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MAMOGRAFİDE ATLANAN 

KANSERLER ve NEDENLERİ





◼ Yüksek oranda küçük ve nod (-) 

kanser yakalamak

◼ Kabul edilebilir geri çağırma 

oranları

◼ Kabul edilebilir biyopsi oranı/ 

biyopsi sonuçları

Mamografik taramada hedefler



Tarama Mamografisinde Hedefler

Sensitivite > % 85

Prevalan kanser saptama oranı 6-10 /1000

İnsidan kanser saptama oranı 2-4/1000

Lenf nodu tutulumu < % 25

Ortalama tümör boyutu < 1.5 cm

Evreleme dağılımı > % 30 minimal k

> % 50 evre 0 veya 1

Geri çağrılma oranı < % 10

Biyopsi oranı < % 1

Pozitif prediktif değer > % 25



◼ Teknik/ uygun pozisyonlama 

◼ Hasta kaynaklı: Dens meme

◼ Malignitenin doğası ile ilişkili

◼ Yorumlamada radyolog deneyimi 

◼ Görüntü alanı dışında lezyon

◼ Karakterizasyon

Mamografide zorluklar

Yalancı negatif/

Atlanmış kanser

Yalancı pozitif/

Fazla tanı



◼ Yalancı negatif sonuçlar/ atlanan kanser

 Gecikmiş tanı ve tedavi

 Klinisyen ve hastada güven kaybı

◼ Yalancı pozitif sonuçlar/ aşırı tanı

 Gereksiz biyopsiler

 Hastada anksiyete



◼ Hiçbir yöntem tüm kanserleri saptayamaz

◼ İnterval kanser oranı   %17-30

 Gerçek interval-occult

 Atlanmış kanser-yalancı negatif

 Minimal işaretler

Yalancı negatif sonuçlar

Houssami et al. Breast Cancer 2017



◼ Teknik/ uygun pozisyonlama 

◼ Hasta kaynaklı: Dens meme

◼ Malignitenin doğası ile ilişkili

◼ Yorumlamada radyolog deneyimi

(algılama ve yorumlama)

◼ Görüntü alanı dışında lezyon

Mamografide atlanan kanser



Yetersiz pozisyon/ yetersiz görüntü kalitesi



Yetersiz pozisyon/ yetersiz görüntü kalitesi





◼ Teknik/ uygun pozisyonlama 

◼ Hasta kaynaklı: Dens meme

◼ Malignitenin doğası ile ilişkili

◼ Yorumlamada radyolog deneyimi

(algılama ve yorumlama)

◼ Görüntü alanı dışında lezyon

Mamografide atlanan kanser





45 yaş

Tarama

Risk faktörü yok







Patoloji: İnv duk Ca 1 cm



60 yaş

Tarama

Risk faktörü yok









Patoloji: İnv duk Ca, multifokal





◼ Teknik/ uygun pozisyonlama 

◼ Hasta kaynaklı: Dens meme

◼ Malignitenin doğası ile ilişkili

◼ Yorumlamada radyolog deneyimi

(algılama ve yorumlama)

◼ Görüntü alanı dışında lezyon

Mamografide atlanan kanser



◼ Tek pozisyonda görülen lezyon

◼ Yapısal distorsiyon

◼ Küçük amorf/ punktat kalsifikasyon kümesi

◼ İyi sınırlı benign görünen lezyon

◼ Fokal asimetrik dansite

◼ Dilate duktuslar

Malignitenin belirsiz/ silik bulguları



55 y kadın

Risk faktörü yok

İlk Tarama







Sağ ÜDK



İnvaziv lobüler ca



44 yaş

İlk tarama

Risk faktörü yok







İnv duk ca 7 mm

Her2 +3 %100

ER-PR- ND, mitoz 3



70 yaş

Tarama

Risk faktörü yok



6 ay sonra



İnv duk+kribriform ca 8 mm



Müsinöz

Medüller

Papiller

subtipler

Benign gibi görünen kitleler



65 yaş

Tarama

Risk faktörü yok







Sağ ADK

DKİS, intraduktal papiller ca







◼ Teknik/ uygun pozisyonlama 

◼ Hasta kaynaklı: Dens meme

◼ Malignitenin doğası ile ilişkili

◼ Yorumlamada radyolog deneyimi

(algılama ve yorumlama)

◼ Görüntü alanı dışında lezyon

Mamografide atlanan kanser



46 y kadın

Risk faktörü yok

Tarama- ikinci



2006 20082007 2008



Patoloji: İnv lobüler ca



Algılama: Asimetrik dansite

inv lob ca





2000 2001

Algılama: Düşük dansiteli kitle





◼ Teknik/ uygun pozisyonlama 

◼ Hasta kaynaklı: Dens meme

◼ Malignitenin doğası ile ilişkili

◼ Yorumlamada radyolog deneyimi

(algılama ve yorumlama)

◼ Görüntü alanı dışında lezyon

Mamografide atlanan kanser



inv duk ca

Ele geliyor

Memenin çok periferinde medialde



DKİS





◼ Tarama mg de bir bulgu saptandığında; tanısal mg 

ve US ile değerlendirme tamamlanmalı

◼ Görüntü kalitesi için optimum pozisyonlama ve 

teknik gereklilikler sağlanmalı

◼ Eski tetkiklerle karşılaştırma yapılmalı

◼ Meme kanserinin silik bulgularına dikkat edilmeli

◼ Kuşkulu bulgular öncelikli dikkate alınmalı

Atlanan kanser olasılığını azaltmak için:




