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Ö nem:  
Manyetik rözonans görüntüleme (MRG) ve gen ekspresyon profilleri gibi ileri tanısal yöntemler duktal 
karsinoma in situlu  (DKİS) hastalarda hedeflenmiş tedaviye rehberlik edebilme potasiyaline sahip 
yararlı uygulamalardır.  
Amaç:  
MRG sonrası mastektomiye dönen hasta oranının incelenmesi ve bu dönüşüme neden olan faktörler ile 
12-gen DKİS skoru rehberlikli radyoterapi kararına hasta adherensinin ölçülmesidir.  
Dizayn - Katılımcılar:  
Prospektif, kohort, randomize olmayan klinik çalışmaya Mart 2015-Nisan 2016 arasında kor biyopside 
DKİS tanısı almış geniş lokal eksizyona aday 75 farklı kurumdan kadınlar E4112 kodlu Eastern 
Cooperative Oncology Group-American College of Radiology Imaging Network çalışması vasıtası ile 
dahil edildi. 
Girişimler:  
Katılımcılara cerrahi öncesi MRG yapılarak cerrahi tercihine MRG bulguları doğrultusunda karar verildi. 
DKİS skoru son prosedür olarak geniş lokal eksizyon yapılıp en az 2 mm.’lik tümörsüz sınır sağlanmış 
hastalarda radyoterapi önerisine rehberlik etmek için kullanıldı.   
Temel çıkarım ve Sonuçlar:  
Birincil amaç mastektomiye dönme oranının tahmini ve nedenlerinin belirlenmesiydi.  
Bulgular:  
Değerlendirmeye alınan MRG öncesi geniş lokal eksizyona uygun 339 kadının (ort. [SD] yaş, 59.1 [10.1] 
yıl) 65’ine (%19.2; 95% CI, 15.3%-23.7%) mastektomi uygulandığı görüldü. Bu 65 kadında mastektomiye 
geçiş kararının 25 (%38.5) hastada MRG bulgusu, 10 hastada (%15.4) geniş lokal eksizyon sonrası pozitif 
cerahi sınır nedeni ile hasta tercihi, 3 hastada (%4.6) pozitif genetik test sonucu ve 2 hastada (%3.1) ise 
radyoterapi için kontrendikasyon varlığından kaynaklandığı görüldü. MRG sonrası ilk cerrahi prosedür 
olarak geniş lokal eksizyon uygulanan 285 hastadan 274’üne (%96.1) başarılı bir şekilde meme koruyucu 
cerrahi uygulandı.  DKİS skoru (sağlam marjin, invaziv hastalık yokluğu ve elde edilen skor) ile 
radyoterapi uygunluğu olan 171 kadının 82’sinde skor düşük (<39) (%48.0; 95% CI, 40.6%-55.4%) iken,  
89’unda intermediat-yüksekti (≥39)(%52.0; 95% CI, 44.6%-59.4%). Bu 171 hastanın 159’u (%93.0) 
radyoterapi açısından önerilere uygunluk göstermekteydi.  
Sonuç:  
Konvansiyonel görüntüleme yöntemleri sonucu geniş lokal eksizyon adayı DKİS’lu kadınlarda 
mastektomiye dönme kararına neden olan çok sayıda faktör bulunmaktadır. Bu çalışma, MRG ve DKİS 
skorunun cerrahi tedavi, radyoterapi, genel kaynak kullanımı ve klinik sonuçlara etkilerinin tespiti için 
dizayn edilecek, daha büyük terapötik presizyon elde etme temel amacına hizmet edecek, planlı 
randomize klinik araştırma için gereken yararlı preliminar bilgiyi sağlayabilir.  
 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lehman%20CD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30653209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gatsonis%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30653209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Romanoff%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30653209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khan%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30653209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carlos%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30653209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Solin%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30653209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Badve%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30653209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McCaskill-Stevens%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30653209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McCaskill-Stevens%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30653209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Corsetti%20RL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30653209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rahbar%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30653209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Spell%20DW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30653209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blankstein%20KB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30653209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Han%20LK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30653209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sabol%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30653209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bumberry%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30653209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gareen%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30653209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Snyder%20BS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30653209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Snyder%20BS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30653209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wagner%20LI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30653209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miller%20KD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30653209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sparano%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30653209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Comstock%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30653209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Association+of+Magnetic+Resonance+Imaging+and+a+12-Gene+Expression+Assay+With+Breast+Ductal+Carcinoma+In+Situ+Treatment

