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Kanser, klinik olarak dünyada en sık görülen ve en ciddi sonuçlar doğuran genetik bir hastalıktır. Büyük çoğunluğu yaşam tarzı, çevre, 

hormonlar ve şans unsuru gibi kalıtsal olmayan faktörlere bağlı sporadik olarak meydana gelirken, sadece % 5-10'u kalıtsal bir özelliğe sahiptir. 

Yüksek riskli bireylerin belirlenerek, erken dönemde tanımlanacak germline mutasyonlar ile daha fazla sayıda hastaya ulaşılması, buların takibi ve 

kanser riskini azaltacak stratejilerin, tedavi protokollerinin erken dönemde uygulanmaya başlanması hasta sağlığı bakımından çok önemlidir. 

Bunlara parelel olarak, kanserlerde genetik testlerin önemi de hızla artarak yoğun ve yeni bir araştırma alanı olarak ortaya çıkmıştır.  

Kanser biyolojisinde genel olarak, kanser oluşum, ilerleme ve metastatik yayılımda rolü olan altı temel özellik mevcuttur[1]. Bunlardan 

birincisi; kanser hücrelerinde proliferatif sinyallerin devam ettirilmesidir. Proliferatif sinyallerin devam ettirilmesinde, kanser progresyonu 

sırasında oluşan ek somatik mutasyonlar ile hücre içi farklı yolakların etkinleştirilmesi, proliferatif sinyalleri etkileyen negatif geri-besleme 

mekanizmalarının bozulması ve oluşan aşırı proliferatif sinyaller ile hücre yaşlanmasının tetiklenmesi rol oynar. İkincisi, kanserin tümör baskılayıcı 

genlerden kaçınma veya fonksiyonunu bozma/baskılama özelliğine sahip olmasıdır.  Normalde yeni hücreler oluştuğu zaman, tümör baskılayıcı 

genler, bu yeni hücre genomunda bilgisayarımıza yüklenen Ofis programındaki "yazım denetimi" gibi çalışır ve yapılan hataların düzeltilmesine 

yardımcı olur. Bu yüzden tümör baskılayıcı genlerden biri görevini yapamıyorsa, kişinin kanser geliştirme riski de artar. Bu nedenle, hem tümör 

supresör genlerde meydana gelen mutasyonlar, hem de baskılayıcı gen fonksiyonlarını etkileyen nedenler kanser gelişiminde kritik öneme 

sahiptir. Üçüncüsü, hücre ölümüne karşı direnç oluşturulmasıdır. Dördüncüsü, replikatif ölümsüzlüğün etkinleştirilmesi ve bu sayede kanser 

hücrelerinin “ölümsüz” denilen forma girmesidir. Beşincisi, kanser hücrelerinde invazyon ve metaztaz yapabilme özelliklerinin aktifleştirilmesi ve 

son olarak da anjiogenezin indüklenmesidir. 

Tümör oluşumunda geçirilen tüm bu süreçlerde tespit edilen mutasyonların sayısı çok değişken olup, bir yada binlercesine 

rastlanabilmektedir. Tümör dokusundan sekanslanma yöntemiyle tespit edilen mutasyonların çoğu rastlantısal gibi görünmektedir. Belli 

özelliklere sahip aynı kanser türlerinde tekrarlayıcı olmayıp, kanser gelişmesinde veya ilerlemesinde rol oynamaktan ziyade kanser geliştikçe 

ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu tür mutasyonlar “yolcu mutasyon” olarak adlandırılır. Diğer taraftan,  bazı genlerin, aynı türdeki kanserlerde 



veya farklı tipteki kanserlerde yüksek frekansta mutasyona uğradığı görülmektedir. Bu genlerin kanserin gelişmesine veya ilerlemesine önemli 

katkı sağladığı belirtilmektedir. Kanserin gelişmesine neden olabilecek bu tür mutasyonlara ise “sürücü gen mutasyonları” denilmektedir[2]. Bazı 

sürücü genlerin, p53 proteini kodlayan TP53 geninde olduğu gibi, birçok farklı tür kanserlerde bulunduğu bilinmektedir. Diğer taraftan, ailesel 

meme kanserlerinde olduğu gibi gibi, bazı sürücü genlerin belirli tümör tiplerine özgü olduğu belirtilmektedir[3]. Genomda tespit edilen pek çok 

değişikliğin, sürücü gen mutasyonları gibi davranabildiği, bazen de tek bir nükleotid değişikliği veya küçük bir delesyon/duplikasyonun sürücü 

mutasyona yol açabildiği görülmektedir. Genomda etkilerine göre sürücü mutasyonlar da farklı alt gruplara bölünerek incelenir. Özellikle, 

hücresel proliferasyon veya sağkalım üzerinde spesifik etkisi olan ve genom veya DNA bütünlüğü üzerinde global etkileri olan mutasyonlar  kanser 

oluşumunda iki farklı fonksiyonel kategori oluştururlar. Bunlardan biri “proto-onkogenler”, diğeri “tümör supresör genler”dir. Aslında, proto-

onkogenler, farklı şekillerde mutasyona uğramış ve aşırı aktivite düzeylerine sahip olan sürücü genler haline gelmiş normal genlerdir. Bir allelde 

sadece tek bir mutasyon, kromozomal translokasyonlar veya gen amplifikasyonu ile proto-onkogen aktivasyonu görülebilir ve bu şekilde oluşan 

mutasyonlar, sürücü genlerin aktif onkogenler haline gelmesine yol açar. Sonuçta bir genin aşırı ekspresyonu ile kodlanmış mRNA ve protein 

ürününde aşırı artışa ve bu şekilde oluşan proteinin yapısal, sayısal ve/veya fonksiyonel düzensizliğine ve hiperaktivitesine neden olur.  

İkinci ve daha yaygın olan sürücü genler kategorisinde yer alan tümör supresör (baskılayıcı) genlerin (TSG'lerin) mutasyonları ise, kanserlerin 

gelişimini kontrol etmek için gerekli olan protein ekspresyonunun kaybına yol açar. Kanserogenezi sürdürmek için, bir TSG'nin fonksiyon kaybı 

genellikle her iki allelde de mutasyon oluşumunu gerektirir. Bu olay Knudson'un çift-vuruş (two-hit) hipotezi olarak adlandırılır[4]. Bir hücrenin 

TSG allellerinin işlevini kaybedeceği pek çok yol vardır. Bunlardan bazıları, kromatin konformasyonunun değişimi, promotor metilasyonuna bağlı 

epigenomik transkripsiyonel susturulma veya miRNA'lar ile translasyonel olarak susturulma ya da translasyonel düzeneğin diğer bileşenlerinde 

meydana gelen bozukluklar olarak sıralanabilir. 

