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İki 1. derece meme 
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Geç menapoz Radyasyona maruziyet Gen mutasyonları 
(%10, BRCA 1-2) 

Nulliparite Meme kanseri hikayesi Lobüler karsinoma in 
situ

Yaş > 35 y ilk doğum Dens mamografi Duktal karsinoma in situ

Menapoz sonrası HRT Atipik hiperplazi

Obesite

Alkol kullanımı

Proliferatif meme 
hastalıkları

MEME KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ

%75 HASTADA BİR RİSK FAKTÖRÜ YOK!



MEME KANSERİ MAJOR RİSK FAKTÖRLERİ(↑)

 Kadın cinsiyet  (kadın/erkek :99/1)

 Yaş: 40 yaş sonrası artar.

 Meme kanseri insidansı ABD:

30-34 yaş: 100 000’de 25,

45-49 yaş: 100,000 de 190,

70-74:  100,000 de 455.

(ABD istatistikleri;  2000-2004)



TÜRKİYE MEME FEDERASYONU DATASI (2019) 
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TMFD: AİLEDE KANSER HİKAYESİ
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MEME KANSERİ RİSKİNİ ARTTIRAN 

ETKENLER

 Aile öyküsü :

Birinci derece yakınlarında (anne, kızkardeş, kız)  meme 
kanseri görülmüş ise risk 2x artar.

 Annesinde çift taraflı meme kanseri saptanan kadınlarda risk  
9x artar.

 Geçirilmiş ‘Meme Kanseri’ öyküsü (en az  2x↑ kontralateral 
meme kanseri riski)

 Selim meme hastalıkları öyküsü: (intraduktal papillom 2x, 
ADH 4-6 x, LCIS 8-10x, DCIS 4-5x risk↑)



 Erken menarj (<12 y): (RR: 1.7-3.4): 2x HR(+) ca riski, 

 Geç menapoz (55 y sonrası) >40 menstruel siklüs: 

RR: 1,5, her yıl %3 artıyor.

 Nullipar (RR, 1,9; 1.3-4.0)

Kümülatif meme ca insidansı 20y %20, 25 y %10 daha az

 İlk tam gebelik yaşı > 35 y: RR, 1,9;  1.5-4.0 

nullipar kıyasla %5 risk daha fazla

MEME KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ (↑)



 Menopozda uzun süre HRT (Hormon replasman
tedavisi=HRT): kombine HRT (estrojen&progesteron, >5 
yıl) (RR:1,3)

 Obesite (BMI>25): Postmenapozalde riski ↑, RR=1,3

 Minimal  ↑ risk: Oral kontraseptiflerde (RR=1,24, 
bırakınca risk normalleşir)

 Alkol (RR:1,2): 5-10 gr (3-6 bardak)/gün riski ↑

 Mamografik dansite: RR=4,6;  4-6X çok dens memede

 Göğüs duvarı ışınlanması:  Hodgkin hastalığı gibi 
pediatrik tümörler RR=7: YÜKSEK RİSK!

MEME KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ (↑)



 IVF: ?? : etkilemiyor.

19000 hasta: SIR :1.01 (95% CI: 0.93-1.09) (JAMA, 

2016)

 Beslenme???: Yağlı-et ağırlıklı beslenme meme ca riskini 
minimal riski ↑ (RR=1,1-1,2)

 D vit ? (26 000 hastada randomize çalışma: genel Ca

riskini azaltmıyor;meme ca RR=0.89; NEJM 2019)

 Egzersiz: orta: %2, ağır %5↓

 Emzirme (her yıl emzirme %4 azaltır)

.

