olmal›d›r. Ya¤ nekrozu olas›l›¤›nda ‹‹A tekrar edilmeden hasta 1 ay izlenmeli
lezyon büyüdü¤ünde eksize edilmelidir.

Meme ‹‹A’da Nekrozun ‹zlendi¤i Lezyonlar
Nekroz, benign lezyonlarda (abse, subareolar abse,
ya¤ nekrozu, granülomatöz mastit, duktal ektazi, gebelik,
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laktasyon) ve tümörlerde (fibroadenom, laktasyon adenomu, papillom, fillodes tümörü) görülebilir. Tümör diyatezi ise yaln›zca malign tümörlerde gözlenir.
Yanl›ﬂ negatif tan› oran› literatürde %5-20 aras›nda
de¤iﬂmektedir; ancak hücreselli¤i yeterli materyallerde
%2’yi geçmemektedir.2,3,34 Yanl›ﬂ negatiflik s›kl›kla yöntemin s›n›rl›l›¤›na ba¤l› olarak, örne¤in küçük çapl› (≤ 1cm)
ya da derin yerleﬂimlilerde lezyonun co¤rafik olarak kaç›r›lmas› nedeniyledir. Paradoksal olarak, lezyon boyutu
4cm.den büyük oldu¤unda da yetersizlik artmaktad›r, bunu önlemek ve lezyonun merkezindeki iskemik nekrozdan
kaç›nmak için daha ince i¤ne ile periferden örnekleme
yapmak uygundur. Skirö tipte duktal karsinomda ya da lobüler karsinomda görülebilen aﬂ›r› fibrozis örneklemeyi
güçleﬂtirerek yanl›ﬂ negatifli¤e yol açar; iyi diferansiye, düﬂük dereceli karsinomlar örne¤in lobüler, tubuler, küçük
hücreli duktal, müsinöz (kolloid) karsinom ya da komedo
d›ﬂ›-in situ karsinomlar ise masum morfolojileri nedeniyle
sitolojik ay›r›c› tan›y› güçleﬂtirebilmektedirler. Böylesi bir
durumda sitopatolo¤un en önemli görevi, normal olmayan
yaymalar› tan›mak, verileri raporunun mikroskopi bölümüne kaydetmek ve yanl›ﬂ negatif tan›dan sak›nmakt›r.

d›ﬂlamaz, tamamlay›c›d›r. ‹‹AS, taramada ve benign
semptomatik lezyonlarda; KB ise mikrokalsifikasyonlarda,
radyolojik incelemenin stromal invazyonu garanti edemedi¤i malignitelerde (örn. ›ﬂ›nsal kitle varl›¤›) ve kuﬂkulu ‹‹A tan›s› olan olgularda ilk basamak tan› yöntemi olarak
tercih edilmelidir. Memede i¤ne KB uygulama s›kl›¤› artm›ﬂ olmakla birlikte kan›ta dayal› t›p temelinde gerekçeleri henüz yeterince gözlenmemiﬂtir.43 Ayr›ca, ameliyat edilemeyecek (inop.) olgularda, nüks gösteren olgularda ve
aksiller lenf dü¤ümlerinin de¤erlendirilmesinde ‹‹A literatürdeki öncelikli yerini alm›ﬂt›r.2,3,34 Öte yandan, 35 yaﬂ›n
alt›nda ele gelen kitlelerin ancak %1-2’si, 40 yaﬂ›n üstünde ise %20-30’u malign ve tüm ‹‹A’lar›n ise %80’i benign
oldu¤undan gereksiz cerrahi say›s›n› azaltmada ‹‹A’n›n
de¤eri belirgindir.3 ‹‹A, ‘minimal invaziv maksimal tan›sal’ bir yöntem olarak; 30 yaﬂ›n alt›nda 3226 genç kad›nda
görülen meme anomalilerinin tan›s›nda hem gereksiz cerrahiyi azaltan hem erken kanser tan›s› sa¤layan geçerli bir
yöntem olarak kabul edilmiﬂtir. Benzer ﬂekilde; erkeklerde meme kitlelerinin de¤erlendirilmesinde gerek s›k görülen jinekomasti ve cilt-cilt alt› lezyonlar›n›n ekarte edilmesi gerekse malignite tan›s›n›n erken kesinleﬂmesinde
pratik de¤erini kan›tlam›ﬂt›r.

OLA⁄AN DIﬁI S‹TOLOJ‹K PATERNLER’DE DÜﬁÜN

S‹TOPATOLOJ‹DE ‹LET‹ﬁ‹M VE RAPOR
DÜZENLENMES‹1,30,36

Meme tümörü aﬂa¤›daki hücrelerden bask›n ise;
• Küçük hücreli – Küçük hücreli akci¤er karsinom, nöroblastom
• Berrak hücreli – böbrek parankim karsinomu
• Pigment- Melanom
• Lenfoid hücreler – lenfoma
• Skuamöz hücreli – akci¤er skuamöz hücreli karsinomu
• Erkek hastada- prostat adenokarsinomu
• Tüm hastalarda daima karsinom öyküsünü araﬂt›r.

MEMEDE ‹‹A VE KOR B‹YOPS‹N‹N KARﬁILIKLI
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Meme kanseri tan›s›nda kor biyopsi (KB) uygulamas›n›n art›ﬂ nedenleri; sitopatolojide deneyimli patolog azl›¤› bunun yan›s›ra malign olgularda in-situ/invaziv ay›r›c› tan›s› ile HER-2 ve hormon reseptörü boyamalar›n›n
daha güvenle uygulanabilmesidir. Kor biyopsinin özgüllü¤ü ‹‹A’ya göre biraz daha yüksek (daha az yanl›ﬂ negatif) olmakla birlikte, ‹‹A’n›n duyarl›l›¤› daha yüksektir
(daha az yanl›ﬂ negatif).3 Ballo ve arkadaﬂlar›n›n bir çal›ﬂmas›nda ise özgüllük, ‹‹A ve KB’de ayn› gözlenirken duyarl›l›k ‹‹A’da daha yüksek saptanm›ﬂt›r (‹‹A: %97.5; kor
biyopsi; %90); oysa mutlak duyarl›l›k oranlar› k›yasland›¤›nda KB’nin ‹‹A’ya üstünlü¤ü saptanm›ﬂt›r.24 Dokundurma sitolojisi ile birlikte uyguland›¤›nda duyarl›l›k
oranlar› belirgin yükselmektedir.42
Avrupa Sitoloji Dernekleri Federasyonu’nun (EFCS)
28 ülkede yürüttü¤ü “Meme Sitopatolojisinde Avrupa
Tart›ﬂma Forumu” raporuna göre; ‹‹AS ve KB birbirini

Sitopatoloji raporu bir laboratuvar testi de¤il; t›bbi bir
konsültasyon raporudur. ‹‹A raporundaki tan› üçlü yaklaﬂ›m ile “klinikositolojik” bir tan›d›r. Sitopatolo¤un klinisyene anlaml› bir rapor haz›rlamas› ancak; klinisyen,
radyolog, (sito) patolog ve hasta aras›nda iyi bir iletiﬂim
olmas› ile mümkündür. Do¤ru tan› ve hastan›n prognozuna yönelik uygun bilgiyi içeren bir raporun kendisi de
iyi bir iletiﬂim ve e¤itim kayna¤›d›r.

‹‹A Raporunun Bölümleri
Demografik veriler: ‹sim, yaﬂ, cinsiyet, hastane-klinik-doktor, patoloji laboratuvar› kay›t no, gönderildi¤i
tarih, patolojiye giriﬂ tarihi, rapor tarihi
Öykü: Lezyonun yeri, süresi, boyutu, di¤er semptomlar
Klinik: Fizik muayene, laboratuvar ve radyolojik bulgular
‹‹A iﬂlemi: ‹¤ne çap› (gauge), her lezyon için i¤ne giriﬂ
say›s›, MGG, H.E ve PAP, immünositokimya boyalar› için
lam say›lar›, sitosantrifüj ve tüp s›v›s› miktar›, aspirat›n
görünümü, özel uygulamalar (mikrobiyoloji, ak›m sitometri vb.), aspirasyonu yapan hekimin ismi
Mikroskopik bulgular:
• Zemin özelli¤i: nekrotik, kanamal›, inflamasyonlu ya
da ya¤l›, müsinöz vb.
• Hücresel bulgular/Yorumlama ya da s›n›flamay› s›n›rlayan faktörler
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Tan›: Yetersiz, tan›sal olmayan (nondiyagnostik)/Benign /
Kuﬂkulu/kuﬂkulu muhtemel benign (atipik)/kuﬂkulu
muhtemel malign/Malign
Yorum ve Öneriler:Tümör tipi, malign tümörün sitolojik ve nükleer derecesi raporun tan› veya yorum bölümünde yer alabilir. Baz› lezyonlarda ise sitopatolojik tan›n›n histopatolojik tan› (frozen ya da parafin kesit) ile desteklenmesi önerilir. ‹leri tetkikler için ek öneriler belirtilebilir.

Tan› Kategorileri
Yetersiz tan›s› verilen bir ‹‹A raporunda, yetersizlik
nedeni (hücre yok-az, kan veya inflamasyonla maskeli,
ezilme artefakt› nedeni ile morfoloji okunmuyor) aç›kça
belirtilmelidir.
Amerikal› sitopatologlar›n tercihi olan “Atipik hücreler mevcut” ifadesi ‹ngiliz sitopatoloji camias›n›n “kuﬂkulu muhtemelen benign” kategorisine karﬂ›l›k gelmektedir. Ço¤u benign hücrelerden oluﬂan, de¤erlendirme için
yeterli hücresellikte materyaller (hücresel fibroadenomlar
vb.) için kullan›lmaktad›r. Az say›da, atipik morfolojide
(normalden sapma gösteren) hücrelerde malignite olas›l›¤› düﬂüktür.
Papiller lezyonlar “papiller lezyonla uyumlu kuﬂkulu
sitoloji” olarak raporlanmal› gerekirse papillom ya da papiller karsinom yönünde öncelikli tan› raporun yorum
bölümünde belirtilmelidir.
Kuﬂkulu muhtemelen malign yorumunda kesin bir
malignite tan›s› konulamam›ﬂt›r; çünkü,
Materyalde izlenen az say›da malign hücre; benign
hücrelerle içiçedir veya kötü korunmuﬂ ya da inflamasyon, hücre debrileri ve kanla maskelenmiﬂtir
Düﬂük dereceli karsinomlar›n (lobüler, tubuler, küçük hücreli duktal, müsinöz karsinom ya da komedo d›ﬂ›in situ karsinomlar) nükleer morfolojileri masum görünümlüdür. Görüntüleme verileri, bu materyallerin yorumlanmas› için önemlidir

ﬁekil 26-4: ‹‹A’da Anahtar soru: “hedef kitle i¤nelendi mi?”
‹‹A’da anahtar soru: “hedef kitle i¤nelendi mi?” yaklaﬂ›m›d›r. Prof. Richard DeMay’in vurgulad›¤› gibi, “‹‹A’da kan›t›n yoklu¤u, yoklu¤un kan›t› olamaz”

Yaymalarda az say›da malign görünümlü hücre gözlenmektedir ancak, klinik öyküde tedbirli olmay› gerektiren bilgiler (kemo-radyoterapi, tüberküloz, gebelik-laktasyon vb.) mevcuttur
Yaymalarda malign hücrelerin seçilmemesine ra¤men
tümör nekrozu gözlenmektedir
Kuﬂkulu tan›s› raporda tek baﬂ›na yer almamal›d›r; rapor, tümör tan›s›n›n onay› için ek önerileri de içermelidir.
Raporda malign tan›s›n› tercihan spesifik bir tan›, örne¤in ‘duktal karsinomla uyumlu’ izlemelidir. ‹‹A materyali teknik olarak yeterli ise, gereken özel çal›ﬂmalar da
uygulayarak tam tan› vermek, ABD Johns Hopkins, ‹sveç
Karolinska ve ‹ngiltere Royal Marsden gibi uluslararas›
kanser merkezlerinin uygulamas›d›r.
Sitopatoloji raporunun teslim süresi 24-48 saattir; ek
testler için 1-2 gün ek süre gerekebilir.
H›zl› rapor etme, ‹‹A’n›n varl›k nedenlerindendir. Bunun gerçekleﬂmesi ekip yaklaﬂ›m›n›n önemini artt›rmaktad›r. ‹‹A yüksek öncelikli cerrahi biyopsi gibi iﬂleme girmelidir. Aspirasyon odas›nda lamlar yerinde de¤erlendirildi¤inde ön tan› verilebilir. Rapor süresinin 24 saati geçmesi
durumunda sözlü iletiﬂimle, özel boyalar ve ileri tetkiklerden sonra yaz›l› raporun haz›rlanaca¤› vurgulanmal›d›r.
Olguya ait sözlü iletiﬂimler de yaz›l› raporda dökümante
edilmelidir. Günler de¤il “dakikalar içinde kanser tan›s›”
günümüzün rekabetçi sa¤l›k ikliminde ‹‹A’nun önemini
artt›rmaktad›r.
Bir bilim ve sanat ürünü olan sitopatolojik tan›n›n
bugünü ve gelece¤i çok disiplinli temelde yükselmektedir.

S‹TOPATOLOJ‹DE STANDARD‹ZASYON VE
KAL‹TE GEL‹ﬁT‹RME
Sitopatoloji ekibi, materyalin titizlikle örneklenmesinde aktif bir rol üstlenmelidir; bu dinamik sorumluluk; örnekledikleri materyallerin yeterlili¤i konusunda klinisyenlerle sürekli diyalog ve kliniklerde ilgili teknik bilgilerin yaz›l› olarak bulundurulmas› ile sa¤lanabilir. Klinisyenle iletiﬂim, tümör konferanslar› ve tümör konseyleri gibi aç›k
forum tart›ﬂmalar› yan› s›ra daha kiﬂiselleﬂmiﬂ, olgu bazl›
tart›ﬂmalar da olabilir.
Mesleki uygulamada yeterlilik ve yetkinlik için çal›ﬂmalar iki temel noktada yo¤unlaﬂmaktad›r: sitolojik lamlar›n teknik kalitesi ve personel yeterlili¤i. Bilginin ve iﬂin
kalitesinin kontrolü, sürecin 10 farkl› aﬂamas›ndaki ‘iyi’lik
derecesine ba¤l›d›r.1,44 1.Sitolojik materyalin örneklemesi,
2. Yaymalar›n haz›rlanmas›, 3. Materyalin sitopatolojiye
kabulü, 4. Sitolojik laboratuvar teknikleri, 5. Sitopatolo¤un rapor performans›, 6. Hastan›n takibi; malign ve benign sonuçlar›n izlemi, 7. Rapor kay›t sistemi- kodlama, 8.
Konsültasyon sistemi, 9. Sitopatoloji ekibinin sürekli e¤itimi 10. E¤itimde ölçme de¤erlendirme. Sitopatolojide e¤itim ve e¤itimde ölçme –de¤erlendirme aﬂamalar›nda ‘dijital sitopatoloji’ uygulamalar› giderek artmaktad›r.

Bölüm 26: Meme Kanserinde Sitopatoloji
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Tablo 26-2
‹ç kalite kontrolünde peryodik aktiviteler
• ‹‹A yerinde hücresellik de¤erlendirmesi; bu uygulama
kalite kontrolünün direkt olarak, ilk aﬂamada gerçekleﬂmesidir.
• Biyopsi/sitoloji karﬂ›laﬂt›rmas›; Dondurma (firozen) kesitte dokundurma (imprint) sitolojisi ile doku karﬂ›laﬂt›rmas›, ‹‹A ile KB ya da mastektomi karﬂ›laﬂt›rmas›,
• Lamlalr›n ve formlar›n saklanmas› (negatif lamlar en az 5
y›l, pozitifler 20 y›l; baﬂvuru formlar› 2 y›l saklanmal›),
• Rapor ç›kma sürelerinin kontrolü (2 günü geçmemeli)
• Y›ll›k istatistik raporlar›n haz›rlanmas›

D›ﬂ kalite kontrol ölçümleri
• Lamlar›n karﬂ›l›kl› de¤iﬂimi,
• Sitopatoloji ekibinin yeterlilik
(board, fellowship testleri),
• laboratuvar Akreditasyonu ve
sertifikasyonu’dur

D›ﬂ Kalite Kontrol Ölçümleri (Tablo 26-2)

asistanlar›n›n kendi kurumlar›nda veya d›ﬂ merkezde
en az 3 ay sitopatoloji rotasyonu yapmalar› ve Patoloji Uzmanl›k s›navlar›na sitopatoloji ile ilgili sorular›n
ve preperatlar›n konmas› hususunda Sa¤l›k Bakanl›¤›
T›pta Uzmanl›k Kurulu (TUKMOS) Patoloji ve Sitopatoloji Komisyonlar› çerçevesinde çal›ﬂmalar süregelmektedir. Bu konuda ilerleme göstergesi olarak,
ABD ve Avrupa Patoloji ‘board’ s›navlar› benzeri, yaklaﬂ›k %30 oran›nda sitopatoloji ile ilgili teorik ve pratik soruyu içeren Patoloji Uzmanl›k S›nav say›s›n›n
art›ﬂ› kabul edilebilir.
5. Sitopatoloji yan dal uzman› kadrolar› artt›r›lmal›d›r.
6. Sitopatoloji uygulamalar›nda standardizasyon ve kalite geliﬂtirme: Meme poliklinikleri, KETEM’ler ve
hastane Sitopatoloji laboratuvarlar›nda standart formlar ve laboratuvar teknik protokollerinin kullan›lmas›
hususunda Meme Hastal›klar› Dernekleri Federasyonu ile Patoloji Dernekleri Federasyonunun e¤itim ve
savunuculuk hizmetleri artarak sürmelidir.

•
•

KAYNAKLAR

‹ç Kalite Kontrolü’nde Düzenli Aktiviteler
(Tablo 26-2)
•
•

•

•
•

•

‹‹A yerinde hücresellik de¤erlendirmesi, kalite kontrolünün ilk aﬂamada gerçekleﬂmesidir.
Biyopsi/sitoloji karﬂ›laﬂt›rmas›; Dondurma ‘frozen’
kesit s›ras›nda dokundurma sitolojisiyle doku karﬂ›laﬂt›rmas›, ‹‹A ile KB ya da mastektomi karﬂ›laﬂt›rmas›,
Lamlar›n ve baﬂvuru formlar›n›n saklanmas› (negatif
lamlar en az 5 y›l, pozitifler 20 y›l; baﬂvuru formlar› 2
y›l saklanmal›); dijital görüntüleme ve arﬂivleme,
Rapor ç›kma sürelerinin kontrolü (2 günü geçmemeli),
Y›ll›k istatistik raporlar› haz›rl›¤› (sitoloji-doku korelasyonlar›, yetersizlik oranlar›, raporlama süreleri)

Lamlar›n kurumlararas› karﬂ›l›kl› de¤iﬂimi,
Sitopatoloji ekibinin yeterlilik (board, fellowship testleri),
Laboratuvar akreditasyonu ve sertifikasyonu’dur.

ÖNER‹LER
1. Hastanelerde Meme Poliklini¤i Merkezlerinin Yayg›nlaﬂt›r›lmas›: Bu merkezler; genel cerrahi, radyoloji, patoloji ve onkoloji uzmanlar›n›n birlikte hastay›
de¤erlendirdi¤i ve 36 saat içinde hastan›n tan› ve tedavisinin yönlendirilebildi¤i birimler olmal›d›r.
2. Toplum Tabanl› Taramalarda Meme ‹‹A S›kl›¤›n›n
Artmas›: Kanser Erken Teﬂhis, Tarama ve E¤itim Merkezleri’nde (KETEM) yürütülen f›rsatç› meme kanseri taramas›n›n ilerleme göstergelerinden biri olarak 40
yaﬂ üstü meme ‹‹A uygulama say›s›n›n art›ﬂ›n›n kabul
edilmesi,
3. Genel Cerrahi, Radyoloji, Patoloji Uzmanl›k E¤itimlerinde ‹‹A’n›n Rolü: Cerrahi, Radyoloji ve Patoloji’de
uzmanl›k e¤itimi alan her asistan›n ‹‹A yapmay› ve
yayma haz›rlamay› ö¤renmesi önemlidir. Patoloji
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‹nvaziv Meme Kanserleri
Dr. Necmettin Özdemir

‹NVAZ‹V DUKTAL KARS‹NOM
Meme karsinomlar›n›n en s›k görülen tipidir. ‹nvaziv
meme karsinomlar›n›n yaklaﬂ›k %47-75’ini oluﬂturur.1
Genellikle 50 yaﬂ civar›nda görülür. Bu tümörler skirö
karsinom, prodüktif fibozisli infiltran duktal karsinom ve
karsinoma simpleks olarak da adland›r›lmaktad›rlar. Skirö karsinomun makroskopik ve mikroskopik özelliklerine
sahip baz› meme kanserlerinin invaziv lobüler karsinom
oldu¤unun anlaﬂ›lmas›ndan sonra bu tümörler için infiltran duktal karsinom teriminin kullan›lmas›n›n daha uygun olaca¤› belirtilmiﬂtir.
Bu tümörler ortalama 2 cm çap›ndad›rlar. Bazen 4-5
cm hatta daha fazla çapa ulaﬂan, oldukça sert, hudutlar›
kolayca seçilebilen tümörlerdir. Palpasyonda tümörlerin
1/3’ü aldat›c› olarak s›n›rl› bir lezyon olarak, 2/3’ü ise, y›ld›zs› infiltran geliﬂim nedeniyle düzensiz s›n›rl› olarak alg›lan›rlar. Yani ço¤u kez malignite oda¤› gerçekte iyi s›n›rl› de¤ildir ve çevre dokulara do¤ru infiltratif geliﬂim gösterirler.2,3 Meme baﬂ›nda çekilme, peau d’orange görünümü, Paget hastal›¤› ya da masif kitleler karﬂ›m›za ç›kabilir.
Gö¤üs duvar›na infiltre olurlar meme derisine invazyon
gösterirler ve meme baﬂ›nda çekilmelere neden olurlar.

Resim 27-1: ‹nvaziv duktal karsinom kordon ve tubul yap›lar›
H&Ex100.

Resim 27-2: ‹nvaziv duktal karsinom nükleer derece I, nadir mitoz
H&Ex200.

Kesit yüzleri desmoplastik stromal cevab›n karﬂ›l›¤› olarak
sert, k›k›rda¤a benzer bir yo¤unlu¤a sahiptir ve b›çakla
kesilirken sürtünme sesi verir. Tümörün santral bölümü
daha yumuﬂak, tebeﬂir sertli¤inde ve nekrotik tümör alanlar› içerebilir.
Histolojik olarak tümör; kordonlar, solid hücre yuvalar›, tubulüsler, bez yap›lar›, anastamoz yapan gruplardan
ibaret dizlimler gösteren anaplastik duktus epitel hücrelerinden oluﬂmuﬂtur (Resim 27-1). Bazen çok aç›k biçimde
intraduktal komponentler izlenebilir.4 ‹nvaziv duktal karsinomlar›n %20’sinde T4 ve T8 lenfositlerden zengin yo¤un lenfositer infiltrasyon görülebilir. Tümör hücreleri
infiltrasyonu fibröz bir stroma içine de da¤›lm›ﬂt›r. Tekamatöz, kollajenöz veya elastik liflerden zengin fibröz stroman›n miktar› tümörden tümöre ve ayr›ca ayn› tümörde
bir alandan di¤erine de¤iﬂme gösterir. Tümörü oluﬂturan
hücrelerin, baz›lar› orta derecede hiperkromatik, muntazam nukleuslu küçük hücrelerken (nükleer derece I), di¤er bir grup hücre ise büyük, düzensiz ve hiperkromatik
nukleuslu büyük hücredir(nükleer derece III).5,6 Ço¤u
kez nukleuslar ﬂaﬂ›rt›c› bir ﬂekilde uniform hacim ve ﬂekilde olup çok az say›da mitoz gösterirler (Resim 27-2’den
27-7’ye kadar). Tümör kitlesinin çevresine uyan bölüm-

233

234

K›s›m VIII: ‹nvaziv Meme Kanserinde Biyoloji, Genetik ve Patoloji

Resim 27-3: ‹nvaziv duktal karsinom çevre dokuya invazyon
H&Ex400.

Resim 27-6: ‹nvaziv duktal karsinom histolojik derece III H&E 400.

lerde tümör hücrelerinin stromaya ve çevre ya¤ dokusuna
infiltre oldu¤u izlenir. Ayr›ca s›kl›kla lenfatik damarlara,
perivasküler ve perinöral alanlara invazyon gözlenir (Resim 27-8’den 27-10’a kadar). Bazen tümör etraf›nda veya
lenf nodlar›nda tümöre karﬂ› bir immun yan›t olarak granülamatöz reaksiyon görülebilir. Meme kanserlerinde
hormon reseptör durumu, c-erbB-2 onkoprotein overekspresyonu ve gen amplifikasyonu, angiogenezis, Ki-67
proliferatif indeksi, lenfovasküler invazyon, lenf nodu
metastaz› gibi birçok prognostik ve prediktif faktörlerin
önemi ile ilgili çok say›da araﬂt›rmalar yap›lmaya devam
etmektedir.7-9 (Resim 27-11’den 27-14’e kadar).
Günümüzde meme kanserleri hormon reseptör durumlar› ve c-erbB-2 onkoprotein over ekspresyon durumuna göre luminal A, luminal B ve bazoloid olmak üzere
grupland›r›lmaktad›r.10,11

Resim 27-4: ‹nvaziv duktal karsinom nükleer derece II H&Ex400.

‹NTRADUKTAL KOMPONENT‹ BEL‹RG‹N ‹NVAZ‹V
DUKTAL KARS‹NOM
Bu karsinom tipinde intraduktal komponent ister tümör içinde, ister tümör çevresinde olsun çok belirgindir,

Resim 27-5: ‹nvaziv duktal karsinom solid tümör adas› H&Ex400.

Resim 27-7: ‹nvaziv duktal karsinom atipik mitoz H&E400.
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Resim 27-8: ‹nvaziv duktal karsinom lenfatik embolüs H&Ex200.

Resim 27-11: ‹nvaziv duktal karsinom östrojen reseptör pozitif
‹mmun x200.

Resim 27-9: ‹nvaziv duktal karsinom kan damar› invazyonu H&Ex200.

Resim 27-12: ‹nvaziv duktal karsinom progesteron reseptör pozitif
‹mmun x400.

Resim 27-10: ‹nvaziv mikropapiller karsinom lenf nodu metastaz›
H&Ex200.

Resim 27-13: ‹nvaziv duktal karsinom c-erbB-2 diffuz membranöz
pozitif ‹mmun x200.
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Resim 27-14: ‹nvaziv duktal karsinom F‹SH pozitif, c-erbB-2 gen
amplifikassyonu F‹SHx1000.

Resim 27-17: Gizli (occult) meme karsinomu H&Ex100.

olgudan olguya de¤iﬂkenlik gösterir ve subjektiftir (Resim
27-15 ve 27-16). Bu tümörler, pür invaziv duktal karsinoma göre daha iyi prognoza sahiptir ve daha az nodal metastaz gösterir; ancak arada stromal invazyon odaklar› da
izlenir. Baz› yay›nlarda bu tan›y› koymak için intraduktal
karsinom komponentinin tümörün %25’inden fazla olmas› gerekmektedir.12 Baz› araﬂt›rmac›lara göre ise
invaziv karsinom komponentinden en az üç-dört kat fazla olmas› gerekmektedir. Bu grup tümörlerde %25’e kadar varan oranlarda lokal nüksler bildirilmiﬂtir. Cerrahi
s›n›rlar negatif ise daha az lokal nüks görülür.

M‹N‹MAL, G‹ZL‹ YA DA ERKEN MEME
KARS‹NOMLARI
Resim 27-15: ‹ntraduktal komponenti belirgin invaziv duktal karsinom
H&Ex100.

Resim 27-16: ‹ntraduktal komponenti belirgin invaziv duktal karsinom
H&Ex200.

Çap› 0,5-1 cm’den küçük olan ‹nvaziv duktal karsinom ya da ‹nvaziv lobüler karsinomlar için kullan›lan bir
tan›md›r (Resim 27-17 ve 27-18). Gizli (okkült) karsinomlar nonpalpabl ve asemptomatiktir. Mammografi negatiftir ve tümör genellikle 1 cm’den küçüktür. Olgular›n yaklaﬂ›k %10’unda lenf nodu metastaz› vard›r. Ço¤u olgular-

Resim 27-18: Gizli (occult) meme karsinomu H&Ex400.
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Resim 27-19: Mikroinvaziv karsinom H&Ex100.

Resim 27-21: Tubuler karsinom H&Ex200.

da öncelikle tan› aksiller lenf nodu metastaz› ile konur ve
mastektomi materyallerinde primer tümör bulunamayabilir. Erken evre ya da minimal meme kanserlerinde tümör
çap› küçük, mamografi pozitif olabilir ve aksilla negatiftir.13,14

say›da doku örne¤inin al›n›p incelenmesi, hatta mümkünse tamam›n›n de¤erlendirilmesi gerekmektedir.

TUBULER KARS‹NOM

Nadir görülen meme lezyonlar› olup, meme karsinomlar›n›n %0,5’ini oluﬂtururlar. Duktal karsinoma in situ’lar›n %13,5’inde mikroinvazyon saptanm›ﬂt›r. Mikroinvazyon için kesin bir standardizasyon yoktur. Baz› yazarlar tümörün %10’undan az›nda invazyon varl›¤› için
bu terminolojiyi kullanm›ﬂ, bir k›sm› ise 5 mm’den küçük, di¤er bir k›sm› 3 mm’den küçük invazyonlar› mikroinvaziv karsinom olarak kabul etmiﬂlerdir. Günümüzde
kabul gören 1 mm’den küçük birden fazla odak ya da 2
mm’den küçük tek odaktaki invazyon mikroinvazyon kabul edilmektedir (Resim 27-19 ve 27-20). Bunun tespiti
için duktal karsinoma in situ tan›s› alan tümörlerden çok

Oldukça diferansiye bir invaziv meme karsinom modelidir. Tümörün prognozunun çok mükemmel oluﬂuna
ba¤l› olarak di¤er invaziv karsinomlardan ayr› olarak tan›mlanmas› yoluna gidilmiﬂtir. Genellikle tümör çevre
dokuya ›ﬂ›nsal ﬂekilde infiltrasyon yapan küçük nodüller
ﬂeklindedir. Tümörü elonge, oval ya da angular görünümde tubul yap›lar› oluﬂturur ve bu yap›lar› tek s›ral›,
pleomorfizm göstermeyen duktal hücreler döﬂer (Resim
27-21 ve 27-22). Mitotik aktivite nadirdir. Tubul lümenleri boﬂ, genellikle aç›k ve dilate görünümdedir. Olgular›n
yar›s›nda tubuluslar içinde ya da stromada mikrokalsifikasyonlar görülür ve olgular›n %65’inde duktal karsinma
in situ belirgindir. Duktal karsinoma in situ’lar›n ço¤u
non-nekrotik kribriform ya da mikropapiller tiptedir. Olgular›n önemli bir k›sm›nda tümöre komﬂu duktuslarda
2-3 tabakal› monoton hücre toplulu¤u yapan proliferas-

Resim 27-20: Mikroinvaziv karsinom H&Ex200.

Resim 27-22: Tubuler karsinom H&Ex200.

M‹KRO‹NVAZ‹V KARS‹NOM
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Resim 27-23: ‹nvaziv kribriform karsinom ve kribriform karsinoma
insitu nekrozlu H&Ex100.

Resim 27-25: Müsinöz karsinom yayg›n ekstrasellüler mukus
H&Ex40.

yon gözlenir. Arada reaktif fibroblastik, yo¤un kollajenöz,
elastotik ve hiyalinize bir stroma vard›r.15,16
Genellikle tubuluslar›n çevresinde elastik liflerin yo¤un oldu¤u elastozis alanlar› vard›r. Lezyonun tamam›
tubullerden oluﬂtu¤unda buna pür tubuler karsinom ad›
verilir. Bunun yan›nda lezyonun minör komponenti di¤er
infiltratif karsinomlardan oluﬂursa, mikst tubuler karsinom olarak adland›r›l›r. Tubuler karsinomun di¤er
invaziv karsinomlardan ve sklerozan adenozisten ayr›lmas› gerekir. Sklerozan adeozisin infiltratif tipi ile ayr›m›
zordur. Sklerozan adenoziste glandüler örneklerin periferi muntazamd›r, epitelial ve miyoepitelial hücreleri içeren
çift s›ra epitelle döﬂelidir.17 Ayr›ca tubuler yap› bozulmam›ﬂt›r. Buna karﬂ›n tubuler karsinomda ›ﬂ›nsal bir geliﬂim
ﬂekli vard›r.

%0,6-3,5’ini oluﬂturur. ‹ntraduktal kribriform karsinomdaki karakteristik kribriform patern, ‹nvaziv alanlarda da
ayn› özelliklerde mevcuttur (Resim 27-23 ve 27-24).
‹nvaziv alanlara tubuler karsinom alanlar› da eﬂlik edebilir.18-20

‹NVAZ‹V KR‹BR‹FORM KARS‹NOM
Meme karsinomlar› içinde çok iyi prognoza sahip tümörler aras›nda yer al›r. Meme karsinomlar›n›n yaklaﬂ›k

Resim 27-24: ‹nvaziv kribriform karsinom H&Ex200.

MÜS‹NÖZ YA DA KOLLO‹D KARS‹NOM
Meme kanserlerinin %2-4’ünü oluﬂturur. Daha çok
ileri yaﬂlarda ortaya ç›kar ve y›llarca süren yavaﬂ bir geliﬂim gösterir. Böylece büyük jelatinöz kitlelerin oluﬂmas›na yol açar. Tümör son derece yumuﬂak soluk gri-mavi
renkten koyu kahveye de¤iﬂen, bazen hematoma benzer
jelatin k›vam›nda ve görünümündedir. Bu tümörler saf
ﬂekilde ya da di¤er invaziv tümörlerle birlikte mikst biçimde bulunabilirler. Pür müsinöz karsinomlar›n prognozu çok iyidir ve genellikle aksiler lenf nodu metastaz›
yapmazlar. Silverberg ve arkadaﬂlar›, pür müsinöz karsinomlar için ekstrasellüler mukusun, tümörün %50’sin-

Resim 27-26: Müsinöz karsinom mukus içinde tümör adalar› ve
mikropapiller yap›lar H&Ex100.
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Resim 27-27: Müsinöz karsinom intrasitoplazmik ve ekstrasellüler
mukus H&Ex200.

Resim 27-28: Müsinöz karsinom solid tümör adas› H&Ex400.

Resim 27-29: Müsinöz karsinom ekstrasellüler ve intrasitoplazmik
mukus pozitifli¤i PAS+ABx400.
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Resim 27-30: Müsinöz karsinom intraluminal mukus içeren adenoid
yap›lar H&Ex200.

den fazlas›n› oluﬂturmas› gerekti¤ini vurgulamaktad›rlar.21 Histolojik olarak bu tümör s›kl›kla iki geliﬂim modelinden birini içerir.
Baz› olgularda bazofilik amorf müsin kistleri yada göllenmesi vard›r ve bunlar komﬂu alanlara do¤ru uzan›rlar.
Bu kitleler içinde neoplastik tümör hücrelerinin küçük
adalar›na rastlan›r (Resim 27-25’ten 27-29’a kadar). Bazen bu hücreler bez yap›lar› oluﬂturabilirler. Hücrelerin
ancak az bir k›sm›nda intrastoplazmik vakuoller izlenir.
Kalsifikasyon nadirdir. Olgular›n %15’inde tümöre komﬂu alanlarda in situ komponent mevcuttur. ‹n situ komponent i¤si hücrelerden oluﬂan solid bir paterne sahip
olabilir.22,23
Di¤er kolloid tümörlerde histolojik yap›, lümende
mukus sekresyon içeren iyi geliﬂmiﬂ bez yap›lar› ile karakterli bir adenokarsinom görünümündedir (Resim 27-30).
Ayr›ca bez yap›lar› aras›ndaki mesafelerde ve çevre fibröz
stromada da mukus bulunabilir. Bez yap›lar›n› döﬂeyen
epitel hücreleri genellikle mukus vakuollerine sahiptir.
Mukus meme kanserlerinin birço¤unda bulunabilir. Bu
nedenle müsinöz karsinom teriminin sadece çok fazla
miktarda ekstrasellüler mukus içeren tümörler için kullan›lmas› gerekmektedir. Neoplastik hücreler al›ﬂ›lagelmiﬂ
anaplazi ve invaziv karakteristiklere sahiptir. Saf kolloid
karsinomlu hastalarda invaziv duktal kasinomlu hastalara
oranla prognoz çok iyidir ve lenf nodülü metastazlar› enderdir. Bu tümörler yukarda belirtilenler d›ﬂ›nda jelatinöz, mukoid ve müsinöz karsinom olarak da bilinirler.
Kolumnar müsinöz karsinomlar ve müsinöz kistadenokarsinomlar nadirdir. Genellikle postmenopozal hastalarda görülür ve 3-8,5 cm hatta 19 cm çapa kadar ulaﬂabilirler. Kesit yüzleri müsinle dolu kistler görünümündedir
ve overin müsinöz tümörlerine benzerler. Mikroskopik
olarak kistlerin ço¤u, nukleuslar› bazalde kolumnar tipte
müsinöz epitelle döﬂelidir. Baz› alanlarda epitel stratifikasyonunda artma, tufting ve kompleks papiller yap›lar
görülebilir. Hücrelerin baz›lar› intrastoplazmik müsinini

240

K›s›m VIII: ‹nvaziv Meme Kanserinde Biyoloji, Genetik ve Patoloji

Resim 27-31: ‹ntraduktal papillom ve apokrin metaplazi H&Ex200.

kaybetmiﬂ, nükleer hiperkromatizm ve stoplazmik eosinofili ile atipik de¤iﬂiklikler gösterebilir.24 Bu hücreler
stroma içine do¤ru ilerleyebilir ve stromal invazyon oluﬂtururlar. Tümör içinde, baz› atipik hücreler skuamöz görünüm kazanabilirler ve bazen liposarkoma benzer sarkomatoid alanlar görülebilir. Yüksek kolumnar epitelle döﬂeli intraduktal karsinom alanlar› ve kribriform tipte duktal karsinoma in situ alanlar› bulunabilir.
Solid kolumnar tip müsinöz karsinom: ﬂeffaf stoplazmal›, bazale yerleﬂmiﬂ nukleuslara sahip kolumnar epitelle döﬂeli asinus ve gland yap›lar›ndan oluﬂmaktad›r. Bu
yap›lar karakteristik olarak s›kl›kla bas›ya ba¤l› s›k›ﬂm›ﬂ ve
elonge olmuﬂ görünümdedirler. Tubulleri an›msatan bu
görünümleri ile overin sertoli hücreli tümörlerine benzemektedirler. Son derece nadir görülen bir tümördür.

PAP‹LLER KARS‹NOM

Resim 27-32: Atipik intraduktal papillom solid hücre proliferasyonu ve
apokrin metaplzi H&Ex100.

Resim 27-33: ‹nvaziv papiller karsinom belirgin nükleer atipi
H&Ex200.

Bu tümörler meme kanserlerinin %1,5-2,5’ini oluﬂturur. Hastalar›n ortalama %40’›nda meme baﬂ›ndan kanl›
ya da seröz bir ak›nt› gelir. Klinik olarak tümör ya s›n›rl›d›r ya da lobüle bir görünüme sahiptir. Bu tümörler ço¤u
kez di¤er meme tümörlerine oranla daha santral bir yerleﬂim gösterirler, di¤er bir deyiﬂle tümörlerin büyük bir k›sm› areolaya yak›n ya da onun alt›nda santral lokalizasyona sahiptirler
Papiller karsinomlar bir kist içine do¤ru geliﬂim göstermiﬂlerse, yumuﬂak kolay parçalanabilen nitelikte ve hemorajiktirler.25 ﬁayet memenin bir bölümünde yer alan
birden fazla duktus olaya kar›ﬂm›ﬂ ise kahverengi ya da
k›rm›z› nodüller ﬂeklinde karﬂ›m›za ç›karlar.26
Mikroskopik olarak papiller karsinomlar›n papiliform
ve mikrokistik olarak tan›mlanan iki ana ﬂekli vard›r. Baz› olgularda bu iki tip bir arada görülür. Bu tümörlerin bir
histolojik tipi olarak tan›mlanan retiküler görünüm mikrokistik tipin bir özelli¤i kabul edilmelidir. Papiliform gö-

Resim 27-34: ‹nvaziv papiller karsinom ince fibrovasküler stroma
H&Ex400.
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rünüm papiller karsinomun en s›k rastlanan histolojik tipidir. Lezyon baﬂl›ca birkaç s›ral› neoplastik hücrelerle
döﬂeli birbirleriyle anastamoz yapan, dallanma gösteren
papiller yap›lardan oluﬂmuﬂtur (Resim 27-31’den 27-34’e
kadar). Hemen tüm olgularda tümör multisentrik ve birkaç büyük duktusla karﬂ›m›za ç›kar.27
Ayr›ca yine tüm olgularda subareolar alanda ya da meme baﬂ›na yak›n laktiferöz duktuslar tutulmuﬂtur ve ayr›ca
tümör periferik meme dokusuna do¤ru uzan›m gösterir.
Tümörü oluﬂturan papiller yap›lar stromal hiyalinizasyon
belirtisine sahip olmayan ince fibrovaskülar bir çat›ya sahiptir. Papiller yap›lar› döﬂeyen epitel tek s›ral› olabilir ancak ço¤u kez stratifikasyon gösterir. Epitel stratifikasyonu
s›kl›kla 2-3 s›ral›d›r ve fibrovasküler stromadan yoksun,
uzant›lar biçiminde lümene do¤ru geliﬂir. Bu papiller yap›lar›n›n birkaç›n›n tepe k›s›mlar›n›n birleﬂmesi sonucu araba tekerle¤i olarak tan›mlanan bir görüntü ortaya ç›kar.
Bu görünüm primer duktuslardan daha çok sekonder
duktus tutlumlar›nda izlenir. S›kl›kla baz› papiller yap›lar›n tepe k›s›mlar›nda hücreler papilladan ayr›l›r ve fibrovasküler çat› içermeyen, 4-8 hücreden oluﬂan papatyaya
benzer bir dizilimle karakterli görünüm sergilerler. Bu görünüm ço¤u papiller karsinomlarda izlenen bir histolojik
yap›d›r. Ayr›ca olaya kat›lan duktusa yak›n komﬂu duktuslarda kribriform görünüm ve solid alanlar dikkati çeker.
Papiller karsinomlarda mukus sekresyonuna rastlanabilir
ve bazen bu çok belirgin olabilir. Neoplastik hücreler eosinofilik sitoplazmal›, alçak silindirik ya da büyük polihedral
ﬂekle sahip olup, hafif nükleer atipi gösterirler.28,29 Bazen
apokrin metaplazi ve sebasöz diferansiyasyon görülebilir.
Malign proliferasyon alanlar›nda apokrin metaplazi ve
sklerozan adenozis son derece nadirdir. ‹nvaziv tipteki papiller karsinomlarda görünüm de¤iﬂir ve s›kl›kla yo¤un
fibrozis ile birlikte olan tubuler veya ‹nvaziv duktal karsinom görünümü ortaya ç›kar. Daha nadir olarak da ‹nvaziv
mikropapiller görünümünde odaklar görülebilir. Ancak
‹nvaziv odaklarda papiller görünümün saptanmas› ile kesin tip tayini yap›labilir. Lenf nodu metastaz› gösteren olgularda metastaz›n görünümü neoplastiktir. Ender olgularda solid papiller yap›lar izlenebilir.30,31 Bu olgularda
overin seröz papiller karsinomu metastaz› ak›lda tutulmal›d›r. Ayr›ca çok nadir olarak papiller karsinomlar aksiler
lenf nodundaki ektopik meme dokusundan kaynaklanabilir. Mikrokistik varyantta vasküler k›sa papiller projeksiyonlar ile döﬂeli kistik alanlar vard›r. Mikrokistik papiller
karsinom, papilliform tipe oranla daha küçük duktuslar›
tutar. Multipl dilate duktuslarda birkaç s›ral› neoplastik
hücrelerle döﬂeli, fibrovasküler çat›dan yoksun, çoma¤a
benzer papiller projeksiyonlar dikkati çeker. Neoplastik
duktuslar›n orta k›s›mlar› k›smen hemolize u¤ram›ﬂ kan
ve nektotik debri ile doludur.
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Resim 27-35: ‹nvaziv mikropapiller karsinom ve normal lobüler ünit
H&Ex100.

‹NVAZ‹V M‹KROPAP‹LLER KARS‹NOM
‹nvaziv meme kanserleri içinde en kötü prognoza sahip tümörlerden biridir.32,33 Genellikler gevﬂek stroma
içinde, boﬂluklar içinde tersine dönmüﬂ glandüler yap›lar,
yada morul benzeri tomurcuklar oluﬂturan tümör hücre
gruplar› izlenir (Resim 27-35 ve 27-36). Tümör hücreleri
alçak kolumnar yada kübik biçimde, sitoplazmik uzant›lar› perifere do¤rudur. Yayg›n lenfatik embolüsler gösterebilir.33-35 Ço¤unlukla invaziv duktal karsinomla birlikte
görülebilir. Baz› büyük çaptaki meme kanserlerinde primer tümörde saptanmasa da aksiler metastazlarda invaziv
mikropapiller karsinomun varl›¤› tesbit edilebilir. Memenin primer invaziv mikropapiller karsinomunu, memeye
metastaz yapan overin seröz papiller karsinomundan ay›rt
etmede Wilms tümör-1 ve Ca 125 ekspresyonunu araﬂt›rmak faydal› olabilir. 36

Resim 27-36: ‹nvaziv mikropapiller karsinom H&Ex100.
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MEDÜLLER KARS‹NOM, AT‹P‹K MEDÜLLER
KARS‹NOM

Resim 27-37: Medüller karsinom lenfoplazmositer stroma H&Ex100.

Tüm meme kanserlerinin %5-7’sini oluﬂturan medüller karsinomlar 5-10 cm çapa ulaﬂan yumuﬂak, ete benzer
tümörlerdir. Medüller karsinomlu hastalarda 5 y›ll›k yaﬂam %82, aksiler lenf nodu metastaz› %43 iken, invaziv
duktal karsinomlu hastalarda 5 y›ll›k yaﬂam %50, aksiler
lenf nodu metastaz› %60’d›r. Kesit yüzleri çevre dokuya
oranla kabar›kt›r. Bu tümörler santrifugal geliﬂim gösterirler ve s›kl›kla çevre normal dokudan keskin s›n›rlarla
ayr›l›rlar. Bu nedenle görüntüleme yöntemlerinde, klinik
muayenede fibroadenomu düﬂündürecek kadar düzgün
s›n›rl›d›r. Son derece yumuﬂak k›vaml› olan tümörlerde
s›kl›kla nekroz ve hemoraji alanlar› izlenir.37,38
Histolojik olarak medüller karsinomda belirgin nukleolus, bol atipik mitoz içeren veziküler, pleomorfik nukleuslu büyük hücrelerin oluﬂturdu¤u sinsityal geliﬂim paterni ve arada çok az fibröz stroma içeren solid yuvalar izlenir (Resim 27-37 ve 27-38). Gland formasyonu oluﬂturmaz. Sinsityal geliﬂim paterni kesit yüzünün en az %75’inde görülür. Ayr›ca bu tümör için karakteristik özellik olarak hücre yuvalar›n›n aras›nda, orta derecede belirgin lenfosil infiltrasyonu mevcuttur.39,40 Nadiren stromada granülomatöz reaksiyon görülebilir. Lenfoid stroma bu tümörlere özel bir önem verir. Çünkü böyle tümörler aksiler
lenf nodu metastaz› yapm›ﬂ olsalar dahi ‹nvaziv duktal
karsinomlara oranla çok iyi bir prognoza sahiptirler. Tipik
medüller karsinomun mikroskopik özellikleri:41
•
•
•
•
•

Resim 27-38: Medüller karsinom nükleol belirginli¤i ve atipik mitoz
H&Ex200.

•

Sinsityal geliﬂim paterni (>%75)
Düzenli s›n›r
Orta derecede diffüz lenfoplazmositik infiltrasyon
Glandüler yap›lar›n olmay›ﬂ›
Orta dereceye kadar nükleer polimorfizm (nukleer grade 1-2)
Duktal karsinoma in situnun yoklu¤u

Primitif karsinom hücrelerinin sinsityal proliferasyonu ile iyi s›n›rl› bir lezyonda al›ﬂ›lm›ﬂ invaziv duktal karsinom odaklar›n›n bulunmas›, lenfoplazmositer infiltrat›n

Resim 27-39: Atipik medüller karsinom belirgin nükleer atipi, lenfoplazmositer stroma H&Ex400.

Resim 27-40: Atipik medüller karsinom solid tümör adas› ve atipik
mitoz H&Ex400.
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Resim 27-41: Taﬂl›yüzük hücreli karsinom H&Ex200.

yoklu¤u ya da az miktarda olmas› ve yo¤un fibröz bantlar›n varl›¤› atipik medüller karsinom olarak tan›mlanm›ﬂt›r (Resim 27-39 ve 27-40).42
Atipik medüller karsinomun mikroskopik özellikleri:
• Sinsityal geliﬂim paterni (>%75)
• Fokal kenar düzensizli¤i ya da çevre dokuya infiltrasyon
• Az miktarda lenfoplazmositik infiltrasyon
• Glandüler yap›lar›n varl›¤›
• Belirgin nükleer polimorfizm
• Duktal karsinoma in situnun varl›¤›

TAﬁLI YÜZÜK HÜCREL‹ KARS‹NOM
Bu tümörler invaziv lobüler karsinomun bir varyant›
olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Tüm meme karsinomlar›n›n %24’ünü oluﬂturur.43 Baz› olgularda solid ve kribriform tipte duktal karsinoma in situ odaklar›n›n varl›¤› ya da taﬂl›
yüzük hücreli karsinomlar›n, ‹nvaziv duktal karsinomlarla birlikte görülmesi bu tümörlerin duktal orjinli olabilece¤ini de düﬂündürmektedir. Taﬂl› yüzük hücreli karsi-

Resim 27-42: Taﬂl› yüzük hücreli karsinom intrasitoplazmik mukus
vakuolleri H&Ex400.
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Resim 27-43: Taﬂl› yüzük hücreli karsinom eksantrik nükleus ve intrasitoplazmik vakuol H&Ex400.

nom müsinöz ya da kolloid karsinomun varyant› de¤ildir.
Bu iki tümör hem morfolojik olarak hem de klinik davran›ﬂlar› aç›s›ndan önemli farkl›l›klar gösterir.
Tümörün %90’›n›n tipik taﬂl› yüzük hücrelerinden
oluﬂtu¤u pür taﬂl› yüzük hücreli karsinomlar oldukça nadir görülürler (Resim 27-41’den 44’e kadar). Makroskopik olarak invaziv duktal karsinoma benzer sert, solid tümörlerdir. Mikst tümör gruplar›nda taﬂl› yüzük hücreli
komponentin en az tümörün %10’ununu oluﬂturmas› gerekmektedir. Metastatik taﬂl› yüzük hücreli karsinomlar›n
primer aç›s›ndan memeye mi yoksa gastrointestinal sisteme mi ait oldu¤unu ay›rt etmede GCDFP-15, yararl› bir
immun belirleyicidir. GCDFP-15, memenin taﬂl› yüzük
hücreli karsinomlar›nda pozitif, gastrointesitinal sistemin
taﬂl› yüzük hücreli karsinomlar›nda negatiftir.

NÖROENDOKR‹N D‹FERANS‹YASYON GÖSTEREN
MEME KARS‹NOMU
Önceleri bu tümör, meme kanserinde argirofil, karsinoid patern ve nöroendokrin diferansiyasyon olarak ta-

Resim 27-44: Taﬂl›yüzük hücreli karsinom mukus pozitifli¤i
PAS+ABx200.
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Resim 27-45: Nöroendokrin diferansiyasyon gösteren meme karsinomu H&Ex200.

Resim 27-47: ‹nflamatuvar meme karsinomu, derma lenfatiklerinde
tümör embolüsleri H&Ex100.

n›mlanm›ﬂt›r. Nöroendokrin granüller, ‹nvaziv duktal
karsinomlardan, papiller karsinoma ya da intraduktal karsinomlara kadar bir çok tümörlerde tan›mlanm›ﬂt›r.44-46
Bu tümör, rozet yap›lar› içeren ya da içermeyen insüler patern, trabeküler patern, spindle hücreli ya da oatcell patern
gibi karsinoidde tan›mlanan geliﬂim paternlerine benzer
paternler gösterir (Resim 27-45 ve 27-46). Bu hücreler immunhistoﬂimik olarak kromagranin, sinaptofizin, S100 ve
nöron spesifik enolaz ile kuvvetli pozitif boyan›r. Memeye
metastaz yapan karsinoid tümörlerin ay›r›c› tan›s›nda, tümör içinde ya da çevresinde duktal karsinoma in situ
odaklar›n›n olup olmamas› ve klinik bulgular yard›mc›
olur.

obtrüksiyon sonucu, lenfatik drenaj›n yeterli olamamas›na ba¤l› yayg›n cilt ödemi geliﬂir (Resim 27-47 ve 27-48).
Bu da klinik olarak meme derisinde portakal kabu¤u görünümü (peau d’orange) olarak yans›r. Memede k›zar›kl›k, gerginlik ve meme derisinde kal›nlaﬂma vard›r.48 Olgular›n ço¤unda klinik özellikler ile derma lenfatiklerinin
tutuluﬂu gibi patolojik bulgular uyumludur. ‹nflamatuvar
karsinomun kesin patolojik tan›s› dermal lenfatiklerin tümör hücreleri taraf›ndan tutulmas›d›r.49,50

‹NFLAMATUVAR MEME KARS‹NOMU
‹nflamatuvar meme karsinomu, meme karsinomlar›n›n %1-2’sini oluﬂturur.47 Hastalar›n ço¤u postmenopozal ve 50 yaﬂ üzerindedir. Derma lenfatiklerinin tümör
hücreleri taraf›ndan tutulmas› nedeni ile oluﬂan lenfatik

Resim 27-46: Nöroendokrin diferansiyasyon gösteren meme karsinomu rozet yap›lar› H&Ex400.

METAPLAST‹K KARS‹NOM
Metaplastik karsinom i¤ hücreli, skuamöz, kondroid
veya osseöz alanlar ile adenokarsinom alanlar›n›n kar›ﬂ›m› ile karakterli heterojen bir tümör grubudur.51-53
•
•
•
•
•

Skuamöz karsinom
Adenoskuamöz karsinom
‹¤ hücre metaplazili adenokarsinom
Kondroid diferansiyasyon gösteren karsinom
Osseöz diferansiyasyon gösteren karsinom

Resim 27-48: ‹nflamatuvar meme karsinomu lenfatik tümör embolüsleri H&Ex200.
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Resim 27-49: Metaplastik meme karsinomu i¤si hücre metaplisi
H&Ex100.
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Resim 27-51: Apokrin meme karsinomu H&Ex200.

Bu tümör meme kanserlerinin %0,3-0,4’ünü oluﬂturur. Bol granüler eosinofilik sitoplazmal›, santral ya da eksantrik yerleﬂmiﬂ, yuvarlak nukleuslu, genellikle belirgin
nukleolus ve belirgin hücre s›n›rlar› ile karakterizedir.
GCDFP-15 apokrin karsinomda pozitiftir. Ancak, apokrin hücreler için spesifik de¤ildir. Bu iﬂaretleyici, bir çal›ﬂ-

mada apokrin diferansiyasyon özelliklerini taﬂ›yan tümörlerin %75’inde pozitif reaksiyon verirken, apokrin
özellik göstermeyen (nonapokrin) tümörlerin %23’ünde
pozitif reaksiyon vermiﬂtir.57,58
Apokrin karsinom genellikle 2cm (0,5-5cm) çaptad›r.
Makroskopik olarak genellikle invaziv duktal karsinomdan ay›rt edilemez. Bazen kesit yüzü kahverengiden, aç›k
ten rengine kadar de¤iﬂen, iyi tan›mlanm›ﬂ kitleler ya da
kistik lezyonlar ﬂeklinde görülebilir. Apokrin karsinom,
apokrin kistten geliﬂebilir, s›kl›kla tümör hücreleri büyük
ve bol miktarda eozinofilik sitoplazmaya sahiptir. Sitoplazmada PAS pozitif, diastaza dirençli glikolipidler gösterilmiﬂtir.59,60 Nukleuslar santral ya da eksantrik yerleﬂmiﬂ
yuvarlak ve veziküler olup, belirgin eozinofilik nukleolus
içerirler (Resim 27-51 ve 27-52). Nukleolus belirginli¤i ya
da apokrin hücredeki atipi, bu tümör için malignite kriterleri olarak kullan›lmaz. ‹ntraduktal apokrin karsinomlar›n büyük bir bölümü yüksek dereceli ve komedo tiptedir. Onkositik karsinomlardan ay›r›c› tan›s›n›n yap›lmas›
gerekir. GCDFP-15 onkositik karsinomlarda negatif,
apokrin karsinomlarda pozitiftir.

Resim 27-50: Metaplastik meme karsinomu kondroid diferansiyasyon
H&Ex200.

Resim 27-52: Apokrin meme karsinomu geniﬂ asidofil sitoplazmal›
tümör hücreleri H&Ex400.

Primer skuamöz karsinom oldukça nadirdir ve meme
karsinomlar›n›n %1’inden daha az›n› oluﬂturur. Genellikle iyi s›n›rl›, kistik tümörlerdir ve bazen düzensiz s›n›rl›
olabilirler. Mikroskopik olarak skuamöz hücreler, keratinize büyük hücreler, akantolitik i¤si hücreler veya bu hücrelerin kombinasyonlar› ﬂeklinde görülebilir (Resim 2749 ve 50). ‹nterselüler köprüler, keratin inciler, keratohiyalin granüller ve yayg›n nekroz alanlar› görülür. Skuamöz karsinom içinde i¤si hücre metaplazi miktarlar› oldukça de¤iﬂkendir. Bazen ödemli ve spongiotik alanlar
vasküler tümörleri an›msatabilir.54-56

APOKR‹N KARS‹NOM
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Resim 27-53: Histiositoid karsinom geniﬂ soluk sitoplazmal› tümör
hücreleri H&Ex400.

H‹ST‹OS‹TO‹D KARS‹NOM

Resim 27-55: Lipidden zengin meme karsinomu H&Ex200.

lardan ve inflamatuvar lezyonlardan ay›rt etmek zor olabilir.63 Granüler hücreler S-100 proteini ile pozitif immun
reaksiyon verir ve ksantoma hücreleri de müsin içermez.

Baz› araﬂt›r›c›lar histiositoid karsinomun invaziv lobuler karsinomun bir varyant› oldu¤una inan›rlar.61 Prolifere olan hücreler bol, soluk ve vakuollü sitoplazmaya
sahiptir. Lobuler karsinoma in situ alanlar›n›n varl›¤› ve
invaziv paternin ‘indian filling’ ya da ‘targetoid’ geliﬂim
ﬂeklinde olmas›, lobuler orjini desteklemektedir.62
Histiositoid karsinomdaki nukleuslar, apokrin karsinom ile k›yasland›¤›nda küçüktür; yo¤un kromatine sahiptir ve nukleoluslar› belirgin de¤ildir. ‹ntrastoplazmik
vakuollerde mukus varl›¤› ve lipidin yoklu¤u, bu tümörleri lipidden zengin karsinomlardan ay›rt etmede yard›mc›
olur (Resim 27-53 ve 27-54). Bazen histiositoid karsinom
bol miktarda intrastoplazmik ve ekstrasellüler mukus içerebilir. Bu görünümü ile kolloid karsinoma benzer fakat
histiositoid hücre populasyonunu unutmamak gerekir. Bu
varyant› özellikle inflamatuvar proçesten ay›rt etmek zordur. ‹nvaziv histiositoid karsinom hücrelerini, apokrin
hücrelerden, granüler hücrelerden, ksantamatöz lezyon-

Genellikle iyi s›n›rl› tümörlerdir. Lipidden zengin karsinom nötral lipid içeren, bol köpüklü sitoplazmaya ve
belirgin nukleolus bar›nd›ran yuvarlak nukleusa sahip
büyük hücrelerden oluﬂmuﬂtur (Resim 27-55 ve 27-56).
Nötral lipidlerden en az %80’i histoﬂimik olarak gösterilebilir. Bu tümör hücreleri müsin içermezler. Hem duktal
hem de lobuler karsinoma in situ bu tümörün invaziv paterni ile bir arada görülebilir. Lipid sekrete eden karsinomlar histiositoid tipten daha büyük nükleer pleomorfizme ve daha fazla köpüklü sitoplazmaya sahiptir.64 Meme karsinomlar›nda intrasitoplazmik lipid birikimi nadir
de¤ildir ve di¤er tip meme karsinomlar›nda da görülebilir. Meme kanserleri “oil-red O” ile boyand›¤›nda %75-87
oran›nda hafif derecede boyanma oldu¤u gösterilmiﬂtir.

Resim 27-54: Histiositoid karsinom intrasitoplazmik mukopolisakkarit pozitifli¤i PAS+ABx400.

Resim 27-56: Lipidden zengin meme karsinomu berrak sitoplazmal›
tümör hücreleri H&Ex200.

L‹P‹DDEN ZENG‹N KARS‹NOM
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Bu tümörün lipidden zengin karsinom olarak de¤erlendirilebilmesi için neoplastik hücreleri %80-100’ünün bol
miktarda intrasitoplazmik lipid içermesi gerekmektedir.65

BERRAK HÜCREL‹ KARS‹NOM (GL‹KOJENDEN
ZENG‹N KARS‹NOM)
Meme kanserlerinin %1-3’ünü oluﬂturur. Ortalama
57 yaﬂ civar›nda görülür. Bu tümörler ya solid-tubulokistik ya da papiller geliﬂim paterni ile karakterlidir. Hücreler bol ﬂeffaf sitoplazmal›, kolumnar ya da poligonaldir.
Nukleuslar genellikle santralde yerleﬂmiﬂtir (Resim 2757’den 27-59’a kadar). Tümörlerin yaklaﬂ›k %90’›nda, geniﬂ granüler stoplazmada PAS pozitif (+), diastaza dirençsiz materyal gösterilir.66Palpabl meme kitlesi olan kad›nlarda meme derisinde ve meme baﬂ›nda çekilmeler görülebilir. Tümör 1-8 cm aras›nda çapa sahip olabilir.
Mikroskopik olarak genellikle solid ya da kordonlar
oluﬂturur tarzda hücre proliferasyonu ile karakterlidir.
Ancak bazen papiller yap›lar, nadiren de tubuler geliﬂim
paterni içerebilir. Tümör hücreleri ya de¤iﬂik hacimlerde
kümeler oluﬂturur ve bunlar iyi s›n›rl› olarak tan›mlanm›ﬂt›r ya da tipik infiltrasyon paterni gösterirler. Neoplastik hücrelerin ﬂeffaf sitoplazmalar› glikojen içerir, müsin
ve lipid içermez. Hiperkromatik özellikteki nukleus oval,
yuvarlak veya düzensiz ﬂekilde olabilir. Santral ya da ekzantrik lokalizasyon gösterir.67,68 Prognoz ‹nvaziv duktal
karsinom kadar agresiftir, hatta bazen daha agressif olmas› mümkündür. Beﬂ y›ll›k sa¤kal›m glikojenden zengin
karsinoma sahip olgularda %33, di¤er invaziv meme karsinomlu olgularda %56’d›r.

Resim 27-57: Glikojenden zengin meme karsinomu H&Ex100.

SEKRETUVAR KARS‹NOM

Resim 27-58: Glikojenden zengin meme karsinomu berrak sitoplazmal› tümör hücreleri, nekroz, mikrokalsifikasyon H&Ex400.

Daha çok genç kad›nlarda görülür. Hastalar›n
%60’›ndan fazlas› 20 yaﬂ›n üzerindedir. Ortalama görülme yaﬂ› 25’tir. Lezyon genellikle iyi s›n›rl›, sert ve düzgün
yüzeyli olup s›kl›kla fibroadenoma benzer. Bazen kenarlar› infiltrativ olabilir. Kesit yüzü gri-beyazdan aç›k kahverengiye kadar de¤iﬂir. Sekretuvar karsinom bol miktarda
ekstrasellüler ve intrasellüler sekretuvar materyalin varl›¤›
ile karakterizedir (Resim 27-60). Bu tümör gebelik ve laktasyonda izlenen sekretuar aktiviteli hücreler benzer ﬂekilde, geniﬂ, soluk sitoplazmal› hafif pleomorfizm gösteren
hürelerin oluﬂturdu¤u glandüler yap›lardan oluﬂmaktad›r.69,70 Neoplastik hücreler önemli atipi ve mitotik aktiviteden yoksundur. Nukleus küçük, yuvarlak ya da ovaldir ve genellikle nukleolus seçilmez. Tümör hücrelerinin
yo¤un proliferasyonu ile solid kitleler oluﬂabilir, bunlar›
fibröz septalar ay›rabilir ve çevreye do¤ru ekspansif geliﬂimi nedeni ile makroskopik olarak fibroadenom görünümünde olabilirler. Hücre sitoplazmas›nda ve glandlar›n
lümeninde PAS pozitif, diastaza dirençli, Alcian blue ve

Resim 27-59: Glikojenden zengin meme karsinomu intrasitoplazmik
glikojen pozitifli¤i PAS+ABx400.
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Resim 27-60: Sekretuvar karsinom intraluminal apikal sekret
salg›layan tümör hücreleri H&Ex200.

Resim 27-62: Adenoid kistik karsinom mikrokist yap›lar› ve tümör
nekrozu H&Ex100.

Muci Carmine ile pozitif boyanan sekretuvar materyal bulunur. Tümör hücrelerinde S100 ve CEA pozitiftir. Sekretuvar karsinom juvenil papillomatozisten geliﬂebilir ve
‹nvaziv alanlar yan› s›ra intraduktal karsinom alanlar› da
görülebilir. Gebe kad›nlar›n duktal karsinomlar› ile kar›ﬂt›r›lmamal›d›r.71

tükrük bezinde görülen adenoid kistik karsinoma ve silendroma benzer. ‹nvaziv duktal karsinomdan daha iyi
prognoza sahiptir. Kribriform karsinomdan ay›rt edilmesi gerekmektdir. Histolojisinde miyoepitelyal ve epitelyal
olmak üzere iki tip hücre vard›r. Predominant olan bazaloid hücreler ve daha az parlak eosinofilik stoplazmal›
hücreler görülür. Tümör hücreleri iyi s›n›rland›r›l›m›ﬂ yuvalar, adalar ve kordon benzeri dizilimler gösterir. Bu
hücreler ayr›ca kribriform, tubuler, trabeküler ve solid
paternler oluﬂturur (Resim 27-61’den 27-64’e kadar).
Yaklaﬂ›k adenoid kistik karsinomlar›n %15’inde üçüncü
bir hücre tipi olarak sebaseöz hücreler bulunmaktad›r.
Bazofilik hücreler actin, p63 ve S100 pozitif, eosinofilik
hücreler sitokeratin pozitiftir.73

ADENO‹D K‹ST‹K KARS‹NOM
Memede oldukça nadir görülen bu tümör, meme kanserlerinin %0,1-0,2’sini oluﬂturmaktad›r. Farkl› histolojik
görünüme ve oldukça iyi prognoza sahip özel bir meme
tümörüdür. S›kl›kla tükrük bezlerinde görülen tümöre
büyük benzerlik gösterir. Tükrük bezinde tan›mlanan agresif davran›ﬂlar›n aksine memede mükemmel bir prognoza sahiptir.72 Makroskopik olarak iyi seçilen bir s›n›ra
sahip, 1-5 cm çapa ulaﬂabilen tümörlerdir. Kesit yüzü grisar› renkli olup, bazen kesit yüzünde kistik alanlar görülebilir ancak s›k de¤ildir. Karakteristik kribriform görünümde invaziv bir meme karsinomudur. Bu tümörler

Resim 27-61: Adenoid kistik karsinom kribriform benzeri yap›
H&Ex100.

OSTEOKLAST‹K DEV HÜCREL‹ MEME
KARS‹NOMU
Genellikle üst d›ﬂ kadranda lokalize, iyi s›n›rl› tümörlerdir. Bu özelli¤i nedeni ile yanl›ﬂl›kla benign lezyon ola-

Resim 27-63: Adenoid kistik karsinom intraluminal sekret H&Ex100.

Bölüm 27: ‹nvaziv Meme Kanserleri

Resim 27-64: Adenoid kistik karsinom H&Ex200.
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Resim 27-66: Koriyokarsinomatöz özellikli meme karsinomu nükleer
pleomorfizm H&Ex400.

rak düﬂünülmektedir. Mikroskopik olarak bu neoplazmlar›n histolojisi ço¤unlukla ‹nvaziv duktal karsinomdur. Daha az olarak kribriform karsinom, lobuler karsinom, metaplastik karsinom, papiller karsinom, müsinöz karsinom
ya da skuamöz karsinom özel tiplerinden biri de olabilir.
Tümör hücre gruplar›n› çevreleyen stromada histiyosit kökenli oldu¤u ispatlanm›ﬂ osteoklastik dev hücrelerinin görülmesi en önemli histolojik bulgudur. Stroma fibroblastik,
reaktif ve damardan zengindir. Damar d›ﬂ›na ç›km›ﬂ eritrosit, lenfosit ve hemosiderin yüklü makrofajlar görülebilir.

KOR‹OKARS‹NAMATÖZ ÖZELL‹KL‹ MEME
KARS‹NOMU
Meme karsinomlar›n›n insan korionik gonadotropin
(HCG), adrenokortikotropik hormon (ACTH), plasental
laktojen ve norepinefrin gibi de¤iﬂik hormonlar› üretme
kabiliyetleri vard›r. Makroskopik olarak koriyokarsinoma
benzer alanlar mevcuttur. Sinsityotrofoblastik tip dev
hücreler bol miktarda görülebilir (Resim 27-65’ten 27-

Resim 27-65: Koriyokarsinomatöz özellikli meme karsinomu sinsityotrofoblastik tümör hücreleri H&Ex200.

Resim 27-67: Koriyokarsinomatöz özellikli meme karsinomu multinükleer sinsityal tümör hücreleri H&Ex400.

Resim 27-68: Koriyokarsinomatöz özellikli meme karsinomu human
chor›onic gonadotropin pozitifli¤i HCGx400.
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70’e kadar). Tümör hücrelerinde HCG ve sitokeratin pozitiftir.74

METASTAT‹K MEME KARS‹NOMLARI
Memeye en s›k metastaz yapan kontralateral meme
karsinomudur. Erkeklerde en yayg›n prostat adenokarsinomu memeye metastaz yapar. Bunlar d›ﬂ›nda s›ras› ile
lenfomalar, malign melanom, akci¤er karsinomlar›, over
karsinomlar›, gastrointesitinal sistem tümörleri, mide
karsinomlar›, serviks ve endometriyum karsinomlar› metastaz yapar (Resim 27-71).75-77 Daha nadir olarak da farenks, böbrek ve tiroid karsinom metastazlar› görülebilir.
Resim 27-70: Koriokarsinomatöz özellikli meme karsinomu human
chor›onic gonadotropin pozitifli¤i HCGx400.

‹NVAZ‹V LOBÜLER KARS‹NOM
Küçük hücrelerin lineer büyüme paterni ﬂeklinde karakterize olan invaziv lobüler karsinom (ILC), tüm
invaziv meme kanserlerinin %0,7-14’ünü oluﬂturmaktad›r.78 ILC, 26-86 yaﬂlar› aras›nda görülür ve ortalama yaﬂ
45-57’dir. 35 yaﬂ alt›ndaki kad›nlarda görülen meme kanserlerinin %2’si, 75 yaﬂ üstünde ise %11’ini oluﬂturur. Di¤er meme kanseri tiplerinde oldu¤u gibi, kad›nlar›n büyük ço¤unlu¤unda palpabl kitle mevcuttur. Daha geniﬂ
tümörler üzerindeki deriye infiltre olabilir veya meme baﬂ› retrakte olabilir. ‹lginç olan›, ILC, Paget hastal›¤› ile birlikte görülmez. Selüler infiltrat›n diffüz büyüme paterni
nedeniyle iyi s›n›rl› bir kitle oluﬂturmad›¤›ndan, baz› lobüler karsinomlar›n saptanmas› güç olabilir. Bazen lezyonlar klinik olarak dansite gösteren bir alan olarak palpe
edilebilir, ancak, mamografik olarak görüntülenemeyebilir. Mamografik incelemedeki di¤er engeller: kalsifikasyon
yoklu¤u, s›n›rlar›n›n belirgin olmay›ﬂ› ve multifokalitedir.
Vakalar›n %6-28’i bilateraldir. Sonradan kontrlateral karsinom geliﬂimi vakalar›n %9-14’ünde gözlenir, bunlar›n
%50’si invazivdir.79

Resim 27-69: Koriokarsinomatöz özellikli meme karsinomu multinükleer sinsityal tümör hücreleri H&Ex400.

Resim 27-71: Mide taﬂl› yüzük hücreli karsinom meme metastaz›
H&Ex400.

Resim 27-72: Lobüler karsinoma insitu ve duktal karsinoma insitu birlikteli¤i H&Ex200.
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Resim 27-73: Lobüler karsinoma insitu ve duktal karsinoma insitu birlikteli¤i H&Ex100.

Resim 27-76: ‹nvaziv lobüler karsinom pagetoid yay›l›m H&Ex200.

Resim 27-74: Lobüler karsinoma insitu ve duktal karsinoma insitu birlikteli¤i E-cadherin x200.

Resim 27-77: ‹nvaziv lobüler karsinom non-neoplastik duktus çevresi
targetoid patern H&Ex100.

Resim 27-75: ‹nvaziv lobüler karsinom ve lobüler karsinoma insitu
H&Ex100.

Resim 27-78: ‹nvaziv lobüler karsinom E-Cadherin negatif tümör
hücreleri immunhistokimya x200.
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Resim 27-79: ‹nvaziv lobüler karsinom alveoler patern H&Ex200.

Resim 27-80: ‹nvaziv lobüler karsinom solid patern H&Ex200.

Resim 27-81: ‹nvaziv lobüler karsinom ve idiyopatik granülomatöz
mastit H&Ex100.

Resim 27-82: ‹nvaziv lobüler karsinom ve intraduktal papillomda
pagetoid yay›l›m H&Ex200.

Makroskopik olarak; düzensiz, infiltre veya iyi s›n›rl›
bir kitle ﬂeklinde görülmesinin yan›s›ra, lezyon bazen ç›plak gözle görülemeyebilir. Mikroskobik olarak ise, klasik
patern; koheziv ve genellikle küçük hücrelerin stromay›
diffüz olarak infiltrasyonu ile karakterlidir (Resim 2772’den 27-80’e kadar). Tümör hücreleri, yuvarlak, çentikli veya ovoid nukleuslu, dar sitoplazmal›, intrasitoplazmik
lümen bar›nd›rabilen hücrelerden oluﬂur. Tümör hücreleri, meme stromas›n› diffüz bir ﬂekilde infiltre eder, normal
yap›lar› ortadan kald›r›r ve duktuslar›n çevresinde girdapvari(targetoid) büyüme paterni gösterir.80 ILC’un sonradan tan›mlanan di¤er paternleri ise solid, alveoler, pleomorfik ve bunlar›n kar›ﬂ›m›ndan oluﬂan mikst paterndir.
Bu paternlerde %40-60 oran›nda lenf nodu metastaz› ile
birliktelik tan›mlanm›ﬂt›r. Solid patern, birbirine yak›n
yerleﬂimli hücrelerin oluﬂturdu¤u geniﬂ kümeler veya ince
vasküler trabeküllerle birbirinden ayr›lm›ﬂ geniﬂ trabeküllerden oluﬂur. Alveoler patern, benzer hücrelerin oluﬂturdu¤u, 20 veya daha fazla hücrenin bir araya gelerek, arala-

Resim 27-83: Pleomorfik invaziv lobüler karsinom H&Ex200.
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Resim 27-84: Pleomorfik invaziv lobüler karsinom indian field patern
H&Ex400.

r›nda az miktarda stroma ile birbirinden ayr›lm›ﬂ adalar
ﬂeklindedir. Pleomorfik patern nükleer grade III olarak de¤erlendirilen, pleomorfik nükleus ve belirgin nükleer atipi
ile karekterlidir (Resim 27-83 ve 27-84).81,82 Prognozu daha kötü olan bu grupta hormon reseptör negatifli¤i, cerbB-2 over ekspresyonu ve e-cadherin pozitifli¤i gösterilebilmektedir.83,84 Mikst tip, bu paternlerin kar›ﬂ›m›d›r.
Tubulolobüler patternde, “‹ndian file” ﬂeklinde hücre kordonlar› ile bunun etraf›nda birbirine yak›n ve s›k ﬂekilde
tubuler yap›lar mevcuttur. Ço¤u araﬂt›r›c›, tubul formasyonu gösteren tümörleri lobüler karsinom varyant› olarak
kabul etmemektedir.85 Tümör, hem duktal hem lobüler
karsinom invazyonu ﬂeklinde düﬂünülebilir.86

Ay›r›c› Tan›
ILC’un tüm varyantlar›, özellikle solid varyant, lenfomay› taklit eder ve küçük büyültmede ço¤u zaman yan›ltabilir. Problem, doku fiksasyonu suboptimal oldu¤unda daha da kar›ﬂabilir. Müsikarmen, PAS-AB veya her ikisi, intrasitoplazmik lümen varl›¤›n› ortaya koymada yard›mc›d›r. ‹ntrasitoplazmik lümen varl›¤›n›n gösterilmesi, karsinomu lenfomadan ay›rmada önemlidir. ‹ntrasitoplazmik
lümen varl›¤› ILC için spesifik de¤ildir, invaziv duktal karsinomlarda da intrastoplazmik lümen görülebilir. ‹ntrasitoplazmik lümeni olan hücreler az say›da veya yoksa, sitokeratin ve leukocyte-common antigen (LCA), neoplastik
hücrelerin natürünü belirler. Lenfomalarda LCA (+), sitokeratin (-); karsinomlarda ise sitokeratin (+), LCA (-) ’dir.9
Östrojen reseptörü LCIS’da %60-90 pozitiftir, progesteron
reseptörü ise biraz daha düﬂük düzeylerde pozitiftir. Meme
kanserinde kötü prognozu gösteren c-erbB-2 ve p53 duktal
karsinoma in situ’lardan farkl› olarak LCIS’da nadiren eksprese edilir. Epiteliyal adezyon molekülü olan E-Cadherin
duktal karsinoma in situ ve invaziv duktal karsinomlarda
yayg›n olarak bulunmas›na karﬂ›n, atipik lobuler hiperplazi, LCIS ve ILC’da nadiren pozitiftir.87
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ILC; subkapsüller veya medüller sinüste topland›¤›nda, metastatik odaktaki histiyositlerle kar›ﬂ›r. Tümör hücrelerinin tabaka tarz›nda toplanmas› ve lenf nodu yap›s›n›n distorsiyonu, do¤ru tan› koymam›z› kolaylaﬂt›r›r. Ay›r›m zor oldu¤unda, müsin veya sitokeratin sorunu çözebilir.
ILC’un metastatik paterni, invaziv duktal karsinomun
iskelet, visseral, serozal ve retroperitoneal metastazlar›ndan farkl›d›r.Santral sinir sisteminde ILC metastaz› meninks tutuluﬂu ﬂeklindeyken, invaziv duktal karsinom, parankimal depozitler ﬂeklinde metastaz yapar.88,89 Meme
kanserlerinin en s›k metastaz yeri kemik ili¤idir. Over ve
uterusa metastazlar ise ayn› özelliktedir. Endometriyumdaki metastazlar kanamaya neden olur. Ama hücrelerin
küçük boyutu ve diffüz infiltrasyon paterni nedeniyle kolayl›kla gözden kaçabilir.
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Meme Lezyonlar›n›n ‹ntraoperatif Olarak
Patolojik De¤erlendirmesi ve Sentinel
Lenf Gangliyonunun Patolojik ‹ncelenmesi
Dr. Ekrem Yavuz

Meme hastal›klar› ile ilgili intraoperatif de¤erlendirme, klinik yarar umuldu¤u durumlarda, bir baﬂka ifadeyle operasyon stratejisini belirleme amac›yla yap›l›r. Bu de¤erlendirme temelde 3 yöntemle yap›labilir:
1. Makroskopik inceleme
2. Sitolojik (dokundurma ya da kaz›ma) inceleme
3. Donuk kesit (frozen section) incelemesi
Patoloji uzman›n›n çal›ﬂma koﬂullar› ve deneyimine
ba¤l› olarak, bu bahsedilen yöntemlerin biri, ikisi ya da
tümü intraoperatif de¤erlendirme için kullan›labilir. Burada önemli olan patoloji uzman› ve iﬂbirli¤i yapt›¤› cerrah›n kullan›lan yöntemin s›n›rlar› hakk›nda bilinçli olmas›d›r.1-3
‹ntraoperatif de¤erlendirme de¤iﬂik amaçlarla yap›labilir:Malignite tan›s›n›n ilk kez konulmas›, mümkünse tümörün invaziv olup olmad›¤› ya da türünün belirlenmesi
•
•
•

Cerrahi s›n›r de¤erlendirmesi
Sentinel lenf nodunun de¤erlendirilmesi
Di¤erleri, örne¤in al›nan dokunun parafin inceleme için yeterli olup olmad›¤›n›n incelenmesi (lezyonlu bölgeyi içerip içermedi¤inin saptanmas›)

PR‹MER TÜMÖR TANISININ ‹NTRAOPERAT‹F
OLARAK KONULMASI
Günümüzde s›kl›¤› azalm›ﬂt›r. Çünkü, memede ilgilenilen lezyonun tan›s›n›n sito ya da histopatolojik bir yöntemle (‹‹AB ya da kor biopsi) operasyondan önce konulmas› ve cerrah›n bu tan›y› bilerek operasyona girmesi günümüzde oldukça önemli bir konudur. Buna ra¤men,
seyrek de olsa primer tümör tan›s› operasyon s›ras›nda
patoloji uzman›ndan talep edilebilir. Donuk kesit ile bu
tan›n›n do¤ru bir ﬂekilde verilme olas›l›¤› oldukça yüksektir.
Kaynaklara göre, donuk kesit ile tümörün tan›s› konulurken hatal› pozitiflik olas›l›¤› %0,03-0,1 aras›nda; hatal› negatiflik olas›l›¤› %0,5-1 aras›nda de¤iﬂmekte; duyar-

l›l›k %91,7, özgüllük %99,2 olarak belirtilmekte; lezyon
tan›s›n›n parafin blok incelemeye b›rak›lma olas›l›¤› da
%0,5-3 aras›nda olmaktad›r.4,5 Bu oranlar genel kaynak
bilgisidir, yöntemin baﬂar›s› en çok patoloji uzman›n›n
deneyimi ile iliﬂkilidir.
Primer tümör tan›s› amac›yla donuk kesit yap›lmas›
konusunda dikkat edilmesi gereken konulardan biri, ilgilenilen lezyonun makroskopik olarak seçilebilen bir kitle
olmas› ve en az 1 cm boyutlu olmas›d›r.6 Çünkü, nonpalpabl lezyonlarda ilgili alan örneklenemeyebilir, 1 cm’den
küçük lezyonlarda parafin blok incelemeye yeterince doku kalmayaca¤›ndan gradlama, immunhistokimyasal inceleme gibi tedavi ve prognozu oldukça fazla ilgilendiren
parametreler yeterince de¤erlendirilemeyebilir. Belki, kullan›lan teknik ekipman›n durumuna ve deneyime göre bu
1cm kriteri daha aﬂa¤›ya, örne¤in 0,5 cm’ye çekilebilir, ancak kitle oluﬂturmayan lezyonlarda donuk kesit talep edilse bile yap›lmamal›d›r. Buradan, in situ duktal karsinom
olgular›n›n büyük bir bölümünün primer tan› amac›yla
donuk kesit ile incelenmemesi gerekti¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
Gerçekten de, bir invaziv meme karsinomunun tan›s›n›n donuk kesit ile konulmas› zor bir iﬂ de¤ildir. invaziv
karsinomlar, makroskopik olarak genellikle çevreye dikensi ç›k›nt›lar oluﬂturan, çevreden daha sert k›vaml›,
renk farkl›l›¤› gösteren kolay tan›n›r lezyonlard›r. Ancak,
zorluk ç›karan lezyonlar da olabilir. Baz› lezyonlar benign
tümörü and›r›r ﬂekilde nodüler ﬂekilli olabilir, baz› benign
lezyonlar da çevreye dikensi uzant›lar oluﬂturabilir. Örne¤in, tubuler karsinom (Resim 28-1) ve invaziv lobuler
karsinom di¤erlerine göre daha zor tan›nabilen lezyonlard›r. Bu durumlarda, ay›r›c› tan›ya giren benign lezyonlar›n akla getirilmesi, dokundurma sitolojisinden destek
al›nmas› faydal› olabilir. Bu ay›r›mlar›n nas›l yap›labilece¤i genel patoloji kitaplar›nca anlat›ld›¤›ndan burada daha
ayr›nt›yla bahsedilmeyecektir. ‹nvaziv olmayan lezyonlardan, komedo (yüksek gradl›) in situ duktal karsinomlar
d›ﬂ›ndakilerin ay›r›m› zordur. Bu alana, ola¤an ya da atipik duktal/lobuler hiperplaziler, düﬂük gradl› in situ duktal karsinom ve in situ lobuler karsinom girer. Gerçekte
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Tablo 28-1: Meme Lezyonlar›n Makroskopik ﬁekil Özellikleri
Y›ld›zs› Lezyonlar
Benign
Ya¤ nekrozu
Radyal skar/kompleks sklerozan lezyon (Resim 28-2 ve 28-3)
Mikroglandular adenozis
Granuler hücreli tümör
Malign
Karsinomlar

Resim 28-1: Y›ld›zs› genel görünümü olan bir tubuler karsinomda, infiltratif görünümlü tubul yap›lar› (HE x40).

bunlar, kitle oluﬂturmayan lezyonlar oldu¤undan donuk
kesit s›ras›nda s›kça karﬂ›laﬂ›lmayan lezyonlard›r. Böyle
bir durumla karﬂ›laﬂ›p karar veremiyorsak, bu karar› parafin blok incelemesine b›rakmal›y›z. Komedo (yüksek
gradl›) in situ duktal karsinom olgular›nda da invazyon
olas›l›¤› dikkatle araﬂt›r›lmal›, özellikle kitle oluﬂturan türlerinde bu olas›l›¤›n yüksek oldu¤u ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r. Kitle oluﬂturdu¤u halde, donuk kesit ile tan›s› zor
olan, deneyimli olmam›za ra¤men karar› parafin blok incelemesine ertelettirecek bir di¤er grup da papiller lezyonlard›r. Bu alana intraduktal papillom (kompleks, hiperplazili ve sklerotik olanlar dahil), intrakistik papiller karsinom ve invaziv papiller karsinom girer.7 Bu lezyonlar›n
ay›r›c› tan›s›ndan da genel kitaplarda bahsedildi¤inden
burada ayr›nt›s›na girilmeyecektir. Aﬂa¤›da, zorluk yaﬂanabilecek lezyonlarla ilgili tablolar gösterilmiﬂtir (Tablo
28-1 ve 28-2).
Burada de¤inilmesi gereken bir di¤er konu da, bu lezyonlar›n tan›s›n›n donuk kesit yapmadan intraoperatif
olarak konulup konulamayaca¤› sorusunun yan›t›d›r.
Bahsedilen makroskopik benzerliklerden dolay›, bu tan›n›n sadece makroskopik olarak konulmaya çal›ﬂ›lmas›
do¤ru olamaz. Makroskopik de¤erlendirmeye sitolojik
yöntemi eklersek (dokundurma/kaz›ma) bu lezyonlar›n
önemli bir k›sm›n› tan›yabiliriz, ancak hata yapma olas›l›¤› daha yüksek olacakt›r. Burada, patoloji uzman›n›n hangi teknik ﬂartlarda çal›ﬂt›¤›, deneyiminin ne oldu¤u da
önemlidir. Ancak, ak›lda tutulmas› gereken bir konu, bu
yöntemin intraoperatif olarak uygulanma zorunlulu¤u olmay›ﬂ›d›r. ﬁöyle ki; radyolojik ve fizik muayene bulgular›
tam olarak verildi¤inde ve ‹‹AB yap›ld›¤›nda, patoloji uzman› bu lezyonunu tan›s›n› preoperatif olarak daha huzurlu ve daha geniﬂ bir zamanda koyabilir. Bir baﬂka deyiﬂle sadece makroskopi ve sitolojik yöntemle tan›ya ulaﬂacaksak bunu operasyon s›ras›nda yapmak zorunda de¤iliz.

‹yi S›n›rl› (Nodüler) Lezyonlar
Benign
Fibroadenom /tubuler adenom
Filloides tümör
Adenozis tümör (Nodüler adenozis)
‹ntraduktal papillom
Malign
‹ntrakistik/intraduktal papiller karsinom
Meduller karsinom
Müsinöz karsinom
Malign filloides tümör (düﬂük ya da yüksek gradl›)
Sarkomlar
Kistik Lezyonlar
Benign
Fibrokistik de¤iﬂiklik
Malign
Nadir invaziv karsinom türleri (skuamöz karsinom, yayg›n
nekrozun kistleﬂti¤i medüller karsinom vb)

CERRAH‹ SINIRLARIN ‹NTRAOPERAT‹F OLARAK
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Güncel cerrahi yaklaﬂ›m gere¤i her geçen gün koruyucu cerrahi materyali oran›, mastektomi materyali oran›
aleyhine artmaktad›r. Bu materyal türündeki de¤iﬂim, patologlar›n yükünü her geçen gün artt›rmaktad›r. Bu tür
materyallerin de¤erlendirilmesi parafin blok incelemesinde oldu¤u gibi, intraoperatif de¤erlendirme s›ras›nda da
patologlara yük getirmektedir. Ancak bir somut gerçek
vard›r ki; koruyucu cerrahi uygulamalar› intraoperatif
cerrahi s›n›r de¤erlendirmesini patolog için zorunlu bir
görev haline getirmektedir: Koruyucu cerrahi uygulamalar›ndan sonra nüks olas›l›¤›n› azaltan/artt›ran en önemli
parametre cerrahi s›n›r durumudur. Bu nedenle patolog-

Tablo 28-2: Donuk Kesitlerde Tan› Yanl›ﬂl›¤› Yaratma Olas›l›¤›
Olan Meme Lezyonlar›
Papiller lezyonlar›n benign ve malign ﬂekilleri
‹n situ lobuler ve duktal karsinom- di¤er intraduktal
proliferasyon türleri
‹nvaziv lobüler karsinom-kronik mastit
Radyal skar-Tubuler karsinom
Fibroadenom-Filloides tümör
Sarkom-Metaplastik karsinom
Sklerozan adenozis-‹nvaziv karsinom
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Resim 28-2: Y›ld›zs› ﬂekilli bir benign lezyon olan radyal skarda psödoinfiltratif tubuller (HE x40).

lar operasyon s›ras›nda memede kitle olan olgularda cerrahi s›n›rlar› ellerinden gelen en uygun yöntemle incelemelidir. Bu incelemenin yöntemi için standart getirilemez. Ak›lda tutulmas› gereken ﬂeylerden biri, memenin
ya¤dan zengin bir doku oluﬂundan dolay›, rezeksiyon s›ras›nda ve sonras›nda materyalin gönderilmesi s›ras›nda
ya¤ dokusunda girintiler oluﬂabilir, ya¤l›-gevﬂek doku tümör çevresinde retrakte olup san›ld›¤›ndan yak›n görülebilir.8-11 Bu olas›l›klar› en aza indirecek ﬂekilde davranmak ve rezeksiyon materyalini (kesmeden) sa¤lam bir ﬂekilde patoloji uzman›na (frozen odas›na) ulaﬂt›rmak cerrah›n görevidir. Bundan sonras› patolo¤un ﬂartlar›na ve
deneyimine göre seçece¤i bir yöntemle cerrahi s›n›rlar›
de¤erlendirmesidir. Patolog her ﬂeyden evvel eline geçen
tüm meme materyallerini bir malign lezyon içeriyormuﬂ
varsay›m›yla, çini mürekkebiyle (e¤er maddi ﬂartlar uygunsa farkl› yönleri farkl› renkte mürekkeple) boyamal›d›r. Cerrah taraf›ndan eklenen oryantasyon iﬂaretlerine
bakarak materyale makroskopik dilimleme yapmal›d›r.

Resim 28-3: Bir radyal skar›n parafin blok kesitinde santral psödoinfiltratif tubuller ve periferinde duktal hiperplaziler (HE x40).
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Gerçekten de cerrahi s›n›r incelemesi için tek bir yöntem önerilemez, her yöntemin kendine göre baﬂar› oranlar› ve eksiklikleri olabilir. Örne¤in, rezeksiyon yap›ld›ktan sonra kavite çevresinden cerrah taraf›ndan t›raﬂlama
ﬂeklinde doku ç›kar›lmas› ve bunlar›n donuk kesit ile incelenmesini içeren bir çal›ﬂmada re-eksizyon olas›l›¤›n›n
azalt›labildi¤i ve lokal nüks oranlar›n›n minimize edildi¤i
belirtilmiﬂtir.12 Bir baﬂka çal›ﬂmada, materyaller makroskopik olarak dilimlendikten sonra, dilimlerin radyografileri çekilerek incelenmiﬂ, bu incelemede bazen donuk kesit kullan›lm›ﬂ baz› olgularda da kullan›lmam›ﬂt›r, sonuç
olarak vakalar›n %25’inde katk› sa¤lad›¤›, operasyon s›ras›nda re-eksizyona olanak verdi¤i görülmüﬂ ve lokal kontrol oranlar›n›n yüksek olmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.13 Bir baﬂka
retrospektif çal›ﬂmada s›n›rlar sadece dokundurma sitolojisi ile de¤erlendirilmiﬂ, duyarl›l›k %80, özgüllük %85,
pozitif belirleyicilik de¤eri %40, negatif belirleyicilik de¤eri %97, tüm do¤ruluk oran› %85 olarak belirtilmiﬂtir.14
Kaynak bilgilerinden anlaﬂ›ld›¤› kadar›yla, kullan›lan yöntemlerin hepsi operasyon stratejisini belirlemeye, belki
operasyon s›ras›nda re-eksizyon yapmaya, sonuç olarak
lokal nüks oranlar›n› azaltmaya yard›mc› olmuﬂtur. Sonuç olarak, patoloji uzmanlar›, kitle nedeniyle opere olan
hastalara ait materyalleri makroskopik, donuk kesit incelemesi ya da sitoloji yöntemlerinden herhangi biri veya
bunlar›n kombinasyonu ile yapabilirler. Burada as›l
önemli olan durum, makroskopik bulgunun esas oldu¤u
ve di¤er yöntemlere temel oluﬂturdu¤udur.

SENT‹NEL LENF NODUNUN ‹NTRAOPERAT‹F
DE⁄ERLEND‹RMES‹
Cerrahlar taraf›ndan talep edilmektedir, çünkü operasyon s›ras›nda sentinel lenf nodu (SLN)’nun metastaz
içerdi¤i saptan›rsa ayn› seansta aksiller küraj yap›labilir.
Ancak, kullan›lan yönteme ve deneyime göre de¤iﬂmekle
birlikte SLN’nun intraoperatif de¤erlendirmesinde ortalama %25-30’larda, baz› çal›ﬂmalarda %50’lere varan oranlarda yanl›ﬂ negatiflik olmaktad›r. Bu yanl›ﬂ negatiflik
olan olgular›n önemli bir bölümünü 2 mm’den küçük boyutlu mikrometastaz ya da submikrometastazlar oluﬂturmaktad›r. Sonuç olarak, bu yöntem patologlar aç›s›ndan
hayal k›r›kl›¤› yaratabilen, s›k›nt› verici bir uygulamad›r,
dolay›s›yla olas›l›klar cerrah taraf›ndan hastaya detayl›
olarak anlat›ld›ktan sonra uygulanmal›d›r. ﬁu ana kadar
hiçbir konsensus metninde intraoperatif SLN incelemesi
bir standart olarak kabul edilmese de tüm dünyada yayg›n
olarak uygulanmaktad›r. Bu incelemenin klinik yarar
umuldu¤u durumlarda yap›lmas› ve HE boyamas› d›ﬂ›nda bir yöntem uygulanmamas› önerilmiﬂtir.15,16
‹ntraoperatif SLN incelemesi s›ras›nda donuk kesiti ya
da sadece sitolojik yöntemi kullanmay› önerenler vard›r.
Her iki yöntemin de kendine göre avantaj ve dezavantajlar› olmakla beraber, bizim anlay›ﬂ›m›za göre sonuçlar
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Tablo 28-3: SLN’nun Operasyon S›ras›nda Sitolojik Yöntemle
‹ncelenmesi
Avantajlar›
Kolay uygulanabilir oluﬂu,
Özel ekipman gerektirmeyiﬂi,
Doku kayb› yapmay›ﬂ›,
Ard›ndan gelecek parafin incelemeyi k›s›tlamay›ﬂ›,
Hatta ‹HK inceleme yapman›n mümkün oluﬂu
Dezavantajlar››
Patologlar›n önemli bir k›sm› taraf›ndan zor bir de¤erlendirme
tarz› olarak kabul edilmesi,
Sitoloji deneyimi gerektirmesi,
Yüksek hatal› negatiflik oranlar› (%5-70)

Resim 28-4: ‹mprint sitolojisi ile lenfoid hücreler aras›nda az say›da
metastatik karsinom hücreleri (HE x400).

aç›s›ndan çok büyük farkl›l›klar yoktur. Her iki yöntem
için de duyarl›l›k %60-90’larda, özgüllük ise %99-100’lerde olarak kabul edilmektedir.15-28
Bu nedenle, patologlar kendi tercihlerini yapmakta
serbest olmakla beraber, bizim anlay›ﬂ›m›za göre
SLN’nun intraoperatif de¤erlendirmesi sitolojik yöntemle
(dokundurma/kaz›ma) yap›lmal›d›r. Çünkü, bu yöntemde hata yapsak bile doku kayb› olmayaca¤›ndan en az›ndan parafin blok inceleme s›ras›nda hata telafi edilebilir.
Üstelik, dikkatli ve özenli çal›ﬂ›r, bir süre deneyim kazan›rsak SLN’nun intraoperatif sitolojik de¤erlendirmesinde kabul edilebilir baﬂar› oranlar›na ulaﬂ›labilir (Resim
28-4 ve 28-5). Buna karﬂ›n, donuk kesit s›ras›nda doku t›raﬂlanaca¤›ndan küçük boyutlu metastazlar teknik sebeplerle gözden kaçt›¤›nda bir daha asla varl›¤› saptanamayabilir. Bilindi¤i gibi aksiler lenf gangliyonlar› s›kl›kla ya¤lanmakta ve ya¤l› lenf gangliyonlar›n›n bir bütün olarak
donuk kesitinin yap›lmas› çok zor olabilmektedir.

SLN’nun operasyon s›ras›ndaki incelemesinde as›l amac›m›z›n 2 mm’den büyük çapl› metastazlar› kaç›rmamak oldu¤u ak›lda tutulmal›d›r. Dikkatli bir ﬂekilde 2-3 mm kal›nl›kta makroskopik dilimler yaparak inceleme, bu boyuttaki metastazlar› hatta daha küçükleri yakalamam›za
yard›mc› olur. Bu incelemeyi yaparken ak›lda kalmas› gereken bir di¤er durum da, ister uzun eksene paralel ister
dik dilimleme yapal›m ilk makroskopik kesiti getirici lenfati¤in SLN’na aç›ld›¤› santral k›s›mdan yapman›n önemli oldu¤udur. Çünkü, metastaz var ise bu bölgede yakalama olas›l›¤› en yüksektir.29
SLN’nun intraoperatif de¤erlendirmesi ile ilgili yöntemlerin avantaj ve dezavantajlar› tablolarda gösterilmiﬂtir (Tablo 28-3 ve 28-4).
‹ntraoperatif SLN de¤erlendirilmesini daha detayl›
olarak yapmak da mümkündür. Son y›llarda kabul edilebilir sürelerde sonuç veren h›zl› immunhistokimya veya
RT-PCR yöntemiyle %90’lar›n üzerinde duyarl›l›k ve
do¤ruluk elde eden çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r.30-36 Bu çal›ﬂ-

Tablo 28-4: SLN’nun Operasyon S›ras›nda Donuk Kesitle
‹ncelenmesi
Dezavantajlar›
‹ﬂlem s›ras›nda dokunun bir k›sm›n›n kaybolmas›,
Daha sonraki parafin blok incelemesinde baz› k›s›tlamalara yol
açmas›,
Ayr›nt›l› ﬂekilde uyguland›¤› takdirde zaman al›c› oluﬂu ve özel
ekip gerektirmesi
Avantajlar›:
Histopatolojik düzeyde metastaz karar›n› verebilmemiz,
Boyutu yaklaﬂ›k olarak anlayabilmemiz
Kuﬂkulu olarak bildirilen vakan›n az olﬂu
Patologlar›n daha deneyimli oldu¤u bir yöntem oluﬂu
‹HK incelemenin mümkün oluﬂu
Resim 28-5: ‹mprint sitolojisindeki metastatik hücrelerin, ayn›
SLN’unun parafin blok kesitlerinde küçük boyutlu bir metastaz oluﬂturdu¤u dikkati çekmektedir (HE x200).

*Ancak standart frozen kesit uygulamas› ile hatal› negatiflik oran› çok
yüksek (%9-52), bu nedenle ayn› parafin blok incelemesinde oldu¤u gibi seri kesitler al›nmal› ve hatta ‹HK uygulamal›d›r.
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malar›n de¤erini kabul etmekle birlikte SLN’nun parafin
blok kesit incelemelerindeki immunhistokimyasal incelemenin bile henüz bir standart yöntem olarak önerilmedi¤i günümüzde,15 bu tarz masrafl› ve ek donan›m gerektiren intraoperatif de¤erlendirmelerin ancak çal›ﬂma konusu olabilece¤ini belirtmeliyiz.

SENT‹NEL LENF NODUNUN PARAF‹N BLOK
KES‹TLER‹YLE DE⁄ERLEND‹RMES‹
Makroskopik inceleme tüm makrometastazlar› yakalamaya yönelik olmal›. Bu nedenle dilimleme lenf gangliyonunun uzun ya da k›sa eksenine paralel olarak 2 mm
kal›nl›kta yap›lmal› ve tüm dilimler blok haline getirilmelidir. E¤er mavi boya yöntemi kullan›ld›ysa gangliyonun
boyal› olup olmad›¤› belirtilmelidir. E¤er afferent lenfatik
görülüyorsa ilk dilimleme bu lenfati¤in gangliyona temas
etti¤i bölgeden yap›lmal›d›r.15,37 Parafin blok incelemesi,
mutlaka standart aksiller küraj materyalinden daha ayr›nt›l› olmal›d›r. Bu ayr›nt›n›n ne kadar olaca¤› konusunda
kesin bir görüﬂ birli¤i oluﬂmam›ﬂt›r. Özellikle immunhistokimyasal yöntem standart olarak önerilmese de yayg›n
olarak kullan›lmaktad›r. Buna karﬂ›n RT-PCR gibi moleküler yöntemler sadece çal›ﬂma amaçl› düﬂünülmektedir.
Parafin bloklardan kesit alman›n ayr›nt›s›: Büyük organizasyonlar›n uzlaﬂ› metinlerinde ya da tavsiye yay›nlar›nda önerilmemesine ra¤men2,3,15 meme patolojisi ile u¤raﬂan patoloji merkezlerinde ya seri kesit almak ya da basamakl› seri kesit almak gibi uygulamalar bulunmaktad›r.38-43 Seri kesit al›nd›¤›nda blo¤un derinliklerinde mikrometastazlar gizli kalabilmekte, basamakl› kesit alma
yöntemi ise çok dar aral›kla olmad›¤› zaman izole tümör
hücresi ya da çok küçük mikrometastazlar hiç görülemeyebilmektedir. Bu konuda bir standart yöntemin genel
kabul görmesine kadar patoloji laboratuvarlar› aras›nda
SLN de¤erlendirme yöntemleri farkl›l›k göstermeye devam edecektir.
Sonuç olarak ﬂu an için ayr›nt›l› inceleme önerilmekle
beraber sitokeratinle immunhistokimya bile standart
yöntem kabul edilmemektedir ve ayr›nt›n›n tan›m› yap›lmam›ﬂ durumdad›r. Asl›nda standart olarak tan›mlanmam›ﬂ bu teknik farkl›l›klara göre bir patolo¤un izole tümör
hücresi olarak yorumlad›¤› yap› mikrometastaz olabilmekte, di¤er olas›l›kla da mikrometastaz olarak yorumlanan yap› makrometastaz olabilmektedir.43-45 ‹mmunhistokimyasal incelemede pansitokeratin antikorlar› genel
kabul gören tercihtir. Bir di¤er önemli konu, sadece immunhistokimyasal yöntemle saptanan metastazlar›n Hematoksilen Eozin boyal› paralel kesitlerinde morfolojik
anlamda malign görünümlü metastatik hücrelerin varl›¤›n›n do¤rulanmas›d›r. Zira baz› inklüzyon niteli¤indeki
lezyonlar, memeye yap›lan invaziv giriﬂimlerden sonra
benign epitel hücrelerinin lenf gangliyonuna mekanik
transportu ve histiyosit, dendritik hücre gibi hücreler de

Resim 28-6: Bir SLN’unun parafin blok kesitinde standart boyama
yöntemiyle metastatik hücreler görülememektedir (HE x100).

bazen sitokeratinlerle pozitif immun boyanma gösterebilmektedir.46-48 ‹mmunhistokimyasal yöntemin kullan›lmas› sayesinde gözden kaçacak kadar küçük metastaz
odaklar›n›n saptanmas› ve özellikle invaziv lobuler karsinomlar›n›n oluﬂturdu¤u da¤›n›k haldeki hücrelerden oluﬂan metastazlar daha büyük oranlarda yakalanabilmektedir (Resim 28-6 ve 28-7).
Bugün için ülkemizde standart olarak önerdi¤imiz
yöntem ﬂöyledir:
Sentinel oldu¤u cerrah taraf›ndan belirtilen her lenf
gangliyonu uzun ya da k›sa eksenine paralel 2-3 mm aral›kla dilimlenmelidir. E¤er intraoperatif inceleme frozen
kesitle yap›lacak ise makroskopik metastaz görülmüyorsa
tüm parçalar dondurulmal›d›r. Her diskte bir lenf gangliyonuna ait dokular bulunmal›d›r. ‹ntraoperatif yöntem
sitolojik olarak yap›lacak ise tüm dilimlerden dokundurma ya da kaz›ma ile preparat haz›rlanmal›d›r. Tüm dilimler parafin blok takibine al›nmal›d›r. Parafin blok kesitle-

Resim 28-7: Resim 28-6’daki SLN’unun pansitokeratin ile boyanmas›yla saptanan invaziv lobuler karsinoma ait metastatik hücreler. Koheziv özelliklerinin azl›¤› nedeniyle bir birinden ayr› durmakta ve sinüs
içi yerleﬂimlidirler (Pansitokeratin x200).

262

K›s›m VIII: ‹nvaziv Meme Kanserinde Biyoloji, Genetik ve Patoloji

rinde tek seviyeden ya da farkl› seviyelerden kesit yap›l›r.
‹mmun boyama standart olarak önerilmez, kullan›ld›ysa
raporda belirtilmelidir. Saptanan metastazlar›n raporlanmas› AJCC evreleme komitesine göre yap›l›r:49
Sentinel lenf gangliyonlar› ayr›nt›l› olarak incelendi¤inden çok küçük boyutlu ve farkl› farkl› de¤erlendirilebilecek metastazlar olabilmektedir. Bilindi¤i gibi 0,2 mm ve
daha küçük metastazlar izole tümör hücresi olarak tan›mlanmakta pN0 kabul edilmekte, e¤er immunhistokimyasal olarak saptand›ysa pN0(i+) olarak raporlanmaktad›r.
Buna karﬂ›n, 0,2 mm’den büyük ancak 2 mm’den küçük
metastazlar mikrometastaz kabul edilmekte pN1mi olarak raporlanmaktad›r. Makrometastazlar ise 2 mm’den
büyük olmal›d›r. Ancak bugün için bir ya da birden fazla
lenf gangliyonunda birçok say›da ancak 1mm boyutlu
metastaz oldu¤unda mikro ya da makrometastaz m› kabul
edilece¤i konusunda bir genel kural yoktur. Bu durumlarda patolog bir yorum yapmakta ve durumu raporda ayr›nt›l› tarif etmektedir. Buna karﬂ›n çok küçük hücre kümeleri da¤›n›k olarak lenf gangliyonunda bulunursa, tek
bir lenf gangliyonu kesitinde toplam 200 hücreden fazla
metastatik hücre bulunmaz ise bu durumun izole tümör
hücresi olarak yorumlanmas› önerilmektedir. Bu yeni kural özellikle invaziv lobuler karsinomdan oluﬂan da¤›n›k
hücrelerden olﬂan metastazlar› yorumlamaya yard›mc› olmuﬂtur. Bir di¤er yard›mc› olacak kural ise, mitotik aktivite, stromal reaksiyon gibi durumlarda izole tümör hücresi yerine mikrometastaz karar› verilmesi gere¤idir.50
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Memenin ‹n Situ Karsinomlar›
Dr. S›tk› Tuzlal›

DUKTAL KARS‹NOM ‹N S‹TU
Tan›m ve Terminoloji
Duktal Karsinom ‹n Situ (DK‹S)
Artm›ﬂ epitel hücre proliferasyonundan oluﬂan ve
invaziv karsinoma ilerleme e¤ilimi olan intraduktal lezyondur. De¤iﬂik oranda hücresel atipi içerir.1
Ola¤an hiperplazi/Atipik hiperplazi/Düﬂük grad in situ
duktal karsinom/Yüksek grad in situ duktal karsinom spektrumunun tümünün “duktal intraepitelyal neoplazi”
(DIN) olarak adland›r›l›p lezyonlar›n tan›s›na göre DIN1A,
DIN1B, DIN1C, DIN2, DIN3 ﬂeklinde derecelendirilmesini öneren yazarlar2 mevcut olmakla birlikte bu terminoloji
yayg›n kullan›m alan› bulmam›ﬂt›r.3 Bu tan›mlama Patoloji Dernekleri Federasyonu Meme Çal›ﬂma Grubu’nca da
benimsenmemiﬂtir.4 Kullan›ld›¤› durumda DKIS terminolojisi ile birlikte kullan›lmas› önerilmektedir.1

S›kl›k
Meme karsinomlar›n›n yaklaﬂ›k %3-5’ini oluﬂturur.
Tarama programlar›nda bu rakam %20-25’e ulaﬂ›r.1,5 Günümüzde DKIS klinik, genetik, radyolojik ve morfolojik
olarak heterojen bir hastal›k grubunu yans›t›r.1,5-7

Resim 29-1: Komedo tipte in situ duktal karsinom. Pleomorfik hücrlerden oluﬂmakta lümende komedo nekroz bulunmaktad›r.

•
•
•
•

Mikropapiller (Resim 29-2)
Solid
Clinging
Mikst

Patterne dayanan bu sistemin ciddi problemleri mevcuttur. DKIS s›kl›kla birden fazla histolojik patterni bar›nd›r.6 Ayr›ca gözlemciler aras› tekrarlanabilirli¤i düﬂük-

Klinik Bulgular
Palpabl kitle, patolojik memebaﬂ› ak›nt›s› ya da Paget
karsinomuna ba¤l› memebaﬂ› de¤iﬂiklikleri ile prezante
olabilir. Meme kanseri taramas› yap›lan ülkelerde DKIS
vakalar›n›n %85’den fazlas›nda tan› sadece görüntüleme
yöntemleri ile konmaktad›r.1

S›n›flama ve Derecelendirme
Klasik olarak morfolojik patternlere göre s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Buna göre tipler:
•
•

Komedo (Resim 29-1)
Kribriform

Resim 29-2: Mikropapiller tipte in situ duktal karsinom. Taban› dar
tepesi geniﬂ papillalar mevcuttur.
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tür. Bu nedenle nükleer grad özelliklerini esas alan yeni s›n›flamalar geliﬂtirilmiﬂtir.8-10 Yeni s›n›flamalar sadece
nükleer grad ya da nükleer grad ile nekroz varl›¤› yoklu¤u
ve hücre polaritesinin varl›¤›/yoklu¤u esas›na dayanmaktad›r. Nükleer grad’e dayanan s›n›flamalarda mikst vakalar›n oran› çok daha düﬂüktür.6
Derecelendirmede basit, tekrarlanabilirli¤i yüksek ve
prognoz ile ilgili bilgiyi maksimum oranda sa¤layacak terminoloji ye¤lenmelidir. 2010 y›l›na ait Patoloji Dernekleri Federasyonu Meme Çal›ﬂma Grubu II. Konsensus’unda
da nükleer özelliklere göre derecelendirme yap›lmas›, komedo nekroz, yap›sal patternler gibi özelliklerin de ayr›ca
belirtilmesi kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.4 Günümüzde en yayg›n biçimde kullan›lan nükleer grad’e göre derecelendirme aﬂa¤›daki ﬂekilde yap›lmaktad›r.11

Yüksek Grad DKIS
Büyük, pleomorfik hücrelerden oluﬂur. S›kl›kla nukleoluslar› belirgindir. Çekirdek çap› eritrosit boyutunun 2,5
kat›ndan fazlad›r. Mitozlar s›k olup, hücre polaritesi bozuktur. Duktus lümenlerinde komedo nekrozlara s›k rastlan›r.
Nekroz alanlar›nda mikrokalsifikasyonlar bulunabilir.

Düﬂük Grad DKIS
Yuvarlak, monoton çekirdekli hücrelerin oluﬂturdu¤u
düzenli boﬂluklardan oluﬂan türdür. 1.5-2 eritrosit büyüklü¤ündedir. Hücre s›n›rlar› net olarak seçilir, hücreler
kribriform boﬂluklar ve mikropapiller yap›lar etraf›nda
polarizasyon gösterecek biçimde dizilirler. ‹nce kromatin
yap›s› içerirler, nukleoluslar seçilmez, mitoz seyrektir.

‹ntermediyer Grad
Yukar›da tan›mlanan iki kategoriden birine dahil edilemeyen vakalard›r. Genellikle solid ya da kribriform patternde olup, k›smi bir polarizasyona sahiptirler. Nukleuslar orta derecede pleomorfiktir, Bu yüksek grad vakalardan az, düﬂük grad vakalara göre daha yüksek düzeydedir.
Farkl› grad lezyonlar›n ayni biyopside, hatta ayni duktus içerisinde bir arada olabilece¤i unutulmamal›d›r. Birden fazla grad’e ait görünüm oldu¤unda en yüksek grad
esas al›nmal›d›r.12
DKIS vakalar›nda düﬂük oranda gözlenen ve hücre
tiplerine dayal› seyrek görülen varyantlar mevcuttur.
Bunlar apokrin, i¤si hücreli, skuamöz, taﬂl› yüzük hücreli
ve berrak hücreli tiplerdir.7,13 Bunlar›n s›n›fland›r›lmas›
ile ilgili bir konsensus yoktur. S›kl›kla bu varyantlarda da
nükleer grad ve nekroz özelliklerine dayanan bir s›n›flama
önerilmektedir.1
Yak›n zamanda yay›nlanan bir çal›ﬂmada, 1694 vakal›k bir serinin uzun süreli takipleri sonucunda, ipsilateral
nüks ile morfolojik parametreler iliﬂkisi de¤erlendirilmiﬂ
ve yeni bir grading sistemi önerilmiﬂtir. Buna göre düﬂük
ve intermedyer grad vakalar aras›nda anlaml› fark yoktur,
bunlar tek bir grup halinde ele al›nabilir. Yüksek nükleer

grad özellikleri taﬂ›yan vakalar ise “yüksek grad” ve “çok
yüksek grad” olarak ikiye ayr›lmal›d›r. “Çok yüksek grad”
kategorisindeki lezyonlar “yüksek grad” grubuna göre daha fazla solid alan (%50’yi aﬂan) ve daha fazla komedo
nekroz (%50’yi aﬂan) içeren vakalar olup, bu grubun
prognozu “yüksek grad” grubuna göre anlaml› ﬂekilde kötü bulunmuﬂtur.14

‹mmünhistokimyasal Özellikleri
Vakalar›n yaklaﬂ›k %75’inde hormon reseptörleri (+)
bulunmaktad›r.1 Reseptör pozitifli¤i ile diferansiasyon
derecesi aras›nda bir iliﬂki mevcut olup, düﬂük grad vakalarda reseptör pozitifli¤i daha s›kt›r.
Her-2 düﬂük grad vakalarda %20-30, yüksek grad
DKIS’larda ise %60-70 oran›nda pozitif bulunmaktad›r.
Ayr›ca her-2 aﬂ›r› ekspresyon ve gen amplifikasyonu, komedo nekroz varl›¤›,15 p53 pozitivitesi ve anöploidi ile korelasyon göstermektedir. ‹nvaziv karsinomlara göre daha
yüksek oranda her-2 pozitifli¤i, bunun karsinogenezin erken aﬂamalar›nda söz konusu oldu¤unu ancak zaman içerisinde bu özelli¤in kayboldu¤unu düﬂündürmektedir.1
Gen ekspresyon profili çal›ﬂmalar› DKIS’da yaklaﬂ›k
100’den fazla genetik de¤iﬂikli¤in varl›¤›n› göstermiﬂtir.1
Düﬂük grad DKIS’larda en s›k 1q eklenmeleri ve
16q’da kay›plar oldu¤unu göstermiﬂtir.16 Yüksek grad
DKIS’larda ise en s›k 17q12 ve 11q13’de lokalize amplifikasyonlar gösterilmiﬂtir.16

Lezyon Yayg›nl›¤› (Boyutu) ve Cerrahi S›n›rlar›n
Belirlenmesi
DKIS’nun yayg›nl›¤›n›n belirlenmesinde makroskopik
ve radyolojik bulgular ile histopatoloji kesitleri aras›nda
tam bir korelasyon gereklidir. Çal›ﬂmalar DKIS vakalar›nda
radyolojik olarak belirlenen tümör boyutunun patolojide
belirlenen boyuta göre daha küçük oldu¤unu göstermiﬂtir.
Gözle görülmeyen lezyon içeren biyopsi materyallerinin makroskopik incelemesi ile ilgili standart bir yaklaﬂ›m
yoktur. Beﬂ cm çap›ndaki bir materyalin tümünün takibe
al›nmas› önerilmektedir.7 Daha büyük materyalde ise öncelikle ya¤s›z dokunun örneklenmesi yoluna gidilmelidir.
Aﬂ›r› say›daki blok ve kesit, kimi zaman patolo¤un konsantrasyon ve materyale oryantasyonunu olumsuz etkiler.7
Boyut belirlenirken tek bir lama s›¤abilecek boyuttaki
lezyonlar lam üzerinde ölçülmeli, daha büyük lezyonlarda
ise lezyon görülen blok say›s› ile her bir bloktaki doku kal›nl›¤› çarp›lmak suretiyle lezyon yayg›nl›¤›n›n belirlenmesi yoluna gidilmelidir (örne¤in 0,3 cm kal›nl›¤›ndaki
dokulardan oluﬂan bloklar›n ard› ard›na gelen beﬂinde
lezyon var ise tümörün 1,5 cm’lik bir alanda görüldü¤ü
söylenir). Birbirine uzak lezyonlarda ise lezyonlar aras›
mesafe belirtilmelidir.
DKIS’da meme koruyucu cerrahi uygulamalar›nda tedavi karar verilirken en önemli parametreler, lezyon yay-
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g›nl›¤›, tümör grad› ve cerrahi s›n›rlar›n durumudur. Bu
üç parametrenin belirlenmesi patolo¤a önemli bir sorumluluk yüklemektedir. Lezyon yayg›nl›¤› ve cerrahi s›n›r›n
do¤ru olarak belirlenmesi:
•

•

•

Çok iyi bir klinik-patoloji iﬂbirli¤ini gerektirir.
Klinik bulgu ve mammografik özelliklerin patolo¤a do¤ru olarak bildirilmesi, hatta mamografinin
bir örne¤inin spesimen ile birlikte gönderilmesi
tercih edilmelidir.
Boyut ve cerrahi s›n›r bilgisinin do¤ru verilebilmesinin ön koﬂulu materyalin tek parça halinde
ç›kar›labilmesi ve patolo¤a intakt olarak gönderilmesidir.
Optimum düzeyde makroskopik inceleme ve örnekleme.

DKIS’da meme koruyucu cerrahi sonras› takip s›ras›nda oluﬂan nüksler genellikle tümör yata¤›nda oluﬂur.
Bu da ilk operasyon sonras›nda rezidüel tümör oldu¤unun göstergesidir. Bu nedenle cerrahi s›n›r durumu tedavide son derece önemli bir parametredir. Ancak “temiz”
cerrahi s›n›r›n tan›m› tart›ﬂmal›d›r. Genel kural olarak
lezyonun s›n›ra uzakl›¤› oran›nda nüksler azalmaktad›r.
Merkezlere göre, sonras›nda radyoterapi uygulanmak
kayd›yla, 0,2 ile 1 cm aras›nda de¤iﬂen uzakl›klar “temiz
s›n›r” olarak nitelendirilmektedir.5
Wellings’in çal›ﬂmalar› göstermiﬂtir ki DKIS terminal
duktal- lobuler birimden (TDLB) baﬂlar.17 Zaman içinde
proliferasyon ekstralobüler duktal sisteme yay›l›r. Duktallobuler sistem tepeleri memebaﬂ› taraf›nda, tabanlar› periferde segment yap›lar› oluﬂturur. Nijmejgen grubunun
rekonstrüksiyon çal›ﬂmalar› DKIS’›n ünisentrik ve segmental yap›da oldu¤u ve tamamen birbirinden ayr› iki
segment içerisinde yer almad›¤› gösterilmiﬂtir.18-20 Üç boyutlu rekonstrüksiyon çal›ﬂmalar› intraduktal geliﬂim patterninin s›kl›kla devaml›l›k gösterdi¤ini ortaya koymuﬂtur. Duktus içinde olan geliﬂimdeki kesinti, vakalar›n
%83’ünde 1 cm’den k›sad›r. Ayr›ca yüksek grad vakalar›n
%90’›n›n hiçbir kesinti içermedi¤i, ancak düﬂük grad vakalar›n %70’inin kesintili büyüme patterni gösterdi¤i belirlenmiﬂtir. Düﬂük grad vakalar›n kesintilerinin de yüksek grad vakalara göre daha büyük boyutta oldu¤u gösterilmiﬂtir. Kimi seriler düﬂük grad vakalar›n daha yayg›n
olma e¤ilimini ortaya koymuﬂtur.21

Resim 29-3: Mikroinvaziv duktal karsinom. Komedo tipte duktal karsinom in situ vakas›nda (lümenlerde nekroz ve mikrokalsifikasyon mevcuttur) stromada invazyon oluﬂturan hücre adac›klar›. Bu odak 1 mm.
den küçüktür.

Mikroinvazyon
Duktal sistemin yak›n çevresinde mikroinvazyon kuﬂkusu do¤uracak hücre topluluklar› görülebilir (Resim 293). Özellikle lobül içi yay›l›m alanlar›ndaki kompleks yap›
içerisinde bu durum daha da büyük zorluk do¤urabilir. Bu
durumda Calponin, p63, CD 10 gibi antikorlarla miyoepitel tabakas›n›n intakt olup olmad›¤›, kollagen IV ve laminin gibi antikorlarla da bazal membran›n sa¤lam olup olmad›¤› araﬂt›r›l›r.

Atipik Duktal Hiperplazi
DKIS’dan ay›r›m s›kl›kla kantitatif kriterlere dayan›r.
Her ikisinde de monoton hücreler kribrifrom, mikropapiller ya da solid yap›lar oluﬂturur. Ancak lezyon yayg›nl›¤› her bir TDLB için iki boﬂluk22 ya da kimi yazarlarca 2
mm’yi aﬂm›yorsa,23 lezyon ADH olarak adland›r›l›r.
(Resim 29-4) ‹ki boﬂluk ya da 2 mm’yi aﬂan lezyonlarda
ise DKIS tan›s› konur. Düﬂükgrad DKIS’e özgü hücreler,
TDLB içinde parsiyel tutulum oluﬂturuyor ya da ola¤an
hiperplazinin patternlerini oluﬂturuyorsa yine tan› ADH

Ay›r›c› Tan›
Lobuler Neoplazi
Düﬂük grad solid tip DKIS lobuler neoplazi ile kar›ﬂabilir.
Güç vakalarda ay›r›m immünohistokimyasal (‹HK) olarak yap›l›r. DKIS vakalar›nda e-cadherin daima pozitif,
yüksek molekül a¤›rl›kl› sitokeratin (YMASK) ise büyük
oranda negatiftir. Lobüler neoplazide ise e-cadherin daima negatif, YMASK ise hemen daima negatiftir.

Resim 29-4: Atipik duktal hiperplazi. Düﬂük grade duktal karsinoma in
situya ait sitolojik ve yap›sal (kribriform ve clinging) özellikleri içermekle birlikte lezyon boyutu 2 mm.yi aﬂmamaktad›r.
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olmal›d›r.1 Parsiyel tutulumda boyutun önemi kalmaz.24
‹mmünhistokimyasal belirleyiciler de bu lezyonlar›n ay›r›m›nda yarar sa¤lamaz.5 ADH’de de DKIS ve ‹nvaziv karsinomlarda s›k görülen kromozom de¤iﬂiklikleri saptanmaktad›r. Bu nedenle ADH’de neoplastik, klonal proliferasyonlar kategorisinde yer al›r.25
Düﬂük grad DKIS ile ADH ay›r›m›n›n miktara dayanmas›, kimi zaman kor biyopsi materyalinde DKIS tan›s›n›n konmas›n› güçleﬂtirmektedir. Zira parçalanm›ﬂ haldeki materyalde lezyon miktar›n›n tesbiti iyice zor hale gelmektedir. Bu nedenle ADH tan›s› alm›ﬂ vakalar›n, sonraki eksizyonlar›nda tan›n›n düﬂük grad DKIS’e dönüﬂebilece¤i unutulmamal›d›r.
ADH, ola¤an hiperplazi ile düﬂük grad DKIS aras›nda
yer almaktad›r. ‹nvaziv karsinoma dönüﬂüm rölatif riski
de 3,7 ile 5 aras›nda yer almaktad›r.24,26

Kolumnar Hücreli Lezyonlar ve Flat Epitelyal Atipi
Memenin kolumnar hücreli lezyonlar›, mamografik
kalsifikasyonlarla olan iliﬂkileri nedeniyle günümüzde daha da önem kazanm›ﬂt›r. Standart terminoloji olmamas›
ve davran›ﬂ biçimleri ile ilgili bilginin yetersiz oluﬂu nedeniyle tan› ve tedavide güçlükler arzeder. Tarama mamografilerinin yayg›nlaﬂmas› ile bu lezyonlar›n da s›kl›¤› artmaktad›r. Monomorfik tipte clinging karsinom, atipik
kistik lobuller, atipik kolumnar de¤iﬂim gibi adlarla da
an›lm›ﬂlard›r.27-29
Schnitt ve Salomon’un30,31 terminoloji önerisi aﬂa¤›daki gibidir:
•
•
•
•

Kolumnar hücre de¤iﬂimi,
Kolumnar hücre hiperplazisi,
Atipili kolumnar hücre de¤iﬂimi,
Atipili kolumnar hücre hiperplazisi.

DSÖ konsensus metninde son iki lezyonun birleﬂtirilerek ayn› adla (flat epittelyal atipi-FEA) an›larak terminolojinin daha da basitleﬂtirilmesi önerilmiﬂtir.1 FEA geçmiﬂte monomorfik clinging karsinom olarak adland›r›lan
lezyonlar› kapsamaktad›r.27,28

¤i maligniteler nedeniyle eksizyon önerilir, ancak eksizyonel biyopsilerin cerrahi s›n›rlar›nda söz konusu olursa ek
cerrahi gereksiz görülmektedir.12

‹n situ Duktal Karsinomda ‹nvaziv Karsinoma
Dönüﬂüm
Bu konuda iki teori mevcuttur:12,16,17,33,34
1. Lineer Progresyon. Düﬂük grad DKIS zaman içeri-

sinde yüksek grad DKIS’a dönüﬂür, yüksek grad
DKIS da ‹nvaziv karsinoma dönüﬂür. Günümüzde
elde edilen veriler bu teoriyi desteklememektedir.
2. Paralel Hastal›k Teorisi. Düﬂük grad DKIS, düﬂük
grad invaziv karsinoma, yüksek grad DKIS ise
yüksek grad invaziv duktal karsinomaya ilerler.
Kromozomal çal›ﬂmalar bu teoriyi desteklemektedir. Ayr›ca DKIS grad›, o zeminde geliﬂmiﬂ olan
invaziv karsinom grad› ile parallellik gösterir.

LOBULER NEOPLAZ‹ (AT‹P‹K LOBULER
H‹PERPLAZ‹-‹N S‹TU LOBULER KARS‹NOM)
Tan›m
Lobuler Neoplazi (LN)
Küçük ve gevﬂek kohesiv hücrelerin proliferasyonu ile
karakterize atipik epitel proliferasyon spektrumudur. Atipik lobuler hiperplazi (ALH) ve in situ lobuler karsinom
(LKIS) deyimleri bu spektrumdaki lezyonlar için en s›k
kullan›lan deyimlerdir. ‹kisi aras›ndaki ay›r›m kantitatif
olup, lezyonun TDLB’deki yayg›nl›¤› ve asinüsleri geniﬂletme düzeyine göre de¤iﬂir.35,36 (Resim 29-5)
ALH ve LKIS ile ‹nvaziv lobuler karsinom aras›nda
morfolojik ve immünhistokimyasal benzerlikler yan›nda,
moleküler sitogenetik düzeyde de ortak özellikler mevcuttur. ALH ve LKIS’da 16p, 16q ve 17p ve 22q’da kay›plar,
1q ve 6q’da kazançlar saptanm›ﬂt›r. S›kl›¤› %1 ile 3,8 ara-

Flat Epitelyal Atipi
Duktuslar› döﬂeyen hücrelerinin yerini tek ya da birkaç s›ra, atipik epitel hücrelerinin ald›¤› muhtemel neoplastik intraduktal de¤iﬂikliktir. Gerek hücresel, gerek yap›sal düzeyde düﬂük grad DKIS kriterlerini taﬂ›mamaktad›r.
Atipik duktal hiperplaziden ay›r›m› için kullan›labilecek önemli kriter, FEA’de kompleks yap›sal özelliklerinin
olmamas›d›r. FEA, s›k olarak tubuler karsinom, DKIS ve
lobüler neoplazilere eﬂlik eder.32 FEA DKIS’nun erken
aﬂamalar›n›n göstergesi ya da öncüsü olabilece¤i düﬂünülmektedir. Takipleriyle ilgili var olan s›n›rl› say›da çal›ﬂmaya göre ‹nvaziv karsinoma dönüﬂüm oranlar› oldukça düﬂüktür.28 Kor biyopsilerde FEA varl›¤›nda eﬂlik edebilece-

Resim 29-5: Atipik lobuler hiperplazi. Üniform, diskoheziv hücreler
terminal duktal-lobuler birimi fazla geniﬂletmeden doldurmaktad›r.
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Resim 29-6: Pleomorfik lobuler karsinom in situ. Diskoheziv, ancak
pleomorfik hücreler terminal duktal-lobuler birimi ileri dercede geniﬂletmiﬂtir. LKIS’da görmeye al›ﬂ›k olmad›¤›m›z komedo nekroz mevcuttur.

Resim 29-7: Ayni vakada e-cadherin boyas›nda hücre membran›nda
boyanma olmad›p› görülmektedir. Bu immünhitokimya özelli¤i LKIS
ile uyumludur.

s›nda de¤iﬂir. Premenopozal hastalarda s›k görülmekle
birlikte, yaﬂ da¤›l›m› 15-90 aras›nda de¤iﬂir.36 Vakalar›n
%85’inde multisentrik olup, tedavi amaçl› bilateral mastektomi yap›lanlarda ise bilateralite %30-67 aras›nda de¤iﬂmektedir. LKIS’da vakalar›n yaklaﬂ›k %20’sinin 20-25
y›ll›k bir süre içerisinde ‹nvaziv karsinoma ilerledi¤i gösterilmiﬂtir. Foote ve Stewart’›n uzun süreli takip çal›ﬂmalar› ile LKIS’un invaziv lobuler karsinom için belirgin risk
oluﬂturdu¤u ve bu riskin her iki meme için biribirine yak›n oldu¤u, geliﬂen ‹nvaziv karsinomlar›n da duktal ya da
lobuler morfolojide olabildi¤i gösterilmiﬂtir. Bu nedenle
LKIS artm›ﬂ risk göstergesi olarak kabul edilmiﬂtir. Ancak
son y›llardaki çal›ﬂmalar en az›ndan bir bölüm vakada
LKIS’un t›pk› DKIS gibi prekürsör olarak davrand›¤›n›
göstermektedir.37

Duktal lezyonlarda hemen daima pozitif olan e-cadherin ekspresyonu LN’ler ve ‹nvaziv lobuler karsinomlarda genellikle saptanmaz.

Mikroskopik Bulgular
Lobüler yap›n›n korundu¤u ve asinüsleri doldurup
geniﬂleten gevﬂek kohesiv, genellikle küçük atipik hücrelerin proliferasyonu görülür. Hücreler üniform çekirdek ve
kromatin yap›s› içerir, nukleoluslar› seçilmez. Mitoz seyrektir. Daha seyrek olarak büyük ve pleomorfik hücrelerden ya da taﬂl› yüzük hücrelerinden oluﬂabilir .Yukar›da
tan›mlanan klasik tip tip A, pleomorfik hücrelerden oluﬂan tip ise tip B (pleomorfik LN) olarak adland›r›l›r.
(Resim 29-6, 29-7)
Hücresel proliferasyonun komﬂu duktuslardaki normal hücreler ile intakt bazal membran aras›nda “pagetoid
yay›l›m” denen tarzda ilerleyiﬂine s›k rastlan›r. Vakalar›n
%60-90’›nda östrojen reseptörü, biraz daha az oranda da
progesteron reseptörü pozitifli¤i mevcuttur. Her-2 ve p53
pozitivitesi klasik LN’de seyrektir. Pleomorfik LN’de ise
artm›ﬂ Ki-67 ekspresyonu ve p53 pozitifli¤i söz konusudur.38

Ay›r›c› Tan›
1. DKIS: Yukar›da belirtilmiﬂtir
2. LN’nin adenozis içerisine yay›l›m›: Sklerozan adenozis ya da di¤er sklerozan lezyonlardaki asinüsler
içerisinde LN’nin yay›l›m› sözkonusu oldu¤unda,
lezyon invaziv karsinom ile kar›ﬂabilir. Ay›r›m›n
güç oldu¤u durumlarda miyoepitel tabakan›n immünhistokimya ile gösterilmesi yoluna gidilir.
Eksizyon materyalinin cerrahi s›n›r›nda klasik LKIS
varl›¤›nda ek tedavi gerekmemektedir. Pleomorfik, taﬂl›
yüzük hücreli ve komedo nekroz içeren LKIS’larda ise
DKIS gibi davran›lmas› ve reeksizyon yap›lmas› önerilmektedir.2,38
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Memenin Mezenkimal ve Fibroepitelyal
Tümörleri
Dr. Osman Zekio¤lu

30.1 Memenin Mezenkimal Tümörleri
Memede izlenen lezyonlar›n büyük bir k›sm› epitelyal
komponentten geliﬂir. Ancak memenin stromal dokular›
nadir olmakla birlikte birçok farkl› lezyonun geliﬂimine
neden olabilir. Memenin benign ve malign mezenkimal
tümörleri morfolojik olarak di¤er yumuﬂak doku tümörleri ile eﬂde¤er görünüme sahiptir.1

duvarl› dilate damarlar›n tüm meme parankimi içine yay›lmas› ve hemorajik kitleler oluﬂturmas› dikkat çekicidir.
Tüm lezyonun eksizyonu mümkün olmad›¤› durumlarda
rekürrensler bildirilmiﬂtir. Total eksizyon için mastektomi gerekebilir.

Hemanjiyoperisitom

BEN‹GN TÜMÖRLER
Vasküler Lezyonlar
Memenin vasküler lezyonlar› heterojen bir yap›ya sahiptir. Bu lezyonlar›n klinik önemi anjiyosarkomlar ile
kar›ﬂabilme riski taﬂ›malar›ndand›r.

Hemanjiyom
Geniﬂ bir yaﬂ (2-82 yaﬂ) yelpazesinde izlenen bu lezyonlar, mastektomi materyalinde %1,2 oran›nda insidental olarak saptan›rlar. Makroskopik olarak 0,5-2 cm iyi s›n›rl›, k›rm›z› kahverengi yumuﬂak k›vaml› lezyon olarak
izlenir. Semptom veren hemanjiyomlar,en s›k kavernöz
olmak üzere kapiller veya venöz alt tipte olabilirler. Kavernöz hemanjiyom, yass› endotel hücreleri ile döﬂeli ince
duvarl› dilate damar yap›lar›ndan oluﬂur. Tromboz ve papiller endotelyal hiperplazi Masson fenomeni olarak tan›mlan›r. Kapiller hemanjiyom, büyük bir damar çevresinde aralar›nda fibröz stroma içeren küçük damarlar›n
oluﬂturdu¤u nodüler yap›lard›r. Venöz hemanjiyom ise,
duvarlar›nda de¤iﬂik kal›nl›kta düz kas içeren damar yap›lar›ndan
oluﬂmaktad›r.
Genellikle
perilobüler
hemanjiyomlar, intralobüler stromal alan d›ﬂ›nda adipöz
dokuya do¤ru yay›l›m gösterebilirler. Nadiren perilobüler
hemanjiyomlar, endotel hücrelerinde nükleer atipi izlendi¤i durumlarda atipik hemanjiyom olarak tan›mlan›r.1,2
Hemanjiyomlar›n prognozlar› çok iyi olup düﬂük dereceli anjiyosarkomlardan ay›rt edilmeleri önemlidir. Anjiyomatozis, memede özellikle gebelik döneminde h›zla
büyüyen kitleler ﬂeklinde izlenir. Mikroskopik olarak ince

Görülme yaﬂ› 22-67 aras›nda de¤iﬂen bu tümör, primer olarak memede çok nadir izlenmektedir. Mammografide iyi s›n›rl› bu lezyonlar›n boyutlar› 1-19 cm olup, kesit yüzleri solid gri beyaz renktedir. Histolojik ve immunohistokimyasal bulgular› di¤er bölgelerde görülen hemanjiyoperisitoma benzemektedir. Mikroskopik olarak
s›n›rlar› belirsiz ovoid veya i¤si hücre proliferasyonu ile
farkl› ﬂekiller oluﬂturan ince duvarl› damarlar görülmektedir. Özel görünüme sahip damarlar “geyik boynuzu”
paternini oluﬂtururlar. Benign davran›ﬂa sahip olan bu
lezyonlar›n geniﬂ lokal eksizyonu yeterli olmaktad›r.3

D‹⁄ER MEZENK‹MAL LEZYONLAR
Psödoanjiyomatöz Stromal Hiperplazi (PASH)
Vasküler lezyonlar› taklit eden bu lezyonda, benign
miyofibroblastik proliferasyon izlenmektedir. Genellikle
insidental olarak saptanan bu lezyonlar fibroadenom, filloid tümör, jinekomasti gibi di¤er patolojilere eﬂlik ederler. Erkeklerde jinekomasti ve premenopozal dönemdeki
kad›nlarda daha s›k görülmesi, bu lezyonlar›n oluﬂumunda ve geliﬂiminde hormonal faktörlerin rol ald›¤›n› iﬂaret
etmektedir.4 Mamografik ve makroskopik olarak, iyi s›n›rl› gri beyaz renkte solid kitleler olarak ortaya ç›karlar.
Mikroskopik olarak ise, yo¤un kollajenöz keloid benzeri
stroma içinde birbirleri ile ba¤lant›l› boﬂluklar dikkati çeker. Boﬂluklarda, endotel hücrelerine benzeyen i¤si görünümdeki miyofibroblastlar bulunmaktad›r (Resim 30.11). Jinekomastide periduktal da¤›l›m ön plandad›r. Baz›
olgularda miyofibroblastlar yo¤un demetler oluﬂtururlar
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Resim 30.1-1: Psödoanjiyomatöz stromal hiperplazi. Yo¤un kollajenöz stroma içinde myofibroblastlar (Hematoksilen eozin x200).

ve bu durumda fasiküler PASH’tan bahsedilir. PASH’ta izlenen myofibroblastlar vimentin, calponin ve CD-34 ile
boyan›rlar. Düz kas aktini ve desmin ise de¤iﬂken reaksiyon gösterir. Ayr›ca östrojen reseptörü negatif iken, progesteron reseptörü pozitiftir. PASH benign bir lezyon
olup, lokal eksizyon yeterlidir. Bu lezyonlar›n anjiyosarkomdan ay›rt edilmesi önemlidir.

Miyofibroblastoma
Meme stromas›ndaki miyofibroblastlardan geliﬂen
benign i¤ hücreli tümördür. Kad›n ve erkeklerde 40-87
yaﬂ aras› görülürler. Makroskopik olarak 0,9-10 cm boyutlar›nda iyi s›n›rl› solid kitlelerdir. Mikroskopide ise i¤si ve ovoid hücrelerin oluﬂturdu¤u fasiküller aras›nda eozinofilik bantlar izlenir. Tümör hücreleri, s›n›rlar› belirsiz, eozinofilik sitoplazmal›, oval veya yuvarlak nükleuslu
ve bir iki tane nükleolus içerirler. Tümör içinde “hapsolmuﬂ” duktus veya lobül yap›lar› izlenmez. Baz› olgularda
ise infiltratif kenarlar, epitelioid görünümde hücreler,
multinükleer dev hücreler, miksoid ve hiyalini de¤iﬂiklikler gösteren stroma, lipomatöz, kondromatöz veya osseöz
komponentler görülebilir. Ay›r›c› tan›da nodüler fasiitis,
inflamatuvar miyofibroblastik tümör, fibromatozis, benign periferik s›n›r k›l›f› tümörü, hemanjiyoperisitom ve
leyomiyom düﬂünülmelidir. Miyofibroblastomda tümör
hücreleri, vimentin, desmin, düz kas aktini pozitif olup
CD-34, bcl-2, CD-99 ve östrojen ile progesteron reseptörleri de¤iﬂkendir.5

Fibromatozis
Meme parankimindeki fibroblast ve miyofibroblastlar›n oluﬂturdu¤u metastaz potansiyeli olmayan lokal agresif bir tümördür. Meme lezyonlar›n›n %0,2’sini oluﬂturur. 13-80 yaﬂ aras› izlenmekle birlikte, daha çok reprodüktif dönemde görülürler. Mamografik olarak karsinomdan farks›z olup sert, soliter, a¤r›s›z kitlelerdir. Mak-

roskopik olarak düzensiz s›n›rl› olup, boyutlar› 0,5-10 cm
aras›ndad›r. Prolifere i¤si fibroblast ve myofibroblastlar,
fasikül oluﬂturup çevre dokulara “parmak-benzeri” projeksiyonlar ile invaze olurlar. Duktus ve lobül yap›lar› tümör fasikülleri aras›nda “hapsolmuﬂ” halde izlenirler.
Ay›r›c› tan›da fibrosarkom, i¤si hücreli karsinom miyoepitelyal karsinom, reaktif nodüller, skar dokular› akla
gelmelidir. Fibrosarkom, yo¤un sellülarite, belirgin pleomorfizm ve artm›ﬂ mitoz bulgular› ile karakterizedir. ‹¤si hücreli ve myoepitelyal karsinomda S-100, sitokeratin
pozitifli¤i yard›mc› olur. Nodüler fasiitis, daha iyi s›n›rl›
ve daha yüksek mitoza sahiptir. ‹nflamatuvar hücreler,
lezyonun her alan›na da¤›lm›ﬂ olup, fibromatoziste lezyonun periferindedir. Reaktif nodül ve skar dokusuna ise,
ya¤ nekrozu, yabanc› cisim dev hücreleri, kalsifikasyon ve
granülomlar eﬂlik eder. Memede izlenen fibromatozis olgular›nda %21-27 oran›nda rekürrens izlenmektedir.6

‹nflamatuvar Miyofibroblastik Tümör
Memede nadir görülen bu lezyonda miyofibroblastlar›n oluﬂturdu¤u fasiküller ve aralar›nda lenfosit ve plazmasitlerden oluﬂan yang›sal hücre infiltrasyonu izlenmektedir. Lokal eksizyonun yeterli oldu¤u bu lezyonlarda rekürrens izlenmez.7

Lipom
Genellikle 40-60 yaﬂ aras› yavaﬂ büyüyen, yumuﬂak,
soliter, iyi s›n›rl›, ince kapsüllü kitlelerdir. Histopatolojik
tan› için kapsül yap›s›n›n saptanmas› gereklidir. Olgun
adipositlerin aras›nda tromboze damar yap›lar›n›n izlendi¤i anjiyolipom di¤er bölgelerin tersine memede a¤r›s›zd›r. Ayr›ca i¤ hücreli lipom, fibrolipom, kondrolipom, hibernoma tan›mlanm›ﬂt›r. Memeye ait glandüler yap›lar›
içeren lezyonlar› baz› araﬂt›r›c›lar adenolipom, baz›lar› ise
meme hamartomu olarak tan›mlamaktad›r.8

Granüler Hücreli Tümör
17-75 yaﬂ aras›nda izlenen bu tümörler, radyolojik,
klinik ve makroskopik olarak karsinomlar› taklit ederler.
Mikroskopik olarak çevre dokuya düzensiz bir ﬂekilde yay›lan granüler sitoplazmaya sahip nörojenik kökenli tümör hücreleri izlenir (Resim 30.1-2). Elektron mikroskopide bu granüler görüntüye neden olan yap›lar›n sekonder lizozomlar oldu¤u görülmektedir. Nükleuslar uniform, yuvarlak ve malignite bulgusu içermezler. Tümör
hücreleri Periyodik asit Schiff (PAS) pozitif, diyastaz rezistan, immunohistokimyasal olarak ise S-100 (+), sitokeratin (-) tir. Geniﬂ lokal eksizyonun yeterli oldu¤u bu benign davran›ﬂl› tümörlerin çok nadir olmakla birlikte malign formlar› da bildirilmiﬂtir.9,10
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Resim 30.1-2: Granüler hücreli tümör. Eozinofilik granüler sitoplazmal› tümör hücreleri infiltratif yay›l›m paterni (Hematoksilen eozin
x200).

Benign Periferik Sinir K›l›f› Tümörleri
Baﬂl›k alt›nda 3 farkl› benign tümör bulunmaktad›r.
Schwann hücrelerinden köken alan schwannom,
Schwann ile perinöral benzeri hücreler ve fibroblastlardan
köken alan nörofibrom, perinöral hücrelerden kaynaklanan perinöromlard›r. Çok nadir görülen bu lezyonlara literatürde olgu sunumlar› ﬂeklinde rastlanmaktad›r.1

MAL‹GN TÜMÖRLER
Anjiyosarkom
Bu baﬂl›k alt›nda daha önce hemanjisarkom, hemanjiyoblastom, lenfanjiyosarkom olarak tan›mlanan tümörler bulunmaktad›r. Tüm meme maligniteleri aras›nda
%0,05 ‘lik bir orana sahip olmas›na ra¤men en s›k izlenen
primer meme sarkomudur. Spontan (de novo), radikal
mastektomiyi izleyen lenfödem sonras› (Stewart-Treves
sendromu) veya radyoterapi sonras› geliﬂebilirler. Görülme yaﬂ› 17-70’tir. Tümör memede deriye yerleﬂim gösterir.
Deri tutulumu olmas› durumunda, mavi-mor renk de¤iﬂikli¤i görülür. Boyutu 1-20 cm olup, ortalama 5 cm’dir.
Mikroskopik olarak birbirleri ile anastomoz yapan ve meme stroma ve ya¤ dokusu içinde infiltratif yay›l›m gösteren
damar yap›lar› izlenir. Damar duvarlar› atipi kriterleri içeren endotel hücreleri ile döﬂelidir. Anjiyosarkomlar›n, düﬂük (iyi diferansiye), orta ve yüksek dereceli (az diferansiye) olmak üzere derecelendirmeleri yap›lmaktad›r. Donnell ve arkadaﬂlar› taraf›ndan önerilen derecelendirmede,
derece I (iyi diferansiye) anjiyosarkomda memenin interlobüler stromas› içinde birbiri ile anastomoz yapan ve lümenlerinde eritrositleri içeren neoplastik vasküler yap›lar
izlenmektedir. Endotel hücrelerinde nükleer hiperkromazi belirgin olup, mitoz yok veya çok az say›dad›r. Derece I
anjiyosarkom ile benign vasküler lezyonlar›n ay›r›c› tan›s›
dikkatli yap›lmal›d›r. Derece III (az diferansiye) anjiyosar-
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komda neoplastik vasküler yap›lar›n yan›nda, solid ve i¤si
alanlar dikkati çekmektedir. Bu alanlar tümörün %50’sinden fazlas›n› oluﬂtururlar. Endotel hücreleri baz› olgularda
epitelioid görünüme sahip olup, karsinomlardan ay›rt
edilmesi güç olabilir. Derece II (orta derece) anjiyosarkom
ise, en az %75 oran›nda iyi diferansiye alanlar yan› s›ra solid i¤si alanlar da içeren tümörlerdir.11 Derece I anjiyosarkomlarda ortalama izlenme yaﬂ› 43 iken, derece II ve III’lerde s›ras›yla 34 ve 29’dur. ‹mmunhistokimyasal olarak
CD-31, CD-34 ve faktör VIII ile tümör hücreleri pozitif
boyanmaktad›r. Derece I anjiyosarkomlar d›ﬂ›ndakiler
ölümcüldür. Derece I tümörlerde 5 ve 10 y›ll›k yaﬂam süresi %91 ve %81’dir. Derece ve prognoz ile ba¤lant›y› gösteren bir çal›ﬂmada, 5 y›ll›k yaﬂam süresi derece I, II, III
anjiyosarkomlarda s›ras› ile %76, %70, %15’tir.12 Metastazlar genellikle akci¤er, beyin, deri, kemik ve karaci¤erde
izlenmektedir. Ancak, son dönemde yay›nlanan bir araﬂt›rmada anjiyosarkom derecesi ile prognoz aras›nda bir
iliﬂki gösterilememiﬂtir.13 Aksiller lenf nod metastaz› çok
nadirdir. Tümör derecesi, primer ve metastatik odak aras›nda farkl›l›k gösterebilir. Radyoterapi ve kemoterapi çok
baﬂar›l› de¤ildir.
Radikal mastektomi, aksiller diseksiyona ba¤l› lenfödem sonras› geliﬂen anjiyosarkom: 1949 y›l›nda Stewart ve
Treves, aksiller diseksiyon ve mastektomi ile birlikte radyoterapi uygulanm›ﬂ olgularda lenfödem geliﬂti¤ini ve bu
hastalarda anjiyosarkom saptand›¤›n› ortaya ç›karm›ﬂlard›r. Olgular›nda lenfödemin ameliyat sonras› 12 ay içinde
geliﬂti¤i ve %65’ine de radyoterapi uyguland›¤› belirtilmektedir. Mastektomi ile anjiyosarkom geliﬂimi aras›nda
geçen süre 1-49 y›ld›r (ortalam 10 y›l). Bu koﬂullarda geliﬂen anjiyosarkom daha sonra Stewart ve Treves sendromu olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Stewart-Treves sendromunda
ortalama yaﬂam süresi 19 ayd›r.14
Düﬂük dereceli anjiyosarkomlar›n ay›r›c› tan›s›nda,
hemanjiyom, anjiyolipom, papiller endotelyal hiperplazi,
ve PASH düﬂünülmelidir. Yüksek dereceli anjiyosarkomlardaki solid epitelioid alanlar›n karsinomlardan ay›rt
edilmesi zor olabilir. Baz› i¤si hücreli karsinomlarda psödovasküler boﬂluklar görülebilir ve anjiyosarkomlar› taklit edebilirler. Ay›r›c› tan› gereken olgularda endotel belirleyicileri (faktör VIII, CD31, CD34, D2-40) ile epitelyal
belirleyiciler (sitokeratin, EMA) kullan›labilir. Baz›
anjiyosarkomlarda sitokeratin ekspresyonu olabilece¤i
ak›lda tutulmal›d›r.

Liposarkom
Anjiyosarkomdan sonra memede ens›k izlenen ikinci
malign mezenkimal tümördür. 19-76 yaﬂlar (ort.47) aras›nda izlenmektedir. Klinik olarak yavaﬂ büyüyen a¤r›l›
kitleler olarak ortaya ç›karlar. Makroskopik olarak genelde iyi s›n›rl› olmakla birlikte baz› olgularda infiltratif patern görülebilir. Boyutlar› ortalama 8 cm olup nadiren 15
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lebilir. En s›k metastaz yapt›klar› organ akci¤erlerdir. Fibroblastik alt tipin osteoblastik ve osteoklastik alt tiplere
göre prognozu daha iyidir.17

Leyomyom ve Leyomiyosarkom

Resim 30.1-3: Memenin liposarkomu. Lipoblast görünümü (ok ile iﬂaretli) (Hematoksilen eozin x400).

cm’ye kadar ulaﬂabilirler. Mikroskopik incelemede diyagnostik olan lipoblastlar›n görülmesi gereklidir (Resim
30.1-3). Yumuﬂak dokularda izlenen liposarkomun tüm
varyantlar› (pleomorfik, miksoid, dediferansiye) memede
de izlenebilir. ‹yi diferansiye ve miksoid varyantlarda ince
vasküler a¤ aras›nda az say›da lipoblast görülür. Pleomorfik varyanttaki görünüm ise malign fibröz histiositoma
benzer ve tan› için lipoblastlar›n saptanmas› gereklidir.
Ay›r›c› tan›da vakuollü hücreler içeren tüm lezyonlar akla
gelmelidir. Lipoblasttaki nükleus düzensiz konturlu olup
keskin s›n›rl› vakuoller ile çevrilidir. Tedavisinde tümörün geniﬂ eksizyon s›n›r› ile ç›kar›lmas› yüksek rekürrens
oranlar›n› azaltmaktad›r. Miksoid ve pleomorfik liposarkomlar›n rekürrens ve mortalite oranlar› yüksektir. Gebelikle birlikte izlenen liposarkomlar daha agresiftir.15

Rabdomiyosarkom
Memede primer rabdomyosarkom olgular› çok nadir
izlenmektedir. Yumuﬂak doku rabdomiyosarkomunun
metastaz› olarak çocuk ve gençlerde görülür. Malign filloid tümörlerin rabdomyosarkomatöz diferansiyasyonu
ﬂeklinde de karﬂ›m›za ç›kabilir. Metastatik rabdomiyosarkomun daha çok alveoler alt tipi memeye yay›l›r.16

Osteosarkom
Primer osteosarkom tüm meme sarkomlar› aras›nda
%12’lik bir orana sahiptir. Primer olgular›n filliod tümörden ve karsinosarkomdan ay›rt edilmesi gerekir. Genellikle ileri yaﬂta (ort. 64.5) olup baz› olgularda radyoterapi
öyküsü bulunmaktad›r. Düzgün s›n›rl›, a¤r›l› büyük kitleler olarak ortaya ç›kar. Di¤er bölgelerde izlenen osteosarkomlara eﬂde¤er bir görünüm izlenir. Fibroblastik, osteoblastik, osteoklastik komponentler ön planda olabilir.
Meme osteosarkomu agresif olup 5 y›ll›k yaﬂam süresi ortalama %38’dir. Cerrahi sonras› lokal rekürrensler görü-

Meme tümörlerin %1’inden az›n› oluﬂtururlar. Leyomyomlar›n büyük bir k›sm› meme baﬂ›nda, leyomiyosarkomlar ise meme parankimi içinde geliﬂirler. 4 ve 7 dekat aras›nda izlenirler. Yavaﬂ büyüyen bu tümörler a¤r›l›
olabilir ve boyutlar› 0,5-15 cm aras›nda de¤iﬂir. Mikroskopik görüntüleri di¤er bölgelerde izlenen eﬂde¤er tümörler ile ayn›d›r. Ay›r›c› tan›da düz kas diferansiyasyonu
gösteren fibroadenom, muskuler hamartom ve sklerozan
adenozis leyomyomlardan ay›rt edilmelidir. ‹¤si hücreli
miyoepitelyoma ve sarkomatoid karsinom ise leyomyosarkomlardan ayr›lmal›d›r. Leyomyomlar›n eksizyonu tedavi için yeterli iken leyomyosarkomlarda geç lokal rekürrensler bildirilmiﬂtir.18
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30.2 Memenin Fibroepitelyal Tümörleri
Yo¤un olarak mezenkimal (stromal) komponentin ön
planda oldu¤u ve epitelyal yap›lar›n da eﬂlik etti¤i heterojen bifazik bu tümör grubu genel olarak fibroadenom ve
filloid tümörler olarak ikiye ayr›l›rlar.

Fibroadenom
30 yaﬂ alt›ndaki kad›nlarda en s›k izlenen benign meme tümörü fibroadenomdur. Genelde soliter, mobil, sert
ve 3 cm’den küçüktürler. Cerrahi giriﬂim s›ras›nda kolayl›kla çevre dokudan ayr›l›rlar. Makroskopik olarak düzgün s›n›rl›, sert, gri ten renginde, ovoid nodül ﬂeklinde ve
kesit yüzünde ince yar›klar izlenir. Nadiren mukoid, yumuﬂak k›vamda, fibrotik veya kalsifiye olabilirler.
Mikroskopik olarak ise kapsül yap›s› içermeyen, iyi s›n›rl›, glandüler ve stromal komponentten oluﬂurlar.
Glandüler yap›lar›n yo¤un stroma içerisinde s›k›ﬂmas› sonucu intrakanaliküler alt tip oluﬂur (Resim 30.2-1). Glandüler yap›lar›n çevresinde stroman›n prolifere olmas› ile
perikanaliküler alt tip ortaya ç›kar. Bu iki alt tipin birlikte
izlendi¤i fibroadenomlar da izlenebilir. Bu farkl› varyantlar›n klinik bir önemi yoktur. Glandüler komponentte lümene yak›n olarak epitelyal, periferinde ise miyoepitelyal
hücreler bulunmaktad›r. Glandüler yap›larda apokrin,
skuamöz, kistik de¤iﬂiklikler, sklerozan adenozis, duktal

Resim 30.2-1: Fibroadenom. ‹ntrakanaliküler tip. Yo¤un stroma içine
s›k›ﬂm›ﬂ benign glandüler komponent (Hematoksilen eozin x40).

ve lobüler hiperplazi, duktal ve lobüler karsinoma in situ
ile invaziv duktal karsinom odaklar› izlenebilir. Baz› olgularda, çevre meme dokusundan geliﬂen invaziv duktal
karsinom fibroadenomlar› infiltre edebilir.1
Stromal komponent genelde homojen olmakla birlikte selülaritenin görünüm ve yo¤unlu¤u aç›s›ndan farkl›l›klar gösterebilir. Stroma s›kl›kla i¤si stromal hücreler ile
kollajenden oluﬂur. Baz› fibroadenomlarda stromada
miksoid de¤iﬂiklikler ön planda olabilir. Hiyalinizasyon
ve kalsifikasyon ise, ileri yaﬂtaki olgularda görülebilir.
Stroman›n hipersellüler olmas› durumunda sellüler fibroadenom olarak adland›r›l›r. Bu tan›mlamada selülaritenin
de¤erlendirilmesinde kantitatif kriterler bulunmamaktad›r. Nadiren stroma içinde dev hücreler, adipöz doku, düz
kas hücreleri, k›k›rdak, kemik ve psödoanjiyomatöz stromal hiperplazi alanlar› görülebilir. Gebelik ve laktasyon
döneminde ise enfarkt izlenebilir.2,3
Stromal hücrelerde östrojen reseptörü β (ER-β) eksprese edilir. ER-β ekspresyonu, genç yaﬂ ve sellülarite ile
iliﬂkilidir. ER-α ise, epitel hücrelerinde izlenir.4
Fibroadenomlar benign lezyonlar olup cerrahi eksizyon ile ile ç›kar›larak tedavi edilirler. Klinik takiplerde fibroadenom olgular›nda normal populasyona göre 1,5-2
misli kanser riski artt›¤› bildirilmektedir.
Sklerozan adenozis, 3 mm’den büyük kist yap›lar›,
kalsifikasyon, apokrin metaplazi içerenler “kompleks fibrodenom” olarak adland›r›l›r. Bu lezyonlarda rölatif riskin
3 misli oldu¤unu bildiren araﬂt›rmalar mevcuttur.5
Juvenil fibroadenomlar, genç k›zlarda ve adölesan dönemde izlenmekte ve morfolojik olarak daha sellüler stroma ve epitelyal hiperplaziye sahiptirler. Klasik fibroadeomlara göre daha h›zl› büyürler ve meme dokusunda distorsiyona neden olurlar.6
Kitle oluﬂturmayan fibroadenom ile benzer histolojik
de¤iﬂiklikler, fibroadenomatöz de¤iﬂiklikler veya fibroadenomatoid hiperplazi olarak tan›mlan›r.
Genç kad›nlarda izlenen ve morfolojik olarak fibroadenoma benzeyen düzgün s›n›rl› lezyonlar tubuler adenom olarak adland›r›l›r. Bu lezyonlarda glandüler komponent ön plandad›r. Mikroskopik olarak çok say›da küçük
oval gland yap›lar› ile aralar›nda stroma izlenir.
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Resim 30.2-2: Filloid tümör. Kistik boﬂluklar içine yay›l›m gösteren
yaprak benzeri projeksiyonlar (Hematoksilen eozin x40).

Filloid (Fillodes) Tümör
Tüm meme tümörleri aras›nda %1’den az oranda
olup, orta ve ileri yaﬂ grubunda izlenirler. Fibroadenomlardan daha büyük (ortalama 4-5 cm), yuvarlak, multinodüler kitleler olarak ortaya ç›karlar. Kesit yüzü gri ten renginde solid, yer yer yar›klar, kistler ve karnabahar görünümde alanlar içerirler. Nekroz ve hemoraji malign lezyonlarda görülür. Mikroskopik olarak stromal hiperselülarite ve belirgin intrakanaliküler büyüme paterni karakteristiktir. Glandüler yap›lar›n çevresinde yo¤un stromal
komponent izlenir. Yaprak benzeri projeksiyonlar kistik
boﬂluklar›n içine yay›l›m gösterirler (Resim 30.2-2). Epitelyal komponentte hiperplazi, skuamöz metaplazi gibi
de¤iﬂiklikler görülebilir.7
Filloid tümörler, stromal sellülarite, stromal hücre atipisi/pleomorfizmi, stromal hücrelerdeki mitoz, tümörün
çevre dokusu ile olan iliﬂkisi, stromal aﬂ›r› büyüme (küçük
büyütme alan›nda hiç glandüler komponentin olmay›p
sadece stromadan oluﬂmas›) parametrelerin de¤erlendirilmesi sonucu benign, borderline ve malign olmak üzere
3 alt baﬂl›kta incelenmektedir.8
Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›nda önerilen tan› kriterleri
her zaman bu tümörleri s›n›fland›rmada yeterli olmayabilir (Tablo 30.2-1).

Resim 30.2-3: Benign filloid tümör. Glandüler komponent çevresinde
stromal hücrede mitoz (okla iﬂaretli) (Hematoksilen eozin x200).

Benign filloid tümörlerde, orta decede sellülarite hafif
nükleer pleomorfizm ve az say›da stromal hücrede mitoz
izlenir. Stromal selülarite, özellikle glandlar›n ve yar›klar›n çevresinde dikkat çekicidir (Resim 30.2-3). Tümör
marjini genellikle düzgün ve çevre dokuyu itici özelliktedir. Stromal aﬂ›r› büyüme izlenmez. Adipoz doku, kemik,
k›k›rdak gibi heterolog dokular görülebilir. Sellüler fibroadenom ile benign filloid tümörlerin ay›r›m› güçtür. Sorunlu olgularda, yaprak benzeri projeksiyonlar, gland çevresinde stromal yo¤unlaﬂma ve az say›da da olsa mitoz,
benign filloid tümörü düﬂündürmelidir.
Malign filloid tümörlerde, stroma yüksek oranda hipersellüler, ileri derecede nükleer pleomorfizm/atipi, 10
büyük büyütme alan›nda 10’un üzerinde mitoz, aﬂ›r› stromal büyüme ve infiltratif tümör marjini izlenmektedir
(Resim 30.2-4). Stromada genellikle fibrosarkom görülmekle birlikte liposarkom, kondrosarkom, osteosarkom
ve rabdomiyosarkom gibi heterolog diferansiasyon olabilir (Resim 30.2-5). Malign heterolog komponentin izlenmesi, kötü prognoz belirtisidir. Malign filloid tümörlerin
primer meme sarkomu ile i¤si hücreli karsinomlardan
ay›r›m› gereklidir. Benign özellikteki epitelyal komponentin görülmesi, filloid tümörü iﬂaret etmekle birlikte bunu
her zaman gösterebilmek için çok detayl› örnekleme yap›lmas› gerekmektedir. Memede saptanan sarkomatöz

Tablo 30.2-1: Benign, Borderline ve Malign Filloid Tümörlerin Ay›r›m›nda Dünya Sa¤l›k Örgütünün (DSÖ) Önerdi¤i Tan› Kriterleri

Stromal hipersellülarite
Sellüler pleomorfizm
Mitoz
Çevre dokuyla iliﬂki
Stromal patern
Heterolog komponent
Ortalama filloid tümör oran›

Benign

Borderline

Malign

Orta düzeyde
Hafif düzeyde
Yok veya çok az
Düzgün s›n›rl›
Uniform stromal da¤›l›m
Nadir
%60

Orta düzeyde
Orta düzeyde
Orta düzeyde
De¤iﬂken
Heterojen stromal yay›l›m
Nadir
%20

Belirgin
Belirgin
Çok (>10 mitoz/10 BBA)
‹nfiltratif
Belirgin stromal aﬂ›r› büyüme
S›k
%20
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Resim 30.2-4: Malign filloid tümör. Belirgin nükleer pleomorfizm gösteren stromal hücrelerde sellülarite art›ﬂ› (Hematoksilen eozin x200).
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tümörler, primer tümöre oranla daha belirgin atipi bulgular› içerebilir. Uzak organ metastazlar› nadir olup %2025’i geçmemektedir. Metastatik odak belirgin sarkomatöz
özellikleri bar›nd›ran stromal aﬂ›r› büyüme alanlar›n› içerir. Metastazlar genellikle lokal nüks sonras› olup, hematojen yay›l›m s›kt›r. En s›k metastaz izlenen organlar akci¤er ve kemikler olup, aksiler lenf nodlar› nadiren tutulur.
Klinik seyir aç›s›nda ba¤›ms›z bir gösterge olmamakla
birlikte, Ki-67 ve p53 ekspresyonu histolojik görünüm ile
uyum göstermektedir.8,11 CD-117 (c-kit) ekspresyonunun nüks aç›s›ndan prediktif de¤eri oldu¤u öne sürülmekte, ancak bu konuda daha geniﬂ serilere gereksinim
vard›r.12

KAYNAKLAR
lezyonlarda ilk akla gelmesi gereken tümör, malign filloid
tümör olmal›d›r. Bu ekarte edildikten sonra di¤er seçenekler üzerinde durulmal›d›r.
Borderline filloid tümörlerde, orta derecede stromal
sellülarite, nükleer atipi/pleomorfizm ve mitoz izlenmektedir. Tümör çevreden düzgün bir s›n›rla ayr›lmakla birlikte, fokal odaklarda infiltratif patern dikkat çekicidir.
Stromal aﬂ›r› büyüme izlenmemektedir.
Filloid tümörlü olgularda klinik seyri ön görmek kolay de¤ildir. En s›k izlenen klinik sorun, lokal nüksler. Lokal nüksler, hem benign hem borderline hem de malign
filloid tümörlerde görülmektedir. Bu nedenle primer tedavinin hedefi lezyonun total olarak eksize edilmesi olmal›d›r. Benign, bordeline ve malign filloid tümörlerde lokal
nüks riski s›ras›yla %21, %46 ve %65 olarak bildirilmektedir. Geniﬂ lokal eksizyon sonras› bu oranlar %8, %29 ve
%36’ ya düﬂmektedir.9 Lokal nüksün histolojik parametreler yerine lokal eksizyonun yeterlili¤i ile iliﬂkili oldu¤unu savunan araﬂt›rmalar da mevcuttur.10 Nüks gösteren

Resim 30.2-5: Malign filloid tümör. Kondrosarkom yönünde heterolog diferansiasyon (Hematoksilen eozin x100).
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Meme Hastal›klar›n›n Tarihçesi
Dr. Semih Baskan

M.Ö. 2000’den M.S. 2000’e
Memeler her zaman için kad›nl›¤›n ve üreyebilme yetene¤inin bir simgesi olmuﬂtur. Bunun sonucu olarak
tüm meme hastal›klar› ile ilgili giriﬂimlerde daima bir sakat kalma ve kad›nl›¤›n› kaybetme korkusu var olmuﬂtur.
Tarih öncesi atalar›m›z›n diﬂi idollerine muazzam memeler bahﬂetti¤i konusunda hiç ﬂüphe yok. Kemik, taﬂ ya
da piﬂmiﬂ topraktan yap›lan bu figürlerde kad›nlar sadece
iri memeleriyle de¤il ayn› zamanda aﬂ›r› büyüklükte tasvir
edilen göbekleri ve kalçalar›yla da göze çarp›yorlard›. Asl›nda bu figürler yaﬂam›n sürdürülmesi için sahip olunan
en temel ﬂans› simgeliyorlard›. Memeler annelerin ço¤unun k›tl›k dönemlerinde bile çocuklar›n› besleyebilmesi
için ümit anlam›n› taﬂ›yordu. Viyana Do¤a Tarihi Müzesindeki Willendorf Venüs’ü 11 cm yüksekli¤inde olup kireç taﬂ›ndan yontulmuﬂtur. Bu kad›n heykelinde baﬂ t›pk›
bö¤ürtlene benzer ﬂekilde iﬂlenmiﬂtir. Bu heykelcik iri memeleri ve geniﬂ kalçalar›yla dikkati çeker. ‹.Ö. 40.000 –
‹.Ö. 30.000 aras›ndaki ma¤aralardaki kad›n resimleriyle
gö¤üs, kalça ve kar›n k›s›mlar› ﬂiﬂirilmiﬂ olarak gösterilmiﬂ
kad›n heykelciklerinin, soyun devam ettirilmesinde, üremede en büyük rolü oynayan, bereketin sembolü olan kad›n› kutsallaﬂt›rmak veya do¤umlar›n artmas›n› sa¤lamak
için yap›lm›ﬂ olduklar› düﬂünülmektedir.
12.000 y›ll›k bir tarihe tan›kl›k eden Anadolu’muz
geçmiﬂi boyunca pek çok uygarl›¤›n zengin birikimi ile
yo¤rulmuﬂtur. Bugün Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde
sergilenen ve Çatalhöyük’te bulunan M.Ö. 6.000 y›l›na ait
Bereket Tanr›ças› bu konuda güzel bir örnektir. Bu heykelin iri memeleri de bereketin bir göstergesi olarak tan›mlanmaktad›r.

M›s›r Uygarl›¤›
Hikâyemiz yaklaﬂ›k M.Ö. 2000’li y›llarda eski M›s›r’da
baﬂlar. 1822-1906 y›llar› aras›nda yaﬂayan Amerikal› çiftçi
ve amatör arkeolog araﬂt›rmac› Edwin Smith taraf›ndan
1862 y›l›nda bulunan bu M›s›r Papirüsleri t›bbi alanda ilk
t›bbi döküman olma özelli¤ini taﬂ›r. 15 feet yükseklikte

papirüsün üzerine yaz›lan bu belgelerde 17 sütunda o döneme ait 48 olgu anlat›lmaktayd›. Doktor / mimar olan ve
eski M›s›r’da piramitleri dizayn eden ‹mhotep taraf›ndan
yaz›lan bu papirüsler James Henry Breasted (Birmingham) taraf›ndan tercüme edildi.1 Bugün Brooklyn Museum of Art, New York’da sergilenen bu papirüslerde 45. olguda bir erkek hastadaki meme kanseri hikâye edilmektedir. Hastay› muayene eden hekimin bulgular›nda tümörün sert, so¤uk, içerisinde s›v› bulunmad›¤› ve tedavisinin
mümkün olmad›¤› yönünde bilgiler yer almaktad›r.2,3
Eski M›s›r’da meme abselerinde drenaj uyguland›¤›
bilinmekle birlikte meme kanserlerinin tedavisi amac›yla
cerrahi giriﬂimlerin yap›ld›¤›na dair herhangi bir kay›t bulunmamaktad›r.4

Babil Krall›¤›
Babil Krall›¤› M.Ö. 2. yüzy›lda Kral Hammurabi ile
baﬂl›yordu. Babil ﬂehri Mezapotamya’n›n çok görkemli
bir yap›t› olarak ça¤›na damgas›n› vuruyordu.
Bu dönemde de Hammurabi’nin Kanunlar› taﬂ bask›lar üzerine 282 madde olarak yaz›l›yor ve dönemin kurallar›na temel oluﬂturuyordu. Hekimler cin ç›kar›c›lar, ilahiciler ve cerrahlar olarak s›n›fland›r›l›yorlard›. Cerrahlar›n becerisi basit apse açmadan öteye gidemiyordu. Çünkü bu kanunlar do¤rultusunda hasta hayat›n› veya gözünü kaybederse cerrah›n elleri kesiliyordu.4

Antik Yunan Dönemi
Avrupa’da t›bb›n orijini Antik Yunan’a dayan›r. Hipokrat’tan az önce yaﬂam›ﬂ bir Eski Yunan tarihçesi olan
Herodot, Cyrus’un k›z› ve Pers Kral› Darius’un kar›s› olan
Atossa’da mevcut olan küçük bir meme tümörünün hasta taraf›ndan ülserleﬂene ve çevreye yay›lana kadar etraftan ve yak›nlar›ndan sakland›¤›n› anlatmaktad›r.3,5 Devrin baﬂar›l› hekimi olan ve Yunanistan’da yaﬂayan Persli
Democedes (M.Ö. 525), Atossa’n›n tedavisi ile meﬂgul olmuﬂ ve bu tedavi muvaffakiyetle sonuçlanm›ﬂt›r; ancak
kulland›¤› yöntemin ve ilaçlar›n neler oldu¤u, bugüne kadar anlaﬂ›lamam›ﬂt›r.
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Hipokrat Bilimsel metotlara ve gözleme dayal› t›p bu
dönemde Hipokrat ile gündeme geliyordu. Cos adas›nda
Hipokrat, açt›¤› okulunda modern t›bb›n gere¤i olarak sihirler ve psikolojik rahats›zl›klar ile organik hastal›klar›
birbirinden ay›r›yordu.3,4,6
Hipokrat hastal›klar› 3 gruba ay›rarak tedavi ediyordu:
1. ‹laçlarla iyi olanlar,
2. ‹laçlarla iyi olmayan fakat b›ça¤›n etkili oldu¤u hastal›klar,
3 B›ça¤›n etkili olmad›¤› fakat ateﬂin yararl› oldu¤u hastal›klar.
Hipokrat’a göre vücut 4 “Humor’” dan oluﬂmaktayd›.
Kan, flegmon, sar› safra ve siyah safra.
Meme kanserinin tedavi edilemez bir hastal›k oldu¤unu ileri sürüyordu. Meme baﬂ›ndan kanl› bir ak›nt› olan
kad›n hastas›n›n bu ak›nt›n›n durmas›ndan sonra öldü¤ünü yaz›yordu. “Okkült kanserlerde herhangi bir tedavi
yapmak do¤ru de¤ildir, çünkü bu iﬂlemler hastan›n hayat›n› k›salt›r.” diyordu. Bu görüﬂlerini “Kad›n Hastal›klar›”
isimli eserinde detayl› bir ﬂekilde anlat›yordu.

Klasik Yunan Dönemi (M.Ö. 460-136)
Bu dönemde Nil ve ‹skenderiye Yunan medeniyetinin
önemli bir merkezi haline geliyordu. 14.000 ö¤renci burada e¤itimlerini sürdürürken 700.000 kitapl›k ‹skenderiye
Kütüphanesi onlar›n hizmetindeydi. Anatomi disseksiyonlar› burada uygulan›yor, vasküler dikiﬂler kullan›l›yordu.
Karkinoma: Yunan dilinde h›zl› büyüyen, kötü huylu ve
skiröz olan sert, solid tümörlere verilen isimdi.

Yunan-Roma Dönemi
Leonidas (M.Ö. 1. yüzy›l)
‹skenderiye’de çal›ﬂan Yunanl› doktor Leonidas meme
kanserinin ilk cerrahi iﬂlemini dökümante eden kiﬂidir.
Metodunda cerrahi kesiyi sa¤lam dokulara kadar uzat›yor, kitle ç›kar›ld›ktan sonra kanayan yerleri k›zg›n demir
ile koterize ediyordu. Tekrarlayan insizyonlarla iﬂlemini
tamaml›yordu. Meme baﬂ› retraksiyonunun meme kanserinin tan›s›nda önemli oldu¤unu ilk ortaya koyan hekimdir. Karanl›k dönemde en s›k uygulanan yöntemin sahibiydi. Meme kanserinin aksillaya yay›ld›¤›n› ortaya atan
ilk hekim olma özelli¤ini taﬂ›yordu.2

Cornelius Celsus (M.Ö. 42-M.S. 37)
M.S. 1. yüzy›lda meme hastal›klar› konusunda öne ç›kan isimlerden biride ayn› zamanda ansiklopedist ve yazar olan Roma’l› Hekim Cornelius Celsus oluyordu.
Celcus, De Medicina isimli eserinde meme kanserinin
kad›nlarda yayg›n bir hastal›k oldu¤unu belirtiyor ve 4 evreye ay›r›yordu.3,4

1.
2.
3.
4.

Erken evre,
Ülsersiz evre,
Ülserli evre,
Son evre.

‹lk evrede cerrahiyi önermekle birlikte di¤er evrelerde
hastan›n tedavi ﬂans›n›n olmad›¤›n› ileri sürüyordu. Celcus, mevcut bir meme kanseri üzerinde cerrahi giriﬂim
uygulamas›n›n tümöre hiç dokunmadan yerinde b›rak›lmas›na oranla çok daha büyük bir tehlike taﬂ›d›¤›n› savunmuﬂtur. Bu görüﬂ aradan 1800 y›l geçtikten sonra
Haagensen taraf›ndan uygulanm›ﬂt›r. Celsus meme amputasyonuna giriﬂildi¤inde pectoral kaslar›n ç›kar›lmamas› gerekti¤ini savunmuﬂtur.

Galen (M.S. 131-231)
Akdeniz’de Anadolu topraklar›nda do¤an Galen ‹skenderiye’de çal›ﬂt›. ‹mparator Marcus Aurelius’un doktoru oldu. Daha sonra ise Roma’da yaﬂad›. Anatomi çal›ﬂmalar›n› insanlardan ziyade hayvanlar üzerinde gerçekleﬂtirdi. Görüﬂlerini Hipokrat’›nkilerle birleﬂtirerek Vesallius
dönemine kadar anatomi, fizyoloji ve hastal›klar›n tan›s›
konusunda çal›ﬂmalara önderlik etti.7,3,9,8
Galen’e Göre; meme kanseri sistematik bir hastal›kt›r.
Patogenezisini ise “hümoral teori” ile izah ediyordu.
Menstruasyon kandan kara safran›n at›lmas›na yard›mc›
oluyordu. Bunun yan› s›ra menapoz sonras› dönemde ise
meme kanseri kad›nlarda daha s›k görülüyordu. Galen,
meme kanserinin cerrahi olarak tedavi edilmesi gerekti¤ine inan›yordu. Cerrah›n patolojik tümörü sa¤lam doku
ile birleﬂtikleri bölgeyi de içine alacak ﬂekilde bir daire çizerek ç›karmalar›n› öneriyordu. Galen kolayca ç›kar›lmas› mümkün olan meme tümörlerinin cerrahi eksizyona
tabi tutulmas›n› ileri sürmüﬂ ve meme kanserinin yay›lmas› üzerinde çok de¤erli bilgiler vermiﬂtir. “Ço¤u zaman
biz meme tümörünü yengeci and›ran bir lezyon ﬂeklinde
fark ederiz. Bu hastal›¤› erken dönemlerde tedavi etmek
her zaman için mümkündür. Ancak büyüyerek belirgin
bir boyuta ulaﬂt›ktan sonra ameliyat uygulamaks›z›n bu
tümörü tedavi etmek olanaks›zd›r.” diye görüﬂlerini bildiriyordu. Bunlara ilaveten ülsere kanserlerde zink oksit
kullanmay›, özel diyetler ve purgatifler uygulatmay› ilave
yöntemler olarak tavsiye ediyordu.

Orta Ça¤ Dönemi (M.S. 476-1500)
Yaklaﬂ›k 1.000 y›ll›k bir dönemi kapsar. Roma ‹mparatorlu¤u’nun 476’da sona ermesi ve Rönesans’›n sonlanmas› ile Yeni Dünya’n›n bulundu¤u tarih olan 1492’ye kadar gider. H›ristiyanl›kta Orta Ça¤’da Kilise ve Papa’n›n
mutlak hâkimiyetleri nedeniyle t›bbi alanda pek önemli
geliﬂmeler yaﬂanmad›. Cerrahlar Kilise çevrelerinde hakir
görülen ve tahsil görmemiﬂ kiﬂiler olarak kabul edilirlerdi.
Kilisenin menfi tavr› cerrahinin t›p bilimlerinden say›l-
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Orta Ça¤ Dönemi (M.S. 476-1500)

nan De Humani Corporis Fabrica (‹nsan Bedeni’nin Yap›s› Üzerine) eseri bu alandaki en önemli yay›nd›r. Vesalius, Meme tümörlerin de geniﬂ eksizyonu öneriyor, buna
ilaveten kanamalar› durdurmak için koter yerine dikiﬂlerin kullan›lmas›n› uygun buluyordu. Vesalius meme ve
koltuk alt› bölgelerinin anatomisini gerçe¤e çok uygun bir
ﬂekilde tan›mlam›ﬂ ve çizmiﬂtir.2,4,9,3

Arap-‹slam Dünyas›:

Ambrose Paré (1510-1590)

Abul Kas›m El-Razi (860-932)

Paris’te doktor olarak çal›ﬂan Paré esas tecrübesini
harplerde kazanm›ﬂ ve zaman›n›n en büyük cerrah› olmuﬂtur. 1575’te Frans›zca olarak yazd›¤› Anatomi ve Cerrahi üzerine kitab› bütün Avrupa’da okunmuﬂtur. Yaralar›n tedavisinde bir lider olarak kabul edilmiﬂtir. Kendisi
hemostaz için dikiﬂlerin kullan›lmas›n›, buna karﬂ›n koterden ve k›zg›n ya¤dan kaç›n›lmas›n› önermekte idi.
Fransa’da dört krala (II. Henry, II. Francis, IX. Charles III. Henry) cerrahl›k yapm›ﬂ olan bu saray hekimi meme
kanseri için “kanser memeyi sard›¤› zaman kolda inflamasyona neden olur ve lenf bezlerinde ﬂiﬂmelere yol
açar.” diyordu. Yaralar›n iyileﬂtirilmesi ile ilgili olarak
“Ben örttüm, Tanr› iyileﬂtirdi.” sözü çok meﬂhurdur.

mamas›na neden olmuﬂ, dolay›s›yla bu dönemde cerrahi
Avrupa’da gerilemiﬂtir. Bat›’n›n ilk T›p Okulu ‹talya, Salerno’da kurulmuﬂtu. Salerno Okulu, daha sonralar› Padova, Bologna, Paris ve de Montpellier dahil olmak üzere
bir çok okulun do¤uﬂuna ön ayak oldu.9

Büyük Arap-‹slam Hekimi El-Razi Yunan t›bb›n›n
eserlerini Arap dünyas›yla tan›ﬂt›ran, zaman›n t›bbi ve
cerrahi bilgilerini “El-Hevi” adl› yap›t›nda ortaya koyan
bir klinisyen olarak tan›n›r.. Hekimlik sanat› ile ilgili söyledi¤i sözler son derece önemlidir. Bu alanda güzel bir örnek olarak “‹yi bir cerrah nazik, kanaatkâr ve merhametli
olmal›, paraya tamah etmemeli, ﬂeref ve haysiyet sahibi olmal›d›r. “Kitaplarda yazan her ﬂey bilgili bir doktorun deneyimlerinden daha az de¤erlidir.” sözleri kendisine aittir.
Meme kanserinin komplet eksizyonunu ve geride kalan
dokunun koterizasyonunu önermekteydi.4

‹bn-i Sina (980-1037)
“Hekimlerin Prensi” olarak an›lan ve Ba¤dat’taki büyük hastanenin Baﬂhekimi olan ‹bn-i Sina Bat› Dünyas›
taraf›ndan da çok iyi bilinen ve Latince’ye çevrilen Kanun’un yazar› idi. Bu eseri ile Türk-‹slam ve Avrupa t›bb›n› 17. yüzy›la kadar etkilemiﬂtir. Memedeki tümörlere
müdahale edildi¤inde hastan›n hayat süresinin k›sald›¤›n›, kendi haline b›rak›l›rsa ölümün gecikti¤ini veya hastal›k halinin uzad›¤›n› bildirmektedir. Meme kanserinde
koterizasyonu önermekte idi.4

Ebul Kas›m-El Zehravi (1013-1106)
‹spanya’da do¤an ve Endülüs ekolünün en ünlü temsilcisi olan Ebul Kas›m cerrahi üzerine çal›ﬂmalar yapm›ﬂt›r. “El-Tasrif” adl› yap›t›nda resimler bulunur, resimlenmiﬂ bir ders olmas› aç›s›ndan önemlidir. Cerrahi ve ebelikle ilgili bilgileri de içerir. Bu eseri ile 200 y›l boyunca cerrahi çal›ﬂmalara ›ﬂ›k tuttu. Küçük tümörlerin ç›kar›labilece¤ini ancak tedavi ﬂans›n›n fazla olmad›¤›n› vurguluyordu.4

Rönesans Dönemi (16. ve 17. Yüzy›llar)
Meme kanserinin cerrahi tedavisi konusunda 16. yüzy›la kadar baﬂka bir anlay›ﬂ geliﬂmemiﬂ ve bu alanda
önemli bir ilerleme kaydedilememiﬂtir.

Andreas Vesalius (1514-1564)
Brüksel’li Andreas Vesalius Flaman cerrah ve anatomist olarak bu döneme damgas›n› vuran en önemli isimdir. Gerçek insan anatomisi ile Galen’in hayvan anatomisi çal›ﬂmalar›n› birleﬂtirerek prati¤e uygulamaya 1540 y›l›nda Bologna Üniversitesi’nde baﬂlad›. 1543’te yay›nla-

Wilhelm Fabry (1560-1624)
Alman cerrahisinin babas› olarak kabul edilen Wilhelm Fabry Düsseldorf’ta çal›ﬂt›¤› klinikte mastektomi
için özel aletler geliﬂtirmiﬂti. Barbarca görülen bu aletler
cerrahi iﬂleme sürat getiriyor ve bununla ba¤lant›l› olarak
hastan›n ac›s› da daha az oluyordu. Wilhelm Fabry bunun
yan› s›ra aksiller lenf bezlerinin ç›kart›lmas›n› da öneriyor, bunun için de bu bölgeye ayr› bir insizyon uyguluyordu.2,4,3

18. Yüzy›l
Henry Francois LeDran (1685-1770)
LeDran 1757’de Fransa’da Galen’in Humoral teorisine karﬂ› ç›karak meme kanserinin lokal bir hastal›k oldu¤unu ve lenf kanallar› arac›l›¤›yla aksiller lenf bezlerine
yay›ld›¤›n› ifade ediyordu. Buna ba¤l› olarak lenf nodüllerinin disseksiyonlar›n›n meme kanseri cerrahi tedavisinin
vazgeçilmez bir parças› oldu¤unu ifade ediyordu. LeDran
bu görüﬂlerini bir tez olarak Fransa’daki ilk bilimsel cerrahi dergisi olan Memoires De L’academie Royale De Chirurgie’de yay›nl›yordu.
Frans›z Cerrahi Akademisi Direktörü Jean Louis Petit
(1674-1750), meme kanserinin ilk kez bütüncül bir yaklaﬂ›mla ele ald›. Petit, ölümünden 24 y›l sonra yay›nlanan
yaz›lar›nda”…Kanserin kökleri büyümüﬂ lenf bezleridir;
bu bezler bulunmal› ve ç›kar›lmal›d›r. Pektoral faysa ve
kas›n baz› lifleri geride kuﬂkulu doku kalmayacak biçimde
ç›kar›lmal›d›r” demiﬂtir.4,2,3

Cerrahl›k
Cerrahlar ilk kez 1461 y›l›nda ‹ngiltere’de ba¤›ms›z bir
grup olmay› baﬂar›yorlar ve cerrah-berber olarak an›l›yor-
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lard›. 1745 y›l›nda ise cerrahl›k berberlikten ayr›l›yordu.
1518 y›l›nda Londra’da Royal College of Physicians kuruluyordu. 1731’de ise Frans›z Cerrahi Akademisi kuruluyordu (French Academie de Chirurgie).

19. yüzy›l
16 Ekim 1846 Massachusetts General Hospital Boston’
da Doktor John Collins Warren eter anestezisi alt›nda genç
bir hastan›n boynunun sa¤ taraf›ndaki bir vasküler tümörü ç›kart›yordu. Bu ameliyattan sonra 18 Ekim tarihi her
y›l Boston’da “Eter Günü” olarak kutlana gelmektedir. Genel anestezi cerrahi giriﬂimlerde bir ç›¤›r açm›ﬂt›r.
Amerikan cerrahisinin lideri konumundaki Agnew’ün
en önemli eseri “Principles and Practice of Surgery1878”dir. Thomas Eakins’in ünlü tablosunda Agnew Clinic’te ideal koﬂullarda mastektomi yap›l›ﬂ› resmedilmiﬂtir
(1889).

Ignaz Semmelweis (1818-1865)
Macar as›ll› cerrah olan Ignaz Semmelweis Viyana Genel Hastanesi’nde 1847 y›l›nda do¤um yapan annelerde
ölüm nedeni olan puerperal sepsis (lohusal›k hummas›)
hastal›¤›n›n önlenmesinde el y›kaman›n önemini ortaya
koyuyordu. Viyana Genel Hastanesi’nde 1. ve 2. do¤um
kliniklerin de puerperal sepsis olgular› s›k görülmektedir.

Joseph Lister (1827-1912)
Joseph Lister deri bütünlü¤ünün bozulmad›¤› tüm
kemik k›r›klar›n›n iyileﬂti¤ini buna karﬂ›n kemiklerin deriden d›ﬂar›ya ç›kt›¤›, aç›k k›r›klarda ise enfeksiyonun geliﬂti¤ini fark etti.2 Lister bakterileri yarada büyümeden
önce öldürmek amac›yla ameliyat esnas›nda hastan›n üzerine karbolik asit serpti. 1867’de Lancet isimli t›p dergisinde ilk gözlemlerini yay›mlad›. 1880’li y›llarda ameliyat
esnas›nda hastan›n yaras›na karbolik asit püskürtüldü¤ü
görülmektedir.

Rudolph Virchow (1821-1902)
Bu dönemde Alman patolog Rudolph Virchow meme
kanserinin morbid anatomisi üstünde çal›ﬂt›. Bunlar›
1840 y›l›nda yay›nlad›. Ayr›nt›l› postmortem diseksiyonlar sonucunda meme kanserinin epitelyum hücrelerinden
köken ald›¤›n› ve daha sonra fasiyal planlar ve lenfatikler
boyunca yay›ld›¤›n› ortaya ç›kard›. Bu çal›ﬂmalar, 19. yüzy›l›n sonlar›ndan 20. yüzy›l›n sonuna kadar meme kanseri cerrahi tedavisine bilimsel temel oluﬂturdu.11

Louis Pasteur (1822-1895)
Kimyager ve bakteriolog olan Louis Pasteur Germ teorisini ortaya att›. Bakterilerin ya da mikroplar›n varl›¤›n›
kan›tlad› ve havada dolaﬂt›klar›n› ileri sürdü. Kendisi doktor olmad›¤› için 19. yüzy›lda doktorlar onun bu görüﬂlerine karﬂ› ç›kt›. Mikroplara karﬂ› savaﬂ için ›s›y› önerdi.

William S. Halsted (1852-1922)
Dr. Halsted Amerikan Cerrahisinde meme kanserinin
tedavi edilmesinde öncü rolü üstlenen çok de¤erli bir hekimdir. Bu alanda yapt›klar› uzun y›llar tüm çevreleri etkilemiﬂtir.
Johns Hopkins Hastanesi-Baltimore hemﬂirelik yapan
Miss Caroline Hampton Prof. Dr. William Stewart Halsted ile evleniyor ve onun ameliyatlar›na giriyordu. Kulland›¤› antiseptik solüsyonlar›n ellerinde dermatit yapmas› nedeniyle eﬂi Prof. Halsted ameliyatlarda cerrahi eldiven kullan›m›n› bir prensip olarak getiriyordu. Prof.
William Stewart Halsted’in 1904 y›l›nda Johns Hopkins
Hastanesi’ndeki bir ameliyat›ndan görüntü. Bu ameliyatta cerrahi ekip eldiven ve beyaz kep kullanmalar›na karﬂ›n, henüz maske takmamaktayd›lar.
Bilgisini artt›rmak amac› ile William Halstedt Almanya’ya gidiyordu. Halsted Almanya’da 2 y›l kal›yor ve Richard von Volkmann ve Thedore Billroth ve Patolog Rudolph Virchow’un deneyimlerinden etkileniyordu. Amerika’ya döndükten sonra 1894 y›l›nda Radikal Mastektomi hakk›nda Johns Hopkins Hospital-Baltimore’daki deneyimlerini yay›nlad›. Memeyi en-bloc olarak deri ve aksiller lenf bezleriyle birlikte ç›kart›yordu.10,11,12,2
‹lk sonuçlar›n› yay›nlad›¤›nda Alman meslektaﬂlar›n›n
%55-82 aras›nda de¤iﬂen nüks oranlar›na karﬂ› kendi serisinde bu oranlar %20 civar›nda idi. 1889 y›l›ndan beri
tedavi ve takip etti¤i hastalar›n 50 vakal›k serisini yay›nlad›¤›nda lokal nüks oran›n› Almanya’daki serilerde %5681 aras›nda de¤iﬂmesine karﬂ›n kendi vakalar›nda %6 oldu¤unu belirtiyordu.Derinin geniﬂ eksizyonu oluﬂan defektin deri grefti ile kapat›lmas›, rutin olarak pektoralis
major kas›n›n ç›kar›lmas› aksiller diseksiyon yap›lmas›
yaklaﬂ›k 70 y›l boyunca popülerli¤i devam eden bir metot
olarak uyguland›. Sanatsal bir gösteri haline gelen bu
ameliyatlarda aksiller lenf bezlerinin seviye I’den III’e
komplet rezeksiyonunu önermekte idi. Rutin olarak N.
Torasikus Longus ve N. Torako Dorsalis aksiller kitle ile
birlikte ç›kart›l›yordu. Günümüzde hala bu yöntem baz›
ileri evre olgularda kullan›lmaya devam etmektedir.2,9,3,8

Dr. Charles Moore (1821-1870)
Londra’da Middlesex Hospital’da çal›ﬂan Dr. Charles
Moore modern kanser cerrahisinin babas› olarak kabul
edilir. Kendi geliﬂtirdi¤i teoriye göre meme tümörünün
ç›kar›lmas›ndan sonra oluﬂan nüksün nedenleri olarak
primer tümörün tam olarak ç›kar›lmamas› ve aksiller lenf
bezlerine olan metastazlar oldu¤unu ortaya koymuﬂtur.
Kendisi meme kanserinde tedavi ﬂans›n›n ancak geniﬂ eksizyon ile mümkün olaca¤›n› savunuyordu. Tümör e¤er
derinlere ulaﬂm›ﬂsa pektoral kas›n ve aksiller lenf bezlerinde ç›kar›lmas›n› öneriyordu.3,9,4

20. yüzy›l
20. yüzy›l›n ilk yar›s›nda William Halsted’in prensipleri geçerlili¤ini koruyordu. Meme kanserinin tedavisinde
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Radikal Mastektomi uygulamas› 20. yüzy›lda hemen herkes taraf›ndan kabul edilen bir yöntem niteli¤ini kazand›.4,13 Ancak Haagensen çeﬂitli primer hastal›k tipleri bulunabilen kad›nlarda gerekli olan tedavinin uygulanabilmesi için hastalar›n çok iyi ﬂekilde seçilmeleri gereklili¤ini
ortaya koydu. Kendisinin belirtti¤ine göre birçok olgu bulunduklar› kategori itibariyle inoperabl’d›r. Yapt›¤› yay›nlar ve ö¤retti¤i konular Halsted’in Radikal Mastektomi
konusunda düﬂündüklerinin tamamlanm›ﬂ ﬂeklinden ibaretti. Bu de¤erli araﬂt›rmac› yerel eksizyon suretiyle meme
kanserlerindeki tedavi edilemezlik durumunu ve hastal›¤›n yay›lma derecesinin anlaﬂ›labilece¤ini ve her bir hastan›n ayr› ayr› de¤erlendirilerek daha ak›lc› bir tedavi yap›labilece¤ini göstererek meme kanserinin primer tedavisinde daha baﬂka yaklaﬂ›mlar›n ortaya konulmas› konusunda araﬂt›rmac›lara ve klinisyenlere cesaret vermiﬂtir.4
II. Dünya Savaﬂ›’ndan sonra 2 önemli rapor yay›nland›.
Bunlardan birincisinde Middlesex Hospital London’da
Patey ve Dyson Modifiye Radikal Mastektomi uygulamalar›n› anlat›yor, ikincisinde ise Edinburg Üniversitesi’nden Mc Whirter Simple Mastektomi ve Radyoterapi
uygulamas›n› baﬂlat›yordu. A.B.D.’de ise 1970’li y›llardan
itibaren Hugh Auchincloss Jr. Gibi New York’ta pek çok
cerrah›n destekledi¤i Modifiye Radikal Mastektomi uygulanmaya baﬂl›yordu. 1973 y›l›nda Umberto Veronesi ve
1976’da A.B.D.’de NSABP ile Meme Koruyucu Cerrahi’de
kontrollü klinik çal›ﬂmalar dönemi baﬂl›yordu. 1976’da
Fisher çal›ﬂmalar›n› yay›nl›yor ve Meme Koruyucu Cerrahi ve Radyoterapi’nin Radikal Mastektomi kadar etkili oldu¤unu kan›tlad›. Bu çal›ﬂmalar primer tümörün ç›kar›lmas›n› (Lumpektomi) takiben tüm meme ›ﬂ›nlamas›n›n
en az Total Mastektomi kadar Lokal ve Erken Evre hastal›¤›n kontrolü aç›s›ndan etkili oldu¤unu ve belirgin kozmetik avantajlar sa¤lad›¤›n› ortaya koyuyordu.14,15,16

Cerrahi
Bu bilgilerin ›ﬂ›¤› alt›nda 1990’larda NCI Meme Koruyucu Cerrahi’nin Evre I ve II meme kanserlerinde tercih
edilen tedavi ﬂekli oldu¤unu kabul ediyordu. 1997’ye gelindi¤inde Sentinel Lenf Nodü Biyopsisi uygulamas› klini¤e giriyor ve hastalarda gereksiz aksiller lenf nodü diseksiyonunun yap›lmas›n› ortadan kald›r›yordu. Bu uygulama
ile meme kanserlerinin evrelendirilmesi aksiller disseksiyon yap›lmadan mümkün k›l›n›yordu.18
Günümüzde, lenfatik yay›l›m›n prognostik aç›dan
önemli oldu¤u saptanm›ﬂ meme, malign melanom, tiroid,
kolorektal, mide, vulva, serviks, penis, prostat gibi solid
tümörlerde muhtemel lenfatik yay›l›m›n olabilece¤i ilk
bölgesel lenf nodunun belirlenmesi amac› ile SLN biyopsisi yap›lmaktad›r.
Meme kanserinde SLN biyopsisinin ilk yay›nland›¤›
çal›ﬂma 1993 y›l›nda Vermont Üniversitesinden Krag19 ve
arkadaﬂlar› taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. Bu araﬂt›rmac›lar tümör çevresine veya biyopsi kavitesi etraf›na Tc 99m iﬂa-

285

retli filtre edilmemiﬂ sülfür kolloid enjeksiyonu sonras›
ameliyat s›ras›nda gama prob kullanarak 22 hastan›n
18’inde (%82) sentinel lenf nodunu bulmuﬂlard›r. SLN 7
hastada metastatik olarak bulunmuﬂ, bu hastalar›n 3’ünde sadece SLN’de metastaz oldu¤u görülmüﬂtür. Meme
kanserinde SLN biyopsisinde ilk kez mavi boya yönteminin kullan›ld›¤› çal›ﬂma 1994 y›l›nda Johne Wayne Enstitüsünden Giuliano20 ve arkadaﬂlar› taraf›ndan yay›nlanm›ﬂt›r. ‹zosulfan mavisini tümör etraf›ndaki meme parankimine enjekte ettikleri bu çal›ﬂmada 174 hastan›n
114’ünde (%65.5) sentinel nod boyanm›ﬂt›r. Bu hastalar›n 109’u (%96) aksillan›n durumunu do¤ru olarak yans›tm›ﬂt›r. Beﬂ hastada yanl›ﬂ negatiflik bulunmuﬂtur.

Meme Rekonstrüksiyonu
Halsted “düzenli bir ﬂekilde her hangi bir plastik ameliyatla memedeki defekti kapatmak için giriﬂimde bulunmak tehlikelidir.” ‹ﬂte bu görüﬂ nedeniyle meme rekonstrüksiyonunda gerçek giriﬂimlerin klini¤e uyarlanabilmesi için hemen hemen 50 y›l geçmesi gerekmiﬂtir.19 Asl›nda
Halsted’in suçlamas›na karﬂ›n meme ç›kar›ld›ktan sonra
oluﬂan çok büyük defektlerin kapat›lmas› için yeni giriﬂimler yap›lmas› gündeme gelmiﬂtir. Primer kapama s›k
s›k kullan›lmas›na ra¤men geniﬂ yaralar ancak deri greftlemesi ile kapanabilir hale gelmiﬂtir. Gerçek Meme Rekonstrüksiyonu’nda ilk giriﬂim 1895 y›l›nda Dr. Vincent
Czerny’nin hastas›n›n belindeki geniﬂ bir lipomu mastektomi sahas›na aktarmas›yla gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu özel
olguda hastaya yap›lan mastektomi kanser nedeniyle de¤il
fibrokistik hastal›k için yap›lm›ﬂt›r. Tansini 1906 y›l›nda
latissimus dorsi muskulokütanöz flebin ilk kullan›m›n›
tan›mlam›ﬂt›r.
1942 y›l›nda, ‹ngiltere’den Sir Harold Gillies meme
rekonstrüksiyonunda tüp pediküllü tekni¤in kullan›m›na
baﬂlam›ﬂt›r.
Yaklaﬂ›k 1970 y›l›ndan bu yana, rekonstrüktif cerrahide çok say›da ilerlemeler meydana gelmiﬂtir ve meme rekonstrüksiyonuna uygulanm›ﬂt›r. Meme implantlar›n›n
geliﬂimi bu devrimlerin ilki olmuﬂtur.
1970’lere kadar, rekonstrüksiyon hemen memenin
ablasyonundan sonra gerçekleﬂtiriliyordu.
1963 y›l›nda, Cronin ve Gerow mastektomi defektlerini onarmak için implant kullan›lm›ﬂ olan bir dizi hastay›
sunmuﬂtur.
Musküler, muskulokütanöz ve fasiakütanöz flepler ile
mikrocerrahi transplantasyonun geliﬂimi meme rekonstrüksiyonunda çok büyük etki yaratm›ﬂt›r.
Herhangi bir defekti onarmak için uygun yöntem
benzer dokudur.
Bu teknik geliﬂimler cerrahlara dokular›n güvenli bir
ﬂekilde tekrar düzenlenmesine ve daha kesin bir ﬂekilde,
memeyi de içererek defektlerin tüm tiplerini daha kesin
bir ﬂekilde onarmaya izin vermiﬂtir.
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Radyoterapi
1895
Willhem Roentgen taraf›ndan röntgen ›ﬂ›nlar›n›n keﬂfinden 2 ay sonra Chicago’da 2. y›l t›p talebesi olan Emile
Grubbe meme kanserli bir hastaya radyasyon uygulad›.
Meme dokusunun etraf›n› ince kalay levhalarla korudu.
Sürvi ise ancak 1 ayd›. Emile Grubbe daha sonra Philedelphia’da Hahnemann Medical College’de ilk radyoloji
profesörü oluyordu.2,4

1896
Hermann Gocht Hamburg’ta 2 ileri evre meme kanseri olgusuna radyasyon uygulad›. Meme tümörünün çevresindeki sa¤lam deriyi fleksibl kurﬂun levhalar ile koruyordu.2,3,4.

1903
‹lk radyoterapi klini¤i 1903 y›l›nda Londra Kanser Hastanesi’nde Prof. J.Pollock direktörlü¤ünde kuruluyordu.
1907 y›l›nda Albert Ochsner (1858-1925) tüm mastektomi yapt›¤› olgularda radyoterapi uygulad›¤›n› yay›nlad›. Böylece radyoterapi ooferektominin yerini almaya
baﬂlad›.2
Postoperatif radyoterapi I. Dünya Savaﬂ›’ndan önce
Amerika’da ve Avrupa’da pek çok hastanede uygulanmaya baﬂlad›. Günlük maksimum doz 150 k.v. ‘yi geçmiyordu. Harpten hemen sonra voltaj 170-200 k.v.’ya kadar
yükseliyordu. 1922’de Stephan William Stone New York
City’de 10.000 olgu üzerindeki deneyimlerine dayanarak
operabl meme kanserinde radikal cerrahiye ilaveten radyoterapinin üstünlü¤ünü ortaya koydu. 1929 y›l›nda Mayo Klinik’ten Harrington 1910-1923 y›llar› aras›nda radyoterapi uygulanan 1859 hastal›k bir grubun sonuçlar›n›
yay›nlad›.4

1930
Süper voltaj radyoterapisi bu y›llarda popüler olmaya
baﬂlad›. Francois Baclesse meme kanserinin lokal eksizyonunu takiben radyoterapi uygulamas›n›n lideri olarak kabul ediliyordu. 1937-1953 y›llar› aras›nda Curie Fonundaki çal›ﬂmalar›nda Evre-I ve Evre-II kanserlerde elde etti¤i
sonuçlar›n radikal mastektomiye eﬂit sonuçlar verdi¤ini
yay›nlad›.

1960
Bu y›llarda yüksek voltaj radyoterapisi Cobalt beam
ile geliﬂtiriliyordu.

1970
Linear Akseleratör geliﬂtirildi ve tüm meme ›ﬂ›nlamas› 4.000-5.000 cGy. Tümör yata¤›na fokal boost uygulamas› ile 6.000-7.000 cGy verilmeye baﬂland›. Fokal Ir
‹mplant uygulamas› (external beam) güzel kosmesis dü-

ﬂük radyasyon pnömonisi ve %7 ile 10 aras›nda de¤iﬂen
nüks oranlar› ile Evre-I ve II meme kanserlerinin tedavisinde yerini al›yordu. 20. yüzy›l›n sonlar›nda parsiyel
mastektomi (lumpektomi), aksiller lenf bezi disseksiyonu
ve adjuvan radyoterapi erken evre meme kanserinin
tedavisinde önem kazan›yordu. NSABP ile meme koruyucu tedavinin önemi doktor Bernard Fisher taraf›ndan ortaya konuluyordu.

Kemoterapi
Eski ça¤larda kimyasal maddeler örne¤in arsenik meme kanserinin tedavisinde kullan›lmakta idi. Paul Ehrlich
Kemoterapi’nin babas› olarak adland›r›lm›ﬂ olup 1898 y›l›nda ilk alkile edici ajan› izole etti. Kendisinin metodik çal›ﬂt›¤› bir grup madde içinde 1910 y›l›nda SALVARSAN’›n
bulunmas›na önderlik etti. Bu madde ile tavﬂanlarda sifilizin tedavisini baﬂar› ile gerçekleﬂtirdi. II. Dünya Savaﬂ› sonuna kadar çal›ﬂmalar› kanser tedavisinde yer ald›. II.
Dünya Savaﬂ›’n› takiben Bilimsel Araﬂt›rma Ofisi Nitrogen
Mustard’› keﬂfetti. Lenfosarkomlar›n tedavisinde Nitrogen
Mustard ile ilgili deneysel çal›ﬂmalar New York City Memorial Hospital’de baﬂlad›. II. Dünya Savaﬂ› sonralar›na
kadar devam etti.
1946’da Frederick Phillips ve Alfred Gilman Nitrogen
Mustad’›n muhtelif Lenfoma ve Lösemi türlerinde regresyon yapt›¤›n› ortaya koydular.Di¤er antineoplastik ajanlar
olarak purin ve pyrimidin antagonistleri klinik kullan›ma
sonraki y›llarda dahil oldular. 1957’de C. Hellderberger ve
ekibi 5-Fluouracil’in etkilerini yay›nlad›lar ki bu ilaç halen
meme kanserinin tedavisinde etkili bir ﬂekilde kullan›lmaktad›r. 1963 y›l›nda E. Greenspan ve bir grup araﬂt›r›c›
New York City’de ilk çoklu ilaç tedavisi olarak Methotraxate ile Alkile edici ajan Thiotepa’y› kullanmaya baﬂlad›lar.

Mamografi
I. Dünya Savaﬂ›’n›n öncesi ve sonras› meme kanserinin tan›s›n› koymak güçtü. Hasta ancak eline bir kitle geldi¤inde hekime baﬂvuruyordu. 1913 y›l›nda Alman cerrah
A. Solomon mamografiyi 3000 Mastektomi olgusunda inceledi ve skirröz form ile nodüler form aras›nda fark oldu¤unu ortaya koydu. Buna ilaveten mikrokalsifikasyonlar› fark etti fakat ay›r›c› tan›s›n› yeterince yapamad›.
1927’de O. Kleinschmindt mamografinin tan›ya yol gösterici oldu¤u hakk›nda bir kitap yazd›. Philadephiada Jacop Gerschon-Cohen 1937-1948 y›llar› aras›nda yapt›¤›
çal›ﬂmada meme kanserinin do¤ru tan›s›nda mamografinin önemini ortaya koydu.
1948 y›l›nda Okkült Karsinoman›n varl›¤› ilk kez ortaya konuldu. 1962 y›l›nda ise M. D. Anderson Hastanesi ve
Tümör Enstitüsü’nde R. Egan iki yönlü mamografik görüntülemeyi tan›mlad›. 2522 mamografik görüntülemede
bening-malign ayr›m›n› baﬂar›l› bir ﬂekilde ortaya koydu.
1978 y›l›nda NIH/NCI taraf›ndan mamografinin meme
kanserinin erken tan›s›ndaki rolünü ortaya koyan bir ra-
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por yay›nland›. Bu tarihten itibaren mamografi meme
kanserinde çok önemli bir tan› vas›tas› olarak klinik kullan›mda yerini ald›.

Hormonal Tedavi
Meme kanserinde hormonal tedavinin uygulamaya
girmesi 20. yüzy›l öncesine dayan›r. 1889 y›l›nda Albert
Schzinger Freiburg/Almanya’da premenopozal kad›nlarda mastektomi öncesi ooferektomiyi önerdi. Modern anlamdaki endokrin cerrahi 1940’l› y›llarda Chicago Üniversitesi’nden cerrah/ürolog Charles Huggins taraf›ndan
erkeklerdeki prostat kanserlerinde kastrasyonun yarar›n›n
gözlenmesinden sonra ortaya konuldu. 1953 y›l›nda cerrahi ooferektominin vücuttaki Eustrogen kayna¤›n› ortadan kald›rmak için yararl› oldu¤unu ileri sürdü. 1973
McGuire insan meme tümörlerinde Eustrogen reseptörlerini tespit etti. 1975 K. Horowitz hormon ba¤›ml› meme
kanserlerinde progestöron reseptörlerini ortaya koydu.

Türkiye’de Yay›mlanan Meme Hastal›klar› Makalelerinin Kronolojik Aç›dan De¤erlendirilmesi
Türkiye’de meme hastal›klar› konusunda ilk yay›nlar›
incelemek için baﬂvuraca¤›m›z tek ve güvenilir kaynak Dr.
Nimet Taﬂk›ran’›n “Cerrahi Makaleler Bibliografyas›”d›r.
Bu son derece de¤erli eser Türkiye’de maalesef pek az insan taraf›ndan bilinmektedir. 1968 y›l›nda ‹stanbul’da yay›mlanan bu kitap son derece k›ymetli bir kaynakt›r. Yazar çal›ﬂmas›n› ﬂu ﬂekilde tan›tmaktad›r:
“Bu bibliografya Türkiye’de ilk t›p dergisinin yay›nland›¤› 1849 senesinden 1965 sonuna kadar, yani 116 sene içinde ç›kan 2138 yazar taraf›ndan yaz›lm›ﬂ 7406 cerrahî makalenin adlar›n›, yazarlar›n›, yay›nland›klar› yerleri,
yay›nlanan derginin tarihi, cildi, say›s› ve sahifelerini toplu bir halde okuyucuya sunmaktad›r.
Tarihî an›tlar› bir dereceye kadar temel niteli¤ine uygun ﬂekilde onarmak bugünkü bilgi ve teknikle pek âlâ kabildir. Fakat insan zekâs› ve düﬂüncesinin mahsulü olan
yaz›lar› bir kez kaybolduktan sonra tekrar yerine koymak
mümkün olamaz. Zaman aﬂ›m›na ra¤men sarf edilen bu
eski emekleri dile getirmek ve yeni çal›ﬂmalar›m›z›n içinde bunlara lây›k olduklar› yeri vermek de mutlu bir ödevdir. Genç kuﬂaklar bunlar› bilmedikleri ve tan›mad›klar›
için hemen hemen bütün çal›ﬂmalarda yabanc› kaynaklar› referans olarak göstermektedirler. Gençlere ve bizlerden sonrakilere, eski çal›ﬂmalardan faydalanmay› sa¤layabilmek için bu bibliografya haz›rlanm›ﬂt›r.”
Ülkemizde yap›lan araﬂt›rmalarda ilk Türk T›p Dergisi’nin ç›kt›¤› 1849 tarihinden itibaren 2 tür derginin yay›nland›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Birinci tür Osmanl›ca olarak
yay›nlanan dergiler olup, ikinci türde ise az›nl›klar taraf›ndan yabanc› dilde tercihan Frans›zca olarak bas›lan
dergilerdir. 1849’ dan eski Türkçenin tarihe kar›ﬂt›¤› 1928
y›l›na kadar 29’ u Osmanl›ca, 5’i Frans›zca olmak üzere
toplam 34 dergi yay›nlanm›ﬂt›r. Bunlar›n baz›lar›nda hem
Türkçe hem de Frans›zca makaleler yer alm›ﬂt›r.
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Frans›zca az›nl›k dergileri olarak “Gazette médicale de
Constantinople (1849). Gazette médicale d’Orient (1856).
Revue médico-Pharmaceutique (1888). Club médical de
Constantinople (1903). Bulletin Sanitaire de Costantinople (1922)” sayabiliriz. Bu dergilerin içinde Gazette
médicale d’Orient (1856) devrinin Frans›z T›p Dergileri’nin t›pa t›p ayn› modelidir. Aktüel konular› içermektedir. 19. yüzy›l›n sonlar›na kadar dergide pek az Türk imzal› makalelere rastlamaktay›z. Ancak bu tarihten sonrad›r ki bu dergide Avrupa’da e¤itimlerini tamamlayarak
dönen Türk cerrahlar›nda makaleleri yer almaya baﬂlam›ﬂt›r.
Bu alanda Türkiye’de meme kanseri konusunda ilk
makale 1904 y›l›nda yay›mlanm›ﬂt›r. ‹lk 10 eser ise aﬂa¤›da liste olarak sunulmaktad›r: Yukar›da da izah edildi¤i
gibi bu yay›nlar›n büyük ço¤unlu¤u Gazette médicale
d’Orient’ te yay›nlanm›ﬂt›r.
1. Hodara. UN CAS D’ACANTHOSIS NIGRICANS,
PROCEDE DE CANCER DE LA MAMELLE. (Meme
Kanserlerinden Önce Bir Akantozis Nigrikans
Vak’as›). Gazette médicaled’Orient. 1904. Cilt 49. Say› 7. S. 110-112.
2. Bekir, Salih. ‹LT‹HABI SEDYEN‹N ‹HT‹KANI DEMEV‹‹ SUNÎ USULÜ ‹LE TEDAV‹S‹. (Meme ‹ltihaplar›n›n Artifisiyel Hiperemi Metodu ile Tedavisi). Hadimiye Eftal Hastanesi ‹statistik Risalesi. 1325/1909.
Cilt 8. S. 86-92.
3. Yahoub. UN CAS DE TRANSPLANTATION DE LA
GLANDE MAMAIRE. (Bir Meme Guddesi Transplantasyonu Vak’as›). Gazette médicale d’Orient
1910. Cilt 55. Say› 3. S. 35-37.
4. Chilaiditis. CANCER INOPERABLE DU SEIN TRAITE PAR LA RADIO-THERAPIE PROFONDE. (Derin
Iﬂ›n ‹le Tedavi Edilen ‹noperabl Meme Kanseri). Gazette médicale d’Orient. 1914. Cilt 59. Say› 2. S. 45-52.
5. Chilaiditis. CANCER DU SEIN OPERE, AVEC METASTASE DANS LA COLONNE VERTEBRALE,
TRAITEMENT PAR LA RADIO-THERAPIE PROFONDE. (Bel Kemi¤inde Metastaz Yap›lm›ﬂ Meme
Kanserinde Ameliyattan Sonra Derin Iﬂ›nland›rma).
Gazette médicale d’Orient. 1914. Cilt 59. Say› 5. S.
167-168.
6. Chilaiditis. CANCER INOPERABLE DU SEIN, DISPARU APRES RADIOTHERAPIE PROFONDDE.
(Derin Iﬂ›n Tedavisinden Sonra Yay›lan Inoperabl
Meme Kanseri). Gazette médicale d’Orient. 1914. Cilt
59. Say› 6. S. 193-194.
7. Chilaiditis. UN CASE DE TUMEUR MALIGNE INOPERABLE DU SEIN CHEZ UNE JEUNE FILLE DE 27
ANS. EFFET D’UN CYCLE DE RADIOTHERAPIE
PROFONDE. (27 Yaﬂ›nda Bir Genç K›zda Kötü Huylu ‹noperabl Meme Tümörü. Bir Devreli Radioterapi
Profondun Tesiri). Gazette médicale d’Orient. 1914.
Cilt 59. Say› 6. S. 191-193.
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8. Chilaiditis. TUMEUR MALIGNE DU SEIN DROIT,
EN COMBINAISON AVEC TUMEUR MALIGNE
DE L’HEMITHORAX. (Hemitoraks›n Maligne Tümörü ‹le Birlikte Kötü Huylu Sa¤ Meme Tümörü).
Gazette médicale d’Orient. 1914. Cilt 59. Say› 9-10. S.
290-191.
9. Chilaiditis. CANCER DU SEIN AVEC METASTASES
DANS LA COLONE VERTEBRALE, OPERE A TROIS REPRISES. RECIDIVE PREMIER EFFET DE LA
RADIO-THERAPIE PROFONDE. (Omurgada Metastazla Birlikte Meme Kanseri. Üç Defa Ameliyat
Edilmiﬂ Nükslü. Derin Radioterapinin ‹lk Tesiri). Gazette médicale d’Orient. 1914. Cilt 59. Say› 9-10. S.
287-289.
10. Chilaiditis. UNE FORME RARE DE CANCER DU
SEIN GAUCHE CHEZ UNE JEUNE FILLE DE 27
ANS. (27 Yaﬂ›nda bir Genç K›zda Sol Meme Kanserinin Nâdir Bir ﬁekli). Gazette médicale d’Orient. 1914.
Cilt 59. Say› 3. S. 92-93.
‹lk yay›nlar›n ç›kt›¤› 1904 tarihinden 1965’e kadar geçen dönemde Türkiye’de yay›nlanan meme hastal›klar› ile
ilgili makalelerin tarihsel süreci Grafik 1’de görülmektedir. Bu grafi¤i inceledi¤imizde 1920’ li y›llarda meme hastal›klar› ile ilgili yay›n say›s›nda bir art›ﬂ oldu¤u daha sonra 30’ lu y›llarda bu yay›n say›s›n›n 1/3 ‘lere indi¤i sonraki 10’ ar y›ll›k periyotlarda ise yeniden art›ﬂa geçti¤i görülecektir.
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Meme Kanserinde Evreleme
Dr. Arzu Akan, Dr. Seher Demirer

Evreleme kanser tan›s› alan bir vakada izlenecek yolu
belirleyen temel ögedir. Evrelemenin yap›labilmesi objektif veriler ›ﬂ›¤›nda klinik gözlemlere ve çal›ﬂmalara dayan›r.

