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SIKLIK

• Kadınlarda en sık görülen kanser

• A.B.D.’de kadın kanserlerinin %30’u

• Türkiye’de kadın kanserlerinin %25-28’i

• Bir kadında yaşamı boyunca meme kanseri gelişme riski → %10-

12.8 ya da 1:8-1:10 

• 40–59 yaş arası kadınlarda ise, kanser nedenli ölümlerin başında



TÜRKİYE’DE DURUM

• Türkiye'de kanser görülme sıklığı da zaman içinde 

artıyor 

• Türkiye'de erkeklerde en sık akciğer, prostat, kalın 

bağırsak, mesane ve mide kanserleri 

• Kadınlarda ise en çok meme, tiroid, kalın bağırsak, rahim 

ve akciğer kanseri

– Genç yaş



RİSK FAKTÖRLERİ

• Yaş 

• Aile hikayesi

• Endojen hormonal 

faktörler

• Ekzojen hormonal 

faktörler

• Obezite

• Diyet 

• Alkol

• Sigara

• Bazı benign meme 

hastalıkları

• Geçirilmiş meme 

kanseri öyküsü

• Çevresel faktörler



RİSK FAKTÖRLERİ

• Meme kanserlerinin yaklaşık %75’i sporadiktir.

– Bilinen risk faktörleri yoktur.

• Sağlıklı yaşam için yapılan önerilerin büyük 

çoğunluğu meme kanserinden de koruyucudur 

denebilir.



AİLESEL VS GENETİK MEME KANSERİ

• Ailesel meme kanseri (%10-15)

• Genetik meme kanseri (%5-10)

– Yüksek penetranslı genlerin geçişi sonucu



AİLESEL MEME KANSERİ

• Tüm meme kanserlerinin %10-15’ini oluşturur.

• Genel popülasyona oranla o ailede daha sıktır.

• Genetik meme kanserinin bazı özelliklerini içerir.

– Yaş dağılımı ve geçiş paterni farklıdır.

• Sporadik kanser olgularının o ailelerde dağılımının fazla 

olması, düşük penetrasyonlu genler, ortak bir yaşam 

tarzı veya bu faktörlerin kombinasyonlarıyla ilişkili 

olabilir.



AİLESEL MEME KANSERİ

Rölatif risk

• 1 adet birinci derece akraba 1.8

– Menopoz öncesi 2.9

– Menopoz sonrası 1.5

– Menopoz öncesi (Bilateral)   9.0

– Menopoz sonrası (Bilateral) 4.0-5.4



GENETİK MEME KANSERİ

• Meme kanseri olgularının %5-10’unun genetik geçişli 

olduğu bilinmektedir.

• Kalıtsal meme kanseri ile ilişkili çeşitli genler 

tanımlanmıştır. 

– HBOC sendromundan sorumlu BRCA1/BRCA2

– Li-Fraumeni sendromundan sorumlu TP53

– Cowden sendromundan sorumlu PTEN



GENETİK MEME KANSERİ

• Genç yaş

• Otozomal dominant geçiş gösterir.

– Anne vs baba tarafı

• BRCA 1 Meme Ca %70-80, Over Ca %40-50

• BRCA 2 Meme Ca %40-45, Over Ca %15-20



YÜKSEK RİSK GRUBU

• Tanımlanmış genetik mutasyonu olanlar

• Lobüler karsinoma in situ varlığı

– Her yıl %5-10 artan risk

• Aile öyküsü + atipik duktal hiperplazi varlığı

• Genetik danışmanlık



PROFİLAKTİK MASTEKTOMİ



PROFİLAKTİK MASTEKTOMİ



TANI

• İİAB

• Tru-cut biopsi

• İnsizyonel biyopsi

• Eksizyonel biyopsi

• Vacum biyopsi

• Tel ile işaretleme

• ROLL ve SNOLL



İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ (İİAB)

• Enjektörün ucuna bağlı ince iğne kullanılarak uygulanır. 

Meme cildi geçilerek kitleye ulaşılır ve iğnenin içine 

dokunun kendisi değil, dokudan kopan hücreler alınır ve 

patolojik incelemeye yollanır.



İİAB NEDEN YETERSİZ

• %1-36 yanlış negatif sonuçlar

• Yanlış pozitiflik çok nadir

• Spesifik tanıları gösterememekte

• %8.5-46 arasında değişen yetersiz
örnekleme oranı

• Hormon reseptör durumunu
saptayamaması

• İnvaziv-noninvaziv ayrımını yapamaması



KALIN İĞNE (KOR) BİYOPSİSİ

• Daha geniş çaplı bir iğne yardımıyla yapılır. Meme 

cildine lokal anestezi uygulandıktan sonra bu işlem 

gerçekleştirilir. Doku örneği alınabildiği için tümör 

hakkında daha fazla ve kesin bilgi verir.



TEL İLE İŞARETLEME YÖNTEMİ



ROLL

• Meme tarama 

programlarının yaygın 

olarak kullanımıyla 

birlikte nonpalpabl

meme lezyonlarının

insidansı artmıştır.

• ROLL basit ve hatasız 

olarak, lezyonu tam 

ve minimal salim 

meme dokusu ile 

çıkarılmasını 

sağlayan bir tekniktir. 



SNOLL (ROLL+SLNB)

• Milan Grubu tel ile işaretlemeye göre daha üstün olan 

ROLL yöntemini SLNB ile birleştirerek SNOLL adını 

verdikleri yöntemi uyguladılar.

• Eş zamanlı olarak memedeki nonpalpabl lezyon malign

geldiği taktirde SLNB yapma şansı olmaktadır.



CERRAHİ BİYOPSİ

• İnsizyonel biyopsi: Meme dokusundaki 

şüpheli kitleden bir parça çıkartılarak 

yapılan açık cerrahi biyopsidir. 

• Eksizyonel biyopsi: Meme dokusu 

içerisindeki kitlenin hepsinin çıkartıldığı 

açık cerrahi biyopsidir. 



Eksizyonel biyopsi



SİSTEMİK EVRELEME

• Tüm Batın USG/Tüm Batın BT

• PA Akciğer grafisi/Toraks BT

• Tüm vücut kemik sintigrafisi

• PET/BT

• Moleküler tiplendirme
– Luminal A

– Luminal B

– HER-2 (+)

– Triple (üçlü) negatif



CERRAHİ YAKLAŞIM

• Memeye Yaklaşım

– Meme Koruyucu Cerrahi

• Lumpektomi/Segmental mastektomi/Kadrenektomi

• Onkoplastik cerrahi girişimler

– Mastektomi (Rekonstrüksiyon)

• Aksillaya Yaklaşım

– Sentinel lenf nodu biyopsisi (SLNB)

– Aksiller disseksiyon (Level I ve II)

















MEME KORUYUCU TEDAVİDE 

ONKOPLASTİK CERRAHİ UYGULAMALARI

• Meme kanseri cerrahi tedavisinde onkolojik 
ilkelerden hiç ödün vermeden olabilecek en iyi 
kozmetik sonuca ulaşmaktır.

• Eksize edilecek hacim

– >%20 hacimden daha fazlası eksize edilecekse

kozmetik başarı azalır)

• Tümörün lokalizasyonu

• Glandüler dansite















MAKROMASTİDE MKC





MAKROMASTİDE MKC
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Sentinel lenf nodu

tümörün drene olduğu ilk lenf nodudur



SENTİNEL LENF BEZİ BİYOPSİSİ



SLNB KİMLERE YAPILABİLİR?

• Klinik ve radyolojik olarak aksilla negatif hastalar

• İnvaziv komponenti olma ihtimali yüksek olan 

duktal karsinoma in situlu hastalar

• Mastektomi endikasyonu olan duktal karsinoma

in situ hastaları 



TEKNİK

• Mavi Boya:

– İsosulfan mavisi 

(Lymphazurin %1)

– Metilen mavisi

– Patent blue

• Radyokolloid:

– Sülfür kolloid

– Nano-kolloid

– Tin kolloid

• Kombine yöntem



SLNB VE AKSİLLER DİSEKSİYONUN 

GELECEĞİ

• ACOSOG Z011 calışmasında MKC yapılan ve 1-2 SLN 

pozitif olan hastalarda AD yapılmaması önerilirken,

• IBCSG 23-01 çalışması sonuçlarına göre de 

mikrometastaz saptanan SLN’ye sahip olan hastalarda 

AD yapılmaması önerilmektedir. 

