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Kanser sıklığı





Meme kanseri





Meme kanserinde risk 
faktörleri

• Cinsiyet, yaş, etnisite/ırk gibi demografik 
özellikler

• Reprodüktif  öykü(menarş yaşı, doğum yapma 
ve sayısı, ilk tam hamilelik yaşı, menapoz, 
laktasyon)

• Ailesel/genetik özellikler
• Çevresel faktörler( RT, HRT, alkol kullanımı, 

sosyoekonomik düzey)
• Meme biyopsi sayısı, atipik hiperlazi veya 

LKİS, dens meme yapısı



Neden risk analizi yapıyoruz?
Kanıtlar

• Tarama meme kanserine bağlı ölümü 
azaltıyor

• Kemorevensiyon (tamoksifen, 
raloksifen) meme kanserini önlüyor

• Profilaktik cerrahi meme kanseri 
gelişimini ve buna bağlı ölümleri 
önlüyor





Meme kanser riski

Değiştirlebilir 

• BMI, alkol, sigara, 
egzersiz

• Diyet 
– Yağ alımı
– Sature yağ alımı

• Radyasyon 
• HRT

Değiştirlemez 

• Yaş
• Reproduktif geçmiş
• Genetik faktörler
• Meme densitesi
• Atipi/LKİS
• Meme kanser öyküsü
• Etnisiti 



Yüksek risk ne demek

• Genel popülasyonda meme kanser 
riski %12 ve bir çok kanser gelişen 
hastada risk faktörü yoktur

• Risk >%20 (70 yaş altı) ise yüksek 
risk vardır

• Herediter olmayan 
durumlarda(doğurganlık, çevre, 
kişisel durum, aile hikayesi) bu oran 
%20 civarındadır

• Herediter durumda oran >%20



Değişken Rölatif risk Gail claus IBIS(tyrer- cuzick)

Kişisel özellikler

Yaş 3 + + +

Vücut kitle indeksi 2 +

Alkol alımı 1.24

Hormonal ve reprodüktif faktörler

Menarş yaşı 2 + +

İlk canlı dogum 3 + +

Menopoz yaşı 4 +

HRT 2 +

OK 1.24

Emzirme 0.8

Plazma östrojen düzeyi 5

Kişisel meme hastalığı öyküsü

Meme biyopsisi 2 + +

Atipik duktal hiperplazi 3 + +

LKİS 4 +

Meme yoğunluğu 6

Meme ve/veya over kanseri aile öyküsü

1.derece akraba 3 + + +

2.derece akraba 1.5 + +

3.Derece akraba 1.3

Akrabada meme kanser 
görülme yaşı

3 + +

Bilateral meme kanseri 
akraba

3 +

Erkek meme kanseri 3 +

Over kanseri akrabada 1.5





Meme kanserinde aile 
öyküsü

Durum Meme kanser riski

Bir adet birinci derece 
akrabada meme 
kanseri

1.8 

İki tane birinci derece 
akrabada meme 
kanseri

2.9

Meme kanser tanısı 
almış akraba <30 yaş

2.9

Meme kanser tanısı 
>60 yaş

1.5

Lanset 2001;358:1389-99



LKİS



Atipik Duktal Hiperplazi 
(ADH)



Meme kanseri riski



Herediter meme kanser sendromları

• Herediter meme ve over kanser 
sendromu

• Herediter diffüz mide kanseri
• Cowden sendromu
• Peutz-jegler sendromu
• Li-freumeni sendromu



Herediter meme kanser sendromları
Sendrom Gen Meme kanser 

riski
Diğer kanser 
riski

Sıklık 

Herediter mem 
ve over kanser

BRCA1 (1:300)
BRCA2 (1:800)

%43-85 Over, erkek 
meme, prostat, 
pankreas, 
melanom(BRCA
2)