Kanser oluşumununu etkileyen diğer genetik faktörler de mutant genin penetrans ve ekspresivite’sidir. Penetrans mutant allel veya alellerin 

herhangi bir fenotipik ifadeye sahip olma olasılığıdır. Örneğin, belirli bir otozomal dominant hastalıktan sorumlu gende bir mutasyon % 95 

penetransa sahipse, mutasyona sahip olanların % 95'i hasta olurken % 5'i hasta olmayacaktır. Bu durum , şöyle açıklanmaktadır; bir organizma 

belirli bir genotipe sahip olabilir, ancak genomun geri kalanındaki modifiye edici genler ve/veya mekanizmalar, epistatik genler veya baskılayıcı 

genler veya çevrenin etkisi nedeniyle karşılık gelen fenotipi ifade edemez. Bunun yanında, bir genin fonksiyon yokluğu, aslında, laboratuar 

ortamında ölçülmesi belki de çok zor olan çok hassas etkilere sahip olabilir ve tespit edilemeyebilir. Bir fenotipin ekspresyon sıklığı % 100'den az 

olduğunda yani, ilgili genotipe sahip olanların bazıları bunu tamamen ifade edemediğinde bozukluğun azalmış veya eksik penetrans gösterdiği 

söylenir. Bir mutant genin ekspresyonu ise, bir fenotipin varlığına veya yokluğuna bağlı olarak değil de, aynı hastalığa neden olan genotipe sahip 

bireyler arasında bu fenotipin ifadesinin şiddetini açıklamaktadır. Farklı bireylerde farklı derecelerde ifade, genomun geri kalanının veya çevresel 

faktörlerin mutant allel yapısındaki varyasyona bağlı olabilir. 



Meme kanseri toplumda sık görülen kanser türlerinden biridir. Genel olarak meme kanserlerine yatkınlıktan sorumlu tutulan genlerden birisi 

BRCA1 ve diğeri BRCA2’dir. Gen isimlendirmesi “meme kanseri” kelimelerinin ilk harfleri kullanılarak elde edilmiştir (breast cancer: BRCA). Yapılan 

çalışmalarda, BRCA1 (113705 OMIM) ve BRCA2’nin (600185 OMIM) germline mutasyonları ile meme kanseri gelişimi arasında güçlü bir ilişki 

olduğu gösterilmiştir[3].  Ayrıca, BRCA1 ve BRCA2 mutasyonlarının over, uterus tüpleri ve periton kanseri riskini, özellikle BRCA2 mutasyonlarının 

ise erkeklerde meme kanseri, pankreas kanseri ve melanoma riskini artırdığı bildirilmektedir[5]. Bunlar kalıtsal meme ve over kanseri sendromu 

(HBOC) adı altında incelenmektedir[6].Her iki gen de otozomal dominant kalıtılır ve tümör baskılayıcı genlerin iyi tanımlanmış bir örneğini 

oluştururlar[6, 7] (Tablo 1).  

BRCA1 geni, 17. Kromozomun uzun kolunda (17q21) lokalize olup, diğer işlevlerin yanı sıra, çift iplikçikli DNA hasarının homolog 

rekombinasyon ile tamiri ve kromatinin yeniden şekillenmesinde rol oynayan E3 Ubiquitin ligazı kodlar[8]. İlk olarak, 1991 yılında meme 

kanseriyle ilişkilendirilmiştir[9]. Bundan kısa bir süre sonra, 1994 yılında da BRCA2 geni tespit edilmiştir[10]. BRCA2 geni 13. Kromozomun uzun 

kolunda (13q13.1) yer alır ve çift iplikçikli DNA hasarının homolog rekombinasyon ile tamirine katkıda bulunan Rad51 proteininin bağlanma 

bölgesini kodlar. Farklı kromozomlar üzerinde lokalize olan bu genlerin herbiri DNA tamir mekanizmasında rol alsa da kullandıkları yolaklar 

farklıdır[11].  

 

Kanser oluşumunu bu genlerdeki zararlı mutasyonlarla ilişkilendiren ilk çalışmalar, sadece çok yüksek kanser yükü olan ve tanı konulan genç 

yaştaki ailelerle sınırlı kalmıştır. Bu çalışmalarla BRCA1 ve BRCA2 mutasyonları için çok yüksek penetrasyon tahminleri yapılmış, % 90 ‘lar civarında 

yaşam boyu meme kanseri oluşma riski öngörülmüştür. Ancak, sonraki çalışmalarda, hasta sayısı arttırılmış ve bilinen bir aile kanseri öyküsü ya da 

genç yaşta meme veya over kanseri olmayan hastalar da çalışmalara dahil edilerek daha geniş toplum-temelli çalışmalar yapılmış ve bu 

analizlerde daha düşük ve daha genellenebilir penetrasyon tahminleri elde edilmiştir. Meme kanseri, tüm dünyada kadınlarda %23-30 oranında 

görülmekte olup, en sık saptanan kanser özelliğine sahiptir. Aynı zamanda kansere bağlı kadın ölümlerinde de ilk sırada yer almaktadır [12, 13]. 

Bir kadının tüm yaşamı boyunca meme kanserine yakalanma riski yaklaşık %9-11 olarak bildirilmektedir [14]. BRCA1 ve BRCA2 mutasyonları, 

özellikle erken başlangıçlı meme kanseri, bilateral meme kanseri ve üçlü negatif (triple-negative breast cancer (TNBC): östrojen reseptörü negatif, 

progesteron reseptörü negatif ve insan epidermal büyüme faktörü reseptörü-2  negatif) meme kanseri veya ailede meme kanseri öyküsü olan 

kişilerde sıklıkla görülmektedir. BRCA1 veya BRCA2 mutasyonları nedeniyle oluşan meme kanserleri kalıtsal kanserlerin %30’unu 

oluşturmaktadır[15-17]. Yapılan meta-analizler ile bu genlerdeki patojenik varyant insidansı genel popülasyonda % 0,1 ila % 0,2 bulunmuş, tüm 

meme kanserlerinde ise % 5 olarak tespit edilmiştir[18].  BRCA1 ve BRCA2 mutasyon taşıyıcıları arasında meme kanseri gelişme riski sırasıyla % 57 

ve % 49, over kanseri gelişme riski % 40 ve % 18 olarak belirlenmiştir[19]. 