Evreleme Neden Yap›l›r?
•
•
•

•

•

•

Evreleme ile her bir kanser evresi için en uygun tedavi belirlenir
Farkl› tedavi ﬂekillerinin k›yaslanmas› sa¤lan›r.
Evreleme ile birlikte prognoz tahmin edilir.
Bland ve arkadaﬂlar›, 1985-1996 y›llar› aras›nda
1.3 milyon meme kanser hastas›na ait kanser evresi ve 10 y›ll›k yaﬂam beklentisine ait sonuçlar› vermiﬂlerdir. Bu de¤erlendirmeye göre evreler aras›nda farkl› prognoz saptanm›ﬂt›r. Meme kanserli Evre I-II hastalarda tan›dan 10 y›l sonra ölüm oran›
%5-10, Evre III’de %60, Evre IV’de ise %90 saptanm›ﬂt›r.1
Kanserin tespit ve tedavisinde kullan›lan yöntemlerin önemini ortaya koyar. Örne¤in tarama mamografileri gibi. Tan› yöntemlerindeki geliﬂmelere
ba¤l› olarak 1985 y›l›nda Evre 0-I hastalar›n saptanma oran› %42.5 iken 1995 y›l›nda %56.2’ye
ç›km›ﬂt›r. Yine Evre III ve IV hastalar›n oran› da
%18.3’den %11.6’ya azalm›ﬂt›r.1
Epidemiyolojistler, halk sa¤l›¤› çal›ﬂanlar›, meme
kanserinin insidans›, tarama programlar›, tedavi
sonuçlar› ve dünyadaki risk faktörlerinde de¤iﬂimleri de¤erlendirmek için evrelemeyi kullan›r2
Evreleme, klinik bilimlere temel bilimlerin uyarlanmas›nda ve meme kanseri araﬂt›rmalar›n›n geliﬂmesinde tamamlay›c› rol oynar.

TAR‹HÇE
Geçmiﬂte meme kanseri operabl/nonoperabl (ameliyat edilebilir/edilemez) olarak s›n›flanmaktayd›. M›s›rl›
t›p doktorlar› milattan önce 1600’lü y›llarda meme kanseri tedavisi amaçl› tüm meme dokusu, kas ve kemikleri ç›-

kar›rken, 19 yy.’da Halsted’in operabl kabul ederek yapt›¤› meme kanseri ameliyat› günümüzde radikal olarak kabul edilse de kendi dönemi ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda daha
minimal oldu¤u görülmektedir.
20.yy baﬂlar›nda cerrahlar, her meme kanserinin ayn›
tedavi ya da prognoza sahip olmad›¤›n› fark ettiler. 1904
y›l›nda Alman doktor Steinthal meme kanserini 3 evreye
ay›rd›. Evre 1: memede lokalize, küçük tümör, evre 2; aksiler lenf nodu tutulumu olan büyük tümör, evre 3: meme
etraf›ndaki dokulara yay›l›m› olan tümör olarak s›n›fland›rd›.3
1928 y›l›nda Lee ve Stubenbord tümör büyüme h›z›n›
içeren bir s›n›flama önerdiler. Bu s›n›flamada ilk defa her
bir tümörün farkl› biyolojik davran›ﬂ› olabildi¤i ve ilerleme h›zlar›n›n farkl› olabilece¤i bildirildi.4
1940 y›l›nda dört evreli Manchester s›n›flamas› yap›ld›.
Bu evrelemede ne patolojik bilgi ne de tümor büyüklü¤üne ait veriler vard›. Tümörün lokal yay›l›m›, aksiler mobil-fikse lenf nodlar› varl›¤› ve uzak metastaz de¤erlendirilerek s›n›flama yap›lmaktayd›4 (Tablo 32-1).
Portmann, 1943 y›l›nda, klinik, patolojik ve radyolojik verileri temel alarak s›n›flama yaparken cilt tutulumu,
primer tümörün lokalizasyonu, hareketli olmas› ile lokal
ya da uzak metastaz varl›¤›n› da de¤erlendirmeye ald›4
(Tablo 32-2).
Yine 1943 y›l›nda Haagensen ve Stout meme kanseri
nedeniyle radikal mastektomi yap›lan 568 hastay› de¤erlendirerek inoperabilite kriterlerini ortaya koymuﬂtur.
Triple biyopsi ad› alt›nda primer tümör, apikal aksiller
lenf nodu ve internal mamarian lenf nodundan yap›lan
biyopsi ile inoperabilite de¤erlendirilmesini önermiﬂlerdir. De¤erlendirdikleri 568 hasta ile inoperabilite kriteri
olarak klinik özellikler belirlemiﬂlerdir:
•
•
•
•

Memeyi saran deri veya kolda aﬂ›r› ödem
Memede satellit noduller
‹nflamatuar karsinom
Supraklavikuler ya da uzak metastaz
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Tablo 32-1: Manchester S›n›flamas›
Evre 1
Evre 2
Evre 3

Evre 4

•

Memede tümör tespit edilir.Cilt tutulumu olabilir,memenin boyutuyla orant›l› olarak
memede küçük bir tümör vard›r
Memede tümör mevcuttur ve aksillada lenf nodlar› vard›r
a. Meme boyutu ile iliﬂkili olarak geniﬂ alanda ciltte invazyon, fikse kitle ya da
ülserasyon
b. Tümör altta yatan kas ya da fasyaya fikse ayr›ca mobil aksiller lenf nodlar›
a. Fikse ya da birbirine yap›ﬂ›k aksiller lenf nodlar›
b. Gö¤üs duvar›na tümörün fiksasyonu
c. Supraklavikuler lenf nodlar›nda veya karﬂ› memede tutulum
d. Satellit nodüller veya uzak metastaz

Lokal olarak ilerlemiﬂ kanserin 2 ya da daha fazla
özelli¤ine sahip olmak;
a. Meme derisinde ödem
b. Meme derisinde ülserasyon
c. Gö¤üs duvar›na tümörün fiksasyonu
d. Aksiller lenf nodunun cilt ya da derin dokulara fiksasyonu
e. 2.5 cm. çaptan daha büyük aksiller lenf nodlar›

Haagensen’in inoperabilite kriterlerine karﬂ›t olarak,
tümör boyutu, patoloji verilerini içermeyen dört evreli
Columbia klinik klasifikasyonu sunulmuﬂtur. Evreleme de
temel olarak fizik muayene ve radyolojik bulgular ele al›nm›ﬂt›r (Tablo 32-3). Evre A ve B operabl grup olarak kabul edilirken, evre C lokal olarak ileri, evre D ise inoperabl
kabul edilmiﬂtir.Evre A ve B’de radikal mastektomi yap›l›rken, evre C ve D’de radyasyon tedavisi yap›lm›ﬂt›r.5
Tarama mamografilerinin yayg›nlaﬂmas›, halk›n bilinçlenmesi ile daha erken dönemde meme kanserlerine tan›
konulmas› ile birlikte yeni evreleme sistemine ihtiyac artm›ﬂt›r. 1942 y›l›nda Fransa’da Pierre Denoix major morfolojik özelliklere dayanarak TNM sistemini sunmuﬂtur.
•
•
•

primer tümör büyüklü¤ü (T)
bölgesel lenf nodlar›n›n tutulumu (N)
uzak metastaz varl›¤› (M)

International Union Against Cancer (UICC) 1958 y›l›nda, ard›ndan da American Joint Committee on Cancer
(AJCC) 1977 y›l›nda TNM s›n›flamas›n› düzenleyerek yay›nlad›. 1987 y›l›nda bu iki grup farkl›l›klar› de¤iﬂtirerek
ortak, ilk, tek tip evreleme sistemini yay›nlad›lar. Amerika
Birleﬂik Devlet’lerinde 3 evreleme sistemi kullan›lmaktad›r. TNM bunlar aras›nda en yayg›n kullan›lan sistemdir.6-8
Kanser biyolojisindeki geliﬂmeler ve elde edilen yeni
klinik verilere göre AJCC ve UICC periyodik olarak TNM
sistemini düzenlemektedirler. Bununla birlikte her revizyon yap›ld›¤›nda mevcut ve geçmiﬂ hastalar›n karﬂ›laﬂt›rmas›nda zorluklar yaﬂanmaktad›r. Bu sebeple de¤iﬂiklikler
çok dikkatli ve eldeki en iyi klinik veriler ile klinik konsensus kararlar›na göre yap›lmaktad›r. TNM sistemi bu
amaçla 6-8 y›lda bir de¤iﬂir. Birincisi 1977 y›l›nda yay›nlanan TNM evrelemesi bu aral›klarla de¤iﬂerek yedincisi
2010 Ocak ay›nda yay›nlanm›ﬂt›r.9-11
Günümüzde klinik onkolojide kanser biyolojisindeki
de¤iﬂimler dönüm noktas› olmuﬂ ve revizyon yap›lmas›n›
gerektirmiﬂtir. Eskiden kanser evreleme ve tedavisi sadece
kanserin anatomik yay›l›m› temel al›narak yap›lmaktayd›.
Biyolojik markerlar›n prognozdaki önemi son dönemlerde daha çok anlaﬂ›lm›ﬂt›r.6,12 Tarama mamografilerinin
kullan›lmas› ile tümör boyutu daha küçük tespit edildi¤i

Tablo 32-2: Portmann Klasifikasyonu
Evre 1

Evre 2

Evre 3

+
+
+
++
++

Evre 4

+/+/++
++++

Cilt tutulumu yok
Tümör memede lokalize,mobil
Metastaz yok
Cilt tutulumu yok
Tümör memede lokalize,mobil
Aksillada birkaç lenf nodunda mikroskopik tutulum
Cilt ödemli, enfeksiyon olmaks›z›n hiperemi ve inflamasyon var; aﬂ›r›
ülserasyon; çok say›da sekonder nodül
Tümör yayg›n olarak memeyi infiltre etmiﬂ; gö¤üs duvar›na tümör fixe;
memede ödem; ikincil tümörler
Bir çok aksiller lenf nodunu içeren tutulum; uzak metastaza ait klinik
ya da radyolojik bulgu yok
Cilt tutulu ya da de¤il
Tümör lokal ya da diffüz
Aksiller ve supraklaviküler lenf nodlar›nda tutulum; uzak metastaza ait
klinik ya da radyolojik bulgu mevcut

Bölüm 32: Meme Kanserinde Evreleme
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Tablo 32-3: Colombia Klasifikasyonu
Evre A
Evre B
Evre C

Evre D

Cilt ya da gö¤üs duvar› tutulumu olmayan tümör. Aksiller lenf nodlar› palpe de¤il
Cilt ya da gö¤üs duvar› tutulumu olmayan tümör. 2.5 cm’den küçük cilde ya da derin
dokulara fikse olmayan palpe edilebilir lenf nodu varl›¤›
‹lerlemiﬂ meme kanserine ait 5 önemli belirtiden birinin varl›¤›:
1. Memeyi saran derinin üçte birinden az›nda ödem
2. Ciltte ülserasyon
3. Gö¤üs duvar›na fikse tümör
4. 2.5 cm çaptan büyük aksiller lenf nodu tutulumu
5. Aksiller lenf nodlar›n›n cilde ya da derin dokulara fiksasyonu
‹lerlemiﬂ meme kanseri iﬂaretleri olan herhangi bir hasta:
1. Evre C’de bulunan iﬂaretlerden iki ya da daha fazlas›na sahip olmak
2. Memenin üçte birinden daha fazlas›nda ödem
3. Ciltte satellit nodüller
4. ‹nflamatuar karsinom
5. Klinik olarak tutulu supraklavikuler lenf nodlar›
6. ‹nternal mamarian lenf nodunda metastaz
7. Kolda ödem
8. Uzak metastaz

için, bu hastalar art›k sadece cerrahi ile tedavi edilebilir
duruma gelmiﬂlerdir.13,14 Tümör boyutu küçük olanlarda
aksiller lenf nodu tutulum ihtimali azald›¤›ndan daha minimal aksiller cerrahi giriﬂimler geliﬂtirilmiﬂtir. Bu amaçla
yap›lan sentinel lenf nodu biyopsi tekni¤i yine evrelemede revizyon gereklili¤ini ortaya ç›karmaktad›r.15-17 ‹mmünohistokimyasal yöntemler (IHC) metastazlar›n daha küçük boyutlarda yakalanmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Aksillada pozitif olan total lenf nodu say›s› önem kazanm›ﬂt›r.18,19

TNM’DE TEMEL B‹LG‹LER
Klinik Evre (Tedavi Öncesi Evre)
Klinik evreleme, cerrahi rezeksiyon ve neoadjuvan tedavi öncesi yap›lan tan›sal çal›ﬂmalara dayanarak, fizik
muayene, radyolojik bulgular (mamografi, ultrason, magnetik rezonans), bölgesel lenf nodlar›n›n (aksiller, supraklavikuler, servikal) varl›¤›, primer tümör biyopsisi ve rezeksiyonsuz cerrahi eksplorasyonu kapsar, cTNM ﬂeklinde ifade edilir. Klinik evre primer tedavinin seçiminde
esast›r. Ayr›ca klinik evre, hastalara yap›lacak ilk tedavinin
farkl›l›klar›ndan dolay› gruplar›n karﬂ›laﬂt›r›lmas› aç›s›ndan önemlidir.

Patolojik Evre
Klinik evrelemede kullan›lan tüm verilerle birlikte
cerrahi eksplorasyon, rezeksiyon, primer kanser, bölgesel
lenf nodlar› ve metastatik bölgelerin gross ve mikroskopik
tetkikini içerir. E¤er rezeke edilen bir tümörde s›n›rda tümör varsa mevcut bilgilere göre tahmini evreleme yap›l›r,
rezeke edilen bir çok tümör parças› toplanarak sonuç verilmez. Prognoz ve tedavi plan›nda önemlidir. pTNM olarak ifade edilir.

Tedavi Sonras› Evre
Cerrahi tedavi baﬂlang›c› ile birlikte ya da öncesinde
yap›lan sistemik veya radyasyon tedavisi baﬂlang›c›nda evrelenir. Neoadjuvan tedavi olarak adland›r›lan bu tedavi
genellikle solid organ tümörlerinde örne¤in meme, akci¤er, baﬂ, boyun tümörlerinde kullan›l›r. yTNM olarak ifade edilir. Klinik ve patolojik olarak, ycTNM ve ypTNM
olarak belirtilir. Hasta cerrahi öncesi tedavi ald›¤›nda ve
tedavi sonras› yc ya da ypTNM olarak evrelendi¤inde hastan›n takibinde kullan›lan evre klinik (cTNM) olmal›d›r.
Örne¤in Evre III meme kanseri neoadjuvan tedavi sonras› evresi azalsa bile takipleri ilk evresine göre yap›l›r.
TNM s›n›flamas› pür klinik ya da patolojiktir. Bazen
karma evre (mixed stage) kullan›labilinir.
Bunlar›n d›ﬂ›nda nadir kullan›lan hastal›ks›z dönemden sonra tekrar ortaya ç›kan tekrarlayan tümör evrelemesi (rTNM) ve sadece ölümden sonra tespit edilen kanserli vakalar için otopsi evrelemesi (aTNM) vard›r.
Multipl tümörler mTNM veya say› belirtilerek gösterilir. Örne¤in T2 (m-multipl) ya da T25 gibi.
Primeri bilinmeyen kanserler, örne¤in aksiller lenf nodunda metastatik adeno ca olan bir vakada memede primer tümör belirlenemediyse T0N1M0 olarak s›n›flan›r.
Tedavi sonras› residual (geride kalan) tümör varl›¤›n›n olmas› ya da olmamas› “R” ile belirtilir. Rezidü tümör
varl›¤› tedavinin etkinli¤ini, yap›labilecek farkl› tedavi
plan›n› belirler. Prognozda güçlü bir belirleyicidir. Yine
hastal›¤›n tekrar edip etmeyece¤inin de göstergesidir. R0
rezidü tümör yok, R1 mikroskopik, R2 makroskopik rezidü tümör varl›¤›n› gösterirken Rx rezidü tümörün varl›¤›n›n belirlenemedi¤ini gösterir.
S›n›r durumu (margin status) ile ilgili veriler; negatif
marjin (cerrahi s›n›rda tümör yok), mikroskopik pozitif
marjin (mikroskopik tutulum var), makroskopik pozitif
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marjin (fazlaca s›n›rda tümör var), ya da s›n›rlar belirlenemedi ﬂeklinde de¤erlendirilir.
Evreler Romen rakamlar› ile I’den IV’e kadar s›n›flan›r. Temel olarak Evre I küçük ve lenf nodu olmayan tümörleri, II ve III daha büyük bir tümör ve tutulu lenf nodüllerini, IV ise uzak metastaz› anlat›r. Evre 0 hemen daima patolojik tetkik sonucu belirlenir. Ayr›ca A-B gibi subgruplara da ayr›labilir (Evre IIA gibi).4,9

•

MEME KANSER‹NDE TNM SINIFLAMASINDA
TEMEL B‹LG‹LER VE 7. BASIMDA YAPILAN
DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER‹N ÖZET‹
Tümör Boyutu (T)
•

•

•

•
•

•
•

•

•

Primer tümörün boyutu verilirken klinik bulgular
(fizik muayene, radyolojik tetkikler, ultrasonografi, mamografi, magnetik rezonans) ve patolojik
bulgular (gros ve mikroskopik) baz al›n›r.
Tek bir parafin blokta tamam›yle sunulabilen küçük bir invaziv kanserin pT’sini belirlemek için en
do¤ru ve tercih edilen yöntem mikroskobik ölçümdür ve birçok parafin blokta sunulmas› gereken daha büyük invaziv kanserlerin pT’sini belirlemek için en do¤ru ve tercih edilen yöntem makroskopik ölçümdür.
E¤er boyut fizik muayene ile saptanm›ﬂsa T1, T2
ve T3 kullan›l›rken, mamografi ya da patolojik ölçüm verildi¤inde T1’in alt gruplar› kullan›l›r. T1a,
T1b, T1c gibi
Kullan›lan patolojik tümör boyutu sadece invaziv
komponenti içerir.
Özel çal›ﬂmalar için parça al›nmas›ndan önce primer boyut belirlenir (reseptör durumunu belirlemek için yap›lan biyopsi gibi)
Çok say›da biyopsi al›nm›ﬂsa ilk radyolojik ve patolojik bulgulara dayanarak boyut belirlenir.
Hasta neoadjuvan sistemik ya da radyasyon tedavisi alm›ﬂsa tedavi öncesi patolojik boyutu belirlemek imkans›zd›r. Bu sebeple tedavi öncesi cT olarak verilir. Tedavi sonras› boyut (ypT) görüntüleme, makroskopik ve mikroskopik histolojik bulgulara göre belirlenir.
Herhangi bir klinik yöntem ve histopatolojik incelemeyle ortaya konamayan invaziv kanserlerin büyüklü¤ünü hesaplamak için verilen doku örneklerinin göreceli pozisyonlar›n›n dikkatlice ölçülmesi
ve kaydedilmesi ile beraber hangisinin tümör içerdi¤inin belirlenmesi gerekir.
Karsinoma in situ varl›¤›nda Tis olarak adland›r›l›r. Subklasifikasyona göre ductal karsinoma in situ-Tis (DCIS), lobuler karsinoma in situ-Tis
(LCIS) ya da Paget’s-Tis (Paget’s) olarak s›n›flan›r.

•

•

•

•

•
•

•

•

Hem duktal hem lobuler olanlar Tis (DCIS) olarak s›n›fland›r›l›r.
Duktal intraepitelyal neoplazi (DIN), son zamanlarda önerilen fakat yayg›n olarak kullan›lmayan ,
hem DCIS hem de atipik duktal hiperplazi
(ADH)’yi içeren bir terimdir. DIN olarak kastedilen vakalar›n Tis (DCIS) olarak s›n›fland›r›ld›¤›
aç›klamas› yap›lm›ﬂt›r. Yine lobuler intraepitelyal
neoplazi (LIN) de önerilen fakat yayg›n olarak
kullan›lmayan hem atipik lobuler hiperplazi
(ALH) hem de LCIS’› içeren bir terimdir. LIN olarak kastedilen vakalar›n Tis (LCIS) olarak s›n›fland›r›ld›¤› aç›klamas› yap›lm›ﬂt›r.
Her ne kadar T s›n›fland›rmas›n› halihaz›rda de¤iﬂtirmese de, noninvaziv kanserlerin (DCIS ve
LCIS) boyutu, terapi kararlar›n› etkileyebilece¤inden bu karsinomlar›n boyutlar›n›n ölçülmesi önerisi yap›larak ve LCIS için net bir boyut vermenin
zorlu¤una dikkat çekilmiﬂtir.
1 mm’den daha büyük olmayan invaziv kanser
mikroinvaziv kanser olarak tan›mlan›r. E¤er hastada tek bir odak varsa bunun mikroskopik ölçümü yap›l›r. Çok say›da odak varl›¤›nda patolog
odak say›s› ve boyutlar›n› verir. Tüm odaklar›n
boyutunu toplayarak vermez.
Çok odakl› mikroinvaziv hastal›¤›n klinik etkisi ﬂu
anda tam olarak anlaﬂ›lamasa da mikroinvaziv
karsinomun prognozunun genel olarak oldukça
iyi oldu¤u kabul edilmiﬂtir.
Tümörlerin makroskopik olarak farkl› ve mevcut
klinik ve patolojik teknikler kullan›larak ölçülebilir oldu¤u kesin olarak gösterilse de bunlar›n çok
say›da eﬂ zamanl›, ayn› taraf karsinomlar olarak s›n›fland›r›labilmeleri için farkl› kadranlarda olmalar›n›n gerekli olmad›¤› kabul edilmiﬂtir.
Ayn› anda her iki memede kanser varsa ayr› ayr›
evrelenir.
“‹nflamatuar karsinom” teriminin tipik cilt de¤iﬂikliklerinin meme cildinin üçte biri ya da daha
fazlas›n› içerdi¤i vakalarla s›n›rland›r›lmas› teyit
edilmiﬂtir. Dermal lenfatiklere yay›lan invaziv karsinomun histolojik olarak varl›¤›, teﬂhis için destekleyici olmakla birlikte gereklili¤i yoktur. Ayr›ca
tipik klinik bulgular› olmayan dermal lenfatik yay›l›m, inflamatuar meme kanseri teﬂhisi için yeterli de¤ildir.
Ciltte çöküntü, meme baﬂ› retraksiyonu ya da T4
ve T4b’de tan›mlanmam›ﬂ de¤iﬂikliklerde s›n›flama de¤iﬂmeksizin boyutuna uyan evrede adland›r›l›r (T1, T2 ya da T3 gibi).
Tüm invaziv kanserlerin Nottingham histolojik
derecesi kullan›larak derecelendirilmesi önerilmiﬂtir.

Bölüm 32: Meme Kanserinde Evreleme

Bölgesel Lenf Nodlar› (N)
•

•
•

•

•

•

Sentinel lenf nodu biyopsisi (SLNB) yap›ld›¤›nda
sentinel nodu belirtmek için (sn) ﬂeklinde k›saltma kullan›l›r, (sn) niteleyicisinin kullan›m›na
aç›kl›k getirilmiﬂ ve k›s›tlanm›ﬂt›r. Patoloji örneklerinin incelemesinde 6 ya da daha fazla sentinel
nod saptand›¤› durumlarda (sn) simgesi kullan›lmamal›d›r. E¤er SLNB’ye ra¤men total aksiller
lenf nodu diseksiyonu yap›lm›ﬂsa ç›kan sonuca
göre s›n›flama yap›l›r.
Lenf noduna, ince i¤ne aspirasyon biyopsisi yap›ld›¤›nda (f) k›saltmas› kullan›l›r.
‹zole tümör hücreleri ve mikrometastazlar, hematoksilen eosin (HE), immünohistokimyasal boyama (IHC) ya da moleküler metodlar kullan›larak
ortaya konur, pN0 (i+) olarak s›n›flan›r. ‹zole tümör hücrelerinin proliferasyon ya da stromal reaksiyon gibi malign aktiviteleri yoktur. ‹zole tümör hücre topluluklar›n›n ve tek hücrelerin s›n›fland›r›lmas› daha zordur. 0.2 mm’den daha büyük
olmayan hücre topluluklar› veya tek bir lenf nodunun histolojik kesitinde 200 hücreyi aﬂmayan birleﬂik olmayan veya neredeyse birleﬂik hücre topluluklar› izole tümör hücreleri olarak s›n›fland›r›l›r.
Mikrometastazlar 0.2-2.0 mm aras›ndad›r. Evre 1
meme tümörleri Evre 1A ve Evre 1B olarak tekrar
ikiye bölünmüﬂtür. Evre 1B lenf nodlar›nda sadece mikrometastazlar› olan küçük tümörleri (T1)
içerir (N1mi)
Histolojik olarak negatif lenf nodlar› tespit edildi¤inde moleküler metodlar[reverse transcriptasepolymerase chain reaction (RT-PCR)] kullan›larak tümör tespit edildi¤inde pNo (mol+) olarak
belrtilir.
Lenf nodunda birden fazla metastaz varl›¤›nda en
büyük boyutlu olana göre s›n›flan›r.

Uzak Metastaz (M)
•

•

•

•

Hastada klinik ve/veya radyolojik tetkikler ile uzak
metastaz tespit edilemedi¤inde cM0, bir veya daha
fazla metastaz varl›¤›nda cM1 olarak evrelenir.
Klinik hikaye ve muayene ile metastaz tespit edilmeyen hastalarda ileri görüntüleme yöntemleri ya
da di¤er testler yap›lmaz.
Uzak metastaz için hasta düzenli olarak fizik muayene ve ﬂikayetlerine göre radyolojik tetkikler ile
takip edilir.
Anormal karaci¤er fonksiyon testlerinde karaci¤er
için radyolojik yöntemler, alkalen fosfataz ya da
kalsiyum yüksekli¤inde kemik görüntüleme ya da
sintigrafisi yap›l›r. Aç›klanamayan anemi ya da sitopeni durumlar›nda kemik ili¤i biyopsisi yap›labilir.

•

•
•
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ﬁüpheli lezyonlarda hasta tercihi, güvenilirlik, deneyim ve ekipmana ba¤l› olarak biyopsi yöntemi
seçilir. ‹nce i¤ne aspirasyon biyopsisi (‹‹AB) güvenilir, özellikle de iyi bir sitopatolojist varl›¤›nda
yeterli bir yöntemdir. Negatif ‹‹AB ya da sellüler
atipi varl›¤›nda iﬂlem tekrar› ya da di¤er biyopsi
teknikleri tercih edilmelidir.
CA 15-3, CA 27.29, CEA ya da di¤er tümör belirleyicilerinin evrelemede yeri yoktur.
Kemik ili¤inde saptanabilen yay›lm›ﬂ tümör hücreleri veya kan dolaﬂ›m›ndaki tümör hücreleri ya
da tesadüfen di¤er dokularda (profilaktik olarak
al›nan overler gibi) bulunan ve 0.2 mm’yi geçmeyen hücrelerin varl›¤› ile tan›mlanan yani M0 (i+)
kategorisi oluﬂturulmuﬂtur. Ancak, bu kategori
Evre grupland›r›lmas›n› de¤iﬂtirmez. M0 (i+) olan
hastalar klinik ve/veya radyolojik olarak saptanabilen metastazlar› yoksa T ve N göz önünde bulundurularak evrelendirilirler.

Neoadjuvan Terapi Sonras› (yc veya ypTNM)
•

•

•

•

•

•

•

Neoadjuvan terapi gören hastalar›n düzenlenmesinde tedavi öncesi klinik (cT), klinik veya görüntüleme bulgular›na dayand›r›lmal›d›r
Neoadjuvan terapi sonras› T, klinik veya görüntüleme (ycT) veya patolojik (ypT) bulgulara dayand›r›lmal›d›r
Hem nod negatif hem de nod pozitif hastalarda
klinik N’e, klinik incelemeden mi, ince i¤ne aspirasyonundan m›, core biyopsisinden mi, yoksa
sentinel lenf nodu biyopsisinden mi türetildi¤inin
belirtilmesi amac›yla bir alt simge eklenir.
Tedavi sonras› ypT, en geniﬂ komﬂu invaziv kanser
kümesi olarak tan›mlan›r ki bu histopatolojik olarak çok say›da tümör kümelerinin varl›¤›n› belirtecek ﬂekilde bir alt simgeyle belirtilir (tedavi sonras› ypT’nin tan›mlamas› tart›ﬂmal›d›r)
0.2 mm’den büyük olmayan tedavi sonras› nodal
metastazlar, neoadjuvan sistemik terapi almam›ﬂ
hastalarda oldu¤u gibi ypN0 (i+) olarak s›n›fland›r›l›r. Ancak bu bulguya sahip hastalar›n tam bir
patolojik cevap (pCR) elde etti¤i düﬂünülmez
Neoadjuvan terapiye cevab›n derecesinin tan›m›
(tam, k›smi, cevaps›z) tedavi sonras› ypTNM ile
birlikte kaydedilir. Kay›tta tan›m›n neye dayanarak [fizik muayene, görüntüleme yöntemleri (mamografi, ultrason, MRI) veya patolojik olarak]
yap›ld›¤› belirtilir.
Hastalar biyopsi ile veya biyopsisiz, e¤er klinik veya radyolojik olarak saptanabilen metastazlar› varsa, neoadjuvan sitemik terapiden önce neoadjuvan sistemik terapi sonras› durumlar›ndan ba¤›ms›z olarak M1 (ve böylelikle Evre 4) meme kanseri
olarak kabul edilir.4,9
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Primer Tümör (T)
Tx: Primer tümör de¤erlendirilemiyor
T0: Primer tümöre ait bulgu yok
Tis: ‹ntraductal karsinom, lobuler karsinoma in situ
ve meme dokusuna invazyon göstermeyen Paget
hastal›¤›
Tis (DCIS): Ductal karsinoma in situ
Tis (LCIS): Lobuler karsinoma in situ
Tis (Paget): ‹nvaziv karsinomla birlikte olmayan meme baﬂ›nda Paget hastal›¤›
T1: Tümör en büyük boyutu 2 cm.’den küçük
T1mic: En büyük boyutu 0.1 cm’yi geçmeyen mikroinvazyon
T1a: En büyük boyutu 0.1-0.5 cm. aras›
T1b: En büyük boyutu 0.5-1.0 cm aras›
T1c: En büyük boyutu 1.0-2.0 cm.aras›
T2: Tümör boyutu 2.0-5.0 cm. aras›
T3: Tümör boyutu 5.0 cm.’den büyük
T4: Tümör herhangi boyutta fakat cilt ya da gö¤üs
duvar›nda tutulum var
T4a: Gö¤üs duvar›na yay›l›m, pektoral kas tutulumu
yok
T4b: Meme derisinde ülserasyon ya da ödem (peau
d’orange-portakal kabu¤u görünümü)
T4c: Hem T4a hem de T4b
T4d: ‹nflamatuar karsinom

Bölgesel Lenf Nodlar› (N)
Nx: Bölgesel lenf nodlar› de¤erlendirilemiyor (örne¤in önceden ç›kar›lm›ﬂ)
N0: Bölgesel lenf nodlar›nda metastaz yok
N1: Ayn› taraf level I, II aksiller lenf nodlar›nda metastaz, hareketli
N2: Birbirine yap›ﬂ›k veya fikse ayn› taraf level I, II aksiler lenf nodlar›nda metastaz ya da klinik olarak
tespit edilmeyen aksiller lenf nodlar›nda metastaz
olmaks›z›n klinik olarak tespit edilmiﬂ* ayn› taraf
internal mamarian lenf nodlar›nda metastaz
N2a: Ayn› taraf level I, II aksiller lenf nodlar›nda metastaz, fikse, birbirine veya di¤er dokulara yap›ﬂ›k
N2b: Sadece ayn› taraf internal mamarian lenf nodlar›nda klinik olarak tespit edilmiﬂ* metastaz
N3: Level I, II aksiller lenf nodlar›nda tutulum olsun
olmas›n ayn› taraf infraklaviküler lenf nodlar›nda
metastaz (level III) veya klinik olarak level I, II aksiller lenf nodu metastaz› ile birlikte klinik olarak
tespit edilmiﬂ* ayn› taraf internal mamarian lenf
nodlar›nda metastaz veya aksiller veya internal
mamarian lenf nodu metastaz› olsun olmas›n ayn›
taraf supraklavikuler lenf nodlar›nda metasaz
N3a: Ayn› taraf infraklavikuler lenf nodlar›nda metastaz

N3b: Ayn› taraf aksiller ve internal mamarian lenf
nodlar›nda metastaz
N3c: Ayn› taraf supraklavikuler lenf nodlar›nda metastaz
*Klinik olarak tespit edilmiﬂ denildi¤inde fizik muayene ya
da radyolojik (lenfosintigrafi hariç) olarak tespit edilen lenf
nodu olarak tarif edilmektedir.Lenf nodundan ince i¤ne aspirasyon biyopsisi ile sitolojik tetkik yap›labilir.E¤er eksizyon olmaks›z›n ince i¤ne ile metastatik hastal›k tespit edildiyse (f) k›saltmas› kullan›l›r, cN3a (f) gibi

Patolojik S›n›flama (pN)*
pNx: Bölgesel lenf nodlar› de¤erlendirilemiyor (daha
önce ç›kar›lm›ﬂ olabilir)
pN0: Histolojik olarak lenf nodu metastaz› yok ya da
izole tümör hücreleri (ITC) için ilave tetkik yap›lmad›
pN0 (i-): Histolojik olarak lenf nodlar›nda metastaz
yok, negatif immünohistokimya (IHC)
pN0 (i+): Hemotoksilen eozin ya da IHC ile tespit
edilmiﬂ 0.2 mm’yi geçmeyen, bölgesel lenf nodlar›nda malign hücreler
pN0 (mol-): Histolojik olarak lenf nodlar›nda metastaz yok, moleküler tetkikler negatif (RT-PCR)**
pN0 (mol+): Histolojik ya da IHC ile lenf nodu metastaz› yok, moleküler tetkikler pozitif (RT-PCR)
pN1: Mikrometastaz veya 1-3 aksiller lenf nodunda
metastaz, ve/veya internal mamarian lenf nodlar›nda klinik olarak tespit edilemeyen*** SLN disseksiyonunda tespit edilen internal mamarian lenf
nodlar›nda metastaz
pN1mi: Mikrometastaz 0.2-2.0 mm aras› ve/veya
200’den fazla hücre
pN1a: 1-3 aksiller lenf nodunda metastaz, en az bir tanesi 2.0 mm’den büyük
pN1b: Klinik olarak tespit edilemeyen,*** SLN ile tespit edilen internal mamarian lenf nodlar›nda mikro ya da makro metastaz
pN1c: 1-3 aksiller lenf nodlar›nda metastaz ve internal
mamarian lenf nodlar›nda klinik olarak tespit edilemeyen, SLN ile tespit edilen mikro ya da makro
metastaz
pN2: 4-9 aksiller lenf nodunda metastaz veya aksiler
lenf nodlar›nda metastaz olmaks›z›n klinik olarak
tespit edilen**** internel mamarian lenf nodlar›nda metastaz
pN2a: 4-9 aksiller lenf nodunda metastaz (en az birinde 2.0 mm’den daha büyük tümör varl›¤›)
pN2b: Aksiller lenf nodu metastaz› olmaks›z›n, klinik
olarak tespit edilen internal mamarian lenf nodunda metastaz
pN3: 10’dan fazla aksiller metastaz;ya da infraklaviküler (level III) lenf nodunda metastaz; ya da bir ya
da daha fazla level I, II aksiller lenf nodu metasta-
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z› varl›¤›nda ayn› taraf ipsilateral lenf nodlar›nda
klinik olarak tespit edilen metastaz; ya da klinik
olarak tespit edilmeyen, internal mamarian lenf
nodunda SLN ile tespit edilen makro ya da mikro
metastaz ve 3’den fazla aksiller lenf nodunda metastaz; veya ayn› taraf supraklaviküler lenf nodlar›nda metastaz
pN3a: 10 ya da daha fazla aksiler lenf nodlar›nda metastaz (en az bir tanesinde 2.0 mm’den daha fazla
tümör depositi); ya da infraklaviküler (level III)
lenf nodlar›nda metastaz
pN3b: 1 ya da daha fazla aksiller lenf nodlar›nda metastaz varl›¤›nda, klinik olarak tespit edilen ipsilateral internal mamarian lenf nodlar›nda metastaz;
veya klinik olarak tespit edilmeyen SLN ile tespit
edilen internal mamarian lenf nodlar›nda tespit
edilen makro ya da mikro metastaz ve 3’den fazla
aksiller lenf nodunda metastaz
pN3c: Ayn› taraf supraklaviküler lenf nodlar›nda metastaz
*Klasifikasyon sentinel lenf nodu diseksiyonu olsun olmas›n
aksiller diseksiyon baz al›narak yap›lm›ﬂt›r.E¤er sentinel lenf
nodu kullan›larak klasifikasyon yap›ld›ysa (sn) k›saltmas›
kullan›l›r.
**Reverse transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu
***Klinik olarak tespit edilemeyen denildi¤inde fizik muayene ya da radyolojik (lenfosintigrafi hariç) olarak tespit edilemeyen lenf nodu tan›mlanmaktad›r.
****Klinik olarak tespit edilen denildi¤inde fizik muayene ya
da radyolojik (lenfosintigrafi hariç) olarak tespit edilen lenf
nodu olarak tarif edilmektedir.Ayr›ca lenf nodundan ince i¤ne aspirasyon biyopsisi ile sitolojik tetkik yap›larak klinik
olarak metastaz tespit edilebilir

Uzak Metastaz (M)
M0: Uzak metastaza ait klinik ya da radyolojik bulgu
yok
cM0 (i+): Klinik veya radyolojik olarak uzak metastaza ait bulgu yok, fakat metastaza ait semptom ya
da iﬂareti olmayan hastada kanda, kemik ili¤inde
ya da bölgesel olmayan lenf nodlar›nda 0.2 mm’den büyük olmayan moleküler ya da mikroskopik
boyutta depositler
M1: Klinik veya radyolojik olarak ve/veya histolojik
olarak 0.2 mm’den büyük metastaz
Evre 0: Tis, N0, M0
Evre IA: T1*, N0, M0
Evre IB: T0, N1mi, M0
T1*, N1mi, M0
Evre IIA: T0, N1**, M0
T1*, N1**, M0
T2, N0, M0
Evre IIB: T2, N1, M0
T3, N0, M0
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EvreIIIA: T0, N2, M0
T1*, N2, M0
T2, N2, M0
T3, N1, M0
T3, N2, M0
Evre IIIB: T4, N0, M0
T4, N1, M0
T4, N2, M0
Evre IIIC: Herhangi bir T, N3, M0
Evre IV: Herhangi bir T, herhangi bir N, M1
*T1, T1mi kapsar
**T0 ve T1 Evre IIA’dan sadece nodal mikrometastazlar ile
ayr›l›r ve evre IB olarak s›n›flan›r.

M0, M0 (i+)’y› içerir
pM0 geçerli bir tan›mlama de¤ildir, M0 sadece klinik
olur
Neoadjuvan tedavi ile tam patolojik cevap al›nd›¤›nda
evre belirtilmez. ypT0ypN0cM0 gibi

KAYNAKLAR
1. Bland KI, Menck HR, Scott-Conner CE.The National Cancer Data Base 10-year survey of breast carcinoma treatment
at hospitals in the United States.Cancer1998;83:1262-73
2. Vorobiof DA, Sitas F, Vorobiof G. Breast cancer incidance in
South Africa.J Clin Oncol.2001;19:125-7
3. Singletary ES, Connolly JL.Breast cancer staging:Working
with the six edition of the ajcc cancer staging manual.CA
Cancer J Clin 2006;56:37-47
4. Santillan AA, Kiluk JV, Cox CE.Assessment and designation
of breast cancer stage.In:Bland KI, Copeland III EM, eds.The
Breast.4th ed. Philadelphia:Saunders Elsevier;2009.p.429-51
5. Donegan WL.Staging and primary treatment.In:Donegan
WL, Spratt JS, eds.Cancer of the Breast.4th ed.Philadelphia:WB Saunders;1995.p.375-442
6. Edge SB, Compton CC.The American Joint Committee on
Cancer:the 7th Edition of the AJCC cancer staging manual
and the future of TNM.Ann Surg Oncol 2010;17:1471-74
7. Atoum MF, Hourani HM, Shoter A, Al-Raheem SN, Al
Muhrib TK.TNM staging and classification (familial and
nonfamilial) of breast cancer in Jordanian females.Ind j can
2010;47:194-98
8. Friese CR, Neville BA, Edge SB, Hassett MJ, Earle CC Breast
biopsy patterns and outcomes in Surveillance, Epidemiology, and End Results-Medicare data. Cancer. 2009;4:716-24
9. www.cancerstaging.org/2010.alsoavailableonline
10. Ahmad Z, Khurshid A, Qureshi A, Idress R, Asghar N, Kayani N.Breast carcinoma grading, estimation of tumor size,
axillary lymph node status, staging, and nottingham prognostic index scoring on mastectomy specimens Pathol microbiol 2009;52:477-81
11. Saslow D, Boetes C, Burke W, Harms S, Leach MO, Lehman
CD, et al. American Cancer Society guidelines for breast
screening with MRI as an adjunct to mammography. CA
Cancer J Clin. 2007;2:75-89
12. Sener SF, Lee LH, Staging of breast cancer.In:Singletary ES,
Robb GL, eds.Advanced therapy of breast disease.1st ed.Canada:B.C.Decker;2000.p.113-19

296

K›s›m IX: ‹nvaziv Meme Kanseri

13. Stomper PC, Geradts J, Edge SB, Levine EG .Mammographic predictors of the presence and size of invasive carcinomas associated with malignant microcalcification lesions
without a mass. AJR Am J Roentgenol. 2003;6:1679-84
14. Lehman CD, Gatsonis C, Kuhl CK, Hendrick RE, Pisano
ED, Hanna L, Peacock S, et al. MRI evaluation of the contralateral breast in women with recently diagnosed breast cancer.N Engl J Med 2007;13:1295-303
15. Edge SB, Niland JC, Bookman MA, Theriault RL, Ottesen R,
Lepisto E, Weeks JC Emergence of sentinel node biopsy in
breast cancer as standard-of-care in academic comprehensive cancer centers. J Natl Cancer Inst. 2003;20:1514-21
16. Charles M, Edge SB, Winston JS, Hurd TC, Driscoll DL,
Stomper PC. Effect of stereotactic core needle biopsy on pathologic measurement of tumor size of T1 invasive breast

carcinomas presenting as mammographic masses. Cancer.
2003;9:2137-41.
17. Mandelblatt JS, Edge SB, Meropol NJ, Senie R, Tsangaris T,
Grey L, Peterson B, et al Sequelae of axillary lymph node dissection in older women with stage 1 and 2 breast carcinoma.
Cancer. 2002;12:2445-54
18. Hassett MJ, Hughes ME, Niland JC, Edge SB, Theriault RL,
Wong YN, Wilson J, et al.Chemotherapy use for hormone
receptor-positive, lymph node-negative breast cancer. J Clin
Oncol. 2008;34:5553-60
19. Heron DE, Komarnicky LT, Hyslop T, Schwartz GF, Mansfield CM.Bilateral breast carcinoma:risk factors and outcomes for patients with synchronous and metachronous disease Cancer 2000;12:2739-50

Bölüm

33

Meme Kanserinde Prognostik Faktörler
Dr. Serdar Karaca, Dr. Seher Demirer

Meme kanseri’nin davran›ﬂ› hastalar aras›nda farkl›l›klar göstermektedir. Ayn› tümör çap›na sahip olan hastalardan baz›lar›nda tümör nüksü çok k›sa sürede ortaya
ç›karken di¤erleri sa¤l›kl› olarak yaﬂamaya devam etmektedir. Meme kanseri olan hastalardaki bu klinik ve biyolojik davran›ﬂ farkl›l›klar›n› ve hastal›¤›n h›zla geliﬂebilece¤i
yüksek risk grubunu belirlemek için prognostik faktörler
kullan›l›r:
• Tümör çap›
• Aksiller lenf gangliyonu tutulumu
• Histolojik tümör tipi, histolojik grade
• Hormon reseptörleri (Östrojen ve Progesteron reseptörleri)
• Tümör proliferasyon h›z› (mitoz say›s›, Timidin iﬂaretleme indeksi, S-faz reaksiyonu, immün histokimyasal iﬂeretleyiciler)
• Moleküler prognostik faktörler (enzimler, cerb- B2,
onkosüpresör genler)
Bunlardan baz›lar›n›n (tümör çap›, koltuk alt› tutulumu, tümörün histolojik özellikleri, hormon reseptörleri)
prognoz belirlemedeki rolü çok iyi bilinmekte iken; baz›lar› (c-erbB2, tümör bask›lay›c› genler) ise henüz araﬂt›r›lmaktad›r.

Tümör Çap›
Tümör çap› meme kanserinde nüks riski ve özellikle
nod negatif hastalarda adjuvan tedavi seçimi için önemli
ve güvenilir bir prognostik faktördür.1 Tümör çap›n›n klinik, radyolojik ve patolojik ölçümleri aras›nda büyük çeliﬂkiler saptanabilmektedir. Bu nedenle patolojik ölçümlerin tümör çap›n› daha iyi yans›tt›¤› ve esas al›nmas› gerekti¤i vurgulanm›ﬂt›r.2 Tümör çap› aksiller nod tutulumunu da etkiler. Çap büyüdükçe aksiller tutulumun yan›nda tutulan nod say›s›nda da art›ﬂ söz konusudur. Aksiller tutulum gösteren küçük çapl› tümörlerin prognozu,
büyük çapl› olanlara göre daha iyidir. Tüm nodal tutulum
kategorilerinde tümör çap› büyüdükçe yaﬂam süresi k›salmaktad›r.3 Özellikle aksiller tutulum göstermeyen primer

meme tümörlü hastalarda tümörün meme içindeki lokalizasyonu da prognostik önem taﬂ›maktad›r. Medial tümörlere göre lateral lokalizasyonlu tümörlerin aksiller
metastaz yapma olas›l›¤› daha fazlad›r. Tümörlerin büyüdükçe agresif olma özelli¤i yan›s›ra daha agresif olduklar›
içinde çabuk büyümeleri söz konusudur.

Aksiller Lenf Gangliyonu Tutulumu
Günümüzde meme kanserinin prognozunu belirleyen
en önemli faktör aksiller lenf gangliyonlar›n›n metastaz
içerip içermedi¤i, e¤er mevcutsa tutulan lenf gangliyonlar›n›n say›s›d›r.4 Aksiller lenf gangliyonlar›nda metastaz
yoksa 10 y›ll›k hastal›ks›z yaﬂam süresi %70-80 aras›ndad›r. Bu oran aksillas› pozitif olan hastalarda %30´lara kadar düﬂer.5,6 Birçok klinik çal›ﬂmada aksiller tutuluma göre hastalar:
a. Negatif nod
b. 1-3 pozitif nod
c. 4 veya daha fazla pozitif nod gibi gruplara ayr›lm›ﬂt›r.
Araﬂt›rmalar›n hemen tamam›nda hastal›¤›n seyri ve
tutulan nod say›s› aras›nda direkt bir iliﬂki saptanm›ﬂt›r.7
‹nvaziv tümörlerin aksine, in-situ (non-invaziv tümörlerde) aksiller tutulum oran› çok düﬂüktür. (%2-3). Hastalar›n yaﬂam süreleri ile tutulan nod say›s› aras›nda do¤ru
orant›l› bir iliﬂki vard›r. Tutulan nod say›s› artt›kça prognoz kötüleﬂmektedir. Hastal›ks›z yaﬂam süresinin de tutulan nod say›s› ile iliﬂkisi vard›r. Aksilla negatif olan hastalarda 10 y›lda nüks oran› %20 iken,4 veya daha fazla nod
pozitif olanlarda nüks %71’dir.13 veya daha fazla say›da
nod pozitifli¤i nüksü %87’e ç›karmaktad›r. Tutulan nod
say›s› artt›kça tedavide baﬂar›s›zl›k oran› da artmaktad›r.8
Ayr›ca lenf nodu tutulumu tümörün büyüklü¤ü ile de ilgilidir.Tümör çap› büyüdükçe tutulum riski artar.Nodal
tutulumun, tümör reseptör durumu ve proliferasyon ölçümü gibi biyolojik iﬂaretleyicilerden ba¤›ms›z oldu¤u,
dolay›s›yla tümörün kronolojik yaﬂ› ile iliﬂkili oldu¤u düﬂünülmüﬂtür.9 Aksillada yayg›n tutulum olan olgularda
hastal›k nüks olas›l›¤› yüksek olmakla kalmay›p, tutulum
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göstermeyenlere göre çok daha erken görülmektedir.10
Aksiller disseksiyon materyali, mastektomi yap›lan hastalarda meme ile birlikte; meme koruyucu cerrahi yap›lanlarda ise aksilla üzerine uygulanan ayr› bir kesi ile ç›kar›l›r. Pektoralis minör kas›n›n d›ﬂ yan›ndaki (Level 1) ve arkas›ndaki (Level 2) lenf ganglionlar›n›n ç›kar›lmas› aksiller disseksiyon için yeterlidir.Bu iﬂlemle 10 tane lenf ganglionunun ç›kar›lmas› ve de¤erlendirilmesi aksilla tutulumu konusunda yeterli bilgileri sa¤lamaktad›r. Aksillada
Level 1 düzeyindeki lenf ganglionlar›nda metastaz yok ise;
Level 2 ve Level 3 metastaz olmas› riski (skip metastaz)
çok düﬂüktür (%1.3-5). Kesin bir evreleme için her ne kadar aksiller disseksiyon gerekli ise de, gerekmeyen hallerde yap›lmas› morbiditeyi artt›rmaktad›r.4 Evreleme için
gerekli disseksiyon geniﬂli¤i nodal tutulumun olup olmad›¤›n› saptamak veya tutulan nod say›s›n› belirlemeye yöneliktir. Bunun için gerekli hallerde Level 1 ve Level 2 seviyelerinde yap›lacak disseksiyonun, skip metastaz oran›n›n %2-3 düﬂürdü¤ü ve yeterli prognostik bilgi verebilece¤i görüﬂü yayg›nd›r.11 Aksiller evrelemede güvenilirlik
bak›m›ndan en az 10 nod disseke etmenin gereklili¤i vurgulanm›ﬂt›r. Ancak “sentinel nod” biopsi tekni¤inin cerrahi pratikte yerini bulmas›yla birlikte aksiller disseksiyon
hakk›ndaki klasik görüﬂler de de¤iﬂim e¤ilimine girmeye
baﬂlam›ﬂt›r.Bu görüﬂe göre meme kanser hücreleri anatomik bir s›rayla aksiller nodlar› tutmakta yani genelde önceleri tümör yata¤›n› drene eden 1-3 nod tutulmakta sonra di¤erlerine geçmektedir. Bu nedenle sentinel nod pozitif olan olgularda di¤erlerinin de pozitif olma olas›l›¤› do¤ar. Sentinel nodlar›n negatif olmas› halinde rutin aksiller
disseksiyondan vazgeçilebilir.12 Histolojik olarak aksillas›
negatif olgularda sa¤kal›m için en iyi prognostik gösterge
tümörün büyüklü¤üdür.1

Histolojik Tümör Tipi ve Prognoz
Günümüzde meme karsinomlar›n›n histopatolojik
tipleri için dünyada tek bir s›n›flama sistemi bulunmamakla birlikte genelde Dünya Sa¤l›k Örgütünün s›n›flamas› farkl› merkezlerde de¤iﬂtirilerek kullan›lmaktad›r.13

‹nvaziv Duktal Karsinom:
Herhangi bir özel tip morfoloji göstermeyen tüm invaziv karsinomlar bu gruba girer. Bu nedenle duktal karsinoma tan›s› genellikle di¤erlerinin ekarte edilmesi ile
konur. Memenin duktus epitelinden geliﬂen tümörlerdir.
Tüm invaziv meme karsinomlar›n›n %47-75’ini oluﬂtururlar. En büyük oran Amerika Birleﬂik Devletlerinde görülürken, en düﬂük oran Japonya’dan bildirilmektedir.
Morfolojik olarak duktal karsinomalar geniﬂ bir grup
içermekte olup baz›lar› yo¤un bir stromal reaksiyon ile
birlikte olduklar› için sert k›vaml› ve çevreye infiltre görünümde kitleler oluﬂtururlar. Histolojik olarak de¤iﬂik derecelerdeki duktal elemanlar veya stromay› infiltre eden
kordon yap›lar›ndan oluﬂmaktad›rlar.

‹nvaziv Lobuler Karsinom
‹nvaziv lobuler karsinomlar›n s›kl›¤› %2-15 aras›nda
de¤iﬂmektedir.13,14 Bu tümörler duktal karsinomalar gibi
düzensiz s›n›rl› olabilece¤i gibi palpasyonla iyi s›n›rl› kitleler de oluﬂturabilir. Oldukça yüksek oranda bilateral olma e¤iliminde olup senkron (%3) ya da metakron (%20)
geliﬂebilirler.15 Klasik tipte lobuler karsinomalar ile invaziv duktal karsinomalar›n prognozu aras›nda anlaml› bir
fark bulunmad›¤› bildirilmektedir.14,15

Prognozu ‹yi Olan Özel Tipte Meme Karsinomlar›
Tubuler Karsinom
Tüm meme karsinomlar›n›n %2’sini mamografi ile
tespit edilenlerin %8-20’sini oluﬂturur.16

‹nvaziv Kribriform Karsinom
Küçük, düzenli epitelyal hücrelerin adac›klar oluﬂturmas› ile karakterli olup;aksiller lenf nod metastaz› ve nüks
oranlar› invaziv duktal karsinomlara göre anlaml› ﬂekilde
daha azd›r.

Müsinöz Karsinom
Tüm meme karsinomlar›n›n %1-6’s›n› oluﬂturmakta
olup genelde daha ileri yaﬂta görülürler.17 Mikroskopide
stromada geniﬂ müsin göletleri içinde yüzen iyi diferansiye tümör hücre gruplar› bulunur.

Sekretuar Karsinom
‹lk olarak çocuklarda tan›mlanm›ﬂ olmakla birlikte
eriﬂkinde de tüm yaﬂlarda bildirilmektedir.18 Çocuklarda
iyi gidiﬂli iyi diferansiye malignitelerdir.

Prognozu Kötü Olan Özel Tipte
Meme Karsinomlar›
Metaplastik Karsinom
Farkl› derecede diferansiyasyon gösteren epitelyal ve
sarkomatöz komponentlerin bir arada bulunmas› ile karakterize heterojen bir gruptur.Tüm meme karsinomlar›n›n %0,5’inden azd›r.

Taﬂl› Yüzük Hücreli Karsinom
Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan ayr› bir grup olarak
s›n›flanmam›ﬂt›r. S›kl›kla lobuler kars›nomlara eﬂlik edebilir. Pür formlar› oldukça agresif bir klinik gidiﬂ göstermektedir. Peritoneal ve serozal yüzeylere metastaz s›kt›r.19,20

‹nflamatuar Meme Karsinomu
Görülme oran› %1-3 aras›ndad›r. En agresif meme
karsinomu oldu¤u düﬂünülmektedir. Daha çok postmenopozal dönemde görülür. Klinik olarak memede diffüz
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geniﬂleme ve deride eritemle birlikte a¤r› hassasiyet ve lokal ›s› art›ﬂ› görülür.

Lipid-rich Karsinom
Agresif gidiﬂli nadir bir tümördür.21 Genelde tan› kondu¤unda aksiller lenf nodu tutulumu mevcuttur.

Meduller Karsinom
Tüm invaziv karsinomalar›n %5-7’sini oluﬂturan bu
grubun önceleri çok iyi prognozlu oldu¤u düﬂünülmekteydi.22 Ancak son çal›ﬂmalar sa¤ kal›m›n daha iyi olmad›¤›n› göstermektedir. Genelde az diferansiye invaziv duktal
karsinomlara göre daha iyi seyirli olduklar›n› belirten çal›ﬂmalar nedeniyle orta dereceli prognoz gösteren grupta
yer al›rlar.23,24

Meme Kanserinde Hormonal
Reseptörler ve Prognoz
Reseptör, bir hormona özel noktalarda ba¤lanarak,
hormon-reseptör kompleksi oluﬂturan ve onun bilinen
fizyolojik etkilerinden sorumlu; onlar› düzenleyen, intrasellüler ya da membran proteini niteli¤indeki molekül ya
da moleküllerdir. Östrojen ve progesteron reseptörleri;intrasellüler proteinler olup, konsantrasyon de¤iﬂimine
ba¤l› olarak, dolaﬂ›mdan hücre içine al›nan, hormon molekülüne seçici olarak ba¤lan›r ve hormon reseptör kompleksini oluﬂtururlar. Aktive olan hormon–reseptör kompleksi, spesifik olarak, nükleus içindeki hormon yan›t elementleri olarak isimlendirilen k›sa DNA sekanslar›na
ba¤lan›r ve fizyolojik hormon aktivitesini sa¤layan transkripsiyonu gerçekleﬂtirirler.25,26 Östrojen ve progestron
reseptörlerinin hücre içinde nükleus ve sitozolde lokalize
oldu¤u gösterilmiﬂtir. Ultrasütrüktürel olarak ise,hormon
reseptörlerinin nükleus içinde kromatin serpintileri aras›nda ya da nükleus membran›n›n yak›n›nda yer ald›¤› belirlenmiﬂtir.27 Meme kanserlerinde, östrojen ve progesteron hormonlar› mutajenik ve promotor etki yapmaktad›r.
Östrojen hormonunun mutajenik etkisi reseptörler taraf›ndan düzenlenmektedir.Kültür çal›ﬂmalar›nda da fonksiyonel östrojen reseptörü taﬂ›yan meme kanser hücresinde mutajenik etkisi kan›tlanm›ﬂt›r.28 Östrojen ve progesteron reseptörlerinin dokularda varl›¤›n› belirlemek için
immunhistokimyasal, histokimyasal, biyokimyasal, otoradyografi gibi yöntemler bulunmaktad›r. Immünhistokimyasal ve biyokimyasal yöntemlerin reseptör durumunu saptamada benzer sonuçlar verdi¤ini ancak immünhistokimyasal yöntemin seçici ve topografik üstünlü¤ü
bulundu¤u, prognoz yönünden daha yol gösterici oldu¤u
belirtilmiﬂtir.29 ‹mmunhistokimyasal yöntemlerde, rutin
olarak antiöstradiol antikoru kullan›l›r.30 Ostrojen reseptörü (ER) ve progesteron reseptörü (PR) nükleer boyanma yapar.%30’dan fazla boyanma s›n›r de¤er olarak kabul
edilir. Baz› ekoller pozitifli¤i %5,baz›lar› da %10’dan fazla boyanma olarak kabul etmektedir.30 Baﬂta meme ve en-
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dometrium karsinomu olmak üzere, bir grup neoplastik
hastal›kta östrojen ve progesteron reseptörlerinin prognostik önemi belirlenmiﬂtir. ER ve PR pozitif tümörler
hormonal sa¤alt›ma yan›t verir ve daha iyi prognoz gösterirler.31 Primer meme kanserlerinin ortalama %55-65’i;
meme kanseri metastazlar›n›n yaklaﬂ›k %45-55’i ER pozitiftir.30 Primer ve metastatik meme kanserlerinin yaklaﬂ›k
%45-60’› PR pozitiftir. ER ve PR pozitifli¤i postmenopozal dönemde, premenopozal dönemden daha fazlad›r. ER
pozitif tümörlerde, hormon sa¤alt›m›na %55-60, ER negatif tümörlerde ise %8 yan›t al›nmaktad›r. Hem ER hem
de PR pozitif tümörlerde hormonal sa¤alt›ma yan›t %7580’e ulaﬂmaktad›r.30 ER,evre 1 ve 2 meme kanserlerinde,
sa¤kal›m ve hastal›ks›z sa¤kal›m ile ilgili bulunmuﬂ
PR’nün ise sa¤kal›m için ER’den daha belirleyici oldu¤u
belirtilmiﬂtir.30 ‹nsitu duktal karsinomalarda da nükleer
derece artt›kça ER ve PR pozitifli¤inin azald›¤› saptanm›ﬂt›r.32 ER ve PR, meme kanserlerinde ba¤›ms›z prognostik
faktördür.

Tümör Profilerasyon H›z› ve Prognostik önemi
Meme kanserinde benzer patolojik özelliklere sahip
hastalarda farkl› klinik davran›ﬂlar›n anlaﬂ›labilmesi için
de¤iﬂik biyolojik iﬂaretleyicilerin prognostik önemi araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Tümör profilerasyon h›z›, nüks ya da metastaz
riski yüksek olan ve adjuvan tedavi almas› gereken (nod
negatif) meme kanserli hastalar›n belirlenmesinde ve erken ya da ileri evre meme kanserli hastalar›n prognozunun tahmin edilmesinde yard›mc› olabilir. Tümör proliferasyon h›z›n›n prognostik de¤erlerini içeren baz› alt baﬂl›klar› bulunur.Bunlar mitotik indeks, immünhistokimyasal proliferasyon iﬂaretleyicileri (Cyclin A, Ki-67), S-faz
reaksiyonu, Thymidine label›ng indeks, Bromodeoxyuridine (BrDu) labeling indeks gibi prognostik faktörlerdir.Bu faktörlerin ço¤u hakk›nda günümüzde halen kapsaml› çal›ﬂmalar yürütülmektedir.33

Moleküler Prognostik Faktörler
Onkogenler protoonkogenlerden derivedirler. Protoonkogenlerin retroviral transfeksiyonla ya da in situ davran›ﬂlar›n› de¤iﬂtiren ve böylece onlar› hücresel onkogenlere çeviren etkilerle onkojenik hale geldi¤i kabul edilmiﬂtir. Kanserin kontrolsüz bir biçimde daha önce var olan
normal dokunun ço¤almas› ve çevreye yay›lmas› oldu¤u
temelinden hareketle, ço¤almay› ve diferansiasyonu kontrol eden protoonkogenlerin anormal ekspresyonunun
kanser hücrelerinde bulundu¤u ve karsinogenezisde rol
oynad›¤› kaç›n›lmazd›r. Sellüler transformasyon,tümör
büyümesi veya yay›l›m›nda yer alan onkogenlerin aﬂ›r› yap›m› meme tümörlerinin önemli bir bölümünde gösterilmiﬂtir.Bunlar içerisinde en yayg›n olarak çal›ﬂ›lan› c-erb
B2 olarak da bilinen neu onkogenidir(Neu onkogeni=Her-2=c-erb B2).
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C-erb B2 onkoproteini: Yap›sal olarak Epidermal Büyüme Faktörü (EGF) reseptörüne benzerlik gösteren protein ürünü, tirozin kinaz aktivitesi gösterir. Yap›lm›ﬂ olan
çal›ﬂmalar neu onkogeninin hücre proliferasyon ve diferansiasyonunun önemli bir medyatörü oldu¤unu göstermiﬂtir.34 Bu gen 17. kromozomda lokalizedir. C-erb B2
pozitifli¤i, yüksek histolojik grade, ER ve PR negatif, lenf
nodu pozitif ve yüksek proliferasyon oran› gösteren meme kanserlerinde karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.34,35 Genel olarak
sa¤kal›mda bir azalma ile C- erb B2 pozitifli¤i aras›nda bir
iliﬂki mevcuttur.Bu iliﬂkiyi daha spesifik hasta gruplar›nda
çal›ﬂ›p saptayamam›ﬂ çal›ﬂmalar da olmas›na ra¤men36 Cerb B2 ‘nin amplifikasyonu ya da ekspresyonunun agresif
meme kanserlerinde daha s›k görüldü¤ü söylenebilmiﬂtir.
Bu arada konservatif tedaviden sonra geliﬂen lokal nüks
ile C-erb B2 iliﬂkisi araﬂt›r›lm›ﬂ, lokal nüks oran›n›n C-erb
B2 pozitif tümörlerde negatiflere oranla anlaml› derecede
yüksek oldu¤u bulunmuﬂtur.37 C—erb B2 de¤iﬂikliklerini
gösterebilmek için moleküler ve immünhistokimyasal
yöntemler kullan›lmaktad›r ancak bu metodlar tam olarak standardize edilememiﬂ ve hangilerinin daha üstün oldu¤u konusunda henüz tam olarak fikir birli¤ine var›lamam›ﬂt›r. FISH (fluresence in situ hybridization),
prob(ticarî olarak üretilmiﬂ ve baz dizisi bilinen florokrom iﬂaretli DNA parçalar›) ile hastaya ait DNA’n›n kendi ortam›nda, kromozom yap›s› bozulmadan hibridizasyonu temeline dayanan moleküler sitogenetik bir yöntemdir. IHC(immunhistokimyasal) yöntemde; IHC olarak parafin bloklardan haz›rlanan preparatlar, C-erb B2
spesifik antikor ile muamele edildikten sonra özel kitler
kullan›larak tayin edilmektedir. Bu sistem ile C-erb B2
ekspresyonu 0’dan 3’e kadar (0=ekspresyon yok, 1=az
ekspresyon, 2=orta ekspresyon, 3=yüksek ekspresyon)
belirlenmektedir. FISH tekni¤i IHC tekni¤ine nazaran daha kantitatif sonuçlar sa¤lamakta, labaratuarlar aras› farkl›l›¤› ve subjektifli¤i ortadan kald›rmakta, ancak oldukça
pahal› ve her labaratuarda yap›lamamaktad›r. IHC ve
FISH yöntemleri %80 ayn› sonuçlar› vermektedir.38,39 Sonuç olarak; C-erb B2’nin prognostik (tedaviden ba¤›ms›z)
ve prediktif (tedaviye ba¤›ml›) sonuçlar›n›n önemini ortaya koyabilmek için daha fazla çal›ﬂmaya gerek vard›r.
Meme kanserinin klinik davran›ﬂ› uzun bir do¤al seyir
ve heterojenite ile karakterizedir. Meme kanseri tan›s› konan hastalar uzun süre metastaz riski taﬂ›rlar ve iyileﬂmenin tan›m› sorunludur. Meme kanserinin klinik öyküsü
de de¤iﬂkendir ve hastal›¤›n ayn› klinik evresine sahip tedavi edilmemiﬂ hastalar›n sa¤kal›m süresi birkaç ay ile
birkaç on y›l aras›nda de¤iﬂme gösterir.40 Bugüne de¤in
meme kanseri için pek çok etkili tedavi modeli geliﬂtirilmiﬂtir.Ancak, her tedavi stratejisi sadece meme kanserli
baz› bireyler için etkili olmuﬂtur.Bu nedenle, hastal›¤›n
do¤al seyrini önceden tahmin etmemize yarayan, en elveriﬂli tedavi stratejisini saptamaya izin veren ve hastal›¤›n

gelece¤ini de¤erlendirebilen prognostik iﬂaretleyicileri ortaya koymak çok önemlidir.
Meme kanserinde prognostik faktörlerin sa¤kal›ma
etkilerinin anlaﬂ›lmas› için öncelikle hastal›¤›n do¤al seyrinin ortaya konmas› ve hiç tedavi edilmemiﬂ hastalarda
hastal›¤›n nas›l seyretti¤inin gösterilmesi gereklili¤i araﬂt›rmac›lar› bu yöne sevketmiﬂtir. Bloom ve ark. 1805-1933
y›llar› aras›nda Middlesex hastanesinde yapt›¤› 250 olgu
serilik bir araﬂt›rmalar›nda; cerrahi,hormon ya da kemoterapi uygulanmam›ﬂ hastalardan %18’nin 5 y›l, %4’nün
ise 10 y›l kadar yaﬂamas› meme kanserinde sa¤kal›m›n çok
çeﬂitli de¤iﬂkenlere ba¤l› oldu¤unu ve tedavi edilmese bile
baz› olgularda sa¤kal›m›n uzayabilece¤ini göstermiﬂtir.40
Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü’nün 1977’de histolojik
olarak meme kanseri tan›s› alan ve tedavi uygulanan büyük bir olgu grubundan elde etti¤i verilere göre, iki farkl›
altgrup göze çarpmaktad›r. Meme kanseri d›ﬂ› nedenlerle
olan ölümler gözard› edildi¤inde altgruplardan birinde
y›ll›k mortalite oran› %2,5 kadard›r ve bu grup toplam›n
%60’›n› oluﬂturmaktad›r. Di¤er %40’l›k grupta ise hastal›k çok daha agresif bir seyir izlemiﬂ ve y›ll›k mortalite oran› %25 olarak bulunmuﬂtur. Bu oran Middlesex sonuçlar› ile benzerlik göstermektedir.41 Meme kanserinin tek bir
hastal›k olmay›p, farkl› seyir ve prognozlara sahip, farkl›
patolojik süreçlerin birleﬂimi ﬂeklinde de¤erlendirilmesi
gerekti¤i görüﬂü giderek yayg›nl›k kazanmaktad›r. Uzun
süreli sa¤kal›m esas olarak ve yaln›zca erken tan›yla de¤il
tümörün biyolojik davran›ﬂ› ve malignite potansiyeli ile
belirlenmektedir. Klinik anlamda tan› için erken kavram›,
gerçekte biyolojik olarak hiç de erken de¤ildir. Meme
kanserinde iyileﬂmenin tarifi de karmaﬂ›kt›r.42 En s›k kullan›lan kavram istatistiki iyileﬂmedir. Bir hasta grubunda
ölüm h›z›, ayn› yaﬂ ve cins da¤›l›m›na sahip normal nüfusun tüm nedenlerle ölüm h›z›na eﬂit oldu¤unda hastalar
istatistiki olarak iyileﬂmiﬂ say›l›r. Bir birey için hastal›¤›n
tamamen ortadan kalkmas› ise klinik iyileﬂme anlam›n›
taﬂ›r. Bir grubun uzun süreli takibinde meme kanserinden
ölüm riski, genel nüfusta ayn› yaﬂ grubundaki kad›nlardan farks›z oldu¤unda; o grupta klinik iyileﬂme söz konusudur. Meme kanserli hastalarda istatistik iyileﬂmeyi de¤erlendiren çal›ﬂmalar›n tümü devam eden bir mortalite
riski oldu¤unu göstermiﬂtir.43,44 Bu çal›ﬂmalarda meme
kanserli hastalar›n sa¤kal›m e¤risi hiçbir zaman normal
nüfusa paralel hale gelmemekte, 25-40 y›l sonra bile mortalite riski artm›ﬂ olarak devam etmektedir. ‹statistiki iyileﬂme gösterilememekle birlikte klinik iyileﬂmenin gösterilmesi amac›yla yap›lm›ﬂ “Memorial Sloan Kettering”
kanser merkezi kaynakl› 1458 hastal›k bir seride hastalar›n tümünde %21’lik bir klinik iyileﬂme oran› verilmiﬂtir.45 Meme kanserli hastalar›n; hastal›klar›n›n do¤al seyri
ve iyileﬂme kriterleri anlaﬂ›ld›ktan sonra hastalar› s›n›flamak gere¤i do¤muﬂtur. Çünkü meme kanserli hastalar
hekime baﬂvurduklar›nda hastal›klar›n›n yay›lmalar› bak›m›ndan birbirlerinden farkl›l›klar gösterir. Gerek tedavi
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Tablo 33-1: AJCC‘e Göre Evrelenmiﬂ Hastalar›n Evrelerine Göre
Sa¤kal›m De¤erleri.50

Evreler

5 Y›ll›k
Sa¤kal›m (%)

10 Y›ll›k
Sa¤kal›m (%)
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85
70
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EVRE 1
EVRE 2A
EVRE 2B
EVRE 3A
EVRE 3B

plan›n›n yap›lmas›nda gerek prognoz tayininde gerekse
tedavi için uygulanan çeﬂitli yöntemlerin etki fark›n› ortaya koymada; hastalar› hastal›klar›n›n yay›lma derecesine
göre gruplara ay›rma yani evreleme en güvenilir yoldur.
Günümüzde “American Joint Commitee on Cancer”
(AJCC) ve “Union International Contre Cancere”
(UICC)’ nin ﬂekillendirdi¤i TNM sistemi evrelemede kullan›lmaktad›r.46,47 Hastalar›n yaﬂam süreleri en fazla TNM
evreleme sistemi ile uyum göstermektedir.Buna göre verilen evrelere uygun sa¤kal›m de¤erleri tablodaki gibidir.48
Meme kanserinin bölgesel olarak en s›k yay›ld›¤› alanlar; aksiller lenf bezleri, mamaria interna lenf bezleri ve
supraklavikuler lenf bezi gruplar›d›r. Bu bölgelerdeki tutulumlar›n iyi bilinmesi ve belirlenmesi hem evreleme,
hem de tedavi yöntemlerinin planlanmas› aç›s›ndan büyük önem taﬂ›maktad›r. Aksiller nodlar meme için majör
drenaj bölgesidir. Fizik muayenede palpe edilebilecek boyutlara ulaﬂm›ﬂ meme tümörü bulunan olgular›n yaklaﬂ›k
%50’sinde aksiller lenf bezi tutulumunun da bulundu¤u
histolojik olarak belirtilmiﬂtir. Aksilla metastaz› olas›l›¤›
primer tümörün boyutu ile direkt olarak iliﬂkilidir. Bu
özellik Nemoto8 ve Fisher’in49 çal›ﬂmalar›nda gösterilmiﬂtir.Daha da kapsaml› olacak ﬂekilde Amerikan Ulusal
Kanser Enstitüsü’nün “Surveillance,Epidemiology and
End Results (SEER)” program›nda 24740 meme kanserli
hastada tümör boyutu, aksilller nod tutulumu ve 5 y›ll›k
sa¤kal›m iliﬂkisi incelenmiﬂ ve primer tümör boyutu artt›kça aksiller nod tutulum olas›l›¤›n›n artt›¤›, 0,5 cm’den
küçük tümörlerde bile aksilla tutulumu riskinin %20’lerde oldu¤u ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r.50 Tümörün meme içindeki
lokalizasyonu aksiller tutulum riskini belirleyen bir di¤er

faktör olarak göze çarpmaktad›r. “J 978 ACS” çal›ﬂmas›nda d›ﬂ kadran tümörlü hastalar›n %43’ünde, iç kadran tümörlerinin ise %35’inde aksiller nod tutulumu saptanm›ﬂt›r.51 Fisher ve arkadaﬂlar› ayn› oranlar› %52 ve %39
olarak bildirmiﬂlerdir.52 Bu durum iç taraftaki tümörlerin
bir k›sm›n›n mamaria interna lenf bezlerine metastaz yapt›¤› ﬂeklinde yorumlanmaktad›r. Aksiller nod tutulumu
prognoz ile yüksek korelasyon gösterir; hatta prognoz
do¤rudan do¤ruya tutulmuﬂ lenf nodu say›s› ile iliﬂkilidir.
Histolojik olarak aksilla metastaz› bulunmayan gruplarda
sa¤kal›m, aksilla metastaz› bulunanlardan belirgin olarak
daha fazlad›r. Ayr›ca 1-3 lenf bezi tutulumu olanlar›n
prognozu da 4 veya daha fazla lenf bezi tutulumu olanlardan daha iyidir. Birçok araﬂt›rmac› uzun y›llar süren, çok
merkezli, büyük olgu serili çal›ﬂmalar sonucunda ortak
olarak aksiller nod tutulumu say›s›n›n prognoz ile do¤rudan iliﬂkili oldu¤u sonucuna varm›ﬂlard›r. Aﬂa¤›daki tabloda bu çal›ﬂmalardan en büyük yedi tanesinin 10 y›ll›k
sa¤kal›m sonuçlar› görülmektedir.
Uzun y›llardan beri meme kanserinde steroid reseptör
durumu tedavi kararlar›n› vermede kullan›lmaktad›r.
Knight ve ark. 1977 y›l›nda erken meme kanserinde
ER’nün erken nüks aç›s›ndan ba¤›ms›z prognostik önem
taﬂ›d›¤›n› göstermiﬂlerdir.53 Daha uzun takipli büyük çal›ﬂmalarda ER (+) olgularda sa¤kal›m›n ER (-) olgulara
göre daha uzun oldu¤u gösterilmiﬂ olup; San Antonio ve
“National Surgical Adjuvant Breast Cancer Project”
(NSABP) verilerine göre sa¤kal›m avantaj› 5 y›lda
%10’dur.54 Genellikle ER hastal›ks›z sa¤kal›m için kuvvetli prediktif de¤er taﬂ›makta; PR ise hastal›k nüksü durumunda endokrin tedaviye daha iyi yan›t göstergesi oldu¤undan, genel sa¤kal›mla iliﬂkili bulunmaktad›r. Primer
meme kanserlerinin ortalama %55-65’i ER pozitiftir. Meme kanserlerinin yaklaﬂ›k %45-60’› da PR pozitiftir. Postmenopoze 952 olgunun incelendi¤i bir Danimarka çal›ﬂmas›nda ER durumu ile klinik seyir dolay›s›yla prognoz
aras›nda ola¤and›ﬂ› bir iliﬂki saptanm›ﬂt›r.55 Çok yüksek
ER düzeylerine sahip hastalar›n prognozunun ER (-) hastalar kadar kötü oldu¤u; buna karﬂ›l›k orta derecede ER
düzeyi saptanan hastalarda en uzun hastal›ks›z sa¤kal›m
oldu¤u bulunmuﬂtur. Bu çal›ﬂmay› destekleyen baﬂka bir
araﬂt›rmada ise; ER konsantrasyonu 300 fmol/mg’den faz-

Tablo 33-2: Modifiye Radikal Mastektomi Yap›lan Olgularda Aksiller Lenf Bezi Tutulumuna Göre
10 Y›ll›k Sa¤kal›m Oranlar› (%)
Çal›ﬂmalar
Valagussa ve ark.90
Haagensen91
Schottenfeld ve ark92
Fisher ve ark.9
Sprat ve Donegan32
Payne ve ark.94
Ferguson95

Lenf Bezi (-)
80
76
72
65
68
76
72

Lenf Bezi (+)
38
48
43
25
27
35
39
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1-3 Lenf Bezi (+)
50
63
38
52

≥4 Lenf Bezi (+)
24
27
13
27
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la olan olgularda ortalama yaﬂama sürecinin, 10
fmol/mg’dan daha az olanlara göre daha kötü oldu¤u belirtilmiﬂtir.56 Bu arada çok yüksek ER düzeyi saptanan olgu grubunda; olgular tedavisiz b›rak›ld›¤›nda gözlenen
kötü prognoza ra¤men, adjuvan hormonal tedaviden en
yüksek oranda yararlanan olgu grubunun da bu grup oldu¤u belirtilmiﬂtir.55 ER, Evre 1 ve2 meme kanserlerinde,
sa¤kal›m ve hastal›ks›z sa¤kal›m ile ilgili bulunmuﬂ
PR’nün ise sa¤kal›m için ER’den daha belirleyici oldu¤u
belirtilmiﬂtir.30 Tümör histolojisi ve steroid reseptör içeri¤i aras›nda anlaml› iliﬂki bulunmamakla birlikte;32 yüksek
dereceli tümörlerde, medüller meme kanserlerinde reseptör negatifli¤i daha fazlad›r.30 Diferansiye tümörlerde ER
pozitifli¤i, sa¤kal›m ve hastal›ks›z sa¤kal›m daha yüksek
bulunmuﬂtur.57 Aksiller lenf dü¤ümü tutulumu ile ER
aras›nda iliﬂki saptanmayan çal›ﬂmalar yan›s›ra;58 T1 tümörlerde ER durumu ile aksiller lenf bezi metastaz› aras›nda iliﬂki oldu¤unu gösteren çal›ﬂmalar da vard›r.59 ER
pozitifli¤inin tayin edildi¤i eﬂik düzey, reseptör ölçümünün amac›na göre de¤iﬂmelidir. E¤er amaç hormonal tedaviden yararlanacak olgular›n seçimi ise daha az say›da
ER pozitif olgu oluﬂturacak yüksek bir eﬂik noktas› seçilmesi uygun olabilir.Buna karﬂ›l›k, hormonal tedaviden
yarar görmeyecek olgu grubu seçilmek isteniyorsa; düﬂük
bir eﬂik de¤er kullanmak daha yararl› olacakt›r. Reseptör
durumunun prediktif de¤erinin araﬂt›r›lmas›, yöntem ve
pozitiflik de¤erinin standardizasyonunun sa¤land›¤› çal›ﬂmalar› gerektirmektedir. ER ve PR, meme kanserlerinde
ba¤›ms›z prognostik faktördür. ER ve PR pozitifli¤i hormonal sa¤alt›ma yan›t› ve daha iyi prognozu gösterir. Ancak ﬂu da unutulmamal›d›r ki; tümör boyutu, evre, aksiller lenf dü¤ümü tutulumu, histolojik türler, p53, angiogenesis, BRCA, Cerb-B2 gibi birçok prognostik faktörlerle,
ER-PR iliﬂkisini araﬂt›ran çal›ﬂmalarda sonuçlar oldukça
çeliﬂkilidir. Bu çal›ﬂmalarda gerek reseptör tayin yöntemi
gerekse karﬂ›laﬂt›r›lan prognostik faktörlere ait olgu gruplar› standardize edilmeli ve çal›ﬂmalar›n say›s› artt›r›lmal›d›r.
Meme kanserinin tedavisinde cerrahinin ne zaman
uygulanaca¤› baz› genel cerrahlar aras›nda hala tart›ﬂmal›da olsa ço¤u cerrah hastas›n› ne zaman ameliyat edece¤i
konusunda hemfikirdir. Günümüzde tedavi ile ilgili esas
tart›ﬂma konusu cerrahiden çok; hangi olgulara sistemik
tedavi verilip, hangilerine verilmeyece¤i ile ilgilidir. Aksiller lenf bezi tutulumu olan olgularda rutin sistemik tedavi uygulanmas› ve bunun rutin prosedürün bir parças›
olarak yerini almas› bu sorunun bir k›sm›n› halletmiﬂtir.
Burada problem olan olgular aksiller lenf bezi tutulumu
olmayan k›sacas› N0 hastalard›r. Son y›llar›n prognoz ile
ilgili çal›ﬂmalar› s›kl›kla aksillas› negatif olan hastalarda
çeﬂitli sa¤kal›m iﬂaretleyicileri üzerinde yo¤unlaﬂm›ﬂt›r.
Bu çal›ﬂmalar›n uzun dönem sonuçlar› henüz tam olarak
de¤erlendirilmemiﬂ olsa da ikincil prognostik faktörler
denilen iﬂaretleyicilerin anlaﬂ›lmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Bunlar-

dan baz›lar› nükleer grade, lenfatik ve vasküler invazyon,
hormon reseptör durumu, protoonkogenler olarak say›labilir. Tüm bu ikincil iﬂaretleyicilerden prognostik de¤eri
son on y›ld›r araﬂt›r›lmaya baﬂlanan protoonkogen CerbB2 onkogenidir. ‹lk kez kimyasal olarak oluﬂturulan s›çan
nöroblastomlar›ndan izole edilen neu onkogeni 185-kd
yüzey glukoproteinini kodlar. Bu onkogenin eksprese etti¤i protein ürününe de¤iﬂik tan›mlamalar yap›lm›ﬂt›r.Bunlar “neu,HER-2 ve Cerb-B2’dir.”Yap›lm›ﬂ olan çal›ﬂmalarda bu genin hücre proliferasyon ve diferansiasyonunun önemli bir medyatörü oldu¤u kabul edilir.34 CerbB2’nin prognostik önemini araﬂt›ran ilk çal›ﬂmalarda gen
amplifikasyonu ölçülmüﬂtür. Aksillas› pozitif hastalarda
Cerb-B2 amplifikasyonu gözlenen hastalarda sa¤kal›m›n
da daha kötü oldu¤u aç›klanm›ﬂt›r.60 Daha sonraki çal›ﬂmalarda gen amplifikasyonu yerine Cerb-B2 proteini ölçülmüﬂ, gen amplifikasyonu ile protein ölçümünün korelasyon gösterdi¤i saptanm›ﬂt›r.61 Meme kanserlerinin
%10-40’›nda Cerb-B2 amplifikasyonu görülmesi sözkonusudur. Genellikle sa¤kal›mda bir azalma ile cerb-B2 pozitifli¤i aras›nda bir iliﬂkinin söz konusu oldu¤u vurgulanmakla birlikte; sa¤kal›mla ilgili sonuçlar›n tart›ﬂmal›
oldu¤unu belirtmek gerekir. Bu konuda oldukça fazla çal›ﬂma yap›lm›ﬂt›r.Bu çal›ﬂmalar farkl› olgu gruplar›nda ve
hatta tümörün farkl› özellikleri ele al›narak yap›lan çal›ﬂmalard›r. Paik ve arkadaﬂlar›35 sadece iyi nükleer dereceli
tümörlere sahip olgularda Cerb-B2 pozitifli¤i ile azalan
sa¤kal›m aras›nda bir birliktelik bulmuﬂlard›r. Yine Slamon ve arkadaﬂlar›34 bu sefer aksillas› negatif olgu grubu
üzerinde yapt›klar› çok de¤iﬂkenli analizde Cerb-B2 pozitifli¤i ile nüks (p=0,001) ve kötü sa¤kal›m (p=0,02) aras›nda anlaml› ba¤›ms›z bir iliﬂki oldu¤unu göstermiﬂlerdir. Aksillas› pozitif olgularda da Cerb-B2 pozitifli¤inin
azalm›ﬂ sa¤kal›ma iﬂaret etti¤ini gösteren çal›ﬂmalar da
mevcuttur.62 Reed ve arkadaﬂlar›36 ise aksillas› negatif 613
olguyu içeren büyük bir olgu serisi takip etmiﬂ; sonuç olarak p53 ve cerb-B2 ‘nin immündokukimyasal boyanmalar›n›n birer ba¤›ms›z prognostik de¤ere sahip olmad›¤›n›
aç›klam›ﬂlard›r. Cerb-B2 ile ilgili son çal›ﬂmalar, genellikle bu onkoproteinin prediktif (tedaviye ba¤›ml›) de¤erini
araﬂt›rma yönündedir. Tedavi almayan aksillas› pozitif olgularda Cerb-B2’nin klinik seyir ile iliﬂkisinin bulunmad›¤› bildirilen bir çal›ﬂmada; adjuvan kemoterapi ya da hormonoterapi yap›lan olgularda ise genel sa¤kal›m aç›s›ndan güçlü prediktif de¤er taﬂ›d›¤› gösterilmiﬂtir.63 CerbB2 de¤iﬂikliklerini gösterebilmek için moleküler ve immündokukimyasal yöntemler kullan›lmaktad›r. Meme
kanserinde 1. ve 2. evreler invaziv kanserin en erken evreleridir ve bu iki evre “operabl” evreler olarak isimlendirilir.Meme kanserli tüm olgular›n %75 ila %80’ini de Evre
1 ve Evre 2 olgular oluﬂturur. Tabi ki meme koruyucu cerrahi uygulanacak olgularda; olgunun ameliyat sonras›
radyoterapi al›p alamayaca¤›, tümörün ve memenin bir-
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birlerine göre büyüklük durumlar›, tümörün meme içinde birden fazla kadranda yer almas›, olguya ait (konnektif
doku hastal›klar› gibi) ek patolojiler ve en önemlisi olgunun koruyucu cerrahi isteyip istememesi gibi birçok faktör incelenmeli bundan sonra uygun olgularda meme koruyucu cerrahi karar› verilmelidir. Yaklaﬂ›k son üç dekattan beri yap›lan ve izlenen prospektif randomize klinik
çal›ﬂmalar›n art›k klasik kitaplara geçmeye hak kazanm›ﬂ
sonuçlar›na göre; yaﬂam süreleri bak›m›ndan mastektomi
ile meme koruyucu cerrahi ve radyoterapi uygulanan erken evre meme karsinomlu olgular aras›nda anlaml› bir
fark yoktur.64,65 Kald› ki son y›llarda yap›lan randomize
klinik çal›ﬂmalar tümör çap› 5cm’e kadar olan tümörlerin
koruyucu cerrahi ile ç›kar›labilece¤ini; ayr›ca yüksek evre
tümörlerden seçilmiﬂ bir k›sm›n›n “neo adjuvan” sistemik
tedaviler sonucunda evreleri düﬂürülerek meme koruyucu cerrahiye aday hale getirilebilece¤ini göstermiﬂtir.65
Prognostik faktörler hakk›ndaki bilgilerin ço¤u retrospektif çal›ﬂmalardan elde edilmiﬂ olup her çal›ﬂma kendi içinde az say›da faktör içermektedir. Ço¤unda olgu say›s› mütevazi,takip süreleri ise k›sad›r. Özellikle aksillas› negatif
olgularda yeni prognostik faktörlerin de¤erlendirilmesini
hedefleyen çal›ﬂmalar›n çok say›da olgu, uzun süreli takip
ve çok de¤iﬂkenli analiz içermesi ﬂartt›r. Prognostik faktör
ölçümünde bir di¤er ana sorun metod standardizasyonu
ve pozitiflik tan›m›n›n yap›ld›¤› eﬂik de¤erin saptanmas›d›r. Eﬂik de¤erler mutlaka klinik çal›ﬂmalarla do¤rulanmal›, geçerli¤i ispatlanmal›d›r. Günümüzde prognostik
faktör araﬂt›rmalar› bir taraftan hangi olguya “adjuvan”
tedavinin yap›lmas› gerekti¤i sorusuna yan›t ararken, di¤er taraftan da yeni tedavi yaklaﬂ›mlar› gündeme getirmiﬂtir. Gelecek için prognostik faktör çal›ﬂmalar›n›n amac› sadece hangi olgunun “adjuvan” tedaviden yararlanaca¤›n› bilmek de¤il; olgu için en iyi ve uygun tedavinin de ne
oldu¤una karar vermek olacakt›r.

SONUÇ
Her hekim u¤raﬂt›¤› hastal›klarla ilgili ölüm olas›l›klar›n› ve bu olas›l›klar›n tahmini zamanlar›n› önceden belirlemek ister. Hastalar›n da kronik bir hastal›¤a yakaland›klar›nda bilmek istedikleri önlerindeki zaman sürecinde
onlar› nelerin bekledi¤idir. Cerrah›n görevi, hastan›n
prognostik faktörlerini de¤erlendirmek ve hastas›n› uygun olan tedaviye yönlendirmektir. Sonuç olarak; cerrahi
kliniklerine baﬂvuran tüm meme kanseri hastalar›n›n
ameliyat öncesi ve ameliyat sonras› evrelendirmeleri yap›lmal›, prognostik faktörleri belirlenmeli ve bu bilgilere
göre hastalar cerrahi sonras› tedavilerine yönlendirilmelidir.
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‹nce ‹¤ne Aspirasyon Biyopsisi (‹‹AB) Kal›n ‹¤ne Biyopsisi (Core Biyopsi)
Dr. Erol Aksaz

Meme kanserinin kad›nlarda en s›k görülen malign
hastal›k olmas› ve giderek artan oranda görülmesi, son
yirmi y›lda, tan› ve tedavide bu konuyla ilgili pek çok yenilik ve araﬂt›rmay› beraberinde getirmiﬂtir. Tarama programlar›n›n yayg›nlaﬂmas› ve ulusal politikalar haline gelmesinin yan› s›ra toplumun ve bilim adamlar›n›n konuya
olan ilgisinin artmas› sonucunda daha çok meme hastas›
incelenmeye baﬂlanm›ﬂ, tan› konulmas› gereken meme
lezyonu say›s› h›zl› bir ﬂekilde artm›ﬂt›r. Bu durum özellikle non-palpabl kitle ve erken evre meme kanseri tan›s›ndaki art›ﬂ› da beraberinde getirmiﬂtir. Gelinen noktada,
tan› konulmas› ve biyopsi yap›lmas› gereken meme lezyonu say›s› da h›zla artm›ﬂt›r. Aç›k biyopsilerin yerine geçebilecek ve daha kolay uygulanabilir, daha ucuz, invaziv olmayan ve güvenilir biyopsi teknikleri geliﬂtirilmiﬂtir. ‹lk
olarak ince i¤ne aspirasyon biyopsisi (‹‹AB), ard›ndan core biyopsi, daha sonra da stereotaktik biyopsiler ve otomatik biyopsi donan›mlar› kullan›ma girmiﬂtir. Bu tekniklerin mamografi, ultrasonografi ve MRI görüntüleme
yöntemleri rehberli¤inde kullan›lmas› biyopsilerin güvenilirlik ve emniyetini daha da artt›rm›ﬂt›r. Meme kanseri
tan›s›nda ince i¤ne veya core biyopsilerin kullan›lmas›, di¤er avantajlar›n›n yan› s›ra, meme koruyucu cerrahi yap›lacak olgularda kozmezis sonuçlar›n› da olumlu yönde etkilemektedir.

tik biyopsi aleti geliﬂtirilmiﬂtir. Daha sonra pek çok anatomik bölgede denenmiﬂ ve 1990 y›l›nda Dr. Parker, aletin
memede kullan›m›na ait 102 vakal›k iki seri yay›mlam›ﬂt›r. Memedeki çal›ﬂmalara 18 numaral› i¤ne ile baﬂlanm›ﬂ,
daha sonra 16 numara denenmiﬂ ve son olarak da, özellikle memede kullanmak üzere, 14 numaral› i¤ne üretilmiﬂtir.1,2,3,4,5,6,7

Perkutan Biyopsi ‹¤neleri
Biyopsi i¤neleri iki grupta toplan›r: ince i¤ne (20–27
Gauge) ve core i¤neler (14–18 Gauge). Özellikle vakum
biyopsilerde kullan›lan, daha kal›n çapl› (8, 9,11 Gauge)
biyopsi i¤neleri daha sonra geliﬂtirilmiﬂtir (Resim 34-1).
‹nce i¤ne biyopsilerinde standart enjektörler kullan›labilir
(10–20 ml). Enjektör, el ile serbest veya enjektörün tak›ld›¤› tabancalar ile kullan›labilir (Resim 34-2). ‹nce i¤ne
aspirasyonu ile s›v› aspirat veya hücre örne¤i toplanmas›
mümkündür. Perkutan meme biyopsilerinde histopatolo-

Tarihçe
1905’te Dr. Steinthal, cerrahi endikasyonlar› tan›mlam›ﬂ, her kitlenin cerrahi olarak ç›kart›lmas› ve histolojik
olarak incelenmesi gerekti¤ini belirtmiﬂtir. ‹lk olarak 1930
y›l›nda ‹‹AB tan›mlanm›ﬂt›r. 1960 ve 70’li y›llarda standart mammografi tekni¤i oluﬂturulmuﬂ ve non-palpabl
lezyonlar için biyopsi yöntemleri geliﬂtirilmiﬂtir. 1963’te
Gerry Dodd, ilk tel lokalizasyonunu yapm›ﬂt›r. 1976’da ise
‹sveç’te stereotaktik mammografi cihaz› üretilmiﬂtir.
1947’de Dr. D. Howery, ultrason cihaz›n› üretmiﬂ ve Dr.
Wild 1951 y›l›nda ilk meme ultrasonografik incelemesini
yapm›ﬂt›r. 1987 y›l›nda prostat hastal›klar› için ilk otoma-

Resim 34-1: 16G ve 18G core biyopsi i¤neleri
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Resim 34-3: Core biyopsi örnek toplama çukuru ve speysmen.

nedeniyle tercih edilmelidir (Resim 34-4). Core i¤nelerde
örnekleme esnas›nda, i¤nenin tipine göre de¤iﬂerek
1,5–2,3 cm’lik bir ilerleme olmaktad›r. Burada dikkat
edilmesi gereken durum, örne¤in al›naca¤› dokunun i¤nenin ucundan sonraki 1,5–2 cm’lik alandan olaca¤›d›r.
Bu nedenle biyopsi yap›lacak dokunun içine girilmemeli,
trokar›n lezyona dayand›¤› noktadan itibaren kesici kanül
hareket ettirilmelidir. De¤iﬂik boylarda core biyopsi i¤neleri bulunmakla birlikte tavsiye edilen 7,6 cm boyundaki
i¤nelerin kullan›lmas›d›r.
‹¤ne boyu uzad›kça iﬂlem ve kontrol zorlaﬂmakta, i¤nenin meme dokusunda oluﬂturaca¤› zarar ve ödem artmaktad›r.
Resim 34-2: ‹nce i¤ne aspirasyon biyopsi tabancas›.

‹nce ‹¤ne ve Core Biyopsilerin Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Genel olarak bak›ld›¤›nda ‹‹AB güvenilirli¤i core biyopsilerden daha azd›r. Bunun en önemli nedenlerinden
biri sitopatolojinin zorluklar›ndan kaynaklanmaktad›r.
‹nce i¤ne biyopsilerinde al›nan örne¤in yetersizli¤i veya
tespitindeki yanl›ﬂl›klar ve gecikmeler yan›lg› oran›n› artt›rmaktad›r. ‹‹AB’de yetersiz materyal oran› baz› serilerde
%37’ye, yanl›ﬂ negatiflik oran› ise %31’e yükselebilmektedir. Core biyopsilerde ise yanl›ﬂ negatif sonuç çok düﬂüktür.8 Ayr›ca birçok klinikte tedavi planlanmas›nda ‹‹AB
sonucu ile yetinilmemesi ve ilave tetkiklerin yap›lmas›, ‹‹AB’yi gereksiz k›lmakta, maliyeti artt›rmaktad›r. Core biyopside ise yetersiz örnekleme yok denecek kadar azd›r.
‹‹AB’de oldu¤u gibi, yeterli materyal olup olmad›¤›n›n
anlaﬂ›labilmesi için patolo¤un görüﬂüne ihtiyaç duyulmamaktad›r. Kanada’da yap›lan bir çal›ﬂmada cerrahlar›n %
97 oran›nda core biyopsiyi tercih ettikleri belirlenmiﬂtir.9
‹‹AB ile benign ve malign olgu ay›r›m› yap›l›rken core bi-

jik sonuçlar›n do¤rulu¤u ve incelenebilen veri say›s›, al›nan doku miktar›na paralel olarak artmaktad›r. Al›nan
doku miktar›, 14G core biyopsi ile 17 mg iken vakum biyopside 35 mg ve 11G vakum biyopside 100 mg olarak
bildirilmiﬂtir. Core i¤neler için, kal›n çapl› kesici i¤ne veya tru-cut i¤ne gibi isimler de kullan›lmaktad›r. Meme
cerrahisinde genellikle tercih edilen terim core biyopsi i¤nesidir. Core i¤neler, örnek toplama aral›¤› bulunan iç
trokar ve bunu çevreleyen kesici kanülden oluﬂur. ‹lk olarak trokar ilerletilir, doku örne¤i çentikte toplan›r ve daha sonra kesici kanül ilerletilerek örneklenecek dokunun
kanül içinde kalmas› sa¤lan›r (Resim 34-3). Bu i¤neler
serbest olarak elle, otomatik biyopsi tabancalar›yla veya
vakum donan›m› ile kullan›labilir. Otomatik biyopsi tabancalar›, daha kolay ve h›zl› uygulanabilirlik, tek elle kullan›labilme ve hastaya daha az ac› verme gibi özellikleri

Tablo 34-1: Memede Biyopsi Yöntemlerinin Uygulan›ﬂ ve Sonuçlar› Yönünden Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Konfor

Kozmezis

Cerrahi biyopsi
‹‹AB
Core biyopsi
Tel lokalizasyon

+
+
-

+
+
-

Maliyet
+
+
-

Kolayl›k

H›z

Do¤ruluk

Tan› Verme

+
+
-

+
+
-

+
-/+
+
-/+

+
+
+
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yopsi ile örneklenen dokunun tam bir patolojik tan›s›n›
vermek mümkündür. Core biyopsi ile in situ ve invaziv
kanserler ay›rt edilebilirken bu ayr›m, ‹‹AB ile yap›lamaz.10,11 ‹‹AB ile invaziv kanserlerdeki do¤ruluk oranlar›
in situ kanserlere göre daha yüksektir. Ancak DCIS’de core biyopsi ile de %20–41 hatal› sonuç bildirilmektedir. Bu
olgularda mikroinvaziv veya invaziv kanser bulunmas›
mümkündür. DCIS tan›s› için core biyopsi veya aç›k biyopsi gereklidir. Core biyopsi ile atipik duktal hiperplazi
(ADH), atipik lobuler hiperplazi (ALH) ve LCIS tan›s›
alan olgular›n %31’inde aç›k biyopsi ile invaziv kanser
bulunmuﬂtur.12,13,14,15,16,17 ADH tan›l› hastalarda %25
DCIS veya invaziv kanser bulunmaktad›r.18 Core biyopsi
sonucu ADH olarak bildirilen olgularda yap›lan aç›k biyopsiler sonucunda düﬂük gradl› kanserlere rastlanm›ﬂt›r.
ADH tan›s›nda dikkatli olmal› ve gerekti¤inde aç›k biyopsiden kaç›n›lmamal›d›r.19 Malign olgularda core biyopsi
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ile do¤ruluk oranlar› histolojik tip tayini için %94, infiltrasyon için %100, lenfatik ve venöz infiltrasyon için %82,
grade için %94, ‹DC için %82 olarak bulunmuﬂtur. ‹nsitu
karsinomlarda cerrahi biyopsi ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda core
biyopsi sonuçlar› yeterince güvenli görünmemektedir.
LCIS ve lobuler atipi core biyopsi ile %1,8 oran›nda bulunurken, DCIS’de ise prognostik parametrelerden sadece
grade ve ‹DC için güvenilir sonuçlar elde edilmiﬂtir.20,21
Tubuler ve lobuler kanserlerde, düﬂük gradl› ve 1cm’den küçük lezyonlarda tan› do¤rulu¤u azalmaktad›r. Müsinöz meme kanserlerinde core biyopsi ile tan› koyma
do¤ru ve güvenilir sonuçlar vermiﬂtir.22,23 Karﬂ›laﬂt›rmal›
çal›ﬂmalarda core biyopsi ile invaziv kanser tan›s› alan vakalar ‹‹AB ile ﬂüpheli olarak de¤erlendirilmiﬂ ve ‹‹AB ile
benign lezyonlardan filloid tümör ve fibroadenom ayr›m›
yap›lamam›ﬂt›r. Ancak core biyopsi ile bu mümkündür.24,25,26 Granulamatöz mastit tan›s›nda her iki biyopsi
yönteminin de kullan›labilece¤i bildirilmektedir. Ancak
core biyopsinin morbiditesi ‹‹AB’ye göre biraz daha fazlad›r.27,28 Core biyopsinin sensitivite, spesifisite ve do¤ruluk
oranlar› ‹‹AB’ye göre yüksek bulunmaktad›r. Bu farkl›l›k
benign/ malign ve palpabl/ non-palpabl meme lezyonlar›nda izlenmektedir. Küçük lezyonlarda uygulanabilir olmas› ‹‹AB’nin lehine gözükmektedir. Core biyopsi için
daha önceden öngörülen 2 cm ve üzerindeki lezyonlarda
kullan›lmas›yd›, 2 cm’den küçük lezyonlarda ‹‹AB daha
uygun bulunuyordu. Ancak görüntü rehberli¤i sayesinde
(stereotaktik veya ultrasonografik) core biyopsi 5 mm’den küçük lezyonlara da yap›labilmektedir ve bazen bu
kitlelerin tamam›n›n core biyopsi ile ç›kart›lmas› mümkün olmaktad›r.29 ‹‹AB’nin avantajl› yönlerinden biri solid ve kistik lezyonlar›n ay›r›m›nda kullan›lmas›d›r (Resim 34-5). ‹nce i¤ne biyopsilerinin bir di¤er avantaj› ise
core biyopsilere göre daha h›zl› sonuç al›nmas›d›r. ‹‹AB
ile bir gün içinde sonuç verilebilirken bu süre core biyopsilerde 2–3 günü bulmaktad›r.
‹‹AB ve core biyopsi birlikte yap›ld›¤›nda ise sensitivite, spesifisite ve do¤ruluk oranlar› %100’lere yaklaﬂmaktad›r. Özellikle sensitivite ve do¤ruluk oran› belirgin olarak yükselmektedir. ‹ki biyopsi yönteminin birlikte kullan›lmas›n›n false (-) oran› %2,5’ten %1,1’e düﬂürdü¤ü bildirilmiﬂtir.36,37,38,39,40,41
H›zl› tan› verebilmek amac› ile core biyopsilerden
sonra materyal ve kanül özel solusyonlar ile y›kanarak sitolojik inceleme yap›lmas› mümkündür (core wash).
Bu yöntemle 1–2 saat içinde malign-benign ayr›m› yap›labilmektedir. Do¤ruluk oranlar› biyopsi sonuçlar› kadar yüksek de¤ildir ve yayg›n olarak kullan›lmamaktad›r.

Perkutan Biyopsiler ve Aksilla

Resim 34-4: Core biyopsi tabancas›.

Son y›llarda perkütan biyopsilerin aksiller durumu
belirlemede kullan›lmas› giderek yayg›nl›k kazanmaktad›r. Meme kanseri ameliyat öncesi evrelemesinde lenf
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Tablo 34-2: ‹‹AB ve Core Biyopsilerinin Bildirilen Ortalama
Sensitivite, Spesifisite ve Do¤ruluk Oranlar›.30.31.32.33.34.35.36

‹‹AB
Core biyopsi

Sensitivite

Spesifisite

%77–87
%82–92

%72–98
%90–98

Do¤ruluk Oran›
%91
%96–98

nodlar›n›n durumu önemlidir. Bu amaçla sentinel lenf
nodu biyopsisi (SLNB) d›ﬂ›nda daha az invaziv bir yöntem olarak ‹‹AB ve core biyopsi önerilmektedir. Ultrasonografik incelemede hilusun izlenememesi veya kortikal
kal›nlaﬂma (4mm ve üzeri), malignite yönünden kuvvetli
bulgulard›r. Bunlar›n yan› s›ra sferik görünüm ve konglomere lenf nodlar›, maligniteyi destekler bulgulard›r. Aksillada oldu¤u gibi supraklaviküler, infra klaviküler ve
mammaria interna bölgesindeki lenf nodlar›nda da kullan›labilir.
Aksilla biyopsilerinde ‹‹AB ve core biyopsi için sensitivite %75–97 ve %82, her ikisi için de spesifisite %100
olarak bulunmuﬂtur. ‹‹AB ile false (-) sonuç %8, false (+)
sonuç %1,8’dir. Pozitif prediktif oran %100 olarak belirtilmektedir. Node (-) hastalarda do¤ru sonuç verme oran› %70–75’tir. Bu sonuçlara göre aksiller lenf nodlar› için
‹‹AB’nin yeterli oldu¤u söylenebilir. Aksilla (+) bulunan
sonuçlar güvenilir kabul edilmeli, (-) sonuçlarda mutlaka
SLNB yap›lmal›d›r.
Neoadjuvan kemoterapi (NAC) sonras› aksiller durumun de¤erlendirilmesinde ultrason ve ‹‹AB yap›larak
SLNB veya direkt aksiller disseksiyon karar› verilebilir.
Mammaria interna bölgesi lenf nodlar›n›n de¤erlendirilmesinde de sintigrafi sonras›nda ultrason rehberli¤inde
‹‹AB yap›larak durum de¤erlendirilebilir.42 Ayn› ﬂekilde
aksiller lenf nodlar›n›n de¤erlendirilmesinde core biyopsi
ile de %89 oran›nda do¤ru tan› bildirilmektedir.43–62

‹‹AB ve Core Biyopsilere Patolojik Aç›dan Bak›ﬂ
Birçok patolog esas olarak cerrahi patoloji hakk›nda
e¤itimliyken, sitolojik e¤itimleri s›n›rl›d›r. Bu da tan›sal

Resim 34-5: ‹nce i¤ne aspirasyonu ile kistik kitle boﬂalt›lmas›.

hatalar› artt›rmaktad›r. Ayr›ca malign olgularda sitolojik
tan› ile radikal cerrahi giriﬂime karar verilmesi patolo¤un
bu konuda deneyimli ve dikkatli olmas›n› gerektirmekte
ve sorumlulu¤unu artt›rmaktad›r. Dens ve fibrotik, küçük
kitlelerde yeterli deneyimin olmamas› ve uygun olmayan
biyopsiler, örnekleme hatalar›n› artt›rmakta ve bu da patolog aç›s›ndan zorluklar getirmektedir. Özellikle nonpalpabl ve küçük, derin yerleﬂimli, multipl kitlelerde core
biyopsi, ‹‹AB’den daha emniyetli olarak kullan›lmakta ve
ek tetkik veya biyopsi gereksinimini %64 oran›nda azaltmaktad›r.63 Sonuç al›namayan ‹‹AB’den sonra biyopsi
tekrar›nda core biyopsi tercih edilmelidir.64,65 ‹‹AB’de
birçok patolog pozitif sitolojik tan›dan sonra frozen section önermektedir. Sadece ‹‹AB sonucu ile hastalara radikal
cerrahi giriﬂim asla uygulanmamal›d›r. Yanl›ﬂ negatif sonuçlar genellikle nekroz ya da skleroz içeren tümörlerde,
bask›n benign lezyonla maskelenmiﬂ tümörlerde, proliferatif lezyona eﬂlik eden in-situ tümörlerde ve düﬂük gradl› tümörlerde görülmektedir.66 Yanl›ﬂ pozitif sonuçlar ise
papiller lezyonlarda, ADH ve radial skarda, gebelik ve laktasyona ba¤l› de¤iﬂikliklerde ve kist s›v›s›nda belirgin atipi
bulunan olgularda izlenmektedir.67 Perkutan biyopsilerde
tan›da en büyük zorluk atipik duktal hiperplazide yaﬂanmaktad›r. Core biopsilerde hata oran› %48 olarak bildirilmektedir. Birçok negatif sitolojik tetkikten sonra aç›k biyopsi uygulanmaktad›r. Benign vakalarda sitolojik haz›rl›k s›ras›nda hücresel de¤iﬂiklikler olmakta ve tan›sal hatalara yol açmaktad›r. Tübüler karsinom, infiltratif ve in situ lobuler karsinom, küçük hücreli duktal karsinom gibi
malign olgularda ‹‹AB tek baﬂ›na tan› vermekte yetersiz
kalmaktad›r. Özellikle papiller lezyonlarda ‹‹AB ile do¤ruluk oran› %59 olarak belirtilmektedir ve tan›s› zordur.68
Ancak core biyopsi ile de papiller lezyonlarda (+) prediktif oran %100 olmakla birlikte (-) prediktif oran %61ve
false negatiflik oran› %37,5 olarak bulunmaktad›r, pek
ço¤unda, özellikle de periferik yerleﬂimli lezyonlarda, cerrahi biyopsi yap›lmas› gerekmektedir.69-76 Yine de biyopsiler sonras›nda benign tan›l› olgularda klinik ve radyolojik veriler uygunsa takip yap›labilir. Lobuler lezyonlarda
da sonuç çok güvenilir olmamakta ve cerrahi biyopsi gerekebilmektedir.
Ayr›ca core biyopsi ile nekroz, grad, kalsifikasyon, atipik duktal hiperplazi, ER/PR varl›¤›, ploidi, S faz, Her2 gibi pek çok parametre incelenebilir. Ancak ‹‹AB ile de ER,
PR, her2 bak›labildi¤i ve güvenilir oldu¤u yönünde de çal›ﬂmalar vard›r.77–82
Sitolojik incelemelerde C3 ve C4 lezyonlarda %44 ve
%56 oran›nda malignite tespit edilmiﬂtir. Bu tip lezyonlarda core veya aç›k biyopsi yap›lmas› tavsiye edilmektedir (European Guidelines for Quality Assurance in Breast
Cancer Screening and Diagnosis; C1- yeterli olmayan örnekleme, C2- benign lezyon, C3- muhtemelen benign
atipili lezyon, C4- muhtemelen malign, C5- malign lezyon).83,84,85,86
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Tablo 34-3: Core Biyopsi için Belirtilen ortalama Negatif ve
Pozitif Oranlar.87,88,89,90

Prediktif oran
Yanl›ﬂ

Negatif

Pozitif

%98,8
%3,3–4,3

%92–100
%0

Core biyopsilerde gerçek false (+) sonuç çok nadirdir
(%0,4). False (-) oran ise %0,8’dir. Benign lezyonlarda ‹‹AB veya core biyopsi ile (-) prediktif oran %99,4’tür. Teknik olarak en az false negatif oran ultrason rehberli¤indeki biyopsilerde bildirilmiﬂtir.91–96
Malign lezyonlarda pozitif prediktif oran %98–100
iken, yanl›ﬂ pozitif sonuç bulunmam›ﬂt›r (Tablo 34-3, 344). De¤iﬂik core biyopsi serilerinde malignite oran› %
15–26 aras›nda bulunmuﬂtur. Sadece bir çal›ﬂmada 694
olgunun 2 y›ll›k takiplerinde 5 vakada maligniteye rastlanm›ﬂt›r. Core biyopsi sonucu benign bulunan olgularda
meme kanseri riski %1 ile 6 aras›ndad›r.97,98

Aç›k Cerrahi Biyopsi ‹le Core
Biyopsilerin Karﬂ›laﬂt›rmas›
1980’li y›llara dek meme kitlelerinin histolojik tan›s›nda tek yöntem cerrahi biyopsiydi. Perkütan meme biyopsilerine baﬂlanmas›yla avantajlar› ortaya ç›km›ﬂt›r ve tüm
dünyada yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Uygulay›c›lar
aç›s›ndan ise kolay olmas›, invaziv olmamas›, h›zl› uygulanabilmesi, aç›k biyopsiye karﬂ› olan üstünlükleridir. Nonpalpabl lezyonlarda ise stereotaktik ve ultrasonografi rehberli¤inde core biyopsi yap›labilmekte, kolay ve h›zl› uygulanabilmesi, daha az invaziv ve hasta için konforlu olmas›
tel iﬂaretleme biyopsilerine göre üstünlük sa¤lamaktad›r.99
Hem cerrahi hem de tel iﬂaretleme biyopsilerine oranla
maliyetlerinin 1/2 veya 1/4 oran›nda daha az olmas› ise core biyopsilerin bir baﬂka avantaj›d›r.100-103 Perkütan biyopsi yöntemlerinin geliﬂmesiyle birlikte non-palpabl meme
lezyonlar›nda malignite bulunma oran› 1984 ve 1998 y›llar› aras›nda %21’den %68’e yükselmiﬂtir. Cerrahi biyopsi
say›s›nda ise %64’lük bir düﬂüﬂ gözlenmiﬂtir.
Core biyopsiler do¤ruluk oranlar› ve tan›da yeterli olma yönünden cerrahi biyopsi sonuçlar›na yak›n de¤erler
göstermektedir. Cerrahi olarak yap›lan meme biyopsilerinde hata oran› %2–9 aras›nda de¤iﬂmektedir. Mam-

Tablo 34-4: Baz› Merkezlerdeki Serilerde Core Biyopsiye Ait Oranlar.
Yanl›ﬂ (-)
Gazi ünv. T›p fk.
Cambridge Ünv.
Albert sc. Ünv.
Tennessee Ünv.
Southampten Ünv.
Mamer Cerr. Mrkz.

% 3,3
% 3,9
% 4,3
-

Yanl›ﬂ (+)
%0
%0
%0
% 0,7

(+) prdktv. oran
% 100
% 100
% 100
% 98,5
% 99,2
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mografik olarak anormal görüntülenen non-palpabl olgularda cerrahi biyopsi ile pozitiflik oran› %11–36 aras›ndad›r.104,105 Benign lezyonlar›n tan›s›nda core biyopsi
için sensitivite, spesifisite, do¤ruluk oran›, negatif ve pozitif prediktif oranlar %99–100 olarak bulunmuﬂtur.106-112
Core biyopsilerin bir di¤er faydas› ise meme koruyucu cerrahi yap›lacak meme kanserli olgularda, meme dokusu bozulmadan ve eski insizyon skar›n› ç›kartma gereklili¤i olmaks›z›n daha elveriﬂli kozmezis sa¤lamas›d›r. Ülkemiz koﬂullar›nda birçok aç›k biyopsi sonras› yeterli cerrahi s›n›r sa¤lanamamakta ve gereksiz re-eksizyonlar yap›lmaktad›r. Bunun yan› s›ra uygun olmayan biyopsi eksizyonlar› nedeni ile birçok hasta meme koruyucu cerrahi
ﬂans›n› yitirmektedir.

Core Biyopsi Endikasyonlar›
Core biyopsiler memenin palpasyonla tespit edilen
veya ultrason, mamografi ve MRI ile gösterilebilen tüm
lezyonlar›nda kullan›labilir.1113 Palpabl lezyonlarda direkt
olarak serbest elle uygulanabilece¤i gibi küçük lezyonlarda görüntüleme yöntemleri eﬂli¤inde yap›labilir. Ayr›ca
non-palpabl, derin yerleﬂimli, multipl ve belirsiz klinik
bulgu veren olgularda da en uygun yöntemdir. Benign ve
malign tüm lezyonlarda kullan›labilir. Malign lezyonlarda
hem histopatolojik tan› için hem de prognostik faktörlerin tan›mlanmas›nda yararl›d›r.
Benign lezyonlarda tan› amaçl› ve özellikle de izlem
karar› al›nan hastalar›n tan›s›n›n kesinleﬂtirilmesinde kullan›lmas› uygundur. Meme kanserlerinin %7 oran›nda
benign özellikleri bask›n, düzgün s›n›rl› kitle niteli¤inde
görülebildi¤i düﬂünülürse, takip karar› al›nan olgularda
benign histopatolojik tan›n›n kesinleﬂtirilmesinde kullan›lmas› gereklidir. Ancak cerrahi eksizyon planlanan olgularda (özellikle benign karakterli) ayr›ca bir core biyopsi yap›lmas›n›n gere¤i olmayabilir. ‹‹AB ve core biyopsi
ﬂüpheli, klinik ve radyolojik bulgular benign olarak de¤erlendiriliyorsa bu vakalarda takip yap›labilir. Uzun süreli
gözlem çal›ﬂmalar›nda malignite bulunmam›ﬂt›r.
Core biyopsi öncesi klinik ve radyolojik olarak lezyonun tan›mlanabilmesi için baz› standart s›n›flamalar belirlenmiﬂtir. Mevcut mikrokalsifikasyonlar›n (MIC) veya
kitlenin bu ﬂekilde tan›mlanmas› hem radyolog, hem cerrah ve hem de patolog için standardizasyon ve kolayl›klar
sa¤layacakt›r. Bu amaçla, s›kl›kla, mikrokalsifikasyonlar
için le Gal, kitleler içinse BI-RADS s›n›flamalar› kullan›lmaktad›r. Ayr›ca mikrokalsifikasyonlar›n yüksek dansite
göstermeleri, kitle ile birlikte bulunmalar›, izlem periyodunda morfolojik de¤iﬂiklik göstermeleri ﬂüpheli yönde
de¤erlendirilmeli ve core biyopsi yap›lmal›d›r. Bu s›n›flamalar do¤rultusunda mikrokalsifikasyonlar için Tip 3-45 ve kitleler için 4-5 s›n›flar›nda her ne ﬂekilde olursa olsun biyopsi endikasyonu vard›r. Yetersiz materyal bulun-
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K›s›m IX: ‹nvaziv Meme Kanseri

Tablo 34-5: Core Biyopsi Yap›l›rken Kullan›lacak Ekipman ve
Ekibin Oluﬂturulmas›.
Steril tepsi
Steril enjektör (5–10 ml)
Bisturi
Lokal anestezikler
Antiseptik solüsyon
Steril kare gaz ve kompresler
Steril eldiven
Biyopsi i¤nesi/tabancas›
Steril pansuman kapatma
%10 formalin solüsyonu
Örnekleme kaplar›

mas› halinde veya klinik/radyolojik bulgularla uyumsuz
patolojik sonuç veren olgularda core biyopsi tekrar› veya
cerrahi eksizyon uygulanmal›d›r. ‹zlemler esnas›nda ﬂekil
de¤iﬂikli¤i, kontur düzensizli¤i ve büyüme izlenen lezyonlarda core biyopsi veya cerrahi biyopsi yap›lma endikasyonu vard›r. Bu uygulama meme lezyonlar› tan›s›n›n do¤ruluk oran›n› artt›racakt›r. Ayr›ca NAC öncesinde core
biyopsi ile ER/PR/Her2 çal›ﬂ›lmal›d›r. Bu, hem prognostik
faktörleri belirlemede hem de tedaviyi yönlendirmede
katk›da bulunacakt›r. NAC sonras› tümör yan›t› tam olan
olgularda bu parametreler için eldeki tek veri olacakt›r.

Kontrendikasyonlar
Core biyopsinin bilinen bir kontrendikasyonu olmamakla birlikte baz› durumlarda yap›lmas› sak›ncal› olabilir veya dikkatli yap›lmas› gerekir. Kanama diatezi bulunan veya anti-koagulan kullanan hastalarda kontrendike
olmamakla birlikte biyopsi sonras› uzun süren kompresyon uygulanmal› ve hasta hematom yönünden dikkatle
izlenmelidir.
‹nternal meme protezi bulunan hastalarda uygulama
çok dikkatli yap›lmal› veya core biyopsiden kaç›n›lmal›d›r. Memenin kistik lezyonlar›nda core biyopsi endikasyonu yoktur ve ‹‹AB yeterli olacakt›r. Ancak aspirasyon
sonras›nda görüntülenebilir lezyonu kalan olgularda, intrakistik lezyonu bulunan hastada ve kal›n duvarl› kistlerde ilave olarak core biyopsi yap›labilir. Core biyopsi sonras› oluﬂabilecek ödem mamografi bulgular›n› maskeleyebilece¤inden, mamografi daima biyopsi öncesi yap›lmal›
veya çekim için core biyopsiden sonra en az bir hafta beklenmelidir. Ancak geride mamografik olarak belirgin ﬂekilde görüntülenebilecek lezyonu bulunan olgularda beklemeye gerek yoktur. Core biyopsi meme koruyucu cerrahi planlanan olgular için kontrendikasyon oluﬂturmamaktad›r. Core biyopsi yap›lmas›n›n s›n›r pozitifli¤inde
etkisi bulunmam›ﬂt›r.

Ekip
Core biypsi ve ince i¤ne aspirasyon biyopsisi için ekip
ve donan›m yaklaﬂ›k olarak ayn› özellikleri taﬂ›maktad›r.

Meme hastal›klar›n›n tan› ve tedavisinde öncelikle
meme kliniklerinin kurulmas› ve uygun ekibin oluﬂturulmas› gerekmektedir. Burada üçlü tan› (fizik muayene-görüntüleme-sitopatoloji) kaliteli ve güvenilir bir ﬂekilde yap›labilmelidir. Bu amaçla BASO (British Association of
Surgical Oncologists) Breast Surgeons Group 1995 y›l›nda meme klinikleri ve ekibiyle ilgili bir rapor yay›nlam›ﬂt›r. Öngörülen multi-disipliner ekip cerrah, radyolog, patolog, onkolog ve hemﬂireden oluﬂmaktad›r. Bu klinikler
meme kitlelerinde h›zl› ve do¤ru tan› verebilmelidir. Bu
ekibin yak›n iletiﬂim içinde olmas›, meme kanserinin preoperatif tan›s›nda yüksek bir oran ve cerrahi biyopsi say›s›nda düﬂüﬂe neden olmaktad›r.
Biyopsi ekibi hastan›n kendi kendine sorabilece¤i tüm
sorular› yan›tlayabilmeli ve yap›lacak iﬂlemler, meme hastal›klar› ve kanseri, biyopsinin neden yap›lmas› gerekti¤i
hakk›nda hastaya giriﬂim öncesi bilgi vermelidir. Hastalar›n önceden ve biyopsi esnas›nda bilgilendirilmeleri
emosyonel durumlar›n› olumlu yönde etkilemektedir. Biyopsiden önce hasta özel bir soyunma odas›nda elbiselerini ç›kartmal› ve biyopsi gömle¤i giymelidir. Biyopsi ekibi
genellikle 3 kiﬂiden oluﬂmaktad›r. Radyologlar core biyopsiyi bir yard›mc› ile birlikte yapabilecekleri gibi cerrahla birlikte de çal›ﬂabilirler. Bir elle memenin tespiti ve
di¤er elle de probun kullan›ld›¤› özellikle US rehberli¤indeki biyopsilerde ikinci bir uygulay›c›ya gerek vard›r.

Ekipman ve Uygulama
Öncelikle aletlerin konaca¤› fazla büyük olmayan steril bir tepsi gereklidir. ‹ﬂlem s›ras›nda sterilizasyonun sa¤lanmas›nda temel aseptik kurallar yeterli olacakt›r. Biyopsi odas› uygun hijyen koﬂullar›na sahip olmal›d›r. ﬁ›r›ngalar, i¤neler, bisturi ve kanla temas edecek malzemenin tek
kullan›ml›k olmas› gereklidir. Biyopsi öncesinde uygun
bir lokal anestezik ajan biyopsi bölgesine enjekte edilir.
5–10 ml’lik doz ço¤u zaman yeterlidir. Biyopsi s›ras›nda
nadiren de olsa vazo-vagal reaksiyon geliﬂebilmektedir.
Bunun için gerekli olan oksijen, acil ilaçlar ve resüsitasyon
donan›m›, ulaﬂ›labilir bir yerde bulunmal›d›r. Bu reaksiyon büyük s›kl›kla ﬂiddetli olmamakta ve ciddi bir müdahale gerektirmemektedir. Bazen biyopsi öncesinde hafif
bir sedasyona gerek duyulabilir. Sedatifler iﬂlemden 30
dak önce oral veya ‹V yolla uygulanabilir. Hasta biyopsi
sonras› oluﬂabilecek a¤r› için uyar›lmal› ve kendisine daha
sonra kullanabilece¤i analjezikler verilmelidir.
Biyopsi baﬂlang›c›nda kullan›lacak cihaza göre (MRI,
mamografi, US) hasta yüzüstü, s›rtüstü veya oturur pozisyona getirilir.114,115,116 Aletler haz›rlan›r (filmler, kompresyon pla¤›, US probu, biyopsi ekipman› vs.) ve ekip
adapte olur. Daha sonra uygun antiseptik solüsyonlarla
biyopsi yap›lacak cilt bölgesi temizlenir ve s›n›rl› uyuﬂturma yap›l›r. Daha sonra cilde küçük bir giriﬂ insizyonu aç›l›r (i¤nenin cildi rahatl›kla geçti¤i durumlarda cilt insizyonuna gerek yoktur). Stereotaktik veya ultrasonografik
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Resim 34-6: Core biyopsi uygulama ekipman›.

olarak planlamalar yap›l›r. Biyopsi i¤nesi uygun bir yerden girilerek lezyona ulaﬂ›l›r ve at›ﬂ yap›l›r. Burada dikkat
edilmesi gereken nokta i¤nenin lezyona dayanmas› ve ileriye geçmemesidir. Çünkü core biyopsi i¤neleri var›lan
noktadan 1,5–2 cm ileri giderek biyopsi almaktad›r. Özellikle küçük lezyonlarda at›ﬂ esnas›nda lezyon d›ﬂ›na ç›kmak olas›d›r. Bu durumu engellemek için i¤ne lezyona
dayand›ktan sonra 4–5 mm geri çekmek gerekebilir (ﬁekil
34-1). Hasta, özellikle otomatik biyopsi i¤nelerinin ç›karaca¤› ses konusunda at›ﬂ öncesinde uyar›lmal›d›r. Aksi
halde sesten korkarak istemsiz hareket edebilir. Al›nan örnekler zedelenmeden i¤neden ç›kart›larak, %10 formalin
solüsyonu içine konur. E¤er farkl› anatomik bölgelerden
birden çok örnekleme yap›lacaksa bunlar ayr› kaplarda
toplanmal› ve etiketlenmelidir. Uygun 4 veya 5 at›ﬂtan
sonra biyopsi sonland›r›l›r, 3–6 dak. kadar bas› uygulanarak kanama engellenir. Tan› için en az 2 örnekleme yap›lmal›d›r. Mikrokalsifikasyon bulunan durumlarda spesimen radyografisi dokular fikse edilmeden önce yap›l›r.
Biyopsi örnekleri formalin solüsyonuna koyulurken
yüzmeleri veya dibe çökmeleri izlenmelidir. Genellikle
ya¤ dokusundan oluﬂan örneklemeler yüzerken, meme
veya tümör dokular› dibe çökmektedir.
E¤er al›nan biyopsiler yüzeyde kal›p, dibe çökemiyorsa uygun örnekleme yap›lmam›ﬂ kabul edilerek core biyopsi tekrar edilmelidir.
Dikkat edilmesi gereken bir durum da memenin tespit edilmesidir. Özellikle büyük ve pandüler memelerde
veya mobil, küçük kitlelerde biyopsinin yap›labilmesi için
memenin uygun aç›da flasterler veya el ile tespiti gerek-
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mektedir. Tespit özellikle serbest elle yap›lan ve US rehberli¤indeki core biyopsilerde gereklidir. Aksi durumda
hem core biyopsi i¤nesi memenin içinde gere¤inden çok
yol kat edecek hem de at›ﬂ esnas›nda i¤nenin meme dokusuyla birlikte kitleyi itmesiyle uygun örnekleme yap›lamayacakt›r. Biyopsinin sonunda i¤ne giriﬂ deli¤i steril pansuman ile kapat›l›r, biyopsi bölgesi temizlenir, hasta giyindikten sonra dinlenmesi sa¤lan›r, hastan›n dosya ve form
bilgileri yaz›larak iﬂlem tamamlan›r. Hasta bir sonraki
gün görülerek hematom, enfeksiyon ve ekimoz yönünden
fizik muayene ve US ile de¤erlendirilir. Küçük hematomlarda aspirasyon yap›labilir. E¤er hasta görüﬂmeye gelemeyecekse telefon ile bilgi al›nmal›d›r.
US rehberli¤inde yap›lacak core biyopsilerde hasta,
supin pozisyonda yat›r›larak, biyopsi yap›lacak taraftaki
kol baﬂ›n arkas›na kald›r›l›r. Yukar›da anlat›lan biyopsi
haz›rl›klar› yap›l›r ve steril jel kullan›l›r. Biyopsi uygulamas› i¤ne ultrason cihaz›nda izlenerek yap›l›r. Bu iﬂlemde
biyopsi tabancas›n›n ve tabancay› kullanan kiﬂinin steril
olmas› gerekli de¤ildir, i¤nenin sterilizasyonu yeterlidir.
Biyopsi yap›l›rken hastan›n dikkati monitöre çekilerek i¤nenin memeye giriﬂini görmesi engellenir. Biyopsi sonras› iﬂlemler tamamlan›r. Perkutan meme biyopsilerinde ilk
örneklemelerde do¤ruluk oran› %80–88 iken tekrarlayan
örneklemelerde bu oran %97’ye yükselmektedir. At›ﬂ say›s› üçten az olmamal›d›r, 3 ile 5 örnekleme aras›nda tan›
do¤rulu¤u yönünden fark bulunmam›ﬂt›r. Yap›lan çal›ﬂmalarda ilk 5 olgu deneyiminde hata oranlar› yüksek bulunurken yanl›ﬂ negatif sonuç oran› 5. olgudan baﬂlayarak
azalm›ﬂt›r. Sensitivite 1 örneklemede %76 iken, 5 örneklemede %95’e ç›km›ﬂt›r (14G i¤ne ile). Yirmi olguluk deneyim e¤itim için yeterli görülmüﬂtür.
Hekimlerin e¤itim döneminde klinik ve radyolojik
olarak fibroadenom tan›s› alan olgular iyi bir model olarak kullan›labilir. ‹‹AB’de ise yeterlilik için ard›ﬂ›k 200 aspirasyon veya haftada en az 10 aspirasyon yap›lmas› önerilmektedir.117–123
Biyopsi sonras› benign tan›l› olgularda rutin kontrollere dönmeden 6 -12 ayl›k mamografi ve ultrasonografi ile
takip yap›lmal›d›r.

Uygulamada Dikkat Edilecek Noktalar
Hasta, yap›lacak iﬂlemlerin gereklilik ve önemi, ek tetkik gerekebilece¤i, re-biyopsi yap›labilece¤i, sonras›nda
cerrahi biyopsi gerekebilece¤i konusunda bilgilendirilmelidir. Klinik ve radyolojik takip seçene¤i sunulmal›d›r. Genellikle hatalar, zay›f lezyon, dens meme ve i¤ne görüntüsünün tam olmad›¤› vakalarda teknik ve örnekleme hatas› olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Histolojik ve radyolojik
uyumsuzluklar benign biyopsilerin takibinde görülmektedir.
‹‹AB: ‹nce i¤ne olmal› (22G ve üzeri), 10–20cc enjektör ve mümkünse enjektör tutucu tabanca kullan›lmal›,
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ﬁeki 34-1: ‹¤nenin lezyona dayanmas› ve 4–5 mm geri çekilmesi.

ultrason probu temizlenmeli, lokal anestezi genellikle gerekmez, h›zl› ve fazla güç uygulamadan yap›lmal›, yayma
ince tabaka halinde olmal›, PAP ve HE boyamalar› için alkol tespiti yap›lmal›d›r.
Uygulamada hücresellik az ise aspirasyon tekrar›, yaln›zca s›v› al›nan olgularda rezidü kitle var ise kitleden aspirasyon, pürülan materyal için kültür ve antibiyogram,
nekrotik lezyonlarda lezyon çevresinden aspirasyon, kanamal› lezyonlarda ise iﬂlem sonland›r›larak tampon yap›lmal›d›r. ‹nce i¤ne biyopsilerinde yeterlilik, al›nan örne¤in lezyonu temsil etmesine, tespit ve boyama yöntemlerinde artefakt olmamas›na, aç›k ve anlaﬂ›l›r bir rapor ile
sonuçland›r›lm›ﬂ yeterli de¤erlendirmeye ba¤l›d›r.
Core Biyopsi:
• Biyopsi i¤nesinin giriﬂ deli¤i özellikle malign ﬂüpheli
olgularda daha sonra yap›labilecek cerrahi insizyonun
içinde kalacak ﬂekilde planlanmal› (Malign hücre ekimine engel olmak ve meme koruyucu cerrahiden sonra radyoterapi alan› d›ﬂ›nda giriﬂ deli¤i olmamas› için)
(ﬁekil 34-2).
• Kistik lezyonlar›n aspirasyonundan sonra solid komponent bulunmas›, yo¤un desmoplastik reaksiyon ve
intrakistik solid lezyon bulunmas› durumunda core
biyopsi yap›lmal›.
• Toraks duvar›na yak›n lezyonlarda i¤ne giriﬂi meme
e¤imine paralel yap›lmal› (toraks duvar› yaralanmalar›ndan kaç›nmak için) (ﬁekil 34-3).
• Biyopsi örnekleme say›s› 2 den az olmamal› (2 ile 20
at›ﬂ aras›nda yap›labilir).

ﬁekil 34-2: Giriﬂ deli¤inin insizyon yerine göre planlanmas›.

ﬁekil 34-3: Toraks duvar›na yak›n lezyonlarda i¤ne giriﬂ ve aç›s›n›n
planlanmas›.

•
•

•
•

•

Biyopsi materyalinin formalin solüsyonunda dibe
çöktü¤ü izlenmeli.
Hasta 24 saat sonra tekrar görülmeli, 6 ay sonra kontrol ultrasonografi veya unilateral mamografi çekilmeli.
Biyopsi i¤nesi kitleye dayanmal›, ancak içine girmemeli ve ileriye geçmemeli.
Biyopsi i¤nesi sa¤lam dokularda 2 cm’den fazla ilerlememeli, bu amaçla giriﬂ deli¤i olarak lezyona en yak›n
nokta seçilmeli. ‹¤nenin, meme dokusunda ilerleyece¤i mesafe artt›kça kanama riski ve ödem de artmaktad›r.
Kanama kontrolü için 3–10 dak biyopsi bölgesine bas›nç uygulanmal›.

Core biyopsi yap›lacak hastalarda standart formlar›n
doldurulmas›, biyopsi öncesi ve sonras› ile ilgili bilgilerin
hastaya verilmesi gerekmektedir Bunlar aﬂa¤›da verilen
bilgileri içermelidir.

Biyopsi Öncesinde Doldurulmas›
Gereken Bilgi Formu:
Kiﬂisel bilgiler: ‹sim, do¤um tarihi, telefon numaras›, adres (ev/iﬂ)
Referanslar: Kendisi veya kimin taraf›ndan gönderildi¤i
Öz geçmiﬂ: Kardiak, metabolik, allerjik vs hastal›klar
‹laçlar: Anti-koagulan, aspirin, antibiotik vs. kullan›m›
Allerji: Lokal anestezik, iodin v.b.
Meme görüntüleme bilgileri: Eski ve yeni Mg/US bilgileri.
Lezyon bilgileri: Lokalizasvon tan›m› ve muayene bulgular›
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Hasta Onam Formu:
Tarih
Hastan›n ad›
‹ﬂlemin tan›m›
‹ﬂlemin sonucu
Genel komplikasyonlar
Anestezi
‹ﬂleme özgü ve ciddi komplikasyonlar
Alternatif yöntemler
Hastan›n yap›lacak iﬂlemleri ve yazanlar› okuyup anlad›¤›na ve kabul etti¤ine dair k›sa not.
Hastan›n imzas›

Biyopsi Sonras› Bak›m
1. Gece yat›ncaya kadar sütyenin içine, pansuman›n üzerine gelecek ﬂekilde buz torbas› konabilir (çok gerekli
olmamaktad›r).
2. Sütyen kullan›l›r ve pansuman aç›l›ncaya dek banyo
yap›lmaz.
3. ‹ki gün sonra pansuman aç›labilir
4. Hafif bir a¤r› ve morarma olabilir
5. A¤r› için analjezik al›nabilir.
6. 24 saat boyunca a¤›r fiziksel aktivite ve spor yap›lmaz
7. Ciddi a¤r›, kanama ve ateﬂ oldu¤unda hemen klinik
veya doktorla irtibat kurulur.
8. Bir gün sonra kontrol için klini¤e gidilir
9. Doktor biyopsi sonuçlar›n› hastaya sözlü olarak iletir.
Yukar›da tan›mlanan formlar›n doldurulmas› ve biyopsi öncesi/sonras› bilgilendirmelerin yap›lmas› t›p eti¤i
ve hukuki aç›dan gerekli görülmektedir.

US Rehberli¤inde Core Biyopsi
Daha eski y›llarda meme ultrasonu (US) sadece kitlelerin solid/kistik ayr›m›n› yapmakta kullan›l›rken günümüzde; basit ve karmaﬂ›k kistler, fibrozis, fibrokistik de¤iﬂiklik, solid lezyonlar›n malignite olas›l›¤› gibi ay›r›c› tan›larda kullan›lmaktad›r. Non-palpabl ve mamografi ile
ﬂüpheli bulunmayan pek çok lezyonun tan›mlanmas›nda
US yard›mc› olmaktad›r. Daha da önemlisi art›k günümüzde perkütan meme biyopsileri de dahil olmak üzere
pek çok giriﬂim US rehberli¤inde yap›lmaktad›r. US rehberli¤indeki core biyopsi serbest el tekni¤i ile veya otomatik alet ile, i¤nenin izledi¤i yol ve lezyonla olan iliﬂkisi gözlenerek yap›lmaktad›r. ‹¤nenin izlenebilmesi için probun
uzun aks›na paralel olarak giriﬂ yap›lmal›d›r. K›sa aksa paralel yap›lan giriﬂlerde i¤ne izlenememektedir.
Yüzeyel lezyonlar genellikle kolay bir hedef oluﬂturur.
‹¤ne, mümkün oldu¤unca proba paralel girilmelidir. Derin lezyonlarda ise oblik pozisyonda girilmelidir, i¤nenin
izlenmesi bu durumda daha zor olur. Biyopsi esnas›nda
probun yeri de¤iﬂtirilerek en uygun pozisyon bulunabilir,
amaç i¤nenin proba en fazla paralel olaca¤› pozisyonu

ﬁekil 34-4: ‹¤ne giriﬂinin lezyon pozisyonuna ve görüntü alma özelli¤ine göre planlanmas›.

bulmakt›r. Derin ve periferik yerleﬂimli lezyonlarda hastaya yan pozisyon vermek ve memenin s›k› sabitlenmesi iﬂlemi kolaylaﬂt›racakt›r (ﬁekil 34-4, 34-5).
Gö¤üs duvar›na yak›n lezyonlarda yaralanmalardan
kaç›nmak için mümkün oldu¤unca gö¤üs duvar›na paralel girilmelidir. ‹¤ne giriﬂinin medialden laterale do¤ru olmas› gö¤üs duvar›n›n do¤al e¤imine uygun bir yol izlenmesini sa¤lar. US rehberli¤indeki core biyopsi, klinik ve
mamografik olarak tespit edilmiﬂ ve US’de izlenebilen
tüm meme lezyonlar›na yap›l›r.124 Ancak birçok vakada
mikrokalsifikasyon bunun d›ﬂ›ndad›r, M‹C ile birlikte
US’de izlenen kitle mevcutsa US rehberli¤inde core biyopsi yap›labilir 125 (Resim 34-7, 34-8). Core biyopsi
özellikle mamografi ve ultrason ile tespit edilemeyen lezyonlarda MRI eﬂli¤inde yap›lmaktad›r.

Ekipman ve Teknik
Biyopsi esnas›nda yüksek frekansl› (7,5–10,0 mHz),
yüksek rezolüsyonlu, elektronik foküslü, lineer probu bulunan US cihazlar› kullan›l›r. Bunun d›ﬂ›ndaki ekip ve
ekipman standart core biyopside oldu¤u gibidir. Biyopsi
öncesi ekip, özellikle radyolog ve varsa uygulay›c›, en uygun pozisyonu almal›d›r. Bu amaçla giriﬂim masas›n›n
dört taraf› da ulaﬂ›labilir aç›kl›kta olmal›d›r. Radyolog ve
uygulay›c› hem hastay› hem de monitör ekran›n› görebil-

ﬁekil 34-5: ‹¤nenin medial ve lateral kullan›mlar›.
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Resim 34-7: Core biyopsi uygulamas› ( i¤ne lezyona dayal›).

Resim 34-8: ‹¤nenin lezyon içinde örnekleme s›ras›nda izlenmesi.

melidir. Memenin tespitinden sonra öncelikle proba paralel en uygun giriﬂ yeri bulunmal› ve iﬂaretlenmelidir.
Lezyonun büyüklü¤ü, derinli¤i, gö¤üs duvar›na aç›s› ve
fibröz yap›da olup olmad›¤› belirlenir. Periferik lezyonlarda i¤neye aﬂa¤› do¤ru bas›nç uygulanarak i¤nenin proba
daha paralel olmas› sa¤lan›r. Derin lezyonlarda i¤nenin
giriﬂ noktas› lezyondan biraz uzakta kalabilir ve i¤ne
mümkün oldu¤unca horizontal yönde hareket ettirilir.
E¤er dik aç›yla girilecekse proba en yak›n noktadan girilir,
lezyon ile gö¤üs duvar› aras›na lokal anestezik yap›lmas›
kitlenin belli bir miktar duvardan uzaklaﬂmas›n› sa¤layacakt›r. Derin yerleﬂimli lezyonlarda her ne kadar probdan
uzaklaﬂ›lsa da giriﬂ yerinin meme e¤imine paralel olarak
aﬂa¤› kayd›r›lmas› gerekebilir. Biyopsi i¤nesi giriﬂ yeri ve
i¤nenin izledi¤i yol özellikle malign olgularda daha sonra
uygulanacak cerrahi yöntemle ç›kart›labilecek ﬂekilde
planlanmal›d›r, bu amaçla radyolog ve cerrah birlikte karar vermelidir. ‹ﬂlemin devam›nda standart core biyopsi
protokolü izlenir.

r› için yap›l›rken US rehberli¤inde biyopsi ile özellikle aksiller lenf nodlar›na da tan› konmas› mümkün olmaktad›r. Meme içi implant protezi bulunan olgularda US rehberli¤inde biyopsi daha güvenilir ve kolayd›r. Ekipman
yönünden bakt›¤›m›zda ise kullan›labilirlik, maliyet ve
uygulama kolayl›klar› yönünden US rehberli¤inde biyopsi, daha ucuz ve daha kolay kurulabilecek ve kullan›labilecek bir sistem olarak gözükmektedir.

Stereotaktik ve US Rehberli¤inde Core Biyopsinin
Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Her ne kadar endikasyonlar›nda baz› farkl›l›klar olsa
da her iki yöntemin de uygulanabilece¤i durumlarda US
rehberli¤inde core biyopsi tercih edilmelidir. US rehberli¤inde biyopside hem hastan›n supine pozisyonda yat›yor
olmas› hem de meme kompresyonu olmamas› konforu
artt›rmaktad›r. Bu ﬂekilde vazovagal reaksiyon s›kl›¤› da
yok denecek kadar azd›r. US rehberli¤inde core biyopsi
stereotaktik biyopsiye oranla çok daha h›zl› uygulanabilmekte ve maliyet oranlar› daha düﬂük olarak görülmektedir. Her ne kadar hastaya zarar verebilecek dozlara ulaﬂmasa da, stereotaktik core biyopside ionize radyasyon bulunmas›, US rehberli¤inde biyopsiye karﬂ› bir dezavantajd›r. Bu nedenle US rehberli¤inde core biyopsi gebelerde
de yap›labilir. Stereotaktik biyopsi sadece meme lezyonla-

Komplikasyonlar
Genel olarak komplikasyon oran› çok merkezli çal›ﬂmalarda %0,2 olarak bildirilmiﬂtir.
A¤r›: Özellikle fibröz yap›dan zengin ve derin yerleﬂimli
lezyonlarda a¤r› olabilmektedir. Genç hastalarda ve peri
veya subareolar yerleﬂimli lezyonlarda daha çok hissedilmektedir. A¤r› çok say›daki örneklemelerde daha fazla olmaktad›r. Uygun lokal anestezi ve gerekirse iﬂlem öncesi
sedasyonla sorun çözülmektedir. ‹ﬂlem sonras›nda ise ﬂiddetli a¤r› genellikle olmaz ve standart analjeziklere yan›t
verir.
Vazo-Vagal Reaksiyon: Genellikle stereotaktik biyopside
oturur pozisyonda izlenir. S›kl›¤› %1 dolay›ndad›r. Oda
›s›s›n›n yüksek olmas› reaksiyonun görülme s›kl›¤›n› artt›r›r. Ciddi resusitasyon gerektirecek boyutlara ulaﬂmaz.
Sadece baﬂa ve s›rta so¤uk uygulamas› ile ve hasta sakinleﬂtirilerek giderilebilir.
Enfeksiyon: Core biyopsiye ba¤l› olarak bildirilen ciddi
bir enfeksiyon yoksa da, asepsi ve antisepsi kurallar›na uygun olarak, mümkün oldu¤unca steril ﬂartlar sa¤lanarak
yap›lmal›d›r. Enfeksiyon oldu¤unda ise antibiyotik ve gerekli durumlarda drenaj uygulan›r.
Pnömotoraks ve Gö¤üs Duvar› Yaralanmas›: Ciddi bir yaralanma bildirilmemekle birlikte özellikle gö¤üs duvar›na
yak›n lezyonlarda daha önce belirtilen yöntemleri kullanmak yararl› olacakt›r. Çok nadir olarak %0,2 oran›nda
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bildirilmiﬂtir. Gö¤üs duvar›na dik olarak yap›lan giriﬂlerde risk mevcuttur.
Ekim: Nadir rastlanan bir durumdur. Malign lezyonlarda
i¤nenin izledi¤i yol boyunca kanser hücrelerinin yerleﬂmesiyle oluﬂur. Bir seride 89 olgudan muItipl giriﬂ yap›lan
2 olguda dermiste kanser hürceleri gösterilmiﬂtir. Bu sunum d›ﬂ›nda literatürde core biyopsi ile ekime ba¤l› olarak oluﬂan lokal nükse rastlan›lmam›ﬂt›r.126-129 Cerrahi
eksizyonunun, giriﬂ ve i¤ne yolu ç›kar›lacak ﬂekilde planlanmas› buna engel olacakt›r.
Hematom-Kanama-Ekimoz: Core biyopsilerin en s›k rastlan›lan komplikasyonudur. Giriﬂ deli¤i ve çevresinde ekimoza s›kl›kla rastlan›r. Ancak ne ekimoz ne de hematom
ciddi boyutlara ulaﬂmaz. Kanama genellikle interstisyel
alanda veya cilt alt› venlerinin yaralanmas›yla oluﬂur. Minimal hematomlar aspire edilir. Core biyopsi sonras› 24.
saatte hasta özellikle kanama yönünden kontrol edilmelidir. Biyopsi sonras› 3–10dak bas›nç uygulanmas› kanamaya engel olmak için genellikle yeterlidir. Ancak antikoagulan tedavi alan veya kanama diyatezi olan hastalarda ciddi sorunlarla karﬂ›laﬂ›l›r.
Genel olarak bak›ld›¤›nda Core biyopsi sonras› ciddi
bir komplikasyon oluﬂmamakta ve morbidite son derece
düﬂük seyretmektedir.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

Sonuç
Meme hastal›klar› ve kanserinin tan›s›nda üçlü tan›;
fizik muayene, görüntüleme ve sitopatoloji, vazgeçilmez
yöntemdir. Meme lezyonlar›n›n say› ve tan›s›ndaki art›ﬂ;
h›zl›, güvenilir, kolay uygulan›r, ucuz ve invaziv olmayan
tekniklerin günlük kullan›ma girmesini sa¤lam›ﬂt›r. Bu
geliﬂmeler mamografi, ultrason ve MRI cihazlar›ndaki
teknoloji, perkütan meme biyopsi yöntemleri, core i¤neleri, otomatik biyopsi tabancalar› ve sitopatolojik alandaki yenilikleri kapsamaktad›r. Tüm bunlar›n sonucunda
perkutan meme biyopsisi kavram› yerleﬂmiﬂ gözükmektedir. Yöntemin yayg›nlaﬂmas›nda, palpabl/non-palpabl,
malign/benign veya ﬂüpheli tüm meme lezyonlar›nda cerrahi biyopsi ile eﬂit güvenilirlik ve do¤rulukta olmas›, yüksek hasta konforu sa¤lamas›, doktor ve klinikler için kolay
ve h›zl› uygulanmas› ve ucuzlu¤u rol oynamaktad›r. Yöntem k›sa bir gelecekte tüm meme kliniklerinde kullan›l›r
hale gelecek, meme kanserinin erken tan›s› ve dolay›s›yla
mortalitesinin azalt›lmas›nda ön plana ç›kacakt›r.
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G‹R‹ﬁ
Meme kanserinde erken tan› elde etmek amac›yla mamografinin tüm dünyada kabul görmesi sonucu birçok
ülkede tarama programlar› baﬂlat›lm›ﬂt›r. Tarama programlar›n›n de¤erlendirildi¤i meta-analizlerde Evre 0-1’de
saptanabilen hastalar›n say›s›n›n artt›¤› ve hastal›¤›n mortalitesinde önemli düﬂüﬂler elde edildi¤i gözlemlenmiﬂtir.1,2 Meme kanseri taramalar›n›n yayg›nlaﬂmas›, saptanabilen non-palpabl meme lezyonlar›n›n say›s›nda belirgin bir art›ﬂ› da beraberinde getirmiﬂtir. Meme görüntülemesinde son 20 y›lda meydana gelen olumlu geliﬂmeler de
bu art›ﬂa önemli katk›da bulunmuﬂtur.
Yaﬂanan bu de¤iﬂim ile birlikte olas› benign-malign
ancak elle hissedilemeyen lezyonlar›n say›s› belirgin ﬂekilde artm›ﬂt›r. Buna ba¤l› olarak uygulanan meme biyopsi
say›lar›nda önemli art›ﬂlar olmuﬂtur. ABD verilerine göre
mamografi bulgular› nedeniyle uygulanan biyopsi say›s›
y›lda 500 bin ila 1 milyon’dur. Ancak uygulanan biyopsilerin patolojik neticelerine bak›ld›¤›nda %60-90’n›n benign de¤iﬂiklikler oldu¤u görülmüﬂtür.3 Erken evre meme
kanserini saptamak amac›yla yap›lan bu giriﬂimlerin say›s› halen art›ﬂ göstermektedir. Bu sonuçlar “aç›k biyopsilerin” radyolog ve cerrahlar taraf›ndan da sorgulanmas›na
neden olmuﬂtur. Hastalara kolay uygulanabilir ve daha az
invaziv olan seçenekler aranmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Görüntüleme rehberli¤inde biyopsiler bu süreç içerisinde ortaya
ç›km›ﬂt›r.
Non-palpabl lezyonlara yönelik radyolojik iﬂaretleme
yard›m› ile yap›lan cerrahi meme biyopsileri cerrahlar taraf›ndan (genellikle) “kolay-küçük” giriﬂimler olarak nitelendirilir. Bu giriﬂimlere ba¤l› oluﬂan komplikasyon
oranlar› düﬂük olmakla birlikte olumsuz taraflar› da mevcuttur. Her ﬂeyden önce cerrahi giriﬂim çeﬂitli haz›rl›klar
gerektiren, invaziv ve çift kör bir tan› yöntemidir. Hastalar üzerinde az ya da çok psikolojik travmalara yol açabilmektedir. Tan› elde etmek amac›yla örneklenen doku
(özellikle benign lezyonlarda) gere¤inden fazla olabilmektedir. Kozmetik olumsuzluklar ortaya ç›kabilmektedir.

Ayr›ca ﬂüpheli lezyonun çap› küçüldükçe istenilen alan›n
ç›kar›lmas› zorlaﬂmaktad›r.
Radyolog cephesinden bak›ld›¤›nda ise; giderek daha
küçük ve zor lezyonlar›n geliﬂen mamografi tekni¤i ile daha fazla say›da saptanabilir hale gelmesi radyologlar› cerrahi biyopsi-takip ikilemi içerisine sokmaktad›r. Takip
edilmek için uygun olas› benign lezyonlara ait çeﬂitli özellikler belirlenmiﬂ olmakla birlikte, bunlar› kategorize etmenin bazen güç olmas› ve özelleﬂmiﬂ deneyim (mamografi) gerektirmesi s›k›nt›lara yol açmaktad›r. Radyolojik
takibe al›nan hastalar›n yar›ya yak›n›n›n, takip sürecinden
ç›kt›¤› da önemli bir baﬂka veridir. Bu tür lezyonlarda malignite ortaya ç›kma oran› da oldukça düﬂüktür (1/200).4
Stereotaktik biyopsi, bu noktada takip ile cerrahi biyopsi’ye alternatif bir yol olarak ortaya ç›km›ﬂt›r.

Stereotaktik Meme Biyopsisi
Görüntüleme rehberli¤inde yap›lan biyopsilerde lokalizasyon üç tür yöntemle sa¤lanmaktad›r. Bunlar ultrason,
manyetik rezonans görüntüleme ya da stereotaktik yöntemdir.
Stereotaksi meme d›ﬂ›nda beyin ve sinir sistemi lezyonlar›n› lokalize etmek amac›yla da kullan›lmaktad›r.
Yöntem 1990’dan sonra bildirilen baﬂar›l› sonuçlar ile
daha yayg›n kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.5,6,7
Stereotaktik meme biyopsisi, esas olarak, memede
mamografi ile görüntülenen ancak ultrasonografi ile saptanamayan lezyonlara uygulan›r. Bu grubu büyük oranda
mikrokalsifikasyonu bulunan hastalar oluﬂturmaktad›r.
Bu tür olgulara önceden yayg›n olarak telle iﬂaretleme ile
aç›k biyopsi yap›lmaktayd›. Stereotaktik biyopsi endikasyon grubunu daha az oranda da yap›sal distorsiyonlar ve
baz› küçük kitleler oluﬂturur. Yöntemin avantaj ve dezavantajlar› Tablo 35-1’de sunulmuﬂtur.

Teknik
Mamografi rehberli¤inde yap›lan meme biyopsisi ilk
defa 1980’lerde ‹sveç’ten bildirilmiﬂtir. ‹lk uygulamalarda
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Tablo 35-1: Stereotaksik Biyopsinin Avantaj ve Dezavantajlar›.
Stereotaksik Biyopsi

Avantajlar

Dezavantajlar

Ucuz
Kolay uygulanabilir
Özel haz›rl›k gerektirmez

Özel ekipman-cihaz gerektirir
Ö¤renme e¤risi tamamlanmal›d›r
Çok derin ve yüzeyel lezyonlarda baﬂar› ﬂans›
düﬂük
Kilolu hastalara uygulanamaz

Meme dokusunda minimal hasar ve skar
oluﬂumu
Küçük çapl› kitleler-kistler total olarak
eksize edilebilir
Meme kozmeti¤ini bozmaz
Minimal invaziv
Hastalar›n %97’sine uygulanabilir
Yanl›ﬂ negatiflik oran› düﬂük

hastalar›n mamografi ünitesi içerisinde çeﬂitli aç›lardan
elde edilen görüntüleri ile lezyon 2 mm’lik bir yan›lma
pay› ile saptanarak lezyon bölgesine ince i¤ne ile girilmekte ve basit aspirasyon uygulanmaktayd›.
Güncel uygulama ise geliﬂen görüntüleme yöntemleri
ve biyopsi üniteleri sayesinde art›k de¤iﬂmiﬂtir.
Günümüz uygulamas›nda öncelikle her üç düzlemde
(kranio-kaudal, medio-lateral oblik ve medio-lateral) mamografik görüntüler al›narak hedef lezyon lokalize edilir.
Özellikle kranio-kaudal görüntü, giriﬂ yerini belirlemede
önemlidir. Bu görüntüler yard›m› ile lezyonun x ve y koordinatlar› belirlenir. Son olarak her iki yönde 15°’lik aç›
ile stereotaktik görüntüler elde edilerek lezyonun derinli¤ini belirleyen z koordinat› saptan›r. Kullan›lan bilgisayar
yaz›l›m› ile, cilt üzerinde biyopsi i¤nesinin giriﬂ (hedef)
yeri belirlenir. Cilt üzerinde bisturi ile küçük bir kesi yap›l›r ve biyopsi probu buradan girilerek ateﬂlenir.
Kullan›lan ilk stereotaktik rehber ekipmanlar› ayakta
uygulanan standart mamografi ünitelerine uygun dizayn
edilmiﬂlerdi. Giriﬂim s›ras›nda özellikle dikey konumda
yap›lan bu uygulamalarda sürenin uzamas›yla vazovagal
reaksiyonlar ortaya ç›kabilmekteydi. Hastan›n hareket etmesi ve konforsuzlu¤u gibi nedenler iﬂlemin baﬂar›s›n›
azalt›yordu.
Günümüzde ise tamamen bu iﬂlem için özel dizayn
edilen yüz aﬂa¤› (prone) pozisyonlu masalar› olan üniteler
geliﬂtirilmiﬂtir. Görüntüler dijitaldir ve daha k›sa sürede,
daha kaliteli olarak elde edilmektedir. Yatay konumda
rehberlik yapan ünitelerde yüz aﬂa¤› yatan hastan›n memesi, masada bulunan delikten ç›kart›larak düﬂey konumda olmas› sa¤lan›r. Bu pozisyonda hastan›n memesi
s›k›ﬂt›r›larak giriﬂim öncesi lateral veya kranio-kaudal görüntüleri al›nmaktad›r (Resim 35-1, 35-2).
Vazovagal reaksiyonlar prone poziyonlu ünitelerde
daha az görülmektedir. Ayr›ca hastan›n iﬂlemi direkt olarak görmemesi, psikolojik bir rahatl›k sa¤lamaktad›r.8
Olumsuz yan› ise, bu ünitede çal›ﬂma için daha geniﬂ bir
alana ihtiyaç duyulmas› ve maliyetinin daha yüksek olmas›d›r.9

Yüksek riskli lezyon saptanm›ﬂsa cerrahi biyopsi
yap›lmal›d›r

Resim 35-1: Stereotaksik biyopsi ünitesi (LORAD Hologic, Inc. Bedford, MA,USA), Ege Üniveristesi Radyoloji AD Mamografi Ünitesi.
Prof. Dr. Ayﬂenur Oktay’›n izni ile.

Lezyon hedeflendikten sonra biyopsi iﬂlemi için farkl›
yöntemler kullan›labilmektedir. Bunlar ince i¤ne aspirasyonu (ST‹‹B), kor biyopsi (STCB) ve son dönemlerde daha s›k kullan›lmaya baﬂlanan vakum destekli biyopsi

Resim 35-2 Biyopsi öncesi elde edilen stereotaktik mamografi görüntüleri. Ege Üniveristesi Radyoloji AD Mamografi Ünitesi. Prof. Dr.
Ayﬂenur Oktay’›n izni ile.

Bölüm 35: Stereotaktik Biyopsi

(VAB) yöntemleridir. Bu giriﬂim yöntemleri ultrason ve
MR gibi di¤er cihazlarla da kullan›lmaktad›r.
Giriﬂim öncesi özel bir haz›rl›k genellikle gerekmemektedir. Giriﬂime baﬂlanmadan hastan›n kanama bozuklu¤u yönünden anamnezi al›nmal› ve kullan›yor ise
antikoagülan ilaçlar belirli bir müddet öncesinden kesilmelidir. Giriﬂim yap›lacak bölge antiseptik solüsyon ile temizlendikten sonra lokal anestezi uygulan›r. Lokal anestezik adrenalin ile kombine edilebilir. ‹ﬂlem süresi yaklaﬂ›k
30-60 dakikad›r. Bu süre cerrahi biyopsinin süresi ile yaklaﬂ›k ayn›d›r.
ST‹‹B tek baﬂ›na uygulan›r ise; ﬂüpheli lezyonda birden fazla nokta hedeflenir (1 ila 3 aras›nda). Hedeflenen
noktalardan tek tek girilerek örnekler al›n›r. Kullan›lan
i¤ne 20-23 gauge (G) çap›ndad›r. Her bir giriﬂte lezyonun
büyüklü¤üne ba¤l› olarak 3 ila 10 doku örne¤i elde edilerek yetersiz doku elde etme riski azalt›lmaya çal›ﬂ›l›r. Bu
yöntem ile 10 mm ve daha küçük lezyonlardan doku örne¤i elde edilebilir.10 Bu çaptaki lezyonlara yap›lan giriﬂimlerde kistler ile karﬂ›laﬂ›lmas› olas›d›r. Yöntemin yo¤un olarak kullan›ld›¤› merkezlerde görüntülemelerde
saptanan 1cm ve küçük çaptaki kitlelerin önemli bir k›sm›n›n küçük kistler oldu¤u görülmüﬂtür. Bu kistlerin aspire edilmesi ile ayn› seansta kanser kuﬂkusunun ortadan
kald›r›labilmesi stereotaktik biyopsinin önemli bir avantaj›d›r. Yetersiz aspirasyon, özellikle mikrokalsifikasyonu
olan hastalarda karﬂ›laﬂ›labilen ve yöntemin baﬂar›s›n›
azaltan bir problemdir.11 ‹¤ne biyopsisinin kullan›m› günümüzde giderek azalm›ﬂt›r.
STCB’de ise genellikle otomatik biyopsi tabancalar›
kullan›lmaktad›r. ‹¤ne çap› 14G olup, al›nan örnek uzunlu¤u 1,5–1,9 cm’dir. Benzer ﬂekilde yine lezyonun farkl›
noktalar›ndan girilir. Her bir örneklemeden sonra biyopsi bölgesine k›sa süreli kompresyon uygulan›r. Kanama
meydana gelirse de genellikle birkaç dakika uygulanan
bask› ile durur. ‹ﬂlem bitiminde standart olarak, kanama
olmasa bile birkaç dakika bask› yap›l›r.
Tarif edilen iki örnekleme yöntemi çeﬂitli merkezlerde
tek baﬂ›na ya da kombine ﬂekilde uygulanabilmektedir.
Vakum destekli biyopsi düzenekleri kor biyopsi tekni¤inin eksik kald›¤› yönleri gidermek amac›yla 1995 y›l›nda geliﬂtirilmiﬂtir.12 Bu yöntemde 9-14G i¤ne kullan›lmaktad›r. ‹¤ne, yine görüntüler yard›m› ile kitleye dek
ilerletilir. ‹¤nenin ucunda bulunan aç›kl›ktan negatif bas›nç oluﬂturularak çevre doku emilir. ‹¤ne çeperinde bulunan b›çak dokuyu keser ve örnek doku biyopsi haznesine al›n›r. ‹¤ne ucunda bulunan aç›kl›k farkl› yönlere döndürülerek lezyon komﬂulu¤undaki dokulardan da örnekleme yap›labilmesi bu yöntem ile mümkündür. Genellikle 12 örnek al›nmas› tan› do¤rulu¤u için yeterli kabul edilmektedir13 Di¤er yöntemlere benzer ﬂekilde spesimen
radyografileri elde edilir. Bu görüntülerde hedeflenmiﬂ
olan ﬂüpheli kalsifikasyonlar›n görülmesi do¤ru tan›ya
ulaﬂmada önemlidir (Resim 35-3). Bu yöntemle ç›kart›lan
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Resim 35-3: Biyopsi piyesi mamogramlar›nda kalsifikasyonlar. Ege
Üniveristesi Radyoloji AD Mamografi Ünitesi. Prof. Dr. Ayﬂenur Oktay’›n izni ile.

doku miktar› di¤er yöntemlere göre fazlad›r. Çok büyük
olmayan kitlelerin total olarak eksizyonu dahi yap›labilir.
Bu amaçla yap›lan giriﬂimlerde i¤ne çap› 7-8G’a kadar artt›r›labilir.14 ‹¤ne içerisinden lezyon yerine iﬂaretleyici b›rak›labilir. Özellikle biyopsi sonras› tamamen kaybolan
lezyonlar için iﬂaretleyici b›rak›lmas›, sonraki takip ve tedavi aﬂamalar› için önem taﬂ›maktad›r. Kanama veya a¤r›
geliﬂmesi durumunda i¤ne vas›tas›yla hematom aspire
edilebilece¤i gibi lokal anestezi ve vazokonstrüktör ilaçlar
verilebilir.15

Yöntemin Avantajlar›-Dezavantajlar› ve
Zay›f Noktalar›
Stereotaktik biyopsi yönteminin baﬂar›s› aç›k biyopside elde edilen sonuçlarla mukayese edilerek de¤erlendirilmektedir. Aç›k biyopsi ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda görüntüleme rehberli¤inde yap›lan biyopsinin duyarl›l›k ve özgüllü¤ü benzerdir. Görüntü rehberli¤inde yap›lan di¤er biyopsi yöntemlerine (US, MR) benzer ﬂekilde stereotaktik
biyopsi; cerrahi biyopsi ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda daha kolay
uygulanabilir, daha az invaziv ve ucuzdur. Özellikle mikrokalsifikasyonu olan hastalarda VAB ile kombine edildi¤inde iyi sonuçlar elde edilmektedir.
Yönteme ba¤l› baﬂl›ca komplikasyonlar kanama, hematom oluﬂumu ve a¤r›-rahats›zl›k hissidir.
Stereotaktik biyopside insizyonlar dikiﬂe ihtiyaç duyulmayacak kadar küçüktür. Giriﬂim sonras›nda memenin do¤al görünümü (kozmeti¤i) aç›k biyopsiye göre çok
daha az etkilenir. Al›nan doku parçalar› sonras›nda meme
içerisinde yap›sal bozukluk- skar oluﬂumu da yine çok azd›r. Bu durum özellikle takip edilecek hastalarda önem
kazan›r. VAB yap›lan hastalarda skar oluﬂumu % 2 oran›nda saptanm›ﬂt›r.16
Biyopsiye ba¤l› rahats›zl›k hissi ve a¤r›n›n de¤erlendirildi¤i çal›ﬂmalarda yöntemler (ince i¤ne, kor, vakum)
aras›nda bir üstünlük olmad›¤› saptanm›ﬂt›r.17
Çok posteriorda ya da cilde yak›n lezyonlarda stereotaktik biyopsi baﬂar›s›z olabilmektedir. (%2,6).18 Ayr›ca
çok kilolu (>130 kg) hastalar biyopsi masas›na s›¤mama-
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lar› nedeniyle bu yöntem için uygun de¤ildir.19
Literatürde stereotaktik biyopside kullan›lan farkl›
yöntemlerin karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› pek çok çal›ﬂma mevcuttur.
Yap›lan çal›ﬂmalara bak›ld›¤›nda genellikle lokalizasyon
yöntemlerinin, biyopsi düzeneklerinin, i¤ne kal›nl›klar›n›n ve al›nan örnek say›lar›n›n farkl› oldu¤u görülmektedir. Ancak yöntemin baﬂar›s›n› de¤erlendirmek amac›yla
kullan›lan ortak ölçüt yanl›ﬂ negatiflik oran›d›r. Bilindi¤i
gibi hiçbir biyopsi yöntemi %100 do¤ruluk oran›na sahip
de¤ildir. Bu nedenle herhangi bir yöntemin do¤ruluk oran›n› belirleyen en önemli ölçüt “yanl›ﬂ negatiflik” oran›d›r. Literatürdeki yay›nlara bak›ld›¤›nda ikinci bir ölçüt
olarak “histolojik tan›da yetersizlik” de¤erinin de kullan›ld›¤› görülmektedir. Buradaki yanl›ﬂ negatifli¤i aç›klayacak olursak; ayn› biyopsi bölgesinden al›nan doku örneklerinde benign olarak saptanan bir lezyonun aç›k biyopsi veya takipte malign oldu¤unun ortaya konmas›d›r.
Histolojik tan› yetersizli¤i olarak tan›mlanan durum ise,
al›nan doku örne¤inde duktal karsinoma in-situ (DC‹S)
ya da atipik duktal hiperplazi (ADH) saptanan lezyonlarda aç›k biyopsi sonucunda invaziv kanser oda¤› görülmesidir.
Zuiani ve ark.’n›n yapt›¤› çal›ﬂmada (n=78) stereotaktik VAB yöntemi ile elde ettikleri sonuçlarda yanl›ﬂ negatifli¤i %1.3, histolojik tan› yetersizli¤ini invaziv tümörlerde %10.5, mikroinvaziv tümörlerde %7.9 ve yanl›ﬂ pozitifli¤i s›f›r bulmuﬂlard›r.20
Yap›lan stereotaktik biyopsi sonucu yüksek riskli lezyon saptanan hastalara temiz s›n›rlar› sa¤layacak ﬂekilde
aç›k cerrahi biyopsi uygulanmas› gerekti¤i konusunda literatürde görüﬂ birli¤i mevcuttur.21-26 Baﬂta atipik duktal
hiperplazi olmak üzere bu s›n›fa giren lezyonlar tabloda
belirtilmiﬂtir (Tablo 35-2). Biyopsi sonucu malign gelen
hastalara hastan›n durumu ve hastal›¤›n›n evresine göre
cerrahi ya da di¤er tedaviler planlan›r.
Bu geliﬂmeler özellikle cerrahlar›n tan› ve tedavi aﬂamas›ndaki rolünü azaltt›¤› ﬂeklinde yorumlanm›ﬂt›r. Ancak güncel uygulamada alt›n standart, stereotaktik biyopsi uygulanacak olgular›n genel cerrah, radyolog ve patolog’un bulundu¤u multidisipliner bir ekip taraf›ndan de¤erlendirilerek, her hasta için en uygun yöntemin seçil-

Tablo 35-2: Memede Yüksek Riskli Lezyonlar.
Atipik Duktal Hiperplazi (ADH)

Non Atipik Duktal Hiperplazi
* Lobüler neoplazi
- Atipik lobüler hiperplazi
- Lobüler karsinoma
in-situ
* Radyal skar
* Filloid tümör
* Papilloma
* Mukosel benzeri lezyon
* Atipi içeren non-malign
lezyonlar

mesidir. ﬁu anda tart›ﬂ›lan, ancak yak›n gelecekte tedavi
seçenekleri aras›nda yerini almas› beklenen “stereotaktik
perkutan tümör eksizyonu ya da ablasyonlar›” ile ilgili henüz s›n›rl› say›da çal›ﬂma mevcuttur.27-28
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Vakum Biyopsisi
Dr. Erkin Ar›bal

‹¤ne ile yap›lan meme biyopsisi son 20 y›l içinde ince
i¤ne aspirasyon biyopsisinden (‹‹AB) kesici i¤ne biyopsisine (K‹B) geçiﬂ göstermiﬂtir. Kesici i¤ne biyopsisi ‹‹AB ye
göre birçok avantaj sa¤lamaktad›r. Bunlar›n baﬂ›nda da
tan›n›n histopatolojik olarak konabilmesi gelmektedir.
Ancak son 20 y›lda tüm dünyada mamografi taramas›n›n
yayg›nlaﬂmas› ile erken dönem lezyonlar daha fazla yakalanmaya baﬂlanm›ﬂ ve atipik duktal hiperplazi (ADH),
duktal karsinoma insitu (DK‹S) gibi ay›r›m› ve tan›s› güç
olan lezyonlar daha s›k görülür olmuﬂtur. Bu tip lezyonlarda genel olarak kullan›lan 14G tru-cut i¤neler ile al›nan
örneklerden kesin tan› her zaman konamamakta ve daha
geniﬂ örneklemelere ihtiyaç duyulmaktad›r. Özellikle mamografi ile saptanan kalsifikasyon kümelerinin biyopsisi
zor olmakta ve bu lezyonlara tel iﬂaretleme sonras› eksizyonel biyopsi yap›lmaktad›r. Daha az invaziv bir yöntem
ile daha çok örnekleme al›nmas› için yeni yöntemlere ihtiyaç duyulmuﬂ ve 90’l› y›llar›n sonlar›na do¤ru vakum aspirasyon biyopsi (VAB) yöntemi geliﬂtirilmiﬂtir.

Teknik
Vakum aspirasyon biyopsisi bir çeﬂit kesici i¤ne biyopsi yöntemidir. ‹¤ne yap›s› tru-cut i¤nesine çok benzer
ancak ondan farkl› olarak i¤ne, bir vakum aspirasyon sistemine ba¤l›d›r. Vakum aspirasyon sayesinde i¤ne aç›k
iken vakum yap›larak, biyopsi yap›lacak doku i¤nenin iç
haznesine çekilir ve kesici rot ile i¤ne içine çekilen doku
kesildikten sonra, al›nan parça i¤ne içinden d›ﬂar› aspire
edilir (Resim 36-1). Bu sayede tek kez lezyon içine yerleﬂtirilen i¤ne ile birden fazla parça al›nmas› sa¤lanmaktad›r.
Tru-cut biyopside ise lezyon içine her örnekleme için ayr› ayr› girmek gerekmektedir. Bu ﬂekilde birden fazla giriﬂ
yap›lmas› gerekti¤inden ard›ﬂ›k örnekleme yap›lamamakta her giriﬂde lezyonun farkl› bir bölgesinden örnekleme
yap›lmaktad›r. Vakum aspirasyon biyopside ise tek kez
yerleﬂtirme sonras› i¤ne lezyon içinde saat veya saat tersi
yönde yavaﬂ yavaﬂ döndürülerek ard›ﬂ›k olarak örnekleme
yap›labilmekte ve 360 derece tur yap›larak silindir ﬂeklin-

Resim 36-1: US eﬂli¤inde VAB uygulan›m›. Küçük bir kesiden girilerek
parça al›nmaya pbaﬂlanm›. Ok: d›ﬂar› aspire edilen kesilmiﬂ parça. E¤ri Ok: Aspirasyon tüpü.

deki bir alan›n ard›ﬂ›k olarak biyopsisi mümkün olmaktad›r. Küçük bir cilt insizyonu ve lokal anestezi ile iﬂlem yap›labilmektedir ve insizyona dikiﬂ gerekmemektedir (Resim 36-2).
Vakum eﬂlikli biyopsi ilk olarak 1995 y›l›nda kullan›lmaya baﬂland›.1 ‹lk i¤neler 14G kal›nl›kta tasarland›. An-

Resim 36-2: VAB iﬂlemi sonras› insizyon izleniyor.
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Tablo 36-1: VAB için ‹¤ne Büyüklü¤üne Göre Al›nan Örneklerin
A¤›rl›klar›n›n Karﬂ›laﬂt›rmas›
‹¤ne Kal›l›¤›

Al›nan Örnek

14G Kesici
14G VAB
11G VAB
7G VAB

17 mg
35 mg
100 mg
250 mg

cak daha geniﬂ materyal al›nabilmesi için daha sonra 11, 9,
8 ve 7G i¤neler üretilidi. ‹¤ne kal›nlaﬂt›kça daha geniﬂ alan›n daha az örnekleme ile biyopsisi mümkün olabilmektedir (Tablo 36-1). Özellikle ADH ve DK‹S gibi geniﬂ örnekleme gerektiren lezyonlarda bu tip biyopsiler önem
kazanmaktad›r.2 VAB kesici biyopsilere göre daha geniﬂ
örnekleme yapabildi¤i gibi tan› yetersizli¤i ve eksik tan› da
daha az görülmektedir.2-4 Vakum sayesinde iﬂlem s›ras›nda kanama oldu¤unda kan aspire edilebilmekte ve hematom önlenebilmektedir.5
‹ﬂlem her tip görüntüleme yöntemi eﬂli¤inde yap›labilmektedir. En kolay uygulama US eﬂli¤inde yap›lmaktad›r (Resim 36-1). Stereotaksik yöntem gerekti¤inde ise
VAB için özel biyopsi masas› gerekmektedir. ‹ﬂlem için
kullan›lan biyopsi masalar› iki tiptir. Kendi ayr› dijital stereotaksik görüntüleme sistemi olan pron masa sadece bu
iﬂlem için kullan›lmaktad›r. Hasta pron olarak yatar ve
masa üstünde bulanan delikten meme aﬂa¤› do¤ru sark›t›larak biyopsi gerçekleﬂtirilir. Hasta yatarken iﬂlemi ve cihaz› görmez. Ancak mamografi sisteminden tamamen ba¤›ms›z olan bu sistemin ayr› olarak al›nmas› gerekmektedir. Bu nedenle maliyeti yüksektir. Bunun yan›nda dijital
mamografi sistemine uyarlanabilen oturarak veya dekübit
yatan masa ﬂeklinde farkl› uygulamalar mevcuttur. Dekübid masada hasta yan yatarak normal günlük kullan›lan
mamografi sistemine özel bir aparat eklenerek stereotaksi
yap›l›r. Bu sistemde hasta yat›ﬂ pozisyonu daha rahats›z
olarak bildirilmektedir ve hasta iﬂlem s›ras›nda yap›lan iﬂlemi görür, bu nedenle daha fazla endiﬂe veren bir sistem
olarak bilinmektedir. Özellikle oturarak yap›lan sistemde
vazovagal reaksiyon oran› daha s›k bildirilmiﬂtir.6 Ancak
baﬂar› aç›s›ndan iki yöntem aras›nda belirgin fark bildirilmemektedir.6 Bu konu ile ilgili detay bir önceki bölümde
bulunmaktad›r.
MR incelemelerin meme radyolojisinde kullan›m›n›n
artmas› ile mamografi ve US ile izlenmeyen ancak MR ile
saptanan yeni lezyonlar bulunmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bu tip
lezyonlarda, lezyon MR ile görülebildi¤inden tek rehber
yöntem MR gibi görünmektedir. Ancak MR sonras› tekrar lezyona yönelik yap›lan US incelmelerinde biyopsi yeri olgular›n bir k›sm›nda lokalize edilebilmektedir.7-8 Bununla birlikte tekrar US kontrolde saptanamayan lezyonlara MR eﬂli¤inde biyopsi yap›lmal›d›r. MR eﬂli¤inde biyopsi pahal› ve zor bir tekniktir. US de lezyon izlenmemesi MR eﬂli¤inde biyopsi endikasyonunu kald›rmaz, aksine
bu tip olgularda malignite izlenebildi¤i bildirilmektedir.9

VAB kesici biyopsi kullan›m›ndan sonra kolay ö¤renilebilmektedir. Biyopside en önemli k›s›m i¤nenin do¤ru
lokalize edilebilmesidir. Bunun için de kullan›lan rehber
yönteme hakim olmak gerekir. US rehberli¤inde genelde
kitlelere biyopsi yap›lmaktad›r. Burada i¤ne yerleﬂtirilirken i¤nenin biyopsi alan oyuk k›sm›n›n kitle alt›na gelmesi önerilmektedir. Böylece kitle i¤ne üstünde kal›r ve yerçekiminin de etkisi ile kitleyi parça parça ç›karmak daha
kolay olabilir. Fibroadenom gibi kitlelerde bu teknikle
2cm ye kadar kitlenin tamam› ile ç›kar›lmas› mümkün
olabilmektedir (Resim 36-3, 36-4).10-11 Stereotaksi reh-

(A)

(B)

(C)
Resim 36-3A,B,C: (A) ‹¤ne (kal›n ok) kitle (ince oklar) alt›na yerleﬂtirilmiﬂ. (B) ‹¤ne (kal›n ok) içindeki kesici rot (e¤ri ok) kesme iﬂlemine
baﬂlam›ﬂ. ‹nce oklar kiteyi gösteriyor kitle küçülmeye baﬂlam›ﬂ (C) Kitle tamamen kaybolmuﬂ.
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Resim 36-4: (A) Kitle
1.6 cm çap›nda fibroadenom. (B) VAB sonras› kitle tamamen kaybolmuﬂ.

berli¤inde yap›lan biyopsiler ise genelde mikrokalsifikasyon kümelerine yap›lmaktad›r. Burada i¤ne kalsifikasyon
iliﬂkisi stereotaksik görüntülerle kontrol edilmeli ve iﬂlem
öncesi kalsifikasyona yerleﬂti¤i görüldükten sonra parça
al›m›na baﬂlanmal›d›r. ‹ﬂlem bittikten sonra kontrol görüntü ve örnekleme radyografisi al›nmal›d›r.12 Özellikle
küçük kalsifikasyon alanlar›nda iﬂlem sonras› kalsifikasyon kalmayaca¤› için iﬂlem yap›lan bölgeye iﬂaret amac›
ile klip b›rak›lmas› gerekmektedir (Resim 36-5). E¤er biyopsi sonucu malignite gelir ise cerrahiye rehberlik amac›
ile klip b›rak›lmas› önemlidir. Klip b›rak›ld›ktan ve iﬂlem
bittikten sonra 2 ayr› planda (CC ve ML) görüntü al›narak klibin yeri belirlenmelidir.12 Nadir de olsa klip yer de¤iﬂtirebilmektedir. Hastaya cerrahi karar› verildi¤ine 2
planda yeni görüntüler al›nmal› ve karﬂ›laﬂt›rma yap›lmal›d›r.12 Vakum aspirasyon biyopsisini ö¤renmek için 15
biyopsinin yeterli olabildi¤i bildirilmiﬂtir.13

Endikasyonlar:
Mikrokalsifikasyon kümeleri
Papillomlar
Kompleks sklerozan lezyonlar
Radyolojik histopatolojik korelasyon olmayan kesici i¤ne
biyopsileri sonras› cerrahiye alternatif 14
BI-RADS kategori 3 lezyonlarda karar verilemeyen olgular15

Resim 36-5: Kalsifikasyonlar tamamen al›nd›ktan sonra klip yerleﬂtirilmiﬂ.

Terapötik Amaçl› Uygulamalar: Fibroadenomlar ve papillomlarda terapötik amaçla biyopsi yap›labilir.16 Özellikle
FA lar›n ç›kart›lmas›nda cerrahiye alternatif olarak baﬂar›yla kullan›labilmektedir.11 March ve ark. Histopatolojik
korelasyonda 1.2 cm’ye kadar olan lezyonlar›n %88’ini
11G i¤ne ile tam olarak baﬂar› ile ç›kard›klar›n› bildirmiﬂlerdir.10 Ancak bu tip lezyonlarda rekürrens olabilece¤i
bildirilmektedir. Bildirilen rekürrens oran› %15 kadar
olabilmektedir.17-18 Geniﬂ kompleks apselerde de VAB apseyi boﬂaltma amac› ile kullan›labilmektedir.5 Terapötik
amaçl› kullan›m sadece benign kitlelerde uygulanmal›,
ADH gibi lezyonlarda eksik tan› olabilece¤inden tek baﬂ›na VAB’›n yeterli olmayaca¤› ak›lda tutulmal›d›r.19-20
Özellikle mikrokalsifikasyon olan olgularda ve insitu tan›s› alm›ﬂ olgularda mikrokalsifikasyon alan› tamamen temizlenmiﬂ olsa bile geride rezidü tümör kalma olas›l›¤›
%70’e kadar bildirilmektedir, bu nedenle bu tip olgularda
tedavi amaçl› VAB uygulanmamal›d›r.19

VAB Yeri ve De¤eri
VAB’›n 14G kesici i¤neye göre en büyük avantaj› eksik
tan› ve yanl›ﬂ negatiflik oran›n›n daha az olmas›d›r. Stereotaksik uygulamada yanl›ﬂ negatiflik %1.3-3.3 oran›nda
ve eksik tan› ise %11.8-28.6 oran›nda bildirilmektedir.16,21
Ultrasonografi eﬂli¤inde yap›lan biyopsilerde ise bu de¤erler s›ras› ile %0.6-5.2 ve %0-36 olarak bildirilmektedir.2225 Kesici i¤ne biyopsisi ile eksik tan› oranlar› daha yüksek
bildirilmekte olup %20-56 aras›ndad›r. Her iki biyopsi
yöntemi eksik tan› aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda VAB ile
DK‹S yerine ADH eksik tan›s› %50’den %20’ye düﬂmekte
ve invaziv kanser yerine DK‹S eksik tan›s› ise %30’dan
%10’a düﬂmektedir.26 Yu ve arkadaﬂlar›,4 21 çal›ﬂman›n
metaanalizinde VAB için duyarl›l›¤›, %98.1; özgüllü¤ü,
%99.9; positive likelihood oran›n› (PLR), 93.84; negative
likelihood oran›n› 0.05 bulmuﬂlar. Ayn› çal›ﬂmada ADH
ve DK‹S için eksik tan› oranlar›n› %20.9 ve %11.2 olarak
bildirmiﬂlerdir. Baﬂka bir çal›ﬂmada ise 22 çal›ﬂman›n analizi yap›lm›ﬂ ve 14G tru-cut ile 11G VAB karﬂ›laﬂt›rmas›
de¤erlendirilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada ADH ve DK‹S için eksik
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tan› oran› 11G i¤ne ile %16 ve %11; 14G tru-cut i¤ne ile
%40 ve %15 olarak bulunmuﬂtur.2
VAB kolay uygulanabilen bir yöntemdir ve ciddi
komplikasyonlara neden olmaz. En s›k bildirilen komplikasyon hematomdur.27-29 Hematom, iﬂlem sonras› iyi bas›nç ugulanmas› ve s›k› bandaj ile engellenebilmektedir.
Ekimoz ve a¤r› da iﬂlem s›ras›nda ve sonras›nda izlenebilir. Nadir olarak pseudoanevrizma ve pnömotoraks gibi
komplikasyonlar bildirilmiﬂtir.30 ‹ﬂlem s›ras›nda vazovagal reaksiyon izlenebilmektedir ancak bu yatar masada
belirgin olarak daha azd›r.6
VAB birçok ara olguda kesin tan› sa¤lad›¤› ve eksizyonel biyopsi gereklili¤ini ortadan kald›rd›¤› için ilk tercih
edilen biyopsi yöntemi olmuﬂtur.31 Bat› ülkelerinde yap›lan maliyet etkinlik çal›ﬂmalar›nda maliyet etkin olarak
bildirilmektedir.32 Ancak ülkemizde pahal› bir iﬂlem olarak görülmektedir. Bundaki faktörler de; cihaz›n ithal olmas›, yayg›n kullan›lm›yor olmas› ve Sa¤l›k Uygulama
Tebli¤i (SUT) de¤erlerinin gerçekçi olmamas›d›r.33 Zira
SUT’ta eksizyonel biyopsi ücretleri çok düﬂük oldu¤undan sadece biyopsi probunun de¤eri bile iﬂlem ücretinden
pahal›ya gelmektedir.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Sonuç
Vakum aspirasyon biyopsisi uygulamas› kolay ve güvenli bir biyopsi yöntemi olup baz› özel benign olgularda
terapötik amaçla kullan›labilmektedir. Malign olgular ve
ara olgularda sadece tan› yöntemi olarak kullan›lmal›d›r.
Ülkemizde henüz yayg›n olmamas›na ve pahal› bir yöntem
olarak bilinmesine ra¤men, bat› ülkelerinde maliyet etkin
bir yöntem olarak standart uygulamalar içine girmiﬂtir.
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Cerrahi Biyopsi
Dr. ﬁehsuvar Gökgöz

Premenapozal ve postmenapozal dönemde kad›nlarda
en s›k görülen muayene bulgusu memede kitledir. Bunun
nedeni, kad›nlar›n meme kanseri konusundaki bilgilerinin
artmas›, kendi kendine muayene konusunda bilinçlenmeleri, daha önemlisi kendi meme muayenesini do¤ru ve düzenli yapan kad›nlar›n palpe edilebilen lezyonlar›n birço¤unu kendilerinin bulabilir olmalar›d›r. Mamografinin tarama amaçl› yayg›n kullan›m›na ba¤l› olarak günümüzde,
memede histolojik tan› gerektiren palpe edilen veya edilemeyen lezyonlar›n s›kl›¤› da artm›ﬂt›r.
Meme biyopsisi aﬂa¤›daki 5 yöntemden biriyle yap›l›r:
1. Cerrahi biyopsi (Eksizyonal ve insizyonal biyopsiler
“aç›k biyopsi”)
2. Tel lokalizasyonu ile cerrahi (eksizyonel) biyopsi
3. ‹nce i¤ne aspirasyon biyopsisi (‹‹AB)
4. Kesici i¤ne biyopsisi (K‹B)
5. Vakum biyopsi
Minimal invaziv rayolojik tekniklerle yap›lan biyopsiler günümüzde s›kl›kla kullan›lmaktad›r. Tel lokalizasyonu ile cerrahi (eksizyonel) biyopsi de radyolojik görüntüleme eﬂli¤inde tamamlanmaktad›r. Tek baﬂ›na cerrahi biyopsi (CB) kullan›m endikasyonlar› gün geçtikce azalmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Meme hastal›klar›n›n tan›s› için cerrahi biyopsinin
endikasyonu oldukça k›s›tl›d›r. Meme cerrah›n›n fizik
muayenesi, bilateral mamografi ve kuﬂkulu bölgeden yap›lan kesici i¤ne biyopsisi ile benign hastal›klar için %99
prediktif de¤er bildirmiﬂtir. Fibroepitelyal tümörler, duktal multipl papillamatosiz, intraduktal papillom gibi benign hastal›klar için tan›sal amaçl› cerrahi biyopsi endikasyonu yayg›n kullan›m alan› bulamaz. Benign hastal›¤›n
tan›s› minimal invaziv yöntemlerle konulduktan sonra
cerrahi biyopsi ancak tedavi amac›yla ve/veya e¤er tan›sal
yöntemler aras›nda uyuﬂmazl›k varsa, hasta yaﬂ›, risk faktörleri ve fizik muayene güvenilirli¤inin tekrar irdelenmesi sonras›nda yap›labilir.1
Genel anlamda de¤erlendirildi¤inde meme biyopsilerinin %70-80 kadar› benign bir tan› ile sonuçlan›r. Bir

baﬂka de¤iﬂle, biyopsilerin %70-80 kadar› gereksiz yap›lmakta gibidir. Her biyopsi hasta üzerinde baz›s› kal›c› olabilen fiziksel ve ruhsal travma yarat›r.7,8,9 Bu nedenle, meme biyopsisi için mümkün oldu¤u kadar az doku örneklemesi ile nedbe oluﬂturmayan, memenin esteti¤ini bozmayan ve ayn› zamanda da güvenilir yöntemin seçilmesi
gereklili¤i bilinmelidir ve çok daha önemlisi; kanser tan›s›n› minimal invaziv teknik ile alm›ﬂ hastalar, cerrahi biyopsi ile alan hastalara göre, tedavi süreçlerinde daha az
say›da cerrahi prosedüre maruz kalm›ﬂ olmaktad›rlar.2,3
Yap›lan çal›ﬂmalar ile stereotaktik k›lavuzlu, vakum
destekli veya ultrasonografik k›lavuzlu K‹B tiplerinin her
birinin aç›k cerrahi biyopsiden daha güvenli ve en az aç›k
cerrahi biyopsi kadar duyarl›l›¤a sahip olduklar› bildirilmiﬂ ve K‹B’in rutin kullan›m›n›n desteklenmesi yönünde
görüﬂ birli¤i sa¤lanm›ﬂt›r. Radyolojik tan› yöntemleri
içinde en yüksek duyarl›l›¤a sahip K‹B metodunun, özellikle vakum deste¤inin kullan›ld›¤›, stereotaktik k›lavuzlu
tip oldu¤u bildirilmiﬂtir. Ultrasonografi rehberli¤inde yap›lan K‹B de oldukça yüksek duyarl›l›¤a sahip olarak raporlanm›ﬂt›r. Genel olarak, K‹B uygulanm›ﬂ hastalar, baﬂlang›çta aç›k cerrahi biyopsi ile tan› alan hastalara göre,
daha az say›da cerrahi prosedüre maruz kalmaktad›rlar.
Bu nedenle, mevcut kan›tlar do¤rultusunda, benzer duyarl›l›¤a ve daha düﬂük komplikasyon oran›na sahip K‹B
tekniklerinin aç›k cerrahi biyopsiye tercih edilmesi mant›kl› görünmektedir. E¤er lezyondan biyopsi yapmak gerekiyorsa, radyolog en iyi yaklaﬂ›ma karar vermelidir, cerrahi biyopsi ise tan›s› konmuﬂ veya K‹B’in uygun olmad›¤› olgulara saklanmal›d›r.3
Meme lezyonlar›n› de¤erlendirmede ince ve kal›n i¤ne
biyopsileri standart tan› giriﬂimi olmas›na ra¤men, cerrahi biyopsi (CB) özellikle de palpe edilemeyen lezyonlarda
s›kl›kla uygulanan cerrahi iﬂlemlerden biridir. Minimal
invaziv tan› yöntemi ile yap›lan meme biyopsisinin patoloji raporu e¤er meme cerrah›n›n yapt›¤› fizik muayene
ve/veya kitlenin radyolojik görüntüsü ile uyumsuz ise cerrahi biyopsi düﬂünülmelidir.1,4–6
Ultrasonografi veya manyetik rezonans görüntüleme
(MRI) teknikleri ile saptanan ﬂüpheli veya belirsiz lezyon-
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lar, daha önce yap›lm›ﬂ ince i¤ne aspirasyon sonucu ﬂüpheli veya atipik hücreler olarak raporlanan lezyonlar ve 30
yaﬂ alt› genç kad›nlarda h›zl› büyüyen veya boyutu 2cm
den büyük lezyonlar›n mevcudiyetinde, tan›sal amaçl›
olarak kesici i¤ne biyopsi veya MRI görüntüleme teknikleri eﬂlili¤inde biyopsi yap›lam›yor ise cerrahi biyopsiye
yönelebilinir.3
Özellikle 35 yaﬂ sonras› hastada çekilen mamografik
görüntüler tamamen normal bile olsa, bu yaﬂ grubunda
yeni ele gelen bir kitlenin varl›¤›, tarama mamografisinde
yeni bir lezyonun varl›¤› veya daha önceden radyolog taraf›ndan ﬂüpheli veya belirsiz olarak tan›mlanan bir de¤iﬂikli¤in raporlanmas› durumlar›nda öncelikle minimal
invaziv teknik olan ultrason eﬂli¤inde K‹B yap›lmas› tercih edilmelidir, e¤er olanak yok veya teknik bir zorluk ile
karﬂ›laﬂ›lm›ﬂ ise cerrahi biyopsi yap›labilir.2,4,5
Malignite kuﬂkusunun çok yüksek oldu¤u ve minimal
invaziv biyopsi tekni¤inin yetersiz kalabilmiﬂ oldu¤u baz›
olgularda hastan›n evrelendirilmesi, prognozunu de¤erlendirmesi ve uygun tedavi seçimi için cerrahi biyopsinin,
de¤erlendirmeyi yapacak olan patologa daha fazla yard›mc› olabilmesi için lumpektomi biçiminde yap›lmas›
daha uygun olabilir ve ç›kar›lan spesmene mutlak oryantasyon sütürleri ilave edilmelidir. Memedeki baz› olgularda ﬂüpheli lezyondan perkütan teknikler yard›m› ile biyopsi yapmak mümkün olmayabilir. Örne¤in bir lezyon,
etraf› atipik hücre kümesiyle çevrili karsinoma merkezine
sahip olabilir ve K‹B teknikleri ile karsinoma hücreleri
içeren alanlardan örnek al›namayabilir. Bu durum eksik
de¤erlendirmelere yol açabilece¤inden dolay› görüntüleme tekniklerinin yard›m› ile i¤ne ve tel ile lokalizasyon yap›ld›ktan sonra cerrahi biyopsi yap›larak lezyonun ço¤unlu¤u veya tamam› örneklenir ve daha önceki eksik de¤erlendirmeye ba¤l› tan›daki s›k›nt› giderilmiﬂ olur.
Bu olgular özetlenecek olursa;
1. Memenin arka k›sm›nda, uzak yerleﬂimli lezyonlar,
2. Meme baﬂ›na yak›n olarak yerleﬂmiﬂ lezyonlar,
3. Stereotaktik olarak lokalizasyonu zor olan çok küçük
kalsifikasyonlar,
4. Meme implant› olan hastalarda tespit edilen özellikle
implanta komﬂu malign ﬂüpheli lezyondan yap›lacak
perkütan biyopsi sonras› olas› komplikasyonlardan
kaç›nmak için,
5. Kompleks radyolojik lezyonlarda (radial skar gibi)
perkütan biyopsi sonucu elde edilen histopatolojik sonuç ve görüntüleme aras›nda uyumsuzluk olmas› durumlar›nda tercih edilebilir.
6. Minimal invaziv yap›lan biyopsi teknikleri güvenilir
olarak kulan›lmaktad›r fakat K‹B’in patoloji raporunda atipik lobüler hiperplazi veya lobüler karsinoma in
situ tan›s› alan hastalar›n tedavilerinin tamamlanmas›nda cerrahi biyopsi yap›lmas› gerekmektedir.1-4,6
Minimal invaziv biyopsi teknikleri ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda cerrahi biyopsilere ait komplikasyon oranlar›n›n

daha yüksek oldu¤u, onkolojik aç›dan hasta takiplerinin
sorunlu olabilece¤i bildirilmiﬂtir. CB’ler s›k›l›kla hastaneye yat›ﬂ› gerektirmeyen iﬂlemlerdir. Ayaktan takip yap›ld›¤› için giriﬂim sonras› geliﬂen komplikasyonlar›n tespit ve
takibinde zorluklar yaﬂan›r. Tan›sal amaçl› yap›lan CB
sonras› geliﬂecek komplikasyonlar radikal - ikinci müdahaleye kadar geçecek süreyi ve hatta ikinci müdahalede
geliﬂecek komplikasyonlar› da etkiler.3
Cerrahi biyopsi sonras› memede skar dokusu geliﬂir.
Skar dokusunun iyileﬂmesi, ç›kar›lan tümöral dokunun
büyüklü¤üne ve ameliyat›n komplikasyonlar›na ba¤l› olarak bazen y›llarca sürebilir; hatta bazen de kal›c› olabilir.
Kozmetik olumsuz etkisinden daha da önenmlisi onkolojik aç›dan memede eski ameliyatlara ba¤l› skar dokusu
radyolojik de¤erlendirmeyi güçleﬂtirir çünkü kansere
benzer radyolojik görünümler oluﬂturabilir ya da kanserin atlanmas›na yol açabilir.2
CB’de yara komplikasyon oranlar› minimal invaziv
biyopsilere göre daha yüksektir. CB’ler temiz yara grubunda yer al›r. Temiz yaralarda cerrahi alan enfeksiyon
(CAE) riski %3’ten yüksek olmad›¤› için antibiyotik profilaksisi önerilmez. CB sonucunda meme karsinomu tan›s› konulan hastalar›n cerrahi tedavisi biyopsi komplikasyonlar› nedeniyle gecikebilir. Ayn› ﬂekilde meme kanseri
cerrahisi sonras› geliﬂen yara komplikasyonlar› da adjuvan tedavi protokollerinin gecikmesine neden olur.3
Yap›lan çal›ﬂmalarda, CB’den sonra bildirilen CAE’nin oranlar› %3-11 aras›ndad›r fakat bu veriler temiz
yara grubunda beklenen CAE oranlar›ndan yüksektir.3,10
Yap›lan bir retrospektif çal›ﬂmada ince i¤ne aspirasyon biyopsisi ve kor biyopsiyi takiben yap›lan meme kanseri
cerrahisinde %1.6 oran›nda CAE saptan›rken, bu oran
CB’den sonra %6.9 olarak bildirilmiﬂtir ve CB ile oluﬂan
bakteri kolonizasyonunun sekonder cerrahi ile çevreye
yay›lmas› enfeksiyon kayna¤› olarak düﬂünülmüﬂtür.11
Geliﬂen yara komplikasyonlar› adjuvan tedaviyi geciktirir ve bu gecikmenin sa¤kal›m üzerine olumsuz etkilerini araﬂt›ran çal›ﬂmalar bulunmaktad›r. Bu çal›ﬂmalar›n raporlar›nda adjuvan kemoterapinin 30 günden fazla gecikmesinin toplam sa¤kal›m› k›saltt›¤› bildirilmiﬂtir.12
Giriﬂim öncesi antibiyotik profilaksisi önerilmese de,
giriﬂimden sonra iyi yara bak›m› ve takibi yap›lmal›, yara
pansumanlar› ihmal edilmemelidir. CAE’nin belirtileri
için dikkatli olunmal› ve belirtiler tespit edilir edilmez tedavi baﬂlanmal›d›r. Yak›n takip ve erken tedavi ile hastalar›n cerrahi tedavisinin gecikmesi önlenebilir. CB’nin
ameliyathane gibi tam steril ortamlarda yap›lmas› CAE
oranlar›n›n azalmas›na katk› sa¤layabilir. CB’den sonra
geliﬂen yara komplikasyonlar›nda hastaya ve lezyona ait
faktörlerden çok iﬂleme ait teknik faktörler etkili gibi görünmektedir. Bu nedenle eksizyonel biyopsiler s›ras›nda
gereksiz doku ç›kar›lmas›ndan kaç›n›lmal›d›r.3
Memeye daha önce yap›lm›ﬂ cerrahi biyopsiler meme
içi lenfatik drenaj› olumsuz yönde etkiler. Sentinel lenf
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nodu biyopsisi (SLNB) çal›ﬂmalar›nda, yap›lan geniﬂ cerrahi diseksiyonun lenfatik hasara neden oldu¤u ve bu iﬂlemin uygulanmas›n›n daha güç olabilece¤i ve yanl›ﬂ negatif SLNB sonuçlar› ile karﬂ›laﬂabilece¤i gösterilmiﬂtir.
Cerrahi biyopsi travmas› sonras› en az iki hafta beklendikten sonra SLNB iﬂleminin yap›lmas› ile yanl›ﬂ negatiflik
oran›n›n azalt›labilece¤i bildirilmiﬂtir.13

Cerrahi Eksizyon Tekni¤i
Sedasyonla birlikte lokal anestezi veya laryngeal maske genel anestezisi tercih edilebilir. Memede ele gelen kitle hasta hem oturur hem de yatar pozisyonda iﬂaretlenmelidir. E¤er ﬂartlar uygun ise preop ultrasonografi kullan›larak kitlenin tam üzeri ve izdüﬂümü de iﬂaretlenebilir.
‹nsizyon ﬂüpheli kitlenin hemen üzerinden yap›lmal›d›r
Yeterli miktarda meme dokusu ç›karmak hem de iyi bir
kozmetik sonuç elde etmek için; santral yerleﬂimli lezyonlarda, periareolar insizyon, periferik yerleﬂimli lezyonlarda ise, hastan›n meme konturlar›na ve Langer çizgilerine
ba¤l› olarak kurvilineer, transvers veya radyal insizyonlar
kullan›l›r.
Perop ultrasonografi kullanma olana¤›n›z var ise probun ucu steril k›l›fla sar›ld›ktan sonra de¤erlendirme yap›l›r ve ç›kar›lacak doku hem emniyetli olur hem de gereksiz fazla doku ç›kar›lmas› sonras› kötü kozmezis ile
karﬂ›laﬂma olas›l›¤› azal›r.
Palpe edilebilir bir kitle için tan›sal amaçl› çok geniﬂ
bir cerrahi eksizyon yap›lmas›na gerek yoktur. Karsinom
tan›s› olan - lupektomi tarz›nda rezeksiyon planlanm›ﬂ olgularda veya biyopsi çok ﬂüpheli bir lezyon için yap›ld›¤›nda, lezyonun etraf›ndan 0.5-1.0 cm’lik doku ç›kart›lmas› önerilir. Cerrahi s›n›rlar›n patolojik de¤erlendirmesini güçleﬂtirmemek için tümoral dokular›n çevre dokulardan bistüri ile rezeke edilmesi tercih edilmelidir. Spesmen tek bir parça olarak ç›kart›lmal›d›r. Perop ultrasonografi ile spesmenin tekrar de¤erlendirilmesi tercih edilebilir bir yaklaﬂ›m olmaktad›r.
Memeden ç›kart›lan her lezyona ﬂüphe düzeyi ne
olursa olsun, oryantasyon iﬂaretleri konmal›d›r. Spesmen
oryantasyonu için 2.0 ipek sütürler spesmenin lateral kenar›na konur ve iki iplik demeti – uzun kesilir, e¤er spesmen mamografisi çekilecek ise 2 adet medyum boyutta
hemoklip ilave edilir, di¤er ipek sütür spesmenin üst kenar›na konur, tek iplikçik, k›sa ve tek klip ile iﬂaretlenir.
E¤er kitleden frozen de¤erlendirme yap›lmayacak ise
spesmen permanent patolojik de¤erlendirme için beklemeden formollü kap içine konmal›d›r.

Tel Rehberli¤inde Yap›lan Cerrahi Biyopsiler
Tarama mamografisinin yayg›n olarak kullan›lmas› ile
duktal karsinoma in situ tan›s›nda belirgin bir art›ﬂ olmuﬂtur. Duktal karsinoma in situ (DKIS) mamografik
görüntülemelerde s›kl›kla mikrokalsifikasyonlar ﬂeklinde

337

kendini gösterir ve yeni tan› alm›ﬂ meme kanserlerinin
%20-30’unu oluﬂturmaktad›r. DKIS tan›s› için ﬂüpheli
mikrokalsifikasyon kümesinden stereotaktik biyopsi yap›lmas› en uygun olan›d›r.
Günümüzde görülme s›kl›¤› h›zla artan bu meme
kanseri tipinin tan› ve tedavisinde güncel yaklaﬂ›m olarak
sterotaksik minimal invaziv tan› yöntemi ile patolojik tan› konulduktan sonra tel rehberli¤inde tümöral kitlenin
cerrahi eksizyonu yap›l›r. Bu hastal›¤›n tan›s›nda CE de¤il
önce minimal invaziv radyolojik biyopsi yöntemi kullan›lmas› gerekirken, teknik ﬂartlar uygun olmad›¤› için veya cihaz›n mevcut olmamas› nedeniyle minimal invaziv
iﬂlem yap›lamayabilir ve hastal›¤›n tan›s› da yine CE ile
konabilir. Fakat bu kez hasta iki defa ameliyat olmak zorunda kald›¤› için beraberinde morbidite riski de daha
fazla artm›ﬂ olmaktad›r. Stereotaktik k›lavuzlu veya vakum destekli K‹B ile DKIS ve ADH tan›s› için eksik de¤erlendirme oranlar› düﬂüktür. Bu hastal›klar›n tedavi planlamas›n› yaparken cerrahi eksizyon yeterli oldu¤u gibi bu
olgularda sentinel lenf nodu örneklenmesine genelde gerek yoktur.
Tel lokalizasyon rehberli¤inde CE iﬂlemi; mamografik, ultrasonografik ve manyetik rezonans görüntüleme
(MRI) ile elde edilen bulgular için uygulanabilir. Tel lokalizasyon rehberli¤inde yap›lan konvansiyonel biyopsilerde
radyolog ve cerrah›n ﬂüpheli alanlar›n ç›kar›ld›¤›ndan
emin olmalar› için koordinasyon ve iletiﬂimi gerekir, hatta e¤er mümkün olabiliyorsa iﬂlem s›ras›nda cerrah›n radyolo¤un yan›nda olmas› konvansiyonel biyopsinin baﬂar›s›n› art›rmaya yönelik olacakt›r.
Tarama mamografisinde saptanan palpe edilemeyen
meme lezyonlar›n›n stereotaktik iﬂaretleme sonras› cerrahi eksizyonu, erken evre meme kanserinin tespit edilmesinde de¤erli bir yöntemdir. Telle iﬂaretleme ile yap›lacak
cerrahi eksizyonda ç›kar›lacak tümöral dokuya cerrah daha kolay oryante olabildi¤i için ameliyatta ç›kar›lacak materyalin boyutlar› daha küçük olmakta ve bu yöntem yara
komplikasyonlar› için daha az risk teﬂkil etmektedir. Ancak tel giriﬂ yerinin ideal insizyon yerine uzak olmas› durumunda geniﬂ bir alan›n ç›kar›lmas› gerekebilir. Böyle
durumlarda tel iﬂaretleme infeksiyon ve kanama oran›n›
art›rabilir.
Ele gelmeyen meme lezyonlar›nda biyopsi yapmak
için, radyolog taraf›ndan perkütan konulan i¤ne veya tel
ile lokalizasyon yap›ld›ktan sonra cerrahi biyopsi yap›l›r
fakat unutulmamas› gereken nokta ç›kar›lan spesmenin
tekrar radyolog taraf›ndan do¤ru olarak ç›kar›ld›¤›n›n teyit edilmesi gereklili¤idir. Radyolog taraf›ndan i¤ne lokalizasyonu ve tel yerleﬂtirilmesi yap›ld›ktan sonra çekilen
mamografilerin CC (kraniyokaudal) ve ML (medio-lateral) projeksiyonlar›nda lokalize edilmiﬂ tümöral kitlenin
meme baﬂ›ndan olan tahmini uzakl›¤›na göre insizyon
plan› yap›l›r. Ç›kar›lan cerrahi spesmen patolog için oryante edilir, lezyonun eksize edildi¤ini do¤rulamak için
spesmen radyografisi çekilir.
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MRI rehberli¤inde yap›lan tel lokalizasyon tekni¤inde,
konvansiyonel mamografik lokalizasyon tekni¤inden
farkl› olarak, ameliyatta ç›kar›lan lezyon daha küçük oldu¤u için genellikle spesmen radyografileri çekimi gerekmeyebilir fakat patolo¤un oryantasyonunu sa¤lamak
amac›yla ç›kar›lan küçük boyuttaki spesmen üzerine
(uzun ip ve 2 klip lateral, k›sa ip ve tek klip superior, baz›
olgularda posterior cerrahi s›n›ra da) iﬂaretler konmas› sekonder giriﬂim düﬂünülen olgular için cerraha kolayl›k
sa¤layabilir.14,15

Sonuç
Günümüz meme cerrahisinde tan›sal amaçl› kullan›lmakta olan minimal invaziv biyopsiler malign olmayan
durumlarda cerrahi biyopsiden kaç›narak potansiyel
morbiditeyi önlemek ve malign olgularda da do¤rulama
amaçl› cerrahi biyopsiye gerek kalmadan direkt tedavi
planlama olana¤› sa¤lamaktad›r. Kesici i¤ne biyopsileri,
meme koruyucu cerrahi ve SLNB uygulamalar›na daha
uygun zemin haz›rlar. Kozmetik sonuçlar› çok iyidir ve
tan› aç›s›ndan güvenilirlik sonuçlar› CB’ler ile benzerdir.
Bu sebeple K‹B uygun hastalarda ilk seçenektir. K‹B kullan›lamad›¤› durumlarda CB’ler yerini korumaya devam
edebilir ancak zorunlu de¤ilse cerrahi biyopsi tan›sal
amaçl› olarak ilk tercih edilecek biyopsi yöntemi olmamal›d›r. Minimal invaziv tan› yöntemi yap›lan meme biyopsi patoloji raporu ile e¤er meme cerrah›n›n yapt›¤› fizik
muayene ve/veya kitlenin radyolojik görüntüsü aras›nda
uyumsuzluk var ise cerrahi biyopsi düﬂünülmelidir.
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Duktoskopi
Dr. Ercüment Tekin

G‹R‹ﬁ VE ANATOM‹
Normal eriﬂkin bir kad›nda meme 2 ayr› fonksiyonel
bölümden oluﬂmaktad›r. Epitelyal komponent olarak adland›r›lan birinci bölüm süt yap›m›ndan sorumludur.
‹kinci bölüm ise görünüm ve destekten sorumlu ya¤ dokusu, fasia ve ba¤ dokusu, damar ve kas› kapsamaktad›r.
Meme baﬂ›nda, areola ortas›nda yer alan konik veya
silindirik ç›k›nt› papilla olarak tariflenmektedir. Meme
baﬂ›n›n ucunda yer alan çatlaklarda duktuslar›n aç›ld›¤›
yerler görülmektedir. Literatürde belirtilen duktus say›s›
10 ile 20 aras›ndad›r.1-3 Bu konudaki güncel çal›ﬂmalar az
olmakla birlikte konu hakk›ndaki bilgiler 19.yy’da yap›lan
çal›ﬂmalara dayanmaktad›r. Meme baﬂ› ve süt kanallar›n›n anatomisinin anlaﬂ›lmas› diagnostik duktoskopi, duktus lavaj› ve meme baﬂ› aspirasyonlar›n›n geliﬂtirilmesi
aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r (FT)
Memenin glanduler aparat›, meme baﬂ›-areola kompleksinin arkas›nda yer alan ve buradan d›ﬂar›ya aç›lan kabaca radyal patern gösteren laktiferöz kanallardan oluﬂmuﬂtur. Her dallanan duktal sistemin ucu meme baﬂ›ndaki orifise ba¤l› olan laktiferöz sinusleri oluﬂturmak üzere
geniﬂlemektedir. Meme baﬂ› cildi çok say›da sebase ve
apokrin bez içermektedir.
Meme baﬂ›nda papillada birbirine paralel seyreden
11-48 aras›nda santral duktus (ortalama 27, kadranlarda
ise 21-30) bulunmaktad›r. Fakat bunlar›n hepsinin meme
baﬂ›na aç›lmas› gerekmemektedir. Duktus say›s› geliﬂimin
farkl› aﬂamalar›nda de¤iﬂiklik göstermektedir. Puberte,
gebelik ve laktasyonda artarken menapozdan sonra ve
hastal›¤a ba¤l› olarak azalmaktad›r. Her bir segmental
duktus (ana) memenin de¤iﬂik bölümlerinden süt drene
etmektedir. Her segmental duktus 1., 2., 3., 4., 5., 6. subsegmentlerine ayr›ld›ktan sonra terminal duktus lobuler
üniti (TDLU) oluﬂturur. TDLU ekstralobuler terminal
duktus, intralobuler terminal duktus ve kanalc›klar› içermektedir. ‹ntralobuler terminal kanal ve kanalc›klar bir
lobülü oluﬂtururlar. Çal›ﬂmalar göstermiﬂtir ki TDLUda
yer alan normal meme epiteli malign de¤iﬂikliklerle biyo-

lojik olarak iliﬂkilidir.1,3 Going ve ark bir otopside en geniﬂ duktus sisteminin memenin %23’ünü drene etti¤ini,
memenin yar›s›n›n 3 duktusla drene edildi¤ini ve
%75’inin 6 santral duktus taraf›ndan drene edildi¤ini belirtmiﬂlerdir.1 Yazarlar ayn› zamanda 68100 mikron seri
kesitler alan 3D dijital cihazlarla mastektomi spesmeninde meme baﬂ›n›n duktus yap›s›n› incelemiﬂlerdir. Bu çal›ﬂma, 3 farkl› meme baﬂ› duktus yap›s›n› ortaya koymuﬂtur: 7 duktus cilde ulaﬂan 7 geniﬂ lümen içermekte (populasyon A), 20 duktus meme baﬂ› apeksinde cilde 1mm kala incelerek sonlanmakta (populasyon B) ve 7 minor duktus populasyonu papillan›n taban›nda bulunmakta (populasyon C).1 Duktuslar aras›nda anlaml› bir iliﬂki bulunamam›ﬂt›r. Bu çal›ﬂma memenin %75ini drene eden ilk
populasyonun (populasyon A) meme duktoskopisi (MD)
için ulaﬂ›labilir oldu¤unu öne sürmektedir. Farkl› duktuslar aras›nda anatominin saptanmas› ve de¤iﬂik duktuslarda ne s›kl›kta neoplazi etkilerinin oldu¤unun gösterilmesi
aç›s›ndan ileri araﬂt›rmalar gerekmektedir. Duktuslar›n
anatomik düzeyinin anlaﬂ›lmas› MD için önemlidir.
Duktus anatomisi, memenin geliﬂimi ve involusyonu
üzerine ilk çal›ﬂmalar 200’ün üzerinde meme diseksiyonuna dayanmaktad›r.8 Birçok anatomi kitab›nda 15-20
duktus oldu¤u ve meme dokusunun 15-20 lobdan oluﬂtu¤u tan›mlanmaktad›r.9 Her ne kadar baz› kad›nlarda 22
duktus saptansa da bunlar›n bir k›sm›n›n nonfonksiyonel
oldu¤u ve son çal›ﬂmalarda4,5 12’den daha az patent duktusun meme baﬂ›na aç›ld›¤› belirtilmektedir. Yeni bir çal›ﬂmada,4 laktasyon dönemindeki kad›nlarda duktal anatominin anlaﬂ›lmas› için 6 farkl› yol kullan›lm›ﬂt›r. De¤erlendirilen 424 meme baﬂ›nda yaklaﬂ›k 5-9 (s›n›rlar 1-17)
duktusta süt yap›m› gözlenmiﬂtir. Duktogramlar ve mamogramlar duktal anatominin incelenmesinde ayr›ca kullan›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂma4 %90’dan fazla meme baﬂ›nda 5-9
duktal orifis bulundu¤unu ve di¤er duktuslar›n sebase bez
orifisleri oldu¤unu öne sürmüﬂtür. Bir di¤er çal›ﬂmada
ise5 usg ile duktal anatomisi de¤erlendirilen 21 laktasyon
dönemindeki kad›nda yaklaﬂ›k 9 (s›n›rlar 4-18) süt kanal›
tan›mlanm›st›r.
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MD meme içi duktal intra-luminal büyümeleri ve in
vivo olarak meme duktus sistemlerinin dallanma desenlerinin haritalamas›n› sa¤layan bir cerrahi araçt›r. MD meme kanal epitelinin direkt görüntülenmesini sa¤layan benign ve malign meme lezyonlar›n›n daha do¤ru teﬂhis
edilmesi potansiyeline sahip olan yeni bir tekniktir.7 1991
y›l›nda Makita ve arkadaﬂlar› 1.25mm d›ﬂ çapa sahip rijit
bir endoskop yoluyla meme kör intraduktal biyopsisinin
Radyolojik olarak Negatif Spontan/Devaml› Meme Baﬂ›
Ak›nt›s› (PND) patolojik tan›s› için kullan›m›n› kurdu 8
Daha sonra, Okazaki ve arkadaﬂlar› Fujikura ﬁirketi (Tokyo, Japonya) ile iﬂbirli¤i içinde, meme fiberoptik duktoskopi sistemini geliﬂtirdi9 Bu sistem do¤rudan kanal boﬂluklar›n› ve kanal duvarlar›n› görmeyi mümkün k›lm›ﬂt›r.
Toplay›c› meme kanallar› meme baﬂ›n›n ucuna aç›l›rlar.
Laktifer sinüslerden kaynaklanan geniﬂ kanallar meme
ucunun yak›n›nda ya da içindedir. Skop çap›n›n küçülmesiyle duktoskopideki geliﬂimler h›z kazanm›ﬂt›r. Meme
baﬂ›ndan duktus sistemine giriﬂ sa¤lanabilmektedir. Baﬂlang›çta inceden kal›na do¤ru Bowmann lakrimal dilatatörleri kullan›lmaktad›r. Bu, zaman al›r ve dikkatli yap›lmas› gereken bir süreçtir.12,13 Meme baﬂ›n›n çap›, duktus
anatomisi ve ostiumlar›n lokalizasyonlar› yeni cihazlar›n
geliﬂimi aç›s›ndan önem kazanmaktad›r. Bu çal›ﬂmalar›n
›ﬂ›¤›nda yeni bir mikrodilatatör geliﬂtirildi.12 Meme baﬂ›
duktuslar›, her kanal›n uzunlu¤u, meme baﬂ› çap› ve duktus say›s› aras›ndaki iliﬂkiye dair verilerin yeni cihazlar geliﬂtirilmesine yard›mc› olaca¤› düﬂünülmektedir. Meme
baﬂ› çap› ve duktus say›s› aras›nda anlaml› bir korelasyon
saptansa da hastan›n yaﬂ› ve meme a¤›rl›¤› aç›s›ndan ayn›
ﬂeyler söylenememektedir. Duktus say›s› birçok çal›ﬂmadan daha fazla görülmekte ve meme baﬂ›nda kanüle edilen orifis say›s› ve tespit edilen duktus say›s› aras›ndaki
uyumsuzlu¤a dikkat çekilmektedir. Birçok küçük meme
kanallar› (çap› 0.5mm) duktoskopik olarak zorluk yaﬂatsa
da meme hastal›klar›ndaki önemi belirsizdir.
Ken Uchida, Hisaki Fukushima, Yasuo Toriumi,…
Tüm meme kanserleri meme duktus veya lobullerini
döﬂeyen epitelden köken almaktad›r. Teboul ve ark1 ilk
defa 1988’de eko rehberli¤inde perkütan giriﬂle meme
duktus ve kistlerini endoskopi ile incelemiﬂlerdir. Bu raporu takiben Makita ve ark.2 meme baﬂ› orifisinden meme baﬂ› duktusunu endoskopik olarak incelemiﬂtir.
1.7mm çap›nda rod-lens tip endoskopla iﬂlemi gerçekleﬂtirmiﬂlerdir. Berna ve ark.4 ayn› iﬂlemi 1991’de yapm›ﬂt›r.
Ayn› y›l, Okazaki ve ark.4 0.45mm çapl› silikon fiberoptik
endoskopu rod-lensin k›r›lganl›k ve tutuﬂ güçlü¤üne karﬂ›n geliﬂtirmiﬂtir. ﬁimdi ise, semirijid fiberoptik endoskop,
keskin, net, geniﬂ video görüntüleri ve çal›ﬂma seçenekleri ile insuflasyon ve doku ç›kar›lmas›n› sa¤lamaktad›r.
Kullan›lmakta olan endoskoplar›n d›ﬂ çap› 0.55-0.90mm
aras›ndad›r. Sonuç olarak birçok ülkede MD kullan›lmakta olup 1991’den beri bu konuda çok say›da makale yay›nlanm›ﬂt›r. MD son 15 y›l içerisinde geliﬂmektedir.5-10 ‹lk

giriﬂimler, lensler, geniﬂ kalibrasyonlu skoplar ile insuflasyon veya biyopsi iﬂleminin yap›lamamas› gibi zorluklar
taﬂ›m›ﬂt›r.5-8 Ayr›ca erken dönem skoplarda görüntünün
küçük olmas› do¤ru klinik karar verememeye neden olmuﬂtur.
Günümüz teknolojik geliﬂmeleri bu k›s›tlamalar›n bir
ço¤unun üstesinden gelmiﬂtir. Son nesil mikroendoskoplarda mükemmel fiberoptikler kullan›lmakta ve d›ﬂ çaplar› 0.9-1.2 mm aras›nda olmaktad›r.5,10 Bu tip endoskoplar
görüntüyü 60 kat büyüterek cerrahlar›n küçük lezyonlar›
ç›karmalar›n› sa¤lamaktad›r. Ayn› zamanda geniﬂ, net ve
keskin video görüntüleri ile olas› terapötik amaçlara yönelik insuflasyon ve doku eksizyonu da sa¤lanmaktad›r.
Meme baﬂ›n›n uygun problarla (örn: Bowmann’›n
lakrimal dilatatörleri) dilatasyonunu takiben endoskop
duktal aral›ktan içeriye yönlendirilir. Salin solusyonu enjekte edilerek çal›ﬂ›lan duktusun geniﬂletilmesi ve intraduktal boﬂlukta net görüntü elde edilmesi sa¤lan›r. Optik
görüntüleme ve endoskopik sistem meme dokusunu 60
kez büyütmekte olup konvansiyonel mamografi ve MRI
ile tan›mlanan lezyonlar› 1/100’e kadar büyütebilir. Bu
prosedür muayenehane ﬂartlar›nda lokal anestezi alt›nda
uygulanabilir.5,10

Endoskopik Bulgular
MD primer olarak aç›k cerrahi giriﬂimlerle birlikte
kullan›lm›ﬂ olan ve geliﬂmekte olan bir teknolojidir. MD
intraduktal biyopsiye ve klinik ortamda memenin tan›sal
de¤erlendirmesine imkan sa¤lar.5 MD’nin önemli bir klinik uygulamas›, PND’de mevcut görüntüleme tekniklerinin veya PND s›v›s›n›n sitolojik incelemesinin altta yatan
patolojiyi göstermekte baﬂar›s›z oldu¤u durumlard›r.3
Meme klini¤ine baﬂvuran hastalar›n yaklaﬂ›k %5’inde
PND vard›r. Mastalji ve meme kitlesi ard›ndan, PND kad›nlar› meme kliniklerine en s›k getiren durumdur. Papilloma PND olan kad›nlarda en s›k görülen patolojik bulgudur. PND nedeni olarak malignensi insidans› çal›ﬂmaya ba¤l› olarak %1 ile %23 aras›nda de¤iﬂmektedir.3,6
Endoskopik yaklaﬂ›m›n ilk tan›nmas› meme baﬂ› ak›nt›s›n›n rutin de¤erlendirmesiyle olmuﬂtur. 2001 y›l›nda
Japon Meme Duktoskopi Derne¤i meme için yap›lan endoskopik yaklaﬂ›m› MD olarak isimlendirmiﬂtir. Endoskopik görünümüne göre lezyonlar polipoid, superfisyal ve
kombine olarak 3’e ayr›l›r. Polipoid tip de kendi içerisinde soliter ve multiple olarak 2’ye ayr›l›r. Makita ve ark.6
endoskopik s›n›flama ile histolojik tan› aras›ndaki iliﬂkiyi
incelemek aç›s›ndan 129 patolojik meme baﬂ› ak›nt›l› hastay› sorgulad›lar. Polipoid soliter tipin benign papiller lezyonlar, kombine veya superfisiyal lezyonlar›n s›kl›kla meme kanseri, polipoid multiple lezyonlar›nsa benign veya
malign olabilece¤ini belirtmiﬂlerdir. Matsunaga ve ark.7
hemisferik ve papiller ﬂekillerin intraduktal papillomda ve
flat protrude lezyonlar›n ise kanserlerde daha s›k görüdü-
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¤ünü göstermiﬂlerdir. Okazaki ve ark.8 duktus duvar›ndaki düzensiz de¤iﬂikliklerin maligniteyi gösterdi¤ini raporlam›ﬂlard›r. Shen ve ark.9 92 kad›nda yürüttü¤ü çal›ﬂmada
cerrahi ve duktoskopi bulgular› aras›nda %83 konkordans saptam›ﬂt›r. Bunun yan› s›ra Japon Meme Duktoskopi Derne¤i’nin5 yapm›ﬂ oldu¤u s›n›flama basit ve histolojik tan›yla iliﬂkilidir. Baﬂka araﬂt›rmalarla daha ileri çal›ﬂmalar gerekmektedir.
Premalign ve malign meme lezyonlar›n›n %85’inin
meme duktus veya lobullerini döﬂeyen epitelden köken
ald›¤› bilinmektedir.1,3 Bu zamana kadar kor biyopsi veya
ince i¤ne aspirasyonu d›ﬂ›nda bu alanda direk giriﬂimlerde bulunulmam›ﬂt›r. Ayr›ca mamografi ve ultrasonografi
gibi konvansiyonel görüntüleme yöntemleri anlaml› yanl›ﬂ negatif sonuçlarla iliﬂkilendirilmiﬂtir.4
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denemiﬂtir. S›ras›yla kanser tespit edilebilme oranlar›
%71.8, %63.6 ve %33.3’tür. MD eﬂli¤inde intraduktal biyopsiler benign papiller lezyonlar›n saptanmas›nda efektif
olsa da malign lezyonlarda hala inefektiftir. ‹ki faktör bunu etkilemiﬂ olabilir. ‹lk olarak, meme kanserinde duktustaki düz lezyonlardan biyopsi forsepsi ile uygun spesmen
al›nmas›n›n zor olmas›. ‹kinci nedense meme kanserinin
papillomlara oranla daha periferal meme duktuslar›nda
yer almas› olabilir. Dolay›s›yla, MD ile daha derinde yer
alan lezyonlar›n yakalanmas›nda güçlük yaﬂanabilmektedir. Bu nedenle MD ile birlikte yap›lan intraduktal biyopsi malign lezyonlardan örnek al›nmas›nda daha az efektiftir. Bu problemi çözmeye yönelik yeni biyopsi forsepsleri
ve daha ince MD i¤neleri gerekmektedir.

