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TARAMA KRİTERLERİ

• Durum önemli bir sağlık sorunu mu,

• Erken dönemde tanınabilir mi,

• Tedavi erken dönemde daha etkin mi,

• Uygun bir test var mı,

• Test toplum tarafından kabul görür mü,

• Tanı ve tedavi için uygun şartlar var mı,

• Tarama ne sıklıkla yapılmalı



Hangi Hastalıklar Taranmalıdır?

• İnsidans ve mortalitesi yüksek,

• Uygun; kolay uygulanabilir tarama testleri olan,

• Şüphelenildiğinde doğru teşhis edilebilmesi için tanı 
standartları olan,

• Tedavi edilebilen,

• Taranması toplum sağlığı için yararlı olan,



KANSER
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• Kanser, tüm dünyada giderek artan önemli bir sağlık 
sorunudur.

• 2012 GLOBOCAN verileri;

• Dünyada 14,1 milyon yeni kanser

• 8,2 milyon kanserden ölüm



• Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser 
türüdür. 

• Risk: %7.8 Mortalitesi:%2.3 

• Taramanın standart olduğu ülkelerde meme kanseri 
mortalitesi düşmektedir.

MEME KANSERİ



Dünyada En Sık Görülen Kanserler
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Risk Faktörleri

• Demografik Risk Faktörleri

• Cinsiyet: Kadın

• Yaş: İleri yaş

• Irk: Beyaz ırk

• Reprodüktif Özellikler

• Menarş/Menopoz yaşı: <12 / >55

• İlk doğum yaşı: >30

• Laktasyon



• Genetik Özellikler

• Aile öyküsü: Birinci derece meme kanseri tanılı genç akraba 

• BRCA1/2 +, Tp53, PTEN

• Çevresel Faktörler

• Sosyoekonomik düzey

• İyonize radyasyon maruziyeti

• HRT

Risk Faktörleri



• Diğer Faktörler

• BMI:>30 kg/m2  (Premenapozal meme kanseri)

• Daha önceki proliferatif benign hastalık

• Geçirilmiş meme kanseri öyküsü

• Dens meme yapısı

Risk Faktörleri



• Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kadınlarda en sık 
görülen kanserdir.

• 2012’de dünyada 1.67 milyon yeni meme kanseri vakası 
ve 522.000 ölüm

• Dünyada kadınlarda görülen tüm kanserlerin %25’i

• Bölgeler arasında insidans oranlarında yaklaşık 4 kat fark 
bulunmaktadır. Asya ve Afrika’ da 27/100.000, Avrupa’ da 
96/100.000

Meme Kanseri İnsidansı



Meme Kanseri İnsidansı

Globocan-2012



Cancer Statistic-UK

Yaş Dağılımı



• Avrupa ve Amerika’da hastaların

• ¾’ü postmenopozal

• ¼’ü premenopozal dönemdedir.

• Amerika’da ortanca yaş 61

• Afrika’da

• Ortanca yaş 48

• 2/3 premenopozal dönemdedir.

• Türkiye’de 

• Ortanca yaş 53

• %40’ı premenapozal dönemdedir.

Yaş Dağılımı



Meme Kanseri Mortalitesi

Globocan-2012



Meme Kanseri Mortalitesi

• Gelişmekte olan ülkelerde Meme kanseri kadınlarda en 
sık görülen kansere bağlı ölüm sebebi.

• Gelişmiş ülkelerde ise Akciğer kanserinden sonra ikinci 
sırada kanser nedenli ölüm sebebi.

• Tüm dünyada son 5 yılda meme kanseri tanısı konulmuş 
olan yaklaşık 6,2 milyon kadın yaşamını sürdürmektedir. 

• Dünyada prevalansı en yüksek olan kanserdir



Meme Kanseri Mortalitesi



• IARC 2012 /2008 Meme Kanseri; 

• İnsidans: %20 ↑

• Mortalite: %14↑

• İnsidans artışı gelişmiş ülkelerde görülürken mortalite 
oranlarındaki artış gelişmekte olan ülkelerde 
görülmektedir.

• Erken tanı ve tedavi seçeneklerinin bulunmayışı.

Taramanın ve Tedavinin Etkisi



Sağ Kalım Oranları



Bölgesel Meme Kanseri

< 2 cm %95

2.1-5 cm %83

>5 %65

Sağ Kalım Oranları

American Cancer Society-2013



1991:Mortalite 32.7/100.000

2003:Mortalite 25/100.000

•Tarama ve erken tanı

• Daha etkili tedaviler

Taramanın ve Tedavinin Etkisi



Cancer Statistic-UK

Taramanın ve Tedavinin Etkisi



NCI-USA

Taramanın ve Tedavinin Etkisi



TARAMA STRATEJİLERİ

• Amaç tümörü en küçük boyutta, en erken evrede, en az 
invaziv ve en maliyet etkin yöntemle tespit etmek

• Tarama mamografisinde amaç tanı koymak değildir. 



TARAMA STRATEJİLERİ

• KKMM (Kendi Kendine Meme Muayenesi)

• KMM (Klinik Meme Muayenesi)

• MAMOGRAFİ



KKMM

• Kadınların sistematik bir şekilde kendi memelerini 

muayene etmesidir. 

• KKMM kadınların meme kanseri farkındalığı için 

önemlidir.

• 20 Yaş üzeri, ayda bir



KMM

• Sağlık personeli tarafından yapılan meme muayenesidir. 

• Sağ kalım oranları tek başına mamografi ile saptanan 
kanserlere göre daha azdır (KMM: %59-%84, 
mamografi: %77-%93)

• 20 Yaş üzeri, 2 yılda bir

• 40 Yaş üzeri, yılda bir



MAMOGRAFİ

• Yumuşak doku radyografi tekniğidir. 

• Meme kanserinin tanı ve tedavisinde en etkin 

modalitedir.



Avrupa’da Meme Kanseri Taramaları
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TARAMA ÖNERİLERİ

• Mamografiye giriş aşamasındaki ülkeler için KMM ve 
KKMM önemlidir.

• Pilot programların uygulanması etkilidir.

• Erken teşhis programları her ülkenin kendi düzenlemesi 
gerekmektedir. 