Bunun yanında, kurucu mutasyonlara bağlı olarak meme kanseri sıklığı artmış popülasyonlar da vardır. Özellikle, Ashkenazi Yahudi nüfusunda 

tespit edilmiş en önemli üç mutasyon (BRCA1.185delAG, BRCA1.5382insC ve BRCA2.6174delT) nedeniyle meme kanserinin kalıtsal kanserler 

içeserisindeki sıklığı %10'a kadar çıkabilmektedir [20]. 

Meme Kanseri Tanısı Konulan veya Henüz Tanısı Konulmamış Kadınlarda Genetik Test Endikasyonları 

Genetik testler, meme kanserlerinin tedavi planlamasının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu konuda hastalara verilen genetik 

danışmanlık, test sonucuna dayanılarak bilinçli karar vermek için kritik öneme sahiptir. BRCA1 ve BRCA2 için yapılan klinik genetik testler, 1990'lı 

yıllarda başlamıştır. Ancak patent kanunlarındaki sınırlamalar nedeniyle az sayıda laboratuarlar belirli testleri yapabilmekte ve hizmet olarak 

sunabilmekteydi[21]. 2004 yılında Avrupa Patent Ofisi tarafından, BRCA1 ve BRCA2 için yapılan patent talebine, patent kabulu için gerekli olan ve 

yasalarda tanımlanmış yaratıcılık unsurunu karşılamadığı gerekçesiyle sınırlama getirilmiştir. Benzer şekilde, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nde, 

yeni tespit edilmiş “genlerin” Patent Yasası çerçevesinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tartışılmıştır. Ancak, yirmi üç yıl sonra, 2013 

yılında, ABD Yüksek Mahkemesi insan genlerinin doğal olarak meydana geldiğini ve bu nedenle patentli olamayacağına karar vermiştir[5, 22]. 

Patent kanunlarındaki bu değişiklikler ve testin klinik teşhis ve tedavide belirlenen faydalarının artması nedeniyle BRCA1 ve BRCA2 testini sunan 

laboratuar sayısı ve bununla bağlantılı olarak hasta sayısı ve test sunulan hasta yelpazesi de genişleyerek artmıştır.  

Geçtiğimiz yıllarda dünya genelinde üne sahip bazı sanatçıların yaptığı açıklamalar, meme veya over kanser öyküsü olan aile fertlerine genetik 

test yaptırmanın önemi konusunda farkındalığı artırmış ve hastaların bu konuyla ilgili testi kendisinin isteyerek yaptırmasınının önünü açmıştır. 

Hatta, aktris Angelina Jolie'nin BRCA1 mutasyon taşıyıcısı olduğu için meme kanseri gelişme riskini azaltmak amacıyla bilateral mastektomi 

yaptırması hikayesinin etkilerini değerlendiren retrospektif bir çalışma da gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, genetik danışma için başvurunun, 

hikayenin yayınlanmasından sonraki ilk 6 ay içinde % 90 arttığı ve sayının tanımlanan BRCA1 ve BRCA2 taşıyıcıları için % 110 arttığı 

belirtilmiştir[23]. Bu da, önemli bir aile öyküsü ve mutasyon pozitifliği için artmış riski olan bireyler daha fazla mutasyona sahip oldukları için, 

özellikle yüksek riskli hasta grubun taranması, zamanla daha fazla mutasyon taşıyıcılarının tanımlanmasına imkan sağlayacağını göstermektedir. 

Tüm bunların yanında, genetik testler ve genetik danışmayla ilgili daha yaygın bir kamu bilincinin gelişmesine ve bu testlere erişilebilirliğin 

artmasına rağmen, malesef yapılan başka bir çalışmada da, risk faktörleri olan bireyler arasında bile yapılan tanı testlerinin yetersiz kaldığı 

gösterilmiştir. Bu çalışmada, yüksek risk taşıyan meme kanserli hastaların sadece yarısının genetik testlere tabi tutulduğu ve genetik test 

yapılmayanların yarısından fazlasına hekim tarafından bile test tavsiye edilmediği bildirilmiştir[24]. 

Genetik test için uygun zamanın belirlenmesi, özellikle cerrahi müdahale endikasyonu konulmamış hastalar için önemlidir. Test sonucunun 

cerrahi endikasyon sürecini etkileyebilen önemli bir faktör olduğu bilinmektedir. Özellikle ameliyat kararı verilmiş hastalarda genetik testin 

zamanlamasına karar verirken bazı değişkenler göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlar arasında, pozitif sonuç olasılığı ve hastanın genetik test 



sonuçlarından bağımsız olarak koruyucu tedaviye yönelme arzusu ile durumun uygunluğu önemli bir faktördür. Bu nedenle, genetik test ve 

cerrahi tedavi zamanlamasında, diğer değişkenlerin yanısıra, farklı klinik durumların da göz önünde bulundurulması önerilmektedir. 

Meme Kanseri Riskini Arttıran Mutasyonlar 

BRCA1 ve BRCA2 mutasyonlarından daha az yaygın olan, farklı penetrasyon ve görülme sıklığına sahip diğer gen mutasyonları da kalıtsal 

meme kanseri sendromları ile ilişkili bulunmuştur (Tablo 1 ve Şekil 1). Li-Fraumeni sendromu[25] ve Cowden hastalığı (PTEN hamartoma tümör 

sendromu)[26] ile ilişkili mutasyonlar literatürde en çok bildirilenler arasındadır. Bu çalışmalarda tespit edilen yeni genler meme kanseriyle de 

ilişkilendirilmiş ve klinik meme kanseri araştırmalarına yeni mutasyon olarak eklenmiştir. Bu genler arasında öncelikle, CDH1, PTEN, STK11 ve 

TP53 gen mutasyonları yer alırken, daha sonra BRCA1 ve BRCA2 'ye benzer fonksiyonlara sahip (çift iplikli DNA  hasarı onarımı ve birden fazla 

organda kanser riski oluşması) ATM, BARD1, CHEK2, PALB2 gibi genler çalışılmaya başlanmıştır. Tüm bunlara ilave olarak, meme kanserinde rol 

oynayabileceği düşünülen aday genler de (örneğin, CDKN2A, MEN1, MLH1, MSH2, MSH6 ve MUTYH) eklenerek tetkik edilen mutasyon sayıları 

artırılmıştır. Tüm bu patojenik mutasyonların sıklıkları, kanserogenezdeki rolleri ve mutasyon tespitinde klavuzlarda önerilen klinik uygulamalar 

Tablo-1 de özetlenmiştir (Tablo 1). Meme kanserinde taşımış oldukları risk sınıflaması ise Şekil-1’de şematize edilmiştir ( Şekil 1). BRCA mutasyonu 

bulunmayan kalıtsal sendromlar arasında Peutz-Jeghers sendromu, kalıtsal yaygın mide kanseri (CDH1) ve kalıtsal nonpolipozis kolon kanseri 

(Lynch sendromu) yer alır. 