Güncel Endikasyonlar
Sitolojik ve Histolojik Tan›
Spontan meme baﬂ› ak›n›t›s›n›n sitolojik muayenesinin düﬂük tan› de¤eri mevcuttur. Teknik k›s›tlamalar, epitel hücre azl›¤› ve kanser-displastik hücre ayr›m›ndaki
zorluklardan kaynaklanmaktad›r. 2000’lerde ABD’de
duktal lavaja ilgi artm›ﬂt›r. Meme baﬂ› aspirasyonu (%27)
ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda duktal lavaj›n (%78) sitolojik aç›dan uygun duktal hücre örnekleri elde etmede daha baﬂar›l› oldu¤u görülmüﬂtür.
Baz› araﬂt›rmac›lar MD’yi duktal lavaj için kullanm›ﬂlard›r. Pilot çal›ﬂmalar›nda Love ve ark.11 meme baﬂ› ak›nt›s› olmayan meme kanserli 9 hastan›n 5’inde duktal y›kama ile epitel hücreleri elde etmiﬂlerdir. Shen ve ark.9 MD
ile ayn› zamanda yap›lan duktal y›kaman›n efektif ve pozitif MD görüntülemesini artt›rd›¤› ve bunun pozitif prediktif de¤erinin %86 oldu¤unu belirtmiﬂtir. Her ne kadar
tek baﬂ›na meme kanser taramas›nda etkin olmasa da
Sauter ve ark.12 duktoskopik sitoloji muayenesinin meme
kanserinin tahmininde çal›ﬂ›lmas›n› önermiﬂlerdir. Badve
ve ark.13 801 mastektomi spesmenini MD ve duktal lavajla inceleyerek bu yöntemlerin meme kanserinin birçok
formunda efektif olmad›¤›n› belirtmiﬂlerdir.
Beechey-Newman ve ark.14 çal›ﬂma kanal›nda 380
mikronluk mikrof›rça kullanarak sitolojik muayenenin
sensitivitesini artt›rm›ﬂlard›r. Duktal lavajla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda mikrof›rçan›n papillom tan›s›n› %18’den %87.5’e
ç›kard›¤› belirtilmiﬂtir. Her ne kadar duktal y›kama ve
mikrof›rça yöntemi sitolojik incelemenin önemini artt›rsa da çal›ﬂman›n materyalleri benign papillom ve inflamasyonla s›n›rl› kalm›ﬂt›r. Çal›ﬂmada meme kanserine ait
veriler gösterilmemiﬂtir.
Birkaç araﬂt›rmada intraduktal lezyonlardan direkt biyopsi al›nm›ﬂt›r. Namba ve ark.15 meme baﬂ› ak›nt›s› olan
hastalarda memeden kör intraduktal biyopsi yap›ld›¤›n›
belirtmiﬂlerdir. Bu çal›ﬂma baz al›narak Makita ve ark.16
MD gözleminde suction, Okazaki ve ark tüp-küretaj sitolojik muayeneyi, Matsugana ve ark.17 i¤ne ile giriﬂimleri

MD’nin en önemli potansiyel klinik uygulama yeri
PND’dir. Bu durumlarda s›radan inceleme teknikleri ve
sitolojik muayene altta yatan patolojiyi ekarte edememektedir. Meme kliniklerine baﬂvuran semptomatik kad›nlar›n %5’inde PND görülmektedir.11 PND’nin en s›k patolojik bulgusu %4-70 aras›nda papillom olup,11,12 adenomatöz veya papiller epitelyal proliferasyon (%14) bunu
takip etmektedir. PND nedeni olarak malignite insidans›
%1-23 aras›nda de¤iﬂmektedir.11 Ak›nt›n›n tan›mlanmas›,
do¤ru tan› ve ak›nt›n›n kontrol alt›na al›nmas› için duktal
eksizyon gerekmektedir. Spesifik duktus tan›mlanamad›¤›nda ise körlemesine retroareolar duktal sistem eksizyonu yap›lmaktad›r.
MD; patolojinin do¤ru lokalizasyonu, direkt görüntü
alt›nda duktal lavaj› ve intraoperatif lezyonun saptanmas›nda k›lavuzluk sa¤lar.12 ‹ntraduktal lezyonlar›n görüntülenmesinin eklenmesiyle endosopik olarak elde edilen
duktal lavaj›n basit meme baﬂ› ak›nt›s› sitolojisinden daha
do¤ru bilgi verdi¤i belirtilmiﬂtir.5,9,10 PND’li 415 hastada
yürütülen kohort çal›ﬂmas›nda 166 hastada MD, intraduktal lezyonun görüntülenmesinde baﬂar›l› olmuﬂtur
(%40). Bu vakalarda duktoskopiyi takiben yap›lan duktal
lavajdan sitoloji, meme baﬂ› ak›nt›s›ndan yap›lana göre
100 kat daha anlaml› epitelyum hücresi kazand›rm›ﬂt›r.10
Dietz ve ark PND’li 119 hastan›n 105’inde (%88) duktusu kanüle etmiﬂtir ve 104’ünde MD eﬂli¤inde duktus eksizyonu yapm›ﬂt›r. Ayn› zamanda iliﬂkili patolojinin lokalizasyonu aç›s›ndan MD’nin (%90) preop duktografiden
(%76) daha uygun oldu¤unu belirtmiﬂlerdir. Hastalar›n
patolojik tan›lar›; 5’inde malignite, 84’ünde papillom ve
16’s›nda hiperplaziydi. MD’de 22 hastada multipl lezyonlar veya 4cm’in üzerinde anormallikler saptanm›ﬂt›r. Baz›
lezyonlar körlemesine yap›lan duktal eksizyonlarda kaybedilebilmektedir.
Okazaki ve ark.7 46 PND’li hastada d›ﬂ çaplar› 0.8 ve
0.45mm’lik iki fiberoptik skop kullanm›ﬂlard›r. Yazarlara
göre normal duktus parlak ve düzgün, kanserli olanlar ise
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beyaz ve daha kabar›k olarak tan›mlanm›ﬂt›r. ‹ntraduktal
papillomlarsa sar› renkli, kenarlar›nda hemorajiye sekonder k›rm›z›l›k olan intraduktal solid nodüller olarak raporlanm›ﬂt›r.
Dooley ve ark (14) spontan hemookkult PND’li 27
hastada 0.9 mm’lik mikroendoskopla meme baﬂ› eksplorasyonu yapm›ﬂt›r. Hastalar›n 26’s›nda (%96) endoskopla baﬂar›l› olunarak laktiferöz sinus ve proksimal duktuslar görüntülendi. Kanamaya neden olan lezyon 26 hastan›n tamam›nda görüldü ve %70’inde intraluminal multipl defekt saptand›. DCIS 2 vakada saptand› ve her 2 vakada da daha proksimal sistemde daha fazla papillom oldu¤u görüldü. Hastalar›n 3 tanesinde ise hem papillom
hem de atipik hiperplazi mevcuttu. Her ne kadar lezyonlar›n ço¤u meme baﬂ›n›n 3cm alt›na kadar saptanm›ﬂ olsa
da baz› lezyonlar›n derinli¤i 7.5cm’ye kadar ulaﬂabilmektedir.14
MD s›ras›nda yap›lan transluminasyon duktus eksizyonu aç›s›ndan k›lavuz olarak kullan›lmaktad›r. Duktoskopi ve mikroduktektomiyi sa¤layan mavi boya kullan›m›
sayesinde yeni bir teknik geliﬂtirildi.15 Bu tekniklerle benign nedenlere ba¤l› PND’li hastalarda agresif duktus eksizyonlar›n›n azalt›lmas› amaçlanmaktad›r.

MD Ve Meme Kanseri
Meme kanserlerinin %85 veya daha fazlas› duktuslar›
döﬂeyen epitelyumdan kaynaklanmaktad›r. Bu nedenle
meme kanseri MD ile mamografi taramalar›ndan önce
tespit edilebilir.1-3 Shen ve ark MD ve duktal lavaj› birlikte uygulad›klar› PND’li hastalar›n 11’inde DCIS saptam›ﬂt›r. Bu hastalar›n 6 tanesinde mamografi ve fizik muayene
negatif olarak raporlanm›ﬂt›r.10
Her ne kadar MD meme kanserinde erken tan›ya imkan verse de geliﬂtirilen biyopsi kitleri uygun mikrobiyopsilerin al›nmas›n› sa¤lamaktad›r.
Meme kanserlerinde intraduktal yaklaﬂ›mlar meme
baﬂ› aspirasyonu, duktal lavaj ve duktoskopiyle ilgili yay›nlar›n artmas›yla gündeme gelmiﬂtir.16 Duktal lavaj,
meme duktal s›v›s›n›n yeniden elde edilmesiyle sitolojik
atipinin tespit edilebilece¤i minimal invaziv bir prosedürdür. Her ne kadar duktal lavaj›n rolünü destekleyecek kan›tlar olmasa da yüksek riskli kad›nlarda riski azaltmaya
yönelik olarak birkaç merkezde düzenli olarak kullan›lmaktad›r.17. Aç›kça lavaj s›v›s›nda malign hücreler tespit
edildi¤inde, tan› mamografi, ultrasonografi ve/veya MRI
ile do¤rulanmaktad›r. E¤er bu araﬂt›rmalarda malignite
saptanamazsa duktal görüntüleme (duktografi ve veya
MD) uygulanabilir. MD direkt duktusun görüntülenmesi
ve daha fazla hücre elde edilmesini sa¤lad›¤› için meme
kanseri görüntülemesinde duktal lavaj› tamamlamaktad›r. Her ne kadar MD, meme kanserinin erken tan›nmas›nda ve yüksek riskli kad›nlarda proliferatif hastal›¤›n geniﬂli¤inin saptanmas›nda etkili olsa da10,18,19 meme kanse-

rinde görüntüleme ve risk azalt›c› stratejilerdeki potansiyel rolünün netleﬂtirilmesi için prospektif klinik araﬂt›rmalar gerekmektedir.
Dooley ve ark.19 konvansiyonel görüntüleme teknikleriyle duktal hiperplazi, DCIS veya invaziv meme kanseri
tan›s› alm›ﬂ parsiyel mastektomi planlanan 55 kad›nda
fleksibl fiberoptik endoskopla çal›ﬂma yapm›ﬂlard›r. Meme baﬂ› ak›nt›s›n›n oldu¤u kadran iﬂlem öncesi ovuldu. 55
hastan›n 47’sinde (%85.5) prosedür baﬂar›yla tamamland› ve hedef lezyon 47 vakan›n 41’inde (%75) tan›mland›.
Ayr›ca 47 vakan›n 21’inde (%45) preoperatif de¤erlendirmede tahmin edilenden daha geniﬂ lezyonlar oldu¤u saptand› ve planlanandan daha geniﬂ meme eksizyonlar› uyguland›. MD’nin meme koruyucu cerrahiye yol gösterebilece¤i ve özellikle DCIS hastalar›nda reeksizyon oranlar›n› düﬂürebilece¤i yönünde randomize kontrollü çal›ﬂmalar gerekmektedir.

Meme Cerrahisi Rehberleri
Baz› cerrahlar MD yönlendirmeli duktal eksizyonu
prati¤e koymuﬂlard›r. Sharma ve ark.18 MD yard›ml› mikroduktektomi yap›lanlarda, tan›mlanan okkult karsinom
oranlar›n›n artt›¤›n› raporlam›ﬂt›r. Bu durumu standart
ç›kar›lan spesmenin daha büyük olmas›n›n sonucu olarak
yorumlam›ﬂlard›r. Dietz ve ark.19 meme baﬂ› ak›nt›s› olan
119 hastaya yap›lan duktus eksizyonlar›n› gözden geçirmiﬂlerdir. Meme baﬂ› ak›nt›s› olan hastalarda MD’nin
preop duktografiyi ekarte eden güvenli bir metod oldu¤u
belirtilmiﬂtir. Ayr›ca MD yard›ml› mikroduktektomi intraduktal lezyonlara yönelik uygun ve minimal invaziv bir
yaklaﬂ›md›r. Baz› cerrahlar MD ile cerrahi s›n›rlarda kontaminasyon oranlar›n› azaltmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Dooley 22
lumpektomi yapt›¤› bütün hastalar›na rutin operatif endoskopi yapm›ﬂt›r. 201 hastan›n 150’sinde endoskopi yap›lm›ﬂ olup (%74.6) lumpektomilerde reeksizyon gere¤ini azaltm›ﬂlard›r. Bir di¤er yandan Kim ve ark.23 karﬂ›t görüﬂ belirtmektedir. ‹nvaziv ve insitu meme kanseri olan,
30 parsiyel mastektomi yap›lm›ﬂ olan hasta incelenmiﬂtir.
Birçok intraduktal anomalinin rezeksiyon s›n›rlar›nda
olabildi¤i belirtilmiﬂtir. ‹ntraoperatif MD’nin yararlar›n›n
k›s›tl› oldu¤u söylenmiﬂtir.

K›s›tlamalar
Günümüzde meme kanserinin TDLU’dan köken ald›¤›
düﬂünülmektedir. Bu nedenle bu lezyonlar›n görüntülenmesi ve/veya sitolojik muayenesi invaziv hastal›k geliﬂmeden anormal lezyonlar›n saptanmas›n› sa¤layabilmektedir. Her ne kadar MD duktal sistem hakk›nda yararl› bilgiler sa¤lasa da k›s›tlamalar› mevcuttur. MD genellikle
memedeki 1-3 duktusu görüntülemekte ve meme baﬂ›na
aç›lan di¤er 13-18 duktusun muayenesini b›rakmaktad›r.20 Her ne kadar meme volumunun %75’ini ana santral
duktuslar (ortalama say› 7) drene etse de bu duktuslar›n
neoplazi geliﬂtirme s›kl›¤› bilinmemektedir.

Bölüm 38: Duktoskopi

MD ile laktiferöz duktus ve sinus, segmental duktus ve
ana dallar› görüntülenebilmektedir. Lezyonlar›n daha küçük çapl› periferik duktuslarda yer almas›, skopun d›ﬂ çap› ve kompleks dallanma paterni gösteren duktus sistemleri taraf›ndan iﬂlemin sensitivitesini k›s›tlamaktad›r. Distal duktoskopinin baﬂar›s›z olmas›n›n nedenleri aras›nda
hastal›k taraf›ndan lümenin t›kanm›ﬂ olmas›, skar veya
skleroz, yanl›ﬂ traktusun görüntülenmesi ve duktal yap›daki ani dallanmalar say›labilmektedir.5 S›kl›kla duktoskopik sitoloji papilloma ait atipi saptanabilmektedir, bu
nedenle histolojik tan›y› sa¤layacak biyopsi teknikleri geliﬂtirilmelidir.

MD ‹çin Gelecek Konular
MD sistemlerinde kanser saptanmas› için daha kullan›ﬂl› olan spesifik ›ﬂ›k kullanmaktad›r. Minyatür ﬂarj eﬂlikli cihazlar›n kullan›m› intraduktal lezyonlar›n daha net
görülmesini sa¤layabilir. Vital mikroskobun çubuk tip
objektif lensle24 de¤iﬂtirilmesi durumunda intraduktal
lezyonlar›n 100 kat daha görülebilirli¤i artt›r›labilir. Meme duktuslar› bu teknolojilerin adaptasyonu için en uygun organd›r. Yeni jenerasyon mikroensdoskoplarla daha
periferik duktuslar›n muayenesi sa¤lanabilmektedir. Biyopsi kitindeki geliﬂmeler uygun mikrobiyopsilerin al›nabilmesini sa¤lamas› ve benign patolojilere ba¤l› PND’li
hastalarda gereksiz duktus eksizyonunu önlemesi nedeniyle yüksek riskli kad›nlarda meme kanseri görüntülenmesinde de¤erini artt›rmaktad›r. ‹ntraduktal biyopsiler
mamoskopun çekilmesinin hemen ard›ndan gönderilen
bir b›çak yard›m›yla yap›lmaktad›r. Her ne kadar teknik
etkili de olsa direk görüntüleme alt›nda biyopsi yap›lamamaktad›r. Meme cerrahlar› ve üreticilerin birlikte çal›ﬂmas› ile direk görüntüleme alt›nda biyopsi teknikleri geliﬂtirilmelidir. MD okkult duktal patoloji ve anormal
alanlardan duktal lavaja izin vermektedir. Bu teknik moleküler ve genetik markerlarla kombine edilebilmektedir.25,26 Meme kanseri taramas›nda, risk azalt›c› stratejileri belirlemede ve meme koruyucu cerrahiye ek olarak
MD’nin rolünü de¤erlendiren prospektif klinik çal›ﬂmalar›n tasar›m›na ihtiyaç vard›r. MD’nin alternatifi ya kör
sub-areolar eksplorasyon ya da takiptir. MD hastalar›
sub- areolar eksizyon nedeniyle geniﬂ doku eksizyonundan korur. Bu özellikle anne adaylar›, emzirenler ve subareolar bölgenin d›ﬂ›ndaki malign lezyonlar› tespit etmedeki baﬂar›s›zl›k nedeniyle önemlidir. Gelecekte, intraduktal
lezyonlar›n endoskopik eksizyonundan önce endoskopik
snare’lerin geliﬂtirilmesi, intraduktal lezyonlar›n radyofrekans (RF) ile ablasyonu PND’ye yol açan meme lezyonlar›n›n geleneksel aç›k cerrahi ile ç›kar›lmas›n›n yerine geçebilir.
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Mamografi taramalar›n›n yayg›nlaﬂmas› ve meme kanseri konusunda bilinçlenme palpe edilemeyen meme lezyonlar› (PEML) görülme s›kl›¤›nda art›ﬂa neden olmuﬂtur.1 Bunun yan›nda yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi
(USG) ve meme manyetik rezonans görüntüleme (MRG)
yöntemlerinin daha fazla kullan›lmas› mamografi ile belirlenemeyen PEML’leri de ortaya ç›karabilmektedir.2
PEML lokalizasyonunda tel yard›ml› iﬂaretleme, radyonüklid okült lezyon lokalizasyonu (ROLL), cilt izdüﬂümünü iﬂaretleme, karbon lokalizasyonu, mavi boya ile iﬂaretleme, intraoperatif ultrason gibi teknikler kullan›lmaktad›r.3-7 PEML lokalizasyonunda günümüzde en çok kullan›lan teknik tel rehberli¤inde lokalizasyondur. Son y›llarda daha çok kullan›lmaya baﬂlanan ROLL tekni¤i ise
1997’de Milano grubundan Paganelli ve arkadaﬂlar› taraf›ndan tan›mlanm›ﬂt›r.8
PEML’lerin iﬂaretleme yöntemleri lezyonun hangi görüntüleme yöntemiyle tespit edildi¤ine göre de¤iﬂmektedir. Lezyon USG’de görülüyorsa USG rehberli¤inde, mamografide görülüyorsa stereotaksik olarak mamografi
rehberli¤inde yap›l›r. USG rehberli¤inde iﬂaretlemenin
baﬂar›s› daha yüksek oldu¤undan lezyon hem USG’de
hem mamografide gözüküyorsa USG yard›ml› iﬂaretleme
tercih edilir. Son y›llarda MRG kullan›m›n›n yayg›nlaﬂmas› ve baz› lezyonlar›n sadece MRG’de görülmesi nedeniyle MRG rehberli¤inde iﬂaretlemeler de uygulanmaya
baﬂlanm›ﬂt›r.

Tel Rehberli¤inde ‹ﬂaretleme
Palpe edilemeyen meme lezyonlar›nda en s›k kullan›lan teknik tel rehberli¤inde iﬂaretlemedir. Telin meme
içinde kayma ihtimali oldu¤undan ameliyat günü içinde
yerleﬂtirilmesi gerekir. Tel kullan›larak yap›lan iﬂaretleme
iﬂlemi mamografi, USG ve MRG rehberli¤inde yap›labilir.
Mamografik iﬂaretlemede üst d›ﬂ kadranlardaki lezyonlarda kraniokaudal, iç ve alt kadrandaki lezyonlar için
lateral projeksiyonlar tercih edilir. Tek geniﬂ delikli plaka
ile meme komprese edilir. Kompresyona dik ±15? aç›larla

ﬁekil 39-1: Mamografi rehberli¤inde stereotaksik tel ile iﬂaretleme.

2 mamogram (stereo görüntü) al›n›r ve tek filme projekte edilir. Lezyonun plakaya uzakl›¤› ve derinli¤i otomatik
hesaplan›r. ‹ﬂaretleme iﬂlemi lokal anestezi sonras› lezyon
içine girilen telin yeri yeni mamografi çekilerek kontrol
edildikten sonra telin b›rak›lmas›yla sonland›r›l›r (ﬁekil
39-1). ‹ﬂaretleme iﬂlemi mamografi teknisyeni, radyolog
ve cerrah› içeren bir ekip çal›ﬂmas› gerektirmektedir.
USG rehberli¤inde tel ile iﬂaretleme yöntemiyle sonografide saptanabilen her lezyon h›zl› ve etkili bir ﬂekilde iﬂaretlenebilir. Gerçek zamanl› ve kontrollü bir ﬂekilde
iﬂlem yapma gücü USG ile iﬂaretlemenin üstünlü¤üdür.
Baﬂar› oran› %100’e yak›n olup mamografi rehberli¤indeki iﬂaretlemelerden daha yüksektir.9 ‹ﬂaretleme iﬂlemi hasta yatar pozisyonda iken gerçekleﬂtirilir ve komplikasyon
görülme ihtimali daha düﬂüktür. USG rehberli¤inde iﬂaretlemenin bir dezavantaj› mikrokalsifikasyonlar› etkin
bir ﬂekilde iﬂaretleyememesidir. Günümüzde yüksek rezolüsyonlu USG cihazlar›n kullan›lmas› bu problemi nispeten azaltm›ﬂt›r.
Ameliyat› yapan cerraha yol göstermesi için, kraniokaudal ve mediolateral pozisyonlarda çekilen mamografide telin lokalizasyonu ve lezyona olan uzakl›¤› ﬂematik
olarak gösterilir. ‹ﬂlem sonras› hastaya ameliyat pozisyonu verdirilerek yerleﬂtirilen telin seyrinin ciltten çizilerek
gösterilmesi ve tel ucunun ve lezyonun ciltten izdüﬂümünün belirtilmesi gereklidir. ‹ﬂaretlemenin baﬂar›l› kabul
edilebilmesi için lezyona olan uzakl›k en fazla 1 cm uzakl›kta olmal›d›r (ﬁekil 39-2). Geniﬂ alanda olan lezyonlarda
birden fazla tel kullan›lmas› gerekebilir. Telin avantaj›
ameliyat s›ras›nda cerrah taraf›ndan palpe edilip görüle-
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ne sahip radyoloji ve cerrahi kliniklerindede planlama
güçlüklerine yol açmaktad›r. Bu durum tel ile iﬂaretlemenin önemli bir dezavantaj› durumundad›r. Tel ile iﬂaretlemenin baz› komplikasyonlar› vard›r. Bunlar tel giriﬂ yerinin teknik nedenlerle lezyona uzak olmas›, sert meme dokusu olan hastalarda lokalizasyon zorlu¤u, i¤nenin kaymas›-ç›kmas›, i¤neden duyulan rahats›zl›k ve çok nadir de
olsa pnömotoraks geliﬂim riski olarak say›labilir.10-12

ROLL
Tc 99m ile iﬂaretli serum albumin makroagregatlar›n›n lezyon içine görüntüleme yöntemleri eﬂli¤inde injeksiyonu ile uygulanan bir yöntemdir. Enjeksiyon USG rehberli¤inde, stereotaksik olarak veya MRG rehberli¤inde
yap›labilir. Ameliyat s›ras›nda lezyon gama prob kullan›larak eksize edilir.

Lezyon Lokalizasyonu

ﬁekil 39-2: Mamografi rehberli¤inde stereotaksik tel ile iﬂaretleme.

bilmesidir. Mamografide görülebilen lezyonlara spesimen
grafisi çekilmelidir (ﬁekil 39-3). Mamografide görülmeyen lezyonlar›n ç›kar›lm›ﬂ oldu¤u ise imkan varsa patoloji incelemesiyle do¤rulanabilir. ‹ﬂaretleme iﬂleminin operasyon günü yap›lmas› gereklili¤i özellikle yo¤un iﬂ yükü-

ﬁekil 39-3: Eksize edilen lezyonun spesimen grafisi.

Cerrahiden 24 saat önceki zaman diliminde tüm hastalara intralezyoner olarak 0.2-0.5cc salin içinde 1-2 mci
Tc99m- Human Serum Albümin Makroagregat› (MAA)
serum fizyolojik içinde enjekte edilir. Lezyon lokalizasyonu için partikül çap› daha büyük olan (10-150 μm) ve lenfatiklerle yay›lmayan 99mTc-makroagregat human serum
albumin kullan›l›r. Enjeksiyonlar meme radyolojisinde
deneyimli radyologlar taraf›ndan yap›lmal›d›r. ‹ﬂaretleme
ameliyattan 24 saat önceki zaman diliminde yap›labilmektedir.
Mamografide stereotaksik yöntemle iﬂaretleme daha
çok mikrokalsifikasyonlar için kullan›lmaktad›r. Son y›llarda kullan›lmaya baﬂlanan vakum biyopsi imkan› olan
merkezlerde bu yöntem ilk seçenek olarak tercih edilebilmektedir. Mamografide stereotaksik yöntemle radyonüklid madde enjeksiyonu (mamografi eﬂli¤inde ROLL) tel ile
iﬂaretlemeye benzer ﬂekilde yap›l›r. Farkl› olarak iﬂaretleme teli yerine spinal i¤ne kullan›l›r. Lokal anestezi sonras› lezyon içine girilen 22G spinal i¤nenin yeri yeni mamografi çekilerek kontrol edildikten sonra radyofarmasötik enjeksiyonu yap›l›r (ﬁekil 39-4). Radyofarmasötik enjeksiyonu hemen sonras› 0.2 ml radyoopak kontrast mad-

ﬁekil 39-4: 22 G spinal i¤nenin yerinin yeni mamografi çekilerek
kontrolü.
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ﬁekil 39-5: Çekilen mamografide kontrast maddenin lezyonu örtmesiyle enjeksiyonun do¤ru yere yap›ld›¤›n›n gösterilmesi.

de verilerek, çekilen mamografide kontrast maddenin lezyonu örtmesiyle enjeksiyonun do¤ru yere yap›ld›¤› gösterilir (ﬁekil 39-5).
USG’de enjeksiyon direkt görüﬂ alt›nda dinamik olarak yap›l›r, enjeksiyon sonras› lezyonda ekojenite de¤iﬂikli¤i görülmesi iﬂaretlemenin do¤ru yere yap›ld›¤›n›n göstergesidir.
ROLL tekni¤i e¤er sentinel lenf nodu (SLN) biyopsisi
kombine edilerek kullan›lacaksa bu yöntem SNOLL (Sentinel nod + okült lezyon lokalizasyonu) olarak adland›r›l›r. Sentinel lenf nodu biyopsisi yap›lacak hastalar için 0.51mCi (17.5-37 MBq) 99mTc-nanokolloid veya 99mTctinkolloid kullan›l›r. Lezyonun yerine göre USG veya gama prob yard›m›yla lezyon üzerindeki cilde veya periareolar bölgeye subdermal olarak enjekte edilir. Gama kamera ile lenfosintigrafi görüntülemesi yap›larak SLN cilt
üzerinde iﬂaretlenir. SNOLL tekni¤i için farkl› maddeler
ve enjeksiyon teknikleri de tan›mlanm›ﬂt›r. Lezyon lokalizasyonu için 99mTc-makroagregat human serum albumin, SLN için subdermal 99mTc-nanokolloid kullan›lan
iki enjeksiyonlu iﬂaretlemenin yan› s›ra13-17 99mTc-nanokolloidin tek baﬂ›na intratümoral enjeksiyon ﬂeklinde veya iki farkl› izotopun kombine edildi¤i (125I Titanyum ve
99mTc-sülfür kolloid) lezyon lokalizasyonlar› da tan›mlanm›ﬂt›r.18-21
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ﬁekil 39-6: Gama prob ile en yüksek aktivite al›nan yerin belirlenmesi.

ﬁekil 39-7: Lezyonun gama prob yard›m›yla eksize edilmesi.

sa ip, lateral s›n›ra uzun ip tercih etmekteyiz. S›n›rlara ipli¤e ek olarak spesimen grafisinde görülebilen metal klipler de konulmal›d›r (ﬁekil 39-8). Mamografide gözüken
(mikrokalsifikasyon gibi) lezyonu olan hastalara spesimen grafisi çekilerek lezyonun ç›kar›lm›ﬂ oldu¤u ve s›n›r-

Cerrahi
Ameliyathanede gama prob rehberli¤inde en yüksek
aktivite al›nan yer belirlenerek silinmeyen cam kalemi ile
lezyonun yeri iﬂaretlenip insizyon plan› yap›l›r. Üst kadranlarda areolaya paralel insizyonlar tercih edilirken, alt
kadranlarda areolaya paralel veya radial ﬂekilde insizyon
yap›labilir. ‹nsizyonun mastektomi yap›lma ihtimaline
karﬂ› mastektomi insizyonu içinde yap›lacak ﬂekilde olmas›na özen gösterilmelidir. Yap›lan insizyonla lezyon
gama prob yard›m›yla eksize edilip, s›n›rlar›na iﬂaret konulur (ﬁekil 39-6, 39-7). Biz iﬂaret için superior s›n›ra k›-

ﬁekil 39-8: S›n›rlara spesimen grafisinde görülebilen metal kliplerin
konulmas›.
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ﬁekil 39-9: Spesimen grafisi çekilerek lezyonun ç›kar›lm›ﬂ oldu¤unun
ve s›n›rlara uzakl›¤›n›n kontrolü.

lara uzakl›¤› görülür (ﬁekil 39-9). Kavitede aktivite kalmad›¤› gama prob ile kontrol edilmelidir (ﬁekil 39-10). Frozen inceleme sonucunda invaziv odak varl›¤› varsa SLN
biyopsisine geçilir. Mavi boya enjeksiyonu lezyon iç kadranda ise subareolar-peritümöral, d›ﬂ kadranda ise lezyon
lateraline iﬂlem öncesi yap›labilir. Ameliyat öncesi patolojik tan›s› olan hastalarda öncelikle SLN bulunarak eksize
edilip frozen incelemeye yollan›r. Spesimen grafisinde
memedeki lezyonun kenarlara yak›nl›¤›na veya frozen yap›ld›ysa tümörün s›n›rlara yak›nl›¤›na göre tekrar eksizyon yap›labilir.

Tel ile iﬂaretlemede telin kancas›n›n tel giriﬂ yerine
uzak kalmas› gereksiz diseksiyona neden olabilmektedir.
Çok s›k görülmese de tel yerinden ç›kabilmekte, ameliyat
s›ras›nda kesilebilmektedir.10-12,16 Ayr›ca tel baz› hastalarda a¤r› ve rahats›zl›k hissine sebep olabilmektedir.23
ROLL tekni¤inde iﬂaretleme için tel yerine radyonüklid
madde kullan›lmas›yla insizyon lezyonun tam üzerinden
yap›labilmekte, tele ba¤l› sorun ve komplikasyonlar görülmemektedir. Yap›lan çal›ﬂmalarda ROLL tekni¤inin tele göre radyolog ve cerrahlar için daha kolay oldu¤u, hastalarda daha az rahats›zl›k hissi meydana getirdi¤i görülmüﬂtür. Ayr›ca ROLL tekni¤i uyguland›¤›nda tele k›yasla
daha k›sa iﬂaretleme süresi, daha iyi kozmetik görünüm ve
daha az spesimen volümü oldu¤u gösterilmiﬂtir.24-25
ROLL ve telin s›n›r negatifli¤inin karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› çal›ﬂmalarda, ROLL’de negatiflik oran›n›n (%69-84) tele göre
(%44-60) daha iyi oldu¤u bulunmuﬂtur.26-28

Komplikasyonlar ve Sorunlar

ROLL tekni¤inin tel ile iﬂaretlemeye göre baz› avantajlar› vard›r. ‹ﬂaretlemenin bir gün önce de yap›labilmesi
ROLL iﬂaretlemenin tel ile iﬂaretlemeye göre olan en
önemli üstünlüklerindendir.22 Bu ﬂekilde ayn› gün iﬂaretlemenin sebep oldu¤u ameliyat program›ndaki gecikmeler önlenmiﬂ olur.

ROLL yönteminde görülen en önemli sorunlar radyonüklid maddenin yanl›ﬂ bölgeye enjeksiyonu, maddenin
cilde olan kontaminasyonu ve radyonüklidin duktus içine
yay›lmas›d›r (ﬁekil 39-11). Ayr›ca ROLL uygulanabilmesi
için Nükleer T›p Bölümüne ihtiyaç vard›r. Yanl›ﬂ bölgeye
enjeksiyon daha çok ö¤renme periyodunda ve mamografi ile yap›lan iﬂaretlemelerde olur. Ayn› sorun di¤er iﬂaretleme yöntemleri için de geçerlidir. Radyolo¤un tecrübeli
olmas› bu sorunu azalt›r. Cilt kontaminasyonunu önlemek için drape ile örtülebilir. Duktus içine yay›lmas› daha çok retroareolar lezyonlarda olur. Yay›lma olan hastalarda baﬂka bir iﬂaretleme yöntemi tercih edilmelidir.
ROLL yöntemi kullan›lmak istenirse radyonüklid maddenin aktivitesinin kaybolmas› için birkaç gün beklenmelidir. ROLL tekni¤inde kullan›lan radyonüklid madde düﬂük dozda oldu¤undan korunma gerekmemektedir En
fazla etkilenen cerrah olmakla birlikte y›lda 100 ameliyat
yapan cerrah için al›nan doz 1 mSv olarak hesaplanm›ﬂt›r.

ﬁekil 39-10: Kavitede aktivite kalmad›¤›n›n gama prob ile kontrol
edilmesi.

ﬁekil 39-11: Duktus içine yay›lan radyonüklid ve kontrast maddenin
mamografide görüntüsü.

ROLL Yönteminin Avantajlar›
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Bu de¤er y›ll›k kritik eﬂik olan 150 mSv dozun çok alt›ndad›r.29
Sonuç olarak ROLL nonpalpabl lezyonlar›n lokalizasyonunda kullan›lan kolay uygulanabilir ve güvenilir bir
metottur. ‹ﬂaretlemenin bir gün önce yap›labilmesi, cerrah ve radyolog için daha konforlu ve k›sa süreli bir iﬂlem
olmas›, insizyonun lezyonun tam üzerinden yap›lmas› ve
negatif s›n›r oran›n›n daha fazla olmas› nedeniyle tel ile
iﬂaretlemeye göre olan avantajlar›d›r.
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Erken Evre Meme Kanserinin Cerrahi
Tedavisi
Dr. Vahit Özmen

Tan›m
Erken evre meme kanseri deyimi oldukça tart›ﬂmal›d›r. Yayg›n mamografi ile tarama ve meme kanseri fark›ndal›¤›n›n artmas›, ele gelmeyen meme kanserlerinin (nonpalpabl) tüm meme kanserlerinin %75’ini oluﬂturmas›n›
sa¤lam›ﬂt›r. Bu nedenle non-palpabl meme kanserlerini,
erken evre meme kanseri olarak kabul etme e¤ilimi ortaya ç›km›ﬂt›r. Ancak, bugün genel olarak kabul edilen erken evre meme kanseri tan›m›, Evre I ve Evre IIA meme
kanserini kaplar.

NX: Bölgesel lenf nodülleri de¤erlendirilemiyor (daha
önce ç›kar›lm›ﬂ vs.).
N0: Palpe edilebilen bölgesel lenf nodülü yok.
N1:Ayn› taraftaki aksillada hareketli ve palpabl lenf
nodülü var.
N2:Ayn› taraftaki aksillada fikse, birbirine veya çevre
dokuya yap›ﬂ›k lenf nodülleri var veya aksillada
palpabl lenf nodülü yok, ancak ayn› tarafta palpabl internal mammariyan lenf nodülü var.

Uzak Metastaz

Klinik Evrelendirme
Erken evre meme kanserinde evrelendirmeyi bu bölümde de tekrarlamak istiyorum.1 Çünkü, klinik evrelendirme sonucuna göre tedaviye, cerrahi veya kemoterapi
ile baﬂlanaca¤›na karar verilir.

M0: Uzak metastaz yok; M1: Uzak metastaz var.

Evre I Meme Kanseri
T1 N0 M0

Evre II A Meme Kanseri

Primer Tümör
Tümör çap› fizik muayene veya radyolojik de¤erlendirmelerle ölçülebilir. Radyolojik de¤erlendirmelerde daha kesin boyutlar belirlenebilir.
T1: ≥2cm tümörleri belirtir ve tümör çap›na göre 4
ayr› gruba ayr›l›r:
T1mic: ≥0.1cm
T1a: 0.1-0.5 cm
T1b: 0.5-1 cm
T1c: 1-2 cm aras›ndaki tümörleri göstermektedir.
T2 tümör, 2 cm’ den büyük 5 cm’den küçük tümörleri ifade eder.

Bölgesel Lenf Nodülleri
Klinik De¤erlendirme
Fizik muayene ile bölgesel lenf nodüllerinin de¤erlendirilmesidir.

T0 N1 M0; T1 N1 M0; T2 N0 M0

Evre II B Meme Kanseri
T2 N1 M0 veya T0 N2 M0 meme kanseri olarak kabul
edilmektedir.
Evre II B ve Evre III meme kanseri lokal ileri meme
kanseri olarak kabul edildi¤inden, bu kanserlerde neo-adjuvan kemoterapi ile tedaviye baﬂlanmas› önerilmektedir.
Cerrahi tedaviye, meme koruyucu cerrahi veya mastektomi ﬂeklinde bu tedaviden sonra baﬂlan›r.
ﬁayet, Evre IIB meme kanseri olan hastalarda
(T2N1=tümör 2-5 cm aras›nda, aksilla N1) tümör/meme
oran› uygun ise, tedaviye cerrahi ile baﬂlan›p, meme koruyucu cerrahi (MKC) veya mastektomi yap›labilir. Aksillas› N2 olan hastalarda, tedavi kemoterapi ile baﬂlanmal›d›r.
Lokal ileri meme kanserinde, neo-adjuvan kemoterapi sonras› seçilmiﬂ olgularda meme koruyucu cerrahi yap›labilir. Bu konu ayr› bir bölümde anlat›lacakt›r.
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Ameliyat Öncesi De¤erlendirme
Erken evre meme kanserinde, anamnez, fizik muayene, akci¤er grafisi ve rutin biyokimya tetkikleri evrelendirme için yeterlidir. Toraks ve abdomen bilgisayarl› tomografisi, kemik sintigrafisi ve FDG PET-CT lokal ileri meme
kanserinin de¤erlendirilmesinde ve ancak hastalar›n yak›nmalar› var ise kullan›lmal›d›r.

Tümörlü Memenin De¤erlendirilmesi
Özellikle meme koruyucu cerrahi uygulanmas›, tümörlü memenin detayl› bir ﬂekilde de¤erlendirilmesini zorunlu
k›lmaktad›r. Çünkü, tümörün ayn› memede mültisentrik
(birden fazla kadranda tümör) olmas›, meme koruyucu
cerrahi yap›lmas› ﬂans›n› ortadan kald›racakt›r. Mültifokal
(ayn› kadranda birden fazla kanser olmas›) kanserlerde ise,
tümör meme oran› uygun ise geniﬂ eksizyon yap›labilir.
Öncelikle, dikkatli bir fizik muayene ve kaliteli bir mamografi gereklidir. Hastan›n yaﬂ›n›n genç oldu¤u ve/veya memenin dansitesinin yüksek oldu¤u hastalarda ultrasonografi ve magnetik rezonans görüntüleme (MRG) eklenmelidir. Ayn› kadranda (mültifokal) veya di¤er kadranlarda
(mültisentrik) baﬂka tümör(lerin) bulunmas›, uygulanacak
olan tedavinin geniﬂli¤ini de¤iﬂtirecektir.
Dijital mamografi ve tomosentezin memeyi daha iyi
bir ﬂekilde görüntüledi¤i, baﬂka tümörlerin saptanmas› ve
tümör boyutlar›n›n daha iyi belirlenmesi konusunda baﬂar›l› oldu¤unu gösteren araﬂt›rmalar vard›r.2,3 Bu yöntemlerle, ultrasonografinin de gerekmiyece¤i vurgulanmaktad›r.
MRG’nin meme koruyucu cerrahi uygulanacak olan
hastalarda rutin olarak uygulanmas› konusu tart›ﬂmal›d›r.4 Primer meme kanseri olan hastalarda yap›lan bir meta-analizde, tedavi öncesi yap›lan MRG’de %16 oran›nda
mültifokal/mültisentrik kanser saptanm›ﬂt›r.4 Ancak, meme koruyucu cerrahi ve radyoterapi uygulanan hastalarda
10 y›ll›k takiplerde bile lokal nüks oran› %10’un alt›ndad›r. Meme koruyucu cerrahi + radyoterapi uygulanan
hastalar› içeren geniﬂ bir retrospektif çal›ﬂmada, MRG’nin
tedaviye herhangi bir katk›s› görülmemiﬂtir. MRG, yanl›ﬂ
pozitiflikleri art›rarak, gereksiz biyopsilere ve mastektomilere neden olmaktad›r. Bu nedenle, ancak seçilmiﬂ olgularda ve zorunlu durumlarda yap›lmal›, mümkünse pozitif olgularda MRG eﬂli¤inde biyopsi yap›larak histolojik
tan› konulmal›d›r.

Di¤er Memenin De¤erlendirilmesi
Hastalar, memedeki tümörün d›ﬂ›nda di¤er memede
de kanser olup olmad›¤› konusunda dikkatli bir ﬂekilde
araﬂt›r›lmal›d›r. Senkronöz bilateral meme kanseri görülme olas›l›¤› (primer tümör tan›s› konulduktan sonraki 1
y›l içerisinde karﬂ› memede kanser görülmesi) %1-3 aras›nda de¤iﬂmektedir.5 Fizik muayene ve mamografide

herhangi bir ﬂüpheli lezyon görülmesi durumunda, ultrasonografi ve MRG yard›mc› olabilir.

Histopatolojik Tan›
Anamnez, fizik muayene ve radyolojik tan› yöntemleri ile meme kanseri düﬂünülen hastalarda, kesin tan›ya
ulaﬂmak için mikroskopik de¤erlendirme ﬂartt›r. Ameliyat
öncesi tan› konulmas›, yap›lacak olan cerrahi tedavinin
önceden planlanmas›n› ve bunun hasta ile paylaﬂ›lmas›n›
sa¤lar.
Biyopsi yöntemleri aras›nda, bugün en çok tercih etti¤imiz yöntem, tru-cut (core) biyopsidir. Bu biyopsi yöntemi ile al›nan materyal oldukça yeterli olup, gerek doku
tayini ve gerek ise, di¤er gerekli tetkikler (reseptörlerin tayini vs.) yap›labilmektedir. Tan› için eksizyonel biyopsi,
hiç tercih etmedi¤imiz bir yöntem olup, hastada sonraki
giriﬂimde cerrahi s›n›r tayinini ve memeyi koruyucu cerrahi yap›lmas›n› güçleﬂtirmektedir.

ERKEN EVRE MEME KANSER‹NDE UYGULANAN
CERRAH‹ G‹R‹ﬁ‹MLER
1. Mastektomi
2. Meme Koruyucu Cerrahi (MKC)
3. Deri Koruyucu Mastektomi (Baﬂka bir bölümde
anlat›lacakt›r)
4. Subkutanöz Mastektomi (meme baﬂ›, areola ve
meme derisini koruyucu) (Baﬂka bir bölümde anlat›lacakt›r)

MASTEKTOM‹
Tarihçe
Mastektomi, ilk olarak William Stewart Halsted6 ve
Meyer7 taraf›ndan 1890’l› y›llar›n ortas›nda “Radikal
Mastektomi” ad›yla tan›mlanm›ﬂ ve yay›mlanm›ﬂt›r. Bu
cerrahi giriﬂim, meme ile birlikte pektoral kaslar›n ve aksilladaki tüm dokular›n en bloc rezeksiyonunu kapsamaktad›r. Meme derisi çok geniﬂ bir ﬂekilde ç›kar›ld›¤›ndan,
toraks duvar›ndaki defekti kapatmak için serbest deri
grefti kullan›lm›ﬂt›r. Halsted Hipotezi’ne göre, meme
kanseri lokal ve bölgesel bir hastal›k oldu¤undan, memenin bölgesel lenfatikleri ile birlikte ç›kar›lmas›, hastal›¤›n
kesin tedavisini sa¤lamaktad›r. Gerçekten o dönemlerde
meme kanserinde 3 y›ll›k lokal/bölgesel nüks ve sa¤kal›m
oranlar› s›ras›yla %50’nin üzerinde ve %20 civar›nda
iken, Halsted 1907 y›l›nda yay›mlad›¤› makalesinde, bu
oranlar› %6 ve %40 olarak vermiﬂtir.8 Sa¤kal›m oran› ve
lokal nükslerdeki bu iyileﬂmeler Halsted radikal mastektomisinin yaklaﬂ›k bir as›r süreyle meme kanserinin tedavisinde uygulanmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.9,10 Bu cerrahi giriﬂimin özellikle toraks deformitesi, lenfödem, motor ve du-
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birlikte ç›kar›larak tümörsüz, temiz bir cerrahi s›n›r elde
edilmeye çal›ﬂ›l›r.

‹ndikasyonlar
Erken evre meme kanserinde genel olarak tercih edilen
cerrahi tedavi, meme koruyucu cerrahidir (MKC). Ancak,
baz› durumlarda memeyi korumak mümkün olmad›¤› gibi baz› hastalar da mastektomiyi tercih edebilirler.

Resim 40-1: 35 y›l önce pT1N0M0 olan, Radikal mastektomi ve radyoterapi yap›lan bir hastada sa¤ kol ödemi ve brakiyal pleksopati.

yu kay›plar› gibi ciddi komplikasyonlar› vard›r. Radikal
mastektomiye, radyoterapinin de eklenmesi bu komplikasyonlar› art›rmakta ve brakiyal pleksopatiye de neden
olabilmekteydi (Resim 40-1). Bugün, yeryüzünde radikal
mastektominin erken evre meme kanserinin cerrahi tedavisi için kullan›ld›¤› bir merkezin hemen hemen kalmad›¤›n› söyleyebiliriz. Bu nedenle radikal mastektominin yerine, mastektomi gereken olgularda pektoral kaslar› koruyucu modifiye radikal mastektomi ameliyat› veya mümkün olan hastalarda meme koruyucu cerrahi yap›lmaya
baﬂlanm›ﬂt›r.10
Radikal mastektomi, lokal bölgesel kontrolü çok iyi
bir ﬂekilde sa¤lamas›na ra¤men, yukar›da belirtilen yüksek morbiditesi nedeniyle 1940’l› y›llarda modifiye radikal
mastektomi kavram› geliﬂtirilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Bu cerrahi giriﬂimde amaç, özellikle pektoralis majör kas›n› ve
N. Torasikus longus ve N. Torakodorsalis sinirlerini korumak olmuﬂtur. Patey ve Dyson,11 pektoralis majör kas›n› koruyucu, ancak minör kas› ile aksiller disseksiyonu
kapsayan cerrahi giriﬂimi tan›mlam›ﬂlard›r. Bu giriﬂim
mediyal ve lateral pektoral sinirlerin de korunmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Daha sonra, bugün de modifiye radikal mastektomi olarak kabul edilen teknik, Auchincloss12 taraf›ndan
belirlenmiﬂtir. Bu teknikle, pektoralis majör ve minör kaslar› korunurken, Level I ve II aksiller disseksiyon yeterli
bulunmuﬂtur.

MOD‹F‹YE RAD‹KAL MASTEKTOM‹
Tan›m
Tümörlü memenin, meme derisi, pektoral fasya, aksilladaki lenf nodülleri ve yumuﬂak doku ile birlikte ç›kar›lmas›d›r. Burada, tümör yüzeye yak›n ise, insizyon buna
göre ayarlan›r ve tümörle birlikte üzerindeki deri de ç›kar›l›r. Pektoral fasya ve/veya pektoralis majör kas› tutulumu var ise, lokal olarak tümörün invaze oldu¤u kas da

1. Meme koruyucu cerrahi(MKC) sonras› zorunlu
olan radyoterapiyi almas› mümkün olmayan veya
sak›ncal› olan hastalar: Daha önce toraks duvar›na
radyasyon alm›ﬂ, birinci ve ikinci trimesterde gebeli¤i olan, kollajen hastal›¤› (skleroderma, aktif
lupus eritematozus vs.) veya ataksi-telanjiyektazisi
olanlar. Ayr›ca, sosyal ve ekonomik nedenlerle
radyoterapi almas› güç veya radyoterapiyi istemeyen kad›nlar da olabilir. Radyoterapi merkezine
uzakta oturanlar, radyoterapi ve komplikasyonlar›
için gereken masraflar› karﬂ›layamayacak durumdaki kad›nlar da mastektomi yap›lmas›n› arzu
edebilirler.
2. Hastan›n iste¤i: Hastalar, genellikle güven duyduklar› doktorlar›n›n önerdi¤i cerrahi tedaviyi kabul ederler. Ancak baz› hastalar, suçlu bulduklar›
tümörlü memeden kurtulmak, radyoterapiden
kaç›nmak, tedavilerini k›sa sürede sonland›rmak
amac› ile mastektomiyi tercih etmektedirler. Genellikle ileri yaﬂta, sakin bir yaﬂam sürdüren, düﬂük e¤itimli ve düﬂük ekonomik düzeye sahip kad›nlarda bu tercih daha fazla olmaktad›r.
3. Tümörün mültisentrik olmas› veya invazif tümörle birlikte yayg›n duktal karsinoma in situ(DK‹S)
bulunmas›: Birden fazla kadranda meme kanserinin olmas› (mültisentrisite), meme koruyucu cerrahi tedavi yap›lma ﬂans›n› ortadan kald›r›r. Ayr›ca, invaziv tümör küçük çapta olsa bile, etraf›nda
yayg›n duktal karsinoma in situ (DK‹S) bulunmas› da mastektomi gerektirmektedir. ‹nvaziv kanserin eksizyonu sonras› cerrahi s›n›r pozitif gelmiﬂ
ve yap›lan re-eksizyonlarda s›n›r pozitifli¤i devam
ediyor ise yine mastektomi yap›lmal›d›r.
4. Tümör meme oran›n›n uygun olmamas›: Memenin küçük olmas›, tümör küçük olsa bile memenin
korunmas›n› güçleﬂtirebilir. Lumpektomi sonras›
geriye kalan meme dokusunun görüntüsü, hastay›
ve ameliyat› yapan cerrahi mutlu etmeyebilir. Yine, memenin çok büyük ve sark›k oldu¤u durumlarda, lumpektomi sonras› bu memeye radyoterapi verilmesi güç olabilir. Bu nedenle, meme kanserli hastalar›n tedaviye baﬂlamadan tüm uzmanlar›n bulundu¤u (meme cerrah›, medikal onkolog,
radyasyon onkolo¤u vs.) tümör konseyinde tart›-
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ﬂ›lmas› ve buna göre tedavi karar›n›n verilmesi son
derece önemlidir.
5. Daha önce meme kanseri tan›s› alarak meme koruyucu tedavi (MKT) uygulanm›ﬂ ve ayn› memesinde nüks kanseri olanlar: MKC sonras› ayn› memede lokal nükü olan hastalarda önerilen standart
tedavi, mastektomidir. Bu hastalarda, daha önce
aksiller disseksiyon yap›lm›ﬂ ve tan› s›ras›nda aksiller nüks yok ise, aksillaya dokunmaya gerek
yoktur. Bu hastalarda, sentinel lenf nodülü biyopsisi (SLNB) yap›lmas› ise, tart›ﬂmal›d›r.
6. Profilaktik mastektomi: BRCA 1 ve 2 genleri pozitif olan veya yüksek risk grubunda bulunup mastektomi arzu eden kad›nlarda, profilaktik mastektomi yap›labilir. Bu konu ayr› bir bölümde anlat›lacakt›r.

Profilaktik Antibiyotik Kullan›lmas›
Mastektomi insizyonu, asl›nda temiz yara s›n›f›na girmektedir. Çünkü, gastro-intestinal sistem, genito-üriner
sistem veya respiratuvar sistem gibi kontaminasyon riski
olan sistemlerden uzaktad›r. Buna ra¤men, modifiye radikal mastektomi sonras› yara infeksiyonu oran› %2-15 aras›ndad›r.13 Bu nedenle meme cerrahlar›, genellikle preoperative olarak tek doz halinde anti-stafilokok aktivitesi
olan sefalosporin veya ampisilin sulbaktam›n intravenöz
olarak verilmesini tercih etmektedirler. Yap›lan çal›ﬂmalar
da, tek doz profilaktik antibiotik kullan›lmas›n›n, yara infeksiyonunu azaltt›¤›n›, bu sayede yara iyileﬂmesinde gecikme ve kemoterapiye geç kal›nmas› gibi bir durumun
azald›¤›n› göstermektedir. Ancak, antibiyotik kullan›m›na
ba¤l› maliyet, allerjik reaksiyonlar ve bakteri direncinde
art›ﬂ gibi di¤er faktörler de gözönüne al›nmal›d›r.14

Resim 40-2: Transvers kesi (Stewart insizyonu).

CERRAH‹ TEKN‹K
Bugün mastektomi, aksillas› pozitif olan hastalarda,
modifiye radikal mastektomi ﬂeklinde, meme, pektoral
fasya, aksiller lenf nodülleri ve yumuﬂak dokuyu kapsamaktad›r. Aksillas› klinik olarak negatif olan hastalarda,
öncelikle sentinel lenf nodülü biyopsisi yap›larak burada
tümör yok ise, aksiller disseksiyona gerek kalmamaktad›r.
Mastektomide, cerrahi s›n›rlar; yukar›da klaviküla, aﬂa¤›da rektus kas›n›n ön-arka k›l›flar›n›n üstteki birleﬂim yeri,
mediyalde sternum, lateralde ise latissimus dorsi kas› taraf›ndan oluﬂturulur.

‹nsizyon
Mastektomilerde, standart olarak eliptik Stewart insizyonu tercih edilmektedir (Resim 40-2). Bu insizyonun
hafif oblik olarak yap›lmas›, modifiye Stewart insizyonu
olarak an›l›r ve sternum mediyalinden latissimus dorsi
kas›na kadar uzanmaktad›r. Baz› cerrahlar, Orr veya modifiye Orr insizyonunu tercih etmektedir. E¤er, erken rekonstrüksüyon yap›lmayacak ise, derinin bol b›rak›lmamas› gerekir. Fazla deri b›rak›ld›¤›nda iskemi ve nekroz
riski artar, toraks duvar›nda düzensiz bir görünüm oluﬂur, geç rekonstrüksüyon güçleﬂir. Mastektomi sonras›
deri fleplerinin karﬂ›l›kl› gelmesi için, marker kalemle insizyona dik çizgiler çizilerek, mastektomi sonras› haz›rlanan fleplerin tam olarak karﬂ›l›kl› gelmesi sa¤lan›r.

Disseksiyon
Mastektomide amaç, meme dokusunu mümkün oldu¤unca tamamen ç›karmak, yani deri alt›na yap›ﬂ›k meme dokusu b›rakmamakt›r. Bu sayede, mastektomili tarafta tümör nüksü oran› en alt düzeye indirilmeye çal›ﬂ›l›r. Hartmann ve arkadaﬂlar›n›n15 Mayo Klinik’te 19631990 y›llar› aras›nda pozitif aile anamnezi ve Gail modeli-
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Tablo 40-1: Meme Koruyucu Cerrahi (MKC) ve Mastektomi Yap›lan ve Ortalama 76 Ay Takip Edilen Hastalar›n Lokal Nüks ve
Ortalama Sa¤kal›m Aç›s›ndan Karﬂ›laﬂt›r›lmas› (‹stanbul T›p Fakültesi Meme Ünitesi)
Ortalama
Sa¤kal›m (%)

Lokal Nüks
Meme Kanseri
Evresi
Evre I
Evre IIA
Evre IIB
Toplam

Hasta
Takip
Tümör
MKC Cerrahi
Say›s› Süresi (Ay) Çap› (cm)
S›n›r
279 (%37)
243 (%32)
110 (%15)
632

76
76
76
76

≤2 cm
2-5 cm
2-5 cm
<5 cm

En az 2 mm
En az 2 mm
En az 2 mm
En az 2 mm

ne göre yüksek risk grubunda bulunan ve bilateral profilaktik mastektomi (BPM) yap›lan kad›nlarda yapt›¤› retrospektif klinik araﬂt›rmada, BPM’nin bu kad›nlarda meme kanseri riskini yaklaﬂ›k %90 oran›nda azaltt›¤›n›, tamamen ortadan kald›rmad›¤›n› göstermiﬂtir. Rebbeck ve
arkadaﬂlar›n›n,14 BRCA1 ve 2 taﬂ›y›c›lar›nda yapt›¤› çal›ﬂmada da BPM’nin meme kanseri riskini %90 oran›nda
azaltt›¤› gösterilmiﬂtir. Bu sonuçlar, yap›lan mastektomiye ra¤men, ayn› tarafta meme kanseri nüksünün kaybolmad›¤›n› göstermektedir. Bu nüks de, deri üzerinde b›rak›lan meme dokusunun miktar› ile de ilgilidir. Bizim ‹stanbul T›p Fakültesi Meme Ünite’mizde yapt›¤›m›z bir
çal›ﬂmada, meme kanseri tan›s› ile mastektomi yap›lan ve
76 ay takip edilen olgularda lokal nüks oran› %4 olarak
bulunmuﬂtur (Tablo 40-1).17
Cilt ve cilt alt› dokusu bistüri ile kesildikten sonra,
meme parenkiminin üzerindeki yüzeyel fasya ile karﬂ›laﬂ›l›r. ‹ﬂte memenin ince deri alt› dokusu ile meme parenkimi aras›ndaki bu klivajda disseksiyona devam edilmelidir.
Üst ve alt flepler haz›rlan›rken, deri ve alt›ndaki ya¤ dokusu ve onu besleyen damarlar yaklaﬂ›k 5mm kal›nl›¤›nda
olacak ﬂekilde korunmal›d›r. Disseksiyon s›ras›nda, elektrokoter veya bistüri kullan›labilir. Elektrokoterle deri iskemisi ve nekrozu riski biraz daha fazlad›r. Cerrah›n teknik becerisi ve deneyimi kusursuz bir flep haz›rlanmas›

Resim 40-3: Mastektomide fleplerin haz›rlanmas›.

RT Boost

MKC (%)

Evet
Evet
Evet
Evet

6
6
6
6

Mastektomi (%)
5
5
4
4

MKC
91
89
82
86

Mastektomi
91
89
86
85

için son derece önemlidir. Baz› cerrahlar, laktatl› ringer,
lidokain ve epinefrinle haz›rlanan solüsyonu deri alt›na
vererek disseksiyonu kolaylaﬂt›rmay› ve kan kayb›n› azaltmay› hedeflemektedirler. Ancak, bu tekni¤e ait sonuçlar›n
daha iyi oldu¤unu söylemek güçtür.
Flepler, yukar›da klavikülaya, aﬂa¤›da rektus kas› fasyas›n›n baﬂlang›ç k›sm›na, içte sternuma d›ﬂta ise M.Latissimus Dorsi’ye kadar haz›rlanmal›d›r. Bu ﬂekilde tüm meme dokusu deriden ayr›lm›ﬂ olur. Daha sonra, sternumdan laterale do¤ru M.Pektoralis Majör üzerindeki fasya
meme dokusu ile birlikte olacak ﬂekilde kas üzerinden s›yr›l›r ve iﬂlem latissimus dorsi kas›na kadar devam eder. ﬁayet, birlikte aksiller disseksiyon da yap›lacaksa, latissimus
dorsi, pektoralis majör ve aksiller ven aras›ndaki aksiller
doku da meme ile birlikte en bloc ç›kar›l›r (Resim 40-3).
Disseksiyon s›ras›nda, çok iyi bir hemostaz sa¤lanmal›d›r. Özellikle antikoagülan kullanan hastalarda daha dikatli olunmal›d›r, aksi takdirde ciltalt› drenlere ra¤men
flep alt›nda kolayca hematom geliﬂebilir. Pektoral fasyan›n kastan ayr›lmas› s›ras›nda, elektrokoter yerine bistüri
tercih edilmesi, kaslarda koagülasyona ba¤l› nekroz ve doku kayb›n› azalt›r. Ancak, bistüri ile disseksiyon s›ras›nda
daha fazla kan kayb› görülür. Ayr›ca, fleplerdeki ve kas
üzerindeki kanamalarda bipolar elektrokoter kullan›lmas› doku kayb›n› en az düzeye indirir.
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Resim 40-4: Mastektomi tamamlanm›ﬂ ve drenler yerleﬂtirilmiﬂ.

Flepler tamamen haz›rlan›p, meme gland› tamamen
ç›kar›ldktan sonra, kavite ›l›k serum fizyolojik ile birkaç
kez y›kan›r, hemostaz kontrolü tekrarlan›r. Aksiller disseksiyon eklensin eklenmesin 2 adet 10F Jackson Pratt
dren, üst ve alt flep alt›na yerleﬂtirilerek, 2-0 ipekle cilde
tespit edilir (Resim 40-4).
Mastektomi insizyonu, ciltalt› ve cilt dikiﬂleri ile kapat›lmal›d›r. Ciltalt› için 3/0 eriyebilen sütür materyali (poliglaktin 910-Vicryl veya polidiyoksanon- pds) ile tek tek
dikiﬂlerle kapat›l›r. Cilt ise, 3/0 veya 4/0 yine çabuk eriyebilen sütür materyali (rapid vicryl veya pds) ile ve devaml› intra-kütan dikiﬂlerle kapat›l›r. Mediyal veya lateral uçta ortaya ç›kabilecek fazla deri dokusu üçgen ﬂeklinde insizyonla eksize edilir.
Kapat›lm›ﬂ olan mastektomi insizyonu, ince steristripslerle vertikal olarak örtülür. Gazl› bezler, dren çevresine ve yara üzerine yerleﬂtirilir ve hypafixle bantlan›r. Kad›nlarda derinin hassas olmas›, flasterlerin uzun süre yap›ﬂ›k olarak kalmamas› sa¤lanmal›d›r. Buna ba¤l› olarak, k›sa sürede deride erozyonlar ve büller oluﬂmaktad›r. Bu nedenle, ameliyat akﬂam› veya ertesi günü, ﬂayet kapal› yara
arzu ediliyor ise, 8 bandaj› ﬂeklinde bir sarg› yap›lmal›d›r.

MASTEKTOM‹N‹N KOMPL‹KASYONLARI
Mastektomi, genel cerrahi uzman›n›n güvenle yapabilece¤i, mortalite ve morbiditesi düﬂük olan bir cerrahi giriﬂimdir. Ancak her cerrahi giriﬂim gibi, hastalar›n ameliyat öncesi iyi de¤erlendirilmeleri, ameliyat s›ras›nda dikkatli bir teknik uygulanmas›, iyi bir hemostaz sa¤lanmas›,
fleplerin meme dokusu kalmayacak ve derinin beslenmesi de bozulmayacak bir ﬂekilde haz›rlanmas› ve ameliyat
sonras› hastalar›n iyi izlenmesi gerekir. Ameliyat öncesi
dönemde, hastalar›n muayeneleri sonras› kardiyak, solunum ve di¤er sistemler aç›s›ndan ve genel anestezi için de¤erlendirilmeleri, anemi, koagülopati (özellikle uzun süreli antikoagülan kullan›lmas›), diyabet, hipertansiyon gi-

bi sorunlar›n›n düzeltilmesi gerekir. Ba¤›ﬂ›l›k sistemini
bask›layan ilaçlar›n (kortikosteroidler, anti-tümör ilaçlar,
vs.) kullan›l›p kullan›lmad›¤› sorgulanmal›d›r.
Mastektomi sonras›, ameliyat alan›n›n vücut ›s›s›ndaki serum fizyolojik ile y›kanmas›, gerek kanamas› durmuﬂ
vasküler yap›lar›n yeniden kanad›¤›n› görmek, gerekse gereksiz dokular›n temizlenmesi aç›s›ndan önemlidir. Flepler ve pektoralis majör kas› üzerindeki kanama odaklar›,
tercihan bi-polar koterle koagüle edilmelidir. Bi-polar koter, mono-poler kotere göre daha az dokuyu yakarak,
özellikle deri nekrozunu ve pektoral kas kayb›n› azaltmaktad›r. ‹yi bir hemostazla ameliyat alan›nda hematom
oluﬂmas› engellenerek, iyileﬂme süresinin k›salmas› ve di¤er tedavilerin zaman›nda baﬂlamas› sa¤lanabilir.
Ameliyat sonras› yara yerindeki seromay› azaltmak ve
hematomu önlemek için, kapal›-emici drenler (closedsuction, Jackson-Pratt veya Blake) kullan›lmal›d›r. Bunlar
flep alt›na yerleﬂtirilir ve ayr› bir inziyondan d›ﬂar› al›narak 2/0 non-absorbal dikiﬂle tespit edilir. Bu insizyon,
radyoterapi gerekebilece¤i düﬂünülerek mastektomi ensizyonuna yak›n ve radyoterapi alan› içerisinde olmal›d›r.
Kapal›-emici drenler 5-10 gün aras› bir süre yerinde b›rak›lmal›d›r. Bu süre içerisinde kateterler kontrol edilerek
içerisinde olabilecek p›ht› ve fibrin art›klar› temizlenmeli
ve drenaj sa¤lanmal›d›r. Toplam 24 saat içerisinde drene
edilen miktar 25 ml’ye düﬂtü¤ünde drenler al›nabilir.
Flepler, çift kat üzerinden kapat›ld›ktan ve stripler yap›ﬂt›r›ld›ktan sonra üzerine steril gazl› bez konularak yap›ﬂt›r›l›r. Yara üzerine kompresyon sa¤layacak s›k› pansuman ve sarg› uygulamas›n›n seromay› azalt›c› ve flepleri
yap›ﬂt›r›c› bir etkisi olmad›¤› bilinmektedir. Ancak, flasterler hassas olan deride uzun süre kald›klar›nda erozyon
ve bül oluﬂturduklar›ndan pansuman› yerinde tutacak bir
sarg› ameliyat akﬂam› veya ertesi gün flaster yerine uygulanabilir.
Mastektomi sonras› hastalar›n ço¤unlukla ameliyatl›
ekstremiteyi az kulland›klar›n› veya bazen hiç kullanmad›klar›n› görüyoruz. Genellikle hastanede 1 gün yat›r›lan
hastalara, taburcu olduklar›nda evde yapacaklar› aktiviteler ve yiyecekleri konusunda sözlü ve yaz›l› bilgi verilmelidir. Ameliyatl› elini/kolunu günlük normal iﬂlerinde
kullanaca¤›, ameliyat öncesi yapt›¤› kol egzersizlerine ise,
drenler al›nd›ktan sonra baﬂlayaca¤› söylenmelidir.
Kol/omuz hareketlerinin eski durumuna kavuﬂabilmesi
için gerekti¤inde fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniklerinden destek al›nmal›d›r.

Yara ‹nfeksiyonu
Modifiye radikal mastektomiden sonra yara infeksiyonu oranlar› %2-15 aras›nda verilmektedir.16 ‹nsizyon
yerinde veya kolda meydana gelen infeksiyon, ekstremitenin kullan›lmas›n› geciktirip, lenfödemi art›rarak ciddi
postoperatif morbidite nedeni olmaktad›r.
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Selülit, genellikle antibiyotiklere cevap vermektedir.
Bunun sonucu olarak geliﬂen abse, erken dönemde drene
edilmeli, yara y›kanmal›, debride edilmeli ve yeniden kapal›-emici drenaj sistemine al›nmal›d›r. Antibiyotik hassasiyet testi sonucuna göre antibiyoterapi yap›lmal›d›r.
Hastaya ait olumsuz faktörler (kontrolsüz diyabet, yaﬂl›l›k, anemi vs.), teknikle ilgili problemlerle birleﬂti¤inde(flepin iyi haz›rlanamamas›, nekroz, iskemi vs.) yara infeksiyonu, nekroz ve abse gibi komplikasyonlar da artmaktad›r. Yara infeksiyonlar›nda en s›k karﬂ›laﬂ›lan mikroorganizmalar, Stafilokokus Aureus ve Stafilokokus Epidermidis’tir.
Mastektomi öncesinde profilaktik antibiyotik kullan›lmas› genellikle rutin bir uygulama olmuﬂtur. Ancak,
baz› cerrahlar hastalar infeksiyon için yüksek risk grubunda de¤il ise antibiyotik kullanmamaktad›r. Biz, mastektomi öncesinde tek doz ve Stafilokoklara etkili bir antibiyotik kullan›lmas›n› önermekteyiz.

Seroma
Seroma, ameliyat alan›nda seröz s›v› birikimini ifade
etmektedir. Mastektomi sonras›, fleplerin alt›ndaki ölü
boﬂlukta drenaja ra¤men veya drenaj sonras› s›v› birikme
s›kl›¤› %30’a ulaﬂmaktad›r.18 Memenin geniﬂ bir ﬂekilde
disseksiyonu, lenfatiklerin, vasküler yap›lar›n ve ya¤ dokular›n›n kesilmesine ve lenfovasküler s›v›lar›n (transuda) ölü boﬂlukta birikmesine neden olur. Uygulanacak
olan cerrahi teknik, fleplerin beslenmelerinin korunmas›na, vasküler ve lenfatik yap›lar›n daha az travmatize olmas›na yard›mc› olmal›d›r. Bu ﬂekilde seroma da azalabilir.
Seroma sonucu, yara infeksiyonu riski artar, ameliyat
yerinde a¤r› ve dolgunluk hissi olur, yara iyileﬂmesi gecikir, hastanede kal›ﬂ süresi uzar ve hastan›n kemoterapiye
baﬂlamas› gecikebilir. Yaklaﬂ›k 30 y›ld›r kapal›-emici drenaj sistemlerinin kullan›lmas›, seroma oluﬂumunu ve buna ba¤l› komplikasyonlar› ciddi olarak azaltm›ﬂt›r.
Seroma oluﬂumunu art›ran faktörler olarak; vücut/kitle indeksinin yüksek olmas› (>30), cerrahi sonras›
fiziksel aktivitenin artmas›, cerrahi teknik, kapal›-emici
drenaj sisteminin etkin olarak çal›ﬂmamas› sorumlu tutulmuﬂtur. Tadych ve Donegan’›n19 yapt›klar› bir çal›ﬂmada, günlük ve total hastanede yat›ﬂ süresindeki drenaj
miktar› kapal›-emici drenaj sistemi ile ölçülmüﬂ ve drenaj
miktar›n›n lenfödem oluﬂumu ile iliﬂkisi araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Toplam drenaj miktar› ile hastan›n kilosu aras›nda bir
iliﬂki görülmezken, bu miktar›n yüksek oluﬂu ile o taraftaki kol ödemi aras›nda do¤rudan bir iliﬂki saptanm›ﬂt›r.
Mastektomi sonras›, fiziksel aktivitenin erken baﬂlat›lmas› da, seroma oluﬂumunda bir risk faktörü olarak görülmektedir. Shamley ve arkadaﬂlar›n›n20 yapt›¤› bir literatür taramas›nda, geciktirilmiﬂ fiziksel aktivite ile daha az
seroma oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›r.
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Mastektomi sonras› seroma oluﬂumunu önlemek için
iki mekanik yöntem tan›mlanm›ﬂt›r.18 Bunlardan birincisi d›ﬂar›dan flepler üzerine bas›nç uygulamakt›r. Ancak,
bunun uygulanmas› sonucu seroma azalmas› gözlenmedi¤i gibi, bas›nca ba¤l› flep nekrozu da görülmüﬂtür. ‹kinci yöntem, fleplerin eriyebilen dikiﬂlerle toraks duvar›na
tespit edilmesidir. Bu yöntemin seromay› azaltt›¤›, postoperatif bak›m› ve pansumanlar› kolaylaﬂt›rd›¤› ileri sürülmüﬂtür. Ancak, dikkatli bir cerrahi teknik ve iyi bir hemostaz, fleplerin normalden daha geniﬂ tutulmamas› seromay› azaltacak ve ilave bir giriﬂime gerek olmayacakt›r.

Kanama
Kapal›-emici drenaj sistemlerinin kullan›lmas›, kanaman›n erken farkedilmesini ve hematomlar› azaltm›ﬂt›r.
Mastektomilerden sonra kanama oran› %1 ila %4 aras›nda verilmektedir.21 Erken farkedilen kanamalarda, drenlerin y›kanarak aktive edilmesi ve ameliyat alan›na bas›nçl›
pansuman uygulanmas›, kanaman›n durdurulmas›n› sa¤layabilir. Orta veya ﬂiddetli düzeydeki kanamalarda, ameliyathane ortam›nda yaran›n aç›lmas›, irrigasyonu ve kanama oda¤›n›n bulunarak ba¤lanmas› veya dikiﬂle kontrol
alt›na al›nmas› gerekir. Ölü boﬂluk, daha sonra yine kapal›-emici drenaj sistemine al›n›r. Ciddi kanamalar, daha
çok torako-akromiyal damarlar›n perforan dallar› veya
internal mammariyan arterden olmaktad›r.
Cerrahlar, mastektomi s›ras›nda fleplerin h›zl› ve kans›z bir ﬂekilde haz›rlanmas› ve post-operatif komplikasyonlar› azaltmak için, mono-polar elektrokoagülasyon,
bi-polar elektrokoagülasyon, so¤uk bistüri, Shaw s›cak
bistüri, lazer koagülasyon ve fibrin dolgu gibi teknikler
uygulamaktad›rlar.21,22 Bunlarla ilgili olarak yap›lan çal›ﬂmalar, herhangi birinin belirgin üstünlü¤ünü göstermemiﬂtir. Dikkatli bir teknik ve iyi bir hemostaz uygulayarak
ameliyat› tamamlamak ve hastay› düzenli takip ederek kanama ve hematom oluﬂumunu engellemektir.

Pnömotoraks
Çok nadir görülen bir komplikasyondur. Radikal
mastektomi ameliyatlar› s›ras›nda pektoralis majör kas›
ç›kar›l›rken daha s›kça karﬂ›laﬂ›lmaktayd›. ‹nterkostal perforan damarlar›n yaralanmas› s›ras›nda yap›lan kanama
kontrolü veya disseksiyon s›ras›nda pariyetal plevra aç›labilir. Ayr›ca, internal mammariyan lenf nodülü biyopsisi
s›ras›nda, sternuma yak›n olan lenf nodülünün disseksiyonu s›ras›nda pnömotoraks geliﬂebilir.
Pnömotoraks oluﬂtu¤unda, y›rt›lan plevra tamir edilebilir, üzeri kasla örtülebilir. Genellikle herhangibir giriﬂime gerek kalmadan plevral boﬂluktaki hava absorbe olur.
Postoperatif toraks grafisinde ciddi bir pnömotoraksla
karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda, 2. ‹nterkostal aral›ktan küçük bir tüp
yerleﬂtirilerek içerideki hava aspire edilir ve kapal›-emici
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toraks drenaj sistemine ba¤lan›r. Akci¤er tam ekspanse
oldu¤unda toraks tüpü ç›kar›l›r.

Doku Nekrozu
Geniﬂ disseksiyon yap›lan mastektomilerde, derialt›
vasküler yap›lar›n disseksiyon s›ras›nda korunamad›¤›
durumlarda deri nekrozu meydana gelmektedir. Ayr›ca
kontrol alt›na al›namayan seromalarda ve infeksiyonlarda
da doku nekrozlar› ile karﬂ›laﬂabiliriz. Küçük nekrozlarda,
debridman ve yara bak›m› yeterli olmaktad›r.
Bugünkü mastektomi tekni¤inde, mastektomi boﬂlu¤unun serbest deri grefti ile kapat›lmas›na nadiren gerek
duyulmaktad›r. Ancak, mastektomi sonras› fleplerde ortaya ç›kan nekroz, kemoterapiye ra¤men regrese olmayan
ileri evre meme kanserleri, toraks duvar› nükslerinde ve
büyük meme sarkomlar›nda mastektomi sonras› rekonstrüksüyon ve serbest veya pediküllü deri greftleri ile tamir
gerekebilir.

Mastektomi Sonras› Lokal Nüks
Rowell,23 18.863 hastay› içeren 22 araﬂt›rmay› analiz
etmiﬂtir. Bu çal›ﬂmalarda, hastalar›n mastektomi materyallerinin %2.5’inde pozitif, %8’inde yak›n cerrahi s›n›r,
%7.2’sinde ise pektoral fasya ve/veya kas invazyonu saptanm›ﬂt›r. Yak›n cerrahi s›n›r olarak, baz› çal›ﬂmalar
1mm, baz›lar› 2mm, di¤erleri ise 4-10 mm uzakl›klar› kabul etmiﬂlerdir.
Bu meta-analizde, çal›ﬂmalardaki mastektomi sonras›
lokal nüks oranlar›, %4 ile %30 aras›nda de¤iﬂmektedir.
Lokal nükste en önemli risk faktörü olarak, yak›n cerrahi
s›n›r bulunmuﬂtur. Tedaviye radyoterapinin eklenmesi, lokal/bölgesel nüksün azalt›lmas› için zorunlu bulunmuﬂtur.
Mastektomi sonras› lokal-bölgesel nüksler, aksillan›n
tutulumu ve pozitif lenf nodülü say›s›, ekstra kapsüler invazyon, hormon reseptör pozitifli¤i, histolojik grad, tümör çap›, lenfovasküler invazyon, genç yaﬂ (baz› çal›ﬂmalarda 40 baz›lar›nda 35), premenopozal olma gibi faktörlerle iliﬂkili bulunmuﬂtur23-26 (Tablo 40-2).

Tabii ki mastektomi sonras› lokal/bölgesel nüks için
önemli faktörlerden bir tanesi de ameliyat› yapan meme
cerrah›n›n deneyimidir. Avrupa Birli¤i’nin 2006 y›l›nda
yay›mlad›¤› “Meme kanserinde erken tan›, tarama ve tedavi k›lavuzu’na” göre meme cerrah› y›lda en az 150 meme kanserinin tedavi edildi¤i “Meme Ünite’sinde” e¤itim
görmeli ve y›lda en az 50 meme kanseri ameliyat› yap›yor
olmal›d›r.27 Daha az say›da meme kanseri ameliyat› yapan
bir cerrah›n, daha fazla meme dokusunu fleplerin alt›nda
b›rakmas› ve buna ba¤l› olarak lokal nüksün artmas› söz
konusu olabilir.28

MEME KORUYUCU CERRAH‹
Tan›m
Meme kanseri tan›s› konulan hastalarda, sadece tümörün (mültifokal ise tümörlerin) etraf›ndaki en az
10mm’lik sa¤l›kl› meme dokusu ile birlikte ç›kar›lmas›d›r.
Bu iﬂleme, lumpektomi, geniﬂ tümör eksizyonu, segmental mastektomi, tilektomi gibi isimler de verilmektedir.
Tümör ç›kar›ld›ktan sonra, geriye kalan memenin kozmetik olarak güzel ve kabul edilebilir bir görünümde olmas›
gereklidir.

Tarihçe
Halstedin radikal mastektomisine ba¤l› yüksek morbidite, cerrahlar› öncelikle modifiye radikal mastektomi
yaparak pektoral kaslar› korumaya yönlendirmiﬂtir. Bu ﬂekilde 1890’l› y›llarda tan›mlanan ve uygulanmas› 100 y›la
yak›n süren “Radikal Mastektomi”, 1940l› y›llarda yerini
“Modifiye Radikal Mastektomi” ile de¤iﬂtirmeye baﬂlam›ﬂt›r.6-10 Fisher’in 1970’li y›llarda yap›lan çal›ﬂmalar sonucu
geliﬂtirdi¤i “Meme kanseri sistemik bir hastal›kt›r” hipotezi, meme kanserinin tedavisinde cerrahinin memeyi korumaya yönelmesini sa¤lam›ﬂt›r.29,30
Meme Koruyucu Cerrahi için ilk prospektif randomize klinik çal›ﬂma Guy’s Hospital’da (Londra/‹ngiltere) yap›lm›ﬂ ve 1972 y›l›nda yay›mlanm›ﬂt›r.31 Bu çal›ﬂmada

Tablo 40-2: Mastektomi Uygulanan Hastalardaki Lokal Nüks Faktörleri
Lokal Nüks ‹le ‹liﬂkisi
Lokal Nüks Faktörleri
Aksilla +li¤i ve + nodül say›s›
Sistemik Tedavi Almam›ﬂ olmas›
Cerrahi s›n›r›n pozitif olmas›
Yak›n Cerrahi S›n›r (<2 mm)
Tümör çap›
Hastan›n yaﬂ› (<40 veya <35)
Lenfovasküler ‹nvazyon (+)
Ekstrakapsüler invazyon

Güçlü (+++)

Orta (++)

Zay›f (+)

+++
++
++
+
+
+
+
+

+++, Literatürde sürekli olarak belirtilen iliﬂki; ++, Literatürde s›k s›k olarak belirtilen iliﬂki; +, Literatürde az s›kl›kla belirtilen iliﬂki.
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Tablo 40-3: Meme Koruyucu Cerrahi ve Mastektomi’yi Karﬂ›laﬂt›ran Modern Prospektif Randomize Klinik Çal›ﬂmalar
Ortalama
Sa¤kal›m (%)

Lokal Nüks
Meme Kanseri
Evresi

Hasta
Takip
Tümör
MKC Cerrahi
Say›s› Süresi (Y›l) Çap› (cm)
S›n›r

1851
NSABP32
Milan33
701
NCI34
247
EORTC35
903
Danish36
859
Gustav-Roussy37 179
EBCTCG38
3100

20
20
10
8
6
14.5
10

<4
<2
<5
<5
<2
Hepsi

Tümörsüz
Uzak
Gross
1 cm
Gross
2 cm
De¤iﬂik

RT Boost

MKC (%)

Yok
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
+/-

14.3
8.8
18.0
15
3
11.4
5.9

Mastektomi (%)
10.2
2.3
10.0
10
4
11.0
6.2

MKC
46.2
41.7
77
60
79
72
50.1

Mastektomi
47.2
41.2
75
64
82
65
48

NSABP, National Surgical Adjuvan Breast Project; NCI, National Cancer Institute; EORTC, European Organization for Research and Treatment of Cancer;
EBCTCG, Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group.

hastalara verilen radyasyon dozu (3800 cGy) standart tedavi dozunun (6500 cGy) alt›nda oldu¤undan, meme koruyucu cerrahi yap›lan grupta lokal nüks oran› daha yüksek bulunmuﬂtur.
1970’li y›llarda bir çok klinik prospektif klinik çal›ﬂmada meme koruyucu cerrahi(MKC) ile mastektomi karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bunlardan en çok bilinen ve kabul edilen 6
çal›ﬂma ve bu çal›ﬂmalar›n meta-analizinde, MKC’nin
mastektomiye benzer sa¤kal›m oranlar› sa¤lad›¤›, kabul
edilebilir lokal nüks oran›, kozmetik sonuç ve fonksiyonel
sonuç verdi¤i gösterilmiﬂtir32-38 (Tablo 40-3).
Bu çal›ﬂmalardan, NSABP-B0632 ve Milan33 çal›ﬂmalar›n›n 20 y›ll›k takip sonuçlar›nda, MKC yap›lan hastalarla
mastektomi yap›lanlar aras›nda ortalama sa¤kal›m aç›s›ndan istatistiksel bir fark görülmedi¤i halde, lokal nüks
oranlar› MKC grubunda anlaml› olarak daha fazla bulunmuﬂtur. NSABP-B06 çal›ﬂmas›nda radyoterapisiz MKC
grubunda lokal nüks oran› %39.2 iken, MKC+Radyoterapi grubunda bu oran %14.3’e düﬂmüﬂtür. Bu sonuç, MKC
sonras› radyoterapinin standart bir tedavi olmas› gerekti¤ini göstermektedir.
EORTC Radyasyon Onkolojisi grubunun yapt›¤› çal›ﬂmada, memeye verilen 50Gy radyasyona ek olarak tümör yata¤›na verilen 16Gy ek radyasyonun (boost), lokal
nüksü %10.2 den %6.2’ye düﬂürdü¤ü saptanm›ﬂt›r.39 Bu
çal›ﬂma ve di¤er benzer çal›ﬂmalar, meme koruyucu cerrahide memeye uygulanan radyoterapi ve tümör kavitesine
uygulanan boost’un lokal nüksü azaltmada ne kadar
önemli oldu¤unu göstermektedir.32-39
Milan çal›ﬂmas›nda, MKC olarak yap›lan kadrantektomiye ba¤l› kozmetik sonucun hastalar›n ancak %60’›nda tatmin edici oldu¤unu ortaya koymuﬂtur.33 Bu nedenle, MKC olarak geniﬂ tümör eksizyonu ve kavitenin çok
geniﬂ oldu¤u hastalarda, kavitenin meme dokusu veya latissimus dorsi kas› ile doldurulmas› (onkoplastik cerrahi)
kozmetik görünümü iyileﬂtirmektedir.

Hasta Seçimi
MKC’de düﬂük lokal nüks ve iyi bir kozmetik görünüm elde edebilmek için hastalar›n çok özenle seçilmesi
gerekir. Hastalar, anamnez, dikkatli bir fizik muayene ve
gerekli radyolojik tetkiklerden sonra MKC için haz›rlanmal›d›rlar. Lokal nüks olas›l›¤› fazla olan, yo¤un meme
yap›s›na sahip ve genç yaﬂtaki hastalarda ve radyoterapi
yap›lmas› ekonomik ve sosyal nedenlerle güç olanlarda
mastektomi tercih edilebilir.
MKC’nin lokal nüks oran›n›n düﬂük olmas› için, tümör birden fazla ise ayn› kadranda (mültifokal), cerrahi
s›n›rlar negatif ve lumpektomi sonras› memenin görünümü kozmetik olarak kabul edilebilir olmal›d›r.
MKC için kontrindikasyonlar, Tablo 40-4’de özetlenmiﬂtir. Mültisentrik kanserler (birden fazla kadranda 2
veya daha fazla kanser olmas›), ayn› kadranda tümör(ler)
ile birlikte yayg›n pleomorfik kümeleﬂme e¤ilimi gösteren
mikrokalsifikasyonlar, re-eksizyonlara ra¤men cerrahi s›n›r negatifli¤i elde edilememesi, birinci veya ikinci trimesterde gebelik, daha önce toraks duvar›na radyoterapi al›n-

Tablo 40-4: Meme Koruyucu Cerrahi (MKC)
Kontrindikasyonlar›
Mutlak Kontrindikasyonlar
Gebelik (1. ve 2. trimesterde)
Mültisentrisite
Diffüz malign görünümlü mikrokalsifikasyonlar
Gö¤üs duvar›na daha önce radyoterapi al›nm›ﬂ olmas›
Re-eksizyonlara ra¤men devam eden cerrahi s›n›r pozitifli¤i
Rölatif Kontrindikasyonlar
Meme/Tümör çap›n›n uygunsuzlu¤u
Kollajen vasküler hastal›klar
Hastan›n mastektomi istemesi
Radyoterapi alma imkan›n›n olmamas› (ekonomik nedenler,
merkezler uzakl›k)
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mas› (Hodgkin lenfoma, timoma vs.) MKC’nin yap›lmas›n› imkans›z k›lmaktad›r.
Hastada kollajen vasküler hastal›¤›n bulunmas› (skleroderma, lupus eritematozis vs.), bu bölgeye yap›lacal
radyoterapiye ba¤l› yara iyileﬂmesi sorunu yarataca¤›ndan, bu hastalarda dikkatli olunmal›d›r. Meme volümü
küçük olan kad›nlarda, lumpektomi sonras› geriye kalan
meme dokusu azalaca¤›ndan kozmetik görünüm bozulabilir. Ayn› ﬂekilde büyük bir tümör çap›na sahip olan kad›nlarda da MKC kozmetik aç›dan güç olabilir.
Baz› hastalar, tümörlü memeyi suçlu bularak bundan
kurtulmay›, mastektomi yap›lmas›n› arzu etmektedirler.
Ayr›ca, hastan›n radyoterapi yap›lacak olan merkeze uzak
olmas›, ekonomik veya di¤er nedenlerle bunlara gidip gelememesi de mastektomi yap›lmas›n› gerektirmektedir.

15 y›ll›k bir süre sonunda sa¤kal›ma %5.3 katk› sa¤lad›¤›n› göstermiﬂtir.40 Mastektomi ve radyoterapi yap›lan hastalarda bu oran %4.4 kadard›r.40,41

Profilaktik Antibiyotik Kullan›m›
Meme ve aksillaya yap›lan kesiler, temiz yara oluﬂturur ve bunlar›n düﬂük infeksiyon riski taﬂ›d›¤› kabul edilir. Ancak yap›lan çal›ﬂmalarda, meme kanseri tan›s› ile
ameliyat edilen hastalarda yara yeri infeksiyonu oran› %1
ila %15 aras›nda verilmektedir.42,43 Bu oran, lumpektomi
yap›lanlarda düﬂük iken (%1-5), mastektomi (%2-17) ve
rekonstrüksüyon yap›lanlarda (%6-15) daha yüksektir.
Bu nedenle, S.aureus ve S.epidermidise etkili tek doz profilaktik antibiyotik (sefalosporin, ampisilin sulbaktam vs.)
yap›lmas›n› önermekteyiz.

Cerrahi Teknik
MKC’nin amac›, tümörü memeden tamamen temizlemek, lokal nüksü azaltmak ve kabul edilebilir kozmetik
bir görünüm sa¤lamakt›r. Meme kanserinin cerrahi tedavisinin, sadece lokal nüksü azaltmakla kalmay›p, sa¤kal›ma da katk› sa¤lad›¤› bilinmektedir. EBCTCG’nin (Early
Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group) yapt›¤› bir
meta-analizde, meme koruyucu cerrahi ve radyoterapinin

‹nsizyon
MKC’de genellikle tercih edilen insizyon areolaya paralel olan ve Langer’in do¤al çizgilerine uyan sirküler insizyonlard›r (Resim 40-5). Fakat baz› durumlarda, 3,6 veya 9 lokalizasyonundaki tümörlerde radyal insizyon yap›labilir. Ancak, di¤er meme sulkusundan baﬂlayan insizyonlar kötü bir kozmezis nedenidir ve uygulanmamal›d›r

Resim 40-5: Meme koruyucu cerrahi için (MKC) areolaya paralel insizyonlar.
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Resim 40-6: Meme Koruyucu Cerrahide kötü, kabul edilemez bir insizyonuna örnek.
Resim 40-8: Meme koruyucu cerrahide kötü bir tümör insizyona örnek. Aksillaya do¤ru oblik bir kesi kullan›lm›ﬂ.

(Resim 40-6). ‹nsizyon hemen tümörün üzerinden yap›lmal› ve palpabl tümörlerde tümörün 1 cm kadar proksimalinden 1 cm kadar distaline uzanmal›d›r. ﬁayet tümör
cilde yak›n ise, ciltle birlikte ç›kar›lmal›d›r. Bu durumda
kozmetik görünüm biraz bozulabilir. Meme baﬂ›ndan
uzak tümörlerde, areolaya kesi yaparak tünel oluﬂturmak
ve buradan tümörü ç›karmak hiç tavsiye edilmez. Bu s›rada tümör hücrelerinin ekilmesi ve cerrahi s›n›r negatifli¤inin elde edilmesinin güçleﬂmesi söz konusudur.
MKC’de güzel bir kozmetik sonuç elde edilebilmesi
için, üst d›ﬂ kadranda lokalize tümörlerde tümör ve aksiller disseksiyon için ayr› insizyonlar kullan›lmal›d›r (Resim 40-7). Iﬂ›nsal olarak yap›lan ve aksillay› da içine alan
insizyonlar, daha sonra artm›ﬂ nedbe dokusu ve deformiteye neden olabilir (Resim 40-8).

Tümörün Ç›kar›lmas›
Tümörün, etraf›ndaki sa¤l›kl› meme dokusu ile birlikte tamamen ç›kar›lmas› gerekir. Tümör etraf›ndaki sa¤l›kl› dokunun makroskopik olarak 10 mm kadar olmas› yeterlidir. Mikroskopik olarak, 2 mm s›n›r genel olarak ka-

Resim 40-7: MKC ve Sentinel lenf nodülü biyopsisi (SLNB) yap›lm›ﬂ
bir hastada ameliyat sonundaki görünüm.

bul görmektedir. Cerrah›n deneyimi, palpabl lezyonlarda
tümör etraf›ndaki sa¤l›kl› dokular›n belirlenmesi ve tümörün yeterli bir s›n›rla ç›kar›lmas›n› sa¤lar.
Morrow ve arkadaﬂlar›,44 toplum tabanl› bir araﬂt›rmada meme kanseri tedavisi gören 2030 hastay› incelemiﬂlerdir. Hastalar›n %38’inde mastektomi yap›lm›ﬂ, bunlar›n
%9’u baﬂtan mastektomi istemiﬂ, %13’ünde ise re-eksizyon denenmeden mastektomiye geçilmiﬂtir. Baﬂar›l› MKC
yap›lan hastalar›n %22’sinde re-eksizyon gerekmiﬂtir. Bu
sonuçlar, MKC yap›lmas›nda, cerrah, radyoterapist ve hastalara ait birçok faktörlerin rol oynad›¤›n› göstermektedir.
Kuzey Amerika ve Avrupa’daki Radyasyon Onkolojisi
Dernekleri Üyeleri’ne “negatif s›n›r” ile ilgili bir anket yap›lm›ﬂ, Kuzey Amerika’daki radyasyon onkologlar›n›n
%46’s› mürekkepli yüzeye tümör hücrelerinin dokunmamas›n›, %22’si 2mmlik s›n›r›, %15’i ise 5mm s›n›r› negatif
olarak kabul etmiﬂlerdir. Avrupa’l› radyasyon onkologlar›n›n ise s›ras› ile %28’i s›n›rda mürekkebi, %9’u 2mm’yi,
%45’i 5mm’yi cerrahi s›n›r olarak kabullenmiﬂlerdir.45
ABD’deki 188 cerrahla yap›lan bir ankette ise, %13’ü s›n›rdaki boyan›n tümöre dokunmamas›n›, %25’i 2mm ve daha geniﬂ, %55’i ise 5 mm’den daha geniﬂ cerrahi s›n›r› negatif olarak yeterli bulmuﬂlard›r.46
Cerrahi giriﬂim s›ras›nda, ultrasonografi kullan›lmas›
da, s›n›r negatifli¤inin sa¤lanmas›nda yard›mc› olmaktad›r. Fine ve arkadaﬂlar›n›n47 yapt›¤› bir çal›ﬂmada, intraoperatif ultrasonografi yard›m› ile yap›lan lumpektomilerde, eksize edilen volümün daha az oldu¤u, daha küçük
insizyon kullan›ld›¤› ve s›n›r pozitifli¤i nedeniyle re-eksizyon oran›n›n azald›¤› gösterilmiﬂtir.
Lumpektomilerde, lumpektomi s›ras›nda eksize edilen dokunun volümü ile kozmetik görünüﬂ aras›nda ters
bir orant› söz konusudur (Resim 40-11). Özellikle küçük
volümlü memelerde bu daha belirgin olmaktad›r. Ancak,
yayg›n intraduktal komponenti ve invaziv lobüler kanseri
olanlarda patolojik mültifokalite ve mültrisentrisite oran›
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Resim 40-11: Tümör kavitesinin metal klips ile iﬂretlenmesi.
Resim 40-9: Lumpektomi materyalinde s›n›rlar farkl› renkteki Mürekkepler boyanm›ﬂ.

yüksek olup, bunlarda daha geniﬂ eksizyonlar gerekli olmaktad›r.
Tümör üzerindeki deriye yak›n de¤il ise, derialt› ya¤
dokusunun korunmas› cildin retraksiyonunu önlemektedir. Deriye yak›n tümörlerde, tümör üzerindeki deri ile
birlikte ç›kar›lmal›d›r.

Cerrahi S›n›rlar›n De¤erlendirilmesi
Tümör ç›kar›lmadan veya ç›kar›ld›ktan sonra s›n›rlar
iﬂaretlenmelidir. E¤er farkl› renkteki mürekkepler kullan›yor ise, her s›n›r ayr› renklerle boyan›r (Resim 40-9).
Sadece siyah hindistan mürekkebi ile boyanan lumpektomi materyalinin en az 3 s›n›r› farkl› boyda veya renkte sütür materyalleri ile iﬂaretlenir (Resim 40-10). Ç›kar›lan
spesmenin makroskopik olarak (gross) de¤erlendirilmesi,
tümörün yeterli eksizyonu için ﬂartt›r. Yak›n veya pozitif
cerrahi s›n›rlar re-eksize edilir ve tekrar de¤erlendirilir.
Bu iﬂlem negatif cerrahi s›n›r elde edilinceye kadar tekrar-

lan›r. ﬁayet negatif cerrahi s›n›r elde edilemiyor ise, mastektomi yap›l›r. Bu nedenle hastalara ameliyat s›ras›nda
cerrahi s›n›rlar›n de¤erlendirilece¤i ve gerekiyor ise, mastektomi yap›labilece¤i söylenmelidir.
Baz› olgularda cerrahi s›n›r›n de¤erlendirilmesi güç
olabilir ve parafin sonuçlar› beklenerek buna göre re-eksizyon veya mastektomi karar› verilebilir. Bazen frozen tan›s› s›ras›nda negatif bulunan s›n›r, parafin kesiti de¤erlendirilmesinde pozitif bulunabilir ve yine re-ekssizyon
veya mastektomi yap›l›r.
Pektoral fasyadan uzak tümörlerde, derine inilerek
pektoral fasyan›n ç›kar›lmas›na gerek yoktur.
Eksize edilen materyalde cerrahi s›n›rlar›n negatif oldu¤u kesinleﬂtikten sonra, kavite duvarlar› boost radyoterapisi için 4 veya 5 metal klipsle iﬂaretlenir (Resim 40-11).
Lumpektomiden sonra kavitenin çok geniﬂ oldu¤u
durumlarda, kavite boost radyoterapi için metal klipslerle
ile iﬂaretlendikten sonra, kavite duvar›na yak›n meme parenkimi kaviteye do¤ru kayd›r›labilir. Böylece, post-operatif dönemde kavitenin çökmesi ve kötü kozmetik görünüm engellenmiﬂ olur.

Resim 40-10: Lumpektomi materyali farkl› uzunlukta sütür materyalleri ile ‹ﬂaretlenmiﬂ (solda) ve tek renk boyanm›ﬂ (sa¤da).
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‹nsizyonun Kapat›lmas›
Lumpektomi kavite duvarlar›na çok dikkatli bir hemostaz yap›lmal›d›r. Bu hemostaz için mümkün ise bipolar koter kullan›lmal›d›r. Böylece daha az meme parenkimi hasar görmüﬂ olur. ‹yi bir hemostaz sa¤lanmaz ise,
ciddi bir hematom geliﬂebilir. Bu da yara iyileﬂmesini geciktirir ve kozmetik görünümü bozar. Adjuvan tedavilerin baﬂlamas›n› geciktirir.
‹yi bir kozmetik görünüm için, kavite duvarlar›n›n sütürle yaklaﬂt›r›lmamas› ve dren kullan›lmamas› gerekir.
Derialt› dokusu, tek tek eriyebilen dikiﬂ materyali ile (34/0 kapat›l›r. Cilt ise, daha ince ve yine eriyen dikiﬂ materyali ve devaml› dikiﬂle (3,4 veya 5/0) yaklaﬂt›r›l›r. Üzeri ince striplerle örtülür.

Re-eksizyon
Makroskopik muayenede, mürekkebe temas eden veya yak›n (2mm’den yak›n) bir cerrahi s›n›r var ise re-eksizyon yap›lmal›d›r. Meme koruyucu cerrahi yap›lan hastalar›n %20-30’unda re-eksizyon gerekli olmaktad›r.38
Re-eksizyon yap›lan hastalar›n ise, %40-70’inde rezidüel
tümör bulunmaktad›r.37

Kadrantektomi
Veronesi ve arkadaﬂalr› taraf›ndan Milan’da popülarize edilen bir yöntemdir. Çap› 2 cm’den küçük tümörlerde, çevresindeki 2-3 cm’lik doku ile birlikte deriyi ve pektoral fasyay› da içine alacak ﬂekilde tümörlü kadran radyal
ﬂekilde ç›kar›lmaktad›r (Resim 40-12). Üst d›ﬂ kadranda
lokalize tümörlerde aksilla da beraber ç›kar›l›r. Milan II
çal›ﬂmas›nda ç›kar›lan volüm lokal nüksle ters orant›l› bulunmuﬂtur.48 Ancak, daha önce de belirtildi¤i gibi daha
geniﬂ eksizyon daha kötü bir kozmetik görünüm oluﬂturaca¤›ndan bu yöntem fazla tercih edilmemektedir.

Resim 40-12: Sol meme üst iç kadranda lokalize bir tümör için kadrantektomi yap›lan hasta.

MKC’de lokal nüksü azaltmak için, cerrah›n deneyiminin yan›nda, hastan›n ameliyat öncesi fizik muayene ve
radyolojik olarak çok iyi de¤erlendirilmesi, tümörün yayg›nl›¤›n›n, mültifokal veya mültisentrik olup olmad›¤›n›n
belirlenmesi gerekir. Hastan›n arzusuna uyarak indikasyonlar zorlanmamal›d›r.
Bugünkü mevcut görüntüleme yöntemleri, MKC yap›lan hastalarda cerrahi s›n›r›n %20 ile %40 aras›nda pozitif
olmas›na neden olmaktad›r. Pozitif cerrahi s›n›rla ilgili
risk faktörleri, tümör biyolojisi ve hastaya ait faktörlerle
iliﬂkili olmaktad›r. Pjleijhuis ve arkadaﬂlar›n›n49 yapt›¤› bir
meta-analizde MKC sonras› lokal nüks oran› %6-17 aras›nda verilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada, cerrahi s›n›r›n yak›n veya
pozitif olmas›, tümör çap›, tümörün mültifokal olmas›,
aksilla pozitifli¤i, tan› için biyopsinin eksizyonel olarak yap›lm›ﬂ olmas› (tru-cut veya ‹‹AB ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ), hastan›n genç olmas› (<40 yaﬂ veya <35 yaﬂ), yayg›n intraduktal komponent pozitifli¤i, lobüler histolojik tip, mamografide mikrokalsifikasyonlar›n olmas›, östrojen reseptör negatifli¤i lokal nüksle iliﬂkili bulunmuﬂtur (Tablo 40-5).

Meme Koruyucu Cerrahi Sonras› Lokal Nüks

Meme Koruyucu Tedavi Uygulanan
Hastalar›n Takibi

Meme koruyucu cerrahi tedavinin amac›, daha önce
belirtildi¤i gibi tümörü cerrahi s›n›rlar› negatif olacak ﬂekilde tamamen ç›karmak, lokal nüksü azaltmak ve kabul
edilebilir bir kozmetik görünüm elde etmektir. Bu giriﬂimi yapan cerrah›n, daha önce mastektomi bölümünde
belirtti¤im gibi deneyimli bir meme cerrah› olmas› gerekir. Meme cerrah›n›n hastay› ameliyat öncesi “Haftal›k
Tümör Konseyi’nde”, radyolog, patolog, radyasyon onkolo¤u, medikal onkolog gibi di¤er meme uzmanlar› ile tart›ﬂmas› ve hastan›n MKC için uygunlu¤unun belirlenmesi ﬂartt›r. Patolog, ameliyat s›ras›nda ç›kar›lan materyali
cerrah ile birlikte de¤erlendirmeli ve gerekti¤inde re-eksizyon(lar) yap›lmal›d›r. E¤er, cerrah bu koﬂullar› sa¤layam›yor ise, MKC yapmamal›d›r.

MKC sonras› tedavi edilen memede ve karﬂ› memede
her y›l yaklaﬂ›k %1-2’lik kanser geliﬂme riski vard›r.50 Lokal nükslerin yaklaﬂ›k %75’i ilk 2 y›l içerisinde, %95’i ilk 5
y›l içerisinde görülür. Bu nedenle, meme kanseri olan hastalar›n takibi, ilk üç y›l için 3 ayl›k, 3. ve 5. y›llar aras›nda
6 ayl›k, 5. y›ldan sonra y›ll›k fizik muayene ve gerekli tetkikler istenerek yap›l›r.
Meme koruyucu cerrahi ve radyoterapi uygulanan
hastalarda, radyoterapiden 6 ay sonra, tedavi edilen memenin mamografisi çekilir. Daha sonra y›ll›k mamografilerle hasta takip edilir. Tümör eksizyonu yap›lan yerde
meydana gelen nedbe dokusu ve filmde oluﬂan opasite nedeniyle bu bölgenin mamografik olarak de¤erlendirilmesi
güç olabilir, bu durumda doppler ultrasonografi yard›m-
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Tablo 40-5: Meme Koruyucu Cerrahi Uygulanan Hastalardaki Lokal Nüks Faktörleri
Lokal Nüks ‹le ‹liﬂkisi
Lokal Nüks Faktörleri

Güçlü (+++)

Cerrahi s›n›r›n pozitif olmas›
Hastan›n yaﬂ› (<40 veya <35)
Sistemik Tedavi Almam›ﬂ olmas›
Yak›n Cerrahi S›n›r (<2 mm)
Lenfovasküler ‹nvazyon (+)
Aksilla pozitifli¤i

Orta (++)

Zay›f (+)

+++
++
++
+
+
+

+++, Literatürde sürekli olarak belirtilen iliﬂki; ++, Literatürde s›k s›k olarak belirtilen iliﬂki; +, Literatürde az s›kl›kla belirtilen iliﬂki.

Resim 40-13: Bilateral meme kanseri olan hastada iki tarafl› kol ödemi.
Resim 40-14: Daha geniﬂ eksizyon, radyoterapinin ve fibrozis daha
kötü bir kozmetik görünüme neden olmaktad›r.

c› olabilir. Ancak, ﬂüpheli olgularda ay›r›c› tan› için, gadolinyum kontrastl› MR görüntüleme oldukça yard›mc› olmaktad›r. Nedbe dokusunda kontrast azalmas› oldu¤u
halde, nüks eden tümör dokusunda kan dolaﬂ›m›n›n art›ﬂ› ile birlikte kontrast tutulumunda art›ﬂ vard›r. Yap›lan
radyolojik tetkiklerde nüksten ﬂüheleniliyorsa, bu kitlenin
yeniden de¤erlendirilmesi ve biyopsisi gerekir.

Meme Korucu Tedavinin Uzun Dönem
Komplikasyonlar›
Erken evre meme kanseri olan hastalar›n standart tedavisi olan meme koruyucu cerrahi ve radyoterapinin 5
y›l› aﬂan takip sonucunda meydana gelen komplikasyonlar s›kl›k s›ras›na göre; kol ödemi, meme derisinde fibrozis, omuz hareketlerinde k›s›tlanma, radyasyon pnömonisi, nöropati, ya¤ nekrozu ve kot fraktürü olarak s›ralanabilir. MD Anderson Kanser Merkezi’nde ortalama 84 ay
takip edilen ve MKT alan 294 hastada, grade 2 veya daha
yüksek komplikasyon oran› %9.9 bulunmuﬂtur.51 Komplikasyon görülen 29 hastan›n 13’ünde kol ödemi (Resim
40-13), 12’sinde ise meme derisi fibrozisi en s›k komplikasyonlar› oluﬂturmuﬂtur. Memedeki fibrozisin aﬂ›r› bir
düzeyde olmas›, memede deformiteye neden olmaktad›r
(Resim 40-14).
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Lokal ‹leri Meme Kanseri Cerrahi Tedavisi
ve Prognostik Faktörler
Dr. Cihan Uras

G‹R‹ﬁ

Tablo 41-1: Lokal ‹leri Meme Kanseri Tan›m›

Lokal ilerimeme kanseri (L‹MK) hala önemli bir sa¤l›k problemidir. Meme kanseri tarama programlar›na kat›lan kad›nlar aras›nda L‹MK s›kl›¤› %5’in alt›ndayken,
geliﬂmekte olan ülkelerin ço¤unda tan›s› yeni konmuﬂ
meme kanserlerinin %40-60’›n› oluﬂturmaktad›r. Dünyada her y›l 300.000-450.000 yeni L‹MK tan›s› konaca¤› düﬂünülmektedir.1,2,3
L‹MK’nin tedavisinde cerrahi önemli yere sahiptir.
Lokal kontrolü sa¤laman›n en h›zl› ve etkili yoludur. Ancak sistemik tedavi olmad›¤› taktirde bu kontrol yeterli olmamaktad›r. L‹MK’nin tedavisinde cerrahi,kemoterapi
ve radyoterapinin birleﬂtirilmesi ile palyasyonda ve hatta
sa¤kal›mda düzelmeler elde edilmiﬂtir.4
L‹MK 4 farkl› klinik tablodan oluﬂmaktad›r: (1) Lokal
olarak tekrarlayan meme kanseri, (2) Enflamatuar meme
kanseri, (3) EvreIIIA meme kanseri, (4) EvreIIIB meme
kanseri. Lokal olarak tekrarlayan ve enflamatuar meme
kanserleri baﬂka bölümde anlat›lm›ﬂt›r. EvreIIIA’da birbirlerine veya çevre dokulara fikse metastatik aksiller lenf
nodlar› olan herhangi bir çaptaki meme kanserleri veya
birbirlerine fikse olmayan aksiller lenf nodu metatstazl› 5
cm veya daha büyük çaptaki meme kanserleri, EvreIIIB
hastal›k (1) Aksiller veya mamaria interna lenf tutulumu
ile beraber deri veya gögüs duvar› invazyonu yapm›ﬂ tümörler (2) Mamaria interna lenf tutulumu olan herhangi
bir tümörü içerir. Günümüzde, “American Joint Committee for Cancer’’ taraf›ndan önerilen evrelendirmede
ayn› taraftaki infraklaviküler veya supraklaviküler lenf tutulumu N3’dür ve evreIIIC olarak belirlenmiﬂtir. Ayr›ca
lenf tutulumu yoksa 5 cm veya daha büyük tümörlü hastalar evreIIB grubundad›r. L‹MK’li hasta tan›mlamalar›
Tablo 41-1’de gösterilmiﬂtir.4,5,6,7

Baﬂvuru s›ras›nda ameliyat edilebilir olan L‹MK
Evre IIIA: T3 ve herhangi bir N; herhangi bit T1-T3 ve N2
Baﬂvuru s›ras›nda inoperabl olan L‹MK
Evre IIIB:T4a, deri; T4b, gö¤üs duvar›; T4c (a + b)
Evre IIIC:Herhangi bir T ve N3
T4d (inflamatuar meme kanseri)
L‹MK: Lokal ileri meme kanseri

TANI
L‹MK ço¤unlukla memede, koltuk alt›nda ve supraklaviküler bölgede kitle bulunmas› ile hasta taraf›ndan sap-

tan›r. Di¤er belirtileri de memede büyüme, meme cildinde renk ve deri de¤iﬂiklikleridir. Hastalar doktora baﬂvurmadan aylar hatta y›llar önce bu belirtilerin fark›ndad›r.
Ancak korku,hastal›¤› inkar etmek veya sa¤l›k kuruluﬂuna
ulaﬂmadaki güçlükler nedeniyle geç baﬂvurmaktad›rlar.Hastalar›n az k›sm›nda (%10-15) memede belirli bir
kitle veya deri de¤iﬂiklikleri olmadan meme oldukça serttir. Daha çok diffüz bir endürasyon vard›r. Bu lezyonlar
daha çok yo¤un memeli genç kad›nlarda görülür.8
L‹MK’li kad›n› de¤erlendirmedeki ilk ad›m her iki
memenin,servikal, supraklaviküler ve aksiller bölgenin
detayl› olarak muayene edilmesidir. Bundan sonra mamografi ve ultrasonografi ile memeler de¤erlendirilmelidir. Bilateral mamografi bilinen primer tümörü de¤erlendirmede,senkron bilateral kanseri ve karﬂ› taraf metastazlar› elimine etmede yard›mc›d›r. Ancak çok büyük kitlelerde bile mamografi ve ultrasonografi bulgular› belirsiz
olabilir. Bu durumlarda kesin de¤erlendirme için Magnetik rezonans görüntüleme (MRI) gerekebilir. L‹MK’de tümörün meme içersindeki yayg›nl›¤›n› saptamak, di¤er
kanser odaklar›n› bulmak ve neoadjuvan sistemik tedaviye cevab› de¤erlendirmek için MRI yayg›n olarak kullan›lmaya baﬂlam›ﬂt›r.3
Tüm hastalar›n yeterli bir doku tan›s›na ve evrelendirmeye ihtiyac› vard›r. Neoadjuvan kemoterapiye (NAKT)
baﬂlamadan önce tan›y› do¤rulamak ve hormon reseptör
durumunu saptamak için tercihen kor biobsi (gerekir ise
ensizyonal) ile tümör dokusu al›nmal›d›r. Tan› için ‹‹AB
daha ucuz ve basit bir yöntemdir. Kor biopsi hormon ve
HER2 reseptör tayini için daha yeterli miktarda doku sa¤-
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lamaktad›r.Ancak deneyimli sitopatolog ekibi ‹‹AB-hücre
blo¤u yaparak da bunlar›n tayini yapabilir.7,8
L‹MK’li hastalar›n tan›s› konduktan sonra do¤ru bir
evrelendirme yap›lmal›d›r. Bu tümörlerin ço¤unlu¤unda
(%80’den fazlas›) lenf nod metastaz› tespit edilir. Yaklaﬂ›k
%20-30’unda da uzak metastazlar saptan›r. Evrelendirmek için anamnez ve fiziksel muayene yap›lmal›d›r. Tam
kan say›m›, karaci¤er ve böbrek fonksiyon testleri, alkali
fosfataz, Ca seviyeleri,tümör belirleyicileri, akci¤er grafisi,
bat›n ultrasonografisi ve kemik sintigrafisi yap›lmal›d›r.
Tümör belirleyicileri tedaviye cevab› izlemekte ve nükslerin erken saptanmas›nda kullan›labilir. Di¤er testler spesifik semptomlar›n varl›¤›nda veya araﬂt›rma amaçl› yap›labilir. Görüntüleme metodlar›na alternatif olarak metastatik odaklar› göstermek amac› ile “Positron emission tomography” (PET) kullan›m› oldukça artm›ﬂt›r.3,8

CERRAH‹ TEDAV‹
L‹MK’li hastalarda neoadjuvan kemoterapiden sonra
rezidüel tümörün tam bir eksizonu gereklidir. Günümüzde hala ço¤u merkezde bunun sa¤lanabilmesi için modifiye radikal mastektomi standart tedavi olarak yap›lmaktad›r. Ancak yeterli bir tümör küçülmesi sa¤lan›r ise meme
koruyucu cerrahi (MKC) uygulanabilir. Bu konudaki
araﬂt›rmalar da giderek artmaktad›r.2,3,9
L‹MK’li kad›nlar›n %60-70’inde tümörlerde görülen
küçülme ile hastalar hem operabl hemde MKC uygulanabilir hale gelmektedir. MKC yap›lmas› düﬂünülen hastalara NAKT baﬂlamadan önce tümör merkezine görüntüleme yöntemi eﬂli¤inde radyoaktif bir belirleyici konulmal›d›r. Bu marker tam bir klinik cevap elde edilen olgularda
cerrah ve patologa k›lavuzluk edecektir. Marker konulmad›¤›nda cerrahi giriﬂim körlemesine yap›lacakt›r ve rezidüel hastal›¤›n geride b›rak›lma olas›l›¤›n› art›racakt›r.2
NAKT’den önce ve sonra yap›lan MRI’da 2 farkl› tipte tümör küçülmesi (konsantrik ve dentritik) ay›rt edilebilir.Ancak MRI’›n spesifikli¤i düﬂüktür.Yap›sal distorsiyonun düzensizli¤i ve mikrokalsifikasyonlar›n varl›¤›
NAKT’ye cevab›n do¤ru olarak ölçülmesini güçleﬂtirir.‹lk
veya NAKT’den sonraki MRI’da multisentrik lezyonlar
mevcutsa cerrahi karardan önce biopsi ile bu lezyonlar
de¤erlendirilmelidir.10,11
Temiz bir cerrahi s›n›rla rezidüel tümörün tam eksizyonu optimal lokal kontrol için vazgeçilmezdir.NAKT
den sonra temiz s›n›r›n optimal geniﬂli¤i tam tan›mlanmamas›na ra¤men amaç 1 cm’dir. Ancak k›lavuzlarda görüldü¤ü gibi 2 mm ve üstü yeterlidir. L‹MK’li hastalara
NAKT den sonra meme koruyucu cerrahi teklif edilmeden önce baz› kriterler sa¤lanm›ﬂ olmal›d›r. Bu kriterler
Tablo 41-2’dedir. Literatürde evre IIB ve IIIA’l› hastalar›n
%50-60’›na meme koruyucu cerrahi yap›ld›¤› bildirilmektedir. Baz› merkezlerde bu gruba daha yüksek oranlarda meme koruyucu cerrahi yap›lm›ﬂt›r ancak bu hasta

Tablo 41-2: Neoadjuvan Kemoterapi Sonras› Meme Koruyucu
Cerrahi ‹çin Seçme Kriterleri
Hasta meme koruyucu cerrahi isterse
Radyoterapi yap›labiliyorsa (örn. Kollajen doku hastal›¤› yoksa)
Deri ödemi geçerse
Geride kalan tümör büyüklü¤ü < 5 cm ise
Deri veya gö¤üs duvar› invazyonu yoksa
Yayg›n intrammarian lenfatik invazyon yoksa
Yayg›n ﬂüpheli mikrokalsifikasyonlar yoksa
Bilinen multisantrisite bulgusu yoksa
Cerrahi s›n›rlar temizse

seçimi ile ilgili olabilir yada bu grup hastada local nüks ihmal edilmiﬂ olabilir. Rezidüel hastal›¤›n cerrahi olarak rezeke edilmedi¤i hastalara daha yüksek radyoterapi dozlar› uygulanabilir. Optimal kombine modalite tedavileri ile
evre IIB ve IIIA’l› hastalar›n ço¤u 10 y›ldan fazla yaﬂayabilmektedir. Bu nedenle standarda göre daha yüksek dozlarda uygulanan radyoterapinin uzun dönem etkileri ve
lokal kontrolün yeterlili¤i dikkatlice düﬂünülmelidir.8,9,12
L‹MK de MKC’nin uygulanabilirli¤ini de¤erlendirmek amac›yla yap›lan erken çal›ﬂmalardan birisi M.D.Anderson Cancer Center taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. Evre IIB ve
evre III meme kanserli NAKT alm›ﬂ 143 hastan›n mastektomi piyesi retrospektif olarak incelenmiﬂtir. Bu hastalar›n %16’s›nda tam cevap(TC) %84’de k›smi cevap(KC)
saptanm›ﬂt›r. Erken evre meme kanserindeki MKC tedavi
kriterleri kullan›ld›¤›nda NAKT’ den sonra bu kad›nlar›n
%23’ünde MKC’nin teklif edilebilece¤ini gözlemiﬂlerdir.Bu gözleme dayanarak L‹MK’li kad›nlar›n seçilmiﬂ
subgrubuna MKC teklif edilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.13
Schwartz ve ark.(14) NAKT uygulad›klar› 189 hastada
%85 cevap elde etmiﬂlerdir. Bu hastalar›n 103 (%64) mastektomi 55 (%36)’ine MKC uygulad›lar. 5 y›lda hastal›ks›z sürvi oranlar› mastektomide %56, MKC ile tedavi edilenlerde %77 olarak buldular. 5 y›ll›k total sürvi ise mastektomililerde %67, MKC’lilerde %80’di. Mastektomi piyeslerinin %10’unda invaziv veya insitu kanser yoktu.
%7’sinde ise sadece insitu kanser vard›.Ancak en iyi cevap
verenler MKC grubunda idi. Cevap al›nanlar yaﬂa göre
grupland›¤›nda her iki grup aras›nda sürvi fark› bulunmad›.
Neoadjuvan kemoterapiden sonra meme koruyucu
cerrahiden sonra lokal nüks ve sürvi sonuçlar›n›n mastektomi yap›lan gruptan daha iyi oldu¤unu gösteren baz› çal›ﬂmalar vard›r.Ancak bu çal›ﬂmalarda seçilme kriterleri
ayn› de¤ildir. Her iki grup aras›nda evre farkl›l›klar› vard›r.Ayr›ca koruyucu meme cerrahisi uygulanan grupta cevap veya tam cevap verenlerin oran› mastektomi grubuna
göre daha fazlad›r.15,16
Baz› çal›ﬂmlarda tam cevap al›nan hastalarda MKC
+radyoterapi ve sadece radyoterapi sonuçlar› karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Ancak cerrahi yap›lan grupta sürvinin daha iyi oldu¤u bulunmuﬂtur.13
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Yayg›n deri tutulumu veya gö¤üs duvar› fiksasyonundan dolay› radikal ablatif iﬂlemler gerekli olabilir. Bu iﬂlemlerden sonra oluﬂan defektlerin kapat›lmas› için çeﬂitli flepler kullan›lmaktad›r. En s›k olarak kulllan›lanlar
rektus abdominus ve latissimus dorsi flepleridir. Bazen
gö¤üs duvar› onar›m› için prostetik materyalller de gerekebilir.6
Mastektomi ile tedavi edilen hastalara meme rekonstrüksiyonu rutin olarak teklif edilmelidir.Meme rekonstrüksiyonunun tipi ve zaman› plastik cerrahi uzman› ve
radyasyon onkologu ile beraber tart›ﬂ›larak yap›lmal›d›r.L‹MK’li hastalarda hemen yap›lan meme rekonstrüksiyonunun radyoterapiyi geciktirebilece¤i ve radyoterapinin olumsuz kozmetik etkileri nedeniyle uygun olmad›¤›
düﬂünülmektedir. Newman ve ark. 50 hastal›k serilerinde
hemen yap›lan meme rekonstrüksiyonunun adjuvan tedavi aral›¤›n› biraz uzatt›¤›n› fakat bunun nüks oranlar›n›
etkilemedi¤ini saptam›ﬂlard›r. Ancak protez konulan kad›nlarda radyoterapi ile iliﬂkili komplikasyonlar daha fazlad›r (kapsül kontraktürü ve tekrarlayan enfeksiyonlar gibi). Bu nedenle genellikle mastektomi yap›lan L‹MK’li kad›nlarda geç rekonstrüksiyon tercih edilmektedir.8,17
Rejional lenf nodlar›na yaklaﬂ›m 10 y›l› aﬂk›n süreden
beri de¤iﬂim göstermiﬂtir. Uzun y›llardan beri tam aksiller
lenf nodu disseksiyon (3 seviye) lokal kontrolü sa¤lamak
için önerilmiﬂtir. Ancak daha s›n›rl› aksiller lenf nodu disseksiyonu (ALND) yap›lsa da aksiller nüksün s›k olmad›¤› görülmüﬂtür. Meme kanseri cerrahi tedavisinin en
morbid k›sm› aksiller disseksiyondur. Bu nedenlerle neoadjuvan kemoterapi gören bu hastalara seviye 1 ve 2 aksiller disseksiyon yeterlidir. 10 y›ldan uzun süreden beri
sentinel lenf nod haritalama ve biopsi tekni¤i erken evre
meme kanserleri için yayg›n olarak uygulanmaktad›r.
L‹MK’li hastalarda SLN biopsisinin kullan›m› hala de¤erlendirme aﬂamas›ndad›r. L‹MK’li hastalarda tümör embolileri ile lenf kanallar›n›n t›kanabilece¤i ve lenf drenaj›n›n de¤iﬂebilece¤i dolay›s›yla da SLN olarak yanl›ﬂ lenf bezinin bulunabilece¤i endiﬂesi vard›r.Ancak literatürde bu
hasta grubunda da yüksek SLN bulma ve düﬂük yanl›ﬂ negatiflik oranlar› bildirilmiﬂtir.Bu hastalara SLN biopsisinin neoadjuvan kemoterapiden önce mi yoksa sonram›
yap›lmas› konusunda da tam bir fikir birli¤i yoktur.8,12,18
Kemoterapiden önce SLN biopsisi yap›ld›¤›nda hasta
en az 2 ameliyat geçirecektir ve tedavi sonras› hastal›k or-

tadan kalksa bile bunlara ALND yap›lacakt›r.Kemoterapi
öncesi SLN biopsisi yap›lan serilerde SLN pozitifli¤i %3080 aras›nda bulunmuﬂtur.Tedavi öncesi SLN pozitif olan
ve ALND gereken hastalar›n tedavi sonras›nda aksillalar›
negatif olabilir ve ALND gerekmeyebilir. Neoadjuvan tedaviden önce sitolojik olarak aksillas› pozitif olan hastalarda tedavi sonras›nda aksiller lenf nodüllerinde %20-36
aras›nda komplet patolojik cevab›n oldu¤u bildirilmiﬂtir.Tedavi öncesi SLN yap›ld›¤›nda aksilla N0’a küçültülse
bile ALND yap›laca¤›ndan hasta bunun yarar›n›n fark›na
varamayacakt›r.Günümüzde tedavi öncesi pozitif SLN’lu
hastalara ALND yap›lmaktad›r. Bu yaklaﬂ›m tart›ﬂmaya
aç›kt›r.18,19,20
En çok tart›ﬂ›lan nokta neoaadjuvan kemoterapiden
sonra yap›lan SLN biopsisinin uygun ve do¤ru bir iﬂlem
olup olmad›¤›d›r. Buradaki endiﬂeler kemoterapinin lenf
nod ve yollar›n› etkileyerek SLN bulmay› güçleﬂtirmesi ve
SLN’nin aksillan›n gerçek durumunu yans›tmayacabilece¤i ile ilgilidir.Kemoterapiden sonra SLN biopsisini tan›mlayan çal›ﬂmalar›n ço¤unda hastalar klinik olarak aksillas› negatif olanlard›r veya ço¤unlu¤unu bunlar oluﬂturmaktad›r NSABP B27 çal›ﬂmas›nda neoadjuvan kemoterapiden sonra SLN bulma oran› %85 ve yanl›ﬂ negatiflik
%11 olarak bulunmuﬂtur. Literatürde 3 çal›ﬂmada kemoterapiden önce lenf metastaz› saptanm›ﬂ hastalara neoadjuvan tedaviden sonra SLN biopsisi yap›lm›ﬂt›r. Sonuçlar
Tablo 41-3’de gösterilmiﬂtir.21,22,23,24
Neoadjuvan kemoterapiden sonra SLN biopsisini savunanlar;metaanalizlere ve çok merkezli çal›ﬂmalardan elde ettikleri %11-12 yanl›ﬂ negatiflik oranlar›n›n SLN biopsisinin genelindeki %5-10’luk yanl›ﬂ negatiflik oranlar›ndan çok yüksek olmad›¤›n› ileri sürmektedirler. Ancak
burada ayd›nlat›lmam›ﬂ en önemli soru rejiyonal nüksteki etkisidir. Neoadjuvan kemoterapiden sonraki yanl›ﬂ
negatiflik oranlar› SLN biopsisinin genelindeki ile ayn› olsa bile rejiyonal kontrol oranlar› farkl› olabilir. Çünkü
yanl›ﬂ negatifli¤e bak›larak hastalar›n ancak çok az bir k›sm› adjuvan tedavi almamaktad›r. Geri kalanlar ise adjuvan tedavi almaktad›r. Bu nedenle lenf nodlar›nda b›rak›labilecek olan mikroskopik hastal›¤›n klinik etkisi oldukça küçüktür. Bu hastal›k kemoterapi ve/veya hormonoterapi ile yok edilebilir. Sadece SLN biopsisi yap›lan hastalarda rejional nüks oranlar› oldukça düﬂüktür (%0-3).
Halbuki neoadjuvan kemoterapiden sonra yanl›ﬂ negatif-

Tablo 41-3: Kemoterapi Baﬂlanmadan Önce Klinik Olarak Pozitif Lenf Dü¤ümleri Varl›¤›nda Neoadjuvan Kemoterapi Sonras› SLN
Biyopsisi Çal›ﬂmalar›
Yazar

Y›l

N

Nod Pozitif Tan›m›

Belirleme Oran›

Yalanc› Negatiflik Oran›

Newman22

2007
2007
2007

54
69
238

‹‹AB veya SLN +
‹‹AB +
‹‹AB + veya USG ve PET
kriterlerine göre +

%98
%92.8
%77.6

%10.7
%25
%5.6

Shen23
Lee24)
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medikal ve radyasyon onkologunu da etkileyecektir. Bu
nedenle herkes taraf›ndan kullan›m› zorunlu olan tek bir
yaklaﬂ›m yoktur.Neoadjuvan kemoterapi düﬂünülen
L‹MK’li hastalarda SLN biopsisi zamanlamas› (sonuçlar›n
sistemik ajan seçimini, radyoterapi sahas›n› veya sürviyi
bile nas›l etkileyece¤ini saptamak için) multidisipliner
olarak tart›ﬂ›lmal›d›r. Bu hastalara fizik muayene,aksiller
us ve ﬂüpheli lenf nodüllerinden ‹‹AB ile lenf nodülleri
tam olarak de¤erlendirilmelidir. Yanl›ﬂ negatiflik ve rejiyonal nüks oranlar› hakk›nda yeterli bilgi edilinceye kadar
‹‹AB ile lenf metastaz› saptanan hastalara cerrahi s›ras›nda ALND yap›lmal›d›r. Klinik olarak nod negatif olan
hastalar tümör konseyinde veya medikal ve radyasyon onkologu ile tart›ﬂ›lmal›d›r. Tedavi öncesi nodal durum neoadjuvan tedavi karar›n›,tedavinin tipini, mastektomi
sonras› radyoterapi kullan›m›n› ve radyoterapi alan›n› etkileyecek ise tedaviden önce SLN biopsisi yap›lmal›d›r.
Aksi taktirde tedavinin tamamlanmas›ndan sonra yap›labilir. Neoadjuvan kemoterapi düﬂünülen hastalarda SLN
biopsisine yaklaﬂ›m ﬁekil 41-1’de gösterilmiﬂtir.18

li¤e sahip olarak rezidüel hastal›k b›rak›lacakt›r.Hormona
duyarl› tümörlerde hormonoterapi rejiyonal metastazlar›n kontrolüne yard›m edebilir. Fakat kemoterapiden
sonra geride kalm›ﬂ hastal›¤›n kemoterapiden önce kalm›ﬂ
olana göre nüks olas›l›¤› daha fazla olabilir.18,25
Hunt ve ark.26 neoadjuvan tedaviden sonra SLN biopsisi yapt›klar› 575 hastan›n 55 ayl›k takiplerinde lokorejiyonal nüks oranlar›n› %1,2 olarak bulmuﬂlard›r. Ancak
bu çal›ﬂman›n baz› noktalar› çok net de¤ildir. Neoadjuvan
tedavi sonras› SLN biopsisi negatif oldu¤u için ALND yap›lmayan hastalardaki lokorejiyonal nükslerle ilgili daha
fazla bilgi gereklidir.
Michigan üniversitesinde L‹MK’li hastalarda aksillaya
neoadjuvan kemoterapi öncesi ve sonras›nda de¤erlendirme yap›lmaktad›r.Hastalara önce aksiller ultrasonografi,
ﬂüpheli lenf bezi varsa ‹‹AB’si, yoksa SLN biopsisi yap›lmaktad›r. Neoadjuvan kemoterapi öncesi aksillas› negatif
olan gruba ALND yap›lmamaktad›r.Lenf nodu tutulumu
olanlarda ise (aksiller ‹‹AB veya SLN ile tan› konmuﬂ) kal›c› cerrahi s›ras›nda SLN biopsisi ve ALND uygulanmaktad›r. Bu yaklaﬂ›mla hastalar nod-negatif, nod-pozitiften
evre düﬂürerek nod-negatif ve kal›c› nod-pozitif olarak üç
gruba ayr›lmaktad›r. Sonuçlar NAKT’den sonra yap›lan
SLN biopsisinin sonuçlar›n›n aksillan›n son durumu ile
uyumlu oldu¤unu göstermektedir. Bu nedenle ileride baﬂlang›çta aksillas› pozitifken NAKT sonras› negatif hale gelen hastalarda da ALND’dan kaç›n›labilecektir.17
Meme kanserinin tedavisi multidisplinerdir. Hastal›¤›n evrelenmesi ve lokorejiyonal kontrol cerrah›n d›ﬂ›nda

Prognostik Faktörler
L‹MK’li hastalarda hastal›¤›n yayg›nl›¤›n›n artm›ﬂ olmas› (primer lezyonun boyutunun artmas›, deri ve gö¤üs
duvar› tutulumunun varl›¤›), rejional lenf nodüllerinin
tutulumunun artmas›, kötü histolojik ve nükleer grade ve
yüksek proliferatif fraksiyon kötü prognoz belirtisidir.
Hastan›n genel durumu da prognozda etkilidir.8,27

Neoadjuvan tedavi almas›
planlanan hasta
Öykü ve fizik muayene
mammografi aksiller USG, ?MRI
“Core” biyopsi: Grade: ER, ER, Her-2/neu, ki-67
Klinik olarak nod pozitif

Neoadjuvan kemoterapiyle
devam edilir.

Kemoterapi sonras›nda,
protokolde uygulanan
SLN biyopsisi ile birlikte
ALND

Klinik olarak nod negatif
Genomik de¤erlendirme yap›n,
düﬂük riskli gruptaysa neoadjuvan
hormonal tedavi düﬂünün.

Multidisipliner toplant›da
sunum
Genomik de¤erlendirme hastan›n
kemoterapiye ihtiyaç duyup
duymad›¤›n› etkileyecek mi?

Tedavi öncesinde nodlar›n
durumu kemoterapiye veya
radyoterapi seçimini
etkileyecek mi?

Evet
Kemoterapi öncesi
SLN biyopsisi

Nod(-)
Nod(+)
Neoadjuvan kemoterapiyle
devam edin.

Evet
Kemoterapi öncesi
SLN biyopsisi

Hay›r
Kemoterapi sonras›
SLN biyopsisi düﬂün
ﬁekil 41-1: Neoadjuvan kemoterapi düﬂünülen hastalarda SLN biopsisine yaklaﬂ›m (Sabel MS:Sentinel lymph node biopsy before or after
neoadjuvant chemotherapy:Pros and cons.Surg Oncol Clin N Am 2010;19:519-538).
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Biyolojik belirleyicilerin prognozdaki de¤erleri hakk›nda farkl› görüﬂler vard›r. Hormon reseptörleri prognostik de¤erden çok hormonal tedavi kullan›m karar›nda
önemlidir. Ancak ER ve PR negatifli¤i prognozda orta derecede dezavantajd›r. HER2 overexpresyonunun ve gen
amplifikasyonunun prognozda olumsuz bir etkiye sahip
oldu¤u düﬂünülmektedir. Fakat L‹MK’de HER2 hakk›nda
kesin bir bildiri yoktur. TP53 mutasyonlar›n›n prognozda
olumsuz bir faktör oldu¤u ileri sürülmüﬂtür. Tümör nekrozu, P-glikoprotein, Bcl-2 overexpresyonu,multidrog dirençli gen-1(MDR-1)’in varl›¤›n›n prognostik index olaral kullan›labilece¤i ileri sürülmüﬂtür.8,28
Bu özelliklerin baz›lar›n›n neoadjuvan kemoterapiye
cevab›n belirleyicisi oldu¤u ileri sürülmektedir. Kemoterapiye cevap oranlar›n›n kötü diferansiye ve östrojen reseptörü negatif tümörlü hastalarda daha fazla oldu¤u görülmektedir. Bu özellikle kemoterapiye tam cevaplar için
do¤rudur. Neoadjuvan endokrin tedavi de ise iyi diferansiye ve östrojen reseptörü pozitif meme kanserlerinde
aç›kca daha fazlad›r. Tümörlerin proliferasyon fraksiyonlar›n›n saptanmas›nda proliferatif index,mitotik index, timidin iﬂaretleme indeksi,S-faz fraksiyonu ve Ki-67 gibi
testler kullan›lm›ﬂt›r..Genelinde daha yüksek proliferatif
fraksiyonlu tümörler düﬂük proliferatif fraksiyonlulara
göre kemoterapiye daha fazla cevap verirler. P53 overexpresyonu kötü bir prognozun ve relatif kemoterapi direncinin, Bcl-2 overexpresyonu ise iyi bir prognozun göstergesidir. P-glikoprotein ekspresyonlu tümörler antrasiklinli kemoterapiye daha az cevap verir.Bununla beraber
bu markerlar›n hiçbiri veya kombinasyonlar› yeterince
duyarl› de¤ildir ve tedaviye cevab› öngöremezler.8,29,30
Neoadjuvan kemoterapiye klinik cevap ile tedavinin
uzun dönem sonuçlar› aras›nda uyumlu bir iliﬂki vard›r.Bu iliﬂki hastal›¤›n ilk klinik evresine bak›lmaks›z›n
tam cevapl› hastalarda daha fazlad›r. Tam cevap ile hastal›ks›z ve tüm sürvi aras›ndaki bu iliﬂki tüm klinik çal›ﬂmalarda do¤rulanm›ﬂt›r. Thomas ve ark. 200 L‹MK’li hastalar›n›n tam klinik cevap verenlerde hastal›ks›z (%79) ve
total sürvi (%85) oranlar›n› tam klinik cevap elde edilmeyenlere göre(s›ras›yla %40 ve %52) daha yüksek olarak
bulmuﬂlard›r. Ayn› ﬂekilde Heys ve ark. da daha iyi klinik
ve patolojik cevap elde ettikleri grupta hastal›ks›z sürvinin
(%90’a karﬂ› %77) ve total sürvinin (%97’ye karﬂ› %84)
daha iyi oldu¤unu saptam›ﬂlard›r. Daha etkili kemoterapiler ile tam remisyon h›z›n›n art›r›lmas› ile hastal›ks›z ve
tüm sürvi oranlar›nda belirgin bir düzelmeye götürüp götürmeyece¤i sorusunun cevab› çok merkezli çal›ﬂmalarla
sa¤lanabilir.4,31
Aksiller lenf nodüllerinin durumu prognozda önemlidir. Neoadjuvan kemoterapiden sonra geride kalan pozitif lenf nodlar› say›s› da prognozda etkilidir. Kemoterapiden sonra geride kalan hastal›kl› lenf bezi say›s› artt›kça
prognoz olumsuz etkilenmektedir.4,32
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Aksiller Nodlar›n De¤erlendirilmesi
Dr. Mahmut Müslümano¤lu, Dr. Münire Kayhan

‹nvaziv meme kanserinde sa¤kal›m› ve adjuvan tedaviyi belirlemede en önemli majör prognostik faktör aksiler lenf nodlar›n›n durumudur. Aksiler de¤erlendirmenin
(Sentinel Lenf Nodu, Aksiler Küraj) sa¤kal›ma anlaml› bir
katk›s› olmasa da aksilladan metastatik lenf nodlar›n›n ç›kart›lmas› lokorejyonel kontrolü sa¤lar ve hasta hayat kalitesini artt›r›r.
Geçmiﬂte aksiler evreleme tam bir aksiller diseksiyon
(ALND) ile yap›l›rken, morbiditesi oldukça yüksek olan
bu yöntem, günümüzde, yerini sentinel lenf nodu biyopsisine (SLNB) b›rakm›ﬂt›r. SLNB, meme kanserinde, memenin lenf drenaj›n›n ilk gitti¤i dolay›s› ile tümör hücrelerinin ulaﬂma olas›l›¤›n›n en yüksek oldu¤u ilk lenf nodlar›n›n incelenmesi prensibine dayan›r. Sentnel lenf nodunda kanser yay›l›m› yoksa di¤er lenf nodler›n›n da temiz oldu¤u gösterilmiﬂ ve Aksiler kürajdan vazgeçilmiﬂtir.

Memenin Lenfatik Drenaj Yollar›
Memenin lenfatikleri birbiriyle ba¤lant›l›, yüzeyel ve
derin lenfatik kanallardan oluﬂur. Areola alt›nda yer alan
ve Sappey pleksusu olarak adland›r›lan subdermal pleksus,
areola ve meme baﬂ›n›n lenfatik drenaj›n› al›r. Ayr›ca memenin interlobuler ba¤ dokusundaki ve laktiferöz kanallar›n duvar›ndaki lenfatikler de bu pleksusa boﬂal›r. Pleksustan ç›kan efferent lenf damarlar› pektoralis majör kas›n›n
lateral kenar›ndan geçerek klavipektoral fasyay› deler ve
aksillaya girer. Aksiller lenf nodlar› memenin lenfatik drenaj›n›n yaklaﬂ›k %75’ini al›r (ﬁekil 42-1). Kalan› ise internal mammarian arterin perforan dallar›na eﬂlik eden “internal mammarian” (parasternal) lenf nodlar›nad›r ve bu
grup genellikle memenin medial k›sm›ndan drenaj al›r.

SENT‹NEL LENF NODU B‹YOPS‹S‹
Sentinel “bekçi” demektir. Sentinel lenf nodu (SLN)
ise kanser hücrelerinin primer tümörden lenfatik kanallar
arac›l›¤›yla drene oldu¤u ilk lenf dü¤ümüdür, birkaç adet
olabilir. Bu lenf nodlar› meme kanserinin lenfatik yolu

üzerinde bulundu¤u için, lenfatik metastaz varl›¤›nda
kanser hücreleri içerir. Ç›kart›lan SLN’lerin patolojik incelemesinde metastaz görülmezse aksilla temiz kabul edilerek aksiler diseksiyon uygulanmaz.
Teknik olarak SLN tespitinde radyoaktif madde, mavi
boya ya da ikisi birlikte kullan›lmaktad›r. Preoperatif dönemde sintigrafik görüntüleme ile tespit edilen sentinel
nodlar ameliyat esnas›nda bir gamma prob yard›m› ile
bulunabilir ve/veya ameliyatta memeye yap›lan mavi boya enjeksiyonu sonras› aksillada boyal› kanal ve devam›nda boyal› lenf nodu görülerek cerrahi olarak ç›kart›l›r (ﬁekil 42-2). Kullan›lacak ajanlar›n seçimi (mavi boya, radyoaktif madde ya da her ikisi birden), enjeksiyonun yap›laca¤› yer (periareolar, subareolar, peritümöral), sintigrafinin zamanlamas› (ameliyat sabah› ya da bir gün önce),
ekstraaksiller lenf nodlar›na müdahale edilip edilmeyece¤i (mammaria interna grubu) ve ç›kart›lan lenf nodlar›n›n incelenmesi sonras› uygulanacak aksiler yaklaﬂ›m
(mikrometastaz varl›¤›nda aksiler diseksiyon) gibi konularda farkl› uygulamalar mevcuttur, tart›ﬂmal› konulard›r.

Tarihçe
Mavi boya yöntemi ile lenf nodu görüntülemesi ilk
1952 y›l›nda Morl1 taraf›ndan her iki memeye hint mürekkebi enjeksiyonu ile yap›lm›ﬂ ve tüm meme kadranlar›n›n drenaj›n›n sternal lenf nodlar›na oldu¤u kaydedilmiﬂtir. Haagensen2 1972’de mavi boyan›n memeden aksiller lenf nodlar›na drene oldu¤unu göstermiﬂtir. SLNB
tekni¤i ise ilk olarak penil sukuamöz hücre kanserlerinde
inguinal lenf nodlar›ndaki metastaz› de¤erlendirmek için
1977 y›l›nda Cabanas taraf›ndan uygulanm›ﬂt›r.3 1992’de
Morton erken evre melanomlu hastalarda SLNB tekni¤ini
kullanarak gereksiz bölgesel lenf nodu diseksiyonundan
kaç›n›labilece¤ini göstermiﬂtir.4 Mavi boya ile SLNB’yi
meme kanseri cerrahisine yerleﬂtiren kiﬂi ise Armando
Guiliano’dur, 1994 y›l›nda meme kanserinde lenfatik sistem haritalamas› için vital boya kullanm›ﬂt›r.5 Yüz yetmiﬂ
dört meme kanseri vakas›nda kitle etraf›na isosülfan ma-
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visi enjeksiyonu yaparak aksilladaki boyal› lenf nodunu
114 vakada (%65,5) görebilmiﬂtir. Vermont Üniversitesinden David Krag 1993’te Tc-sülfür kolloid kullanarak
vakalar›n %82’sinde sentinel lenf noduna ulaﬂm›ﬂt›r.6
Mavi boya ile radyoaktif maddeyi bir arada ilk kullanan
ise 1996 y›l›nda Albertini ve arkadaﬂlar›d›r.7

SLN’nin do¤rulu¤unu etkiledi¤i düﬂünülen hasta ile ilgili
faktörlerin (büyük tümör, multifokal-sentrik tümör gibi)
büyük bölümü önemini yitirmiﬂtir ve SLNB ço¤u vakada
güvenle uygulanabilmektedir.

SLNB Endikasyonlar›
SLNB, primer tümörün büyüklü¤ü ve lokalizasyonundan ba¤›ms›z olarak, klinik nod-negatif (fizik muayene ve görüntüleme ile) tüm meme kanseri vakalar›nda
standart yaklaﬂ›m olarak kabul görmüﬂtür. Günümüzde

SLNB Kontrendikasyonlar›
Aksillada klinik olarak metastatik lenf nodu varl›¤›nda ya da preoperatif i¤ne biyopsisiyle lenf nodu metastaz›
tespit edildi¤inde SLNB kontrendikedir. Klinik N1 vakalarda tümör hücrelerinin lenf kanallar›n› infiltre edebilece¤i, bu nedenle boya ya da radyokolloidin kanal içinde
ilerlemesi engelledi¤i varsay›l›r. Bu durumda gerçek senti-

Bölüm 42: Aksiller Nodlar›n De¤erlendirilmesi

375

Sentinel Lenf
bezleri ve yollar›

Kapaklarsadece bir
yönde ak›m
olmas›na
izin verir

ﬁekil 42-2

nel lenf nodlar› görüntülenemeyece¤i için iﬂlemin yanl›ﬂ
negatifli¤i artar. Nod pozitif hastalar›n yaklaﬂ›k %40’› preoperatif ultrasonografi ve i¤ne biyopsisi ile tan›nabilir.8
Bu durumda do¤rudan ALND uygulanmamal›d›r
SLNB esnas›nda ﬂüpheli lenf nodlar› palpe edildi¤inde
sentinel nodlardan ba¤›ms›z olarak, onlar da ç›kart›lmal›
(non-sentinel nod) ve patolojik incelemeye tabi tutulmal›d›r. ‹ntraoperatif incelemede ya da parafinde SLN’de ya
da non-sentinel nodda metastaz saptanmas› halinde
ALND uygulanmal›d›r.
Mavi boya alerjisi vakalar›n yaklaﬂ›k %1-3’ünde görülür ve ciddi anaflaktik reaksiyona neden olabilir.9 Boya
alerjisi oldu¤u bilinen kiﬂilerde boya ile SLNB kontrendikedir. Mavi boya, gebelikte de potansiyel fatal etkileri nedeniyle kullan›lmaz.10 Radyoaktif maddenin düﬂük dozda
gebelikte güvenle kullan›labildi¤ini kaydeden yay›nlar
vard›r11-13 ancak genellikle aksiler diseksiyon tercih edilir.
Klinik negatif aksillada aksiller evreleme için gebeli¤in
sonlanmas›n› bekleyip do¤um sonras› SLNB yapmak da
di¤er bir seçenektir.
‹nflamatuar meme kanseri, ve cilt ödemi ile seyreden lokal ileri meme kanserlerinde lenfatik kanallar›n yayg›n olarak t›kal› olmas›, SLNB için di¤er bir kontrendikasyondur.

Özel Durumlarda SLNB
Duktal Karsinoma ‹n Situ
Duktal karsinoma in situ (DCIS) duktuslarda s›n›rl›,
stroma invazyonu göstermeyen noninvaziv meme karsi-

nomudur. Ancak vakalar›n %1-2’sinde aksiler metastaz
saptanmas›, baz› DCIS vakalar›n›n asl›nda invaziv odak
içerdi¤ini ve tan›daki yetersizli¤in örnekleme hatas› nedeniyle oldu¤unu düﬂündürmektedir.14,15 SLN metastaz›
tespit edilme oran›, DCIS tan›s› i¤ne biyopsisi ile kondu¤unda %7,4 iken, eksizyonal biyopsi ile DCIS tan›s›n› alm›ﬂ vakalarda %3,7 olarak kaydedilmiﬂtir.16 Güncel yaklaﬂ›m, parafin incelemede invaziv odak saptanabildi¤i ve
SLNB’nin fazla komplikasyona yol açmad›¤› düﬂünülerek,
kor biyopsi ile tan› konmuﬂ DCIS vakalar›nda grade III
tümör, multifokal DCIS, komedo tip, palpasyon bulgusu
veriyorsa (kitle), DCIS alan› geniﬂse (>2-3 cm kalsifikasyon alanlar› gibi) SLNB uygulanmas› yönündedir.10 Eksizyonal biyopsi sonucunda invaziv veya mikroinvaziv
odak tespit edilen vakalarda da SLNB ile aksilla de¤erlendirilir. Ayr›ca mastektomi yap›lmas› planlanan tüm DCIS
vakalar›nda, piyesin postoperatif incelemesinde invaziv
odak saptanma olas›l›¤›na karﬂ› mastektomi ile birlikte
SLNB uygulanmas› önerilmektedir.17

Multisentrik ve Multifokal Meme Kanseri
Ayn› kadranda birbirine 3-4 cm’den az mesafede kanser odaklar›n›n saptanmas› multifokal meme kanseri olarak adland›r›l›r. Multisentrik meme kanseri iki farkl› kadranda (4 cm’den uzakta) kanser bulunmas›d›r. Yap›lan
çal›ﬂmalar memenin SLNB’nin multifokal/multisentrik
meme kanserlerinde de güvenle yap›labilece¤ini göstermiﬂtir. Bununla beraber baz› çal›ﬂmalarda yanl›ﬂ negatifli-
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¤in artt¤› bildirilmiﬂtir.Teknik olarak iﬂleme radyoaktif
madde eklenmesinin SLN do¤rulu¤unu artt›raca¤› kaydedilmiﬂtir.18-21

Meme ve Aksiler Cerrahi Geçirmiﬂ Hastalarda
SLNB Uygulamas›
Memeye ve aksillaya uygulanm›ﬂ önceki cerrahilerin
memenin lenfatik drenaj yollar›n› de¤iﬂtirerek SLNB’nin
bulunmas›n› engelleyece¤i düﬂünülüyordu. Ancak son yap›lan çal›ﬂmalar SLNB’nin, eksizyonel biopsi yap›lmiﬂ meme kanserlerinde (özellikle üst d›ﬂ kadranda geniﬂ cilt insiyonu ve derin pektoral faysa etkilenmemiﬂ ise) aksillaya
götüren yüzeyel ve derin lenfatik kanallar bozulmam›ﬂsa,
SLNB’nin bulundu¤unu göstermiﬂtir. Ancak, meme koruyucu cerrahi ve radyoterapi uygulanm›ﬂ, aksiler diseksiyon yap›lm›ﬂ kiﬂilerde lenfatiklerin etkilenmesinden dolay› baﬂar› düﬂmekte ço¤u olguda aksiler SLN bulunamamaktad›r, bu vakalarda mamaria interna ve karﬂ› aksillaya
lenfatik ak›m›n oldu¤u görülmekte, 2. bölge Sentinel LN
olarak de¤erlendirilmektedir. Daha önce SLNB yap›lan
hastalarda 2. kez aksiler SLN bulunmas› araﬂt›r›lan konulardand›r, operasyon sonras› erken dönemde (adjuvan tedavi öncesi- parafin sonucu pozitif gelen SLNB lerinde
AD dan kaç›nmak için) yap›lan SLN araﬂt›rmas› genellikle baﬂar›s›z olmaktad›r. Adjuvan tedavisini tamamlam›ﬂ
hastalarda meme nüksü nedeniyle yap›lan 2. kez SLN
araﬂt›rmalar›nda ise lenfatik ak›m›n yol bulmas› nedeniyle aksiler veya ekstra aksiler SLN baﬂar› ile (%95-99) bulunabilmektedir.22-25 Yay›nlarda estetik giriﬂimler ve hatta
mastektomi sonras› SLNB’nin uygulanabilece¤i belirtilmiﬂtir.26,27 Müdahaleli hastalarda SLNB yap›l›rken ikili
yöntemin kullan›lmas›n›n (mavi boya-lenfosintigrafi)
kullan›lmas› baﬂar›y› artt›rmaktad›r.22

Neoadjuvan Kemoterapi Almas› Planlanan
Hastalarda Aksiler Evreleme
Neoadjuvan kemoterapi planlanan hastalar›n yaklaﬂ›k
%40-50’sinde klinik olarak aksilla negatiftir, pozitif vakalarda ise tedavi ile %30-40 oran›nda aksillada evre düﬂmesi kaydedilir.28,29 Bu iki hasta grubunda gereksiz aksiler
diseksiyondan kaç›nabilmenin yollar› aranmaktad›r ancak aksilla evrelemesinin yöntemi ve zamanlamas› hala
tart›ﬂmal›d›r. Klinik aksilla negatif vakalarda neoadjuvan
kemoterapi öncesi SLNB yap›l›p tedavi sonras› aksiler diseksiyon yap›lacak hasta grubunun belirlenebilece¤i kaydedilmiﬂtir.30
Kemoterapötik ajanlar›n meme ve lenfatik kanallarda
neden oldu¤u de¤iﬂimlerin kemoterapi sonras› yap›lan
SLNB’nin baﬂar› oran›n› düﬂürdü¤ü ve yanl›ﬂ negatiflik
oran›n› yükseltti¤i yönündeki düﬂünceler günümüzde büyük ölçüde terk edilmiﬂtir. NSABP-B27 çal›ﬂmas›nda neoadjuvan kemoterapi sonras› SLN bulma oran› %84,8 ve
yanl›ﬂ negatiflik oran› %10,6 olarak kaydedilmiﬂ, radyokolloidin tek baﬂ›na ya da mavi boya ile birlikte kullan›l-

mas›n›n do¤ruluk oran›n› anlaml› ﬂekilde yükseltti¤i ve
SLNB’nin neoadjuvan kemoterapi sonras› uygulanabilece¤i vurgulanm›ﬂt›r.31-33 Sentinel nod tespit edilemedi¤i
taktirde aksiler diseksiyon uygulanmal›d›r.

Erkek Meme Kanseri
Erkekte meme kanseri nadirdir, tüm meme kanseri vakalar›n›n %1’ini oluﬂturur. Hastal›k erkekte daha geç yaﬂta ortaya ç›kar ve klinik olarak kitle daha büyük ve aksiler
metastaz say› ve büyüklü¤ü daha fazlad›r. Ancak klinik
olarak nod negatif erkek meme kanserinde gereksiz aksiler
diseksiyondan kaç›nmak üzere SLNB uygulanmal›d›r.
SLN’nin %97-100 oran›nda tespit edilebildi¤i kaydedilmiﬂtir. Kad›n meme kanserinden daha geç tan› kondu¤u
için SLN pozitifli¤i erkek meme kanserinde daha yüksektir
ve pozitif SLN varl›¤›nda non-sentinel nod pozitiflik oran›
daha fazlad›r. Ancak SLNB ile vakalar›n yar›s›ndan fazlas›nda gereksiz aksiler diseksiyon önlenir.34,34,36

Yaﬂl› ve ﬁiﬂmanlar
Çal›ﬂmalarda yaﬂl› ve ﬂiﬂman hastalarda SLNB tespitinde yüksek oranda baﬂar› bildirilmesine ra¤men pratik
uygulamada bu hasta grubunda sorun yaﬂand›¤›n› görmekteyiz. Özellikle mavi boya kullan›lan hastalarda SLN
bulmak mümkün olmamaktad›r. Yaﬂl› ve ﬂiﬂman hastalarda lenfosintigrafinin kullan›lmas› baﬂar›y› artt›rmaktad›r.

SLNB Tekni¤i
Radyokolloid Kullan›m› ve Lenfosintigrafi
Lenfosintigrafi, enjekte edilen radyofarmasötik ajan›n
lenf ak›m› ile bölgesel lenf nodlar›na taﬂ›nmas› ve lenf bezi
tespitine dayan›r. Bu yöntemle bölgesel lenf ak›m› haritas› oluﬂturulur ve ameliyat öncesi yap›lan çekimlerle
SLN’nun aksiler mi, ekstra aksiler mi oldu¤u tespit edilir,
ameliyat esnas›nda gama prob yard›m› ile sentinel lenf
nodu bulunur.37
Lenfosintigrafinin ilk denemelerinde kullan›lan radyoaktif alt›n kolloid yüksek gama ›ﬂ›mas›na sahip oldu¤u
için pratik kullan›mdan ç›kart›lm›ﬂt›r.38 Günümüzde en
s›k kullan›lan radyofarmasötikler, 99mTc-sülfür kolloid,
99mTc-Nanokolloid ve 99mTc-Antimon trisülfid kolloiddir. Sentinel lenf nodunu görüntülemede kullan›lan
radyofarmosötik ajan›n partikül büyüklü¤ü önemlidir.
Partiküllerin radyofarmasötik ajan içinde da¤›l›m› homojen de¤ildir, dolay›s›yla belli bir partikül büyüklü¤ü elde
edebilmek için filtreden geçirilmesi gerekebilir. ‹deali,
radyofarmosöti¤in h›zla sentinel noda geçip orada kalmas›d›r. Boyutlar› 100nm’den küçük partiküller lenf ak›m›na girer ve lenf noduna drene olur, daha büyük partiküller onlar› takip eder, ancak büyüklü¤ü 500-2000nm aras›
olanlar hareket edemeden enjeksiyon bölgesinde kal›r.
Çok küçük partiküller (<4-5nm) ise kapiller ak›ma kaçar,
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lenf noduna taﬂ›namaz.39 Küçük partiküller iﬂlemden
sonraki 2 saat içinde SLNB yap›lmas›na olanak sa¤lar,
operasyonun ertesi sabaha planland›¤› vakalarda ise radyofarmasötik içinde daha büyük partiküllerin bulunmas›
gereklidir.
Kullan›lacak farmasötik ajan› mevcut merkezin olanaklar› belirlerken, partikül büyüklü¤ü kullan›m ﬂekline
göre ayarlan›r. Amerika’da 100-220 nm aras›nda partikülleri olan 99mTc-sülfür kolloid kullan›l›rken, Avrupa’da
partikül büyüklü¤ü 5-100nm olan 99mTc-nanokolloid
albumin, Kanada ve Avustralya’da 3-30nm olan 99mTcAntimon trisülfid kullan›l›r.10
Radyofarmasötik h›z›na etki eden bir di¤er faktör ise
enjeksiyon yeridir. ‹ntratümoral, peritümöral, subkutan
ve intradermal enjeksiyon yollar› tariflenmiﬂtir ancak en
h›zl› sonuç zengin lenfatik a¤› nedeniyle intradermal enjeksiyon ile elde edilir.39
Radyokolloid enjeksiyonu ameliyattan 2-3 saat veya
bir gün önce, yüzeyel tümörlerde intradermal, derin yerleﬂimli olanlarda peritümöral ve daha önce eksizyon uygulanm›ﬂ vakalarda kavite duvar›na enjekte edilir. Lenfosintigrafi yönteminde sentinel nod lokalizasyonu gama
kamera ile preoperatif yap›labilir ancak intraoperatif gama prob kullan›larak bulunabilmektedir. Zaman alan, ek
masraf getiren ikincin bir üniteye ba¤›ml› olan lenfosintigrafi komplike vakalar d›ﬂ›nda rutin uygulanmas› önerilmez.
Teknik
Ameliyatta say›m› do¤ru yapmak ve geri plan aktivitesini en aza indirgemek için önce primer enjeksiyon bölgesini içeren tümöral kitle ç›kart›l›r. Gama prob, aksillada
cilt üzerinde gezdirilerek en yüksek aktivite say›m›n›n al›nd›¤› nokta belirlenir ve küçük bir insizyonla aksillaya girilir. Gama prob insizyondan içeri sokularak en yüksek aktivite say›m› veren lenf nodu, etraf›ndaki ya¤l› doku ile birlikte ince diseksiyonla ç›kart›l›r. Ç›kart›lan doku ayr› bir
yerde aktivite say›m› için tekrar kontrol edilir, sentinel lenf
nodu oldu¤undan emin olunarak patolojiye gönderilir.
Daha sonra prob ile aksilla tekrar de¤erlendirilir. Hala
yüksek say›m varsa, ilk nodun say›m de¤erinin %10’undan
daha az kalana kadar di¤er sentinel nodlar da ç›kar›l›r.

Vital Boya
Mavi boya enjeksiyonu, sentinel lenf nodu görüntülemesinde di¤er bir yöntemdir. Bu amaçla kullan›lan vital
boyalar; patent blue V, isosülfan blue (%1’lik lymphazurin) ve metilen mavisidir. Vital boyalar oksijen satürasyonunda de¤iﬂikli¤e neden olur. Gebelikte kullan›m risklidir.10 ‹zosülfan blue en s›k kullan›lan ajand›r ancak enjeksiyon sonras› %1-1,1 insidansla, basit cilt döküntüsünden
ciddi anaflaksiye kadar de¤iﬂen reaksiyonlar görülebildi¤i
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kaydedilmiﬂtir.40,41 Metilen mavisi ise daha ucuzdur, plazma proteinlerine ba¤lanmaz ve daha az s›kl›kla anaflaktik
reaksiyona neden olur. Ancak intradermal yap›ld›¤›nda
cilt nekrozuna yol açabilir, 1:2 dilusyonla kullan›lmas›
önerilir.42 Çal›ﬂmalarda her iki boya ile de benzer sonuçlar elde edilmiﬂtir.
Teknik
Yaklaﬂ›k 2- 5ml mavi boya operasyon esnas›nda cerrah taraf›ndan peritümöral (tümörün 1cm etraf›na, 4
kadrandan), subareolar ya da eksizyon uygulanm›ﬂ vakalarda kavite duvarlar›na enjekte edilir. Tümörün aksillaya
uzakl›¤›na ba¤l› olarak 2-5 dakika aksillaya do¤ru masaj
yap›l›r. Ard›ndan k›l çizgisinin hemen alt›na yap›lan 2-3
cm uzunlu¤unda transvers bir insizyonla aksillaya girilir.
Klavipektoral fasya aç›ld›ktan sonra meme kuyru¤una
do¤ru uzanan lateral torasik ven bulunur. Sentinel nod
genellikle interkostal sinirin bu veni çaprazlad›¤› bölgededir (aksilla 1. seviye). Diseksiyonla boyal› kanal bulunur,
aksillaya ve memeye do¤ru takip edildi¤inde boyal› lenf
nodu ya da lenf nodlar›na ulaﬂ›l›r. Etraf›nda ince bir ya¤l›
doku ile boyal› lenf nodlar› ç›kart›l›r ve patolojik incelemeye gönderilir. Mavi boya ile SLN tespitinde radyoaktif
madde kullan›m›na benzer sonuçlar elde edilmiﬂtir.43

Vital Boya ile Radyoizotop Yöntemlerinin Birlikte
Kullan›m›
Yap›lm›ﬂ birçok çal›ﬂmada maviboya ile radyokolloidlerin birbirlerini tamamlay›c› yöntemler oldu¤u, birlikte
kullan›m halinde ilave sentinel lenf nodu tespit edildi¤i ve
birlikte kullan›m›n tek bir yöntem kullan›m›na üstün oldu¤u kaydedilmiﬂtir. Ayr›ca radyokolloide mavi boyaya
eklenmesi cerrah› gereksiz diseksiyondan uzaklaﬂt›r›r.
SLN tespiti radyoizotop yöntemi ile %95-98’dir.44 Kombine yöntem kullan›m› ile SLN tespit oran› %95-100
olur.10 Radyoizotop yönteminin mavi boyaya eklenmesi
yarar sa¤lar ancak radyoizotop yöntemine mavi boya eklenmesinin katk›s› sadece %2 olarak aç›klanm›ﬂt›r.45 Her
iki yöntemin de tek baﬂ›na baﬂar›s› çok yüksektir, kombine yöntemler seçilmiﬂ zor vakalarda (yaﬂl›-ﬂiﬂman, 2. kez
SLNB yap›lacak hastalar) kullan›lmal›d›r, biz klini¤imizde
rutin uygulamada mavi boyay› (isosulfan blue) kullanmaktay›z.
Ekstraaksiller lenf nodlar›n›n tespit edilmesinde ve
daha önce meme cerrahisi geçirmiﬂ hastalarda mavi boya
enjeksiyonuna preoperatif lenfosintigrafi ile intraoperatif
gama prob kullan›m›n›n eklenmesi lenf nodunun bulunmas›na (hangi interkostal aral›ktan girilece¤i, infra-supra
klaviküler yerleﬂim ve karﬂ› aksilla) olanak verir, yanl›ﬂ negatifli¤i azalt›r.10
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Birlikte kullan›mda önce gama prob ile yüksek aktivite olan yer iﬂaretlenir. Mavi boya enjeksiyonu tercih edilen yoldan yap›l›r ve 5-10 dakika beklendikten sonra iﬂaretli yere insizyon yap›larak aksillaya girilir. Hem mavi kanallar takip edilerek hem de gama probun verdi¤i aktivite
say›m›na göre sentinel noda ulaﬂ›l›r.

Enjeksiyon Yerinin Belirlenmesi
Mavi boya Giuliano taraf›ndan meme kanserinde ilk
kullan›ld›¤›nda peritümöral ya da biyopsi kavitesi duvar›na enjekte edilmiﬂtir.5 Ancak daha sonradan yap›lan çal›ﬂmalarda subdermal, intradermal, periareolar ve subareolar yollar da denenmiﬂtir. Meme parankimi ve meme cildinin lenfatik drenaj yollar› ayn›d›r (ﬁekil 42-2). ‹ntradermal ya da subareolar/periareolar enjeksiyon ile SLN tespitinin daha iyi oldu¤u yönünde çal›ﬂmalar vard›r ancak ço¤u çal›ﬂma, enjeksiyon lokalizasyonunun SLN tespitini etkilemedi¤i yönündedir.44,46,47 Yanl›ﬂ negatiflik oranlar›n›
azaltmak için derin ve superfisiyal enjeksiyon tekniklerinin (peritümöral ve subareolar/periareolar, ya da subdermal ve peritümöral) bir arada kullan›lmas›n›n önemini
vurgulayan yay›nlar vard›r.48,49 Her klinik baﬂar›l› buldu¤u yöntemi uygulamal›d›r, biz peritümöral enjeksiyonla
baﬂlad›k, bugün için subareolar enjeksiyonu tercih etmekteyiz, ayr›ca santral ve iç kadran tümörlerinde derin pektoral enjeksiyon ile mamaria interna drenaj›n› araﬂt›rmaktay›z.

SLN Say›s›
Aksilladan s›kl›kla 1 sentinel lenf nodu ç›kart›l›r. Az
say›da lenf nodu ç›kart›ld›¤›nda metastatik lenf nodunu
atlama olas›l›¤› vard›r, çok fazla ç›kart›lmas› da aksiler küraj gibi iﬂlemin morbiditesini artt›r›r. Yanl›ﬂ negatiflik tek
SLN ç›kart›ld›¤›nda %10 iken, 3 ve daha fazla SLN ç›kart›ld›¤›nda %1’e düﬂer.50,51 Ancak 4-5’den fazla SLN ç›kart›lmas›n›n faydas› gösterilememiﬂtir,50,52 birden fazla mavi boyal› ganglion saptand›¤›nda hepsinin ç›kar›lmas›
yanl›ﬂ negatiflik oran›n› azalt›r (ﬁekil 42-3).

1. SLN 2. SLN 3. SLN

ﬁekil 42-3

Mikrometastazlarda Tutum
SLN detayl› incelenmesi (çok say›da kesit ile birkaç
ganglionun) daha küçük metastazlar›n saptanmas›na ve
daha önce negatif kabul edilen (tek kesitle incelenen) aksilla de¤erlendirmelerinin metastatik olmas›na, evre yükselmesine yol açm›ﬂt›r. Yeni evreleme sisteminde <0.2
mm metastazlar submikro-izole tümör hücreleri olarak
adland›r›l›r, 0.2-2 mm olanlar mikro metastaz, >2 mm
makrometastaz olarak kabul edilir. ‹zole tümör hücresi
saptanan olgularda aksilla negatif kabul edilir, ilave disseksiyon yap›lmas›na gerek görülmez. SLN’da mikro metastaz tespit edilen hastalarda nonsentinel node metastaz
oran› %10-40 oran›nda saptanmaktad›r, makro metastazlarda ise bu oran daha da yükselmektedir, bu nedenle
ALND yap›lmas› alt›n standart kabul edilen bir iﬂlemdir.
ALND nun lokal aksiler nüksü azaltt›¤› ve yaﬂam süresini
iyileﬂtirdi¤ine (tart›ﬂmal› da olsa) inan›lmaktad›r.
Viale ve ark SLNB + hastalarda yapt›¤› çal›ﬂmada ilginç
bulgular tespit edilmiﬂtir: SLNB de tespit edilen metastaz
sinusal lokalizasyonda ise nonsentinel LN metastaz oran›
%3 iken intranodal yerleﬂimli ise %29 non sentinel LN
metastaz› saptanm›ﬂt›r. Ayr›ca < 1mm metastaz varl›¤›nda
baﬂka metastaz saptanma oran› %8 iken 1-2 mm metastaz
varl›¤›nda %28 baﬂka metastatik LN saptanm›ﬂt›r.
Son y›llarda SLN’da mikrometastaz saptanan ve AD
yap›lmayan hastalarla ilgili çal›ﬂmalar yay›nlanm›ﬂ, ortalama 5 y›ll›k takiplerde diseksiyon yap›lan ve yap›lmayan
grupta loko-rejional nüks fark› tespit edilmemiﬂtir. Bu
konudaki en büyük çal›ﬂma olan Amerikan Cerrahlar Birli¤inin SLN + hastalarda (Z0011) planlad›¤› randomize
çal›ﬂma sonuçlar›, 2010 da aç›klanm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada
446 hasta SLNB yap›l›p takibe al›nm›ﬂ, 445 hastada ise
SLNB+ALND yap›lm›ﬂt›r. 3 ve daha fazla LN + hasta
oranlar›: SLNB yap›lan grupta %5, SLNB+ALND yap›lan
grupta %17.6 bulunmuﬂtur (p < 0.001). Otalama 6.2 y›l
takip sonunda 5 y›ll›k meme nüksü SLNB grubunda
%2.1, di¤er grupta %3.7’dir (p = 0.16). 5 y›ll›k Lenf Nodu
nüksü ise SLNB grubunda %1.3, di¤er grupta %0.6’d›r (p
= 0.44). 5 y›ll›k hastal›ks›z yaﬂam ve genel yaﬂam süreleri
aras›nda fark yoktur (%82.8&%82.2; %92.5&%91.9). Bu
çal›ﬂma, günümüzde adjuvan tedavi protokollar› ile birlikte ALND nun yaﬂam süresini iyileﬂtirdi¤ine dair oluﬂan
yayg›n kanaatin do¤ru olmad›¤›n› göstermiﬂtir. Ayr›ca
hasta toplama zorluklar› ve düﬂük nüks say›s› nedeniyle
erken kapat›lan bu çal›ﬂmada, ALND yap›lmas›n›n, hasta
lehine herhangi bir fayda sa¤layaca¤›na iliﬂkin en küçük
bir bulguya rastlanmam›ﬂt›r.
SLN da minimal hastal›k (mikrometastaz) saptanmas› adjuvan tedaviyi yönlendirmeye yeterlidir, bugün geçerli bütün protokollerde bu hastalar Aksilla + (N1a) gibi
adjuvan tedavi almaktad›r, hastalar›n bu aç›dan da eksik
tedavi almas› sözkonusu de¤ildir.

Bölüm 42: Aksiller Nodlar›n De¤erlendirilmesi

Mirometastatik hastal›kda tek sorun aksilla ve periferik lenfatik ›ﬂ›nlama alan›n›n tespit edilmesindedir. Bilindi¤i gibi bu konuda karar vermek için Aksiler tutulun
gösteren lenf nodlar›n›n say›s› rol oynamaktad›r, bugün
için etkin adjuvan tedaviler ve çok düﬂük aksiler nüks nedeniyle (ALND ile benzer) Radyoterapi alan›n› belirlerken hasta lehine konservatif davranmak, Nx gibi de¤erlendirip geniﬂ alanlar› ›ﬂ›nlamak aﬂ›r› tedavi gibi gözükmektedir.

Mamaria ‹nterna Lenf Nodülü Biopsisi (M‹LNB)
lenfatik drenaj›n az bir k›sm›n›n (%10) drenaj›, özellikle santral ve medial yerleﬂimli tümörlerde M‹LN olmaktad›r. Aksiler tulum varl›¤›nda M‹ (Mamaria interna)
n›n + veya – olmas›n›n bugün için adjuvan tedavi rejimini de¤iﬂtirmedi¤i bilinmektedir. Bu nedenle teorik olarak
M‹LN biopsisinin tedaviyi etkilemesi %0,1 seviyesindedir
bu nedenle gereksiz kabul edilmektedir. Ancak yeni evreleme sisteminde tek baﬂ›na M‹ pozitifli¤i N1c olarak s›n›flanm›ﬂ ve bir grup hasta için evreyi etkileyebilece¤i kabul
edilmiﬂtir (ﬁekil 42-4). Aksilla negatif olgularda Adjuvan
tedavi rejiminin belirlenmesinde (Taxan türü ilaçlar node
pozitif hastalarda verilebilmektedir) ve M‹LN n›n iﬂ›nlan›p ›ﬂ›nlanmayaca¤›n›n belirlenmesinde M‹LN saptanmas›, örneklenmesi gerekmektedir bu nedenle santral ve
medial yerleﬂimli tümörlerde aksilla negatifli¤inde
M‹LNB’si yap›lmas›n› önermekteyiz.
M‹LN’lar› s›kl›kla 2.,3. ‹KA da yer almaktad›r, buraya
lenfatik drenaj›n oldu¤unu gösteren tek yöntem lenfosintigrafi ve gama prob kullan›m›d›r, mavi boya hangi aral›k¤a drenaj oldu¤unu gösteremez. Drenaj›n ortaya konulabilmesi için kolloid enjeksiyonunun derin prepektoral
alana yap›lmas› gerekti¤i bildirilmektedir. Klinik deneyimlerimiz M‹LN tutulumunun oldu¤u hastalarda (lenfatik drenaj›n bloke) kolloid enjeksiyonunun da fayada vermedi¤ini göstermektedir. Bu nedenle 2.-3. ‹KA aksilla negatifli¤inde rutin eksplore edilmelidir (ﬁekil 42-4, 42-5)

ﬁekil 42-4

379

M‹LN’lar› plevran›n hemen önünde, M‹ arter ve veninin çevresinde yer al›r, bu nedenle plevra yaralanmas›na
ba¤l› pnömotoraks, hemotoraks gibi komplikasyonlar bildirilmiﬂtir.

Sentinel Nodunun ‹ncelenmesi
Perinodal ya¤ dokusu invazyonunun de¤erlendirilebilmesi için lenf nodunun etraf›nda ince bir ya¤l› doku
bulunmas›na dikkat edilmelidir. Parafin bloklar haz›rlan›p laboratuar›n kabul etti¤i say› ve kal›nl›kta kesitler al›n›p HE ve immunhistokimya yöntemleri ile de¤erlendirilir. ‹mprint ve kaz›ma sitolojisi, frozen kesit ve h›zl› immunhistokimyasal yöntemler ile intraoperatif inceleme
yap›larak metastatik lenf nodu tespit edilebilir ve ayn› seansta aksiler diseksiyon uygulanabilir. ‹mprint yöntemi
basit, ucuz ve h›zl› sonuç veren bir yöntemdir, doku kayb›na neden olmad›¤› için de s›k kullan›l›r. Frozen kesitlerde donma artefakt› nedeniyle daha sonra yap›lacak parafin inceleme engellenebilmektedir, ayr›ca doku kayb›na
neden olur ve iﬂlem daha uzun sürer. Ancak makro ve
mikrometastazlar›n ay›rt edilmesine olanak sa¤lar ve patolo¤un sitoloji deneyimi olmas›n› gerektirmez.53 Yanl›ﬂ
negatiflik frozen kesitlerde %9-52, imprint sitoloji içinse
%5-70 aras›nda de¤iﬂen oranlarda kaydedilmiﬂtir.54,55 Bu
yüksek oranlar nedeniyle intraoperatif SLN de¤erlendirmesini sadece klinik ﬂüpheli lenf nodu varl›¤›nda önerenler vard›r. H›zl› sonuç elde edilen immunhistokimya yöntemi maliyeti nedeniyle s›k kullan›lmamaktad›r. Biz klini¤imizde intraoperatif de¤erlendirmede impirint sitolojiyi
kullanmaktay›z, parafin incelemede ise kitab›n Patoloji:
Prof. Dr. Ekrem Yavuz’a ait bölümünde detay› verilen incelemeyi yapmaktay›z (lenf nodlar› 2mm makroskopik
dilimlere ayr›lmakta, her kesitten 2-4 parafin blok elde
edilmekte, her bloktan 4-8 ardarda seri kesit yap›lmakta,
1. kesit hematosilen eozin ile boyanmakta, metastaz saptan›rsa di¤er kesitler çal›ﬂ›lmamakta, ancak boyut tespiti

ﬁekil 42-5

380

K›s›m IX: ‹nvaziv Meme Kanseri

sorunlu ise 2. kesit hematoksilen eozin, 3. kesit pansitokeratin ile boyanmakta, 4. kesit boﬂ b›rak›lmaktad›r).

Geçmiﬂde meme kanseri vakalar›nda ALND uygulan›rd› ancak erken evre (evre I, II) klinik N0 vakalarda SLNB
yap›lmaya baﬂlanmas› ile ALND’nin endikasyonlar› yeniden düzenlenmiﬂtir. Günümüzde lokal ileri meme kanserinde ALND uygulan›r. Erken evre meme kanserinde ise :
baﬂvuru an›nda klinik, radyolojik ya da biyopsi ile do¤rulanm›ﬂ lenf nodu metastaz› saptan›rsa, SLN araﬂt›r›l›p bulunamad›¤›nda ve SLN pozitifli¤inde ALND yap›lmal›d›r.

denin posterior k›s›mlar›n›n drenaj›n› al›r. Bu 3 lenf nodu
grubunun drene oldu¤u santral grup ise pektoralis minör
kas›n›n hemen arkas›nda aksiler ya¤l› doku içine gömülmüﬂ 4-5 lenf nodundan oluﬂur. Bu gruba memeden de direkt drenaj görülür. Cilde yak›n oldu¤u için palpasyonla
ele gelen metastatik lenf nodlar› genellikle santral gruba
aittir. Pektoralis minör ve majör kaslar› aras›nda interpektoral lenf nodu grubu (Rotter) yer al›r, 1-4 lenf nodundan oluﬂur, direkt olarak memeden drenaj al›r. Santral ve subklaviküler lenf nodlar›na drene olur. Tüm lenf
nodu gruplar›n›n boﬂald›¤› grup ise subklaviküler (apikal) gruptur. Pektoralis minör kas›n›n üst s›n›r›n›n superiorunda yer alan 6-12 lenf nodunu içerir (ﬁekil 42-1a).
Cerrahi kolayl›k sa¤lamak için bu lenf nodu gruplar›
pektoralis minör kas›na göre yerleﬂimleri dikkate al›narak
3 düzeye ayr›larak incelenir. Düzey 1’de pektoralis minör
kas›n›n lateral kenar›n›n lateralinde bulunan aksiler ven,
eksternal mammarian ve skapular gruplar yer al›r. Pektoralis minör kas›n›n medial ve lateral kenarlar› aras›nda yer
alan santral ve interpektoral gruplar düzey 2’yi oluﬂturur.
Pektoralis minör kas›n›n üst s›n›r›n›n medialinde ya da
yukar›s›nda yer alan subklaviküler grup ise düzey 3 olarak
adland›r›l›r (ﬁekil 42-1b)
Memenin lenfatiklerinin aksillada ilk u¤rak yeri genellikle eksternal mammarian lenf nodu grubu, daha az s›kl›kla da skapular gruptur. Lenf s›v›s›n›n aksillada u¤rad›¤›
son istasyon ise subklaviküler lenf nodu grubudur. Buradan ç›kan lenfatiklerin oluﬂturdu¤u trunkus, direkt olarak
internal juguler vene, subklavian vene ya da bunlar›n birleﬂim yerine aç›labilece¤i gibi sa¤da sa¤ lenfatik kanala
solda duktus torasikusa da aç›labilir (ﬁekil 42-1c).

Aksiller Anatomi

Aksilladaki Önemli Yap›lar

Aksilla, ipsilateral gö¤üs duvar› ve koldan gelen lenfatiklerin sistemik dolaﬂ›ma kat›lmadan önce geçti¤i bölgesel lenf nodlar›n› bulunduran piramit ﬂeklinde bir boﬂluktur. Medialde serratus anterior kas› ve gö¤üs duvar›, lateralde latissimus dorsi kas›, yukar›da aksiler ven ve arkada
subskapular kas, teres majör kas› ve k›smen latissimus
dorsi kas› ile s›n›rl›d›r. Üzerini klavipektoral fasya örter ve
apeksini aksiler venin subklaviküler ven olarak adland›r›lmaya baﬂlad›¤› yerde bulunan kostoklaviküler ligaman
(Halsted ligaman›) oluﬂturur.
Aksilladaki lenf nodlar› 6 gruba ayr›larak incelenir.
Aksiller venin medial ya da posteriorundaki 4-6 lenf nodu
aksiler ven grubunu oluﬂturur ve üst ekstremite lenfatik
drenaj›n›n da büyük k›sm›n› al›r. Memenin lateral k›sm›n›n büyük ölçüde drene oldu¤u eksternal mammarian
grup pektoralis minör kas›n›n alt kenar› boyunca lateral
torasik damarlar› izleyen yaklaﬂ›k 5-6 lenf nodunu içerir.
Skapular grup aksillan›n arka duvar›nda skapulan›n lateral kenar›nda subskapular damarlar boyunca uzanan 5-7
lenf nodundan oluﬂur ve boynun alt k›sm›, omuz ve göv-

Aksiller arter pektoralis minör kas› medialinde ortaya ç›kar. Arterin ikinci k›sm› kas arkas›nda yer al›r ve buradan aksiler diseksiyonda da görebildi¤imiz torakoakromial ve lateral torasik arterler ç›kar. Daha distalden ç›kan
torakodorsal arter latissimus dorsi kas›n›n arteridir ve
aﬂa¤›da torakodorsal sinir ile yak›nlaﬂ›r. Venler arterlere
eﬂlik eder (ﬁekil 42-1a).
‹nterkostal brakial sinir ve interkostal torasik sinirler duysal sinirlerdir ve üst kolun mediali ile aksillan›n arka k›sm›n›n cildini innerve ederler. Alt›ndan ç›kt›klar› kota göre adland›r›l›rlar. ‹nterkostal brakial sinir ikinci interkostal aral›ktan ç›kar, aksiler venin yaklaﬂ›k 1cm alt›ndad›r
ve laterale do¤ru ilerleyerek aksiler doku içinden geçer.
Kesilmesi halinde ilgili bölgede his kusuruna neden olur.
Serratus anterior kas›n› innerve eden nervus torasikus longus, ikinci interkostal aral›k düzeyinde, interkostal brakial sinirin posteriorunda görülür. C5-7’den köken
al›r ve gö¤üs duvar› üzerinde aﬂa¤› do¤ru ilerleyerek 4.-5.
interkostal aral›k düzeyinde dallanarak serratus anterior
kas›na girer. Bazen daha lateralde aksiler doku içinde yer

Yanl›ﬂ Negatiflik
Aksillada metastaz oldu¤u halde, ç›kart›lan sentinel
lenf nodunun negatif olmas› durumudur. Literatürde
%29’a kadar varan yanl›ﬂ negatiflik oranlar› mevcuttur.
Yanl›ﬂ negatiflik nedenleri aras›nda cerrahi teknik, patoloji laboratuar›nda kullan›lan inceleme tekni¤i ve lenfatik
kanallardaki anatomik varyasyonlar say›labilir.
SLNB’yi rutin uygulayabilmek ve aksiler diseksiyondan vazgeçebilmek için kabul edilen kriterler vard›r: uygulad›¤›n›z yöntemle hastalar›n en az %85 inde sentinel
lenf nodu tespit edilmelidir yanl›ﬂ negatiflik oran› da
%5’in alt›nda olmal›d›r.17 Ö¤renme e¤risindeki cerrahlar›n mavi boya tekni¤ini radyokolloid ile birlikte kullanmas› anatomiye hakim olmalar›n› artt›racak, yanl›ﬂ negatifli¤i azaltacakt›r.

AKS‹LLER D‹SEKS‹YON
Endikasyonlar

Bölüm 42: Aksiller Nodlar›n De¤erlendirilmesi

alabilmektedir, ancak her zaman interkostal brakial sinirin posteriorundad›r. Yaralanmas› halinde kanatl› skapula defekti ortaya ç›kar bu nedenle aksiler diseksiyonda sinirin görülmesi ve korunmas› önemlidir (ﬁekil 42-1a)
Latissimus dorsi kas›n› innerve eden torakodorsal sinir C6-8’den köken al›r. Yukar›da lateral torasik venin
(torakoepigastrik ven) posteriorunda yer al›r. ‹nferolaterale do¤ru ilerler, subskapular kas üzerinde subskapular
damarlara eﬂlik eder ve sonunda latissimus dorsi kas›n›n
medial k›sm›na girer. Diseksiyonda bu sinirin korunmas›,
sonradan yap›lacak rekonstrüktif giriﬂimlerde gerekebilece¤i için önemlidir.
Rotter ganglionlar› pektoralis majör kas› arkas›nda
yer alan lateral pektoral pedikül ile temastad›r. Bu pedikülde yer alan lateral pektoral sinir pektoralis majör kas›n›n medial k›sm›n› innerve eder. Brakial pleksusun lateral kordundan (C5-7) köken al›r, pektoralis minör kas›n›n medialinde yer al›r. Yaralanmas›, pektoralis majör kas›nda atrofi ile sonuçlan›r (ﬁekil 42-1a).
Pektoralis majör kas›n›n inferolateral k›sm› ile pektoralis minör kas›n› innerve eden sinir ise medial pektoral
sinirdir. Medial sinir pektoralis minör kas› önünde ve kenar›na 1-2 cm mesafede, lateral sinirden daha lateralde
bulunur. Brakial pleksusun medial kordundan (C8-T1)
köken al›r. Yaralanmas› halinde her iki kasta da atrofi görülür.
Pektoral kaslarda oluﬂacak atrofi, erken dönemde sorun yaratmaz ancak uzun dönemde gö¤üs duvar›nda kozmetik bozuklu¤a neden olur.

ALND Tekni¤i
Günümüzde geniﬂ lenfatik rezeksiyonun hasta sa¤kal›m›na fayda sa¤lamad›¤› bilinmektedir. Bu nedenle rutin
aksiler diseksiyonda sadece düzey 1 ve 2 lenf nodlar› ç›kart›l›r. Preoperatif dönemde tetkiklerle do¤rulanm›ﬂ ya
da intraoperatif palpasyonla tespit edilmiﬂ lenf nodu varl›¤›nda düzey 3 lenf nodlar› da diseksiyona dahil edilir. ‹yi
bir ekartasyonla pektoralis minör kas› feda edilmeden düzey 3 lenf nodlar› ç›kart›labilmektedir.
S›rtüstü yatar konumdaki hastan›n baﬂ taraf›na siper
yerleﬂtirip kolu ask›ya almak distal aksiler ven ve latissimus dorsi kas›n›n üst k›sm›nda ekspojuru azalt›r, asistan›n cerrahi sahaya yaklaﬂmas›n› zorlaﬂt›r›r. Bu nedenle siper kullanmadan kolu gövdeden 90-80 derece abduksiyona almak daha uygundur. Cerrah hastan›n kolu ile gövdesi aras›nda iken asistan hastan›n baﬂ› ile kolu aras›ndaki
aç›kl›kta yer al›r. Operasyon sahas›n›n temizli¤i lateral gö¤üs duvar›ndan dirse¤e kadar devam ettirilir ve ön kol sar›larak operasyon sahas›nda b›rak›labilir. ‹nsizyon, sonradan epilasyona olanak vermek için k›ll› alan›n alt›na yap›lmal›d›r ve önde pektoral kas ile arkada latissimus dorsi
kas› kenar›n› aﬂmamal›d›r. E¤imli transvers insizyon,
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aç›kl›¤› yukar› bakan U ya da ters-S gibi kesiler ile iyi ekpojur sa¤lan›r.
‹nsizyon boyunca elektrokoter yard›m› ile aksiler fasyaya kadar inilir ve bu düzeyde deri flepleri haz›rlan›r.
Daha yukar›da flep haz›rl›¤›na baﬂlanmas› iﬂlem sonras›
aksillada derin bir çukur oluﬂumuna neden olacakt›r. Medialde pektoralis majör kas› kenar›na ulaﬂ›l›r ve bunun üst
k›sm›nda aksiler ven görülür. Buras› diseksiyonun üst s›n›r›d›r. Lateralde latissimus dorsi kas›n›n lateral kenar›na
ve inferiorda bu kas›n serratus anterior kas› ile birleﬂimine kadar (4.-5. kaburga) diseksiyon yap›l›r. ‹ﬂleme, cerrah›n tercihine göre, medialden laterale ya da lateralden
mediale do¤ru baﬂlanabilir.
Medialden baﬂland›¤›nda; pektoralis majör kas› ekartörle kald›r›l›r. Alt›ndaki pektoralis minör kas›n›n anteriorunda, kenar›ndan 1-2 cm medialde medial pektoral pedikül görülür. Pektoralis majör kas›nda atrofi geliﬂmemesi için korunmal›d›r.
Pektoralis minör kas›n›n lateral kenar› gö¤üs duvar›ndan serbestleﬂtirilir. Bu iﬂleme yukar› do¤ru aksiler ven
görülene kadar devam ettirilir. Gö¤üs duvar› üzerinde
pektoralis minör kas› arkas›na do¤ru devam edilirse serratus anterior kas› lifleri aras›ndan ç›k›p aksillay› transvers
geçen interkostal brakial ve interkostal torasik sinirler görünür. Ço¤u zaman feda edilirler, ancak üstteki T2 ve T3
ince diseksiyonla aksiler dokudan ayr›l›p korunabilir.
Ard›ndan yine serratus anterior kas› üzerinde fakat bu
duysal sinirlerden daha derin (posterior) yerleﬂimli olan
nervus torasikus longus aran›r. Bu sinir aksiler venin medial k›sm›ndan aksillaya girer ancak giriﬂ yerinde aranmaz, çünkü burada travmaya aç›kt›r. Aﬂa¤›da 3. interkostal sinir hizas›nda iﬂaret parma¤›yla serratus anterior kas›
s›vazlanarak bulunur. Kas›n fasyas› üzerinde yerleﬂim
gösterir ve her zaman korunmal›d›r. Sinir görüldü¤ünde
aksiler doku gö¤üs duvar›ndan laterale do¤ru disseke
edilir.
Pektoralis majör kas› ekarte edilerek interpektoral
bölgede palpabl lenf nodu (Rotter ganglionu) aran›r. Bu
alanda bulunabilecek 1-2 lenf nodu, anteriordaki pektoralis majör kas›na ilerleyen lateral pektoral pediküle zarar
verilmeden ince bir diseksiyonla ç›kart›l›r.
Level 3 diseksiyonu için pektoralis minör kas› kesilmesine gerek yoktur. Pektoral kaslar iyi bir ekartasyonla
kald›r›l›r, pektoralis minör kas› medialinde aksiler k›l›f takip edilir. Üst s›n›r, Halstedt ligaman›d›r. Ya¤l› doku damar üzerinden s›yr›larak ç›kart›l›r, ayr› olarak iﬂaretlenir
ve gönderilir.
Level 2 diseksiyon için pektoralis minör kas› arkas›nda en yüksek noktadan baﬂlan›r. Aksiller venin üzerine ç›k›lmaz, üzerindeki ya¤l› dokunun al›nmas› lenfödem riskini artt›r›r. Aksiller venin alt›ndan ve gö¤üs duvar›ndan
ya¤l› doku aﬂa¤› do¤ru s›yr›l›r. Diseksiyona lateral ve aﬂa¤› do¤ru devam edilerek aksiler venden ç›kan küçük dallar ba¤lan›r. Aksiller venin önünden ç›k›p aksiler doku
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içine kar›ﬂan lateral torasik ven (torakoepigastrik ven)
ba¤lan›r. Torakodorsal ven bu venin lateralinde, aksiller
venin distalinden ve arka k›sm›ndan ç›kar. Torakodorsal
sinir ise aksillaya bazen daha medialden kat›l›r, daha derinde ilerler ve distalde torakodorsal damarlara kat›l›r.
Bazen de sinir, torakodorsal damarlara bitiﬂik olarak tek
bir pedikül halinde görülür. Ancak latissimus dorsi kas›na
her zaman inferomedialden girer.
Nervus torasikus longus ile torakodorsal pedikül aras›ndaki ya¤l› doku aksiler venden aﬂa¤› do¤ru s›yr›l›r ve
arkada subskapular kas ç›plaklaﬂt›r›l›r. Ard›ndan iﬂaret
parma¤› nervus torasikus longus üzerine konarak sinirin
serratus kas›na girdi¤i yere kadar ilerlenir (parmak disseksiyonu) ve bu düzeyde piyes, sinir korunarak gö¤üs duvar›ndan serbestlenir. Lateralde torakodorsal pedikül latissimus dorsi kas›na giriﬂ yerine kadar takip edilir, bu esnada
küçük venöz dallar ba¤lan›r ve spesmen ç›kart›l›r.
Aksillaya lateralden mediale yaklaﬂ›l›rken latisimus
dorsi kas› kenar›ndan yukar› do¤ru devam ettirilir ve tendinöz hale geldi¤i yerde aksiler vene ulaﬂ›l›r. Diseksiyon
aﬂa¤›da latissimus dorsi kas›n›n serratus anterior kas› ile
birleﬂim yerine kadar devam ettirilmelidir.
Piyes ç›kart›ld›ktan sonra alt flebin insizyona yak›n bir
noktas›ndan emici bir dren aksiler boﬂlu¤a yerleﬂtirilir.
Cilt alt› emilebilir sütür materyali ile tek tek ve cilt devaml› subkutan sütürle kapat›l›r.

ALND Komplikasyonlar›
Günümüzde aksiler evrelemede SLNB, aksiler diseksiyonun neden oldu¤u erken ve uzun dönem morbiditelerden kaç›nabilmek için tercih edilen yöntemdir. Ancak ne
yaz›k ki birçok vakada hala aksiler diseksiyon uygulanmas› gerekmektedir. Hastalar›n operasyon sonras› karﬂ›laﬂabilecekleri sorunlar konusunda e¤itilmeleri birçok komplikasyonun geliﬂimini engelleyebilece¤i gibi ortaya ç›kt›¤›nda tolere edilebilir boyutta kalmas›n› da sa¤layacakt›r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nörovasküler yaralanma
Seroma
Hematom
Yara enfeksiyonu
Hareket k›s›tl›l›¤›
Kronik a¤r›
Lenfödem

¤u kanatl› skapula defekti kozmetik s›k›nt› yarat›r. Ameliyatta sinirin kesildi¤i fark edilirse hemen onar›lmal›d›r.
Latissimus dorsi kas›n› innerve eden Torakodorsal sinirin kesilmesi ileride bu kas›n rekonstrüksiyonda kullan›lmas›n› engeller. Ciddi bir nörolojik sorun yaratmaz bu
nedenle sinire infiltre metastatik lenf nodlar› varl›¤›nda,
tam bir aksiler temizlik için kesilebilir.
Aksillay› transvers olarak geçen interkostal brakial sinir ise genellikle ALND esnas›nda kesilir. Üst kolun iç yar›s›nda keçelenme ve parestezi ortaya ç›kar. Kad›nlarda
hayat kalitesini olumsuz etkiler.
Medial pektoral sinirin kesilmesi erken dönemde sorun yaratmaz ancak uzun dönemde pektoralis majör kas›
atrofisine neden olarak kozmetik sorun yaratabilir.
Brakial pleksus ise aksiler venin superiorunda yer al›r,
bu nedenle standart ALND’de venin üzerine ç›k›lmad›kça
yaralanma riski yoktur. Ender olarak brakial pleksus liflerinden biri aksiler ven üzerinden aﬂa¤› do¤ru uzan›r. Bu
nedenle ALND esnas›nda tüm nöral yap›lar kesilmeden
önce tan›nmal›d›r. Hasta pozisyonuna ba¤l› ortaya ç›kabilen brakial pleksus hasar› ise konservatif kal›narak zamanla düzelir.

Seroma
Seroma, ALND sonras› beklenen bir durumdur, vakalar›n hemen tamam›nda bir miktar seroma oluﬂur, bu nedenle cerrahi komplikasyon olarak kabul edilmez. Ancak
uzam›ﬂ seromalar hem enfeksiyon riskini artt›r›r, hem de
adjuvan tedaviyi geciktirir. Seroma oluﬂumuna karﬂ› operasyonda düﬂük bas›nçl› emici bir drenin yerleﬂtirilir.
Drenin uzun dönem tutulmas› bakterilerin retrograd yürümesine olanak sa¤layarak enfeksiyon riskini artt›r›r.
Dren çekildikten sonra devam eden seroma, enfeksiyon
kayna¤› oldu¤u için perkütan aspirasyonla boﬂalt›lmal›d›r. Seroma oluﬂumunu engellemek için operasyonda
elektrokoter yerine keskin diseksiyon uygulanmas›, ölü
boﬂlu¤un cerrahi olarak ya da fibrin yap›ﬂt›r›c›larla kapat›lmas›, postoperatif dönemde elastik bandaj uygulamas›
gibi yöntemler denenmiﬂ ancak çok etkili olmad›¤› görülmüﬂtür. Etkin yöntem omuz hareketlerinin aktif ve tam
olarak yap›lmas›n›n postoperatif 5. günden sonraya geciktirilmesidir. Buna karﬂ›n k›smi kol ve omuz egzersizleri,
hareket k›s›tl›l›¤›na ba¤l› omuz sorunlar› oluﬂumuna engel olmak için erken dönemde yap›lmal›d›r.

Nörovasküler Yaralanma

Kronik A¤r› ve Hareket K›s›tl›l›¤›

Böyle bir komplikasyona meydan vermemek için aksilladaki nörovasküler yap›lar operasyon esnas›nda görülmelidir. N.Torasicus longus posterior yerleﬂimlidir, serratus anterior kas› üzerinde aﬂa¤› do¤ru ilerler. Bazen lateralde aksiler doku içine bombelenmiﬂ halde olabilir. Yaralanmas› kesilme, traksiyon ya da termal hasar sonucudur,
ancak vakalar›n %1’inden az›nda kaydedilir. Neden oldu-

Kad›nlar›n %50’sinden fazlas›nda gö¤üs duvar›, aksilla, kol, ya da omuz bölgesinde hareketle artan ve postoperatif 3. aydan sonra da devam eden, bazen ﬂiddetli, uykuyu engelleyen de¤iﬂik ﬂiddette nöropatik a¤r›lar olmaktad›r. Bu a¤r›lar›n sinir hasar› yan›nda tedaviye radyoterapi
ve/veya kemoterapi eklenmesi ile geliﬂti¤i düﬂünülmektedir.56 Hareketle a¤r›s› artan hasta grubu genellikle omuz
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hareketlerini k›s›tlar ve bunun sonucunda donuk omuz
sendromu ortaya ç›kar.
Operasyon sonras› iyi bir analjezi ile hastan›n erken
kol hareketlerine baﬂlamas› bu komplikasynlar› önler. Ayr›ca, hasta uyanmadan interkostal sinir blokaj› yap›larak
hastan›n postoperatif a¤r› duymas› engellenebilmektedir.
Ancak geleneksel aksiler diseksiyon yerine SLNB uygulanmas› cerrahi giriﬂimi daha az invaziv hale getirmiﬂ ve bu
problemi büyük ölçüde ortadan kald›rm›ﬂt›r. Tedavide
akupunktur, masaj, biofeedback gibi yöntemler de kullan›lmaktad›r.

Lenfödem
Lenfatiklerin görevi, doku boﬂluklar›nda biriken ve
boyutlar› nedeniyle venüllere giremeyen protein, bakteri,
kan hücreleri gibi büyük partikülleri toplamakt›r. Küçük
lenfatik kanallarda oluﬂan lenf s›v›s› önce bölgesel lenf
nodlar›na, oradan da efferent lenfatik kanallar ve ana lenf
kanal› vas›tas› ile sistemik dolaﬂ›ma ulaﬂt›r›l›r. Bu yollarda
oluﬂacak bir kesinti, drene olamayan dokuda lenfödem
geliﬂimi ile sonlan›r. Periferik lenfatiklerin ›ﬂ›nlanmas›
lenfödemi artt›ran bir faktördür. Ayr›ca tekrarlayan lenfanjit ve selülit ataklar› kolda lenfödem riskini artt›r›r. 23 cm’e kadar olan lenf ödem hafif lenf ödemdir ve 1-2. seviye ALND yap›lan hastalar›n %20-30’unda görülür, daha
fazla ﬂiﬂmesi ciddi lenfödemdir ve hastalar›n %5’inden
az›nda görülür. 3. seviye ALND diseksiyonu yap›lan hastalarda ciddi lenfödem riski %30’dur, bu nedenle özel bir
durum olmad›kça yap›lmamaktad›r. SLNB sonras› %5
oran›nda hafif lenfödem görülebilir.
Lenfödem meme kanseri cerrahisi sonras› geç dönemde de (3-5 y›l) ortaya ç›kabilir ve ço¤u zaman hastal›k
nüksünden ba¤›ms›zd›r.
Lenfödem konusunda hedef, hastalar›n e¤itilmesi ve
lenfödem geliﬂmeden önlenmesidir. ALND geçiren hastalara ilgili kolu uzun süre yormamalar› ve sark›tarak iﬂ yapmamalar› ve lenfanjit riskini artt›racak iﬂlemlerden kaç›nmalar› (manikür vb), kilo almamalar› önerilir.
Lenfödem geliﬂti¤inde önce lenfödemin ﬂiddeti belirlenir.
Evre 0: Sadece kolda a¤›rl›k hissi vard›r.
Evre 1: Gode b›rak›r tarzda ödem vard›r (geridönüﬂümlü aﬂama, çünkü fibrozis yok)
Evre 2: Kol gergin, fibrozis var
Evre 3: (elefantiazis) fibrozis, skleroz ve keratoz gibi
cilt bulgular› eﬂlik eder.

Tedavi-Önlem
Hastalara önce e¤itimli fizyoterapistler taraf›ndan düzenli olarak trunkal temizlik ve manuel lenfatik drenaj
olarak adland›r›lan masaj uygulanarak bandajlama yap›l›r. Bu iﬂlemde önce gövdenin lenfatik kanallar›n› boﬂalt›l›p ard›ndan ödemli kolun lenfatiklerinden gövdeye do¤-
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ru lenfatik ak›ﬂ sa¤lan›r. Baz› ülkelerde ayn› iﬂlemi otomatik olarak yapan ve hastalar›n evde kullanabilece¤i elektrikle çal›ﬂan manuel lenfatik drenaj giysileri vard›r. Bunlarla sonuç al›namazsa ve kolda fibrozis baﬂlam›ﬂsa lazer
tedavisi (low level laser therapy, LLLT) denenebilir. Lazer
tedavisi fibroblastlar üzerie etkiyerek fibrotik skar dokusunu eritir, lenfatik ak›ﬂ› uyar›r. Vakalar›n %52’sinde lenfödemi azalt›c› etkisi oldu¤u görülmüﬂtür.57
Thompson ve arkadaﬂlar›, memenin ve kolun lenfatik
ak›ﬂ›n›n aksillada farkl› lenf nodlar›na oldu¤u hipotezi
üzerinde çal›ﬂarak, ALND’de üst ekstremite lenfatiklerinin korunabilece¤ini ve bu ﬂekilde lenfödem geliﬂiminin
engellenebilece¤ini kaydetmiﬂlerdir. Üst kola yap›lan mavi boya enjeksiyonu ile kolun lenfatiklerinin aksillada belirlenerek korunmas› iﬂlemi aksiler ters haritalama (reverse axillary mapping) olarak adland›r›l›r ve bu konu üzerinde çal›ﬂmalar devam etmektedir.58
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‹nflamatuvar (‹ltihabi) Meme Kanseri
Dr. Murat Kapkaç, Dr. Levent Yeniay

‹ltihabi meme kanseri (‹MK) ilk kez 1924 y›l›nda Lee
ve Tannenbaum taraf›ndan tan›mlanan, memede yayg›n
eritem ve ödemle (peau d’orange) kendini gösteren, s›kl›kla memede palpabl kitle saptanamayan klinikopatolojik
bir durumdur.1,2,3 Hastalar›n yaklaﬂ›k % 75’inde histopatolojik incelemede dermal lenfatiklerde tümör embolileri
vard›r.4 ABD de tüm meme kanserleri aras›nda görülme
s›kl›¤› %1-5 aras›ndad›r ve görülme s›kl›¤› ciddi ﬂekilde
artmaktad›r.1,2 Meme kanserleri aras›nda mortalitesi en
yüksek olan›d›r. Ortalama sa¤kal›m süresi 3 y›ldan az olarak bildirilmektedir.2 Günümüzde genel olarak meme
kanseri tedavisinde sa¤kal›m ve hastal›ks›z yaﬂam yönünden çok iyi sonuçlar al›nmas›na karﬂ›n ‹MK’de 5 y›ll›k
sa¤kal›m oran› %30–40’› aﬂamam›ﬂt›r. ‹ltihabi olmayan
meme kanserlerinde bu oran›n %70–80 oldu¤u düﬂünülecek olursa ‹MK’de prognozun ne kadar kötü oldu¤u ortadad›r.4 Son 3 dekatta ‹MK’de 5 y›ll›k sa¤kal›m süresinde
bir artma olmuﬂtur. Daha önceki y›llarda hastal›k sadece
radyoterapi ve/veya cerrahi gibi lokal tedavi yöntemleri ile
tedavi edilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂ ancak sa¤kal›mda bir düzelme
sa¤lanamam›ﬂt›r.2 Tan› s›ras›nda olgular›n üçte birinde
uzak metastazlar oldu¤u kabul edilmektedir. Primer kemoterapi bu nedenle tedavinin temelini oluﬂturmaktad›r.
KT sadece tümör gerilemesi ve lokal kontrolu sa¤lamaya
de¤il ayn› zamanda sa¤kal›ma da olumlu etki eder.2
‹MK’de son y›llarda di¤er meme kanserleri tedavisinde elde edilen baﬂar›l› sonuçlardan söz etmek olas› de¤ildir. Örne¤in meme koruyucu cerrahi tedavi ve radyoterapinin en az total mastektomi kadar etkin olmas›; sentinel
lenf nodu biyopsisinin aksilla için seviye 1-2 aksiller disseksiyon kadar enformasyon sa¤layan bir iﬂlem olmas›; tarama mammografileriyle meme kanserine ba¤l› ölümlerde belirgin azalma olmas›; tamoksifenin hem adjuvan tedavide hem de koruyucu olarak kullan›lmas›; BRCA1,
BRCA2, PTEN gibi tümör oluﬂumunda rol oynayan genlerin meme kanserindeki rolünün daha iyi anlaﬂ›lmas›; c
Erb B2 pozitif kanserlerde trastuzumab (Herceptin) etkin
olmas› tedavideki olumlu geliﬂmelerdir.5 ER pozitif ve c
Erb B2 pozitif ‹MK, iltihabi olmayan meme kanserleri gi-

bi hedefe yönelik tedavilerden çok fazla yarar görmemektedir. Bunun nedenleri ﬂöyle özetlenebilir: - ‹MK’de lenfovasküler invazyon veya lenfovasküler tümör embolileri
hastal›¤›n çok erken döneminde ortaya ç›kar. Lenfovasküler emboliler lenfovasküler alandaki tümör hücre kümeleridir. Bu hücre kümeleri çok erken dönemde meme d›ﬂ›
dokulara kaçar ve uzak organ metastazlar› yaparlar. ‹MK
s›kl›kla bu LV embolilerle kendini gösterir ve memede dominant bir kitle yoktur.5
•
•

•

•

•

LV emboliler nedeniyle meme koruyucu cerrahi ‹MK
de bir tedavi seçene¤i olamaz.
‹MK hemen daima aksiler lenf nodlar›na metastaz
yapt›¤› için tedavide Sentinel Lenf Nodu Biyopsisinin
(SLNB) rolü s›n›rl›d›r.
‹MK’de s›kl›kla dominant bir kitle olmad›¤› ve LV
emboli çok süratle organ d›ﬂ›na gitti¤i için mammografik tarama erken tan›da etkin de¤ildir.
‹MK’li olgular›n pek ço¤unda ER negatif oldu¤u için
tamoksifen ve di¤er endokrin tedavi yöntemleri etkin
de¤ildir.
BRCA1-2 ve PTEN gibi di¤er meme kanserlerine yol
açan genler, ‹MK geliﬂiminde fazla rol oynamamaktad›r. ER pozitif veya c Erb B2 pozitif ‹MK lerinde teorik olarak tamoksifen ve trastuzumab yararl› gibi görünse de, gerçekte etkinlikleri çok azd›r.

Pek çok yeni tedavi yöntemi geliﬂtirilmesine karﬂ›n
‹MK’de ölüm oranlar›n›n halen yüksek olmas› hastal›¤a
olan ilgiyi art›rmaktad›r. Kötü prognoz, hastal›¤›n çok
h›zl› ilerlemesi, son 30 y›lda daha s›k görülmeye baﬂlamas›, baz› ›rklarda ve Kuzey Afrika gibi baz› bölgelerde olgu
say›s›n›n artmas› ve moleküler özelliklerinin di¤er öldürücü kanserlerle benzerlik göstermesi bu ilgi art›ﬂ›n›n nedenleridir.5, 6

Tan›m
‹MK ilk tarif eden yazarlar›n da belirtti¤i gibi meme
cildinde eritem ve ödem (peau d’orange) ile karekterize
h›zl› ilerleyen ve kötü prognozu olan bir meme kanseridir.
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Dermal lenfatiklerin tümör embolileri ile yayg›n ﬂekilde
invaze olmas› çok s›k saptanan bir histopatolojik bulgudur. Hastal›kda bu iltihabi cilt de¤iﬂiklikleri iltihabi hücre
infiltrasyonuna ba¤l› de¤il, daha ziyade cilt lenfatiklerindeki tümör embolilerinin yaratt›¤› lenfödeme ba¤l›d›r.1, 5, 6
Haagensen ‹MK tan›s› için baz› kriterler tarif etmiﬂ ve
AJCC (The American Joint Committee on Cancer) meme
kanseri evrelemesinde bu tür kanserleri T4 d olarak belirlemiﬂtir. Haagensen in tan›mlad›¤› kriterler : Meme cildinin en az üçte birinde yayg›n eritem, üçte ikisinden fazla
bölümünde peau d’orange (portakal kabu¤u görünümü),
memede büyüme, duyarl›k, sertlik ve ›s› art›ﬂ›d›r. Yazar
bu bulgular›n çok k›sa sürede ilerleme gösterdi¤i konusunu da vurgulam›ﬂt›r. ‹MK de klinik belirtilerin ortaya ç›kmas› dermal lenfovasküler tümör embolilerine ba¤l›d›r.
Ancak olgular›n en çok %75’inde dermal lenfatik invazyon kan›t› gösterilebildi¤i unutulmamal›d›r.1 Günümüzde AJCC rehberlerinde ‹MK tan›s› için bu histopatolojik
özellik tan› için gerekli görülmemektedir. Klinik belirtilerden en az birinin varl›¤› ve patolojik olarak invaziv tümörün kan›tlanmas› ‹MK tan›s› için yeterlidir.1
Baz› yazarlar primer ‹MK’nin yukarda sözü edilen
özellikler ile k›sa sürede geliﬂti¤ini, sekonder ‹MK’de ise
meme kanserli bir olguda benzer iltihabi özelliklerin ortaya ç›kt›¤›n› kabul ederler.7 ‹MK ve lokal ileri meme kanseri aras›nda da kavram karmaﬂas› olmaktad›r. Bu iki hastal›k da kötü prognozlu ancak farkl› biyolojik kavramlard›r. Genç yaﬂ, yüksek grade ve ER negatifli¤i daha çok
‹MK ni akla getirir. Irk, yaﬂ, tümör boyutu, aksiler lenf
nodu durumu, histolojik grade ve ER gibi de¤iﬂkenlerle
yap›lan multivariate analizlerde ‹MK de ölüm riski L‹MK
ne göre 2 kat daha yüksek bulunmaktad›r.7,8
TNM s›n›flamas›na göre ‹MK T4d olarak kabul edilir.
Nodal evreleme lenf nodu tutuluﬂuna göre de¤iﬂir. Uzak
metastaz› olmayan olgular evre III B, olan olgular evre IV
olarak s›n›fland›r›l›r.1

Epidemiyoloji
ABD’de tüm invaziv meme kanserlerinin yaklaﬂ›k %14 ‘‹MK’dir. Siyah ›rk ve Hispaniklerde bu oran›n daha
yüksek oldu¤u bildirilmektedir. Dünyan›n baz› bölgelerinde (Morocco, Tunus, Cezayir ve M›s›r gibi) ‹MK tüm
meme kanserlerinin yaklaﬂ›k %10–15’inin oluﬂturmaktad›r. Ancak bu bölgelerdeki kanser kay›tlar›n›n güvenirli¤i
ve ‹MK tan›mlamas›ndaki de¤iﬂiklikler nedeniyle
‹MK’nin bildirilen oranlardan daha düﬂük olmas› mümkündür. ABD’de 1988–2002 y›llar› aras›nda yeni tan› alan
kad›nlar›n sadece %1’inde patolojik olarak dermal lenfatiklerde tutuluﬂ saptand›¤› bildirilmiﬂtir. Klinik ve patolojik olarak tan› alan ‹MK oran› ise %1.9’dur. S›kl›k siyah
›rkta anlaml› yüksektir (siyah ›rk için 3.1/100.000, beyaz
›rk için 2.2/ 100.000). ‹MK di¤er meme kanserlerine göre
daha genç yaﬂta görülmektedir (58 y : 63 y). ‹MK de 50 ya-

ﬂ›na kadar görülme s›kl›¤› yüksektir. Buna karﬂ›n iltihabi
olmayan meme kanserleri daha çok 50 yaﬂ›ndan sonra görülmektedir.1–6
‹MK’de ortalama sa¤kal›m süresi 2.9 y›ld›r. Bu süre
di¤er L‹MK lerinde 6.4 y›l, T4 d olmayan meme kanserlerinde 10 y›ldan fazlad›r. Siyah kad›nlarda ortalama sa¤kal›m süresi 2, beyazlarda 3 y›ld›r. ER negatif ‹MK de sa¤kal›m ortalama 2 y›l iken, ER pozitif olgularda 4 y›ld›r. Yeni
tan› alan ‹MK li olgular›n %23’ünde tan› kondu¤unda
hastal›k metastatik iken, di¤er meme kanserlerinde bu
oran %4’dür.
Görülme s›kl›¤› ABD d›ﬂ›ndaki ülkelerde farkl›d›r. Bu
oran Nijerya’da %17.5, Tunus’da %6.2, ‹spanya’da
%2.9’dur. Ülkemizde yap›lan bir çal›ﬂmada Türkiye’de
‹MK oran› %5 olarak bildirilmiﬂtir.9,10
‹MK de gebelik, k›rsal kesim ve A gurubu kan risk faktörleri olarak belirlenmiﬂtir.11,12 Obezite ve süt verme dönemleriyle ilgili bilgiler s›n›rl› çal›ﬂmalara dayand›r›lmaktad›r.

