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ÖZET 

Kartal, M. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2000-2006 yıllarında tanı, 

tedavi ve izlemi yapılan meme kanserli hastaların hastalıklarının tanımlanması ve 

sağkalım durumları ile ilişkili faktörlerin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Epidemiyoloji Programı Doktora Tezi, Ankara, 

2012. Bu çalışmanın amaçları; Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (DEÜTFH)’nde 

2000-2006 yılları arasında meme kanser tanı ve/ya tedavisi olan hastaların bazı 

sosyodemografik özellikleri, risk faktörleri ve meme kanserine ilişkin özelliklerinin 

tanımlanması, bu hastaların tanıdan itibaren toplam sağkalımları ile ilişkili faktörler 

belirlenmesidir. Çalışmada İzmir Kanser İzlem ve Denetim Merkezi (KİDEM)!’nin 

DEÜTFH’nde tanı ve/ya tedavi gördüğü bildirilen meme kanserli hastaların listesiyle 

(779 hasta) meme kanserli toplam 1120 kadın hastaya ulaşılmıştır. Hastaların 

ortalama izlem süresi 75,5±39,4 (ortanca 78) aydır. Hastaların klinik evrelerine göre 

5. yılın sonunda sağkalım olasılıkları evre 0 için %97,7, evre 1 için %95,7, evre 2A için 

%92,8, evre 2B için %87,7, evre 3A için 77,1, evre 3B için %62,0 ve evre 4 için 

%27,0’dir. Tanıda sırasındaki klinik evre ve yaş, medeni durum, sigara kullanımı, ilk 

adet yaşı, gebelik durumu, canlı doğum, emzirme, hormon replasman tedavisi, eşlik 

eden hastalıklar, tümörün yeri, çapı, lenf nod (LN) tutulumu, metastatik LN sayısı, LN 

oranı, metastatik organ tutulumu, histolojik derece, lenfovasküler invazyon, 

östrojen reseptörü (ER), progesteron reseptörü, cerrahi tedavi, kemoterapi, izlemde 

nüks ve metastaz meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların sağkalımını etkileyen 

değişkenlerdir. Çok değişkenli sağkalım analizlerinin ilkinde klinik evre, eşlik eden 

hastalık ve ER durumu; ikincisinde ise LN oranı, izlemde metastaz ve ER durumu 

azaltılmış modellerde kalan değişkenlerdir. Meme kanserli hastaların kayıtlardaki 

veri eksikliği çalışmanın en önemli kısıtlılığı olup “Kanser Kayıtları”nın önemi ortaya 

koymaktadır. KİDEM tarafından belirli illerde sınırlı kanser verilerinin 

toplanmaktadır. Türkiye’deki meme kanseri risklerinin ve sağkalımı etkileyen 

faktörlerin gerçek anlamda belirlenebilmesi için kanser kayıt sisteminin gelişmesine 

yönelik daha yoğun çabaya ihtiyaç vardır.  

Anahtar Kelimeler: meme kanseri, kanser kayıtları, risk faktörleri, sağkalım  
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ABSTRACT 

Kartal, M. Descriptive characteristics of patients diagnosed, treated and followed 

for breast cancer at Dokuz Eylul University Hospital during 2000-2006 and 

determination of factors associated with survival. Hacettepe University Institute 

of Health, PhD. DissertationThesis in Public Health Epidemiology Program, Ankara, 

2012. The aim of this study is to define some of the sociodemographic properties, 

risk factors and properties related to breast cancer among patients diagnosed 

and/or treated during 2000-2006 at Dokuz Eylul University Hospital, and to identify 

factors associated with their survival. In the study totally 1120 breast cancer women 

were included with the list of diagnosed and/or treated at Dokuz Eylul University 

Hospital was obtained from KIDEM (779 patients). The average follow up time for 

patients was 75.5±39.4 (median 78) months. The probability of the survival rate of 

patients 5 years after their diagnosis is 97.7% for stage zero, 95.7% for stage 1, 

92.8% for stage 2A, 87.7% for stage 2B, 77.1% for stage 3A, 62.0% for stage 3B and 

27.0% for stage 4. The clinical stage, age, marital status, smoking, age at first 

menstruation, pregnancy, live births, breast feeding, hormone replacement 

treatment (HRT), comorbidity, location and diameter of the tumor, the lymph node 

(LN) involvement, number of metastatic LN, LN ratio, metastatic organ involvement, 

histological grade, lymphovascular invasion, estrogen receptor (ER), progesterone 

receptor, surgical treatment, chemotherapy, the recurrence and metastasis during 

follow up are identified as factors affecting survival. In the first multivariable 

survival analysis of data, advanced clinical stage, comobidity and ER absence and in 

the second one increased LNR, metastatic organ involvement and ER absence were 

found to be negatively associated with survival among breast cancer patients. The 

major limitation of the study is the lack of data in the records reveals the 

importance of cancer registry. Limited number of cancer variables in certain 

provinces collected by KİDEM. More intense efforts are needed for the 

development of cancer registry in Turkey to identify breast cancer risk factors and 

factors affecting the survival. 

Keywords: Breast cancer, cancer registry, risk factors, survival rate 



 vii 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 

ONAY SAYFASI İİİ 

TEŞEKKÜR İV 

ÖZET  V 

ABSTRACT Vİ 

İÇİNDEKİLER Vİİ 

ŞEKİLLER Xİİ 

TABLOLAR XV 

1. GİRİŞ 1 

1.1. GİRİŞ 1 

1.2. AMAÇLAR 3 

2. GENEL BİLGİLER 4 

2.1. DÜNYADA MEME KANSERİ 4 

2.2. MEME KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ 5 

2.2.1. Değiştirilemeyecek risk faktörleri 5 

2.2.2. Yaşam tarzıyla ilişkili risk faktörleri 7 

2.2.3. Belirsiz, tartışmalı veya kanıtlanmamış risk faktörleri 11 

2.3. MEME KANSERİNDE HİSTOLOJİK SINIFLANDIRMA 12 

2.4. MEME KANSERİNDE EVRELEME 13 

2.5. MEME KANSERİNDE SAĞKALIM VE SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 14 

2.5.1. Hasta özellikleri 14 

2.5.2. Tümör özellikleri 15 

2.5.3. Nüks, metastaz ve ikincil kanser 18 

2.5.4. Diğer tümör belirteçleri 18 

2.6. MEME KANSERİNDE TEDAVİ 20 

2.7. TÜRKİYE’DE KANSERLE SAVAŞ 21 

2.7.1. Kanser Kayıt Sistemi ve KİDEM 22 

2.7.2. Kanser tarama ve KETEM 24 

3. GEREÇ VE YÖNTEM 25 



 viii 

3.1. ARAŞTIRMANIN YERİ VE ZAMANI 25 

3.2. ARAŞTIRMANIN TİPİ 25 

3.3. ARAŞTIRMANIN EVRENİ VE SEÇİM KRİTERLERİ 25 

3.4. ARAŞTIRMANIN DEĞİŞKENLERİ 26 

3.5. ARAŞTIRMADA KULLANILAN TANIMLAMA VE SINIFLAMALAR 30 

3.6. VERİ KAYNAKLARI VE VERİLERİN TOPLANMASI 32 

3.7. İSTATİSTİKSEL ANALİZLER 42 

3.7.1. Sağkalım Analizi (Survival Analiz) 43 

3.8. ÇALIŞMA TAKVİMİ 45 

3.9. ETİK KONULAR VE ARAŞTIRMA İLE İLGİLİ İZİNLER 47 

3.10. ÇALIŞMANIN KISITLILIKLARI 47 

3.10.1. Bilgi Toplamaya Bağlı Taraf Tutma (Information Bias) 47 

3.10.2. Seçime Bağlı Taraf Tutma (Selection Bias) 49 

4. BULGULAR 51 

4.1. HASTALARIN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 52 

4.2. HASTALARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ 54 

4.3. HASTALARIN ÖZGEÇMİŞ VE SOYGEÇMİŞ ÖZELLİKLERİ 56 

4.4. HASTALARIN TANI VE TEDAVİ ÖZELLİKLERİ 58 

4.5. HASTALARIN İZLEM DURUMLARI 63 

4.6. HASTALARIN TOPLAM SAĞKALIM OLASILIKLARI VE TAHMİNİ ORTALAMA SAĞKALIM SÜRELERİ 75 

4.7. ORANTILI RİSKLER REGRESYON MODELLERİ 93 

5. TARTIŞMA 126 

5.1.  HASTALARIN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, BİLİNEN RİSK FAKTÖRLERİ VE MEME KANSERİNE 

İLİŞKİN ÖZELLİKLERİ 126 

5.2.  HASTALARIN TOPLAM SAĞKALIM OLASILIKLARI VE TAHMİNİ ORTALAMA SAĞKALIM SÜRELERİ İLE 

İLİŞKİLİ FAKTÖRLER 132 

5.3. HASTALARA AİT MEVCUT KANSER KAYITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 140 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 149 

KAYNAKLAR 152 

 
  



 ix 

EKLER 

EK 1: MEME KANSERİNDE 2003 AJCC TNM SINIFLANMASI 

EK 2: KİDEM KANSER KAYIT FORMU 

EK 3: VERİ KAYIT FORMU 

EK 4: DEÜ KANSER KAYIT BİRİMİ İZİN YAZISI 

EK 5: KİDEM İZİN YAZISI 

EK 6: DEÜTF ETİK KURUL KARARI 



 x 

SİMGELER VE KISALTMALAR 

AJCC American Joint Committee on Cancer; Amerikan Kanser Ortak 

Komitesi 

ASM Aile Sağlığı Merkezi 

BKİ Beden kütle indeksi 

BMH Benign meme hastalığı 

BRCA Breast cancer susceptibility gene; meme kanseri duyarlılık geni 

CDF Siklofosfamid, doksorubisin ve 5-florourasil 

CMF Siklofosfamid, metotreksat ve 5-florourasil 

DEÜTFH Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 

DSÖ Dünya Sağlık Örgütü 

ER Östrojen reseptörü 

HR Hazard Ratio; Hazard Oranı 

HRT Hormon replasman tedavisi 

IARC International Agency for Research on Cancer; Uluslar arası Kanser 

Araştırma Merkezi 

ICD-O3 International Code Disease – Oncology version 3; Uluslar arası 

Hastalık Kodu – Onkoloji versiyon 3 

İDK İnvaziv duktal karsinoma 

İLK İnvaziv lobüler karsinoma 

KETEM Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi 

KİDEM Kanser İzlem ve Denetim Merkezi 

LN Lenf nodu 

LNR Lenf nod oranı 

LVİ Lenfovasküler invazyon 

MAİ Mitotik aktivite indeksi 

MERNİS Merkezi Nüfus İdare Sistemi 

MKC Meme koruyucu cerrahi 

NCI National Cancer Institute; Ulusal Kanser Enstitüsü 

OKS Oral kontraseptif 



 xi 

PR Progesteron reseptörü 

SEER Surveillance, Epidemiology, and End Results; Sürveyans, 

Epidemiyoloji ve Son Sonuçlar 

SPSS Statistical Package for Social Sciences; Sosyal Bilimler İçin İstatistik 

Paketi 

SSK Sosyal Sigortalar Kurumu 

TC Türkiye Cumhuriyeti 

uPA Ürokinaz tipi plasminojen aktivatörü 



 xii 

ŞEKİLLER 

SAYFA 

Şekil 3.8.1 Çalışma akış şeması ................................................................................... 46 