 



 

 

Şekil 1: Meme Kanser Risk Artışı İle İlişkili Genler. Çekirdekten perifere doğru kırmızı renk skalası kullanarak meme kanser risk arttışı ile 

ilişkilendirilmiş olan genler gösterilmiştir. En sık görülen BRCA1 ve BRCA2 mutasyonları daha az sıklıkla görülen, TP53, PTEN, PALB2 CHD1 ve STK11 

genleri ve en az sıklıkla görülen, ATM, NF1, NBN, BARD1, CHECK2, FANCC, BRİP1, RAD51C, RAD50, MRE11A ve NF1 genleri bulunmaktadır. 



 

 

 

 

Gen Gen Lokasyonu Gen Fonksiyonu Rölatif Meme Kanseri Riski Diğer Kanserlere Yatkınlık

BRCA1 17q21.3
Tümör baskılayıcı bir protein kodlar. DNA tamir 

mekanizmasında rol oynar.
10 kat over

BRCA2 13q13.1
Tümör baskılayıcı bir protein kodlar. DNA tamir 

mekanizmasında rol oynar.
10 kat over, prostat, pankreas, melanoma

TP53 17p13.1
Tümör baskılayıcı gen

(hücre büyüme düzenleyicisi)
en az 10 kat

Li-Fraumeni Sendromu. Tüm neoplazilere yatkınlığa nedene olur. Özellikle 

adrenokortikal, beyin, lösemi,sarkom

PTEN 10q23.3

Fosfataz homoloğudur. Tümör baskılayıcı 

görevi görür  ve mutasyonlarında hücre 

dongüsünü durdurur.

en az 5 kat
Cowden Hastalığı: PTEN Tumor Hamartoma Sendromu: tiroid, endometrial, kolon, 

renal, lipoma, tricholemmoma

STK11 19p13.3
Tümör baskılayıcı gen; apoptoz ile ilişkili;mTOR 

yolu negatif düzenleyici 
en az 5 kat

Peutz-Jeghers Sendromu: Sindirim Sistemi, pankreas,

over, endometrial, serviks, testis, akciğerler

CDH1 16q22.1
Epitelyal hücre-hücre adezyon molekülü ( E-

Kadherin)

5 kat ( özelikle lobüler meme 

kanseri ile bağlantılı
Kalıtsal Difüz Gastrik Kanser Sendromu: Difüz Mide Kanseri

PALB2 16p12.2
DNA homolog rekombinasyon tamiriyle ilişkili 

BRCA2 bağlanma ortağı ve lokalizörü
2 ila 3 kat pankreas, over (muhtemel)

CHEK2 22q12

DNA çift iplikli kırılma onarımı ile ilişkili serin 

treonin kinaz; Ayrıca

BRCA1 fosforile eder

2 ila 3 kat (1100delC kesik 

mutasyon ile üç kat risk)
Muhtemel kolorektal , tiroid ve akciğer (aile hikayesi ile bağlantılı)

ATM 11q22
DNA çift iplikli kırılma onarımı ve hücre 

döngüsü ilerlemesi ile ilişkili

2-3 kat  (c.7271T9G missense 

mutasyonu olanlarda 80 yaşına 

gelindiğinde % 60 meme kanseri 

riskine sahip )

Ataksi-telenjektazi Sendromu (homozigot mutasyon ise)kolon, pankreas, prostat 

(muhtemelen aile hikayesi ile bağlantılı)

NF1 17q11.2
Tümör baskılayıcı protein olarak görev yapan 

Neurofibromini kodlar.
2 ila 3 kat merkez sinir sistemi, perifer sinir kılıfı

NBN 8q21.3

NBN geni, nibrin adlı proteini kodlar. Bu 

protein, hasar görmüş DNA'nın onarımı dahil 

olmak üzere çeşitli kritik hücresel işlevlerde rol 

oynar.

2 ila 3 kat Nijmegen Kırık Sendromu ( homozigot mutasyon varlığında), muhtemelen over

Tablo 1: Meme kanseri ile ilişkili genlerin tahmini kanser riskleri ve yatkınlık gösterdiği kanserler



Meme Kanseri Genetik Tanı Testleri ve Bu Testlerin Yorumlanması 

BRCA mutasyon genetik test endikasyonları, çeşitli kuruluşlar tarafından sağlanan klinik uygulama kılavuzlarında bulunabilir. Bunlar 

içerisinde en fazla takip edilen; Amerikan Meme Cerrahisi Derneği (ASBrS)[27], Ulusal Kapsamlı Kanser Ağı (NCCN)[28] ve ABD Önleyici Hizmetler 

Görev Gücü (USPSTF)[29]’dir. Bu kılavuzlar, bir kadının meme kanserine yakalanma ihtimalini arttıran günümüze kadar yapılmış araştırmalar baz 

alınarak belgelenmiş sayısız risk faktörlerini dikkate almakta ve meme kanseri öyküsü olan ve olmayan kadınları kapsamaktadır. ASBrS, NCCN ve 

USPSTF kılavuzları hafif farklılık gösterse de, her 3 kuruluşun listelediği kriterler arasında BRCA1 ve / veya  BRCA2 mutasyonlarının aile öyküsü, 

erken başlangıçlı meme kanseri (genellikle ≤50 yaşında tanı olarak tanımlanmaktadır), 2 veya daha fazla primer meme kanseri ve belli etnik 

geçmişe sahip olma gibi kriterleri içermektedir. Klavuzlar baz alınarak risk skorlaması yapılan ve yüksek riskli bulunan ve/veya erken tıbbi ve/veya 

cerrahi girişim yanında genetik testler yapılan kadınlara, BRCA mutasyon testlerinin de faydalı olacağı belirtilmektedir. 

