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MEME KANSERİ 

• 2017 de ABD’de yeni tanı: 
255.180

• Dünyada 1.7 milyon/yıl yeni 
tanı

• Ölümlerin %60 ı gelişmekte 
olan ülkelerde

Howlader N, SEER cancer statistics review, 1975-2013. 
Bethesda: National Cancer Institute; 2016.

• Meme ca nedeniyle hayatını 

kaybeden kadınların 

beklenen ömürlerinden 19 yıl 

az yaşadıkları tahmin 

edilmektedir



GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE

5 yıllık sağkalım ~ %60

(Moğolistan %57- Hindistan 
%60)

KKM muayene: %3-24

Düzenli Meme Muayenesi: 
%12.5

• Parkin DM, Global cancer statistics, 2002. CA Cancer J Clin. 
2005.

Toplumsal tarama için 
yapılan harcamanın 
yalnızca %5’i 

Dünyada 7 milyon kadına 
bir MG cihazı düşen 
ülkeler var. 



TOPLUMSAL TARAMAYA GİREN KADIN ORANI

• Ürdün: %17.9

• Mısır:%18.2

• Malezya:%18.7

• Meksika:%22

• Tunus: %16.4

• Pakistan:%12



ORTALAMA TÜMÖR BOYUTLARI

• Hiç tarama yapılmayan 
ülkelerde palpeable:%90-100

• Singapur: 2.2 cm

• Malezya 3 cm

• Fırsatçı tarama yapılan 
ülkelerde: %26

• Tunus: 3.3 cm

• Sudan:4.3 cm











MEME KANSERİNDE TARAMANIN AMACI

• Hastalığı kürable (beklenen 
yaşam süresinin hastalık 
sebebi ile sonlanmaması) 
halde iken yakalamak

• İn-situ

• T1a 

• Hastanın kanser olmasını 
engelleyemiyorsak 
kanserden ölmesini 
engellemeliyiz





TARAMANIN ETKİN OLMASI İÇİN

• Hayatı tehdit edecek bir hastalık taranmalı

• Tarama ile erken tanı mümkün olmalı

• Erken tanının tedaviye ve sağkalıma katkısı olmalı



Meme Kanserinde Erken Tanı

• Günümüzde meme kanserine karşı verilen  
mücadelede en önemli noktaların başında erken 
tanı  gelir.

• Tanı evresi arttıkça sağkalım süresi azalır

• Erken tanı meme kanseri sağkalımını etkileyen en 
önemli faktördür.

• Erken tanıda amaç; meme kanserinin biyolojik  
gelişimi sırasında tümörü klinik olarak 
semptom  vermeden önce tespit etmektir.



Meme Taramasında Prensipler

• Erken evre kanserlerini yakalamaktır.

– Okült olguların yakalanması

– T1<10mm N0M0

– DKİS

• Mamografi taraması 40 yılı aşkın uygulanan en etkin yöntemdir.

• Tarama programları meme kanserinden ölümlerde %25 - 30  oranında 

azalmaya neden olmaktadır.

• Duyarlılık %75-90’dır.

• Özgüllük %90-95’dir.



Ne Zaman Tarama Yapılmalıdır?
• Oportunistik tarama

– 40 yaş üstünde 1 yıl aralıklarla

• 2010 İstanbul Meme Kanseri Konsensus Kararı

• Toplum Tarama Programları
– Kamu kaynaklarına göre ülkeden ülkeye farklılık gösterir.

• Sojourn süresi
– Kanserin doğuşundan klinik olarak saptanabilir olana kadar geçen  süre içinde 

ki radyolojik olarak saptanabildiği süredir.

• Taramada ideal
– Tarama süresinin sojourn süresinin yarısından uzun olmaması gerekir.



Sojourn Süresi

Taramada ideal
Tarama süresinin sojourn süresinin yarısından uzun  

olmaması gerekir.