Şekil 4.6.1. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

klinik evrelerine göre sağkalım olasılıkları (DEÜTFH, 2012) ....................................... 76 

Şekil 4.6.2 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

histolojik tanısı invaziv duktal ve invaziv lobüler karsinoma olanların klinik evrelerine 

göre sağkalım olasılıkları (DEÜTFH, 2012) .................................................................. 87 

Şekil 4.6.3. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

cerrahi tedavi ve kemoterapi alanların klinik evrelerine göre sağkalım olasılıkları 

(DEÜTFH, 2012) .......................................................................................................... 91 

Şekil 4.7.1. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların tanı 

yaşlarına göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus log grafikleri (DEÜTFH, 

2012) .......................................................................................................................... 95 

Şekil 4.7.2. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

medeni durumlarına göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus log grafikleri 

(DEÜTFH, 2012) .......................................................................................................... 96 

Şekil 4.7.3. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

gebelik durumuna göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus log grafikleri 

(DEÜTFH, 2012) .......................................................................................................... 97 

Şekil 4.7.4. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların canlı 

doğum durumuna göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus log grafikleri 

(DEÜTFH, 2012) .......................................................................................................... 98 

Şekil 4.7.5. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

emzirme durumuna göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus log grafikleri 

(DEÜTFH, 2012) .......................................................................................................... 99 

Şekil 4.7.6. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

sigara kullanım durumlarına göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus log 

grafikleri (DEÜTFH, 2012) ......................................................................................... 100 



 xiii 

Şekil 4.7.7. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların eşlik 

eden hastalık durumuna göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus log 

grafikleri (DEÜTFH, 2012) ......................................................................................... 101 

Şekil 4.7.8. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tümör yerlerine göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus log grafikleri 

(DEÜTFH, 2012) ........................................................................................................ 104 

Şekil 4.7.9. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tümör çaplarına göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus log grafikleri 

(DEÜTFH, 2012) ........................................................................................................ 105 

Şekil 4.7.10. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların LN 

tutulumlarına göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus log grafikleri 

(DEÜTFH, 2012) ........................................................................................................ 106 

Şekil 4.7.11. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

metastatik LN sayılarına göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus log 

grafikleri (DEÜTFH, 2012) ......................................................................................... 107 

Şekil 4.7.12. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların LN 

oranına göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus log grafikleri (DEÜTFH, 

2012) ........................................................................................................................ 108 

Şekil 4.7.13. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

metastatik organ tutulumuna göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus log 

grafikleri (DEÜTFH, 2012) ......................................................................................... 109 

Şekil 4.7.14. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tümörlerinin histolojik derecesine göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus 

log grafikleri (DEÜTFH, 2012) ................................................................................... 110 

Şekil 4.7.15. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tümörlerinin LVİ durumuna göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus log 

grafikleri (DEÜTFH, 2012) ......................................................................................... 111 

Şekil 4.7.17. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

klinik evrelerine göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus log grafikleri 

(DEÜTFH, 2012) ........................................................................................................ 114 



 xiv 

Şekil 4.7.18. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tümörlerinin ER durumuna göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus log 

grafikleri (DEÜTFH, 2012) ......................................................................................... 115 

Şekil 4.7.19. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tümörlerinin PR durumuna göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus log 

grafikleri (DEÜTFH, 2012) ......................................................................................... 116 

Şekil 4.7.20. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

cerrahi tedavi durumuna göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus log 

grafikleri (DEÜTFH, 2012) ......................................................................................... 117 

Şekil 4.7.21. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

kemoterapi yapılma durumuna göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus 

log grafikleri (DEÜTFH, 2012) ................................................................................... 118 

Şekil 4.7.22. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

izlemde nüks durumuna göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus log 

grafikleri (DEÜTFH, 2012) ......................................................................................... 119 

Şekil 4.7.23. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

izlemde metastaz durumuna göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus log 

grafikleri (DEÜTFH, 2012) ......................................................................................... 120 

Şekil 5.3.1. Kanser kayıt aktarım (Linkage) şeması .................................................. 147 



 xv 

TABLOLAR 

SAYFA 

 

Tablo 3.4.1. Araştırmada kullanılan bağımsız değişkenler ve özellikleri (DEÜTFH, 1 

Ocak 2000-31 Aralık 2006)†. ...................................................................................... 27 

Tablo 3.6.1. Araştırmada kullanılan veri kaynakları ve bu kaynaklarda sağlanan 

veriler (DEÜTFH, 1 Ocak 2000-31 Aralık 2006). ......................................................... 39 

Tablo 4.1.1. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların tanı 

tarihleri ve tanı sırasındaki yaşları (DEÜTFH, 2012) ................................................... 52 

Tablo 4.1.2. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların bazı 

sosyodemografik özelliklerinin dağılımı (DEÜTFH, 2012) .......................................... 53 

Tablo 4.2.1. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların bazı 

doğurganlık özellikleri (DEÜTFH, 2012) ...................................................................... 55 

Tablo 4.2.2. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

hormon kullanım durumları (DEÜTFH, 2012) ............................................................ 56 

Tablo 4.3.1. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların öz 

ve soy geçmiş bilgileri (DEÜTFH, 2012) ...................................................................... 57 

Tablo 4.4.1. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tanıdaki tümör özellikleri (DEÜTFH, 2012) ................................................................. 58 

Tablo 4.4.2. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tümörlerinin histopatolojik özellikleri ve klinik evreleri (DEÜTFH, 2012) .................. 60 

Tablo 4.4.3. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tümör reseptör özellikleri (DEÜTFH, 2012) ................................................................ 61 

Tablo 4.4.4 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tedavi özellikleri (DEÜTFH, 2012) ............................................................................... 62 

Tablo 4.5.1. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların tanı 

yılı ve tanı yaşına göre izlenme durumları (DEÜTFH, 2012) ....................................... 63 

Tablo 4.5.2. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların bazı 

sosyodemografik özelliklerine göre izlenme durumları (DEÜTFH, 2012) .................. 64 



 xvi 

Tablo 4.5.3. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların bazı 

doğurganlık özelliklerine göre izlenme durumları (DEÜTFH, 2012) ........................... 66 

Tablo 4.5.4. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

hormon kullanımlarına göre izlenme durumları (DEÜTFH, 2012) ............................. 68 

Tablo 4.5.5. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

özgeçmiş ve soygeçmiş özelliklerine göre izlenme durumları (DEÜTFH, 2012) ......... 69 

Tablo 4.5.6. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tanıdaki bazı tümör özelliklerine göre izlenme durumları (DEÜTFH, 2012) .............. 70 

Tablo 4.5.7. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tanıdaki tümörlerinin histopatolojik özellikleri ve klinik evrelerine göre izlenme 

durumları (DEÜTFH, 2012) ......................................................................................... 72 

Tablo 4.5.8. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tanıdaki reseptör durumlarına göre izlenme durumları (DEÜTFH, 2012).................. 73 

Tablo 4.5.9. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tedavi ve izlem özelliklerine göre izlenme durumları (DEÜTFH, 2012) ...................... 74 

Tablo 4.6.1. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

klinik evrelerine göre tahmini ortalama sağkalım süreleri (DEÜTFH, 2012) .............. 75 

Tablo 4.6.2. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

klinik evrelerine göre sağkalım olasılıklarının ikili karşılaştırması* (DEÜTFH, 2012) . 77 

Tablo 4.6.3. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

klinik evrelerine göre sağkalım olasılıkları* (DEÜTFH, 2012) ..................................... 78 

Tablo 4.6.4. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların bazı 

sosyodemografik özelliklerine göre sağkalım olasılıkları ve tahmini ortalama 

sağkalım süresi (DEÜTFH, 2012)................................................................................. 79 

Tablo 4.6.5. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların bazı 

doğurganlık özelliklerine göre sağkalım olasılıkları ve tahmini ortalama sağkalım 

süresi (DEÜTFH, 2012) ................................................................................................ 81 

Tablo 4.6.6. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tanıdaki bazı tümör özelliklerine göre sağkalım olasılıkları ve tahmini ortalama 

sağkalım süresi (DEÜTFH, 2012)................................................................................. 83 



 xvii 

Tablo 4.6.7. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

histolojik tanısı invaziv duktal ve invaziv lobüler olanların klinik evrelerine göre 

sağkalım olasılıkları ve tahmini ortalama sağkalım süresi (DEÜTFH, 2012) ............... 86 

Tablo 4.6.8. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tanıdaki bazı tümör özelliklerine göre sağkalım olasılıkları ve tahmini ortalama 

sağkalım süresi (DEÜTFH, 2012)................................................................................. 88 

Tablo 4.6.9. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tedavi ve izlenme özelliklerine göre sağkalım olasılıkları ve tahmini ortalama 

sağkalım süresi (DEÜTFH, 2012)................................................................................. 89 

Tablo 4.6.10 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınlardan 

cerrahi tedavi ve kemoterapi alanların klinik evrelerine göre sağkalım olasılıkları ve 

tahmini ortalama sağkalım süresi (DEÜTFH, 2012).................................................... 90 

