
Meme kanserli hastalarda peri-
operatif onkolojik sorunlara 

multi-disipliner yaklaşım 

Dr. Çetin Ordu



• Tanı

• Tarama

• Evreleme

• Fertilitenin korunması (premenopozal-doğurgan 
hastalarda)

• Gebelik ve meme kanseri

• Cerrahi (mastektomi vs meme koroyucu cerrahi)

• Genetik 

• Tedavi sonrası takip ve hayat kalitesi



• Tanı

• Tarama

• Evreleme

• Fertilitenin korunması (premenopozal-doğurgan 
hastalarda)

• Gebelik ve meme kanseri

• Cerrahi (mastektomi vs meme koroyucu cerrahi)

• Genetik 

• Tedavi sonrası takip ve hayat kalitesi



Evreleme (T0-3,N1,M0/T1-3,N0-1,M0)

Tam kan sayımı,rutin biyokimyasal tetkikler 
(karaciğer fonksiyon testleri, alkalen fosfataz)

ALP yüksekse ve kemik ağrısı varsa TVKS 
(sodyum florid PET/CT)

Semptoma göre torako-abdominal CT

PET/CT → opsiyonel



PET/CT

• Rutin sistemik görüntüleme semptom yoksa 
önerilmiyor

• FDG/PET-CT ile kemik metastazı belirlenmişse 
sodyum florid pet gereksiz

• Evre 1-2 ve operable evre 3 de rutin PET/CT 
önerilmez

• PET/CT  yanlış negatiflik oranı yüksek (1 cm altı 
ve/veya düşük grad)  aksiller nodal durum 
değerlendirmesi  için düşük duyarlılığa sahip ve 
bu hastalarda uzak metastaz olasılığı düşük ve 
yüksek yanlış pozitiflik oranı 



• erken evre meme kanserinde görüntülemenin 
ek bir katkısı yok

• Kemik sintigrafisi ile evre 1→ %5,1

evre 2→ %5,6

evre 3→ %14

• PA akciğer ve USG ile evre 3→ %6, %7 

metastaz saptanmış
Ravioli A et al, 2002, Brothers JM, 2016,Breast Can Res Treat



Fertilite

• Tedavilerden sonra doğum yapmak meme kanserine bağlı 
ölümü arttırır mı? (hayır)

• Doğacak çocukta ile belirgin sorun ? (Hayır)
• Kemoterapiye bağlı fertilitede azalma? 

En fazla cyclophosphamide ile %40 amenore
• Yaşa bağlı ve hastaya bağlı faktörler tedavinin fertilite

üzerine olan etkileri ?
( 40 yaşüstü standart kemoterapiler ile %80,
35 yaş ve altı %50 CIA gelişimi )
• Menstrüel siklüslerin geri dönmesi ?

35 yaş altı hastaların % 50 si 2 yıl sonra menstrüel siklüsler
geri gelir





Kemoterapiye bağlı amenore (CIA)

<40 Y , CIA  oranı %50’ nin altında
≥40 Y , CIA  hastaların çoğunda kalıcı
4 kür AC ile kalıcı CIA %40 kadar
6 kür CMF ile %70 (oral CMF’de daha 
yüksek)



Fertilitenin korunması

• Hastanın tercihi

• Tümörün evresi ve biyoloji

• Hastanın yaşı

• Kemoterapi süresi ve rejimin fertilite üzerine 
olan etkisi

• zamanlama



Fertilite preservasyonu nasıl

• AMH ve AFC ile tedavi öncesi over rezervi öngörülebilir. 
(1)

• Oosit veya embriyo preservasyonu canlı doğumşansı
(%20-30) (2)

• Over dokusunun preservasyonu
• LHRH agonisti gebelik şansını %11 den %21’e çıkarır(3)

(1)Ordu C et al 2019 ESMO
(2)Garcia-Velasco JA et al
(3)Robert W. Rebar, et.al. N Engl J Med 2015 Mar 5

https://www.jwatch.org/editors/AU038?editor=Robert%20W.%20Rebar,%20MD






Mastektomi vs lumpektomi

• Genç hasta (35 <) lumpektomi ile ipsilateral meme 
kanseri nüksüdaha sık.

• Genç meme kanserli hastalarda daha çok BRCA1/2 
mutasyonu ve daha çok genetik mutasyonlar var nüks
oranını arttırabilir

• Genel sağkalım açısından lumpektomi ile mastektomi
arasında fark yok

• Son yayınlarda lumpektomi +RT ile daha iyi sağkalım
• 35 yaş ve altı hasta grubu cerrahinin şeklinden bağımsız 

olarak kötü
Zhou P et al. 2007 Breast Cancer Res and Treat
Golshan M et al. 2006 Am.J Surg
Litere S et al.2012 Lancet Oncol
Chatterjee A et al. 2015 J. Surg Res
Ordu C et al 2016 Cureus



lumpektomi

• Gebelerde
• Diffuz şüpheli veya malin görünümlü 

mikrokalsifikasyonları olanlarda
• Lokal eksizyona müsait olamayacak şekilde tümör 

/meme büyüklüklerinde
• Yaygın pozitif cerrahi sınır kontrendike
• Önceki radyoterapi
• Cildi tutan aktif konnektif doku hastalığının varlığı 

(skleroderma lupus)
• 5 cm den büyük
• Cerrahi sınır pozitifliğinde rölatif kontrendike



Kontralateral mastektomi

• 1998-2003 SEER Database unilateral meme kanserli 
genç (18-49 yaş), evre 1-2 , ER  negatif hastalarda 
kontralateral profilaktik mastektomi ile   meme kanseri 
spesifik  mortalitede azalma 

• Meta analiz sonucuna göre evre 1-2 ,genç , genetik riski 
yüksek hastalarda kontralateral profilaktik mastektomi
ile kontralateral metastaz oranı azalmakla beraber 
genel sağkalım katkısı yok.