BRCA1 ve BRCA2 genetik tanı testleri, hem üniversitelerde, hem de bazı özel laboratuvarlar bünyesinde yer alan pek çok Genetik Tanı 

Merkezleri tarafından yapılabilmektedir. Test, hastanın bukkal mukozası, likid biyopsisi veya periferik kan nümunesinden elde edilen amplifiye 

DNA parçaları ile çalışılmaktadır. Bu mutasyonların tespit edilmesiyle birlikte meme kanseri riski hesaplanır ve ardından Tıbbi Genetik Uzmanının 

hastaya vereceği danışmada kanser riskinin azaltılması konusunda stratejiler belirlenerek hastaya yardımcı ve destek olunur. 

Tüm bunlara ek olarak, son yıllarda hızlı teknolojik gelişmeler sayesinde yeni nesil cihazlar üretilmiş ve gen dizisini kısa sürede ve yüksek 

hassasiyette okuyup sonuç veren bu cihazlar tanı laboratuvarlarında kullanılmaya başlanılmıştır. Bu teknoloji ve patent kanunundaki değişikler, 

ticarileştirilmiş daha fazla geni kapsayan test panellerin olduğu rekabetçi bir pazara kapı açmış ve genetik tanı laboratuarlarında hizmet olarak 

sunulmaya başlanmıştır. Test panelleri kanser yapma potansiyeline sahip 100'den fazla gen içermektedir[30]. Test panelleri eski testlerle 

kıyaslandığında daha ucuz, daha kısa sürede ve daha fazla sayıda mutasyonla ilgili sonuç verme özelliği gib önemli avantajlara sahiptir. Ancak 

bunların çoğu hasta bakımını ve tedavi girişimini yönlendirmek için yeterli sağlam klinik verilerden yoksundur (örneğin: AXIN2, CYLD, SLX4 

mutasyonlar gibi).  Fakat, bu gibi çok sayıdaki panellerin yaygın kullanılabilirliği ile, kalıtsal kanser kliniğini değerlendirmede genetik bazlı 

yaklaşımlar ön plana çıkmış, tanı ve tedavide yol gösterici olmuştur. Geçmişte, önerilen genetik testler öncelikle hastanın fenotipine göre tercih 

edilmekte ve istenmekte iken, günümüzdeki yaklaşım ise panel-test tabanlı genetik testler yapılması yönündedir[5]. Her ne kadar istenilecek 

genetik test, klavuzlarda belirlenen kriterler temel alındığında sadece bir veya iki mutasyonu kapsayan genetik test endikasyon olarak gösterilse 

de, bu durum birçok patojenik mutasyonun varlığının farklı bir çok gende test edilmesi anlamına da gelmektedir. Nitekim, Ulusal Kapsamlı Kanser 

Ağı (NCCN), BRCA1 ve BRCA2 test sonucu negatif olan, 1 veya daha fazla kalıtsal sendroma sahip olduğundan şüphelenilen bireylere, verimlilik ve 

maliyet etkinliği için multigen panel değerlendirmesi tavsiye edilmektedir[28]. Şu da unutulmamalıdır ki, tüm bu genişletilmiş, panel tabanlı 

genetik testlerin nihai amacı, kanser hastası ve hasta yakınına verilebilecek en üst seviyede bakım ve tedavi yaklaşımları sunmaktır. Bu durum 



özellikle kontralateral meme kanser riskinin değerlendirmesinde ve oluşma ihtimali yüksek diğer kanserlerin (over, kolorektal, pankreatik 

kanserler gibi) değerlendirilmesinde ve etkilenmemiş aile üyeleri arasında kanser oluşumunu önlemeyi hedeflemektedir. 

Şu anda, BRCA test raporlaması veya sürekli olarak üzerinde anlaşmaya varılmış bir sınıflandırma sistemi için uluslararası kabul görmüş bir 

standart bulunmamaktadır. Bu da bazı laboratuarların yorumlamadan varyantları bildirmesine yol açmaktadır. Raporlama sırasında kanser 

oluşturmadaki önemi henüz belli olmayan genetik değişimlere variant of uncertain significance (VUS) denir.  VUS’un hastalıkla ilişkisi 

bilinmemektedir.  VUS’lar genetik tanı raporlaması aşamasında farklı parametreler ve veri bankaları kullanılarak elde edilen en güncel bilgilerden 

kaynaklanır (Şekil 2). 

.  

Şekil 2: BRCA için VUS sınıflmasında kullanılan parametreler[31]. 

 



Her daim güncel tutulması gereken tüm bu bilgiler gözden geçirilir ve VUS’lar için bir değerlendirme yapılarak bir sınıf belirlenir. Belirlenen 

bu sınıf sayesinde analizde tespit edilen VUS’un patojenik olup olmadığı ile ilgili bir sonuca varılır. Bu değerlendirmeye gore 5. Sınıfta olan VUS 

Kesinlikle patojenik olarak kabul edilir. 4.Sınıf: Muhtemelen patojenik, 3.Sınıf: belirsiz,  2 Sınıf: Muhtemelen patojenik  değil veya çok az klinik 

öneme sahip, ve  1.sınıf ise Patojenik olmayıp, klinik öneme sahip değildir (Tablo2). 

 

Tablo 2: VUS Sınıflaması [32]  

 

VUS, sadece BRCA1 ve BRCA2 genleri test edildiğinde bu genlerin son yıllarda farklı popülasyonlarda giderek artan oranda yaygın testlerinin 

yapılmasından dolayı nispeten nadirdir (% 2-5). Ancak, çoklu gen panel testinin ortaya çıkışı, tüm sekanslanmış genler arasında en az olan VUS 

prevalansını % 20-40'a çıkarmıştır[33]. Bu da aynı genetik variant için farklı genetik laboratuvarlarda değişik yorumlar yapılmasına neden 

olmaktadır. Bu çelişkili durum hem raporu veren kişiler, hem de hasta bireyler için telafisi guç sonuçlara yol açabilmektedir. Bu tür genetik 

bulguların klinik anlamı konusundaki belirsizlik, hasta ve ailelerin moralini bozarak huzursuzluğa yol açabilmektedir. Bu tür bir çelişki ile karşı 

karşıya kalan hasta, her şeyden daha fazla duyduğu sözün “belirsiz” olmasından kaynaklanan endişe ve stres yaşamaktadır. Bu nedenle de daha 

kapsamlı bir ameliyat yapılması yönünde karar vermektedir. Bu yüzden, VUS sonuçlarının uygun bir şekilde gözden geçirilmesi ve tartışılması 

kaçınılmazdır. Bu durum, tabiki VUS literatürüne iyi derecede hakim olmayı ve veri bankalarının güncel takibini gerektirir. Sonuç olarak, VUS 

verilerinin etkileri tam olarak bilinmeli ve hasta yanlış yönlendirilmemelidir. 