Tablo 4.6.11 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

sağkalım açısından anlamlı bulunan özellikleri (DEÜTFH, 2012) ............................... 92 

Tablo 4.7.1. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların bazı 

bazı sosyodemografik, doğurganlık ve özgeçmiş özelliklerine göre tek değişkenli 

orantılı ölüm riski bağıntı modeli analiz sonuçları (DEÜTFH, 2012) ........................... 94 

Tablo 4.7.2. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tanıdaki tümör özelliklerine göre tek değişkenli orantılı ölüm riski bağıntı modeli 

analiz sonuçları (DEÜTFH, 2012) .............................................................................. 103 

Tablo 4.7.3. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

klinik evre, tümör reseptör, tedavi ve izlemdeki durumlarına göre tek değişkenli 

orantılı ölüm riski bağıntı modeli analiz sonuçları (DEÜTFH, 2012) ......................... 113 

Tablo 4.7.4. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

sağkalımını etkileyen klinik evre ve diğer faktörlerin çok değişkenli Cox Regresyon 

analizi ile değerlendirilmesi (DEÜTFH, 2012) ........................................................... 123 

Tablo 4.7.5. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

sağkalımını etkileyen klinik evre ve diğer faktörlerin çok değişkenli Cox Regresyon ile 

değerlendirilmesi (DEÜTFH, 2012) ........................................................................... 125 



 1 

1. GİRİŞ 

1.1. Giriş 

Gelişmiş ülkelerde meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser olupg 

elişmekte olan ülkelerde de giderek artmakta olup kadınlar için daha önemli bir 

sağlık sorunu haline gelmektedir (1,2). Meme kanserinin görülme sıklığı artmakla 

birlikte kadınlardaki kanser ölümlerinin başlıca nedeniolup ölüm hızı sabittir. Bu 

durum özellikle etkin erken tanı ve gelişen tedavi seçeneklerine atfedilebilir. 

Bununla birlikte meme kanseri pek çok ülkede kadınlardaki kanser ölümlerinin 

başlıca nedenidir. Avrupa'da 2006 yılında kadınlarda görülen kanserler arasında 

%28,9 ile ilk sırada olup, kansere bağlı ölümlerin %17,6’sından meme kanserinin 

sorumlu olduğu bildirilmiştir (3). Amerika’da ise 2008 yılı için kadınlarda yeni meme 

kanseri olgu sayısı 182.460 (kadınlardaki tüm kanser olgularının %26’sı) olarak 

tahmin edilmektedir (4). 

Meme kanserinde etiyoloji tam olarak bilinmemekte olup genetik, çevresel, 

hormonal ve psikolojik faktörler sorumlu tutulmaktadır. Tüm meme kanseri 

olgularının sadece %5-10 kadarı ailesel ve genetik etkilere atfedilebilmekte olup 

hastalığın daha çok, çevresel ve yaşam biçimi ile ilgili risk faktörlerinden etkilenim 

sonucu oluştuğu düşünülmektedir (5). 

Meme kanseri için en bilinen risk faktörleri erken yaşta menarş, nulliparite ve 

az sayıda çocuk sahibi olma, ilk doğumun ileri yaşta yapılması, emzirmeme ya da çok 

az emzirme ile geç yaşta menapozdur (5-10). Düşük ve ekzojen hormon kullanımının 

(oral kontraseptif kullanımı, hormon replasman tedavisi, infertilite tedavisi gibi) 

meme dokusunda zararlı etkileri olabileceğini bildiren çalışmalar  

mevcuttur (8,11-14). Memenin benign hastalıkları, özellikle atipik hiperplazi öyküsü, 

meme kanseri riskini arttıran bir bulgu olarak belirlenmiştir (15,16). Ayrıca 

beslenme, fiziksel aktivite, düzenli alkol kullanımı, sigara kullanımı, iyonlaştıran 

radyasyona maruziyet, yüksek yoğunluklu meme dokusu ve bazı gen mutasyonları 

gibi faktörlerin de meme kanseri riskini arttırdığı düşünülmektedir (17-34).  
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Türkiye’de yapılmış meme kanseri risk faktörlerine ilişkin çalışmalarda erken 

menarş, geç yaşta ilk doğum, emzirmeme, aile öyküsünün riski arttırdığı 

gösterilirken eğitim süresi, sigara kullanımı, oral kontraseptif (OKS) ve hormon 

replasman tedavisi (HRT) kullanımı için farklı sonuçlar bulunulmuştur (35-37).  

Çeşitli ülkelerde yapılan çalışmalarda meme kanseri olan kadınların 

sağkalımlarının da pek çok faktörden etkilendiği belirlenmiştir. Sağkalımı etkileyen 

hasta özellikleri arasında hastanın tanı sırasındaki yaşı, eşlik eden hastalıkları, tanı 

dönemi, sosyoekonomik durumu ve ırkı sayılabilir (38-45). Tümörün özellikleri de 

sağkalımı büyük ölçüde etkilemektedir. Tümör büyüklüğü, histolojik tipi, histolojik 

derecesi, bölgesel lenf tutulumu, lenfovasküler invazyon (LVİ), TNM sınıflaması gibi 

gruplandırılmış tümör özellikleri sağkalımı farklı boyutlarda etkilemektedir (35, 47-

54). Meme kanseri tanısı alan ve tedavisi yapılan hastaların uzun dönem 

sağkalımlarını etkileyen diğer faktörler ise hastaların izleminde ortaya çıkan nüks, 

metastaz ve ikincil kanserlerdir (54-56). Ayrıca tümörün hormon reseptör durumları, 

mitotik aktivite indeksi, gen ekspresyon profili ve çeşitli moleküler belirteçler de 

sağkalım üzerine etkileri çalışılan diğer faktörlerdir (34, 51, 57-63). Son 30 yılda 

gelişen multimodal tedavi seçeneklerinin de sağkalımı olumlu etkilediği 

görülmektedir (64,65). 

Türkiye’deki meme kanserli hastaların sağkalımlarına ilişkin yapılan 

çalışmalar tek merkezde tanı ve tedavi olan hastaları kapsamaktadır. Bu 

çalışmalarda 5 yıllık toplam sağkalım olasılığı %74,2 ve %90,0 olarak bulunurken, 

yapılan çok değişkenli analizler sonucunda farklı sonuçlara ulaşılmakla birlikte 

sadece klinik evre ve klinik evreyi tanımlayan tümör özelliklerinin, hastaların 

sağkalım olasılıklarını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde etkilediği gösterilmiştir 

(66,67). Bu çalışmada bahsedilen çalışmalarda yer alan değişkenlere ek olarak, son 

yıllarda sağkalım süresine etkileri tartışılan LVİ ve lenf nod oranı da incelenmiştir. Bu 

çalışma, bahsi geçen tüm bu faktörlerin Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi’nde izlenen meme kanserli hastaların sağkalımı üzerine etkisini belirlemek 

üzere planlanmış ve uygulanmıştır.  
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1.2. Amaçlar  

Bu araştırmanın, 

Kısa dönem amaçları; 

 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 2000-2006 yılları arasında 

meme kanseri tanısı alan ve/ya tedavisi olan hastaların bazı sosyodemografik 

özellikleri, bilinen risk faktörleri ve meme kanserine ilişkin özelliklerinin 

tanımlanması, 

 Bu hastaların ilk tanısından itibaren toplam sağkalım süreleri, sağkalım 

olasılıkları ve sağkalım sürelerine etki edebilecek bazı faktörlerle ilişkisinin 

belirlenmesi, 

 Sonuçların ülkemizde ve dünyada yapılan benzer çalışmaların sonuçları ile 

karşılaştırılmasıdır. 

 

Orta ve uzun dönem amaçları; 

 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde mevcut kanser kayıtlarının 

değerlendirilmesi, 

 Kanser kayıt sisteminin iyileştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmasıdır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Dünyada Meme Kanseri 

Meme kanseri gelişmiş ülkelerde kadınlarda en sık görülen kanserdir ve 

gelişmekte olan ülkelerde ise giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Dünyadaki 

meme kanseri insidans ve mortalite eğilimlerinin incelendiği bir çalışmada coğrafi 

yerleşimlere göre en yüksek ve en düşük hızlar arasında dört kata ulaşan değişim 

olduğu gösterilmiştir. Genel olarak Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupa ülkelerinin en 

yüksek, Batı Avrupa, Avustralya, İskandinavya ve İsrail’in orta, Doğu Avrupa, Asya, 

Güney ve Latin Amerika’nın en düşük meme kanseri insidans hızlarına sahip 

oldukları belirlenmiştir. Pek çok ülkede 70’lerden 90’lara meme kanseri insidansı  

%30-40 artmış olup, en belirgin artış 50 yaş ve üzerindeki kadınlarda görülmektedir 

(1,2). 

Avrupa’da meme kanserinden ölen kadınların yüzdesi tüm kanserden ölen 

kadınlar arasında ilk sıradadır. Pek çok çalışmada meme kanserine bağlı ölümlerin 

azaldığı bildirilmiş olup, bu durum erken tanı olanaklarının artması ve gelişen 

tedavilerin ortak etkisi olarak açıklanmaktadır. Genellikle ölüm hızları genç 

kadınlarda yüksek olup zaman içinde meme kanserinden ölümlerin sayısı 

artmaktadır (2004’te 130.000 iken, 2006’da 132.000). Tüm Avrupa’da organize 

mamografi tarama programları, erken tanı ve tedavi meme kanseri mortalitesinde 

azalmaya yol açacaktır. Ancak kısa dönemde de taramalar nedeniyle insidansta artış 

(2004’teki son tahminlerin ardından, 2006’da %16 artış) görülebilir. Avrupa’da 2006 

yılı sonuçlarına göre kadınlardaki kanserler arasında meme kanseri %28,9 (429.900 

olgu) ile ilk sırada olup kansere bağlı ölümlerin %17,6’sından sorumlu olduğu 

bildirilmiştir (3).  