1:400-800
Toplum BRCA1-
6/10.000
BRCA2-
2.2/10.000

Cowden PTEN %77-85 Uterus, böbrek, 
kolorektal, 
tiroid, 
melanom

1:200000

Li-Fraumeni TP53 >%20 Sarkom, beyin, 
adrenal

1:20000

Peutz-jeghers STK11 %45-54(duktal 
tip)

GIS, pankras, 
akciğer, 
jinekolojik, 
akciğer

1:50000-
200000

Herditer 
diffüz mide 
kanseri

CDH1 %39-52 
(lobüler tip)

Mide %1-3 tüm 
mide







Herediter meme ve over kanser 
sendromu

• Hayat boyu meme kanser %87’ye kadar 
yükselebilir ve genel popülasyona göre 
5-7 kat fazla ve görülme sıklığı 30lu 
yaşlarda artmaya başlar

• Hayat boyu over kanser BRCA1 %59, 
BRCA2 %17

• BRCA1 taşıyıcısında bir meme kanseri 
saptanırsa diğer memede kanser riski 5 
yılda %15, BRCA2 mutasyonunda %9



BRCA1/BRCA2 testi için 
endikasyonlar

• Ailede BRCA1/BRCA2 mutasyonu olan bireyler
• Meme kanseri olan hastada bir yada 

fazlasının varlığı
• 45 yaş altında tanı almış olmak
• 50 yaş altında tanı almış olmak ve ailede en az bir yakın 

akrabanın 50 yaş altında meme kanseri ve/veya 
over/fallop tüpü/primer peritoneal kanser olması

• Kişide biri 50 yaş ve altında olmak üzere iki primer 
meme kanser varlığı

• Ailede 1.2.3.derece erkek meme kanser akraba öyküsü
• Kendisinde over/fallop/primer peritoneal kanser olgusu











Tanı anındaki durum

• Meme kanser tanısı nedeniyle karmaşık ve duygusal 
kararlarla yüzleşme

• Risk azaltıcı tedavilerin genel amacı, kanserden korunma, 
sağ kalım avantajı ve hayat kalitesini artırmaktır

• Multidisipliner yaklaşım
• Estetik sonuçlar ve en iyi rekonstrüksiyon tekniği
• Hastanın bireysel seçimi esastır
• Genetik konsültasyon
• Tedavi 
– Yakın klinik takip
– Kemoprevensiyon 
– Cerrahi risk azaltma



Genetik olarak meme kanserine 
yatkın hastalarda tedavi

• Yakın klinik gözetim
– Kendi kendine muayene ve öz farkındalık 

artımı
– Radyolojik gözetim

• Kemoprevensiyon

• Cerrahi profilaksi
– Profilaktik mastektomi
• Total, deri koruyuculu, meme başı koruyuculu

– Profilaktik salfingo-ooferektomi



Meme kanser tarama 
rehberi

Herediter meme ve over kanseri sendromu

Yöntem                                             Başlama zamanı (yaş)         
                  Sıklık 

Kendini fark etme ve 
muayene

18 Aylık 

Hekim muayenesi 25 6-12 ay

Mamografi 30 Yıllık 

Meme MR 25 Yıllık
www.nccn.org



Kemoprevensiyon 

• Tamoksifen (selktif östrojen reseptör 
modülatörü)
– NSABP-1, Royal Marsden Trial, Italian 

National Trial

• Raloksifen hidroklorid
–MORE, CORE, STAR

• Aramatase inhibitör
• Metformin



Risk azalma miktarı

Yöntem Relatif risk (%)

Tamoksifen 37-49

Raloksifen(post-menopozal) 56-59

Exemestane(post-menopozal) 65

Bilateral profilaktik 
salfingooofretomi

53

Bilateral profilaktik 
mastektomi

89.5-100

Surg. Clin oncol.2014-3:423-430









Risk azaltıcı mastektomi 
endikasyonları

• Kesin bir endikasyon yoktur
– BRCA1 ve BRCA2 geni veya diğer genetik 

yatkınlık sağlayan genlerde mutasyonu 
olanlar

–Mutasyon gösterilemeyen ancak ailesel 
yatkınlığı olanlar

– Histolojik bazı risk faktörü olanlar
– Takip güçlüğü olanlar

• Giuliano AE, et al. Society of Surgical 
Oncology, Ann Surg Oncol 
2007;14:2425