Bu durum karşısında klinisyenlerin bilmesi gereken şey, sürecin “geçeci” bir dönem olduğudur. Çünki, VUS'un büyük çoğunluğu, yeterli 

veriler elde edildikten sonra yeniden benign polimorfizmler olarak yorumlanabilir. Daha fazla hasta taranması ve yaygın ve halka açık bir 

veritabanı oluşturulması, yeni nesil sıralamaların başarılı bir şekilde uygulanması gibi yapılacak iyileştirmeler yüksek VUS oranının çözümüne 

yönelik bir adım olacaktır. Çoğu VUS en nihayetinde benign olarak yeniden sınıflandırıldığı için, VUS taşıyan bir bireyde tedavi yönetimi sadece 

Sınıf  Tanım Olabilirlik   Klinik yönetimi

5 Kesinlikle patojenik >0.99
varyant için risk altındaki akrabalar test etmeli, tüm yüksek riskli gözetim kuralları /Risk azaltıcı 

stratejiler  uygulanmalı ve / veya terapi ile ilgili bilgiler verilmeli

4 Muhtemelen patojenik 0.95–0.99 varyant için risk altındaki akrabalar test etmeli1, tüm yüksek riskli gözetim kuralları  uygulanmalı

3 belirsiz 0.05–0.949 Risk altındaki akrabalarda öngörme testi için kullanmayın1

2 Muhtemelen patojenik  değil veya çok az klinik öneme sahip 0.001–0.049 Risk altındaki akrabalarda öngörme testi için kullanmayın1

1 Patojenik değil veya klinik öneme sahip değildir <0.001 Risk altındaki akrabalarda öngörme testi için kullanmayın1

1 Söz konusu rahatsızlık için probanda başka ek test önerilir. Örneğin, Rearranjman testi 



varyantın varlığı veya yokluğu olarak değil, kişisel ve aile geçmişine bakılarak değerlendirme yapılmalıdır [34, 35]. Bu nedenle, önemli bir aile 

öyküsü veya kişisel risk faktörü olmayan meme kanseri olan bir hastanın, sadece VUS sonucu temelinde bilateral mastektomi geçirmesi 

önerilmemelidir[35]. Toplum tabanlı çalışmalar, yüksek riskli kanser klinikleri dışındaki genel popülasyonda da yapılmalıdır. Bu çalışmalar meme 

kanseri duyarlılık gen mutasyonlarının gerçek prevalansını anlamak için gereklidir. Ayrıca, bu gibi patojenik gen mutasyonları taşıyan hastalar için 

kanıta dayalı klinik kılavuzlar, ancak bunların prevalansı ve penetransı daha iyi anlaşılırsa uygulanabilir. Bunlar arasında önemli bir öncelik, daha 

büyük ve daha çeşitli popülasyonları tarayarak rapor edilen VUS prevalansını azaltmak olmalıdır.  

Genetik Danışma ve Meme Kanseri  

 Genetik danışma, kalıtsal bir hastalığı olan veya kalıtsal hastalık taşıma riskine sahip kişilere verilmekte olup, kişilerin hastalıklarıyla ilgili 

tıbbi, psikolojik ve ailelerinin durumunu anlamaya yardımcı olmayı amaçlayan süreçler bütünüdür. Hastalığın görülme ve tekrarlama riskini ortaya 

koymak için ayrıntılı aile öyküsü alınması, hastalığın seyri, önleme yolları, tanı ve tedavi yöntemleri, ailenin ve tıbbi öykünün yorumlanması 

hakkında kişi veya ailenin bilgilendirilmesi gibi konuları kapsar [36]. Genetik danışmanın test öncesi ve test sonrası olmak üzere iki aşamada 

verilmesi önerilmektedir [37]. Genetik test bu sürecin sadece bir parçası olup, yeterli bilgi ve tecrübeye sahip uzmanlar eşliğinde, test öncesi ve 

sonrası danışmanlık hizmetiyle birlikte yapılması gerekir. Test öncesi genetik danışmada kişiye risk değerlendirmesi yapılır, test endikasyonu, 

sonuçları ve potansiyel etkileri tartışılır, yapılacak testler için onay alınır. Test sonrası danışmada ise sonuçlar yorumlanır, hastanın ve risk altındaki 

bireylerin tıbbi yönetimi tartışılır [38-40]. Genetik danışma, yönlendirici olmadan kanser gelişme riski farklı olan bireyleri belirlemeyi ve bu kişilere 

danışma vermeyi amaçlar. Meme kanserleri toplumda en sık görülen kanserlerden biri olması nedeniyle, etkilenmiş ya da risk altında olan bireyler 

ve yakın akrabaları genetik danışmana zaman kaybetmeden yönlendirilmelidir. 

Meme Kanserinde Test Öncesi Genetik Danışma ve Risk Değerlendirmesi  

 Meme kanseri risk değerlendirmesinde, danışma verilen kişinin ve ailesinin diğer üyelerinin meme kanserine yakalanma riski hesaplanır. 

Bunun için öncelikle kapsamlı bir öz geçmiş ve en az 3-4 kuşaktan oluşan pedigri analizi çizilmelidir. Bu bilgiler içerisinde öz geçmiş sorgulama, 

kanser sürveyansı, benign/malign tümör tanısı, menarş yaşı, ilk doğumdaki yaş, oral kontraseptif kullanımı, infertilite ve hormon replasman 

tedavisi, menopoz yaşı, alkol-sigara kullanımı, beslenme özellikleri ve kişinin mesleki bilgileri olmalıdır. Aile öyküsü ise akrabaların o günkü yaşları, 

tanı anındaki yaşları ve tanı konulan kanserin patolojik özellikleri (tümör evresi, derecesi, biyolojik özellikleri), alınan tedavi (cerrahi, kemoterapi, 

radyoterapi, hormon terapisi) gibi bilgileri içermeli ve bunlar ayrıntılı bir şekilde çizilmiş pedigride gösterilmelidir [41]. Danışmaya alınan 

bireylerin, eğer varsa, tüm patoloji raporları sağlanmalıdır [42]. Hasta kişinin anne ve babasının aile öyküsü, akrabalık ilişkileri, etnik köken gibi 

parametreler, hasta bireylerin sorgulanmasıyla elde edilen bilgiler ayrıntılı şekilde değerlendirilmelidir. Genetik danışma alan bireyler aile 

öyküsünde hastalık tanısı, ölüm, doğum gibi yeni bilgileri danışmana bildirmelidir [43].  



Detaylı bir şekilde aile öyküsü alındıktan sonra gerekli görülen bireylere genetik testler önerilir. Genetik analiz için dikkat edilmesi gereken 

hususlar değişik kılavuzlarda belirtilmiştir [44, 45]. Genetik danışmada genetik analizlerin potansiyel yararları, riskleri ve sınırları ile birlikte genetik 

test sonucuna göre kanser önleme ve risk azaltıcı cerrahi seçenekler tartışılır. Hastanın önerilen testi yaptırmayı kabul edip etmeme hakkı olduğu 

hatırlatılır [46, 47].  

Hasta veya aile yakınlarının kanser geliştirme ve mutasyon taşıma riskini hesaplayabilmek için bir çok tahmini risk belirleme programı 

kullanılmaktadır. BOADICEA, BRCAPRO, Myriad, Jonker ve Couch modelleri en yaygın kullanılan programlara örnek olarak verilebilir [48-52]. 

Ancak bu yöntemlerden bazıları objektif bilimsel araştırmalarla henüz doğrulanmamıştır. Ayrıca bu modelleri karşılaştıran veriler sınırlı olup, klinik 

olarak anlamlı düzeyde kısıtlayıcı özellikleri bulunmaktadır [53-55]. Örneğin, bu modeller risk azaltıcı cerrahi prosedürleri içermemektedir. 

BRCAPRO birden fazla evlilik ve ikinci derece akraba bilgisini, BOADICEA gibi diğerleri ise erkek meme kanseri, iki primer kanser ya da bilateral 

meme kanseri gibi bilgileri kapsamamaktadır [38].  

Genetik test çalışılma kararı verildikten sonra birey, test sonuçları için psikolojik olarak hazırlanmalıdır. Yapılan çalışmalarda genetik test 

öncesi danışmada anksiyete seviyesi yüksek olarak tespit edilmişken, pozitif test sonuçlarının depresyon ve anksiyete üzerinde etkisi olmadığı 

bildirilmektedir [56, 57].  

Meme Kanserinde Test Sonrası Genetik Danışma 

Genetik test yapıldıktan sonra, danışma sırasında test sonuçları açıklanır, kanser riski ve mevcut tıbbi seçenekler yeniden tartışılır ve 

psikolojik etki değerlendirilir. Gerekli görüldüğü takdirde, kişi, ek öneriler ve risk azaltıcı cerrahi gibi konularda karar verme için uygun bir sağlık 

uzmanına yönlendirilir. Test sonucunun pozitif veya negatif olması analiz edilen gen için kesin bilgi sağlar, ancak bazı durumlarda test sonucu bilgi 

verici olmayabilir. Örneğin, ailede bilinen bir mutasyon yoksa ve probandın analizi de negatif sonuçlanmışsa kanserin herediter olup olmadığı 

konusunda bu test bilgi verici değildir. Buna ek olarak eğer bireyde, test sonucunda patolojik önemi bilinmeyen bir varyant saptanmışsa, gen 

fonksiyonu üzerinde etkisi bilinmediği için, bu sonuç da bilgi verici kabul edilmemektedir [38, 58]. 

Meme Kanserinde Risk Yönetimi 

Genetik testi pozitif saptanan kişilere olası kanser riskine karşı risk azaltıcı öneriler ve erken tanı yöntemleri sunulur. Bunlar klinik ve 

radyolojik takip, cerrahi ve farmakolojik profilaksi şeklinde olabilir. Bu konuda en yaygın görüş, meme kanseri için yüksek riske sahip kişilere 

yönelik taramaların 25-35 yaş döneminde başlatılmasıdır [59]. Taramaların iyi yönetilmesine rağmen, iki tarama arasında malignite gelişebileceği 

de göz önünde bulundurulmalıdır [60]. 



BRCA1/2 mutasyonu taşıyan bireyler için 18 yaşından başlayarak aylık olarak kendi kendine meme muayenesi, 25 yaşından itibaren de 6 

ayda bir ilgili uzmanlarca meme muayenesi önerilmektedir [61]. Ayrıca yıllık mammografi ve manyetik rezonans (MR) ile takibin 25-30 yaşında 

başlaması ya da ailede görülen en erken kanser tanı yaşına göre düzenlenmesi belirtilmektedir. Altı ayda bir meme ultrasonografisinin 

yapılabileceği belirtilmekle birlikte, MR görüntülemenin mamografi ve ultrasonografinin birlikte yapılmasından daha faydalı olduğu bildirilmiştir 

[62, 63]. MR görüntüleme spesifitesi değişken ve maliyeti fazla olmasına rağmen yüksek riskli kadınlarda kanseri daha erken teşhis 

edebilmektedir [64]. Ayrıca, halen radyasyona bağlı meme kanseri riski ise tartışmalıdır. Tanısal röntgen taramalarının, özellikle 30 yaş öncesinde, 

BRCA1/2 taşıyıcıları için riski artırabileceği yönünde görüşler mevcuttur. Bu nedenle MR görüntüleme gibi non-iyonize radyasyon teknikleri 

tarama için tercih edilmektedir.  

BRCA1/2 mutasyonu taşıyan erkekler için ise;  aylık kendi kendine meme muayenesi ve 6 ayda bir uzman meme muayenesi 
önerilmektedir. Mamografi çekilmesi ve jinekomastisi veya parenkimal/glandula meme dansitesi yoğun olan erkekler için ayrıca yıllık mamografi 
kontrolü önerilmektedir. Prostat kanseri olan hasta için toplum tarama kuralları geçerli kabul edilmeli, melanom taraması için tüm vücut deri 
muayenesi ve pankreas kanseri taraması için araştırma protokolleri göz önüne alınmalıdır [65].   