Amerika’da ise 2010 yılı için kadınlarda yeni meme kanseri olgu sayısı 

226.870 (kadınlardaki tüm kanser olgularının %29), ölüm sayısı ise 39.510 olarak 

tahmin edilmektedir. Amerika’da 1999 yılından bu yana meme kanseri 

insidansındaki düşüşün nedeni, 2001 yılından itibaren postmenapozal kadınlarda 

menapozal hormon replasman tedavisinin büyük ölçüde bırakılmasına 

bağlanmaktadır. Verinin yıl yıl incelenmesi sonrasında 2002-2003 yılları arasındaki 
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%6’lık düşüşün postmenapozal hormonların meme kanserinin öncülü (initiator) 

olmaktan çok hızlandıran (promoter) olabileceği hipotezini desteklemektedir (4). 

2.2. Meme Kanseri Risk Faktörleri 

Meme kanserinde etiyoloji tam olarak bilinmemekte olup genetik, çevresel, 

hormonal ve psikolojik faktörlerinin etkili olduğu düşünülmektedir. Tüm meme 

kanseri olgularının yaklaşık %5-10 kadarının ailesel ve genetik etkilere 

atfedilebilmesi, hastalığın büyük ölçüde kadının yaşam biçimi ile ilgili risk 

faktörlerine bağlı oluştuğu sonucuna ulaştırmaktadır (5). 

Meme kanserine ait risk faktörlerini 3 ana başlık altında inceleyebiliriz (68); 

1. Değiştirilemeyecek olanlar 

2. Yaşam tarzıyla ilişkili olanlar 

3. Belirsiz, tartışmalı veya kanıtlanmamış olanlar  

2.2.1. Değiştirilemeyecek risk faktörleri 

Kadın olmak meme kanseri gelişmesindeki en önemli risk faktörüdür. Meme 

kanseri erkeklerde de gelişebilmektedir, ancak kadınlardaki gelişimi erkeklerden 100 

kattan fazla gerçekleşmektedir (68). 

Cinsiyetten sonra yaş, meme kanseri gelişimindeki en önemli risk faktörüdür. 

Meme kanseri insidansı 30 yaşından önce oldukça düşükken (yüz binde 25), 80 

yaşına kadar doğrusal bir artış göstererek platoya ulaşır (yaklaşık yüz binde 500). 

Altmışbeş yaş altı tüm kadınlar 65 yaş üzeri kadınlarla karşılaştırıldığında, artan yaş 

ile birlikte meme kanseri rölatif riskinin 5,8 kata ulaştığı görülmektedir (69). 

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan projeksiyonlarda da 50 yaş üzeri kadınlarda 

meme kanseri insidansının çok hızlı arttığı görülmektedir (6).  

Meme kanserlerinin %5-10’unun, özellikle BRCA (Breast Cancer Susceptibility 

gene) genlerinde oluşan mutasyonlardan kaynaklandığı belirlenmiştir. Amerika’da 

bu mutasyonlar farklı ırk ve etnik gruplarda da görülebilse de, en sık Aşkenaz Yahudi 

kadınlarda görüldüğü belirlenmiştir (68). Bir çalışmada BRCA1 ve BRCA2’nin ailesel 

meme kanseri rölatif riskinin sadece %17’sini açıklayabildiği bulunmuştur. 

Dolayısıyla meme kanserine duyarlı diğer genlerin de olduğu düşünülmektedir (32). 
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BRCA gen mutasyonları dışında AT ve p53 genlerinin de meme kanseri gelişiminde 

yer aldığı gösterilmiştir (5,32-34). 

Ailede meme kanseri öyküsü olanların olmayanlara göre meme kanseri riski 

2-3 kat fazladır (69, 70). Aile öyküsünün bu etkisinin, metabolizma ve hormonal 

regülasyon, DNA hasarı ve onarımı ile ilişkili genlerden kaynaklanması olasıdır (70). 

Meme kanseri olan 58.209 kadın ve 101.986 kontrollerinin anne, kız kardeş ve kızları 

gibi birinci derece akrabalarının meme kanseri bilgilerinin analiz edildiği bir 

çalışmada, yaş, menapoz durumu, kardeş sayısı, parite ve ilk doğum yaşına göre 

yapılan tabakalama sonrası risk oranları hesaplanmıştır. Meme kanseri için risk 

oranlarının etkilenen birinci derece yakın sayısındaki artış ile yükseldiği 

bulunmuştur. Ailesinde meme kanseri öyküsü olmayan kadınlara göre sırasıyla bir, 

iki, üç veya daha fazla meme kanseri olan bireyin bulunması durumunda ise 

risklerinin 1,80; 2,93 ve 3,90 olarak hesaplandığı ve sonuçların istatistiksel olarak 

anlamlı bulunduğu saptanmıştır. Ayrıca bu çalışmada bulunan sonuçların meme 

kanseri olan bireyin anne veya kardeş olmasından ya da doğurganlık etkisi gibi diğer 

değişkenlerden etkilenmediği belirtilmiştir (71). Türkiye’de yapılan çalışmalarda da 

ailesinde meme kanseri öyküsü olanlarda meme kanseri riskinin arttığı gösterilmiştir 

(35-37). 

Mamografide memenin yüksek yoğunluğunun (daha çok glandüler yapı, daha 

az yağ dokusu) tespiti de meme kanserinin önemli risk göstergeleri arasında yer 

almaktadır (30,31,68). 

Benign meme hastalığı (BMH) öyküsü, özellikle atipik hiperplazi, meme 

kanseri riskini 2-3 kat arttıran bir bulgu olarak belirlenmiştir. Bu lezyonların meme 

kanseri için preneoplastikten çok, hormonal değişimlere bağlı epitel proliferasyon 

olduğu düşünülmektedir. (70). Amerikan Patologlar Koleji’nin sınıflandırmasında en 

düşük iki kategoride yer alan BMH’nın değerlendirildiği bir çalışmada, BMH olan 

kadınların olmayanlara göre meme kanseri riskinin 1,6 kat arttığı, bu artışın 50 yaş 

ve üzeri kadınlar için 1,95 kat olduğu bulunmuştur (15). Bir başka çalışmada ise BMH 

nedeniyle meme biyopsisi yapılan kadınlarda meme kanseri olma riskini 

etkileyebilecek doğurganlık, hormonal risk faktörleri incelenmiştir. İlk canlı 
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doğumun erken yaşta yapılmasının ve yüksek gebelik sayısının meme kanseri riskini 

azalttığı gösterilmiştir (16). 

Östrojene maruz kalmanın meme kanseri gelişme riski ile doğrudan ilişkili 

olduğu pek çok kez gösterilmiştir. Uzun süre ya da yüksek doz östrojen etkileniminin 

meme kanseri gelişme riskini arttırdığı, etkilenimin azalmasının ise riski azalttığı 

bilinmektedir. Bu çerçevede değiştirilmesi mümkün olmayan faktörler içinde 

menstrual siklüs sayısının artışına neden olan erken yaşta menarşın, geç yaşta 

menapozun meme kanseri gelişme riskini arttırdığını söylemek mümkündür (5-10). 

Hodgkin hastalığı, non-Hodgkin lenfoma gibi hastalıklar nedeniyle göğüs 

bölgesine radyasyon tedavisi alan kız çocukları ve genç kadınlarda meme kanseri 

riskinin arttığını gösteren çalışmalarda mevcuttur. Bu çalışmalarda riskin özellikle, 

memenin gelişmekte olduğu, adolesan dönemde en fazla olduğunu gösteren 

çalışmalar mevcuttur (28,29,68). 

2.2.2. Yaşam tarzıyla ilişkili risk faktörleri 

Kanserin genellikle hücrelerin bölünürken uğradıkları mutasyonlar ve genetik 

olarak hasarlı hücrelerin kontrolsüz bölünmesiyle oluştuğu düşünülmektedir. 

Dolayısıyla meme dokusunun büyümesini etkileyen hormonlar meme kanseri için 

potansiyel risk faktörleridir. Buna karşılık, meme dokusunun farklılaşmasını başlatan 

gebelik ve emzirme, meme kanseri riskini azaltmaktadır (6).  

Doğurganlık öyküsü ile meme kanseri riski arasında oldukça karmaşık bir ilişki 

vardır (7). Doğum, kadınları meme kanserine karşı korumasına rağmen, tek başına 

bu etkisinin gösterilmesi zordur. Çünkü doğum gebelik sayısı, doğumlar arasındaki 

süre ve emzirme gibi diğer faktörlerle de yakından ilişkilidir. Örneğin, kadınlar ancak 

canlı doğum yaptıktan sonra emzirebilir ve ne kadar erken çocuk sahibi olurlarsa o 

kadar fazla çocuk sahibi olmaları ve uzun süre emzirmeleri mümkün olabilmektedir 

(6). Bir çalışma annenin doğumlardaki yaşının yanı sıra, doğumlarının aralığının, 

doğumun ardından görülen riskin zamanlama ve büyüklüğünde geçici artışa neden 

olduğunu, uzun vadede ise, sadece doğumların sayısı ve annenin birinci ve ikinci 

doğumdaki yaşının 30’un üstünde olmasının riski arttırdığını göstermektedir (7). 

Ayrıca ilk doğumun 20 yaş öncesi gerçekleşmesi de ileri tümör derecesiyle ilişkili 
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bulunmuştur (8). Meme kanseri olan 1492 kadın ve 2167 kontrolleri ile yapılan bir 

çalışmada Türk kadınlarındaki meme kanseri risk faktörleri araştırılmıştır. Çalışmada 

ilk doğum yaşının 35 yaş ve üzerinde olması ve küretajın meme kanseri riskini 

arttırdığı, düşük, emzirme ve nulliparitenin riski azalttığı bulunmuştur (37). Düşüğün 

meme kanseri riskini arttırdığı yönünde pek çok retrospektif çalışma olmasına 

rağmen, bu etki hem spontan, hem de isteyerek yapılan düşüklerin değerlendirildiği 

prospektif çalışmalarda ve 16 ülkeden 83.000 meme kanserli kadının 

değerlendirildiği çalışmada gösterilmemiştir (11).  