Profilaktik mastektomi

• Tek memede kanser - Kontralateral 
mastektomi

• Yüksek riskli hasta - Bilateral 
mastektomi
– Deri koruyucu
–Meme başı(areola) koruyucu 



Profilaktik mastektomi

• Bilateral risk azaltıcı mastektomi meme kanser 
riskini en az %90 azaltır

• Hiç bir mastektomi tekniği %100 olarak meme 
dokusunu vücuttan bertaraf edemez (deri ve aksilla)

• İnsizyona bağlı zor cerrahi teknik
• Areola veya deri koruyucu cerrahi iyi 

rekonstruksiyon ve kozmetik sonuçlar doğurur
• Risk azaltıcı cerrahiler en sonunda KT ve RT görme 

ihtimalini de azaltır
• Zamanlamaya kişini ve ailenin tıbbi hikayesi ve 

hasta tercihi ile karar verilir



Profilaktik mastektomi- onkolojik 
güven

Yazar-Yıl Sayı 
(PM) 

Takip 
(Ay)

Primer nüks 
meme 
kanseri

Uzak 
metaztaz

Arver, 2011 446 79,2 0 1- 9 yıl 
sonra(%0.2)

Evans, 2009 864 73,2 0 0

Hagen, 2014 449 35 1- 6,6 yıl 
(%0.2)

0

Hartmann, 
2001

1278 168 6 
-2,3,5,6,15,25 
yıl (%0.2)

1

Warren 
Peled,2012

245 28 0 0



Umberto Veronesi özdeyişi

“from maximum tolerable 
treatment to minumum 

effective treatment”



Rezidüel meme bezi dokusu
%95 meme dokusu aksillaya %15 aşagıya epigastrik bölge
%2 latissimus dorsi, %1 midsternal hat
 Hicken NF,Arch Surgery 1940;40:6-14  
Total mastektomi 
sonrası

– 206 mastektomi sonrası, 
36 farklı yerden biyopsi
• %76 bir veya daha fazla 

yerde meme dokusu
• Subkutanöz diseksiyon 

planı : En sık alt dış 
kadran, orta kısım, 
latissimus dorsi 
kenarı(%38), deri 
flebi(%50)
– Griepsma M, et al Ann 

Surg Oncol 
2014;21(4):1260-6

Konservatif mastektomi 
sonrası

• İnframamarian 
insizyonla yapılan 
mastektomide
– %83 meme bezi dokusu 

deri flebinde
– %100 areola altında

• Goldman LD, Plast 
Reconstr Surgr 
1973;51:501-5

• Barton FE, Plast Reconst 
Surg 1991;88:389



Konservatif mastektomi sonrası 
rezidüel Terminal duktus  lobüler 

unite (TDLÜ)

Mastektomi TDLÜ (deri)
(%)

TDLÜ (NAK)
(%)

Torresan 2005 42 60

Stolier 2008 32 9

Reynolds 2011 62 24

Kryvenko 2013 105 26

Van Verschuer 
2014

105 24 61



Cerrahi teknik

• İnsizyon seçimi
• Flep kalınlığı
• Maksimum meme dokusunun 

çıkartılması
• Retroareolar diseksiyon, hızlı patoloji 

çalışması
• Pitotik memelerde wise pattern 

mastopeksi gibi yöntemler 
kullananılarak yapılması



Tanımlar
• Basit mastektomi
• Skin-sparing (deri koruyuculu)(konservatif) mastektomi
–Meme dokusunun tamamı ve meme derisinin büyük bir 

kısmının bırakıldığı ameliyat

• Nipple-sparing (areola koruyuculu)(konservatif) 
mastektomi
–Meme dokusu tamamının alındığı, bütün deri ve meme 