BRCA1/2 mutasyonu taşıyan ya da herediter meme kanseri öyküsüne sahip yüksek riskli kadınlar için riski en çok azaltan (%90) yöntem 

bilateral mastektomidir [66]. Risk azaltıcı salpingo-ooforektomi de jinekolojik kanserler (over, fallop tüpleri) açısından BRCA1/2 mutasyonu 

taşıyan kadınlar için, meme kanseri öyküsü olsun veya olmasın faydalıdır. Salpingo-ooforektomi aynı zamanda azalmış hormon maruziyeti 

sebebiyle 50 yaş altındaki kadınlarda meme kanseri riskini %50 oranında azaltmaktadır [67, 68]. Riskin azalma oranı aynı zamanda BRCA 

mutasyonuna bağlıdır. BRCA2 mutasyon taşıyıcılarının salpingo-ooforektomiden daha fazla yararlandığı belirtilmektedir [69]. Risk azaltıcı 

salpingo-ooforektomi, kişinin artık çocuk doğurmak  isteği ortadan kalktıktan sonra, 40 yaşında ya da ailede en erken over kanseri görülme 

yaşından 5 yıl önce yapılması önerilmektedir [70]. Cerrahi prosedürlerin yanında,  profilaktik mastektomi tercih etmeyen kadınlar için, tamoksifen 

ya da raloksifen gibi kimyasal profilaksi sağlayan ajanlar da kullanılmaktadır. BRCA mutasyon taşıyıcıları için tamoksifen kullanımının, meme 

kanseri riskini %50 oranında azalttığına dair çalışmalar bulunmaktadır [71].  

Sosyal ve Kişisel Etkiler 

Genetik danışma pek çok etik ve sosyal durumla ilişkilidir. Bilgilendirilmiş onam, mahremiyet ve gizlilik, genetik durumu kişinin bilme veya 

bilmeme hakkı, taşıyıcıların genetik bilgiyi risk altındaki akrabalarıyla paylaşma sorumluluğu, hekimlerin yakınları uyarma gibi görevleri de genetik 

danışma kapsamı içindedir [72, 73]. 20/10/2016 tarih ve 29863 sayılı Remi Gazete’de “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin 

Sağlanması Hakkında Yönetmelik” yayımlanmış ve bu bilgiler koruma altına alınmıştır. 



  Yüksek riskli hastalar için genetik analizlerin yorumu ve meme kanserinin önleme/erken teşhis yöntemlerinin çeşitliliği farklı duygusal 

durumlara yol açabilmektedir. Duygusal stresin şiddeti hastalığın beklenen prognozu, test sonuçları, testin yapıldığı yaş, cinsiyet ve kanser 

tanısının olup olmaması gibi faktörlerle değişebilmektedir. Genetik testin akrabalar, kişinin çocukları ve eşleri üzerindeki etkilerini ise tespit etmek 

daha zordur ancak bu durumun aile ilişkileri üzerinde etkili olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır [38].   

Meme Kanseri Klinik Genetiğinde Ülkemizdeki Durum 

Genetik testler, meme kanseri riski yüksek olan bireylerde BRCA1 ve BRCA2 genleri yanında diğer gen mutasyonlarının da saptanmasına 

olanak sağlar. BRCA mutasyonları ile ilgili genetik testlerin yapılmasına rağmen, BRCA mutasyonları dışında görülen mutasyonların test 

endikasyonları ve yorumları günümüzde tam olarak yapılamamaktadır.   

Meme kanseri danışmanlık hizmeti verecek gelişmiş merkezlerde, hasta için en iyi tedavi planı ve genetik testleri uygulayabilecek, aynı 

zamanda uygun danışmanlık hizmeti verebilecek nitelikli bir Tıbbi Genetik Uzmanı bulunması gerekmektedir. Hastanın ihtiyaç duyduğu taktirde 

ve/veya doktorun-cerrahın yönlendirmesiyle Tıbbi Genetik Uzmanı tarafından sağlanan danışmanlık hizmetleri, ülkemizde bu alanda uzman 

doktorların sınırlı sayıda bulunması nedeniyle maalesef yeterince etkin değildir. Son yıllarda, Sağlık Bakanlığına bağlı ve/veya Üniversite 

Hastanelerinde eğitim alan Tıbbi Genetik Uzmanı sayısı, artan ihtiyaç nedeniyle henüz yeterli sayıya ulaşamamıştır. Ayrıca, hastanın üç kuşak aile 

ağacının çizilmesi ve test öncesi risk değerlendirmesinin tamamlanması zaman alıcı olup, yoğunluk nedeniyle bir hekimin bu hizmetin altından 

kalkabilmesi günümüz şartlarında mümkün olmayabilir.  

Yeni teknolojilerin gelişmesine parelel olarak genetik testlerin maliyeti de giderek artmaktır. Fiyatlamada rol oynayan etmenler arasında 

her bir laboratuvarın kendine özel bir fiyat belirlemesi, sigorta kapsamı ve hastanın bireysel risk faktörleri de rol oynamaktadır. Buna rağmen, 

hastalığın sıklığı ve erken teşhisi göz önüne alındığında, bu alanda hizmet veren uzmanlar için, test endikasyonları, meme kanseri tanısında 

genetik testlerin rolü ve yorumları oldukça önemli hale gelmiştir. 

Son yıllarda, meme kanseri tanısında kullanılan genetik testler, hastalığın tedavisinin kişiselleştirilmesinde ve ailesindeki riskli bireylerin 

belirlenmesinde ve yönetilmesinde vaz geçilmez bir araç haline gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genetik 

Hastalıklar Tanı Merkezi’nde (GETAM) yoğun talep ve artan ihtiyaca binaen Meme Kanseri için Genetik Danışma Poliklinik hizmeti verilmeye 

başlanmış olup,  son teknoloji ürünü olan cihazlarla da kısa sürede ve güvenilir bir şekilde genetik testler yapılabilmektedir.  Ayrıca genetik 

testlerin doğru yorumlanması ve genetik danışma hizmeti ile meme kanserine yakalanmış bireylerin tedavisinden sorumlu uzmanlara önemli bir 

katkı sağlanmaktadır.  
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