
MEME KANSERİ
TARAMASINDA GÜNCEL 

KANITLAR EŞLİĞİNDE ULUSAL 
STANDARTLAR

Doç Dr LÜTFİ DOĞAN

SBÜ ANKARA ONKOLOJİ SUAM

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ

Tarama ve Tarama Sonrası Teşhis Eğitimi 

20-21 Haziran Ankara







Görülme Sıklığı (İnsidans)

MEME KANSERİ



Ölüm Sıklığı (Mortalite)

MEME KANSERİ





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



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



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



KAYNAKLARI KISITLI ÜLKELER (KKÜ)

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

• Erken evrede tanı daha 
gerçekçi bir hedef olabilir

• Hedeflenen kitlenin %70 in 
den azı taranırsa beklenen 
katkı alınamaz

• KKÜ de asıl sorun 
farkındalık 



KAYNAKLARI KISITLI ÜLKELER (KKÜ)

• Toplumsal tarama ile ilgili 
RCT yok (Pilot çalışmalar 
var)

• Mısırda ev vizitleri ile 
tarama: Uyum %60

• Brezilyada mobil MG 
cihazları ile tarama: Katılım 
%50

• Tayvanda 2 aşamalı tarama

• Yalnızca KKM ve FM ile 
tarama

• Sadece fırsatçı tarama? 
(kalabalık nüfusta etkisi çok 
az ve ek tetkik oranı ve 
maliyeti yüksek)



KAYNAKLARI KISITLI ÜLKELER (KKÜ)

• 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

• %55 i KKÜ de 

• 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…….