başının korunduğu ameliyat



Deri koruyucu mastektomide 
insizyon seçimi

• Deri flep kalınlığı <5mm



Areola koruyucu mastektomi(NSSM)
insizyon



Cerrahi teknik (AKC)(NSSM)
Nonpitotik Pseudopito

tik
Grade1 
pitotik

Grade 2 
pitotik

Grade 3 
pitotik

Küçük meme İMF İMF, EİMF İMF,EİMF,LM EİMF, LB, 
NSRM

NSRM

Orta meme İMF İMF, EİMF İMF, EİMF, 
LM, NSRM

EİMF, LB, 
NSRM,

NSRM

Büyük meme İMF, LM, VM İMF, EİMF, 
LM, VM

EİMF, LM, 
VM, NSRM

NSRM NSRM

İMF: inframamarian fold, LM: Lateral meme, VM: Vertikal meme, NSRM: Areola 
koruyucu redüksiyon mamoplasti











Areola kompleksi neden korunmalı?

• Rekonstrüksiyon yapılan areoladan hasta 
memnuniyeti düşüktür

• AKC de DKC göre psikolojik ve seksüel 
mutluluk daha fazladır

• AKC vücut imajı, areola görüntüsü, areola 
duyarlılığı, hissiyatı daha iyidir

• Didier F,et al. Breast cancer res treat 
2009;118(3)

• Tersi görüşlerde mevcuttur.
• Van Verschuer VM, et al. Ann Plast Surg 

2016;77(2)



İnsizyon ve areola nekrozu

• Areola altına SF insizyonu



Nipple ve areola canlılığı

• Nipple ve areolanın kanlanmasının korunması en 
önemli teknik sorundur

• Nekroz implantın kaybedilmesinde en önemli 
etkendir

• Nekroz görülme sıklığı % 0-60
• Risk faktörleri
– RT
– Sigara(nikotinin deride vazokontrik etkisi)
– Areola insizyonunun %30’dan fazla olması
– Aşırı gergin implant yerleştirilmesi
– Deri felepinin subkutanöz yağ ile meme dokusu arasında 

yapılmaması





NAK kanlanması

• 52 meme 
• Tip 1=      28 hasta
• Tip 1+2=  20 hasta
• Tip 1+3=  2 hasta
• Tip 2=       1 hasta
• Tip 3=       1 hasta

Seitz IA, et al: J Plast Reconstr Aesthet Surg 
2015; 68;792-9



Rusby et l. Am j surg 2007:194(4)433

• Ortalama meme çapı 11.1 mm ve duktus demeti çapı 5.2 mm . 
Nipel dokusunun 2 mm ve 3 mm çevresel bir sınır ile çıkartılması % 
87 ve% 97 duktusların tam eksizyonu ile sonuçlanır. 

• Damar yumağının % 29'u duktus demeti içinde bulunur. 2 mm çap 
% 50; 3 mm kenar % 66 damar yumagı içerir. Işınlanmış meme 
uçlarında da benzer oranlar görülmüştür

• Saat 6 radial skar en uygun insizyon seçenegi denebilir
• Areola altındaki 5 mm kalınlık NAK mikrosirkülasyonunu korur
• NAK beslenmesi internal mamary arter(2. interkostal perforatör) ve 

lateral torasik arter tarafından sağlanır. (korunması nekroz riskini 
azaltır)



Onkolojik güvenlik(meme 
kanseri)

• Areola koruyuculu mastektomi (NSSM) güvenli 
olduğu durumlar
– Erken evre
– Biyolojik olarak olumlu
– İnvazif veya DKİS tümör meme başından 2 cm’den 

uzakta olması
– Görüntülemede areola tutulumunun olmaması
–Meme başı sınırının temiz olması
–Meme başı akıntısının ve paget hastalığının olmadığı 

durumlarda 
–Meme başı tutulumu %0-58 oranında görülür (Cense HA, 

et al. Eur J surg Oncol 2001;27:521-6) 
2016 NCCN guideline



Onkolojik güvenlik(meme 
kanseri)