MEME KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ 



MEME KANSERİ RİSKİNİN AZALTILMASINDA 

 Orta egzersiz yapılması (haftada min 4 saat) 

 Uzun süre  (>4-5 yıl) hormon replasman ilaçları  

kullanılmaması

 Uzun süreli emzirme

 Obesitenin engellenmesi, 

 Alkol kullanılmaması



SENDROM GEN Karakteristik

Meme-over kanseri BRCA-1 Meme ve over kanseri (over daha yüksek:

%40-45)

BRCA-2 Meme kanseri (kadın ve erkek)

Li-Fraumeni TP53 Meme kanseri, sarkom, lösemi, beyin ve

adrenal tümörler

Cowden disease PTEN Meme ve tiroid kanserleri, deri

hamartomları vr GİS kanserleri

Ataxia-telangiectasia ATM Lösemi, lenfoma, meme kanseri

Peutz-Jegers STK-11/LKB1 Dudaklarda melanositik maküller, GİS te

hamartomöz polipler, meme kanseri,

gastrointestinal kanserler

HEREDİTER MEME KANSERİ SENDROMLARI (%5-10)

 BRCA-1: 70 y dek yaşam boyu risk: meme ca 60-85%, 40-45% over ca

 BRCA-2: %60-85 meme ca, kontralat meme ca: %50, over ca: %15. 



 18 y: Her ay kendi kendine meme muayenesi

 25-35 y: Her 6 ayda bir klinik meme muayenesi, 

 25-30 y: senelik meme MRI, >30 y: 6 ayda bir dönüşümlü 

MMG&USG ve MRI

 30-40 y: over ca için her 6 ay jinekolojik USG ve Ca-125 ile 

yakın takip

 35-45 y: Risk azaltıcı stratejiler: proflaktik BSO ve 

mastektomi

 Proflaktik BSO: %50 meme ca riskini azaltır. 

 Proflaktik bilateral mastektomi meme ca riskini %90 azaltır.

.

BRCA1-2 MUTASYONLU HASTALARDA TARAMA



YÜKSEK RİSK LEZYONLARI NELER?

• Kolumnar hücre değişimli flat epitelyal atipi,
• radial skar,
• papiller lezyonlar, 
• ADH, 
• lobüler neoplazi (atipik lobüler hiperplazi (ALH)) 
• lobüler karsinoma in situ (LCIS), 



• Patolojik bulguların klinik ve görüntüleme 
bulgularıyla uyumu

• Biyopsi patolojik bulgusu hedef lezyonla uyumlu mu 
yoksa insidental mi?

• Saptanan lezyonun yaygınlığı (örn.: atipi):

– Fokal (1 veya 2 terminal duktal lobuler ünite)
– Ektensif  (≥ 3 terminal duktal lobüler ünite)

PATOLOJİK PARAMETRELER



 TDLU leri çevreleyen kolumnar 

epitelyal hücre gruplarıyla karakterize 

selim lezyonlar

 Kolumnar hücre değişiklikleri, kolumnar 

hücre hiperplazisi, flat epitelyal atipi

 Mamografik mikrokalsifikasyonlara 

yapılan biyopsilerde

 Klinik önemi tartışmalı

KOLUMNAR HÜCRE LEZYONLARI

 CCL li bayanlarda meme ca riski hafif artmış: (OR=1.44, 

%95CI: 1.14-1.83)

 Çok değişkenli analizde ise: Benign meme patolojilerinden 

bağımsız değil: OR=1.2: 0.94-1.54)   

Aroner et al, Breast Cancer Res 2010



N=11539,

17 yıl takip

FEA(-) FEA(+) (%2,4)

Patoloji Hasta No: RR Hasta 

No:

RR p

PDWA 3584 1.90 (1.72-2.09) 152 2.04 (1.23, 3.2) 0.76

AH 467 4.23 (3.44-5.13) 130 4.74 (3.17, 6.81) 0.59

Flat epithelial atypia and risk of breast cancer: A Mayo cohort 

study. Said SM et al. Cancer, 2015.



KOLUMNAR HÜCRE LEZYONLARI

• FEA benign meme hastalığında sık görülen bir lezyon 

değil. 