• Ancak, SLNB ve AD’den vazgeçebilmek için daha

geniş randomize klinik çalışmalara gereksinim vardır.



AKSİLLER DİSEKSİYON
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NEOADJUVAN SİSTEMİK TEDAVİ

• Preoperatif kemoterapi cerrahi komplikasyonların oranını 

arttırmıyor ve postoperatif tedaviyi geciktirmiyor 

• Adj. KT ile karşılaştırıldığında genel sağkalımı artırmaz

• pCR olgularda hastalıksız sağkalım ve genel sağkalım

yüksektir (NSABP B18  çalışmasında evre 1 - 3 olgularda preoperatif AC 

uygulanarak tam patolojik yanıt alınanlarda 5 yıllık genel sağ kalım % 86)



NEOADJUVAN SİSTEMİK TEDAVİ

• Mastektomi vs meme koruyucu cerrahi
– Post-KT tm hacmi gözönüne alınmalıdır (Klinik bakı, MG-US ve MRG 

ile hastalığın yaygınlığı değerlendirilir)

– Pre-KT döneminde pCR olasılığına karşın işaretleme 

unutulmamalıdır (Radyopak klip ve gerekirse tel ile işaretleme)

• Aksiller diseksiyon vs SLNB
– En az 3-4 lenf nodu çıkartılmalıdır

– Tercihan kombine yöntem kullanılmalıdır



MASTEKTOMİ SONRASI 

REKONSTRÜKSİYON

• Eş zamanlı Rekonstrüksiyon 

– Hasta meme kaybı hissini hiç 

yaşamaz.

– Daha iyi kozmetik sonuç 

sağlanır.

• Geç rekonstrüksiyon:

– Adjuvan tedavilerin ve onların 

olası yan etkilerinin sona 

ermesine zaman tanır.

– Lokal nüks riskinin yüksek 

olduğu sürenin bir bölümü 

geçmiş olur.



MASTEKTOMİ SONRASI 

REKONSTRÜKSİYON

• Deri koruyucu mastektomi

• Rekonstrüksiyon:
– İmplant

– Otojen greftler

• Serbest mikrovasküler doku flepleri

• Latissimus dorsi

• Transvers Rektus Abdominus (TRAM) pediküllü kas deri flepleri



DERİ KORUYUCU MASTEKTOMİ

• Onkolojik açıdan güvenli olduğu kanıtlanmıştır.

• Seçilmiş olgularda meme-başı areola koruyucu 

mastektomi de yapılabilir.













LATİSSİMUS DORSİ (LD) FLEP



LD FLEP



LD FLEP



LD FLEP + İMPLANT





TRAM FLEP



TRAM FLEP



TRAM FLEP



TRAM FLEP(Post-op 2.ay)



TRAM FLEP (Post-op 6.ay)



TRAM FLEP (GEÇ 

REKONSTRÜKSİYON)



METASTATİK MEME KANSERİ







METASTATİK MEME KANSERİ

• De novo MMK’inde sağkalım eskiye oranla daha 

iyidir.

– Büyük oranda sistemik tedavilerdeki gelişmelere bağlı 

olarak.

• Bir grup hastada primer cerrahinin tedavide rolü 

vardır.

– Hastanın genel durumu, yaşı, komorbid hastalıkları ve 

metastaz yükü iyi değerlendirilmelidir.



METASTATİK MEME KANSERİ

• Kimlerde primer cerrahi tercih edilmelidir;

– Genel durumu iyi

– Oligometastatik hastalık (hiç veya çok sınırlı 

viseral tutulumu olan)

– Luminal ve Her2 (-) biyoloji

– İlk basamak sistemik tedaviye yanıt veren



MEME KANSERİ

MULTİDİSİPLİNER 

YAKLAŞIM

✓Artmış hasta memnuniyeti

✓Artmış çalışan 
memnuniyeti 
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