• Deri koruyucu mastektomi (SSM)
– Flepde rezidüel meme dokusu kalma oranı %60
– Flepde rezidüel hastalık kalma oranı %9.5
– Lokal rekürrens %0-7 (tümör boyut, evre, lenf bezi 

tutulumu, lenfovasküler invazyon)

• Areola koruyucu cerrahi (NSSM)
– Areola altında patolojik tutulum %0-58. Santral tümör, 

multisentrik, lenf bezi tutulumu, areolaya <4-5 cm yakınlık
– Lokal rekürrens % 0-24. RT LR riskini azaltıyor
–Mastektomiye yakın LR oranı

• Rocco N,et al Gland Surgery 2015;4(6)506-518



AKC(NSSM) risk azaltıcı cerrahi
onkolojik güven



Areola koruyucu mastektomi(NSSM) 

• 397 meme, 201 BRCA1/2 taşıyıcı
• 150 hasta risk azaltıcı, 51 hasta 

kanser ameliyatı, ortalama 32 ay 
takip

• Risk azaltıcı hastalarda insidental 
tümör %2.7

• Areola kaybı %1.8, deri nekrozu %2.5

Yao K, et al, Ann Surg Oncol 2015 22(2)370

Lokal rekürrens

Kanser ameliyatı 3/50 (%6)

Risk azaltıcı 
ameliyat

1/150 (%0.6)



Areola koruyucu mastektomi 
(NSSM)

• 728 meme(413 hasta), 28 ay 
ortalama takip

Manning AT et al,Br J Surg 2015 
102(11)1354

Kanser Risk azaltıcı BRCA1/2

Sayı 269 282 177

Kanser nüksü yok yok yok

Areola 
problemi

Desquomasyon %38, debritman (%7)

İmplant 
çıkartılması

6(%3.4)



Areola koruyucu mastektomi (NSSM)
Aidan TM, Virgilio SS, Gland Surg 2016;5(1)55-62

• 728 meme, 268 tedavi edici, 459 profilaktik 
mastektomi: ortalma 49 ay takip

• Profilaktik mastektomide insidental tümör 8/459(%1.7) 
invazif, 22/459(%4.8) DKİS

• Profilaktik mastektomide ameliyatta areola altı 
incelemede 4/459 DKİS saptandı

• Lokal rekürrens görülmemiş
• Komplikasyon
–%37.5 hafif desquomasyon
–% 6.5 deri nekrozu
–%1 hematom,
–%4.3 CAE
–%2.8 expander çıkartılması



Kontralateral risk azaltıcı 
mastektomi Sporadik mastektomi

• 5 yılda karşı memede kanser gelişme 
ihtimali %2.7. Kanser yıllık riski %0.5-
%1

• Herrinton LJ, et al J clin Oncol 
2005;23:4275-86

• Kontralateral mastektomi oranı %2-
14 arasında olup yıllarla artmaktadır

• Kanser veya yüksek riskli lezyon 
görülme oranı %4.6 -%19.7



Kontralateral risk azaltıcı 
mastektomi BRCA1/2 taşıyıcı

583 BRCA ilişkili 
meme kanseri

583 BRCA ilişkili 
meme kanseri

242 kontralateral 
mastektomi

242 kontralateral 
mastektomi

4(%2) yeni 
meme kanseri

4(%2) yeni 
meme kanseri

Mortalite %8Mortalite %8

341 takip341 takip

64(%19) yeni 
meme kanseri
64(%19) yeni 
meme kanseri

Mortalite %19Mortalite %19

• 1980-2011
• Ortalama takip 

11.4 yıl
• <40 yaş kadın, 

primer tümör 
grade düşük, triple 
negatif, adjuvan 
tedavi almayan 
grupta sağkalım 
daha iyi