• FEA PDWA veya AH den bağımsız olarak ek bir meme 

kanseri riskini artırıcı özellik taşımıyor.



 Yapılan çalışmalarda yaklaşık x2 artmış meme

kanseri riski

 Nashville ve Mayo çalışmaları: risk x2 artmış ama

beraberinde bulunan proliferatif lezyonlardan

bağımsız değil

RADİAL SKAR VE MEME KANSERİ RİSKİ



KOR BİYOPSİ RADİAL SKAR VE EKSİZYONEL BİOPSİLİ 

VAKALARDA YÜKSEK RİSK LEZYONU VE MALİGNİTE RİSKİ 
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 37/57 benign radial skar hastasına eksizyonel biyopsi 

sonucu: 30 benign (%81), 6 sı yüksek risk lezyonu, (%16), 1 

FEA (%3): Malignite YOK!

 37 eksizyonel bx li benign radial skarlı hastadan biri 6. yılda 

1 hasta  ipsilateral 3 mm orta gradlı DCİS

 22 kor bx benign radial skardan biri de ipsilateral DCİS

 SONUÇ: BENİGN RADİAL SKARDA CA UPGRADE YOK!

 KOR BX DE BENİGN İNSİDENTAL RADİAL SKAR: 

CERRAHİ EKSİZYON GEREKSİZ

 Kor Biopside atipi yoksa YAKIN (6 ayda bir) RADYOLOJİK 

TAKİP



RADİAL SKARDA YAKIN TAKİP Mİ CERRAHİ EKSİZYON MU?

 Cerrahi eksizyon beraberinde bir proliferatif lezyon 

yoksa gereksiz

 Perkutan biyopside radial skar beraberinde 

ADH/ALH/LCİS İle beraber ise CERRAHİ EKSİZYON 

gerekli

 Hastaların ek risk faktörleri de cerrahi eksizyon

kararında önemli: ileri yaş, aile hikayesi

 Radyolojik uyumsuz vakalarda gene eksizyon

 Diğer beraberinde atipi olmayan radial skar olduğundan 

radyolojik olarak emin olduğumuz vakalar YAKIN 

RADYOLOJİK TAKİP: 6 ay aralarla en az 5 yıl



PAPİLLER LEZYONLARA YAKLAŞIM

 Benign, atipik , malign (DCİS, papiller ca)

 Kor biopsi atipik papillom gelirse konsensus eksizyonel

biopsi (bu durumda DCİS ve maligniteyi ekarte etmek 

zor)

 florid hiperplazi ile AH ayırt etmek zor. 

 Bu nedenle kor biopsi benign papillom gelirse takip 

edilebilir mi tartışmalı. (max %36 upgrade)

 >1,5 cm upgrade oranları daha fazla.

 Vakum biopsi ile daha güvenli upgrade (0/65); 

Kim et al, Clin Radiol, 2011.

 Ancak semptomatikse memebaşı akıntısı varsa vakum 

biopsi %70 etkin. %30 hastada  memebaşı akıntısı 

devam (Chang et al, Korean J Radiol, 2009)



PAPİLLER LEZYONLARA YAKLAŞIM

 34 çalışma, papiller lezyon kor biyopsili 2236 hastadan 

ekizyonel biyopsili 346 vakada %16 Ca upgrade

 Atipi (+) %37 vs Atipi(-) %7

 Periferik: %6.5 vs santral %3,8

 MMG de kitle veya kalsifikasyon; %12 vs MMG (-): %2.1



 174 hasta, 113 kor bx, 67 vakum bx; 24 eks. bx 

 Ort 3.5 yıllık 156 vaka takip:2 DCİS (4. ve 6. yılda)

 1ADH, 1 RS, 8 papilloma, 1 FEA

 İnv ca (-)



 Kor biyopsi ile atipi saptanması veya papiller ca

saptanması zor.