Doğum ve emzirme ile ilgili bilgiler içeren 30 ülkeden 47 epidemiyolojik 

araştırmanın verilerinin yeniden değerlendirildiği bir çalışmada 50.302 invaziv meme 

kanserli kadın ve 96.973 kontrolünün bireysel verileri analiz edilmiştir. Çalışmada 

yaş, parite ve kadınların ilk doğum yaşları, menapoz durumlarının yanısıra 

araştırmalara göre yapılan tabakalama sonrasında doğum yapan kadınlarda 

emzirme ile ilişkili meme kanseri rölatif risk tahminleri yapılmıştır. Analizler 

sonrasında meme kanseri olan kadınların, olmayan kontrollerine göre daha az 

doğum yaptıkları, daha az emzirdikleri ve yaşam boyu emzirme sürelerinin daha kısa 

olduğu bulunmuştur. Her doğum için rölatif riskte görülen %7’lik azalmaya ek olarak, 

her 12 aylık emzirme süresinin meme kanseri rölatif riskini %4,3 azalttığı 

görülmüştür. Emzirmeye bağlı görülen meme kanseri rölatif riskindeki azalma 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında, kadınların yaşı, menapoz durumu, etnik 

kökeni, doğum sayısı, ilk doğum yaşına göre farklılık göstermemiştir. Daha uzun süre 

emziren kadınların meme kanserinden daha fazla korundukları, gelişmiş ülkelerdeki 

kadınların yaşamboyu hiç emzirmemeleri ya da az emzirmelerinin meme kanseri 

gelişimini arttırdığı görülmüştür (10). Türkiye’de yapılan çalışmalarda da ilk 

doğumun erken yaşta yapılması ve emzirmenin yanı sıra artan parite ve emzirme 

süresinin meme kanseri riskini azalttığı gösterilmiştir (36,37,72). 

Meme kanseri için en bilinen risk faktörü hormon kullanımıdır. Östrojene 

maruz kalmanın meme kanseri gelişme riski ile doğrudan ilişkili olduğu pek çok kez 

gösterilmiştir. Oral kontraseptif kullanımı, hormon replasman tedavisi, infertilite 
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tedavisi gibi ekzojen hormon kullanımının meme dokusunda zararlı etkileri 

olabileceğini destekleyen çalışmalar mevcuttur. 

Hormonal kontrasepsiyon, meme kanseri riskinin düşük olduğu bir yaşta 

kullanıldığı için meme kanseri riskine etkisi azdır. OKS kullanımının bırakılmasından 

on yıl veya daha fazla süre geçtikten sonra risk hiç kullanmayanların seviyesine 

düşer. Bu nedenle meme kanserinin yaşam boyu riskinden çok kullanım sırasında ve 

sonrasında geçen kısa süredeki etkisi önem taşımaktadır. Bununla birlikte uzun 

süreli OKS kullanımında riskin arttığı, bu riskin 35 yaşından önce tanı alan kadınlar 

için daha yüksek olduğu ve ileri tümör derecesi ile de ilişkili bulunduğunu gösteren 

çalışmalar mevcuttur (6,8,70). Türkiye’de yapılan bir çalışmada OKS kullanımının 

meme kanseri riskini azalttığı bulunurken, diğer çalışmalarda OKS kullanımı meme 

kanseri risk faktörleri arasında gösterilmiştir (35,37,72). 

Menapoz nedeniyle verilen HRT’nin etkisi, kullanımının bırakılmasından 

sonra azalmakla birlikte, kullanım zamanı meme kanseri riskinin menapoz öncesi 

kadınlardan daha yüksek olduğu bir dönemde gerçekleşmektedir. HRT kullanımının 

bırakılmasından sonra etkisinin azalması başlatıcı (initiation) etkisinden çok 

büyümeyi arttırma etkisi ile açıklanmaktadır (6). Yirmibir ülkeden 51 epidemiyolojik 

araştırmada yer alan postmenapozal dönemdeki 53.865 kadına ait bireysel verilerin 

analiz edildiği bir çalışmada tanı sırasındaki yaş, menapoz sonrası geçen süre, beden 

kütle indeksi (BKİ), parite ve ilk doğum yaşının yanında araştırmalara göre yapılan 

tabakalama sonrasında HRT kullanımı ile ilişkili meme kanseri için rölatif risk 

tahminleri yapılmıştır. Meme kanseri olma riski HRT kullanan kadınlarda ve kullanım 

süresinin uzamasıyla birlikte artmaktadır. Bu etki, HRT kullanımının bırakılmasından 

sonra azalmakta ve tamamen olmasa da yaklaşık 5 yıldan sonra büyük ölçüde 

kaybolmaktadır. HRT kullanımının meme kanseri riskine olan etkileri de HRT’nin 

diğer fayda ve riskleriyle birlikte değerlendirilmesi önerilmektedir (12). Farklı HRT 

kombinasyonlarına yönelik çalışmalar da mevcut olup bunlardan birinde östrojen-

progesteron kombine HRT kullanımının (projestin sürekli veya siklik) meme kanseri, 

özellikle invaziv lobüler tümör (2,7 kat), invaziv duktal tümör (1,5 kat) riskinde artış 

ile ilişkili olduğu ve risklerin artan kullanım süreleriyle birlikte sırasıyla 3,7 kat ve 1,6 
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kat arttığı gösterilmiştir (13). Ülkemizde yapılan bir çalışmada HRT kullanımının 

meme kanseri riskini azalttığı bulunurken, diğer bir çalışmada HRT kullanımının 

meme kanseri için güçlü risk faktörü olduğu bildirilmiştir (37,72). 

Pek çok çalışma HRT etkisiyle artan meme kanseri genel riskinin artan BKİ ile 

azaldığını bulmuştur. Obez olmayan postmenapozal kadınlarla karşılaştırıldığında, 

obez olanların büyümeyi stimüle eden ve eksojen östrojenlerin risk üzerine ek 

etkilerini azaltabilen yüksek endojen östrojen konsantrasyonları olduğu 

bilinmektedir. Million Women Study yüksek BKİ’nin özellikle sadece östrojen 

tedavisi için, hormonoterapinin etkilerini hafiflettiğini doğrulamakla birlikte 

progesteronun eklendiği kombine tedavi ile daha kilolu kadınlarda, riskin artmış 

olduğu görülmektedir (73). Ekzojen östrojen kullanımının kilolu olmayan kadınlarda 

duktal kanser riskini arttırdığı, ancak aşırı kilolu veya obez kadınlarda meme kanseri 

riskiyle arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı gösterilmiştir. HRT’nin invaziv duktal, 

lobüler ve tübüler kanser üzerine etkileri kombine östrojen-progesteron için 

genellikle fazladır ve BKİ’nde artış ile etkisi zayıflamaktadır. Son olarak, HRT ile artan 

meme kanserlerinin iyi farklılaşmış, hormon reseptörü pozitif gibi olumlu 

özelliklerinin olduğu görülmektedir (14,70). Ekzojen hormon kullanımıyla meme 

kanseri riskindeki artışa rağmen mortalite üzerindeki etkisine ilişkin çelişkili sonuçlar 

mevcuttur. Iowa Kadın Sağlığı çalışmasında obezite ve erişkin dönemdeki kilo 

değişimi, postmenapozal dönemdeki meme kanseri riski yönünden araştırılmış, 

bulgular, 18 yaşından menapoza kadar kilo alımının önlenmesi ya da bu yıllar 

boyunca mevcut kilonun korunmasının postmenapozal kanser riskini azalttığını 

göstermiştir. Türkiye’deki bir çalışmada BKİ’nin ≥25 olmasının meme kanseri riskini 

arttırdığı gösterilmiştir (37). Günümüzün en önemli salgını olarak değerlendirilen 

obezitenin artışı dikkate alındığında, kilo alımının önlenmesi ve başarılı kilo kaybı 

programlarının kardiyovasküler ve diyabet gibi kronik hastalıkların yanında meme 

kanseri insidansında da önemli azalmalar sağlayabileceği akılda tutulmalıdır (20).  

Beslenmenin yanında düzenli fiziksel aktivitenin meme kanseri riskini azaltan 

rolü gösterilirken, düzenli alkol kullanımının meme kanseri riskini az da olsa arttırdığı 

belirlenmiştir (14,24-26).  
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Meme kanseri ile alkol tüketimi arasındaki ilişkiyi araştıran epidemiyolojik 

çalışmalardan elde edilen sonuçlar düzenli olarak alkol tüketen kadınların meme 

kanseri risklerinin daha yüksek olabileceğini düşündürmektedir (26, 27). Gelişmiş 

ülkelerdeki kadınlarda meme kanserlerinin yaklaşık %4’ünün alkole atfedilebileceği 

ve alkolün faydalı etkilerinin yanında meme kanseri üzerine etkisinin de 

değerlendirilmesinin uygun olacağı vurgulanmaktadır (26). Bir başka çalışma ise 

meme kanseri için ileri yaşlarda alkol tüketiminin genç yaşlardaki tüketimine göre 

daha önemli olduğu ve yakın dönemdeki alkol kullanımıyla ilişkili meme kanserinin 

lokalize hastalıkla sınırlı kaldığı gösterilmiştir (25). Ayrıca kullanılan alkol miktarının 

yanında ailesinde meme kanseri varlığının da meme kanseri riskini arttırdığına ilişkin 

bulgular mevcuttur (67).  

2.2.3. Olası risk faktörleri 

Olası risk faktörleri, meme kanseri üzerine etkileri tartışmalı ve tam 

kanıtlanmamış risk faktörleridir. Bu faktörlerin içinde en fazla tartışılan konu 

beslenmedir. Yağdan zengin diyet, meme kanseri için doğrudan bir risk olarak 

görülmemektedir. Toplam kalori alımı ve obezite, menapoz öncesi ve sonrası 

dönemde kadınları farklı etkilemekle birlikte meme kanseri riskini arttırdığı, bununla 

birlikte bazı çalışmalarda karotenoid ve vitaminlerden zengin meyve ve sebze 

alımındaki artışın meme kanseri riskini azalttığı bildirilmektedir (17-23).  

Birçok epidemiyolojik çalışmada meme kanseri ile alkol ve/ya sigara tüketimi 

arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar sigara için 

çelişkilidir (26,27). Elli üç epidemiyolojik çalışmada yer alan invaziv meme kanseri 

olan 58.515 kadın ve 95.067 kontrollerine ait sigara ve alkol kullanımına ait veriler 

analiz edilmiştir. Bu araştırmada, parite ve ilk doğum yaşının yanısıra sigara ve alkol 

kullanımına göre tanı yaşı da tabakalanmıştır. Sigara kullananlarda alınan ortalama 

alkol miktarının hiç sigara kullanmayanlara göre daha fazla olduğu, hiç alkol 

almayanlara göre alınan alkolün artan miktarıyla meme kanseri riskinin yükseldiği ve 

bu artışın sigara içen ve içmeyenler arasında aynı olduğu görülmüştür. Buna karşın 

sigaranın meme kanseri riskine etkisinin, alkol kullanımının karıştırıcı etkisinde 

olduğu, alkol kullanmayan 22.255 meme kanserli kadın ve 40.832 kontrolleriyle 
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yapılan analizlerde hiç sigara içmemiş olanlara göre içenlerin meme kanseri riskinde 

anlamlı bir artış söz konusu olmadığı bulunmuştur. Sonuç olarak, sigaranın meme 

kanseri gelişme riskine bağımsız etkisinin olmadığı veya çok az olduğu 

değerlendirmesi yapılmıştır. Türkiye’de yapılan çalışmaların sonuçları sigaranın 

meme kanseri riskine olan etkisi açısından çelişkili bulunmuştur (36,37). 

Pek çok çalışma meme implantlarının meme kanseri riskini arttırmadığını 

göstermektedir. Ancak, implantlerin standart mamografilerde meme dokusunun 

değerlendirilmesini zorlaştırdığı, bu nedenle ek radyografik değerlendirmelere 

ihtiyaç olduğu bildirilmektedir (68).  

Çevresel kimyasalların, özellikle bazı kozmetikler ve kişisel bakım ürünlerinin, 

pestisidlerin, poliklorine bifeniller gibi bazı maddelerin östrojen benzeri etkilerinin 

laboratuar hayvanlarında gösterilmiştir. Bu nedenle bu faktörlerin meme kanseri 

riskini etkileyebilecekleri düşünülmektedir (68). 

2.3. Meme Kanserinde Histolojik Sınıflandırma 

Meme kanseri histolojik olarak duktal, lobüler, meme başı ve başka şekilde 

sınıflandırılamayan karsinoma şeklinde dört ana başlık altında 

değerlendirilmektedir.  

“İnfiltratif” veya “invaziv duktal” kanser, meme kanserinin en sık görülen 

histolojik tipi olup, tüm olguların %70-80’ini oluşturmaktadır. Duktal karsinoma 

başlığı altında farklı sıklık ve özellikler gösteren tipleri mevcuttur. “İntraduktal (in 

situ)”, sıklıkla asemptomatik ve palpe edilemeyen premalign bir lezyon olup 

mamografide mikrokalsifikasyon odakları şeklinde tanımlanabilir. “Medüller” 

(lenfositik infiltran) karsinoma, iyi prognozlu olup tüm meme kanserleri içinde %1-7 

sıklığında görülür. “Musinöz” (kolloid) tip, 60 yaş üstü tüm meme kanseri 

hastalarının yaklaşık %2’sini oluşturur ve prognozu iyidir. Görece iyi prognoza sahip 

olan “Papiller” tipin tüm kanserler içindeki sıklığı %1-2’dir. “Tübüler” karsinoma pek 

çok seride %2’nin altında görülen iyi prognozlu özel bir karsinoma tipidir. Ayrıca 

duktal karsinomanın “İnvaziv, başka şekilde sınıflandırılamayan”, “Komedo”, 

“İnflamatuvar”, “Sikirröz” tipleri de mevcuttur (46). 
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Lobüler karsinoma başlığı altında değerlendirilen tiplerden biri olan “İn situ”, 

sıklıkla perimenapozal dönemde görülür ve yıllar sonra gelişen, herhangi bir tip 

invaziv meme kanseri ile ilişkilidir. “İnvaziv” lobüler karsinoma, invaziv meme 

kanserlerinin %5-15’ini oluşturur ve sıklıkla multifokal ve bilateraldir. İn situ 

komponenti baskın invaziv tip diğer bir lobüler karsinoma tipidir (46). 

Meme başı (nipple)’nı tutan meme kanserleri de üç farklı grupta 

değerlendirilmektedir (46):  

o Paget hastalığı, Başka şekilde sınıflandırılamayan 

o Paget hastalığı (intraduktal karsinoma ile birlikte) 

o Paget hastalığı (invaziv duktal karsinoma ile birlikte) 

2.4.  Meme kanserinde evreleme 

Tümör sınıflama sistemleri, kanser yayılımı ve ciddiyeti hakkında belli 

standartlara göre bilgi edinilmesini sağlar. TNM evreleme sisteminde tümörleri 

sınıflamak için kullanılan kriterler; tümör boyutu (T), aksiller lenf nodlarına (N) ve 

uzak bölgelere (metastaz) yayılımdır (M). Daha önceden tanımlanmış kriterlere göre 

bu üç özellik belirlenip, tümör için TNM sınıfı belirlenir. Tümör sınıfı meme kanserli 

hastalarda tedaviye yön veren önemli bir prognostik faktördür. Amerikan Kanser 

Ortak Komitesi (American Joint Committee on Cancer-AJCC) periyodik olarak 

sınıflama standartlarını güncellemektedir. Yeni teknikler geliştikçe kanser sınıflaması 

daha doğru belirlenebilecektir. 2003 yılında da 1997 yılındaki sınıflamadan farklı 

olarak, meme kanseri evrelemesinde yeni düzenlemeler yapılmıştır (Ek 1). Buradaki 

ana değişiklikler lenf nodlarına olan bölgesel metastazların boyutu, sayısı ve 

saptanma metodları ile ilişkilidir. Bazı değişiklikler sentinel lenf nodu biyopsisi, 

immünohistokimyasal boyama, ters transkriptaz polimerize zincir reaksiyonu gibi 

hızla gelişen yeni teknolojiye bağlı iken, diğerleri de eski evreleme kriterlerinde 

klinik veriler ışığında meydana gelen değişiklikler sonucundadır (74). 
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2003 AJCC TNM sınıflanmasına göre evrelerin sınıflandırması (36) 

Evre 0   Tis N0 M0 

Evre I   T1 N0 M0 

Evre IIA  T0 N1 M0, T1 N1 M0, T2 N0M0 

Evre IIB  T2 N1M0, T3 N0 M0 

Evre IIIA  T0 N2 M0, T1 N2 M0, T2 N2 M0, T3 N1 M0, T3 N 2M0 

Evre IIIB  T4 Herhangi N M0, Herhangi T N3 M0 

Evre IV  T ve N ne olursa olsun M1 içeren tüm hastalar 

2.5. Meme Kanserinde Sağkalım ve Sağkalımı Etkileyen Faktörler 

2.5.1. Hasta özellikleri 

• Tanı sırasındaki yaş: 30-35 yaş altı genç kadınların sağkalımı 70 yaş 

üzerindekilere göre kötüdür. Genç hastalar etkilenen lenf nodu, östrojen reseptörü 

(ER) için negatif olma, c-erb-2 onkoproteinin fazla ekspresyonu gibi daha negatif 

klinikle kendini gösterir. Bununla birlikte şimdiki adjuvan tedaviler genç yaştaki kötü 

prognozu azaltırken, adjuvan tedavi almayan düşük riskli kadınlarda böyle bir 

azalma görülmemektedir (39). Genç yaşlarda görülen düşük sağkalım etkisinin 10 

yıllık izlem sonrasında kaybolduğu dikkat çekmektedir. Bu kayboluşun kötü 

prognozlu tümör tanısı alan genç kadınlarda yüksek ve erken mortalite hızına bağlı 

olabileceği hipotezini gündeme getirmektedir (38). 

• Eşlik eden hastalıklar: Meme kanseri tanısı konulduğunda kişinin mevcut 

hastalıkları da sağkalımı etkilemektedir. En sık görülen eşlik eden hastalıkların 

kardiyovasküler hastalıklar (%7), önceden olan kanser (%7), diyabetes mellitus (%6) 

olduğu bilinmektedir. Ağır eşlik eden hastalıkları olan hastalarda olmayanlara göre 

10 yıl içinde ölüm riski 2,7-3,4 kat daha fazla bulunmuştur. Yapılan bu çalışmada 

eşlik eden bir hastalığı olmayan yaşlı meme kanserli hastalarda hastalığın nispeten 

iyi prognoz, eşlik eden hastalığı olanlardaysa oldukça kötü prognoz gösterdiği 

bulunmuştur. Bu hastaların sağkalımı üzerine en önemli etkinin geçmiş kanser 

hastalığı, serebrovasküler hastalık ve demans ile ortaya çıktığı gösterilmiştir (40). 

Türkiye’de yapılan bir çalışmada hastanın diyabet veya hipertansiyon öyküsünün 

meme kanseri için güçlü risk faktörü olduğuna işaret edilmiştir (72). 
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• Tanı dönemi: Pek çok endüstrileşmiş ülkede meme kanseri bakım ve 

tedavisine erişimin zaman içinde gelişmesi, tüm tümörlere daha erken tanı konması 

ile tüm yaş gruplarında daha uzun sağkalım sağlamıştır. Danimarka’da yapılan bir 

çalışmada 50 yaştan önce tanısı konan meme kanseri hastalarının tanıdan sonraki 10 

yıllık sağkalımı 1953-1959 dönemi için %48,9 iken 1993-1999 kohortu için %71,5 

bulunmuştur. Bu hastaların meme kanseri lokalize ve bölgesel olarak iki alt grupta 

incelendiğinde de sağkalım olasılığının lokalize tümörler için sırasıyla %66,8 ve 

%84,8; bölgesel tümörler için ise %35,5 ve %57,9’a ulaştığı görülmüştür (41). 

Japonya’da yapılan bir diğer çalışmada ise 10 yıllık kümülatif toplam sağkalım hızı 

1960-1969 dönemi için %66, 1970-1979 dönemi için %72, 1980-1989 dönemi için 

%77 bulunurken, 1990-1999 dönemi için %83 olarak bildirilmiştir (42). Türkiye’de 

1992-2002 yıllarını içeren bir çalışmada 5 yıllık toplam sağkalım olasılığı %74,2 

bulunurken, 1995-2008 yıllarını içeren diğer bir çalışmada 5 yıllık sağkalım 

olasılığının %90,0’a ulaştığı belirlenmiştir (66,67) 

• Sosyoekonomik durum ve ırk: Uzun dönemli izlem çalışmalarında 

sosyoekonomik durumu düşük olan meme kanserli kadınların yüksek olan kadınlara 

göre sağkalımlarının kötü olduğunu destekleyen ve desteklemeyen bulgular 

bildirilmiştir. Düşük sosyoekonomik durumdakiler daha geç evrede tanı alıyor, daha 

agresif tümör özellikleri gösteriyor ve sub-optimal tedavi görüyor olabilirler. Fakat 

incelenen bu değişkenler sosyoekonomik durumla ilişkilendirilen mortalite artışını 

kısmen açıklayabilmektedir. Benzer durum ırk/etnik kökenin etkisinin incelendiği 

meme kanserli hastalar için de söz konusudur (43-45). 

2.5.2. Tümör özellikleri 

• Tümör büyüklüğü: tümör büyüklüğünün hastalığın yayılımıyla olan ilişkisi 

bilinmekle birlikte farklı yayılımları olan hastalarda da önemli prognostik 

faktörlerden biri olarak ortaya konmuştur. Bölgesel lenf nodu tutulumu olan veya 

tümörün doğrudan yayıldığı durumlarda tümör boyutu küçük olan hastaların 

prognozunun tümörü memeyle sınırlı ama boyutu büyük olanlardan daha iyi 

bulunmuştur (38). Ulusal Kanser Enstitüsü’nün (NCI), SEER (the Surveillance, 

Epidemiology, and End Results) veritabanında yer alan 302.763 meme kanserli 
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kadının bilgileri analiz edilmiştir. Bu analizlerde <0,8cm tümörler için beş yıllık 

görece sağkalım oranları %100 iken diffüz tümörlerde %34’e düşmektedir. Küçük 

tümör ve LN tutulumu olan kadınların beş yıllık sağkalım oranları büyük tümör ve LN 

tutulumu olanlardan daha yüksektir. Uzak metastaz varlığında da tutulan LN 

sayısının artışıyla sağkalımın düştüğü gösterilmiştir (47). Bir çalışmada tümör 

büyüklüğü ve metastatik LN sayısının ilk 5 yıldaki ölüm riskiyle güçlü ilişkisi olduğu 

10-15 yıllık izlem sonrasında ise sadece hastanın tanıdaki yaşının ölüm riskiyle ilişkili 

olduğu gösterilmiştir (38). 

• Histolojik tip: Meme kanseri histolojik olarak heterojen bir hastalıktır. 

İnvaziv duktal karsinom tüm invaziv meme kanserlerinin yaklaşık %75-80’ini invaziv 

lobüler karsinom ise % 5-17’sini oluşturmaktadır. İnvaziv lobüler ve invaziv duktal 

histolojinin toplam sağkalım ve hastalıksız sağkalım üzerine etkileri tartışmalıdır, 

sağkalım üzerine etkilerinin benzer ve farklı olduğunu gösteren çalışmalar  

mevcuttur (47-49). SEER verisinde invaziv duktal için 5 yıllık sağkalım %87,5, invaziv 

lobüler için ise %91,6 bulunmuştur. Meme kanserlerinin alt gruplarına bakıldığında 

ise en iyi prognoz tübüler ve adenoid kistik adenokarsinomalarda (%100) 

görülmüştür. En kötü prognoz ise inflamatuar tipte olup sağkalım olasılığı %34,1’e 

düşmüştür (47). 

• Histolojik derece (grade): En sık kullanılan sistemler Scarff-Bloom-

Richardson sınıflaması ve Elston ve Ellis tarafından Scarff-Bloom-Richardson 

sınıflamasının modifiye hali olan Nottingham kombine histolojik grade (NCHG)’dir 

(50). Bu sistemde aşağıda yer alan üç morfolojik özellik temel alınır. 

1. tübül oluşumunun yüzdesi  

2. nükleer pleomorfizm düzeyi  

3. mitoz sayısı  

Her özellik için 1-3 değerleri verilerek birleştirilmiş skor elde edilir ve bu skorlara 

göre de histolojik derece belirlenir. 

Histolojik derece 1 3-5 puan: iyi farklılaşmış  

Histolojik derece 2 6-7 puan: orta derece farkılılaşmış 

Histolojik derece 3 8-9 puan: kötü farklılaşmış 
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Histolojik derecenin evrelemeden bağımsız prognostik önemi vardır ve 

yüksek derecede tutarlı bir şekilde düşük uzun dönem sağkalım görülmektedir. Lenf 

nodu tutulumu, tümör boyutu gibi diğer prognostik faktörlere bağlı olarak kümülatif 

sağkalım düşük derece için %90-94, yüksek derece için %30-78 arasında 

değişmektedir (38,50,51).  

• Bölgesel lenf nodu tutulumu: Uzun dönemli sağkalım için değerli bir 

göstergedir. Lenf nodu (LN) tutulumu olan hastaların mortalitesi, LN tutulumu 

olmayanlara göre yaklaşık 4-8 kat fazladır ve tutulan daha fazla LN sayısı daha kötü 

prognozu gösterir. Mikrometastaz ve izole tümör hücrelerinin sağkalımla ilişkisine 

bakıldığı bir sistematik derlemede çapı 2mm ve altında olan metastaz varlığında, 

diğer prognostik faktörler için yapılan düzeltmeden sonra bile toplam sağkalımın 

düştüğü bulunmuştur. (38,51,52). Son yıllarda LN tutulumunun 

değerlendirilmesinde metastatik LN sayısının incelenen LN sayısına oranının 

kullanılmasını öneren çalışmalar mevcuttur. Kore’de yapılan bir çalışmada, LN 

patolojik sınıflandırılması ve LN oranları karşılaştırılmıştır. Hastalar LN oranlarına 

göre düşük (<0,21), orta (0,21-0,65) ve yüksek (>0,65) riskli olarak kategorize 

edilerek analiz edildiğinde LN oranının özellikle genç, reseptörleri negatif tümörü 

olan kadınlarda prognozu patolojik LN sınıflandırmasından daha daha iyi 

belirledikleri gösterilmiştir (75). LN oranının AJCC LN sınıflamasından bağımsız olarak 

toplam sağkalımla ilişkili olduğu gösterilmiştir (71,75). 

• Lenfovasküler invazyon (LVİ): 2005 yılında St. Gallen toplantısında 

tartışmalı da olsa LN negatif olan hastalar için LVİ prognostik faktörlere eklenmiştir 

(53). LN tutulumu olan hastalarda çelişkili sonuçlar elde edilmiş olmakla birlikte LN 

tutulumu olmayan meme kanserli hastalar arasında LVİ tespit edilenlerde 

edilmeyenlere göre mortalitenin %60 daha fazla görüldüğü çalışmalar mevcuttur. 

LVİ’nun LN tutulumu olmayan hastalarda sağkalımı etkilediği ve ölüm riskini 1,7 kat 

arttırdığı gösterilmiştir (51,54,76). 

• Tümör anjiogenezisin moleküler markerleri: Halen sağkalım etkileri 

konusunda tartışmalı sonuçlar elde edilmekle birlikte damar tutulumu ve 
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anjiyogenez göstergelerinin meme kanserli hastaların uzun dönem sağkalımlarına 

olan etkileri çalışılmaktadır (51). 

• Gruplandırılmış prognostik faktörler: TNM sınıflaması ve Nottingham 

Prognostik İndeks gibi bazı prognostik faktörleri bir araya getiren ve uzun dönem 

sağkalımın tahmininde prediktivitesi yüksek prognostik indeksler vardır (51). 

Evrelere göre değerlendirildiğinde invaziv duktal için sağkalım olasılığı evre 1’de 

%100,0; evre 2’de %85,1; evre 3’te %57,5 ve evre 4’te %20,3 bulunmuştur. İnvaziv 

lobüler için sağkalım olasılıkları evre 1’de %100,0; evre 2’de %93,0; evre 3’te %72,6 

ve evre 4’te %30,5’tir (47). 

2.5.3. Nüks, metastaz ve ikincil kanser 

Uzun dönem sağkalım nüks, metastaz veya ikincil kanser varlığı durumunda 

daha düşük olmaktadır (55,56).  

Aynı taraf memenin parankim veya cildinde ortaya çıkan nüks durumunda 

sağkalım, bölgesel nodal nüks ve aynı tarafın göğüs duvarındaki nüksüne göre daha 

iyi prognoza sahiptir (54). 

Meme kanseri sağ kalanları için en büyük ikincil kanser riski meme, kemik, 

kolon/rektum, yumuşak doku (sarcoma), lösemi, akciğer, over ve tiroid 

kanserlerinde görülmektedir. Bu ilişkileri açıklayan genetik mutasyonların da dahil 

olduğu pek çok açıklama yapılmaktadır. BRCA1 ve BRCA2 mutasyonları, p53 

mutasyonu bunların arasında sayılabilir (55). 

İzlemde metastaz, nüks ya da ikincil kanserin görüldüğü hastalarda sağkalım 

için yapılan bir modellemede ameliyat sonrasındaki 10 yılda hastada nüks veya 

metastaz olmaması halinde ek 10 yıl daha hayatta kalma olasılığının %89 olacağı, 

sadece nüks gözlendiğinde %72’ye düşeceği ve nüks olmaksızın metastaz görülmesi 

durumunda ise sadece %18 olacağı öngörülmüştür (77). 

2.5.4. Diğer tümör belirteçleri 

• Hormon reseptörleri: östrojen ve progesteron gibi hormon reseptörlerinin 

varlığı hormon tedavisinin uzun dönemli sonuçlarının öngörüsünü sağlar ve bu 

nedenle prognostikten çok prediktif gösterge olarak kullanılır (51).  
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ER negatif olanlarda 5 yıllık tamoksifen tedavisinin rekürrens ve meme 

kanseri mortalitesi üzerinde çok az etkisi olmakla birlikte, ER pozitif olan hem genç, 

hem de yaşlı kadınlarda oldukça etkin bulunmaktadır. ER pozitif ve/ya PR pozitif 

tümörü olan meme kanseri hastalarının, reseptörleri negatif olanlara göre mortalite 

riski daha düşüktür. Artmış bu riskin tanı yaşı, tanı yılı, ırk/etnik köken, tümörün 

histolojik tipi, klinik evresi, histolojik derecesi ve LN tutulumundan bağımsız olduğu 

gösterilmiştir (51,57,58). 

