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Sunum Planı

• İlk başvuruda genel cerrahi uzmanının görevleri

• Semptomlar

• Bulgular

• Biyopsi yöntemleri



Kısaltmalar

• Fm: Fizik muayene

• PA: PosteroAnterior

• AC: Akciğer

• BT: Bilgisayarlı Tomografi

• US: UltraSon

• PET/BT: Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi

• ROLL: Radioguided Occult Lesion Localization



İlk Başvuruda Genel Cerrahi Uzmanının Görevleri

• Anamnez almak.

• Fizik muayene yapmak.

• Ön tanı koymak.

• Ön tanıyı teyit etmek için plan yapmak.

• Fm bulgularına ve hastanın yaşına göre görüntüleme tetkikleri
istemek.

• Görüntüleme tetkik sonuçlarını değerlendirdikten sonra eğer
meme kanseri ön tanısı ağırlıklı ise o zaman biyopsi planı
yapmak.



Anamnez

• Şikayeti

• Hikayesi

• Özgeçmişi

• Soygeçmişi













İlk Başvuruda Genel Cerrahi Uzmanının Görevleri

• Biyopsi, öncelikle ultrason eşliğinde tru-cut biyopsi şeklinde
olmalıdır.

• Memedeki lezyonun durumu, hastanenin koşulları, hastanın
daha önce başvurduğu merkezlerde yapılmış tanı için yetersiz
biyopsi girişimleri ve biyopsi yapacak hekimin deneyimi gibi
parametrelere bağımlı olarak biyopsi yöntemi değişebilir.

• Biyopsi sonucu patoloji raporu; “meme kanseri” olarak
bildirilirse şimdi hastanın klinik evrelemesini yapmak gerekir.

• Evrelemede öncelikle uzak metastaz araştırılır.



İlk Başvuruda Genel Cerrahi Uzmanının Görevleri

• Bu iş için hastanın o ana kadar tespit edilen bulguları
değerlendirildiğinde, erken evre meme kanseri
düşünülüyorsa;

PA AC grafisi

Toraks BT

Abdominal US

Kemik sintigrafisi istemi yapılır.

• Hasta lokal ileri evre veya metastatik şüpheli bir hasta ise
PET/BT istenir.

Bu tetkiklerin sonuçları da alındığında, hasta tekrar
değerlendirilir. Klinik evresi daha da netleştirilir ve tedavi planı
yapılır.



İlk Başvuruda Genel Cerrahi Uzmanının Görevleri

• Erken evre ise öncelikle ameliyat planlanır. 

• Lokal ileri evre hasta ise öncelikle neoadjuvan kemoterapi
düşüncesiyle medikal onkoloji değerlendirmesi planı yapılır. 
Medikal onkoloji konsültasyonu istenir.

• Metastatik hasta ise yine medikal onkoloji konsültasyonu
istenir.



Semptomlar

• Memede/memelerde kitle/kitleler

• Memede/memelerde ağrı

• Meme başından akıntı

• Meme başından kan gelmesi

• Meme başının içeri çekilmesi

• Meme derisinde çekinti

• Koltuk altında sertlik

• Memede kızarma, derisinde kabalaşma, kalınlaşma

• Meme başında kaşıntı, pullanma, renk değişikliği







Bulgular

• Bir veya iki memede kitle/kitleler tespit edilmesi.

• Meme derisinde kalınlaşma, portakal kabuğu görünümü
saptanması.

• Meme derisinde çekilme tespit edilmesi.

• Meme başında çekilme bulunması.

• Koltuk altı lenf bezi/bezleri saptanması.

• Meme başından akıntının tespiti.

• Meme başından kan gelişinin saptanması.

• Meme başında ekzema benzeri görünümün tespiti.

• Meme derisinde ödem ve hiperemi saptanması.



Biyopsi Yöntemleri

• US eşliğinde tru-cut biyopsi

• US eşliğinde ince iğne biyopsisi

• İnsizyonel biyopsi

• Eksizyonel biyopsi

• Vakum yardımlı biyopsi

• Tel ile işaretleme yoluyla tel klavuzluğunda biyopsi

• ROLL tekniği ile biyopsi

• İntraoperatif us eşliğinde biyopsi



Sonuç

• Meme kanseri taraması ve tanısında genel cerrahi uzmanı baş aktör
konumundadır.

• Deneyimi ölçüsünde hastayı değerlendirmeli ve tedavi aşamasına kadar
hastayı çözmelidir.

• Takıldığı, zorlandığı yani deneyiminin yetmediği zamanlarda daha
deneyimli bir meslektaşına ya da bir merkeze hastayı yönlendirmelidir.

• Gerektiğinde medikal onkolog, radyasyon onkoloğu, radyolog, patolog ile
konsültasyon yapmalıdır.

• Hedef, en kısa zamanda tanı koymak ve tedaviye başlamak olmalıdır.



Katılımınız ve paylaşımınız için teşekkür ederim.