 Ek risk faktörü, radyolojik anomalite vs olmadan papiller

lezyonlar tek başına hem risk lezyonları hem de malignite

açısından upgrade oranları yüksek olduğundan kor

biopside papiller lezyonlara tam eksizyon önerilmektedir.

 Ancak atipisiz olanlar, <1.5 cm ve vakum biopsi ile geniş

örnekleme yapılan vakalar asemptomatikse (memebaşı

akıntısı ile beraber değilse) takip edilebilir.

SONUÇ:

Patolojik (kanlı, seröz) meme başı akıntılı  hastalarda USG de ve duktoskopide 

intraduktal papillom



BENİGN MEME HASTALIĞI 

(PAGE ET AL. AMERİCAN COLLEGE OF

PATHOLOGİSTS)

proliferatif (atipisiz)non-proliferatif 



BİYOPSİ İLE VERİFİYE BENİGN MEME HASTALIĞINDA

MEME KANSERİ RELATİF RİSKİ



Aile hikayesi

Biyopsi sonrası zaman (beklenen yaşam 

süresi)

AH tipi

AH yaygınlığı

ATİPİK HİPERPLAZİLİ KADINLARDA

MEME KANSERİ RİSKİNİ ETKİLEYEN

FAKTÖRLER



Nashville NHS Mayo

Aile hikayesi En az 2x daha 

fazla

Etki yok Etki yok

Biyopsi 

sonrası zaman

İlk 10 yıl daha 

fazla

Aynı Aynı

AH tipi Risk ALH>ADH Risk ALH>ADH Risk ALH=ADH

ATİPİK HİPERPLAZİLİ BAYANLARDA MEME

KANSERİ RİSKİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

 AH  RR=4.3

 AH&aile hikayesi   RR=11

NEJM 1985



ATİPİK HİPERPLAZİLİ BAYANLARDA YILLIK MEME

KANSERİ RİSKİ (MAYO KLİNİK; DEGNİM 2007)



ATİPİK HİPERPLAZİ YAYGINLIĞI: MEME CA RİSKİ

Hartmann et al, NEJM 2015

AH YAYGINLIĞI VE MEME KANSERİ RİSKİ

(DEGNİM ET AL 2007, MAYO KLİNİK)



ADH VE MALİGNİTE UPGRADE 

ORANLARI

 147 vaka, vakum biopsi (9-11 gauge iğne)

 ADH ≥3  fokus, upgrade %28 (13/54)

 ADH 1-2 fokus, upgrade %12 Kohr JR et al, Radiology 2010

 Kor biopsi ile %87, vakum biopsi ile %39 upgrade
(Krishnamuthy et al, 2012 AJR)



 Ocak 2006 -Eylül 2013: 32,960 kor biyopsinden 

 1084 (3.3%): ALH veya klasik LCIS.

 433 hastada 447 lezyon: eksizyonel biyopside 22 Ca (5%): 

10 inv ca (erken evre) ve 12 DCIS

 LCIS te malignite upgrade oranı: 9.3% vs ALH’de 3.5%

 Kor biyopsi LCIS gelirse eksizyonel biyopsi yapmalı; 

çünkü malignite upgrade oranları 8.4–9.3% upgrade rate. 

 ALH upgrade oranı: % 2.4-3,5. 

 Bu yüzden 2 yıl 6 ay aralıkla yakın takip edilebilir: malignite

oranları düşük!

Core breast biopsies showing lobular carcinoma in situ should

be excised and Surveillance is reasonable for atypical lobular hyperplasia



 1060 LCIS hastası; 56 hasta bilat proflaktik mastektomi,

 1004  yakın takip :  173 kemoprevensiyonla

 Yıllık Ca insidansı: %2

 81 ayda:150 hastada ca (%62 ipsi, %25 kontra, %12 bilat)

 10-yıllık kümülatif risk %7 vs %21; p<0.001)

 Multideğişkenli analizde: 

kemoprevensiyon HR=0.27 (0.15-0.50)



Breast Cancer Prevention Strategies in Lobular

Carcinoma In Situ: A Decision Analysis
Stephanie M.Wong; Natasha K. Stout; Rinaa S. Punglia; Ipshita 

Prakash; Yasuaki Sagara; and Mehra Golshan;        Cancer 2017

 LCIS li kadınlarda meme kanseri riski 3-10 x artmış.