Klinik Belirtiler ve Tan›
Primer ‹MK nadir görülmesine karﬂ›n meme kanserine ba¤l› ölümlerde önemli bir yer tutmaktad›r. Hastal›k
için karekterize bir özellik olan lenfovasküler emboliler iltihabi olmayan meme kanserlerinde de de¤iﬂik derecelerde görülebilmektedir. Lokal ileri meme kanserinde
(L‹MK) NAKT den sonra kal›nt› hastal›k s›kl›kla orta düzeyde lenfovasküler invazyon (LV‹) ﬂeklinde görülür. ‹ltihabi olmayan ve nispeten daha s›k görülen meme kanserlerinde nüksler de LV‹ ile ortaya ç›karlar. Metastatik meme kanseri nedeniyle ölen hemen tüm olgularda LV‹ varl›¤› sözkonusudur.
Hem primer hem de sekonder ‹MK lerinde lenfovasküler tümör embolileri klinikopatolojik tabloyu aç›klamaya yeterlidir. ‹MK erken tan› yöntemlerinden fayda
görmez. Çünkü hastal›kta s›kl›kla belirgin bir kitle yoktur,
dolay›s›yla kendi kendine muayene, fizik muayene ve mamografi gibi tan› yöntemleri baﬂar›s›zd›r, çünkü bulgular
k›sa sürede oluﬂur. ‹MK için memede duyarl›l›k ve k›zar›kl›k çok tipik bulgulard›r. Bununla beraber ‹nflamatuar
hücreler yoktur, bu nedenle iltihabi meme kanseri tan›mlamas› gerçekte çok uygun de¤ildir. ‹nflamatuar semptomlar genellikle tümör embolilerine ba¤l› geliﬂen lenfovasküler t›kan›kl›k ile aç›klanmaktad›r. Ancak vücudun
baﬂka bölgelerinde örne¤in aksillada lenfatik ak›m t›kand›¤›nda kolda k›zar›kl›k ve duyarl›l›k geliﬂmemektedir. Bu
nedenle ‹MK de semptomlar› lenfovasküler t›kan›kl›k ile
basit ﬂekilde aç›klamak da do¤ru de¤ildir. Tümörden salg›lanan inflamatuar sitokinler veya tümörün indükledi¤i
endoteliyal veya mikroçevresel faktörler bundan sorumlu
olabilirler.
‹MK de tipik olarak memede h›zl› ilerleyen a¤r›l› bir
büyüme vard›r. Meme cildinde kal›nlaﬂma ve ›s› art›ﬂ› por-

Bölüm 43: ‹nflamatuvar (‹ltihabi) Meme Kanseri

Resim 43-1: Ciltte k›zar›kl›k, portakal kabu¤u görünümü ve meme baﬂ›nda çekilme.

takal kabu¤u görünümüyle birlikte çok tipiktir. Cildin rengi hafif pembelikten ekimoza kadar giden de¤iﬂiklikler gösterebilir. Memedeki eritem memenin en az üçte birinde
vard›r. Tan› kondu¤unda hemen tüm olgularda lenf nodu
tutulumu (%46–100), 1/3 olguda uzak metastazlar saptanmaktad›r. Meme baﬂ›nda çekilme, k›zar›kl›k, düzleﬂme görülebilir. Semptomlar›n ortaya ç›kmas› genellikle 6 aydan
k›sa bir sürede olmaktad›r. Olgular›n yar›ya yak›n›nda memede belirgin bir kitle palpe edilemez (42-1).1,6
‹nfeksiyona ba¤l› mastitler ve meme abseleri (özellikle laktasyonda) klinik olarak ‹MK ne benzer. Ancak bu
durumlarda hastalarda ateﬂ yüksekli¤i ve lökositoz vard›r.
Bu gibi durumlarda tedavi için antibiyotik tedavisi uygulanmaktad›r. Antibiyotik tedavisine ra¤men bir hafta içinde klinik tabloda düzelme olmazsa veya daha da kötüleﬂirse biyopsi endikasyonu vard›r. ‹MK’nin gerçek bir inflamatuar hastal›k olmad›¤› unutulmamal›d›r. ‹nflamasyonun mekanizmas› anlaﬂ›ld›ktan sonra tan›da gecikmemek
için cilt biopsisi (dermal lenfovasküler embolilerin varl›¤›
ortaya konabilir) ve USG de ve/veya MR da saptanan kitle varsa görüntüleme eﬂli¤inde core biopsi yap›lmal›d›r .
Gerçek ‹nflamasyonun oldu¤u duktal ektazide hastal›k
daha lokalizedir. Lenfomada ve lösemide meme tutuluﬂu
da klinik olarak ‹MK ne benzer. ‹ltihabi olmayan lokal ileri meme kanserlerinden ay›r›c› tan› da zor olabilir. Bu olgularda hastal›¤›n önce kitle ile baﬂlad›¤› lokal olarak ilerleme ve sonra cilt k›zar›kl›¤›n›n sekonder olarak eklenmesi tan›ya yard›mc› olur. Ayr›ca cildi tutan nüksler geç dönemde inflamatuar görüntüye neden olabilir. Daha önce
klinik inflamatuar kanser bulgular› olmayan meme kanserlerinde inflamatuar klinik bulgular›n oluﬂmas›na sekonder ‹MK denir. Atopik dermatit, psöriasis, egzema,
idiopatik granülomatöz mastit, sistemik lupus eritematozus (SLE) ve vaskülitler de memenin iltihabi meme kanserini taklit edebilir.1,5,6
Öykü ve fizik muayene, bilateral mamografi ve US,
hemogram, KC fonksiyon testleri ve alkalen fosfataz tan›
için yap›lmas› gerekenlerdir. Mamografide malign görü-
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nümlü kitle, geniﬂ bir alanda mikrokalsifikasyonlar ve parankimal distorsiyon görülebilir. ‹MK de ciltte kal›nlaﬂma
mamografideki tipik bulgudur. Olgular›n %10–15’inde
mamografide sadece inflamatuar bulgular vard›r. USG de
ciltte kal›nlaﬂma, artm›ﬂ vasküler yap›lar, yap›sal distorsiyon ve tutulu aksiler lenf nodlar› saptanabilir. Tan›da meme MR, BT ve PET BT’nin yeri s›n›rl›d›r. ‹MK de meme
MR yüksek sensitivite, düﬂük spesifiteye sahip bir yöntem
olarak kabul edilir.12 Rutin olarak ‹MK de meme MR önerilmez. MMG ve US ile parankimal lezyonlar gösterilemiyorsa MR yap›labilir.1,6
Dermal lenfatiklerin tümör hücreleriyle invazyonunun gösterilmesi için s›kl›kla tam kat cilt biyopsisi yap›l›r.
Bunun yan›nda palpasyon veya US yard›m›yla kal›n i¤ne
biyopsisi, streotaksik biyopsiler de tan›da uygulanabilir
yöntemlerdir.
‹MK’de kemik, KC ve AC metastazlar›n›n araﬂt›r›lmas› için (sistemik tutuluﬂ için) ek radyolojik tetkikler (tüm
vücut BT, kemik sintigrafisi gibi) yap›lmal›d›r. PET-BT
‹MK’li olgularda sistemik evreleme için rutin kullan›lamaz. Bu konuyla ilgili prospektif çal›ﬂmalara gereksinim
vard›r.1,5

Tedavi
Multidisipliner tedavilerin baﬂlad›¤› 1970’li y›llardan
sonra iMK de prognoz ve tedavide çok olumlu geliﬂmeler
olmuﬂtur. RT ve KT’den önce sadece radikal mastektomi
yap›lan olgularda 5 y›l sa¤kal›m %5’den azd›. Cerrahi tedaviye RT eklenmesi sa¤kal›mda anlaml› bir art›ﬂ yapmam›ﬂt›r. Sistemik kemoterapi (KT) sonras› cerrahi tedavi ve
RT ile 5 y›ll›k sa¤kal›m oranlar› %30–50 düzeylerine yükselmiﬂtir.13-16

Primer Sistemik Kemoterapi (PSK)
PSK ile uzak mikrometastazlar erken dönemde tedavi
edilir ve primer tümörde ve lenf nodlar›nda evre düﬂmesi
olur. Bu sayede hastal›¤›n daha etkin tedavisi olas›d›r.
‹MK nispeten daha nadir oldu¤u için 100’den fazla hasta
içeren sadece 2 randomize klinik çal›ﬂma dikkat çekmektedir. Hastal›kla ilgili di¤er çal›ﬂmalar tek kollu veya retrospektif çal›ﬂmalard›r.2,4
Antrasiklinlerin standart risk taﬂ›yan meme kanserlerinde sa¤lad›¤› faydalar nedeniyle Doksorubisin içeren rejimler ‹MK tedavisinde de kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
M.D. Anderson Kanser Merkezi’nde 1974–1993 aras›nda
‹MK de antrasiklin kullan›m›yla ilgili 4 çal›ﬂma yap›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalarda toplam 178 hasta antrasiklin içeren 4
farkl› KT rejimi ile tedavi edilmiﬂtir. Tüm antrasiklin içeren rejimlerin tedavi edici etkisi eﬂit bulunmuﬂtur. Bu çal›ﬂmalarda elde edilen klinik yan›t oran› %72, tam yan›t
oran› %12’dir. Tüm tedavi kollar›nda genel sa¤kal›m süresi 37 ayd›r. Tahmini 5 y›ll›k hastal›ks›z sa¤kal›m oran›
ise %32’dir. PSK sonras› klinik tam yan›t al›nan olgularda
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15 y›ll›k genel sa¤kal›m oran› %51, k›smi yan›tl›larda %31
olmuﬂtur. Minimal yan›t veya stabil hastal›k durumlar›nda bu oran ancak %7 civar›ndad›r.5,6,17
L‹MK li 448 olguda randomize çok merkezli bir çal›ﬂma yap›ld›. Bu çal›ﬂmada NAKT olarak bir grup hastaya 6
FEC bir di¤er guruba da doz yo¤un 6 EC ve filgrastim uyguland›. Bu çal›ﬂmada 206 ‹MK li olguda 5 y›ll›k sa¤kal›m
oran› %44 olarak bildirildi.18
Frans›z çal›ﬂmas›nda (GETIS 02) 120 hastada 4 kür
yüksek doz FEC (± lenograstim) uyguland›. Metastaz› olmayan, tek tarafl› ‹MK li olgularda yap›lan bu çal›ﬂmada
4 kür KT sonras› cerrahi ve/veya RT yap›ld›. Daha sonra 4
kür FEC-75 ile tedavi tamamland›. Bu seride genel patolojik tam yan›t oran› %15 bulundu. 10 y›l ortalama izlemde hastal›ks›z sa¤kal›m %36, genel sa¤kal›m %41 idi.15
MD Anderson Kanser Merkezi’nden yap›lan retrospektif bir çal›ﬂmada PSK ye taksanlar›n eklenmesi yararl›
bulunmuﬂtur. FAC ve paklitaksel ile tedavi edilen 62 olgu
ve sadece FAC uygulanan 178 olgu patolojik tam yan›t yönünden karﬂ›laﬂt›r›ld›. Paklitaksel eklenen gurupta bu
oran % 25, di¤er gurupta % 10 bulundu. Ayr›ca ortalama
sa¤kal›m ve progresyonsuz sa¤kal›m süreleri taksan kolunda daha iyiydi.19 ‹deal tedavi rejimleri için daha ileri
çal›ﬂmalara gereksinim oldu¤u ileri sürülmektedir. British
Columbia çal›ﬂmas›nda 1980–2000 y›llar› aras›nda 308
‹MK li olguda daha yo¤un KT rejimleriyle ilgili veriler elde edilmiﬂtir. Bu çal›ﬂma da taksan eklenen olgularda 10
y›ll›k meme kanserine ba¤l› spesifik sa¤kal›m oranlar›, sadece antrasiklin bazl› tedavi alanlara göre daha yüksek (%
44’e karﬂ›n %26) bulunmuﬂtur. ‹MK de yüksek doz KT ve
kemik ili¤i (stem cell) transplantasyonu tedavisi tart›ﬂmal›d›r.5,20
Son zamanlarda ‹MK de NAKT amac›yla trastuzumab
ve lapatinib gibi ajanlarla hedefe yönelik tedaviler konusunda cesaret verici sonuçlar gelmeye baﬂlam›ﬂt›r. Yap›lan
bir çal›ﬂmada ‹MK de PSK ve trastuzumab kombinasyonu
ile tedavi edilen olgularda patolojik tam yan›t oran›
%17–55 olarak bildirilmiﬂtir.21 Lapatinib gibi ajanlarla
L‹MK de hastal›ks›z sa¤kal›mda bir düzelme sa¤lanm›ﬂ olsa da ‹MK de kullan›m› ile ilgili veriler çok s›n›rl›d›r. Trastuzumab› tolere edemeyen veya dirençli olgularda lapatinib salvage tedavi için bir alternatif gibi gözükmektedir.
Bevacizumab ile yap›lan çal›ﬂmalar oldukça yeni ve s›n›rl›
say›da olgu ile yap›ld›¤› için burada daha detayl› de¤inilmesine ﬂimdilik gerek yoktur. Ayr›ca bu ajanlarla ‹MK
postoperatif KT nin yarar› konusunda henüz bir bilgi elde edilememiﬂtir.17,22–25
PSK ye yan›t›n de¤erlendirilmesinde klinik ve radyolojik de¤erlendirmeler önemlidir. Mamografi ve USG gibi
radyolojik yöntemler yan›nda son y›llarda meme MR’a
olan ilgi artm›ﬂt›r. MR kal›nt› tümör yönünden s›n›rl› bir
de¤erlendirme sa¤lar. KT nedeniyle tümör kanlanmas›nda ve vasküler permeabilitedeki azalma bunun baﬂta gelen
nedenleridir.5,26,27

Hormonal Tedavi
ER ve/veya PR pozitif ‹MK li olgularda hormonal tedavi standart olmal›d›r. Halen özellikle ‹MK li olgularda
hormonal tedaviyi de¤erlendiren klinik çal›ﬂmalar yoktur.
Reseptör pozitif ‹MK’li olgular iltihabi olmayan meme
kanserleri gibi hormonal tedavi almaktad›r. Bu amaçla tamoksifen veya aromataz inhibitörleri NAKT ve di¤er lokal
tedaviler biter bitmez baﬂlanmal›d›r . Ajan seçiminde hastan›n menopozal durumu belirleyicidir.28,29

Lokal Tedavi
‹MK de etkin bir lokal tedavi hastal›¤›n sistemik do¤as›na karﬂ›n çok önemlidir. Genellikle RT ve cerrahi tedavi
maksimum bir lokal kontrol sa¤lar. Cerrahi tedavi lokal
kontrol yan›nda prognostik bir enformasyon da sa¤lamaktad›r. ‹ndüksiyon KT ile elde edilen patolojik tam yan›t hastal›ks›z sa¤kal›m için en önemli göstergelerden biridir. ‹MK de mastektomi ve meme koruyucu cerrahi tedaviyi karﬂ›laﬂt›ran randomize çal›ﬂmalar yoktur. British
Columbia çal›ﬂmas›nda 485 ‹MK li olguda mastektomi
yap›lan olgularda lokal nükssüz sa¤kal›m süreleri daha iyi
bulunmuﬂtur. Bu çal›ﬂmada KT sonras› mastektomi yap›lan olgularda 10 y›ll›k lokal nükssüz sa¤kal›m %63, mastektomi yap›lmayanlarda %34’dür.1,5,6,29
‹MK de modifiye radikal mastektomi NAKT sonras›nda cerrahi yaklaﬂ›mda alt›n standartt›r. Genel olarak
meme koruyucu cerrahi tedavi ve sentinel lenf nodu biyopsisi ‹MK li olgularda uygun bir tedavi de¤ildir. NAKT
sonras› sadece mastektomi ve mastektomi ile RT yap›lan
olgular› karﬂ›laﬂt›ran randomize bir çal›ﬂma yoktur. Bununla birlikte RT nin lokal kontrolü sa¤lamada çok
önemli bir rolü oldu¤u kabul edilmektedir. Yap›lan 2 büyük retrospektif çal›ﬂmada RT yap›lan gruplarda lokal
kontrolda anlaml› bir iyileﬂme sa¤lanm›ﬂt›r.1,30-33 Supraklavikuler ve mammaria interna bölgeleri RT sahas›na dahil edilmelidir. Genç hastalar (<45y), cerrahi s›n›r yak›n
olgular, 4 veya daha fazla lenf nodu tutuluﬂu olan olgular
ve NAKT’ye direnç gösteren olgularda toplam doz 66 Gy
olarak verilmektedir. C Erb B2 pozitif olgularda trastuzumab RT ile eﬂ zamanl› verilebilir.1,34,35
‹MK de tan› ve tedaviden sonra k›sa sürede lokal nüks
geliﬂme riskinin yüksek olmas› nedeniyle eﬂ zamanl› rekonstrüksiyon önerilmemektedir. Özellikle NAKT sonras› tam klinik yan›t al›nan ve eﬂ zamanl› rekonstrüksiyon
yap›lacak olan olgularda dermal lenfatiklerde tutuluﬂ oldu¤u için cilt koruyucu mastektomiler (skin sparing) kesinlikle kontrendikedir. Sa¤kal›m›n nispeten di¤er meme
kanserlerine göre kötü olmas› ve klinikopatolojik farkl›l›k
nedeniyle ‹MK büyük çal›ﬂmalar›n d›ﬂ›nda tutulmaktad›r.
Nadir görülse de ‹MK de tan› ve tedavi ile ilgili yaklaﬂ›mlar ﬁekil 43-1’deki algoritmada özetlenmiﬂtir.6
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Öykü

Fizik muayene

Mamografi

Biyopsi
(cildi içeren)
‹ltihabi meme kanseri

Evreleme

Neoadjuvan kemoterapi
Antrasiklin/taksan kombinasyonu +
trastuzumab (HER 2 + ise)

Tam veya parsiyel yan›t

Yan›t yok

Cerrahi
Modifiye radikal mastektomi
aksiller lenf nodu diseksiyonu ile birlikte
Geç dönem rekonstrüksiyon

Radyoterapi

Kemoterapi
‹lk tercih taksan de¤ilse +/- lapatinib
Lapatinib eklenirse trastuzumab
devaml› içermelidir

Yan›t

Hormonal terapi
(ER+ ve/veya PgR+ tümör ise)

Yan›t yok

Radyoterapi

ﬁekil 43-1: ‹ltihabi meme kanserinde tedavi algoritmas›.

‹ltihabi Meme Kanserinde
Moleküler ve Biyolojik Özellikler
‹MK fenotip olarak meme kanserinin ayr› bir ﬂeklidir.
Teorik olarak iltihabi tümörlerde histopatolojik olarak
yüksek derecede neovaskülarizasyon ve anjiolenfatik invazyon varl›¤› s›k metastazdan sorumlu tutulabilir.36 Moleküler analizde yüksek düzeylerde anjiogenik faktörlerin
varl›¤› (vasküler endotelial growth faktör ve fibroblast
growth faktör gibi) tedavi için potansiyel hedefler olarak
gözükmektedir.
‹MK’de p 53 mutasyonlar› KT ye direnç ve kötü prognozla birliktedir.37 CXCR4 ve CCR7 pozitifli¤i ‹MK de
kötü prognozda rol oynamaktad›r.
‹MK’nin gen profilinde tek bir moleküler gösterge
yoktur. Asl›na bak›l›rsa meme kanserlerinin baﬂl›ca molekuler alt türleri ‹MK’nin parental kategorisinde gözlemlenmiﬂtir. Yine de ‹MK de baz› genlerin aﬂ›r› ekspresyonu

(örn. E-cadherin, RhoGTPase, ribozomal-baﬂlatma faktörü) ve di¤erlerinin eksikli¤i (örn. WISP3 gen) söz konusudur. ‹MK de RhoGTPase onkogen overekspresyonu % 90
iken, iltihabi olmayanda bu oran %38’dir. Bu grup olgularda yüksek histolojik grade, ileri evre ve kötü prognozdan söz edilir.38
Ayr›ca ‹MK, CD44+ / CD24- ve çok nadiren CD 133
ile karakterize olmuﬂ kanser kök hücre profilini göstermektedir. Notch 3 gibi prototip kök hücre iﬂaret yollar› da
‹MK ‘de aktiftir. ‹MK lerinde Notch – 1, E – cadherin ve
lenfoanjiogenik faktörler (vasküler endotelial büyüme
faktörleri gibi) iltihabi olmayanlara göre yüksektir. ‹MK
nin onkogenik komponentlerinin belirlenmesi tedavi
ajanlar›n›n geliﬂtirilmesinde yard›mc› olmuﬂ ise de tedavide daha büyük baﬂar›lar için araﬂt›rmalar sürmektedir.5,39,40
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‹ltihabi Meme Kanserinde Tart›ﬂmal› Konular
‹ltihabi meme kanserinin sebebi nedir? daha iyi tarama programlar›, erken tan› ve tedavideki geliﬂmeler ‹MK
için yarar getirecek mi? ‹MK de kür elde edilebilecek mi ?
gibi sorular ilk anda akla gelmektedir.
‹ltihabi ve iltihabi olmayan meme kanserlerindeki risk
faktörleri yönünden olas› farkl›l›klar konusunda s›n›rl›
epidemiyolojik veri vard›r. ‹MK de risk faktörlerini araﬂt›ran tek bir epidemiyolojik çal›ﬂma vard›r. Bu çal›ﬂmada
‹MK de daha erken menarﬂ ve yüksek vücut kütle indeksinden söz edilmektedir. ABD de toplum bazl› çal›ﬂmalarda ‹MK s›kl›¤›n›n artt›¤› görülmektedir.8 Toplumda do¤urganl›¤›n azalmas›, geç do¤um yapma gibi üreme ﬂeklindeki de¤iﬂiklikler ve sedanter yaﬂam tarz›n›n yayg›nlaﬂmas› bu konuda rol oynayan faktörler gibi gözükmektedir. ‹MK de, tarama MMG leri s›kl›kla inflamasyona ba¤l› artm›ﬂ meme dansitesine ba¤l› olarak belirgin bir kitle
imaj›n›n al›namamas› nedeniyle bu art›ﬂda rol oynamamaktad›r8–12
‹MK toplum bazl› çal›ﬂmalarda daha genç yaﬂlarda görülmektedir. ‹ltihabi olmayan lokal ileri meme kanserleri
için görülme yaﬂ› ortalama 74; iltihabi meme kanserleri
için 50’dir. Ard›ﬂ›k, üç toplum bazl› çal›ﬂmada ilk verilere
göre BRCA1, 2 ve PTEN gibi meme kanserine yol açan
major genler ‹MK de güçlü bir rol oynamamaktad›r.39
‹MK li olgularda 1. derece akrabalarda meme kanseri oran› %14, iltihabi olmayanlarda ise bu oran %21’dir. Meme
kanseri geliﬂiminde meme hücrelerinde gebelik veya laktasyon s›ras›nda DNA hasar› veya DNA onar›m›n›n bozulmas›yla prekanseröz lezyonlar›n oluﬂumu ﬂüpheli kabul edilmektedir. Bu nedenle ilk tamamlanm›ﬂ gebelik yaﬂ› ‹MK geliﬂiyle iliﬂkilendirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Örne¤in özellikle bu dönemde infeksiyonlar veya anjiogenik
kimyasallara maruz kalma ‹MK riskini yükseltmede rol
oynayabilir. Hastal›¤›n s›k görüldü¤ü bölgelerde yap›lacak
çal›ﬂmalarla ‹MK etiyolojisiyle ilgili ip uçlar›na ulaﬂ›labilecektir.5,32
Bas› uygulamadan yap›lan US ve meme MRG gibi görüntüleme yöntemleri güvenilir ve kolayca tekrarlanabilen yöntemlerdir. Bu yöntemler tedaviden önce hastal›¤›n
varl›¤›n› ve memedeki yayg›nl›¤›n› göstermede oldukça
yararl›d›r. Fakat bu yöntemler erken tan›da yarars›zd›r.
Sistemik KT s›ras›nda meme MR yönteminin duyarl›l›¤›n›n azald›¤› gözlenmiﬂtir. Sistemik KT den sonra neoanjiogenezin azalmas› bunda rol oynamaktad›r. Bu nedenle
sistemik tedavinin yap›l›p yap›lmamas› hastal›¤›n anatomik yay›l›m›n› belirlemede önemlidir. Tedaviye yan›t›n
de¤erlendirilmesinde klinik de¤erlendirme çok yararl›d›r.
Klasik görüntüleme yöntemleri ‹MK nin erken tan›s›nda
(hastal›k memede çok s›n›rl› bir bölgede birkaç emboli
yapt›¤› s›rada) baﬂar›l› de¤ildir. Baz› yeni görüntüleme
yöntemleri ile lenfovasküler embolilere ba¤l› geliﬂen vasküler konjesyonun ortaya konulmas›na çal›ﬂ›lmaktad›r.5,
26,27

Bat›da çeﬂitli KT rejimleri ve hedefe yönelik tedavilerle (hormonal veya c Erb B2) invaziv meme kanserlerinde
mortalite azalmaktad›r. Ancak ‹MK de 5 y›ll›k sa¤kal›m
oranlar› hala çok düﬂük düzeylerdedir (%30–50). Klinik
olarak ‹MK düﬂünülen olgular›n yaklaﬂ›k üçte birinde tan› kondu¤unda uzak metastaz saptanmaktad›r. Bat›da klinik tan› memede h›zl› geliﬂen infalamatuar olay ile ilgilidir. Organda ﬂiﬂme, k›zar›kl›k, duyarl›k, ›s› art›ﬂ› ve portakal kabu¤u görünümünde cilt en önemli bulgulard›r. Antibiyotik tedavisine karﬂ›n klinik tabloda düzelme olmazsa iltihabi meme kanseri akla gelmelidir. AJCC ‹MK ni
meme cildinin üçte birinden daha fazla bölümünde yayg›n k›zar›kl›k ve ödemle (portakal kabu¤u görünümü) karekterize klinikopatolojik bir kavram olarak tan›mlamaktad›r. Tan› için cilt biyopsisi yap›lmal› (en az 2-8 mm çap›nda) ve dermal lenfatiklerde tümöre ba¤l› lenfovasküler
emboliler gösterilmelidir.5,41,42
‹MK de reseptörler pozitif veya negatif olabilir, ancak
s›kl›kla c Erb B 2 pozitifdir. ‹MK li olgular›n %52’sinde ;
buna karﬂ›n iltihabi olmayan meme kanserlerinin %25–
30’unda c Erb B2 pozitifli¤i söz konusudur (6). ‹MK lerinde c Erb B2 gerçekte prognoza etkisi tam olarak bilinmemektedir. Kaliforniya ‘da 2000 den fazla olguda yap›lan bir analizde c Erb B2 pozitif ve negatif ‹MK li olgularda meme kanserine spesifik sa¤kal›m süreleri benzer bulunmuﬂtur. Daha küçük bir retrospektif çal›ﬂmada da 179
‹MK li olguda C Erb B2 pozitif ve negatifli¤i nükssüz sa¤kal›ma etkisiz bulunmuﬂtur.42
‹MK li olgularda ER pozitifli¤i, iltihabi olmayan
L‹MK ne göre daha düﬂüktür (%44’e karﬂ› %64). PR için
bu oran %30’a karﬂ› %51’dir. Baz› çal›ﬂmalarda ‹MK lerinde ER, PR negatifli¤i iltihabi olmayanlara göre daha
yüksek bulunmuﬂtur. ER negatifli¤inin %83’e kadar yükseldi¤i çal›ﬂmalar vard›r.43 ‹MK’nin daha sald›rgan klinik
seyrinde ER ve PR negatifli¤inin rolü oldu¤u kabul edilmektedir (1’in 13’ü). SEER e göre ER pozitif ‹MK de ortalama sa¤kal›m süresi ER negatif olana göre anlaml› ﬂekilde daha uzundur (2 y›la karﬂ›n 4 y›l).44
Klinik belirtilerin ve cilt biyopsisinde lenfovasküler
alanda tümör embolilerinin görüldü¤ü saf ‹MK erken dönemde sistemik yay›l›m yapan, çok malign, uygulanan KT
rejimlerine dirençli ve 2-3 y›l gibi k›sa sürede hastay› öldürebilen bir hastal›kd›r. En az›ndan tüm ‹MK’li olgularda tan› s›ras›nda uzak organlarda mikrometastaz oldu¤unu varsaymak gereklidir.
Agresif neoadjuvan KT, mastektomi ve radyoterapiye
ra¤men ‹MK de 5 y›ll›k hastal›ks›z sa¤kal›m (DFS) %35,
genel sa¤kal›m %40–45 dolay›ndad›r. Neoadjuvan KT rejimlerine antrasiklinlerin eklenmesi tedavi geliﬂimindeki
önemli köﬂe taﬂlar›ndan biridir. Antrasiklinli tedavilerde
sonra gerek klinik gerekse patolojik yan›tlarda bir düzelme olmuﬂtur. ‹MK’de taksanl› tedavilerde sonra patolojik
tam yan›t oranlar› da yükselmiﬂtir. Klinik olarak remisyon
sa¤lanan olgularda yap›lan meme MR’larda canl› tümör
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dokular›n›n varl›¤›n›n gösterilmesi nedeniyle tedavi kararlar›nda görüntülemeden de yararlan›lmas› düﬂünülmelidir. Bu ﬂekilde canl› tümör dokular›n›n varl›¤› halinde KT rejimlerine devam edilmesi daha rasyonel gibi gözükmektedir. Adjuvan tedavide doz yo¤un tedavilerin daha iyi sonuç verdi¤i bildirilse de neoadjuvan tedavilerde
henüz böyle sonuçlar elde edilmemiﬂtir. ‹MK de sistemik
KT nin hastal›¤›n tamamen remisyona u¤ray›ncaya kadar
devam etmesi daha mant›kl› gibi gelmektedir. KT rejimleri ile kaybolmayan tümörlerde farkl› genetik ve moleküler
özellikler olabilece¤i varsay›lmal›d›r. ‹MK’de patolojik yan›t parsiyel ise hem hastal›ks›z hem de genel sa¤kal›m
bundan olumsuz etkilenmektedir. Parsiyel yan›tda patolojik olarak tümörde küçülme ve nekroz vard›r ancak lenfovasküler emboliler belirgin ﬂekilde varl›¤›n› sürdürmektedir. ‹MK’de daha baﬂar›l› tedaviler için lenfovasküler
emboliler hedef al›nmal›, do¤rudan tümör hücrelerini
yok eden KT ve RT’ler uygulanmal›d›r. Di¤er yeni tedavi
yöntemleriyle (targeting stem cell gibi) mikroskopik hastal›¤›n eredikasyonu daha etkin olabilir.1,5,6
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Gizli (Okkült) Meme Kanseri
Dr. M. Rasih Y›lmaz

Memedeki primer oda¤›n›n bilinmedi¤i ve bulunamad›¤›, kendisini aksiler bölgedeki palpabl metastatik lenf bezlerinin varl›¤›yla gösteren meme kanserleri için okkült meme kanserleri ifadesi kullan›lmaktad›r.1-4 Okkült (occult),
Latince “occultare” kelimesinden ‹ngilizceye girmiﬂtir ve
“gizli, sakl›, bilinmez, anlaﬂ›lamaz” anlam›na gelmektedir.
Primer kanser oda¤›n›n hangi memede ve memenin
neresinde oldu¤unun anlaﬂ›lamad›¤› veya belirlenemedi¤i,
aksiler bölgede metastaz›yla kendini gösteren meme kanserleri için “okkült meme kanseri” terimi tüm dünyada benimsenmiﬂtir. Meme kanserleri içinde bu ender rastlanan
klinik tabloya meme kanserinin memedeki primer oda¤›n›n saptanmas› için iyi bir klinik muayeneyle birlikte meme görüntüleme yöntemlernden yararlan›lmas›na karﬂ›n
olumlu sonuç elde edilememiﬂ olmal›d›r. Bu ender rastlanan klinik tablo, ilk kez 1907’de Halsted taraf›ndan tan›mlanm›ﬂ ve 3 olgu bildirilmiﬂtir. Böyle bir klinik tablonun
varl›¤›, UICC (Union for International Cancer Control) ve
AJCC (The American Joint Commitee on Cancer)’nin s›n›fland›rmalar›nda T0N2M0, T0N1M0 (Evre IIA) olarak
belirtilmektedir.1,5,6 AJCC, ayn› zamanda bu kinik tabloyu
evre 3 olarak da kabul etmektedir.7,8 Bu evreleme okkült
meme kanserinin ilk belirti olarak aksiler metastazla kendini belli etmesidir. Okkült karsinoma ba¤l› metastaz›n genellikle ipsilateral aksillada metastaz ile ortaya ç›kt›¤› bilinmekte olup, bilateral aksiler metastaz klini¤iyle kendini
göstermesi çok daha enderdir. Böyle bir olgu sunumu ve
tan›mlama 2005’de M.Steunebrink ve arkadaﬂlar›2 taraf›ndan yay›mlanm›ﬂt›r. Aksiller metastaz ile kendini gösteren
okkült meme kanserlerinin primer operabl meme kanserleri içinde kendini gösterme oran› %1’den azd›r.1,3,9-16
Postmenapozal kad›nlarda meme kanser riskinin premenapozal kad›nlara göre daha fazla olmas›na karﬂ›n okkült
meme kanseri riskinin premenapozal kad›nlarda (%13.3)
postmenapozal kad›nlardan (%3.5) daha fazlad›r.17 FK
Beller ve ark.,17 okkült meme kanseri riskinin postmenapozal kad›nlara göre premenapozal olanlarda daha fazla
oldu¤unu belirtmelerine karﬂ›n A.Fourquet ve ark.,1 Curie Enstitüsü kay›tlar›na göre okkült meme kanserli hasta se-

rilerinde %61 olgu postmenapozal dönemde olup, %26
hastan›n ailesinde meme kanseri öyküsü bulunmaktad›r.
Bu 49 olguluk serinin %53’ünde sa¤ aksiller, %47’sinde sol
aksiller tarafta metastaz saptanm›ﬂt›r.
A. Fourqeut ve ark.,1 1981-93 y›llar› aras›nda Paris
Curie Enstitüsü arﬂivlerinden 13.000 non metastatik primer meme kanserli hastan›n kay›tlar›n› incelemiﬂler ve
occult meme kanseri oran›n›n %0.2 oldu¤unu bulmuﬂlard›r. Bu olgular›n de¤erlendirilmesinde en s›k ve çok kullan›lan meme kanseri tan› yöntemi mamografi olup, net
ya da kuﬂkulu görüntüler kanser yönünden de¤erlendirilmiﬂtir. Yüksek kaliteli mammogramlar›n (digital MG),
yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi, PET-CT, meme MRI
ve meme BT yöntemlerinin kullan›lmas›yla okkült meme
kanseri oran›n›n azalaca¤› beklenmelidir.

AKS‹LLER LENFADENOPAT‹
‹zole aksiller lenfadenopati, ço¤u hastada benign bir
hastal›¤›n yans›mas› olup aksiller lenfadenopatide malignite saptanm›ﬂ ise, nedensel faktör genellikle lenfomalard›r. Adenokarsinom metastaz› tan›s› alan aksiller lenfadenopatilerde primer kayna¤›n meme d›ﬂ›nda tiroid, akci¤er, mide, pankreas ve kolorektal bölge karsinomu olabilece¤i ak›lda tutulmal›d›r.1,9 Primer kayna¤› bilinmeyen
büyümüﬂ aksiller lenf bezinin yap›lan biyopsi sonunda
malignite taﬂ›d›¤›n›n görülmesiyle cerrah zor bir problemle karﬂ› karﬂ›ya oldu¤unu anlamal›d›r. Muayene veya
radyolojik incelemede malignite için yüksek kuﬂku duyulan lenf bezine tan›sal giriﬂim için öncelikle ince i¤ne biyopsisi ﬂeklinde olmal›d›r. Büyümüﬂ aksiller lenf bezinin
patolojik olarak incelenmesinde adenokarsinom saptan›rsa kad›n hastalarda en olas› köken ipsilateral memelerdir.5,18,19 ABD’de Mississippi Hastanesi’nde primer kökeni anlaﬂ›lamayan aksiller metastazl› 10 hasta de¤erlendirilmiﬂ, 1977-1986 y›llar› aras›nda bunlardan 2’sinde akci¤er tümörü belirlenmiﬂ, kalan 8 hastan›n 7’sinde ise 6-39
ayl›k izlem s›ras›nda meme dokusunda anormallikler ortaya ç›km›ﬂ ancak primer kanser oda¤› saptanamam›ﬂ, bu
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8 hasta 2-93 ay içinde kaybedilmiﬂtir. Bu sonuçlar, baﬂka
hasta serilerinin sonuçlar›yla benzerlik göstermemektedir.5 Benign etiyolojiye sahip hastalarda aksiler lenfadenopatinin ortaya ç›k›ﬂ›ndan sonra aksiler lenfadenopatinin
çok h›zl› irerdi¤i, malign hastal›klardan kaynaklanan lenfadenopatinin ise yavaﬂ büyüdü¤ü dikkat çekici bir özelliktir. K›sa sürede irerip kaybolan lenf bezi viral bir nedene veya akut lokal inflamatuvar bir hastal›¤a ba¤l› olarak
yorumlanabilir.5 Aksiller lenfadenopatili hastalarda iyi bir
fizik muayene yap›lmal›, iyi ve ayr›nt›l› anamnez al›nmal›d›r. Lenf bezi irermesinin aksilla d›ﬂ›ndaki di¤er alanlarda da (servikal ve inguinal bölgelerde) saptanmas› viral
bir neden veya lenfomay› akla getirmelidir. Malign melanom yönünden, lenfatik drenaj›n› o bölgeye yapan deri
alanlar›, özellikle pigmente lezyonlar ile daha önceki zamanlarda geçirilmiﬂ cerrahi giriﬂim izleri (skar dokusu)
aranmal› ve olabilecek hastal›klar yönünde öykü iyice irdelenmelidir. Meme, tiroid, kar›n ve pelvis bölgelerinin
dikkatli fiziksel muayenesine önem verilmelidir. Meme
d›ﬂ›nda baﬂka bir organdan kaynaklanan maligniteye rastlan›rsa “okkült” ifadesi geçerli de¤ildir.
1907’de Halsted’in tan›mlay›p yay›mlad›¤› vakalardan
sonra o zamandan beri okkült meme karsinomlar›nda
standart tedavi ipsilateral aksiler disseksiyon ve total mastektomi idi. Ancak, bu hastalar›n 1/3’ünde total mastektomiye karﬂ›n primer meme kanser oda¤› saptanamamaktayd›.11 Bazen, primer meme kanseri, memenin aksillaya
do¤ru bir anatomik uzant›s› olan Spence kuyru¤unda
oluﬂmuﬂ olabilir. Böyle bir olguda primer meme dokusundan kaynaklanan tümöral oluﬂum lenf nodu irermesi
(aksiler metastaz) san›labilir. Aksiller kitleden yap›lan ince i¤ne aspirasyon biyopsisi (‹‹AB) s›ras›nda Spence kuyru¤undaki tümöral kitleyle birlikte normal yap›daki lenf
nodülünden de geçmiﬂ olan i¤ne, yan›lg› olarak, aksiller
lenf bezinde meme karsinomu metastaz› tan›s› alabilecektir. Bazen tümöral dokunun lenf bezi kapsülünü y›rtarak
aksiler ya¤ dokusuna yay›lmas› ve lenfoid paternin bozulmas› halinde “metastatatik lenf nodu “ tan›s›n›n konulmas› zor ya da olanaks›z olabilir.1 Walker ve ark.,12 bu konuda yay›mlanm›ﬂ en büyük seriyi sunduklar› yaz›lar›nda;
770.030 meme kanserli hastan›n 750’sinde (%0.10), memedeki primer odak saptanamam›ﬂt›r. Klinik muayene ve
mamografiyle primer oda¤›n saptanamad›¤› hastalarda
NCCN taraf›ndan, meme MR önermektedir. NCCN’nin
2009 rehberinde;20 okkült meme kanseri ve aksiller metastaz varl›¤›nda alternatif tedavi yöntemleri ayr›nt›l› olarak
anlat›lmaktad›r. Bir hastada aksiler metastaz oluﬂmas›nda
2 faktör önemlidir:3
1. ‹nvaziv duktal karsinom (intraduktal karsinom
de¤il) lenf nodu metastaz› yapabilir. ‹ntraduktal
karsinomlarda invaziv olduklar›na dair bulgu olmad›kça insitu karsinom say›ld›klar›ndan teorik
olarak lenf nodu metastaz› yapamayacaklar› kabul
edilir. Ancak, intraduktal karsinomlar›n da metas-

taz yapmas› olas›l›k dahilindedir. Böyle vakalarda
metastaz, mikroinvaziv alanlardan köken alabilir,
bu mikroinvazyon alanlar› da genellikle saptanamaz. Memedeki tümörigenezis süresince tümör
damarlanmas›n›n (neoanjiogenezis) erken oluﬂmas› tümörün kan ve lenf yoluyla erken dönemde
yay›lmas›yla sonuçlanarak ilk belirtilerin lenf nodu veya uzak organ metastaz› olarak kendini göstermesine neden olabilir. Böyle durumlarda erken
evrede klinik ve mamografi görüntüleme ile primer odak saptanamayabilir.3,5,21,22
2. Primer tümörün lenfositik infiltrasyonu, ev sahibiyle tümör aras›ndaki yak›n bir iliﬂkiyi iﬂaret
eder. Okkült meme kanserinin lenfatik metastaz›ndan ötürü büyümüﬂ olan aksiler lenf bezlerindeki lenfositik infiltrasyon lokal olarak tümöre
karﬂ› iyi ve güçlü bir ev sahibi defans›n›n varl›¤›n›
gösterebilir.5,6

TANISAL DE⁄ERLEND‹RME
Okkült meme kanserli kad›nlar ve klasik meme kanseri klini¤iyle kendini gösteren kad›nlar›n rastlant›sal olarak
45-55 yaﬂ grubunda olduklar› genel olarak bilinmektedir.13
Okkült meme kanserli kad›nlar›n aksiller lenfadenopatileri s›kl›kla daha büyük çapl› olduklar› (3-5 cm) belirtilmektedir.1,3 Ender olarak aksiler metastaz›n primer kayna¤› ipsilateral meme de¤il, kontrlateral memedeki karsinom da
olabilir. Bu durumda primer kayna¤›n hangi memede oldu¤unu saptamak zor hatta olanaks›z olabilir.23
Hastadaki aksiler lenf nodunun patolojik boyutta (>2
cm) ve patolojik görünümde oldu¤u saptan›rsa, dikkatli
bir genel muayeneyle özellikle lenfoma kuﬂkusu ön planda olmak üzere sistemik inflamatuvar ve viral hastal›klar
yönünden de¤erlendirilmelidir. Aksiller metastaz yönünden ilk tan› yöntemi olan ‹‹AB ile, sonuç al›namazsa büyümüﬂ kuﬂkulu lenf bezi veya bezleri normal görünümlü
lenf bezleriyle birlikte ç›kar›lmal›d›r. Lenf bezinin kapsül
yap›s›n›n bozulmadan parçalanmadan lenfadenomektomi yap›lmas› lenf bezinin patolojik de¤erlendirilmesi yönünden çok önemlidir. De¤erlendirmede subkapsüler
bölgenin histopatolojik özellikleri önemli bilgiler sa¤layacakt›r. Ç›kan parçan›n laboratuara taze olarak gönderilmesiyle fresh tetkik, özel boyalar›n yap›lmas›, estrogen ve
progesteron reseptör tetkikleri sonraki zamanlarda elektron mikroskobik incelemeler yapma gere¤inin do¤abilece¤i düﬂünülerek tamponlanm›ﬂ formalin veya glutaraldehid solüsyonunda piyeslerin saklanmas› uygun olacakt›r.3,21 Patolojik incelemede adenokarsinom tan›s› konmuﬂ ise kad›n hastalar›n % 90’dan ço¤unda ayn› taraf meme dokusunda okkült karsinom bulunabilecektir.3 Adenokarsinomu di¤er malignitelerden ay›rmada elektron
mikroskobik inceleme özelikle çok de¤erlidir. Yani, sekretuvar glandüler epitelin ultrastrüktürel özelliklerini gös-
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termek suretiyle adenokarsinomu di¤er malignitelerden
ay›rmada elektron mikroskop çok iyi bilgi verir.13 Aksillaya metastaz›n en genel kayna¤› memeler oldu¤u için her
iki meme çok iyi bir biçimde (özellikle digital MG, USG
ve MRG ile) taranmal›d›r.
Östrojen ve progesteron reseptörlerinin metastatik
lenf bezinde varl›¤›n›n araﬂt›r›lmas› iki nedenle çok
önemlidir.3 Pozitif reseptör saptanmas› kayna¤›n meme
oldu¤unu telkin eder ve kad›nlar›n yaklaﬂ›k %50’sinde reseptör pozitifli¤i saptan›r.18,23-25 E¤er lenf bezinde ER ve
PR negatif bulunursa meme kanseri tan›s›n› ekarte ettirmez. Kolon, over, böbrek, endometrium ve mali¤n melanom gibi meme d›ﬂ› malignitelerde de ER ve PR nin pozitif olabilece¤i ak›lda tutulmal›d›r.26-28 ‹kinci neden ise, ER
ve PR ler say›lamayacak ve gösterilemiyecek kadar az olabilir. Aksiller metastazdaki steroid hormon reseptörleri
primer köken hakk›nda bir telkinde bulunabilirse de, kesin olarak primer oda¤›n neresi oldu¤unu göstermez.24
‹mmunohistokimyasal markerlar meme kaynakl› metastazlar› primer kayna¤› meme d›ﬂ› organ olan mali¤nitelerden ay›rt etmekte yararl› olabilmektedir. ‹mmunohistokimyasal olarak ER’nin sensitivitesi %63, spesifitesi
%95, PR ekspresyonu için ise, daha düﬂük de¤erler belirtilmiﬂtir.29
Bunlar›n d›ﬂ›nda gros kistik hastal›k s›v› proteini (ayn› zamanda bir apokrin diferansiyasyon markeridir,
GCDFP-15) tan›da kullan›lmaktad›r. Bu protein BRST-2
olarak da bilinir. GCDFP-15’in ekspresyonunun spesifitesi %98, sensitivitesi ise %83 olarak bildirilmiﬂtir. GCDFP15’in ER veya PR ile kombinasyonu halinde meme kanserlerinde sensitivitesi %83 ve spesifitesi %93 olarak belirtilmiﬂtir.29 Han ve ark.,20 lenf nodülündeki mamoglobin
ekspresyonunu meme kanseri için %84 sensitivite ve % 85
spesifite de¤erleriyle immunohistokimyasal olarak önemli bir lenf bezi metastaz markeri olarak bildirmiﬂlerdir.
Okkült meme kanserleri relatif olarak küçük kanser
kütleleri olsa da metastatik potansiyelleri yüksek tümörlerdir. Yamaguchi ve ark.,10 bildirdikleri 52 yaﬂ›ndaki hastay›
incelerken vasküler endotelyal growth faktör (VEGF) ailesinin iki önemli üyesinin immunohistokimyasal durumunu incelemiﬂlerdir. VEGF-C ve VEGF-D metastatik lenf
bezinde incelenmiﬂ, sitokeratin pozitif olan kanser hücrelerinin VEGF-D ve VEGF-C ye karﬂ› pürifiye afiniteli hedef poliklonal antikorlarla boyand›¤›n› göstermiﬂlerdir.
Tümör taraf›ndan VEGF-C ve VEGF-D salg›lanmas› lenfangiogenesis ile birlikte olmaktad›r. Bu growth faktörler
lenfatik endotel hücreleri üzerindeki VEGF reseptörlerine
ba¤lanabilirler ve proliferasyonu endükleyebilirler. Bu
growth faktörler yeni lenfatik kapiller damarlar› oluﬂturur,
geliﬂtirir. Böylece regional lenf nodu metastaz› insidensini
art›rd›¤› kabul edilmektedir.30 Kurebayashi ve ark.,31 meme tümörlerinde VEGF ekspresyonunu araﬂt›rm›ﬂlard›r.
VEGF-A ve VEGF-B hem nod pozitif, hem de nod negatif
tümörlerde eksprese edilseler de, VEGF-C ekspresyonu

399

nod pozitif olgular›n ancak %75’inde saptanmakta nod
negatif olanlar›n hiçbirinde saptanamamaktad›r.31 Bir di¤er immunohistokimyasal incelemede, VEGF-D ekspresyonunun varl›¤› lenf nodu metastaz› ile anlaml› derecede
korelasyon içinde olup vakalar›n %81.9’unda saptanm›ﬂt›r.32 Ishikawa ve ark.,33 indiferansiye erken mide kanserlerinde lenf nodu metastazlar›nda yap›lan incelemede,
VEGF-C ve D’nin lenf nodunda ekspresyonunun varl›¤›n›
saptam›ﬂlard›r. Yani, VEGF’nin yaln›zca meme kanseri
lenf nodu metastaz›yla ilgili spesifik bir niteli¤i bulunmamaktad›r. Okkült meme kanserlerinin patolojik olarak
%73’ü infiltratif duktal karsinomdur. En çok sol memede
üst kadranda lokalize olup di¤er meme kadranlar›ndaki
da¤›l›m oranlar› klasik meme kanserine benzerdir.5 Baron
ve ark.9’n›n vakalar›nda okkült meme kanserlerinin mastektomi materyelinde olgular›n %45’inde multisentrik
özellikte oldu¤u belirlenmiﬂtir. Kontrlateral meme karsinomundan da metastaz yoluyla karﬂ› taraf aksiler bölgede
lenf adenomegali ortaya ç›kabilir. Sentinel lenf nodu biyopsi çal›ﬂmalar›nda olgular›n %20-30’unda kontrlateral
lenf nodunda lenfosintigrafi ile izotop madde birikimi
saptanabilmektedir.34,35 Kontrlateral aksillaya lenf drenaj›n›n olas› yollar› ﬂunlard›r:
1. Toraks duvar›n›n derin lenfatik faysal pleksusu
yoluyla olup karﬂ› memenin retromammar dokusundan geçerek aksillaya ulaﬂ›r.
2. Subkutan-dermal lenfatikler yoluyla drenaj.
3. Ayn› taraftaki lenfatiklerin a¤›r tümör yüküyle
blokaj› nedeniyle.
4. Daha önce yap›lm›ﬂ aksiller diseksiyondan veya
gö¤üs duvar› veya aksillaya önceden yap›lm›ﬂ olan
radyoterapiden.36 Aksiller bölgedeki lenfadenomegaliden tan› amaçl› biyopsi materyelinde immunhistokimyasal incelemeler yap›l›rken ayn› zamanda memede primer odak araﬂt›rmas›na da
baﬂlanmal›d›r. Bu incelemeler dijital mamografi,
yüksek rezolüsyonlu USG, meme MRG, PET-CT
(toraks, kar›n, pelvis) olarak söylenebilir. Bu tetkikler içinde en güvenilir olan› %85-100 sensitivite ve %35-95 spesifite ile meme MRG’d›r. PET ve
onun CT ile kombinasyonu halinde sensitivite
%96, spesifite %100 olmaktad›r. Ancak, <1 cm
lezyonlar›n saptanmas›nda zorluk vard›r.19,37
Okkült meme kanserli ve aksiller metastazl› hastalarda
lenf bezleriyle ilgili 3 önemli özelli¤in varl›¤›, Milan grubundan Merson ve ark.5 taraf›ndan ileri sürülmektedir:
1. ‹rermiﬂ ve belirgin hale gelmiﬂ lenf bezleri ço¤unlukla sol tarafta olup, mastektomi yap›ld›¤›nda veya olgular›n izlenmesi halinde primer odak saptanamaz ya da belirgin hale gelmezler.
2. Histolojik olarak oldukça fazla indiferan neoplastik özellik gösterirler.
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3. Memede geç kalm›ﬂ veya erken yakalanm›ﬂ, adjuvan veya neoadjuvan kemoterapi alm›ﬂ veya almam›ﬂ olgular aras›nda prognoz aç›s›ndan hiçbir
farkl›l›k veya de¤iﬂiklik belirlenemez.
Memenin lenfatik drenaj›n›n ekstra aksiller yönlere
do¤ru olma olas›l›¤›na sentinel nod çal›ﬂmalar›nda %25
dolay›nda rastlanmaktad›r. Bunlar›n ço¤u mammaria interna lenf bezi, intramammar lenf bezleri ve supra klaviküler lenf bezleridir. Yani olgular›n ço¤unda meme ile ayn› tarafta aksiler sentinel lenf nodu saptan›rken yukar›da
belirtilen bölge ve yerlerde de lenf bezine rastlanabilmektedir.38 Lenfatik sistemin malign tutuluﬂu memenin alternatif drenaj›n› etkileyebilir. Yani bir memeden hem ayn›
taraf aksilerle hem de kontrlateral aksillaya lenfatik drenaj
olabilir. Sentinel lenf nodu araﬂt›rmas› s›ras›nda radyoizotop maddenin veya boya maddesinin enjeksiyondan
sonra meme masaj›n›n biçimi infraklaviküler ve interna
mammarian lenfatiklerin görüntülenmesine neden olabilir. Yani injeksiyondan sonra yap›lan masaj kullan›lan
radyoizotopun trasesini belirler.36,39 Aksiller patolojik lenf
bezi meme karsinom metastaz› tan›s› alm›ﬂsa %90 olguda
primer kanser oda¤› ayn› taraftaki memedir.5 Primer
odak aran›rken mamografi pozitifli¤i yaln›zca %12-25
olarak bildirilmiﬂtir. Memedeki lezyon bir kitle oluﬂturmuyorsa ve kuﬂkulu bir alan olarak kendini gösteriyorsa,
çengel tel i¤ne yöntemiyle lokalize edilerek kuﬂkulu alan›n
cerrahi eksizyonu ve patolojik incelemesi tan›y› sa¤layabilir. Mississippi Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi’nde
1986’danberi okkült meme kanseri olgusuna rastlamad›klar›, bunun nedeni olarak mamografi tekniklerindeki yeni
geliﬂmelerin oldu¤u ifade edilmektedir. Mamografide fibrozis ve kalsifikasyon odaklar› gibi solid görünümlü oluﬂumlar mamografide gerçek lezyonu bulmakta zorluklar
yaratabilmektedir.5 Mamografi öncesi dönemlerdeki olgu
serilerinde okkült meme kanser insidans› %0.3-1 aras›nda
belirlenirken, üstün kaliteli mamografi dönemlerindeki
serilerde okkült meme kanseri insidensinde azalma
(%0.34-0.88) gözlemlenmektedir.23,40 Okkült meme karsinomlu hastalarda familyal meme kanser insidensi daha
yüksek olarak bildirilmektedir.9,41
Klinik muayenede patolojik olarak saptanan aksiler
lenfadenopatilerin büyük bir k›sm› benign olup, %70 kadar› nonspesifik inflamasyon ve hiperplastik de¤iﬂiklikler,
%7’si granülom, geri kalan %23’lük olgu ise, lenfoma ve
metastatik kanserlere ba¤l›d›r. Metastatik kanserler içinde
en s›k rastlanan meme kanseri olmakla birlikte meme taramalar›nda karﬂ›laﬂ›lan malign görünümlü lezyonlar›n
kutanöz melanomlar›n memeye metastazlar›ndan kaynaklanabilece¤i unutulmamal›d›r. Erkek hastalarda primer oda¤›n belirlenemedi¤i aksiler metastazl› olgularda
olas› oda¤›n prostat olabilece¤i düﬂünülmelidir.4 Primer
kökeni bilinmeyen kanserlerin gen ekspresyon profilini
de¤erlendirmek için moleküler düzeyde bir test geliﬂtirilmiﬂtir. 30 dan fazla tümör cinsini s›n›fland›rmak için 92

gen paneli üzerine ters transkriptaz-polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) tahlilini geliﬂtirmek için ayr›nt›l›
mikroarray kökenli tümör veri taban› oluﬂturulmuﬂtur.
Dokular parafine gömülerek formalinle fiske edilmekte ve
hastalar›n gen ekspresyon profilleri bilinen tümör tiplerinden gelen referans verileriyle karﬂ›laﬂt›r›lmaktad›r.38

GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER‹
Mamografi
Aksiller lenf bezine metastaz yapm›ﬂ okkült karsinomlarda ilk akla gelen tümör oda¤› memeler olmal›d›r. Okkült meme karsinomu mamografiyle saptanamam›ﬂ olabilir. Tümöre benzer görünümler, meme dokusu fibrozisi, normal meme parankimine komﬂu dokulardaki reaktif
de¤iﬂiklikler ile kar›ﬂt›r›labilir. Mamografide yanl›ﬂ negatif
sonuçlar› azaltmak için yüksek kaliteli digital mamografi
yap›lmal›d›r.

USG
Dansitesi yüksek (mamografide beyaz görünümlerin
egemen oldu¤u) meme dokular›nda mamografiden baﬂka
inceleme yöntemleri yard›mc› olarak kullan›lmal›d›r.
USG ile kabul edilemez derecede fazla yanl›ﬂ pozitif ve
yanl›ﬂ negatif bulgular saptanmaktad›r. USG’de bazen tümör dokusunun oluﬂturdu¤u duktal bas›yla veya duktuslar›n tümör infiltrasyonu sonucu lümenlerinin t›kanmas›na ba¤l› olarak dilate duktuslar saptanabilir. Son y›llarda kullan›lmaya baﬂlayan Doppler USG tekni¤iyle tümöre
do¤ru olan kan ak›m› art›ﬂlar› (tümör ak›m sinyalleri) primer tümörün içinde neoangiogenezis ile oluﬂan aﬂ›r› kan
ak›m›n› göstererek malign tümörü iﬂaret edebilir.3,42 Böylece malign tümörün tam yerini iﬂaret ederek konservatif
meme cerrahisine olanak sa¤layabilir.42

Bilgisayarl› Tomografi
Bu yöntem, meme malignitesinin araﬂt›r›lmas› ve
kontroller için rutin olarak kullan›lan bir yöntem de¤ildir.
Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile meme tümörünün saptanmas›ndan sonra, MRG rehberli¤inde okkült
meme kanserleri preop dönemde lokalize edilebilir. Bu
yöntemin ›ﬂ›¤›nda meme koruyucu cerrahi de uygulanabilir.3,43

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)
MRG’nin mammografiye oranla sensitivitesi yüksektir (%85-100). Klinik mammografik ve USG olarak saptanamayan meme kanserinde, meme MRG ile tümör varl›¤› ve lokalizasyonu belirlenebilir ve tedavi plan› yap›labilir. Dens memelerde ve silikon protezli memelerde kontrasl› MRG tan›da ideal yöntemdir.44 Dezavantajlar› ise
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maliyetinin fazla, spesifitesinin düﬂük (%30-95) olmas›d›r. Tan›y› histopatolojik olarak do¤rulamak gerekti¤inden, düﬂük spesifiteli olmas› önemli bir dezavantaj say›lmaz. Okkült meme kanserinde ve di¤er kanserlerde tan›
histopatolojik incelemeyle do¤rulanmad›kça kesin olarak
kanser varl›¤› do¤rulanamaz veya reddedilemez. MRG’de,
düzensiz veya spiküler kitle görüntüsü lokalize edilerek
kuﬂkulu hedef kitle ç›kar›ld›¤›nda kuﬂkulu alan mamografiyle görüntülenemedi¤inden hedef kitlenin ç›kar›ld›¤›ndan emin olunamaz. Bu nedenle geniﬂ olarak eksizyon
tercih edilmelidir. Preoperatif lokalizasyonda bir di¤er
yöntem ise, preoperatif lezyon lokalizasyonunda kullan›lan “MRG rehberli¤inde” meme USG’dir.3,45 Halen daha
yayg›n olarak MRG rehberli¤inde USG veya kompüterize
tomografi okkült meme kanserlerinin lokalizasyonunda
yararl›d›r. Meme koruyucu cerrahiye de standart kriterler
kullan›larak olanak tan›nm›ﬂ olabilir.3,43

Pozitron Emisyon Tomografisi (PET)
PET’in meme kanserinde sensitivitesi %96 spesifitesi
%100 dür.63,64 PET özellikle dens memelerde, augmentasyon mamoplastili hastalarda ve okkült meme kanserli olgularda baﬂar›yla kullan›lmaktad›r. PET primer malign
lezyonlar›n tan›s›nda ve metastazlar›n varl›¤›n›n araﬂt›r›lmas›nda (özellikle okkult metastazlarda) etkin biçimde
kullan›lmaktad›r.46,47

Sintimamografi
Radyoizotopla iﬂaretlenmiﬂ baz› maddelerin kanser
hücreleri taraf›ndan aﬂ›r› miktarda tutulmas›yla elde edilen görüntüleme yöntemidir. Bu amaçla, Tec99m ile iﬂaretlenmiﬂ tetrafosmin kullan›lmaktad›r. Ayn› zamanda
meme kanser hücreleri taraf›ndan da tutuldu¤u için güçlü bir tan›sal yöntemdir. Meme kanseri tan›s›nda sensitivitesi %95, spesifitesi %91’dir.48 Meme kanseri hastalar›n›n %70’inde kanser hücreleri somatostatin reseptörleri
bulundurdu¤undan 111In-pentetraotid sintimammografisiyle baﬂar›l› bir ﬂekilde meme kanserli dokunun görüntüsü elde edilebilmektedir.49 Meme kanser hücrelerinin mitokondrilerinde konsantre olan Tec 99m-Sestamibi sintimamografik görüntüyü bu ﬂekilde oluﬂturur. Tal 201 sintimamografisi ise meme kanserli hastalar›n de¤erlendirilmesinde etkin bir test olarak kullan›labilir. Sintimamografi ucuz, pratik, kolay oldu¤u için okkült meme kanser
tan›s›nda yararl› olabilir. Ancak, bu konudaki deneyim
henüz yeterli de¤ildir.26,49-53
Okkült meme kanserlerinde MG ile memedeki primer
oda¤›n bulunma ﬂans› %5-59 (ortalama %25) idi. Günümüzde ise, digital mammografi ve USG ile primer oda¤›n
bulunma ﬂans› artm›ﬂt›r. Bu iki yöntemle primer odak bulunamazsa büyük olas›l›kla memedeki odak saptanamayacakt›r.4,54,55 Mammografiyle primer oda¤›n saptanamad›¤› olgularda MRG ile memedeki primer tümörü bulma
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oran› %12-100 olarak belirtilmiﬂtir.4,56-58 Tüm vücut
PET’inin malign meme tümörlerini saptamada oldukça
spesifik oldu¤u birçok incelemeyle gösterilmiﬂ olup pozitron emisyon mamografisi için çal›ﬂmalar sürmektedir.
Genel bir sorun olarak karﬂ›m›za ç›kan, PET’teki anatomik spesifitenin kayb›, ayn› anda yap›lan CT ile çözümlenmiﬂ ve mükemmel anatomik rezolüsyon sa¤lanm›ﬂt›r.4
Mamografi ve meme USG ile negatif sonuç al›nmas› durumunda MRG rehberli¤inde i¤ne biyopsisi ve vakum
asiste biyopsi yap›labilir.4

OKKÜLT MEME KANSERLER‹NDE YÖNETSEL
ALGOR‹TMA
Aksiller bölgede patolojik lenf bezi varl›¤›yla kendini
gösteren meme incelemelerinde farkl› görüntüleme yöntemleriyle memedeki primer lezyonun belirlenemedi¤i
özel bir meme kanser tipi olan okkült meme karsinomlar›n›n yönetilmesinde Blanchard ve ark.,59 bir algoritma
oluﬂturmuﬂlard›r. ‹lk ad›m, patolojik boyuttaki aksiller
lenf bezinin içerdi¤i patolojiyi belirlemek için ince i¤ne
aspirasyon biyopsisi (‹‹AB) yapmakt›r. ‹‹AB ile de¤erlendirmenin yap›lamad›¤› ya da tan›n›n konamad›¤› olgularda eksizyonel lenfadenektomi gerçekleﬂtirilmelidir. Bu incelemeler sonucu aksiller lenfadenopati adenokarsinom
tan›s› al›rsa ve primer oda¤›n meme oldu¤u kan›s›na var›l›rsa, fizik muayene ve yap›lan görüntülemeler yeniden ve
dikkatle de¤erlendirilmelidir. Palpabl bir kitle saptan›r veya mamografi ve USG anormal olarak bulunursa, memedeki lezyonun ortadan kald›r›lmas› için total mastektomi
veya meme koruyucu cerrahilerden birisi uygulanmal›d›r.
E¤er fizik muayene, mamografi ve USG normal bulunursa, di¤er meme görüntüleme yöntemlerine baﬂvurulmal›d›r. Bu yöntemler meme MRG, PET-CT, di¤er nükleer
görüntüleme yöntemleridir (PET ve B12 vitamin görüntüleme). Bu yöntemlerle memede primer odak saptan›rsa
total mastektomi veya meme koruyucu cerrahi ile birlikte
aksiller diseksiyon yap›lmal›d›r. E¤er meme görüntüleme
yöntemleri negatif bulunursa total mastektomi (modifiye
radikal mastektomi veya radyoterapi + kemoterapi) ile
birlikte aksiller diseksiyon uygulanmal›d›r. Aksiller lenf
nodlar›nda adenokarsinom metastaz› saptanm›ﬂ ise, ER
ve PR tayinleri yap›lmal›d›r. Bu bilgilerin sa¤lanmas› için
eksize edilen meme dokusu yeterli bulunmazsa yeni eksizyon yap›lmal›d›r.4 Tüm meme kanserleri içinde %0.5 dolay›nda görülen okkült meme kanserlerinde primer odak
belli olmad›¤› halde immonuhistokimyasal tetkikler meme kanserini iﬂaret ediyorsa tüm vücut metastaz yönünden taranmal›d›r. Baﬂka organda metastaz yoksa bu evre 2
düzeyinde meme kanseri olup modifiye radikal mastektomi ile tedavi edilmeli, gerekirse kemoterapi ve radyoterapi eklenmelidir. Taramalarda e¤er uzak organ metastaz›
belirlenirse bu evre 4 meme karsinomu olup inkürabld›r.
Bu son durum için karar vermek oldukça zor oldu¤undan
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tüm vücut ayr›nt›l› olarak incelenmeli ve araﬂt›r›lmal›d›r.
Di¤er bir deyiﬂle vücudun hiçbir yerinde tümör olmad›¤›
belirlenmelidir. Bunun için, BT, endoskopi, PET-BT,
MRG yöntemlerinden yaralan›lmal›d›r.10 Metastatik meme kanserinden di¤er organ kökenli kanserlerin ay›r›m›nda immunohistokimyasal tetkiklerin de¤eri kan›tlanm›ﬂt›r. Pozitif ER, PR de¤erleri hastal›¤›n meme kökenli oldu¤unu gösterir. Kaufmann ve ark.,29 meme d›ﬂ› di¤er organ tümörleriyle karﬂ›laﬂt›rd›klar›nda ER’nin meme için
sensitivite ve spesifitesinin %63 ve %95 oldu¤unu göstermiﬂlerdir. PR için bu de¤erler daha az orandad›r. Yazarlar,
BRST-2 olarak da bilinen gros kistik hastal›k s›v› protein15’i (GCDFP-15), bir apokrin diferansiyasyon markeri
olarak de¤erli bulmuﬂlard›r. GCDFP-15’in ekspresyonunun sensitivitesi %98, spesifitesi %62 bulunmuﬂtur. ER
veya PR ile GCDFP-15’in kombinasyonunda ise, sensitivite %15, spesifite %93 olarak bulunmuﬂtur. Han ve ark.21
ise, mammoglobin ekspresyonunu lenf bezindeki önemli
bir meme metastaz markeri kabul etmiﬂler, %84 sensitivite, %85 spesifite bulmuﬂlard›r. Meme kanserlerinde
VEGF’lerin messenger RNA ekspresyonu aksiller nod pozitif tümörlerde VEFG-A ve B ekspresyonlar› saptanm›ﬂt›r. Özellikle VEGF-D ekspresyonu lenf nodu pozitifli¤iyle korelasyon halindedir.31,32 Yani, VEGF’ler okkült meme
kanserlerinin tan›s›nda önemli rol oynar.10
Mastektomiyle tedavi edilen okkült meme kanserli
hastalar›n %69’unda meme kanserine rastlanm›ﬂt›r.23,24,40
Takibe b›rak›lan olgularda ise, izlem boyunca ipsilateral
memede kanser ortaya ç›k›ﬂ oran› %50 dolay›ndad›r.42,43
Metastatik aksiller lenfadenopatilerin eksizyonundan
sonra ipsilateral memeye hiçbir tedavi uygulanmay›p izlenen 53 olgunun %38’inde 5-64 ayl›k izlem süresinde ipsilateral memede kanser saptanm›ﬂt›r.1 Aksillada metastatik
lenf bezi say›s› de¤iﬂik serilerde ortalama 3-4 olarak belirtilmiﬂtir.1,60
Shannon ve ark.,15 okkült meme kanserli hastalardan
retrospektif de¤erlendirme yapm›ﬂlar ve radyoterapi alan
hastalardaki lokal nüks oran› ile hiçbir lokal tedavi veya
cerrahi giriﬂim geçirmeyen hastalar›n sonuçlar›n› karﬂ›laﬂt›rm›ﬂlard›r. Gruplar› hastal›ks›z geçen süre ve genel sa¤
kal›m ve nüks oranlar› bak›m›ndan karﬂ›laﬂt›rd›klar›nda;
radyoterapi alan grupta %25, hiçbir tedavi almayanlarda
%69 oran›nda ipsilateral memede nüks saptanm›ﬂt›r. Lokal nüks kontrolünde radyoterapi oldukça etkilidir. Uzun
süreli lokal kontrolde de RT ile baﬂar›l› sonuçlar al›nmaktad›r.15,61 Ellerbrock ve ark, radyoterapisiz lokal nüksü
%54, radyoterapi yap›lanlarda ise lokal nüksü %19 olarak
bulmuﬂlard›r.61 Merson ve ark, yaﬂam üzerinde negatif bir
etkisi olmaks›z›n memeyi koruyarak okkült meme kanserlerinde baﬂar›l› tedavi yap›labilece¤ini göstermiﬂlerdir.5
MD Anderson ve Memorial Sloan Kettering T›p merkezi
serilerinde okkült primer meme kanserlerinde radyoterapi ve mastektomi sonuçlar›n›n benzer oldu¤u, radyotera-

pinin lokal nükse karﬂ› anlaml› bir koruyuculuk sa¤lad›¤›
görülmektedir.9,61,62
Okkült meme kanserlerinde 5 y›ll›k yaﬂam oranlar› yap›lan tedaviye bak›lmaks›z›n %57-80’dir. Okkült meme
kanserlerinde prognoz di¤er evre 2 meme kanserlerinden
daha iyidir. 5 y›ll›k genel yaﬂam, radyoterapi alanlar ve almayanlarda %88’dir. Lokal ve bölgesel nüksü önlemek
için radyoterapinin yap›lmas› gerekti¤i aﬂikard›r.4,62,63

CERRAH‹ TEDAV‹
Okkült meme kanserinin tan›mlanmas›ndan sonra
memedeki primer odak belirsiz oldu¤u için tedavi olarak
modifiye radikal mastektomi yap›lmaktayd›. Modern tan›
yöntemleri kullan›larak primer kanser oda¤›n› saptad›ktan sonra (temel tan›sal yöntem preoperatif meme MRG
dir). Uygunsa konservatif meme cerrahisi (aksiler lenf nodu diseksiyonu ile birlikte lumpektomi veya kadrektomi)
yap›ld›ktan sonra RT ve KT eklenmelidir. Radyoterapi ve
kemoterapinin standart tedavi kriterlerine uyulmal›d›r.
Aksillada lokal kontrolü sa¤lamada en etkili yol aksiller
diseksiyondur. Tümör kitlesini ortadan kald›rmak, ayn›
zamanda (debulking) tümörle mücadeleyi kolaylaﬂt›racak, aksiller bölgede ülserasyon geliﬂmesini, tümör ile aksiler oluﬂumlar ve eklem aras›nda olumsuz iliﬂkilerin oluﬂmas›n› engelleyecektir. Aksillada metastatik lenf bezlerinin, aksiller oluﬂumlara fiksasyonu gibi durumlarda eksternal radyoterapi ile tedaviye baﬂlanmal›d›r.5,9,60
Mastektomi piyeslerinin 2/3’ünde histopatolojik olarak kanser görülebilir. Karsinom saptanan olgularda yaklaﬂ›k %75 oran›nda infiltratif duktal karsinom patolojisi
bulunur. Memedeki primer tümörlerin büyük bir k›sm›
üst d›ﬂ kadranda görülür.5,23,63 Baron ve ark.,23 modifiye
radikal mastektomi piyeslerinde, olgular›n %45’inde multifokal kanser odaklar›na rastlam›ﬂlard›r. Total mastektomi yap›lan olgular›n %30’unda, kanserli dokuya rastlanmaz. Olgular›n %70’inde uygulanan mastektomi hastaya
ek avantajlar da sa¤lam›ﬂt›r. Cerrahiye radyoterapinin eklenmesi, kombine edilen kemik ili¤i transplantasyonu veya otolog periferik stem cell deste¤i önemli yararlar sa¤layabilmektedir.1,64

RADYOTERAP‹
Okkült meme karsinomlar›nda aksiler bölgenin ve arteriye mammaria interna lenf bezi grubunun meme ile
birlikte irradiyasyonu mastektomiye ciddi bir alternatiftir.
‹lk tan› s›ras›nda aksillaya fikse lenfadenopatiler var ise
RT önerilmektedir. Günümüzde konservatif tedaviye
(meme koruyucu cerrahi) büyük bir e¤ilim vard›r. Konservatif meme cerrahisinden sonra RT uygulanan hasta
grubunda mastektomi yap›lan hastalara göre 5 y›ll›k yaﬂam oranlar› ayn› olsa da, genellikle radyoterapi alan has-
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talarda lokal nüks görülme oran› mastektomi grubuna
göre daha fazlad›r.9,65 Curie Enstitüsü raporlar›nda, primer oda¤›n bulunamad›¤› ve bu nedenle memeye radyoterapi uygulanan 54 hastan›n 5 y›ll›k takipte nüks oran›
%7.5; 10 y›lda ise, %20 olarak bildirilmiﬂtir. Memeye hiçbir tedavinin uygulanmad›¤› hastalarda ise, ayn› taraf memede 5 y›l içinde meme kanserinin ortaya ç›kma oran›
%50’dir.5,61

PROGNOZ
Memedeki kanser oda¤›n›n okkült oldu¤u aksiller lenf
bezi metastazl› olan hastalarda, tedavi sonras› 5 y›ll›k yaﬂam oran› %36-79’dur. Bu hastalar klinik olarak genellikle evre 2 grubuna girerler. Ancak, aksillada saptanan metastatik lenf bezi say›s› artt›kça (>3) yaﬂam oranlar› azalmaktad›r. ER pozitif olanlar ER negatif olanlardan daha
iyi prognoza sahiptir.1,9,60,63 Rosen ve Kimmel60 yaﬂam
oran›n› metastatatik lenf bezi say›s›n›n belirledi¤ini göstermiﬂlerdir. Tedaviden sonra metastazs›z zaman aral›¤›n›
belirleyen en önemli faktörlerden birisi de yine aksiler
bölgedeki metastatik lenf bezi say›s› olup, 4’ten fazla metastatik lenf bezi varl›¤› metastazs›z intervalin k›salmas›na
neden olmaktad›r. Fourquet ve ark.,1 bulgular›na göre, 8
y›ll›k metastazs›z interval, aksiler lenf bezi tutuluﬂunun
4’den az oldu¤u olgularda %88, fazla oldu¤u olgularda
%48’dir. Metastazs›z interval üzerine etkili bir di¤er prognostik faktör menapoz durumu olup premenapozal kad›nlarda %65, post menapozal kad›nlarda %86 l›k metastazs›z interval saptanm›ﬂt›r. Okkült meme kanserlerinde
primer oda¤›n bulunmas› ve lokalizasyonu cerrahi tedavinin biçimini belirleyebilir.16,65
Okkült meme karsinomlar›nda ipsilateral memeye
hiçbir tedavi yap›lmasa da aksiler lenf bezi diseksiyonu
mutlaka uygulanmal›d›r.
Okkült meme kanseri, premenapozal kad›nlarda
%13.3, postmenapozal kad›nlarda ise, %3.5 olup bu durum memede belirgin kanseri olan hastalar›n durumuyla
z›tl›k göstermektedir.2 Kontrlateral aksillaya meme kanser
metastaz› ender olup yaln›zca fizik muayeneye dayal› olarak saptanma oran› %4, otopsi serilerinde ise %6 d›r.
Kontrlateral aksillaya yay›lma yolu tam olarak bilinmemekle birlikte, ulaﬂ›m yolunun dermatik lenfatikler ve derin fasyal lenfatik pleksus oldu¤u düﬂünülmektedir.2,66
Okkült meme kanserlerinin nadir metastaz yerlerinden
birisi de retroperitoneal bölgedir.67 Okkült meme kanserleri, yüksek nükleer gradeli maligniteler olmas›na ve düﬂük histolojik grad’e sahip olmalar›na karﬂ›n adjuvan sistemik kemoterapi ile iyi prognoz gösterirler.11 MRM yap›lan hastalar relatif olarak iyi klinik prognoz gösterirler.
Palpabl aksiller metastaz ve palpabl meme kanseri olan olgularla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda prognozun daha iyi oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.11,60
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‹leri Yaﬂ ve Meme Kanseri
Dr. Orhan Demircan, Dr. Sinan Yavuz

Yaﬂam standartlar›n›n yükselmesi, sa¤l›k hizmetlerindeki iyileﬂme, sa¤l›kl› toplum bilincinin geliﬂmesi sonucunda insan yaﬂam› uzamaktad›r. Kad›nlarda en s›k görülen kanser olan meme kanseri s›kl›¤› yaﬂla birlikte artmaktad›r. Bu nedenle meme kanseri artan yaﬂl› nüfusun en
önemli sa¤l›k problemlerinden biridir. Kad›nlar›n büyük
bir bölümünde ileri yaﬂ meme kanseri için primer risk
faktörüdür.1
Amerika’da 2004 y›l›nda meme kanseri tan›s› alan kad›nlar›n %41’i 65 yaﬂ›n üzerindedir.2,3 ‹ngiltere’de ise y›lda 40.000’in üzerinde meme kanseri tan›s› konulan kad›nlar›n yaklaﬂ›k %30’unun 70 yaﬂ ve üzerinde bulundu¤u belirtilmektedir.4 Yaﬂl› hastalar›n gençlere göre daha
geç evrelerde gelmesi, standart tedavi yaklaﬂ›mlar›n›n daha az kullan›lmas› nedeniyle prognoz kötüdür.5 Amerika
Birleﬂik Devletlerinde 1990-2003 y›llar› aras›nda meme
kanserinden ölüm oranlar›nda azalma saptanmas›na karﬂ›n, bu durum 70 yaﬂ üzerindeki meme kanserli hastalara
yans›mam›ﬂt›r.6 Kötü prognoza, var olan yandaﬂ hastal›klar, bozulan fonksiyonel durum ve s›n›rl› yaﬂam beklentisi de eklendi¤inde ileri yaﬂtaki ortaya ç›kan bu tablo daha
iyi anlaﬂ›labilmektedir. Erken evre hastal›kta 10 y›ll›k meme kanseri ile iliﬂkili yaﬂam beklentisi ve hastal›ks›z toplumdaki yaﬂam beklentisi benzer bulunmuﬂtur.7,8 Bu
grupta sadece 85 yaﬂ ve üzeri hastalarda prognozun daha
kötü oldu¤u belirtilmektedir.9
Meme kanserli hastalar›n önemli bir bölümünü oluﬂturan ileri yaﬂ grubunda tedavi sonuçlar›yla ilgili kan›t
düzeyi yüksek, yeterli veri bulunmamaktad›r. Bu bölümde konuyla ilgili mevcut çal›ﬂmalar incelenerek tarama ve
tedavi yöntemleri tart›ﬂ›ld›.

TÜMÖR ÖZELL‹KLER‹
Yaﬂl› meme kanseri, tan›daki evresi ve biyolojik özellikleri ile genç kad›nlardan farkl›l›k göstermektedir. Daha
az agresif biyolojik özellikleri içermektedir. Düﬂük histolojik grade, yüksek hormon reseptör pozitifli¤i, düﬂük
HER2 ekspresyonu prognozun daha iyi oldu¤unu göste-

ren tümör özellikleridir.10-13 Hormon reseptörlerinin
%80’in üzerinde pozitif olmas› da seçilecek tedavi yöntemlerinde önemli avantaj sa¤lamaktad›r.12
Bunlar›n d›ﬂ›nda primer tümör boyutunun büyük,
aksiller tutulumun yüksek olmas›, baﬂvuruda lokal ileri ve
metastatik hastal›k s›kl›¤›n›n artmas›, yaﬂam beklentisini
olumsuz etkileyen özelliklerdir.14-16
Yaﬂl› hastalarda en yayg›n tip infiltratif duktal karsinomad›r. Müsinöz ve papiller karsinoma gibi daha iyi
prognostik özelliklere sahip tümör s›kl›¤› yaﬂ ilerledikçe
artmaktad›r.10,17-19

YAﬁAM BEKLENT‹S‹, YANDAﬁ HASTALIKLAR
VE FONKS‹YONEL DURUM
Yaﬂam beklentisi, yandaﬂ hastal›klar ve fonksiyonel
durum, yaﬂl› meme kanseri hastalar›nda tedavi seçeneklerini belirlemek için de¤erlendirilen en önemli faktörlerdir. ‹lerleyen yaﬂla birlikte yaﬂam beklentisinde azalma,
fizyolojik strese tolerans›n azalmas›, yandaﬂ hastal›klar›n
s›kl›¤›n›n artmas›, biliﬂsel bozulma ve sosyal destekte azalma meydana gelmektedir. Bu faktörlerin tümü kanser tedavisine tolerans› azalt›r, 65 yaﬂ›ndan büyük meme kanserli hastalarda on y›ll›k sa¤ kal›m› etkiler.20
Ülkemizde 65, 70, 75, 80 ve 85 yaﬂ›ndaki kad›nlarda
yaﬂam beklentisi s›ras›yla 12, 9, 7, 4 ve 3,5 olarak tahmin
edilmektedir. Bu yaﬂam beklentisi yandaﬂ hastal›klar varl›¤›nda yar›ya inmektedir.21
Kötü fonksiyonel durum artan mortalite oran›n›n
önemli ve güçlü göstergesidir. Son organ hasarl› diabet,
steroid ba¤›ml› KOAH, kardiyovasküler bozukluklar,
mental aktivitedeki de¤iﬂiklikler yaﬂam beklentisini
önemli oranda s›n›rlamaktad›r. Yap›lan bir çal›ﬂmada yaﬂl›larda, 65 yaﬂ›ndan daha genç hastalara göre meme kanserine ba¤l› olmayan ölümlerin %20’ye %3 gibi bir oranla yüksek olmas› bu varsay›mlar› desteklemektedir.22 ‹leri
evrelerde tan› konulan bu hastalara tedavi iliﬂkili toksisite
de eklendi¤inde meme kanserine ba¤l› ve meme kanseri
d›ﬂ› ölüm riski artmaktad›r.23-26 Satariano ve arkadaﬂlar›
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taraf›ndan yap›lan çal›ﬂmada, 40-84 yaﬂ aras› meme kanserli, bir veya daha fazla yandaﬂ hastal›¤› olan 936 olguda,
yaﬂ ve meme kanserinin evresinden ba¤›ms›z olarak mortalitenin daha yüksek oldu¤u belirlenmiﬂtir.23
‹leri yaﬂtaki hastalar› objektif ölçütlere göre de¤erlendiren önemli skorlama sistemleri bulunmaktad›r. ‹çlerinde en kapsaml› olan›; fonksiyonel durum, yandaﬂ hastal›klar, biliﬂsel fonksiyon, beslenme, psikolojik durum, sosyal destek ve ald›¤› ilaçlar› içeren Comprehensive Geriatric Assessment (CGA)’d›r. Yaﬂl› kanser hastalar›nda CGA
yap›lacak tedavi seçiminde önemlidir. Belirlenen sorunlar
yap›lacak tedavilerle optimal düzeye getirilir. Bu ﬂekilde
hastanede kal›ﬂ süresi k›sal›r, tedaviye tolerans daha yüksek hale getirilerek sa¤kal›m düzeltilebilir.27 Bununla birlikte cerrahlar›n büyük bir bölümü bu skorlama sistemlerini kullanmamaktad›r. Cerrahiye uygunluk de¤erlendirmesinde de s›kl›kla American Society of Anaesthesiology
Classification (ASA)’u kullan›rlar.28

YAﬁLI KADINLARDA MEME KANSER‹ ‹Ç‹N
TOPLUM TARAMASI
Toplum tabanl› mamografik taraman›n 50-70 yaﬂ aras›nda etkili oldu¤u bilinmektedir.29,30 Baz› çal›ﬂmalarda
70 yaﬂ üzerindeki taramalarda meme kanser mortalitesinde bir azalma saptanamam›ﬂt›r.31 Ancak 70-75 yaﬂ aras›
kad›nlarda yap›lan Alman çal›ﬂmas›nda taraman›n üst s›n›r› olarak 75 yaﬂ›n uygun bulundu¤u belirtilmektedir.32
Farkl› bir çal›ﬂmada 50-75 yaﬂ aras›nda yap›lan mamografik tarama ile meme kanserine ba¤l› ölümlerde %2530’luk bir azalman›n bulundu¤u gösterilmektedir.33 Mamografinin seksen yaﬂ›n üzerinde bile sa¤ kal›ma potansiyel faydas›n›n oldu¤unu destekleyen çal›ﬂma da bulunmaktad›r.34 Amerikan Geriatri birli¤i, tarama mamografisinin 75 yaﬂ›na kadar y›ll›k veya iki y›lda bir, 75 yaﬂ ve üzerinde, yaﬂam beklentisi 4 y›l veya daha üzerinde olanlar
için iki veya üç y›lda bir yap›lmas›n› önermektedir.35
Uluslararas› Geriatrik Onkoloji Birli¤i ise 70 yaﬂ üzerinde
tarama amaçl› mamografi yap›lmas›n› destekleyen veya
karﬂ›s›nda olan kan›tlar›n bulunmad›¤›n› belirtmektedir.
Bu nedenle kültürel farklar›n dikkate al›nmas› gerekmektedir. ‹yi organize toplumlarda tarama mamografisinin 75
yaﬂ›n üzerinde de yap›labilece¤i, karar›n bireye özgün
al›nmas›n›n uygun olaca¤› düﬂünülmektedir.36 Ülkemizde, henüz hiçbir yaﬂ grubunda düzenli olarak yap›lan toplum tabanl› mamografik tarama bulunmamaktad›r.

ERKEN EVRE MEME KANSER‹N‹N TEDAV‹S‹
Yaﬂl› hastalarda, gençlere göre, yandaﬂ hastal›klar ve
fonksiyonel durumdaki de¤iﬂiklikler nedeniyle daha az
agresif tedavi yöntemlerinin seçildi¤i görülmektedir.

Cerrahi Tedavi
Yaﬂl› kiﬂilerde meme kanseri cerrahisi ile iliﬂkili mortalite %0-0,3 aras›nda de¤iﬂmektedir.11,37,38 Bu nedenle,
meme kanseri tedavisi, t›bbi bir kontrendikasyon yoksa
genç hastalarla farkl›l›k göstermemektedir.
Buna karﬂ›n 65 yaﬂ›n üzerindeki meme kanserli hastalar›n %13-55’i meme kanseri ile iliﬂkili olmayan nedenlerden kaybedilmektedir.23,39 Bu nedenle s›n›rl› yaﬂam beklentisi olan, düﬂkün ve çok yaﬂl› hastalarda cerrahi tedavi
yap›lmaks›z›n endokrin tedavi önerisi makul bir çözüm
olarak önem kazanmaktad›r. Yap›lan çal›ﬂmalarda 70 yaﬂ
ve üzerindeki meme kanserli hastalarda tamoksifenle yap›lan primer endokrin tedavi cerrahi tedavi ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu randomize çal›ﬂmalar›n meta-analizinde lokal kontrol ve progresyonsuz sa¤ kal›m cerrahi grubunda
daha iyi olmas›na karﬂ›n toplam sa¤ kal›mda her iki grup
aras›nda anlaml› fark bulunmam›ﬂt›r.40 Primer endokrin
tedavi ve cerrahi tedaviyi karﬂ›laﬂt›ran ESTEeM (Endocrine + Surgical Therapy for Elderly women with Mammary
cancer) çal›ﬂmas›n›n bu konuda önemli bilgi vermesi beklenmektedir. ESTEeM çal›ﬂmas›nda 75 yaﬂ ve üzerindeki
primer opere edilebilir östrojen reseptör (ER) pozitif meme kanserli hastalar randomize edildi. Bir gruba aromataz
inhibitörleri (Primer Endokrin Tedavi), di¤er gruba cerrahi tedavi ve adjuvan aromataz inhibitörü verilerek iki
grup karﬂ›laﬂt›r›lmas› planland›. Bu çal›ﬂmada lokal kontrol, sa¤ kal›m, yaﬂam kalitesi, hasta tercihleri ve fiyat-yarar analizinin araﬂt›r›lmas› planland›. Çal›ﬂma sonland›¤›nda bir çok sorunun cevab›n›n kan›t düzeyi yüksek olarak verilebilece¤i düﬂünülmektedir.41
Yaﬂl› meme kanserli hastalarda da genç meme kanserinde oldu¤u gibi, standart cerrahi ve adjuvan tedavilerin
yap›lmas› gerekmektedir. Tedavi yönteminin seçiminde
genel sa¤l›k durumu, tümörün evresi, biyolojisi, hastan›n
sosyal imkanlar› ve tercihi önem kazanmaktad›r.
S›n›rl› yaﬂam beklentisi olan, yandaﬂ hastal›klara sahip, ileri yaﬂtaki hastalar, ayr› bir alt grup olarak düﬂünülüp tedavinin bireyselleﬂtirilmesi gerekmektedir.

Meme Cerrahisi
Günümüzde, erken evre meme kanserinde, meme koruyucu cerrahi (MKC) ve radyoterapi standart tedavi
yöntemi olarak önerilmektedir. Di¤er seçenek ise mastektomi olarak uygulanmaktad›r. Her iki yöntemde hastal›ks›z ve toplam sa¤ kal›m benzer olmas›na karﬂ›n yerel yineleme MKC’de anlaml› olarak daha yüksektir.36 Baz› çal›ﬂmalar MKC sonras› daha düﬂük oranlarda lokal yineleme
için yaﬂ›n önemli bir faktör oldu¤unu belirtmektedir.42-48
Meme koruyucu cerrahi ve radyoterapi yap›lan 65 yaﬂ alt›ndaki hastalarda 10 y›ll›k lokal yineleme oran› %13 bulunurken, 65 yaﬂ üzeri hastalarda %4 olarak bulunmuﬂtur.49 “The Early Breast Cancer Trialists Group” 42 000
meme kanserli kad›n› içeren çal›ﬂmas›nda MKC ve radyo-
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terapi sonras› 5 y›ll›k lokal yinelemeyi 50 yaﬂ›n alt›nda
%11, 70 yaﬂ ve üzerinde %3 olarak saptam›ﬂlard›r.50 Yap›lan çal›ﬂmalarda yaﬂl› hastalar›n meme cerrahisini düﬂük
mortalite ile iyi bir ﬂekilde tolere edebildi¤i gösterilmiﬂtir.12,45-48 Yaﬂl› hastalarda genel anestezi sonras› alg›lama
ve zihinsel fonksiyonlarda k›sa süreli bir azalma yaﬂanabilir. Bu ameliyatlar genel anestezi d›ﬂ›ndaki yüksek torasik
epidural, interkostal sinir blo¤u, paravertebral blok ve lokal anestezi kullan›larak yap›labilir.51 Yaﬂl›, erken evre
meme kanserlerinin büyük bir bölümü MKC’ye uygundur. Büyük randomize çal›ﬂmalarda 70 yaﬂ ve üzerindeki
hastalar çal›ﬂma kapsam›na al›nmad›¤› için yeterli veri bulunmamaktad›r. Ancak daha küçük çal›ﬂmalarda MKC
sonras› yaﬂam kalitesinin daha iyi oldu¤u ve yaﬂl› hastalar›n ço¤unun bu tedaviyi tercih etti¤i belirtilmektedir.52,53
Ayr›ca mastektomiden daha küçük, komplikasyon oran›
çok daha az ve k›sa sürede lokal anestezi ile yap›labilen bir
cerrahi giriﬂimdir.
Mastektomi endikasyonu, hasta iste¤i, büyük tümör,
multisentrik tümörler, radyoterapi için kontrendikasyon
veya radyoterapi olana¤› bulunmamas›, sosyal deste¤in
yeterli olmamas›, MKC ile uygun kozmetik sonuç sa¤lanamayacak hastalar olarak özetlenebilir.

Aksilla Cerrahisi
‹leri yaﬂ meme kanserli klinik olarak aksilla negatif
hastalarda, aksiller giriﬂimin yap›lmamas›n›n toplam sa¤
kal›m› etkilemedi¤i, T1 tümörlerde 15 y›ll›k takipte yerel
yinelemenin %4 gibi düﬂük oranlarda oldu¤u belirtilmektedir.54 Yine farkl› bir çal›ﬂmada aksiler diseksiyon yap›lmayan 499 hastada beﬂ ve 10 y›ll›k aksiller yineleme %4,4
ve %5,9 bulunmuﬂtur.55 Tekrar eden yerel hastal›¤›n da
cerrahi veya radyoterapi ile kontrol edilebilece¤i bilinmektedir. Randomize bir çal›ﬂmada klinik olarak aksilla
negatif 60 yaﬂ ve üzeri hastalarda 6,5 y›ll›k takip sonucunda aksiller diseksiyon yap›lan ve yap›lmayan gruplar aras›nda hastal›ks›z ve toplam sa¤ kal›m aras›nda fark bulunmam›ﬂt›r.56 Klinik olarak aksilla negatif, ER pozitif küçük
tümöre sahip hastalarda aksiller yineleme nadir olarak görülmektedir.54 Bu nedenle bu hasta grubunda aksiller giriﬂimden kaç›n›labilece¤i belirtilmektedir.
Günümüzde klinik olarak aksilla negatif T1 ve T2 tümörlerde daha az invaziv bir iﬂlem olan sentinel lenf nodu biyopsisi (SLNB) yap›lmas› önerilmektedir. Lokal
anestezi ile yap›labilmesi de yaﬂl› hasta grubu için avantaj
sa¤lamaktad›r.
Aksiller lenf nodu diseksiyonu, klinik olarak aksilla
pozitif veya SLNB’si pozitif hastalar ve yüksek riskli tümörlerde yap›lmas› önerilmektedir.
Aksilla da yo¤un tutulum oldu¤unda ER negatif hastalarda neoadjuvan kemoterapi, ER pozitif hastalarda ise
neoadjuvan hormonoterapi önerilmektedir.
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RADYOTERAP‹
Genel sa¤l›k durumu iyi yaﬂl› kad›nlarda, tüm memenin ve lumpektomi kavitesinin özel (Boost) ›ﬂ›nland›¤›
standart meme radyoterapisi, MKC’nin ayr›lmaz bir parças› olarak uygulanmaktad›r.57 Meme koruyucu cerrahi
sonras› yap›lan radyoterapinin lokal yineleme riskini
azaltt›¤›, ancak genel sa¤ kal›m› etkilemedi¤i yap›lan prospektif randomize çal›ﬂmalarla gösterilmiﬂtir. Randomize
çal›ﬂmalardaki üst yaﬂ s›n›r› genellikle 70’le s›n›rland›r›lm›ﬂt›r. Bu nedenle 70 yaﬂ›n üzerindeki hastalarla ilgili kan›t düzeyi yüksek çal›ﬂma bulunmamaktad›r.
“The Early Breast Cancer Trialists Group”’un 42000
erken evre meme kanserli hastalar› içeren meta-analizinde radyoterapinin etkinli¤i araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada
MKC sonras› 5 y›ll›k lokal yineleme oran›, 50 yaﬂ›n alt›nda %33, 70 yaﬂ›n üzerinde %13, radyoterapi eklenen hastalarda ise %11 ve %3 olarak bulunmuﬂtur. Radyoterapinin 50 yaﬂ›n alt›nda %22, 70 yaﬂ›n üzerinde ise %10 oran›nda lokal yineleme oranlar›nda azalma sa¤lad›¤› belirlenmiﬂtir. Sonuç olarak, lokal yinelemenin genç hastalara
göre daha az görüldü¤ü, radyoterapinin lokal kontrolü
sa¤lamada önemli bir tedavi yöntemi oldu¤u saptanm›ﬂt›r.50 Lokal eksizyon yap›l›p tamoksifen verilen iki çal›ﬂmada da lokal yineleme yaklaﬂ›k %10 olarak bulunmuﬂtur.58,59 Çal›ﬂmalar, radyoterapi için yaﬂ›n s›n›rlay›c› bir
faktör olmad›¤›n›, radyoterapinin ileri yaﬂ grubunda da
etkili oldu¤unu göstermektedir.60
Hormon reseptör pozitif yaﬂl› meme kanserli kad›nlarda MKC sonras› adjuvan endokrin tedavinin yeterli
olabilece¤i düﬂünülmektedir. Bu konuda yap›lan retrospektif çal›ﬂmalarda, lokal yineleme oranlar›, 2-10 y›lda
%5-10 aras›nda de¤iﬂmektedir. Ölümler daha çok meme
kanseri d›ﬂ›ndaki nedenlerden olmaktad›r.58,59,61-63 Bu nedenle düﬂük riskli yaﬂl› hastalarda radyoterapiden kaç›n›labilece¤i belirtilmektedir.43-48,61,64
Veronesi ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda da 2,5
cm’den küçük tümörlü, 65 yaﬂ üzerindeki kadranektomi
yap›lan kad›nlarda, dokuz y›ll›k izlem sonucunda lokal yinelemenin %4,4, radyoterapi eklendi¤inde ise %4 olarak
bulunmas› bu görüﬂü desteklemektedir.65
The Cancer and Leukemia Group-B taraf›ndan yap›lan çal›ﬂmada 70 yaﬂ›ndan büyük, Evre I ER pozitif meme
kanserli kad›nlarda, bir gruba MKC yap›lm›ﬂ ve tamoksifen verilmiﬂ, di¤er gruba radyoterapi eklenmiﬂtir. Beﬂ y›ll›k lokal yineleme oranlar› radyoterapi verilmeyen grupta
%4, radyoterapi verilen grupta ise %1 olarak bulunmuﬂtur. Uzak metastaz, meme kanserine ba¤l› ölüm oranlar›
aras›nda fark saptanmam›ﬂt›r.66 “Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER)” verilerinden 70 yaﬂ ve üzerindeki hastalarda benzer sonuçlar elde edilmiﬂtir.61 Bu
çal›ﬂmalar erken evre hormon reseptör pozitif hastalarda,
yerel bölgesel kontrolün endokrin tedavi ile sa¤lanabilece¤ini göstermektedir.
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Mastektomi sonras› radyoterapi 70 yaﬂ alt›ndaki ileri
evrelerdeki hastalarda yerel ve bölgesel yinelemeleri azalt›p, meme kanserinden ölüm riskini düﬂürmektedir. Ancak yaﬂl› hastalarda mastektomi sonras› radyoterapinin
etkinli¤ini gösteren s›n›rl› say›da çal›ﬂma bulunmaktad›r.
Truong ve ark. taraf›ndan yap›lan çal›ﬂmada 70 yaﬂ ve
üzerinde 5 cm’den büyük tümöre sahip, ve/veya 4 nod ve
üzerinde tutulumu olan hastalarda yerel ve bölgesel yineleme %30 olarak bulunmuﬂtur.67
SEER verilerinden 1992-1999 y›llar› aras›nda, invaziv
meme kanseri nedeniyle mastektomi yap›lan 70 yaﬂ ve
üzerindeki 11594 kad›nda radyoterapinin etkisi araﬂt›r›lm›ﬂt›r.68 Ortalama 6.5 y›l izlem sonucunda yüksek riskli
hasta grubunda (T3/T4 ve/veya N2/N3) önemli sa¤ kal›m
avantaj› sa¤lad›¤› belirlenmiﬂtir. Düﬂük (T1/T2 N0) ve orta (T1/T2 N1) risk grubunda ise sa¤ kal›m avantaj› saptanmam›ﬂt›r.
Lee ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda ise 70 yaﬂ›n üzerinde T3 tümör ve/veya dört veya daha fazla nodal tutulum
olan hastalarda, mastektomi sonras› radyoterapi yap›larak, beﬂ y›l izlendi¤inde lokal ve bölgesel yineleme %16
iken yap›lmayanlarda bu oran %28 olarak bulunmuﬂtur.69 Postmenapozal yüksek riskli kad›nlarda yap›lan
kontrollü randomize çal›ﬂmada mastektomi sonras› radyoterapi, tamoksifen ve yaln›z tamoksifen gruplar› oluﬂturulmuﬂtur.70 Radyoterapi verilen hastalarda yerel bölgesel
yineleme riskinde %27’lik azalma, hastal›ks›z sa¤ kal›mda
%12 artma, ve %9 toplam sa¤ kal›m avantaj› bulunmuﬂtur. Sa¤ kal›m avantaj›n›n beﬂ y›ldan sonra belirginleﬂti¤i
kaydedilmiﬂtir. Bu noktada yaﬂl› hastalarda yaﬂam beklentisi önem kazanmaktad›r.
Sonuç olarak; MKC sonras› radyoterapi lokal yineleme riskini azaltmaktad›r. ‹leri yaﬂ, reseptör pozitif düﬂük
riskli hastalarda lokal yineleme oran› düﬂüktür. Radyoterapi plan› yaparken hastan›n ﬂartlar› dikkatle de¤erlendirilmeli, lokal yineleme riski ile karﬂ›laﬂt›r›lmal›d›r.
T3/T4 tümör, dört veya daha fazla aksiler lenf nodu
tutulumu olan yüksek riskli tümörlerde postmastektomi
radyoterapinin yerel bölgesel kontrolün yan›nda genel sa¤
kal›ma da katk›s› oldu¤u düﬂünülmektedir. Yaﬂam beklentisi beﬂ y›ldan daha az olanlarda sadece lokal kontrolün
sa¤lanmas›nda katk› sa¤layacakt›r.

TEDAV‹-ÖZET
Sonuç olarak; genel sa¤l›k durumu iyi yaﬂl› kad›nlarda
meme kanseri için standart tedavi en uygun tedavi seçene¤idir. Bu konu detaylar›yla ilgili bölümlerde anlat›lm›ﬂt›r.
Yandaﬂ hastal›klar, s›n›rl› yaﬂam beklentisi, genel sa¤l›k durumu nedeniyle standart tedaviye uygun olmayan
hastalar için, Reed ve arkadaﬂlar›n›n k›lavuzundan yararlan›larak haz›rlanan aﬂa¤›daki k›lavuz izlenebilir (ﬁekil
45-1).4 Bu ﬂemada tan›mlanamayan hastalarda tedavi
yöntemlerinin aile ve hastayla aç›k ﬂekilde tart›ﬂ›larak bireyselleﬂtirilmesi gerekmektedir.

ADJUVAN S‹STEM‹K TEDAV‹
Adjuvan Endokrin Tedavi
Postmenopozal meme kanseri olgular›nda s›kl›kla
hormona duyarl› bir patern söz konusudur. Olgular›n
%80’e yak›n›nda hormon reseptörleri pozitif bulunur.
Gençlere göre ileri yaﬂta kemoterapi faydas› daha az olmaktad›r. Hastal›ks›z ve genel sa¤ kal›m üzerine endokrin
tedavinin katk›s›n›n daha fazla oldu¤u bilinmektedir.
Geleneksel endokrin tedavide ilk akla gelen ajan tamoksifen’dir. Early Breast Cancer Clinical Trialist Collaborative Group (EBCCTCG) taraf›ndan yap›lan analizlerde
adjuvant tamoksifen tedavisinin, mortalite h›z›n› %30 civar›nda azaltt›¤› gösterilmiﬂtir.71 Tamoksifen tedavisinin
etkinli¤i yaﬂtan ba¤›ms›zd›r. Tamoksifen tedavisine ba¤l›
geliﬂebilecek en önemli yan etkiler tromboembolik fenomen ve endometriyal karsinomdur. Bu yan etkiler ile karﬂ›laﬂma s›kl›¤› ileri yaﬂtaki hastalarda, gençlere göre daha
fazlad›r.72-74 Tamoksifen tedavisi tercih edilirken, ilaç iliﬂkili toksisiteler hastan›n mevcut t›bbi öyküsü göz önünde
bulundurularak de¤erlendirilmelidir.
Yetmiﬂ yaﬂ üstü reseptör pozitif meme kanserli hastalarda yap›lan primer endokrin tedavi bu bölümün ilgili
k›sm›nda anlat›lm›ﬂt›r.
Son on y›l içerisinde postmenopozal erken evre ER
pozitif meme kanserli olgularda, adjuvan endokrin tedavi
stratejilerinde önemli geliﬂmeler ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu konudaki en önemli farkl›l›k, tamoksifen tedavisiyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, aromataz inhibitörlerinin (Anastrazol,
Letrozol, Ekzemestan) klinik etkinlik bak›m›ndan üstün
olduklar›n›n gösterilmesidir.75 Aromataz inhibitörleri lokal, bölgesel, uzak yineleme ve karﬂ› memede kanser geliﬂme riskini daha etkili olarak kontrol edebilmektedir.76-78
Tamoksifen ile karﬂ›laﬂt›r›ld›klar›nda klinik etkinlik fark›n›n yan› s›ra, toksisite profilinin de daha iyi oldu¤unu
göstermektedir. Ancak yeni ajanlara ait özgün yan etkiler
aras›nda kas a¤r›lar›, osteoartiküler a¤r›lar, osteoporoz
riskinde ve patolojik kemik k›r›¤› insidans›nda art›ﬂ dikkati çekmektedir.76 ‹leri yaﬂlarda kas iskelet sistemi hastal›klar›nda bilinen yüksek insidans düﬂünüldü¤ünde, adjuvant aromataz inhibitörü tedavisi planlan›rken bu önemli antitenin mutlaka iyi de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
Kemik mineral dansitometrisi ile bazal ölçümlerin yap›lmas›, varsa osteoporoz tedavisinin eﬂ zamanl› baﬂlat›lmas› do¤ru yaklaﬂ›m olacakt›r.
Yaﬂl› hastalarda adjuvan endokrin tedavi yaklaﬂ›mlar›n› genel olarak özetlemek gerekirse, üç farkl› tedavi stratejisinden bahsetmek do¤ru olacakt›r: Hastan›n klinikopatolojik özellikleri, t›bbi öyküsü de¤erlendirildikten sonra,
baﬂtan tamoksifen tedavisi seçilebilir. Bunun d›ﬂ›nda, günümüzde en s›k tercih etti¤imiz seçenek olan baﬂtan aromataz inhibitörü tedavisi ile baﬂlay›p 5 y›l devam edilebilir. Son olarak, ard›ﬂ›k endokrin tedavi seçene¤i denenebilir (ilk iki y›l tamoksifen, son üç y›l aromataz inhibitörü).

Bölüm 45: ‹leri Yaﬂ ve Meme Kanseri

Primer Tümörün Tedavisi

ER (+) Tümör

ER (-) Tümör

Hasta/Hekim Seçimi

Primer Endokrin Tedavi

Cerrahi

MKC’ye Uygun

Cerrahi

MKC’ye Uygun De¤il

MKC’ye Uygun

Hasta Seçimi

Hasta Seçimi

MKC + RT
MKC +
Adjuvan Endokrin Tedavi

Mastektomi +
Adjuvan Endokrin Tedavi

Aksiler Yaklaﬂ›m

Klinik Nod (-)

Klinik Nod (+)

Hasta/Cerrah Seçimi

Gözlem

Yo¤un Aksiler Tutulum

ER (+)

SLNB

Nod (+)

Neoadjuvan
Hormonoterapi

ER (-)

Neoadjuvan
Kemoterapi

Aksiller Diseksiyon

Radyoterapi
ﬁekil 45-1: Yandaﬂ hastal›¤›, s›n›rl› yaﬂam beklentisi, genel sa¤l›k durumu nedeniyle izlenecek k›lavuz4
(M.W.R. Reed’den yaralan›larak haz›rlanm›ﬂt›r).
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Bu alternatifler aras›ndan hangisini seçmemiz gerekti¤ine,
hastan›n kiﬂisel özelliklerine bakarak karar vermek en
do¤ru yaklaﬂ›md›r.

Adjuvan Kemoterapi
Günümüzde, erken evre meme kanserinde adjuvan
kemoterapi uygulamalar›yla önemli oranda artan sa¤ kal›m avantaj› sa¤lanmaktad›r. Özellikle genç hastalarda,
hormon reseptörü negatif olgularda kemoterapi faydas›
tart›ﬂ›lmaz bir konudur. Ancak postmenopozal, hormona
duyarl› meme kanseri olgular›nda adjuvant kemoterapinin faydas›, gençlerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda daha azd›r.71 Buna karﬂ›n hormon reseptörü negatif hastalarda ise kemoterapi uygulamas› vazgeçilmezdir.
Sitotoksik ajanlarla tedavinin en önemli dezavantaj›
sa¤lam doku ve hücreleri de etkilemesidir. Yetmiﬂ yaﬂ ve
üzeri hastalarda kemoterapi toksisitesi daha belirgin olarak ortaya ç›kmaktad›r. Kemoterapi seçimi çok dikkatli
yap›lmal›, yaﬂam kalitesi ve toksik ölüme e¤ilim rasyonel
bir ﬂekilde de¤erlendirilmelidir. Yap›lan bir klinik çal›ﬂmada 65 yaﬂ üstündeki meme kanserli hastalarda kemoterapi iliﬂkili mortalite h›z› %1.5 olarak bulunmuﬂtur.79 Ancak daha yüksek oranlar›n dökümante edildi¤i çal›ﬂmalar
da mevcuttur. Altm›ﬂ beﬂ yaﬂ üstü hastalarda özellikle eﬂlik eden ciddi organ disfonksiyonlar›n›n varl›¤›, kanser d›ﬂ› üç y›ll›k ölüm oranlar›n› 4-20 kat art›rd›¤› gösterilmiﬂtir.23 Bu olgularda antineoplastik tedaviye ba¤l› meme
kanseri-spesifik mortalite azalmas›n›n önemi kalmamaktad›r. MD Anderson Kanser Merkezi’nde yap›lan gözlemsel bir çal›ﬂmada sadece diabetes mellitus’un varl›¤›n›n bile kemoterapi toksisitelerinde ciddi art›ﬂa yol açt›¤› gösterilmiﬂtir.80 Hastanede yat›ﬂ gerektiren kemoterapi toksisitesi olas›l›¤›n›n %48, febril nötropeni riskinin de %43 artt›¤› ortaya konmuﬂtur. Meme kanserine ba¤l› mortalite
h›z›n›n kemoterapi uygulamas› ve diabetik hasta olmak
nedeniyle %35 artm›ﬂ oldu¤u, yine bu çal›ﬂmada dikkati
çeken çok önemli bir gözlemdir.
Yaﬂl› meme kanseri olgular›nda adjuvan kemoterapi
özellikle hormon reseptörü negatif ve/veya nod pozitif olgularda tercih edilmelidir. Hormon reseptörü pozitif, nod
negatif hastalarda sadece adjuvant endokrin tedavi yeterli
olabilir. Ancak yüksek “grade”li, nod pozitif, HER2/neu
gen amplifikasyonu gösteren kötü prognostik özelliklere
sahip hastalarda kemoterapi ve sonras›nda endokrin tedavi daha ak›lc› bir seçim olacakt›r. Tedavi plan› yap›l›rken,
sadece yaﬂ› de¤il, performans› ve genel sa¤l›k durumu göz
önünde bulundurulmal›d›r. Yüksek yineleme riskine sahip olgularda gençlerde oldu¤u gibi, etkin kemoterapi rejimleri tercih edilmelidir.
Nod negatif, hormon reseptörü negatif yaﬂl› hastalarda dört siklus doksorubisin, siklofosfamid (AC: adriamycin, cyclophosphamide) ya da alt› siklus siklofosfamid, metotreksat, 5 florourasil (CMF: cyclophosphamide, met-

hotrexate, 5 FU) tercih edilebilir. AC rejiminde yer alan
doksorubisin bir antrasiklin grubu antineoplastik ajand›r.
En önemli yan etkisi kardiyotoksisitedir. Tedavi öncesi
hastalar›n kardiyak performanslar› mutlaka de¤erlendirilmeli, yüksek riskli olgularda antrasiklinlerden kaç›n›lmal›d›r. Etkinlik bak›m›ndan 4 siklus AC, 6 siklus CMF ile
eﬂittir. Fakat son y›llarda elde edilen kan›tlara göre, antrasiklin yerine taksan grubu ilaçlarla oldukça iyi sonuçlar
al›nd›¤› görülmüﬂtür. Dört siklus AC ile dört siklus dosetaksel, siklofosfamid (TC: taxotere, cyclophosphamide)
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda TC kolunun gerek etkinlik gerekse
emniyetlilik bak›m›ndan daha faydal› oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r.81 Bu nedenle günümüzde adjuvan kemoterapi endikasyonu olan ve genel performans› iyi olup, tedaviyi tolere edebilece¤i düﬂünülen yaﬂl› erken evre meme kanseri
olgular›nda TC etkin ve güvenilir bir tedavi alternatifi olarak kullan›lmaktad›r.
Nod pozitif lokal ileri evre yaﬂl› meme kanserli olgularda, hormon reseptöründen ba¤›ms›z olarak, hastan›n
organ fonksiyonlar› ve performans› elveriﬂli ise, gençlerde
oldu¤u gibi taksan (dosetaksel, paklitaksel) ve antrasiklin
(doksorubisin, epirubisin) içeren kombinasyon kemoterapileri, ard›ﬂ›k uygulama ﬂeklinde verilebilir (dört siklüs
AC, sonra dört siklüs dosetaksel/paklitaksel). E¤er hasta
uzun süreli kemoterapiyi tolere edemeyecek durumda ise,
yukarda bahsedilen dört siklüs AC ya da dört siklüs TC tedavisi uygulanabilir. Ancak hasta kemoterapiyi tolere edemeyecek klinik özelliklere sahip ve kanser d›ﬂ› ölüm olas›l›¤› daha yüksek ise, hormon reseptörü pozitif olgularda
sadece adjuvan endokrin tedavi seçilebilir. Hormon reseptörü negatif ve kemoterapi toksisitesinin fazla olaca¤›
düﬂünülen olgularda ise herhangi bir adjuvan tedavinin
seçilmemesi en do¤ru yaklaﬂ›m olacakt›r.
HER2/neu (c-erbB-2) gen amplifikasyonu tüm meme
kanserleri içinde %20-30 olas›l›kla artm›ﬂt›r. Tümör hücresinin agresif bir karakter kazanmas›na yard›mc› olur.
Yap›lan bir çal›ﬂmada, 70 yaﬂ ve üzerinde evre I ve II meme kanserli hastalarda HER2 ekspresyonu yüksek olan
hastalarda beﬂ y›l›k yineleme %30, HER2 negatif hastalarda %3 olarak bulunmuﬂtur. Ayn› çal›ﬂmada HER 2 ekspresyonu yüksek hastalarda meme kanseri ile iliﬂkili sa¤
kal›m›n %86, HER 2 ekspresyonu düﬂük hastalarda %98
olarak gösterilmiﬂtir.82 Yap›lan çok merkezli çal›ﬂmalarda
HER2/neu gen amplifikasyonunun belirgin oldu¤u meme
kanseri olgular›nda kemoterapiye trastuzumab’›n eklenmesiyle, yineleme riskinde %50 daha fazla azalma oldu¤u
saptanm›ﬂt›r.83 Günümüzde HER2/neu pozitif erken evre
meme kanserlerinde standart yaklaﬂ›m, adjuvan trastuzumab kullan›lmas›d›r.
Trastuzumab etkin oldu¤u kadar önemli bir komplikasyon riski taﬂ›maktad›r. Kardiyotoksik olan bu ilac›n
antrasiklinlerle birlikte kullan›m› bu riski önemli ölçüde
art›rmaktad›r. Yaﬂl› hastalarda tedavi plan› yap›l›rken
risk/yarar de¤erlendirmesi önem taﬂ›maktad›r. Yaﬂl› has-
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talarda kardiyovasküler hastal›klar›n s›kl›¤›n›n artm›ﬂ olmas›, kompanse ve klinik olarak aﬂikar olmayan kardiyak
disfonksiyonlar›n varl›¤› nedeniyle yaﬂl› meme kanserli
olgularda adjuvan trastuzumab endikasyonu koyarken,
mutlaka iyi bir kardiyolojik de¤erlendirme yap›lmas› gerekmektedir. Trastuzumab kullan›lmas›n›n sak›ncas›n›n
bulunmayaca¤› düﬂünülerek tedaviye baﬂlanan hastalar da
s›k aral›klarla, dikkatli bir ﬂekilde kardiyak disfonksiyon
aç›s›ndan izlenmelidir.

METASTAT‹K MEME KANSERLER‹NDE
S‹STEM‹K TEDAV‹
‹leri evre meme kanserinde tedavi amac› kür de¤ildir.
Temel hedef, yaﬂam kalitesini ileri derecede bozmadan,
tolere edilebilecek, emniyetli ajanlarla semptom kontrolünü sa¤lamak ve yaﬂam süresini uzatmak olmal›d›r.
Hormon reseptörü pozitif, yumuﬂak doku ya da kemik metastazlar›yla seyreden olgularda sadece endokrin
tedavi (aromataz inhibitörleri, tamoksifen, fulvestrant,
medroksiprogesteron) yeterli olabilir. Ancak, performans› iyi, hormona refrakter hastalarda, yaﬂam kalitesini bozan semptomatik progresyon ortaya ç›kt›¤›nda, endokrin
tedaviye kemoterapi eklenebilir. Visseral metastazlar›
olan hormon reseptörü pozitif yaﬂl› meme kanserli olgularda, hastal›¤a ba¤l› ﬂiddetli semptomlar yoksa, sadece
endokrin tedavi uygulamas› yap›labilir.
Hormon reseptörü negatif olgularda tek seçenek kemoterapidir. Yaﬂl›larda dikkat edilmesi gereken parametreler yukar›da anlat›lm›ﬂt›r. E¤er hastan›n durumu uygunsa öncelikle tek ajan kemoterapileri ya da ard›ﬂ›k tek
ajan tedavileri seçilebilir. Kombinasyon tedavilerinin tolerans› çok düﬂük olup, yaﬂamsal tehdit oluﬂturacak toksisite görülme s›kl›¤› yüksektir. Tek ajan tedavisi olarak tercih edilebilecek ilaçlar aras›nda antrasiklinler, taksanlar
(özellikle haftal›k uygulamalar›), gemsitabin, lipozomal
doksorubisin, kapesitabin, vinorelbin say›labilir.
Metastatik hastalarda, sitotoksik tedavi beklenen sa¤
kal›m› etkilemeyecekse, ya da toksisite nedeniyle ölüm riski yüksekse, antineoplastik tedavi kullan›lmamal›, destek
tedavi yöntemleriyle uygun palyatif bak›m gerçekleﬂtirilmelidir.
‹leri yaﬂ metastatik hastal›kta temel amaç, yaﬂam kalitesini iyileﬂtirmek, klinik kötüleﬂmeye yol açan temel
semptomlar› ve ruhsal zedelenmeyi minimalize etmektir.
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TANIMLAMA
Bir memesinde kanser geliﬂen bir kad›nda di¤er memesinde de kanser geliﬂme olas›l›¤› 2-6 kat artar.1,2 Meme
kanserli bir kiﬂide karﬂ› memede yeni bir meme kanseri geliﬂme riski, her y›l için %0,5-0,8 oran›ndad›r.3,4 Di¤er memede ortaya ç›kan kanserler, senkron ve metakron olmak
üzere iki ayr› grup olarak incelenmektedir. Bir memede
kanser tan›s› konduktan sonra 3-6 ay içinde di¤er memede saptanan kanser, senkron kanser diye tan›mlanmaktad›r.Ancak pek çok araﬂt›r›c›3,5,6 meme kanseri tan›s› konmas›ndan sonraki ilk 6 ay içinde karﬂ› memede yeni bir
kanser geliﬂmesini senkron meme kanseri olarak tan›mlamalar›na karﬂ›l›k; baz› araﬂt›r›c›lar7-9 bu ara süreyi 3ay; di¤erleri1 12 ay olarak kabul etmektedirler. Metakron kanser ise, senkron kanser için kabul edilen süreden sonraki
zaman içinde, bir di¤er ifadeyle, hastan›n yaﬂad›¤› süre boyunca ortaya ç›kan kanser olarak tarif edilmektedir.1-3,5-9

SIKLIK
Araﬂt›r›c›lar aras›nda baz› farkl›l›klar olmakla birlikte,
senkron kanser görülme s›kl›¤› %0,3-4,8;1,3,6-11 metakron
kanser geliﬂme olas›l›¤›n› ise %1,5-101,6,8,9,11 oranlar› aras›nda bildirilmektedir.

R‹SK FAKTÖRLER‹
Karﬂ› memede kanser geliﬂmesinde etkili oldu¤u öne
sürülen birçok faktörden sözedilmektedir. Aile öyküsü,
ilk meme kanseri tan›s›n›n genç yaﬂta (40 yaﬂ alt›) konulmas›, premenopoz, invaziv lobüler kanser tipi, ilk meme
kanserinin multisentrik oluﬂu, ilk kanser tedavisi için gö¤üse radyasyon uygulanmas›, BRCA 1 ve 2 pozitifli¤i öne
sürülen baﬂl›ca risk faktörleridir.1,5,10,12,13,19 Ancak öne sürülen bu risk faktörleri üzerinde de tart›ﬂmalar sürüp gitmektedir. Örne¤in, ailede kanser bulunma öyküsünü senkron veya metakron kanserli olgular›n›n %20-26’s›nda
pozitif bulduklar› için önemli sayanlara7,10,13 karﬂ›l›k; baz›

yazarlar aile öyküsünü risk faktörü olarak görmemektedirler.2,14 Ayn› ﬂekilde ilk meme kanseri tedavisi amac›yla
gö¤üse uygulanan radyoterapinin bir risk faktörü olmad›¤› da ileri sürülmüﬂtür.15,16 Bir di¤er tart›ﬂ›lan risk faktörü
de, ilk meme kanserinde lobüler histolojinin (invaziv yada insitu) bulunmas›d›r. ‹nvaziv veya insitu lobüler kanserin küçümsenemeyecek bir oranda bilateralite riski taﬂ›d›¤›n› pek çok yazar aç›kça ifade etmektedir.7,13,16-18 Lobüler histoloji bulunmas›n› risk faktörü olarak görmeyenlerde vard›r.15 Bir di¤er önemli risk faktörü de BRCA 1-2
geni pozitifli¤idir. Bu gen pozitifli¤i bulunan hastalarda
karﬂ› memede kanser geliﬂme oran›n›n %30-60 aras›nda
oldu¤u ileri sürülmektedir.19,20

PATOLOJ‹K ÖZELL‹KLER‹
Senkron ve metakron meme kanserlerinin baz› özellikleri primer tümörden farkl› olabilir. Daha da önemlisi,
araﬂt›r›c›lar›n bu konuda yapt›klar› araﬂt›rma sonuçlar› aras›nda göz ard› edilemeyecek farkl›l›klar›n bulunmas›d›r.
Intra ve ark.,7 143 senkron meme kanserli hastan›n tümör özelliklerini primer tümörünkilerle karﬂ›laﬂt›rm›ﬂlard›r. ‹nvaziv tümör histolojisi, mültisentrite, aksiler lenf
nodu tutulumu, Her-2 ekspresyonu, menapoz durumu
yönlerinden arada bir farkl›l›k bulunmamas›na karﬂ›l›k,
tümör çap›n›n senkron kanserlerde daha küçük, östrojen
ve progesteron reseptörü pozitifli¤inin senkron tümörlerde anlaml› derecede daha yüksek oldu¤unu rapor etmiﬂlerdir.
Gong ve ark.,5 14 senkron ve 27 metakron kanserin
özelliklerini hastadaki primer meme kanserininkilerle karﬂ›laﬂt›rm›ﬂlard›r. Araﬂt›r›c›lar,histopatolojik tip yönünden
senkron tümörlerin %93; metakron tümörün %59 oran›nda primer tümörle uyum gösterdi¤ini bu farkl›l›¤›n istatistiksel olarak anlaml› düzeyde bulundu¤unu saptad›lar.Araﬂt›r›c›lar ayr›ca,tümör evresinin, östrojen-progesteron reseptörü pozitifli¤inin, Erb-2 ekspresyonunun da
senkron tümörlerde,metakrona göre, daha yüksek oranda
primer tümörle uyumlu oldu¤unu tespit etmiﬂlerdir.
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Renz ve ark.,10 42 senkron tümörün özelliklerini primer tümörle karﬂ›laﬂt›rd› ve ‹nsitu (lobüler veya duktal)
tümör tipinin senkron tümörlerde daha yüksek oranda
bulundu¤unu; tümörün memedeki yerleﬂim yerinin benzer oldu¤unu; senkron tümörlerde çap›n primer tümörünkinden daha küçük oldu¤unu; östrojen-progesteron
reseptörü pozitifli¤inin, Her-2 ekspresyonunun ise primer tümörde daha fazla oldu¤unu bildirmiﬂlerdir.
Newman ve ark.12 70 hastadaki memedeki ilk kanserle daha sonra karﬂ› memede oluﬂan kanserin özelliklerini
gözden geçirdiler. Histopatolojik tip,tümör grade, lenfovasküler invazyon, hormon reseptör pozitifli¤i, Ki-67 ve
Her-2 pozitifli¤i yönlerinden bir fark bulamad›lar. Ancak
di¤er memede geliﬂen tümörlerin çap›n›n daha küçük ve
tümörün daha s›k oranda multisentrik oldu¤unu da tespit
ettiler.
Irvine ve ark.,3 128 unilateral meme kanseri ile 68 senkron meme kanserinin bulgular›n› karﬂ›laﬂt›rd›klar›nda,
yaﬂ, menepoz durumu, tümör çap›, tümörün histolojik tipi, aksiler lenf nodu tutulumu yönünden bir farkl›l›k bulamad›klar›n› bildirmiﬂlerdir.
Karﬂ› memede senkron veya metakron kanser geliﬂmesi tam olarak aç›klanamamaktad›r. Senkron veya metakron bir tümörün pek çok özelli¤i yukar›da ifade edildi¤i gibi, primer tümörünkine benzemektedir. Bu bulgulara ve baz› genetik çal›ﬂma verilerine dayanarak, ayn› hormonal uyar›lar varl›¤›nda, ayn› genetik yetmezlik ortam›nda ve daha pek ço¤unu bilemedi¤imiz karsinojenik
faktörlerin etkisiyle karﬂ› memede kanser geliﬂebilece¤i
ileri sürülmektedir. Primer meme kanseri ile sekonder
kanserin özellikleri aras›ndaki farkl›l›klar›n, kanserin klonal evoluasyonu s›ras›nda meydana gelen de¤iﬂikliklerin
sonucu oldu¤u da belirtilmektedir.7,10

TANI
Pekçok hastada mamografi ve ultrasonografi bulgular›yla karﬂ› memedeki kitle gösterilebilir. Bu kitleden ince
i¤ne biyopsisi veya tru-cat biyopsi ile örnek al›narak patolojik tan› konabilir. Karﬂ› memede bir kitle oluﬂumu ile
kendini gösteren tümörlerde ultrasonografinin do¤ruluk
oran›n›n mamografiden daha yüksek oldu¤u,21,22 mikrokalsifikasyon bulgular›yla kendini gösteren olgularda
(özellikle insutu tümörler) ise mamografinin daha de¤erli
oldu¤undan söz edilmiﬂtir.21-23 Ozaki ve ark.,23 14’ü senkron, 10’u metakron kanserli hastan›n 20’sinde mamografi ve ultrasonografi ile patolojik bir bulgu saptayabildiklerini, kalan 4 hastada tan›ya meme MR’› ile ulaﬂt›klar›n› bildirmiﬂlerdir.
Mikrokalsifikasyon, ele gelmeyen kitle bulgular›na sahip hastalarda, tel ile iﬂaretleme, vakum biyopsisi, Radioguided Occult Lesion Localization (ROLL) gibi yöntemlerden yararlan›larak, patolojik yerden doku örneklemesi
yap›labilir, elde edilen dokunun patolojik incelemesiyle

kesin tan›ya ulaﬂ›labilinir. Bu tür tekniklerin kullan›ld›¤›
hastalarda ilk seansta lezyonun cerrahi s›n›r güvenli¤i sa¤lanarak ç›kar›lmas›na özen gösterilmelidir.
Son zamanlarda, tan›da meme magnetik rezonans
(MR) incelenmesinin önemi üzerinde durulmaktad›r.10,21,23,24 Meme MR’› ile, mamografi ve ultrasonografi
ile ortaya ç›kar›lamam›ﬂ senkron kanserlerin kolayca tan›nabildi¤i ileri sürülmüﬂtür. Meme kanserli bir hastan›n
karﬂ› memesindeki olay›n mamografik ve ultrasonografik
incelemeyle aç›kl›¤a kavuﬂturulamad›¤› hallerde, MR tetkikine baﬂvurulmal›d›r. Renz ve ark.,10 42 senkron tümörlü hastan›n 20’sinde mamografi ve ultrason bulgular›yla;
22 hastada ise yaln›zca MR verileriyle tan›ya gidebilmiﬂlerdir. Araﬂt›r›c›lar, MR ile tan› konan hastalardaki senkron tümör çap›n›n, klasik yöntemle (mamografi, ultrason) gösterilebilen tümörlerinkinden anlaml› farkl›l›kta,
daha küçük oldu¤unu da bildirmiﬂlerdir. Meme MR incelemesinin kontrlateral memede tümörü göstermede sensitivitesinin %90-100; spesifitesinin %88-94 oldu¤undan
da söz edilmektedir.10,21,24

TEDAV‹
Senkron veya metakron meme tümörü saptanan hastada cerrahi tedavi yöntemi, tümörün memedeki yerleﬂim
yerine, büyüklü¤üne, meme-tümör oran›na, hastan›n yaﬂ› ve talebine, aksiler lenf nodlar›na yay›l›m bulunup bulunmamas›na göre seçilir. Kontrlateral tümörlerin daha
agresif seyredece¤i düﬂünülerek geçmiﬂ y›llarda daha agresif bir tutum sergilenmiﬂtir. Pekçok cerrahta mastektomi
yap›lmas› yönünde bir e¤ilim vard›. Ancak son y›llarda
yay›mlanan sonuçlar gösterdi ki, meme koruyucu cerrahi
de mastektomi kadar iyi sonuç sa¤lamaktad›r.3,9 Meme
kanserli hastalar›n bilinçli bir izleme al›nmas› ve ultrasonmamografi bulgular› kuﬂkulu vakalarda MR’a baﬂvurulmas›yla, karﬂ› memede geliﬂen tümörler erkenden yani
küçük çapa ulaﬂt›klar›nda yakalanabilmekte ve bu durum
meme koruyucu cerrahi uygulama olana¤›n› artt›rmaktad›r. Hastalarda aksillay› de¤erlendirmek amac›yla sentinal
lenf nodu örneklemesi iﬂlemi yap›labilir. Cerrahi tedavi
sonras› patolojik veriler göz önüne al›narak, kemoterapi,radyoterapi ve hormonoterapi uygulanabilir.

PROGNOZ
Senkron veya metakron kanserlerin prognozu ile ilgili olarak çok farkl› görüﬂler bildirilmiﬂtir. Baz› yay›nlarda1-3,8,11,12,17,25,26 senkron veya metakron kanserin
prognozunun, ilk meme tümörününkinden daha kötü oldu¤undan söz edilmektedir. Buna karﬂ›l›k di¤er çal›ﬂmalarda,3,6,9,27-31 senkron veya metakrom kanserlerin prognozunun tek tarafl› meme kanserlerininkine benzer oldu¤u öne sürülmektedir. Ancak son y›llardaki baz› yay›nla-
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r›n3,6,9 sonuçlar›n› göz önüne ald›¤›m›zda, senkron veya
metakron kanserlerin sürvi,lokal nüks,uzak metastaz yönünden, unilateral meme kanserinin sonuçlar›na paralel
oldu¤u aç›kça görülmektedir. Bu çal›ﬂmalarda iyi sonuçlar elde edilmesinde, modern tan› yöntemlerinin kullan›lmas›n›n ve meme kanserli hastalar›n bilinçli bir pro¤ram
dahilinde izlenmesinin önemli bir etkisi olabilir. Bir di¤er
çeliﬂkili sonuç da baz› çal›ﬂmalarda senkron, baz› yay›nlarda da metakron kanserlerin prognozunun unilateral
meme kanserinden daha kötü oldu¤unun rapor edilmesidir.1,2,8,25,26 Bu sonuçlar› tatminkar bir ﬂekilde aç›klayacak
bilgi de ne yaz›kki bulunmamaktad›r. Uzun y›llar izlenmiﬂ
hastalar› içeren baz› yay›nlar›n sonuçlar› sürvi konusunda
bir fikir verebilir. Koilias ve ark.,2 16 y›l izledikleri hastalar›nda senkron kanserlerin yaﬂam süresinin, metakron ve
tek tarafl› meme kanserlerinden anlaml› farkl›l›kta, daha
k›sa oldu¤unu saptam›ﬂlard›r. Irvine ve ark.,3 hastal›ks›z
sa¤ kal›m›n 5 ve 10 y›l sonunda senkron ve tek tarafl› meme kanserleri aras›nda eﬂit oldu¤unu rapor etmiﬂtir. Takahashi ve ark.,6 hastal›ks›z sa¤ kal›m yönünden 5. ve 10.
Y›l sonunda, senkron, metakron ve tek tarafl› meme kanserli hastalar›nda bir farkl›l›k bulamad›klar›n› bildirmiﬂlerdir. Bunlara karﬂ›l›k, Kuo ve ark.,25 15 y›l izlem sonunda, senkron ve tek tarafl› meme kanserlerinin genel sürvisinin benzer olmas›na karﬂ›l›k, metakron kanserlerin yaﬂam süresinin, senkron ve tek tarafl› meme kanserli hastalara göre, anlaml› derecede, k›sa oldu¤unu rapor etmiﬂlerdir. Hartman ve ark.,8 1970-2000 y›llar› aras›nda ‹sveçte
tedavi edilmiﬂ 123757 meme kanserli hastay› izlemiﬂler ve
6550 olguda karﬂ› meme de yeni bir kanser (1893 senkron,
4657 metakron) geliﬂti¤ini saptam›ﬂlard›r. Bütün hastalar›n izlemi sonucunda, ilk 5 y›l içinde senkron ve metakron
kanserlerin sürvisinin, ünilateral kanserli hastalar›nkinden daha kötü oldu¤u tespit edilmiﬂtir. 10. y›ldan sonra
oluﬂan metakron kanserin sürvisinin tek tarafl› kanserinkine eﬂit oldu¤u da görülmüﬂtür. 3 y›l ve daha uzun bir zaman diliminden sonra ortaya ç›kan metakron meme kanserli hastalar›n daha iyi bir prognoza sahip olduklar› baﬂka araﬂt›r›c›lar1,2,6,8,25 taraf›ndan da zikredilmiﬂtir.

SONUÇ
Bir memesinde kanser geliﬂen bir hastan›n di¤er memesinde yaﬂad›¤› müddetçe kanser geliﬂme riski vard›r. ‹lk
meme kanserinden sonra hastalar›n düzenli bir ﬂekilde izlenmesiyle karﬂ› memede geliﬂecek yeni bir tümör, günümüzde yararland›¤›m›z modern görüntülenme yöntemleriyle, erkenden saptanabilir ve meme koruyucu cerrahi
yöntemleriyle baﬂar›l› bir ﬂekilde tedavi edilebilir.
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Meme kanseri kad›nlarda en s›k görülen kanser olmas›na karﬂ›n erkeklerde oldukça nadirdir ve tüm malignitelerin %1’inden az›n› oluﬂturur.1 Amerika Birleﬂik Devletleri’nde tüm meme kanseri olgular›n›n %1’inden az›n›
meydana getirirken erkeklerde kansere ba¤l› ölümün yaklaﬂ›k %0.1’inden sorumludur.2-3 2008’de, tahmini 1990
yeni erkek meme kanseri (EMK) olgusu eklenmiﬂ olup,
buna ba¤l› 450 ölüm görülmüﬂtür.4 EMK birçok özellikleriyle kad›n meme kanserine (KMK) benzer ancak baz› tipik özellikleriyle farkl›l›k gösterir. Kuzey Amerika ve Avrupa’da daha s›k görülürken Asya’da daha düﬂük oranlardad›r.5 EMK görülme oran›, Tanzanya ve Orta Afrika’da
%6 ve daha yukar›lardad›r.6 Ortalama görülme yaﬂ› 67
olup KMKne göre ortalama olarak yaklaﬂ›k 5-10 y›l fazlad›r.7 KMKnde oldu¤u gibi, EMK insidans›nda da geçen 25
y›l boyunca yaklaﬂ›k %26 civar›nda bir art›ﬂ olmuﬂtur.7

Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri
Birçok risk faktörü tan›mlanm›ﬂt›r (Tablo 47-1).8
Bugünkü bilgilerimizle jinekomastinin EMK ile iliﬂkisi oldu¤una dair ikna edici bir kan›t yoktur; ancak ortak

Tablo 47-1
Genetik: Meme kanseri gen (BRCA 2) mutasyonu, Klinefelter
sendromu, ailesel meme kanseri öyküsü, Eskenazi Yahudileri, Cowden sendromu, di¤erleri: PTEN supresör geni mutasyonu, hMLH1 mutasyonu
Endokrin: Östrojen fazlal›¤›: karaci¤er hastal›¤› (siroz, alkolik
karaci¤er hastal›¤›, ﬂistosomiazis)
Androjen eksikli¤i: prolaktinoma
Di¤erleri: Gö¤üs duvar›na iyonizan radyasyon uygulanmas›;
Testiküler nedenler: ‹nmemiﬂ testis, konjenital inguinal herni,
orﬂiektomi, kabakulak orﬂiti, infertilite;
Yaﬂam ﬂekli: obezite, alkol, diyet;
Mesleki ve çevresel temaslar: ›s›ya maruz kalma, yüksek ortam ›s›s›, egsoz emisyonu, elektromanyetik alan radyasyonu
(elektrik hatt› çal›ﬂanlar›)

hormonal risk faktörleriyle iliﬂkili olabilece¤i düﬂünülmektedir.9 BRCA1 ile iliﬂkili oldu¤u gösterilmemiﬂtir.10
BRCA2 gen mutasyonu olan ailelerde artm›ﬂ risk söz konusudur.11 Ancak etkilenen erkeklerde bu gende mutasyonlar gösterilmiﬂtir.12 Mesleki olarak yüksek ›s›n›n etkisi
alt›nda kalanlarda artm›ﬂ risk aﬂ›r› ›s›yla oluﬂan testiküler
harabiyete ba¤l› olabilir. Bu dolaﬂan androjen ve östrojen
düzeylerinde de¤iﬂime yol açar.13 Özellikle çelik sanayi,
de¤iﬂik taﬂlama de¤irmenleri, makine onar›m› ve otomobil sanayii çal›ﬂanlar› artm›ﬂ risk alt›ndad›rlar. Ancak bu
alanlarda çal›ﬂanlar sadece yüksek ›s›yla de¤il beraberinde
di¤er potansiyel karsinojenler olan polisiklik aromatik
hidrokarbonlar, nitrojen oksitler, nitrosaminler vb. ile temas içinde olabildiklerinden, hangisinin buna yol açt›¤›
konusunda karar verebilmek pek mümkün de¤ildir.13
Diyette meyve ve sebze al›m›n›n EMK’ne karﬂ› koruyucu oldu¤una iliﬂkin kan›tlar mevcuttur.14,15 Alkol al›m›n›n özellikle hormon düzeylerine etkisiyle kanser geliﬂimine neden olabilece¤i bildirilmiﬂtir.16 Bunun aksine herhangi bir iliﬂki göstermeyen çal›ﬂmalar da vard›r.17,18 Yüksek alkol tüketimi olanlarda de¤erlendirmedeki en büyük
güçlük sonuçlar üzerindeki karaci¤er sirozunun olas› etkisidir. Özetle, diyetsel faktörler etkili olabilir ancak geliﬂime önemli bir etki yapt›¤›na ait çok az kan›t oldu¤u gözükmektedir.

Klinik Özellikler
EMK’ndeki tipik özellik a¤r›s›z, subareoler kitledir.19
Daha az s›kl›kla, üst d›ﬂ kadranda kitleyle ortaya ç›kabilir.4
Çok az ve küçük meme dokusu bulundu¤undan, meme
baﬂ› ço¤unlukla erken dönemde tutulur; retraksiyon %9,
ak›nt› %6 ve ülserasyon %6 görülür.9 Sol meme sa¤a göre
daha s›k tutulur; olgular›n %1’i bilateraldir. Kitle üzerindeki cilt veya alt›ndaki kasa fiske olabilir. Ay›r›c› tan›da jinekomasti (sa¤l›kl› erkeklerin %30’unu etkiler), meme
apsesi, memeye metastaz ve di¤er meme kanseri olmayan
primer tümörler (ör: sarkomlar) düﬂünülmelidir.8
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Tan› ve Evreleme Yöntemleri
‹lk ad›m mammografidir. Sensitivite ve spesifitesi
(EMK için) s›rayla %92 ve %90’d›r.20 Genellikle mammografi, malignite ve jinekomasti ayr›m›nda baﬂar›l›d›r.
Malignite düﬂündüren mammografik özellikler kitlenin
meme baﬂ›na eksantrik olmas› ve spiküle s›n›rlara sahip olmas›d›r.21 Mikrokalsifikasyonlar erkekte daha az görülür.
Yanl›ﬂ-negatif sonuçlar olabilir ve bu nedenle memede
kuﬂkulu herhangi bir kitle doku tan›s› gerektirir. Bu kor
biyopsi veya aç›k biyopsiyle mümkündür çünkü ince i¤ne
aspirasyon biyopsisi (FNAB) kesin sonuç vermeyebilir.
Ultrasonografi (USG) yard›mc› bir tan› yöntemi olarak yararl› olabilir ve nodal tutuluﬂa ait bilgi verebilir4.
USGde, invaziv kanserler tipik olarak soliddir ve tüm solid lezyonlar biyopsi gerektirir. Erkekte tan›sal de¤erlendirme ve evreleme çal›ﬂmalar› aynen KMK’nde oldu¤u gibidir. ‹yi bir hikaye ve fizik muayene metastatik hastal›k
bulgu ve semptomlar› için yap›lmal›d›r. Hastal›¤›n yayg›nl›¤› laboratuvar de¤erlendirme, akci¤er grafisi, kemik
sintigrafisi ve abdominopelvik CT scan ile de¤erlendirilmelidir.22 Meme ve aksillan›n USG’si ço¤unlukla yap›l›r.Çünkü USG yönlendirmeli FNAB preoperatif olarak
nodal metastaz› gösterirse sentinel lenf nodu biopsisi
(SLNB) yapmaya gerek yoktur.4 Evreleme Amercan Joint
Committee on Cancer (AJCC) klasifikasyon sistemine göre yap›l›r. Bu sistem tümör çap›, nodal tutulum ve uzak
metastaz› esas al›r.23 Sadece erkek meme kanserinin %48’i
evre I/II olarak saptan›r. Kad›nlarla k›yasland›¤›nda, erkeklerde daha ileri evrede tan› konur.9

Histolojik Özellikler
KMK’ne ait hemen bütün histolojik alt tipler erkeklerde de bildirilmiﬂtir. Sadece da¤›l›m farkl›d›r. Yaklaﬂ›k
%90’› invaziv karsinomlard›r.24 Noninvaziv kanserlerin
neredeyse tamam› duktal karsinoma in situ (DCIS)’dur.
Lobuler karsinoma in situ oldukça nadirdir çünkü erkek
memesinde terminal lobüller bulunmaz; sadece invaziv
lobuler karsinom ile birlikte bildirilmiﬂtir.25 Erkeklerde
DCIS kad›nlardakinden farkl›l›k gösterir ve yaklaﬂ›k olgular›n %75’ini papiller alt tip oluﬂturur.26 Di¤er nadir görülen alt tipler aras›nda medüller, tubuler, musinöz, skuamöz ve invaziv duktal karsinomun özel bir alt tipi mikropapiller karsinomlar say›labilir.24,27,28,29,30 ‹nflamatuvar
karsinom ve Paget hastal›¤› erkek ve kad›nda benzer s›kl›kta görülür.24,29,31
Östrojen (ER) ve progesteron reseptör (PR) ve
Her2/neu durumu her hastada belirlenmelidir. EMK daha yüksek hormon reseptör (HR) ekspresyonu gösterir
(%90 ER, %81 PR). Kad›nlarda bu oran %60-70 (ER veya PR)’dir.7 Her2/neu overekspresyonu erkeklerde kad›nlara oranla daha azd›r.4 Kad›nlardaki DNA microarray çal›ﬂmalar›na dayand›r›larak, meme kanserinin farkl› klinik
sonuca sahip ayr› moleküler alt tipleri luminal, Her2

over-ekspresyon gösteren, normal meme-benzeri ve bazal
tip’dir.32,33,34 Ge ve arkadaﬂlar› erkeklerdeki immünprofili 42 hastay› inceleyerek alt s›n›flara ay›rm›ﬂlar ve en s›k
görülen alt tipin luminal A (%83) ve luminal B (%17) oldu¤unu, bazal tip ve Her2 over-ekspresyon alt tiplerinin
tan›mlanmad›¤›n› bildirmiﬂlerdir.35 Luminal B alt tipli tümörler daha yüksek nükleer grade’e sahiptir.8 Ancak az
say›da olgu bulunmas› ve k›sa takip süresi sebebiyle EMKnde immün alt tipler ve klinik davran›ﬂ aras›nda bir ilgi
saptamak olas› de¤ildir.

TEDAV‹
Erken Evre Hastal›¤›n Tedavisi
Cerrahi Rezeksiyon ve Aksiler
Lenf Nodu Diseksiyonu
Erkekde lokalize invaziv erken evre meme kanserinin
tedavisi KMK tedavisiyle ayn› ilkeleri içerir. Standart tedavi modifiye radikal mastektomi ve aksiler diseksiyon
veya sentinel lenf nodu biopsisi (SLNB)’dir.36 Ancak yayg›n gö¤üs duvar kas› tutuluﬂunda radikal mastektomi yap›lmal›d›r. Meme koruyucu tedavi, kad›nlar›n aksine, küçük meme dokusu ve santral lokalizasyonlu tümörler nedeniyle düﬂünülmez. Aksiller lenf nodlar›n›n diseksiyonu
primer tedavinin önemli bir k›sm›n› oluﬂturur. 397 olguluk bir seride aksiler diseksiyonsuz %13 hastada rejyonel
nodal rekürrens geliﬂirken bu oran diseksiyon uygulananlarda %1,2’dir.37 SLNB elde az miktarda veri olsa da baﬂar›l› olabilir; bu do¤rultuda Amerikan Klinik Onkoloji Birli¤i’ne ait k›lavuzlarda SLNB’sinin erkeklerde kullan›m›n›n uygun olaca¤› ﬂeklinde görüﬂ bildirilmiﬂtir.37

Adjuvan Tedavi
EMK’nde adjuvan tedavi için öneriler ço¤unlukla kad›nlarda saptanan faydalar ve az say›da retrospektif yay›nlara dayand›r›lm›ﬂt›r çünkü randomize kontrollu çal›ﬂmalar›n erkeklerde yap›labilmesi çok az say›da olgu nedeniyle olanaks›zd›r.

Radyoterapi
EMK tedavisinde mastektomi sonras› radyoterapi endikasyonlar›na ait veriler s›n›rl›d›r. Genellikle meme baﬂ›
ya da cilt tutulumu nedeniyle mastektomi sonras› radyoterapi ile tedavi önerilir.18 Scott-Conner ve arkadaﬂlar›na
ait bir derlemede hem kad›n hem EMK’nde ayn› endikasyonlarla mastektomi sonras› radyoterapi uygulanabilece¤i
bildirildi.39 K›saca, EMK’nde adjuvan radyoterapi pozitif
lenf nodu varl›¤›, 5 cm’den büyük tümör veya s›n›r pozitifli¤inde önerilmektedir.22
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Hormon Tedavisi
Erkeklerde olgular›n ço¤unlu¤unun hormon reseptör
(HR) pozitif olmas› nedeniyle 5 y›ll›k adjuvan tamoksifen
s›kl›kla önerilir. Bu konuda yap›lan randomize klinik çal›ﬂma yoktur ancak birkaç retrospektif çal›ﬂmada tamoxifenin etkinli¤i incelenmiﬂtir.40,41 Retrospektif karﬂ›laﬂt›rmalarda adjuvan tamoksifen tedavisi ile rekürrens ve
mortalitede azalma gösterilmiﬂtir. Ancak erkekler kad›nlara göre tamoksifene ait yan etkileri tolere etmekte daha
çok zorlan›rlar.42 Tedavi bu yan etkiler nedeniyle %21 erkek hastada yar›m kal›r; bu oran kad›nlarda %4-7’dir.43
Anastrozol ve letrozol metastatik hastal›kta etkili olsalar
da, aromataz inhibitörlerinin (A‹) adjuvan uygulamadaki
rolü erkeklerde s›n›rl›d›r.44
Özetle, tolere edebilen HR pozitif erkek hastalarda 5
y›ll›k adjuvan tamoksifen tedavisi önerilmektedir. Bugün
için erkeklerde A‹’nin adjuvan uygulamada önerilmesi
için yeterli veri bulunmamaktad›r.

Kemoterapi
EMK’nde adjuvan kemoterapi için öneriler kad›nlarda yap›lan klinik çal›ﬂmalardan elde edilen yararlara dayand›r›l›r. Bu konuda erkeklerde yay›nlanan tek bir prospektif çal›ﬂma mevcuttur.45 Retrospektif karﬂ›laﬂt›rmalarda adjuvan kemoterapi ile rekürrens ve mortalitede azalma gösterilmiﬂtir.28,46 Tüm bu verilerin ›ﬂ›¤›nda adjuvan
kemoterapi için birçok klinisyen erkek ve bayan hastalarda benzer kriterleri kullanmaktad›r. Lenf nodu pozitifli¤i
veya 1 cm’den büyük tümör çap› ve ayn› zamanda HRnegatif tümörler adjuvan kemoterapi için düﬂünülmelidir.4 Her-2/neu ve p53 ekspresyonu kötü prognoz iﬂareti
olup daha agresif bir sistemik tedavi gerektirebilir. Seçilecek ajanlar kad›nlardakiyle ayn› olup nod negatif olgularda antrasiklin bazl› kemoterapi, nod pozitif olgularda ise
genellikle antrasiklin ve taxanlardan oluﬂur.4
Trastuzumab›n yarar›na ait herhangi bir veri mevcut
de¤ildir. Kad›nlarda saptanabilen faydalar› dikkate al›nacak olursa Her2/neu pozitifli¤i, nod pozitif hastal›k ve
yüksek riskli nod negatif hastal›k durumunda adjuvan
trastuzumab tedavisi uygulanabilir.9
K›saca, adjuvan kemoterapi orta veya yüksek riskli
primer EMK’nde ve HR-negatif tümörlerde düﬂünülmelidir.

Lokal ‹leri Hastal›¤›n Tedavisi
Erkek T3/T4 veya enflamatuvar meme kanseri olgular› kad›nlara benzer ﬂekilde tedavi edilirler. ‹ndüksiyon kemoterapisi ile baﬂlan›r ve sonras›nda tümörleri operabl
hale gelenler için cerrahi uygulan›r. Bu olgularda cerrahi
sonras›nda radyoterapi ve HR-pozitif olanlarda adjuvan
tamoksifen önerilir. Elde bildirilen herhangi bir veri olmasa da, EMK’nin özellikle endokrin duyarl›l›¤› göz önü-
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ne al›nd›¤›nda, indüksiyon hormon tedavisinin birçok
hastada kemoterapiye alternatif oluﬂturabilecek kadar ilginç bir seçenek olabilece¤i ak›lda bulundurulmal›d›r.8

‹leri Hastal›¤›n Tedavisi
Metastatik meme kanserine yaklaﬂ›m erkek ve kad›nda
ayn› prensiplere dayan›r. Yüksek insidansda HR-pozitif
tümörler sebebiyle, hormonal tedavi metastatik EMK’nde
s›kl›kla ilk yaklaﬂ›md›r. HR-pozitif ileri EMK olgusunun
%80’inden fazlas› tamoksifene yan›t verir.47 Hastalar metastatik hastal›kta halen HR-pozitif ise hormon tedavisi birinci basamak tedavi olarak, sistemik kemoterapi ise ikinci basamak tedavi olarak uygulanmal›d›r.4 Hormon tedavisi tamoksifen d›ﬂ›nda medikal (progestinler, androjenler,
steroidler, aminoglutethemid, luteinizan hormon-releasing hormon agonistleri (LH-RH) veya cerrahi (orﬂiektomi, adrenalektomi veya hipofizektomi) olabilir.4 Ancak tamoksifen d›ﬂ›ndaki medikal seçeneklerde yan etki insidans› daha yüksektir.8 A‹’lerinin ileri EMK’nde kullan›labilirli¤i konusu belirsizdir. Veriler anastrozolün erkeklerde östrojen seviyelerini kad›nlara oranla daha az bir düzeyde
düﬂürdü¤ünü ve bunun hipotalamo-hipofizer negatif feedback halkas› sebebiyle testosteron seviyelerinde art›ﬂa
yol açt›¤› yönündedir.48 Bu düﬂünceden yola ç›karak anastrozol+leuprolide birlikte kombine edilerek metastatik
HR-pozitif EMK’nde devam eden bir çal›ﬂmada kullan›lmaktad›r.8 Fulvestrant›n rolü belirsizdir. Sadece bir olgu
sunumunda k›smi bir yan›t elde edilmiﬂtir.49
Sistemik kemoterapi genellikle h›zl› ilerleyen veya yaﬂamsal tehdit oluﬂturan visseral hastal›¤› olan HR-negatif
erkek hastalarda endikedir. Bir di¤er seçenek hormon tedavisine yan›t vermeyen hasta grubudur.8
Trastuzumab Her2/neu pozitif hastal›kta yararl› olabilir; ancak elde yeterli veri yoktur.

Prognoz
En önemli prognostik faktörler tümör çap› ve lenf nodu durumudur.47 2-5 cm tümör çap›na sahip olanlar 2
cm’den daha küçük tümör çap› olanlara oranla %40 daha
fazla ölüm riskine sahiptir; benzer bir ﬂekilde lenf nodu
pozitif olanlar lenf nodu negatif olanlara göre %50 daha
fazla ölüm riskine sahiptir.47 Aksillada pozitif lenf nodu
say›s› artt›kça prognoz kötüleﬂir.50
Geçmiﬂte EMK’nin kad›nlara oranla daha kötü prognoza sahip oldu¤u düﬂünülürdü. Bugün için güncel yay›nlarda tan›, evre ve grade’de yaﬂa göre dikkatli bir ﬂekilde eﬂleﬂtirilmiﬂ olgularda erkeklerdeki prognoz kad›nlardan daha kötü bulunmam›ﬂt›r.47,51 Kad›nlarda oldu¤u gibi siyahlardaki EMK beyazlara göre daha kötü bir prognoz gösterir.52
HR-negatif ve yüksek tümör grade kötü prognoz göstergesi olsa bile, bunlar›n hiçbiri ba¤›ms›z prognostik de¤ere sahip de¤illerdir.7,28,39 KMK’nde Her2 overekspres-
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yonu kötü prognostik markerd›r. HER2 amplifikasyonu
ve/veya overekspresyonu birçok çal›ﬂmada olumsuz prognozun göstergesidir.53,54 HER2 overekspresyonunun erkeklerde kötü prognozun belirleyicisi olup olmad›¤› ise
belirsizdir.
Kad›nlarda tümör urokinaz tip plazminojen aktivatörleri (uPA) ve inhibitörlerinin (PAI-1 ve PAI-2) ekspresyonu meme kanserinde daha k›sa bir yaﬂam›n göstergesidir.55 Erkeklerde buna iliﬂkin veriler çok k›s›tl›d›r. Sadece PAI-1 ekspresyonu bir çal›ﬂmada kötü prognostik
gösterge olarak belirtilmiﬂtir.56
BRCA2 ile birlikte olan erkek meme kanseri kötü bir
prognoza sahiptir (BRCA2 mutasyonlu olgularda 5 y›l yaﬂam %28, mutasyon olmayanlarda %67dir).57
EMK’li olgularda sekonder primer kanser geliﬂme insidans› da artm›ﬂt›r. Kontrlateral meme kanseri geliﬂme
olas›l›¤› kad›nlara göre daha fazlad›r, ancak hastal›¤›n prevalans› nedeniyle mutlak risk kad›nlarda daha yüksektir;
benzer ﬂekilde melanom ve prostat kanseri de dahil olmak
üzere di¤er kanserlerin geliﬂme riski özellikle BRCA mutasyon taﬂ›y›c›s› olan EMKli olgularda daha fazlad›r.58
Birçok yönden kad›n meme kanseriyle ortak özellikler
taﬂ›sa da EMK farkl› özelliklere sahiptir. ‹nsidans artsa da
hala nadir görülen bu hastal›k için prognozun ve ideal tedavinin belirlenmesinde daha geniﬂ klinik çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.

KAYNAKLAR
1. Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Thun MJ. Cancer
statistics, 2009. CA Cancer J Clin 2009; 59: 225-49.
2. Ravandi-Kashani F, Hayes TG. Male breast cancer: a review
of the literature. Eur J Cancer 1998; 34: 1341-7.
3. Donegan WL, Redlich PN. Breast cancer in men. Surg Clin
North Am 1996; 76: 343-63.
4. Sabel MS. Breast cancer in special populations. In: Sabel MS,
ed. Surgical Foundations: Essentials of Breast Surgery. 1st
ed. Philadelphia: Mosby Elsevier; 2009. p. 323-333.
5. Weiss JR, Moysich KB, Swede H. Epidemiology of breast
cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2005; 14:20-6.
6. Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program. Public-use data (1993-1997). Bethesda (MD): National
Cancer Institute, Division of Cancer Control and Population Sciences, Surveillance Research Program, Cancer Statistics Branch; 2000.
7. Giordano SH, Cohen DS, Buzdar AU, Perkins G, Hortobagyi GN. Breast carcinoma in men: a population-based study.
Cancer 2004; 101: 51-7.
8. Gomez-Raposo C, Zambrana Tevar F, Sereno Moyano M,
Lopez Gomez M, Casado E. Male breast cancer. Cancer Treat Rev 2010, doi: 10.1016 / j. Ctrv.2010.02.002 (Epub ahead
of print)
9. Fentiman IS, Fourquet A, Hortobagyi GN. Male breast cancer. Lancet 2006; 367: 595-604.
10. Ottini L, Masala G, D’Amico C, et al. BRCA1 and BRCA2
mutation status and tumor characteristics in male breast

cancer: a population-based study in Italy. Cancer Res 2003;
63: 342-347.
11. Osorio A, Barroso A, Martinez B, Cebrian A, San Roman
JM, Lobo F, et al. Molecular analysis of the BRCA1 and
BRCA2 genes in 32 breast and/or ovarian cancer Spanish families. Br J Cancer 2000; 82: 1266-1270.
12. Struewing JP, Brody LC, Erdos MR, Kase RG, Giambarresi
TR, Smith SA, et al. Detection of eight BRCA1 mutations in
10 breast/ovarian cancer families, including 1 family with
male breast cancer. Am J Hum Genet 1995; 57: 1-7.
13. Cocco P, Figgs L, Dosemeci M, Hayes R, Linet MS, Hsing
AW. Case-control study of occupational exposures and male breast cancer. Occup Environ Med 1998; 55: 599-604.
14. Hsing AW, McLaughlin JK, Cocco P, Co Chien HT, Fraumeni JF Jr. Risk factors for male breast cancer (United States). Cancer Causes Control 1998; 9: 269-75.
15. Xu Z. A case-control study on male breast cancer. Chinese
Public Health 1991; 10: 1-4.
16. Guenel P, Cyr D, Sabroe S, et al. Alcohol drinking may increase risk of breast cancer in men: a European populationbased case-control study. Cancer Causes Control 2004; 15:
571-80.
17. Rosenblatt KA, Thomas DB, Jimenez LM, et al. The relationship between diet and breast cancer in men (US). Cancer
Causes Control 1999; 10: 107-13.
18. Weiderpass E, Ye W, Adami HO, Vainio H, Trichopoulos D,
Nyren O. Breast cancer risk in male alcoholics in Sweden.
Cancer Causes Control 2001; 12: 661-4.
19. Giordano SH. A review of the diagnosis and management of
male breast cancer. Oncologist 2005; 10: 471-9.
20. Evans GF, Anthony T, Turnage RH, et al. The diagnostic accuracy of mammography in the evaluation of male breast disease. Am J Surg 2001; 181: 96-100.
21. Appelbaum AH, Evans GF, Levy KR, Amirkhan RH, Schumpert TD. Mammographic appearances of male breast disease. Radiographics 1999; 19: 559-68.
22. National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Guidelines available on line at www. nccn. org.
23. Singletary SE, Allred C, Ashley P, et al. Revision of the American Joint Committee on Cancer staging system for breast
cancer. J Clin Oncol 2002; 20: 3628-36.
24. Stalsberg H, Thomas DB, Rosenblatt KA, Jimenez LM, McTiernan A, Stemhagen A, et al. Histologic subtypes and hormone receptors in breast cancer in men: a population-based
study in 282 United States men. Cancer Causes Control
1993; 4: 143-51.
25. Erhan Y, Zekio¤lu O, Erhan Y. Invasive lobular carcinoma
of the male breast. Can J Surg 2006; 49: 365-6.
26. Hittmair AP, Lininger RA, Tavassoli FA. Ductal carcinoma
in situ (DCIS) in the male breast: a morphologic study of 84
cases of pure DCIS and 30 cases of DCIS associated with invasive carcinoma-a preliminary report. Cancer 1998; 83:
2139-49.
27. Ribeiro G, Swindell R, Harris M, Banerjee S, Cramer A. A review of the management of the male breast carcinoma based
on an analysis of 420 treated cases. The Breast 1996;5: 141-6.
28. Stierer M, Rosen H, Weitensfelder W, Hausmaninger H, Teleky B, Jakesz R, et al. Male breast cancer: Austrian experience. World J Surg 1995; 19:687-92; discussion 692-3.

Bölüm 47: Erkeklerde Meme Kanseri
29. Donegan WL, Redlich PN, Lang PJ, Gall MT. Carcinoma of
the breast: a multiinstitutional survey. Cancer 1998; 83: 498509.
30. Erhan Y, Erhan Y, Zekio¤lu O. Pure invasive micropapillary
carcinoma of the male breast: report of a rare case. Can J
Surg 2005; 48: 156-157.
31. Holleb AI, Freeman HP, Farrow JH. Cancer of the male breast. II. N Y State J Med 1968; 68: 656-63.
32. SorlieT, Perou CM, Tibshirani R, et al. Gene expression patterns of breast carcinomas distinguish tumor subclasses with
clinical implications. Proc Natl Acad Sci USA 2001; 98:
10869-74.
33. SorlieT, Tibshirani R, Parker J, et al. Repeated observation of
breast tumor subtypes in independent gene expression data
sets. Proc Natl Acad Sci USA 2003; 100: 8418-23.
34. Sotiriou C, Neo SY, McShane LM, et al. Breast cancer classification and prognosis based on gene expression profiles
from a population-based study. Proc Natl Acad Sci USA
2003; 100: 10393-8.
35. Ge Y, Sneige N, Eltorky MA, et al. Immunohistochemical
characterization of subtypes of male breast carcinoma. Brit
Cancer Res 2009; 11:R28.doi:10.1186/bcr2258.
36. Gough DB, Donohue JH, Evans MM, et al. A 50-year experience of male breast cancer: is outcome changing? Surg Oncol 1993; 2: 325-33.
37. Cutuli B, Lacroze M, Dilhuydy JM, et al. Male breast cancer:
results of the treatments and prognostic factors in 397 cases.
Eur J Cancer 1995: 31A: 1960-4.
38. Lyman GH, Giuliano AE, Somerfield MR, et al. American
society of clinical oncology guideline recommendations for
sentinel lymph node biopsy in early-stage breast cancer. J
Clin Oncol 2005; 23: 7703-20.
39. Scott-Conner CE, Hochimsen PR, Menck HR, Winchester
DJ. An analysis of male and female breast cancer treatment
and survival among demographically identical pairs of patients. Surgery 1999; 126: 775-80; discussion 780-1.
40. Goss PE, Reid C, Pintilie M, et al. Male breast carcinoma: a
review of 229 patients who presented to the Princess Margaret Hospital during 40 years: 1955-1996. Cancer 1999; 85:
629-39.
41. Giordano SH, Perkins G, Garcia SM, et al. Male breast cancer: the M.D. Anderson experience with adjuvant therapy.
Breast Cancer Res Treat 2003; 82: S42.
42. Anelli TF, Anelli A, Tran KN, Lebwohl DE, Borgen PI. Tamoxifen administration is associated with a high rate of treatment-limiting symptoms in male breast cancer patients.
Cancer 1994; 74: 74-7.
43. Adjuvant tamoxifen in the management of operable breast
cancer: the Scottish Trial. Report from the Breast Cancer
Trials Committee, Scottish Cancer Trials Office (MRC),
Edinburgh, Lancet 1987;2: 171-5.

425

44. Zabolotny BP, Zalai CV, Meterissian SH. Successful use of
letrozole in male breast cancer: a case report and review of
hormonal therapy for male breast cancer. J Surg Oncol 2005;
90: 26-30.
45. Bagley CS, Wesley MN, Young RC, Lippman ME. Adjuvant
chemotherapy in males with cancer of the breast. Am J Clin
Oncol 1987; 10: 55-60.
46. Izquierdo MA, Alonso C, De Andres L, Ojeda B. Male breast
cancer. Report of a series of 50 cases. Acta Oncol 1994; 33:
767-71.
47. Giordano SH, Buzdar AU, Hortobagyi GN. Breast cancer in
men. Ann Intern Med 2002; 137: 678-687.
48. Mauras N, O’Brien KO, Klein KO, Hayes V. Estrogen supression in males: metabolic effects. J Clin Endocrinol Metab
2000; 85: 2370-7.
49. Agrawal A, Cheung KL, Robertson JF. Fulvestrant in advanced males breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2007; 101:
123.
50. Guinee VF, Olsson H, Moller T, et al. The prognosis of breast cancer in males. A report of 335 cases. Cancer 1993; 71:
154-61.
51. Anderson WF, Althuis MD, Brinton LA, Devesa SS. Is male
breast cancer similar or different than female breast cancer?
Breast Cancer Res Treat 2004; 83:77-86.
52. Crew KD, Neugut Al, Wang X, et al. Racial disparities in treatment and survival of male breast cancer. J Clin Oncol
2007; 25: 1089-98.
53. Willsher PC, Leach IH, Ellis IO, et al. Male breast cancer:
pathological and immunohistochemical features. Anticancer Res 1997; 17: 2335-8.
54. Wang-Rodriguez J, Cross K, Gallagher S, et al. Male breast
carcinoma: correlation of ER, PR, Ki-67, Her2-neu and p53
with treatment and survival. A study of 65 cases. Mod Pathol 2002; 15: 853-61.
55. Look MP, van Putten WL, Duffy MJ, et al. Pooled analysis of
prognostic impact of urokinase-type plazminojen activator
and its inhibitor PAI-1 in 8377 breast cancer patients. J Natl
Cancer Inst 2002; 94: 116-28.
56. Meijer-van Gelder ME, Look MP, Bolt-de Vries J, et al. Clinical relevance of biologic factors in male breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2001; 68: 249-60.
57. Kwiatkowska E, Teresiak M, Filas V, Karczewska A, Breborowicz D, Mackiewicz A. BRCA2 mutations and androgen
receptor expression as independent predictors of outcome
of male breast cancer patients. Clin Cancer Res 2003; 9:
4452-9.
58. Auvinen A, Curtis RE, Ron E. Risk of subsequent cancer following breast cancer in men. J Natl Cancer Inst 2002; 94:
1330-2.

Bölüm

48

Gebelikte Meme Kanseri
Dr. Murat Kapkaç, Dr. Levent Yeniay

Gebelik s›ras›nda birçok malign ve benign hastal›k ortaya ç›kabilmektedir. Meme kanseri görülme s›kl›¤›, yaﬂla
beraber art›ﬂ göstermekle birlikte, do¤urganl›k ça¤›ndaki
kad›nlarda da az›msanamayacak bir oranda görülmektedir. Gebelik döneminde ortaya ç›kan meme kanseri, gebelik süreci içerisinde vücutta oluﬂan fizyolojik de¤iﬂiklikler
ve sürece eﬂlik eden embriyonun varl›¤› nedeniyle özel
yaklaﬂ›mlar gerektiren bir klinik durumu oluﬂturmaktad›r. Bu hastalar›n tedavisinde amaç, gebe olmayan hastalarda elde edilen onkolojik sonuçlara ulaﬂmak ve bu süreçte fetuse zarar vermemektir.
Gebelikte ortaya ç›kan bu tür bir patoloji, baﬂta hasta,
aile ve hekimler aç›s›ndan zor bir tablo meydana getirmektedir. Tedavi yönetiminde mutlaka kan›ta dayal› sonuçlar ve literatür bilgileri (retrospektif çal›ﬂmalar ya da
olgu sunumlar›) yol gösterici olmal›d›r.

EP‹DEM‹YOLOJ‹
Gebelikte meme kanseri (GMK), gebeli¤in baﬂlang›c›
ile emzirmenin bitmesi ya da postpartum birinci y›l içinde ortaya ç›kan meme kanseri olarak tan›mlanmaktad›r.1
GMK’nin insidans› tüm meme kanserli hastalar de¤erlendirildi¤inde %0,2-3,8 aras›nda iken do¤urganl›k ça¤›ndaki kad›nlarda (<45 yaﬂ) insidans› %7-14’e yükselmektedir.2,3 Gebelikte görülen kanserler aras›nda ise serviks kanserlerinden sonra en s›k ikinci kanser türü oldu¤u bildirilmektedir. Gebelikte görülme oran› 1/30003/10000’dir.4,5 Ortalama görülme yaﬂ› 32-34’dür. Meme
kanserinin yaﬂla birlikte artan insidans› göz önüne al›nd›¤›nda, ilk gebeli¤ini 30 yaﬂ›n üzerinde yaﬂayan hastalarda
meme kanseri insidans›, 20 yaﬂ alt›ndakilere göre 2-3 kat
fazlad›r.6 Kad›nlar›n son y›llarda gebe kalma yaﬂ›ndaki
yükselme hesaba kat›ld›¤›nda görülme s›kl›¤›nda bir art›ﬂ
olmas› muhtemeldir.
Gebelik s›ras›nda trimesterlere göre bak›ld›¤›nda, görülme s›kl›¤› yönünden bir farkl›l›k saptanmam›ﬂt›r. Ancak GMK daha yüksek oranda emzirme döneminde teﬂhis
edilmektedir.7

PROGNOZ
‹nsidans yüksek olmamas›na ra¤men GMK’nin prognoz olarak kötü olmas› hastal›¤›n önemini artt›rmaktad›r.
Tarihsel aç›dan bak›ld›¤›nda GMK’nin h›zl› seyreden, kötü prognozlu ve tedavi edilemez derecede malign oldu¤una ait yayg›n bir kanaat mevcuttur. Ancak son 20 y›lda yap›lan çal›ﬂmalar göstermiﬂtir ki meme kanseri gebe olanlarda, olmayan hastalara benzer klinikopatolojik özellikler
taﬂ›makta ve ayn› evredeki gebe olmayan hastalar ile benzer sa¤kal›m sonuçlar› vermektedir.5,8 Günümüzde art›k
bu yan›lg›n›n bu hastalar›n tan› ald›klar›nda daha ileri evrelerde olmalar›ndan ve standart tedavilerin uygulanamamas›ndan kaynakland›¤› kesinlik kazanm›ﬂt›r. Meme kanseri tans›n›n geç konulmas›, gebe hastalar›n tan› ald›klar›nda daha büyük tümör boyutlar›na ve lenf nodu metastazlar›n›n artmas›na dolay›s› ile de evrenin yükselmesine
yol açt›¤› gösterilmiﬂtir.9-11
Tan›da gecikmenin en önemli sebebi, gebelikte meme
dokusunda meydana gelen de¤iﬂimlerdir. Laktasyonel de¤iﬂiklikler oluﬂan dönemde, memede fizyolojik hipertrofi
geliﬂerek büyüme görülür. Bu durum kitlelerin geç fark
edilmesine ya da emzirmeye ba¤l› de¤iﬂiklikler olarak yorumlanmas›na neden olur.
Gebeli¤in meme kanseri prognozunda olumsuz bir
faktör olmad›¤› ve bu dönemde oluﬂan yüksek östrojen
düzeyinin hastal›¤›n seyrini h›zland›rmad›¤› art›k kabul
edilmektedir.

PATOLOJ‹
Gebe olmayan meme kanserli hastalara benzer ﬂekilde
bu hasta toplulu¤unda da invaziv duktal karsinom histolojisindeki tümörler daha s›k görülmektedir. Tümör çap›
ayn› yaﬂ grubundaki hastalarla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda daha
büyüktür. Lenfovasküler invazyon, yüksek derece ve hormon reseptör negatifli¤i gebe hastalarda daha s›kt›r.12
GMK’de hormon reseptör negatifli¤i gebe olmayan
hastalara göre daha s›kt›r. Kötü prognozun sebepleri ara-
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K›s›m X: Meme Kanserinde Özel Durumlar

Tablo 48-1: Gebelikte Ortaya Ç›kan Kitle, Ay›r›c› Tan›
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

‹nvaziv karsinom
Laktasyonel adenom
Fibroadenom
Kistik hastal›k
Lobüler hiperplazi
Süt retansiyon kisti (Galaktosel)
Apse
Lipom
Hamartom
Lenfoma
Sarkom
Nöroma
Tüberküloz
Resim 48-1

s›nda gösterilen bu durumun nedeni bilinmemektedir.13
‹leri sürülen en önemli teori; gebelik s›ras›nda dolaﬂ›mda
bulunan yüksek düzeydeki östrojen ve progesteron hormonlar›n›n, dokulardaki tüm reseptör bölgelerini kapatmas›na ikincil olarak meme dokusunda geliﬂen down-regülasyon’un reseptör bulunmamas›na yol açt›¤›d›r.14 Human epidermal growth factor reseptör 2 (HER-2) pozitifli¤i gebe meme kanserli hastalarda daha yüksek oranda
görülmektedir.15

TANI
Gebelikte karﬂ›laﬂ›lan meme kitlelerinin %80’nin benign oldu¤u bilinmektedir. Tablo 48-1’de gebelikte görülen kitlelerin ay›r›c› tan›s›nda yer alan durumlar gösterilmiﬂtir. Bu hastalarda da meme kanserinin ilk bulgusu genellikle ele gelen a¤r›s›z bir kitledir. Bu semptom hastalar›n %90’›nda baﬂvuru nedenini oluﬂturur. ‹nfant›n anne
sütünü almamaya baﬂlad›¤› bir grup hastada ileriki dönemde meme kanseri tan›s› almaktad›r. Literatürde bahsedilen ancak gerçek s›kl›¤› ve mekanizmas› ortaya konamayan bu duruma “süt reddetme” fenomeni denmektedir.16
Tan›da gecikmeye yol açmamak için gebeli¤in baﬂlang›c›ndan itibaren dikkatli bir takip gerekmektedir. Gebelik baﬂlang›c›nda her kad›na ilk vizit s›ras›nda genel muayeneye ek olarak meme muayenesinde yap›lmal›d›r. Takip s›ras›nda 2-4 haftadan uzun sebat eden nodüler oluﬂumlara daha ileri incelemeler uygulanmas› ﬂartt›r.9,17 Ayn› ﬂekilde meme cildinde oluﬂan de¤iﬂikliklerde dikkate
al›nmal› ve meme kanserini d›ﬂlayacak incelenmeler uygulanmal›d›r (Resim 48-1).
Meme baﬂ› ak›nt›lar›da bazen meme kanserinin ilk
bulgusu olabilmektedir. Özellikle üçüncü trimesterde intraduktal proliferasyon ve epitel dökülmelerine ba¤l› intraduktal papillomdakine benzer ak›nt›lar gözlemlenebilir. Bu ak›nt›ya travman›n da eklenmesi kanl› ak›nt›ya sebep olabilir. Üçüncü trimesterde ortaya ç›kan bu tür bulgular alarm semptom olarak kabul edilmeyebilir. Ancak

ak›nt›n›n do¤umdan sonra 2 ay ve daha uzun sürmesi durumunda sitoloji uygulanmal›d›r.

Mamografi ve Ultrasonografi
Fizyolojik de¤iﬂiklikler geçiren meme dokusunda mamografi gibi tan›sal yöntemlerin çeﬂitli korkularla uygulanmamas› tan›da önemli gecikmelere yol açabilmektedir.
Gerekli görülen durumlarda mamografi, kar›n bölgesine
uygun koruma tedbirleri al›narak güvenle uygulanabilir.
Yap›lan ölçümlerde standart çift plan mamografide (ortalama doz 200-500 mrad) kar›n bölgesi korundu¤unda fetüsün ald›¤› radyasyon dozunun 0,4 mrad’dan az oldu¤u
saptanm›ﬂt›r.9 Bu doz, Uluslararas› Radyolojik Korunma
Komitesi’nin fetal malformasyon ve santral sinir sistemi
anomalileri için belirledi¤i riskli doz olan 100 mrad’t›n oldukça alt›ndad›r.18 Mamografiye ba¤l› malformasyon bugüne kadar bildirilmemiﬂtir. Mamografinin gebelik ve
emzirme dönemindeki sensivite ve spesifitesine bak›lacak
olursa; %68-74 aras›nda oldu¤u görülmekedir.10,19 Gebe
olmayan kad›nlarda bu oran›n %80 düzeyinde oldu¤u göz
önüne al›nd›¤›nda sensivitenin bir miktar düﬂtü¤ü görülmektedir. Bu nedenle negatif mamografi sonuçlar› bu durum ak›lda tutularak de¤erlendirilmelidir.
Ultrasonogragrafi (USG), memenin mamografik olarak hiperdens oldu¤u <30 yaﬂ hastalarda genellikle ilk s›rada tercih edilen tan›sal araçt›r. ‹nvaziv olmamas› ve kolay uygulanabilir olmas› yans›ra fetal radyasyon riski olmamas› nedeniyle gebe hastalarda kullan›lmaya çok uygundur. Yap›lan bir çal›ﬂmada palpabl kitlesi olan gebe
hastalarda US’nin sensivitesi %93-98 gibi yüksek bir
oranda bulunmuﬂtur.20 Primer kitlenin d›ﬂ›nda var olan
ikincil odaklar›n saptanmas›nda da etkili olan bu yöntemle aksiller lenf nodlar› da metastaz yönünden incelenebilir. Gebeli¤e ba¤l› fizyolojik meme de¤iﬂiklikleri mamografi ve ultrasonografide de¤iﬂikliklere yol açar. Glandüler
doku proliferasyonu ve ya¤ dokuda azalma ses geçirgenli¤ini azaltarak, görüntülerde karlanma efekti meydana getirir. Bu de¤iﬂimlerin ultrasonografinin sensivitesini azalt-
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l›¤› kadar de¤iﬂtirmedi¤ini de savunan yazarlar mevcuttur.21 Ultrason gebe hastalarda tercih edilen ilk görüntüleme yöntemi olmal› ve bu bulgulara göre di¤er tetkikler
planlanmal›d›r. Ayr›ca biyopsi iﬂlemi s›ras›nda ultrason
rehberli¤i oldukça kullan›ﬂl›d›r.
Manyetik rezonans (MR) görüntüleme özellikle kontrast madde (gadolinium) kullan›ld›¤›nda standart mamografiye göre daha yüksek sensivite göstermektedir. Ancak gadolinium gebelikte plasenta bariyerini geçti¤i için
kontrendikedir.22
Kemik metastazlar›n› de¤erlendirmek amac›yla yap›lan kemik sintigrafilerinde fetuse zararl› olabilecek radyasyon riski taﬂ›maktad›r. Zorunlu durumlarda izotop
olarak Tc-99 tercih edilmelidir. Tetkik s›ras›nda hasta iyi
hidrate edilmeli ve foley katater tak›larak pelvis bölgesinde radyoizotop birikimi önlenmelidir.23
Karaci¤er metastaz› US veya MR ile de¤erlendirilmelidir. Bilgisayarl› tomografi gebelikte kontrendikedir.

Gebelik ve Emziren Kad›nda Meme Biyopsisi
Meme kitlelerinde tan›sal süreçte radyolojik incelemelerden sonra gelen iﬂlem biyopsilerdir. Tan›sal amaçla
yap›lan biyopsilerde en az invaziv metodla baﬂlamak gerekir. ‹nce i¤ne aspirasyon biyopsisi (‹‹AB) bu anlamda ilk
tercih edilen yöntemdir. Ancak gebe-emziren kad›nlarda
bu iﬂlem çok dikkatli kullan›lmal›d›r. Memede oluﬂan histolojik (atipiye eﬂlik eden hiperplasti) de¤iﬂiklikler özellikle deneyimli olmayan merkezlerde yanl›ﬂ pozitif ‹‹AB sonuçlar›na neden olabilir. Sito-patolog’un önceden hastan›n gebelik-laktasyon durumu konusunda uyar›lmas›
yanl›ﬂ pozitif sonuç ihtimalini azaltacakt›r. ‹‹AB’de atipi
görülen, klinik ﬂüphenin devam etti¤i ya da sonuç al›namayan hastalarda kor biyopsi ve aç›k biyopsi yöntemleri
uygulan›r. Kor biyopsi için vakum ya da tru-cut yöntemleri tercih edilebilir.
Aç›k biyopsi uygulanan hastalarda iﬂlem artan vaskülarite nedeniyle kanamal› olabilir. Bir di¤er önemli komplikasyon “süt fistülü” geliﬂmesidir. Hastalar bu konuda
önceden bilgilendirilmelidir. Biyopsi öncesinde ve sonras›nda emzirmeye ara verilmesi bu riski azaltmaktad›r.
Özellikle santral kadrana yönelik giriﬂimlerde fistül riski
daha büyüktür. Giriﬂimin yap›laca¤› günün sabah› yumuﬂak biçimde sa¤›larak memenin boﬂalmas› sa¤lanmal›d›r.
Fistül geliﬂmiﬂ ise emzirmeye bir süre ara verilerek drenaj›n azalmas› beklenmelidir. Uzam›ﬂ fistüllerde bromokriptin uygulanabilir. Meme içinde biyopsi sonras› ölü
boﬂluk olabildi¤ince az b›rak›larak enfektif komplikasyon
riski azalt›labilir.
Bir di¤er önemli nokta, laktasyonda s›k görülen meme
apseleridir. ‹ltihabi meme kanserleri apseye benzer klinik
tablo ile ortaya ç›kabilece¤inden, apse drenaj› s›ras›nda
mutlaka apse duvar›ndan ve ciltten biyopsi al›nmas› unutulmamal›d›r.
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TEDAV‹
Meme kanseri teﬂhisi konulan hastalarda gebeli¤in
derhal sonland›r›lmas› gerekti¤i görüﬂü uzun y›llar savunulmuﬂsa da art›k geçerlili¤ini yitirmiﬂtir. Yap›lan retrospektif çal›ﬂmalarda gebeli¤in sonland›r›lmas›n›n hastan›n
sa¤kal›m›na olumlu katk› yapmad›¤› gösterilmiﬂtir.24,25
Abortus, ancak reseptörleri pozitif, ileri evre metastatik
hastal›¤› olan veya kemoterapinin yüksek risk oluﬂturdu¤u gebeli¤in ilk trimesterindeki hastalara önerilebilir.
Gebelikle iliﬂkili meme kanserinin tedavisinde amaç,
gebe olmayan hastalarda da oldu¤u gibi öncelikle hastal›¤›n lokal kontrolünü sa¤lamak ve sistemik metastazlar›n
önüne geçmektir. Tedavi planlamas›nda fetusta birey olarak kabul edilmeli ve buna yönelik koruyucu önlemler
mutlaka yer almal›d›r. Hastal›¤›n evresi ve gebelik haftas›
tedaviye yön verirken göz önünde tutulmas› gereken
önemli iki kriterdir. Her hasta için özel tedavi planlamalar› yap›lmal›d›r. ‹çerisinde cerrah, medikal onkolog ve
kad›n do¤um uzman›n›n bulundu¤u multidisipliner bir
ekip, tedaviyi koordineli ﬂekilde uygulamal›d›r. Genetik
dan›ﬂmanl›k ve psikiyatrik destek her hastaya sunulmal›d›r. Tedavi aﬂamalar›nda olas› riskler hastaya ve ailesine
anlat›lmal› ve her aﬂamada onam istenmelidir.

Cerrahi
Cerrahi tedavi her trimesterde minimal fetal risk ile
gebelere uygulanabilir. Modifiye radikal mastektomi bu
anlamda rezektabl hastalarda standart operasyon yöntemi
olarak eskiden beri kabul edilmektedir. Total mastektomi
radyoterapinin do¤um sonras›na ertelenemeyece¤i hastalarda uygun bir seçenektir. Meme koruyucu ameliyatlar›n
daha çok 2. trimesterin sonlar› ve 3. trimesterde uygulanmas› mümkündür. Meme koruyucu ameliyatlar sonras›nda radyoterapi gerekece¤inden tedavi planlamas›nda göz
önünde tutulmal›d›r.
Aksillan›n de¤erlendirilmesinde, 1. ve 2. seviye lenf
nodlar›n› içine alacak biçimde “aksiller disseksiyon” günümüzde de yap›lan standart uygulamad›r.
Gebelikte sentinel nod uygulamas›, baﬂlarda radyokolloid ve mavi boyan›n olas› fetal etkileri nedeniyle kontrendike kabul edilmiﬂtir. Ancak günümüzde bu yöntemin gebelerde uygulanmas› sorgulanmaktad›r. Mavi boya
(isosülfan veya Patent Blue V) FDA’e göre C kategorisindedir (Hayvan çal›ﬂmalar›nda fetal toksisite gösterilmiﬂ
ancak insan çal›ﬂmas› bulunmayan ilaç) ve gebelikte kullan›lmas› önerilmemektedir. Bu kategorideki ilaçlar›n
kullan›m›nda kar-zarar de¤erlendirmesine göre yarar
beklentisi daha yüksek ise kullan›labilece¤i bildirilmektedir. Literatürde bildirilen iki çal›ﬂmada mavi boya ile gebelik üzerine olumsuz etki bildirilmemiﬂtir.
Radyokolloid (Tc 99-Sülfür Koloid) enjeksiyonuna
bak›ld›¤›nda ise, 500-600 μCi aras›ndaki minimal dozlar
kullan›ld›¤›nda gebelik yönünden sak›nca bildirilmemiﬂ-

430

K›s›m X: Meme Kanserinde Özel Durumlar

tir.9,26 Ancak bu bilginin kan›t düzeyi yüksek de¤ildir. Gebe olmayan kad›nlarda epigastrik bölge, umblikal ve hipogastrium bölgelerinde yap›lan ölçümlerde radyasyon
miktar› <50 μCi bulunmuﬂtur. Enjeksiyonda uygulanan
0,5 mCi radyokolloid ile vücuda giren radyasyon dozu
250 μCi gibi oldukça düﬂük düzeydedir. Fetusun maruz
kald›¤› toplam radyasyon miktar› Amerikan Nükleer Düzenleme Komitesinin gebelik için riskli olarak belirledi¤i
0,5 rem düzeyini geçmemektedir. Bu aç›dan lenfatik haritalama ve sentinel lenf nodu biyopsisi güvenli olarak kabul edilebilir.27
Sentinel lenf nodu yönteminin bu hastalarda kullan›m›nda sorgulanan bir di¤er düﬂüncede gebelikte lenfatik
ak›m›n fizyolojik de¤iﬂikliklere ba¤l› de¤iﬂti¤i hipotezidir.
Yöntemin yanl›ﬂ negatif sonuçlar verece¤ini ileri süren bu
hipotez yap›lan çal›ﬂmalarda do¤rulanamam›ﬂt›r.
Sonuç olarak aksiller disseksiyonun bir alternatifi olan
sentinel lenf nodu biyopsisinin gebe ve emziren hastalarda uygulanmas›yla ilgili deneyim ve bilgi henüz s›n›rl›d›r.
Fetusun maruz kald›¤› radyasyon doz kabul edilebilecek
düzeyde düﬂüktür. Ancak sadece radyokolloid ile yap›ld›¤›nda baﬂar› oran› kombine yönteme k›yasla azlamkatad›r. Hastalara detayl› bir de¤erlendirme sonras›nda, iyi
bilgilendirerek önerilebilir.

Sistemik Tedavi
Sistemik kemoterapi (KT) hem adjuvan hem de neoadjuvan tedavi olarak meme kanseri tedavisinde önemli
bir role sahiptir. Özellikle ileri evre tümörü olan hastalar›n bu grupta say›ca çok olmas› neoadjuvan KT’nin önemini artt›rmaktad›r. Gebe hastalarda uygulanan KT rejimleri ile ilgili deneyim az olmakla beraber hematolojik
malignitelerin eﬂlik etti¤i hastalardan elde edilen veriler
yol gösterici olmaktad›r.
KT ilaçlar›n›n büyük k›sm› teratojenik ve mutajenik
etkiye sahiptir. Kategori D (teratojenik etkisi kan›tlanm›ﬂ
ancak baﬂka ilaçlar›n kullan›lamad›¤› durumlarda verilebilir) olarak FDA taraf›ndan s›n›fland›r›lan bu ilaçlara
ba¤l› intrauterin ölümler bildirilmiﬂtir. Ancak bu riskler
önemli oranda ilk trimester dönemi için geçerlidir. Hatta
ilk trimester d›ﬂ›nda uyguland›¤›nda ﬂaﬂ›rt›c› biçimde güvenlik profiline sahip kemoterapiler bildirilmiﬂtir. ‹lk trimesterda KT’ye ba¤l› fetal malformasyon insidans› %20
civar›ndad›r, normal gebeliklerde ise risk %3’tür.28 ‹laçlar›n en teratojenik etkiye sahip oldu¤u dönem 5-10. gebelik haftalar›d›r. Beyin ve gonadlar d›ﬂ›ndaki organogenezis büyük oranda 13. haftadan sonra tamamlan›r. Bu haftadan sonra KT’ye ba¤l› etkilerin azalmas› beklenir. Ayr›ca KT’ye ba¤l› uzun dönemde ç›kabilecek fertilite bozukluklar›, resesif mutasyonlar› ve nörolojik geliﬂme gerilikleri ile yeterli veri ﬂu anda bulunmamaktad›r.
Glomerüler filtrasyon h›z›, renal ak›m ve kreatinin klirensinde artma gibi gebeli¤e ba¤l› fizyolojik de¤iﬂiklikler

KT ilaçlar›n›n farmakokineti¤ini de¤iﬂtirebilir. Amniyon
s›v›s›nda kemoterapötik ilaçlar›n birikmesi sonucu toksik
etki düzeyine ulaﬂabilmektedir. Sitotoksik ilaçlar›n kanplasenta bariyerini geçebildi¤ine ait kan›t olmamakla birlikte bu konuda aç›klanamam›ﬂ geçiﬂin olabilece¤ini de
düﬂündürmektedir.
Bu konuda en büyük prospektif çal›ﬂma MD Anderson Kanser merkezinde yap›lm›ﬂt›r. ‹kinci ve 3. trimesterinde olan 24 gebe hastaya KT uygulanm›ﬂt›r. 5-Fluorourasil, Doksurubisin ve Siklofosfamid (FAC rejimi) uygulanan bu hastalar›n sonuçlar› de¤erlendirildi¤inde; do¤um öncesi komplikasyonla karﬂ›laﬂ›lmam›ﬂ ve do¤an bebeklerin apgar skorlar›, do¤um a¤›rl›klar› ve ilk muayeneleri normal bulunmuﬂtur.28 Antrasiklin içeren tedavilerin
doza ba¤l› olmak üzere fetal kardiyotoksik etkileri olabilmektedir. Metotoraksat’›n düﬂük yapma riski yüksek oldu¤undan gebelerde kullan›lmamal›d›r. Taksanlar›n gebelikle iliﬂkili meme kanserli hastalarda kullan›m›na ait
birkaç olgu sunumu mevcuttur.29 Ancak doz yo¤un rejimde antrasiklinler ile kombine edildiklerinde güvenlik
profili konusunda yeterli bilgi bulunmamaktad›r.
KT dozlar› ayarlan›rken güncel yaklaﬂ›m vücüt yüzeyi
yerine kilonun esas al›nmas› ﬂeklindedir. Yine doz belirlenirken gebede artan plazma volümünü, artan hepatorenal
fonksiyonlar› yan›s›ra azalan albümin konsantrasyonu,
gastrik motilite amniyotik s›v›ya ait 3.boﬂluk hesaba kat›lmal›d›r. Beklenen do¤um tarihinin 3-4 hafta öncesinden
KT kesilerek do¤umda oluﬂabilecek enfeksiyon ve pansitopeniye ba¤l› hemoraji riski azalt›lmal›d›r.9,30
Tedavi kürleri s›ras›nda emzirmeye KT ilaçlar›n›n süte yüksek konsantrasyonda geçebildi¤inden ara verilmelidir.
K›saca trastuzumab tedavisine de¤inilecek olursa; bu
ilac›n bilinen toksik etkileri bulunmamaktad›r. Ancak eldeki veriler k›s›tl›d›r. Literatürde bildirilen 6 olgunun beﬂinde oligohidroamniyoz bildirilmiﬂtir.31 Oldukça nadir
görülebilecek böyle bir durumda amniyon s›v›s›n›n ve fetal geliﬂimin yak›n monitörizasyonu yap›lmal›d›r.

Radyoterapi
Radyoterapi (RT) özellikle birinci trimesterde fetuse
toksik etkilidir. Son trimestere do¤ru olumsuz etkileri
azal›r. Embriyonun implantasyonundan önce RT hep ya
da hiç ﬂeklinde bir etkiye sahiptir. Gebeli¤in 10-38. günleri fetusun d›ﬂ etkilere en duyarl› oldu¤u dönemdir. Bu dönemde 10-40 cGy düzeyindeki doz fetuste ölümcül malformasyonlar yarat›r.
Meme operasyonu sonras› terapötik doz 50 Gy’dir.
Fetusun bu dozdaki ›ﬂ›nlamada maruz kald›¤› doz 0,050,15 Gy’dir. Bu miktar gebelik haftas› ilerledikçe fetusun
yukar›ya do¤ru yer de¤iﬂtirmesine ba¤l› olarak artar. Gebelik döneminde oluﬂan anatomik de¤iﬂimler sonucu kar›n bölgesini ›ﬂ›ndan korumak güçleﬂmektedir.
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Bütün bunlardan dolay› meme koruyucu cerrahi uygulanacak hastalar seçilirken RT’nin postpartum döneme
gelecek ﬂekilde ayarlanmas› önemlidir. RT’ye baﬂlanmas›
8 haftadan fazla geciktirilmemelidir.

15.

16.

Endokrin Tedavi
Daha öncede belirtildi¤i gibi GMK hastalar›n hormon
reseptör negatifli¤i yüksek bulunmas›na ra¤men reseptör
pozitif hastalar ile de karﬂ›laﬂmak olas›d›r.
Literatürde tamoksifen (Tx) kullan›m›na ba¤l› oldukça çok say›da yan etki bildirilmiﬂtir. Bunlar trans vajinal
kanama, spontan abortus, intrauterin ölüm ve ambigus
genitale ve Goldenhar’s sendromu gibi malformasyonlard›r. K›z bebeklerde jinekolojik kanser görülme s›kl›¤›n›
artt›rd›¤›n› bildiren yay›nlar mevcuttur.
Tamoksifen (Tx) gebelik s›ras›nda kontrendikedir. Ancak do¤um sonras› reseptör pozitif hastalara baﬂlanabilir.
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‹ntrakistik Kanser
Dr. Emin Özdedeli

Memedeki kistik yap›lar polikliniklerde s›k rastlanan
olgulard›r. Büyük ço¤unlu¤una basit aspirasyonla müdahale edilirken küçük bir bölümü ise malign özelliktedir.
Kistik meme kanserlerinin ço¤unu intrakistik papiller
karsinom, kistik dejenerasyonlu invaziv duktal adenokarsinom, meduller karsinom, müsinöz karsinom, adenoid
kistik karsinom ve skuamöz karsinom oluﬂturur. Basit
kistler s›kl›kla perimenapozal kad›nlarda izlenir. Oysa
postmenapozal östrojen almayan kad›nlarda nadirdir. ‹ntrakistik papiller karsinom s›kl›kla ileri yaﬂta izlendi¤i için
postmenapozal kistlere her zaman ﬂüpheli yaklaﬂ›lmal›d›r.
‹ntrakistik papiller karsinom, papiller kanserin bir çeﬂidi olup tüm meme kanserleri içindeki görülme oran›
%2’nin alt›ndad›r. ‹ntrakistik papiller karsinom noninvaziv papiller kanserin bir çeﬂidi olarak bildirilmesine ra¤men ana tümör dokusu çevresinde duktal karsinoma insitu yada invaziv kanser ile iliﬂkili olabilir. Yap›lan çal›ﬂmalara göre yaklaﬂ›k %40-70 ‹PK (‹ntrakistik papiller karsinom) tan›l› hastada %0-11 oran›nda ana tümör çevresinde duktal karsinoma insitu, %3-10 oran›nda invaziv
kanser, %0-%4 oran›nda aksiler lenf nodu metastaz› yada
lokal, uzak rekürrens izlenmektedir.
Di¤er meme kanserleri ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ‹PK s›kl›kla postmenapozal kad›nlarda (60-70 yaﬂ) izlenmektedir
ve iyi prognozludur. ‹PK semptomsuz, ele gelen kitle olarak
ya da kanl› meme baﬂ› ak›nt›s› bulgular› ile seyredebilir.
Mamografide s›k olarak yuvarlak ya da oval ﬂekilli ve
genellikle retroareolar kitle ﬂeklinde izlenir (Resim 49-1).
Sonografide genellikle kist lümeni içine do¤ru uzanm›ﬂ
solid papiller kitle içeren kistik yap› olarak görülür. Sonografi kist duvar kal›nlaﬂmas›n› ve hemorajiye ait olabilecek anekoik, hiperekoik alanlar› göstermede faydal›d›r
(Resim 49-2).
‹‹AB ve tru-cut biyopsi invaziv ve insitu papiller lezyonlar› ay›rmada yetersiz kal›r çünkü biyopside hedef ço¤unlukla kitlenin merkezi iken invazyon s›kl›kla tümörün
periferinde oluﬂur. Bu yüzden papiller lezyondan ﬂüphelenilir veya ‹‹AB, tru-cut biyopsi ile tan›s› konulursa eksizyon önerilir. Patolojik olarak ‹PK iyi s›n›rl›, iç yüzünde

Resim 49-1: ‹ntrakistik papiller ca mamografi.

nodüler veya papiller yap› içeren kistik komponenti olan
bir kitledir. ‹PK’un büyüme h›z› oldukça yavaﬂ ve prognozu iyidir. Histolojik olarak s›n›flamas› oldukça ak›l kar›ﬂt›r›c› olasa da ‹PK in-situ ve invaziv olarak iki alt grup ﬂeklinde s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. ‹nvaziv tümörler ise kendi içle-

Resim 49-2: ‹ntrakistik papiller ca usg.
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rinde lokalize, bölgesel ve metastatik olarak s›n›fland›r›labilirler. Hastalar›n yaklaﬂ›k olarak yar›s›nda Duktal
Karsinoma in-situ (DK‹S) ya da invazyon izlenmektedir.
Uzun sa¤ kal›m oranlar›na bak›ld›¤›nda iki alt grup aras›nda (in-situ, invaziv) önemsenecek bir fark yoktur. ‹nvaziv yada in-situ tan›s› ne olursa olsun ‹PK prognozu çok
iyidir. Cerrahi ve adjuvan tedavi planlarken bunu göz
önünde bulundurmak gerekir.
Son yirmi beﬂ y›l içinde ‹PK tedavisi üzerine birçok
farkl› yöntem uygulanm›ﬂt›r. Fakat günümüzde ‹PK tedavisine yaklaﬂ›m konusunda net bir görüﬂ birli¤i yoktur.
Yap›lan çal›ﬂmalar göstermiﬂtir ki tedavi ne olursa olsun
‹PK’un prognozu çok iyidir ve rekürrens oranlar› düﬂüktür. Yeni çal›ﬂmalar meme koruyucu yaklaﬂ›mlara e¤ilim
oldu¤unu göstermektedir. Günümüzde tedavide öncelik
negatif cerrahi s›n›rla yap›lan segmenter mastektomidir.
Radyoterapinin tedaviye eklenmesi lokal rekürrensde ve
sa¤ kal›mda herhangi bir de¤iﬂiklik sa¤lamam›ﬂt›r. Ayr›ca
hormonoterapinin de etkin bir sonucu görülmemiﬂtir. Litaretürde aksiler diseksiyonun evrelemeye rolü hakk›nda
net bir birlik yoktur. ‹PK’lu hastalarda sentinel lenf nodu
biyopsisi aksiller tutulumu de¤erlendirmede ihtiyatl› bir
yol olarak seçilebilir.
Sonuç olarak ‹PK çok iyi prognozlu nadir bir tümördür. Tümör a¤›rl›kl› olarak 60-70 aras› kad›nlarda izlenir.

Fakat genç kad›n ve erkeklerde de görülebilir. ‹nvaziv ve
in-situ olarak iki altgruba ayr›l›r. Uzun zaman sa¤ kal›m
oranlar› alt gruplar›ndan ba¤›ms›z olarak iyidir. ‹PK tedavisi DK‹S tedavisine benzer ﬂekilde yönetilmelidir.
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Memenin Paget Hastal›¤›
Dr. Atilla Çökmez

Memenin Paget hastal›¤› (MPH) ilk olarak 1874 y›l›nda Sir James Paget taraf›ndan, kanserin ön bulgusu olarak
meme baﬂ›nda ekzamatöz de¤iﬂiklikler ile karakterize, nadir bir meme kanseri formu olarak tarif edilmiﬂtir.1 Paget,
meme baﬂ› lezyonunun baﬂlamas›ndan yaklaﬂ›k olarak bir
y›l sonra memede kanserin ortaya ç›kmas› nedeniyle, benign olmas›na ra¤men bu lezyonun altta yatta malignitenin sorumlusu olabilece¤ini düﬂünmüﬂtür.
Hastal›k günümüzde, meme baﬂ› ve/veya areola epidermisinde lokalize bir adenokarsinom olarak tarif edilebilir. Kural olarak areola alt›ndaki laktiferöz kanallarda
baﬂlayan bir invaziv ya da in-situ kanser ile birliktedir.2, 3
Resim 50-1:

EP‹DEM‹YOLOJ‹
MPH, nadir rastlan›lan bir durumdur ve tüm meme
kanserleri içinde görülme oran›; %0,7-4,3 aras›ndad›r.3-5
Meme kanserinin kad›nlardaki belirgin görülme s›kl›¤›
MPH için de paralellik gösterir (Kad›n/Erkek oran› 1:50200).4, 6 Hastal›k ço¤unlukla yaﬂam›n alt›nc› dekat ortaya
ç›kar ve hastalar›n yaklaﬂ›k %70’i menapoz sonras› kad›nlardan oluﬂur. Buna karﬂ›n ergenlikte7 ve çok ileri yaﬂlarda da (93 yaﬂ)3 nadiren görülebilir.

KL‹N‹K BULGULAR
Meme baﬂ› ve daha nadir olarak areolada; üzeri pullu,
çatlakl›, s›z›nt›l› ve eritemli cilt lezyonlar› yavaﬂ seyirli bir
biçimde geliﬂirler.2 Meme baﬂ› retraksiyonu ve ülserasyonu
s›k rapor edilen bulgulard›r. Cilt lezyonlar›, tekrarlayan
areolar veziküller veya kronik nemli eritamatöz ve egzamatöz lezyonlardan, kuru psoriyazis benzeri lezyonlara ya
da k›rm›z› granüler erozyonlara kadar de¤iﬂebilen bir yelpazede olabilir (Resim 50-1). Genellikle meme baﬂ›nda
baﬂlar ve areolaya do¤ru yay›l›m gösterir. Ancak nadir de
olsa areola çevresi meme cildine de yay›larak, 15 cm çapa
ulaﬂabilir.2,8 Lezyonlar neredeyse de¤iﬂmez bir kural olarak
tek tarafl›d›r. Ayn› anda iki memede hastal›k çok nadir bir

durumdur.9,10 Gene çok nadir olarak hastal›k ektopik memelerde,11 aksesuar meme baﬂlar›nda da7 görülebilir.
Hastalar›n yaklaﬂ›k olarak dörtte birinde kaﬂ›nt›, yanma, a¤r›, hipersensitivite gibi subjektif erken semptomlar
görülebilir. Yine hastalar›n yaklaﬂ›k olarak yar›s›nda
(%30-60) altta yatan ve palpe edilebilen bir meme tümörü saptanabilir. Palpabl meme tümörü olan olgulardaki
cilt lezyonlar› daha çok ülsere ya da nodüler yap›dad›r.
Buna karﬂ›n egzama benzeri lezyonlar›n oldu¤u olgularda
s›kl›kla palpabl bir tümör yoktur.2,8 Cilt lezyonlar›n›n klinik görünümü ile tümörün histolojisi aras›nda bir korelasyon yoktur.2

AYIRICI TANI
Meme baﬂ›n›n atipik ya da kontak (alerjik ya da irritan) dermatiti, genellikle hamilelik esnas›nda ve laktasyonda ya da uyuzu takiben ortaya ç›kar. MPH da, lezyonlar›n genellikle tek tarafl›, keskin s›n›rl› ve kronik gidiﬂli
oluﬂu ay›r›c› tan›da önem taﬂ›r. Eroziv adenomatosis (ya
da meme baﬂ› adenomu) ay›r›c› tan›da önem taﬂ›yan, laktiferöz duktuslardan baﬂlayan nadir bir benign tümördür.
Meme baﬂ›nda seröz ve kanl› s›z›nt›l› bir lezyon olup, ile-
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ri dönemlerinde eritamatöz, eroziv ya da kabuklu bir görünüm alabilir. Bunlar›n d›ﬂ›nda; Bowen’s hastal›¤›, psoriasis, meme baﬂ›n›n hiperkeratozu, yüzeyel bazal hücreli
karsinom, amelanotik melanom, intraduktal papillom ve
duktal ektazi de ay›r›c› tan›da akla gelmelidir.2,8
Bir kural olarak, meme baﬂ› ya da areoladaki kronik
dermatozlar mutlaka biyopsi ile histolojik olarak de¤erlendirilmelidir.2

MPH-MEME KANSER‹ ‹L‹ﬁK‹S‹
MPH, olgular›n %92-100’ünde altta yatan bir meme
kanseri ile iliﬂkilidir.4,13 Bu durum %30-60 olguda, areola
yak›n›nda ya da daha uzakta palpe edilebilen bir kitle ile
ortaya ç›kabilece¤i gibi, görüntüleme yöntemleriylede
(Mamografi, ultrasonografi, manyetik rezonans, termografi gibi) ortaya koyulabilir.14 Tümör invaziv ya da in-situ
duktal olabilir. Genellikle areola yak›n›nda yerleﬂir ve s›kl›kla multifokal olmak e¤ilimindedir.12 Lenf nodu tutulumu, palpe edilebilen tümörü olan olgularda daha s›kt›r
(%50-84’e karﬂ› %13). Çok nadir olarak tüm araﬂt›rmalara ra¤men altta yatan bir tümör bulunamayabilir.15 Bu olgular evre 0 MPH olarak kabul edilirler ve “memenin meme d›ﬂ› paget hastal›¤›” biçiminde de adland›r›l›rlar.16

PAGET HÜCRELER‹
PH’nin nereden kaynakland›¤› halen gizemini koruyan tart›ﬂmal› bir konudur. Günümüzde kabul gören
güncel aç›klama, epidermotropik yay›l›m teoremidir. Buna göre, PH altta yatan meme kanserinden kaynaklan›rlar
ve laktiferöz kanallar boyunca ilerleyerek meme baﬂ› ve
areolada epidermisi invaze ederler. Bu teoriyi destekleyen
çeﬂitli kan›tlar vard›r. Bunlar; hemen hemen tüm MPH
olgular›nda altta yatan bir meme kanserinin saptanmas›,
PH ile altta yatan kanser hücrelerinin, epidermal keratinositlerden farkl› olarak ortak immünohistokimyasal fenotipe sahip olmalar› ve meme baﬂ›n›n konjenital yoklu¤una ra¤men MPH n›n geliﬂebilmesi olarak özetlenebilir.
Son zamanlarda, meme baﬂ› epidermisi içinde PH’ni çekebilme yetene¤ine sahip, epidermal keratinositler taraf›ndan salg›lanan bir motilite faktörü izole edilmiﬂtir.
“Heterogulin-a” ad› verilen bu faktör, PH’ni ekprese eden
HER2/neu reseptörünü ba¤layabilmektedir.2,17
Altta yatan bir meme kanseri olmayan nadir MPH olgular›nda (Evre 0), MPH epidermisteki Toker hücrelerinden geliﬂebilir.18 Bu hücreler, meme baﬂ› ya da areola epidermisi içinde yer alan berrak sitoplazmal› hücreler olup,
çeﬂitli antijenlerin (keratin-7, GCDFP-15, EMA, CEA)
PH ekspresyonu iﬂlemine kat›l›rlar ve PH hücrelerinin benign karﬂ›l›¤› olarak kabul edilirler.

PATOLOJ‹
MPH, epidermisin parlak stoplazmal›, geniﬂ hiperkromatik atipik nukleuslu epitelyal Paget hücreleri (PH) taraf›ndan invazyonu ile karakterizedir. PH genellikle epidermisin alt tabakalar›nda yerleﬂirler ancak nadiren de
merkezi lümenli gland benzeri yap›lar oluﬂtururlar. Üst
epidermiste yerleﬂtiklerinde, genellikle en üstteki boynuzsu tabakaya kadar izlenirler. Epidermis, orto yada parakeratotik görünümde erode yada hiperplastik olabilir. PH
nadiren k›l folikülleri veya salg›sal glandlar›n ekskratuar
duktuslar›nda yerleﬂerek basal hücreli karsinomu taklit
ederler. Dermis polimorf nüveli lökosit infiltrasyonu ve
dilate vasküler yap›lar ile beraber ödemli bir görünüm
alabilir. Deri biyopsisinde bazen duktal karsinom izlenebilir.2
Histolojik olarak MPH, berrak hücre ile seyreden Bowen hastal›¤› ve Pagetoid melanom gibi cilt maligniteleri
ile kar›ﬂabilir. Bu gibi durumlarda immuno-histokimya
ay›r›c› tan›da çok yarar sa¤lar. PH, keratin-7, epitelyal
membran antijeni (EMA), CEA ve GCDFP-5 gibi antijen
ekspresyonlar› gösterirler. Bununla birlikte yüksek MW
keratini ve melanositik antijenler içermezler. Ayn› zamanda birer onkoprotein olan c-erb-B2/HER-2/neu ve p53,
hücre siklusu ile ilgili antijenler (p21, Ki67, cyclin D1) ve
androjen reseptörleri eksprese ederler. Genel olarak paget
hücrelerinin immuno-histokimyasal profili altta yatabilecek duktal karsinomaya çok benzemektedir.2

PROGNOZ
Tedavi edilmeyen olgularda, aﬂikar meme kanseri ortaya ç›kmadan önce cilt lezyonlar› progresif bir biçimde
yay›l›rlar. Bunu palpe edilebilen bir meme kitlesi, aksiler
lenf nodlar› ve uzak organ metastazlar› izler. Beﬂ ve on y›ll›k genel sa¤ kal›m oranlar› s›ras›yla %59 ve %44 olarak
tespit edilmiﬂtir.19 Kötü prognozu etkileyen faktörler; palpe edilebilen meme tümörünün varl›¤› (sa¤ kal›m %2540’a karﬂ› %82-92), aksiler lenf nodu varl›¤› (10 y›ll›k sa¤
kal›m %26’ya karﬂ› %76),12 histolojik tip (invazif karsinomlara göre in-situ karsinomlarda prognoz daha kötüdür), yaﬂ›n 60’tan az olmas› (genç yaﬂlarda palpe edilebilen tümör oran› daha yüksektir) olarak s›ralanabilir.6
MPH olan invaziv meme kanserli hastalar›n prognozu olmayanlara göre daha kötüdür (10 y›ll›k sa¤ kal›m %49’a
karﬂ›l›k %64). Bu hasta grubunu içeren çeﬂitli serilerde,
altta yatan invaziv meme kanseri genellikle daha kötü
prognostik faktörler sergilemektedir.20 Bu tümörler ço¤unlukla kuvvetli (3+) c-erbB-2 ekspresyonuna sahip, östrojen ve progesteron reseptörleri negatif, aksiler lenf nodu metastaz› yapm›ﬂ, yüksek dereceli tümörlerdir.12,21
MPH varl›¤›nda altta yatan tümörün karakteri, standart duktal kansere göre kötü de olsa, sa¤ kal›m› belirleyen esas faktörler; tümör boyutu ve aksiler lenf nodu metastaz› varl›¤› olarak belirlenmektedir.21
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TEDAV‹
MPH’n›n tedavisi meme kanseri tedavisindeki prensiplere paralel bir evrim geçirmiﬂtir. Temel olarak tedavi
altta yatan tümörün do¤as› ile iliﬂkilidir ve radyoterapi,
kemoterapi, hormonoterapi gibi ek tedavileri de içerecektir.8 Tümörün boyutu, invazyon durumu, aksiler lenf nodu durumu, tümöre ve aksillaya yaklaﬂ›m› belirleyen temel faktörlerdir. Geçmiﬂ y›llarda tümörün prognostik
faktörlerindeki kötülük nedeniyle, radikal ya da modifiye
radikal mastektomi tercih edilen tedavi biçimiydi. 1987
EORTC (European Organization for Research and Treatment of Cancer) verileri sonras›nda, altta yatan kanserin
invaziv olmamas› durumunda meme baﬂ› ve areolay› da
içeren konik eksizyon biçiminde (santral lumpektomi)
konservatif tedavi seçene¤i gündeme geldi ve mastektomi
ile sonuçlar›nda bir farkl›l›k olmad›¤› ortaya koyuldu.22
Yine son y›llarda 104 olgu üzerinde yürütülen bir çal›ﬂmada, uygulanan cerrahi tipinin hastal›ks›z sa¤ kal›m üzerinde bir etkisi olmad›¤› gösterildi.6 1738 MPH olgusunu içeren bir seride, altta yatan tümörün invazif ya da non-invazif oldu¤u her iki hasta grubunda da mastektomi ve
santral lumpektomi aras›nda sa¤ kal›m fark› olmad›¤›
saptand›.21
Tüm bu verilere ra¤men geniﬂ serilerde, MPH söz konusu oldu¤unda, altta yatan tümörün noninvaziv ya da
palpe edilemiyor olmas›, mastektomi oranlar›n› %80’lerin alt›na indirmemiﬂtir. Ayn› evrede MPH içermeyen tümörler söz konusu oldu¤unda bu mastektomi oranlar›
anlaml› olarak daha yüksektir.6,21

ÖZEL DURUMLAR
Erkek memesinde Paget hastal›¤› nadir bir durumdur.23 Histolojik özellikler ve semptomlar kad›nlar ile bir
farkl›l›k göstermez ancak semptomlar›n baﬂlang›c› ile cerrahi tedavi aras›nda geçen süre erkeklerde daha k›sad›r.2,8
Prognoz, kad›nlar ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda daha kötüdür (5
y›ll›k sa¤ kal›m %20-30’a karﬂ›n %30-50). Olgular›n yaklaﬂ›k olarak yar›s›nda memede palpe edilebilen bir tümör
ve aksiler metastatik lenf nodu mevcuttur. Prostat kanseri için östrojen tedavisi alan, Klinefelter sendromlu ya da
jinekomastili erkeklerde MPH bildirilmiﬂtir.24 Erkekte
MPH’da kabul edilen tedavi modifiye radikal mastektomidir.8
MPH, meme kanseri için subkutan mastektomi yap›lm›ﬂ memelerde çok nadir de olsa görülebilir. Bu olgularda meme baﬂ› ve/veya areola eksizyonu gerekebilir. Kal›nt› meme dokusunda tümör saptanabilir. Radyoterapi bir
di¤er tedavi seçene¤idir.25
‹nvaziv ya da non-invaziv meme kanseri için yap›lm›ﬂ
meme koruyucu cerrahi sonras›nda da MPH görülebilir.
Meme koruyucu cerrahi sonras›nda meme baﬂ›nda oluﬂabilecek cilt lezyonlar› genellikle radyoterapiye sekonder
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olarak yorumlan›r ve bu da olas› bir Paget hastal›¤›n›n tan›s›nda gecikmeye neden olabilir.26,27
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Memenin Fillodes Tümörü
Dr. Savaﬂ Selçuk

Fillodes, memenin ender görülen fibroepitelyal bir tümörüdür. Fillodes tümör görülme insidans› çok düﬂüktür. Tüm meme tümörlerinin %0,3-0,9 kadard›r. 1838’de
Johannes Müller taraf›ndan ilk kez “Cystosarcoma
Phylloides” olarak tan›mlanm›ﬂt›r.1 Eski Yunancada
Phylloide yapra¤a benzeyen anlam›ndad›r. Tümör kesildi¤inde büyük yaprak benzeri ç›k›nt›lar›n kesit yüzeyinde
olmas› bu ﬂekilde adland›r›lmas›na sebep olmuﬂtur. 1981
y›l›nda dünya sa¤l›k örgütü (WHO) “Phyllodes tumor”
ismini kabul edip2-3 Salvadori ve Azzopardi’nin kriterleri
›ﬂ›¤›nda tümörü; benign, borderline malign ve malign
olarak üç ayr› s›n›fa ay›r›p bir yerde “benign- sarkommalign” tan›mlamalar› ile oluﬂan çeliﬂki ve kar›ﬂ›kl›¤a son
vermiﬂtir. Yaklaﬂ›k 150 y›la yak›n süren isim ve tan›mlama
karmaﬂas› kesin histopatolojik kriterler temel al›narak
“fillodes tümör” için kendi aras›nda benign s›n›rda malign, malign olarak s›n›fland›r›lm›ﬂt›r.4

SIKLIK VE YAﬁ DA⁄ILIMI
Meme kanserinin ortalama görülme yaﬂ›na göre daha
erken görülseler de hastalar›n %83’ü 30-60 yaﬂlar aras›ndad›r.5,6 Serilerin ço¤unda görülme yaﬂ›n›n ortalamas› 4550 yaﬂ aral›¤›nda bildirilmektedir. Fillodes tümör 20 yaﬂ›n
alt›nda ender görülür. Prepubertal dönemde ise çok çok
az karﬂ›laﬂ›l›r. Zissis-Apotolikas ve ark. 84 olguluk serilerinde 55 benign olguda yaﬂ ortalamas› 34, 14 borderline
olguda 46,5 ve malign 15 olguda 52 olarak bildirilmiﬂtir.8
Pek çok seride geniﬂ bir yaﬂ da¤›l›m› görülür.9-88 Kad›n
toplumunda tüm ›rklar için y›ll›k görülme s›kl›¤› her 1
milyonda 2,1 olarak hesaplanm›ﬂt›r.9 Erkeklerde fillodes
tümöre yok denecek kadar az rastlan›r. Lobüle-alveoler
yap›ya sahip olmayan erkek meme dokusunun fillodes tümör geliﬂtirme kapasitesinden uzak oldu¤u varsay›l›r. Literatürde 60 olguluk Mayo klinik serisinde 1 olgu bildirilirken;10 bir baﬂka yay›nda Tip2 diabetli, alkolik bir erkek
hastadaki borderline tümöre uygulanan geniﬂ eksizyon ve
radyoterapi sonras› takip süreci ve sonuçlar› bildirilmiﬂ-

tir.11 Yay›nlanan tüm büyük serilerdeki olgular›n tamam›n›n kad›n hastalardan oluﬂtu¤u gözlenir.

