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Üçlü Negatif Meme Kanseri…

• İnvaziv meme kanserlerinin %10-20

• Tanı anında ER/PR pozitif tümörlere göre daha ileri

• Genç kadınlar (40 yaş altı)

• BRCA1 mutasyonu ile ilişkili



Moleküler Subtipler:

Gen ekspresyon profiline göre 

• Bazal-benzeri (1 ve 2)

• Mezenşimal yada mezenşimal kök hücre benzeri

• İmmunomodülatuar

• Luminal androjen reseptör 

Lehmann BD, Jovanović B, Chen X, Estrada MV, Johnson KN, Shyr Y, et al. Refinement of Triple-Negative Breast
Cancer Molecular Subtypes: Implications for Neoadjuvant Che- motherapy Selection. PLoS One. 2016 



Daha agresif seyir, daha yüksek LRR ve uzak metastaz, daha düşük sağ 

kalım.

5-yıllık sağ kalım (SEER Database):

• Lokalize %91.2

• Rejyonel %65.4

• Metastatik %12.2



Erken Evre Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi:

• Meme koruyucu cerrahi

• Mastektomi

• Mastektomi + RT



• T1-2N0 TNBC 768

• Takip 7.2 yıl

• Tedavi: MKC 319 (%42) 

MRM 287 (%37)

MRM+RT 162 (%21)

<50 yaş %40

T1 %52

N0 %64



T1-2N0 MKC (233), MRM (235), klinik ve patolojik 

özellikler benzer:

• 5-yıllık hastalıksız sağ kalım MKC %96, MRM %90 

• Toplam sağ kalımda fark yok

T1-2 N0 TNBC mastektomi yapılan hastalarda MKC yapılan hastalara 
göre LRR riski daha fazla. 





TNBC, mastektomi yapılan hastalarda LRR ve uzak metastaz riski MKC yapılan hastalara göre daha fazla.



• 646 T1-2N0 TNBC hastası, MKC (448), mastektomi (198) 

• 5 yıllık LRR MKC %4.2 mastektomi %5.4 

• 5 yıllık uzak metastaz MKC %8.2, mastektomi %8.1 

• KT %81*

MKC, lokal ve uzak metastaz kontrolü açısından mastektomi kadar etkili. 



• 14910 T1-2N0 TNBC (SEER database)

• 7381 MKC, 6967 mastektomi, 562 mastektomi + RT

• 5 yıllık OS:     MKC %88.6,   Mastektomi %83,      Mastektomi+RT %79.6 

• 5 yıllık BCSS: MKC %94.3,   Mastektomi %93.3,   Mastektomi+RT %83.7 

T1-2N0M0 TNBC hastalarda MKC sonuçları sağ kalım açısından mastektomi yapılan hastalara göre daha iyi. 



• 320 T1-2N1 TNBC

• 212 MKC 212 ,108 mastektomi

• Tüm hastalara KT*

• 5 yıllık LRRsüz sağ kalım MKC %94.6, mastektomi %87.7

• 5 yıllık hastalıksız sağ kalım       MKC %89.5, mastektomi %80.4

• 5 yıllık toplam sağ kalım             MKC %95.0, mastektomi %87.8

pT1-2N1 TNBC, MKC yapılan hastalarda LRR, uzak metastaz, hastalıksız ve toplam sağ kalım açısından mastektomi
yapılan hastalara göre daha iyi sonuçlar.

Mastektomi yapılan hastalarda 5 yıllık LRR %12.3, RT vermeli miyiz?



• 13262 TNBC hasta (SEER database)

• 6116 (%46.12) MKC, 4483 (%33.80) mastektomi, 2663 (%20.08) mastektomi+RT

• 5 yıllık sağ kalım MKC %87.9, mastektomi %79.6, mastektomi+RT %65.5  

• T1-2N0 hastalarda MKC sonuçları daha iyi, mastektomi ve mastektomi+RT arasında fark 

yok. 