Yaş Ort SS Duyarlılık
%

Ort SS  
(Markov*)

Duyarlılık
%

40-49 2 83 2.4 83

50-59 2.5 92 3.7 100

60-69 3.5 94 4.2 100

70-74 4.1 98 4 91

Genel 3.24 92 3.9 94

*Markov process modelleri

Chen HH ve ark. J Epidemiol Bioistat 1997;22:43-47

İsveç Two County çalışması baz alınmıştır

Sojourn Süresi (SS)



Meme Kanseri Taraması

• 20-40 yaş

-Klinik meme muayenesi … 1-3 yılda bir

-Periyodik kendi kendine meme muayenesi (KKM)

• > 40 yaş

-Yıllık klinik meme muayenesi

-Yıllık /2 yılda bir Mamografi (öz >50y)

-Peryodik KKM

*** Riski >%20 olanlarda yıllık MRI (?)

ACS 2009



Testler

• Kendi kendine meme muayenesi

• Klinik meme muayenesi

• Mamografi

• Dijital Mamografi

• USG

• MRI



Kendi kendine Muayene
• Ucuz, kolay
• Tek başına;
-Çalışmalarda erken teşhisi 
anlamlı oranda sağladığı 
gösterilememiş

• Ayda bir her adetin 
başlangıcından 7-10 gün sonra 
tavsiye ediliyor (Hormon 
etkisi en az)

• Postmenapozal kadınlarda her 
ayın aynı günü



Kendi kendine Muayene

• Kendini düzenli olarak muayene eden her kadın belli bir süre
sonra kendi memelerini tanıyor ve normal meme dokusunun
özelliklerini öğreniyor.

• Böylece yeni ortaya çıkan kitleleri erken dönemde fark
edebilecek duruma geliyor.











Klinik Meme Muayenesi

• 2. dekattan sonra tüm kadınlar … yılda bir

• Sıklıkla diğer muayenelerin bir parçası

• Sensitivite … %54



Tüm kadınlar
• Menarş yaşı 

•Gebelik sayısı

•İlk gebelik yaşı 

•Aile öyküsü ( yakınlık derecesi, başlangıç yaşı ve bilateralite) 

•Geçirilmiş meme biyopsisi ( histolojik tanı)

Premenapozal kadınlar
•Son adet tarihi

•Siklus düzeni

•OKS

Postmenapozal kadınlar
•Menapoz yaşı

•HRT

ANAMNEZ



KİTLE  İLE BAŞVURUDA 
ANAMNEZ

• Kitle ne zamandır var?
• Birlikte ağrı var mı?
• Boyut değişikliği var mı?
• Adetlerden sonra kitlede değişiklik var mı?



Mamografi

•Mortalitede
%32 AZALMA



TARAMA İÇİN BİLİMSEL KANITLAR



RANDOMİZE KONTROLLU ÇALIŞMALAR

• Taramanın meme kanserine 
bağlı ölüm oranını en az %20 
azalttığına dair level I güçlü 
kanıt var

• Taramadan sonraki 10. yıldan 
itibaren sağkalım katkısı 
görülmeye başlar

• Her 1000 MG de 2-8 kanser 
yakalanır

• 1 hayat kurtarmak için

1303 kadın 7 yıl

577 kadın 20 yıl

519 kadın 29 yıl 

taranmalı



EN FAZLA KATKI NE ZAMAN?

• Kanada çalışmasında 
mortalitede toplam 
azalma:%40

• 40-49 yaş: %44

• Avrupa vaka kontrol 
çalışmasında mortalitede
toplam azalma: %48

• 40-49 yaş: %49



ÜLKEMİZDE ORTALAMA YAŞ DAHA GENÇ



ULUSLARARASI REHBERLER 2017

KURULUŞ BAŞLAMA YAŞI SIKLIK SONLANIM DESTEKLEYENLER

American College of 
Radiology

40 YILLIK SAĞLIKLI OLDUĞU 
SÜRECE

NCCN 
ACOG

American Cancer
Society

45-54 YILLIK TAHMİNİ 10 YILLIK 
ÖMÜR BEKLENTİSİ

ACOS

55+ 2 YILDA 1

US Preventive Services 
Task Force

50-74 
(kategori B)