KL‹N‹K ÖZELL‹KLER
Her iki memede eﬂit s›kl›kta görülürler. Genellikle üst
d›ﬂ kadranda bulunurlar (%46).12 Fillodes tümörün bilateral olma olas›l›¤› fibroadenoma göre çok daha azd›r. Bilateral olgular›n birbirinden ba¤›ms›z oldu¤u kabul edilir.13
Ayn› memede invaziv duktal kanser ve fillodes tümörün
senkron varl›¤›na literatürde olgu sunumlar› ﬂeklinde çok
nadir rastlan›r. Soyder-Özbaﬂ ve ark. 53 yaﬂ›ndaki bir kad›n hastada fillodes tümör ile birlikte ayn› memede invaziv
duktal kanser geliﬂimini gösteren bir olguyu bildirdiler.14,15 Fillodes tümörden geliﬂen olgu say›s› ise bugüne
kadar literatürde bilidirilen 30 vakay› geçmemektedir.16
Fillodes tümörleri fizik muayenede; oldukça iyi s›n›rl›
lobüle yuvarlak konturlu, sert, ço¤unlukla a¤r›s›z, mobil,
palpabl kitlelerdir. Meme cildine hiçbir zaman yap›ﬂmazlar. H›zla büyüyenleri ciltte gerilme ve incelmeye neden
olurlar. Ciltalt›ndaki dolaﬂ›m›n bozulmas› venlerin geniﬂleyerek variköz bir görünüm almas› fillodes için tipik bilinen görüntüyü ortaya ç›kar›r. Tüm bu de¤iﬂiklikler meme
cildinde retraksiyona neden olmazlar. Hastalar›n büyük
ço¤unlu¤u meme dokusu boyutunu ani olarak büyüten
bir yak›nma ile klini¤e baﬂvururlar. Fillodes tümörlerin geliﬂim ve belirti verme peryodu bir hafta ile y›llar aras›nda
de¤iﬂebilir y›llarca stabil kalm›ﬂ bir kitlenin boyutlar› birdenbire h›zla büyüyebilir. Malign fillodes tümörlerin daha
h›zl› büyüdükleri tan› konuncaya kadar geçen sürede bile
boyutlar›nda ciddi bir art›ﬂ oldu¤u gözlenir. H›zl› büyüyen
meme içinde 4 cm’den 20 cm’ye kadar çapa ulaﬂabilen fillodes tümörün güvenli cerrahi s›n›rlar içinde eksize edilebilmesi için ameliyat öncesi s›n›rlar›n›n ve çap›n›n net olarak ortaya konmas› gereklidir. Literatürdeki büyük seriler
genelde tümör ortalama çap› ile ilgili 5-9 cm aral›¤›nda rakamlar vermektedirler.13,17,18 Lenf bezlerindeki büyüme
genelde reaktiftir. Tüm olgular›n yaklaﬂ›k %15-20 kadar›nda aksiler lenf bezleri palpabl bulunur. Ancak fillodes
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tümör serilerinde aksiller metastaz az görülür. Patolojik
olarak saptanan metastaz oran› %3-5’i geçmez.19,20 Fillodes tümörlerinin metastaz ve yay›l›m› genellikle kan yolu
ile olur. Malign fillodes tümörler yüksek oranlarda %25
lokal nüks ve metastaz riski taﬂ›rlar.21,22 Mayo klinik serisinde tümör büyüklü¤ü cerrahi s›n›r <1 cm ve stromal aﬂ›r› geliﬂme bulgular› lokal nüks oranlar›n› art›ran faktörler
olarak bulunmuﬂtur.23 Malign fillodes tümör uzak organ
metastaz›na en s›k akci¤erlere yapar. Kemik metastaz›
ikinci s›rada yer al›rken literatürde çok nadir karaci¤er ve
uzak lenf bezi metastazlar› bildirilmiﬂtir.24

GÖRÜNTÜLEME VE RADYOLOJ‹K BULGULAR
Ultrasonografi ile Fillodes tümör tan›s› kesin olarak
konulamaz.25 Heterojen yap›da ya da kalsifikasyonlar içeren solid komponentdeki tümoral kitlenin posterior
akustik gölgesi görülebilir. Filloides tümörün ultrasonografi ile fibroadenom ve iyi s›n›rl› memenin di¤er malign
oluﬂumlar›ndan ay›r›c› tan›s› yap›lamasa da klinik bulgular ›ﬂ›¤›nda bak›da fillodes tümör olas›l›¤› gözden uzak tutulmamal›d›r. Mamografi ile fillodes tümor tan›s›n› tek
baﬂ›na koymak zordur. Genç hastalarda yo¤un memede
tümör görüntülenemeyebilir, fibroadenomdan ay›rtedilmesi güçtür (Resim 51-1). ‹lk kez 1992’de filloides tümörlü bir olguda ‹V kontrast madde verildikten sonra elde
edilen MR görüntüleri yay›nlanm›ﬂt›r.26 MRI çekilen malign yada s›n›rda malign olgular›n T› a¤›rl›kl› görüntülerde yüksek kontrast tutulum paterni gösterdikleri saptanm›ﬂt›r. Özellikle malign fillodes tümör düﬂünülen olgulara yapt›r›lacak olan MR de¤erlendirilmesi s›n›rlar› güvenli cerrahi tekni¤in seçiminde do¤rudan yol gösterici olacakt›r. Ayr›ca MR di¤er meme d›ﬂ› yumuﬂak doku tümörlerinde oldu¤u gibi tedavi sonras› lokal nükslerin takibi
aç›s›ndanda son y›llarda önem kazanm›ﬂ bir görüntüleme
yöntemi haline gelmiﬂtir (Resim 51-2).17 Pozitron emisyon tomografisi, normal fizyolojiden sapan odaklar›n
anatomik olarak yerini kesin dedekte ve lokalize etmektedir. Özellikle tedaviye yan›t›n de¤erlendirilmesinde ve takip y›llar›nda rezidü yada nüksün saptanmas›nda, bulunamayan uzak metastazlar›n ortaya konmas›nda son y›llarda s›kça kullan›l›r hale gelmiﬂtir.

Resim 51-1: Sa¤ meme üst d›ﬂ kadranda yaklaﬂ›k 5 cm çap›nda fillodes tümörün moamografik görünümü.

malign fillodes tümörlerin de benign olanlara k›yasla T›
a¤›rl›kl› kesitlerde daha yüksek kontrast tutulum paterni
saptanm›ﬂt›r.27 Bu bulgularla malign olgularda MR ay›r›c› tan›da önem taﬂ›yabilir. Preoperatif histopatolojik tan›
amac›yla eksizyon tümörün do¤ru tan› ve de¤erlendirilmesi için en al›ﬂ›lm›ﬂ geleneksel yoldur. Ancak klinik olarak meme kanseri düﬂünülmeyen fizik bak› ve radyolojik
olarak büyük çapa ulaﬂm›ﬂ kitlelere insizyonel yada eksizyonel biopsiden önce kor biopsiler tercih edilebilir.28 Son
y›llarda hasta say›s› çok yüksek deneyimli merkezlerde ince i¤ne aspirasyon biopsi tekni¤i de öncelikle kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Yalanc› negatifli¤inin yüksek olmas›n›
bildiren daha klasik yaklaﬂ›m genelde kor biopsi ve eksizyonu tercih etmektedir. Çap› küçük klinik olarak fillodes
tümör düﬂünülen olgularda güvenli s›n›rlarda eksizyonel
biopsi yaklaﬂ›m›n›n uygun olaca¤› düﬂünülmektedir.

PATOLOJ‹
‹ntralobüler stromadan köken alan bifazik tümörlerdir. Ço¤u düﬂük gradeli tümörlerdir, yüksek gradeli olan-

TANI
Ender görülen bu olgular›n ameliyat öncesi tan›lar›n›n do¤ru konmas› cerrahi yaklaﬂ›m ve tedavi yönteminin
do¤ru tespitini sa¤lar. Fizik muayene ve dikkatli anamnez
ile cilt invazyonu bulunmayan ço¤unlukla h›zl› büyüyen
bu olgulara tan›sal biopsi öncesi ultrasonografi, mamografi ve meme MR tetkikleri yapt›r›lmal›d›r. Ultrasono grafi ve mamografi ile bu tümörleri fibroadenomlardan
ay›rtetmek oldukça zordur. MR ile yap›lan çal›ﬂmalarda

Resim 51-2
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Resim 51-3: Malign fillodes tümör (Sa¤da benign fillodes komponent,
solda sarkamotoid malign komponent).

lar agresiv seyredebilir. Makroskopik olarak fibroadenoma benzer, büyük lezyonlar bulböz protrüzyonlar yapar
ki bunlar epitel ile döﬂeli prolifere stroman›n yar›klar içerisine yaprak tarz›nda uzant›s›d›r. Nekroz, kistik de¤iﬂim
ve hemoraji olabilir. Fibroadenomdan sellüleritesinin,
mitoz ve pleomorfizmin fazla olmas› ile ayr›l›r. Mikroskopik olarak; düﬂük gradeli olanlar fibroadenoma benzer fakat yine de sellülerite ve mitozu farkl›d›r. Yüksek gradeli
olanlar› yumuﬂak doku sarkomlar›ndan ay›rmak güçtür,
heterolog mezankimal elementler içerebilir. Karﬂ›laﬂt›rmal› sitolojik incelemelerde, fillodes tümörde fibroadenomdan farkl› olarak atipi içeren epitel fragmantasyonunun her zaman görüldü¤ü bildirilmektedir. Stromal fragmantasyon fillodes tümör olgular›n›n yar›s›nda tespit
edilmiﬂtir. Stroma boyutu de¤iﬂmemesine ra¤men epitel/stroma oran› fillodes tümörlerde fibroadenoma göre
daha düﬂüktür. Multinükleer stromal dev hücreler fillodes
tümörlerde görülebilmesine karﬂ›n fibroadenomda görülmez. Histolojik olarak fillodes tümörleri Treves ve Sunderland’in yapt›¤›, Azzoperdi ve Salvadori taraf›ndan önerilen kriterler do¤rultusundan WHO taraf›ndan benign,s›n›rda malign ve malign olarak üç ayr› gurup alt›nda de¤erlendirilir.

TEDAV‹
Fillodes tümörlerinin primer tedavisi cerrahidir. Histopatolojik tipi ne olursa olsun lokal nüksü en aza indiren
kür ﬂans›n› veren cerrahi s›n›rlar› güvenli geniﬂ eksizyonlar önerilmektedir.29 Tümörün histopatoljik özellikleri ve
büyüklü¤ü ayr›ca meme yap›s› ve volümü seçilecek cerrahi eksizyon tekni¤ini belirler. Özellikle 5 cm’den küçük
lezyonlar ço¤u kez fibroadenom oldu¤u düﬂünülerek
enükleasyon ﬂeklinde ç›kart›l›r. Ancak fillodes tümörlerin
kapsüle sahip olmamas› nedeni ile enükleasyon ile tedavinin yetersiz kalaca¤› kabul edilir. Lezyonun çevresinden
en az 2 cm’lik sa¤lam meme dokusu ile birlikte ç›kart›l-
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mas› giriﬂim için uygun yöntemdir.30 Cerrahi eksizyon
materyalinde çevre sa¤lam doku s›n›r› 2 cm’den az ise lokal nüksü önlemek amac› ile tekrar eksizyon uygulanabilir. E¤er tümör geniﬂ eksizyon ile ç›kart›lamayacak kadar
büyük ise cerrahi sonras› kalan meme dokusunun kozmetik deformitesi kabul edilemez s›n›rlarda ise mastektomi
seçilecek cerrahi yol olmal›d›r. Buchanan’n›n algoritmine
göre tümör çap› 5 cm’nin üzerinde ise veya histopatolojik
tipi borderline ya da malign fillodes tümör ise simple
mastektomi uygulanmas› gereken yöntemdir.31 Malign
fillodes tümörlerde klnik olarak %15-20 aksiller lenf nodu saptan›r. Bunlar›nda %5’in alt›nda histopatolojik olarak metastaz saptanm›ﬂt›r. Bu nedenle rutin olarak olgulara aksiller diseksiyon yap›lmas› önerilmemektedir.30,32
Lokal nüks, metastaz ve yaﬂam süresi; tümörde nekroz
varl›¤›, stromal aﬂ›r› büyüme ve mitotik aktivite ile do¤rudan iliﬂkilidir. 172 olguluk uzun takip süreli bir seride 5
cm’nin üzerindeki tümörde %68 oran›nda nükse rastlanm›ﬂt›r. Chen ve arkadaﬂlar›n›n bu çal›ﬂmas›nda geniﬂ eksizyon ile tedavi edilen hastalarda %42’lik nüks görülürken mastektomi yap›lanlarda nükse rastlanmam›ﬂt›r. 478
hastal›k baﬂka bir büyük seride 5 y›ll›k lokal kontrol oran›
5-10 cm tümörlerde lumpektomi yap›ld›¤›nda %59 iken
mastektomi yap›ld›¤›nda lokal kontrolun %88’e ç›kt›¤›
bildirilmiﬂtir.33 Nüks özellikle tümör çap› ve seçilen cerrahi yöntemlede iliﬂkili olabilmektedir.
Filloides tümörlerde yeterli cerrahi sonras› adjuvan
tedavinin yeri halen tart›ﬂmal›d›r. Radyoterapi baz› seçilmiﬂ olgularda kullan›lm›ﬂ olmakla birlikte rutin de¤ildir.
Baz› merkezlerde tümörün büyüklü¤ü ve buna ba¤l› olarak cerrahi s›n›r pozitifli¤inin olabilece¤i varsay›m› ile lokal nüks riskinin yüksek oldu¤u olgulara adjuvan radyoterapi önerilmiﬂtir.34 MD Anderson serisinde sadece cerrahi s›n›r› pozitif veya yak›n ve ileri cerrahi uygulanamayacak seçilmiﬂ olgulara radyoterapi önerilmektedir.35 Geniﬂ cerrahi eksizyon uygulanan vakalarda radyoterapinin
yararar› ve surveye katk›s› bilinmemektedir. Flloides tümörlerde adjuvan sistemik kemoterapinin rolü kan›tlanmam›ﬂt›r. Uygulanan protokollerin ana hatlar› di¤er sarkomlardan farks›zd›r. Liaratürde siklofosfamid,sisplatin
ve etaposid içeren uygulamalarda s›n›rl› parsiyel cevaplar›n al›nd›¤›na dair olgular sunulsada adjuvan kemoterapinin surveye do¤rudan katk›s› kan›tlanmam›ﬂt›r. Malign
olgularda Doksorubisin ve Dakarbazin içeren adjuvan sistemik kemoterapi uygulanm›ﬂ hastalarla yap›lan son bir
çal›ﬂmada surveye etkilerinin olmad›¤› bulunmuﬂtur.36
Sonuç olarak sistemik adjuvan kemoterapi filloides tümörlü olgularda günümüzde s›n›rl› uygulamalar›n ötesine henüz geçememiﬂtir.

PROGNOZ VE TAK‹P
Malign filloidesli hastalar›n yaklaﬂ›k %20 kadar›nda
uzak metaztazlar geliﬂir.37 S›kl›kla kan yoluyla olan metas-
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Resim 51-4: Resim 51-1’de mamografik görüntüleri bulunan hastan›n
erken postoperatif çekilen MR görüntüsü.

tazlar›n yaklas›k %60-70’i akci¤erlere ve plevraya ard›ndan
%25-30’u kemiklere %5-10’u kadar› da di¤ere organlara
olur.38 Akci¤er metastazlar› rezektabl olabilirler. Uzak organ metastazlar›n›n tespitinden sonraki yaﬂam süresi 24
aydan azd›r. Malign ve borderline malign hastalar genelde
uzak organ metastazlar› ile kaybedilirler. MD Anderson
serisinde 5 y›ll›k genel sa¤ kal›m oranlar› benign filloidesli
olgularda %91, malign olgularda %82 olarak verilmiﬂtir.35
‹stanbul Üniversitesi Çapa T›p Fakültesinin serisinde borderline malign ve malign olgularda 5 y›ll›k genel ve hastal›ks›z sa¤ kal›m oranlar›n›n %83 oldu¤u; akci¤er metastazl› bir olgunun 24. ayda kaybedildi¤i bildirilmiﬂtir.
Olas› lokal nüks ve metastazlar› aç›s›ndan fillodes tümörlü hastalara uygulanan cerrahi tedavi sonras›nda dikkatli takipleri gerekmektedir. Dikkatli fizik bak›n›n ötesinde özellikle lokal nüks aç›s›ndan cerrahi uygulanan
meme ve di¤er memenin ultrsonografi, mamografi ve MR
de¤erlendirmeleri takip sürecinde yerine göre kullan›l›r.
Özellikle uzak metastaz ve lokal nüksün en s›k görüldü¤ü
ilk 2 y›l içerisindeki takip aral›klar› k›sa olmal›; hastal›¤›yla ilgili bilinçlendirilen hastalar›n yak›n takibi sa¤kal›m
sürelerince devam ettirilmelidir.
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Paraneoplastik Sendromlar
Dr. Ulus Ali ﬁanl›

Kanserin primer tümör yerleﬂim yeri uza¤›nda oluﬂturdu¤u indirek etkiler paraneoplastik sendromlar olarak
isimlendirilir. Paraneoplastik sendromlar pek çok organ
ve sistemlerde ortaya ç›kt›¤›ndan heterojen bir gruptur.
Paraneoplastik sendromlar primer ya da metastatik kanserin direk etkisi ile ortaya ç›kmaz. Nedenlerindeki farkl›l›k, de¤iﬂen tan›mlamalar, etiyolojilerindeki belirsizlik,
sistematik kontrollü çal›ﬂmalar›n olmay›ﬂ› gibi sebeplerle
s›kl›klar›n› belirlemek zordur.
Paraneoplastik sendromlar›n ortaya ç›k›ﬂ›nda sorumlu tutulan faktörler:
1. Tümör taraf›ndan üretilen peptik hormonlar ve
onlar›n öncülleri, büyüme faktörleri, sitokinler,
interlökinler, prostoglandinler, onkofetal proteinler, immünglobulinler, tümörden sal›nan enzim
ya da benzeri ürünler,
2. Otoimmünite, immün kompleks üretimi, immün
bask›lanma,
3. Ektopik reseptör üretimi veya tümör taraf›ndan
üretilen biyolojik aktif hormonlar ya da benzeri
ürünler,
4. Paraneoplastik etkiyle sonlanan normal substanslardaki tüketimdir.
Paraneoplastik sendromlar kanserin klinik seyri s›ras›nda herhangi bir zamanda ortaya ç›kabildi¤i gibi bazen
kanserin ilk belirtisi olabilir. Etiyolojilerindeki belirsizlik
ve pek çok faktörün yer ald›¤› düﬂünülürse ay›r›c› tan›lar›
için olas› bütün nedenlerin ekarte edilmesi gereklidir.
Özellikle kemoterapi ve/veya radyoterapi uygulanan olgularda bu paraneoplastik tablolar›n direk kansere mi ba¤l›
yoksa antineoplastik tedavinin bir yan etkisi mi iyi belirlenmelidir. Paraneoplastik sendromlar›n tedavisinde sadece kanserin tedavi edilmesi yeterli olmayabilir, ek medikal özgün tedavilerin uygulanmas›n› da gerektirebilir.
Bu bölümde meme kanserine ba¤l› olarak ortaya ç›kabilecek paraneoplastik sendromlar sistematik olarak gözden geçirilecektir.

NÖROLOJ‹K PARANEOPLAST‹K SENDROMLAR
Meme kanseri ile birlikte olan nörolojik paraneoplastik
sendromlar: subakut serebellar dejenerasyon, paraneoplastik retinopati, opsoklonus-miyoklonus sendromu, sensorimotor nöropati, ve Stiff-man sendromu (SMS) dur.

SUBAKUT SEREBELLAR DEJENERASYON (SSD)
Paraneoplastik SSD h›zla geliﬂen serebellar disfonksiyona ba¤l› semptom ve bulgularla karakterize bir tablodur. SSD ve okkült jinekolojik kanser (meme ve over kanseri) aras›ndaki iliﬂki ilk olarak 1938’de tan›mlanm›ﬂt›r.1
Posner taraf›ndan serebellar purkinje nöronlar› ve meme/over tümör dokusundan elde edilen antijenlerle reaksiyona giren antikor varl›¤› gösterilmiﬂ ve SSD bu antijen
varl›¤›na göre s›n›fland›r›lm›ﬂt›r.1-3
SSD meme kanseri d›ﬂ›nda di¤er pek çok kanserde de
ortaya ç›kabilmektedir. Kad›n genital traktüs kanserleri,
over kanseri, küçük hücreli akci¤er kanserleri SSD görülebilen malignitelerdir.
Hastalarda tipik olarak yayg›n serebellar disfonksiyonu yans›tan belirti ve bulgular görülür. Baﬂlang›ç semptomlar› baﬂ dönmesi, görsel problemler, bulant›, kusma,
disartridir.4-6 SSD baz› olgularda paraneoplastik periferal
nöropati veya Eaton-Lambert miyastenik sendromla birlikte olabilir.
Nörolojik bozukluklar birkaç haftadan birkaç aya kadar olan süreçte giderek kötüleﬂir. En belirgin nöro-patolojik bulgu serebellar kortekste diffüz pürkinje hücre kayb›d›r.7
Nörolojik tablosu olan olgularda serum veya serebrospinal s›v›da anti-Yo antikorlar›n›n tespit edilmesi durumunda bu olgularda okkült meme kanseri veya over
kanseri araﬂt›r›lmal›d›r. Paraneoplastik tümörlerin tümünde Yo antijeninin eksprese edildi¤i gösterilmiﬂtir.
Anti-Yo antikoru varl›¤› yüksek titrelerde ise mutlaka
SSD ile birliktedir.
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SSD tablosunda spontan gerileme veya antineoplastik
tedavi ile gerileme olabilse de kural de¤ildir.4-6

PARANEOPLAST‹K OPSOKLONUS-M‹YOKLONUS
SENDROMU
Opsoklonus-miyoklonus sendromu, gözde tüm yönlerde yüksek amplitüdlü h›zl› hareketlerle birlikte olan
baﬂ, gövde veya ekstremitelerdeki istemsiz kas›lmalarla
karakterize bir tablo oluﬂturur. Opsoklonusun nedeni
tam olarak bilinmemekle birlikte h›zl› hareketten sorumlu nöronlar›n tonik inhibitör kontrolünün bozulmas› sorumlu tutulmaktad›r. Meme kanseri olan kad›nlarda anti-Ri antikorlar› ile birlikte olan formu görülmektedir.
Santral sinir sisteminin baz› yap›lar›n›n tutulumu sonucu
bu tablo ortaya ç›kmaktad›r.4-6

ﬂikliklerin olmas› immün patogenezi düﬂündürtmektedir,
ancak sinir sistemi elemanlar›na karﬂ› oluﬂan antikor ya
da antikorlar tespit edilememiﬂtir. Olgularda nörolojik seyir kroniktir. Bu tablonun oldu¤u olgularda altta meme
kanseri varl›¤›n›n olabilece¤i düﬂünülmelidir.8,10

DERMATOLOJ‹K PARANEOPLAST‹K
SENDROMLAR
Malignitenin kutanöz belirteçleri deri metastazlar› ve
kutanöz paraneoplastik dermatozlar olarak iki ana grupta
s›n›fland›r›l›r. Hipertrikozis lanuginoza akuisita, eritema
giratum repens ve sweet sendromu meme kanseri ile birlikte görülebilen paraneoplastik dermatozlard›r.

ER‹TEMA G‹RATUM REPENS
PARANEOPLAST‹K RET‹NOPAT‹
Görmeyi etkileyen paraneoplastik olaylar nadirdir.
Paraneoplastik retinopatisi olan hastalar tipik olarak fotosensitivite, görme keskinli¤inde bozulma, renkleri seçmede bozulma, karanl›kta görme bozuklu¤u, periferal skotomlar gibi semptom ve bulgularla baﬂvurur. Semptomlar
birkaç ay içerisinde progrese olur. S›kl›kla küçük hücreli
akci¤er kanserinde görülmekle birlikte meme kanseri ve
jinekolojik kanserlerde de görülebilmektedir. 23 kDa fotoreseptör proteini rekoverin’ne karﬂ› antikorlar en yayg›n olarak bulunur; bunun d›ﬂ›nda 15 den fazla antijene
karﬂ› antikor tespit edilmiﬂtir.8

ST‹FF-MAN SENDROMU
‹skelet kas›nda (özellikle aksiyal) yavaﬂ ilerleyici kat›l›k
ve spazmlarla karakterize klinik tablodur. Moersch ve
Wolthman taraf›ndan ilk kez 1956’da tan›mlanm›ﬂt›r. Tan›
kriterleri (1) aksiyel kaslarda rijidite ve kat›l›k (2) proksimal
kaslarda yürümeyi zorlaﬂt›ran yavaﬂ progresyon gösteren
kat›l›k (3) omurgada s›kl›kla lordoz seklinde olan deformite (4) s›kl›kla d›ﬂ uyar›larla baﬂlayan kas spazmlar› (5) normal motor ve duyusal nöron bulgular› (6) normal mental
durum (7) EMG’de dinlenimde devaml› motor ünite aktivitesi. Yap›lan araﬂt›rmalarda bu olgularda sinaptik proteinlere karﬂ› immünoreaktivite tespit edilmiﬂtir.8,9

PARANEOPLAST‹K SENSOR‹MOTOR NÖROPAT‹
Pek çok kanser türü ile birlikte görülebilir. Klinik bulgular heterojendir, etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Meme kanserli olgularda olgu sunumu ya da az olgu
içeren serilerde bu sendrom tan›mlanm›ﬂt›r. Alt ve üst
ekstremitelerde parastezi, kas güçsüzlü¤ü, kramplarla karakterizedir. Baz› olgularda radiküler belirti ve bulgular
olabilir. Serum ve serebrospinal s›v›da inflamatuar de¤i-

En spesifik paraneoplastik dermatozlardan birisidir.
Yaklaﬂ›k olarak olgular›n %82’sinde altta yatan bir malignite söz konusudur. Metastatik meme kanseri ile birlikteli¤i 1952’de tan›mlanm›ﬂt›r. Serpijinöz, konsantrik, eritamatöz bantlar ﬂeklindedir. S›kl›kla gövde, proksimal ekstremiteler, yüzde yerleﬂim gösterir. Tan› klinik bulgularla
konur; histopatoloji nonspesifiktir.11,12 Pek çok olguda
meme kanserine yönelik tedavilerle lezyonlar geriler.13

H‹PERTR‹KOZ‹S LANUG‹NOZA AKU‹S‹TA
Kad›nlarda meme kanserine ba¤l› olarak birden bire
ortaya ç›kan uzun, düzgün, pigmente olmayan lanugo
tüyleri ile karakterizedir. Bu hirsütizm yüzde, gövdede,
aksilla ve ekstremitelerde görülür. ‹lk kez 1865’de meme
kanserli bir kad›nda tan›mlanm›ﬂt›r. Nadir olarak görülür
genellikle olgu sunumu tarz›nda rapor edilmiﬂtir. Genellikle metastatik hastal›k seyrinde görülmektedir.14

SWEET SENDROMU
Ateﬂ, nötropeni, üst ekstremiteler, yüzde ve boyunda
hassas eritamatöz plaklar ile karakterize klinik tablodur.
Plaklar 5-12 mm çapl›, k›rm›z› veya morumsu renkte olup
keskin demerkasyon hatt›na sahiptir. Sweet sendromu
%80 olguda idiopatiktir, %20 olguda altta malignite vard›r. Meme kanserine ba¤l› olgular nadirdir. Altta yatan
maligniteden ba¤›ms›z olarak kortikosteroid tedavisine
cevap verir.12

D‹⁄ER PARANEOPLAST‹K SENDROMLAR
Hipokalsemi
Meme, prostat ve akci¤er kanseri gibi kemik metastaz› ile birlikte olan tümörler hipokalsemiye neden olabilir.
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Osteoblastik metastazlar iskelette kalsiyum döngüsünü
h›zland›r›r, kemikte artm›ﬂ kalsiyum depolanmas› hipokalsemiye neden olur. Hipokalsemiye katk›da bulunan di¤er faktörler maligniteyle birlikte olan vitamin D eksikli¤i, magnezyumun renal kayb› ile birlikte olan ciddi hipomagnezemidir. Kalsitonin sekrete eden tümörlerde hipokalsemi ortaya ç›kabilir. Klinik tablo hipokalsemi düzeyi
ve süresiyle iliﬂkilidir. Asemptomatik tablodan komaya
varan düzeyde klinik görünüm olabilir. Tedavide hipokalseminin düzeltilmesi esast›r. Mutlaka eﬂlik eden hipomagnezemi gibi tablolar tedavi edilmelidir. Tümöre yönelik
tedavi orta uzun vadede refrakter hipokalseminin düzeltilmesi aç›s›ndan esast›r.15-17

Anemi
Kanserli olgularda normositik/normokromik kronik
hastal›k anemisi, kemik ili¤i invazyonuna ve kemoterapi/radyoterapiye sekonder anemi ortaya ç›kabilir. Normositik normokrom anemi s›k görülen paraneoplastik sendromdur. Düﬂük serum demir düzeyi, normal veya artm›ﬂ
ferritin düzeyi, normal demir deposu ve düﬂük serum eritropoetin düzeyleri ile karakterizedir. Meme kanserinde
nadir olarak otoimmün hemolitik anemi görülebilir.18,19

Trombositopeni
Trombositopeni tipik olarak tedaviye sekonder, D‹K
veya kemik ili¤i infiltrasyonuna sekonder olarak ortaya ç›kar. ‹diopatik trombositopenik purpuraya benzer bir sendrom nadir olarak meme kanserli olgularda görülebilir.
‹TP benzeri sendrom olarak (ITP like syndrom) isimlendirilir. Bu hastalarda kanama, peteﬂi ve purpura gibi klinik belirti ve bulgular ortaya ç›kar. Tedavide yüksek doz
prednizon, splenektomi, yerine göre uygulan›r. Primer
maligniteye yönelik tedaviler esast›r.20,21

Koagülopati
Paraneoplastik koagülopatiler meme kanseri seyrinde
rapor edilmiﬂtir. Yayg›n damar içi koagülasyon bu tablolar
aras›nda yer almaktad›r. D‹K olgular›n›n %7’si altta yatan
malignite nedeniyle olmaktad›r. ‹leri yaﬂ, meme kanseri, erkek cinsiyet, ileri evre, tümörde nekroz varl›¤› D‹K için ba¤›ms›z risk faktörüdür. Lin PH ve ark. Meme kanseri ile
birlikte olan D‹K tablosu bulunan 16 hasta rapor etmiﬂtir.
Bu seride 4 hastada antineoplastik tedaviye yan›t al›nm›ﬂt›r.
Yan›t al›nan ve al›nmayan hastalar toplu olarak de¤erlendirildi¤inde medyan sa¤kal›m 13 ay olarak bildirilmiﬂtir.23

VASKÜLER BOZUKLUKLAR
Spesifik bir vasküler bozukluk olan Mondor Hastal›¤›
(gö¤üs ön duvar› trombofilebiti) meme kanseri ile birlikte görülebilir. Bu tabloda gö¤üs ön duvar› subkutan ven-
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lerde anjitis söz konusudur. S›kl›kla benign seyirlidir.
Kendi kendini s›n›rlayan bir süreçte lezyon kendili¤inden
iyileﬂir.24,25
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Rekonstrüktif ve Onkoplastik Meme
Cerrahisi
Dr. Savaﬂ Koçak, Dr. Ali U¤ur Emre

Meme kanserinin cerrahi tedavisinde temel amaç di¤er kanserlerde oldu¤u gibi kanserli dokunun hastan›n
vücudundan uzaklaﬂt›r›lmas› ve yaﬂam›n›n kurtar›lmas›d›r. Bu tedavi ondokuzuncu yüzy›ldan itibaren yayg›n
olarak tüm memenin al›nmas› biçiminde uygulanm›ﬂt›r.
Bunun sonucu olarak da meme kanseri tan›s› konan kad›nlar, yaln›zca tüm kanser hastalar›n›n yaﬂad›¤› ölüm
korkusunu de¤il, “memesini kaybetme” korkusunu da yaﬂamaktad›r.1,2,3
Bir kad›na mastektomi yap›ld›¤›nda ortaya ç›kan psikolojik çöküntü, kanser tan›s› ve tedavisinin üzerinden
çok uzun zaman geçse de devam eder, “organ›n eksikli¤i
hastaya kanseri de hat›rlat›r”.4
Meme kanseri tan›s› almam›ﬂ kad›nlarda da memeyi
kaybetme korkusu son derece yayg›nd›r. Bu korku kad›nlar›n meme kanseri taramalar›na yaklaﬂ›mlar›n› etkiler ve
taramalarda kanser d›ﬂ› bir tan› alan hastalarda çok ﬂiddetli anksiyeteye neden olur.5
Günümüzde erken evre meme kanserinde s›kl›kla meme koruyucu tedavi uygulanmaktad›r. Ancak meme koruyucu tedavide bazen iyi bir kozmetik sonuç elde edilemez ve bu da hastalarda t›pk› mastektomi gibi olumsuz
ruhsal sonuçlara yol açar.3
Onkoplastik meme cerrahisi meme kanseri cerrahi tedavisi sonucunda kozmetik ve buna ba¤l› psikolojik sorunlar olmas›n› engellemeyi amaçlar. Meme kanseri cerrahi tedavisini onkolojik ilkelerden ödün vermeden iyi bir
kozmetik sonuçla uygulamay› amaçlar.
Onkoplastik meme cerrahi uygulamalar›, ya meme
rekonstrüksiyonu e¤itimi alm›ﬂ olan genel cerrahi kökenli meme kanseri cerrahlar› taraf›ndan, ya da meme kanseri konusunda e¤itim alm›ﬂ plastik cerrahlar taraf›ndan
gerçekleﬂtirilir.
Günümüzde onkoplastik meme cerrahisinin dört ana
uygulama alan› vard›r:
1. Yüksek riskli hastalarda risk azalt›c› (profilaktik) mastektomi uygulamalar›,
2. Lokal ileri veya nüks meme kanserinde toraks duvar›
defektlerinin onar›lmas›,

3. Meme koruyucu cerrahi tedavi sonras›nda en iyi kozmetik sonucu elde etmek için yap›lan giriﬂimler,
4. Mastektomi sonras› rekonstrüksiyon

YÜKSEK R‹SKL‹ HASTALARDA R‹SK AZALTICI
(PROF‹LAKT‹K) MASTEKTOM‹
Meme kanseri riskini azaltmak için yap›lan mastektomiyi daha do¤ru anlatan terim “risk azalt›c› mastektomi”
olmal›d›r. Ancak tüm dünyada yayg›n kullan›lan terim
“profilaktik mastektomidir’’. ‹ki biçimde uygulan›r: (1)
meme kanseri riski yüksek hastalarda bilateral profilaktik
mastektomi (BPM) ve (2) bir memesinde kanser olan
hastalar›n karﬂ› memesine yap›lan kontrlateral profilaktik
mastektomi (KPM).

Bilateral Profilaktik Mastektomi
BPM ile birlikte eﬂzamanl› meme rekonstrüksiyonu
yap›l›r. Genellikle nipple-areola kompleksinin korundu¤u
subkütan mastektomi biçiminde uygulan›r. Subkütan
mastektomide, nipple-areola kompleksi korundu¤unda,
alt›nda ince meme dokusu ﬂeridi kal›r (Resim 53-1a,b).
BPM’de nipple-areola kompleksi ç›kart›larak yap›l›rsa
meme kanseri riski çok daha azd›r, ancak kozmetik sonuç
kötüdür, hasta isterse, nipple-areola rekonstrüksiyonu yap›lmal›d›r.
Nipple ve/veya areola korunarak subkütan BPM yap›lan hastalarda, meme kanseri riski ortalama %85–100
azal›r.6,7 Nipple areola ç›kart›larak BPM yap›lan hastalarda bu risk daha fazla azal›r. Ancak risk azalt›c› mastektomi, meme kanseri riskini asla s›f›ra indiremez.8,9
BPM’nin meme kanseri mortalitesini ne kadar düﬂürdü¤ü de tart›ﬂmal›d›r. Çünkü günümüzde meme kanserinde erken tan› ile mortalite zaten çok düﬂüktür.
BPM, yaﬂam boyu meme kanseri riski çok yüksek oldu¤u için BRCA1 ve 2 olgular›na önerilmelidir. BRCA bak›lamayan veya negatif bulunan kad›nlar aras›nda da,
hem çok güçlü aile öyküsü (ailede çok say›da, genç, bila-
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(A)
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Resim 53-1A,B: Güçlü aile öyküsü (annede 38 yaﬂ›nda, ve ablada 42 yaﬂ›nda meme kanseri) olan ve her iki memede küme mikrokalsifikasyonlar
nedeniyle bilateral eksizyonel biyopsi yap›lan 47 yaﬂ›ndaki kad›nda her iki memede LIN 3 alanlar› saptanm›ﬂt›r. (Prof Dr Serdar Özbaﬂ’›n arﬂivinden,
izniyle al›nm›ﬂt›r). (A) Hastan›n preoperatif foto¤raf›nda her iki memedeki biyopsi skarlar› görülmekte. (B) Bilateral proflaktik subkütan (nipple-areola kompleksi korunarak) mastektomi ve pektoral kas alt›na yerleﬂtirilen implantlarla rekonstrüksiyon sonras›nda 10. günde foto¤raf›.

teral meme kanseri), hem de histopatolojik risk faktörü
(lobüler neoplazi, atipik duktal hiperplazi) olanlara önerilebilir.
Bilateral profilaktik mastektomi meme kanseri riskini
azalt›c› tedavi seçenekleri aras›nda en etkili oland›r. Ancak
unutulmamal›d›r ki, meme dokusunun tümünü cerrahi
olarak ortadan kald›rabilecek bir yöntem yoktur. Yani
profilaktik amaçla radikal mastektomi bile yap›lsa meme
kanseri riski asla s›f›ra inmez.
Yüksek meme kanseri riski olan hastalar aras›ndan,
genellikle meme kozmezisinden hoﬂnut olmayan hastalar,
profilaktik mastektomi için daha istekli olmaktad›r. Ancak bu hastalara basit bir kozmetik ameliyat geçirmeyecekleri anlat›lmal›d›r. Bilateral profilaktik mastektomi ile
ilgili en önemli sorun kuﬂkusuz büyük bir ameliyat olmas› ve “geri dönüﬂsüz” olmas›d›r. Bu uygulama genellikle
hem ailesel hem de histopatolojik (atipik hiperplazi, lobüler karsinoma in situ) yüksek riski olan hastalarla s›n›rl›
tutulmal› ve hastalar›n emosyonel durumlar› da göz önüne al›nmal›d›r.

Kontrlateral Profilaktik Mastektomi
Meme kanserinde mastektomi ve rekonstrüksiyon yap›lacaksa, karﬂ› memeye de ayn› giriﬂim uygulanabilir.
Karﬂ› memeye uygulanan risk azalt›c› mastektominin meme kanseri mortalitesine katk›s› tart›ﬂmal›d›r.10,11,12 Bu
nedenle KPM iyi seçilmiﬂ s›n›rl› bir hasta grubuna önerilmelidir. Hastalar›n genç, meme kanseri d›ﬂ›nda yaﬂam›
tehdit eden hastal›¤› olmayan, erken evre olgular olmas›
ve hasta memeye mastektomi ± rekonstrüksiyon planlanm›ﬂ olmas› ön koﬂuldur. Bu hastalar aras›ndan güçlü aile
öyküsü olanlarda, karﬂ› memede prekanseröz lezyonlar
veya mamografide yayg›n mikrokalsifikasyonlar gibi riskin yüksek olabilece¤ini gösteren de¤iﬂiklikler varsa KPM
± rekonstrüksiyon önerilmelidir (Resim 53-2A,B,C,D,E).

LOKAL ‹LER‹ VEYA NÜKS MEME KANSER‹NDE
TORAKS DUVARI DEFEKTLER‹N‹N ONARILMASI
Lokal ileri veya nüks meme kanserinde, yayg›n deri
tutulumu, toraks duvar›na fiksasyon veya her ikisi birlikte olabilir. Bu durumda radikal giriﬂimlerle memenin
standart mastektomi kesisini aﬂan s›n›rlarla ablasyonu uygulan›r ve rekonstrüktif tekniklerle onar›lmas› gereken
toraks duvar› defektleri ortaya ç›kabilir. Yine s›kl›kla pektoral kas›n hatta kostalar›n rezeksiyonu gerekebilir. Ortaya ç›kan defektlerin mastektomi deri fleplerinin karﬂ›l›kl›
getirilmesiyle ya da basit deri greftleriyle onar›m› olanakl› de¤ildir. Bu durumlarda lokal rotasyon ve ilerletme deri flepleri ya da kas deri flepleri ile toraks duvar› defektlerinin onar›m› yap›l›r.
Bazen bu defektlerin onar›m› önceki cerrahi, hastaya
özel yara iyileﬂmesi sorunlar› ve s›kl›kla da radyoterapi nedeniyle çok güç olabilir. Daha önce radyoterapi uygulanm›ﬂ olan hastalarda yap›lan mastektomilerin yaklaﬂ›k yar›s›nda yara iyileﬂme sorunlar› görülmektedir. Bu nedenle
yaln›zca tümörün lokal olarak kontrol edilmesini sa¤layacak geniﬂlikte de¤il, sa¤lam deriye ulaﬂmak için daha geniﬂ
rezeksiyonlar gerekmektedir.13
Geçmiﬂte beklenen mortalite oran› yüksek olan bu
hasta grubunda büyük ablatif ameliyatlar yap›lmas› ve
oluﬂan defektin onar›lmas› için özel teknikler gerekmesi
eleﬂtirilmiﬂtir. Sa¤ kal›ma katk›s› olmayacak, ancak memede tümör yaralar› gibi durumlarda zorunlu olarak yap›lan giriﬂimlere verilen “tuvalet mastektomi” ad› da bu
bak›ﬂ›n sonucudur. Ancak günümüzde hastal›¤›n tedavisindeki geliﬂmeler, lokal ileri ve nüks meme kanserinde
çok iyi sa¤kal›m oranlar› sa¤lam›ﬂt›r. Bu nedenle de sa¤kal›ma katk›s› az da olsa uygun olgularda palyatif geniﬂ rezeksiyonlar önerilmektedir.14,15
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(B)

(A)

(D)

(C)

(E)

Resim 53-2A,B,C,D,E: Her iki memede küme mikrokalsifikasyon alanlar› ve sol memede spiküle kitle nedeniyle bilateral eksizyonel biyopsi yap›lm›ﬂ olan hastada, sol memede invazif duktal karsinom (T2 N1), sa¤ memede atipik duktal hiperplazi saptanm›ﬂt›r. Hastaya sol memeye modifiye radikal mastektomi, sa¤ memeye subkütan mastektomi, bilateral TRAM flep ile rekonstrüksiyon planlan›r.(A) Ameliyat öncesinde hastan›n her
iki memedeki biyopsi skarlar› ve ameliyat plan çizimleri görülmekte.(B) Spesmenlerin foto¤raf›nda modifiye radikal mastektomi materyalinde
nipple-areolan›n eksize edilmiﬂ oldu¤u, ve aksilla diseksiyonu yap›ld›¤›, sa¤da ise subkütan mastektomi yap›lm›ﬂ oldu¤u görülmekte.(C) Ameliyat s›ras›nda bilateral pediküllü TRAM flep haz›rlan›p mastektomi ceplerine mobilize edildikten sonra abdominoplasti ve üst abdominal flep görülmekte. (D) Hastan›n ameliyat sonras› 10. gündeki foto¤raf›. Sola modifiye radikal mastektomi, sa¤a subkütan mastektomi, bilateral TRAM flep
ile rekonstrüksiyon yap›lm›ﬂ, abdominoplasti ve yeni oluﬂturulan umblikusun skarlar› görülmekte.(E) Hastan›n ameliyattan 1 y›l sonra, kemoterapi ve sol memeye radyoterapi tamamland›ktan sonraki foto¤raf›.

Yaln›zca Deri ve Yumuﬂak
Doku Kayb› olan Defektler
Defektin yaln›zca deri ve derialt› dokusu ile s›n›rl› oldu¤u durumlarda en basit onar›m tekni¤i serbest deri
greftleridir. Ancak deri greftlerinde mutlaka kontraktür geliﬂir ve kozmetik sonucu vaskülarize fleplerden çok daha
kötü olur. Meme kanserine ba¤l› yumuﬂak doku defektlerinde en s›k kullan›lan onar›m lokal deri flepleridir. Lokal
ilerletme flepleri e¤er defekti kapat›rsa en basit ve en iyi
kozmetik sonuç veren seçeneklerdir (Resim 533A,bB,C,D). Rotasyon flepleri aras›nda en s›k kullan›lanlar
interkostal damarlar›n perforatörlerinden beslenen torakoepigastrik fleptir. Bu flep geniﬂ deri ablasyonu yap›lan radikal mastektomiler den sonra derinin kapat›lmas› için geliﬂtirilmiﬂtir.16 En basit, ancak kozmetik sonucu kötü olan uygulama ise s›kl›kla meme baﬂ›n›n orta hatta kaymas›na neden oldu¤u için tek göz (cyclops) flep olarak adland›r›lan
karﬂ› meme derisinin bir flep olarak kullan›lmas›d›r.17
Mastektomi sonras› meme rekonstrüksiyonu gibi, toraks duvar› defeklerinin onar›m›nda da kas deri flepleri

kullan›labilir. Latissimus Dorsi kas deri flebi bu amaçla
bugüne kadar en fazla kullan›lm›ﬂ olan fleptir.13 (Resim
53-4A,B,C,D,E, Resim 53-5A,B,C) En önemli avantaj› çok
güçlü bir vasküler pedikülünün olmas›d›r. ‹ki ayr› vasküler pedikül ile (ana pedikül olan torakodorsal damarlar,
ya da serratus dallar›) uygulanabildi¤i için toraks ön duvar›n›n ortas›na kadar uzat›labilir. Torakodorsal arter ve
ven interkostal damarlarla anastomoz edilerek serbest flep
olarak da uygulanabilir. Geniﬂ bir kas bölümü oldu¤u için
derin defektlerin doldurularak onar›lmas›na olanak sa¤lar. Dezavantaj› ise ameliyat s›ras›nda pozisyon de¤iﬂikli¤i
gerektirmesi ve s›rttaki verici saha ile ilgili sorunlard›r. Latissimus Dorsi flebi kol ve omuz hareketlerinde çok az k›s›tlanma ve güç kayb›na neden olur. Latissimus Dorsi kas
deri flebi mastektomi sonras› meme rekonstrüksiyonu
bölümünde daha ayr›nt›l› olarak anlat›lm›ﬂt›r.
Rektus abdominus kas deri flepleri superior ve inferior epigastrik arterlerden beslenir. Flep kasa paralel olarak,
yani vertikal yap›ld›¤›nda daha iyi kanlan›r. Ancak hem
kozmetik sonuç kötüdür, hem de çok az doku transvers
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Resim 54-3A,B,C,D: 48 yaﬂ›ndaki hastaya sol meme üst iç kadran ve areola inferiorunda yerleﬂik mültisentrik meme kanseri nedeniyle mastektomi planlanm›ﬂt›r (Prof Dr Bülent Al›ç’›n arﬂivinden, izniyle al›nm›ﬂt›r). (A) Mültisentrik tümörün güvenli ablasyonu için hastaya standart d›ﬂ›
bir mastektomi kesisi gerekti¤i görülmekte. (B) Modifiye radikal matektomi materyali görülmekte. (C ve D) Gö¤üs duvar›ndaki defektin lokal deri ilerletme flepleri ile onar›m› görülmekte.

(B)

(C)

Resim 53-4A,B,C,D,E: Modifiye radikal mastektomi sonras› toraks duvar›nda, 5. kaburgaya infiltre lokorejyonel nüksü olan olguya kaburgan›n rezeksiyonu ile birlikte geniﬂ lokal eksizyon planlanm›ﬂt›r. (Prof. Dr. Bülent Al›ç’›n arﬂivinden, izniyle al›nm›ﬂt›r). (A) Toraks duvar›nda ülserli kitle
biçimindeki lokal nüks görülmekte. (B) Yumuﬂak dokunun geniﬂ eksizyonu ile birlikte beﬂinci kaburgaya k›smi rezeksiyon yap›lm›ﬂ durumda. (C) Latissimus dorsi kas deri flebi ile onar›m›n planlanmas› görülmekte. (D) Flebin haz›rlan›ﬂ› görülmekte. (E) Kas deri flebi ile defektin onar›lm›ﬂ durumu görülmekte.

(B)

(C)

Resim 53-5A,B,C: Meme koruyucu cerrahi sonras›nda radyoterapiya ba¤l› deri hasar› olan ve bir y›l sonra üst iç kadrandaki primer tümör lokalizasyonunda lokal nüks geliﬂen olgu. (A) Hastan›n mastektomi öncesinde görünümü. (B) Geniﬂ ve atipik mastektomi kesisini kapatmak için planlanan standart d›ﬂ› latissimus dorsi kesi plan›b. (C) Latissimus dorsi kas deri flebi ile onar›m›n planlanmas› görülmekte.
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edilebilir. Bu nedenle vertikal yerine alt abdominal deri ve
derialt›n›n transvers olarak kullan›ld›¤› transvers rektus
abdominus (TRAM) flepler yayg›n olarak kullan›lm›ﬂt›r.
Pediküllü ve serbest TRAM flepler meme dokusuna hacim ve yo¤unluk olarak benzer bir doku oluﬂtu¤u için
mastektomi sonras› meme rekonstrüksiyonda en yayg›n
kulan›lan yöntemlerdir. Ancak uygulama güçlü¤ü ve
morbiditenin yüksek olmas› nedeniyle toraks duvar› defektlerinin onar›m›nda kullan›lmaz. TRAM flep mastektomi sonras› meme rekonstrüksiyonu bölümünde daha
ayr›nt›l› olarak anlat›lm›ﬂt›r.
Yumuﬂak doku onar›m› teknikleri aras›nda geçmiﬂte
önerilmiﬂ olan pektoralis majör ve eksternal oblik kas
flepleri ve omentum majus flepleri fazla yayg›n kullan›lmamaktad›r.13

Tam Kat Doku Kayb› Olan Defektler
Bir veya iki kaburgan›n eksize edildi¤i durumlarda solunum fonksiyonlar›nda bozulma yoksa kas deri flepleri
ile yumuﬂak dokunun rekonstrüksiyonu yeterli olacakt›r
(Resim 53-4A,B,C,D,E). Ancak solunumu etkileyen geniﬂ
rezeksiyonlar yap›l›rsa, onkoplastik meme cerrah› bir toraks cerrah› ile birlikte çal›ﬂmak zorundad›r. En s›k yap›lan uygulama prostetik mesh ile toraks duvar›n›n solid rekonstrüksiyonudur. Meﬂin üzeri canl› yumuﬂak doku ile
örtülecek biçimde kas deri flebi uygulan›r.
Sternum ve çok geniﬂ kostal rezeksiyon yap›ld›¤›nda
prolen meﬂe ek olarak daha sert prostetik materyaller de
(metilmetakrilat gibi) kullan›labilir.13
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için yap›lan lumpektomiler hemen daima büyük boﬂluklar oluﬂturur. Bu boﬂlu¤un drene edilmesi hemen ameliyat sonras› dönemde görülen, seroma ile dolmak üzere oldu¤u gibi b›rak›lmas› ise aylar sonra otaya ç›kan çöküntülerle sonuçlan›r. Glandüler doku alta pektoral fasyadan,
üstte ise deriden serbestleﬂtirildi¤inde rahatl›kla bir ilerletme, hatta rotasyon flebi olarak kullan›labilir.
Meme hacmi büyük olan hastalar›n ço¤unda basit
meme küçülme teknikleri ile meme kanserinin tedavisi s›ras›nda meme kozmesinde belirgin iyileﬂtirmeler de yap›labilir. En basit ve her meme cerrah›n›n uygulayabilece¤i
iki giriﬂim hilal biçimli (crescent) mastopeksi ve yarasa kanad› (batwing) mastopeksidir. Her iki giriﬂim, meme üst
yar›s›ndaki tümörlerde uygulan›r.
Hilal mastopeksi asl›nda bir meme dikleﬂtirme giriﬂimidir. Çok s›n›rl› bir hacim küçülmesi sa¤lar. Areolan›n
superiorundaki tümörlerde uygulanabilir (ﬁekil 531A,B,C).

(A)

MEME KORUYUCU CERRAH‹DE
ONKOPLAST‹K UYGULAMALAR
Günümüzde, meme kanserini, özellikle de erken kanserlerin ideal tedavisi meme koruyucu tedavidir. Meme
koruyucu tedavinin iyi bir kozmetik sonucu olmal›d›r.
Onkoplastik meme cerrahisi uygulamalar› ile kanserin lokal kontrolünü meme kozmezisini bozmadan, hatta bazen daha iyi hale getirerek sa¤lamak mümkündür.
Meme koruyucu cerrahide onkoplastik uygulamalar
iki grupta toplanabilir:
1. Hacim büyütme yerine koyma uygulamalar›
2. Hacim küçültme veya yer de¤iﬂtirme uygulamalar›
Hacim büyütme, mastektomi sonras› rekonstrüksiyonda oldu¤u gibi implant veya kas-deri flepleri ile yap›l›r. Lumpektomi ya da segmental mastektomi, meme hacminin büyük bölümünü ç›kartarak, geride meme içi parankimal fleplerle onar›lamayacak kadar büyük bir defekt
b›rakacaksa uygulan›r.
Hacim yer de¤iﬂtirme uygulamalar›, özellikle de meme içi parankimal flepler tüm meme cerrahlar› taraf›ndan
mutlaka bilinmesi gereken giriﬂimlerdir. Kanser tedavisi

(B)

(C)
ﬁekil 53-1A,B,C: Hilal (crescent) mastopeksi. (Türk Cerrahi Derne¤i
Sanal Akademi Onkoplastik Meme Cerrahisi modülünden, izinle al›nm›ﬂt›r). (A) Areola superiorunda malign kitle. (B) Mastopeksi kesisi
ile kitlenin geniﬂ eksizyonu sonras›. (C) Mastopeksi kesisi kapat›m›ﬂ
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(B)

(A)

(C)

ﬁekil 52-2a,b,c: Yarasa kanad› (batwing) mastopeksi. (Türk Cerrahi Derne¤i Sanal Akademi Onkoplastik Meme Cerrahisi modülünden, izinle al›nm›ﬂt›r). (A) Areola superiorunda malign kitle ve mastopeksi kesi plan›.
(B) Mastopeksi ile birlikte kitlenin geniﬂ eksizyonu sonras›. (C) Mastopeksi kesisi kapat›m›ﬂ.

Yarasa kanad› mastopeksi, hilal mastopeksiden iki yana uzat›lan kanatlar eklenerek yap›l›r. Kanatlar, hem daha
fazla doku ç›kar›larak memenin küçültülmesine, hem de
daha lateral yerleﬂimli tümörlerde uygulanabilmesine olanak sa¤lar (ﬁekil 53-2A,B,C).
Deneyimli onkoplastik meme cerrahlar› daha özellikli
meme küçültme tekniklerini meme koruyucu cerrahide
kullanarak hem daha fazla hacim küçülmesi sa¤lay›p, hem
de de¤iﬂik lokalizasyonlardaki tümörlerde uygulayabilirler. Foto¤rafta inferior pediküllü meme küçültme ameliyat› biçiminde yap›lan bir meme koruyucu cerrahi uygulamas› görülmektedir (Resim 53-6A,B,C).

MASTEKTOM‹ SONRASI MEME
REKONSTRÜKS‹YONU
Günümüzde meme kanseri cerrahi tedavisinde ilk tercih meme koruyucu cerrahidir. Ancak baz› hastalarda
hastal›k erken evrede olmas›na ra¤men ya radyoterapiyi
olanaks›z k›lan koﬂullar, ya da multisentrik tümör, yayg›n
proliferatif de¤iﬂiklikler veya yayg›n mikrokalsifikasyonlar
gibi nedenlerle meme koruyucu tedavi yap›lamamaktad›r.

(A)

(B)

Baz› hastalarda da küçük veya çok büyük meme, meme
baﬂ›na yak›n tümör gibi meme koruyucu tedavide kozmetik sonucu olumsuz etkileyecek koﬂullar saptanabilmekte
ve mastektomi tercih edilmektedir. ‹ﬂte bu olgularda hastan›n da memesini kaybetmeme beklentisi varsa mastektomi sonras› rekonstrüksiyon uygulanmal›d›r.18,19
Meme rekonstrüksiyonu ile her zaman mükemmel bir
meme formu sa¤lanamayabilir. Ama meme formuna yak›n ve en az›ndan çamaﬂ›r (sütyen, bikini, mayo) giyildi¤inde d›ﬂar›dan organ eksikli¤inin belli olmad›¤› bir simetri, hastalarda kendine güven ve diﬂiliklerinin korundu¤u duygusu yarat›r.
Mastektomi sonras› rekonstrüksiyonun karﬂ›tlar› bu
giriﬂimin lokal nüksleri saptamay› güçleﬂtirdi¤ini, bunun
da tedaviyi geciktirerek prognozu kötü etkiledi¤ini öne
sürmektedir. Bu yaklaﬂ›m lokal nüks izleminin ancak palpasyonla yap›ld›¤› dönemlerden kalmad›r. Kuﬂkusuz memesi olmayan bir hastada derialt›nda geliﬂebilecek bir lokal nüks palpasyonla rahatl›kla tan›nabilir. Ancak günümüzde geliﬂen görüntüleme teknolojisi ile meme rekonstrüksiyon yap›lm›ﬂ hastalardaki lokal nüksler de oldukça
erken dönemde saptanabilmektedir.

(C)

Resim 53-6A,B,C: ‹nferior pediküllü meme küçültme ile birlikte yap›lan meme koruyucu cerrahi tedavi olgusu. (A) Eksizyonel biyopsi ile invazif duktal kanseri alan hastan›n, eksizyonel biyopsi sonras› görünümü. Cerrahi s›n›r (+) oldu¤undan re-eksizyon gerekmektedir, ve daha ﬂimdiden belirgin
bir defekt oluﬂmuﬂtur. (B) Ameliyat görüntüsü: re-eksizyonla (-) cerrahi s›n›r elde edilmiﬂtir. Aksilla diseksiyonu yap›lm›ﬂt›r. (C) Hastan›n bilateral
inferior pediküllü meme küçültme ile tamamlanan ameliyattan 1 y›l sonraki görüntüsü (bu süre içinde kemoterapi ve radyoterapi yap›lm›ﬂt›r)
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Yaln›zca erken de¤il lokal ileri meme kanserlerinde bile eﬂzamanl› meme rekonstrüksiyonunun hastal›¤›n tedavisinde olumuz etkisinin olmad›¤›n› saptayan araﬂt›rmalar vard›r.20

Meme Rekonstrüksiyonunda Hasta Seçimi
Mastektomi yap›lan her kad›n rekonstrüksiyona adayd›r. Aﬂa¤›daki faktörler de¤erlendirilerek gereken önlemler al›nmal›d›r:
Yaﬂ: Rekonstrüksiyonda yaﬂ s›n›r› yoktur, fakat herhangi bir ek hastal›k nedeniyle anestezi süresinin uzamas› istenmeyebilir ve bu nedenle baz› tip operasyonlar yaﬂl› hastalar
için uygun olmayabilir. ‹leri yaﬂtaki hastalarda sarkma nedeniyle s›kl›kla karﬂ› memeye de mastopeksi gerekir.
Mastektomi gerektiren bir kad›na rekonstruksiyon
önerirken yaﬂ ön yarg›s› (ageism) taﬂ›mamak gerekir.
Genç insanlar elbette rekonstruksiyonu daha fazla isteyecektir ama yaﬂ› ileri olup vücuduna önem veren kad›nlar
da vard›r.
Radyoterapi: Gerek rekonstrüksiyon öncesinde, gerekse sonras›nda uygulanan radyoterapi, yap›lan rekonstrüktif giriﬂimi etkiler. Bu konu ayr› bir baﬂl›k alt›nda anlat›lacakt›r
Diyabet: Bu hastalarda artm›ﬂ enfeksiyon riski nedeniyle protez yerleﬂtirilirken çok titiz davran›lmal›d›r.
Kollajen doku hastal›klar›: Kötü kapiller perfüzyon
fleplerde baﬂar›s›zl›k riskini artt›rtabilir.

ﬁekil 53-3: ‹mplant›n subpektoral yerleﬂimi (Türk Cerrahi Derne¤i Sanal Akademi Onkoplastik Meme Cerrahisi modülünden, izinle al›nm›ﬂt›r).

rülmüﬂtür. Ancak eﬂzamanl› meme rekonsrüksiyonunun
özellikle de bu hasta grubunda daha insansal bir gereksinim oldu¤unu da öne sürülebilir.20
Meme rekonstrüksiyonu,meme implantlar›, hastan›n
kendi (otojen) dokular› veya bunlar birlikte kullan›larak
yap›labilir.

‹mplant ile Meme Rekonstrüksiyonu
Meme Rekonstrüksiyonunda Zamanlama
Meme rekonstrüksiyonu mastektomi ile ayn› anestezi seans›nda yap›l›rsa “erken” veya “eﬂzamanl›”, daha sonra
ayr› bir ameliyat olarak yap›l›rsa “geç” rekonstrüksiyon
olarak tan›mlan›r. Eﬂzamanl› meme rekonstrüksiyonunun en önemli avantaj› hastan›n hiç memesi olmadan yaﬂamamas›d›r. Geciktirilmiﬂ rekonstrüksiyon ise hem adjuvan tedavilerin ve onlar›n olas› yan etkilerinin sona ermesine zaman tan›r, hem de e¤er süre 2-3 y›la kadar uzat›l›rsa, lokal nüks riskinin yüksek oldu¤u bir dönem geçirilmiﬂ olur.
Erken rekonstrüksiyona karﬂ› olanlar, bu uygulaman›n adjuvan tedavileri geciktirebilece¤ini öne sürerler.
Ancak Taylor ve arkadaﬂlar› taraf›ndan yap›lan literatür
taramas›nda eﬂzamanl› meme rekonstrüksiyonunun meme kanseri olgular›nda kemoterapinin baﬂlama zaman›n›
geciktirmedi¤i saptanm›ﬂt›r.21
Mastektomiden sonra adjuvan radyoterapi gerekebilecek olan olgularda eﬂzamanl› rekonstrüksiyon iyi düﬂünülmelidir. Çünkü radyoterapi kozmetik sonucu olumsuz
etkilemektedir. Ancak bu gruba giren “lokal ileri” meme
kanseri olgular›nda gerek yüksek lokal nüks riski, gerekse
beklenen sa¤kal›m süresinin fazla uzun olmamas› nedeniyle rekonstrüksiyon endikasyonunun olmad›¤› öne sü-

En basit ve bu nedenle en s›k kullan›lan meme rekonstrüksiyonu yöntemi pektoral kas arkas›na yerleﬂtirilen
(submüskülofasyal) meme implantlar›d›r (ﬁekil 53-3,
Resim 53-7). Silikon jel veya serum fizyolojik içeren imp-

Resim 53-7: Mastektomi sonras› subpektoral implant ile rekonstrükson yap›lm›ﬂ olan hastada manyetik rezonans görüntülemede implant
ve kas alt›ndaki yerleﬂimi.
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Resim 53-8: Sa¤ memeye deri koruyucu mastektomi ve subpektoral
implant ile rekonstrükson yap›lm›ﬂ olan hastan›n görünümü.

lantlar tek seansta kal›c› olarak yerleﬂtirilebilecekleri gibi,
önce yerleﬂtirilen bir doku geniﬂleticinin (“tissue expander”) yavaﬂ yavaﬂ ﬂiﬂirilmesi ile deride yeterli esneklik sa¤lanarak ikinci bir ameliyatla da yerleﬂtirilebilirler. ‹mplantlar›n pahal› olmas› ve kapsül kontraktürü ad› verilen
a¤r›l› fibrotik reaksiyonlara neden olabilmesinin yan› s›ra,
implantla yap›lan rekonstrüksiyonlarda genellikle do¤all›ktan uzak bir meme görünümü ortaya ç›kmaktad›r. Bu
durum özellikle de karﬂ› memesi pitotoik olan hastalarda
belirgin bir asimetriye neden olur.22 Küçük ve dik meme
yap›s›nda ise kozmetik sonuç iyi olur (Resim 53-8).

ﬁekil 53-4: Latissimus dorsi kas deri flebinin ﬂematik görünümü.

LD fleple rekonstrüksiyonda, s›rttan kald›r›lan cilt
adas›n›n büyüklü¤ü, memenin büyüklü¤üne ve cildin yap›s›na göre de¤iﬂir. Hastan›n s›rt›nda bir insizyon skar›
kal›r. ‹nsizyonda gerginlik olursa hipertrofik skar oluﬂabilir. Baz› hastalar s›rtta ameliyatl› tarafta hafif düzleﬂmiﬂ
görünüm ve omuz kuﬂa¤›nda bir süre devam eden zay›fl›ktan yak›n›r (Resim 53-9A,B)

Hastan›n Kendi (Otojen) Dokular› ile Meme
Rekonstrüksiyonu
Otojen doku ile rekonstrüksiyon seçenekleri aras›nda
en yeni uygulama serbest flep, ya da mikrovasküler doku
transferleridir. Bu prosedürlerde flebin damarlar› kesilir
ve lokal damarlarla, genelde ikinci interkostal arter ve vene anastomoz edilir. Bu yöntem özel bir teknoloji ve beceri gerektirdi¤i için ancak bu konuda deneyimi olan
merkezlerde yap›labilir.
Halen en yayg›n kullan›lan yöntemler ise Latissimus
Dorsi (LD) ve transvers rektus abdominus (TRAM) pediküllü kas deri flepleri ile otojen meme rekonstrüksiyonlar›d›r.23
Latissimus Dorsi flebinin vasküler pedikülünü oluﬂturan torakodorsal arter ve ven, aksilla disseksiyonu s›ras›nda tümüyle aç›¤a konulmaktad›r. Bu da eﬂzamanl› rekonstrüksiyonlarda bu flebin, vaskülaritesi çok iyi korunarak, kontrollü biçimde mobilize edilmesini sa¤lar.
LD flep iyi kanlanmas› nedeniyle flep nekrozu riski
çok düﬂük olan güvenli bir fleptir. Hem erken hem geç rekonstruksiyonda güvenle kullan›labilir. Kanlanmas›n› torakodorsal arter sa¤lar fakat mobilizasyon s›ras›nda torakodorsal arter yanl›ﬂl›kla hasarlan›rsa serratus anteriordan gelen dallarla da flep beslenebilir. Flep de¤iﬂen ﬂekil
ve boyutta cilt elipsi, cilt alt› ya¤ dokusu ve kas içerir
(ﬁekil 53-4).

(A)

(B)
Resim 53-9A,B: Latissimus dorsi kas deri flebi öncesinde s›rt kesisinin planlanmas›. (A) Skapula ve latissimus dorsinin izdüﬂümleri (k›rm›z› kalemle) iﬂaretlenmiﬂ, bikini trasesi (siyah kalemle) çizilerek, bu
trase içinde kalacak biçimde insizyon planlamas› (mavi kalemle) yap›lm›ﬂt›r. (B) Ameliyattan 10 gün sonra s›rt kesisi görülmekte.
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(A)

(D)

(G)

(B)

(C)

(E)

(F)

(H)

(‹)

Resim 53-10A,B,C,D,E,F,G,H,‹: Deri koruyucu mastektomi, ayr› kesiden aksilla giriﬂimi ve latissimus dorsi kas deri flebi ile meme rekonstrüksiyonu ameliyat›n›n görüntüleri. (A) Deri koruyucu mastektomi ve aksilla kesilerinin planlanmas›. (B) Ameliyat baﬂlang›c›nda hastan›n lateral dekübit
pozisyonu; hasta biraz arkaya e¤ilerek öne tarafta mastektomi, biraz öne e¤ilerek s›rtta LD giriﬂimi yap›lacakt›r. (C) Sirkümareolar deri koruyucu
mastektomi kesisinden mastektomi tamamlanm›ﬂ, aksilla diseksiyonu baﬂlayacakt›r. (D) Deri koruyucu mastektomi ile tamamlanm›ﬂ modifiye radikal mastektomi materyali. (E) LD flebin eliptik deri kesisi yap›lm›ﬂt›r. (F) Latissimus dorsi kas deri flebi aksilladan geçirilerek meme alan›na yerleﬂtirilmeye haz›rlanm›ﬂt›r. (G) Flep verici sahas› ve aksilla kesileri kapat›lm›ﬂt›r. (H) LD flep ön taraf aﬂ›nm›ﬂt›r. Flebin üzerindeki deri adac›¤›nda
sirkümareoler kesinin d›ﬂ›nda kalan ve de-epitelize edilmesi gereken bölüm iﬂaretlenmiﬂtir. (‹) LD flebin kas bölümü ile meme tümse¤i oluﬂturulmuﬂ, deri adac›¤›n›n lateral bölümü de-epitelize edilmiﬂ ve orta bölümü sirkumareolar kesinin içini dolduracak biçimde meme derisine dikilmiﬂtir.

Latissimus Dorsi kas deri flebi ile meme rekonstrüksiyonu hastan›n memesi küçük ise meme tümse¤ini oluﬂturmak için yeterli olmaktad›r (Foto¤raf 5310A,B,C,D,E,F,G,‹). Bunu için asl›nda çok ince bir kas
olan Latissimus Dorsi’yi kendi üzerine katlayarak bir kitle oluﬂturulmas› sa¤lan›r. Prof. Dr. Bülent Al›ç taraf›ndan
geliﬂtirilmiﬂ olan bu teknik ile Latissimus Dorsi meme derisinin içini dolduracak bir projektil yap› haline gelir
(Resim 53-11A,B,C). Gerekti¤inde ise flebin alt›na, pektoral kas›n önüne bir implant yerleﬂtirilerek daha büyük bir

meme hacmi elde edilebilmektedir.24 (Resim 53-12,
Resim 53-13)
LD flebin hacmini art›rmak için implant kullanmak
yerine, geniﬂletilmiﬂ LD myokutanöz flep tan›mlanm›ﬂt›r.
Standart LD ile benzer, fakat flebe bitiﬂik ya¤ dokusu da
kald›r›l›r.
Pediküllü TRAM flebi, altta rektus abdominus kas›ndan gelen perforanlarla beslenen büyük transvers cilt elipsi ile birlikte alt›ndaki ya¤ dokusunu içerir. Pediküllü
TRAM flep superior epigastrik damar pedikül esas al›na-
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(A)
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(B)

(C)

Resim 53-11A,B,C: Sa¤ memeye deri koruyucu mastektomi sonras›nda yaln›zca latissimus dorsi kas deri flebi il yeterli meme tümse¤i oluﬂturulabilen hastan›n görünümleri. (A) sol önden görünüm. (B) sa¤ önden görünüm (C) manyetik rezonans görüntülemede.

Resim 53-12: Karﬂ› memeye uygun bir hacim elde etmek için latissimus dorsi flebinin alt›na implant yerleﬂtirilmiﬂ olan bir hasta.

Resim 53-13: Karﬂ› memeye uygun bir hacim elde etmek için latissimus dorsi flebinin alt›na implant yerleﬂtirilmiﬂ ve ikinci bir seansta
nipple rekonstrüksiyonu yap›lm›ﬂ olan bir hasta. Hastaya areola dövmesi yap›lacakt›r.

rak kald›r›l›r ve rekonstrüksiyon planlanan meme dokusuna do¤ru oluﬂturulan tünelden geçirilir ve defekte yerleﬂtirilir. Her iki rektus kas› kullan›labilir. Daha yayg›n
olan uygulama karﬂ› taraf rektus kas›n›n kullan›lmas›d›r
(ﬁekil 53-5). Her iki rektus kas› birlikte (bipediküler flep)

kullan›labilir. Bu durumda flebin kanlanmas› daha iyi
olur, ancak abdominal morbidite artar.25
Abdominal insizyon yeni bir umblikus oluﬂturularak
sonland›r›l›r. Genelde abdominal duvarda onar›m (mesh
ile) gereklidir. Memede flebin oryantasyonu ve ﬂekillendirilmesi yap›l›r. TRAM flep hemen daima meme tümse¤ini oluﬂturmak için yeterli hacim sa¤lar (Resim 53-14A,B)
Superior epigastrik arter ve ven, torakodorsal damarlar
kadar dayan›kl› de¤ildir. Bu nedenle TRAM flepte beslenme LD flepteki kadar iyi olmayabilir. Kanlanmay› art›rmak
için ameliyattan bir veya iki hafta kadar önce inferior epigastik arterin ba¤lanmas› (Taylor Delay) tan›mlanm›ﬂt›r.26
Flep kayb› LD flebe oranla TRAM flepte daha fazla görülür. Genellikle total flep nekrozu de¤il, parsiyel nekroz
geliﬂir. Di¤er major komplikasyon abdominal hernidir.
Operasyonda onar›m ve destek iyi yap›lmal›d›r. Preoperatif ve postoperatif fizyoterapi önleyici olabilir. Di¤er rekonstrüksiyonlarda oldu¤u gibi, radyoterapi alanlarda görünüm bozulabilir. (Resim 53-15A,B) RT alma olas›l›¤›
yüksek olan hastalarda geç rekonstruksiyon önerilir

Pediküllü TRAM Flebin Avantajlar›
ﬁekil 53-5: Pediküllü transvers rektus abdominus (TRAM) kas deri
flebinin ﬂematik görünümü.

•

Orta ve büyük memeleri olan hastalarda proteze gerek
b›rakmadan kullan›labilir.
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(B)
(A)
Resim 53-14A,B: Sa¤ memeye mastektomi ve eﬂzamanl› pediküllü TRAM flep rekonstrüksiyonu yap›lan bir hasta. (A) Ameliyat planlanmas›: Sa¤
memeye sirkümareolar kesi ile deri koruyucu mastektomi yap›lacak, ayr› kesiden sentinel lenf nodu biyopsisi ve gerekirse aksilla diseksiyou yap›lacak, sol rektus abdominus kas› pedikül olarak kullan›larak TRAM flep yap›lacakt›r.(B) Ameliyat sonras› hastan›n görünümü. ‹zosulfan mavisi
ile sentinel nod biyopsisi yap›lm›ﬂt›r. Abdominoplasti kesisi kapat›lm›ﬂ, yeni bir umblikus oluﬂturulmuﬂ ve dren konularak ameliyat sonlanm›ﬂt›r.

(A)

(B)

Resim 53-15A,B: Pediküllü TRAM flep sonras›nda radyoterapi uygulanan hastalar. (A) Sa¤ memeye deri koruyucu mastektomi ve pediküllü TRAM
flep sonras›nda radyoterapi uygulanmakta olan hasta. (B) Sol memeye deri koruyucu mastektomi ve pediküllü TRAM flep sonras›nda radyoterapi uygulan›rken deride inflamatuar de¤iﬂiklikler görülen hasta. Flepte daha sonra ya¤ nekrozu geliﬂmiﬂtir.

•
•

•

Projeksiyon, asimetri ve pitosis aç›s›ndan do¤al görünümlü ve yumuﬂak meme elde edilir.
Hastaya abdominoplasti (kar›n küçültme) de yap›lm›ﬂ
olur. Ancak abdominoplasti, bazen kar›n duvar›nda
zay›fl›k hatta herniye yol açabilir.
Karﬂ› memeye müdahale gereksinimini azalt›r.

TRAM Flebin Komplikasyonlar›
•
•
•
•
•

Vasküler problemler nedeniyle flep kayb›
Seroma
Ya¤ nekrozu
Cilt-flep nekrozu
Kar›n duvar›nda herni

TRAM Flebin Kontrendikasyonlar›
•
•
•
•
•

Sigara içmek
Aﬂ›r› obesite veya kar›n duvar›nda aﬂ›r› ya¤ dokusu
Subkostal, paramedian skarlar
Motivasyonun kötü olmas›
Genel sa¤l›k durumunun bozuk olmas›

Nipple-Areola Rekonstrüksiyonu
Rekonstrüksiyon ister eﬂzamanl› isterse geç dönemde
yap›ls›n, genellikle, meme tümse¤inin oluﬂturuldu¤u ilk
ameliyatla ayn› seansta meme baﬂ› yap›lmaz. Bunun için
birkaç ay sonra lokal anestezi ile nipple rekonstrüksiyonu
yap›l›r. Areola rengi ise karﬂ› areola veya inguinal bölgeden deri grefti, ya da dövme ile sa¤lanmaktad›r.27 Son y›llarda yap›ﬂkanl› yapay nipple-areolalar›n teknolojisi giderek geliﬂmiﬂtir. Yapay nipple areolalar, ço¤u hastada bu
giriﬂime gerek kalmamas›n› sa¤lamaktad›r.

Deri Koruyucu (“skin sparing”) Mastektomi
Meme derisinin olabildi¤ince büyük bölümünün korunmas›, rekonstrüksiyonlar›n kozmetik baﬂar›s›n› art›rmaktad›r. Rekonstrüksiyon yap›lmayan “basit” veya “modifiye radikal” mastektomilerde kesinin eliptik yap›lmas›n›n nedeni, daha fazla doku ç›kartarak iyi bir tümör kontrolü sa¤lamak de¤il, deriyi en iyi kozmetik sonuçla en iyi
primer kapatman›n böyle mümkün olmas›d›r. Ancak yine de deri koruyucu mastektomi uygulamalar›na baﬂlan-
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(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

Resim 53-16A,B,C,D,E,F: Deri koruyucu mastektomi kesi planlar›na farkl› örnekler. (A) Raket sap› insizyon (sirkumareoler kesi ile mastektomi
yap›l›r, aksillaya ulaﬂmak için üst d›ﬂ kadrana do¤ru raket sap› uzant›s› oluﬂturulur) plan›. (B) Üst d›ﬂ kadrandaki biyopsi kesisini içine almak için,
sirkümareoler kesinin elips biçiminde planland›¤› ve k›sa raket sap› uygulanan insizyon plan›. (C) Üst d›ﬂ kadrandaki biyopsi kesisini içine almak
için, sirkümareoler kesinin geniﬂ bir elips biçiminde planland›¤› insizyon plan›. (D) Raket sap› insizyonun lateral ucunu tümörün cilde yak›n oldu¤u noktaya lokalize eden ve tümöre yak›n cildi eksize etmeyi hedefleyen insizyon plan›. (E) Ayn› kesi ile ç›kar›lm›ﬂ, nipple-arolaya ek olarak tümöre yak›n cildi de içeren modifiye radikal mastektomi materyali. (F) En s›k uygulanan giriﬂim olan: sirkümareoler kesi ile mastektomi ve aksillaya ayr› kesi ile giriﬂim plan›.

g›çta meme kanserinin lokal nüks riskini art›raca¤› gerekçesiyle karﬂ› ç›k›lm›ﬂt›r. Günümüzde eﬂzamanl› meme rekonstrüksiyonu yap›lacak olan olgularda kabul edilen deri koruyucu mastektomi uygulamas›nda aﬂa¤›daki yap›lar
ç›kart›larak memeyi örten derinin kalan bölümü korunur:
1. Nipple areola kompleksi,
2. Malignite tan›s›n›n konuldu¤u insizyon skar›
3. Malignite tan›s›n›n konuldu¤u tru-cut giriﬂ yeri
4. Tümöre çok yak›n deri bölümleri (Resim 53-16A,B,C,
D,E,F)
Retrospektif karﬂ›laﬂt›rmal› çal›ﬂmalarda, bu kurallara
uyularak yap›lan deri koruyucu mastektomi uygulamalar›nda klasik mastektomi kesileri ile ayn› lokal kontrol
oranlar› sa¤land›¤› gösterilmiﬂtir.28,29,30,31
Deri koruyucu mastektominin, primer tümörü T3 ve
aksilla tutulumu olan lokal ileri meme kanseri olgular›na
da uygulanabilece¤i bildirilmiﬂtir.32
Meme baﬂ›na uzak tümörlerde ameliyat s›ras›nda
nipple yak›n›ndaki duktuslardan ‘frozen section’ inceleme
ile tutulma olmad›¤› gösterilerek nipple areola korunabilece¤i bildirilmiﬂtir.31 Ancak daha yayg›n olarak kabul gören
görüﬂe göre nipple korunursa ›ﬂ›nlanmal›d›r.33 Simmons
ve arkadaﬂlar› ise duktal sistemin areoladan ba¤›ms›z olarak nipple ile iliﬂkili olmas›na dayanarak, areola korunarak
nipple ekzisyonu yap›lmas›n› önermiﬂlerdir. 34

Cunnick ve Mockbell taraf›ndan yap›lan ve bu konu
ile ilgili 2004’e kadar yay›nlanan yaz›lar› de¤erlendiren çal›ﬂma, deri koruyucu mastektominin seçilmiﬂ meme kanseri olgular›nda onkolojik olarak güvenli bir teknik oldu¤unu belirlemiﬂtir.35 Buna göre T1 ve T2, mültisentrik tümörler, duktal karsinoma in situ ve proflaktik mastektomilerde bu yöntem uygundur. T3 tümörlerdeki onkolojik
güvenilirli¤i için daha fazla araﬂt›rma gereklidir.
Kan›tlar, deri koruyucu mastektominin lokal nüks riskini azaltmad›¤›n› ve adjuvan tedavileri geciktirmedi¤ini
göstermektedir. Deri koruyucu mastektominin kontrendikasyonlar›, inflamatuar meme kanseri ve deride yayg›n
tutulmad›r. Ameliyat öncesi ve sonras› radyoterapi deri
koruyucu mastektomi için kontrendikasyon de¤ildir.33

Radyoterapi Gerekebilecek Olgularda Mastektomi
Sonras› Rekonstrüksiyon
Mastektomiden sonra adjuvan radyoterapi gerekebilecek olan olgularda eﬂzamanl› rekonstrüksiyon daha sorunlu olabilir. Çünkü radyoterapi kozmetik sonucu
olumsuz etkileyebilir ve komplikasyon riskini art›rabilir.
‹mplantla meme rekonstrüksiyonu yap›lan hastalarda
ameliyat sonras›nda radyoterapi yap›lmas›, implantla iliﬂkili yabanc› cisim reaksiyonlar› ve komplikasyon riskini
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art›rmaktad›r.36 Kapsül kontraktürü oran› implant›n büyüklü¤ü ile artmaktad›r.37 Ameliyat s›ras›nda doku geniﬂletici uygulan›p, radyoterapiden sonra bu geniﬂletici kal›c› implant ile de¤iﬂtirilirse kozmetik sonuç ve uzun dönem komplikasyonlar aç›s›ndan daha baﬂar›l› olunmaktad›r.38 Ascherman ve arkadaﬂlar›na göre, implantla meme
rekonstrüksiyonu yaln›zca eﬂzamanl› rekonstrüksiyon olgular›nda de¤il, radyoterapi sonras›nda yap›lsa da hem
komplikasyon riski artmakta, hem de kozmetik sonuç daha kötü olmaktad›r.39
Baz› çal›ﬂmalarda ameliyat sonras› radyoterapinin
kozmetik sonucu olumsuz etkileyen bir faktör olmad›¤›
bulunmuﬂtur.40
Otolog doku ile yap›lan rekonstrüksiyonlarda ise
ameliyat sonras› radyoterapi komplikasyonlar› art›rmaz.41,42 Ancak kozmetik sonuç bozulabilir. En az›ndan
deride hiperpigmentasyon radyoterapiden sonra kemoterapi yap›lan hastalarda daha fazla olmaktad›r
Adjuvan radyoterapi uygulanacak olan meme kanseri
olgular›nda meme rekonstrüksiyonu yap›lm›ﬂ olmas› uygulamay› etkileyebilmektedir. Al›c› damar olarak mammaria interna arter ve veninin kullan›ld›¤› serbest fleple
rekonstrüksiyonlarda pedikülün korunmas› için bu bölge
›ﬂ›nlanmamakta, bu da radyoterapinin mammaria interna
lenf nodlar›n›n kontrolüne olan katk›s›n› azaltmaktad›r.43
Javaid ve arkadaﬂlar›n›n konu ile ilgili yay›nlar› de¤erlendirerek yapt›klar› çal›ﬂmada meme rekonstrüksiyonu
sonras›nda radyoterapi yap›lan hastalarda kozmetik sonucun olumsuz etkilendi¤i sonucuna ulaﬂm›ﬂlard›r. Buna
göre radyoterapi alacak hastalarda geç rekonstrüksiyon
daha iyi bir seçenek olabilir.44
Klauber-Demore ve arkadaﬂlar›, adjuvan radyoterapi
gerekmesi olas›l›¤›n› belirlemek için meme kanseri hastalar›nda mastektomiden birkaç gün önce sentinel lenf bezi örneklemesi yap›lmas›n› önermiﬂlerdir. Buna göre, aksilla
metastaz› olan olgulara, olas› radyoterapi gereksinimi nedeniyle eﬂzamanl› rekonstrüksiyon yap›lmaz, ya da implant
kullan›lmadan, otojen doku ile rekonstrüksiyon yap›l›r.45

Neo-Adjuvan Tedavi Alan Olgularda Mastektomi
Sonras› Rekonstrüksiyon
Lokal ileri meme kanseri olan genç olgularda neo-adjuvan kemoterapi sonras›nda da meme rekonstrüksiyonu
yap›labilece¤i bildirilmiﬂtir.20,46
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Adjuvan Kemoterapi
Dr. Nil Molinas Mandel

G‹R‹ﬁ
Meme kanseri, kad›nlarda en s›k görülen kanser türüdür. Tan› an›nda hastalar›n %25 kadar› 50 yaﬂ›n, %5 kadar› da 35 yaﬂ›n alt›ndad›r. Erken tan› konan hastalarda,
prognoz daha iyidir ve sa¤kal›m daha uzundur. Lokal tedavilerin hastal›¤›n tekrarlamas›n› engelleyemedi¤i anlaﬂ›ld›ktan sonra, hastal›¤› kontrol alt›na alabilmek için adjuvan kemoterapi çal›ﬂmalar› baﬂlat›lm›ﬂt›r. Adjuvan kemoterapinin hedefi, tan› an›nda kanda dolaﬂan mikrometastazlar› ortadan kald›r›p, hastal›¤›n tekrarlama ve ölüm
riskini azaltmak veya engellemek, sa¤kal›m› uzatmakt›r.
Tedaviye ba¤l› olarak geliﬂebilecek yan etkilerin kontrol
alt›nda tutulabilece¤i öngörülen erken evre meme kanseri hastalar›na, belli özellikleri dikkate al›narak, adjuvant
kemoterapi (KT) önerilmektedir.1,2

PROGNOST‹K VE PRED‹KT‹F FAKTÖRLER
Günlük prati¤imizde, tedavi seçimini belirleyen
önemli risk faktörleri belirlenmiﬂtir; hastal›¤›n evresi, hastan›n yaﬂ› ve komorbid faktörlerinin varl›¤›, tümör büyüklü¤ü, aksillan›n durumu ve varsa metastazl› lenf dü¤ümü say›s›, hormon reseptörlerinin (HR) ve HER-2/neu
onkogen ekspresyonunun saptanmas›, tümörün farkl›laﬂma derecesi (grade), Ki-67 skoru, lenfovasküler invazyon
varl›¤› gibi. Her ne kadar aksilladaki lenf nodu say›s› (0, 13, 4-10, >10 ﬂeklinde) önemli ise de, son zamanlarda, cerraha ba¤l› olarak farkl› say›larda ç›kart›lan lenf nodu say›s› ile metastazl› olanlar›n oran› üzerinde tart›ﬂmalar de¤er
kazanmaktad›r. Tümör büyüklü¤ü, patolog taraf›ndan
bildirilen, mikroskopik olarak ölçülmüﬂ invazif tümör
büyüklü¤ü olarak ele al›nmaktad›r. Tedavi seçiminde hasta tercihi de oldukça önemlidir.2-4
Yap›lan çal›ﬂmalarda, hastan›n yaﬂ›n›n prognostik de¤erinin bulundu¤u gösterilmiﬂtir; 35 yaﬂ ve alt›ndaki hastalar, daha yaﬂl› olanlara göre daha kötü prognoza sahip
bulunmuﬂtur. Bu grup hastalarda genellikle hormon reseptörleri negatiftir, grade ve proliferasyon indeksleri

yüksektir ve lenfovasküler invazyon vard›r. Ço¤unda aksiller lenf nodu (ALN) metastaz›na rastlan›r.
Östrojen ve progesteron reseptörlerinin varl›¤›, antiöstrojen tedavi uygulamas›n› belirleyen çok önemli prediktif faktörlerdir; hem adjuvan tedavide, hem de metastazl› hastal›¤›n tedavisinde belirleyici rolleri vard›r. Ayr›ca, prognostik de¤er taﬂ›maktad›rlar; daha iyi klinik gidiﬂe iﬂaret etmektedirler.
Meme kanseri hastalar›n›n %20 kadar›nda, HER2/neu onkogen amplifikasyonu bulunmaktad›r. Bunun
varl›¤›, özellikle daha h›zl› proliferasyon ve daha yüksek
grade’li hastal›k tan›mlamas›na girer ve kötü prognoz ifadesidir. Ancak, bu gen amplifikasyonu ayn› zamanda,
trastuzumab ve lapatinib kullan›m›n› belirleyen çok
önemli bir prediktif faktördür (bu konu baﬂka bir bölümde ayr›nt›l› olarak anlat›lm›ﬂt›r). HER-2/neu varl›¤›na immunohistokimya (IHK) veya fluoresan in situ hibridizasyon (FISH) yöntemleri ile bak›l›r. ASCO (American Society of Clinical Oncology) k›lavuzlar›na göre IHK ile bak›ld›¤›nda invazif tümörün %30 ve fazlas›nda 3+ boyanma
veya FISH ile yap›lan incelemede nukleusta gen kopya say›s›n›n >6 ve yine FISH ile belirlenmiﬂ HER2 ile CEP17
(kromozom 17 sentromer polimorfizm) oran› ≥2.2 olmas› halinde HER-2/neu amplifikasyonundan söz edilebilir.
Tümör özelliklerine bakarak St Gallen Konsensus
Konferans›nda hastalar düﬂük, orta ve yüksek riskli gruplara ayr›larak, adjuvant tedavi karar›n› belirlemekte bir çizelge oluﬂturulmuﬂtur. Buna ek olarak, risk skorlar›n› belirleyerek, adjuvant tedaviyi yönlendirmek üzere çoklugen çal›ﬂmalar›ndan da faydalanmak olana¤› ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalarda, gen profillerine bak›lmakta ve
gen ekspresyon profillerine göre, özellikle aksilla tutulumu olmayan hastalarda, klinik seyir belirlenmektedir.5-7
21 gen ile yap›lan Oncotype DX ve 70 gen üzerinden oluﬂtulan MammaPrint, bu konuda geliﬂtirilmiﬂ 2 farkl› sistem olarak, tedavi planlamakta zorlan›lan hastalar için
hekimlere yard›mc› olabilmektedir. Oncotype DX ile gen
profili tayini parafin bloklardan yap›labilmekte, MammaPrint yönteminde ise taze tümör dokusuna gereksinim
duyulmaktad›r. Bunlardan elde edilen sonuçlara göre, ça-
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ONCOTYPE DX
ER+/PR+, HER-2/neu Opere meme kanseri

Düﬂük risk <18
Yaln›z endokrin tedavi

Orta risk 18-30
Endokrin tedavi +/Kemoterapi

Yüksek Risk >31
Kemoterapi +
Endokrin tedavi

ﬁekil 54-1: Oncotype DX uygulamas›na göre tedavi seçimi.

l›ﬂ›lan tümör dokusunda Oncotype-DX ile iyi, orta ve
yüksek risk skorlar› belirlenmektedir. MammaPrint ile de
iyi ve kötü prognozlu olmak üzere 2 risk grubu oluﬂturulmaktad›r. Tedavi karar› vermek için zorlan›lan, ALN tutulumu olmayan hastalarda, yard›mc› bir yöntem olarak
dan›ﬂ›labilecek bir risk skoru ortaya konulmaktad›r.
NSABP B20 çal›ﬂmas›n›n verilerine göre Oncotype-DX ile
belirlenen rekürrens skorunun (RS), KT’den elde edilecek
yarar› belirlemede anlaml› bir veri sundu¤u kan›tlanm›ﬂt›r (p= 0.038). Bu çal›ﬂmada RS <18 olan bireyler, kemoterapiden minimal ya da hiç yarar görmemiﬂ, RS ≥31 olan
bireyler ise kemoterapiden oldukça faydalanm›ﬂlard›r.
Buna göre de, Oncotype-DX, yaln›z prognostik de¤il, ayn› zamanda prediktif de¤ere sahip bulunmaktad›r; düﬂük
risk grubundakilerin KT almamas› ve yüksek gruptakilere
KT verilmesi önerilmektedir (ﬁekil 54-1). NSABP B20 çal›ﬂmas›n›n verilerine göre, yüksek risk skorlu hastalara kemoterapi verilmesinin, hastal›¤›n 10 y›ll›k mutlak nüks
riskini %27 oran›nda azaltt›¤› gösterilmiﬂtir. Gene de,
%30-35’lik bir orandaki orta risk grubuna giren, RS 18-31
aras›ndaki hastalar için, klinik veriler ve hekimin karar›
önem kazanmaktad›r.8-10 Bu yöntemlerin günlük standart
prati¤e girmeleri için çal›ﬂmalar devam etmektedir. Ayr›ca tedavi karar›n› vermek için günlük pratikte s›kl›kla kullan›lan “Adjuvant! Online” program› da vard›r (www.adjuvantonline.com). Bu program tümör çap›n› ve biyomarker bilgisini, hastan›n yaﬂ›n›, genel sa¤l›k sorunlar›n›
da kapsam› içine alarak, hastaya, adjuvan KT’den ne kadar fayda sa¤layabilece¤i konusunda bilgi verebilmektedir. Bu da hastalara, bilgisayarla haz›rlanm›ﬂ bir simülasyon modeli ﬂeklinde, tedavi karar›n› belirlemeleri için yol
gösterici olmaktad›r.1

ADJUVAN KEMOTERAP‹
Meme kanseri görülme s›kl›¤›, y›llar boyunca giderek
art›ﬂ göstermektedir. Meme kanserine ba¤l› ölüm oranlar›nda ise azalma olmaktad›r. ﬁüphesiz, tan› yöntemlerinin
geliﬂmesiyle beraber, erken tan› konulmuﬂ olmas›, ﬂifa
ﬂans›n› artt›rmaktad›r. Ancak, kullan›lmakta olan adjuvan
tedavilerin katk›s› çok büyüktür. Adjuvan sistemik tedavi,
meme kanserine ba¤l› rekürrensleri azaltmay› ve tan›

an›nda var oldu¤u kabul edilen mikrometastazlar› yok etmeyi hedefler. Adjuvan sistemik tedavide 3 farkl› yöntem
kullan›lmaktad›r; adjuvan sistemik kemoterapi, hormonoterapi (tamoksifen, aromataz inhibitörleri ve/veya over
supresyonu veya ablasyonu) ve anti-HER2 tedaviler (trastuzumab). Tabii ki, adjuvan KT alacak hasta grubunun iyi
belirlenmesi, toksisiteden kaç›nmak ve gereksiz tedavilerden uzak durmak son derece önemlidir. Tedavi seçimi
için prognostik ve prediktif faktörler, tümörün biyolojik
özellikleri ve hastan›n bireysel yap›s› ile komorbid durumlar› dikkate al›n›r. Unutulmamal›d›r ki, uygulanan tedavilerin, psikososyal ve fiziksel birçok yan etkisi vard›r.
Bu etkilerin ço¤u, geçici ve k›sa süreli olsa da, hastalar için
önemli bir travma oluﬂturmaktad›r.11 Adjuvan sitotoksik
KT çal›ﬂmalar› 1960’l› y›llarda baﬂlam›ﬂt›r. Bonadonna ve
arkadaﬂlar› 1976 y›l›nda adjuvan polikemoterapinin erken
evre meme kanserinde sa¤kal›m› uzatt›¤›n› yay›nlad›ktan
sonra, bu konuda önemli geliﬂmeler yaﬂanm›ﬂt›r.12 Adjuvan tedavileri yönlendirmede önemli bir çal›ﬂma olan ve
EBCTCG (Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative
Group) taraf›ndan yap›lan ilk Oxford Metaanalizi, 1995
y›l›ndan önce yap›lm›ﬂ 102 klinik çal›ﬂmay› de¤erlendirerek ortaya konmuﬂtur. Buna göre, adjuvan tedavi olarak
tek ilaç ya da polikemoterapi karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, kombine KT kullan›lmas›, tek ilaçla tedaviden daha üstün bulunmuﬂtur. Ayr›ca adjuvan tedavide antrasiklin içeren
kombine kemoterapinin 6 siklus uygulanmas› ve tamoksifen kullan›lmas›, lenf bezi tutulumu ve hormon reseptör
durumuna bak›lmaks›z›n, meme kanserine ba¤l› ölüm
oranlar›nda 50 yaﬂ alt›ndaki kad›nlarda %38, 50 yaﬂ üzerindeki kad›nlarda %20 azalma sa¤lamaktayd›.13,14
‹kibinbeﬂ y›l›nda yap›lan güncelleme ile Oxford metaanalizine göre, adjuvan kemoterapinin etkinli¤i, ALN tutulumu olan ve özellikle hormon reseptör negatif olan
meme kanserlerinde daha belirgin bulunmuﬂtur. Meme
kanserine ba¤l› ölüm oranlar›, hiç tedavi almayanlara göre CMF (siklofosfamid, metotreksat, 5-fluorourasil) ile
%4.2, CMF’e göre antrasiklinli tedavi alanlarda ek olarak
%4.3 ve antrasiklinli tedavi alanlara göre taksan kullananlarda da ek olarak %5.1 azalma göstermektedir. Bu metaanalizde, hormon reseptörleri negatif olan hastalar›n tamoksifenden yararlanmayaca¤› da anlaﬂ›lm›ﬂt›r.15,16
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Tedaviye antrasiklinlerin ve sonra da taksanlar›n eklenmesi ile sa¤kal›m avantaj› gösterilmiﬂtir. Polikemoterapi uygulan›rken antrasiklinler ve taksanlar ya eﬂ zamanl›
veya ard›ﬂ›k olarak kullan›labilmektedir. Günlük prati¤imizde kullan›mda bulunan 2 antrasiklin vard›r; doksorubisin ve epidoksorubisin. Epidoksorubisin, daha az kardiyoyoksisiteye ve daha az miyelosupresyona neden olmaktad›r; emetojen etkisi de daha azd›r. Antrasiklinli uygulamalarda 4-6 siklus kemoterapi verilmektedir (FAC: fluorourasil, adriamisin, siklofosfamid, FEC:fluorourasil,
epidoksorubisin, siklofosfamid, AC: adriamisin, siklofosfamid, EC: epidoksorubisin, siklofosfamid). Dört siklus
epidoksorubisinin CMF tedavisinin önüne eklendi¤i protokollerin, tek baﬂ›na CMF tedavisine üstün oldu¤u, 5 y›ll›k genel sa¤kal›m›n s›ras›yla %82 ve %75 oldu¤u
(p<0.001) gösterilmiﬂtir. Burada ba¤›ms›z prognostik parametreler, nodal tutulum, tümör çap›, tümör grade’i, östrojen reseptörlerinin varl›¤› olarak belirlenmiﬂtir. Ayr›ca
lenfatik ve vasküler invazyonun varl›¤›n›n da prognostik
önemi gösterilmiﬂtir. Epidoksorubisin(epirubisin) eklenmesiyle, toksisitenin artt›¤› da gözlemlenmiﬂtir.16
Metastatik hastal›ktaki etkinlikleri gösterildikten sonra taksanlar da adjuvan tedavide yer alm›ﬂlard›r. Kullan›mda bulunan 2 taksan türü vard›r; paklitaksel ve dosetaksel. Paklitaksel daha fazla nöropatiye ve miyaljilere neden olurken, dosetakselin miyelosupresif etkisi, diyare ve
el-ayak sendromu yapmas› ön plana ç›kmaktad›r. Bu ilaçlar›n da eﬂ zamanl› ya da ard›ﬂ›k uyguland›¤›, 3 haftada ya
da haftal›k kullan›ld›klar›, ya da 2 haftada bir yo¤un doz
uygulamalar› vard›r.17-19 Paklitakselle yap›lm›ﬂ 6 tane, dosetakselle yap›lm›ﬂ 7 tane randomize adjuvan tedavi çal›ﬂmas› bulunmaktad›r. Bunlar›n sonuçlar› toplu olarak irdelendi¤inde, taksanlar›n özellikle ALN metastaz› bulunan hastalarda sa¤kal›m› uzatt›¤› gösterilmiﬂtir.20-22 Bu
randomize çal›ﬂmalarda AC’nin, ya da FAC veya FEC’in
ard›ndan uygulanan paklitaksel veya dosetakselin etkinlikleri aras›nda önemli bir fark gösterilememiﬂtir. Bu arada yap›lan doksorubisinin veya siklofosfamidin dozunu
yükseltmenin, toksisiteyi artt›rd›¤›, fakat sa¤kal›m› etkilemedi¤i gösterilmiﬂtir.18 En etkin taksan uygulama ﬂemas›
ve dozu konusundaki baz› araﬂt›rmalar sürmektedir. Son
zamanlarda yap›lan çal›ﬂmalarda, doksorubisinsiz tedavi
programlar›n›n etkinli¤ini araﬂt›rmak önemli bir konu
haline gelmiﬂtir. Bunlardan bir tanesi, 3 haftada bir 4 siklus doksorubisin ve siklofosfamid (AC) ile gene 4 siklus
dosetaksel ve siklofosfamidin (TC) karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› randomize çal›ﬂmad›r. ALN tutulumu bulunmayan ya da 1-3
lenf bezi metastaz› olan 1016 kad›n çal›ﬂmaya al›nm›ﬂ, ortanca 7 y›ll›k izlem süresinde, TC ile hem hastal›ks›z sa¤kal›m (%85 ve %79, p= 0.018) hem de genel sa¤kal›m
(%88 ve %84 p=0.045) daha üstün bulunmuﬂtur. Miyelosupresyonun AC’ye göre daha yo¤un gözlendi¤i bu tedavi
ﬂemas›, gerekli G-CSF (granülosit-koloni stimulan faktör)
deste¤i verilmek kayd›yla, orta riskli hastalar ve kalp has-
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Meme Kanseri (HER-2/neu -)

ALN negatif

ER/PR Pozitif

Riske göre
kemoterapi ve
endokrin tedavi

ALN pozitif

ER/PR negatif

Kemoterapi

Kemoterapi

ﬁekil 54-2: HER-2/neu (-) meme kanserinde adjuvan tedavi

tal›¤› olan meme kanserli hastalar için uygun bir seçim
olarak kullan›labilir.20 Daha yüksek riskli hastalarda, doksorubisin içermeyen kemoterapilerin tercih edilmesi için
yeterli veri yoktur. HER-2/neu onkogen ekspresyonu bulunmayan meme kanserinde adjuvan kemoterapi ile ilgili
algoritmalar ﬁekil 54-2’de özetlenmiﬂtir. HER-2 ve HR
durumuna göre tedavi seçimi de Tablo 54-1’de özetlenmiﬂtir.
Taksanlar›n adjuvan tedavide 3 ilaç birlikte olacak ﬂekilde kullan›ld›¤›, FAC ile TAC (dosetaksel, doksorubisin,
siklofosfamid) protokolleri ile tedaviyi karﬂ›laﬂt›ran randomize çal›ﬂma, 10 y›ll›k sonuçlar› ile 2010 San Antonio
Meme Kanseri Konferans›nda güncellenmiﬂtir (BCIRG 05
çal›ﬂmas›: The Breast Cancer International Research Group çal›ﬂmas›). Bu çal›ﬂmada hastalara, 3 haftada bir 6 kez
FAC veya ayn› düzende TAC ile kemoterapi uygulanm›ﬂ
ve hormon reseptör pozitif olan hastalara daha sonra uygun anti-östrojen tedavi verilmiﬂtir. Aç›klanan sonuçlara
göre, 10 y›ll›k hastal›ks›z sa¤kal›m TAC alan hastalarda
%62, FAC alanlarda %55 bulunmuﬂtur; bu fark›n ALN
tutulumdan, östrojen reseptör ve HER-2 statusundan ba¤›ms›z oldu¤u gösterilmiﬂtir. 10 y›ll›k genel sa¤kal›m ise
TAC ve FAC kollar›nda s›ras›yla %76 ve %69 olarak bulunmuﬂtur. TAC koluna randomize olan hastalardaki febril nötropeni oran›, G-CSF deste¤i olmadan yap›lan tedavilerde %18’e ç›kmakta, bu nedenle profilaktik olarak GCSF kullan›lmas› önerilmektedir. Kardiyotoksisite oranlar› bak›m›ndan 2 grup aras›nda fark gözlenmemiﬂtir.21, 22

Tablo 54-1: HER-2 ve Hormon Reseptör Durumuna Göre Tedavi
Seçimi
Hormon
Reseptörleri
Pozitif
HER-2 negatif
HER-2 pozitif

Hormon
Reseptörleri
Negatif

Endokrin tedavi ve riske Kemoterapi
göre ± Kemoterapi
Kemoterapi+Endokrin
Kemoterapi+Anti
tedavi + Anti HER-2
HER-2 tedavi
tedavi
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K›s›m XII: Meme Kanserinde Sistemik Tedavi
Tablo 54-2: S›k Kullan›lan Kombine Kemoterapi Protokollar›
Tedavi
CMF

AC
TC
FAC

FEC

TAC

AC →P

FEC→D

‹laçlar

Uygulama

Siklus Say›s›

Siklofosfamid 600
Metotreksat 40 mg/m2
5 Fluorourasil 600 mg/m2
Veya
Siklofosfamid 100 mg/m2
Metotreksat 40 mg/m2
5-Fluorourasil 600 mg/m2
Doksorubisin 60 mg/m2
Siklofosfamid 600 mg/m2
Taxotere 75 mg/m2
Siklofosfamid 600 mg/m2
Fluorourasil 500 mg/m2
Doksorubisin 50 mg/m2
Siklofosfamid 500 mg/m2
Fluorourasil 500 mg/m2
Epidoksorubisin 100 mg/m2
Siklofosfamid 500 mg/m2
Dosetaksel 75 mg/m2
Doksorubisin 50 mg/m2
Siklofosfamid 500 mg/m2
Doksorubisin 60 mg/m2
Siklofosfamid 600 mg/m2
ard›ndan
Paklitaksel 175 mg/m2

Gün 1, ‹.V.*
Gün 1, ‹.V.
Gün 1, ‹.V.
Veya
Gün 1-14, p.o.**
Gün 1 ve 8, ‹.V.
Gün 1 ve 8, ‹.V.
Gün 1, ‹.V.
Gün 1, ‹.V.
Gün 1, ‹.V.
Gün 1, ‹.V.
Gün 1, ‹.V.
Gün 1, ‹.V.
Gün 1, ‹.V.
Gün 1, ‹.V.
Gün 1, ‹.V.
Gün 1, ‹.V.
Gün1, ‹.V.
Gün 1, ‹.V.
Gün 1, ‹.V.
Gün 1, ‹.V.
Gün 1, ‹.V.

21 gün arayla 8 kez

Fluorourasil 500 mg/m2
Epidoksorubisin 100 mg/m2
Siklofosfamid 500 mg/m2
ard›ndan
Dosetaksel 100 mg/m2

Gün1, ‹.V.
Gün 1, ‹.V.
Gün 1, ‹.V.
Gün 1, ‹.V.

mg/m2

Gün 1, ‹.V.

28 günde bir 6 kez

21 günde bir 4 kez
21 günde bir 4 kez
21 günde bir 6 kez

21 günde bir 6 kez

21 günde bir 6 kez

21 günde bir 4 kez
(Yo¤un doz ise 14 gün
aral›klarla)
21 günde bir 4 kez
(Yo¤un doz ise 14 gün
aral›klarla)
21 günde bir 3 kez

21 günde bir 3 kez

* ‹.V.: ‹ntravenöz; ** p.o.: per oral

Kullan›lmakta olan adjuvan kemoterapi protokollar›
Tablo 54-2’de özetlenmiﬂtir.
Son olarak 2011 y›l›nda yap›lan St Gallen Konsensusu
uzman tart›ﬂmas›nda, üçlü negatif (ER, PR ve HER-2 negatif hastal›k) meme kanseri hastalar› için adjuvan kemoterapi seçiminde, tedaviye platin tuzlar›n›n eklenmesi gibi
farkl› bir yaklaﬂ›m›n gereksiz oldu¤u kabul edilmiﬂtir.23, 24
Bu toplant›da kemoterapinin meme kanserinin alt tiplerine göre planlanmas› üzerinde durulmuﬂtur. Buna göre
Luminal A alt grubundakilerin kemoterapiden en az yararlanan hastalar oldu¤u, Luminal B hastal›kta hem antrasiklinlerin hem de taksanlar›n kullan›lmas› gerekti¤i ve
üçlü negatif hastal›kta da siklofosfamid gibi bir alkilleyici
ile birlikte antrasiklin ve taksan içeren tedavilerin tercih
edilmesi konusunda uzlaﬂm›ﬂlard›r.

YAﬁLIDA MEME KANSER‹
Yaﬂl› meme kanserleri için standart bir yaklaﬂ›m yoktur. Altm›ﬂbeﬂ yaﬂ›n üzerindeki hastalarda yap›lan çal›ﬂmalarda, standart tedavinin uygulanmas› için, yaﬂ›n de¤il
performans statusunun önemli oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r.24-27
EBCTCG taraf›ndan yap›lan metaanaliz sonuçlar›na göre,

östrojen reseptörü zay›f veya negatif olan tüm yaﬂtaki kad›nlar, kemoterapiden ayn› oranda fayda görmektedir.
Östrojen reseptörü negatif, aksillada 4 veya daha fazla lenf
bezi tutulumu bulunan veya Oncotype DX ile yüksek risk
skorunda bulundu¤u gösterilip, kemoterapi uygulanmas›
gereken 65 yaﬂ üzeri hastalara, tedaviden yarar görmesi
için en etkin tedavi verilmelidir. Komorbid olaylar›na da
dikkat ederek standart tedaviyi tercih etmek gereklidir. Bu
konuda yap›lan yeni çal›ﬂmalardan biri olan CALGB
(Cancer and Leukemia Group B) çal›ﬂmas›nda, yaﬂl› hastalarda, standart polikemoterapi ile tek ilaç olarak kapesitabin tedavisi k›yaslanm›ﬂ ve bu randomize çal›ﬂmada
standart polikemoterapi uygulanan hastalar›n sonuçlar›
daha üstün bulunmuﬂtur. Kapesitabin alanlarda, nüksler
ve ölüm oranlar›, standart tedavinin 2 kat üstünde olmuﬂ
ve ayr›ca tedaviye ba¤l› toksisite de, kapesitabin alan hastalarda daha yo¤un gözlenmiﬂtir.

KEMOTERAP‹-RADYOTERAP‹ SIRALAMASI
Erken evre meme kanserinde KT ve radyoterapi (RT)
zamanlamas› konusunda tam bir görüﬂ birli¤i yoktur. Ancak, genel yaklaﬂ›m, tedaviye KT ile baﬂlay›p, hormon te-
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davisini ve RT’yi, KT bitimine b›rakmakt›r. RT’nin cerrahiden itibaren ilk 7 ayda tamamlanmas› önerilmekte ve
ideal olarak da en k›sa zamanda, yani 4-20 haftal›k zaman
dilimi içinde uygulanmas› öngörülmektedir.29,30 2010 San
Antonio Meme Kanseri Konferans›nda sonuçlar› aç›klanan ve ‹ngiliz araﬂt›r›c›lar taraf›ndan yap›lan SECRAB
(The optimal SEquencing of adjuvant Chemotherapy
(CT) and RAdiotherapy (RT) in early Breast Cancer
(EBC)) çal›ﬂmas›nda 3 haftal›k yo¤un doz RT’nin , CMF
ve Antrasiklin-CMF tedavileri ile birlikte veya ard›ﬂ›k uygulamas› k›yaslanm›ﬂ, sonuçlar aras›nda istatistiksel fark
görülmedi¤i bildirilmiﬂtir.30 Prospektif, çok merkezli ve
randomize bir çal›ﬂma olan bu araﬂt›rmada, CMF, ACMF, E-CMF, A-T-CMF gibi farkl› kemoterapi rejimleri
ile eﬂ zamanl› 15 fraksiyonda tamamlanacak ﬂekilde RT
uygulanabilece¤i de gösterilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada, meme
kanseri tedavisinde, sistemik kontrolu ön s›raya alarak,
adjuvan tedaviye sistemik KT ile baﬂlamak ve tedavi bitiminde veya hipofraksiyone olmak kayd›yla 2 kemoterapi
aras›nda, sistemik tedaviyi aksatmayacak ﬂekilde RT uygulamak uygun bir yaklaﬂ›m olarak önerilmektedir. Hipofraksiyone radyoterapinin toksisiteyi artt›rmad›¤› ve tedavi süresini k›saltmak gibi bir katk› sa¤lad›¤› gösterilmiﬂtir. Yak›n cerrahi s›n›r olan hastalarda bile, önce sistemik
tedavi uygulaman›n istatistiksel olarak sa¤kal›m› artt›rd›¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r.

YAN ETK‹LER
Sistemik KT’nin, bilinen akut ve geç yan etkileri bulunmaktad›r. Tedavi seçimi yap›l›rken, hastalar›n komorbid durumlar›na ve ilaçlar›n yan etkilerine de bak›larak
karar vermek gerekir. Sitotoksik KT, bulant›, kusma, mukozit, diyare veya kab›zl›k gibi gastrointestinal sistem toksisiteleri; alopesi, miyelosupresyon, nötropeni ve nötropenik ateﬂ, çeﬂitli infeksiyonlar, kas ve kemik a¤r›lar›, nörotoksisite, kardiyotoksisite, böbrek fonksiyon bozukluklar›, menstrüasyon ve fertilite bozukluklar›, katarakt, cilt
ve t›rnaklarda trofik bozukluklar gibi çok çeﬂitli yan etkilere yol açmakta ve oldukça farkl› sistemleri etkilemektedir. Özellikle bilinen kalp hastal›¤› olan hastalar›n tedavisinde, kardiyomiyopati yapt›¤› bilinen antrasiklinlerden
kaç›nmak gerekir. Gene daha önce baﬂka bir nedenle
(Non Hodgkin Lenfoma gibi) antrasiklin kullanm›ﬂ olan
hastalarda da dikkatli olmak, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunu kontrol etmek gerekir. Nöropatisi olan hastalarda da, taksan içeren kemoterapilerin kullan›lmas› s›ras›nda nörotoksisite oran› artmaktad›r. Özellikle antrasiklin
ve alkilleyicilerin yol açt›¤› ciddi komplikasyonlar aras›nda, miyelodisplastik sendrom ve akut lösemiler de yer almaktad›r. Adjuvan tedavi karar›n› verirken ve daha sonra
tedavi bitimindeki takipleri yaparken hastaya tüm bilgilerin verilmesi, yak›n iletiﬂim halinde bulunulmas› gerekir.
Tedaviye ba¤l› psikososyal ve kognitif fonksiyon bozuk-
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luklar›n›n göz ard› edilmemesi çok önemlidir. Adjuvan
tedavi s›ras›nda kilo art›ﬂlar› yak›n kontrol alt›na al›narak
engellenmelidir. Hastalar›n, tedavi dönemleri s›ras›nda fiziksel aktivitelerini sürdürmeleri, KT sürecini daha kolay
geçirmelerine de yard›mc› olmaktad›r. Bu amaçla, çeﬂitli
sportif aktiviteler ve yoga önerilmektedir. Ayr›ca, bazen
kemoterapiye, bazen de uygulanan endokrin tedavilere
ba¤l› olarak erken menopoz ortaya ç›kmakta ve kemik
metabolizmas› bozukluklar›yla beraber osteoporozu h›zland›rabilmektedir. Bu tür, olabilecek komplikasyonlar
konusunda hastalar›n ve yak›nlar›n›n bilinçlendirilmesi,
gerekli önlemlerin al›nmas› ve özellikle menopozdaki meme kanseri hastalar› için 3 y›l süreyle 6 ayda bir uygulanacak bifosfonatlardan yararlanabilecekleri, bunun ayn› zamanda adjuvan tedavinin bir parças› olarak kullan›labilece¤ini aç›klamak uygundur.1,31-34
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Neoadjuvan Kemoterapi
Dr. Adnan Ayd›ner

G‹R‹ﬁ
Kemoterapi meme kanserinde metastatik ve cerrahi
sonras› adjuvan tedavide kullan›mda önemli yararlar sa¤lamaktad›r. ‹lk tan›da opere edilemeyecek meme kanseri
olan hastalarda veya memenin korunmas› istenen büyük
tümörlü hastalarda preoperatif (neoadjuvan) kemoterapi
düﬂünülmelidir. Neoadjuvan endokrin tedavi kemoterapi
yap›lamayan östrojen reseptörü (ER) (+) tümörlü hastalarda kullan›labilmektedir. HER-2 pozitif tümörlü hastalarda bu reseptöre yönelik ilaçlar›n neoadjuvan kullan›m›
meme kanserinde son 10 y›ldaki en önemli geliﬂmelerden
birisidir.
Neoadjuvan kemoterapi (NAKT) hastaya cerrahi aç›dan katk›lar sa¤lamas›n›n yan›nda ek avantajlar da sa¤layabilmektedir. ‹n vivo olarak kemoterapinin etkinli¤ini
göstermesi yönünden de önemlidir.
Neoadjuvan tedavinin katk›lar›n› gösteren çeﬂitli hipotezler mevcuttur. Bunlar aﬂa¤›da özetlenmiﬂtir;
• Erken dönemde kemoterapi verilmesi metastatik
odaklar çok küçükken ilac›n daha etkili olmas›n› sa¤layabilir.
• Tümörün cerrahi olarak ç›kar›lmas› s›ras›nda kanser
hücrelerinin yay›lmas›n› önleyebilir.
• Tümör ve çevresindeki vasküler yap›lar sa¤lamken ilac›n daha etki olarak gitmesini sa¤layabilir.
• ‹lk tan›da cerrahi olarak tümörün ç›kar›lmas› metastatik odaklarda daha h›zl› hücre ço¤almas›na neden
olabilir (hayvan çal›ﬂmalar›nda gösterilmiﬂtir).
• Neoadjuvan kemoterapi daha s›n›rl› cerrahi yap›lmas›na olanak sa¤layabilmektedir.
• Kemoterapiye tümörün verdi¤i yan›t gözlenebilmektedir.
Buna karﬂ›l›k dezavantajlar› da olabilir. Bunlar da aﬂa¤›da özetlenmiﬂtir;
•
•
•
•

Küratif tedavinin gecikmesi,
Primer tümörde gözlenen yan›t mikro metastazlarda
görülmeyebilir.
Cerrahi evrelemede eksikliklere neden olabilir.
Neoadjuvan tedavi ilaç rezistans›na neden olabilir.

•
•

‹lac›n etkili olmas› gereken tümör yükü daha fazlad›r.
Cerrahi ve sonras›ndaki radyoterapi komplikasyonlar›n› artt›rabilir.

Preoperatif kemoterapi alacak hastalar için tümörden
kor biyopsi (kal›n i¤ne biyopsisi) yap›lmal›d›r. Neoadjuvan tedavi öncesi MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme) çekimi daha sonraki de¤erlendirmelerde önemli katk› sa¤lamaktad›r. Klinik negatif aksillal› hastalarda sentinel lenf nod biyopsisi düﬂünülebilir. Klinik ﬂüpheli aksiller lenf nodlar› için ise bu nodlardan kor biyopsi ya da
‹AB (‹¤ne Aspirasyon Biyopsisi) önerilmektedir.1
Opere edilebilen ancak meme koruyucu cerrahi
(MKC) planlanan baz› hastalarda, preoperatif kemoterapi
ile, koruyucu tedaviyi olanakl› k›lacak düzeyde tümör yan›t› al›n›r. Tam veya tama yak›n klinik yan›tlar s›k oldu¤undan, kemoterapiden önceki tümör hacminin yerleﬂimini belirleyen bir yöntemin rehberli¤inde memeye perkutan klips yerleﬂtirilmesi, kemoterapi sonras›nda orijinal
alan›n rezeksiyonuna yard›mc› olaca¤› için, önerilmektedir.
Klinik muayenede aksiller lenf nodlar› negatif olan kad›nlarda tedavi öncesi sentinel lenf nodu rezeksiyonu yap›labilir. Sentinel lenf nodu histolojik olarak negatifse, lokal cerrahi tedavi s›ras›nda aksiller diseksiyonun atlanmas› düﬂünülebilir. Sentinel lenf nodu histolojik olarak pozitifse, o zaman primer cerrahi tedavi s›ras›nda I. ve II. seviye aksiller diseksiyon gerçekleﬂtirilmelidir. Kemoterapi
öncesi sentinel lenf nodu eksizyonu yap›lmam›ﬂsa, primer
cerrahi tedavi s›ras›nda I. ve II. seviye aksiller diseksiyon
önerilir. Neoadjuvan kemoterapi sonras› sentinel lenf nodu eksizyonu araﬂt›rma konusudur.

OPERE ED‹LEB‹L‹R MEME KANSER‹-NAKT
Meme koruyucu cerrahi B06 çal›ﬂmas› ile mastektomi
ile eﬂde¤er bulunmuﬂtur.2 Bonadonna, baﬂlang›çta mastektomi yap›lmas› gereken 165 hastan›n neoadjuvan kemoterapi sonras› %81’inde MKC yap›labildi¤ini göstermiﬂtir.3 NSABP B-18 çal›ﬂmas› sonuçlar›, preoperatif kemoterapi sonras›nda memenin korunma oranlar›n›n da-
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ha yüksek oldu¤unu göstermiﬂtir.4 Bununla beraber, preoperatif kemoterapi, evre II tümörü olan hastalarda sa¤kal›mda avantaj sa¤lamam›ﬂt›r. NSABP B-27’de hastalar
preop 4 AC sonras› lokal tedavi – 4 AC+4 dosetaksel sonras› lokal tedavi – 4 AC sonras› lokal tedavi ve sonras›nda
4 dosetaksel kollar›na randomize edilmiﬂt›r. Bu çal›ﬂman›n sonucunda 2411 hastada preop 4AC-4 dosetaksel kolunda daha yüksek patolojik tam cevap oranlar› elde edilmiﬂtir. B-27 çal›ﬂmas›nda hastal›ks›z sa¤kal›m(HS) ya da
genel sa¤kal›m(GS) aç›s›ndan fark bulunmam›ﬂt›r.5
Mauri ve arkadaﬂlar› taraf›ndan yap›lan bir meta-analizde 9 randomize çal›ﬂma de¤erlendirilmiﬂtir. Sonucunda
neoadjuvan grupla adjuvan grup aras›nda HS ve GS fark›
bulunamam›ﬂt›r. Buna karﬂ›l›k neoadjuvan kolda lokorejyonel nüksler daha fazla bulunmuﬂtur. Ancak, neoadjuvan tedavi sonras› baz› hastalarda sadece radyoterapi yap›ld›¤› görülmüﬂtür. Buna karﬂ›l›k adjuvan koldakilerin
hepsine mastektomi uygulanm›ﬂt›r. (Tablo 55-1).6
Bu sonuçlarla adjuvan tedavi koﬂullar›nda tavsiye edilen rejimler preoperatif kemoterapi için de uygundur.
Birkaç randomize çal›ﬂmada, ER pozitif meme kanserli postmenopozal kad›nlarda neoadjuvan kemoterapi yerine endokrin tedavinin de¤eri araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Aromataz
inhibitörüyle preoperatif hormon tedavisi, hormon reseptörü pozitif postmenopozal kad›nlar›n tedavisinde bir
seçenektir. Genellikle kemoterapi verilemeyecek hastalarda uygulan›r. Tek baﬂ›na anastrozol veya letrozol kullan›m›yla daha yüksek MKC oranlar› ve objektif yan›t elde

edilebilece¤i gösterilmiﬂtir.16,17 Tam yan›t oranlar› çok azd›r.
Tümörün preoperatif kemoterapiye yan›t vermesi durumunda, meme koruyucu tedavinin ﬂartlar› mevcutsa,
lumpektomi ve aksiller lenf nodu diseksiyonu düﬂünülebilir. Birkaç siklus preoperatif kemoterapiden sonra tümör hala yan›t vermiyorsa, yan›t minimalse veya hastal›k
herhangi bir noktada ilerliyorsa, mastektomi ve aksiller
diseksiyon yap›lmal›d›r. Bu hastalarda postoperatif tedavi; bireye özel olarak belirlenmelidir.
Neoadjuvan tedavi sonras› MKC de¤erlendirilmesinde hasta tercihi de sorulmal›, multidisipliner bir ekip taraf›ndan MKC’ye karar verilmelidir.

EVRE III ‹NVAZ‹V MEME KANSER‹–NAKT
Evre III invaziv meme kanseri olan hastalar›n evreleme amaçl› de¤erlendirilmesi evre I veya evre II hastal›¤›
olan hastalarla benzerdir. Tetkiklerde, öykü ve fizik muayene, tam kan say›m›, trombosit say›m›, kemik sintigrafisi, toraks grafisi, patolojik de¤erlendirme, kemoterapi
öncesi tümör ER/PR durumunun ve HER-2 durumunun
saptanmas›, diagnostik bilateral mamogram ve klinik gereksinime göre meme ultrasonu; ve semptomlar, karaci¤er enzim bozukluklar› veya alkalen fosfataz anormalli¤i
bulunmasa dahi, bat›n bilgisayarl› tomografisi (BT’si), ultrasonu veya MRG yer almaktad›r. PET-BT evrelemede
baz› hastalarda yararl› olabilir.

Tablo 55-1: Opere Edilebilir Meme Kanserinde Adjuvan ve Neoadjuvan Tedavileri Karﬂ›laﬂt›ran Çal›ﬂmalar
Çal›ﬂma

Y›l

n

Bonadonna ve ark3
1990

165

Scholl ve ark7,8 ve Broet ve 1995, 1999 200
ark9
190
Fisher ve ark (B-18)10,11
1998
760
763
Makris ve ark12
157
1998
152
Mauriac ve ark13

1999

Van der Hage ve ark14

2001

Gianni ve ark15

2005

Bear ve ark5

2006

134
138
698
451
904
768
767
776

Kemoterapi
Neo-adjuvan CMF
Neo-adjuvan FAC
Neo-adjuvan FEC
Neo-adjuvan FAC
Adjuvan FAC
Neo-adjuvan AC
Adjuvan AC
Neo-adjuvan + adjuvan
3M veya 2M
Adjuvan 3M veya 2M
Neo-adjuvan EVM/MTV
Adjuvan EVM, MTV
Neo-adjuvan FEC
Adjuvan FEC
Neo-adjuvan AT+CMF
Adjuvan CMF+/-AT
Neo-adjuvan AC
Neo-adjuvan AC +
dosetaksel
Neo-adjuvan AC +
adjuvan dosetaksel

Genel Yan›t MKC
oran›,%
pTY, % Oran›, %

5 y›ll›k
HS %

5-y›ll›k
GS

4.2

77

81

-

-

RE

69

13

77

63
62
67
59.8

74
80
55
53

84.4
77.1
69
70

18

83

-

-

50
48
-

53
52
-

2

-

65
70

82
84

20

78

89
78
63.1
100
65
34

12.9
26.1

-

-

67.7
71.1

-

14.4

70

n: Hasta say›s›; HS: Hastal›ks›z sa¤kal›m; GS: Genel sa¤kal›m; pTY:Patolojik tam yan›t; MKC: Meme koruyucu cerrahi “-“, bildirilmemiﬂ; FEC, fluorourasil-epirubisin-siklofosfamid; AC, doksorubisin-siklofosfamid; CMF, siklofosfamid-metotreksat-fluorourasil; FAC, fluorourasil-doksorubisin-siklofosfamid; 3M, mitomisin-mitoksantron-metotreksat+tamoksifen; 2M, mitoksantron-metotreksat + tamoksifen; AT, doksorubisin-paklitaksel; EVM/MTV, epirubisin-vinkristin-metotreksat takiben mitomisin C-tiotepa-vindesin,
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Lokal ‹leri Operabl Meme Kanseri
(Klinik Evre T3N1M0)
Yeni AJCC meme kanseri evreleme sistemi, daha önceki evreleme sistemi versiyonlar›na benzer klinik evreleme kriterleri kullanmaktad›r. Bununla beraber, bölgesel
lenf nodu durumunu (pN evresi) saptamak için kullan›lan patolojik evreleme kriterleri evreleme sisteminin önceki versiyonlar›ndan hem nitelik hem de nicelik olarak
farkl›l›k göstermektedir. Lokal olarak ilerlemiﬂ meme
kanseri tan›m› için ve opere edilebilirli¤in belirlenmesi
için tümörün klinik evrelemesi, özellikle de lenf nodu durumunun klinik evrelemesi gereklidir. Evre IIIA hastalar
multidisipliner bir ekibin de¤erlendirmesine göre klinik
T3N1M0 hastal›¤› olanlar ve klinik olarak herhangi bir T
N2M0 hastal›¤› olanlar olarak ayr›l›rlar.
Evre IIIA(T3N1M0) meme kanseri olan ve neoadjuvan kemoterapi verilmeyen hastalarda cerrahi sonras› sistemik adjuvan tedavi evre II hastal›¤› bulunanlardakiyle
benzerdir.

Lokal ‹leri ‹noperabl Meme Kanseri (Klinik Evre
IIIA [T3N1M0 Hariç], Klinik Evre IIIB veya Klinik
Evre IIIC)
Bu grup hastalarda yap›lm›ﬂ randomize bir neoadjuvan çal›ﬂmas› yoktur. Ancak faz II çal›ﬂmalarda elde edilen
yüksek yan›t oranlar› nedeni ile bu grup hastalarda neoadjuvan kemoterapi standart bir yaklaﬂ›m olmuﬂtur
(Tablo 55-2).
Lokal olarak ilerlemiﬂ inoperabl kanserle gelen hastalarda baﬂlang›çta antrasiklin ve taksan bazl› preoperatif
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kemoterapi kullan›lmas›, standart tedavidir. Preoperatif
tedavi sonras› lokal tedavi genellikle ﬂu tedavilerden oluﬂur: (1) Geç meme rekonstrüksiyonu yap›ls›n veya yap›lmas›n, aksiller lenf nodu diseksiyonuyla birlikte total
mastektomi veya (2) Lumpektomi ve aksiller diseksiyon.
Her iki lokal tedavi grubunda da radyoterapi daha sonra
uygulan›r. Preoperatif kemoterapiden sonra sadece yüksek dozda meme ve bölgesel lenf nodu ›ﬂ›nlamas› genellikle kabul edilmeyen bir yaklaﬂ›md›r. Bu uygulama az say›da hastada, operasyon riskleri olan vakalarda bir seçenek olabilir.
‹noperabl evre III meme kanserli hastalarda preoperatif kemoterapi sürerken hastal›¤›n ilerledi¤i durumlarda,
lokal kontrolü artt›rmak amac›yla palyatif meme ›ﬂ›nlamas› düﬂünülmelidir. Bütün hasta alt gruplar›nda, lokal
tedavi sonras› ek sistemik adjuvan kemoterapinin standart kabul edilmesi gerekti¤ine inan›lmaktad›r. Hormon
reseptörü pozitif veya hormon reseptörü durumu bilinmeyen tümörlerde tamoksifen (veya postmenopozal hastalarda bir aromataz inhibitörü) eklenmelidir. Premenopozal hormon reseptörü pozitif tümörlü hastalarda over
ablasyonu/supresyonu tedaviye eklenir. Evre III hastal›¤›
olan kad›nlar›n tedavi sonras› izlemi, aynen daha erken
evre invaziv meme kanserli hastalardaki gibidir.

‹nflamatuvar Meme Kanseri
‹nflamatuvar meme kanseri (IMK) meme kanserlerinin %1-6’s›n› oluﬂturan nadir ve agressif bir formudur.30
IMK’nin tedavisi mültidisipliner yaklaﬂ›mla olur.
IMK’nin hastal›k olarak daha iyi tan›mlanmas›na ve
tedavinin optimize edilmesine yönelik olarak genetik ka-

Tablo 55-2: ‹nflamatuvar ve Lokal ‹leri Meme Kanserinde Neoadjuvan Kemoterapi Çal›ﬂmalar› (n >100 Hastal› Çal›ﬂmalar).
Çal›ﬂma

n

Hortobagyi,198818

174

% Genel
% 5% 5Yan›t Oran› y›ll›k HS y›ll›k GS

Kemoterapi

%pTY

L‹MK

FAC

17

RE

Perloff, 198819
113
Pierce, 199220 ve Low, 200421 107

L‹MK ve IMK
L‹MK ve IMK

CAFVP
CAFM

RE
29

72
57

Ueno, 199722
Kuerer, 199945
McIntosh, 200323
Therasse, 200324
Ezzat, 200425
Gajdos, 200426
Thomas, 200427
Veyret, 200628
Ellis, 200644
von Minckwitz, 200929

‹MK
L‹MK
L‹MK
L‹MK
L‹MK
L‹MK
L‹MK
L‹MK
L‹MK ve ‹MK
L‹MK ve ‹MK

FAC, FACVP, FACVP +/- MV
FAC
CVAP
CEF, EC ve filgastim
PC
CMF veya CAF
VACP
FEC-Yüksek doz
AC+T, metronomik AC+T
TAC

RE
12
15
14 ve 20
16
13
12
15
17 ve 26
22

74
RE
75
80 ve 86
91
53
83
91
RE
100

172
372
166
448
126
138
193
102
265
1390

Hasta Grubu

84
44
RE
IIIa 61
IMK 36
40
32
RE
RE
RE
RE
53 ve 51
RE, RE
85
63
55
46
60
51
36 (10 y›l) 41 (10 y›l)
RE
RE
RE
RE
IIIa 84,
IIIb 33
RE
RE

n: Hasta say›s›; pTY: Patolojik tam yan›t; HS: hastal›ks›z sa¤kal›m; GS: Genel sa¤kal›m; IMK: inflamatuvar meme kanseri; L‹MK: lokal ileri meme kanseri; RE: Rapor
edilmemiﬂ; CAFVP, siklofosfamid-doksorubisin-fluorourasil-vinkristin-prednison; FAC, fluorourasil-doksorubisin-siklofosfamid; VP, vinkristin-prednison; CMF, siklofosfamid-metotreksat-5-fluorourasil; CAF, siklofosfamid-doksorubisin-5-fluorourasil; MV, metotreksat-vinblastine; FEC, 5-fluorourasil-epirubisin-siklofosfamid; AC,
doksorubisin-siklofosfamid; T, paklitaksel; CAFM, siklofosfamid-doksorubisin-5-fluorourasil-metotreksat; CVAP, siklofosfamid-vinkristin-doksorubisin-prednisolon;
PC, paklitaksel-sisplatin; VACP, vinkristin-doksorubisin-siklofosfamid-prednison; EC, epirubisin-siklofosfamid; CEF, siklofosfamid-epirubisin-fluorourasil; TAC, dosetaksel-doksorubisin-siklofosfamid.
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rakterizasyonuna odaklanan çal›ﬂmalar desteklenmektedir.31 Yak›n zamanl› retrospektif bir çal›ﬂmada taksanlar›n
antrasiklin temelli rejimlere ilavesinin ER negatif IMK’l›
hastalarda progresyonsuz sa¤kal›m ve genel sa¤kal›m› iyileﬂtirebilece¤i gösterilmiﬂtir.32 Yak›n bir sistematik analizde preoperatif tedavinin yo¤unlu¤u ile patolojik tam cevap olas›l›¤›n›n artabilece¤i kan›t›na ulaﬂ›lm›ﬂt›r.33
‹MK’de primer cerrahi kontrendikedir. Kemoterapiye
yan›t al›nmayan hastada cerrahi kontrendikedir. KT’ye
yan›t al›namayan hastalara radyoterapi veya ikinci seçim
kemoterapi düﬂünülebilir. Yeterli yan›t al›nd›¤› takdirde
bu hastalar opere edilebilir. MRM (Modifiye Radikal
Mastektomi) yap›lmal›d›r.

LOKAL ‹LER‹ MEME KANSER‹NDE NEOADJUVAN
HEDEFE YÖNEL‹K TEDAV‹LER
HER-2 proteini, epidermal growth faktör reseptörüdür (EGFR). Yeni bulunan trastuzumab gibi moleküller
taraf›ndan baﬂar›l› bir ﬂekilde hedeflenebilmektedir. Bu
reseptörün varl›¤›nda tümör daha agressif ve yüksek grade’lidir. HER-2 ekspresyonu negatif olan hastalara k›yasla
HER-2 ekspresyonu pozitif olan hastalar›n antrasiklinden
daha fazla yarar gördü¤ü saptanm›ﬂt›r. Bu sonuç, birçok
klinik çal›ﬂmada araﬂt›r›lm›ﬂt›r ve HER-2 pozitif meme
kanserinde adjuvan antrasiklin bazl› rejimlerin üstün oldu¤unu gösteren bir meta-analiz yay›nlanm›ﬂt›r.34 Doksorubisin ve trastuzumab aras›ndaki sinerjik etkinli¤i gösteren bir randomize çal›ﬂmada, bu kombinasyon hastalar›n %16’s›nda grade III veya IV kardiyak disfonksiyona
yol açm›ﬂt›r. Trastuzumab ile ilgili planlanan tüm adjuvan
çal›ﬂmalar antrasiklinlerin ve trastuzumab›n ard›ﬂ›k uygulanmas›n› incelemektedir.35-37 Bu çal›ﬂmalarda %1-4 konjestif kalp yetmezli¤i görülse de, antrasiklinlerin ve trastuzumab›n ard›ﬂ›k uygulanmas›n›n hastalarda nüks riskini
yaklaﬂ›k olarak %50 ve ölüm riskini de yaklaﬂ›k olarak
%30 oran›nda azaltt›¤› gösterilmiﬂtir. Üç prospektif, neoadjuvan çal›ﬂma HER-2 pozitif meme kanserli hastalarda antrasiklinlerin trastuzumab ile eﬂzamanl› kullan›m›n›n engellenmesi görüﬂünün de¤iﬂmesine neden olmuﬂtur.38-40 Antrasiklinlerin trastuzumab ile eﬂzamanl› kullan›m›n›n neden oldu¤u kardiyak riski daha iyi tan›mlayabilmek için, üç çal›ﬂmada bildirilen kardiyak olaylar›n
kombine bir analizi gerçekleﬂtirilmiﬂtir.41 Üç çal›ﬂman›n
(1765 hasta) sonuçlar›n› birleﬂtirilip de¤erlendirdi¤imizde, antrasiklin bazl› kemoterapinin trastuzumab (583
hasta) ile eﬂ zamanl› kullan›m›n›n kardiyak toksisite riskinde art›ﬂ ile iliﬂkili oldu¤u bulunmuﬂtur (OR 1.95,
95%CI 1·16–3·29). Kemoterapi tek baﬂ›na uyguland›¤›nda hastalarda 28 kardiyak olay geliﬂirken, trastuzumab›n
kemoterapiye eklenmesi 44 kardiyak olaya neden olmaktad›r. Bu nedenle antrasiklinle trastuzumab kombinasyonunun randomize çal›ﬂmalarla de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Aﬂ›r› HER-2/neu ekspresyonlu tümörü olan ve

neoadjuvan kemoterapi verilen kad›nlarda, paklitaksele
neoadjuvan trastuzumab eklenmesi, ard›ndan FEC kemoterapisi verilmesi patolojik tam yan›t oran›n› %26’dan
%65.2’ye ç›karm›ﬂt›r (p=0.016).38 Dolay›s›yla, neoadjuvan
kemoterapi rejimlerine trastuzumab eklenmesi, aﬂ›r› HER2/neu ekspresyonu yapan tümörlerde önemli görünmektedir. Neoadjuvan dosetaksel ve karboplatin trastuzumab ile
birlikte neoadjuvan olarak denenmiﬂtir. Trastuzumab kullan›lan kolda tam yan›t oran› %36, kullan›lmayan kolda
%9 bulunmuﬂtur.42 Kardiyak toksisite yönünden hasta de¤erlendirilerek neoadjuvan tedavinin ﬂekli belirlenmelidir.
Lapatinib HER-2 ve HER-1 reseptörünü hedef alan ve
hap olarak kullan›lan bir hedef ajand›r. NEO-ALTTO (paklitaksel, trastuzumab ve lapatinib kullan›lmakta) ve NSABP41 (AC sonras› lapatinib, trastuzumab veya ikisi birden) faz
III randomize çal›ﬂmalarda de¤erlendirilmektedir.

TEDAV‹DE PRED‹KT‹F FAKTÖRLER
Klinik yan›t›n olmamas› patolojik tam yan›t›n olmad›¤›n› gösteren en önemli prediktif faktördür.43 ER – hastalar ER + hastalara göre daha iyi yan›t verirler. PR – hastalar PR + hastaya göre daha iyi yan›t verirler.3,44 ER – ve
yüksek grade’li tümörlerde patolojik tam yan›t oran› daha
yüksek olmaktad›r.45
Neoadjuvan tedaviden yarar görmeyenlerde çapraz
direnç göstermeyen baﬂka bir ajana geçilebilir mi? Bu konuda yap›lan çal›ﬂmalar baﬂlang›çta tedaviye yan›t vermeyen vakalar›n ikinci seçim tedaviye de dirençli oldu¤unu
göstermektedir. Aberdeen çal›ﬂmas›nda siklofosfamid,
doksorubisin, vinkristin ve prednizon tedavisi neoadjuvan verildikten sonra taksotere geçilmiﬂtir. Baﬂlang›ç tedavisine 154 hastan›n 104’ü yan›t vermiﬂtir. Buna karﬂ›l›k
taksoter tedavisinde baﬂlang›ç tedavisine yan›t verenlerin
%34’ünde tam yan›t al›n›rken baﬂlang›ç tedavisine yan›ts›z olanlar›n sadece %2’sinde tam yan›t al›nabilmiﬂtir.46
Di¤er bir çal›ﬂmada da TAC rejimine yan›t vermeyen hastalar TAC rejimine veya vinorelbin-kapesitabin tedavisine
randomize edilmiﬂlerdir. ‹ki koldaki yan›t oran› %5 bulunmuﬂtur. Bu sonuçlar baﬂlang›çta tedaviye dirençli vakalarda farkl› bir ilaç kullan›m›n›n yan›t› artt›rmad›¤›n›
göstermektedir.
Standart neoadjuvan kemoterapisi (6-8 siklus) preoperatif dönemde tamamlanm›ﬂ olan hastalarda, operasyondan sonra tam yan›t olmasa bile, klinik çal›ﬂma d›ﬂ›nda ek kemoterapi önerilmemektedir.

LOKAL ‹LER‹ MEME KANSER‹NDE
TEDAV‹ ÖZET‹47-49
Baﬂlang›ç Tedavisi Olarak Cerrahi
Uygulanm›ﬂ Hastalar
Evre IIIA meme kanseri olan ve neoadjuvan kemoterapi verilmeyen hastalarda cerrahi sonras› sistemik adju-
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van tedavide kullan›lacak kemoterapi rejimleri evre II
hastal›k ile benzerdir.

Premenopozal Evre (IIIA) Hastalar
Bu hastalarda cerrahi tedavi sonras› en az 6 siklus kemoterapi uygulanmal›d›r. Kemoterapilerin bitiminde RT
uygulan›r. Hormon reseptör pozitif hastalara tamoksifen
20 mg/gün dozunda kemoterapilerin bitiminde hemen
baﬂlan›r.
Kemoterapilerin bitiminde menopoza girmeyen reseptör pozitif hastalara over ablasyonu/supresyonu uygulan›r.

Postmenopozal (IIIA) Hastalar
Bu hastalarda cerrahi tedavi sonras› en az 6 siklus kemoterapi uygulan›r. Kemoterapilerin bitiminde RT uygulan›r. Reseptör pozitif hastalara aromataz inhibitörü veya
tamoksifen kemoterapilerin bitiminde hemen baﬂlan›r.

Baﬂlang›ç Tedavisi Olarak Cerrahi Rezeksiyona
Uygun Olmayan veya Teknik Olarak Mümkün
Olmayan Hastalar
Lokal olarak ilerlemiﬂ inoperabl kanserle gelen hastalarda baﬂlang›çta antrasiklin ve taksan bazl› preoperatif
kemoterapi kullan›lmas›, standart tedavidir. Preoperatif
tedavi sonras› lokal tedavi uygulan›r.
1. Modifiye radikal mastektomi (geç meme rekonstrüksiyonu yap›labilir – radyoterapiden en az iki y›l sonra
yap›lmas› önerilir)
2. Lumpektomi ve aksiller diseksiyon: Kemoterapi öncesi ve sonras›nda multidisipliner ekip taraf›ndan de¤erlendirilmelidir.
Her iki lokal tedavi grubunda da radyoterapi yap›lmal›d›r. Preoperatif kemoterapiden sonra sadece yüksek
dozda meme ve bölgesel lenf nodu ›ﬂ›nlamas› seçilmiﬂ nadir hastalarda uygulanabilir.
‹noperabl evre III tümörün preoperatif kemoterapi
sürerken ilerledi¤i hastalarda, ikinci seçim kemoterapi veya lokal kontrolü artt›rmak amac›yla preoperatif meme
›ﬂ›nlamas› düﬂünülmelidir. Standart neoadjuvan kemoterapisi (6-8 siklus) preoperatif dönemde tamamlanm›ﬂ
olan hastalarda, operasyondan sonra tam yan›t olmasa bile, klinik çal›ﬂma d›ﬂ›nda ek kemoterapi önerilmemektedir. Preoperatif dönemde kemoterapilerini tamamlamam›ﬂ olan hastalarda, postoperatif dönemde eksik kalan kemoterapi rejimleri tamamlanmal›d›r.
Hormon reseptör pozitif olan premenopozal vakalara
kemoterapi bitiminde tamoksifen 20 mg/gün baﬂlan›r.
Postmenopozal hastalarda aromataz inhibitörü tedavinin
bir parças› olmal›d›r. Premenopozal hormon reseptörü
pozitif tümörlü hastalarda over ablasyonu/supresyonu tedaviye eklenir.
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‹nflamatuvar Meme Kanseri
‹MK’de primer cerrahi kontrendikedir. Kemoterapiye yan›t al›nmayan hastada cerrahi kontrendikedir. Kemoterapiye yan›t al›namayan hastalara radyoterapi veya ikinci
seçim kemoterapi düﬂünülebilir. Yeterli yan›t al›nd›¤› takdirde bu hastalar opere edilebilir. MRM yap›lmal›d›r.
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Hedefe Yönelik Tedaviler
Dr. Yalç›n Ç›rak, Dr. Erdem Göker

G‹R‹ﬁ
En s›k görülen kanserlerden biri olan meme kanserinin, s›kl›¤›n›n yan›s›ra göreceli olarak daha erken yaﬂ grubunda da görülmesi ve daha uzun sa¤kal›mla birlikte olmas› gibi özellikleri vard›r. Bu özellikleri nedeniyle de hedefe yönelik tedaviler meme kanserinde öncelikli olarak
geliﬂtirilmiﬂ ve geliﬂtirilmektedir. Meme kanserinde hedefe yönelik tedaviler üç ana baﬂl›kta irdelenecektir:
1. Östrojen ve progesteron reseptörünü hedefleyen tedaviler.
2. HER-2 pozitif tümörlerde hedefe yönelik tedaviler.
3. HER-2 negatif tümörlerde hedefe yönelik tedaviler.
Hormon reseptörlerini hedefleyen tedaviler ayr› bir
konu baﬂl›¤› alt›nda tart›ﬂ›ld›¤› için burada HER-2 pozitif
ve negatif meme kanserlerindeki hedefe yönelik tedavilere a¤›rl›k verilecektir.

HER-2 POZ‹T‹F TÜMÖRLERDE
HEDEFE YÖNEL‹K TEDAV‹LER
Trastuzumab
Sitotoksik tedavi ile k›yasland›¤›nda toksisitelerinin az
olmas› ve çok daha iyi tolere edilebilmeleri nedeniyle hedefe yönelik moleküllerin hem kullan›mlar› hem de aday
moleküllerin geliﬂtirilmesi giderek artmaktad›r. Bu moleküllerin geliﬂtirilmesi ve kanser tedavinde kullan›lmas›n›n
tarihçesine bakt›¤›m›zda, 1987 y›l›nda HER-2/neu reseptörünü kodlayan genin amplifikasyona u¤rad›¤›n›n gösterilmesi ile baﬂlad›¤›n› görüyoruz.1HER-2/neu, meme kanserinin en invaziv formundan sorumlu bir hücre reseptörü olarak ta ifade edilen onkogendir. Meme kanserli hastalar›n %20’sinde bu reseptörü kodlayan gende amplifikasyon saptanm›ﬂt›r. Bu oran 40 yaﬂ alt› hastalarda %38
gibi rakamlara ulaﬂabilmektedir. Bu nedenle genç hastalarda önemi daha büyüktür. Bu reseptörü inhibe edebilecek antikor üretimi ise y›llar sonra gerçekleﬂtirilebilmiﬂtir.
HER-2’ye karﬂ› geliﬂtirilen trastuzumab dünyada piyasaya

verilmiﬂ ilk monoklonal antikanser antikorudur. Bu nedenle hem kanser tedavisinde ç›¤›r açm›ﬂ hem de kötü
prognozlu bir grup meme kanseri için umut ›ﬂ›¤› olmuﬂtur.
Human Epidermal Growth Faktor Reseptör Ailesi:
HER-1, HER-2, HER-3, HER-4 olarak isimlendirilen dört
reseptörün oluﬂturdu¤u bir transmembran tirozin kinaz
reseptör ailesidir. Hücrenin ço¤almas› ve canl›l›¤›n› devam ettirmesi yan› s›ra diferansiasyon , migrasyon, adezyon gibi birçok hücresel cevab› düzenleyen önemli biyolojik iﬂlevlere sahiptir.2 Bu reseptörlerin her biri ekstrasellüler k›s›m (spesifik ligand›n ba¤land›¤› bölüm), transmembran lipofilik segment ve fonksiyonel intrasellüler tirozin kinaz (HER-3 hariç) k›sm› olmak üzere 3 bölümden
oluﬂur. HER-2 hariç di¤er 3 reseptörün, spesifik ligandlar›n›n ba¤lanmas›ndan sonra heterodimerizasyon ve homodimerizasyon ile tirozin kinaz k›s›mlar› aktive edilir.
HER-2’nin aktive olabilmesi için ligand›n›n ba¤lanmas›na
gereksinimi yoktur. Di¤er bir HER-2 reseptörü ile homodimerizasyon ya da di¤er HER-1, HER-3, HER-4 reseptörleri ile heterodimerizasyon sonras› tirozin kinaz k›s›mlar› aktive olur.3 HER-2 reseptörünü kodlayan gende
amplifikasyon veya mutasyon HER-2’nin dimerizasyonunu art›r›r.4 Dimerizasyon sonras› intraselüler tirozin kinaz bölümü bir kez aktive olduktan sonra, RAS-MAPK
yola¤›n› aktifleﬂtirerek hücrenin ço¤almas› yönünde ve
fosfotidilinositol 3 –kinaz (PI3K)-AKT-mTOR yola¤›n›
aktifleﬂtirerek te antiapoptotik etki ile hücre canl›l›¤›n›
artt›rmak yönünde iﬂlev görür. Trastuzumab›n etki mekanizmas› tam olarak anlaﬂ›lamamakla birlikte, genel olarak
kabul gören mekanizmalar ﬂunlard›r: 1)HER-2 overexprese oldu¤unda, artm›ﬂ proteolitik kesilmeye u¤rar ve
ekstrasellüler k›sm› ayr›larak trastuzumab ba¤lanma bölgesi olan ekstraselüler k›s›m içermeyen artm›ﬂ HER2 -P
95 oluﬂumuna neden olur. HER2 –P95 alt sinyal ileti yolaklar›n› aktifleﬂtirerek hücre proliferasyonu, diferansiasyonu ve canl›l›¤›n› devam ettirme yönünde iﬂlev görür.
Trastuzumab, HER-2’nin kesilmesini engelleyerek HER2P95 oluﬂumunu azalt›r. 2) HER-2’nin homodimerizasyon
ve heterodimerizasyonunu engeller. Dolay›s›yla alt sinyal
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Tablo 56-1: Metastatik Meme Kanserinde Trastuzumab Tek Baﬂ›na Kullan›ld›¤›nda Elde Edilen Sonuçlar.5
Çal›ﬂma ‹smi
Baselga et al
Cobleigh et al
Vogel et al

Hasta Say›s›
46
222
116

Yükleme

‹dame

250 mg
4 mg/kg
4 mg/kg-8 mg/kg

%11
100 mg/hafta
%15
2 mg/kg/hafta
2 mg/kg/hafta- 6 mg/kg/3 haft %26

ileti yolaklar›n›n aktifleﬂmesini engelleyerek etkili olur. 3)
‹n vitro çal›ﬂmalar trastuzumab›n steostatik etkisinin yan›nda sitostatik etkisinin de oldu¤unu göstermiﬂtir. Bu
durum k›smen antikor iliﬂkili hücresel sitotoksisite ile
aç›klanmaktad›r. 4) Trastuzumab›n HER-2 ye ba¤lanmas›, endositozisi artt›rarak, reseptörde down regulasyona
sebep olur. Son olarak heregulinin (HER-3 ve HER-4 ün
ligand›) VEGF(vasküler endotelyal growht faktör) üretimini düzenledi¤inin gösterilmesi ile trastuzumab›n antianjiojenik özelliklerinin de oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r.5
Trastuzumab ‹le Yap›lan ‹lk Klinik Çal›ﬂmalar-Metastatik Meme Kanseri: Trastuzumab ile yap›lan ilk klinik çal›ﬂmalar, metastatik meme kanseri nedeniyle daha
önce birden fazla kemoterapi görmüﬂ hastalar üzerinde
trastuzumab›n tek baﬂ›na kullan›m› ﬂeklinde dizayn edilmiﬂ ve %11-26 aras›nda objektif cevap bildirilmiﬂtir (Tablo 56-1). Metastatik evrede tek baﬂ›na etkinli¤i gösterildikten sonra 469 hastan›n kat›ld›¤› randomize faz 3 çal›ﬂmada kemoterapi ile birlikte etkinli¤i de¤erlendirilmiﬂtir.
Önceden tedavi almam›ﬂ metastatik meme kanserli hastalar, ilk hat olarak tek baﬂ›na kemoterapi ve kemoterapi ile
birlikte trastuzumab kollar›na randomize edilmiﬂtir. Birincil sonlan›m noktas›n›n progresyonsuz sa¤kal›m (PS)
olarak belirlendi¤i bu çal›ﬂmada 4.6 aya karﬂ›l›k 7.4 ayl›k
bir PS (p<0.001) ve %32’ye karﬂ›l›k %50 cevap oran›
(p<0.001) saptanm›ﬂt›r.5 Trastuzumab ile kombinasyon
kolundaki farklar genel sa¤kal›ma (GS) da yans›m›ﬂt›r
(20.3 aya karﬂ›l›k 25.1 ay p=0.046). Trastuzumab›n etkinlik ve güvenilirli¤inin belirlendi¤i bu ilk çal›ﬂmalar›n ard›ndan birçok kemoterapötik ajanla birlikte kullan›lmas›n› de¤erlendiren çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r (Tablo 56-2).
Trastuzumab’›n Klinik Kullan›m›-Adjuvan Tedaviler:
Trastuzumab ile yap›lan daha önceki klinik çal›ﬂmalar›n
retrospektif subgrup analizleri, tümörün immünhistokimyasal (‹HK) boyama ile 3+ ya da floresans insutu hibridizayon (FISH) ile gen kopya say›s› art›ﬂ› 2’den büyük
olanlarda tedavinin etkin oldu¤unu göstermiﬂtir. FISH ile
gen kopya say›s› art›ﬂ› olmaks›z›n yaln›zca IHK ile 2+ boyananlarda etkinli¤i gösterilememiﬂtir.6,7 Vakalar›n %20
kadar›nda primer tümörde HER-2 ekspresyonu gözlenmezken, metastazlar›nda HER-2 ekspresyonu saptanmaktad›r. Bu oran k›smen de¤erlendirme tekni¤inden ve laboratuvarlar›n uyumsuzlu¤undan kaynaklanm›ﬂ olsa da yap›lan çal›ﬂmalarda primer tümör HER-2 negatif iken metastazlar›n›n HER-2 eksprese edebildi¤i gösterilmiﬂtir.

Cevap Oran›

Tedavi Süresi
20 hafta(4-240)
12 hafta (0-118)
15 hafta (13-21)

Tablo 56-2: Metastatik Meme Kanserinde Trastuzumab›n Kemoterapi ile Birlikte Kullan›lmas›yla Elde Edilen Cevap Oranlar›.5
Kemoterapi Rejimi

Çal›ﬂma

Dosetaksel

Marty et al
Esteva et al
Burstein et al
Jahanzeb et al
Bengemann et al
Theodoulout et al
Chia et al
O’Shaughnessy et al.
Pegram and Slamon
Robert et al
Sledge
Bianchi et al
Pegram et al
Pegram et al
Heinemann

Vinorelbin
Kapesitabin
Lipozomal doksorubicin
Gemsitabin
Sisplatin
Paklitaksel+karboplatin
Paklitaksel+gemsitabin
Paklitaksel+doksorubisin
Dosetaksel+sisplatin
Dosetaksel+ karboplatin
Gemsitabin+sisplatin

Cevap
Oranlar› (%)
61
70
42
78
56
58
52
38
24
52
67
88
79
58
43

HER-2 (+) metastatik meme kanserinde yüksek etkinli¤inin gösterilmesi ve taksanlar baﬂta olmak üzere çeﬂitli
kemoterapötik ajanlarla birlikte uyguland›¤›nda etkinli¤inin daha da artmas›, trastuzumab›n, HER-2(+) erken evre meme kanserinin adjuvan tedavisinde kullan›m›n›
gündeme getirmiﬂtir. Bu amaçla yap›lan 5 çal›ﬂman›n
[(The National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project – NSABP B-31/The North Central Cancer Treatment
Group – NCCTG–N9831), (Herceptin® Adjuvant Trial –
HERA), (The Breast Cancer International Research Group – BCIRG 006) (Fin Her Study) ve (PACS-04 study)]
sonuçlar›, trastuzumab›n adjuvan kullan›m›n› standart
hale getirmiﬂtir.8-15 ‹ki ayr› Amerikan çal›ﬂmas› olan
NSABP B-31 ve NCCTG N9831 çal›ﬂmalar›, trastuzumab›n paklitaksel ile birlikte haftal›k olarak uyguland›¤› ve
sonras›nda tek baﬂ›na devam edilerek 1 y›la tamamland›¤› çal›ﬂmalard›r. NSABP B-31 çal›ﬂmas›nda HER-2 (+),
nod (+) 2700 erken evre meme kanserli hasta, standart
kol olan 4 kür adriamisin/siklofosfamid (AC) kemoterapisini takiben 12 haftal›k paklitaksel (80 mg/m2) koluna
ya da araﬂt›rma kolu olan 4 kür AC kemoterapisini takiben 12 haftal›k paklitaksel ile birlikte trastuzumab baﬂlan›p, sonras›nda tek baﬂ›na trastuzumab tedavisinin 52
hafta devam etti¤i kola randomize edilmiﬂtir. NCCTG
N9831 çal›ﬂmas› ise üç kollu bir çal›ﬂma olup, bu çal›ﬂmaya HER-2 (+), hem nod (+) hem de nod (-) yüksek riskli
(tüm hastalar›n %11’i) hastalar dahil edilmiﬂtir. ‹lk kol
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Tablo 56-3: NSABP B-31/NCCTG N9831Adjuvan Trastuzumab Çal›ﬂmalar› Ortak Analiz Sonuçlar›
Parametre

Trastuzumab

‹zlem

HR

P

Hastal›ks›z
Sa¤kal›m (3 y›l)

%87

%75

0.48

2p=3x10-12

Uzak Metastazs›z
Sa¤kal›m (3 y›l)

%90

%81

0.47

2p=8x10-10

Genel Sa¤kal›m (3 y›l)

%94

%92

0.67

2p=0.0015

Kardiyotoksisite
(Ciddi KKY*)

%4

%0.6

*KKY: Konjestif kalp yetmezli¤i

standart kol olup 4 kür AC ve takiben 12 haftal›k paklitaksel (80 mg/m2) uygulanm›ﬂt›r. ‹kinci kolda (eﬂzamanl›
trastuzumab kolu) ise trastuzumab bu standart tedavide
paklitaksel ile birlikte verilip sonras›nda tek baﬂ›na bir y›la tamamlan›rken, üçüncü kolda ise (ard›ﬂ›k trastuzumab
kolu) paklitakselden sonra baﬂlanm›ﬂ ve yine bir y›la tamamlanm›ﬂt›r. Bu iki çal›ﬂman›n kombine analizinde homojenizasyonun sa¤lanmas› için NCCTG N9831 çal›ﬂmas›n›n üçüncü kolu de¤erlendirmeye al›nmam›ﬂt›r. Üç bin
üç yüz elli bir hasta üzerinden yap›lan de¤erlendirmede,
ortanca 2 y›ll›k takip sonucunda adjuvan trastuzumab
kullan›m›, nüks oran›nda %52’lik bir azalma (HR: 0.48)
ve ölüm oran›nda %33’lük bir azalma (HR:0.67) sa¤lam›ﬂt›r (Tablo 56-3).8 Bütün alt grup analizlerinde (lenf
nodu say›s›, hormon reseptör durumu, yaﬂ, menopoz durumu) bu yararl›l›¤›n korundu¤u rapor edilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmalarda, kardiyak durum da yak›ndan takip edilmiﬂ ve
kardiyotoksisite oran› trastuzumab kolunda %4 dolay›nda, standart kolda ise %0.6 dolay›nda izlenmiﬂtir. Bu çal›ﬂmalardaki yaﬂ ortalamas›n›n 50 civar›nda olmas› ve bu
yaﬂ›n genel meme kanseri ortalama yaﬂ›n›n alt›nda olmas› dikkate al›n›rsa daha ileri yaﬂlarda bu tedavinin kardiyak toksisitesinin daha da artaca¤› muhtemeldir.9 Bu nedenle tedavi planlamada bu konunun göz önünde bulundurulmas›nda yarar olacakt›r. NCCTG-N9831 çal›ﬂmas›n›n 5.5 y›ll›k güncellenmiﬂ sonuçlar› 2009 San Antonio
Breast Cancer sempozyumunda bildirilmiﬂ olup hastal›ks›z sa¤kal›m (HS), ard›ﬂ›k ve eﬂ zamanl› trastuzumab kollar›nda yaln›zca kemoterapi koluna göre istatistiksel olarak anlaml› kalmaya devam etmiﬂtir (kemoterapi kolunda
%72, ard›ﬂ›k trastuzumab kolunda %80 ve eﬂ zamanl›
trastuzumab kolunda %84). Ard›ﬂ›k trastuzumab kolu ile
eﬂ zamanl› trastuzumab kolu karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda eﬂ zamanl› kol daha üstün bulunmuﬂtur (HR:0.77 ve p=0.019).
Fakat, bu anlaml› sonuçlar, 5.5 y›l›k takip sonras› GS’de
anlaml›l›¤›n› kaybetmiﬂtir.16Bu çal›ﬂmada trastuzumab›n
taksanlarla birlikte kullan›m›n›n, ard›ﬂ›k kullan›ma üstün
oldu¤u gösterilmiﬂtir. Dolay›s›yla trastuzumab›n taksanlarla birlikte mi, yoksa sonras›nda m› kullan›laca¤› sorusuna da yan›t getirmiﬂtir. NCCTG N9831 çal›ﬂmas›n›n
kardiyak güvenli¤ine iliﬂkin ara sonuçlar ASCO 2005’te
Perez taraf›ndan sunulmuﬂ ve iki ajan›n birlikte kullan›-

m›n›n kardiyotoksisiteyi artt›rd›¤›, ancak bu oran›n eﬂik
de¤er olan %4’ü geçmedi¤i bildirilmiﬂtir 10.
‹kinci adjuvan trastuzumab çal›ﬂmas› HERA çal›ﬂmas› olup, bu çal›ﬂmaya cerrahi tedavi ve neoadjuvan ya da
adjuvan kemoterapilerini tamamlam›ﬂ olan 5081 HER-2
(+) erken evre meme kanserli hasta al›nm›ﬂt›r. Hastalar›n
yaklaﬂ›k üçte biri nod (-) yüksek riskli hastalar iken kalan›
nod (+) hastalardan oluﬂmaktayd›. Çal›ﬂma üç kollu olup
birinci kolda hastalar neoadjuvan ya da adjuvan tedavi
sonras› izleme al›n›rken, ikinci kolda trastuzumab 3 haftada bir 1 y›l süreyle, üçüncü kolda ise ayn› dozda trastuzumab 2 y›l süreyle uygulanm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂman›n 1 y›ll›k
trastuzumab kullan›m›na iliﬂkin ön sonuçlar› 2005 y›l›nda
yay›nlanm›ﬂt›r. Buna göre 3387 hastan›n analizinde 2 y›ll›k
HS ve uzak metastazs›z sa¤kal›m (UMSK) oranlar› trastuzumab kolunda izlem koluna göre anlaml› olarak daha iyi
bulunmuﬂtur (s›ras›yla %85.8 ve %77.4, HR: 0.65,
p<0.0001 ve; %70 ve %64, HR: 0.51, p<0.0001) (Tablo 564). ‹zlem süresi k›sa oldu¤undan GS avantaj› anlaml› düzeye ulaﬂmam›ﬂt›r (HR: 0.76, p=0.26). Bu çal›ﬂman›n 3 y›ll›k verileri de ASCO 2006’da sunulmuﬂ ve HS yan› s›ra
GS’nin de istatistiksel olarak anlaml› düzeyde trastuzumab
lehine oldu¤u bildirilmiﬂtir (HS ve GS s›ras›yla %81 ve
%74,HR:0.64, %92.4 ve %89.7, HR: 0.66, p=0.01).11 Gianni ve arkadaﬂlar› 2009 y›l›nda bildirdikleri HERA’n›n dördüncü y›l sonuçlar›nda HS’de farkl›l›k devam etmesine
karﬂ›l›k (HR:0.76) GS’de anlaml›l›k kaybolmuﬂtur. Bu durum, kontrol hastalar›n›n %65’inin adjuvan trastuzumab
koluna geçmesi ve trastuzumab›n ard›ﬂ›k kullan›m›n›n eﬂzamanl› kullan›m›na göre daha az etkili olmas› ile aç›klanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.16 Bu çal›ﬂman›n da alt grup analizlerinde, tüm alt gruplarda trastuzumab kolu, izlem koluna göre anlaml› olarak daha üstün bulunmuﬂtur. Sonuçlar, kardiyak toksisite bak›m›ndan de¤erlendirildi¤inde, semptomatik konjestif kalp yetmezli¤i trastuzumab kolunda %0.5
oran›nda izlenirken, izlem kolunda hiç izlenmemiﬂtir. Bu
sonuçlar HER-2 (+), nod (+) ve nod (-) yüksek riskli hastalarda adjuvan trastuzumab kullan›m›n›n uygun bir yaklaﬂ›m oldu¤unu ortaya koymaktad›r.
Üçüncü adjuvan trastuzumab çal›ﬂmas› BCIRG 006
çal›ﬂmas›d›r.12 Bu çal›ﬂmada da hastalar›n %29’u nod (-)
yüksek riskli hastalardan oluﬂmakta olup, toplam 3222
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Tablo 56-4: Adjuvan Trastuzumab HERA Çal›ﬂmas› Sonuçlar›
Parametre

Trastuzumab

‹zlem

HR

P

Hastal›ks›z (2 y›l)
Sa¤kal›m (3 y›l)

%85.8
%81.0

%77.4
%74.0

0.54
0.64

2p<0.0001

Uzak Metastazs›z
Sa¤kal›m (2 y›l)

%89.7

%81.8

0.51

2p<0.001

Genel (2 y›l)
Sa¤kal›m (3 y›l)

%96.0
%92.4

%95.0
%89.7

0.76
0.66

2p=0.26
p=0.01

Kardiyotoksisite
(Ciddi KKY*)

%0.5

%0

*KKY: Konjestif kalp yetmezli¤i

HER-2 (+), erken evre meme kanserli hasta 3 kola randomize edilmiﬂtir. Birinci kol yaln›z kemoterapi kolu olup,
doksorubisin ve siklofosfamid rejimini takiben dosetaksel
(AC——> T) uygulanm›ﬂ, ikinci kolda ayn› tedavi rejimine trastuzumab eklenmiﬂ (AC ——> TH), üçüncü kol ise
antrasiklinsiz kombinasyon kolu olup dosetaksel, karboplatin ve trastuzumab (TCH) birlikte uygulanm›ﬂt›r. Trastuzumab ikinci kolda dosetaksel ile birlikte baﬂlanm›ﬂ ve
dosetaksel bittikten sonra tek baﬂ›na 52 haftaya tamamlanm›ﬂt›r. Üçüncü kolda ise dosetaksel/karboplatin kemoterapisi ile birlikte baﬂlanm›ﬂ ve kemoterapi bittikten sonra tek baﬂ›na 52 haftaya tamamlanm›ﬂt›r. Çal›ﬂman›n birincil amaçlar›, trastuzumab›n HS üzerine etkisini araﬂt›rmak ve antrasiklinli kol ile non-antrasiklin kolu etkinlik
ve güvenlik bak›m›ndan karﬂ›laﬂt›rmakt›r. Trastuzumab›n
AC——>T kemoterapisine eklenmesinin hastal›k rekürrensinde yaklaﬂ›k %50 oran›nda azalma (HR: 0.46,
p<0.01) sa¤lad›¤›, antrasiklinsiz kol olan TCH kombinasyonunun da tek baﬂ›na kemoterapiye oranla daha iyi sonuçlar sa¤lad›¤› (HR: 0.61, p<0.01) bildirilmiﬂtir ((Tablo
56-5). Trastuzumab içeren iki koldaki olay say›s› az oldu¤u için bu iki kolun birbiriyle karﬂ›laﬂt›rmas› istatistiksel
olarak anlaml› bir sonuç vermemiﬂtir. Ancak mevcut izlem sonuçlar›na göre AC ——> TH kolunun TCH kolundan daha iyi sonuç verdi¤i söylenebilir. Adjuvan trastuzu-

mab kullan›m›ndaki en önemli sorun kardiyotoksisitedir.
Klinik bulgulara yans›yan konjestif kalp yetmezli¤i AC
–—> TH kolunda (%2.3) TCH (%1.3) ve AC ——> T
(%1) kollar›ndan daha yüksek bulunmuﬂtur. Ancak, 2.
y›ldaki ortanca sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonlar›
(SVEF) karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda aralar›nda anlaml› bir fark bulunmam›ﬂt›r (Tablo 56-5). Bu çal›ﬂman›n sonuçlar› kardiyak sorunu olan hastalarda antrasiklinsiz bir rejim olan
TCH kombinasyonunun yüksek etkinlik ve olumlu güvenlik profiliyle tercih edilebilecek bir rejim oldu¤unu ortaya koymas› bak›m›ndan önemlidir. BCIRG 006 çal›ﬂmas›nda ayr›ca antrasiklinlere yan›t bak›m›ndan bir prediktif
faktör olan Topoizomeraz II-alfa (TOPO-2A) gen amplifikasyonu da araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Sonuçta HER-2 (+) meme
kanserli hastalarda TOPO-2A gen amplifikasyonunun antrasiklinlere daha iyi yan›t bak›m›ndan bir gösterge oldu¤u sonucuna var›lm›ﬂt›r. Muhtemel mekanizma olarak,
HER-2 ve TOPO-2A lokuslar›n›n yak›n olmas›n›n rol oynad›¤› belirtilmiﬂtir.13
Her üç çal›ﬂman›n ortak özelli¤i, nüks riskini azaltma
oranlar›n›n benzer oluﬂudur (HR: 0.50 dolay›nda). Ayr›ca, trastuzumab kullan›m süresi olarak 1 y›ll›k kullan›m
öngörülmüﬂtür. Trastuzumab kullan›m süresinin 1 y›l veya daha fazla seçilmesinin nedeninin, relapslar›n en fazla
pik yapt›¤› dönemin 18 ila 24 ay aras› olmas› ve HER-2

Tablo 56-5: BCIRG 006 Çal›ﬂmas› Sonuçlar›
Parametre
Hastal›ks›z
Sa¤kal›m (4 y›l)

AC—–>T
%73

AC––>TH
%84

TCH
%80

HR:0.46, p<0.01 (AC––T vs AC–TH)
HR:061, p>0.01 (AC—–T vs TCH)
Uzak rekürrens

113

52

67

Kardiyotoksisite
(Klinik KKY)

%1

%2.3

%1.3

2. y›lda ortanca
SVEF

%62

%61

%64

A: Doksorubisin: C: Siklofosfamid; T: Dosetaksel; H: Herseptin; TCH: Dosetaksel/karboplatin/herseptin
KKY: Konjestif kalp yetmezli¤i; SVEF: Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyon.
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(+) meme kanserinin etkin tedavisinde HER-2 aktivitesinin uzun süre zay›flat›lmas› gereklili¤i olarak belirtilmektedir. HERA çal›ﬂmas›n›n 2-y›ll›k sonuçlar›n›n adjuvan
trastuzumab kullan›m süresine aç›kl›k getirmesi beklenmektedir.
Yak›n dönemde gerçekleﬂtirilen ve özellikle trastuzumab›n kullan›m süresi bak›m›ndan dikkatleri üzerinde
toplayan bir çal›ﬂma Finlandiya’dan (Fin-Her Study) yay›nlanm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada nod (+) ya da nod (–) yüksek
riskli 1010 erken evre meme kanserli hasta 3 siklus dosetaksel (D) ve bunu takiben 3 siklus FEC (D —-> FEC) ya
da 3 siklus vinorelbin (V) ve bunu takiben FEC (V —>FEC) kollar›na randomize edilmiﬂtir. HER-2 (+) olan
232 hasta ayr›ca dosetaksel ya da vinorelbin ile birlikte 9
hafta boyunca trastuzumab al›p almamak ﬂeklinde tekrar
randomize edilmiﬂtir. Dosetaksel 100 mg/m2, 21 günde
bir; vinorelbin 25 mg/m2 1., 8. ve 15. günler(21 günde
bir); 5-fluorourasil, epirubisin, siklofosfamid rejimi de
600/60/600 mg/m2 (21 günde bir) uygulanm›ﬂt›r. Trastuzumab ise 4 mg/kg yükleme dozunu takiben 2 mg/kg idame dozunda haftal›k olarak uygulanm›ﬂt›r. Trastuzumab
dosetaksel ve vinorelbin tedavisiyle birlikte verilmiﬂtir.
Fin-Her çal›ﬂmas›n›n sonuçlar› dosetaksel ve vinorelbin
bak›m›ndan de¤erlendirildi¤inde 3-y›ll›k rekürrenssiz
sa¤kal›m dosetaksel kolunda daha iyi bulunmuﬂ (%91 ve
%86, HR: 0.58, p=0.005), ancak GS fark› saptanmam›ﬂt›r
(p=0.15). Sonuçlar trastuzumab›n etkinli¤i bak›m›ndan
de¤erlendirildi¤inde 3 y›ll›k rekürrenssiz sa¤kal›m trastuzumab kolunda izlem koluna göre anlaml› oranda daha
iyi bulunmuﬂ (%89 vs %78, HR: 0.42, p=0.01), ancak
GS’deki avantaj istatistiksel anlaml›l›¤a ulaﬂmam›ﬂt›r
(%96.3 ve %89.7, HR: 0.41, p=0.07) (Tablo 56-6). Toksisite bak›m›ndan yap›lan de¤erlendirmede, dosetaksel kolunda daha fazla nötropenik ateﬂ, stomatit, alopesi, t›rnak
de¤iﬂiklikleri, allerjik reaksiyonlar, nöropati ve ödem gözlenirken, vinorelbin kolunda periferal ven flebiti ve serum
aspartat aminotransferaz enzim düzeyi art›ﬂ› izlenmiﬂtir.
Toplam 9 haftal›k trastuzumab kullan›m› her iki kolda da
anlaml› bir SVEF azalmas› ya da kardiyak yetmezli¤e neden olmam›ﬂt›r. Di¤er adjuvan trastuzumab çal›ﬂmalar›ndan farkl› olarak bu çal›ﬂmada kardiyotoksisitenin artmamas›n›n nedeni ile ilgili olarak, k›sa süreli antrasiklin kemoterapisi ile henüz kardiyak stres sinyallerinin aktive olmamas›ndan kaynakland›¤› yorumu yap›lm›ﬂt›r 14. Hasta

say›s› di¤er çal›ﬂmalara göre daha az olmas›na karﬂ›n FinHer çal›ﬂmas›n›n sonuçlar› hem etkinlik bak›m›ndan hem
de kullan›m süresi bak›m›ndan dikkat çekicidir. Di¤er adjuvan trastuzumab çal›ﬂmalar›nda oldu¤u gibi bu çal›ﬂmada da rekürrens riski azalmas› %50 dolay›nda saptanm›ﬂt›r. Dokuz haftal›k k›sa kullan›m süresinde kemoterapi ile birlikte kullan›m›n›n kardiyak yetmezlik riskini artt›rmamas› sonraki planlanacak olan çal›ﬂmalarda trastuzumab›n kullan›m süresinin ne olmas› gerekti¤i sorusunu
gündeme getirmiﬂtir. K›sa süreli kullan›m›n maliyet avantaj› da ayr›ca önem taﬂ›maktad›r.
Beﬂinci adjuvan trastuzumab çal›ﬂmas›, PACS-04 çal›ﬂmas›d›r.15 Beﬂyüzyirmisekiz hastan›n kat›ld›¤› çok merkezli bu faz 3 çal›ﬂmada, 21 günde bir, alt› kür epirubisin+dosetaksel (ET) kemoterapisi, 21 günde bir alt› kür siklofosfamid+5 fluoraurasil+epirubisin (FEC) ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂmada HER-2 pozitif hastalar kemoterapinin bitiminden sonra 1 y›l süreyle trastuzumab ve gözlem kollar›na randomize edilmiﬂtir. Birincil sonlan›m noktas›n›n, 3
y›ll›k HS oldu¤u bu çal›ﬂmada, ortalama 47 ayl›k takip
sonras›nda, trastuzumab kolu ve gözlem kollar› aras›nda,
HS ve GS’de istatistiksel farkl›l›k saptanmam›ﬂt›r.
ﬁu ana kadar yay›nlanm›ﬂ olan adjuvan trastuzumab
çal›ﬂmalar› genel olarak de¤erlendirildi¤inde, birbirleriyle
tutarl› nüks riskini azalt›c› etkileri, kemoterapi ile birlikte
kullan›ld›¤›nda ortaya ç›kan kardiyak yetmezlik riskinin
rekürrensteki azalma ve sa¤ kal›m avantajlar›n›n yan›nda
gözard› edilebilir düzeyde kalmas›, kardiyak sorunu olanlarda antrasiklinsiz kombinasyon rejimi seçene¤inin olmas›, trastuzumab›n çok h›zl› bir ﬂekilde adjuvan tedavide standart olarak yerini almas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Halen kullan›m süresine iliﬂkin belirsizlik ise, devam etmektedir.
Fin-Her çal›ﬂmas›nda dokuz haftal›k kullan›m›n etkin oldu¤u sonucuna var›lm›ﬂ olsa da, vaka say›s›n›n azl›¤› nedeniyle daha büyük ölçekli çal›ﬂmalarla desteklenmesi gerekmektedir. Dokuz hafta ve 6 ay trastuzumab kullan›m›n› araﬂt›ran SOLD (Synergism or Long Duration) and
PHARE (Protocol of Herceptin Adjuvant with Reduced
Exposure), çal›ﬂmalar› ile HERA’n›n 2 y›ll›k sonuçlar›n›n
beklenmesi gerekmektedir Mevcut çal›ﬂmalar›n ›ﬂ›¤›nda
günümüzde trastuzumab›n adjuvan kullan›m süresi 1 y›l
olarak kabul görmektedir.16
Adjuvan trastuzumab kullan›m› ile ilgili belirsizli¤in
devam etti¤i bir di¤er konu ise, nod negatif ve tümör ça-

Tablo 56-6: Adjuvan Trastuzumab; Fin-Her Çal›ﬂmas› Sonuçlar›
Parametre

Trastuzumab

‹zlem

HR

P

Hastal›ks›z
Sa¤kal›m (3 y›l)

%89

%78

0.42

p=001

Genel Sa¤kal›m (3 y›l)

%96

%89

0.41

p=0.07

Kardiyotoksisite
(Ciddi KKY*)

%1

%0

*KKY: Konjestif kalp yetmezli¤i
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p›n›n 1 cm’den küçük oldu¤u durumlarda trastuzumab›n
kullan›l›p kullan›lmayaca¤›d›r. Bu konuda yayg›n kabul
gören görüﬂ, tümör çap›n›n 1cm’den büyük oldu¤u durumlarda kullan›lmas› yönündedir. E¤er 0,5cm ile 1 cm
aras›nda ise, ilave risk faktörlerinin (genç yaﬂ, lenfovasküler invazyonun varl›¤›, grade 3 kanser ve östrojen ve progesteron reseptörünün negatif oldu¤u durumlar) eﬂlik etmesi durumunda kullan›lmas› yönündedir.16
Trastuzumab-Metastatik Meme Kanserinde Kullan›m›: Trastuzumab›n ilk kullan›m›, daha önceden birkaç
hat kemoterapi gören hastalarda olmakla birlikte, yüksek
etkinli¤i, tolerabilitesi ve düﬂük yan etki profilinden dolay› günümüzde HER-2 + hastal›kta, birinci seçenek tedavi
olmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Trastuzumab›n h›zl› cevap elde etmek istedi¤imiz hasta grubunda kemoterapi ile birlikte
kullan›m›nda da sinerjizm ve yüksek cevap oranlar› saptanm›ﬂt›r. En yüksek cevap oranlar› antrasiklinler ile birlikte kullan›ld›¤›nda gözlenmiﬂ olmakla birlikte, yüksek
kardiak toksisite oranlar› nedeniyle, günümüzde antrasiklinlerle kullan›lmamaktad›r. Kümülatif antrasiklin dozu
180 mg/m2 ile s›n›rland›r›ld›¤›nda, kardiak toksisitenin
minimal olaca¤›n› bildiren yay›nlar olmakla birlikte, bu
yaklaﬂ›m›n genel kabul görmesi için daha büyük ölçekli
randomize çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.17 Bu konuda yap›lan faz 2 güncel bir çal›ﬂmada, trastuzumab›n epirubisin
ile kombinasyonunda çok daha düﬂük kardiak toksisite
oranlar› ve daha tolere edilebilir oldu¤u bildirilmiﬂtir.18
Trastuzumab, tolere edilebilir kardiak toksisite profili
ve yüksek cevap oranlar› nedeniyle günümüzde taksanlarla birlikte yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Platinlerle, kapesitabin ve vinorelbin ile de sinerjizm göstermektedir ve
bu ilaçlarla da günümüzde, metastatik meme kanseri tedavisinde kombine olarak kullan›lmaktad›r. ‹kiyüzsekiz
hastan›n kat›ld›¤› TANDEM çal›ﬂmas›nda, hastalar, tek
baﬂ›na anastrozol ve anastrozol ile birlikte trastuzumaba
randomize edilmiﬂtir.19 Kombine tedavide, istatistiksel
olarak anlaml› daha yüksek cevap oranlar› elde edilmiﬂtir
ve ilave bir yan etki gözlenmemiﬂtir. Trastuzumab alan
hastalarda, beyin metastaz s›kl›¤›n›n artt›¤›n› bildiren yay›nlar mevcuttur. Bu durum, trastuzumab›n do¤rudan etkisinden ziyade, büyük molekül a¤›rl›¤› nedeniyle kan beyin bariyerini geçemeyen ilac›n sistemik hastal›¤› kontrol
edip, beyin metastazlar›nda etkili olamamas› ve göreceli
olarak beyin metastaz s›kl›¤› art›ﬂ› ile aç›klanmaktad›r.
Metastatik meme kanseri için daha önce tedavi almam›ﬂ
hastalarda tek baﬂ›na trastuzumab, 4.9 ay ve kemoterapi
ile birlikte de 7.4 ayl›k bir PS sa¤lam›ﬂt›r. Buradan da anlaﬂ›ld›¤› üzere, trastuzumab alan hastalar›n büyük ço¤unlu¤u 1 y›l içinde progresyon göstermektedir. Adjuvan
trastuzumab alan hastalar›n da yaklaﬂ›k %15’inde hastal›k
rekürrensi gözlenmiﬂtir. Sonuç olarak, baﬂlang›çta trastuzumaba cevap veren birçok hasta zaman içinde trastuzumaba dirençli hale gelmektedir.

Toksisite: Trastuzumab tek baﬂ›na kullan›mda, kemoterapötikler gibi miyelosupresyon, bulant›-kusma ve
alopesiye neden olmaz. Akut hipersensitivite benzeri reaksiyonlar, %10’dan daha az s›kl›kta görülür. Ortaya ç›kt›¤›nda antihistaminik ve kortikositeroid kullan›m› ile kolayca önlenebilirler. ‹lac›n uygulanmas›ndan sonraki ilk
24 saat içinde grip benzeri bir tablo görülebilir. Parasetamol ve nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar›n kullan›m›
önerilmektedir. Önceki çal›ﬂmalarda trastuzumab kullan›m›na ba¤l› konjestif kalp yetmezli¤inin gözlendi¤i sporadik vakalar bildirilmiﬂtir.5 Kardiyotoksisite s›kl›¤› antrasiklinler ile birlikte kullan›mda %27 , dosetaksel ile birlikte kullan›mda %13 ve tek baﬂ›na kullan›mda %5 olarak
saptanm›ﬂt›r.20 Çok nadir olmakla birlikte bronkospazm,
dispne, plevral efüzyon, pulmoner infiltrasyon, nonkardiyojenik pulmoner ödem ve hipoksinin eﬂlik etti¤i, genelde fatal seyreden pulmoner toksisite bildirilmiﬂtir.
Kardiyotoksisitenin mekanizmas› tam anlaﬂ›lamam›ﬂ
olmakla birlikte, HER-2’nin embriyogenezde ve dilate
kardiyomiyopatinin önlenmesinde rolü oldu¤unu destekleyen baz› çal›ﬂmalar vard›r. HER-2 sinyalinin, antrasiklinlerin neden oldu¤u miyokardiyal hasar›n tamirinde gerekli oldu¤u düﬂünülmektedir. Trastuzumab ile gözlemlenen kardiak toksisite, antrasiklin toksisitesine benzer olmakla beraber, daha hafif ve daha h›zl› geriye dönüﬂümlüdür.5 Dozla iliﬂkili de¤ildir, kümülatif toksisite görülmez.
Trastuzumab kullanan hastalarda 3 ayl›k aral›klarla
kardiak fonksiyonlar›n de¤erlendirilmesi önerilmektedir.
SVEF %50 ve üzerinde olanlara baﬂlanmal› ve %10’luk bir
ejeksiyon fraksiyonu düﬂmesi saptand›¤›nda tedaviye ara
verilmelidir. Konjestif kalp yetmezli¤i geliﬂti¤inde tedavi
diüretikler, beta blokerler ve ACE inhibitörleri ile yap›lmal›d›r.

Lapatinib
Hem HER-1 hem de HER-2 reseptörlerini etkileyen
çift etkili oral HER-1/HER-2 tirozin kinaz inhibitörüdür.
HER-2’nin inhibisyonunun, meme kanserinin ilerlemesini durdurmada, HER-1’den daha önemli oldu¤unu gösteren kan›tlar mevcuttur.21 Meme kanserinde, trastuzumaba dirençli vakalarda tek baﬂ›na etkili oldu¤u gösterilmiﬂtir. Trastuzumabdan farkl› olarak, küçük bir molekül olmas› nedeniyle santral sinir sistemine de geçebilmektedir.
En önemli yan etkisi diyaredir (grade 3 diyare %10
dan az s›kl›kta görülür). Akneiform cilt döküntüsü, bulant› ve kaﬂ›nt› di¤er yan etkileridir. EGFR (HER-1) reseptörünü hedefleyen di¤er ilaçlarda görüldü¤ü gibi, cilt döküntüsü ile antitümöral etkinlik aras›nda pozitif korelasyon yoktur. SVEF azalmas›, intertisyel pnömoni ve hepatotoksisite tedavi s›ras›nda görülebilecek di¤er nadir yan
etkilerdendir. Tedavi öncesi, bazal sol ventrikül fonksiyonlar› de¤erlendirilmeli ve tedavi s›ras›nda düzenli aral›klarla kontrol edilmelidir. Grade 3 pulmoner ve hepatik
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toksisite durumunda tedaviye ara verilmesi önerilmektedir.
Bu molekülün, HER-2 pozitif meme kanserinin tedavisinde endikasyon ald›¤› faz 3 randomize çal›ﬂma, kapesitabin ile kombine kullan›ld›¤› çal›ﬂmad›r. Bu çal›ﬂmada,
HER-2 overeksprese, önceden antrasiklin, taksan ve trastuzumab tedavileri kullanm›ﬂ ve progrese metastatik hastal›¤› olan 341 meme kanserli hastada, 1250 mg/gün tek
baﬂ›na lapatinib ve 1250 mg/gün lapatinib ile birlikte
2x1000 mg/m2/ günde, 21 günde bir 14 gün süreyle kapesitabin kollar›na randomize edilmiﬂtir. Birincil sonlan›m
noktas›n›n PS oldu¤u bu çal›ﬂmada, sonuçlar kombinasyon kolundan yana istatistiksel anlaml› olarak daha üstün
bulunmuﬂtur (6,2 aya karﬂ›l›k 4,3 ay). ‹statistiksel anlaml› olmamakla birlikte, GS kombinasyon kolunda daha
uzun bulunmuﬂtur. Ayr›ca, kombinasyon kolunda ilk
progresyon yeri olarak, yeni geliﬂen beyin metastaz› daha
az saptanm›ﬂt›r (4’e karﬂ› 13 hasta). Günümüzde lapatinibin, ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede önceki
antrasiklin, taksan ve trastuzumab tedavileri alt›nda progrese olan, HER-2 overeksprese metastatik meme kanserli
hastalar›n tedavisinde kapesitabin ile birlikte kullan›lmas›
onaylanm›ﬂt›r.21
Önceden tedavi almam›ﬂ, HER-2 + , metastatik meme
kanserli 138 hastada, birinci hat tedavi olarak, tek baﬂ›na
lapatinib 1500mg/gün ve 500mg/gün dozlar›nda kullan›lm›ﬂt›r. Her iki dozda da cevap oranlar› benzer bulunmuﬂ
ve objektif cevap oran› %24 olarak saptanm›ﬂt›r.22 Birinci
hatta tek baﬂ›na kullan›m› için, daha büyük ölçekli, randomize kontrollü çal›ﬂmalarla de¤erlendirilmesine ihtiyaç
vard›r. HER-2 overeksprese, metastatik meme kanserli,
580 hastan›n dahil edildi¤i çok merkezli bir çal›ﬂmada,
hastalar paklitaksel ile kombine lapatinib ve tek baﬂ›na
paklitaksel kollar›na randomize edilmiﬂtir. Objektif cevap
oranlar›nda, kombinasyon kolundan yana istatistiksel anlaml› fark saptanm›ﬂt›r. Fakat GS ve PS’de farkl›l›k saptanmam›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada progresyona kadar geçen sürede
farkl›l›k saptanmamas›, hasta kay›tlar›n›n ço¤unlu¤unun
HER-2 test sonucunu do¤rulukla belirleyebilme kapasitesi s›n›rl› ülkelerden gelmesi ile aç›klanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
HER-2 ölçümlerinin merkezi de¤erlendirmeye tabi tutuldu¤u, HER-2 overeksprese 92 hastan›n incelendi¤i alt
grup analizinde, PS ve objektif cevap oran›nda kombinasyon kolundan yana anlaml› farkl›l›k saptanm›ﬂt›r. Fakat
GS’de farkl›l›k, istatistiksel anlaml›l›¤a ulaﬂmam›ﬂt›r.
Lapatinib, hormon reseptörü pozitif hastalarda, letrozol ile birlikte birinci hat tedavi olarak kullan›lm›ﬂt›r. Metastatik meme kanserli hastalarda, kombinasyon kolunda,
istatistiksel anlaml› PS elde edilmiﬂtir. Fakat GS’de farkl›l›k saptanmam›ﬂt›r.23 Bu sonuca dayanarak United States
Food and Drug Administration(FDA) ve European Medicines Agency(EMEA), lapatinibin aromataz inhibitörleri
ile kombine kullan›lmas›n› onaylam›ﬂt›r. Lapatinib,
santral sinir sistemine geçebilmesi nedeniyle, HER2 ove-
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reksprese beyin metastazl› hastalar›n tedavisinde, cerrahi
ve radyoterapi sonras› %20’lere yak›n cevap oran› ile
önemli bir tedavi seçene¤i oluﬂturmuﬂtur.
Lapatinib ve Trastuzumab’›n Birlikte Kullan›m›: Önceden trastuzumab içeren tedaviler alt›nda progresyon
gösteren, HER-2 pozitif, metastatik meme kanserli 296
hasta, tek baﬂ›na lapatinib ve lapatinib ile birlikte trastuzumab kollar›na randomize edilmiﬂtir. Kombinasyon kolunda, di¤er kola göre istatistiksel olarak anlaml› PS elde
edilmiﬂtir (HR:0.73:8 haftaya karﬂ› 12 hafta). ‹statistiksel
olarak anlaml› olmamakla birlikte, GS’de kombinasyon
kolundan yana bir üstünlük saptanm›ﬂt›r.24

Heat Shock Protein 90 ‹nhibitörleri
Heat shock protein (HSP) 90, HER-2 yan› s›ra di¤er
onkogenlerin protein ürünlerinin matürasyonunu ve stabilitesini sa¤layan ﬂaperon moleküller s›n›f›na ait bir grup
proteindir. HSP90 inhibitörleri, proteosomlardaki bu
proteinlerin bozulmas›na neden olur. HSP90 inhibitörü
tenespimisin ile trastuzumab›n birlikte kulan›ld›¤› 15’i
HER-2 pozitif 25 hastan›n kat›ld›¤› bir faz 1 çal›ﬂmada 1
k›smi cevap ve 4 tümör regresyonu saptanm›ﬂt›r. Daha
önce trastuzumab içeren tedavi alan metastatik meme
kanserli 31 hastada kullan›ld›¤›, faz 2 çal›ﬂmada %26 k›smi cevap, %20-%29 aras›nda hastal›k gerilemesi ve 5 hastada 5 aydan daha fazla süren stabil hastal›k sa¤lanm›ﬂt›r.25 HER-2 pozitif hastal›kta HSP 90 inhibitörlerinin etkinli¤ini inceleyen birkaç güncel çal›ﬂma hala devam etmektedir.

Trastuzumab-DM1
Bir antimikrotubul ajan›n, trastuzumaba ba¤lanmas›
ile elde edilen ilk antikor ilaç konjugat›d›r(ADC). Önceden trastuzumab ve lapatinib ile tedavi edilmiﬂ ve progrese hastal›¤› olan, HER-2 pozitif 112 metastatik meme kanserli hastada tek baﬂ›na kullan›ld›¤›nda %24 objektif cevap oran› elde edilmiﬂtir.24 Hala devam etmekte olan bir
çal›ﬂmada, ileri evre hastal›kta birinci hat tedavi olarak tek
baﬂ›na T-DM1 ile sitotoksik ajanlar›n lapatinib ve trastuzumab ile kombinasyonu karﬂ›laﬂt›r›lmaktad›r. Yüzon
hastan›n kat›ld›¤› faz 2 bir çal›ﬂmada, tüm hastalar›n önceden taksan, kapesitabin ,trastuzumab ve lapatinib ald›¤›
hasta popülasyonunda her 3 haftada 1 uygulanan T-DM1
ile %32,7 cevap oran› bildirilmiﬂtir.26

Di¤er Tirozin Kinaz ‹nhibitörleri
Neratinib: HER-1, HER-2, HER-4’ü irreversibl tarzda
inhibe eden, bir oral tirozin kinaz inhibitörüdür. Maksimum tolere edilebilir dozu 320 mg/gündür. En s›k gözlenen yan etkileri diyare, bulant›, kusma ve yorgunluktur.
Doz s›n›rland›rmas› gerektiren grade 3 diyare nadiren görülebilir. 240 mg/günden daha düﬂük dozlarda kullan›ld›-
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¤› bir faz 2 çal›ﬂmada, önceden trastuzumab kullanan hastalarda %26’l›k bir cevap oran› ve önceden trastuzumab
almam›ﬂ hastalarda da %56 dolaylar›nda bir cevap oran›
gözlenmiﬂtir.27 Bu çal›ﬂman›n ard›ndan, trastuzumab ile
kombine kullan›ld›¤› ve birincil sonlan›m noktas›n›n 16
haftal›k PS olarak belirlendi¤i bir faz 2 çal›ﬂma yap›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada, 16 haftal›k PS, kombinasyon kolunda
%15’den %25’e yükselmiﬂtir.28 Hastalar›n önceden trastuzumab al›p almamalar›na göre neratinib tedavisine randomize edildi¤i ve halen devam etmekte olan bir faz 2 çal›ﬂmada önceden trastuzumab alan grupda %56 ve almayan grupda %78 oran›nda 16 haftal›k PS elde edilmiﬂtir.
Ortanca PS 22.3’e karﬂ›l›k 39.6 hafta ve objektif cevap oran› da %24’e karﬂ›l›k %56 olarak saptanm›ﬂt›r.29
Pertuzumab: Trastuzumab gibi HER-2’ye karﬂ› geliﬂtirilmiﬂ bir monoklonal antikordur. Fakat HER-2’nin farkl› bir epitopuna ba¤lanarak (ekstraselüler domain 2) reseptörün homo ve heterodimerizasyonunu önler. Trastuzumab tedavisi ile progrese olan hastalarda trastuzumab
ile birlikte kullan›ld›¤› faz 2 çal›ﬂmada %24.2’lik bir cevap
oran› elde edilmiﬂtir. Trastuzumab sonras› progrese olan
hastalarda, tek baﬂ›na kullan›ld›¤›nda ise cevap oran›
%3.4 gibi düﬂük düzeylerde kalm›ﬂt›r. Ama yine de kombine HER-2 blokaj›n›n, trastuzumab sonras› progrese
olan hastalarda rezistans›n üstesinden gelmede etkili olabilece¤i düﬂünülmektedir.30

PI3k/Akt Yola¤›n›n ‹nhibisyonu
Trastuzumab tedavisi sonras› progresyon gösteren
hastalar›n biyopsi örneklerinin in vivo de¤erlendirilmesi
ile, PI3K/Akt yola¤›n›n hiperaktivasyonunun, trastuzumab direnciyle iliﬂkili oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Serin treonin
protein kinaz ailesinden olan mTOR, Aktin taraf›ndan
fosforile edilerek aktivitesi artt›r›l›r ve hücrenin büyümesi ve canl›l›¤›n›n devam›ndan yana iﬂlev görür. Trastuzumab tedavisi sonras› progrese olan hastalarda, trastuzumab ve kemoterapi ile birlikte oral mTOR inhibitörü olan
everolimus’un kullan›ld›¤› bir faz 1 çal›ﬂmada, paklitaksel
ile %41 ve vinorelbin ile %18’ lik bir cevap oran› gözlenmiﬂtir. Doz s›n›rland›r›c› en önemli toksisite ise nötropeni ve stomatit olmuﬂtur.

HER-2 NEGAT‹F MEME KANSER‹NDE
HEDEFE YÖNEL‹K TEDAV‹LER
Bevasizumab
Tümör anjiogenezinde en önemli düzenleyici, dolaﬂ›mdaki vasküler endotelyal büyüme faktörüne (VEGF)
karﬂ› geliﬂtirilen monoklonal antikordur. Metastatik kolon kanserinde sa¤kal›ma katk›s› gösterildikten sonra, birçok solid organ tümöründe kemoterapi ile birlikte kullan›lm›ﬂ ve etkinli¤i gösterilmiﬂtir. Metastatik kolon kanserinden sonra, skuamöz hücreli olmayan akci¤er kanserle-

rinde, malign gliomada ve son olarak da metastatik meme
kanserinde kullan›m› onaylanm›ﬂ ve k›lavuzlara girmiﬂtir.
Bevasizumab›n metastatik hastal›ktaki etkinli¤i, adjuvan
kullan›mda gösterilememiﬂtir. Refrakter metastatik meme
kanserli 75 hastada tek baﬂ›na kullan›ld›¤›nda düﬂük cevap oran› (%9) saptanm›ﬂt›r.31 Bevasizumab›n kemoterapi ile birlikte kullan›ld›¤› çal›ﬂmalarda, istatistiksel anlaml› PS üstünlü¤ü gösterilmiﬂtir. Metastatik meme kanserli
hastalarda birinci hat kemoterapi ile birlikte bevasizumab›n kullan›ld›¤› ECOG-2100, AVADO ve R‹BBON-1 çal›ﬂmalar›n›n havuz analizi de bevasizumab›n kemoterapiye eklenmesinin, PS’de istatistiksel olarak anlaml› bir art›ﬂ
sa¤lad›¤›n› göstermiﬂtir.(6.7 aya karﬂ›l›k 9.2 ay). Fakat
GS’de, ek yarar› gösterilememiﬂtir(26.4 aya karﬂ›l›k 26.7
ay).32
Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG 2100)
çal›ﬂmas›nda, daha önce tedavi almam›ﬂ 722 metastatik
meme kanserli hasta, 90 mg/m2 gün paklitaksel 28 günlük
siklusun 1-8-15. günlerinde tek baﬂ›na ve 1.ve 15. günlerde 10 mg/kg/gün bevasizumab ile kombine olarak randomize edilmiﬂtir. Kombinasyon kolunda cevap oran›
(%21’e karﬂ›l›k %37) ve PS’de (5.9 aya karﬂ›l›k 11.8 ay) istatistiksel olarak anlaml› art›ﬂ sa¤lanm›ﬂt›r. Fakat GS’deki
art›ﬂ, istatistiksel olarak anlaml› bulunmam›ﬂt›r (25.2 aya
karﬂ›l›k 26.7 ay).33 Bu çal›ﬂmaya dayanarak, Avrupa ve
Amerika Birleﬂik Devletlerinde HER-2 negatif metastatik
meme kanserinin birinci hat tedavisinde bevasizumab›n
paklitaksel ile birlikte kullan›lmas› onaylanm›ﬂt›r. Bevasizumab›n dosetaksel ile kombine kullan›ld›¤› ve 736 hastan›n kat›ld›¤› AVADO çal›ﬂmas›nda da benzer sonuçlar elde edilmiﬂtir. Bevasizumab›n kapesitabin ,taksan, antrasiklin gibi de¤iﬂik kemoterapötiklerle birlikte ikinci hat tedavi olarak kullan›ld›¤› R‹BBON 2 çal›ﬂmas›nda da PS’de
istatistiksel anlaml› art›ﬂ saptanm›ﬂt›r.34 Bevasizumab meme kanserinde ço¤unlukla HER-2 negatif hastalarda de¤erlendirilmiﬂ olmakla birlikte HER-2 pozitif hastalarda
da trastuzumab ve lapatinib ile birlikte kullan›ld›¤› çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r. Trastuzumab ile birlikte kullan›ld›¤›nda %48 cevap oran› elde edilmiﬂtir. Güncel bir çal›ﬂma ile
trastuzumab ve bevasizumab kombinasyonunun kemoterapiyle birlikte meme kanserinin adjuvan tedavisindeki
etkinli¤i araﬂt›r›lmaktad›r.
Bevasizumab kullan›l›rken hipertansiyon, kanama,
yara iyileﬂmesinde gecikme, proteinüri ve arteriyel trombozis yönünden dikatli olunmal›d›r. Hipertansiyon bevasizumab›n s›k gözlenen bir yan etkisi oldu¤undan tedavi
öncesi kan bas›nc› de¤erlerinin ölçülmesi önerilmektedir.
Tedavi s›ras›nda 140/90 mm Hg ve üzerindeki de¤erler
uygun antihipertansiflerin kullan›m›yla regüle edilmelidir.Bevasizumab ile bifosfonatlar eﬂ zamanl› kullan›ld›¤›nda çenede osteonekroz riskinde art›ﬂ saptanm›ﬂt›r.

Küçük Moleküllü VEGFR ‹nhibitörleri
Tümör anjiogenezini ve vasküler endotelyal büyüme
faktörünü hedefleyen di¤er tedavi seçenekleri, VEGF re-
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septörünü inhibe eden küçük moleküllü tirozin kinaz inhibitörleridir. Bu grup ilaçlardan sorafenib, sunitinib ve
pazopanib, günümüzde, ileri evre renal hücreli kanserlerin tedavisinde kullan›lmaktad›r. Bu üç ilaç ve VEGF ile
birlikte EGFR de bloke eden çift etkili molekül vandetanibin (ZD6474) metastatik meme kanserinde tek baﬂ›na
kullan›mlar›nda, oldukça s›n›rl› antitümöral aktivite gözlenmiﬂtir. TIES (Trials to Investigate the Efficacy of Sorafenib in Breast Cancer) ve SOLTI-0701 çal›ﬂmalar›n›n erken sonuçlar›, sorafenibin hem paklitaksel ile hem de kapesitabin ile kombinasyonunun, tek baﬂ›na kullan›ld›¤›
kola göre, HER-2 negatif metastatik meme kanserinde PS
avantaj› sa¤lad›¤›n› göstermiﬂtir. HER-2 negatif meme
kanserli 237 hastan›n, haftal›k 90mg/m2 paklitaksel +günde 2 kez 400mg/m2 sorafenib kolu ile paklitaksel +plasebo
kollar›na randomize edildi¤i bir çal›ﬂmada, sorafenib kolunda istatistiksel olarak anlaml› PS art›ﬂ› saptanm›ﬂt›r
(5.6 aya karﬂ›l›k 6.9 ay).35
Motesanib bir küçük molekül VEGFR inhibitörüdür.
CRIG/TOR‹ 010 çal›ﬂmas›, küçük moleküllü VEGFR tirozin kinaz inhibitörleriyle bevasizumab› karﬂ›laﬂt›ran ilk
randomize çal›ﬂmad›r. Hala devam eden bu faz 2 randomize çal›ﬂman›n 10 ayl›k sonuçlar› San Antonio Breast
Cancer Sempozyumunda 2009’da sunulmuﬂtur. HER-2
negatif metastatik meme kanserli 282 hasta, birinci hat tedavi olarak paklitaksel+motesanib, paklitaksel+bevasizumab ve tek baﬂ›na paklitaksel kollar›na randomize edilmiﬂtir. Cevap oranlar›, paklitaksel kolunda %41.49, paklitaksel+motesanib kolunda %49.45 ve paklitaksel+bevasizumab kolunda ise %51.55 olarak saptanm›ﬂt›r. PS süreleri ise, s›ras›yla 9 ay, 9.49 ay ve 11.5 ay olarak bulunmuﬂtur. Motesanibin etkinli¤i, bevasizumab ile karﬂ›laﬂt›r›labilir düzeydedir. Fakat motesanib kolunda %8-9 düzeylerinde safra kesesi ve hepatobiliyer toksisite gözlenmiﬂtir.35
Di¤er küçük moleküllü VEGFR inhibitörlerinden sunitinib, HER-2 negatif metastatik meme kanserinde tek
baﬂ›na kapesitabin ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Cevap oranlar› ve
PS sonuçlar›, kapesitabinden daha kötü bulunmuﬂtur (PS:
2,8 aya karﬂ›l›k 4,8 ay ve cevap oranlar› %11,3’e karﬂ›l›k
%16.4).35 Potent bir VEGFR inhibitörü olan aksitinibin,
HER-2 negatif metastatik meme kanserinde çal›ﬂmas› devam etmektedir. Erken sonuçlar›, dosetaksel ile kombinasyonda etkili oldu¤unu göstermektedir. Araﬂt›rma aﬂamas›nda olan ve çal›ﬂmalar› devam eden di¤er yaklaﬂ›mlar
ise küçük moleküllü trozin kinaz inhibitörleri ile bevasizumab›n birlikte kullan›m› ve antianjiojenik tedaviyle
trastuzumab›n birlikte kullan›m› ﬂeklindedir.Bu yaklaﬂ›mlardan hiç biri, henüz standart tedavi olarak yer edinememiﬂtir.

Poli (ADP Riboz) Polimeraz 1 (PARP) ‹nhibitörleri
PARP-1 tek zincir DNA k›r›klar›n›n saptanmas› ve tamirinden sorumlu bir proteindir. Özellikle, BRCA1 ve
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BRCA2 mutasyonu ile iliﬂkili kanserlerde, çift zincir DNA
k›r›klar›n›n tamirindeki yetersizlikten dolay›, PARP-1 iliﬂkili DNA tamir sistemi, daha önemli hale gelmektedir.
Platin bileﬂikleri, çift zincirli DNA’da zincirler aras› ve
zincir içi çapraz ba¤lar oluﬂturmak suretiyle, DNA hasar›na neden olur. Bu hasar›n tamirinden sorumlu sistemler,
baz eksizyon tamir sistemi ve çift zincir k›r›klar› tamir sistemidir. BRCA1 ve BRCA2 mutasyonlar› sonucu oluﬂan
meme kanserlerinde, çift zincirli DNA k›r›klar›n›n tamirindeki yetersizlikten dolay›, platin bileﬂiklerine karﬂ› oldukça artm›ﬂ duyarl›l›k saptanm›ﬂt›r. Bu iki temel bilgiden yola ç›karak, genellikle kötü diferansiye, östrojen,
progesteron ve HER-2 reseptörü negatif olan , üçlü negatif meme kanserleri ve bazal –like meme kanserlerinin gen
ekspresyon paternini sergileyen, BRCA1 ve BRCA2 iliﬂkili meme kanserlerinde, platin bileﬂikleri ile birlikte PARP1 inhibitörlerinin kullan›lmas› oldukça mant›kl› bir yaklaﬂ›m olacakt›r. Bu rasyonelden hareketle, PARP-1 inhibitörleri geliﬂtirilmiﬂ ve üçlü negatif kanserlerde klinik çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r. PARP-1 inhibitörü olaparib’in, etkinli¤inin gösterildi¤i faz 1 çal›ﬂmadan sonra, BRCA1 iliﬂkili,
daha önce en az bir hat kemoterapi (taksan ve antrasiklin)
alm›ﬂ metastatik meme kanserli 54 hastada, günde 2 kez
400mg veya 100mg dozda kullan›ld›¤› bir faz 2 çal›ﬂma yap›lm›ﬂt›r. Cevap oranlar›n›n s›ras›yla %41 ve %22 oldu¤u
bu çal›ﬂmada en s›k gözlemlenen yan etki, grade 1-2 yorgunluk ve bulant› olarak bildirilmiﬂtir.36
PARP-1 inhibitörü olan di¤er bir molekül BSI-201 ile
yap›lan, üçlü negatif metastatik meme kanserli 116 hastan›n kat›ld›¤›, bir faz 2 randomize çal›ﬂmada, hastalar karboplatin+gemsitabin ile birlikte BSI-201 ve karboplatin+gemsitabin ile birlikte plasebo kollar›na ayr›lm›ﬂt›r.
BSI-201 verilen kolda, istatistiksel olarak anlaml› klinik
yarar (%21’e karﬂ› %62), ortanca PS (3.3 aya karﬂ›l›k 6.9
ay) ve GS (5.7 aya karﬂ›l›k 9.2 ay) elde edilmiﬂtir.37 Bu anlaml› sonuçlardan sonra, BSI-201 ile baﬂlat›lan bir faz 3
çok merkezli randomize kontrollu çal›ﬂma halen devam
etmektedir.
Sonuç olarak, meme kanserinin tedavisinde, trastuzumab ile baﬂlayan hedefe yönelik tedavilerle önemli baﬂar›lar elde edilmiﬂtir. Sitotoksik tedavilere k›yasla, tolere edilebilirli¤i ve yan etki profili çok daha olumlu olan bu moleküllere karﬂ›, kanser hücresinin geliﬂtirece¤i direnç ve
hastalarda elde edilen s›n›rl› cevap oranlar› aﬂ›lmas› gereken önemli bir sorun olarak karﬂ›m›zda durmaktad›r.
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G‹R‹ﬁ-GENEL B‹LG‹LER
Meme kanserinin kad›nlarda (tüm kad›n kanserlerinin
%28’i) erkeklerden (tüm meme kanserlerinin <1’i) çok
daha fazla görülmesinin ana nedeni östrojendir.1,2 Premenopozal kad›nlarda östrojenin ana kayna¤› overlerdir.
Postmenopozal dönemde over kaynakl› steroid hormon
yap›m› çok azal›r ve, böbreküstü bezi ve periferik dokularda (ya¤ dokusu, kas dokusu, karaci¤er, meme dokusu) adrenal androjen öncüllerinin östrojenlere aromatizasyonu
sonucu (aromataz enzimi ile) östrojen sentezlenir.2
Meme kanserinin hormonal tedavisinde hedef, östrojen hormonunun yap›m›n›n (LHRHa:Lüteinizan Hormon Releasing Hormon analoglar› ve aromataz inhibitörleri gibi) veya fonksiyonunun (antiöstrojenler) engellenmesidir.2 ‹lk kez 19. yüzy›lda bir genel cerrah olan Beatson, ileri evre meme kanserli premenopozal hastalar›nda
bilateral ooferektomi sonras› düzelme görmüﬂ ve meme
kanserinde östrojenin önemini göstermiﬂtir.3
Hormon reseptör(HR) kavram› 1960’l› y›llarda Jensen
va Jacopson taraf›ndan ortaya at›lm›ﬂt›r.4 ‹ki tip östrojen
reseptörü (ER) tan›mlanm›ﬂt›r: ER-α ve ER-β. Bu reseptörlerin proteinleri 6. ve 14. kromozomlar taraf›ndan
kodlanmaktad›r. ER-β pek çok doku taraf›ndan eksprese
edilirken, ER-α meme-over-uterus ve endometriyumda
eksprese edilir.Klinikte ölçülebilen ER-α’d›r; β için henüz
klinik olarak geçerli bir ölçüm yöntemi bulunmamaktad›r.5 Progesteron reseptör (PR) aktif ER varl›¤›nda sentezlenir. Bu nedenle PR pozitif (+) ve birlikte ER negatif (-)
gelen patoloji raporlar›n›n do¤rulu¤unun sorgulanmas›
gereklidir.6
ER ve/veya PR (+) meme kanserleri tüm meme kanserlerinin %75’ini oluﬂturur. HR (ER ve/veya PR) (+) meme kanserlerinin oran› yaﬂ ilerledikçe artar.2,5
Endokrin tedavi (ET) için tek prediktif faktör HR pozitifli¤idir.2,5,6 ER ve/veya PR’nin en s›k kullan›lan tesbit
yöntemi parafin dokularda immünhistokimyasal (‹HK)
yöntemle nükleer boyanman›n gösterilmesidir. Patoloji
raporlar›nda boyanman›n oran› ve ﬂiddetinin belirtilmesi

gereklidir (%10 kuvvetli pozitif gibi). Yüzde 1 zay›f pozitiflikte bile ET’nin etkili oldu¤u belirtilmektedir.7 HR (-)
olan hastalarda ET’nin yarar› yoktur.
Son y›llarda HR’nin önemi daha da artm›ﬂt›r. Risk
gruplar›n›n belirlenmesinde ve adjuvan kemoterapi (KT)
karar›nda endokrin yan›t aç›s›ndan 3 alt grup tan›mlanm›ﬂt›r:6,8
1. Yüksek oranda endokrin yan›tl›
• IHK yöntemle ER ve PR yüksek oranda (+) ;
2009 St Gallen toplant›s›nda eﬂik de¤er olarak
%50 ve üzerinde kuvvetli boyanma olmas› olarak al›nm›ﬂt›r.
2. Endokrin yan›t tam de¤il
• ER veya PR (-) ;veya her ikisi de düﬂük düzeyde (+)
3. Endokrin yan›ts›z
• ER ve PR (-)
‹lk gruptaki hastalarda, di¤er risk faktörleri de olumlu
ise, ET tek baﬂ›na çok etkili bir adjuvan tedavi olabilirken,
2. grupta tedaviye ço¤u hastada KT eklemek gereklidir.

ADJUVAN ENDOKR‹N TEDAV‹ SEÇENEKLER‹
Adjuvan ET seçiminde en önemli kriter, hastan›n menopoz durumudur. NCCN(National Cancer Center Network) k›lavuzlar›na göre; menopoz; adetlerin kal›c› olarak
kesilmesi ve over kaynakl› östrojen sentezinin de kal›c›
olarak azalmas›d›r.9 Hastan›n menopozda oldu¤unu söyleyebilmemiz için daha önce:
•
•
•

•

bilateral ooferektomi geçirmiﬂ olmas›;
ya da 60 yaﬂ veya üstünde olmas›;
ya da 60 yaﬂ›n alt›nda ancak kemoterapi, tamoksifen, toremifen,veya over supresyonu olmaks›z›n
12 aydan daha uzun süreli amenoresinin olmas›;
ya da FSH(Folikül Stimüle Edici Hormon) ve östradiolün (E2) postmenopozal düzeyde olmas›;
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ya da tamoksifen, toremifen kullan›l›yorsa ve 60
yaﬂ›n alt›nda ise FSH ve plazma E2’nin postmenopozal düzeyde olmas› gerekmektedir.

LHRHa kullanan hastalarda menopoz durumunu de¤erlendirmek mümkün de¤ildir. Adjuvan kemoterapi
al›rken premenopozal olan hastalarda, amenore menopozal durumu de¤erlendirmek için yeterli indikatör de¤ildir.

moksifen kolunda(10.386 hasta;%20’si ER durumu bilinmiyor ve %30’u nod pozitif);
•
•

•

Premenopozal Hastalardaki Tedavi
Seçenekleri6,8,9
1. Tamoksifen ± Ovaryan ablasyon (OA) veya over
fonksiyonlar›n›n supresyonu (OFS; LHRHa ile)
2. Tek baﬂ›na OA veya OFS
3. LHRHa + Aromataz ‹nbitörü (A‹) kombinasyonu? olarak s›ralanabilir.

Postmenopozal Hastalardaki Tedavi
Seçenekleri6,8,9
1. Selektif östrojen reseptör modülatörleri (SERM):
Tamoksifen veya toremifen
2. A‹ (Üçüncü kuﬂak selektif A‹: Anastrozol, letrozol
ve eksemestan) olarak s›n›fland›r›l›r.
A‹ premenopozal, fonksiyonel overleri olan hastalarda
etkili de¤ildir, kullan›lmamal›d›r. Genç postmenopozal
hastalarda A‹ baﬂlanmadan önce over fonksiyonlar› E2 ve
FSH seviyelerine bak›larak kontrol edilmeli ve hastan›n
menopozda oldu¤undan kesin emin olunmal›d›r.

Selektif Östrojen Reseptör Modülatörleri (SERM)
Tamoksifen
Tamoksifen, SERM grubunda yer alan, meme kanseri
tedavisinde yaklaﬂ›k 35 y›ld›r kullan›lan, esas olarak infertilite tedavisi için geliﬂtirilmiﬂ olan bir ilaçt›r.10 Meme dokusunda antiöstrojenik etki gösterirken, kemik ve endometriyum üzerinde östrojenik etki göstermektedir. Östrojen yerine östrojen reseptörlerine ba¤lanarak DNA’dan
RNA ve protein sentezini (transkripsiyon ve translasyonu) engeller. Bunun sonucunda hücre ço¤almas› engellenmiﬂ olur.
En son olarak 2005 y›l›nda sonuçlar› aç›klanm›ﬂ olan
Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group
(EBCTCG)’un 15 y›ll›k takip sonuçlar›nda ER+ hastalarda 5 y›l adjuvan tamoksifen tedavisi ; y›ll›k meme kanseri
ölüm h›z›n› %34 (2p<.00001) ve y›ll›k meme kanseri nüks
h›z›n› %41 (2p<.00001) oran›nda azaltmaktad›r.11Bu etki
yaﬂ, menopozal durum, PR durumu, tümör özellikleri ve
KT tipi ve kullan›lmas›ndan etkilenmeksizin tüm hasta
gruplar›nda görülmekteydi. Beﬂ y›l tamoksifen kullan›lmas› 1-2 y›l kullan›lmas›ndan anlaml› olarak daha etkiliydi(p<0.01). 5 y›l adjuvan tamoksifen tedavisi ile kontrol
kolu karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, 15 y›ll›k takip sonucunda ta-

•
•

•

Meme kanseri nüksleri aç›s›ndan net %11.8’lik
(2p<.00001) ve,
Meme kanserinden ölüm riskinde azalma aç›s›ndan net %9.2’lik yarar görülmekteydi
(2p<.00001).
Di¤er memede kanser riskinde azalma mevcuttu
(244’e karﬂ› 331 vaka ;p=<.00001).
Endometriyum kanserlerinde artma mevcuttu
(118’e karﬂ› 32 vaka ;p<.00001).
‹nme ve tromboembolik olaylar daha fazla görüldü (S›ras›yla 54’e karﬂ› 29 ve 15’e karﬂ› 8 vaka;
p=0.07).
Kardiyak olaylar tamoksifen kolunda daha az görüldü (120’ye karﬂ› 132 vaka ;p=0.06).