• Bernadette AM,et al. Int J 
Cancer 136,668-677



Karşı meme kanser gelişme 
ihtimalini artıran faktörler

• Gen mutasyonu varlığı
• Aile hikayesi: birinci derece yakını (3 kat yüksek)
• Genç yaş: <30 yaş karşı memede her yıl %0.5-1.3 
• Takip zorluğu (yoğun meme)
• Histoloji ve biyolojik faktörler

• Yüksek grade
• Atipik hiperplazi
• Lobüler histoloji
• Tümör boyutu ve lenf bezi tutulumu
• Triple negatif veya ER-,Her 2 +

• Göğüs radyasyonu
• Basu NN,et al. Int J Surg Oncol 2015;901046



Kontralateral mastektomi seçimini 
etkileyen potansiyel faktörler

• Yaş <50
• Beyaz ırk
• Aile hikayesi, BRCA1/2 mutasyonu
• Tümör 
– Stage 0-1-2, lobüler kanser, ER negatif, LN+

• Radyolojik faktörler
–MRI kullanımı, densite, obesite, diffüz mikrokalsifikasyon

• Hasta faktörü
– Korku, sosyoekonoik düzey,vücut imaj önemi, eğitim

• Rekonstrüktif cerrahi varlığı
• Medya
• Ameliyat sonrası komplikasyonlar (ters etki) 



Kontralateral risk azaltıcı 
mastektomi

• Sağkalım –belirsiz?
• Cerrahi ve buna bağlı problemler
• Maliyet 



Kontralateral risk azaltıcı 
mastektomi

Çalışm
a 

Yıl Toplam 
sayı

KPM Takip 
(ay) 
KPM

Takip 
(ay) M

HSK-
KPM
(%)

HSK- M 
(%)

Sağkalı
m KPM 
(%)

Sağkalı
m M
(%)

Leis 1981 1147 127 64 - 93.1(1
0 yıl)

- - -

Babier
a

1997 133 18 52 70 89 (5 
yıl)

90(5 
yıl)

Mc 
Donnel

2001 1643 745 120 - 98.5 
(10 yıl)

72.6(1
0 yıl)

- -

Peralta 2000 182 64 74 82 55 (15 
yıl)

28 (15 
yıl)

- -

Evans 2013 698 105 9.7 yıl 8.6 yıl 89 71

Soran A,et al.The surgeon 2014(12):316-322





Endikasyonlar
Bilateral PM• Göğüs ve / veya 

yumurtalık kanseri 
olan birinci derece 
akrabaları ve / veya 
aile bireylerinde 
meme kanseri öyküsü

• BRCA1/2 gen 
mutasyonu olan 
hastalar

• Biyopsi ile yüksek 
riskli histoloji: ADH, 
ALH, LKİS

Kontralateral PM

• Karşı memede meme 
kanseri olması

• Takip zorluğu olan 
meme, Dens meme, 
mikrokalsifikasyon, 
belirisz kitleler

• 30 yaş öncesi göğüs 
RT alması

• Korku ve hasta isteği

• Preventif mastectomy National Cancer institute 2011
• Giuliano AE et al Ann Surg Oncol 2007 14:2425



Profilaktik mastektomide 
sentinel lenf-nodu örneklemesi

• 116  bilateral PM ve 301 kontralateral 
PM 2005-2012

• Okkült kanser 15 (%3.2), yüksek riskli 
lezyon 43(%9.2)
– 12(%3.9) Kontralateral PM, 3 (%2.3)BPM

• 682 SLN (1.46nod/PM), 
• Pozitif SLN 5 (%1.1). Hepsi kontralateral 

PM
• Bunting PW, et al. J Surg Oncol:2014;109:747-

750



Murthy V,et al: Clin Breast Cancer 2013,13:180-
187





SLNB  yapılmalı

• Düşük morbidite, 
mastektomi sonrası 
yapılmaz

• Okkült kanser oranı %5-15
• Lokal ileri ve rekürren 

hastalarda kontralateral 
aksiller metastas %3.5-5

• PM ile birlikte uygulanması 
ek anestezi ve fazla 
cerrahi yük getirmez

• Tek insizyon
• Okkült kanser var ise 

tedavi geçikmesine neden 
olmaz

SLNB yapılmamalı

• KPM de ve BPM'de 
SLNB'nin gerçek pozitif nod 
durumu bilinmemektedir.