• 35 yaş ve altı BRCA1/2 mutasyon taşıyıcısı olanlarda 
kontraleteral risk azaltıcı mastektomi önerisi 
düşünülmelidir.



Gebelik ve meme kanseri

• 10.000 canlı doğumda 1.3 meme kanseri

• Aln (+) ve daha büyük tümörler

• Az diferansiye HR (-) %30 HER 2 (+)

• geç teşhis

• Mamografi uygun bir şekilde çekilebilir

• Evreleme

• Muhtemel doğum tarihi



• Mastektomi daha çok tercih edilir radyoterapi post 
partum döneme kalıyorsa lumpektomide yapılabilir

• Slnb metilen blue ve isoflavane blue önerilmez 
radyoaktif tracer vaka bazlı ?

• Kemoterapi 1. trimester de uygun değil 2. ve 3. 
trimesterde FAC kemoterapisi verilebilir. 35. haftadan 
sonra kt verilmez

• Haftalık taxol zorunlu olursa ?

• Herceptn kontrendike

• Hormonal tedavi ve rt kontrendike



takip

• ilk 3 yıl 3-6 ayda 1, 5. yıl sonuna kadar 6-12 ayda 1 
daha sonra yılda 1 FM, anamnez, biyokimya

• Anamnezde semptoma göre görüntüleme
• Riskli hastalarda (lokal ileri LN (+), HR düşük veya 

negatif , üçlü negatif ve HER 2 (+) ileri 
görüntülemeler (MR,BT, sintigrafi semptom 
bulgular veya hekim insiyatifine göre)

• Tedavi sonrası mamografi en erken 6 ay sonra , 
şüpheli olgularda mamosonografi 6 ayda 1 rutin 
yılda 1

• Hastanın ayda 1 kendi kendine muayenesi



Takip 

• Jinekolojik takip her meme kanserinde 
yapılmalı. Tamoxifen kullananlarda 6. ayda 
kontrol en az yılda 1

• Takip süresi sonlandırma belli değil 15 yılsonra
artan nüksler var

• Aromataz inh kullanan post menopozal
hastalarda kemik mineral yoğunluğu kontrolü 
ve kemik güçlendirici destek tedaviler



Sağlıklı yaşam önerileri

• D vitamini replasmanı ? Tanıanında ve tedavi sırasında 
yüksek düzeyde olması iyi prognostik ? Yao S et  al. 2017 Jama Oncol

• Destek tedaviler akupunktur, yoga vb tedavi etkinliği 
gösterilmemiş ama hayat kalitesi üzerine etkileri var.

• Eser elementler (selenyum, çinko, bakır) ek olarak 
verilmesinin olumlu bir etkisi görülmemiş

• Non-metastatik 424 hastada akupunktur ile daha iyi 
uyku yorgunlukta azalma sağlanmış. Zick SM et al 2016 Lancet oncol

• Aromataz inh kullananlarda eklem yakınmaları için 
gerçek akupunuktur ile sahte akupunktur arasında 
eklemyakınmalarında belirgin azalma saptanmış. 
Hershman DL et al 2018 JAMA



• Özel psikoterapi teknikleri ile hastaların hastalığa 
ait korkuları ve hayat kaliteleri üzerine olumlu 
etkiler sağlanmış fakat uzun süreli olmamış. Bower JE 

Cancer 2015

• Alkol alımı kısıtlanmalı; 6 g ve daha fazla alkol 
(haftada 3-4 drink) alanlarda günlük 0.5 g ve daha 
az alkol alanlara göre istatistiksel olarak belirgin 
olarak daha fazla nüks ve meme kanserine bağlı 
ölüm gözlenmiş. Yüksek kilolu kadınlarda bu daha 
belirgin Kwan ML et al 2010 J Clin Oncol



• Ateş basmaları için gabapentin , ssrı
(tamoxifen ile etkileşme dikkat !) , 
psikoterapiler

• Cinsel fonksiyon bozuklukları, kuruluklar için 
nemlendiriciler kayganlaştırıcılar östrojen 
içeren topikal kremler özellikle aromataz inh
kullananlarda önerilmiyor

• Sistemik östrojenik etki sağlayan ilaçlar 
önerilmiyor



Fertilite

• Tedavilerden sonra en az 2 yıl beklenmesi 
gerekiyor

• Tamoxifen alanlar kestikten 3 ay sonra

• Trastuzumab alanlar kesildikten en az 6 ay 
sonra gebeliğe izin verilebilir