 Yakın takip, risk azaltıcı kemoprevensiyon, bilateral proflaktik

mastektomi

 Hastaların beklenen yaşam süresi (LE) ve quality-adjusted LE

(QALE) kazançları karşılaştırılmış.

 Yaşam kalitesi gözönünde bulundurulduğunda 40-65 yaş arası

LCIS tespit edilen bayanlarda kemoprevensiyon, 65<

bayanlarda ise yakın takip daha iyi.



 American Breast Surgeons Society: 477 meme cerrahına survey

(%25 akademik, %56 özel sektör, %19 meme merkezi)

 Kor biyopsi yüksek risk lezyonuna (ALH/ADH/LCIS/FEA/atipisiz

papillom/radial skar) ne yaparsınız? Takip? eksizyonel biopsi?

CURRENT MANAGEMENT PRACTICE OF BREAST BORDERLINE

LESIONS—NEED FOR FURTHER RESEARCH AND GUIDELINES

NİZRİ ET AL, AM J SURG, 2012



 Yüksek risk lezyonlarının cerrahi tedavisinde konsensus
yok

 FEA/ALH/ADH/radial skar/LCIS gibi kor biyopsi sonuçları
geldiğinde hangi vakaları yakın radyolojik/klinik takip
hangileri cerrahi eksizyon çalışmaları retrospektif ve
prospektif çalışmaların sonuçları gerekli

 Kor biyopsi sonucu ile klinik/radyolojik korelasyon
olması şart,

 Vakum biyopsi ve benzeri yöntemlerle lezyonun çoğu
veya tamamı örneklendiyse ve tamamen benign: upgrade
oranları çok düşük, yakın takip edilebilir.

 Yüksek risk lezyonu yaygın ve yetersiz biyopsi
örneklemesi varsa (<%50) cerrahi eksizyon

 Vakalar meme merkezlerinde haftalık multidisipliner
toplantılarda tartışılmalı (cerrah, radyolog, patolog)

SONUÇLAR



KEMOPREVENSİYON

 Meme kanseri riskini  >%50  azaltır!

 ADH’de %86, LCİS’de %50 meme ca riski azaltır NSABP1, 
P2 çalişmaları

 SERM: Tamoksifen, raloksifen

 Aromataz inhibitörü:Eksemestan, anastrozol

 Tamoksifen jel çalışması: prospektif 2018 (Khan S et al)



YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ

 Meme kanseri riskini %20-30 azaltır!

 Normal BMI (sağlıklı beslenme)

 Egzersiz: 3-5 saat/hafta

 Alkol <3 bardak/hafta

 Emzirme

 HRT kısa süreli kullanma



RİSKLİ HASTAYA YAKLAŞIMNormal riskli bayan:

 Tarama mamografisi

 Yaşam tarzı değişiklikleri

Orta riskli bayan:

 Yıllık MMG ye 40 yaş başla (aile hikayesi varsa daha erken)

 Yaşam tarzı değişiklikleri

 Kemoprevensiyon önerilebilir.

 Tüm yaşam boyu riski >%20 : yıllık MRG

Yüksek riskli bayan (BRCA vs):

 Meme MRG 25 y

 Yıllık MMG 30 y

 Yaşam tarzı değişiklikleri

 Kemoprevensiyon veya proflaktik mastektomi





 86 vaka, benign papillomlar vakum biopsi ile örneklenmiş.

 2 yıllık takipte malignite veya ek biopsi gerektirecek bir 

durum yok. 


