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 Meme görüntülemesi ilk defa 1913 yılında mastektomize memelere uygulanmış 

ve meme kanserinin özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır.

 1926 yılında, hastalarda memenin streoskopik filmleri elde edilmiş

Normal memelerin de röntgenografik görüntüleri ,histolojik kesitlerle birlikte 
değerlendirilerek meme hastalıkları için röntgenopatolojik korelasyon sağlanmıştır.

• S. Beitrage zur Pathologie and Klinik der Mammacarcinome. . Arch Kein Chir 

1913;110:573-668. 

• Warren SL. A Roentgenologic Study of the Breast  Am J Roentgenol. 1930.;24: 113-24. 

• Gerhson-Cohen J SA. Roentgenologic examination of the 

normal breast. Its evaluation in demonstrating early neoplastic 

changes. . Am J Roentgenol Radium Ther 1938;40:189-201. 

• Gerhson-Cohen J IH. Roentgenology of cancer of the breast: A classified pathological 

basis for roentgenologic criteria. . Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med. 

1952(68):1-7. 



 1950 lerin ortasında asemptomatik bireylerin taranması fikri ortaya çıkmış.

 1963 yılında itibaren tarama konusunda çalışmalar başlatılmıştır.





Hamashima C1, Ohta K2, Kasahara Y3, Katayama T4, Nakayama T5, Honjo S6, 

Ohnuki K7.

A meta-analysis of mammographic screening with and without clinical breast

examination.

Cancer Sci. 2015 Jul;106(7):812-8. doi: 10.1111/cas.12693. Epub 2015 Jun 17



NE OLMALI??

 Hedef popülasyon

 Tarama metodu ve aralıkları

 Tarama merkezlerini denetleyecek bir ekip

 Sağlık sistemi yönetiminin yapı ve sorumluklarına ait açık bir karar

 Mevcut bilgiyi kullanacak kaliteli bir sağlık sigortası sistemi



 Hedef Populasyon :

 Kadınlarda 40 yaşında başlayacak ve 69 yaşında bitecek olan 
toplum tabanlı taramadır (40 ve 69 yaşlar dahil edilecektir).

 Taranacak popülasyon, aile hekimlerine kayıtlı bireyler esas 

alınarak tanımlanmalı ve geliştirilecek davet yöntemleriyle 2 yılda 

bir tekrarlanmalıdır.

 Mamografi çekimi her iki yılda bir tekrarlanır. 

 Toplum tabanlı kanser taraması yapılan bireyler vatandaşlık kimlik 

numaraları ile kayıt edilerek mükerrer testlerden kaçınılır.





Tarama Yöntemleri

 Kendi kendine muayene

 Klinik muayene

 Görüntüleme metodları

Mamografi

 Usg

 Magnetik rezonans görüntüleme

 ……



 Kendi kendine muayene

 Unutkanlık ,

 Zaman darlığı

 Korku/ anksiyete

 Bilgi eksikliği 

 Farkındalığı arttırmak amacıyla önemli….

 Klinik muayene:

Sensitivitesi düşük (~ % 50)

Spesifitesi ~ % 95

Mortaliteyi düşürmede şüpheli sonuçlar mevcut…



Mamografi

 Tarama mamografisi asemptomatik kadınlarda meme kanserinin erken tanısını 

sağlamak amacıyla uygulanan mamografidir.

 Tanısal mamografinin tarama mamografisinden en önemli farkı; bilinen bir lezyon 

nedeniyle yapılıyor olduğundan bu lezyonun tanımlanmasına yönelik kompresyon, 

magnifikasyon ya da değişik açılardan alınabilecek ek filmler gerektirebilmesidir.



Hamashima C, Ohta K, Kasahara Y, et al. A meta-analysis of 

mammographic screening with and without clinical breast examination. 

Cancer

Sci 2015;106:812–



 Mamografi ile tarama

 Erken dönem çalışmalar, 

%26-29 gibi yüksek oranda mortalitede azalma

 Çalışmaların uzun dönem sonuçları 

Meta-analizler 

 Etkinliğinin %15-16 olduğu sonucuna varılmıştır.

• Humphrey LL, Helfand M, Chan BK, Woolf SH. Breast cancer screening: a summary of the 

evidence for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med. 2002;137(5 Part 

1):347-60. 

• Gotzsche PC, Nielsen M. Screening for breast cancer with mammography. Cochrane 

Database Syst Rev. 2006(4):Cd001877. 