Tamoksifen hem premenopozal hem de postmenopozal hastalarda etkili bir ET ajan›d›r. Günlük dozu
20mg/gün’dür. Hasta KT de alacaksa kemoterapiyi takiben baﬂlanmal›d›r, eﬂ zamanl› kullan›lmamal›d›r. ﬁu andaki bilgilerimizle ideal kullanma süresi 5 y›ld›r.6,8,9,11,12
Tamoksifen as›l olarak ovulasyon indüksiyonu, infertilite tedavisi için geliﬂtirilmiﬂ bir ilaç oldu¤u için premenopozal hastalarda do¤urganl›¤› artt›r›c› etkisi mevcuttur.10,13 Bu nedenle hastalara çocuk aç›s›ndan korunmalar›n›n gerekti¤i hat›rlat›lmal›d›r.
Tamoksifen’i 5 y›ldan uzun süreli kullanman›n yarar›n›n olup olmad›¤› NSABP (National Surgical Adjuvant
Breast and Bowel Project) B14, ‹skoç, ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group), ATLAS (Adjuvant Tamoxifen Longer Against Shorter) ve aTTom (adjuvant Tamoxifen Treatment offers more) çal›ﬂmalar›nda araﬂt›r›lm›ﬂ
ve araﬂt›r›lmaktad›r.14-18 NSABP B14 çal›ﬂmas›ndaki 1172
hastan›n tümü ER+ ve aksiller lenf nodu (ALN) metastaz› olmayan (ALN-) hastalard›r. 5 y›l adjuvan tamoksifen
tedavisini tamamlam›ﬂ olan hastalar plasebo ve +5 y›l tamoksifen kollar›na randomize edilmiﬂlerdir.14 Ortanca 7
y›ll›k izlem sonunda plasebo kolunda hastal›ks›z sa¤kal›m(HS) (p=0.03) ve genel sa¤kal›m (GS) (p=0.07) tamoksifene devam eden koldan daha iyi bulunmuﬂtur: Tamoksifene devam eden kolda endometriyum kanseri, iskemik kalp hastal›klar› ve inme plasebo kolundan daha
fazla görülmüﬂtür. Bu etkide tamoksifen direncinin ve tamoksifen ba¤›ml› olarak ço¤alan tümör gruplar›n›n oluﬂmas›n›n etkili olabilece¤i düﬂünülmüﬂtür. ATLAS çal›ﬂmas›na 5 y›l tamoksifen kullanm›ﬂ 11.500 hasta al›nm›ﬂ ve
+3 y›l tamoksifen ve plasebo kollar›na randomize edilmiﬂlerdi.17 Hastalar›n %59’u ER+; %41’inin HR durumu bilinmemektedir. Ortalama 4,2 y›ll›k izlem sonucunda tamoksifene devam eden hastalarda nüks riski tamoksifeni
kesen hastalardan daha düﬂük bulunmuﬂtur (2,9’a karﬂ›
3,3;p=0.048). Kollar aras›nda meme kanserine ba¤l›
ölümler aç›s›ndan fark bulunmam›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada yan
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etkiler bildirilmemiﬂtir. ‹skoç çal›ﬂmas›nda hastalar (342
hasta), 5 y›l tamoksifen tedavisi sonras›nda 5 y›l daha devam etme veya ilaçs›z izleme geçme ﬂeklinde randomize
edilmiﬂlerdir.15Ortanca 15 y›ll›k izlem sonucunda gruplar
aras›nda fark bulunamam›ﬂt›r. Küçük bir çal›ﬂma olan
ECOG çal›ﬂmas›na 194 nod pozitif hasta al›nm›ﬂt›.16 Hastalar 5 y›l tamoksifen sonras› izlem veya tamoksifene devam etme ﬂeklinde randomize edilmiﬂlerdi. Ortanca 5,6
y›ll›k izlem sonucunda tamoksifene devam eden kolda HS
aç›s›ndan bir yarar oldu¤u görüldü (%85 ve %73); bu fark
ER+ grupta istatistiksel olarak anlaml› bulundu. aTTom
çal›ﬂmas›n›n (5 y›l tamoksifen sonras› + 5 y›l tamoksifen
veya plasebo ile devam edilmesi) erken sonuçlar› 2008
ASCO (American Society of Clinical Onlology) toplant›s›nda sunulmuﬂtur.18 6934 ER+(%39) veya ER test edilmemiﬂ (%61) hastan›n ortanca 4,2 y›ll›k izlem sonuçlar›
bildirilmiﬂtir. On y›l tamoksifen kullanan hastalarda 5 y›l
kullananlara göre HS aç›s›ndan istatistiksel olarak önemsiz bir yarar (415’e karﬂ›l›k 442 nüks;p=0.4) görülmüﬂtür.
Endometriyum kanseri say›s› 10 y›l ve 5 y›l tamoksifen
kullanan kollarda s›ras›yla 76 ve 35’tir; ancak endometriyum kanserinden veya meme kanseri d›ﬂ› ölümler aç›s›ndan gruplar aras›nda fark görülememiﬂtir. GS avantaj› görülmemiﬂtir.18 ATLAS ve aTTom çal›ﬂmalar›na göre tamoksifen’e 5 y›ldan daha uzun devam edilmesi k›smen
HS avantaj› sa¤l›yor gibi görünmekle birlikte hasta gruplar›ndaki ER bilinmeyen hasta say›lar›n›n fazlal›¤› ve izlem sürelerinin k›sa olmas› nedeniyle yorum yapmak için
erkendir.

Toremifen
Tamoksifen benzeri bir SERM’dir.19 Tamoksifen’den
tek fark› 4 pozisyonundaki ek klor atomudur. Postmenopozal ER+ veya ER durumu bilinmeyen metastatik meme
kanserli hastalarda tamoksifenle benzer etkiye sahip oldu¤unun ve yan etki profillerinin benzer oldu¤unun görülmesinden sonra adjuvan tedavide de kullan›lm›ﬂt›r:19Postmenopozal ALN+; HR+ opere meme kanserlerinin adjuvan tedavisinde 20 mg/gün tamoksifen 3 y›l ile
40mg/gün toremifen 3 y›l kullan›lmas› karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r:
HS (s›ras›yla %77 ve %74) ve yan etkiler her iki kolda
benzer bulunmuﬂtur.20

Overlerin Ablasyonu-Over Fonksiyonlar›n›n
Supresyonu
Over fonksiyonlar›n›n ortadan kald›r›lmas› pre-perimenopozal erken meme kanserlerinin adjuvan tedavisinde HS ve GS avantaj› sa¤lamaktad›r. EBCTCG’nin 2005
y›l›nda yay›nlanm›ﬂ olan 15 y›ll›k izlem sonuçlar›nda
OA/OFS’nin (15 çal›ﬂma OA veya tedavi yok; 6 çal›ﬂma
OFS veya tedavi yok; <50 yaﬂ, 7601 meme kanserli kad›n;
%47 ER bilinmiyor ve %61 ALN+) meme kanseri nüks
riski aç›s›ndan net %4.3’lük (p<.00001) ve meme kanse-
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rinden ölüm riski aç›s›ndan net %3.2’lik (p<.004) yarar
sa¤lad›¤› belirlenmiﬂtir.11
OA cerrahi veya radyoterapi (RT) ile yap›labilmektedir.2,5 Son y›llarda laparoskopik cerrahi yöntemlerle operasyona ba¤l› morbiditeler çok azalm›ﬂt›r. Cerrahi süratli
ve kal›c› bir ovaryan yetmezlik sa¤lamaktad›r. Cerrahi
olarak OA, BRCA1 ve BRCA2 mutasyonu olan kiﬂilerde
de over kanseri riskini ortadan kald›rmaktad›r. RT ise
barsak yap›ﬂ›kl›klar›, abdominal sorunlara neden olabilmektedir. Ayr›ca over fonksiyonlar›n›n bask›lanmas› tam
olmayabilmekte veya gecikebilmektedir.2 Hormon testleriyle OFS’yi kontrol etmek gerekmektedir Bu nedenlerle
son NCCN ve St Gallen k›lavuzlar›nda OA yöntemi olarak
cerrahi önerilmektedir.6,9
Adjuvan olarak uygulanan KT rejimleri de premenopozal hastalarda, geçici veya kal›c› amenoreye neden olurlar. Amenore oran› yaﬂla ve uygulanan KT rejimiyle ba¤lant›l›d›r. CMF benzeri rejimlerde 40 yaﬂ alt›ndaki hastalarda amenore oran› %30-40 iken, 40 yaﬂ üstünde %8095’lere ç›kmaktad›r. Antrasiklin içeren KT rejimlerinde
bu oranlar yaﬂa göre s›ras›yla %10-25; %44-61ve antrasiklin-taksan içeren KT rejimlerinde ise s›ras›yla %44-61 ve
%81-84 aras›nda de¤iﬂmektedir.21
OFS için LHRHa kullan›lmaktad›r. Metastatik HR+
meme kanserli hastalarda yap›lan bir çal›ﬂma LHRHa ve
ooferektomi’nin eﬂde¤er etkinlikte oldu¤unu göstermiﬂtir.22 Yine metastatik meme kanserli hastalarda yap›lan 4
çal›ﬂman›n meta-analizi de LHRHa + tamoksifen kombinasyonunun tek baﬂ›na LHRHa’dan daha etkili oldu¤unu
göstermiﬂtir.23Bu bulgulardan sonra adjuvan tedavide çal›ﬂmalar› baﬂlam›ﬂt›r.
LHRHa sentetik peptit yap›s›nda, endojen hormonlardan 50-100 kat daha aktif, reversibl kimyasal kastrasyona neden olan ilaçlard›r. Baﬂlang›çta hipofizdeki LH-RH
reseptörlerine ba¤lanarak FSH ve LH’n›n (Lüteinizan
Hormon) yükselmesine ve ovaryan hiperstimülasyona
neden olurlar, sürekli uygulama sonucunda ise reseptörlerin down-regülasyonu sonucunda LH azal›r ve over
fonksiyonlar› bask›lan›r.2,24LHRHa’n›n (goserelin, triptorelin, buserelin, leuprorelin) etkileri genellikle reversibldir. ‹laç kesildikten sonra over fonksiyonlar›n›n baﬂlama
olas›l›¤› yaﬂla ba¤lant›l›d›r. Ayda bir veya 3 ayda bir kar›n
cildinden subkutan veya IM (Leuprorelin) olarak uygulan›rlar. Menopoz semptomlar›na neden olurlar. Erken menopoz kemik kayb›n› h›zland›raca¤›ndan LHRHa verilecek olan hastalarda bazal bir KMD (Kemik Mineral Dansite) ölçümü yap›lmas› ve takibi gereklidir.
LHRHa ile yap›lm›ﬂ çeﬂitli randomize klinik çal›ﬂmalar mevcuttur.24-30 Bu çal›ﬂmalar›n eksik yönü karﬂ›laﬂt›rma kollar›nda kemoterapi+tamoksifen kolunun olmamas› ve kullan›lan KT rejimlerinin (CMF,CAF ve FEC60 gibi
rejimler) günümüzde kullan›lan 3. kuﬂak adjuvan KT rejimleri olmamas›d›r. Tüm çal›ﬂmalar›n son y›llarda 2 gü-
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zel toplu analizi yap›lm›ﬂt›r: 2007 y›l› metaanalizi ve 2009
Cochrane metaanalizi.31,32
2007 Y›l› Metaanalizi:31 Toplam 11.906 premenopozal
erken meme kanserli hastay› kapsayan 16 randomize çal›ﬂman›n analizi yap›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂmalarda en çok kullan›lan LHRHa goserelindir (13 çal›ﬂma). ‹ki çal›ﬂmada triptorelin, 1 çal›ﬂmada leuprorelin kullan›lm›ﬂt›r. LHRHa
kullanma süresi en s›k 2 y›l olup 18 ayla 5 y›l aras›nda de¤iﬂmektedir.Dokuzbinyirmiiki (9.022) HR pozitif hastan›n ortanca 7,3 y›ll›k takibi sonucunda aﬂa¤›daki sonuçlar
elde edilmiﬂtir:
•

•

•

•

LHRHa tek baﬂ›na kullan›ld›klar›nda nüks
(p=0.08) ve nüks sonras› ölüm riskini (p=0.49)
azaltmamaktad›r.
LHRHa’n›n tamoksifen, KT veya KT + tamoksifene eklenmesi nüks riskini %12.7 oran›nda
(p=0.02) ve nüks sonras› ölüm riskini %15.1 oran›nda (p=0.03) anlaml› olarak azaltmaktad›r.
LHRHa KT’ye benzer (CMF benzeri rejimler) etkinlik göstermektedir (nüks riski ve nüks sonras›
ölüm riskinde anlaml› olmayan fark)
LHRHa HR negatif tümörlerde etkili de¤ildir.

Çal›ﬂman›n çok de¤iﬂkenli analizlerinde LHRHa’n›n
özellikle <40 yaﬂ, 2cm’den büyük tümör, ALN metastaz›
pozitif olan hastalarda daha etkili oldu¤u görülmüﬂtür.
Cochrane Metaanalizi:32 Ondört randomize çal›ﬂmadan 13.000 premenopozal hasta analize al›nm›ﬂt›r. Hastalar›n ço¤u HR pozitiftir. Alt grup analizlerindeki sorunlar;
çal›ﬂma say›lar›n›n çok az olmas›, hasta say›lar›n›n çok az
olmas›, izlem sürelerinin çok k›sa olmas› olarak özetlenebilir. Sonuçlar:
•

•

•

Tek baﬂ›na LHRHa: Adjuvan LHRHa HS ve GS
aç›s›ndan adjuvan CMF ile benzerdir. LHRHa ile
tek ajan tamoksifeni karﬂ›laﬂt›ran yeterli çal›ﬂma
olmamakla beraber HS aç›s›ndan sonuçlar benzerdir.
LHRHa + antiöstrojen: LHRHa+tamoksifen
kombinasyonuyla tamoksifeni karﬂ›laﬂt›ran yeterli
veri yoktur. Analizler LHRHa+tamoksifen kombinasyonunun, tek baﬂ›na LHRHa veya tek baﬂ›na
KT’den daha etkili oldu¤unu göstermektedir, ancak kullan›lan KT rejimleri eski rejimlerdir. Henüz LHRHa+A‹ kombinasyonuyla LHRHa + tamoksifen kombinasyonu aç›s›ndan yorum yapmak mümkün de¤ildir.
LHRHa + KT: LHRHa + KT kombinasyonuyla tek
ajan LHRHa karﬂ›laﬂt›ran yeterli veri olmamakla
birlikte, tek bir çal›ﬂman›n sonucu kombinasyonla tek LHRHa’n›n ER+ hastalarda benzer etkinlikte oldu¤unu göstermektedir. LHRHa+KT kombinasyonuyla tek baﬂ›na KT’ye göre HS ve GS avantaj› görülmektedir.

•

LHRHa + tamoksifen + KT: Bu üçlü kombinasyonla tek baﬂ›na KT’ye göre HS ve GS avantaj› elde edilmektedir.

Her iki metaanalizin sonuçlar› da LHRHa’n›n özellikle genç (<40 yaﬂ) ve HR pozitif erken evre meme kanserlerinin adjuvan tedavisinde yararl› oldu¤unu göstermektedir.27,28,31 Ancak gerçek de¤erlerinin anlaﬂ›labilmesi için
yeni kuﬂak KT rejimleri+tamoksifen kombinasyonuyla
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› yeni çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.

LHRHa + A‹ Kombinasyonlar›
Premenopozal hastalarda bu kombinasyonun etkinli¤ini araﬂt›ran 4 randomize çal›ﬂma planlanm›ﬂt›r:33,34 Biri
Avusturya, di¤er üçü IBCSG (International Breast Cancer
Study Group) çal›ﬂmalar›d›r.
•
•
•
•

ABCSG 12 (Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group)
SOFT (Supression of Ovarian Function TrialIBCSG 24-02)
TEXT (Tamoxifen and Exemestane Trial-IBCSG
25-02)
PERCHE (Premenopausal ER+ Chemotherapy
Trial- IBCSG 26-02)

Son ASCO toplant›s›nda ABCSG 12 çal›ﬂmas›n›n ortanca 62 ayl›k izlem sonuçlar› bildirilmiﬂtir.35 HR+ ; 1803
premenopozal hastan›n al›nd›¤› bu çal›ﬂma 4 kollu randomize bir çal›ﬂmad›r: (1) Yaln›z tamoksifen 20 mg/gün per
oral + Goserelin 3,6 mg/28 günde bir subkutan 3 y›l. (2)
Yaln›z anastrozol 1 mg/gün per oral + Goserelin 3,6
mg/28 günde bir subkutan 3 y›l. (3) Tamoksifen + Goserelin + Zoledronik asit (4 mg/gün-6 ayda bir IV)-3 y›l. (4)
Anastrozol + Goserelin + zoledronik asit-3 y›l. Bu çal›ﬂman›n sonuçlar›nda 1. ve 2. kolun karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda
kollar aras›nda HS fark› görülmedi (HR:1,1;p=0.59). GS
anastrozol kolunda daha kötüydü, bu kolda uzak metastazlar daha fazla görüldü (HR:1,74;p=0.03). 3. ve 4. kollarda kullan›lan zoledronik asitin her iki kolda da (1.ve 2.
kollar) HS (%32 risk azalmas›; p=0.009) ve GS (%34 risk
azalmas›; p=0.10) yarar› gösterdi¤i belirlendi. Bu yarar
ALN durumundan ba¤›ms›z olarak görülmekteydi. Bu çal›ﬂman›n sonuçlar› zoledronik asitin antitümör etkisinin
sorgulanmas›na ve adjuvan tedavide yerinin araﬂt›r›lmas›na zemin haz›rlad›.
Di¤er 3 çal›ﬂmada triptorelin + tamoksifen kombinasyonuyla triptorelin + eksemestan kombinasyonu karﬂ›laﬂt›r›lmaktad›r.36 SOFT çal›ﬂmas›nda OA veya OFS yap›lan
hastalar mevcuttur. Bu çal›ﬂmalarda ilaçlar 5 y›l süreyle
kullan›lmaktad›r. LHRHa’ya da tamoksifen ve A‹ kullan›ld›¤› sürece devam edilmektedir. PERCHE çal›ﬂmas›
hasta al›m›n›n yavaﬂ olmas› nedeniyle erken kapat›lm›ﬂt›r.
LHRHa’n›n ideal kullanma süresi henüz bilinmemektedir. Kullanma süresi 2-5 y›l aras›nda de¤iﬂmektedir. ‹la-
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ca hasta KT de alacaksa KT’yi takiben tamoksifen ile birlikte baﬂlanmal›d›r. Tamoksifen kullanmas› kontrendike
olan hastalarda (periferik venöz hastal›k, tromboemboli
öyküsü vb) LHRHa + A‹ kullan›labilir. Bu hastalarda
LHRHa, A‹ kullan›ld›¤› sürece, 5 y›l süreyle kullan›lmal›d›r.6,9 Tedaviye önce LHRHa ile baﬂlanmal›, en erken 1 ay
sonra, over fonksiyonlar›n›n bask›lanmas›ndan sonra, A‹
baﬂlanmal›d›r.35 LHRHa kesildikten sonra hastalar›n yaklaﬂ›k %60 ile %70’inde adetler yeniden baﬂlamaktad›r.26-28
Çok özel durumlarda LHRHa adjuvan tedavide tek baﬂ›na kullan›labilir.6

Aromataz ‹nhibitörleri (A‹)
Postmenopozal kad›nlarda östrojen hormonu, sürrenal kaynakl› androjenlerin (androstenodion ve testosteron) periferik dokularda (ya¤, kas, karaci¤er, meme) aromataz enzimiyle östrojenlere (östron ve östradiol) dönüﬂmesi sonucu sentezlenir. Aromataz inhibitörleri aromataz
enzimini inhibe ederek östrojen yap›m›n› engellerler.2,5
Serum östrojen seviyeleri çok düﬂük düzeylere iner. Günümüzde aromataz enzimini selektif olarak inhibe eden 3.
kuﬂak A‹ mevcuttur (anstrozol,letrozol ve eksemestan).
Metastatik meme kanserinde etkilerinin gösterilmesinden
sonra adjuvan tedavi çal›ﬂmalar› baﬂlam›ﬂt›r.
Tüm erken meme kanserlerinde cerrahi tedaviyi takiben; hastal›¤›n tekrarlama ve metastaz yapma riskinin en
yüksek oldu¤u dönem ilk 2-3 y›ld›r. Adjuvan tamoksifen
tedavisi sonras› ilk 2-3 y›l içinde nüks eden hastalar, yüksek grade’li tümörü olan, veya HR seviyeleri düﬂük oranda pozitif olan veya, 4 ve üzerinde ALN metastaz› olan
hastalard›r.37-39 HR negatif meme kanseri akut seyirli bir
hastal›k olup ve 5 y›ldan sonra tekrarlama riski azken, HR
pozitif meme kanseri kronik seyirli bir hastal›k tablosu
sergiler: Nükslerin %60’› ilk 5y›lda %40’› 5 y›ldan sonra
(6-15. y›llar), çok nadiren de 40 y›l sonra bile görülebilmektedir.38 Tamoksifen, yan etkileri nedeniyle 5 y›ldan
uzun süreli kullan›lamamaktad›r. A‹ çal›ﬂmalar› bu bilgiler ›ﬂ›¤›nda, ilk 2-3 y›ldaki nüks olas›l›¤›n› azaltmak (baﬂlang›ç tedavisi olarak A‹), geç nüksleri engelleyebilmek,
endokrin tedavinin 5 y›ldan uzun süreli kullan›lmas›na
imkan sa¤layabilmek (uzat›lm›ﬂ adjuvan tedavi çal›ﬂmalar›) amaçlar›yla planlanm›ﬂt›r: Postmenopozal HR pozitif
(PMHRP) meme kanserli hastalardaki A‹ çal›ﬂmalar› 4
grupta incelenebilir:
1. Baﬂlang›çtan itibaren A‹ veya Tamoksifen
ATAC
(Arimidex,Tamoxifen Alone or in
Combination)40-42
BIG 1-98
(Breast International Group)43-45
TEAM
(Tamoxifen Exemestane Adjuvant
Multinational trial)46,47
2. De¤iﬂtirme (Swich) çal›ﬂmalar›: 2-3 y›l tamoksifen
kullanm›ﬂ ve bu süre sonunda remisyonda olan
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hastalar›n tamoksifen veya A‹’ye randomize edildi¤i çal›ﬂmalard›r.
IES
(Intergroup Exemestane
Study)48,49
NSAS BC-03 (National Surgical Adjuvant
Study-Breast Cancer-03))50
ARNO 95
(Arimidex-Nolvadex Trial)51,52
ABCSG-8
(Austrian Breast and Colorectal
Cancer Study Group)51
ITA
(Italian Tamoxifen Anastrozol
trial)53,54
3. Ard›ﬂ›k (Sequential) Kullanma : Çal›ﬂman›n baﬂlang›c›nda hastalar›n 2-3 y›l tamoksifen sonras›
A‹’ye de¤iﬂtirme veya tamoksifen ile baﬂlama ve
devam etme veya tersi ﬂeklinde randomize edildi¤i çal›ﬂmalard›r.
TEAM
(Tamoxifen Exemestane Adjuvant
Multinational trial)46,47
BIG 1-98
(Breast International Group)55
4. Uzat›lm›ﬂ adjuvan tedavi çal›ﬂmalar›: 4,5-6 y›l adjuvan tamoksifen tedavisini tamamlam›ﬂ ve remisyonda olan hastalar plasebo veya A‹ kollar›na randomize edilmiﬂlerdir.
56,57
MA 17
ABCSG-6a
(Austrian Breast and Colorectal
Cancer Study Group).58
NSABP B-33 (National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project).59

Baﬂlang›ç Tedavisi Olarak Tamoksifen veya
A‹ Çal›ﬂmalar› (Tablo 57-1)
ATAC çal›ﬂmas› 3 kollu bir prospektif randomize çal›ﬂma olarak planlanm›ﬂt›: Postmenopozal HR pozitif
(%84) veya HR durumu bilinmeyen opere meme kanserli hastalar (9366 hasta) anastrozol 1 mg/gün, tamoksifen
20 mg/gün ve anastrozol+tamoksifen kollar›na randomize edilmiﬂlerdi.40 Kombinasyon kolu tamoksifen kolundan farkl› bulunmayarak kald›r›ld›. Geri kalan 5216 HR
pozitif hastan›n ortanca 100 ayl›k takipleri sonucunda HS
anastrozol kolunda tamoksifen’e göre anlaml› olarak
uzun bulundu(HR:0.85;p=.003).41 Nüksler aç›s›ndan
anastrozol-tamoksifen kollar› aras›ndaki net fark 5. y›lda
%2.8, 9. y›l sonunda %4.8 olarak bulundu. Kollar aras›nda GS fark› gösterilemedi. Anastrozol kesildikten sonra da
yarar›n›n devam etti¤i görüldü. Di¤er memede kanser riskinin anastrozol kullanan hastalarda daha fazla azald›¤›
saptand› (HR:0.68;p=.02). ‹kibinon y›l› aral›k ay›nda
ATAC çal›ﬂmas›n›n ortanca 120 ayl›k izlem sonuçlar› yay›nland›.42 Bu analizde de HS (HR:0.95; p=0.04), nükse
kadar geçen süre (HR:0.84; p= 0.001) ve uzak nükse kadar
geçen süre (HR:0.87; p=0.03) anastrozol kolunda tamoksifen kolundan anlaml› olarak daha iyi bulundu. HR+
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hasta grubunda nükse kadar geçen süre aç›s›ndan anastrozolün sa¤lad›¤› net yarar 5 y›lda %2,7 ve 10 y›lda %4,3
olarak hesapland›. Tedavinin sonland›r›ld›¤› 5 y›ldan sonra da anastrozol kolunda tamoksifen koluna göre daha az
nüks görüldü. Ancak carryover yarar›n›n 8 y›ldan sonra
azald›¤› belirlendi. Tedaviye ba¤l› ciddi yan etkiler anastrozol kolunda tamoksifen kolundan daha az görüldü; ancak tedavinin kesilmesinden sonra tedavi kollar› aras›ndaki fark ortadan kalkt›. Meme kanseri d›ﬂ› ölümler ve ikincil kanserler aç›s›ndan kollar aras›nda fark görülmedi.
Anastrozol kolunda kolorektal kanser ve akci¤er kanseri
daha fazla görülürken, tamoksifen kolunda endometriyum, over kanserleri ve melanom daha fazla görüldü.
Kollar aras›nda GS fark› yoktu.
BIG 1-98 çal›ﬂmas›, hastalar›n %99.8’inin HR+ oldu¤u 4 kollu bir çal›ﬂmad›r: Baﬂlang›çtan itibaren 5 y›l tamoksifen, baﬂlang›çtan itibaren 5 y›l letrozol (2,5
mg/gün), 2 y›l tamoksifen sonras› 3 y›l letrozol ve 2 y›l letrozol sonras› 3 y›l tamoksifen. Bu çal›ﬂman›n ilk aç›klanan
sonuçlar› 8010 hastan›n ilk 2 y›ll›k sonuçlar›n›; baﬂlang›ç
tedavisi olarak letrozol ve tamoksifen kollar›n›n karﬂ›laﬂt›rmas›n› içermektedir. Ortanca 25,8 ayl›k izlem sonucunda HS letrozol kolunda tamoksifen’den daha iyi bulundu
(HR:0.81; p=0.003).43 GS fark› gösterilemedi.Yaln›z tek
ilaç kollar›n›n ortanca 51 ayl›k analiz sonuçlar› da (4922
hasta) HS aç›s›ndan letrozol’ün tamoksifen’den üstün oldu¤unu göstermekteydi (HR:0.82; p=.007).44 Ortanca 76
ayl›k izlem sonucunda da HS ve uzak nükse kadar geçen
süre aç›s›ndan letrozol tamoksifen’den daha iyiydi (s›ras›yla HR:0.88;p=0.03 ve HR:0.85; p=0.05).45 GS aç›s›ndan
istatistiksel olarak anlaml› olmamakla birlikte letrozol lehine bir e¤ilim mevcuttu (HR:0.87; p=0.08).
TEAM çal›ﬂmas›, postmenopozal opere HR pozitif erken meme kanserli hastalarda adjuvan 5 y›l eksemestan 25
mg/gün ile 5 y›l tamoksifeni karﬂ›laﬂt›rmak üzere planlanan prospektif randomize bir çal›ﬂmad›r. 5 y›ll›k izlem sonunda analiz planlanm›ﬂken IES çal›ﬂmas›nda 2-3 y›l tamoksifen sonras› eksemestan’a geçilmesinin tamoksifene
devam edilmesinden daha yararl› oldu¤unun gösterilmesinden sonra, tamoksifen sonras› eksemestan ile eksemestan karﬂ›laﬂt›rmas›na de¤iﬂtirilmiﬂtir.46,47 Ortanca 2,75 y›ll›k izlem sonundaki ilk analizlerde HS aç›s›ndan eksemestan’›n tamoksifen’den üstün oldu¤u; ancak fark›n istatistiksel olarak anlams›z oldu¤u saptanm›ﬂt›r (HR0.89;
p=.12).46 Nükssüz sa¤kal›m (NS) ve uzak metastaza kadar
geçen süre (UMKGS) aç›s›ndan eksemestan tamoksifen’den üstün bulunmuﬂtur (s›ras›yla HR:0.85;p=.05 ve
HR:0.81;p<.03).

A‹ Ard›ﬂ›k Kullan›m ve De¤iﬂtirme Çal›ﬂmalar›
(Tablo 57-1)
TEAM çal›ﬂmas›nda hastalar baﬂtan itibaren tamoksifen veya eksemestan kollar›na randomize edilmiﬂlerdi.
IES çal›ﬂmas›n›n sonuçlar›n›n aç›klanmas›ndan sonra çal›ﬂma 2-3 y›l tamoksifen sonras›nda eksemestan ve baﬂtan
itibaren eksemestan kollar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas› ﬂeklinde
de¤iﬂikli¤e u¤rad› (9779 hasta).46 Ortanca 5.1 y›ll›k takip
sonunda HS ve GS aç›s›ndan kollar aras›nda fark görülmedi.47
NSAS-BC 03 çal›ﬂmas›, bir Japon çal›ﬂmas›d›r.50 Çal›ﬂmaya al›nan PMHRP meme kanserli hastalar 1-4 y›l adjuvan tamoksifen tedavisi sonras›nda 1-4 y›l anastrozol veya tamoksifen kollar›na randomize edilmiﬂlerdir (toplam
tedavi süresi 5 y›l). Yaklaﬂ›k 2500 hastan›n ortanca 42 ayl›k takibi sonucunda HS (anastrozol lehine bir e¤ilim olmakla birlikte;HR:0.69;p=0.14) ve GS aç›s›ndan kollar
aras›nda fark bulunmam›ﬂt›r. Yaﬂam kalitesi, tamoksifenle devam edilen kolda anastrozol koluna göre anlaml› olarak daha iyi bulunmuﬂtur.
IES çal›ﬂmas›nda (4724 hasta) PMHRP opere meme
kanserli ve 2-3 y›l tamoksifen tedavisi sonunda remisyonda olan hastalar eksemestan ve tamoksifen kollar›na randomize edildiler.48 Sekiz y›ll›k ortanca takip süresi sonunda eksemestan kolunda HS ve GS anlaml› olarak daha iyi
bulundu (s›ras›yla HR:0.82;p=0.0009 ve HR:0.86;
p=.04).49
ABCSG 8 ve ARNO 95 çal›ﬂmalar›n›n ortanca 28 ayl›k
izlem sonundaki ortak analizinde (3224 hasta ; tamoksifen’e devam etme veya 2-3 y›l tamoksifen sonras› anastrozol ile devam etme, toplam 5 y›la tamamlama) anastrozol
kolunda olays›z sa¤kal›m anlaml› olarak daha iyi bulundu
(HR:0.60;p=.0009).51,52,60 Sadece ARNO 95 çal›ﬂmas›n›n
ortanca 58 ayl›k izlemi sonunda yap›lan analizinde de HS
ve GS anastrozol kolunda anlaml› olarak daha iyi bulundu (s›ras›yla HR:0.66;p=.049 ve HR:0.53;p=.045).51
ITA çal›ﬂmas›nda 2-3 y›l tamoksifen tedavisini tamamlam›ﬂ ve remisyonda olan PMHRP opere meme
kanserli 456 hasta, toplam 5 y›la tamamlanmak üzere
anastrozol veya tamoksifen’e devam etme kollar›na randomize edilmiﬂlerdi.53 Ortanca 64 ayl›k takip sonucunda
HS anastrozol kolunda tamoksifen kolundan anlaml› olarak daha iyi bulundu(HR:0.57;p=.005). 54GS fark› gösterilemedi.
BIG 1-98 çal›ﬂmas›n›n ortanca 71 ayl›k izlemi sonunda ard›ﬂ›k kullan›m kollar›n›n (tamoksifen sonras› letrozol veya letrozol sonras› tamoksifen) letrozol koluyla karﬂ›laﬂt›r›lmas›n›n sonuçlar› aç›klanm›ﬂt›r (6182 hasta).54
Her 3 kol aras›nda HS ve GS aç›s›ndan anlaml› bir fark
saptanmad›. Tamoksifen sonras› letrozol ile letrozol kollar›n›n karﬂ›laﬂt›rmas›nda, özellikle erken nüks riski yüksek olan hastalarda (ALN pozitif, yüksek grade vb), HS,
GS ve UMKGS aç›s›ndan letrozol lehine bir e¤ilim mevcuttu. Çal›ﬂman›n sonucunda tedaviye letrozol ile baﬂlanmas› önerilmekteydi ve letrozolü yan etkiler nedeniyle to-
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lere edemeyen hastalarda tamoksifen tedavisine geçilebilece¤i belirtilmekteydi.

MA-17 çal›ﬂmas›; 4.5-6 y›l adjuvan tamoksifen tedavisini tamamlam›ﬂ ve remisyonda olan hastalar›n (5187
hasta) 5 y›l letrozol ve plasebo kollar›na randomize edildi¤i çift-kör prospektif bir çal›ﬂmad›r.56 Ortanca 2,5 y›ll›k
izlem sonunda HS letrozol kolunda çok anlaml› olarak
üstün bulundu (HR:0.58; p<.001). GS fark› yoktu. Alt
grup analizlerinde ALN pozitif hastalarda GS yarar› da
gösterildi (HR:0.61; p=.04).57 Bu fark›n gösterilmesinden
sonra kör kol kald›r›ld›; plasebo kolundaki hastalar›n bir
k›sm› letrozol koluna geçtiler. Ortanca 2,8 y›l sonra yaklaﬂ›k 1600 hasta plasebo kolundan letrozol koluna geçtiler.
Bu hastalarda da plasebo kolunda devam eden hastalara
göre HS ve GS’de anlaml› uzama (s›ras›yla HR:0.37 ve
0.30) ve di¤er memede kanser riskinde anlaml› azalma
(HR:0.18) saptand›.61
ABCSG 6a çal›ﬂmas›na 856 PMHRP hasta al›nm›ﬂt›.58
Adjuvan olarak 5 y›l tamoksifen ± aminoglutethimid kullanm›ﬂ ve remisyonda olan hastalar 3 y›l anastrozol ve plasebo kollar›na randomize edilmiﬂlerdi. Ortanca 60 ay izlem sonunda anastrozol ile devam eden kolda HS anlaml› olarak iyi bulundu(HR:0.62;p=.031). GS fark› yoktu.
NSABP B33 çal›ﬂmas›na 5 y›l adjuvan tamoksifen tedavisini tamamlam›ﬂ ve remisyonda olan 1562 hasta al›nd›.59 Hastalar 5 y›l eksemestan ve plasebo kollar›na randomize edildiler. MA 17 sonuçlar›n›n yay›nlanmas›ndan
sonra çal›ﬂma erken sonland›r›ld› ve plasebo kolu kald›r›ld›. Ortanca 30 ayl›k takip sonucunda HS aç›s›ndan eksemestan lehine bir iyilik görüldü, fark önemsizdi
(HR:0.68;p=0.07). GS fark› yoktu.
A‹ çal›ﬂmalar›n›n toplu olarak de¤erlendirildi¤i bir
metaanaliz yay›nlanm›ﬂt›r.62Bu metaanalizde çal›ﬂmalar 2
grupta (kohort 1: Baﬂlang›ç tedavisi olarak tamoksifen(tam) veya A‹ çal›ﬂmalar› : ATAC ve BIG 1-98 çal›ﬂmalar›-9856 hasta ; kohort 2: 2-3 y›l tamoksifen sonras› tamoksifen ile devam etme veya A‹’ye de¤iﬂtirme :ARNO,
ITA, IES, ABCSG 8 çal›ﬂmalar›-9015 hasta). Bu metaanalizde aﬂa¤›daki sonuçlar elde edilmiﬂtir:
Kohort 1: 5 y›l Tam vs 5 y›l A‹:
ATAC;BIG 1-98;9856 hasta
% Nüks
‹zlem süresi

Tam

AI

5 y›l
12.6
9.6
8 y›l
19.2
15.3
Meme kanseri mortalitesi aç›s›nda fark yok

*Kohort 2: 2-3 y›l Tam—-2-3 y›l A‹ vs Tam;ABCSG 8;
ARNO 95;ITA;IES;9015 hasta
%Nüks
‹zlem Süresi

Uzat›lm›ﬂ Adjuvan Tedavi A‹ Çal›ﬂmalar›
(Tablo 57-1)

2p <0.00001
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Tam

AI

3 y›l
8.1
5
6 y›l
16.1
12.6
2p <0.00001
Meme kanserinden ölümlerde anlaml› azalma; 2p=0.02

Metaanaliz sonuçlar›na göre A‹ hem baﬂlang›ç tedavisi olarak hem de 2-3 y›l tamoksifen tedavisi sonras› kullan›mda HS aç›s›ndan tamoksifen tedavisinden anlaml› olarak daha üstündü. ‹ki-üç y›l tamoksifen sonras›nda A‹
kullanan hastalarda anlaml› bir GS fark› da mevcuttu. A‹
kullanan hastalarda meme kanseri d›ﬂ› ölümler veya herhangi bir nedenle ölümde tamoksifene göre art›ﬂ yoktu.
A‹ yarar› yaﬂ, PR, grade, ALN durumundan etkilenmeksizin tüm hastalarda görülmekteydi.62
A‹ çal›ﬂmalar›n›n toplu sonucunda A‹’lerin tamoksifene göre HS avantaj› sa¤lad›¤›, 3 çal›ﬂmada (anastrozol
metaanaliz, IES ve MA 17) GS avantaj›n›n da oldu¤u ve
di¤er memede kanser riskini tamoksifene göre %40 oran›nda azaltt›¤› belirlendi.48,51,57,60-63 Bu bilgiler ›ﬂ›¤›nda
son St Gallen 2009, NCCN 2011 ve ASCO 2010 önerilerinde:6,9,63 A‹ postmenopozal HR+ erken meme kanserinin adjuvan tedavisinde kullan›lmal›d›r. Postmenopozal
erken meme kanserinin adjuvan tedavisinde A‹ baﬂlang›ç
adjuvan tedavi olarak veya 2-3 y›l tamoksifen tedavisini
takiben veya 4-5 y›l tamoksifen tedavisi sonras› uzat›lm›ﬂ
adjuvan tedavide kullan›labilir. Yüksek riskli hastalarda
(düﬂük hormon reseptör seviyeleri, ALN metastaz›, yüksek grade vb) baﬂlang›ç tedavisi olarak A‹ tercih edilmelidir. Klini¤e 2-3 y›l tamoksifen tedavisi alm›ﬂ olarak gelen
ve remisyonda olan hastalarda A‹’ye geçilmesi HS ve baz›
çal›ﬂmalara göre de GS avantaj› sa¤lamaktad›r.62,63 Klini¤e
5 y›l adjuvan tamoksifen tedavisini tamamlam›ﬂ olarak
gelen, özellikle ALN metastaz› olan hastalarda da uzat›lm›ﬂ adjuvan tedavi olarak A‹ verilmesi HS ve bir çal›ﬂmada da GS avantaj› sa¤lamaktad›r.56-59 A‹ kullanmas› kontrendike olan hastalarda tamoksifen 5 y›l kullan›lmal›d›r.6,9,63 A‹ premenopozal, fonksiyonel overleri olan hastalarda etkili de¤ildir ve klinik çal›ﬂmalar d›ﬂ›nda kullan›lmamal›d›r. Tamoksifen’in de¤iﬂtirme öncesi optimal kullanma süresini ve A‹’lerin optimal kullanma sürelerini henüz bilmemekteyiz. A‹’lerin daha uzun süreli kullan›lmas›n›n etkisi yeni çal›ﬂmalarda araﬂt›r›lmaktad›r (MA 17R,
SALSA, SOLE, NSABP B42 vb; www.ClinicalTrials.gov).64
ﬁu andaki bilgilerimize göre A‹ maksimum kullanma süresi 5 y›l ve endokrin tedavi süresi 5-10 y›ld›r. Hasta kemoterapi de alacaksa endokrin tedaviye KT bittikten sonra baﬂlanmal›d›r.6,8,9
A‹’ler aras›nda klinik etkinlik ve yan etkiler aç›s›ndan
fark var m›d›r? Bu sorunun cevab› henüz bilinmemektedir. A‹’leri birbirleriyle karﬂ›laﬂt›ran 2 çal›ﬂma devam etmektedir: [MA-27 (eksemestan ile anastrozol karﬂ›laﬂt›rmas›) ve FACE (Femara versus Anastrozol Clinical Evalu-
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K›s›m XII: Meme Kanserinde Sistemik Tedavi

Tablo 57-1: Postmenopozal Hormon Reseptör Pozitif Opere Meme Kanserli Hastalarda Tamoksifen veya Aromataz ‹nhibitörü
Çal›ﬂmalar›; Hastal›ks›z Sa¤kal›m ve Genel Sa¤kal›m Sonuçlar›42,63
Çal›ﬂma

Primer Tedavi
ATAC

Kollar

Ortanca ‹zlem
Süresi (ay)

Hastal›ks›z
Sa¤kal›m

Genel
Sa¤kal›m

HR

p

HR

p

Anastrozol v Tam
(Tüm grup:HR+ ve bilinmeyen))
Letrozol v Tam

120

0,91

.04

1.00

.99

76

0.88

.03

0.81

.08

ABCSG-8
ITA
TEAM
IES
N-SAS BC-03
ARNO 95

Tam/Let v Let
Let/Tam v Let
Tam/Ana v Tam
Tam/Ana v Tam
Tam/Ekse v Ekse
Tam/Ekse v Tam
Tam/Ana v Tam
Tam/Ana v Tam

71
71
72
64
61
96
42
58

1.05
0.96
0.85
0.57
0.97
0.82
0.69
0.66

NR
NR
.067
.005
.604
.0009
.14
.049

1.13
0.90
0.78
0.56
1.00
0.86
NR
0.53

NR
NR
.032
1
.999
.04
.59
.045

Uzat›lm›ﬂ
MA 17
ABCSG 6a
NSABP B-33

Tam-Letrozol
Tam-Anastrozol
Tam-Eksemestan

64
62.3
30

0.68
0.62
0.68

<.001
.031
.07

0.98
0.89
NR

.853
.570
NR

BIG 1-98
Ard›ﬂ›k-De¤iﬂtirme
BIG 1-98

HR: Hormon Reseptör; NR: Not reported; Ana: Anastrozol; Let: Letrozol; Ekse: Eksemestan; Tam: tamoksifen

ation) çal›ﬂmalar›]. Bu çal›ﬂmalardan MA-27 çal›ﬂmas›n›n
sonuçlar› 2010 Aral›k ay›nda yap›lan San Antonio Breast
Cancer Symposium’da (SABCS) sunulmuﬂtur.65 Bu çal›ﬂmaya 7.576 PMHRP meme kanserli hasta al›nm›ﬂt›r. Hastalar cerrahi sonras› 5 y›l anastrozol veya eksemestan kollar›na randomize edilmiﬂlerdir. Ortanca 4 y›ll›k izlem sonucunda HS (%90.8 ve %90.9) ve GS (%94) aç›s›ndan
kollar aras›nda fark bulunmam›ﬂt›r. Yan etkilere bak›ld›¤›nda anastrozol kolunda trigliserid ve kolesterol yüksekli¤i, osteoporoz daha fazla görülürken, eksemestan kolunda karaci¤er enzimlerinde yükselme ve akne ve/veya androjenik de¤iﬂiklikler (yüzde k›llanma gibi) daha fazla görülmüﬂtür. Tedavi uyumu her iki kolda da kötü olup 4 y›lda hastalar›n yaklaﬂ›k %30 ila %40’› tedaviyi kesmiﬂtir.
FACE çal›ﬂmas›n›n sonuçlar› henüz bilinmemektedir.
Bir A‹ ile yan etki görülen ve adjuvan hormonal tedaviye devam etmesi gereken hastalarda tamoksifen’e veya
baﬂka bir A‹’ye geçilebilir.63

Tamoksifen veya A‹-Yan Etkiler
Tamoksifen ve A‹ genellikle iyi tolere edilen ve yan etkileri az olan ilaçlard›r. Etki mekanizmalar›n›n farkl›l›¤›
yan›nda yan etkileri de farkl›l›klar göstermektedir. Belli
baﬂl› yan etkiler kardiyovasküler sistem, kemikler, eklemler-kaslar ve jinekolojik organlarda görülmektedir.2,63,66-71
Tamoksifen’in uzun dönem yan etkileri bilinmekle birlikte A‹’lerin henüz tam bilinmemektedir. A‹ ile tedavide iskemik kalp hastal›klar›, hipertansiyon ve hiperkolesterolemi daha fazla görülmektedir. Tamoksifen kardiyovaskü-

ler hastal›k riskini azalt›rken trigliseritlerin yükselmesine
neden olabilmektedir. Tamoksifen alan hastalarda derin
ven trombozu riski A‹ alan hastalardan %1-2 daha fazlad›r.63 ‹nme riski aç›s›ndan iki ilaç aras›nda fark olup olmad›¤› tam bilinmemektedir.63
A‹ osteoporoz ve k›r›k riskini artt›rmaktad›r.63,66-71 AI
kullan›lacak olan hastalarda tedavi öncesi KMD ölçümü
yap›lmal› ve y›ll›k olarak takip edilmelidir; gerekti¤inde
kemi¤i koruyacak tedaviler (kalsiyum-D vitamini ve bifosfonat grubu ilaçlar) verilmelidir. Randomize klinik çal›ﬂmalar (Z-FAST ve ZO-FAST: “Zometa-Femara Adjuvant Synergy Trial” çal›ﬂmalar›) proflaktik olarak kullan›lan bifosfonat tedavisinin kemik kayb›n› önledi¤ini göstermektedir.72-74 Tamoksifen kemi¤e östrojen gibi etki
ederek postmenopozal hastalarda osteoporoz riskini
azaltmaktad›r.2
A‹ kas-iskelet/artralji sendromuna neden olmaktad›rlar.63,66-71,75 Bu sendrom di¤er romatolojik hastal›k bulgular› olmaks›z›n simetrik eklem ve kas a¤r›lar›, sabah tutuklu¤u, karpal-tünel sendromu bulgular› ile karakterizedir. Artralji en s›k olarak tedavinin ilk 6 ay› içinde görülmektedir ve hastalar›n yaklaﬂ›k %50’sinde bildirilmektedir.69 Artralji %25 hastada önemli ölçüde olabilmektedir.
Kontrendikasyon yoksa a¤r›n›n kontrolu için nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar veya siklooksijenaz –2 inhibitörü ilaçlar kullan›labilir. Vitamin-D replasman›n›n yarar›
tam olarak bilinmemektedir. A¤r›lar, tüm tedbirlere ra¤men; %1-2 hastada ilac› kesmeyi gerektirecek kadar ﬂiddetli olabilmektedir; bu hastalarda tamoksifene geçilebi-
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lir. ‹laç kesildikten 8-10 hafta sonra semptomlar kaybolmaktad›r.63
Ateﬂ basmalar›, endometriyal kanser, benign endometriyal patolojiler (kanama,polip,hiperplazi),vajinal
ak›nt› ve histerektomi gereksinimi tamoksifen alan hastalarda daha fazla görülmektedir.63,66-69 Vajinal kuruluk,disparenü ve libido kayb› A‹ kullanan hastalarda daha
fazla görülmektedir.66,69-71 Vajinal kuruluk için su bazl›
hormon içermeyen nemlendiriciler kullan›labilir; östrojen içeren vajinal nemlendirici ve tabletlerin kullan›lmas›,
vajenin kanlanmas› fazla bir organ olmas› nedeniyle ilac›n
yüksek oranda sistemik dolaﬂ›ma geçmesine neden olmaktad›r, sak›ncal›d›r.76 Baz› küçük çal›ﬂmalarda E-vitamini içeren vajinal supozituarlar›n vajinal atrofinin önlenmesi aç›s›ndan yararl› olabilece¤i belirtilmektedir.69
Society of Gynecologists and Obstetricians pelvik organlar›n kanlanmas›n› artt›racak bir yöntem olarak düzenli
vajinal koital aktivite önermektedir. Vulvay› irrite eden
ürünlerden kaç›n›lmal›d›r. Tüm hastalara düzenli jinekolojik kontrol önerilmelidir. Beklenmedik bir vajinal kanama, lekelenme veya aﬂ›r› ak›nt› varl›¤›nda gecikilmeden jinekolojik kontrol yap›lmal›d›r.
Bu yan etkiler d›ﬂ›nda kilo almaya meyil (özellikle kar›n ve kalça bölgesinde ya¤lanma), saç dökülmesi, cilt kurulu¤u, ödem, haf›za kusurlar›-unutkanl›k, mud de¤iﬂiklikleri, karaci¤er enzimlerinde yükselme bu tedavilerin ortak yan etkileridir. Eksemestan kullanan hastalarda ishal
görülebilmektedir.70,71
Bütün meme kanserli hastalara sa¤l›kl› beslenmenin,
düzenli fizik aktivitenin ve ideal kiloda olman›n yararlar›
ve önemi anlat›lmal›d›r.77 Bu kurallara uyulmas› yan etkilerin azalmas›na ve hastal›¤›n prognozunun olumlu yönde etkilenmesine yard›mc› olacakt›r.
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n›(H/I), 5 gen moleküler grade indeks (MGI) (ABCSG 8)
A‹ çal›ﬂmalar›nda retrospektif olarak incelenmiﬂtir.78-82
Bu parametrelerin etkileri tedavi seçimi aç›s›ndan net
yönlendirici olamamaktad›r. Ancak yüksek grade, düﬂük
HR seviyeleri ve ALN metastaz› olan hastalarda, tamoksifen tedavisi alt›nda ilk 2-3 y›lda metastaz riskinin daha
fazla oldu¤u bilinmektedir. Bu yüksek riskli hasta grubunda öncelikle A‹ kullan›lmas› tercih edilebilir.38,39
CYP2D6 izoenzimi tamoksifeni aktif metaboliti olan
endoksifene çeviren enzimdir. Tamoksifenin metabolitleri
olan 4-hidroksi tamoksifen ve endoksifen, tamoksifenden
40-100 kat daha aktiftirler. Bu enzimde farmakogenetik
farkl›l›klar (polimorfizm) sonucu enzim aktivitesi de¤iﬂiklikler gösterebilmektedir ve tamoksifen metabolizmas› de¤iﬂebilmektedir. CYP2D6 4 alleli de¤iﬂiklikleri özellikle
Kafkas ›rk›nda s›k görülmektedir ve azalm›ﬂ enzim aktivitesiyle birliktedir.36,63,83 Bu konudaki çal›ﬂmalar henüz
tam yeterli de¤ildir ve çeliﬂkili sonuçlar mevcuttur. Bu nedenle de endokrin tedavi (tamoksifen) planlanan hastalarda enzim aktivitesinin rutin olarak çal›ﬂ›lmas› önerilmez.
Baz› ilaçlar, özellikle SSRI (Selektif Serotonin Re-uptake
‹nhibitörleri) grubu antidepresanlar (fluoksetin,paroksetin, sertralin gibi) ve sigara b›rakt›rma tedavisinde kullan›lan bir antidepresan olan bupropion CYP2D6 enzimini inhibe etmektedirler (Tablo 57-2). Bu enzimi inhibe eden
bir ilac› kullanmas› zorunlu (kinidin, amiodaron gibi)
olan hastalarda tamoksifen kullan›lmas›ndan kaç›n›lmal›d›r. Tamoksifen kullanan hastalarda da CYP2D6 inhibitörü etkisi olmayan alternatifler seçilmelidir.
Maliyet aç›s›ndan bak›ld›¤›nda A‹ tamoksifen’den daha pahal›d›r. Ancak yap›lan maliyet-yarar analizleri A‹’lerin maliyet-etkin oldu¤unu göstermektedir.84
Yaﬂam kalitesi aç›s›ndan bak›ld›¤›nda tamoksifen ve
A‹ aras›nda belirgin farkl›l›k olmad›¤› görülmektedir.63,71

Endokrin Tedavi Seçimini Etkileyen Prediktif
Faktörler Var m›d›r?
Endokrin tedavi yaln›zca HR pozitif (ER ve/veya PR)
hastalarda etkilidir. Erkek meme kanserlerinde adjuvan
tedavide yaln›z tamoksifen kullan›labilir; A‹ kullan›lamaz,
veri yoktur.2,63
ALN durumu, grade, Ki-67 proliferasyon skoru (%11
alt› ve üstü)(BIG 1-98), HR ekspresyon seviyesi, HER-2
ekspresyonu (ATAC, BIG 1-98), PR etkisi (ATAC, BIG 198), 21 gen nüks skoru(ATAC çal›ﬂmas›), HOXB13
/IL17BR (Homeobox 13 /‹nterlökin17B reseptör) ora-

SONUÇ
ET erken evre opere meme kanserinin adjuvan tedavisinin çok önemli bir parças›d›r. ET için tek prediktif faktör HR (ER ve/veya PR) pozitifli¤idir. Adjuvan ET seçimi
hastan›n menopoz durumuna göre yap›l›r. Premenopozal
hastalarda standart adjuvan ET tamoksifen’in 20 mg/gün
dozunda 5 y›l süreyle kullan›lmas›d›r. Bu tedaviye
OA/OFS tedavisinin, özellikle 40 yaﬂ alt›ndaki hastalarda,
eklenmesi sa¤kal›m avantaj› sa¤layabilmektedir. OFS te-

Tablo 57-2: S›k Kullan›lan CYP2D6 ‹nhibitörleri63
Kuvvetli ‹nhibitörler

Orta Kuvvette ‹nhibitörler

Zay›f ‹nhibitörler

Bupropion
Fluoksetin
Paroksetin
Kinidin

Duloksetin
Terbinafin

Amiodaron
Simetidin
Sertralin
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davisinin ideal kullanma süresi bilinmemektedir; 2 ila 5
y›l aras›nda de¤iﬂmektedir. Çok özel durumlarda adjuvan
tedavi olarak yaln›z OFS önerilebilir. Tek baﬂ›na A‹ kullan›lmas› kontrendikedir. Tamoksifen kullanmas› kontrendike olan hastalarda OFS + A‹ kombinasyonu önerilebilir.
Postmenopozal hastalarda standart adjuvan endokrin tedavi tamoksifen veya A‹’dir. A‹ endokrin tedavinin bir
parças› olmal›d›r (baﬂlang›ç, de¤iﬂtirme, veya uzat›lm›ﬂ
adjuvan); maksimum kullanma süresi 5 y›ld›r (hasta tamoksifen de alm›ﬂsa toplam endokrin tedavi süresi 5-10
y›ld›r). A‹’nin optimum kullanma süresi ve ﬂekli henüz
tam bilinmemektedir. Seçilmiﬂ düﬂük riskli hastalarda,
veya kas-iskelet sistemi veya kardiyovasküler sistemle ilgili ciddi sa¤l›k sorunlar› olan hastalarda tamoksifen tek baﬂ›na kullan›labilir.6,9,63 Endokrin tedaviye, hasta KT de
alacaksa; KT bittikten sonra baﬂlanmal›d›r. RT ile eﬂ zamanl› kullan›lmalar›nda sak›nca yoktur.6,8
‹laçlar›n ideal kullanma sürelerini belirlemeye yönelik
çal›ﬂmalar devam etmektedir. Gen ekspresyon profillerinin tedavi seçimindeki etkileri araﬂt›r›lmaktad›r.
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Neoadjuvan Endokrin Tedavi
Dr. ‹rfan Çiçin, Dr. P›nar Saip

G‹R‹ﬁ
Preoperatif sistemik tedaviler hem inoperabl tümörleri opere edilebilir k›lmakta hem de meme koruyucu cerrahi (MKC) oran›n› artt›rmaktad›r. Ayr›ca neoadjuvan tedaviler ile in vivo olarak tedavinin etkinli¤i aç›k olarak de¤erlendirilebilmektedir.1 Meme kanserinde neoadjuvan
tedavi çal›ﬂmalar›n›n büyük ço¤unlu¤unu kemoterapi
(KT) çal›ﬂmalar› oluﬂturmaktad›r. Premenopozal kad›nlarda neoadjuvan tedavi için KT standart seçimdir. Bununla birlikte ileri yaﬂlarda ve hormon reseptörü (HR)
pozitif meme kanserlerinde KT’ye duyarl›l›k azalmakta,
yaﬂla birlikte toksisite artabilmektedir.2 Metastatik ve adjuvan durumda prediktif faktörlerle birlikte endokrin tedavilerin etkinlik ve güvenli¤inin gösterilmesi ile endokrin tedaviler HR pozitif tümörlerde neoadjuvan olarak ta
kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Tamoksifenin test edilmesiyle baﬂlayan çal›ﬂmalar daha sonra aromataz inhibitörlerinin tamoksifenle karﬂ›laﬂt›r›lmas› ve endokrin tedavilerin KT ile karﬂ›laﬂt›r›lmas›
noktas›na kadar gelmiﬂtir.

NEODJUVAN ENDOKR‹N TEDAV‹
Tamoksifen
‹lk neoadjuvan endokrin tedavi çal›ﬂmalar› lokal ileri
meme kanseri olan postmenopozal yaﬂl› hastalarda yap›lm›ﬂt›r. Yetmiﬂ ve üzeri yaﬂtaki lokal ileri meme kanserli
133 hastada tamoksifenle klinik tam yan›t ve parsiyel yan›t oranlar› s›ras›yla %33 ve %15 olarak saptanm›ﬂ, %21
hastada progressif hastal›k izlenmiﬂtir.3 Gaskell ve arkadaﬂlar› HR pozitif veya negatif 66 postmenopozal hastada
tamoksifene tam yan›t ve parsiyel yan›t oranlar›n› %23 ve
%34 olarak bildirmiﬂlerdir.4 Hastalar›n %34’ünde progresyon ve %9’unda stabil hastal›k gözlenmiﬂtir. Endokrin
tedaviye yan›t için kullan›lan standart rutin testlere göre
(HR pozitifli¤i, HER-2 durumu ve Ki-67 oran›) seçilmemiﬂtir. Bu serilerde neoadjuvan tamoksifen tedavisine ya-

n›t oran› neoadjuvan KT çal›ﬂmalar›ndan elde edilen yan›t oranlar›ndan düﬂüktür.

Aromataz ‹nhibitörleri
Metastatik hastal›k tedavisinde ve adjuvan tedavide
aromataz inhibitörlerinin tamoksifene üstün yönlerinin
gösterilmesinden sonra neoadjuvan tedavide de aromataz
inhibitörleri kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Randomize, çift
kör, çok merkezli P024 çal›ﬂmas›nda 324 postmenopozal
östrojen reseptörü (ER) ve/veya progesteron reseptörü
(PR) pozitif (en az %10 nükleer boyanma) meme kanserli hastada 4 ayl›k preoperatif letrozol 2.5 mg ile tamoksifen 20mg tedavileri karﬂ›laﬂt›r›ld›.5 Baﬂlang›çta hastalar›n
hiçbiri MKC’ye aday de¤ildi. Hastalar›n %14’ü inoperabl
idi. Dört ayl›k neoadjuvan tedaviden sonra letrozol kolunda palpasyonla genel objektif yan›t oran› (%55’e karﬂ›
%36, p<0.001), ultrason de¤erlendirmesinde objektif yan›t oran›, (%53’e karﬂ› %25, p= 0.042), mamografik objektif yan›t oran› (%34’e karﬂ› %16, p<0.001) tamoksifenden daha iyi bulundu. MKC oranlar› %45’e karﬂ› %35
(p=0.022) ile letrozol kolunda tamoksifen kolundan yüksekti. Patolojik tam yan›t letrozol kolunda 2, tamoksifen
kolunda 3 hastada görüldü.
Faz III randomize çok merkezli IMPACT (Immediate
Preoperative Anastrozole, Tamoxifen, or Combined with
Tamoxifen) çal›ﬂmas›nda 330 ER ve/veya PR pozitif postmenopozal meme kanserli hasta anastrozol 1 mg, tamoksifen 20 mg ve ayn› dozlarda anastrozol-tamoksifen kombinasyonu kollar›na randomize edildi. Opere edilebilir ya
da potansiyel opere edilebilir lokal ileri hastal›¤a sahip
hastalara 12 hafta neoadjuvan tedavi verildi. Anastrozol,
tamoksifen ve kombinasyon kollar›nda klinik yan›t oranlar› s›ras›yla %37, %36 ve %39, ultrasonda saptanan yan›t
oranlar› s›ras›yla %24, %20 ve %28 idi. Farklar istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi. Neoadjuvan tedavi öncesinde
mastektomiye aday 124 hastadan anastrozol ile tedavi edilenlerin %44’üne, tamoksifenle tedavi edilenlerin ise
%22’sine MKC yap›labildi. Bu fark istatistiksel anlaml›l›¤a ulaﬂmad› (p=0.23). Tedavi öncesi MKC’ye aday gözü-
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ken hastalar›n anastrozol kolunda %46’s›nda tamoksifen
kolunda %22’sinde MKC için yeterli yan›t sa¤land›
(P=0.03). Bu grupta kombinasyon kolunda MKC oran›
%26 idi ve di¤er gruplarla istatistiksel fark yoktu.
Çok merkezli randomize PROACT (The Pre-Operative Arimidex Compared to Tamoxifen) çal›ﬂmas›nda opere edilebilir ya da potansiyel opere edilebilir ER ve/veya
PR pozitif postmenopozal invaziv meme kanserli hastada
3 ayl›k neoadjuvan tedavi olarak anastrozol 1 mg ile tamoksifen 20 mg tedavileri karﬂ›laﬂt›r›ld›.7 Her iki kolda
toplam 137 hasta endokrin tedavi ile eﬂ zamanl› KT ald›.
KT alan hastalarda anastrozol ve tamoksifen alan hastalar›n sonuçlar› benzerdi. Kemoterapi alan hastalar d›ﬂland›¤›nda ve baﬂlang›çta meme koruyucu tedaviye aday olmayan hastalarda klinik (%48.6’e karﬂ› %35.8, p =0.04), ve
ultrasonda saptanan yan›t oranlar› (%36.6’ya karﬂ› %24.2,
p=0.03) anastrozol kolunda tamoksifen kolundan daha
iyiydi. Anastrozolun cerrahi uygulamalara katk›s› daha
fazlayd›.
Semiglazov ve arkadaﬂlar› 151 hastay› 3 ayl›k preoperatif tamoksifen ve ekzemestan kollar›na randomize ettiler.8 Eksemestan kolunda daha fazla klinik objektif yan›t
oran› (%76’ya karﬂ› %40, p=0.05) gözlendi. Eksemestan
kolunda daha fazla hastaya (%37’ye karﬂ› %20, p=0.05)
MKC yap›labildi.
Randomize faz III çal›ﬂmalar›n sonuçlar› 3. kuﬂak aromataz inhibitörlerinin neoadjuvan durumda tamoksifenden daha iyi oldu¤unu göstermektedir.9 Preoperatif aromataz inhibitörleri ile tamoksifenin karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› P024,
IMPACT, PROACT ve ekzemestan çal›ﬂmalar›n› içeren
metaanaliz de klinik yan›t, ultrasonda yan›t ve meme koruyucu cerrahi oranlar›n›n anlaml› olarak aromataz inhibitörleri ile daha iyi oldu¤unu göstermiﬂtir.10
Randomize faz II ACOSOG (American College of
Surgeons Oncology Group) Z1031 çal›ﬂmas›nda 377 postmenopozal klinik evre II-III, ER pozitif ve Allred skoru 38 meme kanserli hastalar neoadjuvan, ekzemestan, letrozol ve anastrozol kollar›na randomize edildi.11 Hastalara
cerrahi öncesi 16-18 hafta süreyle tedavi verildi. Ekzemestan kolunda (124 hasta); 27 (%21.8) hastada tam yan›t, 51
(%41.1) hastada k›smi yan›t, 28 (%22,6) hastada stabil
hastal›k ve 8 (%6.5) hastada progressif hastal›k saptand›.
Letrozol kolunda (127 hasta); 27 (%21.3) hastada tam
yan›t, 68 (%55,31) hastada k›smi yan›t, 20 (%15,7) hastada stabil hastal›k ve 6 (%4.7) hastada progressif hastal›k
saptand›. Anastrozol kolunda (123 hasta); 22 (%17.9)
hastada tam yan›t, 63 (%51,2) hastada k›smi yan›t, 20
(%16.3) hastada stabil hastal›k ve 9 (%7.3) hastada progressif hastal›k saptand›. Klinik yan›t oran› en yüksek letrozol kolunda olmas›na ra¤men kollar aras›nda istatistiksel
fark ortaya ç›kmad›. Baﬂlang›çta mastektomiye aday olan
hastalar›n %51’ine, MKC için s›n›rda olan vakalar›n
%83.1’ine MKC yap›ld›. ACOSOG Z1031 çal›ﬂmas›
AI’lerle neoadjuvan tedavinin etkin ve benzer sonuçlara

sahip oldu¤unu göstermiﬂtir. ACOSOG Z1031 çal›ﬂmas›nda MKC oran› %68 ile doksorubisin ve siklofosfamidin
kullan›ld›¤› NSABP (National Surgical Adjuvant Breast
and Bowel Project) B18 çal›ﬂmas› kadar iyi bulunmuﬂtur.

Neoadjuvan Endokrin Tedavinin Kemoterapi ile
Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Faz II randomize bir çal›ﬂmada neoadjuvan endokrin
tedavi (61 hasta anastrozol 1 mg, 60 hasta eksemestan 25
mg; 3 ay süreyle) ile neoadjuvan kemoterapi (4 kür paklitaksel 200 mg/m2 + doksorubisin 60mg/m2, 118 hasta)
karﬂ›laﬂt›r›ld›.12 Hastalar›n tamam› baﬂlang›çta MKC’ye
uygun de¤ildi (T2N1-2, T3N0-1 ve T4N0M0 hastal›k).
Klinik yan›t oran› anastrozol kolunda %62, eksemestan
kolunda %67 ve KT kolunda %63 olarak saptand›
(p>0.5). Endokrin tedavi ve KT kolunda yan›t oranlar›
benzer olmas›na ra¤men endokrin tedavi kolunda istatistiksel anlaml›l›¤a ulaﬂmamas›na ra¤men MKC oran› daha
yüksekti (%33’e karﬂ› %24, p=0.58). KT kolunda %79 saç
dökülmesi, %33 3. ve 4. derece nötropeni ve %30 oran›nda 2. derece nöropati geliﬂti. Üçüncü y›lda her iki kolda
lokal yineleme oranlar› benzerdi. Neoadjuvan KT ile endokrin tedaviyi karﬂ›laﬂt›ran bu tek çal›ﬂma HR pozitif
postmenopozol meme kanserli hastalarda endokrin tedavinin daha az toksisiteyle kemoterapi kadar etkili oldu¤unu iﬂaret etmektedir.

Neoadjuvan Endokrin Tedavinin Süresi
Çal›ﬂmalarda genellikle neoadjuvan endokrin tedavi
3-4 ayl›k sürelerle uygulanm›ﬂt›r. Bununla beraber daha
uzun süre endokrin tedavi verilmesinin sonuçlar› daha da
iyileﬂtirebilece¤i görüﬂü ortaya at›lm›ﬂt›r. Karainick-Strobel ve arkadaﬂlar› meme koruyucu tedaviye uygun olmayan 2 cm’den büyük tümörlü 33 postmenopozal hastaya
en az 4 ay ve en fazla 8 ay neoadjuvan letrozol tedavisi uygulam›ﬂt›r.13 Tam yan›t ve parsiyel yan›t hastalar›n
%72’sinde gözlenmiﬂ, en iyi yan›t durumuna hastalar›n
%62’sinde 4. ayda ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Tedaviye devam edilmesi
az say›da hastada ek fayda sa¤lam›ﬂt›r. St Gallen 2011 konsensus bildirgesinde neoadjuvan endokrin tedavi süresi
olarak maksimum yan›ta kadar tedavi ya da en az 4-8 ayl›k bir süre önerilmektedir.14
Dixon ve arkadaﬂlar›n›n yürüttü¤ü bir çal›ﬂmada letrozol 2.5 mg 182 hastaya 3 ay süreyle uygulanm›ﬂ ve 3. ayda hastalara ya cerrahi uygulanm›ﬂ ya da letrozol tedavisi
uzat›lm›ﬂt›r.15 Üçüncü ayda baﬂlang›çta mastektomi gereken hastalar›n %60’› MKC’ye uygun hale gelirken uzat›lm›ﬂ tedavi ile bu oran %72’ye yükselmiﬂtir. Baz› hastalarda yan›t 12.-24. aylarda aras›nda da devam etmiﬂtir. Baﬂka bir çal›ﬂmada primer endokrin tedavi alan 195 hastan›n yaln›z %5’inde ilk 6 ayda progresyon izlenmiﬂtir. Bu
çal›ﬂmalar aç›k ﬂekilde optimal bir süre ortaya koymamakla birlikte 4-6 ayl›k bir neoadjuvan endokrin tedavi
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süresi önerilmektedir. Baz› seçilmiﬂ hastalar uzat›lm›ﬂ endokrin tedavilerden fayda görebilir.
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Preoperatif Endokrin Tedavi
Prognostik ‹ndeksi (PEPI)
P024 çal›ﬂmas›nda neoadjuvan endokrin tedaviden
sonra meme kanseri sa¤kal›m sonuçlar›n› öngörücü faktörleri ortaya koymak üzere çok de¤iﬂkenli bir analiz yap›ld›.16 Patolojik tümör kitlesi (T1/T2’ye karﬂ›n T3/T4),
patolojik lenf nodu durumu (negatif veya pozitif olmas›)
Ki-67’nin logaritmik de¤eri ve tümörün ER durumu hastal›ks›z sa¤kal›m ve meme kanserine spesifik sa¤kal›m sonuçlar› ile iliﬂkili faktörler olarak bulundu. Bu faktörlerden bir prognostik skorlama sistemi geliﬂtirilerek 3 risk
grubu tan›mland› (Tablo 58-1). PEPI’nin geçerlili¤i daha
sonra IMPACT çal›ﬂmas›nda da gösterildi.

Neoadjuvan Endokrin Tedavinin
Sonuçlar› ‹çin Göstergeler
Tam yan›t
Neoadjuvan endokrin tedaviye tam yan›t %5’in alt›ndad›r.5-8 Bununla birlikte postmenopozal yaﬂl› HR pozitif
meme kanserli hastalarda neoadjuvan KT’ye yan›t oranlar› düﬂüktür.1 Endokrin tedaviye yan›t yavaﬂ fakat daha
uzun sürelidir. Patolojik tam yan›t oran› çok az hastada
ortaya ç›kacakt›r. Patolojik tam yan›ttan ziyade 4-6. aylarda klinik fayda neoadjuvan hormonal tedavilerin klinik
sonuçlar› için gösterge olarak gözükmektedir.2,9

Neoadjuvan Endokrin Tedaviye Duyarl›l›¤›n
Göstergeleri

Ki-67
P024 çal›ﬂmas›nda tedavi öncesi biyopsiler ile tedaviden sonraki cerrahi spesmen örneklerindeki Ki-67 oranlar› karﬂ›laﬂt›r›ld›.13 Letrozol tamoksifenden daha fazla
oranda Ki-67 bask›lanmas›na neden oldu (p=0.0009). Bu
oran yan›tl› hastalarda yan›ts›zlardan daha fazlayd›
(p=0.025). IMPACT çal›ﬂmas›nda da anastrozol ile tamoksifenden daha fazla Ki-67 bask›lanmas› gözlendi.13
Ancak bu çal›ﬂmada Ki-67 bask›lanmas› oran› ile yan›t
aras›nda iliﬂki gösterilemedi. Meme koruyucu tedavi olana¤› sa¤lananlarda daha fazla oranda Ki-67 bask›lanmas›na e¤ilim saptand›. Di¤er yandan yan›t al›nmayan hastalarda belirgin Ki-67 bask›lanmas› gözlenirken Ki-67 bask›lanmas› olan her hastada da yan›t gözlenmedi. ACOSOG Z1031 çal›ﬂmas›nda üç aromataz inhibitörleri ile
benzer Ki-67 bask›lanmas› gözlendi.11

Hormon Reseptör Durumu
P024 çal›ﬂmas›nda çal›ﬂmaya ER ve/veya PR %10 ve
üzeri nükleer boyanma gösteren hastalar al›nm›ﬂt›. Merkezi olarak yeniden de¤erlendirmede hastalar›n %12’sinde hormon reseptörleri negatif olarak saptand›.5 Klinikler
aras› test standart farkl›l›klar›ndan kaynaklanan bu sorunu gidermek üzere Allred skorlama sisteminden yararlan›lm›ﬂ ve ER durumu ile tedaviye yan›t iliﬂkisi daha do¤ru ortaya konmuﬂtur. Üçten 8’e kadar olan her bir Allred
kategorisinde letrozole yan›t tamoksifenden üstün bulunmuﬂtur. Bu iliﬂki PR’de gösterilememiﬂtir. IMPACT çal›ﬂmas›nda hormon reseptörleri nükleer %1’lik boyanma
gösteren hastalar çal›ﬂmaya al›nm›ﬂ, anastrozol özellikle
düﬂük oranda reseptör pozitifli¤i olan hastalarda tamok-

Tablo 58-1: Preoperatif Endokrin Prognostik ‹ndeks (PEPI)
Patoloji ve Biyolojik Özellikler

HS*
HR

Tümör kitlesi
T1/T2
T3/T4
Nodal durum
Pozitif
Negatif
Ki-67 düzeyi
%0-2.7(0-1)
%>2.7-7.3 ((1-2)
%>7.3-19.7 (2-3)
%>19.7-53.1(3-4)
%>53.1(>4)
ER durumu (Allred skoru)
0-2
3-8

MKSS**
Puan

HR

Puan

–
2.8

0
3

–
4.4

0
3

–
3.2

0
3

–
3.9

0
3

–
1.3
1.7
2.2
2.9

0
1
1
2
3

–
1.4
2
2.7
3.8

0
1
2
3
3

7.0
–

3
0

2.8
–

HR: hazar ratio, *HS: hastal›ks›z sa¤kal›m, **MKSS: meme kanseri spesifik sa¤kal›m. Üç risk
grubu tan›mlanm›ﬂt›r: skor 0, 1-3 ve >4 olanlar. Yineleme riski s›ras›yla %10, %23% ve %48
(p<0.001). Meme kanserinden ölüm riski s›ras›yla %2, %11 ve %17 (p<.001).
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Klinik evre II ve III
postmenopozal
hormon reseptör
pozitif meme
kanserli hastalar

R
A
N
D
O
M
‹
Z
A
S
Y
O
N

Eksemestan 25 mg/gün

Letrozol 2.5 mg/gün

Ki-67 testi
için 2-4
haftada
biyopsi

Ki-67 <%10
ise A‹*
devam et

Anastrozol 1 mg/gün
Ki-67 >%10 ise
Kemoterapi ya da
hemen cerrahi

C
E
R
R
A
H
‹

PEPI** skor 0
ve patolojik
evre 0/1
kemoterapi
verme
PEPI skor >0
veya patolojik evre >1
kemoterapi
iste¤e ba¤l›

T
A
K
‹
P

CERRAH‹

TAK‹P

ﬁekil 58-1: ACOSOG Z1031 çal›ﬂmas›n›n ﬂemas›.
*A‹ Aromataz inhibitörleri; **PEP‹ skor: Preoperatif Endokrin Prognostik ‹ndeks.

sifenden daha yüksek oranda Ki-67 bask›lanmas› sa¤lam›ﬂt›r.17 P024 çal›ﬂmas›nda PR pozitif hastalarda PR negatif hastalara göre daha fazla Ki-67 bask›lanmas› gözlenmiﬂtir.

HER-2 Durumu
P024 çal›ﬂmas›nda hastalar›n %15.2’si HER-1 ve/veya
HER-2 pozitif idi. Bu hastalarda letrozolle al›nan yan›t tamoksifenle al›nan yan›ttan belirgin olarak yüksekti
(%88’e karﬂ› %21, p=0.0004).18 Fluorescence in situ
hybridization (FISH) ile %9.2 hastada HER-2 gen amplifikasyonu saptand›. Tamoksifenle tedavi edilen FISH +
hastalarda yan›t oranlar› FISH negatif hastalardan daha
düﬂük gözlendi. Sonuçlar istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi. Letrozol grubunda FISH + ve FISH - hastalar›n sonuçlar› benzer bulundu.19 Az say›da hastada yap›lan bu
çal›ﬂman›n sonuçlar› yorumlara uygun olmasa da letrozol
ile tedavi edilen HER-2 pozitif ve HER-2 negatif hastalarda sonuçlar›n benzer oldu¤unu göstermektedir

Neoadjuvan Tedaviye Hasta Seçimi
Bugün için aç›k kan›tlar› olmamas›na ra¤men neoadjuvan endokrin tedavi için en uygun hastalar›n Allred
skoru 3-8 olan ER pozitif, HER-2 negatif postmenopozal
yaﬂl› hastalar oldu¤u gözükmektedir.1,2,9 ACOSOG Z1031
çal›ﬂmas› sa¤lanan yüksek yan›t oran› ile neoadjuvan endokrin tedaviye en uygun hasta grubunu tan›mlamaya
yard›m edebilir (ﬁekil 58-1). Çal›ﬂmaya ER pozitif (a¤›rl›kl› olarak Allred skoru 6-8), HER-2 negatif klinik evre
II/III hastalar al›nm›ﬂ ve Luminal A alt tipe sahip hastalarda yan›t en yüksek saptanm›ﬂt›r.11
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59.1 Duktal Karsinoma ‹n Situ da (DK‹S) Radyoterapinin Rolü
Duktal karsinoma in situ (DK‹S), memeye s›n›rl›
anormal hücreleri temsil eder ve invaziv kanser geliﬂimi
için bir risk faktörüdür. Son y›llarda tarama mamografilerinin yayg›nlaﬂmas› ile beraber insidas›nda h›zl› bir art›ﬂ
görülmüﬂtür. DK‹S nun biyolojik davran›ﬂ›,prognostik
faktörleri ve do¤al gidiﬂi ile ilgili net ve tam olmayan bilgilerle birlikte tedavi ile ilgili bir k›s›m sorular da hala yan›ts›zd›r. Hastan›n yaﬂ›, lezyonun büyüklü¤ü, nükleer derecesi, komedonekroz varl›¤›, cerrahi s›n›rlar›n geniﬂli¤i
tedavi karar›n› vermede temel parametreler olarak kabul
edilmektedir. Multisentrik hastal›k, mamografide diffüz
malign görünümlü mikrokalsifikasyonlar, büyük lezyonlar, meme koruyucu cerrahi sonras› devam eden pozitif
cerrahi s›n›rlar, meme koruyucu cerrahiye kontrendike
olan di¤er durumlar ve hastan›n tercihi mastektomi endikasyonlar›n› oluﬂturur. Mastektomi sonras› lokal yineleme oran› son derece düﬂük olup metaanalizlerde %1.4
(%95 güven aral›¤› GS 0.7-2.1) bulunmuﬂtur.1 Yaﬂam kalitesi aç›s›ndan ço¤u hasta için tedavi, meme koruyucu
cerrahi olmaktad›r. DK‹S tedavisi ile iliﬂkili temel sorulardan bir tanesi, uygun eksizyon sonras› postoperatif radyoterapiye gereksinimi olmayacak hasta grubunun belirlenmesidir. DK‹S da cerrahi tedavi yaklaﬂ›m› ayr› bir bölümde de¤erlendirilmiﬂ olup bu bölümde lokal eksizyon sonras› radyoterapinin gereklili¤i de¤erlendirilecektir.
Meme koruyucu cerrahi sonras› radyoterapinin gereklili¤ini irdeleyen retrospektif çal›ﬂmalar› irdeledi¤imizde bu çal›ﬂmalardan en önemlisi olarak Silverstein ve arkadaﬂlar›n›n oluﬂturduklar› Van Nuys Prognostik Indeks
(VNPI) skorlamas›na göre kendi serilerinin retrospektif
de¤erlendirmesi karﬂ›m›za ç›kar.2 Bu skorlama sisteminde, baﬂlang›çta sadece tümör boyutu, cerrahi s›n›r, histopatoloji mevcutken daha sonra hasta yaﬂ›n›n da mevcut
prognostik faktör olmas› sebebi ile modifikasyon yap›larak University of Southern California (USC)/VNPI skorlama sistemi oluﬂturulmuﬂtur (Tablo 59-1). Buna göre en
düﬂük skor 4, en yüksek 12’dir. Bu skorlama sistemine göre meme koruyucu cerrahi ile tedavi ettikleri 706 olguyu
retrospektif de¤erlendirdiklerinde skoru 4,5,6 olup da sa-

dece koruyucu cerrahi uygulanan ve koruyucu cerrahi
sonras› radyoterapi yap›lan olgular aras›nda hiçbir anlaml› farkl›l›k bulunmam›ﬂt›r. Buna karﬂ›n skor 7,8,9 olan
grupta radyoterapinin istatistiksel olarak lokal kontrol
üzerine anlaml› katk›s› bulunurken, skoru daha yüksek
10,11, 12 olan hastalarda bu katk›n›n daha büyük oldu¤u
ortaya konmuﬂtur. Sonuçta baz› araﬂt›r›c›lar taraf›ndan
karar vermede USC/VNPI kullan›l›rken ve düﬂük skora
sahip olgular radyoterapisiz b›rak›l›rken asl›nda bu de¤erlendirmenin tamamen geriye dönük bir de¤erlendirme
oldu¤u, hasta say›s›n›n k›s›tl›, eﬂit da¤›l›ml› olmad›¤›, metodolojik yetersizlikler bulundu¤u ve do¤rulu¤unun ba¤›ms›z olarak kan›tlanmad›¤› unutulmamal›d›r.
Meme koruyucu cerrahi sonras› radyoterapinin rolünü inceleyen uzun süreli takip sonuçlar› ve hasta say›lar›
bulunan dört önemli prospektif randomize çal›ﬂma bulunmaktad›r. Bu çal›ﬂmalardan National Surgical Adjuvant Breast Project (NSABP-B 17) çal›ﬂmas›nda lokal eksizyon sonras› uygulanan radyoterapinin gerek invaziv,
herekse invaziv olmayan yinelemeleri anlaml› derecede
azaltt›¤› gösterilmiﬂtir ve radyoterapinin invaziv nüksleri
önleme etkisi daha belirgindir.3 Çal›ﬂman›n merkezi patoloji analizinde radyoterapinin tüm alt gruplarda yinelemeyi anlaml› olarak azaltt›¤› gösterilmiﬂtir.4 Di¤er önemli prospektif randomize çal›ﬂma ise European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) nin
medyan takip süresi 10.5 y›l olan çal›ﬂmas›d›r. Bu çal›ﬂmada da NSABP- B 17 çal›ﬂmas›nda oldu¤u üzere invaziv ve
invaziv olmayan nükslerde radyoterapi alan olgularda anTablo 59-1
Skor

1

2

3

Tümor Boyutu

≤15mm

16-40mm

Cerrahi S›n›r

≥10mm

1-9mm

≥41mm
<1mm

Histopatoloji

Düﬂük
Grade
Nekroz yok

Düﬂük
Grade
+ Nekroz

Yüksek
Grade
± Necrosis

Yaﬂ

>60yaﬂ

40-60yaﬂ

<40yaﬂ
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laml› azalma saptanm›ﬂ ve çal›ﬂman›n merkezi patoloji incelemesinde radyoterapinin tüm alt gruplarda yinelemeyi
baﬂlang›ç riskinden ba¤›ms›z olarak azaltt›¤› gösterilmiﬂtir.5 ‹ngiltere/Avusturalya (UKCCCR/ANZ) çal›ﬂmas›n›n
12.7 y›ll›k medyan takip sonuçlar› bildirilmiﬂ ve randomizasyon sonucu radyoterapi alan 522 olgu, almayan 508 olguyla karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Sonuçta radyoterapi %60 risk
azalmas› sa¤lamaktad›r.6 ‹sveç DCIS randomize çal›ﬂmas›
da di¤er üç randomize çal›ﬂman›n sonuçlar›n› desteklemektedir. Bu dört randomize çal›ﬂmaya dahil edilen 3925
olgu bir arada de¤erlendirilmiﬂtir.7 Bu sistematik de¤erlendirmede radyoterapinin tüm yinelemeleri yaklaﬂ›k
%50 oran›nda azatt›¤› gösterilmiﬂtir (Risk azalmas› 0.49
güven aral›¤› 0.41-0.58). Yine radyoterapinin yarar› tüm
alt guruplar için gösterilirken, radyoterapiye ba¤l› geç bir
yan etki tan›mlanmam›ﬂt›r ve karﬂ› meme kanseri riskinde bir art›ﬂ da söz konusu de¤ildir.8
Sadece lokal eksizyon uygulanarak çok iyi prognostik
faktörlere sahip olgular›n seçilerek takip edildikleri prospektif faz II çal›ﬂmalar da mevcuttur. Bunlardan en
önemlisi Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG)
un lokal eksizyon sonras› 565 olguyu düﬂük ve yüksek
riskli olarak iki gruba ay›rd›ktan sonra izledikleri çal›ﬂmad›r.9 Düﬂük riskli olgular düﬂük ve orta gradeli olup tümör çap› ≤2.5 cm alt› olanlar, yüksek riskli olgular ise
yüksek gradeli ve tümör çap› 1 cm ve üzerindekiler olarak
tan›mlanm›ﬂt›r. Tüm olgularda cerrahi s›n›r geniﬂli¤i 3
mm ve üstünde olmas› ﬂart› mevcuttur. Medyan takibi 6.2
y›l olan bu çal›ﬂmada yüksek risk grubunda 5 y›lda %15, 7
y›lda %18 yineleme mevcuttur ve oldukça yüksek orandad›r. Düﬂük riskli grupta ise 5 y›lda yineleme riski %6 iken,
7 y›lda h›zla bir art›ﬂ gösterip %10’a ulaﬂm›ﬂt›r. Yine baﬂka bir prospektif randomize çal›ﬂmada da çok iyi prognostik faktöre sahip seçilmiﬂ olgular radyoterapisiz takip
edilmiﬂlerdir ve 5 y›lda yineleme oran› %12 olarak bulunmuﬂtur.10
Sonuçta DKIS tan›l› olgularda koruyucu cerrahi sonras› eklenen radyoterapi genel olarak yineleme riskinde
yaklaﬂ›k %50 oran›nda risk azalmas› gerçekleﬂtirmektedir.
Elimizdeki yüksek kan›t de¤erine sahip çal›ﬂmalara göre
lokal eksizyon sonras› tüm olgular radyoterapi almal›d›rlar. Çok iyi prognostik faktörlere sahip, sadece lokal eksizyon ile izlenecek bir grup olgu olmakla birlikte bu olgular›n tan›mland›¤› bir çal›ﬂma mevcut de¤ildir. Farkl› çal›ﬂmalarda do¤rulanan tüm iyi prognostik faktörlerin bir
arada bulundu¤u bir olguda radyoterapi uygulamama seçene¤i tart›ﬂ›labilinir. Elimizdeki mevcut modellere yeni
moleküler faktörlerin eklenmesi ile radyoterapi almadan
sadece lokal eksizyon ile izlenecek hastay› belirlemek ileride mümkün olabilecektir.
Günümüzde DKIS radyoterapisinde genel yaklaﬂ›m
tüm memenin konvansiyonel fraksiyon ﬂemas› ile ›ﬂ›nlanmas›d›r (toplam 50Gy, 25 fraksiyonda, haftada 5 fraksiyon). Tümör yata¤›na ek doz uygulamas› farkl› merkezlerin genel uygulamalar›n›n de¤erlendirildi¤i bir çal›ﬂmada

irdelenmiﬂtir.11 Buna göre 45 yaﬂ alt› olgularda ek dozun
yineleme riskini azaltt›¤› gösterilmiﬂidir. Ek dozun rolünü
irdeleyen prospektif randomize çal›ﬂma olmamakla beraber özellikle genç yaﬂ ve ayr›ca cerrahi s›n›r yak›nl›¤› ve
yüksek grade gibi yineleme riski yüksek olgularda tümör
yata¤›na 10-16Gy ek doz uygulanmas› önerilir.
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59.2 Meme Koruyucu Cerrahi Sonras› Radyoterapinin Rolü
Meme kanserinin tedavisinde radyoterapi hastal›¤›n her
evresinde tedavinin vaz geçilmez bir yöntemini oluﬂturmaktad›r. Bu bölümde erken evre olgularda meme koruyucu cerrahi sonras› radyoterapinin rolü irdelenmektedir.

Meme Koruyucu Cerrahi Sonras› Radyoterapi
Kimlere Uygulanmal›d›r?
Erken evre meme kanserli olgularda kontrendike bir
durum olmad›¤› sürece tercih edilen cerrahi yöntem meme koruyucu cerrahidir. Organ›n korunmas› ve elde edilen kozmetik sonuç ﬂüphesiz hastan›n yaﬂam kalitesini art›rmaktad›r. Meme koruyucu cerrahi sonras› hastalar›n
radyoterapi uygulanmaks›z›n takip edildikleri ya da radyoterapi kollar›na randomize edildikleri büyük serili
önemli çal›ﬂmalar›n uzun süreli sonuçlar› yay›nlanm›ﬂ
olup bu çal›ﬂmalar›n sonucunda kemoterapi uygulanm›ﬂ
olsa bile radyoterapinin lokal kontrolü 4-5 kat art›rd›¤›
ortaya konmuﬂtur.1-2 Bu konuda yap›lm›ﬂ randomize çal›ﬂmalar teker teker ele al›nd›¤›nda postoperatif radyoterapi uygulanan ve uygulanmayan olgular aras›nda lokal
kontrol aç›s›ndan radyoterapi lehine anlaml› farkl›l›k var
iken, kollar aras›nda sa¤kal›m fark› yoktur. Bununla birlikte tüm hastalar›n bir arada de¤erlendirildi¤i metaanalizlerde meme kanserinde her dört lokal kontrol sa¤lanan
olgular›n birinde genel sa¤kal›m›n da art›¤› gösterilmiﬂtir
ve sa¤kal›m fark› 15 y›l sonras›nda daha belirgindir.3-4 Bu
durumda meme koruyucu cerrahi uygulanm›ﬂ olgularda
postoperatif radyoterapi mutlaka uygulanmal›d›r. Lokal
kontrol oranlar› yineleme üzerindeki farkl› prognostik
faktörlere de ba¤l› olarak radyoterapi ile %90’lar civar›ndad›r.
Aksiler lenf bezi metastaz› yapmam›ﬂ, ileri yaﬂ, tümör
evresi T1,2 ve hormon reseptörü pozitif olan olgularda
meme koruyucu cerrahi sonras› sadece hormonal tedavi
ile hormonal tedaviye radyoterapinin eklendi¤i randomize çal›ﬂmalarda bu iyi faktörlere ra¤men radyoterapinin
lokal kontrolü art›rd›¤› gösterilmiﬂtir.5-8 Bununla birlikte
70 yaﬂ üzeri olgularda lokal yineleme riski daha da düﬂüktür, e¤er bu olgularda tümör evresi T1 ve reseptör kuvvetli pozitif ise yaln›zca hormonal tedavi uygulan›p radyoterapinin uygulanmamas› söz konusu olabilir. Ancak bu karar› vermede hastan›n yaﬂam beklentisi ve performans durumu rol oynar. Bu grup olgu d›ﬂ›nda tekrar vurgulanmal›d›r ki koruyucu cerrahi sonras› radyoterapi tedavinin olmazsa olmaz komponentini oluﬂturur.

Toplam Doz, Ek Doz, Alan Seçimi, Fraksiyon
Meme koruyucu cerrahi sonras› aksiller lenf bezi metastaz› yapmam›ﬂ olgularda genel uygulama tüm memeye
toplam 46-50Gy dozun konvansiyonel fraksiyonasyon ile

(1.8-2Gy / fraksiyon / gün toplam 5-6 haftada) uygulanmas›d›r. European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) 10 y›ll›k takip sonuçlar›n›n yay›nland›¤› randomize çal›ﬂmada tümör yata¤›na 16Gy ek
dozun rolü irdelenmiﬂ ve tüm yaﬂ gruplar›nda ek dozun
lokal kontrolü art›rd›¤› gösterilmiﬂtir.9 Bunun yan› s›ra
çal›ﬂman›n tek merkezli patolojik incelemesinde ek dozun
lokal yinelemeyi azaltmada en belirgin etkisinin 50 yaﬂ alt› ve grade 3 olgularda oldu¤u ortaya konmuﬂtur.10 Buna
göre ek doz uygulamas› özellikle 50 yaﬂ alt› ve grade 3 olgularda mutlaka önerilirken, di¤er olgularda da göz önüne al›nmal›d›r. Ek doz uygulamada foton, elektron ya da
brakiterapi yöntemleri kullan›labilinir. Bu üç yöntem aras›nda lokal kontrol ve kozmetik sonuç aç›s›ndan belirli bir
farkl›l›k bulunmamakla birlikte,11 günümüzde uygulama
kolayl›¤› aç›s›ndan en s›k olarak elektron ya da elektron
foton kombinasyonlar› tercih edilmektedir. Meme koruyucu cerrahi uygulanm›ﬂ olgularda bu cerrahi yöntemin
kabul edilmesi ve hastan›n radyoterapiye baﬂlamas› için
cerrahi s›n›rda mikroskopik tümör hücresi kesinlikle bulunmamal›d›r. Cerrahi s›n›r da kal›nt› tümör varl›¤›nda
ek dozun art›r›larak 26Gy ç›kar›lmas›n›n lokal kontrol ve
sa¤kal›mda bir etkisi olmad›¤› gösterilmiﬂtir.12 Bunun yan› s›ra daha yüksek doz tümör yata¤›nda fibrozis riskini
art›rmaktad›r. Ek dozu do¤ru yere verebilmek ve gereksiz
geniﬂ bir alana ek doz uygulamamak için radyasyon onkolo¤unun cerrahtan beklentisi tümör yata¤›n› tavan, taban,
ön, arka ve her iki lateral olmak üzere 6 adet cerrahi klips
yerleﬂtirmesidir. Cerrahiden sonra kemoterapi uygulanmam›ﬂ olgularda tümör yata¤›nda henüz resorbe olmam›ﬂ
seroman›n da 3 boyutlu planlama yap›lan hastalarda tümör yata¤›n›n tan›mlanmas›nda rolü vard›r.
Aksiler lenf bezi metastaz› yapmam›ﬂ olgularda sadece
tüm memenin ›ﬂ›nlamas› ve yukarda tart›ﬂ›ld›¤› üzere tümör yata¤›na ek doz uygulamas› önerilir. Parsiyel meme
›ﬂ›nlamas› seçilmiﬂ olgularda uygulanabilir. Bunun d›ﬂ›nda aksiller lenf bezi metastaz› saptanm›ﬂ olgularda tüm
meme ›ﬂ›nlamas›na ek olarak bölgesel lenfatiklerin ›ﬂ›nlanmas› ve alan seçimi gündeme gelebilir. Bu durumda
lenfatik alanlar›n seçimi mastektomi sonras› ›ﬂ›nlama ile
benzerlik göstermektedir. Aksiller lenf bezi metastaz› yapm›ﬂ ve özellikle 4 ve üzerinde lenf bezi metastaz› olan olgularda meme d›ﬂ›nda en s›k yineleme yeri supraklaviküler lenf bezleri oldu¤undan özellikle supraklavikuler ve level 3 lenfatiklerin ›ﬂ›nlanmas› önerilmektedir.13 Yeterli
aksiller diseksiyon yap›lm›ﬂ (≥10) olgularda güncel sistemik tedavi de ald›klar›nda aksiller yineleme oranlar› %11
civar›nda oldu¤undan13 ve aksiller diseksiyon sonras› eklenen radyoterapi kol ödemi riski ve yine ›ﬂ›nlanan alan›n
geniﬂli¤ine ba¤l› olarak radyasyon pnomonisi riskini art›rd›¤›ndan genelikle aksiller ›ﬂ›nlama tercih edilmez. Yine
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internal mammarian zincir de yineleme riski %1-3 oldu¤undan bu bölgenin ›ﬂ›nlamas› tart›ﬂma konusudur. Radyolojik ve klinik tutulum d›ﬂ›nda iç kadran veya santral
bölge lokalizasyonlu aksiller lenf bezi metastaz› yapm›ﬂ bu
bölge yinelemesi riski olan olgularda uygun teknik ile
›ﬂ›nlama yap›l›r. Lenfatik alan seçimi, doz ve tekni¤i postmastektomi radyoterapi bölümünde daha ayr›nt›l› olarak
ele al›nm›ﬂt›r.
Radyoterapiye bir haftadan fazla ara verilen olgularda
lokal kontrol ve sa¤kal›mda azalma saptand›¤› gösterildi¤inden radyoterapi baﬂland›ktan sonra planlanan fraksiyon ﬂemas› tedaviye ara verilmeden tamamlanmal›d›r.14

Tüm Memenin Hipofraksiyonasyon ile Iﬂ›nlanmas›
Konvansiyonel fraksiyonasyon ile ›ﬂ›nlama yap›ld›¤›nda ek doz uygulama ile birlikte toplam tedavi süresi 6,5-7
hafta sürmektedir. Buna karﬂ›n fraksiyon baﬂ›na düﬂen
dozun 2Gy üstüne ç›kart›ld›¤› ve toplam tedavi süresinin
daha k›sa tutuldu¤u hipofraksiyone radyoterapi ﬂemalar›
‹ngiltere ve Kanada da y›llard›r uygulanmaktad›r. Toplam
tedavi süresinin k›sa olmas› hasta için rahatl›k sa¤larken,
bekleme sürelerinin daha k›sa olmas› ve maliyet aç›s›ndan
da avantaj sa¤lamaktad›r. Bu konuda özellikle randomize
Kanada çal›ﬂmas›n›n yay›nlanmas› üzerine tüm memenin
hipofraksiyone ﬂemayla (toplam 42,5Gy/16 fraksiyon)
›ﬂ›nlanmas› tekrar güncellik kazanm›ﬂt›r.15 Medyan takip
süresi 12 y›l olan bu çal›ﬂmada ek doz uygulanmamas›na
ra¤men hipofraksiyonasyon ve tüm memenin konvansiyonel fraksiyon ile toplam 50Gy radyoterapi uyguland›¤›
her iki kolda da lokal nüks %6 olup anlaml› farkl›l›k yoktur. Ne var ki Grade 3 olgularda lokal yinelemeler hipofraksiyon kolunda anlaml› olarak daha fazlad›r (%15 hipofraksiyon, %4.7 konvansiyonel kol). Çal›ﬂmada kozmetik sonuç aç›s›ndan farkl›l›k bulunmay›p, kardiak nedenlerle ölüm oranlar› ayn›d›r. Özellikle ek doz gerektirmeyecek, 50 yaﬂ üstü, grade 1,2, T evresi 1 ve 2 ve meme büyüklü¤ü uygun olgularda hipofraksiyone ﬂema önerilebilir.
Çal›ﬂman›n takip süresi kardiyak yan etkiler aç›s›ndan henüz erken kabul edilebilece¤inden planlamada kardiyak
korumaya özellikle özen gösterilmesi önerilir.

Radyoterapi Tekni¤i
Tüm meme ›ﬂ›nlamas›nda teknik olarak basit iki boyutlu planlama ile karﬂ›l›kl› tanjansiyel alanlar›n ›ﬂ›nlanmas› en yayg›n uygulamad›r. Burada tüm meme, gö¤üs
duvar› ve akci¤er volümünün bir k›sm› ›ﬂ›nlama alan› içerisindedir. Bunun d›ﬂ›nda daha nadir olarak prone pozisyonda ›ﬂ›nlama ya da ileri derecede pendülöz memeler
için lateral deküpitüs pozisyonunda ›ﬂ›nlama teknikleri
mevcuttur. En güncel ve tercih edilen uygulama üç boyutlu konformal planlama sonras› ›ﬂ›nlamad›r. Bilgisayarl›
tomografi alt›nda 2-5 mm kesitler elde edildikten sonra
hedef hacim olarak meme ve ek doz yata¤›, risk alt›ndaki

organlar olarak akci¤er, kalp ve sol ön inen arter belirlenerek planlama yap›l›r ve plan doz hacim histogram›nda
de¤erlendirildikten sonra tedaviye baﬂlan›r. Yine farkl›
daha homojen doz da¤›l›m› elde edilmesi planlanan farkl› yo¤unluk ayarl› radyoterapi teknikleri vard›r. Radyoterapi tekni¤i baﬂl› baﬂ›na detayl› bir konu oldu¤u için bu
konuda ileri okuma önerilmektedir.16

Cerrahi Sonras› Radyoterapi Zamanlamas›,
Radyoterapi ile Kemoterapi, Hormonoterapi ve
Hedefe Yönelik Tedavilerin ‹ntegrasyonu
Kemoterapi uygulanmayacak olgularda ideal olarak
cerrahi iyileﬂmeyi takiben radyoterapi baﬂlayabilir. Geniﬂ
hasta say›l› bir analizde cerrahi sonras› 3 ay sonra radyoterapi baﬂlayan olgularda sa¤kal›m azalmas› gösterilmiﬂtir.17
Bunun yan› s›ra ilk 4 hafta ile 8 hafta aras›nda lokal kontrol aç›s›ndan belirli bir farkl›l›k saptanmam›ﬂt›r.18 Bu konuda çeliﬂkili yaklaﬂ›mlar oldu¤undan ötürü önerilen cerrahi sonras› radyoterapinin geciktirilmeden baﬂlanmas›d›r. Özellikle genç yaﬂ, yak›n cerrahi s›n›r (cerrahi s›n›r yak›nl›¤› aç›s›ndan farkl› görüﬂler olmakla birlikte, cerrahi s›n›r yak›nl›¤› lokal yineleme aç›s›ndan di¤er prognostik parametreler ile de¤erlendirilebilinir 1 mm yak›n cerrahi s›n›r kabul edilebilinir), extensive intraduktal komponent
gibi faktörler varl›¤›nda özellikle süre geciktirilmemelidir.
Sistemik kemoterapi uygulanan olgularda genel yaklaﬂ›m kemoterapi ve radyoterapinin ard›ﬂ›k uygulanmas›d›r. Özellikle antrasiklin uygulanan olgularda doz intansitesinden ötürü birkaç kür kemoterapi rejiminin aras›na
yerleﬂtirilen sandviç uygulama tercih edilmemelidir. Sistemik kemoterapi uygulanan olgularda genel yaklaﬂ›m kemoterapinin önce uygulanmas›d›r. Kemoterapinin sistemik kontrol üzerinde etkisini de göz önünde bulunduracak olursak, etkin bir kemoterapi sonras› aradaki cerrahi
radyoterapi intervalinin uzamas› lokal kontrolü etkilememektedir. Cancer and Leukemia Group CALGB B 9344
randomize çal›ﬂmas›nda alt grup olarak 4 kür AC (adriamisin-siklofosfamid) sonras› radyoterapi alan olgular ile
4 kür AC ye ek olarak 4 kür T (taksan) sonras› radyoterapi alan olgular karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ ve taksan eklenen kolda
radyoterapi baﬂlama süresi daha uzun oldu¤u halde lokal
yinelemelerin anlaml› olarak daha az oldu¤u bulunmuﬂtur (%9.7 AC-%3.7).19 Bunun yan› s›ra bu radyoterapi
kemoterapi zamanlamas›nda tek randomize çal›ﬂma olan
Boston grubunun çal›ﬂmas›nda önce kemoterapi ard›ndan radyoterapi ya da önce radyoterapi ard›ndan kemoterapi kollar›na randomize edilmiﬂlerdir. Çal›ﬂman›n sonucunda gerek sa¤kal›m, gerek lokal kontrol ve gerekse hastal›ks›z sa¤kal›m aç›s›ndan kollar aras›nda farkl›l›k bulunmam›ﬂt›r. Ancak özellikle cerrahi s›n›r yak›n 1 mm ve alt›
olgularda öncelikle kemoterapi baﬂlad›¤›nda lokal yinelemeler önce radyoterapi baﬂlanan olgulara göre yüksektir
(%4 önce radyoterapi, %32 önce kemoterapi kolu).20 Bu
durumda cerrahi s›n›r yak›nl›¤›nda hastalar›n öncelikle
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radyoterapi almas› gereklidir. Meme koruyucu cerrahi
sonras› eﬂ zamanl› kemoterapi ve radyoterapiyi irdeleyen
çal›ﬂmalarda mevcuttur. Eﬂ zamanl› kemoradyoterapi
toplam tedavi süresini k›saltmakla birlikte uygulanan kemoterapötik ajana ba¤l› olarak erken ve geç toksisitede
artma gözlenmektedir. Antrasiklinli ajanlar›n radyoterapi
ile eﬂ zamanl› kullan›lmas› ciddi kardiyak ve cilt toksisitesine neden olabilece¤i için kesinlikle önerilmez.21 Eﬂ
zamanl› radyoterapi ve taksanlar›nda toksisiteyi art›rd›¤›
gösterilmiﬂtir.22 Bunun yan› s›ra eﬂ zamanl› CNF (siklofosfamid, novantron, flurourasil) ile radyoterapinin aksiller lenf bezi metastaz› yapm›ﬂ olgularda lokal kontrolü art›rd›¤› gösterilmiﬂtir. Bununla birlikte erken ve geç toksisitede hafif bir art›ﬂ söz konusudur.23.24 Günümüzde novantron sekonder akut lösemilere neden oldu¤undan tercih edilen bir kemoterapötik ajan de¤ildir.25
Hormonal tedavi ve radyoterapinin eﬂ zamanl› kullan›m›n› irdeledi¤imizde, yap›lan retrospektif çal›ﬂmalar tamoxifenin radyoterapi ile eﬂ zamanl› ya da ard›ﬂ›k kullan›m›n›n sa¤kal›m› de¤iﬂtirmedi¤ini göstermektedir.26,27,28
Bununla birlikte tamoxifenin radyoterapi ile eﬂ zamanl›
kullan›m›n›n cilt ve akci¤er fibrozisini art›rd›¤› gösterilmiﬂtir.29,30 E¤er tek sistemik tedavisi tamoxifen ise ve tedavi alan›ndaki akci¤er hacmi radyasyon pnomonisi aç›s›ndan risk oluﬂturmuyorsa sistemik tedavinin gecikmemesi için tamoxifen radyoterapi ile eﬂ zamanl› olarak baﬂlan›r. Elimizdeki veriler henüz k›s›tl› olmakla birlikte aromataz inhibitörleri ile radyoterapi birlikte verilebilinece¤i
yönündedir.31
Monoklonal antibodi olarak tan›mlanan Trastuzumab’›n Her 2 pozitif tümörlü olgular›n adjuvant tedavisinde kemoterapi ile birlikte kullan›m›n›n sa¤kal›m sonuçlar›n› art›rd›¤› bilinmekte ve uygulanmaktad›r. Trastuzumab’›n özellikle kardiyotoksik etkisinden ötürü radyoterapi ile eﬂ zamanl› kullan›m› kardiyak yan etki riskini
art›rabilir. ﬁimdiye kadar yap›lan çal›ﬂmalar eﬂ zamanl›
Trastuzumab ve radyoterapi kullan›m›n›n güvenilir oldu¤unu göstermekle birlikte henüz takip süreleri k›sad›r ve
özellikle radyoterapininde indükledi¤i kardiyak yan etkilerin ortaya ç›kmas› için 15 y›l gereklidir. Eﬂ zamanl› trastuzumab ve radyoterapi uygulanmas›nda radyoterapinin
mümkün oldu¤unca modern teknikler ile yap›lmas› ve
kardiyak koruman›n sa¤lanmas›na dikkat edilmelidir.32
Ayr›ca Trastuzumab’›n radyoterapi ile eﬂ zamanl› haftal›k
kullan›m›n›n sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunu düﬂürdü¤ü gösterilmiﬂtir.33 Bu nedenle radyoterapi s›ras›nda üç
haftada bir uygulanan ﬂema tercih edilmelidir.
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59.3 Lokal ‹leri Meme Kanserinde (L‹MK) Radyoterapi
Lokal ileri meme kanseri tan›s› ile baﬂvuran olgular
gerek uzak metastaz, gerekse lokal bölgesel yineleme aç›s›ndan risk alt›ndad›rlar. Lokal ileri meme kanserinin tedavisinde multidisipliner yaklaﬂ›m büyük önem taﬂ›maktad›r ve son y›llarda daha efektif sistemik tedavilerin kul-

lan›ma girmesiyle hastal›¤›n prognozunda önemli geliﬂmeler elde edilmiﬂtir. Tümörün kosta yada interkostal
kaslara (gö¤üs duvar›na) invazyonu, cilt ödemi, (portakal
kabu¤u görünümü dahil), meme cildinde ülserasyon, meme cildinde satellit cilt nodüllerinin varl›¤›, iltahabi meme
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kanseri bulgular›, ipsilateral mammarya interna lenf nodlar›na metastaz ya da ipsilateral supraklavikuler lenf bezlerine metastaz varl›¤› inoperabilite kriterleri kabul edilmektedir. Bu bulgulardan biri varl›¤›nda hastal›k L‹MK
olarak kabul edilmektedir ve bu bulgularla birlikte hastada saptanan uzak metastaz bulgusu olmamal›d›r.
L‹MK’nin baﬂlang›ç tedavisi sistemik tedavidir. Neoadjuvant kemoterapinin sa¤kal›m avantaj› gösterilmemekle birlikte neoadjuvant kemoterapi sonras›nda yaklaﬂ›k %70-80 oran›nda olgu opere edilebilir hale gelmektedir ve tam cevap al›nan olgularda hastal›¤›n prognozu daha iyidir. Daha h›zl› cevap elde edilmesi amac› ile baﬂlang›ç tedavisi olarak kemoterapi tercih edilmekle birlikte,
yaﬂl› ve hormon reseptörü pozitif olgularda inisyel hormonal tedavi de baﬂlanabilir. Sistemik tedaviye cevap veren olgularda cerrahi tedavi olarak genellikle mastektomi
tercih edilir. ‹ltihabi olmayan yada sistemik kemoterapiye
tam ya da k›smi cevap veren olgularda meme koruyucu
cerrahi gündeme gelir ve ilgili bölümlerde sistemik tedavi
ve cerrahi tedaviler tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Neoadjuvant sistemik tedaviye yan›t veren olgularda
cerrahi sonras› lokal bölgesel kontrol için mutlaka radyoterapi gereklidir. Bu konuda yap›lm›ﬂ randomize çal›ﬂma
olmamakla birlikte prospektif randomize çal›ﬂmalara dahil edilmiﬂ antrasiklinli tedavi alm›ﬂ L‹MK olgular retrospektif olarak de¤erlendirildiklerinde radyoterapi alan olgular daha kötü prognostik faktörlere sahip olduklar› hal-
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de, lokal bölgesel kontrol oranlar› radyoterapi uygulanmayan olgulara göre anlaml› olarak daha iyidir(10 y›l için
lokal-bölgesel kontrol radyoterapi alanlarda %11- almayanlarda %22). Ayr›ca antrasiklin ± taksan neoadjuvant
tedavi sonras› tam cevap al›nan olgularda yine de lokal
bölgesel yineleme riskinin yüksek oldu¤u ve radyoterapinin bu olgularda da mutlak rolü oldu¤u retrospektif çal›ﬂmalar ile gösterilmiﬂtir3.
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60.1 Meme Koruyucu Tedavi Sonras› Lokal Nüks
Meme Koruyucu Tedavi (MKT) sonras› lokal nüks
meme parankimi veya cildini içeren ipsilateral memede
yeniden kanser ortaya ç›kmas›, regional nüks ise ipsilateral aksiller supraklaviküler, infraklaviküler ve mammaria
interna lenf dü¤ümlerinde yeniden kanser ortaya ç›kmas›
olarak tan›mlan›r. Lokal nüks hastal›¤›n ilk belirtisi olarak
ortaya ç›kabildi¤i gibi bölgesel veya uzak metastazlarla ayn› anda ya da daha sonra ortaya ç›kabilir.1
Lokal nüks en s›k ilk 2-3 y›l içerisinde görülür ve daha
sonra gittikçe azal›r ama hiçbir zaman nüks ihtimali ortadan kalkmaz.2 MKT sonras› lokal nüks oranlar› %6-16
aras›nda bildirilmektedir.3-6 MKT sonras› ortaya ç›kan lokal nüksler mastektomi sonras› ç›kan lokal nüksler kadar
öneme sahip olmasa da lokal nüks geliﬂenlerin prognozu
lokal nüks geliﬂmeyenlere göre daha kötüdür. DC‹S veya
ortaya ç›kma süresi 5 y›ldan uzun olan lokal nükslerde
prognoz oldukça iyidir.7 Cowen ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›na kadar meme koruyucu cerrahiden sonra ortaya ç›kan nükslerin mastektomi ile sa¤ kal›m› etkilemeden tedavi edildi¤ine inan›lmaktayd›. Cowen ve ark. lar›n›n
3697 hasta üzerinde yapt›¤› bu çal›ﬂma sonucunda lokal
nüks geliﬂen hastalarda uzak metastaz geliﬂme olas›l›¤›n›n
2.5±1.4 kat artt›¤›, lokal nüks geliﬂenlerde metastazs›z yaﬂam olas›l›¤›n›n %73±12, lokal nüks geliﬂmeyenlerde
%89±6 oldu¤u gösterildi.8
Lokal nüks yerinin klinik s›n›fland›rmas› lokal nüks
yerinin primer tümörle iliﬂkisi ile belirlenir.9 Buna göre,
(a) gerçek nüks, primer tümörün yerinde veya boost tedavi uygulanan yerde, (b) marjinal nüks, boost tedavi uygulanan alan›n kenar›nda, (c) baﬂka herhangi bir yerde. Gerçek nüks ve marjinal nüks klinik olarak ayr›m zorlu¤u ve
tedavi veya prognostik de¤eri aç›s›ndan çok az fark olmas›ndan dolay› bu iki grup birlikte de¤erlendirilebilir. Baz›
yazarlar da lokal nüksü yayg›n hastal›k, multifokal hastal›k, deri nüksü veya inflamatuvar nüks gibi daha az kullan›lan ﬂekilde s›n›fland›r›r.1 Meme baﬂ›n›n Paget hastal›¤›nda da lokal nüks bildirilmiﬂtir ancak nadirdir.10 Genel
olarak, lokal nüksün en büyük k›sm› gerçek bir nüks veya

marjinal nüks olarak karﬂ›m›za ç›kar (%46-%91). Baﬂka
yerde nüks, gerçek nüks ve marjinal nükse göre daha geç
ortaya ç›kar (medyan zaman s›ras›yla 3,1-5,8 y›l 3,0-3,8
y›l).11-15 Lokal nüksün bir di¤er s›n›fland›rmas› ise, daha
önce tedavi edilen kanserin lokal nüksü mü yoksa yeni bir
primer meme kanseri mi oldu¤una göredir. Bu ayr›m için
lezyonun konumu, patolojik özellikleri ve lokal nüks aral›¤› önemlidir. Son zamanlarda yap›lan çal›ﬂmalarda yeni
bir primer karsinomu gerçek bir nüksden ay›rt etmek için
moleküler özellikleri ve bu ayr›m›n prognostik de¤eri
üzerinde durulmuﬂtur.16-17
Meme koruyucu cerrahi yap›lan hastalarda lokal nüksü etkileyen faktörlerin belirlenmesi, lokal nüks geliﬂen
hastalar›n yaklaﬂ›k yar›s›n›n meme kanseri sonucu kaybedilmesi nedeniyle oldukça fazla önem taﬂ›r. Lokal nüks
geliﬂen meme kanserli hastalar›n 5 y›ll›k hastal›ks›z sa¤ kal›m oranlar› %50–60 olarak bildirilmektedir.18 MKT
oranlar›ndaki art›ﬂ, lokal nüks ile iliﬂkili olabilecek faktörlerin dikkatle irdelenmesini gerektirmektedir. Meme koruyucu cerrahi lokal nüks geliﬂiminde bir risk faktörü olarak gösterilmektedir.19 Meme koruyucu cerrahi sonras›nda lokal nüksü etkileyen faktörler; cerrahi s›n›r, tümör çap›, yaﬂ, düﬂük vücut kitle indeksi (BMI), gebelikle iliﬂkili
meme kanseri, yayg›n intraduktal komponent, radyoterapi uygulanmamas›, lenfatik invazyon, vasküler invazyon,
yüksek proliferasyon olarak bildirilmiﬂtir.
Negatif cerrahi s›n›rla rezeksiyon yap›lan MKT hastalar›nda düzeltilmiﬂ 10 y›ll›k meme lokal nüks oranlar›
%10’un alt›ndad›r.1 Temiz cerrahi s›n›r lokal nüksü azaltmaktad›r.3,20-22 Bir çok çal›ﬂmada pozitif veya yak›n cerrahi s›n›r lokal nüksün en önemli nedeni olarak görülmektedir.23-25 Cerrahi s›n›r›n lokal nüks üzerine do¤rudan etkili oldu¤unu gösteren birçok çal›ﬂma bulunmas›na ra¤men ne kadar uzakl›¤›n negatif kabul edilece¤i konusunda fikir birli¤i yoktur. Genel kabul olarak 1 cm cerrahi s›n›r için yeterli görülürken 2 mm’nin alt›ndaki de¤erler yetersiz kabul edilmektedir.26
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Tümör boyutu için farkl› görüﬂler mevcuttur. Bir çal›ﬂmada 5 cm’e kadar olan tümörlerde lokal nüks aç›s›ndan
fark görülmedi¤i bildirilmiﬂtir.25 Tümör çap›n›n artmas›
ile lokal nüksün artt›¤›n› gösteren çal›ﬂmalar mevcuttur.
Baz› çal›ﬂmalarda 2 cm’den büyük tümörlerde lokal nüksün 2-3 kat artt›¤›n› belirtirken di¤er çal›ﬂmalarda 3
cm’nin üzerinde böyle bir art›ﬂ oldu¤u belirtilmiﬂtir.27 Günümüzde tümör boyutu 3-4 cm’ye kadar MKT uygulanmaktad›r. Büyük memelerde daha büyük çaptaki tümörler
için de MKT uygulanabilir. Neoadjuvan tedavi sonras› 3
cm’ye inmiﬂ tümörlerde MKT uygulanabilir. MKT yap›lmas› için vasküler invazyonu olan hastalarda tümör çap›
<2 cm ve 50 yaﬂ üzeri hastalar daha uygundur.27
Birçok çal›ﬂma 45 yaﬂ›ndan daha genç hastalarda
MKT sonras› yüksek lokal nüks oranlar›nn görüldü¤ünü,
bunun da hastalar›n genel sa¤ kal›m›n› etkiledi¤ini göstermiﬂtir.28-30 Yap›lan bir çal›ﬂmada, 35 yaﬂ›ndan genç hastalarda on y›ll›k takip sonunda lokal nüks oran› %28 olarak
bildirilmiﬂtir.30 Benzer ﬂekilde Avrupa Kanser Tedavi ve
Araﬂt›rma Organizasyonu (EORTC) Evre I ve II meme
kanseri olan hastalar›n incelenmesinde; genç yaﬂ ve MKT
yi lokal nüks için ba¤›ms›z risk faktörleri olarak öne sürmüﬂtür.19 Evre II hastal›¤› olan genç hastalarda (≤35 yaﬂ),
en iyi lokal kontrolün mastektomi+radyoterapi ile sa¤land›¤› gösterilmiﬂtir.31 Ancak, Evre I hastal›¤› olan hastalarda MKT ve mastektomi ile benzer sonuçlar elde edilmiﬂtir. Genç hastalarda görülen biyolojik olarak agresif hastal›k (tümörün yüksek dereceli, lenfovasküler invazyonu olmas›, ER negatif ve yayg›n intraduktal komponente sahip
olmas›) yüksek nüksün sebebi olabilir.32 Yap›lan bir çal›ﬂmada gebelikle iliﬂkili meme kanserinde MKT ile tedavi
edilen hastalarda lokal nüksün fazla oldu¤unu ve bunun
sebebinin hastalar›n genç yaﬂta olmas›ndan ve biyolojik
olarak agresif seyirli tümör özelliklerinden kaynaklanabilece¤i bildirilmiﬂtir.33
Yayg›n intraduktal komponent lokal nüks için bir di¤er risk faktörüdür. Tümör boyutuna bak›lmaks›z›n yayg›n intraduktal komponent pozitif olan tümörlerde lokal
nüks daha fazla görülmektedir. Yayg›n intraduktal komponent içeren hastalarda 5 y›l sonunda nüks oran› %24
iken, içermeyen hastalarda bu oran %6’d›r.27 Yaﬂ ve lokal
nüks iliﬂkisinin irdelendi¤i çal›ﬂmalarda, genç hastalarda
yayg›n intraduktal komponent ve lenfovasküler invazyon
varl›¤›n›n daha s›k görüldü¤ü ve bu yüzden cerrahi s›n›r
negatifli¤inin daha zor sa¤lanabildi¤i ve lokal nüks oranlar›n›n bu yüzden yüksek bulundu¤u bildirilmektedir.18
Genç hastalarda geniﬂ tümör eksizyonuna ek olarak s›n›r
negatifli¤inin mikroskopik olarak sa¤lanmas› ve tümör
yata¤›na yap›lan boost radyoterapi ile lokal nüks oranlar›
azalt›labilmektedir. Bir baﬂka çal›ﬂmada, genç yaﬂ ve yayg›n intraduktal komponent varl›¤›n›n lokal nüks art›ﬂ›na
neden oldu¤u bildirilmiﬂdir.18
Yap›lan çal›ﬂmalarda düﬂük BMI ile lokal nüksün artt›¤› gösterilmiﬂtir.34,35 Chen ve ark. premenopozal kad›n-

larda düﬂük BMI olanlarda yüksek estradiol olmas› ve düﬂük BMI olan kad›nlarda tümör eksizyonu yaparken memelerin küçüklü¤üne ba¤l› olarak yeterli cerrahi s›n›r sa¤laman›n zorlu¤undan dolay› nüks oran›n›n artabilece¤i
yorumunu yapm›ﬂt›r.34
Van Ze ve arkadaﬂlar›n›n duktal karsinoma insitu olan
173 hasta üzerinde yapt›klar› çal›ﬂmada; ileri yaﬂ hastalar,
non komedo histoloji, düﬂük nükleer histolojik derece,
negatif s›n›r ve ameliyat sonras› radyoterapi uygulanan
hastalarda lokal nüksün az görüldü¤ü gösterilmiﬂtir. Radyoterapi uygulananlarda alt› y›l sonunda lokal nüks %9.6
iken uygulanmayanlarda %20.7 bulunmuﬂtur. K›rk yaﬂ
alt›ndaki hastalarda lokal nüks %47.2 iken 40-49 yaﬂ aras›nda %14, 50-70 yaﬂ aras› grupta ise %10 olarak hesaplanm›ﬂt›r.36
Randomize çal›ﬂmalarda lokal nüksün radyoterapi ile
yar›yar›ya azalt›labilece¤i gösterilmiﬂtir.37-42 Standart radyoterapiye ilave boost radyoterapi lokal nüksü azaltmaktad›r.43-47 Kozmetik aç›dan ve yara iyileﬂmesinde gecikme
gibi negatif yönleri mevcuttur,47,48 ayr›ca postoperatif
mamografik ve ultrasonografik bulgular› da de¤iﬂtirir.48-50
Randomize çal›ﬂmalarda, 1-2 cm’lik tümörü olan, 55 yaﬂ
üzeri, aksiller lenf nodülü tutulumu olmayan, yayg›n intraduktal komponent ve lenfovasküler invazyonun bulunmad›¤› hastalarda radyoterapinin yap›lmayabilece¤i
ileri sürülmesine ra¤men bir çal›ﬂmada, düﬂük riskli grup
olarak belirlenebilen hastalarda radyoterapi verilenlerde
lokal nüks oran› %6, verilmeyen grupta ise %11 olarak
bulunmuﬂtur.51 Tümör çap› 2 cm’nin alt›nda, histolojik
grade 1, aksillas› negatif MKT yap›lan hastalar, radyoterapi verilip verilmemesine göre randomize edilmiﬂler ve 4
y›ll›k takip süresinde, radyoterapi verilen grupta ayn› taraftaki lokal meme nüksü %5 iken, verilenlerde %2 bulunmuﬂtur.18 Özetle, erken evre meme kanserinde MKT
yap›lan her hasta grubunda radyoterapinin belirgin bir
yarar› oldu¤u görülmektedir ve her hasta grubuna önerilebilir. Lokal rekürrens oran› genelde yaﬂl› kad›nlarda düﬂük olmas›na ra¤men yaﬂl› kad›nlarda da radyoterapi kullan›m› lokal nüks riskini azaltmaktad›r.52
Yap›lan çal›ﬂmalarda adjuvan kemoterapinin ve hormonoterapinin radyoterapiye eklenmesinin lokal nüks
oran›n› anlaml› olarak düﬂürdü¤ü ancak radyoterapi uygulanmadan kemoterapi ve hormonoterapi ile tedavi edilen kad›nlarda bu durumun söz konusu olmad›¤› ileri sürülmektedir.53,54 Cerrahi s›n›r›n yak›n oldu¤u veya belirlenemedi¤i hastalarda tamoksifen kullan›m› ile lokal nüksün daha az görülebilece¤i bildirilmiﬂtir.55 ER pozitif, nod
negatif hastalarda, 10 y›ll›k tamoksifen tedavisi ile lokal
nüks oranlar› %14.7’den %4.3’e kadar azalt›lm›ﬂt›r. Bununla birlikte ER (-) hastalarda hormonoterapinin lokal
nüks geliﬂiminde etkin olmad›¤› bildirilmiﬂtir.56 Tamoksifenin en uygun olabilece¤i düﬂünülen hasta grubunda bile RT’nin yerini dolduramayaca¤› saptanm›ﬂt›r.57,58
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Sonuç olarak bahsedilen risk faktörlerine sahip hastalarda MKT aç›s›ndan seçici davran›lmal›, MKT uygulanm›ﬂ ise postoperatif lokal nüks aç›s›ndan yak›n takip edilmelidir. Özellikle risk grubundaki hastalar baﬂta olmak
üzere tüm hastalara radyoterapi önerilmeli ve gerekirse
kemoterapi ve hormonoterapi eklenmelidir.

Lokal Nükste Tan›
Anamnez ve Fizik Muayene
T›ptaki teknolojik geliﬂmelere ve baz› hekimlerin
anamnez ve fizik muayeneyi dikkatlice yapmadan tetkik
istemesine karﬂ›n, anamnez ve fizik muayene kanser hastalar›n›n takibinde de çok önemli bir yer teﬂkil eder. Yap›lan çal›ﬂmalarda meme kanseri nükslerinin yaklaﬂ›k 2/3’ü
anamnez ve fizik muayene ile tespit edilebilmektedir.
MKT sonras›nda fizik muayenede genellikle kitle etkisi olmadan sadece hafif bir kal›nlaﬂma saptan›r. Radyoterapinin tamamlanmas›ndan 1-2 y›l sonra ortaya ç›kan fizik
muayene de¤iﬂiklikleri ﬂüpheli olarak de¤erlendirilmelidir. Cerrahi veya radyasyon tedavisi sonras› ortaya ç›kan
kitle benzeri bölge ve fibrozis gibi fizik muayenede saptanan de¤iﬂiklikleri lokal nüksden ay›rt etmek bazen güç
olabilir. Lokal nüks ile iliﬂkili bulgular›n, özellikle primer
tümör infiltratif lobüler karsinom oldu¤u zaman ay›rt
edilmesi zordur. Bu lezyonlar›n nüksü kitle olmadan biyopsi yerinde sadece minimal kal›nlaﬂma ya da retraksiyon ile karﬂ›m›za ç›kabilir.1
Hastan›n yap›lan kontrollerinde özellikle yeni ortaya
ç›kan semptomlar dikkatlice sorgulanmal›d›r. Fizik muayenede meme ve gö¤üs duvar› yan›nda aksiller, servikal,
supraklaviküler, infraklaviküler bölge her iki taraf lenf
nodlar› muayene edilmelidir. Nükslerin ço¤unlu¤u hastalar taraf›ndan fark edilebildi¤inden, hastalar kendi kendine muayene için teﬂvik edilmelidir.

Meme Görüntüleme Yöntemleri
MKT’den sonra mamografi rolü hem kontralateral
meme taranmas› hem de tekrarlayan occult meme kanseri için yak›n takip sa¤lar. Hastalardan tipik olarak radyasyon tedavisinin tamamlanmas›ndan 6 ila 12 ay sonra ilk
mamografi al›nmal›d›r. Iﬂ›n tedavisi tamamland›ktan
sonra gecikme iki amaca hizmet eder. Öncelikle, bu gecikme sonras› tedavi sonras› de¤iﬂikliklerin stabilizasyonu
için izin verir ve ikincisi daha iyi mamografi tolerasyonu
sa¤lar. Iﬂ›n tedavisi tamamland›ktan sonra ilk mamografi
hasta için yeni baz mamografi olarak hizmet vermektedir.
Bazal mamografi lokal nüksün ortaya ç›kma ihtimalinin
en az oldu¤u zaman al›n›r.
Ödem ve distorsiyon derecesi bir hastadan di¤erine
anlaml› ﬂekilde de¤iﬂebilir. Tedavi tamamlanmas›ndan
sonra baz mamografide baz› hastalar yap›sal bozulma,
yayg›n ödem, trabeküler kal›nlaﬂma gösterirken di¤er hastalarda minimal mamografik de¤iﬂiklikler olabilir. Bu te-
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davi sonras› de¤iﬂiklikler maksimal yaklaﬂ›k 6 ay olmaya
e¤ilimlidir, tekrarlayan hastal›¤›n tan›s›nda meme görüntüleme için bir problem oluﬂturabilir. Sonraki mamografik görüntülerde de¤iﬂim istikrarl› kal›r ama genellikle zaman içinde önemi azal›r. Bu nedenle, sonraki mamografi
herhangi bir yeni veya kötüleﬂmeye ait bulgular (yeni kalsifikasyonlar, yeni bir kitle, artan yap›sal distorsiyon) dikkatle izlenmeli ve nüks aç›s›ndan de¤erlendirilmelidir.1
MKT’den sonra genellikle rutin y›ll›k mamogram elde
edilir. Literatürde ilk 3 y›l alt› ayda bir mamogram önerilmekte ancak bu konuda prospektif kontrollü çal›ﬂma yoktur. Dijital mamografi lumpektomi ve radyasyon tedavisi
sonras› hastalar›n taramas›nda faydal› bir rol oynayabilir.
Dijital mamografinin bir di¤er avantaj› da tomosentez gibi di¤er geliﬂmiﬂ uygulamalar için bir platform olarak hizmet edebilir.1
Nüks kanser mamografik görünümü primer kanser
görünümünden farkl› olabilir. Burrell ve ark. MKT sonras› nüks eden 31 hastay› inceledi¤inde ilk hastal›¤›nda kitle
ile müracaat eden hastalar›n %78’inin nüks için ilk bulgusunun yine kitle oldu¤u, malign kalsifikasyonlarla müracaat edenlerin %83’ünün yine malign mikrokalsifikasyon
ile müracaat etti¤ini saptad›. Baﬂlang›çta mamografik olarak okkült olanlar›n yine okkült kanser nüksü ile karﬂ›m›za ç›kt›¤›n› bildirmiﬂlerdir.59 Giess ve ark. meme kanseri
nüksü olan 27 hastadan 26’s›nda tekrarlayan kanserin
mamografik bulgular› primer karsinom ile benzer bulundu.60 Weinstein ve ark. yapt›klar› çal›ﬂmada MKT sonras›
nüks geliﬂen okkült orijinal meme kanseri olan 95 hastan›n %77’sinde nükslerin mammografi ile saptand›¤›n›
göstermiﬂlerdir.61
Klinik olarak palpabl bulgular›n yan›nda yeni veya
ﬂüpheli mamografik kitlelerin de¤erlendirilmesi için meme ultrasonografisi, mamografi ve fizik muayeneyi tamamlay›c› bir araçt›r. Sonografi mamografik veya palpabl
kitlenin kistik solid ayr›m›nda kullan›l›r. Özellikle
MKT’den sonra mamografik de¤iﬂiklikler nedeniyle mamografi s›n›rl› olabilece¤inden ultrasonografi yararl› olabilir. Memede ele gelen kitlelerin de¤erlendirilmesinde
prospektif ve retrospektif çal›ﬂmalarda kombine mamografi ve ultrasonografi negatif prediktif de¤eri çok yüksek
olup bu oran yüzde yüzdür.62,63 Ayr›ca, lezyon sonografi
ile görülebiliyorsa, ultrason rehberli¤inde minimal invaziv core i¤ne biyopsisi veya ince i¤ne aspirasyon biyopsisi
yap›labilir.
Mamografi s›n›rlamalar› dikkate al›nd›¤›nda, özellikle
yo¤un memelerde kanser tespitinde tarama için sonografiye ilgi artm›ﬂt›r. Mamografinin aksine, meme yo¤unlu¤u art›kça sonografik duyarl›l›k artar.64,65 Tarama sonografi mammografik ve klinik olarak okkült olan kanserlerini alg›layabilir, fakat yüksek yalanc› pozitiflik oran› ve
yüksek oranda giriﬂimsel tavsiyeler ultrason taramas› için
negatif yönlerdir.66 Kontrastl› manyetik rezonans görüntüleme (MRG) skar dokusu ile nüks kanser ay›rt edilme-
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sinde ve radyoterapi ve kemoterapi alan hastalar›n de¤erlendirilmesinde faydal›d›r.67 Ayr›ca MKT sonras› okkült
nüksün saptanmas›nda da faydal›d›r. Lumpektomi sonras› bu alanda ortaya ç›kan skar dokusunun minimal kontrast tutmas› veya hiç tutmamas› beklenir. Erken dönemde, yanl›ﬂ pozitif sonuçlar ya¤ nekrozu ve inflamatuar de¤iﬂiklikler nedeniyle meydana gelebilir. Tedavi sonras›
kontrast de¤iﬂiklikler ilk 18 ay görülebilir.68,69 Bununla
birlikte, yanl›ﬂ pozitif kotrastlanma 32 aya kadar rapor
edilmiﬂtir.70 MRG problem çözmede yararl› olabilmesine
ra¤men, MKT sonras› hastalar›n tarama program› ile ilgili az say›da yay›nlanm›ﬂ veri mevcuttur.68,69 Amerikan
Kanser Derne¤i Rehberi kad›nlar için MKT sonras› rutin
MR tarama önermemektedir.71
PET/PET-CT di¤er tan› yöntemleriyle saptanamayan
nükslerin saptanmas›nda faydal› olabilir, ayr›ca izole metastatik lezyonlar› da saptamada faydal› olabilir.72

Lokal Nüks Tedavisi
MKT sonras› meme içi nükste standart tedavi mastektomidir. Baz› vakalarda tekrar MKT uygulanabilir fakat
bunlarda nüks oran› fazlad›r. Nüks oran›n›n bu art›ﬂ›n›n
ise sa¤kal›m üzerine etkisi aç›k de¤ildir.2 MKT sonras›
lenfatik yay›l›m varsa cerrahi kontrendikedir. Radyoterapi daha önce yap›lmam›ﬂ tüm hastalara uygulan›r. Erken
nükste premenapozal ve daha önce adjuvan kemoterapi
almayan hastalarda kemoterapi önerilir. Reseptör pozitif
tümörlerde endokrin tedavi eklenir. Post menopozal,
ER/PR pozitif hastalarda aromataz inhbitörü veya tamoksifen önerilir, kötü prognozda kemoterapi önerilir. Dörtbeﬂ y›ldan sonra ortaya ç›kan geç nükslerde tedavi primer
tümör gibi yap›l›r. Erken nüks, dermal invazyon varl›¤› ve
premenapozal hastalarada 3 cm’den büyük nüks mevcutsa kemoterapi önerilir. Yaﬂl›, reseptör pozitif, postmenapozal hastalarda aromataz inhibitörü veya tamoksifen
kullan›labilir.73 Lokal nüks tedavi edildikten sonra takip
primer tümör gibidir.72
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60.2 Mastektomi Sonras› Lokal Nüks
Mastektomi sonras› lokoregional nüksler (LRN) ; meme kanseri tedavisi için endiﬂe verici bir durumdur. Özellikle uzak metastaz ve hastal›¤a ba¤l› ölümler aç›s›ndan
ba¤›ms›z bir risk faktörüdür.1 1990’l› y›llar›n baﬂlar›ndan
itibaren meme kanserinin erken teﬂhis ve adjuvan tedavisinde sa¤lanan geliﬂmeler meme kanserine ba¤l› mortaliteyi oldukça azaltmas›na ra¤men, meme kanseri kad›nlarda kansere ba¤l› ölümlerde ilk s›radaki yerini korumaktad›r. Mortalitenin en s›k sebebi ise meme kanserli hastalarda gözlenen nükslerdir. Prognostik faktörlere ba¤l› olarak, lenf nodu negatif hastalarda %30, lenf nodu pozitif
hastalarda ise %70’lere ulaﬂan oranlarda nüks gözlenebilece¤i bildirilmiﬂtir.2 Geç dönemlerde ortaya ç›kabilen lokal nüksler; mastektomi sonras› kalan rezidü meme dokusundan geliﬂen yeni bir primer tümör olabilece¤i gibi, gerçek bir nüks olarak da karﬂ›m›za ç›kabilir.3 Nükslerin yaklaﬂ›k %10-20’sini izole LRN oluﬂtururken, %60-70’lik k›sm›n› ise en az bir anatomik yap› veya multipl lokalizasyonlarda yerleﬂen uzak metastazlar oluﬂturur. Nüks riski
ilk 2-3 y›l içerisinde en yüksek iken zamanla azal›r, fakat
asla s›f›rlanmaz. Nüks hastal›¤›n lokalizasyon ve görülme
s›kl›¤›; baﬂlang›ç tümör evresi, önceki tedavi, tümör biyolojisi ve nüks tan›s›n›n ortaya konmas›na ba¤l›d›r.4
Mastektomi sonras› LRN oranlar› literatürde %5–40
aras›nda de¤iﬂen oranlarda bildirilmiﬂtir. Çal›ﬂmalarda
bildirilen yüksek nüks oranlar›n›n (>%10-20) ise; genellikle aksiler örneklemenin yetersizli¤i, yetersiz cerrahi giriﬂim ve yetersiz sistemik tedaviye ba¤l› oldu¤u bildirilmiﬂtir.5
Mastektomi sonras› ortaya ç›kan LRN s›kl›kla insizyon skar› çevresinde yada cilt alt›nda gö¤üs duvar›nda
yerleﬂmiﬂ bir veya daha fazla asemptomatik palbapl kitle
ile karﬂ›m›za ç›kar. Gö¤üs duvar›nda yerleﬂen nüksler,
LRN’lerin yaklaﬂ›k %40-60’›n› oluﬂturur. Mastektomi uygulanm›ﬂ LRN’lü hastalar›n %30-40’›nda da aksiller, supraklavikular ve internal mamarian lenf nodlar›nda regional nüks gözlenir. Regional nükslerde ise %11-35 ile en
s›k tutulan bölge supraklavikular bölgedir.3
M.D. Anderson Cancer Center serilerinde; 2 mm’den
daha fazla ekstrakapsüler yay›l›m, tümör çap› >4 cm, pozitif veya yak›n cerrahi s›n›r, lenfovasküler invazyon veya
cilt, meme baﬂ› ve pektoral kas tutulumunun izole LRN ile
iliﬂkili oldu¤u ve bu grup hastalarda LRN oranlar›n›n
%25’in üzerinde oldu¤u bildirilmiﬂtir.6 Mastektomi ile tedavi edilmiﬂ olgularda LRN geliﬂimi ile ilgili olarak en s›k
belirtilen risk faktörleri ise; histolojik evre ve yayg›n aksiller lenf nod tutulumudur (özellikle 10 ve üzeri lenf nod
pozitifli¤i).1
Rezeksiyon s›n›r› uzun zamandan beri LRN oluﬂumunda önemli bir risk faktörü olarak bilinmektedir. Rezeksiyon s›n›r›n›n 1 cm ve üzeri oldu¤u vakalarda LRN

geliﬂim riski etkilenmez. Ancak bu s›n›r 1-10 mm aras›nda oldu¤unda LRN riski artabilir. E¤er bu grup hastalarda
2 mm ve üzeri bir rezeksiyon s›n›r› cut-off de¤eri olarak
ele al›n›rsa, LRN geliﬂimi ve cerrahi s›n›r aras›nda iyi bir
iliﬂkinin oldu¤u görülecektir.7 Smitt ve ark.8 yapt›klar› çal›ﬂmada cerrahi s›n›r›n yak›n oldu¤u hastalarda (<2 mm)
LRN oran›n›n %22 oldu¤u bildirilmiﬂtir. Bu nedenle cerrahi s›n›rlar›n intraoperatif frozen-section ile incelenerek
negatif cerrahi s›n›rlar›n sa¤lanmas› LRN riskinin azalt›lmas› aç›s›ndan önemlidir.7
Mastektomi teknikleri LRN riski aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda radikal mastektomi ve modifiye radikal mastektomi aras›nda bir farkl›l›k saptanmam›ﬂt›r.9 Ayr›ca
mastektomi sonras› rekonstrüksiyon uygulanan hastalar
ile uygulanmayanlar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda da LRN ve yaﬂam
süresi aç›s›ndan benzer bulunmuﬂtur.3
Tümör yerleﬂim yerinin de LRN geliﬂiminde bir risk
faktörü oldu¤u ve iç kadranlarda yerleﬂen lezyonlarda
nüksün daha fazla görüldü¤ü öne sürülmüﬂtür. Özellikle
alt iç kadranlarda yerleﬂen tümörlerin lenfatik drenaj›n›n
parasternal ve internal mamarian lenf nodlar›na do¤ru olmas›n›n LRN riskini art›rd›¤› bildirilmiﬂtir.9
Modifiye radikal mastektomi ve sistemik tedavi uygulanan 1–3 adet lenf nodu tutulumu olan evre II meme
kanserlerinin tedavisinde radyoterapinin standart kullan›m› konusunda fikir birli¤i mevcut de¤ildir. Baz›lar›
LRN ’in önlenmesi amac›yla kullan›m›n› önerirken, di¤erleri bu grup hastalarda düﬂük LRN oranlar› ve potansiyel toksiteleri nedeniyle kullan›lmamas› gerekti¤ini savunmaktad›rlar.10 Ayr›ca küçük tümörü olan ve 1-3 adet
lenf nodu tutulumu olan hastalarda mastektomi + kemoterapi uygulanmas›n›n LRN riskini belirgin olarak azaltt›¤›n›n bildirilmesi, bu hastalarda postmastektomi radyoterapi (PMRT) uygulanmas›n› daha karmaﬂ›k hale getirmektedir.11 Bununla birlikte DBCSG’nin (Danish Breast
Cancer Study Group) 82b ve 82c çal›ﬂmas›nda; 1-3 adet
lenf nod tululumu olan veya yüksek riskli nod negatif pre
ve postmenopozal kad›nlarda PMRT’nin LRN’yi azaltt›¤›
ve hayatta kal›ﬂ süresini art›rd›¤› bildirilmiﬂtir.12 Günümüzde; bir baﬂka çal›ﬂmada ise PMRT ileri evre tümörlerde (tümör çap› 5 cm ve üzeri, tümör cilt, pektoral kas ve
gö¤üs duvar›na invaze) ve 4 veya daha fazla lenf nodu tutulumunun pozitif oldu¤u kad›nlarda kullan›m› önerilmiﬂtir. Ayn› çal›ﬂmada tümör çap›n›n 5 cm’den daha küçük oldu¤u ve lenf nodu negatif hastalarda kullan›m› ise
önerilmemektedir.13
PMRT’nin LRN riskini azaltt›¤› ve seçilmiﬂ hastalarda
meme kanserine spesifik ve total sa¤ kal›m sürelerini de
düzeltti¤i bildirilmiﬂtir.10 Ancak PMRT sonras› meme
kanseri ile iliﬂkili olmayan nedenlere ba¤l› ölümlerde art›ﬂ
izlenmiﬂtir.12,14 Özellikle radyoterapiye sekonder geç dö-

532

K›s›m XIV: Lokal Nüksler

nem kardiyak mortalite de bu art›ﬂ›n önde gelen sebeplerindendir.15
EBCTCG’nin (Early Breast Cancer Trialists Collaborative Group) yapt›¤› bir çal›ﬂmada; lenf nod pozitif hastalarda 10 y›ll›k izole LRN oran› PMRT alanlarda %9 oran›nda gözlenirken, bu oran almayanlarda %24 olarak bulunmuﬂ ve PMRT’nin LRN riskini azaltt›¤› bildirilmiﬂtir.
Bu azalmaya ra¤men 20 y›ll›k total sa¤ kal›m süreleri ise
RT alan ve almayan grupta benzer bulunmuﬂtur (%37.1 –
35.9).10 Bir baﬂka çal›ﬂmada; lenf nodu pozitif meme kanserli premenopozal kad›nlardan bir gruba mastektomi +
radyoterapi, di¤er gruba ise mastektomi + kemoterapi uygulanm›ﬂ, radyoterapi uygulanan grupta 10 y›ll›k LRN
oranlar›n›n (%13-%28) ve 10 y›ll›k hayatta kal›ﬂ süresinin
(%64-%54) daha iyi oldu¤u gözlenmiﬂtir.16 DBCSG 82b
çal›ﬂmas›nda premenopozal kad›nlardan PMRT’ye ek olarak adjuvan kemoterapi uygulanan hastalarda LRN ve 10
y›ll›k sa¤ kal›m süresinde olumlu de¤iﬂiklikler gözlenmiﬂtir. Ayr›ca DBCSG 82c çal›ﬂmas›nda ise postmenopozal
kad›nlarda PMRT’ye ek olarak tamoksifen verilmiﬂ ve
benzer ﬂekilde LRN oranlar›n›n azald›¤› ve 10 y›ll›k sa¤
kal›m süresinde artt›¤› kaydedilmiﬂtir.15
PMRT’nin k›sa dönem yan etkileri olan yorgunluk ve
ciltte k›zar›kl›k genellikle doz ba¤›ml› olup, tolere edilebilir. Uzun dönem yan etkileri ise nadir olmakla beraber;
lenfödem, kardiyak ve pulmoner toksite, brakiyal pleksopati, kot fraktürleri ve sekonder tümörlerdir.13
Mastektomi sonras› LRN azalt›lmas› için önerilen tedavi; cerrahi ve radyoterapinin kombine kullan›m›d›r.
Mikrometastazlardan kaynaklanan nükslerin önlenmesi
için kemoterapi veya hormonal tedavi gibi adjuvan tedavi
yöntemlerinin kullan›m› önerilmektedir.17
Eski çal›ﬂmalarda modifiye radikal mastektomi
(MRM) sonras› 10 y›ll›k LRN oranlar› yaklaﬂ›k olarak
%12-%27 aras›nda bildirilmiﬂtir.17 DBCG 82b ve 82c çal›ﬂmalar›nda15 y›ll›k LRN oran› %27 olarak bulunmuﬂtur.18
Genç yaﬂ, büyük tümör, multipl tümör, pozitif cerrahi s›n›r, aksiler lenf nodu tutulumu, ekstranodal yay›l›m,
yayg›n duktal karsinoma-insitu ve artm›ﬂ nukleer atipi
varl›¤› LRN için risk faktörleri olarak bildirilmiﬂtir.9,17
Ancak mastektomi yap›lm›ﬂ hastalarda yaﬂ ve LRN geliﬂimi aras›ndaki iliﬂkinin incelendi¤i çal›ﬂmalarda; hasta yaﬂ›n›n genç olmas› ve LRN geliﬂimi aç›s›ndan bir farkl›l›k
saptanmam›ﬂt›r.1,19 Ayr›ca HER2 pozitifli¤i ve düﬂük östrojen reseptör (ER) pozitifli¤i de LRN riskini art›ran di¤er faktörler olarak tan›mlanm›ﬂt›r.20
Durna ve ark.21 taraf›ndan yap›lan bir çal›ﬂmada; meme kanseri teﬂhisinden sonra hormonoterapi alan kad›nlarda LRN’in almayanlara göre anlaml› olarak daha düﬂük
oldu¤u bildirilmiﬂtir.
Meme kanserinin baﬂlang›ç tedavisinde aksiller radyoterapinin faydal› oldu¤u, aksiller diseksiyon veya aksiller
radyoterapi uygulanan vakalarda LRN oranlar› %1–2

iken, uygulanmayanlarda bu oran›n %20’ler civar›nda oldu¤u bildirilmiﬂtir. Ayr›ca primer veya gecikmiﬂ aksiller
diseksiyon veya radyoterapi uygulanan olgular aras›nda
sa¤ kal›m süreleri aç›s›ndan anlaml› bir farkl›l›k olmad›¤›
bildirilmiﬂtir.11 Bir baﬂka çal›ﬂmada da; Level I/II aksiller
diseksiyon uygulanan hastalarda aksiller nüks oran›n
%5’in alt›nda oldu¤u ve bu nedenle aksiller diseksiyon
sonras› aksillaya rutin radyoterapi uygulanmamas› gerekti¤i belirtilmiﬂtir.15 LRN geliﬂim riski ve aksiller örnekleme s›ras›nda tespit edilen lenf nodu tutulum miktarlar›
aras›nda güçlü bir iliﬂki mevcut olup, LRN aç›s›ndan aksiller lenf nodu tutulumu önemli bir prognostik belirteçtir.9
Scepanovic ve ark.11 taraf›ndan yap›lan çal›ﬂmada;
MRM sonras› uygulanan adjuvan kemoterapiye ek olarak
radyoterapi uygulanmas›n›n LRN oranlar›n› azaltt›¤› ve
hayatta kal›ﬂ süresini düzeltti¤i bildirilmiﬂtir.
Tümörü 1 cm olan lenf nodu pozitif hastalar›n tamam›nda adjuvan sistemik tedavinin uygulanmas› önerilmektedir. Tamoksifen kullan›m› ise östrojen reseptörü
(ER) pozitif olan birçok hastada önerilmektedir. Baz› hastalarda tamoksifen kullan›m› LRN riskini %50 oran›nda
azaltmaktad›r.5 NSABP B23 çal›ﬂmas›nda tamoksifenin
ER (-) hastalarda etkinli¤i de¤erlendirilmiﬂ ve LRN üzerine herhangi bir etkinli¤inin olmad›¤› görülmüﬂtür.22

Lokal Nükste Tan›
Mastektomi sonras› nüksler özellikle gö¤üs duvar› ve
cildi tuttu¤undan fizik muayene hastal›¤›n teﬂhisinde
önemlidir. Ancak fizik muayene ile bütün regional lenf
nodlar›n›n, derin yumuﬂak dokular›n›n ve postoperatif
skar dokusunun tamamen de¤erlendirilmesi mümkün
de¤ildir.23 Klinik ﬂüphe mutlaka kan testleri, radyolojik ve
sintigrafik incelemelerle teyit edilmelidir. Ayr›ca ﬂüpheli
lezyonlarda histopatolojik inceleme yap›larak hem tan›,
hem de hormonal reseptör ve HER2 durumu gibi biyolojik parametreler ortaya konularak tedavi yönlendirilmelidir.2 Özellikle hormonal reseptör durumu, lezyonun primer yada lokal nüks oldu¤u konusunda fikir verebilir. Yap›lan biyopsiler sonras› hastalar›n yaklaﬂ›k %75-85’inde
östrojen reseptör durumunun ayn› oldu¤u görülmüﬂ ve
nüks lehine yorumlanm›ﬂt›r.3

Görüntüleme Yöntemleri
Mamografinin özellikle mastektomi uygulanm›ﬂ hastalarda uygulanmas› teknik olarak zordur. Ayr›ca erken
LRN’lü hastalar›n tespitinde de uygun de¤ildir. Ultrasonografi ise; klinik olarak ﬂüpheli lezyonlar›n ve postoperatif radyoterapiye ba¤l› de¤iﬂikliklerin de¤erlendirilmesinde oldukça yararl› bir tetkiktir. Ancak özellikle ya¤ nekrozu ve yabanc› cisim reaksiyonu gibi postoperatif de¤iﬂikliklere ba¤l› yanl›ﬂ pozitif sonuçlar›n gözlenebilmesi ve kiﬂi ba¤›ml› bir tetkik olmas› tekni¤in dezavantajlar› olarak

Bölüm 60: Lokal Nüksler

s›ralanm›ﬂt›r.23 Toraks BT; gö¤üs duvar›, cilt, subkutan
ya¤l› doku ve pektoral kasa yerleﬂmiﬂ LRN’lerin ortaya
konulmas›, uzak metastazlar›n de¤erlendirilmesi, postoperatif ve radyoterapi sonras› de¤iﬂikliklerin izlenmesi
aç›s›ndan oldukça yararl› bir yöntemdir. MRI ise; özellikle postoperatif dönemde fibrozisin nüksten ay›rt edilmesinde faydal›d›r.3 PET/PET-CT nüksün gösterilmesinde
oldukça yararl› bir tetkiktir. Bu sayede özellikle izole LRN
vakalar›nda daha agresif multidisipliner yaklaﬂ›mlar›n gereksiz olarak uygulanmas›na engel olabilir.2

Lokal Nüks Tedavisi
Tedavide as›l amaç; e¤er mümkün ise küratif olarak
lezyonun ç›kar›lmas›, e¤er bu mümkün de¤ilse palyasyonun sa¤lanarak hayat kalitesinin ve sa¤ kal›m süresinin art›r›lmas›d›r.2,5 LRN tedavisi cerrahi, radyoterapi, kemoterapi ve hormonoterapi baﬂta olmak üzere geniﬂ bir yelpazeyi kapsar.5 Gö¤üs duvar› ve aksillada gözlenen nüksler
uzak metastaz yoksa küratif olarak tedavi edilebilir.11 Gö¤üs duvar› ve aksiller bölgede ortaya ç›kan nüksler operabl ise, mümkünse negatif cerrahi s›n›r sa¤lanarak total
olarak ç›kar›lmal›d›r.4 Mastektomi sonras› ortaya ç›kan
LRN’lerin sadece lokal eksizyonu, hastal›¤›n %60-75 oran›nda yeniden nüks ile sonuçlanmas›na neden olur. Bu
nedenle; lezyonun cilt ve derin yumuﬂak dokular ve tutulan gö¤üs duvar›yla beraber parsiyel veya tamam›yla ç›kar›lmas›yla yap›lacak geniﬂ eksizyonlar›n nüksü azaltaca¤›
ve sa¤ kal›m süresini art›raca¤› ve seçilmiﬂ vakalarda uygulanabilece¤i bildirilmiﬂtir. Gö¤üs duvar› ve regional
lenf nodlar›na radyoterapi uygulanmas›; hastal›¤›n lokal
kontrolü için en iyi tedavi seçeneklerinden biridir. Tedavi
esnas›nda nüksün çap› ve uygulanacak radyasyon dozu,
radyoterapinin lokal kontrole etkisini belirleyen en önemli faktördür. Dört cm ve üzeri tümöral kitleye sahip
LRN’li hastalardan 60 Gy ve üzeri dozda radyoterapi uygulananlarda %57, 60 Gy alt›nda doz uygulananlarda
%15 oran›nda lokal kontrolün sa¤land›¤› bildirilmiﬂtir.3
Baﬂlang›ç tedavisinde radyoterapi almam›ﬂ hastalarda
nüks tümörün rezeksiyonu sonras› radyoterapi uygulanabilir. Daha önce radyoterapi uygulanm›ﬂ hasta gruplar› ise
yaln›zca cerrahi ile tedavi edilmelidir.11
Endokrin ajanlar; hastan›n güvenlik profili, ek hastal›klar› ve tümör biyolojisi göz önüne al›narak bir tedavi alternatifi olarak kullan›labilir. Daha önce tamoksifen tedavisi almam›ﬂ veya 12 aydan daha uzun süre kullanmam›ﬂ
premenopozal hastalarda tamoksifen ve over ablasyon tedavisinin kombine kullan›m› önerilebilir. Bunun d›ﬂ›nda
kalan premenopozal hastalarda üçüncü kuﬂak aromataz
inhibitörlerinin (anastrozole, letrozol, exemestane) kullan›m› önerilebilir. Benzer ﬂekilde daha önce üçüncü kuﬂak
aromataz inhibitörü kullanmam›ﬂ postmenopazal hastalarda; bu grup ilaçlar›n tamoksifen’e oranla sonuçlar›n›n
daha iyi oldu¤u görülmüﬂtür. Ancak tamoksifen hala ilk
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basamak tedavi seçene¤i olarak önemini korumaktad›r.
HER2 pozitif hastalarda kemoterapi ile birlikte veya yaln›z baﬂ›na trastuzumab kullan›labilir. Bu hastalarda mutlak kardiyak aç›dan monitorize edilmelidirler.2
Uzak metastaz›n mevcut olmad›¤›; R0 rezeksiyon yap›lan LRN’li hastalarda antihormonal tedavinin total yaﬂam süresini de¤iﬂtirmeksizin, hastal›ks›z sa¤ kal›m süresini uzatt›¤› bildirilmiﬂtir. Bu hastalarda kemoterapi veya
trastuzumab tedavisinin etkinli¤i ile ilgili çal›ﬂmalarda
mevcut olmad›¤›ndan önerilmemektedir. Bunun tek istisnas› ise; HER2 pozitif hastalardan daha önce anti-HER2
tedavi (trastuzumab veya lapatinip) almayan hastalard›r.
R1 rezeksiyon yap›labilen ve cilt, lenf nodu gibi baﬂka
alanlar›n tutuldu¤u hastalarda kemoterapi, monoklonal
antikor tedavisi, radyoterapi ve kombinasyonlar› gibi tedavi seçenekleri önerilebilir. Uzak metastaz olan hastalarda da palyasyon için çeﬂitli tedaviler denenebilir.4

Lokal Nükslerde Takip
LRN’li hastalar t›pk› primer meme kanserli hastalar
gibi takip edilmelidir.2 Çok agresif lokal tedavilere ra¤men mastektomi sonras› LRN geliﬂen bir çok hastada
uzak metastaz geliﬂmektedir.3 Hastalar ortalama 2–3 ayda
bir kontrole ça¤r›lmal›, endokrin tedavi ve kemoterapi
alanlarda her kür veya iki kürde bir takip edilmelidir.2
Kim ve ark.23 yapt›¤› çal›ﬂmada hastalar›n ilk 5 y›l 3–12 ay
aralarla takip edilmesi önerilmiﬂtir. Takip s›ras›nda hastan›n subjektif ﬂikâyetleri dinlenmeli, ayr›nt›l› fizik muayene, kan tetkikleri ve normal olmayan radyolojik bulgular›n de¤erlendirilmesine yönelik kontrol radyolojik tetkikler yap›lmal›d›r. Serum tümör belirteçlerinin (CA 15-3)
takip edilmesi faydal›, ancak tek baﬂ›na yeterli de¤ildir.
PET/PET-CT’nin rolü ise hala incelenmektedir.2
Alt› y›ll›k takip sonunda; hastalar›n 1/3’ünde LRN tespit edildi¤i anda uzak metastaz mevcut oldu¤u ve 1/3’ünde uzak metastaz geliﬂti¤i, ancak hastalar›n 1/3’ünde hastal›ks›z sa¤ kal›m›n sa¤land›¤› görülmüﬂtür.5
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Metastatik Meme Kanserinde
Cerrahi Tedavi
Dr. Atilla Soran, Dr. Ayfer Kamal› Polat, Dr. Ferhan Sayit

Ülkeleraras› farkl›l›k göstermekle birlikte, meme kanseri
tan›s› alan hastalar›n %3-10’unun tan› an›nda uzak metastazlar› vard›r.1,2 2007 y›l›nda A.B.D.’de SEER (Surveillance, Epidemiology and End Results) verilerine göre, 180
binden fazla yeni invaziv meme kanseri olgusunun, yaklaﬂ›k 11.000’i evre IV meme kanseri tan›s› alm›ﬂt›r.3 Metastatik hastal›k soliter lezyon, tek organ tutulumu olabilece¤i gibi diffüz veya multiple organ tutulumu ﬂeklinde farkl› klinik tablolarla karﬂ›m›za ç›kabilir. Metastatik meme
kanseri (MMK) olan hastalar›n ço¤unda kür ﬂans› olmad›¤›ndan hasta için en iyi palyasyonu sa¤layacak, hayat
kalitesini ve sa¤kal›m› artt›racak tedavi yaklaﬂ›m› benimsenmekte olup genel yaklaﬂ›m sistemik tedaviler ﬂeklindedir. MMK’de cerrahi tedavi primer tümöre yönelik uygulanan cerrahi ve uzak metastazlara uygulanan olmak üzere iki baﬂl›k alt›nda de¤erlendirebilir.

METASTAT‹K MEME KANSER‹NDE PR‹MER
TÜMÖRE UYGULANAN CERRAH‹ TEDAV‹
Primer tümöre yönelik cerrahi tedavi ço¤u zaman kanama, ülserasyon, enfeksiyon gibi komplikasyonlara karﬂ›
ve sadece palyatif amaçla uygulanmakta olup “tuvalet mastektomi” olarak adland›r›lmaktad›r.4,5 Tedavi seçiminde
daha önce uygulanan tedaviler ve elde edilen cevap, hastal›ks›z sa¤kal›m, endokrin duyarl›l›k, HER2/neu gen amplifikasyon durumu, tümör yükü (metastaz›n say›s› ve yerleﬂimi), menapozal durum, yaﬂ, hastan›n performans›, sosyoekonomik ve psikolojik durumu ve tedavi tercihleri göz
önünde bulundurulmas› gereken noktalard›r.6 MMK’li
hastalar içinde bugün alt grup olarak, tek veya az say›da ve
genelde tek organ tutulumu olan hastalar› tan›mlamada
“oligometastatik” hastal›k terimi kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bu grup hasta “potansiyel kür ﬂans› olan evre IV hastalar” olarak ifade edilmektedir ve MMK’li hastalar›n %110’unun bu grupta oldu¤u düﬂünülmektedir.7
MMK’de genel e¤ilim, cerrahi giriﬂimlerin kür sa¤lamayaca¤› ve hastan›n sa¤kal›m› üzerinde olumlu bir katk›
getirmeyece¤i, hatta tümör progresyonunu art›rabilece¤i

ﬂeklindeydi. Hayvan deneyleri hariç klinik çal›ﬂma olmamas›na ra¤men “primer tümöre yönelik cerrahi uygulanmamal›” paradigmas› benimsenmiﬂti.8,9 MMK tan›s› alan
hastalar›n bir ço¤unun genel durumunun bozuk olmas›,
genel anestezi için ço¤u zaman riskli kabul edilmeleri ve
primer tümör yükünün daha agresiv cerrahi gerektirmesi
bu hastalarda cerrahi giriﬂimlerin hasta ve hekim taraf›nca ço¤u kez sadece semptomatik olgularda ve palyatif
amaçla tercih edilmesine yol açm›ﬂt›r.
Günümüzde tarama amaçl› mamografinin yayg›n olarak kullan›m› ve di¤er görüntüleme yöntemlerindeki ilerlemeler sayesinde meme kanseri ve metastazlar› erken evrelerde yakalanmaktad›r. Tan› evresindeki bu olumlu geliﬂmeler yan›nda modern sistemik tedavilerin geliﬂmesi
metastatik meme kanserli hastalarda daha uzun sa¤kal›m
beklentilerini beraberinde getirmiﬂtir.10-19 Evre IV meme
kanserli hastalarda beklenen ortalama yaﬂam süresi, tan›
an›ndan itibaren 12 ile 42 ay aras›ndad›r20,21 ve mortalite
oran›nda her y›l %1-%2 azalma (düzelme) kaydedilmektedir.1,7 Retrospektif çal›ﬂmalar›n ço¤unda evre IV meme
kanseri tan›s› al›p primer tümöre cerrahi uygulanm›ﬂ olan
hastalarda sa¤kal›m avantaj› gösterilmiﬂ ve median sa¤kal›m oranlar› 17.6-79 ay, 5 y›ll›k ve 10 y›ll›k sa¤kal›m oranlar› s›ras›yla %35-80 ve %26-60 olarak bildirilmiﬂtir.4,20-32
Bu umut verici sonuçlar evre IV hastalarda primer tümöre yönelik giriﬂimlerin önemini gündeme getirmiﬂtir.
National Comprehensive Cancer Network (NCCN)
2010 k›lavuzunda MMK’de primer tedavide sistemik tedavi önerilmektedir. MMK’de cerrahi tedavi ile ilgili mevcut retrospektif çal›ﬂmalarda bahsedilmekte olan sa¤kal›m
avantaj›na bu k›lavuzda da dikkat çekilmekte, ancak hasta seçimlerindeki yan›lg› nedeniyle randomize klinik çal›ﬂmalar›n gereklili¤i vurgulanmaktad›r.33 European Society for Medical Oncology (ESMO) k›lavuzunda ise meme
kanserinde s›n›rl› metastatik hastal›kta cerrahi veya radyoterapinin göz önünde bulundurulmas› önerilmektedir.6
Bugünkü bilgilerimize göre, toplam tümör yükünün
prognoz ve sa¤kal›mla direkt iliﬂkili oldu¤u ve primer tümörün rezeksiyonunun multimodal tedavi etkinli¤indeki
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önemi MMK’de primer tümöre cerrahi uygulanmas›n›
desteklemektedir.7,13,16,17,26 Yay›nlanm›ﬂ çal›ﬂmalarda sistemik dolaﬂ›mdaki tümör hücrelerinin tedavi öncesi seviyesinin sa¤kal›m› etkileyen ba¤›ms›z bir faktör oldu¤u ve
bu seviyenin sistemik tedavi öncesi cerrahi ile azalt›ld›¤›
hastalarda prognozun daha iyi olaca¤› öne sürülmektedir.4,20-29,34,35 MMK’de primer tümöre cerrahi uygulanmas›n›n sa¤kal›ma etkisini karﬂ›laﬂt›ran çal›ﬂmalar›n sonuçlar› Tablo 61-1’de özetlenmiﬂtir.
Khan ve ark.’n›n 2002 y›l›nda primer tümöre uygulanan cerrahinin muhtemel etkilerini araﬂt›rd›klar› retrospektif çal›ﬂmada, 16023 hastan›n %57.2’inde primer tümöre cerrahi giriﬂim uygulanm›ﬂ (%38 parsiyel mastektomi, %61.7 total mastektomi), 3 y›ll›k sa¤kal›m oran› cerrahi s›n›r negatifli¤i gözetilmedi¤inde %26, cerrahi s›n›r
negatif olan hastalarda ise %35 olarak saptanm›ﬂt›r.39 Median sa¤kal›m süresi cerrahi uygulanmayan hastalarda
19.3 ay, parsiyel mastektomi uygulanan hastalarda 26.9
ay, total mastektomi uygulanan hastalarda ise 31.9 ay olarak bulunmuﬂtur. Cerrahi uygulanmayan grup ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda parsiyel mastektomi uygulanan grupta %12
ve total mastektomi uygulanan grupta %26 oran›nda 3
y›ll›k sa¤kal›m›n artt›¤› tespit edilmiﬂtir [Hazard ratio
(HR): 0.61 (0.58-0.65)].20

MMK’de primer tümöre uygulanan cerrahiyi de¤erlendiren Babiera ve ark.’na ait bir baﬂka çal›ﬂmada cerrahi
uygulanm›ﬂ hastalar›n daha genç, daha az lenf nodu tutulumlu, metastatik tutulum bölgesi daha az, daha fazla
HER2/neu gen amplifikasyonu gösteren, ilk tedavi olarak
kemoterapi alanlardan oluﬂtu¤unu saptam›ﬂlard›r. Toplam sa¤kal›m oranlar› incelendi¤inde cerrahi uygulanan
hastalarda belirgin bir uzama sa¤lan›rken [HR: 0.5], birden fazla metastatik tutulum olan hastalarda [HR: 2.43]
ve HER2/neu pozitifli¤inde [HR:2.52] sa¤kal›m›n olumsuz etkilendi¤i saptanm›ﬂt›r. Cerrahi uygulaman›n toplam
sa¤kal›m› ve daha belirgin olarak metastatik ilerleme olmadan sa¤kal›m› artt›rd›¤› bildirilmiﬂtir.24
Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü SEER kay›tlar›ndaki 1988-2003 y›llar› aras›nda tan› alm›ﬂ 9734 evre IV meme kanseri hastas›n›n tedavilerinde, cerrahinin sa¤kal›m
üzerine etkileri retrospektif çal›ﬂmada incelenmiﬂtir. Cerrahi uygulanan hastalar›n daha genç, daha erken y›llarda
tan› alan kad›nlar oldu¤u, bu hastalar›n genellikle 5 cm’den küçük tümör çap›na sahip, daha fazla ER ve PR pozitif hastalar oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Çal›ﬂman›n bitti¤i tarihte, cerrahi uygulanan hastalar›n %24’ü hayatta iken,
cerrahi uygulanmayan hastalar›n sadece %16’s›n›n hayatta oldu¤u bildirilmiﬂtir.25

Tablo 61-1: Tan› An›nda Metastatik Olan Meme Kanserli Hastalarda Cerrahi Sonras› Sa¤kal›m Oranlar›
Metastaz Cerrahi +
Say›s›:
Sistemik
HR†
Tedavi HR

Metastaz Tipi
HR

Çal›ﬂma

Cerrahi Yaﬂ§

Khan20 2002
(n: 16023)

%57.2

62.5

1.25-1.52 ST (+): 0.72-0.61 V/Y: 0.74
V: %52.7
YD+K:%61.7

Rapiti23 2006
(n: 300)

%42

67.4 vs 71.6*

1.5-1.9

Babiera24 2006
(n: 224)
Gnerlich25 2007
(n: 9734)
Fields26 2007
(n: 409)

%37

52

2.43

%47

62 vs. 66

RT (-): 1.6

%46

55 .9 vs. 58.8*

RT (+) : 0.83

Blanchard27 2007 %61.3
(n: 395)
Bafford28 2009
%41
(n: 147)
Neuman29 2010
%37
(n: 186)

60.4

1.524

51
53 vs. 58

1.2

ST (-): 1.2-2.6

HT: sa¤ kal›m
avantaj›*

V: 1.7
YD: 0.8
K: 0.9

Mortalite riski (HR)
V vs. K:
4.45 vs. 0.76
V: 1.74 vs.
K: 0.87
KC: 1.59
SSS: 2.05
Soliter: 1.2
K: 1.7*
V: 2.3*

Sa¤kal›m
Ortalama§ (ay)
Cerrahi vs ST

Sa¤kal›m
Cerrahi vs ST
HR

Cerrahi vs ST
C (-):19.3
PM, CS (-):26.9
TM, CS (-):31.9
PM, CS (+):17.6
TM, CS (+):20.0
CS (-) *

0.61
(0.58-0.65)

36 vs 21 *

MPS 0.54
(0.38–0.77)
0.57

26.8 vs. 12.6

0.53
(0.42-0.67)

27.1 vs. 16.8
42.2 vs. 28.9

0.71
(0.56-0.91)
0.47

40 vs. 33

0.71

0.6 (0.4-1.0)

C (-), Cerrahi tedavi yok; CS, Cerrahi s›n›r; PM, Parsiyel mastektomi; TM, Total Mastektomi; HR, Hazard ratio; a, Ortalama sa¤kal›m; b, 5 y›ll›k sa¤kal›m; c, 3 y›ll›k
sa¤kal›m; V, Viseral; YD, Yumuﬂak doku; K, Kemik; KC, Karaci¤er; AC, Akci¤er; SSS, Santral sinir sistemi; MPS, Metastatik progresyonsuz sa¤kal›m; ST, Sistemik
tedavi; KT, Kemoterapi; RT, Radyoterapi; HT, Hormonoterapi.
*P istatistiksel olarak anlaml›
†Metastaz say›s›; referans 1 vs. çoklu
§Ortalama/ortanca yaﬂ; referans: cerrahi vs. cerrahi yok
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Field ve ark. taraf›ndan yap›lan bir retrospektif çal›ﬂmada, 1996-2005 y›llar› aras›nda evre IV meme kanseri
tan›s› alm›ﬂ 409 hastan›n tedavisinde, cerrahinin uzun dönem sa¤kal›ma etkisi incelenmiﬂ, 187 hastada primer tümöre yönelik cerrahi uygulanm›ﬂt›r. Çal›ﬂma sonunda
cerrahi uygulanan grupta sa¤kal›m›n, cerrahi uygulanmayan gruba göre daha uzun oldu¤u (31.9 ay, 15.4 ay) [adjusted HR: 0.53 (95% CI 0.42 0.67)] bildirilmiﬂtir.26
Rapiti ve ark. MMK’de cerrahinin sa¤kal›ma olan etkilerini araﬂt›rd›klar› çal›ﬂmada temiz cerrahi s›n›r›n sa¤kal›ma olan katk›s›na iﬂaret etmektedirler. Cenevre Kanser Kay›tlar› verilerine dayanarak 1977-1996 y›llar› aras›nda tan› an›nda evre IV meme kanseri olan 300 hastay›, lokal cerrahinin sa¤kal›ma etkileri bak›m›ndan incelemiﬂlerdir.23 Primer tümörleri negatif cerrahi s›n›rlarla ç›kar›lan hastalarda cerrahi uygulanmayan hastalara nazaran
ölüm riskinin %40 azald›¤› bildirilmiﬂtir [multi-adjusted
HR: 0.6 (95% CI, 0.4-1.0)]. Bu azalma özellikle kemik
metastaz› olan hastalarda anlaml› bulunmuﬂtur [HR: 0.2
(95% CI, 0.1-0.4; P. 0.001)]. Cerrahi s›n›r pozitif olan ya
da cerrahi s›n›r durumu bilinmeyen hastalarda uygulanan
cerrahi giriﬂimin sa¤kal›ma etkisi saptanmam›ﬂt›r.
Viseral metastaz ve birden fazla metastaz varl›¤› ile
birlikte di¤er parametrelerin incelendi¤i Blanchard ve
ark.’a ait retrospektif bir baﬂka çal›ﬂmada yaﬂ, ›rk, tümör
çap›, östrojen (ER) ve progesteron (PR) reseptör durumu,
viseral metastaz, kemik metastaz› ve ortalama yaﬂam süresi incelendi¤inde, cerrahi uygulanma [HR: 0.60], ER pozitifli¤i [HR: 0.50], PR pozitifli¤inin [HR:0.57] toplam
sa¤kal›m üzerine olumlu etkisi oldu¤u, viseral metastaz›n
[HR:1.73] ve birden fazla bölgede metastatik hastal›k varl›¤›n›n [HR: 1.52] ise toplam sa¤kal›ma olumsuz etkisi oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Ortalama sa¤kal›m cerrahi uygulanan
hastalarda 27 ay, uygulanmayanlarda 16.8 ay (p 0.0001)
olarak bulunmuﬂtur.27
Newman ve ark. evre IV meme kanserinde moleküler
alt gruplar›na göre sa¤kal›m oranlar›n› de¤erlendirmiﬂlerdir. Cerrahi ile artan sa¤kal›m oran› elde etmenin yan›nda ER/PR reseptör pozitifli¤inde ve HER2 amplifikasyonunda artan sa¤kal›m oran› gözlemlemiﬂlerdir (HR, 0.71;
95% CI, 0.47-1.06).34 (%49). Triple negatif hastalarda
sa¤kal›m avantaj› saptanmam›ﬂt›r.29 Blanchard ve ark.’n›n
çal›ﬂmas›nda da ER/PR pozitifli¤inde sa¤kal›m daha iyi
bulunmuﬂtur (HR: 0.676, P-0.002).28
Çal›ﬂmalar›n ço¤unda ortak nokta, cerrahi uygulanan
grubu daha genç, daha az tümör yüküne sahip, ER/PR pozitif, daha az lenf nodu tutulumlu ve s›kl›kla tek uzak metastaza sahip ve daha az visseral metastazl› hastalar›n oluﬂturdu¤u dikkati çekmektedir.24,25,28,29,35,36
Bafford ve ark.’n›n prospektif olarak verilerini toplad›klar› çal›ﬂmada 147 evre IV meme kanserli hastan›n
%41’ine cerrahi uygulanm›ﬂt›r. Hastalar› yaﬂ, metastaz say›s›, hormon reseptör durumu, HER2/neu durumu ve adjuvant tedavilere göre (kemoterapi, hormonoterapi) ayr›
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ayr› de¤erlendirdiklerinde, cerrahi uygulanan grupta sa¤kal›m 4.13 y›l iken uygulanmayan grupta 2.36 y›l bulunmuﬂtur (p:0.003). Ancak ikinci yapt›klar› analizde hastalar› cerrahi uygulama zaman›na göre de¤erlendirdiklerinde, cerrahi öncesi evre IV tan›s› alm›ﬂ hastalarda sa¤kal›m
cerrahi yap›lmayanlara yak›n bulunmuﬂtur (2.4 y›l,
p:0.08).28 Cady ve ark.’n›n eﬂleﬂtirmeli “matched-pair”
analiz yapt›klar› çal›ﬂmada ise evre IV meme kanserli 622
hasta incelenmiﬂ; yaﬂ, tan› zaman›, metastaz›n yeri ve sistemik tedavilerine göre eﬂleﬂtirilen hastalardan %38’ine
cerrahi uygulanm›ﬂt›r. Hastalar kemoterapi ald›klar› zamanlara göre cerrahi öncesi, cerrahiyle birlikte ve cerrahi
sonras› kemoterapi alanlar ﬂeklinde üç grupta de¤erlendirildi¤inde, cerrahi ile kemoterapi alanlar ile cerrahi sonras› kemoterapi alanlarda sa¤kal›m benzer bulunmuﬂtur.
Kemoterapiyi önce alanlarda sa¤kal›m e¤risinin daha yavaﬂ azald›¤› saptanm›ﬂ olup bunu kemoterapiye iyi cevap
veren hastalar›n seçilerek cerrahiye yönlendirilmiﬂ olmalar›na ba¤lam›ﬂlard›r.37 Primer tümöre yönelik cerrahinin
zamanlamas› ve tan›dan sonra geçen optimum sürenin ne
oldu¤u Rao ve ark.’n›n çal›ﬂmas›nda da irdelenmiﬂ, tan›
an›nda MMK olan veya primer tümör cerrahisi uyguland›ktan sonraki 3 ay içerisinde evre IV tan›s› alan, cerrahi
uygulanm›ﬂ 224 hasta, cerrahi müdahalenin yap›lma zaman›na göre retrospektif olarak incelenmiﬂtir. Hastalar
tan› an›ndan cerrahiye kadar geçen süre bak›m›nda ilk üç
ay içerisinde olanlar, 3 ila 9 ay içerisinde olanlar ve 9 aydan daha uzun süre geçmiﬂ olanlar ﬂeklinde üç gruba ayr›lm›ﬂt›r. ‹lk üç ayda cerrahi uygulananlara k›yasla di¤er
iki gruptaki hastalarda metastatik hastal›kta ilerleme olmadan daha uzun süre geçmiﬂtir. Bu hastalar›n cerrahi
öncesi sistemik tedavi almalar›ndan dolay› sonuç; cerrahiye kadar olan sürede ilk basamak kemoterapileri tamamlanan hastalarda cerrahinin etkisinin artmas› olarak yorumlanm›ﬂt›r.31

Metastaz Geliﬂim Hipotezleri
MMK’de metastaz›n nas›l geliﬂti¤i tümüyle ayd›nlat›labilmiﬂ de¤ildir. Primer tümörün bizzat kendisinin antianjiojenik faktörler ve büyümeyi bask›lay›c› faktörler için
bir kaynak oldu¤u ve bu sayede metastazlar›n büyümesini bask›lad›¤› ve cerrahi müdahalenin metastazlarda büyüme kinetiklerini h›zland›rabilece¤i düﬂünülmektedir.38,39 Primer tümörün rezeksiyon sonras› direkt veya
indirekt primer tümör kaynakl›, anjiostatin ve endostatin
gibi antianjiojenik faktörlerin dolaﬂ›mda azalmas›n› takiben, “uyuyan” mikrometastazlar›n anjiojenik fenotipe
dönüﬂerek büyüdü¤ü teorisi pek çok araﬂt›r›c› taraf›ndan
desteklenmektedir.8,9,36-39 Bu hipotezi destekleyen hayvan
modeli çal›ﬂmalar›nda, O’Reilly ve ark. primer tümör rezeksiyonundan sonra akci¤er metastazlar›n›n büyüdü¤ünü gözlemlemiﬂlerdir.9 Di¤er taraftan metastatik sahada
saptanan bu anjiojenik aktivite art›ﬂ›n›n, kemoterapi et-
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kinli¤ini artt›rabilece¤i de yine bu çal›ﬂmada farkl› bir görüﬂ olarak ileri sürülmektedir. Konuyla ilgili araﬂt›rmalar
hayvan çal›ﬂmalar› olup, insanda teoriyi tümüyle destekleyen direkt bir kan›t yoktur. Coffey ve ark’n›n yay›nlad›klar› derlemede postoperatif immunsupresyon, cerrahi
s›ras›nda tümör hücrelerinin dolaﬂ›ma kat›lmas›, lipopolisakkaritlerin etkisiyle proenflamatuar cevab›n oluﬂmas›
ve dolaﬂ›mda interlökin 6, VEGF ve TNF alfa sal›nmas›,
anjiojenik de¤iﬂim gibi faktörlerin biri veya kombinasyonunun primer tümörün ç›kar›lmas›ndan sonra metastazlar›n büyümesine katk› yapabilece¤i ifade edilmektedir.39
Primer tümör genellikle ekstrasellüler matriks proteaz,
glikojenaz, proanjiojenetik faktörler, enflamatuar ve anjiojenetik mediyatörler üretmekte ve böylece mikroçevrede
de¤iﬂime neden olmaktad›r. Mikroçevredeki bu de¤iﬂim
tümör yay›l›m›nda etken olabilmektedir.9 ‹mmün sistemin meme kanseri geliﬂimindeki ya da metastatik evreye
ilerlemesindeki etkileri ise tart›ﬂ›lmakta olan bir di¤er konudur.32,40
Primer tümör hücrelerinin baﬂlang›çta düﬂük metastatik potansiyele sahip oldu¤u ve erken tümörogenezis
safhas›nda primer tümördeki nadir alt gruplar›n genetik
de¤iﬂimlere maruz kald›¤› görüﬂü hakimdir. Primer tümörde metastatik alt grup oluﬂtu¤unda, bu alt grubun tümör kitlesinde giderek bask›n hale geldi¤ini savunan “klonal bask›nl›k” teorisi de yine hayvan modellerinde gösterilmiﬂtir. Metastatik tümörden elde edilen hücreler her
zaman izole edildikleri primer tümör kadar metastatik
potansiyel taﬂ›mayabilir.43 Fakat insan primer meme kanseri hücrelerinin kal›tsal bir özelli¤i oldu¤u ve gen ekspresyon profilleriyle metastatik potansiyelin tahmin edilebildi¤i ileri sürülmektedir.44 Primer tümörden yay›lan
metastatik programl› hücrelerin sadece pimer doku d›ﬂ›na
yay›l›m yapmad›klar›n›, ayn› zamanda primer tümöre de
metastaz yapabilece¤i, yani primer tümör dokusunda hastal›k ilerlemeye devam ederken metastaz sahas›ndaki tümörlerin yeni metastazlar için kaynak olabilece¤i ileri sürülmektedir. MMK’deki “self-seeding” teorisi, bu hastalarda primer tümöre yönelik cerrahi giriﬂimlerin yap›lmas› gereklili¤ini desteklemektedir.45

MEME KANSER‹NDE UZAK METASTAZLARA
UYGULANAN CERRAH‹ TEDAV‹
Erken evrede potansiyel kürabl tan›yla opere edilmelerine ra¤men meme kanserli hastalar›n %20-85’inde ilk 5
y›lda metastatik hastal›k geliﬂebilmektedir.21 Primer tümöre yönelik cerrahi uyguland›ktan sonra metastaz geliﬂen veya tan› an›nda metastatik olan meme kanserli hastalarda beyin, karaci¤er, akci¤er metastazlar›na yönelik
uygulanan agresif cerrahi tedavinin sa¤kal›mda art›ﬂ sa¤lad›¤› pek çok çal›ﬂmada gösterilmiﬂtir.4,28,48-92 Metastaz
saptanan hastalarda multimodal tedavi alacaklar›n uygun
seçimi dolay›s›yla prognostik faktörlerin tan›mlanmas›

sa¤kal›m› belirlemektedir. Metastaz› olan hastalarda ilk
tedaviden sonra kullan›lan prognostik indeksin sa¤kal›mla iliﬂkisini araﬂt›ran çal›ﬂmalar bu aç›dan önemlidir. ‹spanya’da GEICAM (‹spanya Meme Kanseri Araﬂt›rma
Grubu) hastanelerinde 1990-1997 y›llar› aras›nda invaziv
meme kanseri tan›s› alan ve opere olduktan sonra metastaz geliﬂen 2322 hastan›n kay›tlar› retrospektif incelenmiﬂtir. Hastalarda noduler akci¤er metastaz› ile birlikte cilt,
cilt alt› doku, kemik, lenf nodu gibi yumuﬂak doku tutulumlar› olan hastalarda tümörün daha yavaﬂ ilerledi¤i ve
daha uzun sa¤kal›m beklentisi oldu¤u, aksine karaci¤er,
beyin, çoklu pulmoner tutulum olanlarda hastal›¤›n seyrinin daha kötü oldu¤u tespit edilmiﬂtir.46

Kemik Metastazlar›nda Cerrahi
Meme kanserinde en s›k kemik metastazlar› görülmektedir. Hastalar›n %47-80’inde görüntüleme yöntemleri ile saptanm›ﬂ kemik metastaz› varken, bu oran otopsi
serilerinde %85’ler civar›ndad›r. Metastazlar s›kl›kla kemik ili¤inden zengin olan pelvis, kotlar, torasik ve servikal
vertebralar, kafatas› ve uzun kemiklerde yerleﬂme e¤ilimindedir. Kemik metastaz› geliﬂen hastalarda ortalama
sa¤kal›m 24-30 ay aras›ndad›r.47,48 Kemik metastazlar›,
a¤r› ya da patolojik fraktürler ﬂeklinde semptomatik olabilir ya da asemptomatik evrede tarama amac›yla kullan›lan, direkt grafi, sintigrafi, bilgisayarl› tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, pozitron emisyon tomografi
gibi tetkikler neticesinde ortaya ç›kar›labilir.49
Bugün kemik metastazlar›na yönelik sistemik tedavide bifosfonatlar, monoklonal antikorlar ve radyonüklid
tedaviler kullan›lmaktad›r.50 Kemik metastazlar›n›n lokal
tedavi yaklaﬂ›m›nda radyoterapi ve cerrahi gerekebilmektedir. MMK’de kemik metastazlar›na yönelik cerrahi; daha çok a¤›rl›k taﬂ›yan femur gibi uzun kemiklere yönelik
proflaktik stabilizasyon, spinal bas›ya ba¤l› nörolojik defisitler için yap›lan dekompresyon, uzun kemik fraktürlerinde stabilizasyon ya da eklem koruyucu amaçla uygulanmaktad›r.51 Kemik metastazlar›na yönelik cerrahi tedaviyle ilgili az say›da çal›ﬂma bulunmaktad›r. Incarbone
ve ark. gö¤üs duvar› metastazlar›nda sternumu da içine
alan geniﬂ rezeksiyon uygulad›klar› 18 meme kanserinde,
gö¤üs duvar›na ekstansiyon ﬂeklinde veya uzak metastaz
ﬂeklinde yay›l›m tariflemiﬂ ve s›ras›yla 5 y›lda %48 ve %60
sa¤kal›m oranlar› elde edilmiﬂtir.52 Di¤er iki çal›ﬂmada
meme kanseri sonras› kemik metastaz›nda, hastalar cerrahi ile birlikte kemoterapi, radyoterapi ve hormonoterapiden en az biri ile tedavi edildi¤inde 1 y›lda %25, 2 y›lda
%17-18 ve ortalama 6-22 ay sa¤kal›m oranlar› elde ettikleri bildirilmektedir53,54 (Tablo 61-2).

Pulmoner Metastazlarda Cerrahi Tedavi
Meme kanserinde akci¤er, kemiklerden sonra ikinci en
s›k metastatik tutulumun oldu¤u organd›r; meme kanserli
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Tablo 61-2: Kemik Metastazlar›nda Cerrahi Tedavi ve Sa¤kal›ma Olan Etkilerini De¤erlendiren Çal›ﬂmalar
Çal›ﬂma
Incarbone52

Hasta Say›s› (n)
1997

Samsani51 2004
Wedin53 2001
Gruber54 2009

Gö¤üs duvar›na ekstansiyon
olan grup (n:7)
Uzak metastaz grubu (n:11)
18
107
39

Tedavi

Sa¤kal›m (%)

Cerrahi

48a

Cerrahi (stabilizasyon)+RT
Cerrahi (stabilizasyon)+RT+KT+HT
Cerrahi+RT+KT+HT

60a
18b
25c ve 17b

Sa¤kal›m Ortalama (ay)

9
22
6

KT, kemoterapi; RT, radyoterapi; HT, hormonoterapi.
a5 y›ll›k sa¤ kal›m
b2 y›ll›k sa¤ kal›m
c1 y›ll›k sa¤ kal›m

hastalar›n %15-25’inde akci¤er metastaz› geliﬂmektedir.55
Akci¤er metastazlar› genellikle pulmoner nodül görünümde olup, bilgisayarl› tomografi, magnetik rezonans, pozitron emisyon tomografi gibi ileri görüntüleme teknikleri ve
torakoskopi ile görüntülenebilir. Kesin tan› görüntüleme
eﬂli¤inde al›nan biyopsi ile konulabilir.56 Yap›lan çal›ﬂmalarda, kemoterapi ile ortalama sa¤kal›m 10-20 ay iken uygun soliter metastatik lezyonun rezeksiyonu ile hastalarda
42-79 ay aras›nda median sa¤kal›m ve %35-%45 aras›nda 5
y›ll›k sa¤kal›m oranlar› bildirilmiﬂtir4,57-64 (Tablo 61-3).
Welter ve ark.’n›n çal›ﬂmalar›nda metastaz say›s› 1-3 oldu¤unda 5 y›lda %41 sa¤kal›m elde edilmiﬂken 3’ün üzerinde
metastaz oldu¤unda 5 y›ll›k sa¤kal›m›n %22 oldu¤u bildirilmektedir (p:0.05).64 Pulmoner metastazlara komplet rezeksiyonun yap›ld›¤› serilerde 5 y›ll›k sa¤kal›m %36 ile %80
oran›nda 10 y›ll›k sa¤kal›m ise %13.4 ile %60 aras›nda bu-

lunmuﬂtur.59,61-63 Yüksek doz kemoterapi uygulamalar›na
ra¤men pulmoner metastazlarda sa¤kal›m›n halen düﬂük
olmas›, metastazlarda uygulanan pulmoner cerrahilerin
umut verici sonuçlar› ve hastada minimal travma ve morbiditeye neden olmas›, CT ve PET-CT ile cerrahiye uygun
aﬂamada metastazlar›n erken saptanabilmesi, deneysel çal›ﬂmalarda tümör yükünün azalt›lmas› ile sistemik tedavilerin etkinli¤inde artma oldu¤unun gösterilmiﬂ olmas› ve yeni metastazlara odak olabilecek tümörün ç›kar›l›yor olmas› pulmoner metastazlardaki uygulanan cerrahiler için hakl› gerekçeler olarak say›lmaktad›r.58

Karaci¤er Metastazlar›nda Cerrahi Tedavi
Tüm MMK hastalar›n›n yaklaﬂ›k yar›s›nda karaci¤er
metastaz› saptanmaktad›r.65 Karaci¤er metastaz› saptan-

Tablo 61-3: Pulmoner Metastazlarda Cerrahi Tedavinin Sa¤kal›ma Olan Etkilerini De¤erlendiren Çal›ﬂmalar
Çal›ﬂma

Hasta
Say›s› (n)

Staren57 1992

33

Mc Donald59 1994

60

Simpson60 1997

17

Livartowski61 1998

40

Murabito62 2000

62

Friedel63 2002

467

Welter64 2008

47

Yoshimoto58 2008

90

Tedavi
Cerrahi: %61
Cerrahi+KT: %27
Cerrahi+RT: %12
Cerrahi: %28
Cerrahi+KT: %72
R0 rezeksiyon.: %67
Lenf ND: %30 pozitif LN
Cerrahi: %12
Cerrahi+KT: %88
R0 rezeksiyon: %94
Cerrahi
R0 rezeksiyon: %65
Cerrahi+KT
R0 rezeksiyon: %45
Cerrahi: %66
Cerrahi+KT: %32
R0 rezeksiyon: %84
Cerrahi
R0,1 rezeksiyon: %70
Cerrahi+KT
R0 rezeksiyon: %89
Lenf ND: %93

Sa¤kal›m
Ortalama (ay)

5 Y›ll›k
Sa¤kal›m (%)

55

36

14
R0 rezeksiyon

36
R0 rezeksiyon

61

62

70
R0 rezeksiyon
79
R0 rezeksiyon
50
R0 rezeksiyon

54
R0 rezeksiyon
80
R0 rezeksiyon
45
R0 rezeksiyon

32

36

76

54

10 Y›ll›k
Sa¤kal›m (%)

13.4
R0 rezeksiyon

60
R0 rezeksiyon
10 y›l: 26
15 y›l: 21
R0 rezeksiyon

10 y›l: 40
20 y›l: 25

KT, kemoterapi; RT, radyoterapi; R0, rezeksiyonda makroskopik ve mikroskopik olarak tümör negatif cerrahi s›n›r; R1, rezeksiyonda makroskopik olarak tümör negatif cerrahi s›n›r, mikroskopik olarak tümör pozitif cerrahi s›n›r; Lenf ND, lenf nodu diseksiyonu; LN, lenf nodu.
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Tablo 61-4: Karaci¤er Metastazlar›nda Cerrahi Tedavinin Sa¤kal›ma Olan Etkilerini De¤erlendiren Çal›ﬂmalar
Çal›ﬂma
Schneebaum73

1994

Raab71 1998
Selzner74 2000

Yoshimoto75 2000

Pocard76 2001

Hasta Say›s› (n)

Tedavi

18
35

Cerrahi+‹AKT
Cerrahi
Cerrahi+ ‹AKT
Cerrahi+KT+RT

27
42
24

5 y›l: 22
5 y›l DFS: 17

Cerrahi+KT+/- ‹AKT

34

5 y›l:27
2 y›l: 71

Cerrahi+KT
Major cerrahi: 31

41

Cerrahi+KT+HT: 15
Minor cerrahi: 15
Major cerrahi: 2

53

1 y›l: 90
3 y›l: 71
4 y›l: 46
5 y›l:46
3 y›l: 68

17
Soliter: 12
Multiple: 5
25
Soliter: 14
Multiple:11
65

Carlini79 2002

17
Soliter:15

Elias72 2003

54

Vlastos69 2004

Okaro70 2005
Sakamato78 2005

31
Soliter: 20
Multiple: 11
8
35

Caralt77 2008

12

Sa¤kal›m Ortalama (ay)

34

Major cerrahi: 14
Minor+RFA: 17
Cerrahi
Cerrahi+RT+HT+KT+ ‹AKT:7
Major: 19
Minor: 15
Cerrahi: 4
Cerrahi+KT+/-HT: 8
Major cerrrahi: 6
Minor cerrahi: 6

63

31
36

35.9

Sa¤kal›m (%)
5 y›l: 22

5 y›l: 34
3 y›l: 50
5 y›l DFS 42
5 y›l: 61
2 y›l: 86
5 y›l DFS: 39
5 y›l: 31
3 y›l: 52
5 y›l DFS: 16
5 y›l: 33

‹AKT, intraarteryel kemoterapi; DFS, disease free survival (hastal›ks›z sa¤kal›m); KT, kemoterapi; RT, radyoterapi; HT, hormonoterapi; RFA, radyofrekans ablasyon;
Major cerrahi, bir veya birden fazla segment rezeksiyonu; Minor cerrahi, Nonanatomik subsegmental rezeksiyon.

d›ktan sonra hastalar›n beklenen sa¤kal›m süresi 4-17 ayd›r.66,67 Karaci¤er metastazlar›na yönelik tedavide, cerrahi
rezeksiyon, radyofrekans ablasyon, trans-arteryel kemoembolizasyon, intraarteryel kemoterapi, streotaktik tüm
vücut radyoterapisi ve aral›kl› lazer tedavilerini içermektedir.68 ‹zole karaci¤er metastatik lezyonlar›nda, hepatik
rezeksiyon en s›k kullan›lan tedavi seçene¤idir. Cerrahi
uygulanacak hastalarda, hastan›n operasyon aç›s›ndan
risk grubu, lezyonun anatomik olarak rezeksiyona uygunlu¤u, kalan karaci¤erin anatomik ve fonksiyonel olarak
yeterli¤i iyi de¤erlendirilmelidir.69 Bugün karaci¤erdeki
metastaz› direkt hedef alan tekniklerle kombine cerrahi
giriﬂimlerin kullan›lmas›yla beklenen yaﬂam süresi giderek artmaktad›r. Yap›lan çal›ﬂmalarda cerrahi rezeksiyondan sonra ortalama yaﬂam süresinin 15 aydan 63 ay gibi
geniﬂ bir zaman dilimine yay›ld›¤›, 5 y›ll›k sa¤kal›mda
%18’den %61’e kadar çok de¤iﬂken sonuçlar oldu¤u gösterilmiﬂtir69-79 (Tablo 61-4).
Karaci¤er tümörlerinin tedavisinde, özellikle son y›llarda yayg›n olarak kullan›lmaya baﬂlanan etkin bir yöntem de Radyofrekans (RF) ablasyon tedavisidir. Bir çeﬂit
termal ablasyon yöntemi olup, s›kl›kla perkütan olarak
radyoloji eﬂli¤inde uygulanmakla birlikte, aç›k cerrahi ve-

ya laparaskopik cerrahi yöntemlerle de yap›labilir.80 Toplam çaplar› 12 cm’den az (en büyük 7 cm) olan ekstrahepatik metastaz› olmayan karaci¤er metastaz› olgular›nda
RF endikasyonu vard›r. Üçten fazla karaci¤er metastaz›,
extrahepatik hastal›k, koagulopati durumunda kontrendikedir. RF uyguland›¤›nda 6 ayda toplam sa¤kal›m %43
tür ve 2.5 cm’den küçük çaptaki tümörlerde sa¤kal›m
oranlar› daha iyi bulunmuﬂtur.81

Santral Sinir Sistemi Metastazlar›nda
Cerrahi Tedavi
‹leri evre meme kanserli hastalar›n %10-16’s›nda beyin metastaz› saptanm›ﬂt›r.82 Santral sinir sistemi (SSS)
metastazlar›nda hayat kalitesi olumsuz etkilenmektedir ve
tan› yeni ç›kan nörolojik defisitler, biliﬂsel disfonksiyon
gibi semptomlar›n varl›¤›nda, bilgisayarl› tomografi, MR
gibi görüntüleme yöntemleri ile tarama esnas›nda konmaktad›r.83 SSS metastaz› varl›¤›nda hastalar›n prognozu
oldukça kötüdür ve ortalama yaﬂam süresi 4 ila 6 ay aras›ndad›r.84 SSS metastazlar›na yönelik tedavi semptomatik ve definitif olmak üzere ikiye ayr›lm›ﬂt›r. Kortikosteroidler, antikonvülzanlar, antikoagulanlar semptomatik te-
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Tablo 61-5: SSS Metastazlar›nda Cerrahi Tedavinin Sa¤kal›ma Olan Etkilerini De¤erlendiren Çal›ﬂmalar
Çal›ﬂma

Hasta
Say›s› (n)

Salvati87 1992

34

Boogerd89 1993
Kocher88 1995
Wronski90 1997

28
8
70

Fokstuen92 2000

10

Tedavi
Cerrahi: %26
Cerrahi+RT: %74
Cerahi+/-RT+/-KT
Cerrahi+RT
Cerrahi: %13
pRT+Cerrahi: %87
Cerrahi+RT

Sa¤kal›m
Ortalama (ay)

5 Y›ll›k
Sa¤kal›m (%)

10 Y›ll›k
Sa¤kal›m (%)

17
38
7

20

15
16
37
15
21

RT, radyoterapi; pRT, Preoperatif Radyoterapi; KT, kemoterapi.

davi seçene¤ini; radyoterapi, cerrahi, streotaktik radyocerrahi, hormonoterapi, kemoterapi tedavinin definitif
seçene¤ini oluﬂturmaktad›r.85 Cerrahi, büyük kitlelerde
bas› etkisini azaltmak amac›yla, genel durumu operasyon
morbidite riski kabul edilebilir düzeyde olan hastalarda
tercih edilmektedir ve cerrahi ile ortalama 15-37 ay aras›nda sa¤kal›m elde edilebilmektedir.4,87-92 SSS metastazlar›nda cerrahi tedavinin sa¤kal›ma olan etkilerini de¤erlendiren çal›ﬂmalar Tablo 61-5’te özetlenmiﬂtir.

yerine hastal›¤›n zarar vermeyen ﬂekle dönüﬂtürülmesi
olarak yani her kanser hücresini yok etmek yerine semptomsuz uzat›lm›ﬂ yaﬂam elde edilmesi olarak tan›mlama
yönünde e¤ilim vard›r. Bu nedenle metastastatik meme
kanseri tedavisinde lokal tedavi potansiyel kür sa¤lamas›n›n yan› s›ra sa¤kal›m› uzatmak ve hastal›¤›n kontrolu
aç›s›ndan önemlidir.

KAYNAKLAR
RANDOM‹ZE ÇALIﬁMALAR VE SONUÇ
Metastatik meme kanserinde primer tümöre yönelik
cerrahinin yerini sorgulayan ﬂu anda yürütülmekte olan
prospektif çal›ﬂmalar Hindistan Tata Hastanesinde 2005
y›l›nda baﬂlat›lan MMK’li hastalarda lokal tedavide cerrahi ve cerrahi ile kombine edilmiﬂ ya da tek baﬂ›na uygulanan radyoterapinin etkinli¤ini araﬂt›ran faz III çal›ﬂmad›r.93 Di¤er çal›ﬂma ise, ülkemizde Meme Hastal›klar›
Dernekleri Federasyonun sponsorlu¤unda, çal›ﬂmaya dahil edilen merkezlerde 2007 y›l›nda baﬂlat›lan 271 hastay›
kapsayan, MMK’li hastalarda tan› an›nda primer tümöre
yönelik cerrahi ile sonras›ndaki sistemik tedavinin yaln›zca sistemik tedaviye göre etkinli¤inin araﬂt›r›ld›¤› çal›ﬂmad›r.94 Bu çal›ﬂmalar›n sonuçlar› ve yeni planlanacak, primer tümörün klinik ve patolojik özellikleri yan› s›ra moleküler karakteristi¤ini de göz önüne alan prospektif çal›ﬂmalar MMK’de cerrahi tedavi yaklaﬂ›m›na ›ﬂ›k tutacakt›r.
Yak›n zamanda yap›lan tüm bu çal›ﬂmalar MMK’li
hastalarda primer tümöre yönelik yap›lan cerrahi giriﬂimlerin hastalar›n yaklaﬂ›k yar›s›nda daha uzun yaﬂam süresi sa¤lad›¤›na iﬂaret etmektedir. Çal›ﬂmalar›n retrospektif
olmas›, cerrahi uygulanan hasta seçimlerinde ya da sa¤kal›ma etki eden di¤er tedavi seçenekleri ayd›nlat›lmas› gereken noktalard›r. Modern kemoterapi ve hedefe yönelik
biyolojik tedavilerin etkinli¤i artt›kça, lokal hastal›¤a yönelik cerrahi giriﬂimler önem kazanm›ﬂt›r ve umut vermektedir. Bugün birçok araﬂt›r›c›, seçilmiﬂ evre IV meme
kanserli hastan›n tedavi plan›nda cerrahinin yerinin yeniden gözden geçirilmesi hususunda hemfikirdir. Metastatik kanser hastalar›na yaklaﬂ›mda kür tan›m›n› kullanmak
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Meme Kanseri Metastazlar›nda
Radyoterapi
Dr. Hilmi Alanyal›

Metastatik meme kanseri, tek kemik veya yumuﬂak doku
metastaz›ndan yayg›n organ tutulumlar›na dek uzanan
heterojen bir hastal›k grubudur ve çok farkl› klinik sonlan›m› olas›d›r. Sa¤kal›mlar yavaﬂ fakat düzenli bir art›ﬂ
göstermektedir.1 Ölüm riskinde y›ll›k %1-2’lik bir azal›ﬂ
söz konusu oldu¤u hesaplanmaktad›r.2 Bütün bunlara
ra¤men, medyan sa¤kal›m hala, 18-24 ay aras›ndad›r.3
Meme kanserinin en s›k metastaz yapt›¤› bölgeler s›ras›yla, kemik, akci¤er, karaci¤er ve beyindir. Metastaz bölgelerine göre medyan sa¤kal›mlar Grafik 1’de gösterilmiﬂtir.
Sonuç olarak küratif yaklaﬂ›m›n söz konusu olabilece¤i oligometastazlar gibi özel durumlar d›ﬂ›nda metastatik
meme kanserine yaklaﬂ›m palyatif bak›m kriterlerine uygun düzenlenmelidir. Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO) nün
palyatif bak›m kriterleri;4
•
•
•

Hastan›n mümkün olan en uzun süre boyunca aktif
olmas›n› ve semptomlarda iyileﬂme sa¤lamak,
Yaﬂam› do¤rularken, ölümü normal bir süreç olarak
de¤erlendirmek,
Ölümü ne h›zland›rmak ne de ertelemektir.

Metastatik meme kanserinde palyatif radyoterapi endikasyonlar›, özellikle a¤r›l› kemik metastazlar›, spinal
kord kompresyonu, beyin metastazlar› ve nadiren özel
durumlarda karaci¤er metastazlar›d›r.

KEM‹K METASTAZLARINDA RADYOTERAP‹
Meme kanseri, prostat kanseri ile birlikte, kemi¤e en
s›k metastaz yapan kanser türüdür. Kemik metastaz› hematojen yolla kemik damarlanmas›n›n en yo¤un oldu¤u
iskelet bölgelerine olur. Tablo 62-1’de meme kanserinin
en s›k metastaz yapt›¤› iskelet bölgeleri s›ralanm›ﬂt›r.6 Metastazlar baﬂlang›çta s›kl›kla osteolitik tiptedir. Ancak
özellikle uzun sa¤kal›m elde edilen hastalarda litik-sklerotik kar›ﬂ›k tipte de görülebilirler (Resim 62-1a,b).7
En s›k prezentasyon nedeni, periosteal inflamasyon ve
kal›nlaﬂman›n yol açt›¤› nörojenik karakterdeki a¤r›d›r.
Geceleri artan s›zlama, bas›nçla ve a¤›rl›k taﬂ›makla veya
etkilenen bölgenin hareketiyle artan keskin a¤r› ﬂeklinde
ortaya ç›kabilir. C7-T1 tutulumlar›nda interskapuler,
T12-L1 tutulumlar›nda iliak krest ve sakroiliak-sakral tutulumlarda perineal ve femoral bölgelere vuran a¤r›lar görülebilir. En s›k patolojik k›r›k, kotlar omurga ve femurda
görülür. Radyografilerde 2,5 cm’den büyük litik lezyon
veya %50’den fazla kortikal kemik hasar›, k›r›k riski oldu¤unu gösterir.
Kemik metastazlar›n›n radyoterapi planlamas›nda en
çok araﬂt›r›lan konu, tek veya çoklu fraksiyonasyon uygulamalar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›d›r. Hollanda kemik metastazlar› çal›ﬂmas›n›n 2006 y›l›ndaki son de¤erlendirmesinde tek fraksiyon 8 Gy ve alt› fraksiyonda 24 Gy ﬂeklinde
randomize edilen 1157 kemik metastazl› hastada a¤r› palyasyonunda gerek yan›t gerek yan›t süresinde istatistiki
Tablo 62-1: Meme Kanseri Kemik Metastaz Bölgeleri
Kemik Metastaz Bölgesi

Grafik 1: Metastaz bölgelerine göre medyan sa¤kal›m5
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Resim 62-1: (a) osteolitik ve (b)
osteoblastik metastazlar

anlaml› fark olmad›¤› gösterilmiﬂtir.8 Ancak tekrar radyoterapi gereksiniminde tek fraksiyon kolunda istatistiki anlaml› bir art›ﬂ gözlenmiﬂtir. Ayr›ca bu çal›ﬂmada radyoterapinin kemik k›r›klar›na olan koruyucu etkisi de¤erlendirilmemiﬂtir. Bu konuda son y›llardaki en önemli çal›ﬂma ise, Chow ve arkadaﬂlar›n›n sistematik gözden geçirmesidir.9 Bu gözden-geçirmede uluslararas› 19 çal›ﬂma
birlikte de¤erlendirilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmalarda toplam 5000
olgu üzerinde çal›ﬂ›lm›ﬂt›r (2513 tek ve 2487 çoklu fraksiyon). Sonuç olarak; genel yan›t (p=0,60, tam yan›t
(p=0,51), patolojik k›r›k (p= 0,75), spinal kord kompresyonu (p=0,13) oranlar›nda istatistiki olarak önemli bir
fark ortaya ç›kmazken, tekrar radyoterapi gereksinim
oranlar›nda çoklu fraksiyon lehine istatistiki olarak yüksek önemli bir fark (p<0,00001) tesbit edilmiﬂtir. Özellikle meme ve prostat gibi uzun süreli sa¤kal›m sa¤lanabilen
kanser metastazlar›nda çoklu fraksiyonasyon uygulanmas› daha avantajl› görülmektedir.

Metastatik Spinal Kord Kompresyonu (MSKK)
Palyatif radyoterapinin en önemli endikasyon alanlar›ndan biri de omurga veya epidural boﬂlu¤a yerleﬂen metastazlar›n spinal korda bask› yapmas› yani MSKK’d›r.
MSKK lar›n %30’ u meme kanseri kökenlidir. En s›k torakal sonra lomber ve servikal bölgelerde görülür. MSKK
acil yaklaﬂ›m gerektiren bir durumdur ve tedavisiz kalmas› plejiye neden olur. Otopsi çal›ﬂmalar› MSKK’lar›n kanserden ölen olgular›n yaklaﬂ›k %5–10’ unda var oldu¤unu
göstermiﬂtir.10 Radyoterapi MSKK’larda etkin bir tedavi
yöntemidir. Metastatik bölgeye uygulanacak iki alanl› basit bir radyoterapi tekni¤iyle (Resim 62-2) semptomlar›n
palyasyonu %70’lere varan oranlarda sa¤lanabilmektedir
(Resim 62-3).

Resim 62-2: MSKK’da radyoterapi alan›.

Burada da üzerinde en çok araﬂt›rma yap›lan konu yine radyoterapinin fraksiyonasyonu konusudur. MSKK
radyoterapisi konusunda en çok araﬂt›rma yapan araﬂt›rmac› olan Almanya’dan Rades ve arkadaﬂlar›n›n bu konudaki prospektif non-randomize çal›ﬂmalar›n›n 2010’daki
son güncellemesinde, uzun dönem (10x3 GY veya 20x2
Gy) radyoterapinin k›sa dönem (1x8 Gy veya 5x4 Gy)
radyoterapiye göre istatistiki anlaml› olarak daha iyi lokal
kontrol sa¤lad›¤›n› (1 y›ll›k %81’e %61 p=0,005) ve bu
nedenle daha uzun yaﬂam beklentisi olan hastalarda tercih
edilmesi gerekti¤ini vurgulamaktad›rlar.11 Ayn› çal›ﬂma
grubu, radyoterapi sonras› ambulatuar sonucu belirleyecek prognostik gruplar oluﬂturma amac›yla yapt›klar› çal›ﬂmada ise, hastalar›; kanser tipi, radyoterapi öncesi am-
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Resim 62-3: MSKK’da radyoterapiye yan›t.

bulatuar durum, tümör tan›s›ndan MSKK’ya kadar interval, visseral metastaz varl›¤› ve radyoterapi öncesi motor
defisitlerin oluﬂma zaman›na göre skorlam›ﬂ ve total skorlar› 3 ana gruba ay›rm›ﬂlard›r. Buna göre, radyoterapi
sonras› ambulatuar iyileﬂme oranlar› kötü prognostik
grupta %10,6 iken iyi prognostik grupta %98,7’ye kadar
ç›kmaktad›r.12
Ayn› grubun 2010’da yay›nlanan en önemli çal›ﬂmalar›ndan biri de, cerrahi giriﬂimlerin MSKK’n›n palyasyonunda, radyoterapiye ek bir katk› sa¤lay›p sa¤lamayaca¤›n› araﬂt›rmaya yönelik çift-karﬂ›laﬂt›rmal› bir analizdir.13
Bu çal›ﬂmada, cerrahi sonras› radyoterapi uygulanan 108
olgu, yaln›z radyoterapi uygulanan, 216 olguyla, 11 potansiyel prognostik faktör üzerinden; tedavi sonras› motor fonksiyon, ambulatuar iyileﬂme, lokal kontrol ve sa¤kal›m aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂlard›r. Sonuç olarak, motor fonksiyonda iyileﬂme cerrahi+radyoterapi grubunda
%27 iken, yaln›z radyoterapi grubunda %26 (p=0,92), tedavi sonras› ambulatuar oranlar, %69’a, %68 (p=0,99),
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nonambulatuar hastalardaki tedavi sonras› ambulatuar
geri-kazan›m %30’a %26 (p=0,86) olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
Benzer sonuçlar 1 y›ll›k lokal kontrol ve sa¤kal›m için de
ortaya konmuﬂ (s›ras›yla %90’a %91 ve %47’ye %40) ve
sonuç olarak radyoterapiye cerrahinin ek bir katk›s› olmad›¤› sonucuna var›lm›ﬂt›r.
MSKK yinelemelerinde, 2. seri radyoterapi uygulanmas›n›n irdelendi¤i çal›ﬂmada, radyoterapi sonras› yineleyen 124 olguda yeniden radyoterapi uygulanmas›yla motor fonksiyonda %36 iyileﬂme rapor edilmiﬂ ve kümülatif
BED’nin 120 Gy’i aﬂmad›¤› olgularda reirradiasyonun
emniyetli ve etkin olabildi¤i sonucuna var›lm›ﬂt›r.14
Sonuçta vurgulanmas› gereken noktalar ﬂunlard›r:
Motor fonksiyonu korumakta h›zl› tan› ve tedavi esast›r.
Radyoterapiyi, s›rt a¤r›s›yla baﬂvuran hastalarda MSKK
geliﬂmeden uygulamakla plejiyi önlemekte daha baﬂar›l›
olunur. “Yürüyerek gelen hasta yürüyerek gider”.

Beyin Metastazlar›
Meme kanseri, beyin metastazlar›n›n akci¤er kanserinden sonra ikinci nedenidir. Meme kanserli hastalar›n
%10-20’sine hastal›klar›n›n ileri aﬂamas›nda beyin metastaz› tan›s› konmaktad›r. Ancak otopsi çal›ﬂmalar›nda bu
oran, %30’lara dek yükselmektedir.15 Meme kanserli hastalarda beyin metastaz› insidans›n›n giderek artmas›n›n
alt›nda yatan faktörler; hastal›¤›n tan› yöntemlerindeki
geliﬂmeler ve tedavide kullan›lan yeni kemoterapötik ve
biyolojik ajanlar›n sistemik kontrolu ve buna ba¤l› olarak
sa¤kal›m› artt›r›rken, kan-beyin bariyerini geçememelerinden dolay› bu bölgede etkisiz kalmalar›d›r.16
Beyin metastazlar› en s›k serebral hemisferlerde (%80)
ve daha az s›kl›kla da serebellum (%15) ve beyin sap›nda
(%5) görülürler.17 Semptomlar baﬂa¤r›s›ndan, bulant›kusma, lateralize motor zay›fl›k ve epileptik ataklara dek
uzanabilir. Kontrastl› MR, primer tan› yöntemidir (Resim
62-4). Ay›r›c› tan›, primer beyin tümörü, abse, inflamma-

Resim 62-4: Kontrastl› MR da serebral ve serebellar çoklu beyin
metastazlar›.
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Resim 62-5: Tüm beyin dadyoterapisi sahalar›.

tuar lezyon ve hemoraji aras›nda yap›lmal›d›r. BT kullan›labilse de daha az spesifiktir ve tek lezyon durumlar›nda
MR konfirmasyonu gerektirir.
Beyin metastazlar›nda en yayg›n palyatif tedavi, steroidlerle birlikte tüm beyin radyoterapisidir (TBR) (Resim
62-5). En çok tercih edilen doz ve fraksiyonasyon ise, 10
fraksiyonda toplam 30 Gy’dir. Tedavisiz b›rak›lan hastalarda, medyan sa¤kal›m 1 ayd›r.18 Tüm beyin radyoterapisiyle ise medyan sa¤kal›mlar 4-5 aya yükselmektedir.19,20
Ancak, prognoz, hasta ve metastaza ba¤l› faktörlerle
önemli oranlarda de¤iﬂiklik göstermektedir. Tan› an›nda
genç yaﬂ, daha az metastaz say›s› ve yüksek Karnofsky Performans Skoru (KPS) iyi prognostik faktörlerdir.21,22 Bu
konuda Gaspar ve arkadaﬂlar› RTOG’nin çal›ﬂma sonuçlar›ndan yola ç›karak bir “yinelemeli paylaﬂt›rma analizi
(RPA)” üretmiﬂlerdir.23 Bu çal›ﬂmada tedavi öncesi ve tedaviye ba¤l› faktörler analiz edilmiﬂtir. Klas1 (KPS>=70,
yaﬂ<65, ve primeri kontrolde) hastalar›n medyan sa¤kal›mlar› 7 ay olarak tesbit edilmiﬂtir. Klas2 (KPS<70,
yaﬂ>65 veya primeri kontrolde olmayan) hastalarda ve
Klas3 (KPS<70, yaﬂ>65 ve primeri kontrolde olmayan
hastalarda ise, medyan sa¤kal›mlar s›ras›yla, 4 ve 2 ay olarak belirlenmiﬂtir. Tümörün histolojisi, metastazlar›n say› ve büyüklü¤ü de baﬂlang›ç de¤erlendirmesinde göz
önüne al›nmas› gereken önemli prognostik faktörlerdir.
TBR doz ve fraksiyonu konusunda Borgelt ve ark. n›n
1980’de yay›nlanan makalelerinde iki çal›ﬂmadan 1800
beyin metastazl› hasta de¤erlendirmeye al›nm›ﬂ ve 2-4
haftal›k sürelerde 20, 30, 40 Gy’lik fraksiyone radyoterapi
ﬂemalar› irdelenmiﬂtir.24 Sonuç olarak kollar aras›nda bir
fark gösterilememiﬂ, 20/5 ve 30/10’luk ﬂemalar›n standart
olarak kullan›labilece¤i yorumuna var›lm›ﬂt›r. Ayn› konuda yap›lan di¤er çal›ﬂmalarda da; daha düﬂük total doz
(10-12 Gy) ve tek veya iki fraksiyonlu ﬂemalarda etkinlik
süresinin daha k›sa oldu¤u,25 daha yüksek doz (50 Gy üstü) ve çok fraksiyonlu ﬂemalar›n da ek bir yarar getirmedi¤i gösterilmiﬂtir.26,27
TBR ile birlikte radyoduyarlaﬂt›r›c› ve kemoterapötiklerin kullan›ld›¤› çal›ﬂmalar özellikle son y›llarda temozolamid (TMZ) gibi yeni ajanlar›n ortaya ç›kmas›yla önem
kazanm›ﬂt›r. TMZ ile yap›lan çal›ﬂmalarda artm›ﬂ görece-

li yan›t oranlar›28 ve artm›ﬂ progresyonsuz sa¤kal›mlar29
gösterilmiﬂtir. Bu konuda Liu ve ark.’n›n 2010 da yay›nlanan metaanalizinde TBR’a TMZ eklenmesinin parsiyel ve
objektif yan›tlar› artt›rd›¤› ve progresyonsuz dönemi
uzatt›¤› sonucuna var›lm›ﬂ, ancak gastrointestinal toksisite ve miyelosupresyonu da artt›rd›¤›ndan yarar›n›n dengelendi¤i, bu nedenle daha geniﬂ, çift kör ve plasebo kontrollu çal›ﬂmalara gereksinim oldu¤u bildirilmiﬂtir.30
TBR öncesinde soliter metastazlar›n eksizyonunun ek
bir yarar getirip getirmedi¤i sorusuna yan›t arayan çal›ﬂmalardan Patchell ve ark.’n›n çal›ﬂmas›nda, soliter beyin
metastazl› 48 hasta, 12 fraksiyonda 36 Gy radyoterapi ve
ayn› radyoterapi ﬂemas› öncesi eksizyon kollar›na randomize edilmiﬂ ve cerrahi + radyoterapi kolunda intrakraniyal yinelemelerin yar› yar›ya azald›¤› (%57 x %28), fonksiyonel ba¤›ms›zl›¤›n (2 x 9,5 ay) ve sa¤kal›m›n uzad›¤› (4
x 10 ay) sonucuna varm›ﬂlard›r.31 Ayn› konuda Mintz ve
ark.’n›n randomize çal›ﬂmas›nda ise, cerrahi eklenmesinin yararl›l›¤›n›n yaln›zca ekstrakranial metastaz› olmayan hastalarla s›n›rl› oldu¤u yarg›s›na var›lm›ﬂt›r.3
Stereotaktik radyocerrahi (SRC), son y›llarda belirli
bir büyüklü¤ün alt›ndaki (genellikle 3-4 cm’in alt›ndaki)
beyin tümörlerinde kullan›m› yayg›nlaﬂan bir yöntemdir
(Resim 62-6). Bu tekni¤in soliter beyin metastazlar›nda
uygulanabilecek bir cerrahi eksizyonun yerini al›p alamayaca¤› konusunda çeﬂitli araﬂt›rmalar yap›lm›ﬂt›r. Rades
ve ark.’›, 1-3 beyin metastazl› hastalarda, TBR + SRC (52
hasta) ve Cerrahi + TBR (52 hasta) uygulamalar›n› karﬂ›laﬂt›rmal› kontrollü retrospektif çal›ﬂmada de¤erlendirmiﬂler ve 1 y›ll›k sa¤kal›m (%56’ya %47 p=0,034), intraserebral kontrol (%66’ya %50 p=0,003) ve lokal kontrolda (%82’ye %66 p=0,006) TBR + SRC lehine istatistiki
anlaml› fark rapor etmiﬂlerdir.33 Sonuçta SRC nin en
az›ndan cerrahi kadar etkin olabilece¤i yorumunda bulunmuﬂlard›r.
Cerrahi eksizyonun avantajlar› olarak, kitlenin hemen
küçültülebilmesi (özellikle >3-4 cm lezyonlar SRC için
uygun de¤il) ve tan›n›n do¤rulanmas› (yaklaﬂ›k %5 lezyon
primer beyin tümörü olabilir) say›labilir. Dezavantajlar›
ise, kranitominin sonuçta bu hasta gurubu için biraz fazla invaziv bir giriﬂim olmas›, posterior fossa cerrahilerin-
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Resim 62-6: Stereotaktik radyocerrahi
(Prof. Dr. Yavuz Anacak arﬂivinden)

de metastazlar›n leptomenenjial yay›l›m ﬂans›n› artt›rabilme riski ve beyin sap› gibi baz› yerleﬂimlerde teknik olarak
uygulanamamas›d›r.
RTOG 9508 randomize çal›ﬂmas›nda, 1-3 beyin metastazl› 333 hasta TBR ve TBR + SRC kollar›na randomize edilmiﬂlerdir (34). Bu çal›ﬂman›n sonucunda yaln›zca
tek metastazl› alt-grupta TBR’a SRC eklenmesiyle gerek
sa¤kal›m (6,5 x 4,9 ay p=0.0393) gerekse de stabil hastal›k
ve KPS’de iyileﬂme rapor edilmiﬂtir. Sa¤kal›mdaki iyileﬂme RPA Klas1 (p<0.0001) ve iyi histolojili alt-grupta daha belirgindir (p=0.0121).
Sonuçlar› ASCO 2009 da bildirilen EORTC 2295226001 çal›ﬂmas›nda 1-3 beyin metastazl› hastalarda cerrahi
veya SRC’ye TBR eklenmesinin yararl›l›¤› araﬂt›r›lm›ﬂt›r
(35). Bu çal›ﬂmaya al›nan 1-3 metastazl› (<=3 cm) sistemik
metastaz› olmayan veya stabil kabul edilen ve primeri
asemptomatik olan 359 hasta cerrahi (tam rezeksizyon) veya SRC uyguland›ktan sonra TBR ve gözlem kollar›na randomize edilmiﬂlerdir. Sonuç olarak, total sa¤kal›mlarda kollar aras›nda fark gözlenmemiﬂ (10,9 ay) ancak 6 ve 24. aylarda intrakranial progresyon oranlar›nda TBR lehine istatistiksel anlaml› fark ortaya ç›km›ﬂt›r (p< 0,0001). Bu da
nörolojik ölümlerde azalma sa¤lamaktad›r.
Sonuç olarak, çoklu metatazlarda 20-30 Gy TBR standart tedavidir. Tekli metastazlarda cerrahi veya SRC seçilmiﬂ olgularda sa¤kal›m›, TBR ise intrakranial kontrolu
iyileﬂtirmektedir.
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Metastatik Meme Kanserinde
Sistemik Tedavi
Dr. Rüçhan Uslu
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PROGNOST‹K FAKTÖRLER

Erken evre meme kanserinin primer ve adjuvan tedavilerindeki önemli geliﬂmelere ra¤men birçok hastada sistemik relaps geliﬂmektedir. Baﬂvuru an›nda da hastalar›n
%10-20’si metastatiktir. En s›k metastaz bölgeleri kemik,
karaci¤er, akci¤er, beyin ve yumuﬂak dokulard›r. Metastatik meme kanseri (MMK) hastalar›n›n kür olma ﬂans› hemen hemen yoktur. Hastalar›n sadece %5-10’u 5 y›ldan
uzun yaﬂar. Ortalama yaﬂam süresi 18-24 ayd›r. Bununla
birlikte son 20 y›lda MMK tedavisinde de önemli geliﬂmeler sa¤lanm›ﬂt›r.1 Ancak tedavinin as›l amac›n›n semptomlar› azaltmak, yaﬂam kalitesini artt›rmak ve mümkünse yaﬂam süresini uzatabilmek oldu¤u hiçbir zaman unutulmamal›d›r.