2 YILDA 1 75 Amerikan aile 
hekimleri birliği







ULUSLARARASI REHBERLER 2018

KURULUŞ BAŞLAMA YAŞI SIKLIK SONLANIM DESTEKLEYENLER EKLENENLER

American
College of 
Radiology

40 YILLIK SAĞLIKLI 
OLDUĞU 
SÜRECE

NCCN 
ACOG
SBI

YILLIK FM

American
Cancer Society

45-54 YILLIK TAHMİNİ 10 
YILLIK ÖMÜR 
BEKLENTİSİ

ACOS 40 YAŞTA 
BAŞLAYABİLİR

55+ 2 YILDA 1 YILLIK OLABİLİR

US Preventive
Services Task
Force

50-74 
(kategori B)

2 YILDA 1 75 Amerikan aile 
hekimleri birliği

40-49 YAŞ 
DOKTORUNDAN 
BİLGİ AL



TARAMA ARALIĞI

• 40-84 Yaş Yıllık tarama

Mortalitede azalma:%40

50-74 yaş 2 yılda bir tarama

Mortalitede azalma: %23.2

• Interval kanser agresif 
biyolojik özellikler taşıyorsa 
2 yılda bir tarama mortal
olabilir

• 2 yılda 1 taramada saptanan 
tümörler daha ileri evre



BAŞLANGIÇ YAŞI

45 (ACS)
Gelecek 5 yılda mutlak meme 
ca riski

• 45-49:%0.9

• 50-54:%11

• 40-44:%0.6

50(USPSTF)
• Ortalama menapoz yaşı



AMA

• Meme kanserinden hayatını 
kaybeden kadınların %40’ı 
40 yaşlarında ya da daha 
erken tanı konan hastalar

• Artık hayat boyu kümülatif 
risk 7-8/1

• 50 yaş altında 6/1



TARAMANIN FAYDALARI

• Kanser ilişkili ölüm oranında 
azalma

• Erken tanı

• Daha çok MKC

• Daha az AX Dx

• Daha az lenfödem

• Daha iyi vücut imajı

• Daha iyi sosyal uyum

• Daha az tedavi ilişkili 
morbidite

• Daha az KT

• Daha az kardiyak toksisite

• Daha az prematür menapoz

• Daha az kan tablosu 
bozukluğu



TARAMANIN ZARARLARI

• Yanlış pozitiflik

• Gereksiz biyopsi

• Yanlış negatiflik

• Radyasyon riski

• Overdiagnosis



YANLIŞ POZİTİFLİK

• 40 yaş/yıllık taramaya dahil 
olan her kadına 10 yılda 1 
kere yanlış (+) tanı verilecek 
ve ek tetkik istenecektir

• 149 yılda 1 kez gereksiz 
biyopsi yapılacaktır

• 2 yılda 1 yapılan taramada bu 
rakamlar 1/3 oranında azalır

• Yeni teknoloji cihazlarla MG 
spesifitesi %88.9

• NCCN rutin MG+ 
Tomosentez öneriyor

Lehman CD. National performance benchmarks for modern 
screening digital mammography: update from the breast
cancer surveillance Consortium. Radiology 2017.



OVERDİAGNOSİS

• Asla semptomatik hale 
gelmeyecek bir tümörün 
gereksiz yere ortaya 
çıkarılması ve tedavi 
edilmeye çalışılması

• Tanı konulan lezyonun 
hastayı öldürmesine zaman 
kalmadan hastanın başka 
sebeplerle ölmesi

• Çoğu DCIS (prekürsör lezyon)

• Teoride tarama MG lerinin
%1-10 overdiagnosis’e yol 
açacağı kabul edilir

• OYSA taramada saptanan her 
3 DCIS gelecek 3 yılda 1 
invaziv kanserin oluşumunu 
engeller



RADYASYON ETKİSİ

• 2016 da USPSTF 

«Radyasyona bağlı Meme 
Kanseri» tanımını kabul 
ettirdi

Yüksek doz RT almış 
hastalardaki çalışmaların MG 
ye uyarlaması

Kanserin MG ye sekonder
olduğunu kesin olarak bilmek 
mümkün değil

• 40 lı yaşlar için 100.000/1

(teorik)

İleri yaşlar için >100.000



YANLIŞ NEGATİFLİK (YALANCI RAHATLIK)

• Tip1 (yağlı) Memede MG nin
sensitivitesi:%98

• Tip4(ileri dens) %30

• Fırsatçı taramaya dahil 
olacak bir kadının 
(semptomatik hale gelse 
bile) toplumsal taramada 
atlanması

• Teknik olarak yetersiz 
yapılan her tarama için 
geçerli



DENS MEME

• Fibroglandüler ve stromal
elementler > yağ doku

• Taramaya giren kadınların 
%40-50 si 

• İnterval kanser sıktır

• Risk faktörü?