Ultrasonografi

 Meme hastalıklarının tanısında oldukça faydalı

 Tarama amacıyla kullanımı genellikle önerilmemektedir

 Kullanıcı bağımlı olduğundan

 Uygulama süresi uzun 



Magnetik Rezonans Görüntüleme

 Meme kanseri tanısında kullanımı giderek yaygınlık kazanmaktadır.

 Sensitivitesi %88-100;

 Spesifisitesi ise %37-70 olarak bildirilmiştir.

 Tarama ile ilgili çalışma az .

 Meme kanseri açısından yüksek risk grubundaki hastalara 

önerilebilmektedir.



 BRCA mutasyon taşıyıcılarına ve bunların birinci derece yakınlarına 

önerilmektedir. 

 10-30 yaş arasında göğüs duvarına radyasyon uygulananlarda,

 Li Fraumeni sendromlu hastalarda, 

 Gail modeli ile %50’nin üzerinde riski olanlarda, 

 45 yaş altında lobüler karsinoma in situ, atipik lobüler hiperplazi ya da atipik

duktal hiperplazi saptanan hastalarda meme kanseri taramasında yıllık 
manyetik rezonans görüntüleme kullanılabilir. 



Digital Meme Tomosentez

 Yeni geliştirilen bir digital mamografi tekniği olup üst üste binen 

doku görüntülerini uzaklaştırılarak lezyonların daha açık şekilde 

görülmesini ve yalancı pozitiflik oranlarını düşürmeyi 
amaçlamaktadır.



Kontrastlı Spektral Mamografi

 İyot bazlı kontrast madde enjeksiyonunu takiben digital mamografi 

yada digital meme tomosentez görüntülerinin alınması ile yüksek 

sensitiviteye sahip bir yöntemdir. 

 Spesifitesi düşüktür 

 Rutin tarama yöntemi olarak kullanılması önerilmez.



 Meme kanserinde şu an için,  iki yılda bir uygulanacak mamografi

 Tarama sırasında her iki meme için de birisi medyolateral oblik (MLO), 

öteki kranyokaudal (CC) olmak üzere ikişer poz film çekilmelidir. 

 Tarama filmleri iki ayrı radyoloji uzmanı tarafından ve birbirlerinden 

habersiz olarak okunmalı, kişinin izlenmesinde her iki radyoloji uzmanının 

önerilerine de uyulmalıdır.

 Mamografinin etkinliğini arttırmak amacıyla taramaya katılan her kadına 

klinik meme muayenesi de yapılmalıdır. 

 Ayrıca toplumda farkındalık yaratmak amacıyla 20 yaşından sonra her 

kadına kendi kendine meme muayenesi yapmaları için danışmanlık 

hizmeti verilmelidir.



Yanlış pozitiflik

 10 yıl sürede 

 40 yaşından itibaren  göre yılda/ 2 yılda  bir tarananlarda 

En az bir kere yanlış pozitiflik nedeniyle tekrar çağırılma olasılığı   % 63  / % 41

Yanlış pozitif biopsi önerisi                                                                    %7   /   % 4.8



Aşırı tanı

 Kanada çalışması 25 yıllık takip  …………………% 22

Malmö çalışması 15 yıllık takip   …………………% 10 



Bir ölüm engellenmesi için davet edilen gereken hasta sayısı

Bir ölüm engellenmesi için tekrar çağırılan  hasta sayısı



 40-69 yaş arası kadınlar

 2 yılda bir 

 Mamografi

 Klinik muayene

 20 yaşından sonra kendi kendine muayene



Dünya Sağlık Örgütü

• Mamografi. 

Hedef kitlenin (50 yaş üzeri kadın) %70’ine ulaşılabiliyorsa 

kullanılmalıdır; özellikle memelerinde değişiklik fark eden 

kadılarda tanı için öncelik tanınmalıdır.

• Klinik Meme Muayenesi. Önerilmez.

• Kendi Kendine Meme Muayenesi. Önerilmez. 



Amerikan Kanser Derneği

• Mamografi.

Ortalama risk altındaki kadınlar yıllık mamografi taramasına 45 
yaşında başlamalıdır. 

 Eğer isterler ise yada bireysel riskleri yüksek ise  40 yaşında 
taramaya başlayabilmelidir.

 55 yaşından sonra sağlıklı ve beklenen yaşam süresi 10 yılın 
üzerinde olduğu sürece 2 yılda bir.

• Klinik Meme Muayenesi. Önerilmez

• Kendi Kendine Meme Muayenesi. Önerilmez



 25-40 yaş arası 

 Klinik değerlendirme

 Farkındalık

 > 40 yaş

 Yıllık klinik değerlendirme

 Yıllık mamografi

 Farkındalık

 TOMOSENTEZ …..Düşünülebilir……….. Tekrar çağrılma oranlarını düşürür

Teşhisi arttırır

Spesifik mortalitede düşüş???? 