MMK olan kad›nlarda uzun dönem klinik sonuçlar›
etkileyen çok say›da klinik ve biyolojik prognostik faktörler tan›mlanm›ﬂt›r (Tablo 63-1). MMK’nin heterojen bir
hastal›k olmas› nedeniyle bu prognostik faktörlerin tam
anlam›yla risk stratifikasyonunu belirlemesi mümkün de¤ilse de tedavi seçiminde ve prognozun belirlenmesinde
çok önemli katk›lar› vard›r.3

METASTAT‹K MEME KANSER‹N‹N TANISI
Tan›sal görüntüleme çal›ﬂmalar› meme kanserinin en
s›k metastaz bölgeleri olan kemik, karaci¤er ve akci¤eri
içermelidir. Ek olarak HER-2 pozitif hastalarda santral sinir sistemi görüntülemesi düﬂünülmelidir.2
E¤er koﬂullar uygunsa, kesin tan› ve metastaz›n biyolojik karakteristiklerinin (ER, PR ve HER-2 vb.) saptanmas›
amac›yla, metastatik lezyonun biyopsisi yap›lmal›d›r.

ENDOKR‹N TEDAV‹ PRENS‹PLER‹
Hormona duyarl› MMK’nin tedavisinde endokrin tedavi (ET) ilk seçenek olmal›d›r. ET’nin sitotoksik kemoterapiye göre yan etkilerinin belirgin olarak daha az olmas›,
uzun süreli yan›t sa¤layabilmesi ve sa¤kal›m fark› olmamas› nedeniyle tedavide ilk tercih olarak düﬂünülmelidir.4
Hormona duyarl› MMK hastalar›n›n tan›mlanmas›nda aﬂa¤›daki özellikler kullan›labilir:
•
•
•
•
•

Hormon reseptör pozitifli¤i
Uzun süreli hastal›ks›z sa¤kal›m (>2 y›l)
Viseral organ metastaz› yok ya da s›n›rl›
Az say›da metastatik bölge ve semptom azl›¤›
Yavaﬂ progresyon gösteren hastal›k

Tablo 63-1: Metastatik Meme Kanserinde Prognostik Faktörler
Prognostik Faktör

‹yi Prognoz

Kötü Prognoz

Performans durumu
Metastaz bölgesi
Metastaz say›s›
Hormon reseptör durumu
HER-2 durumu
Hastal›ks›z sa¤kal›m
Adjuvan tedavi
Daha önce metastatik meme
kanseri tedavisi

‹yi
Kemik, yumuﬂak doku
Az
Pozitif
Negatif
> 2 y›l
Var
Var

Kötü
Viseral organ, SSS*
Multipl
Negatif
Pozitif
<2 y›l
Yok
Yok

*SSS: Santral Sinir Sistemi
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Adjuvan ET’nin tamamlanmas›ndan sonraki ilk 12 ay
içinde relaps meydana gelmiﬂse bu tedaviye dirençli oldu¤u kabul edilmeli ve alternatif ET seçilmelidir. MMK’nin
sistemik tedavisinde ET ve sitotoksik kemoterapinin birlikte kullan›lmamas› gerekti¤ini yap›lan çal›ﬂmalar ortaya
koymuﬂtur.3 Randomize çal›ﬂmalar olmasa da solid ya da
çok s›n›rl› metastaz varl›¤›nda lokal tedaviler (cerrahi
ve/veya radyoterapi) düﬂünülebilir.

Postmenopozal Hastalar
Postmenopozal MMK’nin ilk hat ET’sinde 3. jenerasyon non-steroidal (anastrozol, letrozol) veya steroidal
(eksemestan) aromataz inhibitörleri (A‹) ve tamoksifen
uygun seçeneklerdir.
Tamoksifen ile tedavi alt›nda progresyon varl›¤›nda
ikinci hat tedavide 3. jenerasyon A‹ veya selektif östrojen
reseptörü (ER) downregülatörü fulvestrant kullan›labilir.
3. jenerasyon non-steroidal A‹ tedavisi alt›nda progresyon oldu¤unda ikinci hat tedavide steroidal A‹ (eksemestan), tamoksifen, fulvestrant ve progestinler düﬂünülebilir.5-9
Postmenopozal MMK olan hastalar›n ET seçiminde
ilaçlar›n farkl› uygulama yollar› ve yan etki profilleri hesaba kat›lmal›d›r.

Premenopozal Hastalar
Hormon duyarl› premenopozal MMK olan hastalar›n
baﬂlang›ç tedavisinde tamoksifen, ovaryan ablasyon (ooferektomi, radyoterapi veya medikal tedavi ile over ablasyonu/supresyonu) veya her ikisinin kombinasyonu uygun
tedavi ﬂekilleridir. Bununla birlikte kombine hormonal tedavi (ovaryan supresyon + tamoksifen) birçok klinisyen
taraf›ndan daha yüksek yan›t oran›, daha uzun progresyona kadar geçen zaman nedeniyle tercih edilmektedir. Tek
baﬂ›na ovaryan ablasyon veya supresyon tedavisi ise tamoksifen kullanamayan hastalarda düﬂünülebilir. Ancak
“Luteinizing hormone–releasing hormone (LH–RH)”
agonisti ve tamoksifen kombinasyonun tek baﬂ›na LH-RH
agonistine göre daha etkili oldu¤u unutulmamal›d›r.10,11
Tamoksifen tedavisi alt›nda progresyon gösteren hastalarda ovaryan ablasyon veya supresyon alternatif tedavi
olabilir. Premenopozal hastalarda ovaryan supresyon ve
A‹ kombinasyonunun kullan›lmas› hakk›nda henüz yeterli veri mevcut de¤ildir. Yap›lan faz II çal›ﬂmalarda goserelin ve A‹ kombinasyonu etkinli¤inin postmenopozal
hastalarda elde edilen sonuçlara benzer oldu¤u bildirilmiﬂtir. Bu nedenle hasta baz›nda karar verilmelidir.12,13
Tamoksifen tedavisinin baﬂlamas›ndan 2 gün ile 3
hafta sonras›nda hastalar›n %3-13’ünde tümör “flare” reaksiyonu görülebilir. Kemik a¤r›lar›nda art›ﬂ, deride eritem, metastatik deri nodüllerinin say› ya da boyutunda
art›ﬂ veya hiperkalsemi olarak ortaya ç›kabilen bu tablo
genellikle geçicidir. Ancak 4 haftadan fazla sürerse hasta-

l›k progresyonu aç›s›ndan hasta incelenmelidir. Ciddi vakalarda tamoksifen kesilmeli ve destek tedavisi yap›lmal›d›r. Semptomlar azal›nca tamoksifen tedavisine tekrar
baﬂlanabilir.11

KEMOTERAP‹ PRENS‹PLER‹
MMK’nin tedavisinde kemoterapi (KT) önemli rol oynamaktad›r. KT’nin amac› yaﬂam süresini uzatmak, semptomlar› gidermek ve hayat kalitesini artt›rmakt›r. Ancak
ET’nin aksine KT’nin ciddi yan etkileri söz konusudur. Bu
nedenle primer KT aﬂa¤›daki ﬂartlarda uygulanmal›d›r:
•
•
•
•

Hormona duyarl› olmayan ya da hormona dirençli hastal›k
Çok say›da viseral organ metastaz›
Tümörle iliﬂkili ciddi semptom varl›¤›
H›zl› progresyon gösteren hastal›k

KT baﬂlang›c›nda kanserle iliﬂkili semptomlar ve hastan›n performans durumu de¤erlendirilmelidir. Ayr›ca
hastan›n tümör yükünü saptamak için ayr›nt›l› evreleme
tetkikleri yap›lmal›d›r. Her KT küründe hastan›n semptomlar› ve performans durumu tekrar de¤erlendirilmelidir. Etkisiz KT’den kaç›nmak için 2-3 kürde bir yan›t de¤erlendirmesi yap›lmal›d›r. KT güvenli¤i için her kür öncesinde gerekli laboratuvar tetkikleri yap›lmal›d›r. KT’nin
yarar›, KT’nin antikanser etkisi, kanserle iliﬂkili semptomlarda iyileﬂme ve tedaviyle iliﬂkili yan etkiler izlenerek belirlenmelidir. Tümör progresyonu oldu¤unda ve belirgin
toksisite varl›¤›nda var olan KT ﬂemas› sonland›r›lmal›d›r.
Ard›ndan yeni KT ﬂemas› için yeniden de¤erlendirme yap›lmal›d›r.

‹lk Hat KT
Ard›ﬂ›k Tek Ajan Tedavi ya da Kombinasyon KT’si
Randomize çal›ﬂmalar›n de¤erlendirilmesi sonucunda
ilk hat kombinasyon KT’sinin ard›ﬂ›k tek ajan tedaviye
göre daha yüksek yan›t oran›, daha uzun progresyonsuz
sa¤kal›m (PS) sa¤lamakla birlikte genel sa¤kal›mda az bir
avantaj getirdi¤i anlaﬂ›lm›ﬂt›r.14 Ayr›ca spesifik randomize
faz III çal›ﬂmalarda kombinasyon KT’sinin yan›t oran›n›
artt›rmakla birlikte sa¤kal›m avantaj› getirmedi¤i ve toksisite art›ﬂ›na neden oldu¤u gösterilmiﬂtir.15-17 Yukar›da
say›lan nedenlerle ﬂu andaki günlük pratikte h›zl› progresyon gösteren viseral organ metastazl› hastalar d›ﬂ›ndaki
vakalarda tek ajanl› ard›ﬂ›k tedavilerinin uygulanmas› daha uygun görülmektedir.

Antrasiklinler
MMK tedavisinde antrasiklinler en etkili sitotoksik
ajan grubunu oluﬂturmaktad›r. Daha önce antrasiklin almam›ﬂ hastalarda tek baﬂ›na doksorubisin (60-75 mg/m2
her 3 haftada bir veya 20 mg/m2 haftada bir) veya epiru-
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bisin (75-100 mg/m2 her 3 haftada bir veya 20-30 mg/m2
haftada bir) ve antrasiklin bazl› KT kombinasyonlar› s›kl›kla uygulanmaktad›r. Antrasiklin temelli tedaviden 12 ay
sonra relaps gösteren hastalarda tekrar antrasiklin uygulamas› yap›labilir. Ancak bu durumda doksorubisin için
kümülatif doz 450-550 mg/m2’yi ve epirubisin için 8001000 mg/m2’yi geçmemelidir. Lipozomal doksorubisin
formülasyonu ile yap›lan çal›ﬂmalarda benzer antitümöral
etkinlik ve düﬂük kardiyotoksisite saptanm›ﬂt›r.18,19 Bu
nedenle kardiyak riski olan ya da kümülatif doz eﬂi¤ini
geçmiﬂ olan hastalarda lipozomal doksorubisin formülasyonlar› düﬂünülebilir.

Taksanlar
Taksanlar; dosetaksel, paklitaksel ve albumin ba¤l›
paklitaksel (nab paklitaksel) MMK’nin tedavisinde belirgin aktivite gösteren ajanlard›r. Yap›lan bir meta-analizde
taksan ve antrasiklin kombinasyonlar›n›n yan›t oran› ve
PS’de uzama sa¤lasa da genel sa¤kal›m› uzatmad›¤› ve daha toksik oldu¤u gösterilmiﬂtir.20

Di¤er Ajanlar
Antrasiklin ve taksanlar›n adjuvan tedavide artan bir
ﬂekilde kullan›lmas› relaps gösteren hastalarda kullan›mlar›n› s›n›rland›rm›ﬂt›r. Bu nedenle di¤er yeni ajanlar›n
kullan›mlar› ön plana ç›km›ﬂt›r.
Tek ajan kapesitabin’nin ilk hat tedavide yan›t oran›
yaklaﬂ›k %25 civar›ndad›r.21,22 Klasik siklofosfamid, methotreksat, 5 fluorourasil (CMF) rejimi ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›
bir faz III çal›ﬂmada sa¤kal›m avantaj› göstermiﬂtir.23
Amerikan FDA (Food and Drug Administration) kurumunun onaylad›¤› doz her 3 haftada bir 14 günlük 2500
mg/m2/gün dozu olsa da özellikle yaﬂl› hastalarda s›kl›kla
2000 mg/m2/gün dozu uygulanmaktad›r.
Tek ajan vinorelbin’in ilk hat tedavide yan›t oran› düﬂüktür.24 Ancak yaﬂl› populasyonda vinorelbin ve kapesitabin kombinasyonu ile %43 yan›t oran› elde edilmiﬂtir.25
Benzer bir ﬂekilde gemsitabin’in ilk hat tedavide s›n›rl› etkisi vard›r. Epirubisin ile gemsitabin’in karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›
fazIII çal›ﬂmada epirubisin yan›t oran› %40 iken gemsitabin’in %16 bulunmuﬂtur. Progresyona kadar geçen zaman epirubisin ile 6.1 ay, gemsitabin ile 3,4 ay bulunmuﬂtur. Tüm sa¤kal›ma bak›ld›¤›nda epirubisin 19,1 ay, gemsitabin ise 11.8 ay sonucunu vermiﬂtir.26
Triple negatif veya bazal tip meme kanserinin tamamen farkl› bir fenotip oldu¤u ve mitomisin ve platin bileﬂiklerine daha iyi yan›t verebilece¤i son zamanlardaki çal›ﬂmalarda gösterilmiﬂtir.27

Antrasiklin Dirençli Hastalarda KT
Taksan Monoterapisi
Taksanlar antrasiklin ile tedavi sonras› progrese olan
hastalarda monoterapi veya di¤er ajanlarla kombine olarak en s›k kullan›lan ajanlard›r. Cochrane analizinde tak-
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san bazl› rejimlerin taksan bazl› olmayan rejimlere göre az
da olsa sa¤kal›m avantaj› sa¤lad›¤› gösterilmiﬂtir.28 Paklitaksel geleneksel olarak 175-225 mg/m2 dozlarda 3 haftal›k sikluslar halinde kullan›lsa da haftal›k paklitaksel (80100 mg/m2) uygulamas›n›n daha yüksek yan›t oran›na ve
daha uzun progresyona kadar geçen zamana ve sa¤kal›ma
sahip oldu¤u gösterilmiﬂtir.29 Buna karﬂ›n dosetaksel etkinli¤inin haftal›k ya da 3 haftal›k uygulamalarda de¤iﬂmedi¤i gösterilmiﬂtir.30
Dosetaksel (100 mg/m2) ve paklitaksel’in (175
mg/m2) 3 haftal›k uygulamalar›n›n direkt karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›
faz III randomize çal›ﬂmada daha toksik olmas›na ra¤men
dosetaksel’in daha uzun progresyona kadar geçen zaman
ve daha uzun sa¤kal›m süresi sa¤lad›¤› gösterilmiﬂtir.31
Nab-paklitaksel’in klasik paklitaksel’e göre yan›t oran›
ve progresyona kadar geçen zaman aç›s›ndan daha etkin
oldu¤u gösterilmiﬂtir. Bunun yan›nda daha az hipersentivite reaksiyonlar›na ve nötropeniye neden oldu¤u ancak
daha çok nöropatiye neden oldu¤u gösterilmiﬂtir.32 Faz II
bir çal›ﬂmada da nab-paklitaksel’in 3 haftal›k dosetaksel
uygulamas›na göre daha uzun PS gösterdi¤i ortaya konmuﬂtur.33

Taksan Bazl› Kombinasyon KT’si
Antrasiklinle tedavi edilmiﬂ MMK’li hastalarda yap›lan iki randomize faz III çal›ﬂmada taksan bazl› iki ilaç
kombinasyonunun (dosetaksel-kapesitabin ve paklitaksel-gemsitabin) taksan monoterapisine göre sa¤kal›m
avantaj› sa¤lad›¤› gösterilmiﬂtir.34,35 Ancak kombinasyon
kolunda daha fazla toksisite görülmüﬂ, taksan monoterapisi kullanan hastalara ard›ﬂ›k antimetabolit tedavileri ço¤unlukla uygulanmam›ﬂt›r. Dosetaksel-kapesitabin ve dosetaksel-gemsitabin kombinasyonlar›n›n karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›
faz III randomize çal›ﬂmada ise her iki kombinasyonun
benzer etkinlikte oldu¤u gösterilmiﬂtir.36
Antrasikline dirençli MMK hastalar›nda hasta özellikleri ve toksisite dikkate al›narak taksan monoterapisi (3
haftal›k dosetaksel, haftal›k paklitaksel veya haftal›k nabpaklitaksel) veya taksan bazl› kombinasyonlar tercih edilmelidir.

Antrasiklin ve Taksan Dirençli Hastalarda KT
Antrasiklin ve taksan tedavisi sonras›nda relaps olmuﬂ
veya progrese olan MMK hastalar›nda tedavi seçenekleri
k›s›tl›d›r. Kapesitabin, lipozomal doksorubisin, vinorelbin, gemsitabin, epathilon’lar, platin bileﬂikleri veya bunlar›n kombinasyonlar›n›n etkinlikleri gösterilmiﬂtir.37
Bunlar içinde kapesitabin etkinli¤i, kullan›m kolayl›¤›,
yan etki profili ve di¤er ajanlarla kombinasyonlar›n›n
mümkün olmas› ile ön plana ç›kmaktad›r.38-40 Bu ajanlar›n ard›ﬂ›k tek ajan kullan›mlar› veya gerekli hastalarda
kombinasyonlar› uygulanabilir. Ancak hangi ajan›n önce
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ve hangi s›rada kullan›laca¤› hakk›nda henüz yeterli bilgi
yoktur.

Doz Yo¤unlu¤u ve Yüksek Doz Kemoterapi
MMK’li hastalarda kemoterapinin doz yo¤unlu¤unun
artt›r›lmas› veya yüksek doz kemoterapi ve periferik kök
hücre/kemik ili¤i nakli uygulamalar›n›n yarar› oldu¤unu
gösteren herhangi bir çal›ﬂma yoktur. Yüksek doz kemoterapi ve periferik kök hücre/kemik ili¤i nakli uygulamalar›n›n yap›ld›¤› 6 randomize çal›ﬂmay› ve 850 hastay› içeren
meta-analizde olays›z sa¤kal›mda avantaj olsa da genel
sa¤kal›mda herhangi bir avantaj›n olmad›¤› gösterilmiﬂtir.
Bu nedenle klinik çal›ﬂma d›ﬂ›nda uygulanmamal›d›r.41

Tedavi Süresi
MMK’nin tedavisinde hastal›k progresyonuna kadar
tedavinin devam edilmesi ya da belli bir noktada tedavinin kesilip progresyon oldu¤unda tekrar tedaviye baﬂlanmas› seçenekleri incelenmiﬂtir. Bir seri randomize çal›ﬂmada k›sa ve uzun süreli tedaviler karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.42-47
Bu çal›ﬂmalarda uzun tedavilerin progresyona kadar geçen zaman› uzatt›¤› ancak genel sa¤kal›ma fazla bir katk›s›n›n olmad›¤› gösterilmiﬂtir. Onbir randomize çal›ﬂmay›
2269 hastay› içeren meta-analizde ilk hat progresyona kadar uygulanan KT’nin ölüm riskinde %9’luk s›n›rl› bir
anlaml› bir azalma (HR:0.91, p=0.046) sa¤lad›¤› gösterilmiﬂtir.48 Bu nedenle tedaviye progresyona kadar veya hasta tolere etti¤i sürece devam edilmesinin çok güçlü bir kan›t› yoktur. Tedavi süresi hakk›nda semptomlar, yan etkiler, hayat kalitesi ve hasta tercihleri göz önüne al›narak
karar verilmelidir.

HER-2 POZ‹T‹F MMK’DE S‹STEM‹K TEDAV‹

daviler, performans durumu ve yan etki profiline bak›larak karar verilmelidir.
Trastuzumab’›n iki KT ajan›yla birlikte kullan›m› yan›t oranlar›n› artt›rsa da anlaml› bir sa¤kal›m avantaj› sa¤lamad›¤› ve toksisite art›ﬂ›na neden oldu¤u yap›lan çal›ﬂmalarla gösterilmiﬂtir.57-58
Trastuzumab’›n ER pozitif ve hormon duyarl› hastalarda endokrin tedavi ile birlikte kullan›m›n›n test edildi¤i
fazIII randomize çal›ﬂmada (TAnDEM) tek baﬂ›na anastrozol ile anastrozol + trastuzumab kombinasyonu karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂma sonucunda kombinasyon kolunda
anlaml› progresyonsuz sa¤kal›m avantaj› (2.4 ay vs 4.8 ay,
p=.006) elde edilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada tek baﬂ›na anastrozol alan hastalar›n %70’i trastuzumab koluna cross-over
oldu¤undan sa¤kal›m avantaj› gösterilememiﬂtir.60
Trastuzumab ve KT kombinasyonu ile optimal yan›t
elde edilen hastalarda trastuzumab ile idame tedavisi düﬂünülebilir. Trastuzumab tedavisi s›ras›nda olas› kardiyak
toksisite nedeniyle hastalar düzenli olarak ekokardiyografi ile takip edilmelidir.
Tek ajan trastuzumab ile tedavi s›ras›nda progresyon
geliﬂen hastalarda trastuzumab’›n yan›na bir KT ajan› eklenerek tedaviye devam edilmesi ya da trastuzumab ve KT
kombinasyonu kullan›m› s›ras›nda progresyon geliﬂen
hastalarda KT ajan›n›n de¤iﬂtirilerek trastuzumab ile tedaviye devam edilmesi genel kabul gören bir pratiktir ve
klinik faydas› belirgin sa¤kal›m avantaj› olmasa da gösterilmiﬂtir.61 Ayr›ca trastuzumab ile progrese olan hastalarda lapatinib ve trastuzumab kombinasyonunun da sadece
lapatinib kullan›m›na göre anlaml› klinik yarar ve progresyona kadar geçen zaman avantaj› sa¤lad›¤› gösterilmiﬂtir.62 Bir ilaç-trastuzumab konjugasyonu olan trastuzumab-DM1 ile yap›lan faz II çal›ﬂmada da trastuzumab ile
tedavi görmüﬂ hastalarda tek ajan olarak etkili oldu¤u
gösterilmiﬂtir.63

Trastuzumab

Lapatinib

HER-2 aﬂ›r› ekspresyonu (‹HK ile 3+ veya FISH pozitif) olan MMK hastalar›nda tek ajan trastuzumab kullan›m›n›n etkinli¤ini kan›tlam›ﬂt›r.49,50 Trastuzumab ile yap›lan ilk randomize faz III çal›ﬂmada trastuzumab ve KT
kombinasyonunun sadece KT’ye göre anlaml› yan›t oran›,
PS ve tüm sa¤kal›m avantaj› sa¤lad›¤› gösterilmiﬂtir.51 Bu
klinik yarar tek ajan paklitaksel kullan›m›na göre sadece
minimal bir toksisite art›ﬂ› ile elde edilmiﬂtir. Daha sonra
dosetaksel ile yap›lan randomize çal›ﬂmada da benzer sa¤kal›m avantaj› sa¤lanm›ﬂt›r.52 Trastuzumab’›n antrasiklinli rejimlerle kombinasyonu da etkindir ancak belirgin
kardiyotoksisite sorunu ortaya ç›kmaktad›r50. Bunun d›ﬂ›nda trastuzumab’›n, vinorelbin, platin bileﬂikleri, kapesitabin ve gemsitabin ile kombinasyonlar› da çal›ﬂ›lm›ﬂ ve
iyi klinik sonuçlar elde edilmiﬂtir.53-56 HER-2 aﬂ›r› eksprese eden MMK hastalar›nda trastuzumab’›n hangi KT ajan›yla birlikte kullan›laca¤›na hastan›n daha önce ald›¤› te-

Lapatinib bir oral tirozin kinaz inhibitörü (TK‹) olup
hem erb-B1 (HER-1) hem de erb-B2 (HER-2) reseptörüne karﬂ› geliﬂtirilmiﬂtir. Trastuzumab’a dirençli HER-2
pozitif MMK tedavisinde etkinli¤ini kan›tlam›ﬂt›r.64,65
Trastuzumab’a dirençli MMK hastalar› ile yap›lan randomize fazIII çal›ﬂmada, kapesitabin-lapatinib kombinasyonunun tek baﬂ›na kapesitabin kullan›m›na göre üstün oldu¤u gösterilmiﬂtir.66 Paklitaksel ile yap›lan çal›ﬂmada da
paklitaksel-lapatinib kombinasyonunun tek ajan paklitaksel’e göre üstün oldu¤u gösterilmiﬂtir.67 Ancak her iki
çal›ﬂmada da sa¤kal›m avantaj› gösterilememiﬂtir.
Lapatinib’in letrozol ile kombinasyonu ile yap›lan çal›ﬂmada da sadece HER-2 aﬂ›r› eksprese eden ER pozitif
hastalarda kombinasyonun etkili oldu¤u kan›tlanm›ﬂt›r.68
HER-2 aﬂ›r› eksprese eden ve trastuzumab ile tedavi
görmüﬂ hastalarda beyin metastaz› oran› artmaktad›r. Bu
hastalar›n trastuzumab tedavisi ile uzun süreli yaﬂamala-
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r›na ve SSS’nin ilaç etkisinden korunmuﬂ bir bölge olmas›na ba¤lanm›ﬂt›r. Lapatinib’in hem tek ajan olarak hem
de kapesitabin ile kombine kullan›m›na beyin metastazlar›na ve beyin metastaz› geliﬂimine karﬂ› etkili oldu¤u gösterilmiﬂtir.66,69
HER-2 aﬂ›r› eksprese eden MMK hastalar›n›n ilk hat
tedavisinde trastuzumab ile antrasiklin içermeyen KT
kombinasyonu kullan›m› uygulanmas› gereken bir tedavi
ﬂeklidir. Frajil hastalarda tek ajan trastuzumab kullan›m›
düﬂünülebilir. Hormona duyarl› hastalarda trastuzumab
ve endokrin tedavi de uygun bir seçenektir. Trastuzumab
temelli tedavi alt›nda progrese olan hastalarda tek ajan ya
da kombine olarak lapatinib tedavisi uygun olacakt›r.
Trastuzumab-DM1, neratinib ve pertuzumab gibi hedefe
yönelik ajanlar›n da yak›n zamanda kullan›ma girmesi
beklenmektedir.

ANT‹ANJ‹OJEN‹K TEDAV‹
Bevasizumab
Bevasizumab humanize monoklonal bir antikor
(mAB) olup vasküler endotelyal büyüme faktörü
(VEGF)’ne karﬂ› geliﬂtirilmiﬂ antianjiojenik bir ajand›r.
Baﬂl›ca yan etkileri aras›nda hipertansiyon (HT), yara iyileﬂmesinde gecikme, tromboemboli ve barsak perforasyonu gelmektedir.70
Bevasizumab ve KT kombinasyonlar› ile ilgili 3 faz III çal›ﬂma yay›nlanm›ﬂt›r. ‹lk çal›ﬂmada antrasiklin ve taksan dirençli hastalarda kapesitabin ve kapesitabin-bevasizumab kombinasyonu karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Yan›t oran› anlaml› bir ﬂekilde artmas›na ra¤men PS ve genel sa¤kal›mda
(GS) anlaml› bir art›ﬂ görülmemiﬂtir.71 ECOG 2100 adl›
ikinci çal›ﬂmada ilk hat tedavide haftal›k paklitaksel-bevasizumab kombinasyonunun tek ajan paklitaksel’e göre anlaml› yan›t oran› ve progresyona kadar geçen zaman (5.5
ay vs 11.6 ay) avantaj› sa¤lad›¤› gösterilmiﬂtir.72 Üçüncü
çal›ﬂmada da ilk hat tedavi olarak dosetaksel-bevasizumab
kombinasyonunun tek ajan dosetaksel’e göre anlaml›
progresyona kadar geçen zaman avantaj› getirdi¤i gösterilmiﬂtir.73 Ancak ﬂu ana kadar bevasizumab kombinasyonlar›n›n sa¤kal›m avantaj› sa¤lad›¤›na dair bir bilgi yoktur.
Her ne kadar ilk hat tedavide bevasizumab-KT kombinasyonunun yan›t oran› ve progresyona kadar geçen zamanda anlaml› bir art›ﬂ sa¤lad›¤› gösterilse de 2. ve 3. hat tedavilerde böyle bir avantaj henüz gösterilememiﬂtir.
Bevasizumab-KT kombinasyonlar› HER-2 negatif
hastalar›n ilk hat tedavisinde bir seçenek olarak düﬂünülebilir.
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tubulin ajanlar (eribulin), trabektedin, anti HER-2 ajanlar
(trastuzumab-DM1, pertuzumab, neratinib), yeni antianjiojenik ajanlar (sunitinib, aksitinib, pazopanib, sediranib, motesanib), PARP-1 inhibitörleri (BSI-201,
AGO14699, AZD2281), IGF-1 inhibitörleri (CP-751,871,
mAB), PI3/AKT/mTOR inhibitörleri (SF1126, everolimus), HSP90 inhibitörleri (tanespimisin), farnesil transferaz inhibitörleri (tipifarnib, lonafarnib), src kinase inhibitörleri (dasatinib), antikanser aﬂ›lar ile yap›lan çal›ﬂmalarda önemli baﬂar›lar elde edilmiﬂtir. Bu ajanlar›n da yak›n zamanda klinik kullan›ma girmeleri beklenmektedir.

B‹FOSFONATLAR
Kemik metastaz› olan MMK’li hastalarda yap›lan randomize klinik çal›ﬂmalarda bifosfonatlar›n (oral klodronat 1600 mg/gün, ‹.V. ibandronat 6 mg her 21–28 gün,
oral ibandronat 50 mg/gün, ‹.V. pamidronat 90 mg her
21–28 gün ve ‹.V. zoledronik asid 4 mg her 21–28 gün) iskelete ba¤l› morbiditede azalma ve geciktirme etkileri kan›tlanm›ﬂt›r.74 Antikanser tedavi ile birlikte ya da tek baﬂlar›na kullan›labilirler. Ço¤u çal›ﬂmada bifosfonatlar
maksimum 2 y›l kullan›lsa da ASCO (American Society of
Clinical Oncology) rehberinde hastan›n performans durumunda belirgin bir düﬂme oluncaya kadar kullan›labilece¤i belirtilmektedir.75
Son zamanlarda bifosfonatlar›n preklinik ve klinik çal›ﬂmalarda antikanser etkileri ortaya konmuﬂtur.76,77 Ancak halen kemik metastaz› olmayan MMK hastalar›n›n tedavisinde bifosfonatlar›n kullan›m› tart›ﬂmal›d›r.
Bifosfonat kullan›m› genel olarak iyi tolere edilir. S›k
yan etkileri aras›nda geçici influenza benzeri semptomlar,
infüzyon reaksiyonlar› ve ilk infüzyon sonras› artm›ﬂ kemik a¤r›lar› bulunmaktad›r. Bunun yan›nda doz ve infüzyon h›z›na ba¤l› böbrek yan etkileri söz konusudur. Hastalar böbrek fonksiyonlar› aç›s›ndan düzenli takip edilmelidir. Böbrek yetmezli¤i olan veya bifosfonat kullan›m›
sonras› böbre¤e ait yan etkiler geliﬂen hastalarda bifosfonatlar dikkatli kullan›lmal› ve gerekli doz ayarlamalar› yap›lmal›d›r.78,79 Bifosfonatlar›n uzam›ﬂ kullan›mlar›nda çene osteonekrozu geliﬂmesi çok s›k olmasa da önemli bir
yan etkidir. Özellikle a¤›z hijyeni bozuk hastalarda ve bifosfonat tedavisi s›ras›nda diﬂ cerrahisi geçiren hastalarda
bu probleme s›k rastlanmaktad›r. Bu nedenle bifosfonat
tedavisine baﬂlanacak hastalara bu konuda bilgi verilmesi
ve düzenli olarak diﬂ hekimi taraf›ndan kontrollerinin yap›lmas› önerilmektedir.80,81

DESTEK TEDAV‹S‹
YEN‹ AJANLAR
Son y›llarda hedefleyici tedaviler konusunda yap›lan
çal›ﬂmalarda belirgin bir art›ﬂ görülmektedir. Yeni anti-

MMK hastalar›n›n tedavisinde baﬂl›ca amac›n semptomlar› azaltmak, hayat kalitesini artt›rmak ve e¤er mümkünse sa¤kal›m› uzatmak oldu¤u ak›ldan ç›kar›lmamal›-
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d›r. Bu nedenle MMK hastalar›n›n tedavileri süresince gerekli destek tedavi uygulamalar› kanser tedavisiyle birlikte
etkin bir ﬂekilde sürdürülmelidir. Anemi, nötropeni
problemlerinin düzeltilmesi, bulant›-kusma, a¤r› gibi sorunlar›n›n tedavisi, beslenme problemlerine çözüm getirilmesi ve psikolojik destek verilmesi önemlidir. Hastaya
oldu¤u kadar hasta yak›nlar›na da destek olunmas› gerekmektedir. Hasta yak›nlar›na gerekli bilgilendirme yap›lmal› ve hasta için yapabilecekleri konusunda e¤itilmelidirler. Gerekti¤inde hasta yak›nlar›n›n da psikolojik destek almalar› sa¤lanmal›d›r.
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Meme Kanseri Tedavisindeki Cerrahi
Komplikasyonlar
Dr. Ercüment Tarcan

‹nceleme kolayl›¤› aç›s›ndan bu bölüm, meme müdahalesiyle ilgili komplikasyonlar ve aksiller müdahaleyle ilgili komplikasyonlar olmak üzere iki baﬂl›k alt›nda sunulacakt›r.

MEME MÜDAHALES‹YLE ‹LG‹L‹
KOMPL‹KASYONLAR
Yeni meme kanseri tan›s› konulan hastalar›n cerrahi
tedavisi meme koruyucu cerrahi ya da mastektomi seklinde olmaktad›r. Bölgesel farkl›l›klar göstermekle beraber
bu hastalar›n yar›s›ndan fazlas›nda meme koruyucu cerrahi mümkün olmakta ve oran› giderek artmaktad›r.
Meme kanserinin cerrahi tedavisiyle ilgilenen cerrahlar 1882 y›l›nda Halsted taraf›ndan yap›lan ilk mastektomiden günümüze kadar çeﬂitli cerrahi komplikasyonlar
ile karﬂ›laﬂm›ﬂlard›r. Aksillada geliﬂebilecek komplikasyonlar ayr› bir baﬂl›k alt›nda incelenecektir. Meme dokusunu ilgilendiren komplikasyonlar›n baﬂl›calar› seroma
geliﬂimi, deri flebinin nekrozu, hematom oluﬂumu, yara
iyileﬂmesi problemleri ve daha nadir olmakla birlikte yara
yeri enfeksiyonudur.
Ayr›ca günümüzde mastektomi sonras› rekonstrüksiyon yöntemlerindeki geliﬂmeler ve bu yöntemlerin daha
s›k kullan›lmas› sonucu rekonstrüktif cerrahiye ait cerrahi komplikasyonlar daha s›kl›kla görülmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Özellikle erken postoperatif dönemde veya eﬂzamanl› yap›lan rekonstruksiyonlarda yara yeri komplikasyonu geliﬂme olas›l›¤› anlaml› olarak yüksektir.1

Seroma
Deri flepleri alt› yada aksillada seröz s›v› birikimi, mastektomi ve aksiller diseksiyon sonras›nda en s›k karﬂ›laﬂ›lan cerrahi komplikasyondur. Literatürde hastalar›n %5
ila 30 kadar›nda postoperatif dönemde geliﬂti¤i bildirilmektedir.2 Cilt flebinin alt›nda bu seröz s›v› birikimi, haz›rlanan ince flepte gerginlik hissi ve rahats›zl›k yaratmakta ve bazen de hastan›n yat›ﬂ süresinin uzamas›na neden

olmaktad›r. Bununla birlikte seroma’n›n s›k raslanmakta
olmas› ve zaman içinde kendili¤inden rezorbe olmas› nedeniyle ço¤u cerrah taraf›ndan ciddi bir komplikasyondan
ziyade mastektomi sonrasi rutin karﬂ›laﬂ›lan kaç›n›lmaz bir
nüans olarak görülmesine sebep olmaktad›r.
Postoperatif dönemde kapal› sistem negatif bas›nçl›
drenlerin rutin kullan›m› bu komplikasyonun insidans›n›n azalt›lmas›nda etkili olmuﬂtur.2,3 Genel prensip, bu
kapal› dren sisteminden günlük gelen miktar 30 ml nin alt›na düﬂünceye kadar drenin çekilmemesidir.
Hastalarda vücut kitle indeksinin yüksek olmas› ve hipertansiyon varl›¤›n›n seroma geliﬂimi için önemli risk
faktörleri oldu¤u bildirilmiﬂtir.2
Radikal mastektomi sonras› seroma geliﬂme olas›l›¤›
simple mastektomiye oranla daha yüksektir.
Bir çal›ﬂmada modifiye radikal mastektomi sonras› erken dönem rekonstruksiyonun seroma geliﬂimini azaltt›¤›
bulunmuﬂtur. Bununla birlikte radikal mastektomi ve
modifiye radikal mastektomi teknikleri karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda pektoral fasian›n korunmas› yada ç›kar›lmas›n›n seroma geliﬂimine etkisi olmad›¤› saptanm›ﬂt›r.2
Son y›llarda yayg›n olarak kullan›lan sentinel lenf nodu biopsi tekni¤i sonras›nda seroma geliﬂme olas›l›¤› konvansiyonel aksiller disseksiyona oranla anlaml› ölçüde düﬂüktür. Ayr›ca konvansiyonel aksiller disseksiyon sonras›
seroma geliﬂimi ile ç›kar›lan lenf nodu say›s› ve aksiller
disseksiyonun geniﬂli¤i aras›nda iliﬂki bulunmam›ﬂt›r.3,4
Seroma drenaj kullan›lmayan cerrahi müdahalelerden
sonra daha s›k izlenmektedir, ancak drenaj sisteminin negatif bas›nçl› oluﬂu, serbest drenaj, drenaj borusunun
ozellikleri seroma gelisimine etkisi kan›tlanamam›ﬂt›r.4
Seroma geliﬂimini önlemek için elektrokoter, argon
diatermi, ultrascision kullan›mlar› irdelenmiﬂ, ancak bu
cerrahi cihazlar›n hiçbirinin di¤erine üstünlü¤ü olmad›¤›
bulunmustur. Öte yandan, literatürde aksillada ultrasonik
dissector kulan›m›n›n seroma formasyonunu azaltt›¤›na
dair de yay›nlar mevcuttur.5
Seroma oluﬂumunu önlemek ya da azaltmak için kullan›lan farkl› cerrahi tekniklerin hiçbiri tutarl› ve guveni-
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lir ﬂekilde etkin bulunmam›ﬂt›r. Seroman›n insidans ve
hacmini azalt›lmas› üzerine farkl› cerrahi tekniklerin etkilerini de¤erlendiren çal›ﬂmalar›n sonuçlar› çeliﬂkilidir .
Ultrasonic diseksiyon, elektrokoter ve keskin diseksiyonu
karﬂ›laﬂt›ran çal›ﬂmalar›n sonuçlar› Tablo 64-1’de verilmiﬂtir. 6
Ultrasonik diseksiyonlar hepatik ve kardiyovasküler
cerrahi için kullan›lmakta ve elektrokotere nazaran daha
az termal yaraya sebebiyet verdi¤i bilinmektedir. Lumachi ve arkadaﬂlar›, ultrasonik diseksiyonda aksiler diseksiyon sonras› dren süresinin belirgin ﬂekilde azald›¤›n› göstermiﬂlerdir.
Argon diaterminin kullan›m›n› irdeleyen birkaç çal›ﬂma intraoperatif kan kayb›n›n ve bununla birlikte postoperatif transfüzyon ihtiyac›n›n azald›¤›n› ortaya koymuﬂtur.7,8,9 Ancak bu çal›ﬂmalar›n seroma insidans› üzerindeki sonuçlar› çeliﬂkilidir. Ridings ve arkadaﬂlar› argon diaterminin seroma insidans›n› azaltt›¤›n› gösterirken, Kerin
ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› çal›ﬂmada seroma insidans›n›n
azalt›lmas›nda konvansiyonal diatermi ve argon diatermi
aras›nda farkl› bir etkinlik gösterilememiﬂtir.8,9
Az say›da merkezde mastektomi s›ras›nda haz›rlanm›ﬂ
olan deri flepleri hemen alttaki pektoral fasyaya sütür ile
fikse edilmekte ve ölü boﬂluk azalt›larak seroma geliﬂimi
engellenmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu tekni¤in hem mastektomi hemde meme koruyucu cerrahi sonras›nda seroma
formasyonunu azaltt›¤› randomize çal›ﬂmalar ile gösterilmiﬂtir.
Yine literatürde uzam›ﬂ operasyon süresi ve diagonal
insizyon ﬂeklinin seroma olas›l›¤›n› artt›rd›¤› belirtilmiﬂtir.5
Çok say›da randomize klinik çal›ﬂmada operasyon lojuna konulmuﬂ olan drenler postoperatif de¤iﬂik zamanlarda (5., 8., 10., ve 14. günlerde) çekilmiﬂ ve dren çekim
zaman›n›n seroma oluﬂumuna etkisi araﬂt›r›ld›¤›nda farkl› veriler elde edilmiﬂtir. Baz› yazarlar erken dren çekilmesinin oluﬂumu tetikledi¤ini savunurken pek çok yay›nda
dren çekim zamanlamas› ile aras›nda do¤rudan iliﬂki saptanamam›ﬂt›r.10
Neoadjuvan kemoterapi, radyoterapi al›nm›ﬂ olmas›,
ameliyat esnas›nda fibrin yap›ﬂt›r›c› yada antifibrinolitik
ajan kullan›m› seroma formasyonunu azaltmamaktad›r.

Mastektomi yada meme koruyucu cerrahi sonras› geliﬂmiﬂ seromalar›n büyük bir k›sm› zamanla spontan olarak absorbe olmaktad›r. Bazen hastalar›n poliklinik ziyaretleri esnas›nda tekrarlanan perkütan aspirasyonlar› biriken s›v› miktar›n› azaltmaktad›r.

Flep Nekrozu
Flep nekrozu ve epidermoliz tüm mastektomilerin
%18-30 kadar›nda görülür. Genellikle flep sahas›n›n 2-3
cm.’ den daha az k›sm›n› tutan bu lokalize nekrotik alanlar konservatif metodlar ile kolayl›kla tedavi edilir. Son
y›llarda mastektomi sonras› rekonstrüktif cerrahinin yayg›n kullan›lmas› ile daha büyük boyutlu cilt nekrozlar› daha s›k görülmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Mastektomi esnas›nda haz›rlanan cilt flebinin geniﬂli¤i 12 cm’yi geçti¤i zaman flep nekrozu ihtimali artmaktad›r. Yine inferior ve medial fleplerde nekroz ihtimali superior flepe oranla anlaml› olarak yüksektir.11
Operasyon esnas›nda haz›rlanan flep kal›nl›¤›n›n optimum kal›nl›kta muhafaza edilmesi, disseksiyon s›ras›nda fleplere mekanik bask›dan kaç›n›lmas› ve haz›rlanm›ﬂ
flebin nemli bir kompres ile örtülmesi gibi önlemler rutin
olarak kullan›lmakta ve flep nekrozu ihtimalini azaltt›¤›na inan›lmaktad›r. Disseksiyon s›ras›nda medial ve inferior perforator vaskuler yap›lar›n korunmas›na özen gösterilmelidir. Bu özellikle mammaria interna nodüllerinin
disseksiyonu esnas›nda önem taﬂ›r.
Günümüze de¤in flep viabilitesini intraoperatif de¤erlendirebilmek amac› ile fluroscein testi, spektrofotometrik testler, puls oksimetre kullan›m› tavsiye edilmiﬂ ancak
bu yöntemlerin hiçbirisi rutin kullan›m alan› bulmam›ﬂt›r.
‹leri yaﬂ, diabet, hipertansiyon gibi komorbiditelerin
varl›¤›, yara iyleﬂmesini negatif etkileyebilecek kronik hastal›k varl›¤›, steroid kullan›m› durumlar›nda flep nekrozu
olas›l›¤› artmaktad›r. Bu grup hastalarda postoperatif dönemde flep sirkulasyonunu artt›racak medical tedavi ilave
olarak kullan›labilir.11,12
Patch tarz›nda oluﬂan nekrozlar›n pek ço¤u skatrizan
doku ile örtülmekte ve spontan olarak kapanmaktad›r.

Tablo 64-1: Diseksiyon Tekniklerini Karﬂ›laﬂt›ran Çal›ﬂmalar›n Özet Sonuçlar›

Yazarlar

Y›l

Çal›ﬂma
Metodu

Hasta
Say›s›

Hasta Say›s›
Elektrokoter ile
Seroma
Insidans› (%)

Keskin
Diseksiyon ile
Seroma
‹nsidans› (%)

Ultrasonik diseksiyon ile
Seroma
Insidans› (%) P de¤eri

NS, anlams›z; RKÇ, randomize kontrollü çal›ﬂma
Porter et al.
Keogh et al.
Lumachi et al.
Deo et al.
Galatius et al.
Hoefer et al.

1998
1998
2004
2002
2003
1990

RCT
RCT
RCT
Karﬂ›laﬂt›rma
Karﬂ›laﬂt›rma
Retrospektif

80
42
92
46
59
101

38
38
NA
22
NA
30

13
10
42
NA
69
9

NA
NA
20
16
67
NA

0.01
0.03
NS
NS
NS
NA
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Flep nekrozlar›n›n ancak %10 kadar› ikincil cerrahi müdahaleler yap›lma ihtiyac› do¤urmaktad›r. Doku kayd›rma ile sekonder kapama ya da serbest deri grefti ile onar›mlar tercih edilebilir.

Hematom ve ‹nfeksiyon
Gerek mastektomi gerekse meme koruyucu cerrahi
sonras›nda hematom formasyonu %7 hastada izlenebilmektedir. Özellikle ileri yaﬂ grubunda uzun süreli antikoagulan kullan›m› hikayesi, kanama p›ht›laﬂma bozuklu¤u
olan hastalar hematom oluﬂumu aç›s›ndan risk grubundaki hastalard›r. Temel cerrahi prensip olarak ameliyat esnas›nda titiz hemostaz, drenlerin uygun kullan›m› hematom oluﬂumunu engellemede esast›r. Disseksiyon s›ras›nda kullan›lan cerrahi enerji aletinin niteli¤inin hematom
oluﬂumunda rolü olmad›g› gösterilmiﬂtir. Elektrokoter,
ultrasonik dissektör, argon diatermi ile yap›lan disseksiyonlarda hematom geliﬂme ihtimali eﬂit bulunmuﬂtur.5,13
Hematomlar›n büyük ço¤unlu¤u spontan resorbe olmakta ve sekelsiz iyileﬂmektedir. Nadiren postoperative
erken dönemde flep alt›nda h›zl› büyüme gösteren hematomlar hemostaz amaçl› ikincil cerrahi eksplorasyonlar ile
tedavi edilmektedir.
Mastektomi ve meme koruyucu cerrahi sonras› yara
yeri enfeksiyonlar› literatürde %6-10 oran›nda bildirilmiﬂtir. Bu infeksiyonlar›n pek ço¤u minor vas›fl›d›r ve lokal yara bak›m› ile kolayl›kla tedavi edilebilmektedir. Ancak enfeksiyon ﬂüphesinde hem aerob hem de anaerob yara kültürü rutin olarak al›nmal› ve uygun antibiyoterapinin devam› kültür sonuçlar› ile de¤erlendirilmelidir.14

AKS‹LLER MÜDAHALEYLE ‹LG‹L‹
KOMPL‹KASYONLAR
Aksiller müdahale; aksiller lenf nodu disseksiyonu veya sentinel lenf nodu disseksiyonu olmak üzere iki ﬂekilde
olabilir. Komplikasyonlar› da bu iki baﬂl›kta de¤erlendirilecektir.

Aksiller Lenf Nodu Disseksiyonu Sonras›
Komplikasyonlar
A¤r›, seroma, parestezi, omuz ve kol hareketlerinin s›n›rlanmas›, lenfödem, enfeksiyon, aksiller ven trombozu,
torakodorsal sinir, nervus torasikus longus ve brakial
pleksus yaralanmalar› ve brakial pleksopati aksiller lenf
nodu disseksiyonu (ALND) sonras› en s›k görülen komplikasyonlard›r.

A¤r›
Bu komplikasyonlar aras›nda en s›k görüleni %23 ila
%60 aras›nda de¤iﬂen oranlarla a¤r›d›r.15-21 Mastektomi
sonras› a¤r› sendromu sentinel lenf nodu disseksiyonuyla
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ALND’ye k›yasla anlaml› oranda azalmaktad›r.22 ALND
sonras›, ameliyattan bir y›l sonra dahi a¤r›n›n %50’ye varan oranlarda görülen bir ﬂikayet oldu¤u bilinmektedir.23
A¤r›n›n eﬂlik etti¤i omuz ve kol hareketlerinin s›n›rlanmas› ve üst ekstremitelerde güç kayb›n›n hastalar›n
%42’sinde ortaya ç›kt›¤› çal›ﬂmalarla gösterilmiﬂtir.24
Kronik a¤r› sendromu ise ameliyattan hemen sonra
baﬂlayan ve kesilmeksizin devam eden a¤r›lard›r. Aksiler
disseksiyon s›ras›nda interkostobrakial sinirin hasara u¤ramas› sonucu hastalar›n %35 ila %75’inde a¤r› ve parestezi ortaya ç›kmaktad›r.25-28 Hastalar›n yaklaﬂ›k %65’inde
interkostobrakial sinirin korunmas› mümkündür.29 Her
ne kadar sinir korundu¤unda parestezi insidans› anlaml›
olarak %84’lerden %53’lere düﬂse de tamamen ortadan
kald›r›lamamaktad›r.
Ameliyat edilen bölgedeki sinirlerin kesilmesine ba¤l›
o alanda duyars›zl›k, kar›ncalanma, gö¤üs duvar›nda aﬂ›r›
duyarl›l›k hatta fantom meme hissi geliﬂebilir. Fantom
meme a¤r›s› bir ekstremitenin al›nmas›ndan sonra yaﬂanan fantom a¤r›s› ile ayn›d›r. Hastalar al›nan memelerini
hala varm›ﬂ gibi hissederler;hatta memenin ucunda ve
içinde a¤r› tan›mlarlar. Fantom sendromu prevalans› yay›nlarda duyarl›l›k için %10 ila %66 , fantom a¤r›s› için
%0 ila %53 aras›nda de¤iﬂiklik göstermekle birlikte az›msanmayacak s›kl›ktad›r.30

Hareket k›s›tl›l›¤›/Sinir Hasar›
Fleksiyon, abdüksiyon ve eksternal rotasyonda k›s›tl›l›k omuz hareketlerinin s›n›rlanmas›nda en s›k görülen
komplikasyonlard›r.31,32 Mastektomi yap›lan hastalar,
meme koruyucu cerrahi yap›lan hastalar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda pektoral kas›n hasar görmesine ya da uzun torasik
ya da torakodorsal sinirin hasar›na ba¤l› olarak daha fazla
omuz hareket k›s›tl›l›¤› gözlendi¤i ortaya konmuﬂtur.33,34
Longus siniri taraf›ndan innerve edilen lattissimus
dorsi kas›n›n atrofiye u¤rad›¤› durumlarda skapulan›n
ucu daha belirginleﬂir ve “kanat skapula” olarak tan›mlanan formasyon meydana gelir.35-39
Benzeri ﬂekilde, nervus torasikus longus sinirinin kesilmemesi için her türlü önlem al›nmal›d›r. Bu bölgede
lenfatik tutulma daha nadir olmaktad›r. Brakial pleksusun ve aksiller venin yaralanmalar›n› önlemek için bu bölgelerde bistüri ve koter ile çal›ﬂmaktan kaç›n›lmal›d›r.
Lin ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› çal›ﬂma hastalar›n
%17’sinde 15 derecenin üzerinde omuz hareket k›s›tl›l›¤›
oldu¤unu, hastalar›n %4’ünde ise 30 derecenin üzerinde
omuz hareket k›s›tl›l›¤› gözlemlendi¤ini ortaya koymaktad›r. Semptomlar genel olarak hafif ve orta ﬂiddet aras›nda
de¤iﬂen a¤r›(%22), tutulma (%20) ve güç kayb›
(%28)d›r.40
Modifiye radikal mastektomi geçirmiﬂ kad›nlar›n sadece %33’üne k›yasla, meme koruyucu cerrahi ve radyoterapi sonras›, kad›nlar›n %81’in preoperatif fonksiyonlar›n›n %70’ini geri kazand›¤› gösterilmiﬂtir. Her iki grubun
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da ameliyattan 3 ay sonra baﬂlang›çtaki mobilitelerini geri kazand›klar› görülmüﬂtür. 40
Ernst ve arkadaﬂlar› ALND sonras› s›kl›kla omuzun
hareketinde k›s›tl›l›k ortaya ç›kt›¤›n› ancak ameliyat sonras› ne 6-12 ayl›k k›sa dönemde ne de 5 y›l› aﬂan uzun dönemde arada anlaml› bir fark olmad›¤›n› ve uygulanan
cerrahi yöntemin omuz hareketleri üzerine etkisi olmad›¤›n› göstermiﬂtir.41

Seroma
Ameliyat sonras› cilt s›v› toplanmas› ALND sonras›
çok s›k görülen di¤er bir komplikasyondur. Aksiller disseksiyonda baz› lenf yollar›n›n aç›k kalmas› ile s›zan lenf
s›v›s› cilt flaplar›n›n alt›nda birikebilir.
Erken baﬂlanan postoperatif fizik tedavi ve omuz hareketleri de seroma insidans›n›n artmas›na ve ALND sonras› uzayan drenaja neden olabilir.42
Schrenck ve arkadaﬂlar› , genel olarak, ortalama bir aspirasyon gerektiren düﬂük hacimli (<10mL) seroma insidans›n›n %43 oldu¤unu raporlam›ﬂt›r.26
Öte yandan Siegel, Mayzel ve Love %4,2 gibi çok daha
düﬂük seroma insidanslar› raporlam›ﬂ ancak sadece semptomatik ve yüksek s›v› miktar› olan hastalar› tedavi etmiﬂlerdir (aspire edilen ortanca hacim >100mL).43
Postoperatif seroma insidans›n› önlemek amac›yla
emici (suction) kapal› drenler kullan›lmaktad›r. Zavotsky
ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› çal›ﬂmada ALND olan hastalarda, aksiller drenleri olmayan grupta, hastalar›n %50’sinin
seroma aspirasyonuna ihtiyaç duydu¤u tespit edilirken,
bu oran›n aksiler dreni olan grupta sadece %8,3 oldu¤u
ortaya konmuﬂtur.44 Öte yandan baﬂka bir çal›ﬂmada
ALND sonras› hastalar›n %59,5’inde emici kapal› drene
ra¤men aspirasyon gerektiren seroma görüldü¤ü ortaya
konmuﬂtur.45

Lenfödem
ALND sonras› görülebilecek, hastan›n yaﬂam kalitesini olumsuz etkileyen komplikasyonlardan bir di¤eri de
lenfödemdir. Hastalar› özellikle korkutan bu komplikasyonun insidans›n›n ALND uygulanan hastalarda %10’larda iken aksiller disseksiyon yap›lmayan hastalarda %1’lerde oldu¤u Halverson ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›yla ortaya konmuﬂtur.40 Lin ve arkadaﬂlar› 2 cm ve üzerinde lenfödem insidans›n› %16 olarak raporlarm›ﬂlard›r.23 Ancak
bu hastalar›n sadece %2’sinde kontralateral tarafa k›yasla
4cm üzerinde bir fark saptanm›ﬂt›r.
Lenfödem sadece hafif bir ödemdem ciddi kol ﬂiﬂmesine, kontrol edilemeyen ve s›k s›k tekrarlayan lenfanijit
ataklar›na kadar farkl›l›k gösterebilir, ancak 2-2,5 cm’in
üzerindeki ödemler lenfödem bulgusu olarak kabul edilebilir.
Lenfödem lenfatik drenaj yetersizli¤ine ba¤l› olarak
geliﬂmektedir.46 Bu durum lenf s›v›s›n›n interstisyel alanda birikmesine ve kolda ödeme sebep olmaktad›r. Aksiller

diseksiyon s›ras›nda aksiler veni ve arterin iskeletize edilmesi ve oblik kesiler lenfödem oluﬂmas›na yol açmaktad›r.
Lenfödem riski yaﬂla birlikte artmaktad›r. 60 yaﬂ alt›
kad›nlar›n sadece %7’sinde bu komplikasyonla karﬂ›laﬂ›l›rken, 60 yaﬂ üstü kad›nlar›n %25’inde lenfödem görülmektedir.47
ALMANAC (Axillary Lymphatic Mapping Against
Nodal Axillary Clearance) çal›ﬂma grubunun yürüttü¤ü
çok merkezli randomize çal›ﬂma ALND uygulanan grupta lenfödem insidans›n›n iki kat daha yüksek oldu¤unu
ortaya koymuﬂtur.48 Benzer ﬂekilde Veronesi ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› randomize çal›ﬂmada da SLNB’ye k›yasla
ALND uygulanan hastalarda morbiditenin daha yüksek
oldu¤u gösterilmiﬂtir.49

‹nfeksiyon
ALND’na ba¤l› ortaya ç›kan di¤er önemli bir komplikasyon da, meme ameliyatlar› sonras›nda nadir görülen
ancak ortaya ç›kt›¤›nda ciddi morbiditeye sebep olan enfeksiyondur.
Meme ameliyatlar› antibiyotik profilaksisi gerektirmez.37,39,50 ‹nfeksiyon geliﬂme sebepleri s›v› birikimleri,
yarada ayr›lma, ameliyat bölgesinin uzun süre aç›k kalmas›, beslenmesi s›n›rl› olabilen ince cilt flepleri, lenfatik drenaj›n bozulmuﬂ olmas› olarak s›ralanabilir. Ameliyat›n geniﬂli¤i infeksiyonu tetikleyen bir faktördür. Radikal mastektomi sonras› infeksiyon oranlar› %18,9 iken, modifiye
radikal mastektomi sonras›nda %2,5 ila %15 aras›nda oldu¤u gösterilmiﬂtir. Oysa meme koruyucu cerrahi sonras› bu oran %1-2 civar›ndad›r.51,52 Aspiratif drenlerin postoperatif dönemdeki kontaminasyonu da baﬂka bir risk
faktörüdür. Bu durumda uygun antibiyotik pomatlar ile
günlük düzenli pansuman, riski azaltabilir. Benzeri ﬂekilde yara infeksiyonlar›nda kullan›lacak uygun antibiyotikle tedavi önerilir. Yara iyileﬂmesinin uzad›¤› durumlarda
infeksiyon geçince cilt flebi koyulabilir.35

SENT‹NEL LENF NODU D‹SSEKS‹YONU
SONRASI KOMPL‹KASYONLAR
Sentinel Lenf Nodu Disseksiyonu (SLND)’na ba¤l›
olarak geliﬂen komplikasyonlar›n insidans›n› belirlemek
amac›yla yap›lan çok merkezli prospektif, randomize çal›ﬂmalarla tam aksiller disseksiyona k›yasla lenfatik haritalama ve sentinel lenfadenektominin çok daha az komplikasyona sebep oldu¤u ortaya konmuﬂtur.31,48
Daha düﬂük lenfödem ve nörovasküler yaralanma insidans› ve aksiller drenin olmay›ﬂ› komplikasyon riskini
belirgin ﬂekilde azaltmaktad›r.26,49,52-59
American College of Surgeons Oncology Group (ASCOG) ‘un Z0010 çal›ﬂmas› ile ALND’de %75 olan komplikasyon oran›n›n SLND ile %25’lere düﬂtü¤ü gösterilmiﬂ-
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tir. Lenfödem komplikasyonu SLND uygulanan grupta
%7’ olarak raporlanm›ﬂt›r.48 Benzeri ﬂekilde, ALMANAC
(Axillary Lymphatic Mapping Against Nodal Axillary Clearance) çal›ﬂmas›nda da SNLB uygulanan hastalarda lenfödem %7’lerde iken ALND uygulanan grupta oran
%14’tür.31
ALND yap›lan hastalar, SNLB yap›lan hastalara k›yasla daha s›k his kayb›ndan bahsetmektedir.
SLND’unda daha küçük insizyon daha az doku zedelenmesine sebep olmakta ve böylelikle hareket k›s›tl›l›¤›,
nörolojik komplikasyonlar ve seroma gibi ALND ile s›kça
görülen komplikasyonlara daha nadir rastlanmaktad›r.
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Meme Kanserinin Sistemik Tedavisine
Ba¤l› Komplikasyonlar
Dr. ‹rfan Çiçin, Dr. P›nar Saip

Meme kanseri hem çok say›da kemoterapik ajana hem
de endokrin ve hedeflenmiﬂ tedavilere duyarl›d›r. Amerika
Birleﬂik Devletlerinde kad›nlarda meme kanseri kemoterapi uygulamas›n›n en s›k nedenidir.1 Ard›ﬂ›k ya da kombine olarak kullan›lan ilaçlara ba¤l› yan etkiler, yaﬂam›n› tehdit etmesi ve yaﬂam kalitesini bozmas› yan› s›ra daha sonraki tedavilerin uygulanabilirli¤i ve sonucunu da etkilemektedir. Di¤er yandan özellikle adjuvan tedavi sonras›
geç yan etkiler ömür boyu yaﬂam kalitesinin bozulmas›,
infertilite ve ikinci malignitelere neden olabilmektedir.
Uygulanan tedavilerin etkinlikleri yan› s›ra yan etkilerinin
de göz önünde tutulmas› ve bunlar›n yönetilmesi erken ve
geç dönemde hastan›n yaﬂam kalitesine yans›yacak, uygulanan tedavilerin baﬂar›s›n› etkileyecektir.

Meme Kanserinin Adjuvan Tedavisinde
S›k Görülen Yan Etkiler
Miyelosupresyon
Adjuvan kemoterapinin 10-14 günler aras›nda lökosit
say›s›nda hafif-orta ﬂiddette düﬂme gözlenir. Sonraki siklüs öncesi genellikle lökosit say›s› normal düzeye ulaﬂ›r.
Taksanlar ve doz yo¤un tedavi öncesi dönemlerde nötrofil say›s›n›n 500’ün alt›na düﬂmesi, ateﬂ ve yaﬂam› tehdit
eden enfeksiyon s›kl›¤› %2’den az ve ölüm s›kl›¤› çok nadir bildirilmekte idi. Profilaktik granülosit koloni stimulan faktör (G-CSF) kullan›m› önerilmemekteydi.2 Taksanlar ve doz yo¤un tedavilerin kullan›lmas› ile eﬂ zamanl› antrasiklin/dosetaksel (dosetaksel/adriamisin/siklofamid ve adriamisin/dosetaksel) tedavileri ile grade 4 nötropeni oran› yükselmiﬂ, febril nötropeni olas›l›¤› %20’nin
üzerine ç›km›ﬂt›r. Bu rejimlerle tedavi edilen hastalarda
profilaktik G-CSF kullan›lmas› önerilmektedir.3
Trombositopeni meme kanseri tedavisinde nötropeniden daha nadir görülür. Trombositler 10.000/mm3 ya
da ateﬂli durumlarda 20.000/mm3 düzeyinin alt›na düﬂmedikçe müdahale gerekmez. Trombosit süspansiyonlar›,
trombopoetin ve oprevelkin (rekombine interlökin-11)
trombositopeni tedavisinde kullan›lmaktad›r.4

Anemi, baﬂka bir neden olmad›kça adjuvan meme
kanseri tedavisinde nadiren müdahale gerektirecek bir sorun olarak ortaya ç›kar. Tedavide eritropoetin kullan›lmas› önerilmez. Tedaviye ba¤l› anemi genellikle transfüzyonla tedavi edilir.5

Saç Kayb›
Kemoterapi ba¤l› saç kayb› hem psikolojik hem de fiziksel aç›dan hastalar› önemli derece etkileyebilmektedir.
Antrasiklinler ve taksanlar nedeniyle saç kayb› adjuvan
meme kanserinin tedavisinde hemen her zaman görülen
bir yan etkidir.6 Saç kayb› 4-6. haftalarda baﬂlar ve 2.-3.
ayda belirginleﬂir. Kemoterapinin baﬂlang›c›ndan itibaren
3.-6. aylarda yeniden saç büyümeye baﬂlar. Antrasiklinlere ba¤l› saç dökülmesi her bölgeden ayn› oranda iken paklitaksele ba¤l› saç dökülmesi yama tarz›nda gerçekleﬂir.
Kemoterapi s›ras›nda saçl› deriye turnike uygulanmas› hipotermik tutulmas›, topikal hücre siklüs inhibitörleri, lokal kemoterapi inhibitörleri (topikal siklosiporin, interlökin-1, topikal kalsitriol vb) saç kayb›n› engellemek üzere
kullan›labilmektedir.7

Gastrointestinal Yan Etkiler
Mukozit
Mukozit önemli bir onkolojik sorundur. Tüm gastrointestinal kanalda mukozit geliﬂebilir. Beslenme bozukluklar›, a¤r›, bulant›-kusma ishal ve enfeksiyona neden
olabilir. Özelikle 5-flourourasil (5-FU) ve analoglar› (kapesitabin, urasil tegafur) ile dosetaksel ve antrasiklin içeren tedavilerde doz s›n›rlamas›na neden olabilir. Bu ajanlar›n kombinasyonunda daha s›k ve ﬂiddetli görülmektedir. Ayr›ca nötropeninin ﬂiddeti ile mukozit ﬂiddeti s›kl›kla paralellik göstermektedir.8 Stomatitli hastalarda stomatit olmayanlara göre septisemi riski 4 kat artm›ﬂt›r.9 Stomatit s›kl›¤› ve ﬂiddeti bolus 5-FU uygulamas›ndan 5 dakika önce buz kal›plar›n›n a¤za al›nmas› ve 30 dakika süreyle uygulanmas› ile azalt›labilir. ‹nfüzyonal 5-FU ve oral
5-FU analoglar›n›n uygulanmas›nda bu yöntemin etkisi
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yoktur.10 A¤›z/diﬂ hijyeni, topikal antiseptik ve anti inflamatuvar ilaçlar, sukralfat, prostaglandin preparatlar›, sistemik nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar, G-CSF, keratinosit stimulan faktör gibi ajanlar mukozitin önlenmesi ve
tedavisinde kullan›labilir. Opioidler, sistemik ve lokal antiinflamatuvar ilaçlar ve lidokainin topikal uygulamas›
mukozite ba¤l› a¤r›n›n giderilmesinde etkili olabilmektedir.8

Bulant›, Kusma
Bulant› ve kusma di¤er kanser tedavilerine göre meme
kanserinde daha az s›kl›kta ve ﬂiddetle görülmektedir.11
Kemoterapiden sonra 24 saat içinde görülen kusmalar erken kusma, 24 saatten sonra ortaya ç›kan kusmalar geç
kusma ve baﬂka bir neden olmaks›z›n kemoterapi öncesinde ortaya ç›kan kusmalar beklenti kusmas› olarak tan›mlanmaktad›r. Erken kusma kemoterapötiklerin etkisiyle barsak eneterokromofin hücrelerden sal›nan serotonin, substans P ve nörokinin gibi transmitterlerin afferent
lifler arac›l›¤› ile arka beyinde area postrema ve nukleus
traktus solitairusu uyarmas› ile oluﬂtu¤u kabul edilmektedir. Korikositeroidler ve seratonin antagonistleri erken
kusmada en etkili önleyici ve tedavi edici ilaçlard›r. Geç
kusman›n nörotransmitterler (özellikle nörokinin) yan›
s›ra kemoterapötikler ve onlar›n metabolitlerinin direkt
area postrema ve nukleus traktus solitariusu uyarmas› ile
oluﬂtu¤u düﬂünülmektedir. Geç kusmada seratonin antagonistlerinin etkisi zay›ft›r. Kortikosteroidler ve nörokinin reseptör antagonistleri en etkin ajanlard›r. Beklenti
kusmas›nda sedatifler etkili olabilirler.12

‹shal ve Kab›zl›k
‹shal s›v› ve elektrolit bozuklu¤u ile yaﬂam› tehdit edebilen bir komplikasyondur. 5-FU ve anologlar› ile dosetaksel meme kanseri tedavisinde ortaya ç›kan ishallerin
ço¤undan sorumludur. Tedavisinde gere¤inde s›v› elektrolit replasman› yan› s›ra loperamid gibi antidiyareikler
kullan›lmaktad›r.17 Beyazlarda %3-5 oran›nda görülen dihidroprimidin dehidrogenaz eksikli¤inde 5-FU ve analoglar›na ba¤l› ﬂiddetli ishal, mukozit ve pansitopeni görülür.
Bu hastalarda mortalite oran› %50’yi geçebilmektedir. Bu
enzim eksikli¤i olan hastalarda urasil tegafur ve kapesitabin tedavileri günlük 5-FU uygulamas›ndan daha ﬂiddetli
yan etkiye neden olabilir.8 Dosetaksel hafif-orta ﬂiddette
ishale neden olabilmektedir. Bununla birlikte dosetaksel
uzam›ﬂ nötropeni ile birlikte yayg›n gastrointestinal mukozite neden oldu¤unda nötropenik enterokolit geliﬂebilir. Bu tabloda mortalite oranlar› %60’› geçebilmektedir.13
Di¤er tüm tirozin kinaz inhibitörleri gibi meme kanserinde kullan›lan bir ErbB1 ve ErbB2 inhibitörü olan lapatinib de ishale neden olabilmekte ve tedavisinde loperamid önerilmektedir.14

Kab›zl›k meme kanserinde nadiren paklitaksel içeren
tedavilerde nöropatiye ba¤l› olarak geliﬂir. Kab›zl›k seratonin antagonistleri ve opioidlere ba¤l› olmas› daha muhtemeldir. Tedavisi s›v› tüketiminin art›r›lmas›, lifli g›dalarla beslenme ve laksatiflerin kullan›lmas› ﬂeklindedir.8

Kilo Art›ﬂ›
Meme kanseri nedeni ile tedavi edilen birçok kad›nda
kilo art›ﬂ› görülür. Tedaviye ba¤l› ortalama 2-6 kg kilo al›m› görülür. Uzam›ﬂ tedavilerde (>6 ay), steroid kullan›lanlarda, premenoposal hastalarda kilo art›ﬂ› daha fazla
görülmektedir. Azalm›ﬂ fiziksel aktivite, arm›ﬂ g›da tüketimi, bazal metabolizman›n azalmas› ve over yetmezli¤i
bu durumdan sorumlu tutulmaktad›r.15-17 Dosetaksel uygulanan hastalarda s›v› retansiyonuna ba¤l› olarak da kilo
art›ﬂ› oluﬂmaktad›r. Dosetaksel uyguland›¤› günlerde
steoid kullan›lmas› s›v› retansiyonunu engellemektedir.18

Nörotoksisite
Adjuvan meme kanseri tedavisinde s›k kullan›lan taksanlar hem motor hem de sensoriyal periferik nöropati
yaparlar. Genellikle orta hafif ﬂiddette nöropatiye neden
olurlar. Bununla birlikte birikmiﬂ doza, uygulama ﬂemas›na ve kiﬂisel hassasiyete göre ﬂiddetli boyutlara da ulaﬂabilir. Paklitakselin 200 mg/m2 ve alt›nda dozlarda, 3-24 saatte, 3 haftal›k aralarla ya da 100 mg/m2 haftal›k aralarla
verilmesi nöropati s›kl›¤›n› azalt›r. Dosetaksel daha az ﬂiddette ve s›kl›kta nöropati yapar. Alkol ve diyabet durumunda nöropati s›kl›¤› ve ﬂiddeti artabilir. Nöropatinin
erken fark edilerek tedavinin kesilmesi ya da doz s›n›rlamas› etkin tek önleyici yöntemdir.10,11
5-FU serebellar ataksiye neden olabilir. Dihidroprimidin dehidrogenaz eksikli¤inde a¤›r nörotoksisite oluﬂabilir.19

‹kincil Kanserler
Meme kanserinin adjuvan kemoterapisinin2 bir solid
maligniteye neden oldu¤unu gösteren kan›t yoktur. Solid
maligniteler kemoterapiden ziyade lenf ödem ve radyoterapinin etkilerine ba¤l› olarak geliﬂir.11 Antrasiklinler ve
siklofosfamid uygulanan toplam doza ba¤l› olarak miyelodisplastik sendrom ve akut miyelositer lösemiye (AML)
neden olabilmektedir. Siklofosfamidin toplam 20 gr ve
üzeri dozda uygulanmas› lösemi riskini 5.7 kat art›rmaktad›r. Alkilleyici ajanlar›n kombine rejimler içinde kullan›lmas›n›n tek ajan olarak kullan›lmalar›ndan daha fazla
lösemik etkisi vard›r. Alkilleyici ajanlar 7. kromozomda
hasara neden olarak 2-3 y›ll›k bir periyotta miyelodisplazi
ve AML’ye neden olur ve 5.-10. y›llar aras›nda zirve yapar.
Antrasiklinler, alkilleyici ajanlardan farkl› olarak daha k›sa sürede ve 11. kromozomda de¤iﬂiklik yaparak miyelodisplazi ve AML’ye neden olurlar. Alkilleyici ajanlar›n ve
antrasiklinlerin doz yo¤un tedavilerde daha yüksek ve s›k
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aral›klarla ve yüksek dozda G-CSF ile birlikte verilmesi lösemi riskini 50 kata kadar art›rmaktad›r.20

Over Yetmezli¤i
Kad›nlarda germ hücreleri yaln›z prenatal dönemde
ço¤al›r. Do¤umdan sonra say›lar› yaklaﬂ›k bir milyondur
ve artmaz. Apopitoz ve ovulasyonla say›lar› menopoza kadar yaklaﬂ›k 1000’e kadar düﬂer. Ovulasyonun oluﬂmas›
için gonopdotropinlere ve granuloza ve teka hücrelerinin
yeterli fonksiyona sahip olmas› gerekir. Sitotoksik ilaçlar›n germ hücrelerini apoptoza yönlendirerek primordial
hücreleri menstrüriel siklüs için yeterli say›n›n alt›na düﬂürmesi ile kal›c› ovarian yetmezlik oluﬂur. Primordial
hücrelerin yeterli say›da olmas› ve granuloza/teka hücrelerinin zarar görmesi durumunda geçici over yetmezli¤i
oluﬂtu¤u düﬂünülmektedir. Alkilleyici ajanlar siklüs spesifik olmad›¤› için istirahatteki primordial foliküllere en
toksik ajanlard›r.21
Yaﬂ, adjuvan tedavinin süresi ve kullan›lan ilaç türleri
over yetmezli¤inin ana belirleyicileridir. CMF (siklofosfamid/metotreksat/5-FU) tedavisi ile 40 yaﬂ›n üzerinde hastalar›n %76’s›nda, 40 yaﬂ›n alt›nda hastalar›n %40’›nda
kal›c› over yetmezli¤i geliﬂmektedir. Genç kad›nlarda over
yetmezli¤i 6-16 ayda geliﬂirken daha yaﬂl› kad›nlarda 2-4
ayda over yetmezli¤ine girilmektedir. 40 yaﬂ›n üzerine
over yetmezli¤i %10 oran›nda geri dönüﬂümlü iken 40 yaﬂ›n alt›nda %50 oran›nda geri dönüﬂümlüdür. Amenore
ortanca 2 kür kemoterapiden sonra oluﬂur.22 Antrasiklin
bazl› tedaviler ile 12. ayda görülen amenore s›kl›¤› CMF’e
benzerdir. Bununla beraber daha az dozda alkilleyici ajan
kullan›ld›¤›ndan kal›c› over yetmezli¤i daha az s›kl›kta görülür.11,22,23 Taksanlar›n antrasiklin temelli tedavilere eklenmesi gonadal toksisiteyi art›rmaktad›r. Ard›ﬂ›k tedavilerde kemoterapi sonras› amenore s›kl›¤› benzer olsa da 1.
y›l sonunda taksan eklenen kollarda amenore daha yüksek
oranda görülmektedir. Örne¤in 3xFEC (5FU/epirubisin/siklofosfamid) + 3xDosetaksel ile 6xFEC tedavilerinin
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› çal›ﬂmada tedavi sonunda amenore s›kl›¤›
s›ras›yla %92.8 ve %93 iken 1. y›l sonunda %23.7 hastaya
karﬂ› %35.5 hastada mens ve %29’a karﬂ› %43 hastada
premenoposal hormon düzeyine dönüﬂ oluﬂtu¤u saptanm›ﬂt›r.24 Dosetaksel/adriamisin/siklofosfamid (DAC) tedavisinin FAC ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› çal›ﬂmada taksanl› kolda
amenore s›kl›¤› belirgin oranda yüksekti (%51.4’e karﬂ›
%32.8).25 Tamoksifen kullan›m›n kemoterapiye ba¤l›
over yetmezli¤ine katk›s› oldu¤unu gösteren çal›ﬂmalar
vard›r.11 Di¤er yandan aromataz inhibitörleri gonodotropinlerin düzeyini art›rarak özellikle ovarian rezerv aç›s›ndan kritik eﬂikteki hastalarda fonksiyonlar›n geri dönmesine katk›da bulunabilir.26
Over yetmezli¤i geliﬂen hastalarda s›cak basmas›, vajinal kuruluk, disparoni, depresyon ve uyku bozuklu¤u
gibi postmenopozal ﬂikayetler s›kl›kla görülmektedir.
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Over yetmezli¤i osteoporoz ve kardiyovasküler hastal›k
riskini de art›rmaktad›r. Östrojen replasman tedavileri
meme kanseri yineleme riskini art›rd›¤›ndan önerilmez.
Osteoporoz için D vitamini, kalsiyum ve bifosfanatlar
kullan›labilir. S›cak basmas› için çeﬂitli selektif seratonin
uptake inhibitörleri ve gabapentin etkili olabilmektedir.27
Feritilite için in vitro fertilitizasyon embriyo saklanmas›
en iyi tan›mlanm›ﬂ yöntemlerdir. Oosit saklanmas› partneri olmayan veya embriyo saklanmas›n›n istemeyen hastalarda kullan›labilen bir yöntemdir. Oosit ya da embriyo
saklanmas› için geren over uyar›lmas›na yeterli zaman› olmayan ya da over uyar›lmas›n› istemeyen hastalarda over
dokusu saklanabilir.21

Kardiyovasküler Yan Etkiler
Kardiyak toksisite
Antrasiklinler hem akut hem geç kardiyotoksisiteye
neden olurlar. Akut toksisite idiyosenkratik mekanizma
ile myokardit ve bazen de ek olarak perikardit olarak ortaya ç›kar. Akut toksisiteye ba¤l› kalp yetmezli¤i geri dönüﬂümlüdür. Kronik toksisite serbest oksijen radikalleri arac›l›¤› ile direkt miyokard hasar›na ba¤l›d›r. Oluﬂan kalp
yetmezli¤i geri dönüﬂümlü de¤ildir. Toksisite kümülatif
dozla ve uygulama ﬂemas› ile yak›n iliﬂkilidir. Doksorubisinin toplam 450 mg/m2 ve epirubisinin toplam 900 mg/m2
dozunda kalp yetmezli¤i riski %5’dir. Uzun süreli infüzyonlarda toksisite s›kl›¤› azalmaktad›r. ‹leri yaﬂ, koroner arter hastal›klar›, kapak hastal›klar›, hipertansiyon, diyabet ve
mediyastene radyoterapi yap›lm›ﬂ olmas› kalp yetmezli¤i
riskini art›rmaktad›r.28 Eﬂ zamanl› trastuzumab uygulanmas› kalp yetmezli¤i riskini belirgin (%27) art›rmaktad›r.29
Antrasiklinlere ba¤l› kalp yetmezli¤i tan›s› seri ekokardiyografi ölçümleri ile teﬂhis edilir. Doksorubisin alan her
hastada toplam 200 mg/m2 dozunda kontrol ekokardiyografi yap›lmal›d›r. Daha sonra 300-400 mg/m2 dozlar›nda
tekrarlanmal›d›r. Bu dozlardan sonra doksorubisine devam
edilmesi gerekiyorsa her 50-100mg/m2’lik uygulamada
ekokardiyografi yap›lmal›d›r. 200 mg/m2 dozunda ejeksiyon fraksiyonunda %10 veya daha fazla düﬂme %72 özgünlük ve %90 duyarl›l›kla ile kalp yetmezli¤i geliﬂece¤ini göstermektedir.30 Di¤er yandan seri ekokardiyografi takiplerinde baﬂlang›çta kalp yetmezli¤i saptanmayan hastalarda
y›llar sonra kalp yetmezli¤i ortaya ç›kabilmektedir. Elektrokardiyografinin takip ve tan› de¤eri çok düﬂüktür. Kalp yetmezli¤i ortaya ç›kt›ktan sonra tedavi di¤er dilate kardiyomiyopatilere benzer ﬂekilde yap›l›r. Baﬂlang›ç de¤erlendirmesinde ejeksiyon fraksiyonu %50’nin alt›nda olan hastalarda antasiklin uygulamas› kontrendikedir.28
Trastuzumab hem metastatik hastal›kta hem de adjuvan tedavide kullan›lan önemli bir ilaçt›r. Trastuzumab›n
hedefi olan transmembran ErbB2, kardiyomiyositlerin Ttubul sistemi ile iliﬂkilidir. Normal kalp fonksiyonu için
ErbB2 esansiyel role sahiptir.31 Metastatik hastal›kta
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antrasiklin birlikte kalp yetmezli¤i %27, paklitaksel ile
%13 düzeyinde bildirilmiﬂtir.29 ‹leri evre kalp yetmezli¤i
s›kl›¤› da antrasiklinlerle birlikte daha s›kt›r. Tek ajan olarak kalp yetmezli¤i s›kl›¤› %3-4 düzeyindedir. Kalp yetmezli¤i aç›s›ndan trastuzumab alan hastalar seri ekokardiografiler ile izlenmelidir. Ejeksiyon fraksiyonunun %10
ve üzerinde düﬂmesi ya da ejeksiyon fraksiyonunun
%50’nin alt›na inmesi durumunda trastazumab tedavi kesilebilir. Semptomatik düﬂüﬂ olmayan hastalarda 2-3 uygulamada bir ekokardiyografi takibi ile tedaviye devam
edilebilir. Baﬂlang›çta ejeksiyon fraksiyonu %50’nin alt›nda olan hastalarda trastuzumab kullan›lmas› gerekiyorsa
yak›n takiple uygulanabilir. Bu durumda ejeksiyon fraksiyonunun %5’ten fazla düﬂmesi durumunda tedavinin kesilmesi önerilir. Paklitakselle birlikte ve tek ajan olarak
kullan›ld›¤›nda ortaya ç›kan kalp yetmezli¤inin büyük ço¤unlu¤u geri dönüﬂümlüdür. Trastuzumaba ba¤l› kardiyak toksisite dozdan ba¤›ms›z geliﬂir ve tedavi kesilince
kalp fonksiyonlar› ço¤unlukla düzelir. ‹laç yak›n ekokardiyografi takibi ile tekrar baﬂlanabilir. Trastuzumaba ba¤l› kalp yetmezli¤inin tedavisi genel kalp yetmezli¤i tedavisine benzer ﬂekilde yap›l›r.28
Meme kanseri tedavisinde kullan›lan hem 5-FU hem
de analogu kapesitabin gö¤üs a¤r›s›, aritmi yak›nmalar›na
neden olan anjina ve miyokard enfarktüsüne neden olabilir. Bu yan etkilerin ana ilaç ve metabolitlerinin anjiospazma neden olmas›ndan kaynakland›¤› düﬂünülmektedir.
Flouroprimidinlerin kardiyak yan etki s›kl›¤› %1-4 aras›nda bildirilmektedir.32

Vasküler Yan Etkiler
Vasküler tromboembolik olaylar adjuvan tedaviden
ziyade metastatik hastal›¤›n tedavisinde öne ç›kan bir sorundur. Bununla birlikte hem adjuvan kemoterapi hem
de tamoksifen vasküler tromboembolik olay riskini 4-7
kat art›rmaktad›r. Tamoksifen serebrovasküler hastal›k
riskini art›rmaktad›r. Önleyici amaçla rutin antitrombotik tedavi önerilmemektedir.33,34

Hiperlipidemi
Total ve LDL kolesterol düzeyi meme kanseri tan›s›ndan sonra y›llar içinde artmaktad›r. Menopoz süresince
HDL kolesterol azalmakta, total ve LDL kolesterol ile trigliserid düzeyi artmaktad›r. Bu de¤iﬂimler yaﬂ ve beden kitle oran›ndan ba¤›ms›zd›r.35-37 Aromataz inhibitörlerin lipid düzeyleri üzerine etkisini de¤erlendirmek çal›ﬂmalarda lipid düﬂürücü özelli¤e sahip tamoksifenle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› için güçtür. ATAC ve BIG 1-98 çal›ﬂmalar›nda anastrozol ve letrozol kollar›nda tamoksifene göre daha fazla
hiperkolesterolemi gözlenmiﬂtir.38,39 Bununla beraber
MA.17 çal›ﬂmas›nda plasebo ile letrozol kollar›nda hiperkolesterolemi s›kl›¤› benzer bulunmuﬂtur.40 Eksamestanla
yap›lan plasebo kontrollü çal›ﬂmada HDL kolesterol düﬂ-

mesi d›ﬂ›nda di¤er parametrelerde plasebo ile eksamestan
aras›nda fark gösterilmemiﬂtir.41 Letrozole, Examestane,
Anastrazole Pharmocodynamics (LEAP) çal›ﬂmas›nda üç
aromataz inhibitörü karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ baz› farklar gösterilmesine ra¤men klinik prati¤i etkileyecek bulgular elde
edilememiﬂtir.42 Aromataz inhibitörlerinin lipid profili
üzerine belirgin olumsuz etkiye sahip de¤ildir. Bununla
birlikte adjuvan plasebo kontrollü çal›ﬂmalar›n olmad›¤›n› göz önünde bulundurulmal›d›r.

Osteoporoz
Adjuvan meme kanserinde osteoporoz ve kemik k›r›lmas› özellikle aromataz inhibitörlerine ba¤l› görülen yan
etkilerdir. Anastrazol, letrozol ve eksamestanla yap›lan çal›ﬂmalar›n sonucunda üç aromataz inhibitörünün benzer
oranlarda osteoporoz ve k›r›k riskini art›rd›¤›n› göstermektedir.43 Eksamestan›n steroidal yap›s› nedeni ile androjen reseptörlerine afinite göstererek kemik mineral
dansitesini koruyabilece¤ine dair preklinik çal›ﬂmalar klinik çal›ﬂmalarla do¤rulanmam›ﬂt›r.44 Aromataz inhibitörlerine ba¤l› kemik mineral dansitesinde azalma özellikle
ilk 2 y›lda olur. 2-5 y›l aras› kemik mineral dansitesinde
azalma yavaﬂlamaktad›r.58 Aromataz inhibitörlerinin kesilmesinden 6 ay sonra kemik formasyon göstergeleri düzelmektedir.43 ATAC çal›ﬂmas›nda baﬂlang›çta normal kemik mineral dansitesine sahip hastalarda anastrozolun
osteoporoz ve k›r›k riskini art›rmad›¤› gösterilmiﬂtir.45
Özellikle kemik mineral dansitesi -1.0 ve daha düﬂük olan
hastalarda adjuvan aromataz inhibitörleri daha güvenli
kullan›labilir.46 Tamoksifen sonras› aromataz inhibitörü
kullan›lmas› ﬂeklindeki tedavilerde osteoporoz ve k›r›k
riski daha düﬂüktür. Aromataz inhibitörü ile tedavi edilen
hastalara kalsiyum ve D vitamini verilmesi faydal› olabilir.
Tamoksifen osteoporoz oran›n› azaltmakta ve k›r›klara
karﬂ› koruyucu olabilmektedir. Bu fark aromataz inhibitörlerinin östrojen düzeyini düﬂürürken tamoksifenin
k›smi agonistik etki göstermesinden kaynaklanmaktad›r.
Kemik mineral dansitesi -1.0’dan fazla olan hastalarda adjuvan tedaviye tamoksifen ile baﬂlay›p 2-3 y›l sonra aromataz inhibitörüne geçilmesi osteoporoz ve k›r›k riskini
azaltabilir. Oral ve parenteral bifosfanatlar adjuvan aromataz inhibitörü kullan›m›na ba¤l› kemik kayb›n› engellemek üzerine etkili ulunmuﬂtur.43

Bitkinlik
Adjuvan tedavi alan meme kanserli hastalar›n büyük
ço¤unlu¤unda bitkinlik görülmektedir ve bu hastalar›n
üçte ikisinde bitkinlik ileri boyuttad›r. Depresyon, anksiyete, uyku bozukluklar›, beslenme bozuklu¤u, anemi, menoposal semptomlar, tedavinin di¤er etkileri ve a¤r› bitkinlik yak›nmas› ile iliﬂkilidir. Bununla birlikte patofizyolojisi aç›k de¤ildir. Bitkinlik tedaviden sonra y›llarca sürebilmektedir. Olas› faktörlerin ortadan kald›r›lmas› ve psikiyatrik destek faydal› olabilir.47
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Deri ve Ekleri De¤iﬂiklikleri
Adrimasin, siklofosfamid ve 5-FU ciltte pigmentasyona neden olabilir. Siklofosfamid genel cilt pigmentasyonu
yan› s›ra el içi ve ayak tab›nda pigmentasyona neden olur.
5-FU özellikle güneﬂ gören bölgelerde pigmentasyona neden olur. Adriamisin avuç içi, parmak aralar›, el s›rt›, ayak
taban› ve a¤›z mukozas›nda pigmentasyona neden olabilir.66 Güneﬂ ›ﬂ›nlar›ndan kaç›nmak pigmentasyon aç›s›ndan faydal› olabilir. Hem bu ilaçlar hem de taksanlar t›rnaklarda ﬂekil bozuklu¤u ve çizgilenmelere neden olabilir.
Bu yan etkiler tedavi kesildikten sonra geçicidir.10

Metastatik Meme Kanserinin Tedavisinde
S›k Görülen Yan Etkiler
Adjuvan tedavide kullan›lan ilaçlar›n hepsi metastatik
hastal›k tedavisinde de kullan›lmaktad›r. Dolay›s›yla yukar›da bahsedilen yan etkiler metastatik hastal›kta da ortaya ç›kmaktad›r. Metastatik hastal›kta hastalar daha fazla say›da kemoterapi kürüne ve daha fazla say›da tedavi
seçene¤ine maruz kald›¤›ndan yan etki s›kl›¤› ve ﬂiddeti
artmaktad›r. Metastatik hastal›kta hastalar›n genel durumunun ve organ rezervlerinin adjuvan tedavi alan hastalara göre daha bozuk olmas› yan etkilere karﬂ› tolerans›
azaltmaktad›r. Adjuvan meme kanserinin kendine özgü
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yan etki profiline ek olarak metastatik meme kanserinin
tedavisinde görülen yan etkiler di¤er organlar›n metastatik kanserlerin tedavisinde görülen yan etkilere benzerlik
göstermektedir. Dolay›s› ile adjuvan tedaviden farkl› olarak daha genel onkolojik yaklaﬂ›mlarla yönetilir. Tablo
65-1 de meme kanseri tedavisinde kullan›lan ilaçlar ve yan
etkileri verilmiﬂtir.
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Meme Kanserinde Radyoterapiye
Ba¤l› Komplikasyonlar
Dr. Görkem Aksu

Meme kanserinde uygulanan radyoterapinin (RT) temel amaçlar›, mikroskopik rezidüel hastal›¤› ve multisentrik hastal›k geliﬂimini önlemektir. Son y›llarda özellikle erken evre meme tümörlerinde meme koruyucu cerrahi
(MKC) yaklaﬂ›mlar›n›n ön plana ç›kmas› ile birlikte RT uygulanma s›kl›¤› da belirgin olarak artm›ﬂt›r. Uygulanan sistemik tedavilerin etkinliklerinin artmas› ile birlikte sa¤kal›mlarda da belirgin iyileﬂmeler gözlenmiﬂtir. Böylece, hastalar›n daha uzun yaﬂamalar›na paralel olarak uygulanan
tedavilerin yan etkilerinin ortaya ç›kma ﬂans› da artm›ﬂt›r.
RT sonras› gözlenen komplikasyonlar öncelikle RT
dozu ve tekni¤i ile iliﬂkili olmakla birlikte, hastaya ba¤l›
faktörler (kollojen doku hastal›klar›, genetik mutasyonlar
vb..) de önemli rol oynayabilmektedir. Ayr›ca son y›llarda, RT alan›nda gözlenen bir tak›m de¤iﬂiklikler de (hipofraksiyonasyon, k›smi akselere parsiyel RT yaklaﬂ›mlar›, intraoperatif RT vb…) komplikasyon oranlar›n› veya
kozmezisi farkl› ﬂekillerde etkileyebilmektedir.
Oluﬂum zamanlar›na göre komplikasyonlar erken, orta vadeli ve geç dönem komplikasyonlar› olarak 3 ana baﬂl›k alt›nda incelenebilir.

ERKEN KOMPL‹KASYONLAR
RT’nin tamamlanmas›ndan sonraki haftalar-aylar
içinde geliﬂen komplikasyonlard›r. Baﬂl›calar›:
• Cilt reaksiyonlar› ve memede ödem
• Ya¤ nekrozu
• RT pnömonisi
• Distrofik kalsifikasyonlar
• Plevral efüzyon
olarak s›ralanabilir.

Cilt Reaksiyonlar› ve Meme Ödemi
RT s›ras›nda en s›k geliﬂen minör komplikasyon, cilt
reaksiyonlar›d›r. Bu nedenle hastalar, RT s›ras›nda haftada en az bir kez mutlaka muayene edilmelidir. Islak deskuamasyon hastalar›n %5-15’inde geliﬂebilir. Her ne ka-

dar meme kanserinde nadir bir uygulama olsa da konkomitan KTRT uygulananlarda ise bu oran %50’lere ulaﬂabilir. Yaﬂ deskumasyon s›kl›kla, meme alt› katlanma bölgelerinde gözlenir ve genellikle tedaviye ara vermeyi gerektirecek düzeylere ulaﬂmaz. Nadiren de olsa ciddi vakalarda tedaviyi tümden kesmek yerine, tüm meme ›ﬂ›nlamas› durdurularak ilave doz uygulamas›na geçilebilir.
Böylece kazan›lan 1 hafta sonunda tekrar tüm meme
RT’sine devam edilebilir. ‹ki randomize çal›ﬂmada, tedavi
süresince sabun ve suyla RT alanlar›n› y›kayanlarda cilt
reaksiyonlar›n›n daha az s›kl›kla geliﬂti¤i gösterilmiﬂtir.1,2
Hyalüronik asit içeren kremlerin kullan›lmas›n›n da RT
reaksiyonlar›n› azaltt›¤›n› gösteren bir çal›ﬂma vard›r.3
Steroid içeren kremlerin de cilt reaksiyonlar›n› azaltt›¤›
bilinmektedir ve günümüzde kuru veya yaﬂ deskuamasyon tedavisinde bu tarz kremler kullan›lmaktad›r. Ancak
cilt üzerindeki uzun dönem etkilerini de¤erlendiren bir
çal›ﬂma olmad›¤›ndan, steroid içeren kremler sadece ciddi reaksiyon durumlar›nda ve k›sa süreli olarak kullan›lmal›d›r (Örne¤in; 1 hafta-10 gün). Ciddi deskuamasyon
geliﬂmiﬂ ve kremlerle tedaviye yan›ts›z vakalarda ise, reepitelizasyona izin vermek amac›yla tedaviye 1 haftay› aﬂmayacak ﬂekilde ara verilebilir. Bu süre zarf›nda hastaya,
analjezik tedavisi ile birlikte, klorheksidin vb… antibakteriyel maddelerle pansuman yap›lmal›d›r. Sürtünmeyi mimimale indirecek bol k›yafetler giymesi önerilmelidir.
Myelosupresif hastalarda bu tip reaksiyonlar›n daha s›k
geliﬂebilece¤i unutulmamal›d›r.
Nadiren de olsa cerrahi sonras› selülit veya abse ile
baﬂvuran hastalar olabilecektir. Bu gibi durumlarda, RT
öncesinde gerekli tedaviler mutlaka tamamlanmal›d›r.
Aksi takdirde tedavi baﬂlad›ktan sonra RT’e iki hafta veya
daha fazla bir süre ile ara verilmesi söz konusu olabilir ve
bu durumda da total dozun tekrar hesaplanarak artt›r›lmas› gündeme gelebilir.4
Meme ödemi ve ciltte kal›nlaﬂma, RT’e ba¤l› geliﬂen
di¤er bir s›k komplikasyon olup RT sonras›, inflamatuvar
mark›rlar›n sal›n›m›ndaki art›ﬂ ve buna ba¤l› vasküler geçirgenli¤in artmas› sonucu geliﬂir. Genellikle RT sonras›
ilk 4-8 haftada gözlenir. Dermis (cilt) ve intramammarian

579

580

K›s›m XVI: Meme Kanseri Tedavisindeki Komplikasyonlar

lenfatik damarlarda (trabeküler) kal›nlaﬂma da genelde
eﬂlik eder. S›kl›kla birkaç ay içinde düzelir. Ancak y›llarca
devam eden hastalar da mevcuttur. Aksiller diseksiyon ve
takiben özellikle aksiller bölgeye RT uygulanmas› da meme ödemi ve takiben lenfödem riskini artt›rmaktad›r.
Maunsell ve arkadaﬂlar› taraf›ndan yap›lan bir çal›ﬂmada,
223 hastada aksiller cerrahi ve RT sonras› 3. aydaki problemler de¤erlendirilmiﬂ ve %82 hastada opere edilen taraf
kolda en az bir problem geliﬂti¤i saptanm›ﬂt›r. Bu problemlerin s›kl›¤› %24 hastada kol ödemi, %32 hastada hareket k›s›tl›l›¤›, %55 hastada a¤r› ﬂeklinde de¤erlendirilmiﬂtir.5 Di¤er bir çal›ﬂmada, meme ödemi s›kl›¤› aksiler
diseksiyon yap›lmayanlarda %20 olarak bildirilirken, diseksiyon yap›lanlarda ise bu oran›n %80’e ulaﬂt›¤› bildirilmiﬂtir. Level 3 diseksiyon yap›lanlarda bu oran daha da
artmaktad›r.6 Sadece aksiller diseksiyon yap›lanlar ile aksiller diseksiyon ve RT uygulanan hastalar› de¤erlendiren
bir çal›ﬂmada da RT ilavesinin, üst ekstremitede sekel geliﬂme riskini, tek baﬂ›na cerrahiye göre anlaml› ﬂekilde artt›rd›¤› bildirilmiﬂtir (%7.2 vs. %33.7)7 En s›k komplikasyonlar olarak, ödem, omuz hareketlerinde k›s›tl›l›k, hareket s›ras›nda a¤r›, duyusal veya motor kay›p ve pektoral
kas fibrozisi olarak bildirilmiﬂtir.8
Kronik lenfödem tedavisinde s›kl›kla kompresyon
bandajlar› veya özel tasar›ml› kolluklar kullan›lmaktad›r.
Daha ileri vakalarda, kompleks fiziksel tedavi denen ve
manuel lenfatik drenaj›n da ilave edildi¤i fizik tedavi metodlar› uygulanabilir. Son y›llarda kompresyon tedavisi ile
birlikte kontrollü ﬂekilde uygulanan ya¤ emilimi metodlar› ile de olumlu sonuçlar al›nd›¤›n› bildiren yay›nlar mevcuttur. Ayr›ca, s›n›rl› say›da da olsa hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan seriler de mevcuttur.9

Genellikle RT’nin tamamlanmas›ndan 1-3 ay sonra
geliﬂmeye baﬂlar ve ilk 4-8 ay içinde en belirgin ﬂekilde izlenebilir. Klinik olarak pnömoni faz› ve sonras›nda geliﬂebilen fibrozis faz› olarak ikiye ayr›l›r. AC grafisi veya
BT’de RT alan›na uyan bölgede opasite ve inflamasyon
bulgular› ile karakterizedir. Histopatolojik olarak; alveoler boﬂlukta eksuda birikimi ve bu bölgeye inflamatuar
hücrelerin yerleﬂmesi sözkonusudur. Klinik olarak hastada, kuru öksürük, ateﬂ ve nefes darl›¤› gözlenebilir. Tan›
konulmadan önce, bu tablolar› oluﬂturabilecek enfeksiyonlar veya di¤er nedenler ekarte edilmelidir. Asl›nda günümüzde geliﬂen RT teknikleri ile birlikte, meme ›ﬂ›nlamalar›nda semptom veren RT pnömonit görülme s›kl›¤›
oldukça azalm›ﬂt›r. Ciddi derecelerde pnömonit veya fibrozis’e ilerleyiﬂ, uygun RT teknikleri kullan›ld›¤›nda, altta
yatan predispozan faktörler de yok ise çok nadiren gözlenmektedir. Konkomitan KT uygulanan veya immünsupresif hastalarda geliﬂme s›kl›¤› artabilir. Bu durumlarda dahi, görülme s›kl›¤› %5’lerin alt›ndad›r.11 Nishioka ve
arkadaﬂlar› taraf›ndan geliﬂtirilen ve radyolojik bulgulara
göre grad 0-3 aras›nda derecelendirilen bir skala mevcuttur (Grad 3 = RT alan›n›n > %50’sinde pulmoner de¤iﬂiklik izlenmesi) (12). Tedavide; antiinflamatuar ilaçlar,
ekspektoranlar, kortizon ve gerekli durumlarda oksijen
tedavisi uygulanmaktad›r. Semptomlar, altta yatan ilave
bir AC rahats›zl›¤› olmayan durumlarda günler içinde geriler ve s›kl›kla tamamen düzelir.13,14

Ya¤ Nekrozu

Distrofik Kalsifikasyonlar

RT’nin tamamlanmas›ndan haftalar-aylar sonra geliﬂebilece¤i gibi nadiren de olsa y›llar sonra da gözlenebilir.
Gerek uygulanan cerrahi tekni¤i, gerekse de RT doz ve
teknikleri geliﬂimi ile direkt iliﬂkilidir. Pürülan olmayan
inflamasyon ve absorbsiyon sonucunda ortaya ç›kar ve
s›kl›kla cilt alt›na lokalize, ciltte kal›nlaﬂmaya yol açan a¤r›s›z bir kitle ﬂeklinde kendini gösterir. Mamografi de ise;
kötü s›n›rl›, spiküle konturlu ve ya¤ kisti ve büyük kalsifikasyonlar içeren bir kitle ﬂeklinde görüntülenir ve bu nedenle malign bir lezyon san›lma ihtimali oldukça yüksektir. Ay›r›c› tan›da ultrasonografik olarak ya¤ kistinin görüntülenmesi ve solid kitle izlenmemesi yard›mc› olabilir.
Pozitron-Emisyon Tomografisi tan›da yeterli düzeyde
yard›mc› olamaz çünkü inflamasyonun çeﬂitli aﬂamalar›nda farkl› seviyelerde de olsa FDG tutulumu izlenebilir ve
bu durum tümörü taklit edebilir. Ay›r›c› tan›da en iyi
yöntem, manyetik rezonans görüntülemedir (MRG).
MRG’de lezyonun santralinde ya¤ sinyalinin tesbit edilmesi çok önemlidir çünkü meme tümörlerinde santral

Hem cerrahi travma hem de RT hasar›na ba¤l› olarak
geliﬂebilirler. Di¤er kalsifikasyonlardan temel farklar› hemen daima cerrahi sütürler civar›nda geliﬂmeleridir. Cerrahi ve RT sonras›nda bu tarz büyük ve da¤›n›k kalsifikasyonlar, mamografilerde sütür hatlar› boyunca s›kl›kla izlenmektedir. Lokalizasyonlar› ve ﬂekil-da¤›l›m paternleri
ile malign kalsifikasyonlardan s›kl›kla rahatl›kla ayr›mlar›
yap›labilir.15

ya¤lanma mevcut de¤ildir. Yine de, ﬂüpheli vakalarda tan›
amac›yla biyopsi veya eksizyon uygulanabilmektedir.10

RT Pnömonisi

ORTA VE GEÇ DÖNEM KOML‹KASYONLARI
RT’nin tamamlanmas›ndan aylar-y›llar sonra geliﬂen
komplikasyonlard›r. Baﬂl›calar›:
•
•
•
•

Meme fibrozisi, glandüler atrofi ve emzirme bozukluklar›
Pulmoner fibrozis
Kardiyomyopati ve perikard hasar›na ba¤l› bulgular
Kol ödemi ve omuz fonksiyon bozukluklar›
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•
•
•

Brakiyal pleksopati
Kot fraktürleri
RT’e ba¤l› geliﬂen sekonder maligniteler olarak s›ralanabilir.

Meme Fibrozisi, Glandüler Atrofi ve Emzirme
Bozukluklar›
Hastalarda, özellikle y›llar içinde, RT alan memede
fibrozis geliﬂebilir ve bu durum kozmetik yan›tlar› etkileyen en önemli faktördür. RT dozu ve tekni¤i fibrozis geliﬂiminde önemli rol oynayabilir. KT (Örnek: konkomitan
kemoterapi) ve cerrahi tekniklerin de önemli etkileri
mevcuttur. Kollogen vasküler hastal›klar, diyabet veya baz› genetik bozukluklar (Örn: Ataksi-telenjektazi sendromu) da di¤er tüm komplikasyonlarda oldu¤u gibi fibrozis
geliﬂimini olumsuz ﬂekilde etkilemektedirler. ‹leri yaﬂlarda da, cildin vizkoelastisitesi bozuldu¤undan, fibrozis riski artmaktad›r. Baz› vakalarda RT’e ba¤l› geliﬂen fibrozisin kal›c› olmas› ve atrofiye yol açmas› sonucunda glandüler atrofi denilen tablo geliﬂebilir. Bu durumda, meme parankimi progresif olarak büzüﬂür ve y›llar içinde ›ﬂ›n almayan meme ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda daha küçük bir hal
al›r. Ayr›ca RT alan memede, RT’e ba¤l› vasküler hasar,
fibrotik de¤iﬂiklikler ve glandüler atrofiye ba¤l› olarak laktasyon da bozulabilir. Ancak, gebelikle birlikte, karﬂ› memede s›kl›kla kompansatuvar glandüler hiperstimülasyon
geliﬂti¤i gözlenmektedir.15

Pulmoner Fibrozis
Akci¤er parankimi ve plevradaki hasar sonucu geliﬂen
bir di¤er geç yan etkidir. Iﬂ›nlanan AC volümü, RT dozu,
RT tekni¤i (fraksiyonasyon vb..), konkomitan KT kullan›m› veya AC hasar› yapan KT ajanlar›n›n kullan›lmas› ve
kiﬂisel faktörler (kollagen hastal›klar, diyabet vb..) hasar›n
ciddiyetini belirlemede önemli rol oynar. Direkt grafi veya BT’de, RT alan›na uyan bölgede keskin bir fibrozis hatt› ile kendini belli eder. Ço¤unlukla ilk 12 ay boyunca geliﬂmeye devam eder ve bu süreden sonra geriler. Ancak,
çok nadiren de olsa baz› vakalarda, 3-5 y›l boyunca artarak devam etti¤i de gözlenebilir.16

Kardiyomyopati ve Perikard
Hasar›na Ba¤l› Bulgular
2005 y›l›nda yay›nlanan Oksford metanalizinde, RT
uygulanan hastalar ile uygulanmayan hastalar aras›nda,
uzun dönemli takipte, meme kanseri d›ﬂ› nedenlere ba¤l›
ölüm s›kl›¤› aç›s›ndan RT aleyhine %1.3’lük (%15.9 vs.
%14.6) bir fark oluﬂtu¤u ve bundaki en önemli etkenin de
kardiyak mortalite oldu¤u bildirilmiﬂtir. Ancak bu metanalizde a¤›rl›kl› olarak eski RT tekniklerinin kullan›ld›¤›
1960-1990 aras› çal›ﬂmalar mevcuttur ve 1995’den sonra
yap›lan çal›ﬂmalara yer verilmemiﬂtir. Oysa ki; 1970’lerde-
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ki RT teknikleri ile ortanca kalp dozu 13 Gy civarlar›nda
iken günümüzde bu doz 2 Gy civarlar›na inmiﬂtir. Bu nedenle modern tekniklerin kullan›ld›¤› pek çok çal›ﬂmada
da art›k gösterilmiﬂtir ki; 20 y›ll›k takiplerde dahi RT’e
ba¤l› olarak kardiyak mortalitede art›ﬂ gözlenmez 17-21 Yine de, radyasyonun sol gö¤üs duvar›na uygulanmas› ve
kardiyotoksik ilaçlar›n (adriyamisin, trastuzumab ve epirubusin gibi ilaçlar) kullan›lmas›n›n, uygun teknikler kullan›lmad›¤› takdirde kardiyak toksisiteyi artt›rabilece¤i
unutulmamal›d›r. Baﬂl›ca kronik toksiteler olarak, sol
ventrikül fonksiyon bozuklu¤u, konjestif kalp yetmezli¤i
say›labilir. 2010 y›l›nda yap›lan bir de¤erlendirmede, son
y›llarda kullan›ma giren ve bir anti HER-2 monoklonal
antikoru olan Trastuzumab uygulamas› ile, daha önce antrasiklin kullanmam›ﬂ hastalarda konjestif kalp yetmezli¤i
oran›n›n %4’lere ulaﬂabildi¤i gösterilmiﬂtir.22 Ancak çal›ﬂmalar›n ço¤unda hastalar daha önce antrasiklin veya taksan bazl› KT rejimleri kullanm›ﬂ oldu¤undan, henüz trastuzumab’›n kardiyak toksite oluﬂturma riski aç›s›ndan kesin sonuçlara varmak mümkün de¤ildir. Devam etmekte
olan prospektif çal›ﬂmalar bu konuda ayd›nlat›c› olacakt›r. Kardiyak toksitenin temel nedeni olarak, HER-2 reseptörlerinin tümör dokusu ile birlikte kardiyomyositler
üzerinde de mevcut olmas› ve kardiyak fonksiyonlar üzerinde koruyucu etkilerinin bulunmas› gösterilmektedir.
Trastuzumab uygulanmas›n› takiben, tümörle birlikte bu
hücreler üzerindeki reseptörlerin de bloke edilmesi sonucunda, kardiyak koruyucu etkinin de ortadan kalkt›¤› düﬂünülmektedir. Ancak, trastuzumab, antrasiklinlerin aksine, doz art›m›na ba¤l› kümülatif bir kardiyak hasar veya
myokardda kal›c› yap›sal de¤iﬂikliklere yol açmaz.23

Kol Ödemi ve Omuz Fonksiyon Bozukluklar›
Aksiller diseksiyon ve takiben RT uygulanmas›, kol
ödemi veya selülite yol açarak omuz ve kol fonksiyonlar›n› önemli oranda etkileyebilir. Son y›llarda erken evre tümörlerde, aksiler diseksiyon öncesinde sentinel nod örneklemesi yap›lmas› ve metastaz olmayan hastalarda diseksiyona gidilmemesi, bu riskleri önemli oranda azaltm›ﬂt›r. Diseksiyon yap›lan olgularda ise; sadece seviye I ve
II nodlar›n diseke edilmesi önemli bir avantajd›r. Ayr›ca
geliﬂen RT teknikleri de komplikasyon oranlar›n› düﬂürmüﬂtür. Bu nedenlerle, kol ödemi ve bunun en korkutucu komplikasyonu olan lenfanjiosarkom (Stewart-Treves
Sendromu) s›kl›¤› oldukça azalm›ﬂt›r.24 Çeﬂitli serilerde,
uygun diseksiyon sonras› kol ödemi s›kl›¤›n›n <%3 oldu¤u bildirilmiﬂtir.25
Aksiller diseksiyona ba¤l› en s›k nörolojik komplikasyon “‹nterkostabrakiyal Sinir Sendromu” dur. Bu hastalarda, üst kol, omuz, aksilla ve bazen de gö¤üs duvar› ön
k›sm›nda parestezi mevcuttur. A¤r› da eﬂlik edebilir. Tedaviler genellikle etkisizdir ancak baz› hastalar, sinir bloklar› veya topikal solüsyonlardan fayda görebilirler. Uygun
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bir diseksiyon ve RT’nin, her ne kadar motor fonksiyonlar› bozmas› beklenmese de; aksiller diseksiyon ve RT sonras› s›kl›kla azalm›ﬂ kas gücü ve omuz hareket aç›kl›¤›nda
k›s›tl›l›k gözlenebilir. Erken dönemde fizik tedavi ile ço¤u
hastada semptomlar tama yak›n düzelir.26,27

Brakiyal Pleksopati
Gerek aksiller diseksiyon uygulamas› gerekse aksiler
bölgeye RT uygulanmas›; brakiyal pleksopati riskini artt›ran önemli faktörlerdir. Ancak, aksiller diseksiyon s›ras›nda direkt brakiyal pleksus hasar›na ba¤l› olarak geliﬂen
pleksopatiler veya nüks lezyonlar›n bas›s›na ba¤l› olarak
geliﬂen pleksopatiler ile ay›r›c› tan›ya gidilmesi önemlidir.
Pierce ve arkadaﬂlar› taraf›ndan yap›lan bir retrospektif
de¤erlendirmede, hem RT dozunun hem de KT uygulanmas›n›n pleksopati oran›n› etkiledi¤i gösterilmiﬂtir. Bu
çal›ﬂmada, aksiler dozun <50 Gy oldu¤u ve KT uygulanmayan hastalarda, brakiyal pleksopati oran› sadece %0.4
olurken, yine ayn› düﬂük dozla birlikte KT verildi¤inde ise
bu oran›n %3.4’e yükseldi¤i gösterilmiﬂtir. Aksiler doz
>50 Gy olanlarda da pleksopati oranlar› KT verilmedi¤inde %3, verildi¤inde ise %8 olarak bulunmuﬂtur. Ancak
geliﬂen brakiyal pleksopatilerin sadece %20’sinin ciddi ve
kal›c› oldu¤u belirlenmiﬂtir. Yüksek fraksiyon dozlar› da
brakiyal pleksopati riskini artt›rmaktad›r.28,29
Tedaviyi planlamadan önce etkenin, nüks veya metastatik bir lezyon olmad›¤›n›n belirlenmesi önemlidir. Bu
nedenle BT, MRG veya PET-BT gibi tan› metodlar›ndan
yararlan›labilinir. Pleksopatinin derecesini belirlemede
nörolojik de¤erlendirme ve EMG önemlidir. Ne yaz›k ki,
ciddi ve kal›c› brakiyal pleksopatide tam anlam›yla etkili
bir tedavi yoktur. Elektriksel sinir uyar›lmas› yöntemleri,
nörolizis ve omentoplasti ile nörolizis denenebilir ancak
ciddi hasarlarda baﬂar› oranlar› düﬂüktür. Fiziksel tedavi
yöntemleri, trisiklik antiaritmik, antikonvülzan, non-steroidal antiinflamatuar ilaçlar ve steroid tedavileri de uygulanabilmektedir.

Kot Fraktürleri
Radyoterapi sonucu geliﬂen obliteratif endarterit ve
osteoblast ve osteoklast hasar›na ba¤l› olarak osteoradyonekroz geliﬂebilir. 6 Gy ve üzerindeki dozlar, eriﬂkinde osteonekrozu tetikleyebilir ve genellikle 1 y›ldan sonra periostit, skleroz, k›r›k ve kortikal kal›nlaﬂma ile kendini gösteren bir tablo ortaya ç›kabilir. Tüm Vücut Kemik Sintigrafisinde (TVKS), erken evrede, osteoradyonekroz bölgelerinde radyoaktif maddenin di¤er bölgelere oranla daha
az tutuldu¤u gözlenirken, geç safhalarda ise sintigrafide
yo¤un tutulum izlenebilir. Bu durumda, lezyonlar›n kemik metastaz› ile kar›ﬂt›r›lmas›na yol açabilir. Ayr›ca RT
alan kemiklerde infeksiyon s›kl›¤›n›n art›ﬂ gösterebilece¤i
ve özellikle >5 y›ldan sonra sekonder malignite olarak kemik sarkomlar›n›n da geliﬂebilece¤i unutulmamal›d›r. Bu

nedenlerle, RT’e ba¤l› kot lezyonlar› ile infeksiyon, metastaz ve di¤er maligniteler aras›nda ay›r›m yapmak önemlidir. Neyse ki, günümüzdeki modern RT teknikleri ve
fraksiyon ﬂemalar› ile, meme tümörlerinde uygulan dozlar da dikkate al›nd›¤›nda klinik uygulamada kot fraktürlerine çok nadiren rastlan›lmaktad›r. Ay›r›c› tan›da en
önemli husus, lezyonlar›n tamamen RT alan›na uyan lokalizasyonlarda gözlenmesidir. Ayr›ca metastatik lezyonlar›n aksine, kemikle birlikte yumuﬂak dokuda da lezyon
olmamas›, selim fraktür lehinedir. Tedavide semptomatik
yaklaﬂ›mlar önerilmektedir.30

RT’e Ba¤l› Geliﬂen Sekonder Maligniteler
RT’e ba¤l› geliﬂen sekonder tümörler, ilk ›ﬂ›nlamada
saç›lan doza ba¤l› olarak geliﬂen karﬂ› meme tümörü ve
di¤er tümörler olarak iki ayr› baﬂl›k alt›nda incelenebilir.
En modern teknikler ile dahi karﬂ› memeye bir miktar doz
saç›lmas› önlenemez, ancak saç›lan dozun minimal olmas› sa¤lanabilir. Bu durum da oldukça önemlidir çünkü
lenfoma veya akci¤er tümörlerinde yap›lan çal›ﬂmalar da
göstermiﬂtir ki, saç›lan dozun artmas› ile birlikte meme
tümörü geliﬂme oran› da artmaktad›r. Boice ve arkadaﬂlar›n›n 1992 y›l›nda yapt›klar› bir de¤erlendirmede, risk art›ﬂ›n›n sadece 45 yaﬂ veya alt›nda RT alanlarda anlaml› oldu¤u ve 1 Gy için rölatif risk oran›n›n 1.21 oldu¤u belirtilmiﬂtir.31 Obedian ve arkadaﬂlar›n›n serisinde ise MKC
ve RT uygulanan toplam 1029 hasta ile sadece mastektomi yap›lan 1387 hastan›n yaklaﬂ›k 15 y›ll›k uzun dönem
takip sonuçlar› incelenmiﬂtir. Her iki grup aras›nda meme
ve meme d›ﬂ› tümör geliﬂimi aç›s›ndan minimal farkl›klar
saptanm›ﬂt›r. 45 yaﬂ ve öncesi tedavi alanlarda 15 y›lda
meme kanseri ve meme d›ﬂ› di¤er tümörlerin geliﬂme oran›, MKC uygulananlarda %10 ve %5 olurken mastektomi
uygulananlarda ise %7 ve %4 olarak bildirilmiﬂtir.32 2003
y›l›nda yay›nlanan SEER (Surveillance, Epidemiolgy, and
End Results) data incelemesinde de risk art›ﬂ›n›n 45-55
yaﬂ aras› RT alanlar d›ﬂ›nda tüm hastalarda anlaml› oldu¤u bildirilmiﬂtir.33
Karﬂ› memede kanser s›kl›¤›n›n artmas›n›n yan› s›ra
di¤er bir önemli nokta da, meme d›ﬂ› di¤er sekonder malignitelerin geliﬂmesidir. RT alan› içinde en s›k geliﬂen maligniteler yumuﬂak doku sarkomlar› ve anjiosarkomlard›r.
Her ne kadar RT sonras›ndaki ilk 2 y›l içinde geliﬂebileceklerini bidiren vakalar bildirilmiﬂ olsa da gerçek risk art›ﬂ› 5 y›ldan sonra baﬂlar ve ço¤unlu¤u da tedaviden 7-10
y›l veya üzerinde ortaya ç›kar. Çeﬂitli serilerde yumuﬂak
doku geliﬂim s›kl›¤› 9-14/100bin olarak bildirilmiﬂtir.34,35
Fransa’dan Gustav-Roussy Enstitisünün serisinde ise 10
y›ll›k insidans %0.2, 20 y›ll›k insidans %0.4 ve 30 y›ll›k insidans %0.8 olarak bulunmuﬂtur.36
RT’e ba¤l› geliﬂen bir di¤er endovasküler kökenli sarkom tipi de anjiosarkomdur. Meme de primer olarak da
geliﬂebilen bir tümördür ve s›kl›kla 20-40 yaﬂ aras› kad›n-
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larda %0.04 oran›nda izlenir. Sekonder anjiosarkoma ise,
RT alm›ﬂ kad›nlarda, genellikle 65 yaﬂ üzerinde gözlenmektedir. Di¤er radyasyona ba¤l› sarkomlardan farkl› olarak kutanöz anjiyosarkom radyasyondan sonra k›sa sürede ortaya ç›kabilir37 Primer tedavi yaklaﬂ›m›, basit mastektomi ile geniﬂ tümör eksizyonu uygulanmas›d›r. Mamografilerde, özellikle küçük lezyonlar›n, RT’e ba¤l› cilt
de¤iﬂiklikleri ile kar›ﬂt›r›labilece¤i unutulmamal›d›r.
RT alan›na dahil olan ösefagus ve AC’de geliﬂen sekonder tümör s›kl›klar›n›n da meme kanseri nedeniyle
RT uygulanan hastalarda art›ﬂ gösterebilece¤i düﬂünülmektedir. Ancak bu tip tümörlerde, sigara ve beslenme
al›ﬂkanl›klar› gibi pek çok di¤er etken de söz konusu oldu¤undan kesin bir de¤erlendirme yapmak zordur. Risk art›ﬂ› gösteren seriler olmakla birlikte, meme tümörü olup
sigara içmeyenlerde RT uygulansa dahi, AC tümörü riskinin artmad›¤›n› gösteren çeﬂitli çal›ﬂmalar da mevcuttur.
Bu nedenlerle kesin bir sonuca varmak mümkün de¤ildir.
RT ile birlikte kemoterapi alan hastalarda lösemi riskinin ise %0.3-%0.5 oran›nda artt›¤› bildirilmiﬂtir.38-40
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Meme Kanserinin Endokrin Tedavisine
Ba¤l› Komplikasyonlar
Dr. Erhan Gökmen

TAMOKS‹FEN
Bir selektif östrojen reseptör modülatörü (SERM)
olan tamoksifen hedef organa ba¤l› olarak agonistik veya
antagonistik etki gösterebilmektedir. Östrojen reseptörü
(ER) üzerinden agonistik etkinin tipik örne¤i kemik dokusu üzerinedir. Tamoksifen, agonistik etki ile menopozal
kemik kayb›n› k›smen önleyebilir. Baz› hedef organlar
üzerinde görülen antagonistik etki nedeniyle de tamoksifenin yan etkileri görülmektedir. Sa¤l›kl› kad›nlarda meme kanseri geliﬂimini önlemeye yönelik yap›lm›ﬂ olan
NSABP P-1 (Tamoksifen for the prevention of breast cancer: National surgical adjuvant breast and bowel project
P-1 study) (1) ve IBIS-1 (Tamoxifen prophylaxis for breast cancer) (2) çal›ﬂmalar› tamoksifenin yan etkilerine objektif bir ﬂekilde ›ﬂ›k tutmaktad›r. Bu yan etkiler aﬂa¤›da
özetlenmiﬂtir.

Tromboembolizm ve Kardiovasküler
Komplikasyonlar
Tamoksifen kullan›m› derin ven trombozu ve pulmoner emboli riskini art›rmaktad›r. IBIS-1 çal›ﬂmas›nda2 tamoksifen kullanan hastalarda pulmoner emboli ve DVT
riskinin plasebo kolundaki hastalara göre yaklaﬂ›k 2 kat
artt›¤› görülmektedir (RR 1.84, %95 CI 1.21-2.82). Yine
bu çal›ﬂmada yüzeyel tromboflebit riski ise yaklaﬂ›k 3 kat
artm›ﬂt›r (RR 2.88, %95 CI, 1.24-7.44). Benzer ﬂekilde
NSABP P-1 (1) çal›ﬂmas›nda da tamoksifen kullanan hastalarda pulmoner emboli riskinin 2 kat artt›¤› görülmektedir (RR 2.15, %95 CI 1.08-4.51). Bu risk 50 yaﬂ›n üzerindeki kad›nlarda daha belirgin görülmektedir. NSABP
P-1’de DVT riski tamoksifen kullananlarda artm›ﬂ olmakla birlikte aradaki fark istatistiki anlaml›l›¤a ulaﬂmam›ﬂt›r.
Tamoksifen kullan›m›yla kardiyovasküler risk aras›nda ise belirgin bir ba¤lant› olmad›¤› görülmektedir.
NSABP P-1 çal›ﬂmas›nda tamoksifen alanlarla plasebo kolu aras›nda miyokard infarktüsü, ﬂiddetli anjina ve akut
koroner sendromlar aç›s›ndan belirgin bir fark saptanmam›ﬂt›r. Benzer ﬂekilde IBIS-1 çal›ﬂmas›nda da tamoksifen

alan hastalarda miyokard infarktüsü rakamsal olarak daha az görülmüﬂ olmakla birlikte aradaki fark istatistiki
olarak anlaml› bulunmam›ﬂt›r.

Katarakt
Tamoksifen kullan›m› katarakt riskini az da olsa art›rmaktad›r. Bir baﬂka SERM olan raloksifen kullan›m› ile
katarak riski aç›s›ndan bir iliﬂki ise saptanamam›ﬂt›r.
IBIS-1 çal›ﬂmas›nda katarak geliﬂen hastalar›n oran› tamoksifen kullananlarda %1.9 iken plasebo kolunda %1.5
olup aradaki fark istatistiki olarak anlaml› bulunmam›ﬂt›r.
NSABP P-1’de ise tamoksifen kullananlarda daha fazla
katarak görülmüﬂtür. Tamoksifen alan her 1000 hastan›n
28’inde katarak görülürken bu say› plasebo kolunda 23 olmuﬂtur (RR 1.21, %95 CI 1.1-1.34). Katarak d›ﬂ›nda retinal küçük damar hastal›¤› gibi di¤er ciddi oküler komplikasyonlar aç›s›ndan tamoksifen ve plasebo aras›nda herhangi bir fark saptanmam›ﬂt›r.1

Vazomotor ve Ürogenital Yan Etkiler
Tamoksifenin s›k görülen ve kad›nlar›n yaﬂam kalitesini önemli oranda etkileyen bir yan etkisi s›cak basmas›
ve gece terlemeleridir. Vazomotor yan etkiler olarak da
bilinen bu semptomlar tamoksifenin santral sinir sistemi
üzerindeki antagonistik etkilerinden kaynaklanmaktad›r.
Bu yan etkiler tamoksifen kullan›m süresiyle s›n›rl› olup
tedavi kesildikten sonra kaybolmaktad›r.
Vazomotor yan etkileri azaltmaya yönelik bir çok
yöntem denenmiﬂ olmakla birlikte ço¤unda baﬂar› düﬂük
düzeyde olmuﬂtur. Antidepresanlar›n bu amaçla kullan›m› bir çok çal›ﬂmada de¤erlendirilmiﬂtir. Venlafaksin bu
amaçla en iyi araﬂt›r›lm›ﬂ antidepresanlardan olup baﬂar›
oran› rölatif olarak daha yüksek görünmektedir. SSRI
grubu antidepresanlardan sertralin kullan›m› da baz› çal›ﬂmalarda vazomotor yan etkileri azalt›r görünmektedir.
Bir çal›ﬂmada yine gabapentin kullan›m›n›n da vazomotor yan etkileri azaltt›¤› gösterilmiﬂtir.
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Osteoporoz
Tamoksifen kemik üzerinde agonistik etki göstermektedir. Bu nedenle, osteoporoz aç›s›ndan kemik üzerinde
olumlu bir etkiye sahiptir. Tamoksifen bu özelli¤i ile aromataz inhibitörlerinden ayr›lmaktad›r. Osteoporotik kemik k›r›klar› özellikle 50 yaﬂ›n üzerindeki kad›nlarda daha s›k görülmektedir. Bu yaﬂ grubunda, tamoksifen ile
kalça, omurga ve radius kemik k›r›¤› riskinde %29 oran›nda bir azalma görülmektedir. NSABP P-1’de 50 yaﬂ alt› kad›nlarda ise k›r›k riskinde daha yüksek oranda bir
azalma görülmüﬂtür (RR 0.47 %95 CI 0.16-1.22). IBIS çal›ﬂmas›nda ise osteoporotik k›r›k riski tamoksifen ve plasebo aras›nda anlaml› oranda farkl› bulunmam›ﬂt›r.

Endometriyal Kanser
Tamoksifen kullanan hastalarda hem eendometriyal
adenokarsinom hem de uterus korpus sarkomu s›kl›¤›nda
bir art›ﬂ oldu¤u bilinmektedir. NSABP P-1 çal›ﬂmas›nda,
5 y›l süreyle tamoksifen alan 6681 kad›ndan 53’ünde
endometriyal kanser görülürken iken plasebo kolundaki
6707 kad›nda ise 17 endometriyal kanser saptanm›ﬂt›r.
Rölatif riskin istatistiki olarak anlaml› bir ﬂekilde artt›¤›
görülmektedir (RR = 3.28, %95 CI = 1.87 ile 6.03). Tamoksifen kullan›m› s›ras›nda görülen kanserlerinin ço¤unun erken evrede saptand›¤› görülmektedir. NSABP P1’de 70 endometriyal adenokanserden 67’si FIGO’ya göre
evre 1’dir. Kalan 3 vakan›n 2’si plasebo kolunda olup evre 3 ve 4, di¤er vaka ise tamoksifen kolunda olup evre 3
olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Bu adenokanserlere ek olarak 4
hastada endometriyal sarkom saptanm›ﬂt›r. Bu sarkomlar›n 3’ü tamoksifen kolunda görülürken biri plasebo kolunda izlenmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada tamoksifen alan hastalarda uterus kanserine ba¤l› hiçbir ölüm görülmezken plasebo kolunda ise 1 hasta bu nedenle kaybedilmiﬂtir.
IBIS-1 çal›ﬂmas›nda ise 7145 sa¤l›kl› kad›n koruyucu
tamoksifen ve plasebo kollar› aras›nda randomize edilmiﬂlerdir. Bu çal›ﬂmada saptanan 28 endometriyal kanserden 17’si tamoksifen, 11’i ise plasebo kollar›nda görülmüﬂtür (RR = 1.55, %95 CI = 0.68 ile 3.65). Tamoksifen
kolunda görülen 17 kanserin 14’ü FIGO evre1’dir. Bu çal›ﬂmada da uterus kanserine ba¤l› tek ölüm görülmüﬂ olup
tamoksifen alan bir hastada gerçekleﬂmiﬂtir. IBIS-1 çal›ﬂmas›nda görülen 2 uterus sarkomunun hepsi plasebo alan
hastalarda olmuﬂtur. Bu çal›ﬂman›n ilgi çekici bir yönü de
endometriyal kanser s›kl›¤›nda görülen art›ﬂ›n sadece tedavinin aktif faz›na s›n›rl› kalmas›d›r. Bu sonuç,
endometriyal kanser riskinin, tamoksifen kullan›m›n›n
bitiminden 5 y›l sonras›na kadar yüksek kald›¤›n› gösteren bir di¤er çal›ﬂma ile çeliﬂir niteliktedir.3
Endometriyal kanser riski tamoksifen kullan›m süresi
ile iliﬂkili görülmektedir. Rölatif kanser riski 2-4 y›l tamoksifen kullan›m› ile 2.1 kez artm›ﬂ iken, 5-7 y›l süreyle

kullan›mda risk 2.5 kat, 8-9 y›l kullan›ld›¤›nda 4.8 kat, 1017 y›l kadar kullan›ld›¤›nda ise 7.9 kat artmaktad›r.4
Tamoksifen kullanan kad›nlarda endometriyal kanser
s›kl›¤›n›n artm›ﬂ olmas› takipte kullan›lmak üzere bir tak›m takip algoritmalar›n›n oluﬂturulmas›na yol açm›ﬂt›r.
Tamoksifen endometriyal kal›nl›¤› art›rmaktad›r. Transvaginal ultrason ile endometriyal kal›nl›¤›n takibi en s›k
baﬂvurulan yöntemdir. Ancak, bu ﬂekilde taraman›n de¤eri çok tart›ﬂmal›d›r. Tamoksifen kullanan asemptomatik hastalarda yap›lan bir çal›ﬂmada transvajinal ultrasonla bazal emdometrium kal›nl›¤› 3.5 mm iken 3 y›l tamoksifen kullan›m› sonras› bu de¤er 9.2 mm olarak bulunmuﬂtur.5 Bu çal›ﬂmada 10 mm’lik bir s›n›r kullan›ld›¤›nda
bile endometriyal kanser aç›s›ndan yalanc› pozitifli¤in
yüksek oldu¤u görülmüﬂtür. Bu çal›ﬂmada asemptomatik
hastalarda sadece bir kiﬂide endometriyal kanser görülmüﬂ, ancak ﬂüphe nedeniyle histereskopi ve dilatasyon ve
küretaj yap›lan 52 hastan›n 4’ünde iyatrojenik uterus perforasyonu geliﬂmiﬂtir. Araﬂt›r›c›lar, iyatrojenik komplikasyonlar›n s›kl›¤›ndan dolay›, asemptomatik hastalarda
transvaginal ultrason ile takibe gerek olmad›¤›n› sonucuna varm›ﬂlard›r.
Endometriyal kanserin ilk belirtisi vajinal kanama ve
lekelenme olmaktad›r. American Society of Clinical Oncology (ASCO) adjuvan tamoksifen kullanan kad›nlarda düzenli jinekolojik kontrollerin yap›lmas›n› ve hastalar›n vaginal kanama görülmesi halinde doktorlar›n› haberdar etmelerini önermektedir.6 Herhangi bir semptomu olmayan
kad›nlarda tarama amac›yla rutin transvajinal ultrason ya
da endometriyal biopsi yap›lmas›n› önermemektedir.
Benzer ﬂekilde American College of Obstetricions and
Gynecologists, tamoksifen alan hastalar›n takibinde referans olarak kullan›lmak üzere bir seri öneride bulunmaktad›r.7 Bu öneriler ﬂu ﬂekilde özetlenebilir:
• Premenopozal kad›nlarda tamoksifene ba¤l›
endometriyal kanser çok nadir oldu¤undan bu grupta
rutin jinekolojik takip d›ﬂ›nda bir yaklaﬂ›m gerekli de¤ildir.
• Postmenopozal kad›nlarda vaginal kanama, ak›nt›, lekelenme gibi ﬂikayetler hemen de¤erlendirlmelidir.
• Herhangi bir ﬂikayeti olmayan postmenopozal kad›nlarda ise y›ll›k vaginal ultrason ile endometriyal kal›nl›¤›n takibi önerilir.
Risk, tamoksifen kullan›m süresi ile iliﬂkili oldu¤undan ve 5 y›ldan daha uzun süre ile tamoksifen kullan›m›n›n ek bir faydas› net olarak gösterilemedi¤inden, tamoksifen kullan›m›n›n 5 y›l süre ile s›n›rlanmas› önerilir.
Asemptomatik kad›nlarda endometriyal kal›nl›¤› de¤erlendirmeye yönelik rutin transvaginal ultrason önerilmemesinin nedeni ultrason bulgular› ile endometriyal
kürtaj bulgular› aras›nda iyi bir korelasyonun bulunmamas›d›r. Ultrasonda endometriyal kal›nl›¤›n artt›¤› durumlarda bile biopsi yap›ld›¤›nda atrofik endometrium
görülmesi nadir bir durum de¤ildir. Yan›s›ra, biopsi s›ra-
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s›nda uterus perforasyonu gibi ciddi komplikasyonlar görülebilmektedir. Transvaginal ultrason yap›lacak ise biopsi ile de¤erlendirilmesi gereken endometrium kal›nl›¤› da
net bilinmemektedir. Farkl› çal›ﬂmalarda 6 mm, 8 mm, 10
mm ve bazale göre %50 art›ﬂ gibi farkl› kriterler kullan›lm›ﬂt›r.8-10 Dolay›s›yla, transvaginal ultrason yap›ld›¤›nda,
daha ileri tetkik gerektiren endometriyal kal›nl›k konusunda tam bir konsensüs yoktur.

Yine aromataz inhibitörü-tamoksifen çal›ﬂmalar›n›n
hemen tümünde osteoporotik fraktür oran› AI’de daha
fazla bulunmuﬂtur15 Ancak, MA-17 çal›ﬂmas›nda, 5 y›l tamoksifen sonras› letrozol kullan›ld›¤›nda fraktür riskinde
plaseboya göre bir fark olmad›¤› görülmektedir.16 Bu sonuç, k›smen de olsa letrozol öncesi 5 y›l süreyle kullan›lan
tamoksifenin k›r›k aç›s›ndan koruyucu etkisi ile aç›klanabilir.

AROMATAZ ‹NH‹B‹TÖRLER‹

Aromataz ‹nhibitörü Alan Hastalarda Osteoporoz
Profilaksisi ve Tedavi

Aromataz inhibitörleri (AI), aromataz enzimini inhibe ederek postmenopozal kad›nlarda östrojen seviyelerini
düﬂürürler. SERM’lerin aksine aromataz inhibitörlerinin
agonistik etkileri yoktur. Bu nedenle, yan etki profilleriyle de SERM’lerden ayr›l›rlar. Günümüzde klinik kullan›m› olan aromataz inhibitörleri 3. jenerasyon ajanlar olan
anastrozol, letrozol ve exemestan’d›r.
Aromaztaz inhibitörlerinin yan etkilerine ›ﬂ›k tutan 3
büyük çal›ﬂma ATAC (anastrozol, tamoxifen alone or in
combination),11 BIG 1-98 (multicenter breast international group trial 1-98)12 ve IES (intergroup exemestane
study)13 çal›ﬂmalar›d›r.
Tamoksifen ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda A‹ ile bir çok yan
etkinin s›kl›¤› daha azd›r. ATAC çal›ﬂmas›nda, tamoksifene göre anastrozol ile endometriyal kanser s›kl›¤›
(p=0.02), vajinal kanama ve ak›nt› (p<0.0001), serebrovasküler olaylar (p=0.0006), venöz tromboembolik olaylar (p=0.0006), ve s›cak basmas› (p<0.0001) daha az bulunmuﬂtur. ‹skelet-kas sistemi yan etkileri ve fraktürler
aç›s›ndan ise tamoksifen anastrozole göre daha iyi görünmektedir (p<0.0001).

Kemik Kayb›
Östrojen kemik rezorbsiyonunu inhibe eder. Dolay›syla, A‹’leri ile östrojen süpresyonunun en s›k görülen
komplikasyonlar›ndan biri kemik kayb› olmuﬂtur. Steroidal yap›da bir aromataz inhibitörü olan exemestan ile
non-steroidal letrozol ve anastrozole göre daha az kemik
kayb› görülebilece¤i ileri sürülmüﬂ olsa da bu hipotezi
destekleyen klinik çal›ﬂmalar henüz yoktur.
Anastrozol ile tamoksifenin karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› ATAC çal›ﬂmas› kapsam›nda lomber vertebra ve kalça kemik yo¤unlu¤u kemik dansitometrisi ile de¤erlendirilmiﬂtir. Bu
alt çal›ﬂmada, 5. y›lda anastrozol ile medyan kemik yo¤unlu¤u bazale göre belde %6.08, kalçada %7.24 azal›rken
tamoksifen ile belde %2.77, kalçada ise %0.74 artm›ﬂt›r.14
Bu çal›ﬂma, anastrozolün kemik kayb›na yol açt›¤›n› göstermekle birlikte, bazalde kemik yo¤unlu¤u normal olan
hiçbir hastada takipte osteoporoz geliﬂmemiﬂ olmas› bu
olumsuz etkinin asl›nda oldukça ›l›ml› oldu¤unun bir
göstergesidir. Benzer ﬂekilde BIG-98 ve IES çal›ﬂmalar›nda da exemestan ve letrozol ile kemik kayb› tamoksifene
göre daha fazla olmuﬂtur.

AI alacak hastalar›n osteoporoz ve fraktür riski aç›s›ndan de¤erlendirilmeleri gerekir. Bazal kemik dansitometrisi ile bel ve kalça kemik yo¤unlu¤u ölçülmelidir. Osteoporotik kemik k›r›klar› aç›s›ndan bir tak›m klinik risk
faktörlerinin varl›¤› da de¤erlendirilmelidir. ‹leri yaﬂ, kiﬂisel k›r›k hikayesi, ailevi k›r›k hikayesi, sigara içimi, alkol
tüketimi, kilo zay›fl›¤› ve steroid kullan›m› k›r›k riskini art›ran klinik faktörler olarak bilinmektedir.17 Ayr›ca, bazalde osteoporotik hastalarda 24 saatlik idrarda kalsiyum seviyesi ölçümü idiopatik hiperkalsüri tan›s›nda, kanda 25hidroksivitamin D seviyesi ölçümü de D vitamini yetmezli¤i tan›s›nda yol gösterici olabilir.
AI alacak hastalarda kalsiyum ve D vitamini deste¤i
önerilmektedir. Hastalar›n günde 1200 mg elemental kalsiyum ve 400-800 IU D vitamini almalar› önerilir. Fizik
aktivitenin art›r›lmas› ve sigara içimi gibi riski art›ran faktörlerden uzak durulmas› önemlidir.
Farmakolojik tedavi için farkl› gruplar›n benzer denilebilecek önerileri bulunmaktad›r. Bu öneriler yeni bilgiler do¤rultusunda güncellenmektedir. ASCO, kemik dansitometrisinde T skoru -2.5’un alt›nda olan hastalarda
kalsiyum ve D vitamini deste¤ine ek olarak bisfosfanat tedavisi baﬂlanmas›n› önermektedir.18 T skoru -1 ile -2.5
aras›nda olup k›r›k aç›s›ndan baﬂka risk faktörleri olanlarda da bisfosfanat tedavisi düﬂünülebilir. Haftal›k oral
alendronat veya risedronat ve her 6-12 ayda bir IV zolendronat bu amaçla kullan›lan bisfosfanatlard›r. Son zamanlarda bir rank ligand antikoru olan denosumab ile de
aromataz inhibitörü alan hastalarda osteoporoz riskinin
azalt›labilece¤i gösterilmiﬂtir.18

Kas ve ‹skelet Sistemi Yan Etkileri
Eklemlerde tutukluk hissi ve a¤r› aromataz inhibitörü
alan hastalarda en s›k görülen yan etkilerdendir. S›kl›¤›
baz› çal›ﬂmalarda %50’lere kadar yaklaﬂmaktad›r.19 Bu
yan etkilerin nedeni tam bilinmemekle birlikte östrojen
seviyelerinde görülen azalman›n neden oluyor olabilece¤i
düﬂünülmektedir. AI bu yan etiler nedeniyle tolere edilemedi¤inde bir di¤er AI’ne geçilebilir. Di¤er bir alternatif
de tamoksifene geçilmesidir
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Meme Kanserli Hastalarda ‹zlem
Dr. Necded Fatih Yaﬂar, Dr. Enver ‹htiyar

Hastalarda hayatlar› boyunca hastal›klar›n›n nüks etme ve ikinci primer meme kanseri geliﬂme ihtimali artm›ﬂ
oldu¤undan dolay› meme kanserinde izlem çok önemlidir. Lokal nükslerin ço¤unlu¤u 3 ile 5 y›l aras›nda görülmekle birlikte 5 ile 10 y›l aras›nda da ve hatta östrojen reseptörü pozitif olan hastalarda daha da geç gözlenebilmektedir.1,2,3 Uzak metastazlar›n ise %25’i 5 y›ldan sonra
görülür.1 ‹kinci primer meme kanseri geliﬂme ihtimali genel popülasyonda ilk primer meme kanseri geliﬂme ihtimalinden 3 ile 5 kat daha fazlad›r ve genç hastalarda (özellikle 45 yaﬂ alt›), ailesel veya herediter meme kanseri olanlarda ve meme kanseriyle iliﬂkisiz olarak gö¤üslerine radyoterapi alm›ﬂ hastalarda bu oran daha da yüksektir.2,4
Kanser vakalar›n›n say›s›n›n gün geçtikçe art›yor olmas›
ve takip sürelerinin uzun olmas› konuyla ilgili uzmanlar›n
rutin takiplerini güçleﬂtirmektedir.

Öykü, Fizik Muayene ve Nüks Semptomlar›
Göz Önünde Bulundurularak Hasta E¤itimi
ASCO rehberine göre tüm hastalar ilk tedavilerinden
sonraki ilk 3 y›l her 3 ile 6 ay arayla fizik muayenelerini
yapt›rmal› ve dikkatli bir ﬂekilde öykülerini vermelidirler.
Sonras›nda 2 y›l boyunca her 6 ile 12 ayda bir ve daha sonra y›ll›k olarak bu kontrollerine devam etmelidirler.5
NCCN takip rehberinde ise ilk 5 y›l 4 ile 6 ay aras›nda de¤iﬂen sürelerle, sonras›nda da y›lda bir defa doktorlar› taraf›ndan muayenelerinin yap›lmas› ve öykülerinin al›nmas› önerilmektedir.6 Hekimler hastalar›n› yeni kitle oluﬂumlar›, kemik a¤r›s›, gö¤üs a¤r›s›, dispne, kar›n a¤r›s› veya persistan baﬂ a¤r›lar› gibi nüksü iﬂaret edebilecek bulgular konusunda bilgilendirmelidirler. de Bock ve
ark.’n›n yapm›ﬂ oldu¤u bir meta-analizde 5045 hastay›
kapsayan 12 çal›ﬂma de¤erlendirilmiﬂ ve 378 izole lokorejyonel nüks saptand›¤› bildirilmiﬂtir. Bu nükslerin %40’›
rutin vizitler esnas›nda asemptomatik hastalarda saptan›rken, geriye kalan %60 ise rutin muayene tarihlerinden
önce baﬂvuran semptomatik hastalard›. Bu da hastalar›n
kendilerini muayene etmesinin ne kadar önemli oldu¤u-

nu göstermektedir.5,7 Lu ve ark.’n›n yapm›ﬂ oldu¤u bir
baﬂka meta-analizde ise 2263 hastay› içeren 13 araﬂt›rma
ele al›nm›ﬂt›r. Ulaﬂt›klar› sonuca göre e¤er tüm meme
kanseri nüksleri erkenden asemptomatik haldeyken tespit
edilebilirse, her 1000 meme kanserli hastada 10 y›ll›k bir
süre diliminde 5 ile 8 ölüm engellenebilecektir (mortalitede %17 ile 28 aras›nda de¤iﬂen düﬂme).8 Bu da erken tan›n›n ne kadar önemli oldu¤unu bize göstermektedir.
ASCO rehberinin aksine, ‹ngiltere ve Galler bölgesinden NICE (The National Institute for Clinical Excellence)
ise takibin ilk 2-3 y›l ile s›n›rland›r›lmas›n› önermektedir.
NICE tahminlerine göre takiplerin 5 y›l ile s›n›rland›r›lmas›yla 3.7 milyon sterlin, 3 y›l ile s›n›rland›r›lmas›yla 9.3
milyon sterlin tasarruf elde edilmektedir. Ancak elbette, 3
y›l sonra geliﬂecek nükslerin geç saptan›labilece¤i düﬂünüldü¤ünde bunun ne kadar bedel etkin oldu¤u tart›ﬂmal›d›r.9
Her iki rehber taraf›ndan ortaya konulan aç›k bir bulgu var ki bu da tan› konulduktan sonra ilk 3-5 y›ll›k klinik
takiplerin s›k yap›lmas› gerekti¤idir. Ancak 2007 y›l›nda
Montgomery ve ark.’n›n yapm›ﬂ oldu¤u analizde uzak
nüks ilk 2. ve 3. y›llar aras›nda y›ll›k %3 oran›nda pik yapmas›na ra¤men, bu oran 3. y›ldan sonra %2 seviyesine inmiﬂ ve yaklaﬂ›k 10 y›l boyunca sabit kalm›ﬂt›r.9 Öte yandan tedavi edilebilir nüksün h›z›n›n da en az 10 y›l boyunca %1-1.5 civar›nda sabit kald›¤›n› saptam›ﬂlard›r.9 Sonuçta analizlerinde NICE’nin belirtilmiﬂ olan amac›n›n
sadece tedavi edilme ihtimalleri olan lokorejyonal nükslerin tedavisi oldu¤unu belirtmiﬂler ve kendi de¤erlendirmelerine göre takibin 2-3 y›l içerisinde b›rak›lmas›n›n
do¤ru olmayaca¤›n› göstermiﬂlerdir.9
Familyal meme kanseri sendromu ihtimali yüksek
olan hastalar genetik rehberli¤e yönlendirilmelidirler. Bu
yüksek riskli hasta grubunda; Ashkenazi Yahudileri, herhangi bir yaﬂta kendisinde veya birinci veya ikinci dereceden akrabalar›n herhangi birinde over kanseri geliﬂen hastalar, 50 yaﬂ›ndan önce meme kanseri tan›s› alm›ﬂ birinci
dereceden yak›n› olan hastalar; herhangi bir yaﬂta iki veya
daha fazla birinci veya ikinci dereceden yak›n›nda meme
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kanseri tan›s› alm›ﬂ hastalar; kendisi veya akrabas› bilateral meme kanseri tan›s› alm›ﬂ hastalar; erkek akrabas› meme kanseri tan›s› alm›ﬂ hastalar bulunur.5

Hastan›n Kendisini Muayene Etmesi
Tüm kad›nlar kendilerini her ay düzenli muayene etmelidirler.5 Daha eski yay›nlarda meme kanseri tan›s› konulmuﬂ kad›nlar aras›nda kendilerini muayene edenlerin
sa¤ kal›m sürelerinin daha uzun oldu¤u saptanm›ﬂt›r.10,11
Ço¤u çal›ﬂmada hastalar›n kendilerini muayene ederek
bulduklar› tümörlerin, tarama ile saptananlardan daha
küçük olduklar› ve s›kl›kla da memenin s›n›rlar›n›n d›ﬂ›na
taﬂmam›ﬂ oldu¤u gösterilmiﬂtir.12,13 Kendilerini düzenli
olarak muayene eden kad›nlarda tespit edilen tümörler
ortalama daha küçük çapa sahiptirler ve daha iyi lokalizedirler.12,13 Ancak 2005 y›l›nda yay›nlanan, 260000’den
fazla Çin’li kad›n› kapsayan geniﬂ bir araﬂt›rmada kendini
muayene eden grupta sa¤kal›m üzerinde kendi kendini
muayene etmelerinin herhangi bir etkisi olmad›¤› gözlendi. Gruplar 1989 y›l›ndan itibaren oluﬂturulmuﬂ, bir gruba uygun palpasyon teknikleriyle muayene ö¤retilmiﬂ ve
daha sonraki 4 y›l içerisinde de iki kez daha bilgilendirme
uygulanm›ﬂ. E¤itim verilen ve verilmeyen iki grup aras›nda tümör çap›, TNM evrelemesi ve kümülatif mortalite
oranlar› aç›s›ndan herhangi bir fark belirlenmemiﬂtir. Öte
yandan, e¤itim verilen grupta daha fazla say›da ve daha
küçük boyutlarda fibroadenomlar saptanm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada rutin mamografi taramas› kat›l›mc›lara uygulanamam›ﬂt›r.14 Kendilerini rutin muayene eden kad›nlarda
benign meme lezyonlar› nedeniyle invaziv giriﬂim uygulanma ihtimali daha yüksek olabilmektedir. Ancak meme
kanseri nedeniyle tedavi görmüﬂ kad›nlarda mamografi
taramas› ile beraber kendini muayenenin kümülatif etkilerini de¤erlendiren herhangi bir randomize veri bulunmamaktad›r. Böyle bir veri bulunmad›¤› için kad›nlara
her ay kendilerini muayene etmelerini tavsiye etmek uygundur ancak kendi kendilerini muayene etmelerinin meme kanseri taramas›nda mamografinin yerini tutmad›¤›n›n belirtilmesi unutulmamal›d›r.5

Mamografi
2006 ASCO rehberine göre meme koruyucu tedavi
uygulanan kad›nlar postoperatif ilk mamogramlar›n› radyoterapilerini ald›ktan 6 ay sonra çektirebilirler. Sonraki
mamogramlar olas› patolojilerin takibi için her 6 ile 12 ay
aras›nda de¤iﬂen sürelerde çekilmelidir. Lokorejyonel tedavi tamamland›ktan sonra mamografi sonuçlar› stabil
seyrederse mamografi y›ll›k çekilmelidir.5 Benzer ﬂekilde
2010 NCCN rehberinde de her y›l, meme koruyucu cerrahi uyguland›ysa da radyoterapi sonras› her 6 ile 12 ay aras›nda de¤iﬂen sürelerde mamografi takibi yap›lmas› önerilmektedir.6 Lin ve ark.’n›n 1995 ile 2005 y›llar› aras›nda
yapm›ﬂ olduklar› çal›ﬂmada meme koruyucu cerrahi uy-

gulanan ve sonras›nda radyoterapi alan 408 bayan üzerinde yapm›ﬂ olduklar› restrospektif araﬂt›rmada radyoterapi
ve mamogram aras›ndaki medyan aral›k 3.1 ayd› ve toplamda nonpalpabl 2 lezyon saptand› ve bu lezyonlar da
duktal karsinoma in situ olarak raporland›. Sonuç olarak
da anlaml› bir fayda ortaya konulamad›.15 Grunfeld ve
ark. ise günümüzdeki mamografi takibini destekleyen geniﬂ kapsaml› bir kan›t›n olmad›¤›n› belgelediler.16 Her ne
kadar randomize kontrollü bir araﬂt›rma yoksa da gözleme dayal› çal›ﬂmalar kanseri saptama yönteminin ister fizik muayene olsun ister mamografi olsun sa¤kal›m› de¤iﬂtirmedi¤i yönündedir.5 Öte yandan mamografi ile tespit
edilen nükslerin genel nüksler içerisindeki oran› gün geçtikçe artmaktad›r. 2000 y›l›ndan sonra yay›nlanan yay›nlarda tedavi edilebilir meme kanseri nükslerinin %40 kadar›n›n ilk olarak mamografide saptand›¤› çeﬂitli yay›nlarda bildirilmiﬂtir.9 Bundan dolay› da rutin mamografi takibi halen meme kanseri takibinde önerilmektedir.5,6
Meme kanserli kad›nlarda di¤er memede kanser geliﬂme ihtimali, genel popülasyondaki ayn› yaﬂ gruplar›ndaki
kad›nlara k›yasla ortalama 3 kat artmaktad›r ve y›ll›k mamografi takipleri sayesinde bu kanserler daha erken bir
evrede saptanabilmektedir.17,18 Yap›lm›ﬂ olan araﬂt›rmalarda mamografi ile, kontrlateral kanserlerin %45 ile 90
aras›nda bir oranda tespit edilebildi¤i gösterilmiﬂtir.19 Bu
nedenlerden dolay› da 1998 ASCO rehberinde meme kanseri tan›s› konulmuﬂ olan hastalarda y›ll›k mamografi takibi önerilmektedir.20
Bir baﬂka tart›ﬂmal› konu ise meme rekonstrüksiyonu
yap›lan hasta grubudur. Literatürde takip amac›yla çekilen mamografi ile lokal nüks saptanan rekonstrüksiyon
yap›lm›ﬂ meme hastas› ilk kez 1992 y›l›nda Dowden taraf›ndan bildirilmiﬂtir.21 Yaz›s›nda implant uygulanm›ﬂ
olan hastalar›na mamografi takibi önermiﬂ oldu¤unu ve 3
y›l içerisinde 180 hastas›ndan 3’ünde lokal nüks gözledi¤ini bildirmiﬂ ancak mamografileri ne s›kl›kla çektirdiklerinden bahsetmemiﬂtir.21 Fajardo ve ark. 1993 y›l›nda
mastektomi alan›nda takip mamografinin rolünü de¤erlendiren retrospektif vaka serilerini yay›nlad›lar.22 Bildirdikleri silikon implant ve rektus abdominis flep rekonstrüksiyonlar›n› içeren 80 vakadan sadece birinde lokal
nüks gözlemiﬂler ve bu lokal nüksü de takip mamografisiyle saptamam›ﬂlard›r. Yine yaz›lar›nda takip mamografilerini ne s›kl›kla çektirdiklerini belirtmemiﬂlerdir.22
Dowden ve ark.’dan sonra ilk kez 1999 y›l›nda Clark ve
ark. duktal karsinoma in situ tan›s›yla mastektomi ve
implant ile rekonstrüksiyon uygulanm›ﬂ ve sonras›nda çekilen takip mamografisinde nüks duktal karsinoma in situ tespit edilen bir vaka bildirmiﬂlerdir. Hastaya her alt›
ayda bir fizik muayene yap›lm›ﬂ ve takip mamografileri
çekilmiﬂ, rekonstrüksiyondan 3 y›l sonra fizik muayenede
tespit edilemeyen nüksü mamografide saptam›ﬂlard›r.23
Literatürde meme rekonstrüksiyonu yap›lm›ﬂ hastalarda
takip mamografisinin rolü hakk›ndaki son araﬂt›rma Hel-

Bölüm 68: Meme Kanserli Hastalarda ‹zlem

vie ve ark. taraf›ndan 2002’de yay›nland›.24 Araﬂt›rmada,
tek merkezde transvers rektus abdominis müskülokütanöz (TRAM) flep rekonstrüksyionu uygulanan 113 hastaya çekilmiﬂ olan 214 takip mamografisi de¤erlendirildi.
Takip mamografilerinin uygulanmas›na klinik olarak hastay› takip eden doktoru taraf›ndan karar verildi. Hastalar›n 6’s›n›n mamografileri ﬂüpheli bulunarak biyopsi uyguland› ve 2’sinde nüks saptand›. Mamografisi ﬂüpheli
bulunan ancak biyopsi yapt›rmayan bir hastada daha sonra metastatik hastal›k saptand›. Çal›ﬂma süresinin sonras›nda 2 hastada daha sadece mamografi ile lokal nüks tespit edildi. Çal›ﬂmada bir tane yanl›ﬂ – negatif mamogram
vard›. Duyarl›l›¤› %67, özgüllü¤ü %98 olarak hesapland›.24 Bu araﬂt›rmalardan da anlaﬂ›laca¤› gibi halen bu hasta grubunda ne s›kl›kla mamografi çekilmesi gerekti¤i konusunda iyi haz›rlanm›ﬂ bir kohort çal›ﬂmas› veya randomize kontrollü bir araﬂt›rma olmamakla birlikte mastektomi sonras› meme rekonstrüksiyonu yap›lan hastalarda
takip mamografileri lokal nüksleri saptayabilmektedir.25
Otolog doku rekonstrüksiyonlar›nda rekürren karsinomun mamografik görünümü primer meme kanserinin
görünümüne benzerdir.23 ‹ntraoperatif radyoterapiden
sonra çekilen mamografilerde ilk 2 y›l tümörün köken ald›¤› alanda radyoterapiye ba¤l› ya¤ nekrozu, parenkimal
skar gibi de¤iﬂiklikler daha fazla görünmekle birlikte takiplerinde bir fark gözetilmemektedir.26

Takip Koordinasyonu
Meme kanserinde nüks ihtimali ilk tedaviden 15 y›l
sonras›na kadar devam eder. O nedenle meme kanseri
hastalar›n›n takiplerinin böyle uzun süre devam etmesi
önerilmektedir ve radyoterapi alm›ﬂ hastalar dahil tüm
kanser hastalar›n›n takibi ve meme muayenesi deneyimli
hekimler taraf›ndan yap›lmal›d›r.5
Son y›llarda araﬂt›r›lan bir konu da meme kanserli
hastalar›n klinik takiplerinin birinci basamak hekimleri
taraf›ndan yap›l›p yap›lmamas› gerekti¤idir. Aile hekimleri taraf›ndan takiplerin yap›lmas› durumunda hastalar
için hem hizmet olarak ulaﬂ›lmas› daha kolayd›r hem de
maliyeti daha azd›r. Bundan dolay› da uzman hekimler ile
birinci basamak hekimlerinin takiplerini karﬂ›laﬂt›ran
araﬂt›rmalar yay›nlanm›ﬂt›r. Son yap›lan araﬂt›rmalardan
biri, 2006 y›l›nda Kanada’dan Grunfeld ve ark. taraf›ndan
yay›nlanan 968 erken evre meme kanserli hastay› kapsayan randomize kontrollü çok merkezli bir araﬂt›rmad›r.
Hastalar›n tamam› adjuvan kemoterapi ve/veya radyoterapi tedavilerini en az 3 ay önce tamamlam›ﬂlard›. Hastalar ocak 1997 ile haziran 2001 tarihleri aras›nda topland›
ve ortalama 3.5 y›l boyunca takip edildiler. Hastalar›n
483’ü aile hekimleri 485’i uzman hekimler taraf›ndan takip edildiler ve her iki gruba homojen ﬂekilde ayr›lmaya
çal›ﬂ›ld›lar. Aile hekimleri kendilerine verilen tek sayfal›k
rehberi takip ettiler. Rehberde ilk 3 y›l her 3 ile 6 ay ara-
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s›nda süreler ile hastalar›n fizik muayenelerinin yap›lmas›
ve öykülerinin al›nmas› gerekti¤i, sonras›nda 2 y›l boyunca her 6 ile 12 ayda bir ve daha da sonras›nda da y›ll›k olarak bu kontrollerine devam edilmesi ve y›ll›k mamogramlar›n›n çekilmesi gerekti¤i yazmaktayd›. Sonuçta nüks gibi ciddi klinik durumlar ve hayat kalitesi aç›s›ndan de¤erlendirilen gruplar aras›nda herhangi bir fark bulamad›lar.27
ASCO’nun de¤erlendirmesine göre birinci basamak
doktorlar› taraf›ndan takiplerin hasta memnuniyeti aç›s›ndan uzmanlar taraf›ndan yap›lan takipler kadar iyi sonuçlar verdi¤i ﬂeklindedir.5 E¤er erken evre meme kanser
hastas› (tümör çap› <5 cm ve 4’ten az pozitif nod) birinci
basamak hekimi taraf›ndan takip edilmek isterse tan›dan
yaklaﬂ›k 1 y›l sonra birinci basamak hekimine devredilebilir. E¤er birinci basamak hekimine devri olursa hem hekim hem de hasta uygun takip program› ve tedavi stratejisi hakk›nda bilgilendirilmelidir. Bu yaklaﬂ›mda e¤er hasta adjuvan hormonoterapi al›yorsa onkolojik de¤erlendirme için refere edilmesi gerekir.5

Pelvik Muayene
Düzenli jinekolojik takip tüm bayanlara önerilmektedir. Tamoksifen tedavisi alan hastalarda ise endometrial
kanser geliﬂme riski artm›ﬂt›r ancak günümüzde tamoksifen tedavisi alan hastalara rutin y›ll›k jinekolojik takip d›ﬂ›nda bir jinekolojik tarama önerilmemektedir.28 Herhangi bir vajinal kanamay› hastalar doktorlar›na bildirmelidir.
Total histerektomi ve ooferektomi uygulanm›ﬂ olan hastalarda daha uzun aral›kl› takip önerilmesi uygun olacakt›r.5

Kan Say›m›
Adjuvan kemoterapi alan hastalarda, olas› miyelosüpresyonu takip etmek amac›yla aral›kl› kan say›m›na bak›lmal›d›r. Kemoterapi sonras›nda ise hastalar›n klinik bulgular›nda ﬂüphe uyand›racak bir durum yoksa kan say›m›
gerekli de¤ildir.29

Biyokimyasal Tetkikler
Karaci¤er enzimleri asemptomatik hastalarda son derece düﬂük sensitivite ve spesifiteye sahiptirler. Karaci¤er
metastaz› olan hastalar›n %6-12’sinde enzim yüksekli¤ine
rastlan›l›rken, karaci¤er metastaz› olan asemptomatik
hastalar›n sadece %1,3’ünde rutin çal›ﬂ›lan karaci¤er enzimleri ile tan› konulabilmektedir.30,31,32 Ayr›ca kemoterapi, antiemetik kullan›m› ile özellikle tamoksifen kullanan hastalarda hepatik steatozis nedeniyle karaci¤er enzimlerinde yükselme görülebilir.33
Alkali fosfataz kemik metastaz› olan hastalar›n
%50’sinde yüksek bulunurken, kemik metastaz› olmayan
hastalar›n %30’unda, özellikle de aromataz inhibitörleri
kullanan hastalarda yüksek bulunmuﬂtur.32,34
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Tümör Belirteçleri

Kemik Sintigrafisi

Tümör belirteçleri içerisinde en s›k kullan›lan CA 153’tür. Metastatik hastalar›n ilk metastaz zamanlar›nda duyarl›l›klar› s›ras›yla yaklaﬂ›k %54 ve %72’dir. Bu duyarl›l›k oranlar› hastal›¤›n progresyonu ile birlikte artmaktad›r.35 CA 15-3 seviyesinin art›ﬂ› kemik ve karaci¤er metastazlar›nda daha fazla oldu¤u gösterilmiﬂtir.36 Her ne kadar
CA 15-3 seviyesi uzak metastaz› olan meme kanserli hastalar›n ço¤unda artsa da ovaryan, pankreatik, gastrik ve
akci¤er adenokarsinomlar› ile kronik aktif hepatit, siroz,
sarkoidoz, hipotiroidizm ve megaloblastik anemi gibi benign hastal›klarda da artabilir.37 Bu mark›r›n düzenli bak›lmas› durumunda baz› hastalarda nüks veya metastaz›n
5 ile 6 ay aras›nda de¤iﬂen sürelerde erken tan› imkan›
sa¤lamas›na karﬂ›n, bu oranda bir süre daha erken tedaviye baﬂlanmas›n›n daha iyi sonuçlar sa¤lad›¤› veya daha iyi
hayat kalitesi sundu¤una dair kesin veriler yoktur.37,38,39,40
Bundan dolay› ASCO, NCCN ve ESMO rehberlerinde CA
15-3 dahil herhangi bir serum tümör belirteçinin asemptomatik hastalar›n rutin takiplerinde kullan›lmas› önerilmemektedir.6,41,42,43 ‹leri evre meme kanserli hastalarda
ise EGTM (European Group on Tumor Markers) rehberlerine göre kemoterapi öncesi ve sonras›nda her 3 ayda bir
hastalar›n tümör belirteç seviyelerine bak›lmal› ve %25’in
üzerinde bir art›ﬂ sonras›nda da 1 ay içinde ölçüm tekrarlanmal›d›r. Yine ayn› rehbere göre %50’den fazla düﬂüﬂ,
tümörün kemoterapiye olan yan›t›n› göstermektedir.44
ASCO rehberlerine göre ise CA 15-3 tek baﬂ›na kullan›lmamal›, fizik muayene, öykü ve görüntüleme yöntemlerine tamamlay›c› olmal›d›r.41,42 Ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta ise kemoterapi alan ileri evre meme
kanseri hastalar›n›n yaklaﬂ›k %4.8’inde, CA 15-3 seviyesinin tümör lizisinden dolay› geçici olarak artabilece¤i ve
bu art›ﬂ›n 6 ile 12 hafta aras›nda azalaca¤›d›r.45
CA 15-3 d›ﬂ›nda 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 baﬂka belirteçler de vard›r. Bunlardan hiçbirinin CA 15-3’e herhangi bir üstünlü¤ü gösterilememiﬂtir. Ancak CA 15-3 ile
beraber bak›ld›¤›nda rekürren veya metastatik hastal›k
için duyarl›l›klar› artmaktad›r.38,44,46

Aksiller lenf nodu tutulumu olan hastalar›n ço¤unda
mastektomi sonras› 10 y›l içerisinde artan oranlarda kemik metastazlar› görülmektedir.50 Bu oran ilk üç y›l için
%8.9, 5 y›l için %11.2 ve 10 y›l için %14.4 oranlar›nda artarak gitmektedir. Hastal›¤›n ileri evrelerinde ise %70’e
yaklaﬂan oranlarda kemik metastaz› saptanabilmektedir.51
Bununla beraber NSABP’nin (National Surgical Adjuvant
Breast Project) yapm›ﬂ oldu¤u çal›ﬂmada asemptomatik
hastalar›n %0.6’s›nda kemik sintigrafisi ile kemik metastaz› saptanm›ﬂ, Ludvig meme kanser araﬂt›rma grubunun
nod pozitif hastalar üzerinde yapm›ﬂ oldu¤u hastalarda
ise bu oran %1.2’ye ç›km›ﬂt›r. Bu sonuçlar itibariyle günümüzde yayg›n olarak kullan›lan takip rehberlerine rutin sintigrafi takibi önerilmemektedir.47
Yap›lm›ﬂ büyük çapl› araﬂt›rmalarda, ehil ellerde kemik sintigrafisinin son derece duyarl› ve özgül oldu¤u
gösterilmiﬂtir. Crippa ve ark. yapm›ﬂ olduklar› 10 y›ll›k
araﬂt›rmada kemik sintigrafilerinin %98.2’lik duyarl›l›¤a,
%95.2’lik özgüllü¤e ve %95.5’lik do¤rulu¤a sahip oldu¤unu gösterdiler.52 Tan›da artan do¤ruluk oran› ve günümüzde nüks ve metastatik hastal›klardaki tedavi ve azalan
mortalite oranlar› sebebiyle, özellikle Avrupa’da rutin tetkikler aras›na al›nmas› konusunda tart›ﬂmalar devam etmektedir.50
Sonuç olarak, kemik sintigrafisi özellikle kemik a¤r›s›, ileri meme kanseri ve kemik tutulumu ihtimali olan hastalarda uygulanmas› gereken bir tetkiktir.

Akci¤er Grafisi
Meme kanserli hastalar›n yaklaﬂ›k %25’inde ilk metastaz yeri toraks bölgesidir.47,48 Asemptomatik hastalarda
akci¤er grafisi ile metastaz gösterme ihtimali %3’tür ve bu
hastalarda rezeksiyon ve adjuvan tedavi ile yaﬂam süresi
uzat›labilen hasta oran› sadece %1-2’dir.49 Toraks nüksü
olan hastalar›n ço¤unlu¤unda metastaz multipl oldu¤undan rezeksiyon genellikle imkans›zd›r. Bu nedenlerden
dolay› asemptomatik hastalar›n takiplerinde akci¤er grafisi rutin olarak kullan›lmamaktad›r.29

Bilgisayarl› tomografi (BT) ve
Abdominal Ultrason (USG)
Bilgisayarl› tomografi 2006 ASCO rehberine göre rutin takiplerde önerilmemektedir. 1997 y›l›nda yay›nlanan bir
makalede 139 meme kanserli hastaya 195 tomografi çekilmiﬂti. Hastalardan sadece 1 tanesinde kemik metastaz›
saptanm›ﬂ ve bu hastan›n ayn› zamanda karaci¤er metastazlar› da oldu¤undan tedavisinde herhangi bir de¤iﬂiklik
olmam›ﬂt›. Öte yandan 3 hasta saptanan asemptomatik
kitleleri nedeniyle operasyona al›nm›ﬂ ve patoloji sonuçlar› benign olarak raporlanm›ﬂt›. Bundan da pelvik tomografilerin meme kanserli hastalar›n tedavilerini de¤iﬂtirmedi¤i sonucuna ulaﬂm›ﬂlard›r.53 Bu makaleye paralel olarak
2001 y›l›nda yay›nlanan bir baﬂka araﬂt›rmada retrospektif olarak de¤erlendirilen 2426 hastan›n 6628 pelvik tomografisinden elde edilen sonuçlara göre 13 hastada
(%0.5) sadece pelvise lokalize metastaz, 4 hastada ise
(%0.2) stabil ekstrapelvik metastazlar›n yan› s›ra yeni veya büyümekte olan pelvik metastazlar saptanm›ﬂt›r. 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 giriﬂim yap›ld›. Toplamda 254
olan ilave tetkiklerin 215’i (%84.6) normal, benign veya
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indetermine olarak sonuçland›. Sonuçta yazarlar pelvik
BT’nin rutin kullan›m›n›n son derece az getirisi oldu¤u ve
ço¤unlukla da kanserin tedavisinde herhangi bir de¤iﬂiklik yapmad›¤› sonucuna ulaﬂm›ﬂlard›r.54
Khalil ve ark.’n›n yapm›ﬂ olduklar› bir çal›ﬂmada, kontrastl› tomografiyle karaci¤eri incelenen 941 meme kanseri tan›l› hastan›n 277’sinde en az bir tane çok küçük hepatik lezyon saptand›, hastalar›n hiçbirinde belirgin metastaz
saptanmad›.55 Bu hastalar›n 191’ine daha sonra takip amac›yla görüntüleme yöntemleri uyguland›. Hastalar›n
6’s›nda lezyonlar büyüme göstermekteydi ve bunlardan
3’ünün meme kanseri metastaz›, bir di¤eri de pankreas
kanseri oldu¤u saptand›. Geriye kalan iki olgunun birinin
kistik lezyon oldu¤u belirlenirken, sonuncusunun etyolojisi netleﬂtirilemedi. Yap›lan analizler sonucunda saptanan
lezyonlar›n benign olma olas›l›¤› en az %92.7 idi. Ayn› yazarlar baﬂka bir araﬂt›rmalar›nda da BT ile tespit edilemeyen veya tan›mlamas› için çok küçük lezyonlarda MRI’›n
s›n›rl› derecede faydas› oldu¤unu bildirmiﬂlerdir.56
Öte yandan yeni bildirilen bir baﬂka araﬂt›rmada ise
torakoabdominopelvik BT çekilen hastalarda kemik metastaz› taranmas› için kemik sintigrafisinin gerekli olmad›¤› rapor edilmiﬂtir.57
Abdominal ultrason da, tomografi gibi rutin takiplerde önerilmemektedir.5 Yap›lm›ﬂ olan araﬂt›rmalarda takip
ultrasonlar› ile hastalar›n %6.8’inde metastaz saptanabilmiﬂ olsa da riske dayal› abdominal USG takip aral›klar›
belirlenememiﬂtir.58 Bununla birlikte cerrahiden sonra ilk
6 ayda yap›lacak olan bir abdominal ultrasonun, özellikle
de tamoksifen kullanan hastalarda karaci¤er metastazlar›n›n ve ya¤l› karaci¤er de¤iﬂikliklerinin erken tan›s›nda ve
tedavinin seyrinde önemli olabilece¤ine dair yay›nlar bulunmaktad›r.59

Pozitron Emisyon Tomografi (PET)
PET rutin meme kanseri takibinde önerilmemektedir.5 Oldukça yeni bir görüntüleme tekni¤i olan PET hakk›ndaki meme kanserli hastalar üzerindeki verilerin tamam› retrospektif çal›ﬂmalara dayanmaktad›r, henüz yap›lm›ﬂ prospektif randomize bir araﬂt›rma yoktur. Her ne
kadar PET taramas›, konvansiyonel görüntüleme yöntemlerinden nüksü göstermede daha duyarl› olsa da bunun sa¤kal›m, yaﬂam kalitesi veya kost efektivite üzerinde
etkisi gösterilmemiﬂtir.5
Konvansiyonel yöntemler ile PET’i karﬂ›laﬂt›ran çal›ﬂmalardan biri Vranjesevic ve ark. taraf›ndan yap›lm›ﬂ olan
araﬂt›rmad›r. 61 hastan›n PET taramalar› ile konvansiyonel görüntüleme yöntemlerini karﬂ›laﬂt›rm›ﬂlar ve PET’in
duyarl›l›¤›n›n hafifçe daha fazla oldu¤unu (%93’e karﬂ›l›k
%79) ve prognostik do¤rulu¤unun daha iyi oldu¤unu
göstermiﬂler ve PET taramas›n›n önceden tedavi edilmiﬂ
olan meme kanserli hastalar›n klinik sonuçlar›n› daha iyi
tahmin etmek için kullan›labilece¤ini belirtmiﬂlerdir.60
Bir baﬂka araﬂt›rmada ise 60 meme kanseri nüksü oldu-
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¤undan ﬂüphelenilen hastalar nonrandomize olarak al›nm›ﬂ, bunlardan 40’›n›n nüksü oldu¤u tespit edilmiﬂ ve
PET taramas›n›n lokorejyonel ve uzak metastazlar›n saptanmas›ndaki etkinli¤i de¤erlendirilmiﬂ. Duyarl›l›k, özgüllük ve do¤ruluk oranlar› lokorejyonel ve uzak metastazlar aç›s›ndan s›ras›yla %89, %84 ve %87 ile %100, %97
ve %98 idi. Araﬂt›rmada PET, CA 15-3 ile nüksü tespit etmesi yönünden karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ ve PET’in daha duyarl› oldu¤u sonucuna varm›ﬂlard›r.61 Hasta tabanl› 16 araﬂt›rma
ile lezyon tabanl› 8 araﬂt›rmay› ele alan bir meta-analizde
PET taramas›n›n ortalama duyarl›l›k ve özgüllü¤ü %92.7
ile %81.6 idi.62 Son zamanlarda yay›nlanan daha geniﬂ
kapsaml› bir meta-analize göre ise ultrason ve MRI en
yüksek özgüllü¤e (s›ras›yla 0.962 ve 0.929) sahipken MRI
ve PET en yüksek duyarl›l›¤a sahipti (0.9500 ve 0.9530).
Sonuç olarak nüks veya metastatik hastal›klar›n de¤erlendirilmesinde önceli¤in MRI’a verilmesini, e¤er tan›da yetersiz kal›rsa PET’in de çekilebilebilece¤i yorumunu yapm›ﬂlard›r.63 Baﬂka bir araﬂt›rmada ise 165 meme kanserli
hastada lokorejyonel nüks oldu¤u tahmin edilen hastalar›n %30’unda PET ile asl›nda uzak metastazlar›n›n da oldu¤u gösterilmiﬂ.64 Uzak metastazlar› göstermede üstünlü¤ü olmas›na ra¤men özellikle sklerotik kemik metastazlar›n› göstermede kemik sintigrafisi gibi konvansiyonel
yöntemlerden daha az etkili oldu¤u (s›ras›yla %61’e karﬂ›l›k %97) da vurgulanm›ﬂt›r.65

Meme Manyetik Rezonans Görüntülemesi
(MRG) ve Ultrason (USG)
Meme MRG ve ultrasonlar› meme kanserli hastalarda
rutin takiplerde önerilmemektedir.5 Öte yandan y›ll›k sonografik ultrason takibinin mamografinin metakron
kontrlateral meme kanserlerinin tespit edilmesinde faydal› oldu¤una dair araﬂt›rmalar da bulunmaktad›r.66
USG’nin cilt kal›nlaﬂmas› ve ya¤ nekrozu, MRG’nin de
cilt kal›nlaﬂmas› ve fibrozisi göstermede üstün olduklar›
bildirilmekte ve her ikisi de mastektomi yap›lm›ﬂ asemptomatik hastalarda lokal nüksleri tespit ederek meme kanserli hastalar›n klinik takiplerini de¤iﬂtirebilmektedir.67,68,69 Meme ultrasonografisi mamografik veya palpabl kitleleri karakterize etmede kullan›labilmektedir.70
MRG yanl›ﬂ pozitif oran› yüksek, pahal› bir yöntemdir ve
tarama amaçl› kullan›ld›¤›nda meme kanserli hastalarda
sonuçlar› iyileﬂtirdi¤ine dair bir bulgu elde edilememiﬂtir.70 Öte yandan neoadjuvan terapiye verilen yan›t›n de¤erlendirilmesinde, rezidüel tümörün boyutlar›n›n ölçülmesinde ve hastal›¤›n multifokal olup olmad›¤›n›n gösterilmesinde di¤er yöntemlere göre belirgin üstünlükleri
vard›r.71

Hasta Takip Protokolleri
1998 ASCO rehberinden önce yay›nlanan, GIVIO ve
Roselli del Turco araﬂt›rmalar›nda toplam 2563 hasta de-
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Tablo 68-1: “GIVIO” Araﬂt›rmas›nda Kullan›lan Yo¤un ve Standart Takip Program›
Yo¤un Takip

Standart Takip

‹lk 2 y›l her 3 ayda bir fizik
muayene, sonras›nda 6 ayl›k
takipler
Her klinik muayenede serum
biyokimyas›

‹lk 2 y›l her 3 ayda bir fizik
muayene, sonras›nda 6 ayl›k
takipler

Her 6 ayda bir akci¤er grafisi
Y›ll›k kemik sintigrafisi

Y›ll›k mamografi

Y›ll›k karaci¤er ultrasonu
Y›ll›k mamografi

¤erlendirilmiﬂ ve rutin klinik takip ile yo¤un takip birbiriyle karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r (Tablo 68-1 ve 68-2).49,72 Yo¤un
takip içerisinde klinik muayene, kemik taramas›, karaci¤er ultrasonu, akci¤er filmi ve laboratuar testleri vard›.
Her iki gruba da y›ll›k mamografileri yap›ld›. Yo¤un takip
grubunda rutin takip grubuna göre 10 y›ll›k takipler sonucunda sa¤kal›m ve hayat kalitesi aç›s›ndan her hangi bir
üstünlük gösterilemedi. Son zamanlarda Cochrane veritaban›na dayanarak, bu ﬂekilde yap›lan dört araﬂt›rman›n
meta-analizinde iki grup aras›nda herhangi bir fark gösterilemedi.5 Ayr›ca 5 y›ll›k mortalitede de herhangi bir fark
izlenmedi.5
Joseph ve ark. veritabanlar›ndan retrospektif olarak
nüks meme kanseri geliﬂmiﬂ 129 hastay› de¤erlendirdiler.
Hastalar minimalist (öykü, fizik muayene ve mamografi)
veya yo¤un (bir seri biyokimyasal parametreler, tümör
markerlar›, toraks radyografileri, bilgisayarl› tomografi
taramalar› ve kemik taramalar›) takipler olarak hastal›¤›n
tespit edilme yöntemine göre 2 gruba ayr›ld›. Hastal›¤›n
saptanma tarihi olarak gruplar aras›nda bir fark yoktu ve
tespit etme yöntemi sa¤kal›m› etkilemedi.73

Pivot ve ark. MD Anderson Kanser Merkezi’nde 1973
ile 1980 y›llar› aras›nda meme kanseri nüksü geliﬂmiﬂ
1125 hastay› retrospektif olarak de¤erlendirmeye ald›lar.
Hastalar›n 648’i (%57.6) semptomlar ile, 361’i (%32.1)
kendi kendilerini muayene veya doktor muayenesi ile
nüks tan›s› alm›ﬂt›r. Kemik taramalar›, karaci¤er taramalar›, toraks röntgenogramlar›, kan testleri ile hastalar›n sadece 116’s›n›n (%10.3) tan› ald›¤›n› bildirmiﬂlerdir. Metastaz alanlar›n›n da¤›l›m› ve metastazlar›n ilk belirteçleri
araﬂt›rma süresi boyunca herhangi bir de¤iﬂiklik göstermedi. Nükslerin ilk tespit edildi¤i anda semptomatik veya
asemptomatik olmalar›na göre hastalar›n hastal›ks›z ve
genel sa¤ kal›m süreleri aç›s›ndan fark yoktu. Bu sonuca
dayanarak primer meme kanserinin küratif tedavisi sonras›nda yo¤un taramalar›n gereksiz oldu¤u, kost efektif
olmayaca¤› sonucuna varm›ﬂlard›r.74
ASCO 2006 meme kanseri rehberinde rutin kan say›m›, karaci¤er fonksiyon testleri, akci¤er grafileri, kemik
taramalar›, karaci¤er ultrasonlar›, kompüterize tomografi, FDG-PET taramalar›, meme MR’lar› ve tumor mark›rlar› önerilmemektedir.
NCCN 2010 meme kanseri takip rehberinde tam kan
say›m›, karaci¤er fonsiyon testleri, akci¤er grafisi, kemik
taramas›, semptomatik kemiklerin veya kemik taramas›nda ﬂüpheli görünen kemiklerin grafileri, abdominal BT ve
MR ile hasta herediter meme kanseri aç›s›ndan yüksek
risk taﬂ›yorsa genetik rehberlik nüks ve evre IV meme
kanserinde yap›lacaklar aras›nda yer alm›ﬂt›r.
Sonuç olarak tam kan say›m›, otomatize biyokimyasal
parametreler, toraks röntgenogramlar›, kemik taramalar›
ve karaci¤er ultrasonu 2006 ASCO ve 2010 NCCN rehberlerine göre rutin meme kanseri takibinde önerilmemektedir (Tablo 68-3 ve 68-4).5,43
Ülkemizde de farkl› merkezlerde farkl› takip protokolleri kullan›lmakta ise de genel olarak yo¤un ve standart takip olmak üzere 2 protokol kullan›lmaktad›r.29
Bunlar:

Tablo 68-4: NCCN 2010 Meme Kanseri Rehberi
Tablo 68-2: Roselli del Turco Araﬂt›rmas›nda Kullan›lan Yo¤un
ve Standart Takip Program›
Yo¤un Takip

Standart Takip

‹lk 2 y›l her 3 ayda bir fizik
muayene, sonras›nda 6 ayl›k
takipler
Her 6 ayda bir akci¤er grafisi

‹lk 2 y›l her 3 ayda bir fizik
muayene, sonras›nda 6 ayl›k
takipler

Her 6 ayda bir kemik sintigrafisi
Y›ll›k mamografi
Y›ll›k mamografi

Rutin takipler
‹lk 5 y›l 4 ile 6 ay aras›nda de¤iﬂen aral›klarla, sonras›nda 12 ayda bir öykü / fizik muayene
Her 12 ayda bir mammogram (e¤er meme koruyucu cerrahi uyguland›ysa radyoterapi uyguland›ktan 6 ile 12 ay aras›nda de¤iﬂen süre sonra)
Tamoksifen kullanan kad›nlarda, e¤er daha önceden histerektomi yap›lmam›ﬂsa, her 12 ayda bir y›ll›k jinekolojik takip
Aromataz inhibitörü kullananlar veya tedaviye sekonder ovarian
yetmezlik geliﬂen kad›nlarda kemik mineral dansitesinin ilk
baz olarak çal›ﬂ›lmas› ve sonras›nda da periyodik olarak takip
edilmesi
Hastalar›n endokrin tedaviye devam etmelerinin sa¤lanmas›
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Tablo 68-3: ASCO 2006 Meme Kanseri Rehberi
Takip Modalitesi

Öneriler
‹lk tedavi sonras› 3 y›l boyunca her 3 ile 6 ay aras›nda de¤iﬂen sürelerle;

Öykü/fizik muayene

4 ve 5. y›llarda her 6 ile 12 ay aras›nda de¤iﬂen sürelerle;
Sonras›nda da y›ll›k takip

Hasta e¤itimi

Hekimler hastalar›n› yeni oluﬂabilecek kitleler, kemik a¤r›s›, gö¤üs a¤r›s›, kar›n a¤r›s›, dispne,
persistan baﬂa¤r›lar› gibi nüks semptomlar› hakk›nda bilgilendirmeli
Ashkenazi musevisi soyundan gelme;
Hastada veya herhangi birinci veya ikinci dereceden akrabada 50 yaﬂ›ndan önce geliﬂen over
kanseri öyküsü;

Genetik rehberli¤e refere edilme
Herhangi yaﬂta tan› alm›ﬂ iki veya daha fazla birinci veya ikinci dereceden akrabada meme kanseri;
Erkek akrabada meme kanseri öyküsü
Hastan›n kendisini muayene etmesi

Tüm kad›nlar kendilerini her ay muayene etmeleri için yönlendirilmelidirler

Mamografi

Meme kanseri tan›s› konulmas›nda yard›mc› olan ilk mamogramdan 1 y›l sonra çekilmelidir
(radyoterapiden sonra ilk 6 ay çekilmemelidir);
sonraki mamogramlar takiplerde endikasyon geliﬂmesine gore çekilmelidir
Meme kanserli hastalar›n takipleri kanser hastalar›n›n ve radyoterapi uygulanm›ﬂlar da dahil
meme muayenesinde deneyimli hekimlerce yap›lmal›d›r; e¤er takip birinci basamak hekimleri taraf›ndan yap›lacaksa hem hekim hem de hasta uzun vadede ihtimaller hakk›nda bilgilendirilmelidirler; bu durumda hastalar›n adjuvant hormon tedavilerini düzenleyen rehberlere
uygun olarak belli aral›klarla onkoloji bölümüne refere edilmeleri gerekebilir.

Takibin koordinasyonu

Pelvik muayene

Düzenli jinekolojik muayene tüm kad›nlara önerilmektedir; tamoksifen kullanan hastalar›n herhangi bir vajinal kanama olmas› durumunda hekimlerine bildirmeleri önerilmelidir.

Yo¤un takip protokolü

KAYNAKLAR

Metod

1-3 y›l

4-5 y›l

Fizik muayene

3 ay

4 ay

Kan say›m›

3 ay

4 ay

Kan biyokimyas›

3 ay

4 ay

Tümör mark›rlar›

3 ay

4 ay

Mamografi

6 ay

Y›ll›k

Akci¤er grafisi

6 ay

Y›ll›k

Kemik sintigrafisi

6 ay

Y›ll›k

Karaci¤er USG

6 ay

Y›ll›k

Standart takip protokolü
Metod

2 y›l

3-5 y›l

Fizik muayene

3 ayda bir

6 ayda bir

Mamografi

Y›ll›k

Y›ll›k

Tüm dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de ortak karara
var›lm›ﬂ bir takip protokolu yoktur.
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Jinekolojik Sorunlar
Dr. M. Coﬂan Terek, Dr. A. Ayd›n Özsaran

G‹R‹ﬁ

VAJ‹NAL KANAMA

Meme kanseri hem premenopozal hem de postmenopozal kad›nlarda görülen bir kanserdir. Bu yaﬂ spektrumundaki kad›nlarda rastlanan tüm jinekolojik yak›nma
ve hastal›klara meme kanserli hastalarda da rastlanabilir.
Meme kanseri olan kad›nlarda vulvovaginal enfeksiyonlar, tamoksifen’e ba¤l› kanama bozukluklar›, endometriyal de¤iﬂiklikler ve over kistleri görülebilece¤i gibi genç
yaﬂ grubunda kullan›lan GnRH (gonadotropin sal›verici
hormon) analoglar› premenopozal kad›nlarda ani baﬂlang›çl› postmenopozal yan etkilere neden olurlar. Kemoterapi ajanlar›n›n hemen hepsi de uyguland›¤› yaﬂla orant›l› olarak amenore ve erken menopoza neden olabilmektedirler. Hem premenopozal, hem de postmenopozal hormon reseptör (HR) pozitif meme kanserlerinin tedavisinde kullan›lan tamoksifen kistik endometriyal hiperplaziye
ve, endometriyum kanseri riskinde 2-3 kat art›ﬂa neden
olmaktad›r. Postmenopozal HR pozitif meme kanserli
hastalar›n tedavisinde kullan›lan aromataz inhibitörleri
belirgin osteopeni ve osteoporoz yan›nda ürogenital atrofiye yol açarak yaﬂam kalitesini bozabilirler. Çogunlukla
östrojen etkisinin veya östrojen yap›m›n›n engellenmesi
nedeniyle ortaya ç›kan bu rahats›zl›klar›n tedavisi östrojen verilemedi¤i için güç olmaktad›r.

Tamoksifen’in endometriyum üzerine östrojenik etkisi mevcuttur. Bu nedenle meme kanserli hastalar›n y›ll›k
servikal sitolojik tarama ve transvajinal ultrasonografi ile
takip edilmeleri gereklidir.4 Hiçbir çal›ﬂmada endometriyal kal›nl›kla endometriyal patoloji aras›nda kesin bir iliﬂki gösterilemese de endometriyum çift tabaka s›n›r kal›nl›¤›n›n 8 mm al›nmas›n›n gerekti¤ini gösteren yay›nlar
mevcuttur.5 Ultrasonografide endometriyal kal›nl›k art›ﬂ›
nedeniyle yap›lan invaziv giriﬂimlerin %43-%72’sinde
normal patoloji saptanm›ﬂt›r.6 Anormal vajinal kanama
veya lekelenme olmas› durumunda kontrol zaman›n›
beklemeden jinekolojik muayene ve gerekli durumlarda
endometriyal ve endoservikal örnekleme yap›lmal›d›r.

VULVOVAJ‹N‹T
Vulvovajinit s›k karﬂ›laﬂ›lan yayg›n bir problemdir.
Çogu kad›n basit bir tarama sonucunda tedavi edilebilir.
Vulvovajinal enfeksiyonlar›n tan›s›nda mikroskopik bak›
alt›n standartt›r.1 Sistemik hastal›klar ve menopozal durum iyi sorgulanmal›d›r. Postmenopozal dönemde östrojen çekilmesiyle birlikte vajinal çevre belirgin olarak de¤iﬂir. Normalde laktobasillus dominant olan flora ve kandida kolonileri azalmalar› meydana gelir.2 Trikomonas, vulvovajinal kandidiyazis ve bakteriyel vajinozis yine de gözükebilmesine karﬂin genç kad›nlara oranla daha az izlenir. Semptomatik vulvovajinal kandidiyazis, östrojen ba¤›ml› olmas›ndan dolay› postmenopozal dönemde ender
görülür, ancak tamoksifenin uzun süre kullan›lmas› bu
enfeksiyona zemin haz›rlar.3

PROLAPSUS, ÜR‹NER ‹NKONT‹NANS
Yap›lan çalismalarda prolapsus vakalar›nda, uterosakral ligamentlerde, kontrollere göre azalm›ﬂ östrojen ve
progesteron reseptör düzeyleri saptanm›ﬂt›r.7 Bu konuda
tamoksifen etkisine iliﬂkin araﬂt›rma bulunmamaktad›r.

TAMOKS‹FEN VE ENDOMETR‹YUM
Tamoksifen; hormon ba¤›ml› meme kanseri tedavisi
yan›nda yüksek riskli kad›nlarda meme kanserinden korunmada da endikasyonu olan bir selektif östrojen reseptör modülatörü, bir trifeniletilendir. Meme dokusunda
anti-östrojenik etki gösterirken, endometriyum ve kemik
üzerinde östrojen benzeri etki göstermektedir. Tamoksifen’le ilgili yap›lan geniﬂ ileriye dönük serilerin kapsaml›
analizinde hem invazif hem de noninvazif meme kanseri
oran›nda %38 azalma ve östrojen reseptör pozitif tümör
oran›nda %48 azalma gösterilmiﬂtir.8 Tüm bu pozitif sonuçlara karﬂ›n tamoksifenin endometriyal kanser riskinde
artma yapt›¤› bilinmektedir.9-11 Fisher ve arkadaﬂlar›n›n
çal›ﬂmas›nda tamoksifen alan meme kanseri olgular›nda
endometriyum kanseri insidans› 1.6/1000 ve relatif riski
7.5 bulunmuﬂtur; ancak tamoksifen’in meme kanserli
hastalarda sa¤lad›¤› sa¤kal›m avantaj› bu yan etkinin çok
üstünde olmaktad›r.9
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Tamoksifen’in neden oldu¤u endometriyum kanserinin relatif riski yaﬂla de¤iﬂkenlik göstermektedir.8-12 Etki
daha çok 50 yaﬂ üzerindeki meme kanseri hastalar›nda belirgindir. Elli yaﬂ›ndan genç kad›nlarda artm›ﬂ endometriyum kanseri riski için relatif risk 1.19 olarak bildirilmiﬂtir.13
Tamoksifen’in neden oldu¤u artm›ﬂ endometriyum
kanseri riski; karﬂ›lanmam›ﬂ östrojen verilmesi sonucu
görülen artm›ﬂ endometriyum kanseriyle benzer bir mekanizmayla, uterustaki östrojen reseptör agonist aktivitesine ba¤l›d›r.14 Tamoksifenin etkileri endometriyumun
tedavi öncesi durumu ile iliﬂkilidir. Örne¤in; endometriyum inceyse (inaktif atrofik histoloji ile uyumlu) tamoksifenle uyar›lma ﬂans› düﬂüktür. Ancak tamoksifen tedavisinden önce benign endometriyal polip mevcutsa tamoksifen tedavisi atipik endometriyal polip insidans›n› belirgin olarak artt›rmaktad›r.15
Uzun dönem tamoksifen tedavisi alan kad›nlarda uterin malignitelerin ortaya ç›k›ﬂ› dikkat çekmektedir. Halen,
tamoksifenin uzun süre kullan›lmas›yla iliﬂkili endometriyal kanser riski, tamoksifenin kesilmesinden sonraki y›llarda devam eden risk ve düﬂük dozlarda tamoksifen kullan›m›yla iliﬂkili risk hakk›ndaki belirsizlikler devam etmektedir (ﬁekil 69-1).
Eskiden, tamoksifen kullanan hastalarda geliﬂen endometriyum kanserleri iyi prognoza sahip tümörler olarak de¤erlendirilirken yap›lan baz› çal›ﬂmalarla bu tümörlerin nispeten kötü prognozlu olabildi¤i de gösterilmiﬂtir.
Endometriyumun di¤er histolojik tiplerine göre yüksek
riskli agressif uterin sarkomlara (özellikle malign mikst
müllerian tümör), baz› tamoksifen klinik çal›ﬂmalar›nda
rastlanm›ﬂt›r.16,17 British Columbia Cancer Agency çal›ﬂmas›nda 163 meme kanserli ve takibinde endometriyum
kanseri tan›s› alm›ﬂ olan hastan›n 90’›nda (%55) tamoksifen tedavisi öyküsü mevcuttur.18 Bu kad›nlarda erken evre ve cerrahi uygulanabilir endometriyum kanserleri çogunlukta olmas›na karﬂ›l›k, agressif endometriyal alt tipler
de (papiller seröz, berrak hücreli, malign mikst müllerian

ﬁekil 69-1: Elliyedi yaﬂ›ndaki tamoksifen kullanan olguda östrojen ve
progesteron reseptörleri %100 pozitif grade 1 endometriyum karsinomunun transvajinal ultrasonografide görünümü.

tümör) geliﬂmiﬂtir. Yine de bu kad›nlarda kanser kontrolu ve sa¤kal›m tamoksifen tedavi almayan kad›nlarla benzer bulunmuﬂtur.
Endometriyum karsinomu nedeniyle tek bir merkezde 1995-2005 y›llar› aras›nda primer cerrahi geçiren 732
kad›n; geriye dönük bir çal›ﬂmada daha önceden malignite öyküsü olmayan kad›nlarla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda; meme
kanseri öyküsü olan hastalarda yüksek riskli endometriyal
kanserler (grade 3 endometrioid, papiller seröz, berrak
hücreli) daha fazla bulunmuﬂtur.19 Ayr›ca yüksek riskli
endometriyum kanseri saptanan meme kanserli hastalarda ortanca tamoksifen kullanma süresi, düﬂük riskli endometriyum kanseri geliﬂenlere göre daha uzun bulunmuﬂtur (s›ras›yla 60 ay ve 48 ay; p=0,034). Di¤er bir geriye dönük kohort çal›ﬂmada meme kanseri sonras› uterin korpus karsinomu geliﬂen 332 kad›n›n histopatolojik ve immünhistokimyasal özellikleri de¤erlendirilmiﬂtir. Uzun
dönem tamoksifen kullananlarda endometrioid d›ﬂ› endometriyum kanserleri, özelikle seröz adenokarsinomlar
ve karsinosarkomlar, tamoksifen kullanmayanlara göre
anlaml› oranda yüksek bulunmuﬂtur (%32,7 ve
%17,4;p=0.004). Tamoksifen kullananlarda görülen endometriyum kanserleri daha yüksek oranda steroid reseptörü negatif ve p53 pozitif olarak bulunmuﬂtur (p=0.015).
Yine tamoksifen kullanm›ﬂ olan endometriyum kanserli
hastalarda 3 y›ll›k sa¤kal›m, tamoksifen kullanmam›ﬂ
olanlardan daha kötü bulunmuﬂtur (s›ras›yla %82 ve
%93; p=0.0001).20
Bir ‹ngiliz vaka-kontrol çal›ﬂmas›nda; meme kanseri
tan›s›ndan sonra endometriyum kanseri tan›s› alan kad›nlarda, tamoksifen kullanmayanlarla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda artm›ﬂ endometriyal kanser riski saptanm›ﬂ ve beﬂ y›ldan fazla tamoksifen kullananlarda istatistiksel olarak anlaml›l›¤a ulaﬂm›ﬂt›r (p<0.001).21 Yine tamoksifen kullan›m›; adenokarsinom ve berrak hücreli ya da papiller seröz
tümörlerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda malign mikst müllerian endometriyal tümörlerde artm›ﬂ risk ile iliﬂkili bulunmuﬂtur. Kanser tipinin de¤erlendirilmesinde mikst mezodermal tümörler ve adenokarsinom riski uzun süreli tamoksifen tedavisi alanlarda istatistiksel olarak yüksek bulunmuﬂtur (p<0.001).
Tamoksifen kullan›lmas› artm›ﬂ venöz tromboemboli
riski, vazomotor semptomlar ve bazen inme ile iliﬂkili bulunmuﬂtur.22-24 Tamoksifene ba¤l› yan etkilerin s›kl›¤› tedavinin kesilmesiyle azal›yor görünmektedir. Bir tamoksifen kemoprevansiyon çal›ﬂmas›nda meme kanseri aç›s›ndan yüksek riskli 7145 kad›nda tamoksifen, meme kanserinde en az 10 y›l süren risk azalmas› sa¤lam›ﬂ ve yan etkilerin s›kl›¤› 5 y›ll›k tedavi sonras›nda azalm›ﬂt›r.25 Tamoksifen ve plasebo gruplar› aras›ndaki derin ven trombozu ve pulmoner embolizm insidans›ndaki anlaml› farkl›l›k, tamoksifen tedavisi kesildikten sonra kaybolmuﬂtur.
Fakat endometriyum üzerindeki yan etkileri devam edebilmektedir.26
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Tamoksifene Ba¤l› Endometriyum De¤iﬂiklikleri
Tamoksifen’in endometriyum kanserini artt›r›c› etkisi d›ﬂ›nda yapt›¤› endometriyal de¤iﬂiklikler 3 grupta toplanabilir:
• Endometriyumda zay›f östrojen-benzeri etkiler
• Endometriyal hiperplazi, polip, kanser
• Kistik endometriyal atrofi
Lindahl ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda 292 tamoksifen
kullanan ve 94 kullanmayan meme kanseri olgusu karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.26 Tedavide kümülatif endometriyum kal›nl›¤› art›ﬂ› olmakta ve bu art›ﬂ tedaviden 3 y›l sonras›na kadar
devam etmektedir. endometriyum kal›nl›¤› ölçümü ilk 3
ayda 3 mm alt›nda ise sonraki 5 y›lda endometriyumun ince ölçülme olas›l›¤› artmaktad›r (Tablo 69-1).
Tamoksifen kullanan olgularda transvajinal sonografi ile endometriyum kal›nl›¤› de¤erlendirilmesi ne
s›kl›kta yap›lmal›d›r?
Bu konuda tam ortak fikir birli¤i olmamakla beraber
endometriyum kanseri için ek bir risk faktörü içermeyen
ya da kullan›rken herhangi bir yak›nmas› olmayan hastalarda y›ll›k jinekolojik muayene yeterli bulunmaktad›r.27
Tamoksifen kullanan asemptomatik meme kanserli hastalarda, rutin ultrasonografik endometriyal kal›nl›k takibi
önerilmemektedir.
Dibi ve arkadaﬂlar› meme kanseri için tamoksifen kullanan postmenopozal hastalarda histeroskopi sonras› histolojik ve immünohistolojik bulgular› de¤erlendirmiﬂlerdir.28 Çal›ﬂmaya 2000-2003 y›llar› aras›nda günde 20 mg
tamoksifen kullanan 40 meme kanserli hasta al›nm›ﬂt›r.
Histeroskopi anormal ultrason bulgular› (%60) ve postmenopozal vajinal kanamas› (%40) olan hastalara yap›lm›ﬂt›r. En yayg›n histolojik bulgular %32,5 ile endometriyal polipler ve %22,5 ile atrofik endometriyum olmuﬂtur.
‹mmünhistokimya inceleme sonucunda %85 hastada
progesteron reseptörü pozitif; %75 hastada östrojen reseptörü pozitif olarak saptand›. Endometriyal polipler ve
atrofik endometriyumla iliﬂkili poliplerde östrojen reseptörü pozitif bulunmuﬂtur (p:0,019).28
‹kibinsekiz y›l›nda yap›lan bir çal›ﬂmada tamoksifen
kullanan meme kanseri hastalar›n›n (n=70) levonorges-

trel içeren rahim içi araç (Mirena) öncesi ve 36 ay sonra
histeroskopileri kontrol grubuyla (n=72) karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ
ve daha az endometriyal polipe rastlanm›ﬂ ve hiç endometriyal hiperplazi izlenmemiﬂtir.29 Gardner ve arkadaﬂlar› levonorgestrel salg›layan intrauterin sistemlerin sadece kullan›m süreci içinde endometriyal poliplerden korudu¤unu ve endometriyal kal›nl›¤›n polip geliﬂiminde
önemli bir risk faktörü oldu¤unu belirtmiﬂlerdir.30

MEME KANSER‹ VE HORMON REPLASMAN
TEDAV‹S‹ (HRT)
HRT, geleneksel olarak menopozdaki kad›nlar›n sa¤l›klar›n›, koroner arter hastal›klar›na, ürogenital atrofiye,
osteoporoz ve vazomotor semptomlara karﬂ› korumaktad›r. Bununla beraber son y›llarda HRT’nin bu endikasyonlarla kullan›lmas›; Women Health Initiative
(WHI)’n›n araﬂt›rmalar›n›n sonuçlar›ndan sonra azalma
göstermiﬂtir.31 Bu çal›ﬂmada HRT kullananlarda kalp hastal›klar›, meme kanseri, venöz tromboembolizm ve pulmoner emboli HRT kullanmayanlardan daha yüksek
oranda görülmüﬂtür. Günümüzde HRT’nin ana endikasyonu postmenopozal dönemdeki kad›nlarda vazomotor
semptomlar›n kontrolu için kullan›lmas›d›r: HRT kullan›lacak ise en düﬂük doz ve en k›sa süre tercih edilmelidir.
Maksimum 5 y›l ile s›n›rland›r›lmal›d›r.32
Meme kanserli hastalar›n tedaviyle yaﬂam sürelerinin
uzamas›ndan dolay› menopozda geçen süre artmaktad›r.
Bu grup kad›nlarda HRT’nin menopozal yak›nmalar›n›
önlemek için önerilip önerilemeyecegi ya da meme kanserinin tekrarlamas›ndan kaç›nmak için verilip verilemeyece¤i konusunda karars›zl›k mevcuttur.
‹kibinyedi y›l›nda Human Reproduction’da yay›nlanan bir derlemede meme kanseri tan›s›ndan sonra
HRT’nin yeri irdelenmiﬂtir.33 Derlemede birçok çal›ﬂman›n geriye dönük ve kontrolsüz oldu¤u kabul edildi ve 10
tane ileriye dönük çal›ﬂma ve 2 tane klinik rastgele da¤›lm›ﬂ seri bulundu. Sonuçlar farkl› bulunmakta ve iki rastgele da¤›lm›ﬂ klinik seri de bile geniﬂ bir yelpazede de¤iﬂmekteydi. Bu, hasta gruplar›n›n heterojenitesi, farkl› çal›ﬂmalar›n farkl› tümör karakteristikleri, farkl› prognoz ve

Tablo 69-1: Tamoksifen Kullan›m› S›ras›nda Zamanla Endometriyumdaki De¤iﬂiklikler.26
Tarama Zaman›
Hasta Say›s› (n)

3 ay
279

1 y›l
294

605

2 y›l
231

3 y›l
200

4 y›l
162

5 y›l
136

6 y›l
95

4-6 mm
75 (%26) 64(%22) 72(%31) 54(%27) 41(%25) 35(%26) 25(26)
> 6 mm
93(%33) 101(%34) 57(%25) 58(%29) 46(%28) 36(%26) 11(%12)
Histopatoloji
Atrofi
40
52
31
29
20
18
8
Polip
13
18
16
13
10
11
3
Hiperplazi
0
1
2
4
0
0
2
Endometriyal karsinom
1
2
0
2
2
0
1
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farkl› yönetim protokolleri içermesine atfedildi. ﬁubat
2009’da Liberate serisinin sonuçlar› yay›mland›.34 Bu çal›ﬂma sentetik steroid hormon hap› tibolon’un ﬂu anda
meme kanseri olan ya da daha öncesinde meme kanseri
öyküsü olan hiçbir kad›na önerilmemesi gerekti¤ini gösterdi. Bu nedenle ve bu bilgi ›ﬂ›¤›nda 2010 y›l›nda North
American Menopause Society HRT kullan›m› ile ilgili
önerilerini güncelledi.35 Östrojen tedavisinin güvenilirli¤inin kan›tlanmad›¤› ve meme kanseri hastalar›nda yineleme riskini artt›rabildi¤i bildirildi.
Meme kanserli hastalarda HRT yerine alternatif tedavilerin kullan›lmas› daha güvenilir gibi gözükmektedir.
Bu alternatifler antihipertansif klonidin, nörotransmitter
gabapentin ve selektif serotonin/noradrenalin geri al›m
inhibitörlerini içermektedir. Di¤er bir grubun örnegi de
menopozal yak›nmalar›n yönetiminde ümit veren desvenlafaksindir. Stellat gangliyon blokaj› ise s›cak basmalar›na karﬂ› yeni etkin yöntem olarak tan›mlanmaktad›r.36
Bu, boyundaki sempatik sinir dokusuna lokal anestezik
enjeksiyonu ile baﬂar›lmaktad›r.
Meme kanserli hastalarda HRT kullan›lmas› tart›ﬂmal› bir konudur. Çok iyi prognoza sahip ve çok ciddi menopozal yak›nmalar› olan olgularda hasta bilgilendirilmesi
yap›ld›ktan sonra HRT düﬂünülebilir kan›s› vard›r.37
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Meme Kanseri ve Liyezon Psikiyatrisi
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KANSER‹N PS‹K‹YATR‹K YÖNLER‹
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi (KLP), klinik t›pta
genel hastanede yatarak ya da ayaktan tedavi gören hastalara yönelik t›bbi tedavi ve bak›m ile psikiyatrik tedavi ve
psikososyal bak›m›n eﬂ zamanl› olarak sunulmas›d›r.
KLP t›bb›n di¤er alanlar› ve psikiyatri aras›nda bir
köprü görevi görür. Bu disiplin, sa¤l›¤›n fiziksel ve ruhsal
boyutlar› ile ayr›lmaz bir bütün oldu¤u ve birbirini etkiledi¤i anlay›ﬂ›na dayan›r. Hastay› anlamadan hastal›¤›n tedavi edilemeyece¤i yönündeki bilimsel yaklaﬂ›m do¤rultusunda insan›n bedensel, ruhsal, toplumsal bütünlü¤ü
içinde ele al›nmas›na yard›mc› olur. T›bbi tedavi ve bak›m
ile psikiyatrik tedavi bak›m›n› bütünler.
Onkolojideki geliﬂmeler, hastalara psikiyatrik-psikososyal hizmetleri sunmak için konsültasyon-liyezon psikiyatrisi servislerinin genel hastanelerde daha yayg›n yap›lanmas›n›, psikiyatrik t›p ﬂemsiyesi içinde psiko-onkoloji
disiplininin ﬂekillenmesini sa¤lam›ﬂt›r. Psiko-onkoloji;
psikiyatrik t›p ﬂemsiyesi içinde kanser psikiyatrisini temsil
eden bir bilim dal›d›r.