• 12761 T1-2N0M0 TNBC 

• 7237 (57%) MKC, 5524 (43%) mastektomi

• 4848 ‘matched subjects’ 5 yıllık toplam sağ kalım MKC %89, mastektomi %84.5 (p-value <0.001). 

‘BCS’ sağ kalım MKC %93, mastektomi %91 (p-value <0.001). 

• Subgrup analizinde <40 yaş hastalarda MKC ve mastektomi sağ kalım oranları benzer, >60 yaş ve T evresi büyük 

olan hastalarda MKC sonuçları daha iyi. 

T1-2N0M0 hastalarda MKC sonuçları toplam ve meme kanseri spesifik sağ kalım açısından mastektomiye göre daha iyi.

Optimal tedaviyi belirlemek için subgrup analizi yapılmalı!



‘no ink on tumor’ X ‘wider is better’



Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi:

Negatif SLNB sonrası nüks:

Çalışma Takip süresi (ay) SLN (-) hasta sayısı Nüks sayısı

Janssen 26 401 2 (%0.5)

Yen 24 1 1 

Blanchard 28 685 1 (%0.1)

Chung 26 208 3 (%1.4)

Reitsamer 22 116 0

Salmon 19 1 1

Schrenk 22 83 0

Roumen 24 100 1 (%1)

Giuliano 39 67 0

Jeruss 28 611 2 (%0.32)

Toplam 27 2271 9 (%0.4)

Yanlış negatiflik %0-16.7 (%5) 



Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi:

Non-sentinel lenf nodu metastazı:

• SLN (+) hastaların yaklaşık yarısında (%30-67)

• Mikrometastaz varlığında %20-35

• İzole tümör hücreleri varlığında %10 

Kim T, Agboola O, Giuliano A, et al. Lymphatic mapping and sentinel lymph node sampling in early stage breast cancer: a meta-analysis. 
Cancer
McCready DR, Yong WS, Ng AK, et al. Influence of the new AJCC breast cancer staging system on sentinel lymph node positivity and
false negative rates. J Natl Cancer Inst 2004;96:873-875

Non-sentinel lenf nodu metastazı 
riskini belirler:
• Metastazın büyüklüğü 
• Primer tümörün boyutu
• Lenfovasküler invazyon



• 2548 T1-2N0 hasta

• SLNB %97.6 (508 hastaya AD yapılmış)

SLN (-) %75.4

Bulunamamış %0.4

İzole tümör hücreleri %2.9

Mikrometastaz %4.7

Makrometastaz %15.8

• AD %2.1

pN0 %78.5

pN1mi %4.5

pN1 %12.3

pN2 %2.5

pN3 %1.1

pNx %1.1



5 yıllık takip: 

• İzole rejyonel nüks %1

• İzole lokal nüks %2.4

• İzole uzak metastaz %9.5

• Birden fazla bölgede nüks %3

• Hastalıksız sağ kalım %78.7

• Toplam sağ kalım %82.3

Nüks zamanı 0.1-4.9 yıl (median 1.6)



• Uzak metastaz %12

• 75 hastada rejyonel nüks (%2.9): %1 soliter

%1.9 lokal/uzak met ile birlikte

• 74 hasta SLNB

(-) %50 (37)

İzole tümör hücreleri %3 (2)

Mikrometastaz %7 (5)

Makrometastaz %32 (24)

2 hastada SLN bulunamamış 

4 hastada sonuç bilinmiyor

• 30 hastada AD
pN0 %52 (39)

PN0i %2.7 (2)
pN1mi %6.7 (5)
pN1 %25.3 (19)
pN2 %4 (3)
pN3 %2.7 (2)



Üçlü Negatif Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi:

Heterojen grup tümörler: Genetik, immunofenotipik, morfolojik ve klinik 

özellikler, tedaviye yanıt farklı

Moleküler heterojeniteye rağmen genel tedavi prensipleri uygulanır. 

Cerrahinin genişliğine karar verirken geleneksel klinik ve patolojik özellikler 

dikkate alınır. 



Teşekkürler.


