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TANIM

• Ailesel meme kanseri

• Genetik meme kanseri
• 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



Üç jenerasyon sorgulanmalı





NCCN 2019

• Türkiye’de genç yaş meme 

kanseri oranı yüksek

• Bizim işimiz öncelikle genetik 

danışmanlık için yönlendirmek





MEME KANSERİ RİSKİNİN HESAPLANMASI

• Meme kanseri için risk faktörlerinden en belirgin olanları kadın cinsiyeti ve yaştır. 

• Risk faktörlerinden bazılarında değişiklik olması mümkünken, bazıları ise değiştirilemeyen 

faktörleridir.

• Meme kanserlerinin %50’sinden fazlasında bu risk faktörlerine rastlanmamaktadır. 

• En yüksek risk grubuna giren kadınlar kuvvetli aile öyküsü, tanımlanmış genetik 

mutasyonu veya lobüler karsinoma in situ (LKIS) olan olgulardır. 



MEME KANSERİ RİSKİNİN HESAPLANMASI

• Günümüzde kullanılan risk değerlendirme modelleri risk 

faktörlerinin kombinasyonları üzerine kuruludur ve hesaplanan 

meme kanserinin belli bir süre ve/veya hayat boyu riskini tahmin 

eder. 



RİSK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

• Gail Modeli

• Claus Modeli

• Ford Modeli

• BRCAPro

• Bodian

• Myriad

• Tyrer-Cuzick

• BCRAT (NCI)

• Rosner-Colditz

• Couch Modeli 

• Hultson Murday Modeli



GENETİK TEST

• Türkiye’de durum

• Kimlere gen testi
• Genetik danışmanlık

• Kime?

• Gen testi sonuçlarının değerlendirilmesi

• Hangi test
• BRCA1 ve 2

• Multigen analizleri



OLGU - 1

• 38  yaşında kadın tarama için başvuruyor.

• Doğum 2 adet, laktasyon 24 ay, OKT yok.

• Annede postmenapozal meme kanseri ve kuzende 

premenapozal over kanseri öyküsü mevcut.

• Nasıl değerlendirelim?, Ne yapalım?

• Mamografi çekelim; USG yapalım mı?

• Genetik danışmanlık?



OLGU - 2

• 42 yaşında kadın tarama için başvuruyor.

• Risk faktörü yok.

• Abla premenapozal bilateral meme kanseri, teyze 
postmenapozal meme kanseri, kuzen premenapozal meme 
kanseri

• Nasıl değerlendirelim?, Ne yapalım?
• Mamografi çekelim; USG yapalım mı? MR?

• Genetik danışmanlık



OLGU - 3

• 35 yaşında kadın hasta meme ağrısı ile başvuruyor.

• Hiç doğum yapmamış.

• Babada meme kanseri öyküsü mevcut.

• Nasıl değerlendirelim?, Ne yapalım?
• Mamografi çekelim; USG yapalım mı?

• Genetik danışmanlık



OLGU - 4

• 60 yaşında postmenapozal kadın tarama için başvuruyor (2 

yılda bir düzenli mamografi yaptırıyor).

• 5 yıl HRT almış.

• Kızkardeş postmenapozal meme kanseri. 

• Mamografi sonrası USG öneriliyor ve BIRADS 4a yeni gelişimli

lezyon tarif ediliyor.

• Biyopsi önerelim mi? MR yapalım mı?



SONUÇ

• İyi bir anamnez alınması gerekir.
• Kanser tipleri

• Yakınlık derecesi

• Hangi yaşta ortaya çıktığı

• Moleküler alt tipi

• Genç yaş (Türkiye gerçeği)



SONUÇ

• Uygun radyolojik görüntüleme ve zamanlaması

• Biyopsi kararı ve yöntemi



SONUÇ

• Riskin değerlendirilmesi
• Matematiksel yöntemler

• Risk azaltıcı yaklaşımlar
• Yakın takip

• Kemoprevansiyon

• Cerrahi seçenekler



SONUÇ

• Genetik danışmanlık
• Riskin değerlendirilmesi

• Gen analizleri

• Takip

• Medikolegal problemler