AZALAN MORTALİTE ETKİN TEDAVİYE Mİ BAĞLI?

• Tarama programı uygulanmayan erkek meme kanserinde 

mortalitede azalma kadın kanserlerinden daha düşük

• Tarama+ tedavi birlikte etkin



EK ETKİKLER- DİGİTAL TOMOSENTEZ

• Tümör dokusu ile 
fibroglandüler dokunun 
süperpoze olma ihtimali 
azalır

• Dens memede kanser 
yakalama oranı %40 artar

• Yanlış pozitiflik %15 azalır

• 1000 MG de kanser 
yakalama sayısını 5.3 den 8.1’ 
e çıkarır

• NCCN 40 yaşından itibaren 
tüm kadınlara Tomosentez
önerir

• Friedewald SM et al. Breast cancer screening with 
tomosynthesis and digital mammography-reply. 
JAMA 2014;312(16):1695–6.





EK ETKİKLER-ULTRASONOGRAFİ

• Tarama için rutin 
kullanıldığında saptanacak 
kanser oranı artar AMA

• Bir kanser saptamak için 
yapılması gereken biyopsi 
sayısı çok artar

• Tarama için kullanıldığında 
PPV düşük

• Yüksek riskli hasta !

• Dens Meme !



EK ETKİKLER-MRI

• Rutin taramada kullanılmaz

• Sensitivite yüksek ama 
spesifite düşük

• Pahalı

• Zahmetli (IV madde)

• Uzun süreli (çekim+yorum)

• Yüksek riskli kadınlarda tüm 
tarama yöntemlerinden ve 
bunların 
kombinasyonlarından daha 
sensitif

• Yüksek riskli genç 
kadınlarda kanserlerin %30-
50 si yalnızca MR da 
yakalanabilir



YÜKSEK RİSKLİ KADINLAR

• Hayat boyu risk>%20

• BRCA(+)

• 1. derece akrabada BRCA(+)

• Mediastinal RT

• Li-Fraumeni-Cowden vs

• 25 yaşta MRI

• 30 yaşta (etkilenen en genç 
bireyin yaşından 10 yıl önce) 
MG

• MRI çekilemiyorsa USG

• MRI-MG eş zamanlı ya da 6 
ay aralarla



KAYNAKLAR KISITLI İSE

• Toplumsal tarama, ciddi 
yetişmiş insan kaynağının 
yanında tanı, takip, tedavi 
imkanlarını birlikte sağlayacak 
güçlü bir finans sistemine 
ihtiyaç gösterir.

• Yalnızca hedefe yönelik 
tarama: 13 kanserin 10 u 
atlanır

• Çünkü yeni tanı meme 
kanserlerinin % 80 inde belirli 
bir risk faktörü yok

• 50 yaş altını taramayalım?

• 50 yaş altı kanser oranının 
düşük olduğunu ve bu grupta 
tarama ve biyopsi nin PPV nin
düşük olduğunu göstermek 
gerekir

• Bahçeşehir çalışması: Tanı 
konanların %55. 40-49 yaş

















SONUÇ OLARAK

• 2024 yılında dünyada 19.5 milyon yeni tanı meme kanseri 
bekleniyor

• Meme kanseri gibi tedavi edilebilir bir hastalığın ileri evrede 
tanı konması durumda harcanacak para ile kıyaslandığında, 
farkındalık çalışmaları + KKM + FM + MG ile toplumsal tarama 
HAYAT KURTARICI ve MALİYET ETKİNDİR 





TEŞEKKÜRLER…….