• Okkult kanserlerin büyük 
kısmı erken lezyonlar 
(T1mic, T1)

• Sağ kalıma etkisi tam 
olarak kanıtlanmamış

• Ameliyat zamanını ve 
maliyet artışı

• Overtreatment 
• MRI kullanımının artması
• Komplikasyonlar (parastezi, 

lenfödem, anflaksi)



KPM tümör olması için 
öngürü

• İnvazif lobüler karsinom
• İpsilateral multisentrik tümör
• Gail risk indeksi >%1.6
• Lokal ileri(stage 3 ve inflamatuar meme kanseri)
• Lenfovasküler invazyon
• Deri, nipple tutulumu
• Grade 2-3 tümör
• İç kadranlara yerleşmiş tümör(%3.5-5)
• > 60 yaş

• Yi M, et al: Cancer 2009;105:962-71
• Laronge C, et al: J Am Coll Surg 2009;209:746-52
• Devit J et al: Can J Surg 1969;12:178-80



KPM sağ kalıma etkisi

• 385 KPM,385 mastektomi
• Yeni kanser gelişimi KPM 2 (%0.5), mastektomide (%8.1) 
•  Sağ kalım % 83 - %74
• KPM kanser gelişimini önleyerek sağ kalımı artırmaktadır

• Boughey JC, et al.Ann Surg Oncol 2010; 17:2702-9 



• Surveillance, Epidemiology, and End 
Results (SEER), 26520 KPM-26520 
Mastektomi

• KPM hastalığa özel sağ kalımı ve genel 
sağ kalımı artırmaktadır (HR 0.86, 0.76)

• Kontralateral memede kanser gelişimi 
%1.6



Over kanseri – risk azaltıcı bilateral 
salfingo ooferektomi

Normal

• Yaşam boyu over 
kanserine yakalanma 
riski 1/70

• Kanser tanı yaşı 60.8
• Sağkalım beş yıllık 

bölgesel %81, uzak 
metastaz varlığında 
%29

BRCA1/2 mutasayonu• 40 yaşında risk %4, 50 
yaş risk %14

• Hayat boyu kanser 
riski BRCA1 %35-46, 
BRCA2 %13-23

• 35-40 yaş sonrasında 
doğumlar 
tamamladıktan sonra 
veya mutasyon tanısı 
alır almaz ooferektomi 
önerilir



Profilaktik mastektominin BRCA1 
taşıyıcılarında meme kanseri üzerine 

etkisi



4504 
Takip/5484 
oofrektomi

91(%1.6
)

233(%5.2
)

47(%0.97) %85 risk azalması



Bilateral salfingooofrektomi-meme 
kanseri 

• BRCA taşıyıcılarına çocuk doğurma 
durumu tamamlandıktan sonra 
önerilir

• BSO over kanser görülme riskini 
azaltır hem de buna bağlı mortaliteyi 
azaltır

• Histerektomi yapılması genel olarak 
önerilmemektedir







Karşıt görüş

• Bu çalışmadan elde edilen bulgular 
BSO'nun meme kanseri riskini 
azaltmadığını ispat etmemesine rağmen 
hastalara BSO'nun meme kanseri riski 
üzerindeki koruyucu etkileri konusunda 
danışmanlık yaparken daha temkinli 
olmamız gerektiğini önermektedir. 



Erkeklerdeki durum

• Risk azaltıcı cerrahi yok
– Kendi kendine muayene
– Klinik muayene
–Mamaografi
– Prostat kanser taraması
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