Amerika Koruyucu Servis Görev 
Kuvvetleri (USPSTF)

 Mamografi. 

 40- 50 yaş arasındaki kadınlarda tarama yapılması risk durumuna göre bireysel olarak 

belirlenmelidir.

 50-75  yaşları arasında 2 yılda bir önerilir. 

 75 yaş üzerindeki kişilerde faydasını destekleyecek yeterli veri yoktur.

 Digital meme tomosentezi primer tarama yöntemi olarak önermek için yeterli veri 

yoktur. 

 Klinik Meme Muayenesi. Önermez, karşı da değildir.

 Kendi Kendine Meme Muayenesi. Önermez, karşıt da değildir.



 Meta analizler 50 yaş ve üzeri kadınlarda ileri evre hastalıkta düşüş 

sağlandığını ve mortalitedeki düşüşe katkı sağladığını göstermektedir.

 39-49 yaş arası için böyle bir veri yoktur.



AVRUPA BİRLİĞİ

 Bulgaristan , Yunanistan , Slovakya harici tüm ülkeler

 Toplum tabanlı tarama.

 50-69 yaş arası.

 Çoğunlukla digital mamografi.

 Estonya da 50-64 yaş arası.

 Çekya 45 yaş üzeri klinik muayene mümkün.





İNGİLTERE

 50 Yaşından sonra 3 yılda bir

 70 yaşına kadar otomatik olarak taramaya davet ediliyor.

 47-73 yaş aralığına genişletme çalışmaları mevcut.

 2 hafta içerisinde sonuçlar veriliyor

 Yaklaşık % 7 hasta geri çağırılıyor 

 Bu hastalarında % 3 tekrar çağırılıyor

 Bu durumda ek tetkikler istenebiliyor.

 Yıllık meme kanseri nedeniyle yaklaşık 1300 ölümün engellediği ön görülüyor

 Yüksek riskli hastalarda MRI, mamografi, yaş ve risk durumuna göre 

öneriliyor.





FRANSA

 50-74 yaş arası

 Her iki yılda bir 

 Klinik muayene

 Mamografi : iki radyolog tarafından ayrı ayrı okunuyor

 1980 den günümüze erken evre tümör tespit edilme oranı

% 5’ den % 20’ ye yükselmiş.

 Yüksek riskli hastalar ( genetik faktörler, belirgin aile hikayesi, göğüs duvarına 

radyoterapi öyküsü…) 

 30 yaşından itibaren yılık MRI, ultrasonografi, mamografi, 



JAPONYA

Meme kanseri insidansı giderek artıyor.

 Kansere bağlı ölümlerin başlıca sebebi.

 Tüm kanserlerin % 20.4 ünü oluşturuyor.

 63/100000 kadında ( yaşa göre standardize edilmiş)





 Mamografi ± klinik muayene…………  40-64 yaş arası

 Mamografi………………………………….40-74 yaş arası

 Sadece muayene……………………………Önerilmez

 Ultrasonografi ……………………………….Önerilmez



ÇİN

 2009-2011 YILLARI ARASI

 35-59 YAŞ ARASI

 KENDİ KENDİNE MUAYENE, ULTRASON                       MAMOGRAFİ

 1.460.000 ……………631 MEME KANSERİ

 ERKEN EVRE…………440 ( %69.)

 BU NEDENLE 2. NESİL TARAMA PROGRAMI BAŞLATILMIŞ



 KLİNİK MUAYENE

 USG 

 MAMOGRAFİ

 TARANMAYAN ……450 MİLYON!!! 



Avustralya

 50-70 yaş arası kadınlar 2 yılda bir davet ediliyor

 40-49 yaş arası yine ücretsiz taranıyor ancak davet mektubu 

almıyorlar.

 Klinik muayene yok.

 Meme kanseri mortalitesinde % 21-28 azalma sağlandığı tahmin 
ediliyor.



 Taramanın yapılması için ülke gerçekleri (meme kanseri yaş dağılımları, alt 

yapı sorunları ve maliyet gibi) ile uyumlu bilimsel tarama standartlarının 

belirlenmesi ve risk altındaki grupların taramasının yapılması önemlidir. 

 Tarama yapılan ve anormal sonuç saptanan hastaların, ileri inceleme 

sonuçlarına göre, gerekli tedavileri yapılmalıdır. 

 Çünkü meme kanserinin mortalitesindeki azalma sadece taramayla değil, 

taramanın uygun tedaviyle birleştirilmesiyle sağlanabilir.


