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Meme kanserinde Prediktif ve Prognostik
Faktörler
• Tümöre bağlı Faktörler:

• Tm çapı

• Patoloji alt grubu

• H.Grade

• LN tutulumu

• LVİ

• HER2 reseptör ekspresyonu

• Steroid reseptörler (ER,PR)

• TLİ (P53,Ki67)

• Adjuvan endokrin tedavi kararı 
ER ,PR pozitifliği görülerek verilir



Östrojen Reseptörü



Steroid Reseptörler:ER,PR

• IHK yöntemle değerlendirilir

• > %1 Tedavi kararı için yeterli

• Pozitiflik oranı (<%50 gibi) 
belirtilmeli

• Boyanma derecesi belirtilmeli 
(soluk,kuvvetli)





Adj Endokrin Tedavi : Tamoksifen

• ER PR negatif grupta yararı yok

• ER negatif, PR pozitif: tartışmalı



Kemoterapi Sonrası Tamoksifen Yararı

• Kemoterapi sonrası Tamoksifen verilmesi  
LN + ve LN – grupta etkili



Neden uzatılmış endokrin tedavi?

• Nükslerin çoğu 5 yıldan sonra. 

• Hormon reseptörü pozitif hastada 
tamoksifenin %39 nüksü azaltıyor 

ve ölümleri de % 31 azaltıyor 

(yaş, kemoterapi uygulanması, menapoz
durumu ve nodal durumdan bağımsız)



Adjuvan Tamoksifen 5- 10 Yıl 



Uzatılmış Tamoksifen Toksisite

• 10 yıl Meme kanseri mortalitesini
azaltır

• Toksisite:

• Endometrial kanser 5-14 yıl 
arasında %3 ve mortalite %0.4 
oranında. 

• İskemik kalp hastalığı risk uzatılmış 
kullanımda artıyor.

• Pulmoner emboli riski artıyor. 

• Serebrovasküler olaylarda 
değişiklik yok







Aromataz İnhibitörleri Etkinliği Farklı mı?

• Letrazol=Anastrazol:    FACE Çalışması JCO,2017

• Letrazol= Exemestan:  MA.27-A Çalışması JCO, 2012



Menapoz Tanımı

• 60 yaş ve üstü kadınlar 

• 60 yaş altı kadınlar aşağıdaki durumlardan biri mevcut ise; 

Bilateral ooforektomi operasyonu 

Tamoksifen kullanımı yok ve 12 ay ve daha fazla süredir menstruel
periodu olmaması 

Tamoksifen kullanımı ile amenoreik , ve FSH ve östradiol düzeyleri 
postmenopozal aralıkta





BIG1-98



5 Yıl Tam – AI Çalışma Sonuçları



Tamoksifen- AI Ardışık Kullanımı (5 yıl)







AI, Ardışık Tedaviler 

• Exemestan (TEAM çalışması ardışık hale çevrilmiş) 2.7 yıl analizde HS 
nümerik olarak daha iyi 

• Anastrazol, HS  tamoksifenden üstün, GSK farkı ARNO 95 çalışmasında 

• Letrozol

• Tüm sonlanım noktaları açısından TAM’den üstündür

• HSK, UYSK, Yinelemeye kadar geçen süre, GSK

• Sıralı tedavi Letrozol monoterapisinden daha üstün değildir

•Aİ yararı yaş, PR, grade, ALN durumundan etkilenmeksizin tüm hastalarda 
görülmekteydi

• Yan etkiler tolere edilebilir düzeydedir



AI-Tam Ardışık Tedavi Sonuçları



Uzatılmış AI (5yıl Tam sonrası)

Hasta sayısı Takip Süresi Sonuç



J Natl Cancer Inst 2011,103:1299



5 yıldan Uzun Endokrin AI  Tedavi





5 yıldan Uzun Endokrin AI  Tedavi

Beş-10 yıl tamoksifen-Aİ tedavisinden sonra uzatılmış Aİ tedavisi herhangi bir nüks olasılığını 
azaltıyordu (%9.2 vs %7.1; p=0.002); ancak uzak nüksler (%6.2 vs %5.3) ve MKBÖ (%3.1 vs %2.9) 
açısından fark yoktu



Uzatılmış AI çalışmaları 5-10 yıl Sonuç

• 5 yıl adjuvan tamoksifen tedavisini tamamlamış hastalardan , özellikle ALN 
metastazı olan hastalarda uzatılmış adjuvan tedavi olarak Aİ verilmesi HS avantajı 
sağlamaktadır ve bir çalışmada ALN pozitif olan hastalarda GS avantajı da 
gösterilmiştir.





Over Ablasyonu ve Endokrin Tedavi

Yüksek riskli hastalarda adjuvan endokrin tedaviye ek olarak OS önerilmelidir
KT sonrası premenapozal kalan hastalara önerilmelidir
KT gerekmeyen düşük riskli hastalara önerilmez