Psiko-Onkoloji ya da Psikiyatrik Onkoloji
1. Kanserin hasta, aile ve tedavi ekibi üzerindeki psikolojik etkilerini,
2. Psikolojik ve davran›ﬂsal faktörlerin kanser risk ve seyrindeki etkilerini araﬂt›ran ve kanser hastalar›na psikolojik t›p hizmetlerini sunan bir disiplindir.
Son y›llarda geliﬂen psiko-onkoloji ve psikiyatrik onkoloji alanlar›nda yap›lan çal›ﬂmalar, kanserli hastalarda
psikososyal ve psikiyatrik sorunlar›n önemli boyutta görüldü¤ünü ve bunlar›n hastalar›n tedaviye uyumu ile yaﬂam kalitelerini olumsuz etkiledi¤ini göstermiﬂtir. Kanserli hastalarda daha kaliteli bir yaﬂam sa¤lamak için uygulanan destekleyici tedavi yöntemleri aras›nda, psikiyatrik tedavi yaklaﬂ›mlar› ve konsültasyon-liyezon ekibi ile
iﬂbirli¤i de yer almaktad›r. Onkolojideki multidisipliner
yaklaﬂ›mlarda yer alan temel düﬂüncelerden biri de, hasta-

y› biyopsikososyal bir varl›k olarak kabul eden ve bütüncül bak›ﬂ› gerekli gören anlay›ﬂt›r. Uygulamada da kanser
hastal›¤› olan kiﬂi, aile ve tedavi ekibi bir bütündür. Tedavi ekibinde cerrahi uzman›, medikal onkolog, radyasyon
onkolo¤u ve bu alanda uzmanlaﬂm›ﬂ ruh sa¤l›¤› uzman›
yak›n iﬂbirli¤i içerisinde çal›ﬂ›r.
Kanser deneyimine genel olarak bak›ld›¤› zaman t›bbi-fiziksel bir hastal›k oldu¤u kadar, ruhsal ve psikososyal
bileﬂkeleri de yo¤un olan bir sorun ile karﬂ›laﬂ›lmaktad›r.
Kanser var oluﬂa iliﬂkin sorunlar› gündeme getiren ve hastan›n psikolojik dengesinde krize neden olan bir hastal›kt›r. Kiﬂiye, hastal›¤›n tipine, evresine, psikososyal çevreye
göre de¤iﬂmekle beraber, kanser; psikolojik güçlük ve bozukluklara yol açma potansiyeli en yüksek olan hastal›k
gruplar›ndand›r.
Kanser hastalar›nda tan›, tedavi ve tedavi sonras›nda
çeﬂitli duygusal, ruhsal ve davran›ﬂsal reaksiyonlar geliﬂir.
Kanser tan›s›, neden oldu¤u felaketçi ça¤r›ﬂ›mlar ile ilk
aﬂamada ﬂok tepkisine neden olabilir. ‹nkar; katlan›lmas›
çok güç, baz›lar› için imkans›z gerçe¤in yaratt›¤› kayg›,
panik ve çaresizlik duygular›na karﬂ› bir savunmad›r. Ard›ndan, öfke ve depresyon geliﬂir. Hastan›n k›zg›nl›k ve isyan›n› ifade edemedi¤i durumlarda depresyon geliﬂim riski artar. Bu dönemde kayg›, yemeden-içmeden kesilme,
dikkat da¤›n›kl›¤›, huzursuzluk gibi durumlar normaldir.
“Niye ben” türü isyan duygular› görülebilir.
‹kinci aﬂamada tepki fazlad›r. Kiﬂi gerçe¤i kabule yönelmiﬂtir ve duygusal tepki göstermektedir. Temel tepki
biçimi kayg›d›r. Yok olma tehdidi, kay›p alg›s›, ayr›l›k ve
ölüm düﬂünceleri ve bedene yabanc›laﬂma duygusu, bu
anksiyeteyi oluﬂturan temel unsurlard›r.
Üçüncü aﬂama ise, hastan›n gerçe¤i kabul edip, enerjisini ve ruhsal gücünü yeni yaﬂam›na yöneltti¤i uyum dönemidir. Bu dönemde kiﬂi hastal›¤› ile birlikte yaﬂamay›
ö¤renmeye baﬂlar.
Kanser hastalar›nda ortaya ç›kan psikiyatrik bozukluklar› ﬂu ﬂekilde s›n›fland›rabiliriz: uyum bozukluklar›,
anksiyete bozukluklar›, depresif sendromlar, organik beyin sendromlar› (delirium, demans ve di¤er organik psiki-
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yatrik sendromlar, kemoterapötik ajanlar›n nöropsikiyatrik yan etkileri), kiﬂilik bozukluklar›, a¤r›l› sendromlara
eﬂlik eden psikiyatrik sendromlar, iﬂtahs›zl›k, bulant›-kusma (kemoterapiye ba¤l›) ve psikiyatrik boyutu olan di¤er
sendromlar. Kanser hastalar›n›n hepsinde psikiyatrik bozukluk ortaya ç›kt›¤› düﬂüncesi de, tüm tepkilerin “normal” olarak kabul edilmesi gerekti¤i düﬂüncesi de yanl›ﬂt›r. Derogatis ve ark., DSM-III kriterlerini uygulayarak
yapt›klar› çok merkezli ve 215 hastay› içeren PSYCOG
(“Psychosocial Collaborative Oncology Group”) çal›ﬂmas›nda, kanser hastalar›n›n %47’sinde tan› konacak düzeyde ruhsal bozukluk bildirmiﬂlerdir.1 T›bbi hastalar genelinde bildirilen %20-40 oran›na göre bu oldukça yüksek
bir orand›r. Bu klinik araﬂt›rman›n sonuçlar›na göre psikiyatrik tan› alan olgular›n da¤›l›m› ﬂöyledir: %68 uyum
bozuklu¤u, %13 major affektif bozukluk (depresyon), %8
organik ruhsal bozukluk, %7 kiﬂilik bozuklu¤u ve %4
anksiyete bozuklu¤u (bkz. ﬁekil 70-1).
Kanser hastalar›nda psikiyatrik bozukluklar›n tan›lanmas›yla ilgili son dönem çal›ﬂmalar gündelik kullan›mda
pratik baz› araçlar›n geliﬂtirilmesine yol açm›ﬂt›r. Bu araçlardan bir tanesi National Comprehensive Cancer Network (NCCN) taraf›ndan geliﬂtirilen “Distress Thermometer” dir. Bu ölçek tek maddelik olup hastalar›n yaﬂad›klar› s›k›nt› düzeyini ölçmeyi amaçlamaktad›r. Hem
dünyada hem de ülkemizde geçerli ve güvenilir oldu¤u
gösterilmiﬂtir.29,30

MEME KANSER‹N‹N PS‹K‹YATR‹K YÖNLER‹
Meme kanseri kad›nlarda en yayg›n görülen tümördür ve kanserden ölümlerin baﬂl›ca nedenlerinden biridir.
Meme kanseri Amerika Birleﬂik Devletleri’nde kad›nlarda
görülen tüm kanserlerin %29’unu oluﬂturmaktad›r. Türkiye’de de kad›nlarda görülen kanserlerin yaklaﬂ›k
%14.9’u meme kanseridir ve bu oran›n giderek artt›¤› bildirilmektedir.2
Global olarak kad›nlarda en s›k görülen kanser türü
oldu¤u bilinen meme kanseri; benlik sayg›s›, cinsellik ve
kad›nl›kla iliﬂkili organ› tehdit eden bir hastal›kt›r. Geliﬂen
tedavi yöntemleri ve yaklaﬂ›mlar› her ne kadar çok boyut-

lu olarak yaﬂanan sorunlar› de¤iﬂtirse de psikiyatrik aç›dan meme kanseri eﬂit derecede zorlay›c›d›r.
Meme kanseri yaﬂam dönemiyle ba¤lant›l› olarak kad›n›n sosyal görevlerini tehdit edebilece¤i veya en önemlilerini kesintiye u¤ratabilece¤i için ortaya ç›kt›¤› yaﬂam
dönemi önemlidir. Benlik sayg›s›na ve kad›nl›k duygusuna tehdit tüm kad›nlarda görülebilir; fakat özellikle tek ve
eﬂsiz olan genç bir kad›n için bu tehdit daha ciddi olabilir.
Meme kanserine yüklenen anlam da yaﬂa göre de¤iﬂir.
Güvenli bir evi ve ailesi olan yaﬂl› bir kad›n için yaﬂam riski daha ön planda olabilir. Yaﬂ dönemlerine göre bak›ld›¤›nda yaﬂl›l›kta meme kanseriyle ayn› zamanda eﬂin kayb›
gibi baﬂka kay›plarda yaﬂanabilece¤inden kad›n sadece
majör bir kayb› de¤il, kendi yaﬂam ve beden bütünlü¤üne
tehdidi bir arada yaﬂayabilecektir. Fotopoulis ve Cook
(1980)’un çok merkezli yapt›klar› bir çal›ﬂma yaﬂl› kad›nlarda zorlanman›n daha yüksek oldu¤unu göstermiﬂtir.3
Meme kanseri öncesi psikiyatrik hastal›k öyküsü tan›mlayan kad›nlar›n s›k›nt› ve uyum güçlü¤ü yaﬂama riski yüksektir. Schain (1985) yetersiz uyumun önceki memnuniyetsiz veya olumsuz cinsel deneyimlerle, memelere
yap›lan yo¤un duygusal yat›r›mla, beden imaj› problemleriyle iliﬂkili oldu¤unu saptam›ﬂt›r.4 Uyum, kad›n›n daha
öncesinde bir yak›n›nda meme kanseri olup olmamas›yla
da iliﬂkilidir. Bedenlerine yo¤un yat›r›m yapan baz› kad›nlar memenin hasar görmesi veya kaybedilmesi fikrini
bile tolere edemeyebilirler. Bu kad›nlar›n tedaviyi takiben
uyum sorunu yaﬂamalar› riski de yüksektir. Uyum; eﬂ veya partner, aile ve arkadaﬂlar gibi önemli kiﬂilerin tepkisine de ba¤l›d›r.5
Rowland ve Massie’nin (1998) bildirdiklerine göre,
1967-1993 y›llar› aras›nda yay›nlanan ve kanser hastalar›nda depresyon prevalans›na bak›lan 50 çal›ﬂman›n 17’si
meme kanseridir. Bu 17 çal›ﬂmada ifade edilen depresyon
oran› %1.5-50 gibi çok geniﬂ bir aral›k içinde bildirilmektedir.6 Kissane ve ark. (1998) taraf›ndan yap›lan bir çal›ﬂmada, kad›nlar›n %45’inde psikiyatrik bir bozukluk saptanm›ﬂt›r.7 Noyes ve ark.n›n (1998) bildirdiklerine göre,
Maquire ve ark. (1989) taraf›ndan yap›lan bir çal›ﬂmada
meme kanseri olan bireylerde %27 oran›nda orta-ﬂiddetli
düzeyde anksiyete belirlenmiﬂtir 8. Hastalarla birlikte has-
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ta yak›nlar› ve eﬂleride meme kanseri teﬂhisi ve sonras›ndaki süreçten olumsuz etkilenmektedir.28

MASTEKTOM‹N‹N PS‹K‹YATR‹K ETK‹S‹
Kanser cerrahisi, hem alttaki hastal›kla, hem de cerrahi giriﬂimle ilgili endiﬂe ve sorun alanlar›n› gündeme getirmektedir. Yani mastektomi uygulamas›, kanser-organ
kayb›-psikopatoloji iliﬂki ve etkileﬂiminin anlaﬂ›lmas›nda
önemli bir alan olmuﬂtur.
Her fiziksel hastal›k ve cerrahi giriﬂim gibi mastektomi uygulamas› da kiﬂilerde zorlanma yaratan ve psikososyal krize yol açan bir durumdur. Mastektomiye yönelik
psikiyatrik yaklaﬂ›m, genel olarak cerrahi giriﬂimlerin yaratt›¤› psikiyatrik komplikasyonlar için bir model oluﬂturmuﬂtur. Mastektomi genel olarak, di¤er fiziksel hastal›klarda da görülen psikolojik tepkilere, alttaki hastal›kla ilgili endiﬂelere, cerrahi giriﬂimle ilgili narsisistik zedelenmeye ve memenin kad›nl›k ve cinsellikle ilgili sembolik
anlam›yla ba¤lant›l› özgül kayg›lara yol açma potansiyelindedir.9
Mastektomi uygulamas›nda, kanser-organ kayb› ba¤lam›nda tedavi sonras› beden imaj›yla ilgili kavramlar daha s›k gündeme gelir. Beden imaj› bebeklikle baﬂlay›p ﬂekillenen psikolojik bir süreçtir. Genel kendilik de¤eri ve
kiﬂilik geliﬂiminin temel ö¤elerindendir. Sadece beden görünümü ve geliﬂimi ile de¤il, vücut uyaranlar›n›n alg›lanmas›, biliﬂsel iﬂlevler, çevreden al›nan mesajlarla pekiﬂen,
geliﬂen psikolojik bir süreçtir. Kad›n için meme, süt verme iﬂlevini sa¤layan bir organ olman›n ötesinde cinsel
öneme de sahiptir. Memeler, toplum taraf›ndan atfedilen
de¤er sistemleri ile de iliﬂkili olarak cinsel iliﬂkide önemli
iﬂlevi olan, çekicilik ve kad›nl›k sembolü organlard›r.
Ameliyat öncesinde bedenlerinden fazlaca memnun olmayan hastalar›n ameliyat sonras› bu duygular›n› devam
ettirerek olumsuz duygular›nda art›ﬂ olaca¤› beklenebilir.
Burada hastalar›n bedenlerinden memnun olmamalar›nda, ameliyat›n anlam› ve ölüme iliﬂkin alttaki hastal›kla
iliﬂkili endiﬂelerin esas oldu¤u düﬂünülebilir.
Meme kanseri ve mastektominin cinsellik, beden imaj› ve yak›n iliﬂkiler üzerine etkisine iliﬂkin birçok çal›ﬂma
yap›lm›ﬂt›r. Total mastektomi ile parsiyel mastektominin
vücut imaj›, psikososyal uyum, cinsel doyum, tekrar
(nüks) korkusu s›kl›¤› karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu araﬂt›rmalarda parsiyel yöntemin uyguland›¤› hastalarda beden
imaj› duygular›n›n daha olumlu oldu¤u, ç›plak kalma endiﬂelerinin daha az oldu¤u belirtilmiﬂtir. Ancak psikolojik
kayg›, psikiyatrik bozukluk, aile uyum ve mutlulu¤u, cinsel iliﬂki s›kl›¤› ve cinsel uyum aç›s›ndan total ve parsiyel
mastektomi gruplar› aras›nda anlaml› bir farkl›l›¤›n olmad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Öte yandan beden imaj› endiﬂeleri
daha fazla olan kad›nlar›n parsiyel yöntemleri daha çok
tercih etmeleri beklenir.10,11,12,13,14 Kuﬂkusuz ortaya ç›kan
bu psikiyatrik sorunlar hastan›n uyumunu, yaﬂam kalite-
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sini, tedaviye yan›t›n›, hastal›¤›n seyrini ve yaﬂam süresini
etkiler. Psikiyatrik sorunlar yaﬂayan hastalarda ameliyat
sonras› komplikasyon geliﬂmesi daha s›k olarak görülmektedir. Bu nedenle hastan›n tedavisini bütüncül bir
yaklaﬂ›m içerisinde sürdürmek oldukça önemlidir.
Türkiye’deki literatürden farkl› olarak, bat›daki araﬂt›rmalarda mastektominin neden oldu¤u birincil psikolojik zorlanman›n kad›nl›k ve cinsellikle ilgili oldu¤u görülmektedir. Türkiye’deki çal›ﬂmalarda ise bu alandaki endiﬂenin üçüncü s›rada yer ald›¤› görülmektedir. Olgularda
hastalar›n %33’ünün beden alg›s› ve cinsellikle ilgili kayg›dan bahsetti¤i bildirilmiﬂtir. Ancak bu oran›n bat›daki
çal›ﬂmalarda daha yüksek oldu¤u görülmekteyken, do¤u
ve uzak do¤uda yap›lan çal›ﬂmalarda ise %10 ve %11 aras›nda oldu¤u görülmektedir.9,15 Noyan ve arkadaﬂlar›na
göre (2006) meme diﬂili¤in önemli bir sembolü olmas›na
ra¤men kad›nl›¤a atfedilen önem Türkiye’de k›rsal ve varoﬂ kesimde yaﬂayan gelenekçi gruplar için de¤erli de¤ildir. Buna göre, Türk kültürel inanc›n›n “kad›nl›kla u¤raﬂ”
karﬂ›s›nda olumsuz tutumlar› vard›r ve özellikle de bir kad›n evliyse, bir anneyse, menopozdaysa ya da mastektomi
geçirmiﬂse toplum onun kad›nl›kla ilgili u¤raﬂlardan uzak
durmas›n› bekler.16
Meme kanseri nedeniyle mastektomi uygulanan hastalarda, alttaki hastal›kla, kanser ve cerrahi giriﬂimle ilgili,
biyolojik-psikolojik ve sosyal hastal›k dinamiklerine göre
de¤iﬂen özgül endiﬂe ve zorlanmalar yaﬂan›r.
Bu psikososyal zorlanmalar ﬂöyle özetlenebilir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ölüm korkusu,
Gelece¤e yönelik belirsizlik endiﬂeleri,
Hastal›¤›n tekrarlayaca¤› endiﬂesi,
Ayr›l›k kayg›s›,
Öz yeterlili¤ini, bedeni üzerindeki denetimini, otonomisini ve temel iﬂlevlerini kaybedece¤i endiﬂesi,
Vücut organ ve bölümlerinin hasar görece¤i endiﬂesi,
Görünümünde de¤iﬂme ve kötüleﬂme korkusu,
Sevgi, ilgi ve deste¤i kaybetme korkusu,
Kendini eksik hissetme, baﬂkalar›na muhtaç olma
korkusu,
Çekicilik ve cinsel fonksiyonda azalma endiﬂesi,
Çocuklar›na bakamayaca¤› endiﬂesi,
A¤r›, saç dökülmesi gibi ac› verici görünümü bozucu
durumlardan endiﬂe etme,
Suçluluk ve cezaland›r›lma endiﬂeleri

Bu tür kayg›lar yaﬂayan bir hastada; ﬂok, kayg›, depresyon, k›zg›nl›k, inkar, hostilite, yans›tma, patolojik ba¤›ml›l›k, öfkeli direnç ve psikolojik gerileme gibi çeﬂitli
davran›ﬂsal ve duygusal tepkiler geliﬂir. Cerrahi müdahale
öncesinde hastan›n psikiyatrik yönden haz›rlanmas› oldukça önemlidir. Ameliyat öncesinde hastaya kayg›s›n›
artt›rmayacak ﬂekilde hastal›¤›n›n ne oldu¤u, ameliyat›n
içeri¤i ile olas› komplikasyonlar› ve hastan›n kendine yard›m için ne yapabilece¤i aç›klanmal›d›r.
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Hastan›n duygusal, davran›ﬂsal tepkileri, beklenen ya
da normal kabul edilebilecek s›n›rlar› aﬂ›nca psikiyatrik ve
psikososyal sorunlar baﬂ gösterir. Mastektomiden sonra
görülen psikiyatrik bozukluklar ﬂöyle tan›mlanabilir:
•
•
•
•
•
•
•

Uyum bozukluklar›
Depresif bozukluk
Yayg›nlaﬂm›ﬂ kayg› bozuklu¤u
Organik ruhsal bozukluklar
Psikoseksüel bozukluklar
Fobik bozukluk
Psikotik reaksiyon

1980’li y›llarda yap›lan çal›ﬂmalarda mastektomiden
sonraki ilk haftalarda ortalama %32 oran›nda depresyon,
%30 oran›nda kayg› bozuklu¤u, %46 oran›nda cinsel güçlükler bildirilmiﬂtir. Mastektomiden bir y›l sonra ise ortalama %20 oran›nda depresyon, %10 oran›nda kayg› bozuklu¤u, %38 oran›nda cinsel güçlükler bildirilmiﬂtir.17,11,18,19 Özkan ve arkadaﬂlar›n›n 42 mastektomi olgusunda post-op dönemde geliﬂen psikiyatrik bozuklu¤a nitelik ve nicelik yayg›nl›¤›n›n ve psikososyal uyumda etkili
faktörlerin araﬂt›r›ld›¤› prospektif çal›ﬂma sonuçlar›na göre; pre-op dönemde hastalar›n %32’sinde, post-op birinci hafta ve birinci ayda ise %52’sinde, bir y›lda ise %11’inde hafif derecede depresyon saptanm›ﬂt›r. 20-40 yaﬂlar
aras›ndaki hastalarda, bekarlarda, ilk-orta e¤itim seviyesinde olanlarda, tan›s›n› bilmeyenlerde, eﬂ-partner deste¤i olmayanlarda depresif durum daha da ﬂiddetlidir. Preop dönemde hastalar›n %28’inde, erken post dönemde
(ameliyattan bir hafta sonra) ise %64’ünde kayg› hali ortaya ç›kmaktad›r. Post-op birinci y›lda ise kayg› anlaml›
ölçüde azalmakta, ancak pre-op döneme gerilememektedir. Yani post-op birinci hafta ve 1. ayda kayg› ve depresyonun en yüksek seviyede oldu¤u, post-op 1. y›lda da bu
oran›n düﬂtü¤ü görülmüﬂtür.15
Worden ve Weisman ise mastektomi uygulanan hastalar›, kanserli ancak organ kayb› olmayan di¤er hastalarla karﬂ›laﬂt›rm›ﬂ ve aralar›nda bir farkl›l›k bulmam›ﬂt›r. Bu
araﬂt›rmac›lar, organ kayb›n›n (mastektominin) de¤il,
kanserli olman›n psikopatoloji geliﬂmesinde esas oldu¤unu belirtmiﬂlerdir.20 Meme cerrahisi ünitesi ile yürütülen
liyezon psikiyatrisi uygulamas› içindeki klinik deneyimimiz ve araﬂt›rma bulgular› da, meme kanseri nedeniyle
mastektomi uygulamas›nda geliﬂen psikopatolojide, organ kayb› ile ilgili endiﬂeler de¤il, do¤rudan alttaki hastal›k (kanser) ile ilgili endiﬂelerin öncelikli oldu¤unu göstermektedir.9
Pre-operatif psikolojik haz›rlanma ve destek, post-op
t›bbi ve davran›ﬂsal komplikasyonlar› azaltmakta ve psikososyal uyum daha çabuk olmaktad›r. Psikolojik haz›rlanma, hastan›n cerrahi giriﬂimin güçlükleri ile baﬂ etmesini kolaylaﬂt›r›r, gerçe¤in kabulünü, iﬂbirli¤ini artt›r›r,
hastan›n sorumluluk alma çabas›n›, kendi yaﬂam›nda denetim sahibi ve rolü oldu¤u duygusunu artt›r›r. Pre-op

psikolojik haz›rlanma ve destek, cerrahi uzman›n›n genel
bilgi ve e¤itimi ile birlikte sürdürülmelidir. Bu süreçte
hastan›n kayg› ve korkular›n› ifade etmesi, duygusal destek ve güvencenin sa¤lanmas›, motivasyon ve mücadeleci
tutumun artt›r›lmas›, sorumluluk almas›n›n cesaretlendirilmesi, olas› katastrofik durumlar›n düzeltilmesi esast›r.15

MASTEKTOM‹ SONRASI REKONSTRÜKTIF
CERRAH‹N‹N PS‹K‹YATR‹K BOYUTU
Son y›llarda, mastektomi sonras› rekonstrüksiyon uygulamas› yapt›ran kad›nlar›n say›s›nda art›ﬂ gözlenmektedir. Meme rekonstrüksiyonunun mastektomi geçiren kad›nlar›n ruh sa¤l›klar› üzerine olumlu etkilerini ortaya koyan birçok çal›ﬂma bulunmaktad›r.27 Bu müdahale, ameliyatla birlikte yaﬂanan kay›p duygusunun giderilmesinde,
kad›nlar›n psikolojik, sosyal ve cinsel iﬂlevselliklerini artt›rmak aç›s›ndan oldukça önemlidir. Ameliyat sonras›
plastik ve rekonstrüktif protez uygulamas›n›n beden imaj› alg›s›n› olumlu etkiledi¤i görülmektedir.
Ancak sadece protez uygulamas›n›n kad›n›n cinsel arzusu, çekicilik duygular› ve cinsel doyumunu artt›rd›¤›n›
iddia etmek güçtür. Kad›n›n bütüncül ruhsal uyumu, iliﬂkilerindeki doyumu, hastal›k öncesi cinsel yaﬂam özellikleri, ameliyat sonras› cinsel uyum ve doyumda, gö¤üslerinin ne kadar›n›n al›nd›¤›ndan daha çok etkili gözükmektedir. Baz› yazarlar kemoterapi ve radyoterapinin, cinsel
istek üzerinde daha olumsuz etkileri oldu¤unu belirtmiﬂlerdir.21,5
Noyan ve ark. (2006) yapt›klar› bir çal›ﬂmada yaln›zca
mastektomi geçirmiﬂ olan ve hem mastektomi geçirmiﬂ
hem de meme rekonstrüksiyonu yapt›rm›ﬂ olan kad›nlar›
incelemiﬂlerdir. Her iki grupta da düﬂük gelir düzeyinden
gelen ve az e¤itimli olanlar›n kararlar›ndan daha fazla piﬂmanl›k duyduklar› ve düﬂük tatmin yaﬂad›klar› görülmüﬂtür. Ayr›ca, yaln›zca total mastektomi geçirmiﬂ kad›nlarda
özgüvenin rekonstrüktif cerrahi geçirmiﬂ kad›nlara göre
daha düﬂük oldu¤u bulunmuﬂtur.
Noyan ve ark.’a (2006) göre, Türkiye’deki meme kanseri hastalar› diﬂi görünüﬂlerindeki olumsuzluktan çok
kanser hastal›¤›n›n korku veren tan›s›na karﬂ› daha endiﬂelidirler. Hem bu nedenden hem de Türk toplumunun
meme rekonstrüksiyonuna karﬂ› tutumunun çok destekleyici olmamas›ndan ötürü Türk kad›nlar›n›n meme rekonstrüksiyonuyla daha az ilgili olduklar› belirtilmiﬂtir.16

PS‹KOFARMAKOLOJ‹K VE PS‹K‹YATR‹K TEDAV‹
Kanserde psikolojik tedavi giriﬂimleri; dan›ﬂmanl›k,
e¤itim veya psikoterapötik yollarla kanserde baﬂ etme
davran›ﬂ›n› geliﬂtirmek için uygulanan sistematik çabalard›r. Genel amaç; morali, kendine güveni ve baﬂ etme yeti-
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sini artt›r›rken, s›k›nt›y› ve ruhsal sorunlar› azaltmakt›r.
Psikoterapi; hastal›¤›n anlaﬂ›lmas›, hastan›n kendi durumunun ve hastal›¤›n nas›l alg›land›¤›n›n kavranmas› ile
baﬂlar. Bilgilendirme, umudu yok etmeden ve gerçekçi kabullenme, tedavi olanaklar›n›n ve seçeneklerinin anlat›lmas›, yanl›ﬂ tutum ve bilgilerin düzeltilmesi ve rahatlatma
esast›r. Psikoterapiyle hastadaki olas› felaketçi yorumlar›n
düzeltilmesi hedeflenir.9 Terapist, hastan›n psikolojik dinamiklerini irdeleyerek, savunma düzeneklerinin yorumunu yapar; daha etkili olumlu savunma düzeneklerinin
geliﬂimine yard›mc› olur. Hastan›n normal psikolojik ve
emosyonel reaksiyonlar›n› ifade etmesini cesaretlendirir.
Kayg› ve çaresizlik duygular›n›n en yo¤un oldu¤u dönemlerde kriz müdahale tedavisi uygular. Ayr›ca, hastal›¤›n aile bireyleri üzerindeki etkisini araﬂt›rmak, hasta ve aileyi
bir araya getirecek hastal›k hakk›nda duygular›n paylaﬂ›lmas›n› cesaretlendirmek psikoterapötik müdahaleler aras›nda say›labilir. Hastan›n mevcut güncel sorunlar› tart›ﬂ›l›r. Aile, iﬂ, sosyal çevreye iliﬂkin kayg› odaklar› de¤erlendirilir.
Kanser hastalar›nda ve di¤er fiziksel hastal›klarda görülen anksiyetenin tedavisi için psikiyatrik ilaçlar oldukça
s›k kullan›lmaktad›r. ‹lerlemiﬂ kanser hastalar›n›n 1/4’ü
ila 3/4’ü hastane sürecinde anksiyeteyi gidermeye yönelik
psikiyatrik ilaç kullanmaktad›rlar. Benzodiazepinler bu
grupta en çok kullan›lan farmakolojik ajanlardand›r. Ayr›ca anksiyolitik etkisine ek olarak da sakinleﬂtirme, kas
gevﬂetme ve bellek üzerinde etkileri olabilmektedir. Lorazepam, alprazolam ve klonazepam kanser hastalar›nda en
çok kullan›lan benzodiazepinlerdendir. Ayr›ca kanser
hastalar›nda benzodiazepinler panik ata¤›n h›zl› kontrolünde ve agorofobide de kullan›lmaktad›r.
Gevﬂeme egzersizleri, sistematik duyars›zlaﬂt›rma ve
olumlu pekiﬂtireç verme gibi davran›ﬂsal yöntemler kanser hastalar› için yararl› olabilmektedir. Bu yöntemler
kanser hastalar›nda fiziksel ve psikolojik s›k›nt›lar› azaltmak için kullan›lmaktad›r ve oldukça olumlu yan›t vermektedir. Davies (1986) meme kanseri hastalar›nda anksiyete aç›s›ndan biyofeedback ve biliﬂsel terapi ile anlaml›
bir iyileﬂme oldu¤unu belirtmektedir.22 Gruber ve ark.
(1993) da meme kanseri hastalar›nda progresif kas gevﬂemesi ve imgeleme yöntemi ile anksiyetede azalma oldu¤unu bildirmiﬂlerdir.23
Kanser hastalar›nda genel s›k›nt›lar› ve tedavi prosedürleri ile iliﬂkili ortaya ç›kan s›k›nt›lar› ve akut anksiyeteyi azaltmak için geniﬂ ve etkili psikoterapötik müdahaleler
uygulanmaktad›r. Bir tak›m kontrollü çal›ﬂmalar sonucunda k›sa müdahalelerin psikolojik fonksiyonda iyileﬂmelere sebep oldu¤u görülmektedir.8 Fawzy ve ark. (1995)
son çal›ﬂmalar›nda dört temel psikolojik müdahale yöntemini denemiﬂlerdir. Bunlar: e¤itim verme, davran›ﬂsal egzersizler, bireysel psikoterapi ve grup terapileridir. E¤itime yönelik müdahaleler, kanser ve tedavisi hakk›nda bilgi vererek kiﬂinin yard›ma muhtaç olma duygusunu orta-
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dan kald›r›p psikolojik s›k›nt›s›n› azaltmay› amaçlar.24
Bireysel psikoterapilerin birçok kontrollü çal›ﬂmada
psikolojik sorunlar› azaltt›¤› ve daha iyi baﬂ etmeyi sa¤lamada yard›mc› oldu¤u gösterilmiﬂtir.24 Greer ve ark.
(1992) yapt›klar› bir çal›ﬂmada adjuvan psikolojik terapinin etkinli¤ini araﬂt›rm›ﬂt›r ve terapi gören hastalar›n kayg› seviyelerinde anlaml› düﬂüﬂ bildirmiﬂlerdir.25
Grup terapilerinin de benzer ﬂekilde yararl› oldu¤u
görülmektedir. Grup terapisinin teknikleri aras›nda; e¤itim verme, duygusal destek sa¤lama, stres yönetimi, baﬂ
etme yöntemleri ve davran›ﬂsal al›ﬂt›rmalar vard›r. Spiegel
ve ark. (1981) yapt›klar› önemli bir çal›ﬂmada bir y›l boyunca psikolojik destek grubuna kat›lan hastalar›n kontrol grubuna göre daha az kayg›l› oldu¤unu belirtmiﬂlerdir.26
Mastektomi geçiren kad›nlar›n, eﬂlerinden bundan
sonra hayat boyu sürecek bir sorumluluk paylaﬂ›m›, anlay›ﬂ geliﬂtirme ve destekleyici tutuma ihtiyaçlar› vard›r. Aileden ve eﬂten gelen sosyal deste¤in hastan›n iyileﬂme sürecine olumlu etkileri oldu¤u belirtilmektedir. Al›nacak
tedavi ve bak›mla ilgili tüm kararlarda eﬂlerin kat›l›m›,
özel anlam› olan bir organ›n kayb›n› hastalar›n hayat›na
k›yasla önemsiz bulabilmeleri, hastal›¤›n akut dönemleri
sonras›nda da destekleyici tutumlar›n› devam ettirmeleri
hastalar›n uyumu için önemli faktörlerdendir.
Meme kanserini yaﬂayan kad›nlarda hastal›ktaki de¤iﬂimler, kad›nlarda güçlü duygusal tepkilere sebep olabilir.
Bu duygular› yaﬂamak normal ve sa¤l›kl› bir durumdur.
Yeni bir denge alg›s› için u¤raﬂ›rken kiﬂinin duygular›n›n
fark›nda olmas› ve onlar› baﬂa ç›kman›n birer parças› olarak görüp de¤erlendirmesi önemlidir.
T›bba biyopsikososyal yaklaﬂ›m t›bbi tedaviyi ve psikolojik tedaviyi bir bütün olarak görmektedir. Bu bak›ﬂ
aç›s›na göre hastal›k kendisini yaln›zca patofizyolojik aç›dan göstermez. Ayn› zamanda hücreden organ sistemine,
kiﬂiye, aileye ve topluma kadar birçok farkl› düzey iﬂleyiﬂe
ayn› anda etki eder. Hastalar›n; ameliyat öncesinde ve
sonras›nda, tedavi esnas›nda t›bbi tedavi yan›nda psikolojik tedavi ve bak›ma da ihtiyaçlar› vard›r. Kanser hastalar›na ve ailelerine psikolojik yard›m sunan bu anlay›ﬂla birlikte psiko-onkoloji son y›llarda Türkiye’de oldukça yayg›n hale gelmiﬂtir.
Dünyada art›k psiko-onkolojinin; klinik bak›m, araﬂt›rma ve e¤itim boyutlar›yla oldu¤u kadar, kanserin kiﬂinin yaﬂam tarz›nda de¤iﬂikliklere ve yaﬂam kalitesine olan
olumsuz etkisini engellemesi, belirti kontrolü sa¤lamas›,
palyatif bak›m ve hayatta kal›m aç›s›ndan da onkoloji alan›nda önemli bir rolü vard›r. Türkiye’de meme kanserinin ve mastektominin yaratt›¤› psikolojik ve psikososyal
yükü azaltmas› aç›s›ndan psiko-onkoloji alan›n›n daha iyi
tan›nmas› ve psiko-onkoloji uygulamas›n›n genel hastanelerde geniﬂletilmesi gereklidir.
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Meme Kanseri Sonras› Fiziksel T›p
ve Rehabilitasyon
Dr. Dilﬂad Sindel, Dr. Aydan Oral, Dr. Bahar Dernek

Günümüzde meme kanseri dünyada üçüncü en s›k
rastlanan kanser türüdür. Meme kanseri insidans› geliﬂmiﬂ ülkelerde daha yüksektir ve geliﬂmekte olan ülkelerde
kad›nlarda servikal kanserlerden sonra ikinci en yüksek
ölüm nedenini oluﬂturmaktad›r.1 Amerikan Kanser Derne¤i’ne göre, meme kanseri tan›s› konmuﬂ kad›nlarda göreceli sa¤kal›m h›z› 5. y›lda %89 olup, 10. y›lda %82’ye
düﬂmekte ve 15. y›lda %75 olmaktad›r.2 Meme kanseri tedavisindeki geliﬂmelerle, meme kanserli olgular›n yaﬂam
sürelerinin uzamas›n› gösteren bu çok olumlu sonuçlarla
birlikte, bu olgular›n yaﬂamlar›n› en üst düzeyde fonksiyon görerek sürdürebilmeleri ve yaﬂam kalitelerinin iyileﬂtirilmesi önem taﬂ›maktad›r.

lük ve Sa¤l›k S›n›flamas›” [“International Classification of
Functioning, Disability and Health (ICF)”]3 na dayanarak
geliﬂtirilen “Meme Kanseri için ICF Çekirdek Dizisi (ICF
Core Set)”4 ile multifaktöriyel bir hastal›k olan meme
kanserinde hastal›¤›n kendisi, cerrahi giriﬂim, radyoterapi, kemoterapi ve endokrin tedaviler sonucunda olgular›n
fonksiyon görmelerini etkileyen ve özürlülü¤e yol açan
kompleks bozuklukluklar yelpazesini ortaya koymak
mümkündür (Tablo 71-1).
Meme kanserli olgularda, a¤r›dan lenf sistemi problemlerine ve günlük yaﬂam aktivitelerinde k›s›tl›l›klara
uzanan fonksiyon kay›plar›n›n varl›¤› “özürlülük deneyi-

MEME KANSER‹ SONRASI F‹Z‹KSEL TIP
VE REHAB‹L‹TASYON YAKLAﬁIMLARI
NEDEN GEREKL‹D‹R?

mi yaﬂayan veya yaﬂamas› muhtemel olan bireylerin çevre

Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) Uluslararas› S›n›flamalar›n›n yeni bir üyesi olan “Uluslararas› Fonksiyon, Özürlü-

yaklaﬂ›mlar›n›n meme kanseri sonras›ndaki yerini ve öne-

ile etkileﬂim içinde en uygun fonksiyon görmeyi sa¤lama
ve sürdürmeyi hedefleyen” 5 fiziksel t›p ve rehabilitasyon
mini göz önüne sermektedir.

Tablo 71-1: Meme Kanseri için ICF Çekirdek Dizininin ‹çerdi¤i Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon Yaklaﬂ›mlar› Gerektiren ICF Kategorileri*
ICF-Vücut Fonksiyonlar›
b130 Enerji ve güdüm
fonksiyonlar›
b134 Uyku fonksiyonlar›
b280 A¤r› duyusu
b435 ‹mmunolojik sistem
fonksiyonlar› (b4352 Lenfatik
yollar›n fonksiyonlar›;
b4353 Lenf nodüllerinin
fonksiyonlar›)
b455 Egzersiz tolerans›
fonksiyonlar›
b710 Eklem mobilitesi
fonksiyonlar›
b730 Kas gücü fonksiyonlar›

Rehabilit I ICF-Vücut
Yap›lar›

BB IICF-ICF-Aktivite
ve Kat›l›m

ICF-Vücuy ICF-Çevresel
Faktörler

s420 ‹mmün sistemin yap›s›
(s4200 Lenfatik yollar; s4201
Lenf nodülleri)
s720 Omuz bölgesinin yap›lar›
s810 Deri bölgelerinin yap›lar›
s730 Üst ekstremitenin yap›lar›

d445 Elin ve kolun kullan›m›
d230 Günlük rutin aktiviteleri
sürdürebilme
d640 Ev iﬂi yapabilme
d850 Üretken iﬂe al›nma
d430 Objeleri kald›rma ve
taﬂ›ma
d920 Rekreasyon ve boﬂ zaman
aktiviteleri
d570 Sa¤l›¤› koruma
d510 Kendini y›kama

e115 Günlük yaﬂamda kiﬂisel
kullan›m için ürünler ve
teknoloji
e590 Çal›ﬂma ve iﬂe al›nma
hizmetleri, sistemler ve
politikalar

*Brach M, Cieza A, Stucki G, Füssl M, Cole A, Ellerin B, et al. ICF Core Sets for breast cancer. J Rehabil Med 2004;(44 Suppl):121-7’de yer alan tablolardan k›salt›larak yararlan›lm›ﬂt›r.

619

620

K›s›m XX: Meme Kanseri Sonras› Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon

Tablo 71-2: Meme Kanseri Sonras› Fiziksel T›p ve
Rehabilitasyon Yaklaﬂ›mlar› Gerektiren Sorunlar
Lokal Tedavilere (Cerrahi veya Radyoterapi) Ba¤l› Sorunlar
A¤r›
Üst ekstremite disfonksiyonu
Lenfödem
Kemoterapi ve Endokrin Tedavilere Ba¤l› Sorunlar
Kardiyovasküler hastal›k
Osteoporoz
Artralji
Psikososyal Sorunlar
Uyku bozukluklar›
Yorgunluk
Yaﬂam kalitesinde bozulma
‹ﬂe dönüﬂ

MEME KANSER‹ SONRASI F‹Z‹KSEL TIP
VE REHAB‹L‹TASYON YAKLAﬁIMLARINI
GEREKT‹REN SORUNLAR VE TEDAV‹LER‹
ICF’ten yola ç›karak ve meme kanserinde kullan›lan
çeﬂitli ilaç tedavilerinin etkilerini de göz önüne alarak meme kanseri sonras› fiziksel t›p ve rehabilitasyon yaklaﬂ›mlar› gerektiren sorunlar Tablo 71-2’deki gibi listelenebilir.

A¤r›
Meme kanseri sonras› ortaya ç›kan akut ve/veya kronik a¤r› önemli bir klinik problemdir. Meme cerrahisi
sonras› kas ve ligaman hasar›ndan kaynaklanan, çabuk
iyileﬂebilen ve geçici olabilen a¤r›ya s›kl›kla rastlan›r. Bir
derlemede, meme kanseri cerrahisi sonras› omuz ve kolda
a¤r› prevalans›n›n %9 ve %68 aras›nda de¤iﬂebildi¤i belirtilmiﬂtir.6 Meme kanserli hastalarda müsküloskeletal a¤r›
kayna¤› olabilen patolojiler Tablo 71-3’de listelenmiﬂtir.7
Meme kanseri sonras› ortaya ç›kan kronik a¤r› ise hastalar›n %25-60’›n› etkileyebilir. Meme kanseri sonras›
kronik a¤r›, postmastektomi a¤r› sendromu olarak da tan›mlanmakta, tedaviden sonra üç aydan uzun bir süredir
devam eden, karakteristik özellikleri nöropatik a¤r›ya
benzeyen ve genellikle aksilla, medial üst kol, meme
ve/veya gö¤üs duvar›nda lokalize a¤r› durumlar›n› belirt-

mek için kullan›lmaktad›r. Bu kronik a¤r›y› tan›mlamak
için nöropatik a¤r› terimi de kullan›lmakla birlikte, henüz
yeterince delil olmad›¤›ndan sadece kronik a¤r› terimi en
uygun olabilecektir. Kronik a¤r›n›n geliﬂimi pre-, intrave postoperatif faktörleri içine alan karmaﬂ›k bir patofizyolojiyi içerir. Psikososyal faktörler, yaﬂ, obezite, memede
operasyon öncesi mevcut a¤r›, di¤er bölgelerde a¤r›, nosiseptif fonksiyon ve genetik faktörler preoperatif risk faktörleri olarak belirlenirken, mastektomiye karﬂ› meme koruyucu cerrahi, aksiller lenf nodu diseksiyonuna karﬂ›
sentinel lenf nodülü biyopsisi, interkostobrakiyal sinir hasar›, analjezi ve uygulama öncesi analjezi intraoperatif risk
faktörleri olarak s›ralanabilir. Postoperatif risk faktörleri
ise adjuvan tedavi, rekürens, akut a¤r›, duyusal bozukluklar, lenfödem, komplikasyonlar ve takip zaman› olarak
listelenebilir.8
Kronik a¤r› ile uygulanan cerrahi tedavi aras›ndaki
iliﬂkiyi inceleyen birçok çal›ﬂmada, mastektomi ve meme
koruyucu cerrahi (MKC) prosedürleri aras›nda kronik
a¤r› aç›s›ndan anlaml› bir farkl›l›k bulunmam›ﬂt›r. Ancak
MKC’de standart tedavi olarak uygulanan radyoterapinin
a¤r›ya neden olabilece¤i unutulmamal›d›r. Dolay›s›yla
uygulanan cerrahi prosedürler ile kronik a¤r› aras›ndaki
iliﬂki de¤erlendirilirken hastalara uygulanan radyoterapi,
kemoterapi ve endokrin tedaviler de mutlaka göz önünde
bulundurulmal›d›r.9
Bununla birlikte aksiller lenf nod diseksiyonu, sentinel lenf nod biyopsisine nazaran, kronik a¤r› geliﬂimi aç›s›ndan önemli bir risk faktörüdür. Bu da aksiller lenf nod
diseksiyonu ile interkostobrakiyal sinirin hasarlanma olas›l›¤›n›n daha fazla olmas›na ba¤l› olabilir. Gerçi sentinel
nod genellikle interkostobrakiyal sinirin proksimalinde
yer ald›¤›ndan, teorik olarak sentinel lenf nod biyopsisi ile
de sinir hasar›na rastlan›labilir. Bir derlemede yer alan alt› çal›ﬂmada, interkostobrakiyal sinirin kronik a¤r› ile iliﬂkisi araﬂt›r›ld›¤› ve iki çal›ﬂmada sinirin hasar› ile kronik
a¤r› aras›nda korelasyon oldu¤u tespit edildi¤i, di¤er dört
çal›ﬂmada herhangi bir korelasyona rastlanmad›¤› belirtilmektedir. Literatürde sinirin hasar› ile genellikle duyusal
bozukluklar›n ortaya ç›kt›¤› bildirilmektedir. Bununla
birlikte aksiller lenf nod biyopsisinden sonra duyusal bozukluklar›n ortaya ç›kmas› sentinel lenf nod biyopsisine
göre daha fazlad›r.8

Tablo 71-3: Meme Kanseri Hikayesi Olan Kad›nlarda Üst Ekstremitede A¤r› Kayna¤› Olabilecek
Durumlar
Adeziv kapsülit
Artrit
Brakiyal pleksopati
Servikal radikülopati
Servikal bölgede incinme
Median, radial veya ulnar mononöropati
Selülit

Kompleks bölgesel a¤r› sendromu
Derin ven trombozu
Ödem
Lenfödem
Metastaz
Nöroma
Fantom meme a¤r›s›
Postmastektomi a¤r› sendromu

Bölüm 71: Meme Kanseri Sonras› Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon
Tablo 71-4: A¤r›n›n Yaﬂam Kalitesini Etkileme Yollar›
‹ﬂtah azalmas›, uyku ve di¤er fiziksel fonksiyonlar
Haf›za ve konsantrasyonda azalma
Çal›ﬂma kabiliyetinde azalma
Ev içi günlük yaﬂam aktivitelerinde zorlanma (ev iﬂleri, çocuklara bak›m,vs.)
Sosyal aktivite ve kat›l›mda k›s›tlanma
Mali kaynaklarda azalma
Manevi veya ruhani hislerde de¤iﬂiklik (ölümden korkma, vs.)
Ev, iﬂ ve sosyal çevreden kendini uzaklaﬂt›rma

Adjuvan tedavi olarak radyoterapinin nöropatiye ve
dolay›s›yla nöropatik a¤r›ya yol açt›¤› bilinmektedir. Nörotoksisite, meme kanseri tedavisinde kullan›lan taksan,
platinum ajanlar› ve vinka alkaloidlerinin de bilinen yan
etkisidir.10 Gartner ve ark.’n›n yapt›¤› bir çal›ﬂmada ise
siklofosfamid, epirubisin, florourasil rejimi ile kronik a¤r› aç›s›ndan herhangi bir etkiye rastlan›lmam›ﬂt›r.9 Hastan›n ilk defa m› yoksa kanser rekürensi nedeniyle mi opere edildi¤inin bilinmesi önemlidir, çünkü e¤er hasta rekürens nedeniyle opere ediliyorsa önceki cerrahiye ait meme
alan›, kronik a¤r› geliﬂimi aç›s›ndan risk faktörü olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Bununla birlikte rekürenslerde veya metastazlarda da ﬂiddetli a¤r› olabilece¤i unutulmamal›d›r.
Fantom meme a¤r›s› da baz› hastalarda a¤r›n›n bir di¤er
kayna¤›d›r. Mastektomiden sonra ilk 1-3 y›lda fantom
meme a¤r›s› prevalans›n›n %25 civar›nda oldu¤u ve genç
yaﬂla iliﬂkili oldu¤u bildirilmiﬂtir.11
Meme kanseri sonras› a¤r›, hemen tüm hastalarda
özürlülükte art›ﬂa ve fonksiyonellikte azalmaya neden olabilmekte ve olgular›n yaﬂam kalitesini büyük ölçüde etkileyebilmektedir. A¤r›n›n yaﬂam kalitesini etkileme yollar›
Tablo 71-4’de belirtilmiﬂtir.7
Rehabilitasyon t›bb›nda fiziatristler, hastalar›n a¤r›s›n› en iyi hangi ﬂekilde azalt›p, fonksiyonelli¤i yine nas›l en
üst düzeyde tutabilecekleri konusuna odaklanm›ﬂlard›r.
Birçok kronik a¤r›da oldu¤u gibi, postmastektomi a¤r›s›nda da multidisipliner bir yaklaﬂ›m gerekmektedir. Bu
yaklaﬂ›m ile a¤r› tedavisi, fiziksel ve emosyonel aç›lardan
de¤erlendirilmeli ve kognitif davran›ﬂ terapisini de mutlaka içermelidir. Tablo 71-5, meme kanserli hastalardaki
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Tablo 71-5: Meme Kanseri Hikayesi Olan Kad›nlarda A¤r›
Tedavisinde Kullan›labilecek Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Seçenekleri
Akupunktur
Transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu (TENS)
Masaj
Fiziksel/iﬂ u¤raﬂ› terapisi
Relaksasyon teknikleri
Biofeedback
Yoga

a¤r› tedavisinde kullan›labilecek çeﬂitli fizik tedavi ve rehabilitasyon seçeneklerini içermektedir; ancak yine de
esas tedavinin altta yatan nedene ba¤l› olarak de¤iﬂebilece¤i unutulmamal›d›r. Bununla birlikte, a¤r› aç›s›ndan da
tedaviye al›nan hastalar›n de¤erlendirme ve takibinde vizüel analog skala (VAS) kullan›larak tedaviye olan cevaplar› objektif olarak izlenebilir. Tablo 71-6 ise, meme kanserli hastalarda a¤r› tedavisinde kullan›lan çeﬂitli medikal
tedavi seçeneklerini içermektedir.7
Perioperatif uygulanan venlafaksin ve gabapentinin
postmastektomiye sekonder ortaya ç›kan kronik a¤r› üzerindeki etkilerini inceleyen bir çal›ﬂmada, venlafaksinin
kronik a¤r› insidans›n› gabapentine göre anlaml› oranda
azaltt›¤› bulunmuﬂtur. Gabapentin’in ise yan›c› karakterde a¤r› üzerine etkili oldu¤u ancak kronik a¤r› üzerinde
etkisinin olmad›¤› sonucuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r.12 ‹leride yap›lacak çal›ﬂmalarla, mastektomi sonras› ortaya ç›kabilecek
kronik a¤r› için profilaktik perioperatif analjezik uygulamalar›n›n yayg›n olarak kullan›m› gündeme gelebilir.

Üst Ekstremite Disfonksiyonu
Meme kanseri cerrahisi sonras› ortaya ç›kan üst ekstremite problemleri olarak bir derlemede, omuz eklem
hareket aç›kl›¤›nda k›s›tlanmalar›n çeﬂitli çal›ﬂmalarda
<%1 ve %67 aras›nda de¤iﬂti¤i rapor edilmekte ve
MKC’de etkilenen üst ekstremitede güçsüzlük prevalans›
%9 ve %28 aras›nda verilmektedir.6
Karki ve ark.’n›n yapt›¤› bir çal›ﬂmada, 96 meme kanserli hastada üst ekstremite bozukluklar› ve bunlar›n akti-

Tablo 71-6: A¤r› Tedavisinde Kullan›labilecek ‹laçlar ve Kullan›m Alanlar›
‹laç Grubu

Kullan›m Alanlar›

Örnekler

Opioidler

Fentanil, hidromorfon, metadon, morfin, oksikodon

SOAE‹ grubu

Viseral, yumuﬂak doku, kemik kaynakl› a¤r›lar ile
nöropatik a¤r›
Yumuﬂak doku, kemik kaynakl› a¤r›

TSA grubu
SNRI grubu
Antikonvülzanlar
Benzodiazepinler

Nöropatik a¤r› ve miyofasiyal a¤r›
Nöropatik a¤r› ve depresif komponent varl›¤›nda
Nöropatik a¤r›
Kas spazm›, anksiyöz komponent varl›¤›nda

Selekoksib (COX-2), ibuprofen, nabumeton,
naproksen
Amitriptilin, desipramin, nortriptilin, siklobenzaprin
Duloksetin
Karbamazepin, klonazepam, gabapentin, pregabalin
Alprazolam, diazepam, lorazepam

SOAE‹, Steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar; TSA, Trisiklik antidepresanlar; SNRI, Serotonin noradrenalin reuptake inhibitörleri.
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vite ve kat›l›m k›s›tl›l›klar› üzerine olan etkisi de¤erlendirilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmaya göre, postoperatif dönemde 6.ayda
en s›k rastlan›lan bozukluklar›n meme ve aksillada skar
dokusu gerginli¤i, aksilla ödemi ve boyun-omuz a¤r›s› oldu¤u belirlenmiﬂtir. Ayn› çal›ﬂmada, alt› ayl›k izlem sonunda özellikle a¤›r kald›rma, taﬂ›ma ve yükse¤e uzanma
aktivitelerinde k›s›tl›l›klar›n oldu¤u tespit edilmiﬂtir.13
Meme kanseri cerrahisi sonras› ortaya ç›kan üst ekstremite sorunlar›, cerrahiden sonraki dönemde yaklaﬂ›k
bir ay daha devam eder. Ço¤u olguda, objektif olarak
fonksiyonlar›n geri gelmesi üç ay› bulmakta, hatta tam
iyileﬂmenin görülmesi bir y›la kadar uzamaktad›r. Bununla birlikte kemoterapi veya radyoterapi de dahil olmak üzere meme kanseri tedavisinden sonra biyomekanik
de¤iﬂiklikler veya bozukluklar 12 ay ile 3 y›l kadar devam
eder. Bu nedenle hastalar birinci ayda de¤erlendirildikten
sonra üç ayl›k aralarla 12 ay boyunca mutlaka izlenmeli-

dir. Springer ve ark.’n›n yapt›¤› bir çal›ﬂmada, meme kanserli hastalar›n tedavi öncesi ve sonras› belli aral›klarla
(preoperatif ve 0, 1, 3, 6, 12. ay) izlenmesinin, meme kanseri öncesi ve sonras› ortaya ç›kan erken ve geç baﬂlang›çl› üst ekstremite sorunlar›n› belirlemede faydal› oldu¤u
sonucuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r.14
ﬁekil 71-1’de meme kanserli hastalar›n üst ekstremitelerinin yap›sal ve fonksiyonel aç›dan de¤erlendirilmesi
için algoritma gösterilmiﬂtir.14

Lenfödem
Lenfödem, meme kanseri tedavisi sonras› karﬂ›laﬂ›lan
en s›k komplikasyonlardan biridir. Bir derlemede incelenen çal›ﬂmalarda, lenfödem prevalans›n›n %0 ile %34 aras›nda de¤iﬂti¤i belirtilmektedir.6 Çeﬂitli çal›ﬂmalarda lenfödem insidans›n›n farkl› olarak belirtilmesinin nedeni, lenfödem tan›s› için standart bir yöntem olmamas›d›r.15

Meme Kanseri Tan›s›

Fizik Tedavi

Cerrahi

Med. Onkoloji

Rad. Onkoloji

Preoperatif Multidisipliner Evreleme ve Tedavi Plan›

Postoperatif 1. ay gözetim-3 ayl›k aralarla izlem

Orta/ciddi üst
ekstremite
bozuklu¤u

Minimal üst
ekstremite
bozuklu¤u

Ek FT seçenekleri

Üst ekstremite
fonksiyonlar›n› tekrar
de¤erlendirme

3 ayl›k izlem
program›

Hareket art›ﬂ›
Hacim azalmas›
ﬁekil 71-1: Meme kanserli hastalar›n üst ekstremitelerinin yap›sal ve fonksiyonel aç›dan de¤erlendirilmesi
için algoritma.
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Lenfödem, lenfatik sistemin disfonksiyonu sonucu,
proteinden zengin interstisiyel s›v›n›n birikimiyle karakterize bir durumdur.15 ‹nterstisiyel makromoleküllerin
birikimini dokulardaki onkotik bas›nc›n artmas› izler ve
bu durum lenfödemin daha fazla ilerlemesine neden olur.
Ayr›ca ödemli alanda fibroblastlar›n, keratinositlerin ve
adipositlerin sekonder proliferasyonunu elastik liflerin
destrüksiyonu izler.16 Lenfatiklerin dilate olmas›yla, daha
ileri düzeyde staza neden olacak ﬂekilde kapaklarda yetmezlik meydana gelebilir. Lenfödem tedavi edilmedi¤i
takdirde selüllit, lenfanjit ve lenfanjiyosarkom gibi daha
ciddi komplikasyonlara neden olabilir.17
Lenfödem, meme kanseri tedavisi sonras›nda ço¤unlukla üç y›l içinde ortaya ç›kmakla birlikte, baz› olgularda
tedaviden y›llar sonra bile görülebilmektedir.18

Lenfödemde Risk Faktörleri ve Primer Korunma
Lenfödem tedavisinde en önemli yaklaﬂ›m lenfödemin önlenmesidir. Çünkü lenfödem bir kere oluﬂtu¤unda
kronik, yaﬂam-boyu devam eden bir sürece girer. Bu nedenle meme kanserli hastalara lenfödem konusunda bilgi
verilmesi, risk faktörlerinin belirlenmesi ve kontrol alt›na
al›nmaya çal›ﬂ›lmas› lenfödemin önlenmesi aç›s›ndan oldukça önemlidir.
Primer korunmada, çeﬂitli konvansiyonel yöntemlere
karﬂ›n son y›llarda özellikle minimal invaziv birçok cerrahi yöntemle lenfödem ve lenfödeme sekonder olarak geliﬂen morbidite en aza indirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Boccardo ve ark.’n›n yapt›¤› bir çal›ﬂmada, lenfovenöz anastomoz operasyonunun meme kanserli hastalarda lenfödemden primer korunmada geçerli bir yöntem oldu¤u sonucuna var›lm›ﬂt›r.19
Meme kanseri ile iliﬂkili lenfödem risk faktörleri multifaktöriyeldir. Primer risk faktörleri cerrahi alan›n geniﬂli¤i, tümör yükü ve radyoterapi baﬂta olmak üzere adjuvan terapilerdir. Majör risk faktörü ise aksiller lenf nod
diseksiyonu ve/veya mastektomiyi içeren cerrahi tedavi
yöntemidir. Aksilla diseksiyonu ve adjuvan radyoterapinin uygulanmas›yla lenfödem geliﬂme riski %45 civar›na
yaklaﬂmaktad›r. Son y›llarda sentinel nod biyopsisi ve
MKC’yi içeren daha az invaziv teknikler ile lenfödem görülme s›kl›¤› önemli oranda azalm›ﬂt›r.20 Soran ve ark.’n›n
yapt›¤› bir çal›ﬂmada, Beden Kütle ‹ndeksi (BK‹) ≥25 olmas›n›n, tutulan tarafta enfeksiyon bulunmas›n›n ve hasta taraftaki elin fazla kullan›m›n›n lenfödem s›kl›¤› ile iliﬂkili oldu¤u belirlenmiﬂtir. Ayn› çal›ﬂmada, predispose faktörlerin kontrol alt›na al›nmad›¤› hastalarda, lenfödem
geliﬂim s›kl›¤›n›n kontrol alt›na al›nan hastalara göre daha fazla oldu¤u sonucuna var›lm›ﬂt›r.21
Obezitenin, lenfödem geliﬂimindeki etki mekanizmas›
net de¤ildir. Muhtemelen enfeksiyon, azalm›ﬂ kas pompas› aktivitesi ve derin lenfatik kanallar›n ya¤ dokusu ile t›kanmas›yla, postoperatif çeﬂitli komplikasyonlara yol açarak lenfödem geliﬂimine katk› sa¤lad›¤› düﬂünülmektedir.
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Bu nedenle, lenfödemin önlenmesinde ve lenfödem tedavi
plan›nda kilo kontrolüne yer verilmelidir. Hastalar operasyondan sonra lenfödem geliﬂme riski nedeniyle, kilo almama yönünde uyar›lmal› ve BK‹’si yüksek hastalar kilo vermeleri için teﬂvik edilmelidir. Bu konuda yap›lan çal›ﬂmalarda, diyetle kilo veren lenfödemli hastalarda lenfödem
volümünde anlaml› oranda azalma tespit edilmiﬂtir.22
Venöz yetmezlik ve reküren yumuﬂak doku enfeksiyonlar›, lenfatik sisteme zarar vererek lenf drenaj›n› bozar
ve lenfödeme neden olabilir. Diyabet, hipertansiyon, konjestif kalp yetersizli¤i ve otoimmün sebepler gibi komorbid faktörler uygun epidemiyolojik araﬂt›rmalar›n yoklu¤u nedeniyle lenfödem risk faktörleri içerisinde de¤erlendirilmemektedir.20
Kanserle iliﬂkili lenfödem aç›s›ndan lenf nodu rezeksiyonu veya radyasyon uygulanan tüm hastalar risk taﬂ›maktad›rlar. Uygulanan tedavi ne kadar agresif ve anatomik olarak ne kadar y›k›c› ise risk o oranda artmaktad›r.
Aksiller bant (aksiller web sendromu), enfeksiyon, seroma ve hematom gibi post-operatif komplikasyonlar lenfödem riskini art›rmaktad›r.20
Forner-Cordero ve ark.’n›n yapt›¤› bir çal›ﬂmada, lenfödem süresinin tedavi baﬂar›s› üzerinde etkili olmad›¤›
belirtilmiﬂtir.15 Vignes ve ark.’n›n yapt›¤› bir çal›ﬂmada ise
lenfödem hacmi ile iliﬂkili olabilecek faktörler; lenfödem
süresi, BK‹, mastektomi ve selülit öyküsü olarak belirtilerek, antiöstrojen ilaçlarla olan tedavinin lenfödem hacmi
ile negatif iliﬂkili oldu¤u bildirilmiﬂtir. Ayn› çal›ﬂmada,
lenfödemin erken tan› ve tedavisi ile selülit ata¤›n›n önlenmesinin meme kanserine ba¤l› lenfödemi önlemede
kontrol edilebilen parametreler içerisinde esas faktörler
oldu¤u belirtilmiﬂtir.16
Primer korunmada bir di¤er önemli yaklaﬂ›m da, hasta olan taraf ile ilgili genel korunma önerilerinin uygulanmas›d›r.
Hastalar›n ilgili kolda kesik, yan›k, ›s›r›k olmamas› ve
yine ayn› taraftan kan al›nmamas› konular›nda bilinçlendirilmesi oldukça önemlidir. Küçük yaralar, enfeksiyonun
önlenmesi aç›s›ndan mutlaka tedavi edilmelidir. Kan bas›nc› ölçümü yap›l›rken turnikenin risk alt›nda olan kolu
fazla s›kmamas› ve a¤›r yüklerin taﬂ›nmamas› konular›nda
hastalar mutlaka uyar›lmal›d›r. Uygunsuz bas› giysileri
(proksimal k›sm›n kolu s›k›ﬂt›rmas›, dirse¤in fleksiyonda
kalmas›) lenfödemi tetikleyebilir. Sadece kol için bas› giysisi temin edilmesi, elin lenfatik drenaj›n› bozarak elde lenfödem geliﬂimine neden olabilir. Bu nedenle bas› giysileri
mutlaka bir eldiven komponenti ile birlikte verilmelidir.23

Lenfödemde Tan› ve Evreleme
Lenfödem, genellikle sinsi bir ﬂekilde baﬂlar fakat nadiren de olsa ani bir baﬂlang›ç görülebilmektedir.20
Bioempedans, yüksek frekansl› ultrason ve lenfosintigrafi baﬂta olmak üzere bir çok tan› yöntemi lenfödemin
preklinik dönemde tespit edilmesi aç›s›ndan umut vaat
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etmektedir. Ancak bu ve benzer tan› yöntemlerinin kullan›m› günümüz için araﬂt›rma aﬂamas›nda olup, klinik
pratikte kullan›mlar› aç›s›ndan yeterli bilimsel kan›t bulunmamaktad›r.20
Esas olarak tan› klinik bulgular göz önüne al›narak
konulur. Amerikan Kanser Derne¤i (2006)’nin verilerine
göre lenfödemin erken belirti ve bulgular› hastalar›n etkilenen ekstremitelerinde ﬂiﬂlik, a¤›rlaﬂma, a¤r›, hissizlik,
parestezi ortaya ç›kmas› ve eklem hareketlerinde azalma
olmas›d›r. Ard›ndan deride kal›nlaﬂma ortaya ç›kar ve gode b›rakan ödem görülebilir. Erken dönemde (ilk 12 hafta) lenfödem belirti ve bulgular› cerrahinin akut etkileri
gibi de¤erlendirilebilir. Lenfödem tan›s›n› koymadan önce hastalar derin ven trombozu, kanser rekürensi, metastaz aç›s›ndan mutlaka de¤erlendirilmelidir ve olas› vasküler, kardiyak ve endokrin di¤er nedenler de d›ﬂlanmal›d›r.18 Resim 71-1’de evre II lenfödemi olan opere sol meme kanserli bir hastada sol üst ekstremitedeki belirgin ﬂiﬂlik görülmektedir.
Lenfödemin evrelenmesi tedavi aç›s›ndan yol gösterici oldu¤undan oldukça önemlidir. Tablo 71-7’de lenfödemin evrelemesi gösterilmektedir.18
Lenfödem, ayr›ca sa¤lam olan kol ile k›yaslanarak üç
ayr› kategoride de de¤erlendirilebilir: Hafif derece (sa¤lam olan tarafa göre %20 veya daha az ﬂiﬂlik olmas›), orta
derece (sa¤lam olan tarafa göre %20-40 ﬂiﬂlik olmas›) ve
ciddi derece (sa¤lam olan tarafa göre %40 veya daha fazla
ﬂiﬂlik olmas›).24
Etiyolojik belirsizlik durumunda radyoizotop indirekt
lenfosintigrafi, bioimpedans ve yüksek frekansl› ultrason
lenfatik disfonksiyonu göstermede yard›mc› olabilir. Lenfosintigrafi teknesyum-iﬂaretli sülfür kolloid ile yap›l›r ve
genellikle elin dorsal yüzünden intradermal olarak interdijital aral›¤a uygulan›r. Bir gama kamera yard›m›yla, saatlik aralarla ve 4-6 saat boyunca kay›t yap›l›r. Lenfosintigrafi sonuçlar› kalitatiftir ve yanl›ﬂ negatif oran› da yüksek oldu¤undan ço¤u zaman yorumlar tutarl› de¤ildir.20

Resim 71-1: Evre II lenfödemi olan opere sol meme kanserli bir hastada üst ekstremiteler aras› çevre ölçüm farklar›.

Tablo 71-7: Lenfödemin Evrelenmesi
Evre I: Yumuﬂak, gode b›rakan, elevasyon ile gerileyen,
reversibl ödem. Hasta ödemi sadece kendisi hisseder.
Evre II: Ödem yer yer gode b›rakmayabilir, elevasyon ile
ödemde gerileme olmaz ve irreversibl döneme girilmiﬂtir.
Hastaya yak›n olan kiﬂiler taraf›ndan ödem fark edilir.
Evre III: Lenfostatik elefantiazis de denilir ve bu dönemde
ödem d›ﬂar›dan kolayl›kla fark edilir.

Ancak mevcut tan› yöntemlerinin klinik pratikte yayg›n
kullan›m› olmad›¤› daha çok araﬂt›rma aﬂamas›nda oldu¤u unutulmamal›d›r.

Lenfödemi De¤erlendirme Yöntemleri
Lenfödemin de¤erlendirilmesinde kullan›lan yöntemler aras›nda çevre ölçümleri, suya dald›rma yöntemi, volüm ölçümleri, biyoimpedans spektroskopi ve perometre
say›labilir.
Çevre ölçümü yönteminde, belirli anatomik noktalardan ve eﬂit uzakl›ktaki mesafelerden her iki üst ekstremitede ölçüm yap›l›r. Çevre ölçümünde esas olan, mümkün
oldu¤unca s›k aralarla ölçüm yap›lmas› ve yap›lan her ölçümde olabildi¤ince ayn› noktalar›n kullan›lmas›d›r. Bu
aç›dan de¤erlendirme yap›ld›¤›nda kullan›labilecek yöntemler aras›nda, elde 2. ve 5. metakarpofalangeal eklemler
hizas›, el bile¤i hizas›, dirsek volar çizgisi, dirsek çizgisinin
de s›ras›yla 10 cm ve 15 cm proksimali ile 7 cm ve 15 cm
distalinden olmak üzere toplam 7 bölgeden çevre ölçümünün yap›lmas›18 ve dirsek k›vr›m›n› baﬂlang›ç noktas›
kabul ederek 5 cm’lik aralarla çevre ölçümünün yap›lmas› s›kça kullan›lan yöntemlerdir. Ölçüm yap›l›rken hastaya verilecek en uygun pozisyon, her iki ön kol maksimum
supinasyonda ve bir masa üzerindeyken, omuzlar nötral
pozisyonda ve dirsekler 45 derece aç›da olacak ﬂekilde yap›lan ölçümdür.17 Çevre ölçümü yöntemiyle volümün hesaplanmas›, segmentlerin eﬂit olmamas› ve elin irregüler
yap›s› nedeniyle problem yaratmaktad›r. Ancak çevre ölçüm yöntemleri kolay uygulanabilmesi, di¤er yöntemlere
göre ekonomik olmas› ve kantitatif veri sa¤lamas› nedeniyle s›kl›kla tercih edilmektedir.18 Lenfödem de¤erlendirmesinde yedi noktadan yap›lan ölçümde, iki farkl› ölçüm yerinde 2 cm ve üzeri çevre fark› olmas› lenfödem
olarak kabul edilmekte, volümetrik de¤erlendirmede ise
normal ekstremiteye göre %20 ve üzerinde volüm art›ﬂ›
lenfödem olarak de¤erlendirilmektedir.25
Optoelektronik perometre yönteminde ise 3.1 mm
aral›klarla çevre ölçümü yap›lmaktad›r. Lenf s›v›s›n› da
kapsayan ekstraselüler s›v› total ekstremite hacminin
%25’ini yans›tmakta olup, geriye kalan k›s›m kemik, kas,
ya¤ dokular› ile di¤er yumuﬂak doku kitlelerini göstermektedir. Dolay›s›yla perometrenin lenfödemin erken de¤iﬂikliklerini belirlemedeki sensitivitesi düﬂüktür. Biyoimpedans spektroskopi ise ekstraselüler s›v›y› total kol hac-
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minden ba¤›ms›z olarak ölçmeye olanak sa¤lamaktad›r.
Yöntemin geçerlili¤i, sensitivitesi ve spesifitesinin yüksek
oldu¤u gösterilmiﬂtir.26
Jain ve ark.’n›n yapt›¤› bir çal›ﬂmada, perometre ile
dokular aras› s›v›y› ölçmek için biyoelektrik spektroskopi
yöntemi karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Yine ayn› çal›ﬂmada, perometreye göre bu yöntemin uygulay›c›lar aras› ve ayn› uygulay›c›n›n farkl› zamanlarda yapt›¤› ölçümler aras›ndaki tutarl›l›¤›n›n daha fazla oldu¤u tespit edilmiﬂtir.27 Bir di¤er
volüm ölçüm yöntemi, ekstremitenin su dolu silindirik
bir kaba dald›r›larak taﬂan suya göre volümün hesaplanmas› esas›na dayan›r. Gjorup ve ark.’n›n yapt›¤› bir çal›ﬂmada, dual enerji X-›ﬂ›n› absorpsiyometri (DXA) yöntemi
ile dald›rma yöntemi ve çevre ölçüm yöntemi karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ; DXA yönteminin tekrar edilebilirlik aç›s›ndan di¤er
yöntemlere göre daha üstün oldu¤u tespit edilmiﬂtir.28

Lenfödem Tedavisi
Çeﬂitli çal›ﬂmalara dayanarak lenfödem tedavisinde
kullan›lan fiziksel t›p ve rehabilitasyon giriﬂimleri Tablo
71-8’deki gibi listelenebilir.22,29,30
Tedaviye dirençli ve progresif bir durum olarak de¤erlendirilen lenfödem, günümüzde halihaz›rda mevcut ve
yüksek etkinli¤e sahip yöntemlerle tedavi edilebilir. Cerrahi sonras› ilk 18 ayda ortaya ç›kan lenfödem akut lenfödem olarak adland›r›lmakta olup, ekstremite elevasyonu
ve orta düzeyde uygulanacak kompresyon uygulanmas›
ile tedavi edilebilir.
Kompleks Dekonjestif Terapi (KDT), noninvaziv,
herhangi bir ilaç tedavisi gerektirmeyen, bilinen herhangi
bir riski olmayan, izlemde baﬂar› oran› %80’den fazla olan
ve lenfödem tedavisinde uluslararas› kabul görmüﬂ alt›n
standart bir yöntemdir. KDT, lenfödem tedavisinde Uluslararas› Lenfoloji Birli¤i’nin 2001’de tan›mlad›¤› güncel
lenfödem tedavisini yans›t›r.31
KDT’nin komponentleri cilt bak›m›, manuel lenfatik
drenaj (MLD), çok katmanl› kompresif bandajlama, terapötik egzersizler ve bas› giysisi kullan›m›ndan oluﬂan ve
esas›nda iki fazl› olan bir sistemdir. Faz I tedavi dönemi

Tablo 71-8: Lenfödem için Fiziyatrik Giriﬂimler
Elevasyon
Egzersiz
Kompleks dekonjestif terapi
Intermitan pnömatik kompresyon
Manuel lenf drenaj masaj›
Kendi kendine masaj teknikleri
Bas› bandajlamas›
Bas› giysileri
Elektrofiziksel modaliteler
Düﬂük seviyeli lazer tedavisi
Yüksek voltajl› elektriksel stimülasyon
Diyetsel/kilo kayb› giriﬂimleri
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olup, 45 dakikal›k MLD uygulanmas›n› takiben kompresif bandajlama ve lenfödeme spesifik çeﬂitli egzersizlerin
yap›lmas›n› içermektedir. Faz I tedavisi haftada yedi gün
boyunca mutlaka uygulanmal›d›r. Yeteri kadar hacim
azalmas›n› sa¤lamak için kompresif bandajlar›n 21-24 saat kadar bekletilmesi gerekmektedir. Faz II ise esas›nda
korunma dönemini kapsar ve hastalara faz I’deki benzer
önerilerde bulunulur. MLD faz II’de gerekti¤inde uygulan›r.20,32
Cilt bak›m› KDT’nin ayr›lmaz bir parças›d›r ve özellikle ileri dönem lenfödem olgular›nda reküren selülit
ataklar› çok s›k oldu¤unda önemi daha da artar. Cilt bak›m›n›n amaçlar› bakteriyel ve mantar kolonizasyonunu
kontrol etmek, cilt bütünlü¤ünün bozuldu¤u durumlarda
mikrobiyal üremeyi elimine etmek ve cildi kuruluk ile çeﬂitli yar›klardan korumak için nemlendirmektir. Mineral
ya¤ bazl› sabunlarla cilt nemlendirilirken deskuame cilt
k›s›mlar› ile bakteriler uzaklaﬂt›r›l›r. Batroban ve Nistatin
gibi topikal antimikrobiyaller reküren enfeksiyonu olan
hastalarda önerilmektedir.20
KDT, hastay› de¤erlendirecek, ekstremite ﬂiﬂli¤i yapabilecek di¤er nedenleri d›ﬂlayacak ve tedavi süresince hastay› takip edebilecek bir uzman hekimin varl›¤›n› gerektirmektedir. Lenfanjit ve selülit gibi komplikasyonlar›
olan hastalar›n, KDT uygulamas›ndan önce mutlaka tedavi olmalar› gerekmektedir. Aktif kanser hastalar›nda uygulama öncesi mutlaka onkolo¤a dan›ﬂ›lmal›d›r. KDT ayr›ca iyi e¤itim alm›ﬂ, metodu uygulamaya yatk›n sertifikal› terapistler taraf›ndan uygulanmal›d›r.18,33 Di¤er lenfödem tedavileri gibi KDT’de de tam kür olmamas›na karﬂ›n, lenfödemli ekstremitenin uzun dönem kontrolünü
sa¤lamada etkilidir. Lenfödem azald›kça enfeksiyon riski
ile beraber fibrozis, cilt ülserasyonu ve verüköz döküntüler gibi di¤er komplikasyonlarda da azalma görülür. KDT
ile yüz güldürücü sonuçlar al›nd›¤›ndan, pnömatik pompalar veya cerrahi tedavi uzun dönemde primer olarak
önerilen tedaviler de¤ildir.33
MLD veya lenfatik masaj, lenf sekestrasyonunu ve
transportunu sa¤layan yüksek düzeyde spesifik bir tekniktir. Spesifik dokunma süresi, masaja oryantasyon, uygulanan bas›nç miktar› ve tüm yap›lan uygulaman›n belli bir
s›ray› izlemesi MLD’nin karakteristik özellikleridir.20
MLD, lenf damarlar› ve lenf nodlar›n›n komﬂu drenaj bölgelerindeki kompresif stimülasyonu ile baﬂlar (boyun, aksilla, vs) ve hafif parmak hareketleri veya yaklaﬂ›k 30
mmHg’lik el bas›nc› ile uygulan›r.32 Nazik, ritmik ve spesifik deri dokunuﬂlar› sayesinde konjesyona u¤ram›ﬂ lenf
s›v›s› lenf damarlar›na do¤ru yönlendirilir. MLD, lenf damarlar›n›n duvarlar›nda bulunan düz kas kontraksiyonunu uyararak damarlar›n pompa etkisini art›r›r. Obstrüktif
drenaj bölgelerindeki lenfatik s›v› fiziksel olarak mobilize
edilir. KDT’nin I. ve II. fazlar›nda kompresyon amac›yla
hafif gerginlikteki bandajlar kullan›lmaktad›r. Bandajlama tedavisi ile kas istirahati esnas›nda orta düzeyde bas›nç
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sa¤lan›rken, kas kontraksiyonu esnas›nda yüksek düzeyde
bas›nç elde edilir. Distalden proksimale do¤ru bandajlama yap›l›rken, hastalar›n cildinin bandaj kenarlar› taraf›ndan zarar görmelerini engellemek, normal anatomik
konturlar›n devam›n› sa¤lamak için bandaj alt› cildi koruyucu bir örtü kullan›lmaktad›r.20
Bandajlama tedavisi MLD’den hemen sonra uygulanmal›d›r. Bandaj tedavisi ile kas aktivitesi geliﬂtirilerek lenfatik s›v›n›n ilgili ekstremiteden at›l›m› sa¤lan›r Bandajlama yap›l›rken distal falankslardan baﬂlan›r ve kademeli
olarak kompresif bas›nç azalt›larak aksillaya do¤ru ilerletilir. Bandaj tekni¤i ekstremitelere olan kan ak›m›n› azaltmadan interstisyel bas›nc› art›r›r. Bu yöntem ile lenfatik
ak›m›n belirgin birikimi önlenmekte olup, interstisyel
aral›kta ek lenf s›v›s› birikimi de engellenir.33 Çok katmanl› düﬂük gerginlikteki bandajlar her akﬂam uygulanmal› ve tüm gece boyunca ç›kar›lmamal›d›r. Kompresif
bandajl› iken her sabah on beﬂ dakika spesifik lenfödem
egzersizlerinin yap›lmas› gerekmektedir. Bandajl›yken yap›lan kas hareketleri sayesinde lenfatik ak›m›n hacmi ile
lenfatik bas›nç art›r›labilmektedir ve bu da kollateral lenfatik damarlar›n oluﬂumuna neden olmaktad›r.20 Resim
71-2A, B ve C’de evre II lenfödemi olan opere sol meme
kanserli bir hastada bandajlama tedavisinin uygulanmas›
gösterilmektedir.
Lenfödem egzersizleri, tekrarlayan hareketlerden oluﬂan ve kas kontraksiyonlar›n› uyaran özel egzersizlerdir.
Egzersizler, mutlaka d›ﬂtan kompresyon sa¤layan bas› giysileri veya bandajlar ile uygulanmal›d›r. Ritmik kas kontraksiyonu ve relaksasyonu, lenf damarlar›n› nazikçe bas›ya u¤rat›r ve lenf damarlar›ndaki düz kas kontraksiyonunu tetikler. Eksternal bas›nç uygun düzeyde oldu¤unda,
internal pompa mekanizmas› devreye girer ve lenf s›v›s›
oluﬂan internal ve eksternal kompresyon gradyan› do¤rultusunda hareket eder, böylece lenf s›v›s› drenaj› sa¤lanarak hasta olan taraftaki ödem azal›r.20,27
Ancak egzersize ne zaman baﬂlanmas› ve özellikle üst
ekstremite güçlendirme egzersizlerinin ne derece agresif
olmas› gerekti¤i konusundaki bilgiler net de¤ildir. Shamley ve ark.n›n yapt›¤› bir çal›ﬂmada, seroma formasyonu
azal›ncaya kadar egzersizlerin ertelenmesi gerekti¤i vurgulanm›ﬂt›r.34 Fiziksel tedavi, iﬂ u¤raﬂ› terapisi ve omuz
eklem hareket aç›kl›¤› ile üst ekstremite kas kuvveti art›r›labilir, a¤r› ve ﬂiﬂkinlik gibi semptomlar azalt›labilir. Antienflamatuvar ilaçlar ile de a¤r› ve enflamasyon azalt›larak
terapötik egzersize olan uyum art›r›labilir. Lauridsen ve
ark.’n›n yapt›¤› randomize kontrollü bir çal›ﬂmada, postoperatif dönemde egzersize baﬂlama zaman› 6-8 hafta
olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Fizik tedaviye baﬂlama süresi
ise iyi sonuçlar alabilmek için 6 ay veya üzeri olarak belirlenmiﬂtir.35
Cerrahi sonras› bas› giysileri (kolluk ve/veya eldiven)
mutlaka gün boyunca giyilmelidir. Hastalara lenfödemin
yaﬂam boyu sürecek olan bir durum oldu¤u ve dolay›s›y-

A

B

C
Resim 71-2A, B ve C: Evre II lenfödemi olan opere sol meme kanserli bir hastada bandajlama tedavisinin uygulanmas› (Bandajlama yap›l›rken distal falankslardan baﬂlan›r ve kademeli olarak kompresif bas›nç azalt›larak aksillaya do¤ru ilerletilir).

la bas› giysilerinin düzenli olarak hergün giyilmesi gerekti¤i anlat›lmal›d›r. Bas› giysileri önerilen ﬂekilde kullan›ld›¤› takdirde, ödemin düzeyinde sabitlenme ve/veya orta
düzeyde gerileme oldu¤unda, bu durum hastalar taraf›ndan fark edilebilir.
Üst ekstremite lenfödeminde, s›kl›kla II-III.derece
kompresyon (yaklaﬂ›k 30-40 mmHg) gerekmektedir.
Hastalar bas› giysisi giyerken mutlaka günlük egzersizlerini de yapmal›d›rlar ve e¤er gerekiyorsa hastalara MLD de
uygulanmal›d›r.
Bas› giysilerinin kullan›m› KDT’nin özellikle faz II
aﬂamas›nda önemlidir. Bas› giysilerinin kullan›lmas›n›n
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Tablo 71-9: Bas› Giysilerinin Kullan›m Amaçlar›
Lenfatik ak›ﬂ› düzeltmek
Birikmiﬂ proteinöz debrisi azaltmak
Venöz dönüﬂü düzeltmek
Ekstremiteye uygun ﬂekil verebilmek
Hacim kontrolünü sa¤lamak
Cilt bütünlü¤ünü korumak
Ekstremiteyi potansiyel bir travmadan korumak

çeﬂitli amaçlar› bulunmaktad›r, bunlar Tablo 71-9’da
özetlenmiﬂtir.20
Bas› giysileri dikiﬂli veya örgü ﬂeklinde olmak üzere
prefabrik veya kiﬂiye özel yap›labilir. ‹leri lenfödem olgular›nda kiﬂiye özel dikiﬂli bas› gisileri önerilmekte olup, bu
giysiler yüksek düzeyde destek sa¤lamaktad›r. Kiﬂiye özel
bas› giysilerinin yap›m›nda her hasta için ayr›ca karar verilir. Genel endikasyonlar› ise ekstremitede ﬂekil bozuklu¤u, kompresyon ihtiyac›n›n 45 mmHg veya daha fazla oldu¤u durumlar, aﬂ›r› fibrozis ve prefabrik bas› giysileri ile
lenfödemde ilerleme olmas›d›r. Prefabrik ve kiﬂiye özel
bas› giysileri kombine edilebilir, böylece hastalar prefabrik giysiler ile fiyat aç›s›ndan kazanç sa¤lam›ﬂ olurlar. Örne¤in kiﬂiye özel yap›lm›ﬂ bir kolluk, prefabrik bir eldiven
ile kombine edilebilir. Ancak prefabrik veya kiﬂiye özel olsun ya da olmas›n, bas› giysileri her 6-9 ayda bir mutlaka
de¤iﬂtirilmelidir.20
Pnömatik kompresyon cihazlar›n›n izole kullan›m›
genel olarak önerilmemekte, daha çok KDT’ye yard›mc›
olarak kullan›lmalar›n›n daha uygun oldu¤u belirtilmektedir. MDT’ye yard›mc› olarak kullan›ld›klar›nda, ekstremitede hacim azalmas› aç›s›ndan oldukça olumlu sonuçlar elde edilmektedir. Son y›llarda yeni ç›kan pompalama
cihazlar› MLD’nin etki mekanizmas›n› taklit ederek çal›ﬂmaktad›r. Ancak cihazlar hem pahal›d›r, hem de tedavide
kullan›mlar› aç›s›ndan yeteri kadar kan›t bulunmamaktad›r.20 Resim 71-3’te evre II lenfödemi olan opere sol me-

Resim 71-3: Evre II lenfödemi olan opere sol meme kanserli bir hastada pnömatik kompresyon tedavisinin sol üst ekstremiteye uygulanmas›.
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me kanserli bir hastada pnömatik kompresyon tedavisinin uygulanmas› gösterilmektedir.
Basit lenf drenaj› (BLD), MLD’nin pratik olarak hastalar taraf›ndan uygulanabilen bir formudur. Hasta hergün düzenli olarak, 10-20 dakika boyunca derin abdominal solunum ile beraber BLD’yi uygulamal›d›r. BLD, hastalara lenfödem konusunda iyi e¤itim alm›ﬂ, deneyimli terapistler taraf›ndan ö¤retilmelidir ve aktif kanser veya di¤er ciddi hastal›klar varl›¤›nda BLD uygulan›rken dikkatli olunmal›d›r.36
Obezite bilindi¤i gibi lenfödem geliﬂimi için risk faktörleri aras›ndad›r ve meme kanseri rekürensi ve sürvisi
ile de iliﬂkili bulunmuﬂtur. Bu nedenle kilo kayb› veya
mevcut kilonun korunmas› yönünde fiziksel aktivite düzeylerinin ayarlanmas› ve sa¤l›kl› beslenme ile ilgili stratejilerin geliﬂtirilmesinin lenfödemde volüm azalmas› yönünde katk› sa¤layabilece¤i düﬂünülmektedir.22
Meme kanserli hastalarda lenfödem tedavisi için elektrofiziksel modalitelerle ilgili olarak elektriksel stimülasyon ve düﬂük seviyeli lazer tedavisi güvenle kullan›lmaktad›r. Kanser hastalar›nda ultrason ve fonoforez gibi derin
›s›t›c›lar genellikle kontrendike kabul edilmektedir.7
Elektriksel stimülasyon, kas kontraksiyonu ve relaksasyonuna yol açarak venöz ve lenfatik ak›m› artt›rarak
ödemi azaltmaktad›r. De¤iﬂik elektrik ak›mlar› içerisinde
yüksek voltajl› elektriksel stimülasyon, akut ve kronik a¤r›n›n giderilmesinde, doku rejenerasyonunun sa¤lanmas›nda, nöromüsküler reedükasyonda, venöz kan ak›m›n›n
artt›r›lmas›nda ve ödemin çözülmesinde endikedir. Bir
hipoteze göre, elektrik ak›m› potansiyel bir elektrik alan›
oluﬂturarak lenfatik sistemi fazla olan interstisyel s›v›y›
absorbe etmesi için uyarmaktad›r.30
Lazer ›ﬂ›nlar› fizyoterapide antienflamatuvar, analjezik ve rejeneratif etkilerinden faydalanmak için kullan›lmaktad›r. Yeni damar oluﬂumu, hücre membran aktivitesini normalize etme, yeni sinir lifleri ile lenf damarlar›n›n
rejenerasyonu ve fibroblast stimülasyonu yoluyla iyileﬂme
sürecini h›zland›rma gibi özellikleri bulunmaktad›r. Tedavide en s›k kullan›lan lazer tipleri Helium-Neonium
(HeNe) ve Gallium Arsenate (AsGa)’d›r.37 Lenfödem tedavisinde 650-1000 nm aras› düﬂük yo¤unluklu dalga
boylar› baﬂar›yla kullan›lm›ﬂt›r.38 Lazer etkisiyle lenfanjiogenez, lenfatik hareket, makrofajlar ile immun sisteminin stimüle oldu¤u ve fibrozisin azald›¤› düﬂünülmektedir.37 Resim 71-4’de evre II lenfödemi olan opere sa¤ meme kanserli bir hastada, düﬂük düzey lazer tedavisinin s›ras›yla aksilla ve antekübital bölgelere uygulan›ﬂ› gösterilmektedir.
Son y›llarda, lenfödemi azaltmak için yeni fizik tedavi
yöntemleri de geliﬂtirilmektedir. Bunlardan biri suda lenfatik terapidir. Bu yöntemde, hastalar hidroterapi havuzunda kendi kendine masaj ve egzersiz uygulamas› yaparlar. Tek kör randomize kontrollü bir çal›ﬂmada, suda lan-
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Resim 71-4: Evre II lenfödemi olan opere sol meme kanserli bir hastada düﬂük düzey lazer tedavisinin aksilla bölgesine uygulanmas›.

fatik terapinin orta ve ileri evre lenfödem olgular›nda anlaml› etkileri oldu¤u bildirilmiﬂtir.24
Meme kanseri sonras› aksiller lenf nodülü diseksiyonunu takiben geliﬂen lenfödem için farkl› fizik tedavi modalitelerinin etkinli¤ini araﬂt›ran derlemelerde22,29,30 incelenen çal›ﬂmalara göre, KDT’nin en güçlü bilimsel deste¤e sahip yöntem oldu¤u sonucuna var›lm›ﬂt›r. KDT’nin
pnömotik kompresyon, yüksek voltajl› elektriksel stimülasyon ve lazer terapi ile birlikte uygulanmas›n›n lenfödemin fizyopatolojisine ba¤l› olarak, kombine tekniklerin
en yararl› etkileri gösterdi¤ine iﬂaret edilmiﬂtir. Kombine
fizik tedavi ile maksimum etki ilk haftada görülür ve dördüncü haftaya do¤ru ödem hacmi azal›r. Tedavinin hergün uygulanmas›, hafta sonlar› kesinlikle ara verilmemesi
de önerilmektedir. ‹ntermitan pnömatik kompresyon tedavisi, lenfödem tedavisinde özellikle erken evre olgularda olmak üzere k›sa dönemde etkili olan bir tedavi modalitesidir. MLD’nin etkinli¤ini araﬂt›ran çok say›da çal›ﬂman›n sonuçlar› çeliﬂkili olmakla birlikte, hafif düzeyde
lenfödemi olan hastalarda MLD’nin lenfödem hacmini
azaltabilece¤i söylenebilir. Klinik aç›dan, kompresyon tedavisinin lenfödem tedavisinde ilk aﬂamada tercih edilmesi, tedaviye olan yan›t beklenenden daha az oldu¤u
takdirde MLD’nin tedaviye eklenmesi uygun olacakt›r.
Ayr›ca kompresyon tedavisinin uygulanmas›n›n oldukça
pratik ve di¤er tedavilere nazaran maliyeti daha az bir
yöntem olmas› da klinik kullan›m aç›s›ndan önemli özelliklerdir. Buna ilave olarak kompresyon tedavisiyle ilgili
çal›ﬂmalar artt›kça, bu tedavinin faydalar›n›n tahmin edilenden daha fazla oldu¤u sonucuna ulaﬂ›lmaktad›r. Her
ne kadar çal›ﬂmalar orta kalitede olsa da bandajlaman›n
etkin oldu¤u konusunda bilimsel kan›tlar mevcuttur ve
klinik olarak hasta takiplerinde bandajlaman›n özellikle
erken evre lenfödem olgular›n›n birço¤unda etkili oldu¤u
gözlenmektedir. Bas› giysileri veya bandajlama tedavileri
ile elde edilen hacim azalmalar›n›n oran› %17 ile %60
aras›nda de¤iﬂmektedir. Özellikle yüksek kalitede randomize kontrollü çal›ﬂmalar›n (RKÇ) olmamas›ndan dolay›,

egzersizin lenfödem hacminde azalma aç›s›ndan etkin oldu¤una dair net veriler bulunmamakla birlikte egzersiz ile
mevcut lenfödem düzeyinde art›ﬂ olmamaktad›r. Hatta
egzersiz yapan hastalarda lenfödeme ba¤l› semptomlarda
azalma oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Sonuçlar›n› belirtti¤imiz
bu derlemelerden22,29,30 birinde22, özellikle fiziksel aktivite ve sa¤l›kl› beslenme ile kilo verilmesi veya varolan kilonun muhafaza edilmesi stratejilerinin lenfödem hacminde azalman›n ötesinde sa¤l›k aç›s›ndan ilave faydalar› olabilece¤ine iﬂaret edilmektedir. Yeterli düzeyde iyi kalitede
çal›ﬂma olmamas›ndan dolay› farkl› fizik tedavi modalitelerinin lenfödem üzerindeki etkileri ile ilgili sonuçlara
varmak veya önerilerde bulunmak güç olmaktad›r.
Daha yeni olmas› nedeniyle yukardaki derlemelerde
yer almayan Forner-Cordero ve ark.’n›n yapt›¤› bir çal›ﬂmada, ileri seviyedeki lenfödem olgular›n›n KDT’ye cevaplar›n›n daha kötü oldu¤u dolay›s›yla tedaviye erken
dönemde baﬂlan›lmas› gerekti¤i belirtilmiﬂtir. Ayn› çal›ﬂmada, tedavinin uyguland›¤› mevsim ile tedavi sonuçlar›
aras›nda da korelasyon oldu¤u belirtilerek özellikle sonbaharda uygulanan tedaviye yan›t›n di¤er mevsimlere göre daha iyi oldu¤u belirtilmiﬂtir.15
Yukarda sözü edilen derlemelerde kapsanmayan çok
yeni bir yay›nda, meme kanseri sonras› geliﬂen lenfödemde düﬂük seviyeli lazer tedavisinin standard lenfödem tedavisiyle birlikte kullan›ld›¤›nda hastalarda ekstremite
çevre ölçümleri, a¤r›, ekstremite hareket aç›kl›¤›nda art›ﬂ
ve skar mobilitesi aç›s›ndan ilave yararlar sa¤lad›¤› ve iki
sikluslu düﬂük seviyeli lazer tedavisinin bir siklusluya nazaran üstün oldu¤u belirtilmektedir.39
Meme kanseri sonras› lenfödeme iliﬂkin egzersiz aç›s›ndan alt› çal›ﬂman›n de¤erlendirildi¤i bir derlemede, egzersiz program›na erken veya geç baﬂlaman›n, postoperatif lenfödemin insidans›n› veya ﬂiddetini etkilemedi¤i, ancak egzersizlere erken baﬂlaman›n omuz eklem hareket
aç›kl›¤› üzerinde olumlu etkisi oldu¤u belirtilmiﬂtir.40

Cerrahi Tedavi
Son y›llarda geliﬂtirilen çeﬂitli mikrocerrahi yöntemlerle meme kanserine ba¤l› lenfödem tedavisi yap›lmaya
çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu yöntemlerden en s›k rastlan›lan›, minimal invaziv lenfovenöz ﬂant operasyonudur. Ancak lenfödem ölçümünde standart bir yöntem olmamas›ndan
dolay› yöntemin etkinli¤inin tam olarak de¤erlendirilmesi mümkün olmamaktad›r.41

Lenfödem Tedavisinde Oral Farmakolojik
Ajanlar›n Kullan›m›
Son y›llarda, lenfödem tedavisinde benzo-pironlar gibi çeﬂitli oral ilaçlar›n kullan›m› önem kazanm›ﬂt›r. Oral
ilaçlar, kumarin deriveleri gibi alfa-benzopironlar ve flavonoidler gibi gama-benzopironlar› içerir. Benzo-pironlar esas olarak vasküler geçirgenli¤i ve dolay›s›yla subkutan dokudaki s›v› miktar›n› azaltarak etkinlik göstermek-
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tedir. S›v› filtrasyonunun azalmas›yla da ﬂiﬂ ekstremite
bölgelerinde a¤r› ve rahats›zl›k hissinin azald›¤› düﬂünülmektedir. Bu ilaçlarla ayr›ca makrofaj aktivitesi artmakta
ve protein lizisinin de artmas›yla lenfödemli ekstremitede
fibröz doku oluﬂumu azalmaktad›r. Ancak benzopironlarla ilgili mevcut çal›ﬂmalar›n kalitesi düﬂük oldu¤undan
metaanalizler üzerinde çal›ﬂ›lmas› mümkün olmamaktad›r. Dolay›s›yla benzo-pironlar›n ekstremite hacmi, a¤r›
veya ödemli ekstremite üzerindeki etkinli¤iyle ilgili bir sonuca varman›n mümkün olmad›¤› söylenebilir.32,38 Bununla birlikte vasküler alandaki s›v›y› azaltmalar›ndan
ötürü günümüzde diüretiklerin lenfödemde etkili oldu¤unu destekler nitelikte kan›t bulunmamaktad›r.18
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Tablo 71-10: Meme Kanseri Hikayesi Olan Kad›nlarda Ortaya
Ç›kan Yorgunluk Semptomuna Yaklaﬂ›m
A¤r› kayna¤›n› belirleme
Diyetisyen konsültasyonu
Ruh ve sinir hastal›klar› uzman› ile konsültasyon
Uyku düzenini sorgulama ve uyku bozuklu¤u varsa giderme
S›cak basmalar›n› azaltma
Terapötik egzersizler

lik yaklaﬂ›mlarda bulunulmal›d›r. Rehabilitasyon stratejileri multifaktöriyeldir. Tablo 71-10, meme kanserli hastalarda ortaya ç›kan yorgunluk semptomuna olan genel
yaklaﬂ›m› içermektedir.7

Yorgunluk
Meme kanserli hastalarda yorgunluk en s›k rastlan›lan
semptomlardan biridir. Hastalar›n kendi ifade etti¤i yorgunluk ile fonksiyonel durumlar›ndaki azalma koreledir
Yorgunlu¤un nedeni genellikle multifaktöriyeldir, özellikle kemoterapi ve/veya radyoterapi nedeniyle ortaya ç›kabilmektedir. Haf›za bozuklu¤u ve azalm›ﬂ konsantrasyon gibi çeﬂitli kognitif semptomlar da yorgunlu¤a neden
olabilmektedir. Meme kanserli kad›n hastalarda yorgunluk, duygudurum de¤iﬂiklikleri ve kognitif ﬂikayetlerin bir
arada görülmesi hiç de nadir de¤ildir. Yorgunlu¤un bir
di¤er nedeni de tedaviye ba¤l› geliﬂebilen menopozdur.7
Lee ve ark.’n›n yapt›¤› bir çal›ﬂmada, radyoterapi alan
meme kanserli hastalarda kognitif davran›ﬂ terapisinin
yorgunlu¤u ve yaﬂam kalitesini gidermede etkili oldu¤u
bulunmuﬂtur.42
Yorgunlu¤un giderilmesinde farmakolojik tedaviler
tek baﬂlar›na etkili olmamaktad›r; bu nedenle farmakolojik ve nonfarmakolojik yaklaﬂ›mlar›n birlikte kullan›m›
önerilmektedir. Nonfarmakolojik yöntemler olarak baﬂta
egzersiz olmak üzere hasta e¤itimi, uyku düzeninin sa¤lanmas› ve tamamlay›c› t›p yöntemlerinin bir arada kullan›m› önerilmektedir.
Kanser tedavisi s›ras›nda fiziksel egzersizin hastal›kla
iliﬂkili yorgunlu¤a etkisinin de¤erlendirildi¤i bir metaanalizde, meme kanseri tedavisi s›ras›nda haftada 3-6 kez,
10-45 dakika süreli yürümeler ve baz› hafif dirence karﬂ›
egzersizler içeren günlük yaﬂamda gerçekleﬂtirilen egzersiz
programlar›n›n yorgunlukta istatistiksel olarak anlaml›
bulunmayan azalmalara yol açt›¤›, süpervizyon alt›nda
yap›lan aerobik egzersizlerin ise yorgunlukta istatistiksel
olarak anlaml›, orta düzeyde azalmalar yaratt›¤› rapor
edilmiﬂtir. Ancak bu derlemede, incelenen çal›ﬂmalarda
kanser tedavisi görmekte veya tedavisi tamamlam›ﬂ hastalara önerilen düﬂük-orta yo¤unluklu, her seans en az 20
dakika olmak üzere haftada 3-5 kez olarak düzenli s›kl›kta aerobik, dirence karﬂ› veya mikst egzersiz tiplerinden
oluﬂan genel egzersiz reçetesinin sadece k›smen yerine getirildi¤i de belirtilmektedir.43 T›pk› a¤r› tedavisinde oldu¤u gibi yorgunluk tedavisinde de altta yatan nedene yöne-

Uyku Bozukluklar›
Son y›llarda, kanser tan›s› içerisinde uyku bozukluklar›n›n da de¤erlendirilmeye al›nmas› gerekti¤i farkedilmiﬂtir. 2600’den fazla kanser hastas› üzerinde yap›lan bir anket çal›ﬂmas›nda, %39 hastada insomni gibi belirgin uyku
bozukluklar›n›n oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Uyku bozukluklar›n›n depresif semptomlar ile uygulanan endokrin tedavilerin vazomotor yan etkilerinin belirgin oldu¤u kad›n
hastalarda daha fazla oldu¤u belirlenmiﬂtir. E¤er insomni
çok uzun süre devam ederse bu durum depresyon, kronik
yorgunluk sendromu ve biliﬂsel kapasitelerde azalmaya
neden olabilmektedir. 44

Mastektomi Sonras› Rehabilitasyon Protokolü
Örne¤i
Meme rekonstrüksiyon operasyonlar›ndan s›k kullan›lan bir yöntem olan tranvers rektus abdominis miyokutanöz (TRAM) flep rekonstrüksiyonu sonras› uygulanabilecek basit bir rehabilitasyon protokolü Tablo 71-11’de
gösterilmiﬂtir.45 Kan›ta dayal› t›p ba¤lam›nda de¤erlendirme yap›ld›¤›nda, meme rekonstrüksiyon operasyonlar›
meme kanserli kad›nlarda sadece uygun ve güvenilir oldu¤u için de¤il ayn› zamanda mastektomi sonras› yaﬂam
kalitesinin iyileﬂtirilmesi aç›s›ndan da özellikle genç hastalarda yayg›n olarak kullan›lmaktad›r.46 Yukar›da sözü edilen rehabilitasyon gerektiren sorunlar›n baz›lar›n›n önlenmesi ve/veya tedavisi için bu tabloda listelenen iﬂlemler, mastektomi sonras› tüm hastalar için de önerilebilir.

Di¤er Sorunlar
Meme kanseri sonras› kemoterapi ve endokrin tedavilere ba¤l› olarak çeﬂitli yan etkiler ortaya ç›kabilmektedir.

Aromataz ‹nhibitörleri ve Osteoporoz
Aromataz inhibitörleri hormon-reseptör + meme
kanseri olan postmenopozal kad›nlarda adjuvan tedavi
olarak yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Çok say›da araﬂt›rmada, aromataz supresyonunun artm›ﬂ osteopeni, oste-
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Tablo 71-11: TRAM Prosedürü Sonras› Rehabilitasyon ve Egzersiz Önerileri*
Hafta

Aktiviteler

0-3

Hasta e¤itimi:
• lenfödemden korunma önerileri
• vücut mekanikleri
• s›rt güvenli¤i (araba kullanmaya 3-4 hafta izin verilir)
Üst ekstremite aktif eklem hareket aç›kl›¤› (tolere edebildi¤i kadar):
• sopayla ileri supin fleksiyon
• sopayla supin eksternal rotasyon
• omuz abduksiyonda iken duvar yürüyüﬂü
Postüral vücut mekanikleri:
• omuz retraksiyonu (ayna görüntüsüyle yönlendirilir)
• dik olarak ayakta durma
• baﬂ yukar› veya çene içeri
Manuel teknikler:
• manuel lenfatik dreanaj
• skar mobilizasyonu (yara iyileﬂmiﬂse)
• dikkate de¤er restriksiyon varsa nazik miyofasiyal gevﬂeme
Gerekti¤inde yürüyüﬂ program› eklenebilir
Postüral vücut mekanikleri:
• omuz retraksiyonu (ayna görüntüsüyle yönlendirilir)
• pektoral germe (duvar köﬂesinde germe yap›l›r)
• e¤er retraksiyonla iyi bir dizilim elde edilmiﬂse omuz retraksiyonu için sar› renkli
theraband ile direnç uygulamas› baﬂlat›labilir
• ayakta dik postürde ve supin pozisyonda posterior pelvik tilt
Stabilizasyon ya da kuvvetlendirme egzersizleri:
• pron pozisyonda uzanma
• izometrik veya lomber stabilizasyon (supin pozisyonda) lomber ekstansör
germe veya stabilizasyonu abdominal veya oblik stabilizasyon veya
kuvvetlendirme
Tedavi topu ile aktiviteler
Aerobik egzersizler
• bisiklete binme
• koﬂu band›
Manuel teknikler
• manuel skar mobilizasyonu
• miyofasiyal gevﬂeme

3-5

6-7

8-12

*Cheville A. Cancer Rehabilitation. In: Braddom RL, ed. Physical Medicine and Rehabilitation. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders; 2007. p.1390’da “Gergich N. Rehabilitation following transverse rectus abdominis flap breast
reconstruction. 2005” site edildi¤i ﬂekilde al›nm›ﬂt›r.

oporoz ve fraktür h›z›na neden olan, klinik olarak önemli kemik demineralizasyonuna yol açt›¤› gösterilmiﬂtir.47
Örnek olarak ATAC çal›ﬂmas›nda 100 ayl›k mediyan
takip sonunda tamoksifen ile k›yasland›¤›nda anastrozol
kolunda daha yüksek fraktür h›z› bildirilmiﬂtir (s›ras›yla
%1.9’a karﬂ› %2.93, p<0.0001).48 Çok yeni bir çal›ﬂmada
da, aromataz inhibitörleriyle tedavinin orta-yaﬂ dönemlerindeki meme kanserli kad›nlarda kalça fraktürlerine yol
açabilece¤i, kalça fraktürlerinin meme kanserli olmayan
olgulara k›yasla daha erken yaﬂlarda olabilece¤i ve beklenenden daha yüksek kemik mineral yo¤unluklar›nda görülebilece¤i bildirilmiﬂtir.49
MA.17 çal›ﬂmas›nda da, beﬂ y›l süreli letrozole kullanan hastalarda plasebo grubundaki hastalara k›yasla tedavinin baﬂlang›c›ndan iki y›l sonra daha fazla kad›nda yeni
osteoporoz tan›s› rapor edilmiﬂtir (s›ras›yla %8.1 ve %6,
p=0.003).50

Bir baﬂka çal›ﬂmada, anastrozol ve tamoksifen ile tedavi edilen hastalarda lomber omurga ve kalça kemik mineral yo¤unluklar› karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ, anastrozole grubunda
lomber omurga ve kalça kemik mineral yo¤unlu¤unda
azalmalar s›ras›yla %-6.08 ve %-7.24 olarak gözlenirken,
tamoksifen grubunda lomber omurga ve kalça kemik mineral yo¤unlu¤unda s›ras›yla %+2.77 ve %+0.74 art›ﬂlar
izlenmiﬂtir.51

Aromataz ‹nhibitörleriyle Oluﬂan Kemik Kayb›n›n
Önlenmesi ve Tedavisi
Erken dönem aromataz inhibitörleriyle tedavi edilen
meme kanserli kad›nlarda, aromataz inhibitörlerinin kemi¤e zararl› etkileri ve bunun sonuçlar›ndan korunmak
amac›yla aromataz inhibitörleriyle oluﬂan kemik kayb›n›n
tedavisi için tavsiyeler içeren tedavi k›lavuzlar› oluﬂturulmuﬂtur.
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Hadji ve ark.’n›n tedavi k›lavuzlar›nda tavsiyeleri aﬂa¤›daki gibidir:52
•

•

•

•

Aromataz inhibitörü tedavisine baﬂlayan veya tedavi görmekte olan tüm hastalar kalsiyum ve D vitamini suplementleri almal›d›rlar.
DXA T-skoru ≥-2.0 olan ve bir baﬂka ilave risk
faktörü olmayan ayn› durumdaki herhangi bir
hasta risk durumu ve kemik mineral yo¤unlu¤undaki de¤iﬂikli¤i belirlemek üzere 1-2 y›lda bir izlenmelidir. DXA T-skoru<-2.0 olan ayn› durumdaki herhangi bir hastaya bisfosfonat tedavisi baﬂlanmal›d›r. DXA T-skoru<-1.5, yaﬂ>65, düﬂük
BK‹ (<20 kg/m2), kalça fraktürü aile hikayesi, 50
yaﬂtan sonra oluﬂan frajilite fraktürü hikayesi, alt›
aydan fazla oral kortikosteroid kullan›m› ve sigara
içimi risk faktörlerinden herhangi ikisine sahip,
ayn› durumdaki hastaya bisfosfonat tedavisi baﬂlanmal›d›r.
Kemik mineral yo¤unlu¤u her iki y›lda bir ölçülmeli ve tedaviye en az iki y›l ve tercihan aromataz
inhibitörü tedavisi süresince devam edilmelidir.
Bugüne kadar yap›lan çal›ﬂmalarda, klinik delillerin çok büyük bir k›sm› yüksek riskli hastalarda
kemik kayb›n› önlemek için her alt› ayda bir 4 mg
zoledronik asid tedavisini desteklemektedir. Zoledronik asid tedavisi ile daha az fraktüre e¤ilim
saptanmakla birlikte, tamamlanan çal›ﬂmalar fraktür h›z›ndaki önemli de¤iﬂiklikleri yakalayacak ﬂekilde kurgulanmam›ﬂt›r ve daha uzun süreli takibe
ihtiyaç bulunmaktad›r.52

Üzerinde önemle durulmas› ve tekrar vurgulanmas›
gereken konu aromataz inhibitörleriyle tedavi edilen hastalarda D3 vitamini eksikli¤i prevalans›n›n son çal›ﬂmalarda da yüksek oldu¤unun izlenmiﬂ olmas› ve bu hastalarda 25(OH)D vitamini taramalar›n›n yap›lmas› ve gere¤inde D vitamini suplemantasyonu uygulanmas›d›r.53
Bu tedavi k›lavuzundan sonra yay›nlanan araﬂt›rmalarda, anastrozol tedavisi gören postmenopozal kad›nlarda tedaviye risedronat eklenmesinin kemik mineral yo¤unlu¤una olumlu etkilerine iﬂaret etmekte,54 bir baﬂka
çal›ﬂma, letrozol baﬂlanan meme kanserlerinde zoledronik asid’in osteoporoz veya osteopenili kad›nlarda kemik
kayb›n› önledi¤ini ve kemik mineral yo¤unlu¤unda iyileﬂme ile iliﬂkili oldu¤unu belirtmektedir.55
Çok yeni bir çal›ﬂmada, dirençli+darbeli egzersizlerin
potmenopozal meme kanserli hastalarda fraktür için risk
faktörlerini azaltt›¤› izlenmiﬂ ve bu durumun aromataz
inhibitörü tedavisi gören hastalarda önemli olabilece¤i
belirtilmiﬂtir.56

Aromataz ‹nhibitörleri ve Artraljiler
Postmenopozal durum ve östrojen yetersizli¤i, eklem
a¤r›s› ve eklem ﬂikayetlerinin ortaya ç›k›ﬂ›yla iliﬂkilidir ve

631

s›kl›kla hormon kullan›m›yla iyileﬂir.57 Östrojen yoksunlu¤u aromataz inhibitörleri ile oluﬂan artraljinin ana sebebi olarak kabul edilmektedir. Baz› çal›ﬂmalarda aromataz
inhibitörleri ile tedavi edilen hastalarda, tenosinovyal de¤iﬂiklikler ve eklem efüzyonlar› görüldü¤ü rapor edilmiﬂtir.58,59 Aromataz inhibitörleri ve otoimmünite iliﬂkisine
iﬂaret eden ve artraljiyle iliﬂkisini ima eden çal›ﬂmalar da
mevcuttur.60
Aromataz inhibitörleri ve artraljiler ile iliﬂkili en s›k
rastlanan semptomlar omuzlar, eller, kalçalar dizler ve
belde sabah tutuklu¤u ve a¤r›d›r.61 Artraljiler günlük yaﬂam aktivitelerini gerçekleﬂtirmede ve ayn› zamanda iﬂe
iliﬂkin görevlerin yerine getirilmesinde güçlüklere yol açarak fonksiyonel özürlülük yarat›rlar.62
Aromataz inhibitörleri nedeniyle oluﬂan artraljilerde
klasik analjezik ilaçlar uygulanabilir. Bunlar›n yan› s›ra
akupunkturun etkin bir tedavi modalitesi olabilece¤i gösterilmiﬂtir.63 Egzersiz, yoga ve masaj gibi di¤er farmakolojik olmayan yaklaﬂ›mlar da faydal› olabilir.47

MEME KANSER‹ SONRASI YAﬁAM KAL‹TES‹
Hastalara uygulanan tedavi yaklaﬂ›mlar›n›n etkinli¤inin belirlenmesi ve bu yaklaﬂ›mlar›n geliﬂtirilmesine olanak sa¤lamas› aç›s›ndan hastalar›n yaﬂam kalitesi düzeylerinin de¤erlendirilmesi büyük önem taﬂ›maktad›r. Bir
hastal›k varl›¤›nda veya bir tedavinin uygulanmas› sonras›nda hastalar›n kendi alg›lad›¤› iyilik halini yans›tan yaﬂam kalitesinin, meme kanserli hastalarda da hastal›¤›n
ciddiyeti ve uygulanan tedavi yaklaﬂ›mlar› ile (cerrahi,
radyoterapi, kemoterapi veya tüm tedavi yaklaﬂ›mlar›n›n
kombinasyonu) ilgili hastan›n subjektif alg›s›na büyük ölçüde etkisi oldu¤u bilinmektedir.64
Ancak meme kanserinin yaﬂam kalitesi üzerine olan
uzun süreli etkilerinin analiz edildi¤i nüfusa dayal› çal›ﬂmalar›n ço¤unda, tan› koyulmas›ndan itibaren geçen zaman›n etkisi göz önünde bulundurulmam›ﬂt›r. Fransa’da
yap›lan çok merkezli nüfusa dayal› bir çal›ﬂmada, tan› zaman›ndan itibaren 5, 10 ve 15. y›llardaki yaﬂam kalitesi
de¤erlendirme sonuçlar› sa¤l›kl› kontrol gruplar› ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂman›n sonuçlar›na göre, genel olarak
yaﬂam kalitesi ile yorgunluk, fiziksel iﬂlevler ve fonksiyonel durum gibi spesifik yaﬂam kalitesi komponentlerinin,
meme kanserli kad›nlarda bozuldu¤u tespit edilmiﬂtir.
Ancak meme kanserli kad›nlar ile nüfusa dayal› kontrol
gruplar› aras›ndaki fark›n zamanla kayboldu¤u da belirlenmiﬂtir. ﬁöyle ki, meme kanserli kad›n hastalar›n yaﬂam
kalitesi skorlar›, kanser tan›s›n›n konulmas› sonras› 5.y›lda, kontrol grubundakilere göre anlaml› oranda düﬂük olsa da, kanser tan›s›n›n konulmas› sonras› 15.y›lda meme
kanserli kad›nlarda skorlar›n artt›¤› belirlenmiﬂ ve bu
skorlar ile kontrol grubundaki skorlar aras›nda da anlaml› bir farkl›l›k tespit edilmemiﬂtir. Lee ve ark.’n›n yapt›¤›
bir çal›ﬂmada ise meme kanserli hastalarda yaﬂam kalitesi-
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nin önemli derecede bozuldu¤u ve bu bozuklu¤un tan›
sonras› bir y›l daha devam etti¤i belirlenmiﬂtir.65 Bir sistematik derlemede, meme kanseri nedeniyle konservatif tedavi uygulanan grupta yaﬂam kalitesinin tüm komponentlerinin, radikal cerrahi operasyon uygulanan gruba
göre çok daha iyi oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Hastalarda depresyon ve anksiyete görülmesi durumunun, uygulanan tedavi ve hastal›¤›n evresi ile iliﬂkili olmad›¤› belirlenmiﬂtir.
Ayn› derlemede bahsedilen bir çal›ﬂmada ise, meme kanserli hastalarda K›sa Form 12’nin hemen tüm komponentlerinde kötüleﬂme tespit edilmiﬂtir.
Dolay›s›yla meme kanseri sonras› yaﬂam kalitesindeki
bozukluklar›n giderilmesi ve özellikle yeni tedavi yaklaﬂ›mlar›n›n etkilerinin de¤erlendirilebilmesi için gelecekte
çok say›da çal›ﬂma yap›lmas›na gereksinim vard›r.64,66

MEME KANSER‹ VE EGZERS‹Z
Egzersizin meme kanseri rekürensini önledi¤ine dair
bilimsel kan›t bulunmakla beraber, iyi dizayn edilen çal›ﬂmalarda, do¤ru ve düzenli yap›ld›¤› takdirde egzersizin
lenfödemden koruyucu etkisi oldu¤u da gösterilmiﬂtir.20
Meme kanseri sonras›, fiziksel aktivite düzeylerinin yüksek seviyede tutulmas›yla mortalitede yaklaﬂ›k %30 kadar
bir azalma olabilece¤i belirtilmiﬂtir.67
Birçok çal›ﬂmada, egzersizin fizyolojik kazan›mlar ve
fonksiyonlar aç›s›ndan oldukça olumlu etkileri oldu¤u
gösterilmiﬂ ve baﬂta yorgunluk olmak üzere kansere ba¤l›
birçok semptomu azaltabilece¤i belirtilmiﬂtir. Ayr›ca egzersiz yapan kad›nlarda konfüzyon ve depresyon s›kl›¤› da
yapmayanlara göre daha az bulunmuﬂtur. Bununla birlikte, kanser nedeniyle uygulanan tedavilere sekonder olarak
geliﬂen osteoporozdan da koruyucu etkisi oldu¤u bilinmektedir. Egzersizin, kür ﬂans› olmayan kanserlerde de
pozitif etkisi vard›r ve palyatif tedavinin önemli bir parças›d›r. Sedanter yaﬂam tarz›n›n lenfödem geliﬂiminde
önemli bir risk faktörü oldu¤u belirtilmektedir. Bu nedenle kontrendike olmad›kça kanser hastas› olan her kad›n egzersiz konusunda bilgilendirilmeli ve cesaretlendirilmelidir. Hayes ve ark.’n›n yapt›¤› bir çal›ﬂmada, egzersizin uygun seviyede yap›ld›¤› takdirde sekonder lenfödem üzerinde art›r›c› etkisinin olmad›¤› bildirilmiﬂtir.68
Devoogdt ve ark.’n›n yapt›¤› bir çal›ﬂmada ise meme kanserli hastalar içerisinde, özellikle fiziksel aktivite düzeyleri
düﬂük olanlar›n belirlenmesinin ve bu hastalar›n fiziksel
aktvitelerinin art›r›lmas› aç›s›ndan cesaretlendirilmesinin
uygun oldu¤u sonucuna var›lm›ﬂt›r.67 Ancak hastalar›n
tedavi süresince egzersize e¤ilimleri oldukça azd›r ve fiziksel aktivite düzeyleri de tan› öncesi döneme göre daha düﬂüktür. Bu nedenle hastalar›n egzersize olan e¤ilimlerini
art›rmak için bir pedometre edinmelerini sa¤lay›p günde
att›klar› ad›m say›s›n›n belirlenmesi faydal› olabilir. Böylelikle at›lan ad›m say›s›n›n art›r›lmas› ile hastalar için k›sa dönem hedef belirleme ve egzersiz yapma aç›s›ndan

progresyon göstermeleri sa¤lanabilir. Sa¤l›kl› bir eriﬂkin,
günde yaklaﬂ›k 10000 ad›m atmaktad›r. Ad›mlamay› sayarak egzersize baﬂlamak oldukça pratik bir yöntem olmakla beraber, meme kanserli hastalarda oldukça faydal› olan
spesifik kuvvet e¤itimi, kardiyovasküler ve fleksibilite egzersizleri aç›s›ndan yönlendirici olmamaktad›r.7 Kardiyovasküler ve kuvvet e¤itiminin etkilerini inceleyen bir çal›ﬂmada, Herrero ve ark., sekiz haftal›k kombine egzersiz
program› ile meme kanserli hastalarda yaﬂam kalitesi ve
fiziksel zindelik üzerinde olumlu etkiler elde etmiﬂlerdir.69

MEME KANSER‹ SONRASI MESLEK‹
REHAB‹L‹TASYON
Her ne kadar kanser öyküsü olanlarda sa¤l›kl› insanlara göre 1.4 kat daha fazla oranda iﬂsizlik görülse de,70 kanser tedavisindeki geliﬂmeler nedeniyle kanser tedavisi alan
birçok hasta, kanserin ve tedavisinin neden oldu¤u uzun
dönem yan etkilerinin kapasitelerini olumsuz yönde etkilemesine karﬂ›n görevlerini sürdürmeye çal›ﬂmaktad›r.71
Çeﬂitli ülkelerde hastal›kla iliﬂkili iﬂ günü kay›plar›n› önlemek ve mesleki rehabilitasyon hizmetlerine ulaﬂ›m›n sa¤lanmas› için özel programlarla karakterize giriﬂimlerde
bulunulmaktad›r.70,72 de Boer ve ark.’na ait bir derlemede, kanser hastalar›n›n iﬂe dönüﬂünü desteklemek ad›na
yap›lan psikolojik, mesleki, fiziksel ve medikal yaklaﬂ›mlarla desteklenen multidisipliner giriﬂimlerden hastalar›n
fayda gördü¤üne dair orta düzeyde kan›t oldu¤u tespit
edilmiﬂtir.70
Sonuç olarak, kad›nlarda meme kanserinin tan› ve tedavisi son yüzy›lda önemli de¤iﬂikliklere sahne olmuﬂtur.
Araﬂt›rmalar›n ço¤u ve klinik ilgi rehabilitasyondan çok
hastalar›n hayat›n› kurtarmaya odaklanm›ﬂt›r. Gelecekte
rehabilitasyon alan›nda kan›ta dayal› t›p ba¤lam›nda çeﬂitli k›lavuzlar›n oluﬂturulmas› için çok say›da çal›ﬂmaya
gereksinim vard›r. Meme kanserinin tan› ve tedavisinde
multidisipliner yaklaﬂ›mla, düzenli ve etkin fiziksel t›p ve
rehabilitasyon program›n›n uygulanmas› sonucu, hastalar›n ço¤u fonksiyonel yeterliliklerine daha kolay ulaﬂ›p k›sa sürede toplum içine dönme olana¤›na sahip olabileceklerdir.
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Meme Hastal›klar›’n›n Tan› ve
Tedavisinde Mediko-Legal Sorunlar
Dr. Semih Baskan

Meme kanseri yayg›n bir hastal›kt›r. Birçok ülkenin
sa¤l›k sisteminde, kanserin erken yakalanmas›n›n benimsenmesi, ö¤retilmesi ve iyi sonuçlar verece¤inin garanti
edilmesi ﬂartt›r. Meme kanseri tan›s›n›n duygusal yönünün olmas› ve kad›nlar›n imajlar›n› her yaﬂta etkileyebilmesi son derece önemlidir. Toplumun ço¤unlu¤unun
meme kanseri risk faktörlerini bilmemesi ve tan›n›n onlar
için her zaman aﬂ›r› endiﬂe verici bir duruma neden olmas› bilinen bir gerçektir. Günümüzde genel olarak kitleyi
ilk palpe eden hastan›n bilinçli hale gelmesi hedeflenmelidir. Yap›lan çal›ﬂmalar 50 yaﬂ üstü kad›nlarda mamografi
taramas›n›n meme kanseri mortalitesini %25-30 azaltt›¤›n› gösterir. Mamografiye ba¤l› faydan›n önemi genç kad›nlarda daha az ortaya ç›kar.1
Malpraktis, Latince “Male” ve “Prakxis” kelimelerinden türemiﬂ olup, “kötü, hatal› uygulama” anlam›ndad›r.
Uygulamada; bir meslek mensubunun, mesle¤ini uygulad›¤› esnada ortaya ç›kan hatal›, kusurlu hareketler olarak
kullan›l›r. “T›bbi Malpraktis” kavram› ise; t›p mesle¤i
mensuplar›n›n ayn› ﬂekildeki hareketleri sonucu ortaya
ç›kar. Dünya Tabipler Birli¤i malpraktisi; “Hekimin tedavi s›ras›nda standart güncel uygulamay› yapmamas›, beceri eksikli¤i veya hastaya tedavi vermemesi ile oluﬂan zarar”
ﬂeklinde tan›mlamaktad›r.
Cerrahi ve t›bbi uygulamalara ba¤l› mediko-legal sorunlar her geçen gün daha s›k karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Tüm dünyada h›zla yay›lmakta olan “malpraktis” kavram› bir çok ülkede hekimler üzerinde bir bask› oluﬂturmuﬂtur. Bu bask›n›n hekimlerin mesleklerini uygularken
daha seçici olmalar›na ve daha az riskli bir yaklaﬂ›m tarz›n› seçmelerine neden oldu¤u bilinmektedir. “Dava Krizi”
1970’li y›llarda A.B.D.’de baﬂlay›p azalmayan bir h›zla devam etmektedir. Uzmanlar ve di¤er sa¤l›k profesyonelleri
bu krizi önlemek veya azaltmak için e¤itim çal›ﬂmalar› ve
risk yönetimi stratejileri oluﬂturmaktad›rlar.
Amerika Birleﬂik Devletleri’ndeki t›bbi malpraktis sistemi, hekimlerin görüntüleme, zaman›nda teﬂhis ve sonuç
verici tedavi uygulamalar›n› zorunlu k›lmaktad›r. Meme

kanserinin erken teﬂhis ve tedavisi, hastalar›n hayatta kalma ﬂanslar›n› büyük oranda artt›racakt›r. Teﬂhiste gecikme genelde hastan›n kanserinin yak›n ve uzak metastazlar
yaparak hayatta kalma ﬂans›n› %80-90’ lardan %10’ un alt›na düﬂürecektir. Görüntüleme, tan›, tedavi ve hastalar›
bilgilendirmedeki gecikmeler A.B.D.’deki t›bbi malpraktis
olgular›n›n esas nedenidir.
Avrupa Birli¤i’nde yasal mevzuat aç›s›ndan konuya
bak›ld›¤›nda öncelikle vurgulanmas› gereken husus, malpraktis (hatal› t›bbi uygulama) ile ilgili Avrupa Birli¤i genelinde tüm üye ülkeleri ba¤layan özel bir düzenleme bulunmamas›d›r. Avrupa Birli¤i’nde hatal› t›bbi uygulama
ya da bunun sonucunda verilebilecek cezalara iliﬂkin, tüm
üye ülkelerce benimsenmesi gereken do¤rudan bir düzenleme olmamas› nedeniyle, bu hususla ilgili mevzuat ç›karma ulusal hükümetlerin yetkisine b›rak›lm›ﬂt›r.
Ça¤daﬂ dünyada hekimin muayenehane ve hastane
notlar› çok büyük önem taﬂ›r. Mahkeme ve bilirkiﬂi gerçekten ne oldu¤unu belirlemek için yaz›l› kay›tlara mutlaka bakacakt›r. Hekimin sorumlulu¤unun oluﬂmas›n› en
aza indirmek için; notlar›n› mutlaka ayr›nt›l› tutmal›, hastan›n karar› al›n›rken, hasta ve hastan›n orada bulunan aile fertleriyle sorunlar ve alternatifleri konuﬂulmal›d›r. Hekimin notlar›, hemﬂirenin raporlar›, hastanenin tutanaklar›, idare kay›tlar› ve birçok di¤er yaz›l› kay›tlar, mahkemede, öncelikli deliller olarak de¤erlendirilir.2,3

Bilgi Sa¤lamada Baﬂar›s›zl›k
Hastan›n kiﬂisel hikâyesini almak, dolay›s›yla “meme
kanseri riskini” ortaya ç›karmak hekimin aslî görevidir.
Hekim kad›n›n normal (genel) popülasyona nazaran yüksek oranda meme kanseri geçirmiﬂ yüksek risk grubuna ait
olup olmad›¤›n› sorgulamal›d›r. Di¤er yandan ailesinde
kolon, over veya meme kanseri olup olmad›¤› araﬂt›r›l›r.
Bu iﬂlemler yap›lmad›¤›nda veya eksik yap›ld›¤›nda
mahkeme hekimi hastaya zarar vermekten sorumlu tutabilir.
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Mahkeme, hastan›n semptomlar›, hikâyesi, teﬂhis basamaklar› ve tedavi ile ilgili bireysel ifadeleri de dikkate
al›r. Mahkeme, t›bbi ihmalkârl›k olup olmad›¤›na karar
verirken, t›bbi kay›tlar üzerine iyice düﬂünür. Kurallara
uygun mesleki aktivitesinin kapsam›nda bir kiﬂinin sa¤lad›¤› tüm raporlar, veriler, tan›lar, kay›tlar, bilgiler ve bu
bilgi kaynaklar› veya bilgilerin toplanma süreci güvensizlik telkin etmedikleri sürece mahkemede kullan›labilir.1,2,3

Meme Kanserini Görüntülemede Baﬂar›s›zl›k
Geçti¤imiz son 30 y›lda meme kanserinden kurtulan
kad›nlar›n say›s›nda belirgin bir art›ﬂ gözlemlenmiﬂtir. Bu
art›ﬂ›n arkas›ndaki gerçek meme kanserini görüntülemede ve erken evrelerde belirlemede daha iyi teknolojinin
kullan›labilir olmas›d›r. E¤er hekim hastas›nda meme
kanserini I. evrede yakalarsa, hastal›¤›n yak›n ve uzak metastazlar yapmadan tedavi edilme ﬂans› yüksektir.
Hekimin meme kanserini erken teﬂhis etme zorunlulu¤u vard›r. Bu nedenle de yüksek riskli kad›nlar›n erken
yaﬂlarda ve uygun aral›klarla görüntülenmeleri gerekir.
Aksi halde hekim için bir sorumluluk do¤acakt›r.
Hukuki görüﬂ hekimin potansiyel meme kanserli hastalar›n ma¤duriyetlerini önlemek için görüntülemede yeterli kabul edilen bak›m standartlar›n› sa¤lamas›n› ﬂart koﬂar. Bak›m standartlar› konusunda ulusal ve uluslararas›
k›lavuzlar ve bu alanda al›nan hukuki görüﬂler önem taﬂ›r.
Mamogramlar malpraktis davalar›nda radyologlar taraf›ndan incelenerek önemli deliller grubunu oluﬂturmaktad›r. Suçlama, bildirme ve yorumlama olarak iki ana
bölüme ayr›labilir. Bildirme hatalar› kuﬂku uyand›ran
bulgular›n raporlanmas› s›ras›ndaki hatalar sonucu geliﬂebilir. Yorumlama hatalar› ise daha kompleks ve hekimin
bireysel eksikli¤i ile ilgilidir.
Tarama mamografisi 40 yaﬂ ve üzeri asemptomatik olgularda yap›lmal›d›r. Ancak yüksek risk grubunda daha
erken yaﬂta baﬂlanabilir. Meme kanseri için genetik mutasyon var ise ailesinde görülme yaﬂ›ndan 10 y›l önce taramaya baﬂlanmal›d›r. Bu yaﬂta mamografinin duyarl›l›¤›
düﬂük olup yap›lan ek USG inceleme duyarl›l›¤› artt›rmaktad›r. Klinik meme muayenesi önemli olup MRG
yüksek risk grubunda duyarl›l›¤› artt›rmaktad›r.
Meme kanserinde tarama deyince düzenli mamografi
kontrollerinin yeterli olaca¤› düﬂünülmemelidir. Fizik
muayene bak›m standartlar›n›n olmazsa olmaz parças›d›r. Fizik muayene negatif ise, birçok otorite 50-69 yaﬂ
aras› y›ll›k mamgrafinin yeterli oldu¤u görüﬂündedir. Mamografi taramas› ayn› zamanda bir risk durumunun belirlenmesini sa¤lar.
Meme hastal›klar›n›n baﬂlang›ç noktas› fizik muayene
olmal›d›r. Bu durumlarda mamografiye ek olarak radyolojik görüntülemeler de yap›lmal›d›r. Mamografi incelemesi tek baﬂ›na yap›lacak bir prosedür olmamal›d›r. Tarama s›ras›nda her iki meme için standart olarak birisi me-

diolateral oblik (MLO), di¤eri kraniokaudal (CC) olmak
üzere ikiﬂer planda film çekilmelidir. Gereken olgularda
ilave görüntüler al›nmal›d›r. Yorumlamada çift yorumlay›c› ve bilgisayar destekli tan› (CAD) tetkikin duyarl›l›¤›n›
artt›rmaktad›r.
S›kl›k: Tarama mamografisi asemptomatik 40 yaﬂ üzeri ol-

gularda 1-2 y›lda bir yap›lmal›d›r. 50 yaﬂ›ndan büyük kad›nlarda y›lda bir tarama mamografisi yap›lmal›d›r. 50 yaﬂ
üzeri y›ll›k mamografi taramas› mortalite oranlar›n› azaltmaktad›r. Anlaml› aile hikayesi olan, histolojik risk faktörleri bulunan ve meme kanseri hikayesi olan genç bayanlarda y›ll›k takip yap›lmal›d›r.4
Günümüz standartlar›na göre hekimin meme kanserini erken teﬂhis etme zorunlulu¤u vard›r. Bak›m standartlar› hekimlerin yüksek meme kanseri riski taﬂ›yan kad›nlar› erken yaﬂta ve uygun aral›klarla görüntülemelerini
gerektirir. Aksi halde hekim için bir sorumluluk do¤acakt›r. E¤er yeni bir bak›m standard› ortaya ç›km›ﬂ olursa,
hekim buna uygun görüntüleme ayg›tlar›n› kullanmak ve
yeni tedavi yöntemlerini takip etmek zorundad›r. Hekimin mamografi tarama program›na uymas›, ﬂüpheli bir
klinik durum tespit etti¤inde kontrol s›kl›¤›n› artt›rmas›
veya gereken ek incelemeleri istemesi gerekmektedir. Böylece erken evrede tespit edilip tedavi edilerek bir meme
kanseri olgusu atlanmam›ﬂ olur ve sorumluluk ortadan
kald›r›lm›ﬂ olur.4

Mamogramlar› Yanl›ﬂ Okuma
Mamogramlar›n yanl›ﬂ yorumlanmas›, meme kanseri
hastalar›nda teﬂhis hatalar›n›n bir alt türüdür. Meme dokusunun yüksek yo¤unlu¤undan ötürü mamogramlar›
okumada zorluk çekilebilir. Genç kad›nlar›n meme dokusu k›smen yo¤un olma e¤ilimindedir ve bu yüzden mamogramlar bu kad›nlarda daha az güvenilirdir. Di¤er yandan postmenapozal kad›nlar›n memeleri düﬂük yo¤unluktad›r ve ﬂüpheli meme kitlesini teﬂhis etmede daha güvenilirdir.
Hatal› yorumlaman›n yüksek s›kl›kta olmas› radyologlar taraf›ndan ﬂu nedenlere ba¤lanmaktad›r.
• Özelliklede 40 yaﬂ alt› kad›nlarda kompleks ve spesifik
olmayan bulgular›n yorumlanmas› do¤al olarak zor
olmaktad›r.
• Tecrübeli radyologlar aras›nda bile saptama duyarl›l›¤›nda fark olmas›.
• Ay›r›ca tan› için cerrahi d›ﬂ› alt›n standart baﬂka bir alternatifin olmamas›.
• Negatif biyopsiye (iﬂgücü kayb›, maddi kay›p, morbidite) neden olan yanl›ﬂ pozitif sonuç bildirmeyle daha
ciddi olarak yanl›ﬂ negatif sonuç bildirmeyi dengelemenin zorlu¤u.1,5
ﬁu anki mamogramlar›n kanser saptama duyarl›l›¤›
yaklaﬂ›k olarak %80, yani beﬂ kanserden biri mamogram-
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da görülmemektedir. Çünkü radyolojik olarak görünmeyen bir kitle olabilir (yanl›ﬂ negatif) veya radyolog yanl›ﬂl›kla benign olarak yorumlayabilir ya da kitle benign görünüyordur fakat malign sonuçlanabilir.
Hastalar, meme kanseri teﬂhisinde doktorun mamogram› yanl›ﬂ okumas›n›n neden oldu¤u belirgin bir teﬂhis
gecikmesi ile dava açm›ﬂ oldu¤unda, hasta metastaza maruz kalm›ﬂt›r veya kalacakt›r. Meme kanseri sorumluluk
davalar›nda hastalar, genellikle kanserlerinin “Metastaz
yapt›¤›n›,” bu yüzden kurtar›lma ﬂanslar›n›n azald›¤›n›
iddia ederler.2 Kanser, uzak bölgelere metastaz yapmadan
(IV. aﬂamaya ilerlemesinden önce) hekim, “ﬂifa verme
amaçl›” yani meme kanseri hastas›n› objektif ﬂifa için tedavi eder. Meme kanseri için mamogram›n net bir ﬂekilde
negatif olmad›¤›nda mümkün olan tüm tan› araçlar›n›n
kullan›lmas› önemlidir. Bak›m standartlar›, t›p doktorunun mamogram kesin olmad›¤›nda, meme kanserini ortaya ç›karmak için tüm eriﬂilebilir, di¤er tan› araçlar›n›n
kullan›lmas›n› gerektirir.
Hastalar, hekimlerin mamogram› okurken ihmalkar
davrand›klar›n›, teﬂhis edemediklerini ve bu yüzden onlar› ﬂifa f›rsat›ndan mahrum ettiklerini ileri sürerler. Bu davalar›n ço¤u, hekimlerin mamogram görüntülerini yanl›ﬂ
okumalar›n› içerir. Bak›m standard›, kad›n›n yaﬂ›na ve kiﬂisel hikâyesine göre belli aral›klarla mamogram gerektirir. Hekimlerin bu mamogramlar› okumada bak›m standartlar›n› çi¤nemesi sorumluluk do¤urabilir.
Hasta, hekimin mamogram› yanl›ﬂ okumas›n›n yan›nda pozitif sonuç bulmas›na ra¤men gerekli prosedürü
uygulamada hatal› oldu¤u iddialar›nda bulunabilir. Bu
davalarda hekim, lumpektomi, radikal mastektomi gibi
cerrahi istemden önce doku biyopsisi veya i¤ne aspirasyonu ile teﬂhisi do¤rulamad›¤› için bak›m standartlar›n› çi¤nemiﬂ olabilir.
‹hmalkâr mamogram okumas›, davac›n›n lehine
önemli bir tazminat kazand›r›r. Tipik olarak yanl›ﬂ mamogram okunmas› sonucu, kurtar›lma ﬂans›nda azalma
olur. Bu durumda mahkeme hastan›n kurtar›lmas› için
“ﬂans›n›n kayb›” duygusal ac› ve bu ac›ya dayanan ›st›rap,
konservatif cerrahi “ﬂans›n›n kayb›” hasarlar›n› temin etmeye izin verir. Meme kanserinin do¤as›nda vurgulanmas› gereken de¤er-çabuk yay›lan ve kuvvette düﬂüren metastaz potansiyeli olmas›-hastan›n durumunu zaman›nda
ve etkili teﬂhis edebilmesi için tedavi eden hekimlere ve
özellikle radyologlara mamogram okumas›nda kat› görevler yükler.
Geliﬂen ve yayg›nlaﬂan bir teknik olan bilgisayar destekli tarama ile ise yorumlama hatalar›n›n azalmas› beklenmektedir. Mamogramlar normal olarak çekildikten
sonra bilgisayar sistemine yüklenir ve olas› farkl›l›klar
(küme mikrokalsifikasyon alanlar›, kitle veya yap›sal distorsiyon alanlar›) analiz edilir. Radyolog önce filmleri de¤erlendirir, sonras›nda klinik bulgular ve digitalize edilmiﬂ görüntüler eﬂli¤inde raporunu tamamlar. Bilgisayar
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destekli mamogramlar ile kitlelerin saptanma oran› artm›ﬂt›r, bu sistem yayg›nlaﬂt›kça dava oran› da azalacakt›r.1,4,5
Hekim ele gelen bir kitleden ﬂüphe etti¤inde mamografi ister. Bazen mamografide bu ele gelen kitle tespit edilemeyebilir. Negatif mammogram hastan›n memesindeki
kitlenin malign olmad›¤›n›n kan›t› de¤ildir.
Mamografi meme kitlesini tamamen atlayabilir.
Mammografinin yüksek yalanc› (-) ve hata oranlar›ndan
dolay› hastay› muayenesinde eline kitle gelen ve mamografisi negatif gelen hastalarda hekim MRG isteyebilir.
MRG mamografinin görülmeyen ve hatta palpasyonla
tespit edilemeyen küçük tümörleri saptamada yard›mc›
olabilir. Hastalar›n mamografilerini do¤ru okuyamama
teﬂhis hatalar›nda s›k rastlanan bir türdür. Meme dokusu
yo¤unlu¤u fazla ise mamografi olumsuz sonuç verebilir.
Genç kad›nlarda meme dokusu yüksek yo¤unlukta oldu¤undan mamografi bu hastalarda daha az güvenilirdir.
Buna karﬂ›l›k postmenapozal kad›nlarda ise memeler düﬂük yo¤unlukta oldu¤undan dolay› mamografi bunlarda
daha güvenilir bir yöntemdir.4
Kad›n hastalar meme kanseri olgusunun teﬂhisinde
hekimin mamografiyi yanl›ﬂ yorumlamas› sonucu teﬂhiste ve tedavide gecikme oldu¤u ve metastazlar›n oluﬂtu¤u
varsay›m› ile dava açabilir.1,5
Mamografinin okunmas›nda hataya düﬂülmesi, bir
baﬂka radyologdan konsültasyon al›nmamas›, hastan›n lehine önemli bir tazminat hakk› kazanmas›na neden olabilir.

Meme Görüntülemesinde Ultrasonografi
USG ise seçilmiﬂ hastalarda mamografiye ek olarak kullan›ld›¤›nda yararl› bir görüntüleme yöntemidir, ancak tarama amac›yla etkinli¤i gösterilememiﬂtir. Ultrasonografi,
mamografiyi yorumlayan hekim taraf›ndan bir veya iki
memenin taranmas› yerine mamografik olarak ﬂüpheli
alan›n ve/veya palpe edilen alan›n incelenmesi amac›yla
yap›lmal›d›r. ‹nceleme s›ras›nda mamografilerle korelasyon kurulmal›d›r. Ultrasonografi tek baﬂ›na mikrokalsifikasyonlar› saptayamaz, küçük solid kitleleri göstermede
duyarl›l›¤› düﬂüktür.
Ço¤unlu¤u palpable olan meme kanserlerinde yap›lan
çal›ﬂmalarda ultrasonografinin ortalama %20.7 oran›nda
negatif sonuçlar verdi¤i ortaya konmuﬂtur. Mamografilerle saptanan ele gelmeyen meme kanserlerinin önemli
bir k›sm›n› göstermedi¤i bildirilmiﬂtir. Ayr›ca benign solid nodüller nedeniyle yanl›ﬂ pozitifli¤i de yüksektir. Dens
memeli, semptomu olmayan kad›nlarda ultrasonografi ile
saptanan solid kitlelerin malignite oran›n›n düﬂük olmas›
nedeniyle ultrasonografi tarama yöntemi olarak kullan›lmamaktad›r.
Meme ultrasonografi endikasyonlar›:
1. Kist-solid ayr›m›n›n yap›lmas›.
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2. Dens meme paterni nedeniyle mamografide görülmeyen palpe edilen kitlelerin araﬂt›r›lmas›.
3. Yerleﬂim nedeniyle mamografide görülmeyen kitlelerin de¤erlendirilmesi.
4. Genç hastalarda, gebe veya laktasyonda olan hastalarda palpe edilen kitlelerin araﬂt›r›lmas›.
5. Apse tan›s›.
6. Giriﬂimsel yöntemlere k›lavuz olarak s›ralanabilir.

Biyopsi Uygulamada ve Patolojik-Sitolojik Tan›
Koymada Baﬂar›s›zl›k
Teﬂhisteki bir baﬂka genel baﬂar›s›zl›k da hekimlerin
biyopsi istemindeki hatalar›d›r. Bak›m standartlar›, hekimlerin memede ﬂüpheli kitle fark ettiklerinde negatif
mamografi sonucuna ra¤men biyopsi istemelerini gerektirir. Ayn› zamanda yasalar “hekim kitleyi palpasyonla fark
etmese de hasta kitleyi palpe edebildi¤ini iddia ediyorsa,
hekim mamografi, ultrason gibi tan› araçlar›n› kullanmal›
ve biyopsi istenmelidir.” der. Baz› durumlarda kad›nlar›n,
hekimlerin palpasyonla tespit edemedi¤i kitleyi palpe edebildi¤i veya hissedebildi¤i kaynaklara geçmiﬂtir.

‹¤ne Aspirasyonunun ‹hmalkar Uygulanmas›
Hekimler, genellikle memedeki ﬂüpheli kitleden veya
lezyondan patolojik çal›ﬂmalar için i¤ne aspirasyonu yaparlar. Bu iﬂlem, biyopsiden daha ucuzdur ve daha az a¤r›l›d›r. Tipik olarak mamogramda ﬂüpheli bir kitle tespit
edildikten sonra uygulan›r. Palpasyon ve mamografi gibi
i¤ne aspirasyonu da meme kanserinin pozitif teﬂhisi için
uygulanabilir, ama malign patolojiyi ortaya ç›karmada yetersiz olabilir. Bilindi¤i gibi ince i¤ne aspirasyonu sonucunun yalanc› negatif gelme ihtimali vard›r. Bu negatif sonuca dayanarak doku biyopsisini ihmal etmesi olas› bir
kanser tan›s›n›n gecikmesine neden olabilir. Benzer olarak fizik muayene ve mamografi bulgular› desteklese de,
yalanc› pozitif sonuçlanma ihtimali olan i¤ne aspirasyonuna güvenilerek, hastaya cerrahi müdahale yap›lmas›,
daha sonra patoloji raporunun benign gelmesi durumunda sorumlulu¤a neden olacakt›r. Özet olarak; i¤ne aspirasyonu kullan›ﬂl› bir tan› arac›d›r, tipik olarak mamogramdan sonra uygulan›r, meme kanserinin kesin teﬂhisini
koyabilmek için bunu doku biyopsisi iﬂlemi takip etmelidir.
‹¤ne aspirasyonu basit bir teknikse de; yetenekli ve usta bir ﬂekilde uygulanmal›d›r. Hekim, i¤ne aspirasyonunda ihmalkar davrand›¤›nda yükümlülük ortaya ç›kar. Örnek olarak, hatan›n bariz olarak görüldü¤ü, memesinde
i¤ne b›rak›lan bir hasta genel kanun kural› olarak savunmadaki cerrah› sorumlu tutabilir.
Vücutta yabanc› cisim unutulmas› gibi belirgin ihmalkar bir hareket (örn. Mastektomide yanl›ﬂ memenin al›nmas›, memenin yanl›ﬂ bölgesinde analiz için doku al›nmas›) sebebiyle de¤ildir zaten olay›n kendi görünümü heki-

min ihmalkar davran›ﬂ› ile davac›n›n zarar›na oldu¤unu
ispat eder.
Mahkemeler, patolojik testler için kad›n›n meme dokusundan cerrahi olarak örnek al›nmas›n› gerektiren en
iyi invaziv meme kanseri tan› prosedürünün biyopsi oldu¤unun anlam›ﬂlard›r.2
‹¤ne aspirasyonu gibi di¤er tan› araçlar›n›n sonuç vericili¤i ispatlanm›ﬂ olsa da bunlar ﬂüpheli bir meme kitlesi varl›¤› ile karﬂ› karﬂ›ya kal›nd›¤›nda kanserin varl›¤›n›
kesin ortaya koymada kullan›lmamal›d›r. Ço¤unlukla
mamogram ve i¤ne aspirasyonu gibi araçlar, hastan›n meme kanserini kan›tlamak için kullan›l›r. Meme kanserinin
olmad›¤›n› kan›tlamak için kullan›lmamal›d›r. Hekim ne
zaman memede kitle palpe ederse ve negatif veya net olmayan mamogram okursa, bak›m standartlar›na göre
mutlaka biyopsi isteminde bulunmal›d›r.
Biyopsi iﬂlemi günümüzde hala en geçerli yöntem olmaya devam etmektedir. Hastay› muayene etti¤inde eline
bir kitle geliyorsa veya hasta bunu teyit ediyorsa mutlaka
biyopsi yap›lmal›d›r. Bu biyopsinin en önemli koﬂulu deneyimli ellerde gerçekleﬂtirilmesidir.
Meme biyopsisi çok farkl› yöntemlerle gerçekleﬂtirilebilir. ‹nsizyonel, eksizyonel, trucut, stereotaksik biyopsileri saymam›z mümkündür. Bugün s›kl›kla uygulanan ‹nce
‹¤ne Aspirasyon Biyopsisi de deneyim gerektirir. ‹‹AB’sinin (-) gelmesine ra¤men daha sonra kitlenin malign olarak tan›mlanmas› veya tam tersi olarak ‹‹AB’sinin (+) gelmesi üzerine hastaya mastektomi yap›lmas› ve sonucun
benign olarak gelmesi hekime sorumluluk getirir.

Meme Kanserinin Mikroskopik
Tan›s›ndaki Hatalar
Meme ‹nce ‹¤ne Aspirasyonu
Yanl›ﬂ negatif ‹‹A sonucu genellikle örnekleme hatas›
olarak raporlan›r. Bu da davada sorumluluk lehine etken
olabilir. Bu vakalar›n birço¤unda patoloji sonucu da¤›n›k
smear hücrelerinden oluﬂan fibrokistik de¤iﬂiklik veya negatif olarak raporlanmaktad›r. Bununla beraber meme i¤ne aspirasyonunun örne¤i tan›mlamadaki yeterlili¤i tart›ﬂmal›d›r. Ama hekimin bu prosedürü, uygun smear haz›rlama yöntemlerini bilerek uygulamas› önemlidir. Bu
sebepten dolay› i¤ne aspirasyonu uygulamas› çok güvenilir bir yöntem de¤ildir. Negatif sonuca fazla güvenilmemelidir. Patolog da yaymada yetersiz say›da hücre görürse yorumlamas› güç olacakt›r. Bu durum hekim ve hasta
için tedavi planlamas›, takip aﬂamalar›nda aksakl›klara
neden olabilmektedir.
Bu nedenle baz› klinikler kesin tan› için ‹‹A tekrar›,
eksizyonel biyopsi veya i¤ne biyopsisine baﬂvurmaktad›r.

Üçlü Test Stratejisi
Her ‹‹A raporunda bu testin %3-5 yanl›ﬂ negatif,
%0.5-2 yanl›ﬂ pozitif olabilece¤i klinisyene belirtilmelidir.
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Mamografi ultrasonografi bulgular›, meme muayenesi,
‹‹A ve gerekirse doku biyopisisini içeren üçlü test stratejisiyle bu hatalar›n sonuçlar› minimize edilebilir.
Uygun oldu¤unda patolog mamografi, ultrason bulgular›n› incelemeli, klinisyenle bulgular› tart›ﬂmal› ve öyle ‹‹A raporunu tamamlamal›d›r. E¤er üçlü testte uyuﬂmazl›k varsa patolog bunu belirtmeli ve doku biyopsisi
önermelidir. Bu strateji birçok davada sorumlulu¤u engelleyecektir. Yani klinisyen radyolog ve patolog aras›ndaki iletiﬂim önemli rol oynamaktad›r.
Yanl›ﬂ pozitif ‹‹A sonucu aç›lan davalar genellikle yorumlama hatas› nedeniyle olmaktad›r. En s›k olarak ‹‹A
raporlar›nda karsinom olarak yorumlanan preparat sonradan fibroadenom olarak gelmektedir. Bu durumda meme korunmam›ﬂsa gereksiz mastektomi veya aksiler diseksiyon yap›lm›ﬂsa sorumluluk geliﬂecektir. Her durumda üçlü test stratejisi uygulan›rsa davalar önlenecektir.1

Doku Biyopsisi
Baz› meme biyopsisi davalar› düﬂük gradeli duktal
karsinoma insitu (DC‹S) ile ductal geliﬂimli lobüler karsinoma in situ (LC‹S) aras›ndaki farkl›l›klar› içermektedir,
patolo¤un da bu ayr›m› yapmas› güç olabilmektedir, bazen subjektif kal›nabilir. Bu nedenle ek olarak immünohistokimyasal çal›ﬂmalar yap›larak bu ayr›mda objektif
olunmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Nadiren baz› davalar ise atipik
duktal hiperplazinin DC‹S’dan fakl›l›klar›n› içermektedir.
Bu sürpriz de¤ildir çünkü duktal proliferatif lezyonlar›n
yorumlanmas›ndaki zorluklar ve farkl›l›klar uzmanlar taraf›ndan belirtilmiﬂtir. Bu iki durumun her birinde de
yanl›ﬂ tan› hastan›n zarar görmesine neden olabilir.
DC‹S, cerrahi olarak tedavi edilen ve negatif s›n›rlar›n
görülmesi gereken bazen RT veya mastektomi gerektirebilen premalign bir lezyondur. Buna karﬂ›l›k LC‹S ve atipik duktal hiperplazi (ADH) varl›¤› her iki meme için artm›ﬂ riski gösteren mark›rlar olarak kabul edilmektedir.
DC‹S, LC‹S ve ADH tan›s›n› koyarken bu farkl›l›klar›
ak›lda tutmak gerekir.
Baz› klinikler ve baz› cerrahlar DC‹S, LC‹S, ADH ve
atipik lobüler hiperplazi (ALH) terimlerini tam olarak anlamayabilirler. Bu nedenle patoloji raporu bu terimlerin
klinik önemi ile ilgili; DC‹S premalign bir lezyondur ve
biyopsi yap›lan meme risk alt›ndad›r kayd›n› belirtmelidir. LC‹S ve atipik hiperplazi her iki meme için de önemli göstergelerdir gibi aç›klamalar içermelidir. Bu terimler
iletiﬂim sorunlar›n› ve uygunsuz tedavi yaklaﬂ›m›n› önlemek için patoloji raporlar›nda olabildi¤ince aç›klanmal›d›r.
Yine sigorta kurumunun çal›ﬂmas›nda, tüm meme biyopsisi davalar›n›n %19’u, palpe edilebilen meme kitlesinin core needle biyopsisi veya mamografide saptanan ve
palpe edilemeyen kitlenin sterotaksik i¤ne iﬂaretli biyopsisini içermekteydi.1
Bu davalar› incelerken ortaya ç›kan baz› tan› hatalar›.
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1. ‹nvaziv duktal ca iken DC‹S, sklerozan adenozis, florid adenozis hatal› tan›s› konulmas›.
2. Düﬂük gradeli DC‹S içeren ductuslar›n yanl›ﬂl›kla
LC‹S olarak tan›mlanmas›.
3. Lobüler karsinomun küçük, kolayca gözden kaçabilen
odaklar›n› tan›mada yerersizlik olarak s›ralanabilir.
Meme lezyonlar›n›n i¤ne biyopsilerini yorumlarken
ayr›c› tan› olas›l›klar› dikkatle ele al›nmal›d›r. E¤er bir
ﬂüphe varsa ayr›c› tan› yap›lam›yorsa eksizyonel biyopsi
önerilmelidir.
E¤er i¤ne biyopsisi sonucunda karsinoma insitu tan›s› gelmiﬂse eksizyonel biyopsi gerçekleﬂtirilmelidir, çünkü
bu invaziv karsinom varl›¤›n› d›ﬂlayamaz. Eksizyonel biopsi, i¤ne biyopsisi sonucunda ADH geldi¤inde de önerilmelidir, çünkü buna DCIS veya invaziv ductal ca eﬂlik
edebilir.1,6
Biyopsiler konusunda son not olarak, biyopsi istendi¤inde biyopsi bir an önce yetenekli ve ustaca yap›lmal›d›r.
Bir hata, mesela sa¤lam dokudan biyopsi teﬂhis atlanmas›
ile sonuçlanabilir. Elbette hekim ve hasta kitleyi palpe
edemedi¤inde ve sonraki mamogram malignite delilini
(kalsifikasyon vb.) aç›¤a vurmuyorsa, hekim i¤ne aspirasyonu veya meme biyopsisi yapmaya mecbur de¤ildir. Kitlenin nerede lokalize oldu¤una dair bir belirti olmad›¤›nda, bu teknikler de her zaman etkili olmayacakt›r. Meme
kanserinde palpasyon veya mamogramla delil elde edilemedi¤inde, daha sonraki muayenelerde kanser bulunsa
bile hekim aç›s›ndan bir sorumluluk olmayabilir. Bu tip
örneklerde mahkemeler, hekimin yapabilece¤ini yapt›¤›
ve teﬂhis tekniklerinin baﬂar›s›zl›¤› ve teknolojinin ba¤lay›c› sonuçlar›ndan sorumlu tutulamamalar›n› öngörür.
Bu tarz hekimin “yetenekli ve ustaca” uygulama yapt›¤›
örneklerde hekim aç›s›ndan bir sorumluluk yoktur. Sorumluluk yükleyici bir durum için hekim, net bir ﬂekilde
bak›m standartlar›ndan ayr›lmal› ve hastan›n zarar görmesine sebep olmal›d›r.

Meme Kanseri Tan›s›nda Baﬂar›s›zl›k
Hekimler, hastalar›nda meme kanseri görüntüleme ve
teﬂhisinde bak›m standartlar›na uymal›d›rlar. Hekimin
kesin tan› koyabilmesinde art›k bir dizi tan› arac› mevcuttur: kiﬂisel hikaye, meme fizik muayenesi, mamografi, ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme, i¤ne aspirasyonlar› ve biyopsiler. Bak›m standartlar› hekimin bu
araçlar› kesin tan› sa¤lamada kullanmas›n› gerektirmektedir. Hekimin hastan›n durumu hakk›nda yeterli bilgi sa¤lamadaki baﬂar›s›zl›¤› bir sorumluluk do¤urabilir.
Potansiyel meme kanseri ma¤durlar›n› teﬂhis etmede,
bak›m standartlar› ayr›nt›l› bir dizi tan›ya yönelmeyi gerektirir. T›bbi hikaye al›nd›ktan sonra hekim genellikle
memelerin görsel muayenesini yapar, kitlelerine, asimetrilerine, deri veya renk de¤iﬂikliklerine, çekilmelerine bakar. Sonra hekim ﬂüpheli bir kitle araﬂt›rmak için palpas-
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yona geçer. ﬁüpheli bir kitle tespit edildi¤inde, bak›m
standartlar› hekime kesin tan› sa¤lamak için ek araçlar
kullanmas›n› gerektirir.
Tipik olarak hekimler ﬂüpheli bir kitle bulduklar›nda
mamogram isterler. Önceki mamogram›n da de¤erlendirildi¤i yeni mamogram›n hata oran› daha düﬂük olacakt›r.
Negatif mamogram, hastan›n meme kitlesinin malign olmad›¤›n›n kesin kan›t› de¤ildir. Mamogram meme kitlesini tamamen atlayabilir. Mamogramlar›n yüksek yalanc›
negatiflik ve hata oranlar›ndan dolay› bak›m standartlar›,
palpasyonla bir kitle bulan ve mamogram istemi negatif
sonuçlanan hastalarda, hekimlerin ek tan› araçlar› kullanmas›n› gerektirir. Baz› t›p doktorlar› art›k teﬂhis araçlar›na Magnetik Rezonans Görüntü (MRG)’yi eklemektedirler. MRG, malign aksiler lenf nodülü olan fakat mamografide ve palpasyonda tespit edilemeyen küçük primer
meme tümörlerini saptamada yard›mc› olabilir. Bu prosedür meme kanserini genetik olarak taﬂ›yan ve mamogramlar› istenen sonucu vermeyen yo¤un memeli kad›nlardaki gibi yüksek meme kanseri riski taﬂ›yan hastalar
için de düﬂünülmelidir. MRG’nin tarama arac› olarak faydas› araﬂt›r›lmaktad›r ama BRCA gen mutasyonlu hastalar›n erken teﬂhisinde umut vermektedir. MRG’nin invaziv kanserde duyarl›l›¤› %90’dan fazlad›r. Fakat DC‹S’da
bu oran %60’›n alt›ndad›r. MRG’nin spesivitesi ise orta
düzeydedir.
Negatif mamogram sonras›ndaki hekim sonogram
ve/veya i¤ne aspirasyonunu memenin do¤al kitlesini belirlemek için kullan›r. Süt gibi s›v›; benign süt kanallar›n›
iﬂaret edebilir. Bulan›k s›v› fibrokistik hastal›¤a ba¤l› olabilir. ‹¤ne aspirasyonu patolojik tan› vermesi nedeniyle
mamogramdan sonraki tan› aﬂamas› olmal›d›r ve daha
güvenilirdir.
Hekimin en çok güvenebilece¤i tan› arac› hala doku
biyopsisidir. Belli durumlarda en kesin tan› arac›n›n bu
olmas›ndan dolay›, bak›m standard› invaziv prosedürü
gerektirir. Meme kitlesinin malign ya da benign olmas›
konusunda mamogram, sonografi, MRG ve i¤ne aspirasyonu, meme kitlesinin do¤al patolojisini ayd›nlatmada
baﬂar›s›z oldu¤unda, bak›m standard› hekimin meme biyopsisi gerçekleﬂtirmesini gerektirir. Biyopsilerin sak›ncalar› olabilece¤i gibi, meme kanserini erken tedavi edebilir
aﬂamada yakalaman›n tek yolu olabilir. ‹¤ne aspirasyonu
veya biyopsi isteminde hatalar, test sonuçlar›n› yanl›ﬂ yorumlama veya yanl›ﬂ test istemi, t›bbi malpraktis iddias›n›
ortaya ç›karabilir.1,2,6
Meme kanserinde baﬂar›l› tedavinin anahtar›, erken
teﬂhistir. Bak›m standartlar› hekimin, meme kanserinin
mümkün olan en erken evrede kesin tan›s›n› koymak için
çeﬂitli tan› araçlar›n› kullanmas›n› gerektirir. Aksi halde
hastan›n yaﬂam beklentilerinin k›salmas› sorumlulu¤un
do¤mas›na neden olabilir.
Hekimlerin bak›m standartlar›n›n gerektirdi¤i tüm tan› araçlar›n› kullanmas›na ra¤men hastal›¤›n seyri kötü

sonuçlanmas› durumunda, mahkeme t›p doktorlar›n›n
klinik hükümlerine dayanarak, hekim taraf›nda bir sorumluluk bulmayacakt›r.
Hekimlerin, normal teﬂhis tekniklerini uygulad›ktan
sonra, alternatifleri uygulamada baﬂar›s›z olduklar›nda
sorumlu tutulmamalar› henüz kabul edilmiﬂ bir prosedür
olsa da mahkemeler taraf›ndan defalarca uygulanm›ﬂ ve
dolayl› olarak kurallaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Mümkün olan en erken safhada meme kanserini teﬂhis etmek, mahkemelerin hekimlere yükledi¤i bak›m
standard› kural›d›r. Örnek olarak, hastan›n “ayd›nlat›lm›ﬂ
onam” vermesini sa¤lama konusu, t›bbi sorumlulu¤un
içine iﬂlenmiﬂ bir aland›r. Bak›m standard›, belirgin ölçüde kuﬂku bulundu¤unda, hastan›n anlaml›, bilgili kara
vermesi için test sonuçlar› ve tedavi seçeneklerinin tam
olarak tart›ﬂ›lmas›n› gerektirir. Bir çok prosedür bunlara
dayanan büyük riskler taﬂ›r. Bu risklerin birço¤u, hekim
aç›s›ndan sorumluluk yokken bile zararla sonuçlanabilir.
Riskler kaç›n›lmaz olsa da hastan›n bu riskleri kabul etti¤ini farz etmektense bu riskleri hastayla tart›ﬂmak, hekimlik uygulamalar›n›n önemli bir parças›d›r. Ayd›nlat›lm›ﬂ
onam al›m› temelde, hastan›n kendi kendine karar vermesi ve e¤er zarar olursa hekimi sorumluluktan korumak
içindir (2). Baz› durumlarda hekim, hastay› daha iyi teﬂhis
edebilecek ve daha iyi tedavi verebilecek hekimi “tavsiye
görevini” yerine getirmelidir. Hekim, hastan›n meme
kanseri probleminde uzmanl›k, bilgi veya anlamada yetersiz kal›rsa, beklemeden hastay› bir uzmana yönlendirmelidir.

Genel Olarak Tan› Koymada Baﬂar›s›zl›k
Uzmanlar›n tan›s›nda en s›k yapt›klar› 3 t›bbi malpraktis nedenini inceledi¤imizde genel cerrahi, kad›n hastal›klar›/do¤um ve radyoloji dallar›nda 1. s›ray› meme
kanserinin ald›¤› görülecektir. ‹ç hastal›klar› ve aile hekimli¤inde de meme kanseri ilk 3 s›ra içerisinde yer almaktad›r. Bir baﬂka deyiﬂle yukar›da ad› geçen 5 uzmanl›k dal›nda meme kanseri olgular› ilk 3 t›bbi malpraktis
nedenleri aras›nda yer almaktad›r. (Tablo 72-1).7

Tan›da Gecikme
Davalar›n ço¤u tan› gecikmesi nedeniyle aç›l›r. Fakat
sorumlulu¤un oluﬂmas› için bak›m standartlar›n›n uygulanmad›¤›n›n tan› gecikmesinde rol oynad›¤›n›n ispatlanmas› gerekmektedir. Tan› da gecikme yeteri kadar uzunsa
ve bu metastaza neden olmuﬂsa o zaman sorumluluk geliﬂecektir. Çünkü metastaz ile hastal›¤›n gidiﬂat› tedavi edilemez hal alm›ﬂ demektir. Tan›daki gecikmeleri 3 fazda
incelememiz mümkündür:
Faz I: Hastan›n ilk semptomunun ortaya ç›k›ﬂ›ndan ilk
doktora baﬂvurmas›na kadar geçen süredir.
Ortalama gecikme 26-71 gün aras›nda de¤iﬂmektedir.
Gecikme daha çok etnik ve düﬂük sosyo-ekonomik grup-
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Tablo 72-1: Uzmanlar›n Tan›da En S›k Yapt›klar› 3 T›bbi
Malpraktis Nedeni.

Tablo 72-2: 42 Eyalette 338 Jüri Dosyas›nda ‹lk 5’te Yer Alan
Kanser Türleri.

GENEL CERRAH‹
1. Meme Kanseri
2. Akut Appandisitis
3. Spinal Fraktürler
‹Ç HASTALIKLARI
1. Akci¤er Kanseri
2. Mykard ‹nfarktüsü
3. Meme Kanseri
RADYOLOJ‹
1. Meme Kanseri
2. Akci¤er Kanseri
3. Spinal Fraktürler
A‹LE HEK‹ML‹⁄‹
1. Myokard ‹nfarktüsü
2. Meme Kanseri
3. Akut Appandisitis
KADIN HASTALIKLARI/DO⁄UM
1. Meme Kanseri
2. Ektopik Gebelik
3. Gebelik

Kanser Türleri

larda olmaktad›r. 8781 hastay› kapsayan 12 kritik çal›ﬂman›n toplam›nda yaklaﬂ›k 1/3 kad›n hastada en az 3 ay oldu¤u bildirilmiﬂtir.
Faz II: ‹lk konsültasyondan uzman doktora baﬂvurmaya
kadar geçen süredir.
%90 oran›nda 2 haftal›k bir gecikme oldu¤u belirtilmektedir.
Faz III: Hastanedeki uzmana geliﬂ ile tedavi baﬂlamas› aras›ndaki süredir. Bu süre hastan›n sosyo-kültürel ve sosyoekonomik durumuna göre de¤iﬂebilir.8
Tüm gecikme davalar›ndaki kritik de¤iﬂken, iddia edilen gecikme süresinin ne kadar oldu¤udur. Davalar›n ço¤unda gecikme süresi 6-24 ay aras›nda olmaktad›r. Bu
aral›k, klinik olarak gecikmenin prognoz üzerinde etkisinin ﬂüpheli oldu¤u bir aral›k olarak de¤erlendirilmelidir.
E¤er davac› bu gecikme süresinin, prognozu olumsuz
yönde etkiledi¤ini ispatlayabilirse sorumluluk geliﬂebilir.
Meme kanserinde geç tan› konulmas›n›n yayg›n sebepleri;
• Hasta genç oldu¤undan ﬂikayetlerin önemsenmemesi
ve kanserin atlanabilmesi.
• Normal mamogram ve normal sonuçlanan i¤ne aspirasyonu raporuna hatal› olarak fazla güvenilmesi.
• Medikal hikayeye ve fizik muayeneye fazla dikkat edilmemesi.
• Nüks durumlar›nda tan›da yetersizlik, raporlama ve
takipte medikal ve non medikal kiﬂilerde yetersizlik.

S›k oluﬂan tan› hatalar› ﬂu durumlarda meydana gelebilir;
• Baﬂka bir hastal›¤›n sistematik muayenesinde memede bariz bir tümör varken meme muayenesinin ihmal

Meme Kanseri
Gastrointestinal
Akci¤er
Baﬂ/Boyun
Kad›n Üreme Organlar›
TOPLAM

•
•
•

Olgu

%

127
50
49
33
25
284

%37.57
%14.79
%14.49
%9.76
%7.39
%84

edilmesi, ‹‹AB veya USG eﬂli¤i olmad›¤›nda core biyopsi iﬂleminin ihmal edilmesi.
Meme palpasyonu s›ras›nda tümörün fark edilmesindeki yetersizlik.
Fizik muayenede bir kitle saptand›¤›nda, sevk etme,
biyopsi istemi ve eksizyon önermedeki yetersizlik.
Meme baﬂ› ak›nt›s›na yaklaﬂ›mda, karsinom ve enfeksiyonun ayr›m›nda yetersizlikler.

Gecikmiﬂ tan› nedeniyle ma¤dur duruma düﬂen ve
dava açan hastalar genelde kitlesini kendi hisseden fakat
negatif bir mamograma sahip olan genç hastalard›r. Meme kanseri 30 yaﬂ alt› bayanlarda %1-3 oran›ndad›r. Fibrokistik hastal›¤›n da ana semptomlar› aras›nda kitle ﬂikayeti vard›r. Buna a¤r› ve meme baﬂ› ak›nt›s› ﬂikayetleri de
eﬂlik edebilir. Burada muayene ve görüntüleme yöntemleri ile kanser aç›s›ndan ﬂüpheli bir kitle veya mikrokalsifikasyon oda¤› saptanm›ﬂsa ileri tan› basamaklar›na geçilmelidir. Hastan›n genç olmas› dolay›s›yla var olan kitlesinin fibrokistik duruma ba¤lanmas› kanser tan›s›n›n gecikmesine neden olabilir.1
1994 y›l›nda A.B.D.’de 42 eyalette incelenen 338 jüri
dosyas›nda ilk 5 kanser türü içerisinde meme kanserinin
%37.57 oran› ve 127 olguyla 1. s›rada yer ald›¤› görülecektir (Tablo 72-2).9
Ocak 1985-Aral›k 2000 y›llar› aras›nda 16 y›ll›k dönemde A.B.D.’de Physician Insurers Association of America’n›n yapt›¤› geniﬂ kapsaml› bir çal›ﬂmada 11670 olgu
incelenmiﬂtir. Bu olgular›n içinde %28.87’lik bir oranda
ve 3370 say›s› ile meme kanserleri 1. s›raya yerleﬂmiﬂtir.
Bu meme kanserli hastalarda ödenen ortalama tazminat
tutar› 212.894 $ olarak belirlenmiﬂtir.10
Tablo 72-3’teki veriler ile k›yaslad›¤›m›zda en çok tazminat ödenen olgular›n 754.2 milyon $ ile beyin hasarl›
prematüre bebekler oldu¤u görülecektir. Meme kanseri
Tablo 72-3: En S›k Rastlanan Malpraktis Hatalar›.

Hastal›k
Meme Kanseri
Beyin Hasarl› Prematüre
Bebek
Gebelik
Akut Myokard ‹nfarktüsü
TOPLAM

Hasta
Say›s›

Olgu Baﬂ›
Ortalama Bedeli

3370 (28.87%)
3308 (28.34%)

212.894$
487.839$

2656 (22.75%)
2336 (20.01%)
11670

159.922$
180.506$
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Bu çal›ﬂmada tazminat ödenmeyen olgular›n say›s› 47
iken tazminat ödenen olgular›n say›s› ise 85 olarak bulunmuﬂtur. Tazminat ödenen olgular›n de¤erlendirilmesinde
1. s›ray› cerraha/ultrasona yollamada yetersizlik almaktad›r. Biyopsi yapt›rmaya yönlendirmede yetersizlik 2. s›rada, mammogram istemede yetersizlik ise 3. s›rada yer almaktad›r (11), (Tablo 72-6).
1995 y›l›nda A.B.D.’de yap›lan k›yaslamal› bir çal›ﬂmada 5 y›l içinde de¤iﬂik disiplinlerde meme kanseri tan›s›ndaki gecikmelerde büyük farkl›l›klar oldu¤u ortaya
konmuﬂtur. En büyük fark radyoloji alan›nda görülmektedir. 1990’larda %20 olan tan›da gecikme oran› 1995’de
%80’lere ulaﬂm›ﬂt›r. Patolojide fark %30, aile hekimli¤inde %30, genel cerrahide %27, iç hastal›klar›nda ,%18 ve
kad›n do¤umda ise %6’l›k bir fark gözlemlenmiﬂtir12
(Tablo 72-7).
The Breast’te yay›mlanan ve May›s 1995 - Eylül 2005
aras› 10 y›ll›k bir dönemde meme kanserinde gecikmeler
ile ilgili olarak yap›lan çal›ﬂmada dikkate de¤er sonuçlar
elde edilmiﬂtir. En s›k yap›lan hata tan›da gecikme olup,
bu konuda 1. s›ray› genel cerrahlar, 2. s›ray› radyologlar ve
3. s›ray› onkologlar almaktad›r. Yanl›ﬂ tan›da 1. s›rada patologlar yer al›rken, 2. s›rada genel cerrahlar yer almaktad›r. Tedavide gecikme aﬂamas›nda 1. s›ray› genel cerrahlar
almaktad›r. Yetersiz cerrahi konusunda gene genel cerrahlar ilk s›rada bulunmuﬂlard›r13 (Tablo 72-8).

Tablo 72-4: 1985–2000 Y›llar› Aras›nda Yap›lan Çal›ﬂma

Hastal›k

Hasta
Say›s›

Total
Ödeme/Milyon $

Beyin Hasarl› Prematüre Bebek
Meme Kanseri
Akut Myokard ‹nfaktüsü
Gebelik

3308
3370
2336
2657

754.20$
295.80$
155.90$
122.40$

Tablo 72-5: Disiplinlere Göre Hatalar›n Da¤›l›m› ve Tazminatlar
Kad›n Sa¤l›¤› Doktorlar›

Vaka Say›s›

Cerraha/ultrasona sevkte yetersizlik
Klinik muayenede yetersizlik
Tan›sal mammograma yollamada
yetersizlik
2-RADYOLOG
Mammogram› yanl›ﬂ okuma
Spot kompresyon/magnifikasyonda
yetersizlik
3-CERRAHLAR
Nonpalpabl kitleye biyopsi uygulamada yetersizlik
Ele gelen kitleye biyopside yetersizlik
Fiziki muayene, mammogram veya
biyopsi sonucu de¤erlendirmesinde yetersizlik
TOPLAM

$

24
10
14

6.3 milyon
4.4 milyon
3.7 milyon

10
15

2.3 milyon
7.0 milyon

8

3.6 milyon

8
7

2.8 milyon
2.4 milyon

96

26.2

olgular› ise 295. 8 milyon $ ile 2. s›rada yer alm›ﬂt›r10
(Tablo 72-4)
The Breast Journal’de 2001 y›l›nda yay›mlanan önemli bir çal›ﬂmada en s›k t›bbi malpraktis yap›lan dallar›n kad›n do¤um, radyoloji ve cerrahi oldu¤u görülmüﬂtür. Verilerin de¤erlendirilmesinde en s›k olgu grubunun kad›n
hastal›klar› dal›nda oldu¤u (48 olgu) görülecektir. Radyologlar 25 olgu ile 2. s›rada yer al›rken, cerrahlar 23 olgu ile
3. s›raya yerleﬂmiﬂlerdir11 (Tablo 72-5).

Tablo 72-7: 1990 Ve 1995 Y›llar›ndaki Çal›ﬂmalarda Disiplinlerin
Meme Kanseri Tan›s›ndaki Gecikmesindeki Farkl›l›klar.
1995

1990
%20
%47
%37
%35
%41
%35

Radyoloji
Kad›n-Do¤um
Genel Cerrahi
Aile Hekimi
‹ç Hastal›klar›
Patoloji

Tablo 76-6: Cerrahide ve Di¤er ‹ﬂlemlerde Gecikmeler ve Tazminat Oranlar›
Tazminat
Tazminat
Ödenmeyen Olgular Ödenen Olgular
Cerraha/Ultrasona yollamada
yetersizlik
Biyopsi yapt›rmaya
yönlendirmede yetersizlik
Mammogram istemede
yetersizlik
Takip
Klinik meme muayenesinde
yetersizlik
Mammogram okumada
yetersizlik
Cerrahi de¤erlendirmede
‹.‹.A.B./Sitolojiye yollamada
yetersizlik
TOPLAM

Ortalama
Tazminat

Toplam
Tazminat

11

23

408.125$

9.386.000

2

14

453.684$

6.351.000

8

12

380.417$

4.565.000

8
1

11
9

373.652$
485.556$

4.110.000
4.370.000

15

10

296.750$

2.967.000

1
1

6
0

402.917$
0

2.417.000
0

47

85

34.168.000

%80
%53
%63
%65
%59
%65
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Tablo 72-8: May›s 1995-Eylül 2005 Aras› 10 Y›ll›k Dönemde 426 Olgunun Nedenlere ve
Disiplinlere Göre Da¤›l›m›
Nedenleri
Tan›da gecikme
Yanl›ﬂ tan›
Tedavide gecikme
Yetersiz cerrahi
TOPLAM

Genel
Cerrahi
148
28
19
23
218

Pl.
Cerrahi Radyolog R. Onkoloji Patoloji Toplam
1
1
2
3
7

Mastektomi Uygulamas›nda
Karars›zl›k ve Gecikme
Hekimler 100 y›l› aﬂk›n bir süreden beri meme kanserini mastektomi ile tedavi etmiﬂlerdir. 20 yüzy›l›n son çeyre¤inden itibaren de lumpektomi ile birlikte radyoterapi
klinik kullan›mda yerini alm›ﬂt›r.
Mastektomi, halen meme kanseri olgular›nda en s›k
uygulanan cerrahi tedavi yöntemidir. Hekimler, yaklaﬂ›k
yüz y›ldan beri kad›nlar› mastektomi ile tedavi etmiﬂtir.
Mastektomi operabl meme kanseri hastalar› için tek primer tedavi seçene¤iydi. Özenle seçilmiﬂ olgularda parsiyel
mastektomiye ek olarak RT uygulamas›n›n total mastektomi kadar baﬂar›l› olabilece¤i randomize klinik çal›ﬂmalar ile geçilen yirmi y›lda kan›tlanm›ﬂt›r. Mastektomiler,
invaziv duktal karsinomun tespitinden sonra metastaz›
önlemek için istenmektedir.
Meme koruyucu cerrahi karar› verilirken, hastan›n
tercihi, t›bbi nedenler, kozmetik sonuçlar, hastan›n yaﬂ›,
tümörün boyutu ve say›s›, aksiller lenf nodlar›n›n durumu, histopatolojik bulgular, ameliyat sonras› radyoterapi
gibi faktörler dikkate al›nmal›d›r.
Meme koruyucu cerrahi karar›n›n verilmesinde en
önemli faktör hastan›n yaﬂ›d›r. Hasta etki alt›nda b›rak›lmadan meme koruyucu cerrahi ve modifiye radikal mastektominin alternatifleri, olumlu olumsuz yönleriyle aç›klanmal› ve seçim hastaya b›rak›lmal›d›r. Hastan›n hekimlerce etki alt›nda b›rak›ld›¤› bir çok vaka dava konusu olmaktad›r.
Mastektomiler çok travmatik oldu¤undan bak›m
standard›, kesinlikle meme kanseri oldu¤unun ispatlanmas›n› ve hekime, kad›na memenin al›nmas›n› önermeden önce mastektominin, parsiyel mastektomi ile birlikte
uygulanan RT’den daha faydal› olaca¤›n› belirtmesini gerektirir. Metastaz› engellemek için mastektomi malignitenin teﬂhisinden hemen sonra yap›lmal›d›r. Ama bu hekimi zor bir duruma sokar, hekim h›zl› öngörülü olmal›d›r
ve hastan›n memesini almadan önce hastal›k hakk›nda
yap›lacak operasyonu ve geliﬂebilecek komplikasyonlar›
aç›klayan yaz›l› ayd›nlat›lm›ﬂ onam almal›d›r.
Sentinel lenf nodu biyopsisi örneklemesi tekni¤inin
geliﬂmesiyle aksiler lenf nodu palpe edilemeyen hastalar›n
evrelemesinde ilerleme sa¤lam›ﬂt›r ve morbidite azalm›ﬂt›r. Meme kanseri saptanm›ﬂ hastada, aksillaya yap›lacak

88
1
1
0
90

53
9
3
0
65

10
36
0
0
46

300
75
15
26
426

%
%70.42
%17.60
%5.86
%6.10
%100

giriﬂim aç›s›ndan da hasta ayd›nlat›lmal›d›r. Sentinel lenf
nodu biyopsisi yap›lacaksa mavi boya enjeksiyonu ve radyoaktif madde ile ilgili bilgi verilmelidir. Sentinel lenf nodu pozitif ç›kt›¤›nda aksiler lenf nodu diseksiyonu yap›laca¤› ve bunun olas› erken dönemde a¤r›, hareket k›s›tl›¤›,
yat›ﬂ süresinin uzamas›, drenaj sorunu, uzun dönemde ise
kolda geçici ödem, kronik a¤r›, uyuﬂukluk, hareket k›s›tl›¤› gibi komplikasyonlar› hakk›nda hasta bilgilendirilmelidir.
Mastektomi son derece travmatik bir cerrahi iﬂlem
olup invaziv duktal karsinoma olgular›nda hastaya tavsiye
edilmelidir (önerilmelidir). Hekim her türlü cerrahi tedavi için aç›klamalar›ndan sonra hastadan “Bilgilendirilmiﬂ
Onam” formunu mutlaka almal›d›r.

Ameliyat Sonras› Takip ve Tedavide ‹hmalkârl›k
Hekim, mastektomi, parsiyel mastektomi veya di¤er
konservatif cerrahiyi uygulad›ktan sonra hastayla düzenli
bir zaman çizelgesi ile bak›m standartlar›na s›k› s›k› ba¤lanmal›d›r. Hekimler düzenli olarak mastektomi, lumpektomi veya kadrenektomi geçiren hastalar› iyileﬂtirirken, düzenli görüﬂmeleri bir süre daha yapmal›d›rlar. Hekimler, parsiyel mastektomiden sonra memede tekrar lokal oluﬂumlar› engellemek ve lokal kontrol için cerrahi iﬂlemi emniyete almada RT istemelidir. Parsiyel mastektomi ile RT uygulamas›n›n prognoz ve hayatta kalma istatistiklerinde mastektomi kadar etkili oldu¤u ispatlanm›ﬂt›r. E¤er hastalar kanserin II., III veya IV aﬂamas›nda teﬂhis edilirlerse, mutlaka KT de almal›d›rlar. KT’nin vücutta malignitenin metastaz›n› engellemede etkili oldu¤u ispatlanm›ﬂt›r. Tipik olarak, yard›mc› tedaviler ile I. ve II.
aﬂamadaki kanserler ile farkl› tarzda mücadele yollar› kullan›l›r. Bunlar KT, HT, lokal RT’yi içerir. ‹leri derecede
kanser teﬂhis eden hekim, KT ve di¤er metastatik tedavileri uygulamal›d›r. Aksi halde bunlardaki baﬂar›s›zl›klardan hukuki sorumluluk do¤acakt›r.
Geçerli olarak otoriteler, parsiyel mastektomi veya
mastektomiden cerrahi sonras› takip eden alt› ay sonras›nda mamogram istemlerini önermektedir. Hekim bu
noktada, mastektomi taraf›n› da nüks aç›s›ndan takip etmek için görüntülemelidir. Bundan sonra hekim hastay›
y›lda 1 kez mamografi ile takip etmelidir.
Ameliyat› yapan hekimler hastas›n›n daha sonraki tedavi planlamalar›n› di¤er uzmanl›k alanlar›ndaki meslek-
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taﬂlar› ile birlikte yapmal›d›rlar. Meme koruyucu cerrahi
uygulanan hastalarda radyoterapi, gerekti¤inde kemoterapi ve hormonal tedavi planlanmas›nda cerrah mutlaka
yer almal›d›r. Mastektomi ameliyat› geçiren hastalarda
meme rekonstrüksionu seçene¤i ve bunun zamanlamas›
hasta ile konuﬂulmal›d›r.
Ameliyat› gerçekleﬂtiren hekim postoperatif evrede
hastas›n› düzenli aral›klarla takip etmelidir. Ameliyattan 6
ay sonra ilk kez mamografi istemek kabul gören bir görüﬂtür.

Bak›m Standard›
Hastay› tedavi eden hekimin (tan›y› koyan) tutum ve
davran›ﬂlar› geçerli ve kabul edilebilir standartlar›n alt›na
düﬂtü mü?
Bak›m standartlar› ulusal standartlar olup, her hekim
ve her branﬂ için geçerlidir.14 Bak›m standartlar›n›n aﬂa¤›s›na düﬂtü¤ü iddia edilen hekimin savunmas›:
1. Hastanede ve muayenehanesinde tuttu¤u notlar son
derece önemlidir.
2. Hekimin kaderi t›bbi aç›dan tuttu¤u yaz›l› kay›tlara
ba¤l›d›r.
3. Hekim notlar›n› ayr›nt›l› bir ﬂekilde almal›, hastan›n
tedavi planlamas›n› yaparken kendisi ve yak›nlar› ile
birlikte görüﬂülmeli ve onam› al›nmal›d›r.
4. Avukatlar mahkeme için malpraktis davas›na haz›rlan›rken iddialar›n› kan›tlamak veya çürütmek için temel unsur olarak t›bbi kay›tlara itimat ederler.
5. Hekimin hastas› ile ilgili kay›tlar, hemﬂirelerin tedavi
notlar›, hastane tutanaklar›, hastane raporlar› deliller
aras›nda say›l›r.1

Meme Kanserinde Sorumluluk Alanlar›
1.
2.
3.
4.

Görüntüleme,
Tan›
Tedavi
Hastay› bilgilendirmede ihmalkârl›klar A.B.D.’de t›bbi malpraktis iﬂlemlerinde esas sebeplerdir.

Sorumluluk Alanlar›
•
•
•
•
•
•
•

Uygun zamanlarda hastaya mammogram çektirmemek,
Hastay› teﬂhis ve tedavi için gerekli bilgi ve beceriyi ortaya koymamak,
(-) Mammogram sonras› biyopsi isteminde bulunmamak (memede ele gelen bir kitlenin varl›¤›nda).
‹¤ne aspirasyon ile ilgili problemler,
Baﬂtan savma ve acele olarak mastektomi uygulamak,
Ameliyat sonras› bak›mda/takipte ihmalkârl›k,
Tedavi seçenekleri konusunda yeterince bilgilendirmemek,

A.B.D.’de meme kanseri ile ilgili iddialar en yüksek
tazminat ödenen vakalar olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.

Hekimlere karﬂ› ileri sürülen en önemli malpraktis nedeni meme kanserinin geç teﬂhisidir. Günümüzde buna ba¤l› ödenen ortalama miktar 187.000$ d›r. Baz› vakalarda ise
bu oran 1 milyon $ ç›kmaktad›r.

Baﬂar›s›z Tan› Davalar›
Hekimler bak›m standartlar›na uymada hata yapabilirken, davac›n›n üstün gelebilmesi için; zarara sebep olan
veya zarar› artt›ran hekimin bak›m standartlar›n› çi¤nedi¤ini ispat etmesi gereklidir. Meme kanseri tan›s›nda baﬂar›s›zl›k davalar›nda, san›k durumundaki hekimler, kendilerinin do¤ru tan›y› koyduklar›n›; e¤er tedavi uygun yap›lm›ﬂ olsayd› da davac›n›n yine ayn› prognozu sa¤layaca¤›n› savunur. Hekim, genellikle bak›m standartlar› ile karﬂ› karﬂ›ya getiren hatan›n hastan›n zarar›na yol açmad›¤›n›, hastan›n durumunda kanserin yer almas›n›n kaç›n›lmaz oldu¤unu iddia eder.
Mahkeme s›kl›kla hekimin ihmalkarl›¤› ve davac›n›n
durumu veya zarar› aras›nda nedensellik iliﬂkisini de¤erlendirmek için “gerçek faktör” veya “katk›da bulunan gerçek sebep” tabirlerine baﬂvurur. Birçok mahkeme, hastan›n zarar›na sebep olan ihmalkar bir harekete ihtiyaç duyar. Bir baﬂka deyiﬂle; hekimin tabi hatas› zarara sebep olmal›d›r. Bunun için e¤er hekimin bak›m standartlar›n›
çi¤nedi¤inin ve bu nedenle ma¤duriyet gerçekleﬂti¤inin
ispatlanmas› gerekmektedir. Meme kanserini erken tespit
etmede klinik, bireysel muayene ve mamografi çektirme
sürecinde hekim ve hastan›n dayan›ﬂma içinde olmalar›
gerekmektedir.

Tan› Baﬂar›s›zl›klar›nda Zarar Davalar›
Meme kanserini teﬂhis edememe davalar›nda, mahkemeler zarar›n hükümlendirilmesinde nas›l hesap yapacaklar› konusunda daima zorlan›rlar. Genel cerrah veya pratisyen, radyolog, jinekolog veya onkolog sorumlu bulunduktan sonra mahkeme s›kl›kla jüri arac›l›¤›yla, kad›n›n
fiziksel a¤r›s›, duyu kayb› ve duygusal ve mental ›st›rab›,
t›bbi harcamalar›, kazanç kayb› ve ailesinin di¤er ek kay›plar›n› dikkate al›r. Jüri üyeleri, kad›n›n yaﬂam beklentilerindeki y›l kayb› gibi, kad›n›n gerçekten kötüye giden
prognozunun bilincinde olmas› ve aile üyelerinin hastan›n kötüleﬂmesi hakk›ndaki ac› deneyimleri gibi zararlar›n getirdi¤i parasal de¤eri belirlemede güç bir görevle
karﬂ› karﬂ›ya kal›rlar.
Mahkemeler, hatal› teﬂhis davalar›nda davac›n›n
ma¤dur oldu¤u ekonomik ve ekonomik olmayan zararlara karﬂ› maddi tazmine izin verir. Temelde, mahkemeler
ﬂu soru ile karﬂ›laﬂ›rlar: meme kanseri olan hastada hatal›
teﬂhis yap›lsayd› hastaya ne olacakt›? Davac›, zaman›nda
teﬂhis edildi¤inde daha iyi prognoza sahip olaca¤›n› tart›ﬂ›r. Haks›z fiil hareketlerinde, mahkeme “bireyi bütün
sayma” e¤ilimindedir (örne¤in: yaralanm›ﬂ bir kiﬂinin zarar›n› ödeme). Meme kanserini teﬂhis edememe davala-
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r›nda, mahkemeler, zarar görmüﬂ ma¤durun ailesine getirdi¤i sebepten ötürü (hatal› teﬂhis hiç olmam›ﬂ gibi hesaplan›r) ve davac›n›n atlanm›ﬂ veya geç konmuﬂ teﬂhisin
meydana getirdi¤i zarar›n sebep oldu¤u ac› ve ›st›rab›n
de¤erinin karﬂ›lanmas›na bakar.
Bir kad›n›n ac›s›n›, karﬂ›laﬂabilece¤i korkuyu ve belki
hayat›ndan kaybedebilece¤i y›llar› dolar figürü ile denkleﬂtirmeye çal›ﬂmak yanl›ﬂ gözükebilir. Bu ba¤lamda “bireyi bütün saymak her durumda kabul edilebilir mi?“ diye sorulur. Yinede mahkemeler bu tarz zararlar›n hayat
beklentilerindeki kay›plar için telafi edici olarak hükümlendirilmesine izin verir.2
Sonuç olarak, mahkemeler davac›n›n aile bireylerinden birine yap›lan zarar için tazminat› sa¤lar. Davac›n›n
eﬂi ve bazen çocuklar› “birliktelik kayb›” iddias›yla, seksüel iliﬂkide kay›p ve toplumdan soyutlanma gibi zararlar›n›n karﬂ›l›¤›n› ararlar. Temel olan, hekimin ihmalkârl›¤›n›n sadece hastay› de¤il hastan›n eﬂini ve çocuklar›n› da
incitece¤idir.

A.B.D.’de 30 Y›ll›k Malpraktis
Deneyimleri Sonuçlar›

Tablo 72-10: T›bbi Malpraktis Hasar Tazminatlar› (Dolar
Baz›nda)*1994-2001 Y›llar› Aras›nda %176 Art›ﬂ
Y›llar

Dolar

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

362,500$
500,000$
474,536$
503,000$
733,900$
700,000$
1,000,000$
1,000,000$

dece 2 y›l içerisinde genel cerrahide art›ﬂ %19.5 bulunmuﬂtur (Tablo 72-9).15
A.B.D.’de t›bbi malpraktis hasar tazminatlar›nda son
y›llardaki art›ﬂlar inan›lmaz boyutlara ulaﬂm›ﬂt›r. 1994 y›l›nda ortalama 362.500 $ olan tazminat tutar› 7 y›l içerisinde 1 milyon $’a ulaﬂm›ﬂt›r. Bir baﬂka deyiﬂle bu süre
içindeki art›ﬂ %176 oran›nda olmuﬂtur. (Tablo 72-10)

Türkiye’deki Mevcut Durum

Hastaneler ve hekimler aleyhine aç›lan davalarda
önemli bir art›ﬂ gözlenmektedir. Ciddi zarara u¤rad›¤› belirlenen 14 hastadan ancak birinin zarar› tam olarak karﬂ›lanmaktad›r. Sigorta sistemindeki paran›n %50’si hastalar
yerine avukatl›k ve di¤er hukuki giderlere ayr›lmaktad›r.
Malpraktis davalar›n›n karar ba¤lanmas› ortalama 3
ila 5 y›l almakta ve böylece zarar görenlerin zarar›n›n karﬂ›lanmas› da çok uzun zaman› almaktad›r. 1999 y›l›nda
yap›lan bir çal›ﬂmada A.B.D.’de her y›l 98.000 kiﬂinin hastanelerdeki t›bbi hatalardan ötürü ölmüﬂ oldu¤u bildirilmiﬂtir. Bu bildiride, ayr›ca t›bbi uygulama hatalar›n›n büyük ço¤unlu¤unun kiﬂisel ihmalden de¤il; sa¤l›k sistemindeki problemlerden kaynakland›¤›na da dikkat çekilmektedir. Ayr›ca mevcut sistem t›bbi uygulama hatalar›n›n
azalt›lmas›na katk› sunmamaktad›r. ABD’de t›bbi uygulama hatalar› ölüm nedenleri aras›nda 5. s›rada yer almaktad›r.
Amerikan Tabipler Birli¤i’nin verilerine göre
A.B.D.’de 51 eyaletin 45’inde malpraktis ile ilgili sorunlar
yaﬂanmaktad›r. Sadece 6 eyalette sorunlar ya çok azd›r ya
da henüz ortaya ç›kmam›ﬂt›r.14
Yap›lan bir çal›ﬂmada A.B.D.’de uzmanl›klara göre
malpraktis primlerinin ortalama art›ﬂlar› incelenmiﬂtir.
Buna göre 2000 ile 2002 y›llar› aras›nda en fazla art›ﬂ›n genel cerrahi uzmanl›k alan›nda oldu¤u belirlenmiﬂtir. SaTablo 72-9: Uzmanl›klar›na Göre Malpraktis Primlerinde Art›ﬂ
Oranlar›

Dahiliyeciler
Cerrahlar
Kad›n Do¤umcular
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2000

2001

%15.0
%9.6
%7.0

%15.0
%14.6
%12.5

Ülkemizde son y›llarda t›bbi malpraktis ile ilgili olarak
gerek ceza gerekse tazminat olgular›nda bir art›ﬂ gözlemlenmektedir. Yüksek Sa¤l›k ﬁuras›, Adli T›p Kurumu, Tabip Odalar› ve ‹l Sa¤l›k Müdürlükleri’nin kay›tlar›nda bu
art›ﬂ› gözlemlemek mümkündür.
T›bbi malpraktis ile ilgili ﬂikâyetlerin artmas›nda hastalar›n genel olarak mevcut sa¤l›k sisteminden ve sa¤l›k
çal›ﬂanlar›ndan beklentilerinin her geçen gün artmas›, yaz›l› ve görsel medyan›n bu konuda duyarl›l›¤›n›n fazlalaﬂmas› gibi nedenleri sayabiliriz.
2005 y›l›nda yürürlü¤e giren yeni Türk Ceza Kanunu
sa¤l›k çal›ﬂanlar› üzerinde aﬂ›r› derecede bir tedirginlik yaratm›ﬂt›r.
Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n bu nedenle kendileri ile ilgili yasal mevzuat› çok iyi bilme ve uygulama zorunlulu¤u ortaya ç›km›ﬂt›r.

T.C. Anayasas› Madde 17
T›bbi zorunluluklar ve kanunda yaz›l› haller d›ﬂ›nda,
kiﬂinin bütünlü¤üne dokunulamaz, r›zas› olmadan bilimsel ve t›bbi deneylere tabi tutulamaz.

Avrupa Konseyi Biyot›p Sözleﬂmesi Madde 4
Araﬂt›rma dâhil, sa¤l›k alan›nda herhangi bir müdahalenin, ilgili meslek yükümlülükleri ve standartlar›na uygun olarak yap›lmas› gerekir.

2002
%17.6
%29.1
%15.3

T›bbi Müdahalenin Hukuka Uygunlu¤u
Kiﬂinin yapm›ﬂ oldu¤u eylemden sorumlu tutulabilmesi için bu eylemin hukuka ayk›r› olmas› gerekir.
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5237 Say›l› T.C.K.’da yer alan hukuka uygunluk sebepleri;
a.
b.
c.
d.

Kanun hükmünü icra,
Meﬂru savunma,
Hakk›n kullan›lmas›,
‹lgilinin r›zas›.

Hekimin tedavi veya estetik amaçlarla insan üzerinde
gerçekleﬂtirdi¤i t›bbi müdahaleler hakk›n icras› kapsam›na girer.
Tedavi amaçl› t›bbi müdahaleler hekimler için hem
mesleki bir hak, hem de hukuki bir görevdir.
Yasal mevzuat›m›z hekimlik mesle¤ini icra etmek isteyenlerde baz› ﬂartlar aranm›ﬂ ve ancak bu ﬂartlar› taﬂ›yanlar›n hekimlik yapmas›na izin vermek suretiyle mesle¤in
icras›n›, doktorlara özgü bir hak olarak tan›m›ﬂt›r (1219
Say›l› Kanun 1. Madde).
Buna göre t›bbi müdahalelerin hukuka uygunluk sebebi oluﬂturabilmesi, öncelikle müdahalenin t›p mesle¤ini
icra etmeye yetkili kimse taraf›ndan yap›lmas›na ba¤l›d›r.

T›bbi Uygulama Hatalar›
T›bbi uygulama hatalar› sa¤l›k hizmetlerinin uygulan›ﬂ› s›ras›nda meydana gelen kusurlar oldu¤u için ancak
sa¤l›k personeli taraf›ndan iﬂlenebilir. Sa¤l›k hizmetlerinin sunumunu asli olarak hekimler üstlendi¤i için, kusurun büyük bölümü hekimlerin faaliyetlerinden kaynaklanmaktad›r.

‹zin Verilen Risk=Komplikasyon
T›bb›n kabul etti¤i boyutlarda normal riskler çerçevesinde gerçekleﬂtirdi¤i giriﬂimlerde ortaya ç›kabilecek durumlard›r. Hekimler meslekleri ve uzmanl›klar› ile ilgili
temel ve klasik bilgileri bilmek ve genel t›p kurallar›na uymak zorundad›rlar.

Dünya Tabipler Birli¤i “Malpractice” Bildirisi
T›bbi bilginin artmas›, t›bbi teknolojinin geliﬂmesi,
hekimlerin geçmiﬂte yapamad›klar› baz› iﬂlemleri yapmaya itmektedir, bu ilerlemeler ço¤unlukla a¤›r riskleri de
içerir. Hekimler üzerinde t›bbi hizmetlerin artan maliyeti
ile ilgili bask› vard›r. T›bbi yanl›ﬂ uygulama (malpractice);
doktorun tedavisi s›ras›nda standart uygulamay› yapmamas›, beceri eksikli¤i veya hastaya tedavi vermemesi ile
oluﬂan “zarar”d›r. T›bbi uygulama s›ras›nda öngörülemeyen bilgi ya da beceri noksanl›¤› sonucu oluﬂan ise; istenmeyen sonuçtur ve bunda hekimin sorumlulu¤u yoktur.
20.06.2009 tarihinde güncelleﬂtirilmiﬂtir.
Malpraktis: T›bbi uygulamalardaki bilgi-beceri eksikli¤i ya

da ihmal nedeniyle hizmet sunulan hastan›n sa¤l›¤›na zarar verilmesidir.
T.T.B.: Malpraktis teriminin Türkçeleﬂtirilmesi ve “Sa¤l›k
hizmetinden kaynaklanan zarar” ve “T›bbi uygulama ha-

talar›” anlamlar›n› da kapsayacak daha uygun bir karﬂ›l›¤›n bulunmas› çabas› içindedir.
Malpraktis oluﬂtu¤unda tüm sorumluluk yeterli de¤erlendirme yap›lmadan yaln›zca hekime yüklenemez.
Sa¤l›k hizmeti doktorun yan› s›ra di¤er sa¤l›k çal›ﬂanlar›yla, çal›ﬂma sa¤l›k kurumunun koﬂullar›yla, alt yap›
olanaklar›yla, uygun nitelikteki hizmet için gerekli malzemelerle, örgütlenme biçimi ve yönetsel boyutlar›yla bir
bütündür.

Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortas›
‹le ‹lgili Geliﬂmeler
CHP Mersin Milletvekili Ali R›za Öztürk’ün gerek
özel gerekse Kamu Hastaneleri’nde oluﬂan T›bbi Uygulama Hatalar› nedeniyle yaﬂanan ölüm ile sakat kalmalara
iliﬂkin soru önergesi k›sa bir süre önce Sa¤l›k Bakan› Prof.
Dr. Recep Akda¤ taraf›ndan yan›tlanm›ﬂt›r. Bakan son 5
y›lda Bakanl›¤a intikal eden 1755 baﬂvuru oldu¤unu, Yüksek Sa¤l›k ﬁuras›’n›n son 5 y›l içerisinde inceledi¤i dosya
say›s›n›n ise 1023 oldu¤unu belirtmiﬂtir. Yine geçen y›l
Meclis’te soru üzerine aç›lan davalar nedeniyle her y›l 5-7
milyon TL civar›nda ﬂah›slara ödeme yap›ld›¤›, yasadaki
düzenleme sonucunda sigorta ﬂirketlerine y›lda 20 milyon
TL civar›nda sigorta primi ödenece¤i ifade edilmiﬂtir. 24
Mart 2010 günü Sa¤l›k Bakanl›¤› Müsteﬂarl›¤›’nda yap›lan
toplant›da Sa¤l›k Bakanl›¤› 1. Hukuk Müﬂaviri Adem Keskin taraf›ndan ifade edildi¤ine göre son 5 y›lda Sa¤l›k Bakanl›¤› aleyhine t›bbi uygulama hatalar› nedeniyle aç›lan
dava say›s›n›n 416 oldu¤u talep edilen tazminat tutar›n›n
50.000.000 T.L. oldu¤u, belirlenen tazminat›n toplam tutar›n›n ise 6.200.000 TL civar›nda oldu¤u belirtilmiﬂtir.
TTB Yüksek Onur Kurulu taraf›ndan 2005-2009 y›llar›
aras›ndaki 5 y›ll›k dönemde hatal› t›bbi uygulama ﬂikayetleri ile karara ba¤lanan dosya say›s› ise 282’dir.
30.01.2010 tarihinde yeni bir düzenleme yap›l›yordu.
MADDE 8 – 1219 say›l› Kanuna aﬂa¤›daki ek madde
eklenmiﬂtir.
“EK MADDE 12 – Kamu sa¤l›k kurum ve kuruluﬂlar›nda çal›ﬂan tabipler, diﬂ tabipleri ve t›pta uzmanl›k mevzuat›na göre uzman olanlar, t›bbi kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlar ile kurumlar›nca kendilerine yap›lacak rüculara karﬂ› sigorta yapt›rmak zorundad›r. Bu sigorta priminin yar›s› kendileri taraf›ndan, di¤er yar›s› döner sermayesi bulunan kurumlarda
döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçelerinden ödenir.
Özel sa¤l›k kurum ve kuruluﬂlar›nda çal›ﬂan veya mesleklerini serbest olarak icra eden tabip, diﬂ tabibi ve t›pta
uzmanl›k mevzuat›na göre uzman olanlar, t›bbi kötü uygulama sebebi ile kiﬂilere verebilecekleri zararlar ile bu sebeple kendilerine yap›lacak rücular› karﬂ›lamak üzere
mesleki malî sorumluluk sigortas› yapt›rmak zorundad›r.
Zorunlu mesleki malî sorumluluk sigortas›, mesleklerini serbest olarak icra edenlerin kendileri, özel sa¤l›k ku-

Bölüm 72: Meme Hastal›klar›’n›n Tan› ve Tedavisinde Mediko-Legal Sorunlar
Tablo 72-11: Cerrahi Dallarda 366 Olgudan ‹lk 5 S›rada Yer
Alanlar
Cerrahi Dallar

Olgu Say›s›

Kad›n Do¤um
Genel Cerrahi
Ortopedi
Kalp Damar Cerrahi
Göz Hastal›klar›

125
93
62
19
19

%
%34.2
%25.4
%16.9
%5.2
%5.2

rum ve kuruluﬂlar›nda çal›ﬂanlar için ilgili özel sa¤l›k kurum ve kuruluﬂlar› taraf›ndan yapt›r›l›r.
Özel sa¤l›k kurum ve kuruluﬂlar›nda çal›ﬂanlar›n sigorta primlerinin yar›s› kendileri taraf›ndan, yar›s› istihdam edenlerce ödenir. ‹stihdam edenlerce ilgili sa¤l›k çal›ﬂan› için ödenen sigorta primi, hiçbir isim alt›nda ve hiçbir ﬂekilde çal›ﬂan›n maaﬂ ve sair malî haklar›ndan kesilemez, buna iliﬂkin hüküm ihtiva eden sözleﬂme yap›lamaz.
Zorunlu sigortalara iliﬂkin teminat tutarlar› ile uygulama usul ve esaslar› Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n görüﬂü al›narak
Hazine Müsteﬂarl›¤›nca belirlenir.
Bu maddedeki zorunlu sigortalar› yapt›rmayanlara,
mülki idare amirince sigortas› yapt›r›lmayan her kiﬂi için
Beﬂbin Türk Liras› idari para cezas› verilir.”
Türkiye’de cerrahi alanda Sa¤l›k Bakanl›¤› Yüksek
Sa¤l›k ﬁuras›’nda de¤erlendirilen malpraktis olgular›n›n
incelendi¤i geniﬂ kapsaml› bir çal›ﬂmada genel cerrahlar›n
25.4 oran›yla kad›n do¤umcular› takiben 2. s›rada yer ald›klar› belirlenmiﬂtir. Toplam 366 olgunun incelendi¤i bu
çal›ﬂmada ortopedistler %16.9 ile 3. s›rada, kalp cerrahlar› ve göz uzmanlar› %5.2’ﬂer oranlar›yla 4. ve 5. s›ray› alm›ﬂlard›r.16
Bu çal›ﬂmada en fazla yanl›ﬂ tan› 1. s›rada yer alm›ﬂt›r.
Ameliyat öncesi ve ameliyat esnas› yetersiz de¤erlendirmeler 2. s›rada, ameliyat komplikasyonlar› 3. s›rada, ameliyat öncesi yetersiz de¤erlendirme 4. s›rada ve ameliyat
hatalar› 5. s›rada yer alm›ﬂt›r. Bu sonuçlar incelendi¤inde
hastalar›n tam ve eksiksiz tan› konulmadan ameliyatlara
al›nd›¤›, buna ba¤l› olarak da ameliyat esnas›nda bir tak›m hatalar›n oluﬂtu¤u gözlemlenmiﬂtir.
Bu kapsamda yukar›da da ifade edildi¤i gibi genel cerrahi alan›ndaki incelenen 93 olgunun içerisinde sadece 1
olgu meme hastal›klar› ile ilgili olup, Yüksek Sa¤l›k ﬁuras› bu konuda ameliyat yapan hekimi ve ekibini kusurlu
bulmam›ﬂt›r.
Sonuç olarak aynen yurt d›ﬂ›nda örneklerini gördü¤ümüz gibi sorunlu hastalar ve dosyalar bizleri beklemekte-

dir. Bu konuda bizlere düﬂen yasal mevzuat› çok iyi ö¤renip, yükümlülüklerimizi eksiksiz yerine getirmek olmal›d›r. Aksi halde baﬂ›m›z›n çok a¤r›yaca¤› görüﬂündeyim.
Bu konuda uzmanl›k derneklerine ve tabip örgütlerine
çok önemli görevler düﬂmektedir.
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Tablo 72-12: Cerrahi Hastalarda Yap›lan Hatalar›n Say›lar› Ve Y.S.ﬁ. Alm›ﬂ Olduklar› Hata Oranlar›
Olgular›n Da¤›l›m›
Yanl›ﬂ Tan›
Yetersiz Ameliyat Öncesi ve Ameliyat Esnas›
De¤erlendirme
Ameliyat Komplikasyonlar›
Yetersiz Ameliyat Öncesi De¤erlendirme
Ameliyat Hatalar›
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Olgu Say›s›

Cerrahi Hata Oran› %

18
16

66.6
56.2

13
11
10

23
63.6
60

‹ndeks

A
Abse, 56
AC grafisi, 594
Adenozis, 47
Adjuvan endokrin tedavi, 410, 493
Adjuvan kemoterapi, 412
A¤r›, 316, 565, 620
Ailesel meme kanseri, 151
Akci¤er metastaz›, 540
Aksilla cerrahisi, 409
Aksilla nüksü, 532
Aksilla, 309
Aksiller diseksiyon (ALND), 373
Aksiller Küraj, 373
Aksiller lenf adenopati, 33
Aksiller lenf nodu, 39
Allred skoru, 507
Amasti, 21
Amazi, 22
Amfiregulin, 11
Anastrozol, 507
Androjen, 77
Anjiyosarkom, 273
Antrasiklin, 554
Antrasiklinler, 391
Apokrin diferansiyasyon, 399
Apokrin Karsinom, 245
Apoptoz, 206
Aromataz ‹nhibitörleri, 166, 497, 507, 587
Aspirin, 167
Ateli, 21
Atipik duktal hiperplazi (ADH), 309, 329
Atipik lobuler hiperplazi (ALH), 309
Atipil, 50

B
Basit kistler, 49
Baﬂlang›ç tedavisi, 497
Bazal Membran, 9
Bekçi, 373
Beklemiﬂ kanl› s›v›, 50
Berrak Hücreli kanseri, 247
Bevasizumab, 557
Beyin metastaz›, 540
Bifosfonatlar, 557
Bilirkiﬂi, 637

B‹RADS sistemi, 113
Bitkinlik, 574
Biyokimyasal tetkikler, 593
Biyopsi sonras› bak›m, 315
Biyopsi, 43
Boost, 409
Bölgesel lenf nodlar›n›n tutulumu (N), 290
Brakiyal pleksopati, 582
BRCA1 ve BRCA2, 211
Bromokriptin, 20, 45

C
CAD (Camputer aided detection), 141
Cerrahi biyopsi ile core biyopsilerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›, 309
Cerrahi s›n›r, 525
Cerrahi s›n›rlar›n de¤erlendirilme, 258
Cilt reaksiyonlar›, 579
c-Myc, 207
Computed radiography, 139
Cooper ligaman, 31
Core biyopsi, 307
Çevresel Faktörler, 151
Çuha çiçe¤i ya¤›, 45

D
Danazol, 45
Debulking, 402
De¤iﬂtirme-ard›ﬂ›k kullan›m, 498
Deri de¤iﬂiklikleri, 33
Deri koruyucu mastektomi, 352, 461
Deri ödemi, 34
Dermatolojik bulgular, 446
Dijital mamografi, 139
Diyet, 162
Do¤ruluk oran›, 309
Doksorubisin, 391
Dukatal lavaj, 42
Duktal ektazi, 42
Duktal karsinoma in situ (DCIS), 265, 309, 329
Duktal karsinoma insitu, 513
Duktal lavajla, 341
Duktografi, 42
Duktoskopi, 42, 74, 339

E
EGF, 11
Egzersiz, 163

651

652

‹ndeks

E-Kadherin, 208
Ekim, 317
Ekip, 312
Ekipman, 312
Eksizyonal, 335
Ekstrasüleler Matriks (ESM), 10
Ektodermal, 17
Ekzemestan, 508
Embriyogenezisin, 17
Embriyoloji, 12
Endikasyonlar, 311
Endokrin Bozukluklar, 445
Endokrin tedavi, 553
Endometrial kanser, 586
Endoskopik yaklaﬂ›m, 341
Enfeksiyon, 316
Enflamatuar meme kanseri, 367
Epidemiyoloji, 421
Eritem, 34
Erkek meme kanseri, 421
Erken evre meme kanseri, 351
Erken telarﬂ, 21
Estrojen/progestoran reseptörü (ER/PR), 310
Evre I, 351
Evre IIA, 351

Glandüler flep, 455
Goldenhar’s Sendromu, 431
Gö¤üs duvar› nüksü, 527
Granülamatöz mastit, 310
Granüler hücreli tümör, 103, 272
Granülomatöz mastit, 55

H
Hamartom, 91
Hareket k›s›tl›l›¤›/sinir hasar›, 565
Hasta onam formu, 315
Hasta takibi, 591
Hedefe yönelik tedaviler, 476
Hematolojik Bozukluklar, 445
Hematom, 565
Hematom-kanama-ekimoz, 317
HER-2, 207, 507, 556
Hermafroditizm, 79
HGF (hepatosit büyüme faktörü), 11
Hiperekoik, 51t
Hiperlipidemi, 574
Hipoekoik, 51t
Hipogonadizm, 78
Hormon replasman tedavisi, 151
Hormon tedavisi, 423, 509
Hormonlar, 10

Evre IIIA, 367
Evre IIIB, 367

‹

Evre IIIC, 367

‹bn-i Sina, 283
‹kincil kanserler, 572
‹ltihabi meme kanseri (‹MK), 389
‹mplant ile rekonstrüksiyon, 457
‹mplant, 31
‹n situ meme kanserleri, 265
‹nce i¤ne aspirasyon biyopsisi (iiab), 307
‹nce i¤ne aspirasyonu, 335
‹nfeksiyon, 565
‹nfeksiyon, 566
‹nflamatuvar meme kanseri, 244, 475
‹nflamatuvar neme kanserleri (‹MK), 35
‹noperabl meme kanseri, 475
‹nsizyonal biyopsiler, 335
‹ntraduktal papillom, 41, 73
‹ntrakistik kanser, 433
‹ntrakistik kitle, 50
‹ntrakistik papiller karsinom, 433
‹nvaziv duktal karsinom, 233
‹nvaziv Lobüler Karsinom, 250
‹nvaziv Meme Kanserleri, 233
‹psilateral aksiler disseksiyon, 398

F
FAC rejimi, 430
False negatif oran (yanl›ﬂ negatiflik), 310
False pozitif oran (yanl›ﬂ pozitiflik), 310
FGF-3 (fibrolast büyüme faktörü), 11
Fiberoptik duktoskopi, 49
Fibroadenom, 69, 309
Fibrokistik de¤iﬂiklikler, 47
Fibrom, 272
Fibrozis, 47, 400
Fikse metastatik aksiller lenf nodlar›, 367
Filloides tümör, 310
Fizik muyane, 33
Fiziksel t›p ve rehabilitasyon, 620
Flat Epitelyal Atipi, 268
Flep nekrozu, 564
Foliküler faz, 12
Funguslar, 64

G
Gail modeli, 154
Gebelikte meme kanseri, 427

J

Genetik, 205

Jigantomasti, 19
Jinekomasti, 19, 77
Juvenil fibroadenom, 71

Gestasyonel hipertrofi, 20
Gizli (occult) meme kanseri, 236

‹ndeks

K
Kal›tsal (Herediter) Meme Kanseri, 211
Kal›tsal meme kanser, 152
Kalsifikasyon, 399
Karaci¤er metastaz›, 540
Karbon lokalizosyonu, 345
Kardiovasküler komplikasyonlar, 585
Kardiyak toksisite, 573
Kardiyomiyopati, 581
Kas ve iskelet sistemi yan etkileri, 587
Katarakt, 585
Kemik kayb›, 587
Kemik metastaz›, 539
Kemik sintigrafisi, 594
Kemoterapi, 421
Kendi kendine meme muayenesi, 32
Kendi kendini muayene, 592
Kesici i¤ne biyopsisi, 329, 335
KETEM (Kanser Erken Teﬂhis, Tarama ve E¤itim Merkezi), 27
Keten tohumu, 45
Ki-67, 507
Kimyasal korunma, 163
Kist s›v›s›, 47
Kist, 47
Kitle, 33
Kompleks kist, 50
Komplet remisyon, 58
Komplikasyonlar, 316
Komplike kistler, 49
Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi, 612
Kontrastli dijital mamografi, 143
Kontrendikasyonlar, 312
Kot fraktürü, 582
Kök hücreler, 9

L
Laktasyon mastiti (Puerperal mastit), 61
Laktasyon, 3
Laktasyonda meme kanseri, 427
Latissimus Dorsi flebi, 458
Leiyomiyosarkom, 274
Lenfosintigrafi, 376
Lenfödem, 383, 566, 622
Letrozol, 507
LHRH agonisti, 45
LHRH analoglar›, 496
Lipom, 272
Lipom, 89
Liposarkom, 273
Lobuler kanser, 309
Lobuler karsinoma in situ (LCIS), 309, 265
Lobüler Neoplazi, 267
Lokal ilerimeme kanseri (L‹MK), 367
Lokal nüks, 525

Luteal faz, 12
Lüminal epitelyal hücreler, 8
LV emboliler, 389

M
Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ile Tarama, 177
Mahkeme, 637
Makro-metastaz 378
Malpraktis, 637
Mamaria interna lenf tutulumu, 367
Mamaria interna, 379
Mamografi, 109
Mamografik Tarama, 175
Manyetik Rezonans (MR) ‹nceleme, 125
Mastalji, 44
Mastektomi, 352
Mastopeksi, 455
Mavi boya, 373, 429
Medüller Karsinom, 241
Meme Anatomisi, 3
Meme baﬂ› ak›nt›s›, 41, 73
Meme Baﬂ›, 435
Meme baﬂ›ndaki ülser, 28
Meme baﬂlar›n›n simetrisi, 28
Meme cildince çekilme, 28
Meme derisinin yayg›n ödemi (Peau d’orange), 28
Meme fibrozisi, 580
Meme Hastal›klar› Dernekleri Federasyonu (MHDF), 27
Meme hastal›klar›n›n tarihçesi, 281
Meme hipertrofisi, 20
Meme Histolojisi, 7
Meme kanal epiteli, 341
Meme kanseri, 42, 612
epidemiyolojisi, 149
risk faktörleri, 161
s›kl›¤›, 149
biyoloji, 205
evreleme, 289
korunma, 161
patoloji intraoperatif patoloojik de¤erlendirme (Frozen
kesiti tan›s›), 257
risk faktörleri, 151
tarama, 175
Meme koruyucu cerrahi (MKC), 352
Meme manyetik rezonans görüntülüme (MRG), 345
Meme muayenesi, 27, 28
Meme ödemi, 579
Meme, 435, 513
Memebaﬂ› areola kompleksi, 41
Memenin Damarlar›, 4
Memenin fibroepitelyal tümörleri, 275
Memenin lenfatik drenaj›, 373
Memenin mezenkimal tümörleri, 271
Menopozun tan›m›, 493
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Menstürasyon, 12

P

Metakron kanser, 417

P53, 208
Paget Hastal›¤›, 28, 435
Palpasyon, 29r
Palpe edilmeyen meme lezyonlar› (PEML), 345
Papiller karsinom, 240
Papiller lezyonlar, 311
Papillom, 73
Papillomatozis, 73
Paraneoplastik sendrom, 445
Parasternal, 34
Parazitler, 64
Patolojik de¤erlendirme, 265
Patolojik s›n›flama, 294
peau d’orange, 389
Pelvik BT, 595
Periareolar, 378
Peritümöral, 3768
Perkutan biyopsi i¤neleri, 307
Perkutan i¤ne biyopsileri, 307
PET, 595
Pigenetik de¤iﬂiklikler, 210
Pnömotoraks ve gö¤üs duvar› yaralanmas›, 316
Poland sendromu, 22
Polimasti, 18
Postmenopozal hastada tedavi seçimi, 494
Pozitron emisyon mamografi (PEM), 144
Pozitron emisyon tomografi (PET), 144
Prediktif faktörler, 476, 501
Premenopozal hastada tedavi seçimi, 494
Preoperatif endokrin tedavi prognostik indeksi (PEPI), 509
Primer tümör büyüklü¤ü (T), 290
Primeri Bilinmeyen Aksilla Metastaz› Olan Olgular, 134
Profilaktik mastektomi, 449
Progesteron reseptörü, 507
Prognostik faktörler, 553
Prognoz, 423
Psikiyatrik T›p, 612
Psikoaktif ilaçlar, 41
Psiko-Onkoloji, 612
Psödoanjiyomatöz Stromal Hiperplazi (PASH), 271
Pulmoner fibrozis, 581

Metaplastik Karsinom, 244
Metastatik meme kanseri, 553
Metastaz, 537, 547
Metastaz, 547
Metilksantin, 45
Metotreksat, 58
Mikro metastaz, 378
Mikroendoskopi, 340
Mikroinvaziv Karsinom, 237
Miyelosupresyon, 571
Miyoepitelyal hücreler, 8
Miyofibroblastoma, 272
MR eﬂli¤inde biyopsi, 330
MR kullan›m endikasyonlar›, 130
Mukozit, 571
Musküler Anatomisi, 3
Müsinöz kanser, 309

N
N0, 351
N1, 351
N2, 351
N3, 367
NCCN, 398
Neoadjuvan endokrin tedavi, 507
Neoadjuvan kemoterapi, 310, 376, 473
Neoadjuvan tedavi, 507
Neoanjiogenezis, 398
Nipple-areola rekonstrüksiyonu, 461
Non-palpabl, 323
Nöropati, 445
Nörotoksisite, 572
Nükse etkili faktörler, 527
Nükslerde cerrahi 527
Nükslerde RT, 527
Nükslerin tan›s›, 527
Nükslerin tedavisi, 527
NX, 351

O
14G tru-cut, 329
Obezite, 163

R

Okkült meme kanserleri, 397

Rabdomiyosarkom, 274
Radyal skar, 99
Radyoaktif madde, 373
Radyoizotop, 377
Radyokolloid, 376
Radyonüklid okült lezyon lokalizasyonu (ROLL), 345
Radyoterapi, 420, 513, 547
Raloksifen, 165
Ras, 208
Rekonstrüksiyon, 456

Onkoplastik cerrahi, 449
Operabl meme kanseri, 475
Oral Kontraseptif, 152
Osteoporoz, 586
Osteosarkom, 274
Over yetmezli¤i, 573

Ö
Östrojen Reseptörü, 207, 507

‹ndeks
Reprodüktif Faktörler, 155t
Retinoidler, 167
Retraksiyon, 34
Risk Azalt›c› Mastektomi, 165, 447
Risk faktörleri, 421
Risk hesaplanmas›, 154
Rönesans dönemi, 283
RT pnömonisi, 579
RT’ye sekonder malignite, 582

S
Saç kayb›, 571
Sa¤kal›m, 537, 547
Salpingo-Ooforektomi, 169
Santral duktus, 339
Satellit deri nodülleri, 34
Schwann hücreleri, 103
Sekretuvar Karsinom, 247
Selim meme lezyonlar›, 95, 99
Selim meme tümörleri, 69, 91, 105
Senkron kanser, 417
Sensitivite, 309
Sentinel lenf nodu biyopsisi (SLNB), 430
Sentinel lenf nodu, 373
Septasyon, 51t
Seroma, 3802
Seroma, 563
Setinel lenf nodunun de¤erlendirilmesi, 259
Siklik mastalji, 44
Siklik olmayan mastalji, 44
Siklin, 208
Sinirleri, 3
Sintimanografi, 401
Sitoloji, 42
Sitolojik muayene, 341
Skleroze adenozis, 104
SLNB endikasyonlar›, 374
SLNB, 373
Solid kitle, 51t
Spence kuyru¤u, 398
Spesifisite, 309
Spontan/devaml› meme baﬂ› ak›nt›s›, 340
Standart takip protokolü, 596t
Standart tedavi yaklaﬂ›mlar›, 501
Statinler, 167
Stereotaktik ve ultrason rehberli¤inde core biyopsi
karﬂ›laﬂt›r›lmas›, 316
Sterotaktik biyopsi, 323
Subarelar apse, 60
Subareolar, 378
Subdermal, 378
Subkutanöz mastektomi, 352
Submikro-izole tümör hücreleri, 378
Suction, 341

Süt fistülü, 429
Süt reddetme fenomeni, 428
Süt sekresyonu, 3

T
T1, 351
T1a, 351
T1b, 351
T1c, 351
T1mic, 351
T2 tümör, 351
Taksan, 555
Tamoksifen, 46, 164, 494, 507, 585
Tan›sal mamografi, 110
Tarama mamografisi, 110
Tarihçe, 307
Taﬂl› Yüzük Hücreli Karsinom, 243
Teknesyom 99m Scintimamorgafi, 143
Tel lokalizosyonu, 335
Tel rehberli¤i, 345
TGF-a (transforme edici büyüme), 11
T›bbi malpraktis, 637
TNM, 290
Tomosentez, 142
Toremifen, 495
TRAM flep, 459
Trastuzumab, 430
Trastuzumab, 556
Tromboembolizm, 585
Tru-cut (core), 352
Tuberöz meme, 23
Tubuler Karsinom, 237
Tüberküloz mastit, 59
Tübüler kanser, 309
Tümör mark›rlar›, 597
Tümörgenezis, 398
Tümrün çap›, 39

U
Ultrason ile Tarama, 177
Ultrason rehberli¤inde core biyopsi, 315
Ultrasonografi (USG), 345, 117
Uygulama, 312
Uzak metastaz varl›¤› (M), 290
Uzat›lm›ﬂ adjuvan tamoksifen çal›ﬂmalar›, 497
Uzat›lm›ﬂ adjuvan tedavi, 499

Ü
Ülserasyon, 36
Üst ekstremite disfonksiyon, 621

V
Vakum aspirasyon biyopsi (VAB), 329
Vakum biyopsi, 335
Vasküler endotelyal growth faktör, 399
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Vaso-vagal reaksiyon, 316
Vazomotor ve ürogenatal yan etkiler, 585
Vazovagal reaksiyonlar, 325
Virginal hipertrofi, 20
Vitex agnus castus, 45

Y
Ya¤ nekrozu, 579

Ya¤ nekrozu, 95
Yan etkiler, 500
Yo¤un takip protokolü, 596t
Yüksek doz kemoterapi, 556
Yüz aﬂa¤› pozisyonlu, 324