• HER2 ekspresyonu (c-Erb-2 onkoproteini): Human epidermal büyüme faktör 

reseptörü 2’yi (HER-2) kodlayan gen 17. kromozom üzerindedir. Memede HER 

ailesinin fizyolojik görevi memenin postnatal gelişimidir. ER pozitif meme kanseri 

hücre serisinde HER-2 geninin transfeksiyonu kanserin biyolojik davranışını 

değiştirmekte, hücreler hızla çoğalmakta, artan metastaz potansiyeliyle daha agresif 

davranmaktadır. HER-2 geni meme kanseri için prognostik gösterge olmasından öte 

sistematik tedaviye cevap için de prediktif faktördür. LN tutulumu olan hastalarda, 

HER-2 geninin amplifikasyon ve/ya ürünlerinin overekspresyon gösterdiği olguların 

göstermeyenlere göre 10 yıllık toplam sağkalımlarının daha düşük olduğu 

bulunmuştur. Ayrıca HER-2’nin overekspresyon gösteren tümörleri p53 

anormallikleri, negatif hormon reseptörleri, lenfoid infiltrasyon ve artmış mitotik 

indeks gibi kötü prognoz göstergesi olarak bilinen özellikleri daha fazla taşımaktadır 

(51,59). 

• Mitotik aktivite indeksi (MAİ): bu indeks tümörün proliferasyon aktivitesini 

göstermekte olup erken evre meme kanserinin önemli prognostik faktörü olduğunu 

işaret eden bulgular vardır. Toplum tabanlı bir çalışmada LN tutulumu olmayan 

tümör çapı <5cm olan (T2) hastalarda MAİ yüksek olanların düşük olanlara göre 

sağkalım yüzdesi daha düşük bulunmuştur (60). 

• Gen ekspresyon profili: mikroarray metodu meme kanseri için yeni 

prognostik ve prediktif değerlendirmelerin yapılmasını mümkün kılmaktadır (61). 

• Çeşitli moleküler belirteçler: BRCA1 ve BRCA2, p53 mutasyonları, yüksek 

seviyede doku ürokinaz tipi plasminojen aktivatörü (uPA) ve inhibitörleri sağkalım 

üzerine etkileri olduğu belirlenen göstergelerdir. Bunların dışında henüz klinik 
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uygulamalarda önerilmeyen Ki67, cathepsin-D, DNA ploidi ve S-fazı gibi 

faktörlerinde sağkalım göstergeleri olabileceğine işaret eden sonuçlar 

bulunmaktadır (62-63). Özellikle BRCA1’in mutasyonunun hem kısa, hem de uzun 

dönem toplam sağkalımı düşürdüğü yapılan sistematik derleme ve meta-analizde 

gösterilmiştir (34). 

2.6. Meme Kanserinde Tedavi 

Son 30 yıl içinde meme kanserinde multimodal tedavi seçeneklerinde, bu 

tedavilere bağlı olarak sağkalımda ve bazı cerrahi ilkelerde önemli değişiklikler 

olmuştur. Ayrıca 3cm üzeri tümörlerde ameliyat öncesi kemoterapi yapılarak, 

primer tümör ve metastazlarda sitoredüktif etki sağlanmıştır ki bu durum, greftsiz 

meme cerrahisine imkan sağlamaktadır. Mastektomi sonrası radyasyon ile rezidü 

mikroskopik hastalığa müdahale edilebilmektedir. Bu yaklaşım, hem lokal ileri 

primer tümörün kontrolünü hem de ameliyat öncesi kemoterapi ile potansiyel 

metastazların tedavisini sağlamaktadır (64). 

Meme kanserine cerrahi yaklaşım mastektomi (radikal mastektomi, modifiye 

radikal mastektomi, aksiller diseksiyon) ve meme koruyucu cerrahi (MKC) 

lumpektomi ya da geniş lokal eksizyon ve kuadrantektomidir. MKC için kontrandike 

hastalar ve özellikleri aşağıda özetlenmiştir:  

 memede farklı kadranlarda iki ya da daha fazla tümör olması,  

 malign mikrokalsifikasyonların yaygın bulunması,  

 meme bölgesine daha önceden radyoterapi yapılmış olması,  

 re-eksizyon sonrası mikroskopik pozitif cerrahi sınırın olması,  

 gebeliğin bir ve ikinci trimesterinde tümör saptanması,  

 kollajen vasküler hastalık varlığı, aynı kadranda birden çok büyük 

tümörün bulunması,  

 küçük memede büyük tümörün bulunması (kötü kozmetik sonuç 

nedeniyle),  

 çok büyük pandüle-sarkık meme varlığı (radyoterapi açısından), 

 hasta tercihi (hastanın MKC istemediği durumlar) ve  

 MKC sonrası nüks gelişmesi durumu 
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Bu hastalar için mastektomi uygun tedavi yöntemidir. Herediter meme 

kanserli ailelerde MKC yerine deri koruyucu mastektomiyle birlikte rekonstrüksiyon 

önerilmektedir. Evre 1 ve 2 meme kanserli hastalarda MKC uygun bulunmaktadır. 

Bununla birlikte bu hastalara MKC yapılabilmesi için tümörün; 

 klinik ya da mamografik olarak rezidüel kanser bulgusu saptanmayacak 

biçimde çıkarılabilecek soliter yapıda olması,  

 radyoterapi uygulanması için bir kontraendikasyonunun bulunmaması,  

 hastanın MKC tedavisini tercih etmesi, 

 tümör içermeyen cerrahi sınırlardan eksize edilebilecek ve 

rezeksiyondan sonra kozmetik olarak kötü görünen bir meme 

kalmayacak büyüklükte olması gerekmektedir (65). 

Meme kanseri sistemik tedavisi, üzerinde en çok çalışılan solid tümör 

tedavilerinden biridir. Klinik çalışmalar kanıtlanmış bir uzak metastazı olmaksızın 

aksiller tutulumu olan hastalarda adjuvan sitotoksik tedavi ve hormonal tedavinin 

hastalıksız ve genel sağkalımı arttırabildiğini göstermektedir. Uzak metastazı 

kanıtlanmış hastalarda polikemoterapiyle tedaviye yanıt %50’ye kadar 

yükselmektedir. En yaygın kullanılan kombinasyonlar siklofosfamid, metotreksat ve 

5-florourasil (CMF) ile siklofosfamid, doksorubisin ve 5-florourasil (CDF)’dir. Bazen 

prednizon ve vinkristin de bu tedavi rejimlerine eklenmektedir (64). 

ER pozitif olgularda değişik endokrin tedavilere karşı klinik cevap 

alınabilmektedir. ER negatif olguların %10’undan azı hormonal manipülasyona 

cevap verirken, bu oran pozitiflerde %60’ın üzerine çıkmaktadır (64). Tamoksifen 

her evre meme kanserinin birinci basamak endokrin tedavi seçeneğini 

oluşturmaktadır. Tamoksifenin dışında toremifen, raloksifen, idoksifen, ospemifen 

ve arzoksifen halen üzerinde çalışmaların sürdüğü yeni ilaçlardır (65). 

2.7. Türkiye’de Kanserle Savaş 

Türkiye’de 1962 yılında Temel Sağlık Hizmetleri altında Şube Şefliği olarak 

başlayan kanserle mücadele 1970 yılında Kanser Savaş Müdürlüğü adıyla 

sürdürülmeye devam etmiş, 1-7 Nisan “Kanser Haftası” olarak kabul edilmiştir. 

Sağlık Bakanlığının 14.09.1982 tarih ve 5621 sayılı genelgesiyle bildirimi zorunlu 



    22 

hastalık olarak kabul edilen kanserle savaş 1983 yılından itibaren Genel Müdürlük 

seviyesinde bağımsız bir Daire Başkanlığı tarafından yürütülmüştür. Kanser Savaş 

Danışma Kurulu 1988 yılında oluşturulurken, hemen ardından 1989 yılında Türkiye 

Uluslararası Kanser Savaş Birliği’ne üye olmuştur. 1992 yılında kanser verilerinin 

daha gerçekçi olması için Kanser Kayıt ve İnsidans Projesi başlatılırken, kanser 

kayıtçılığının dönüm noktası İzmir Kanser Kayıt Merkezi’nin (KİDEM) kurulması 

olmuştur. Kanser taramasının dönüm noktası ise Kanser Erken Teşhis ve Tarama 

Merkezleri projesi çalışmaları olmuştur (78). 

2.7.1. Kanser Kayıt Sistemi ve KİDEM 

Türkiye’de ilk kanser kayıtları 1983 yılından itibaren ülke genelinde kanser 

tanısı koyan hekim ve sağlık kuruluşları tarafından yapılan bildirimlere dayalı pasif 

yöntemle oluşturulmuştur. Bu sistemle toplanan veriler nicelik ve nitelik açısından 

yeterli bulunmayınca belirlenmiş merkezlerde aktif yöntemle veri toplayan toplum 

tabanlı kanser kayıt merkezi çalışmalarına 1991 yılında İzmir’de başlanmıştır.  

İzmir Kanser Kayıt Merkezi (KİDEM), resmi adıyla -İzmir Kanser İzlem ve 

Denetim Merkezi-, 13 Mart 1993 yılında İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak 

kurulmuştur. 2000 yılında çıkan “Kanser Kayıt Merkezi Yönetmeliği” ile çalışmaları 

hız kazanan KİDEM, İzmir ilindeki kanser tanısı koyan veya tedavisini yapan tüm 

kurumlardan veri toplayarak değerlendirmiş ve ilk bilimsel sonuçlarını 2001 yılında 

sunmuştur (78). 

Kanser olgularının belirlenmesi için KİDEM tarafından ildeki tüm kamu ve 

özel hastanelerden, üniversite hastanelerinden, dal hastanelerinden, özel patoloji, 

hematoloji laboratuvarlarından, özel kliniklerden kanser kayıt elemanları tarafından 

standart formlarla veriler toplanmaktadır. Bu formlarda ad, soyad, cinsiyet, doğum 

tarihi, ikamet adresi gibi sosyodemografik veri başlıkları; tanı tarihi, geçerli tanı 

yöntemi, tümörün topografisi, morfolojisi, davranışı, lateralitesi, diferansiyasyonu 

gibi tümörle ilgili başlıklar dışında evre ve son izlem tarihini kapsayan başlıklar yer 

almaktadır (EK 2). Topografi, morfoloji sınıflandırma ve kodlamasında Uluslararası 

Hastalık Kodu - Onkoloji versiyon 3 (International Code Disease – Oncology version 

3; ICD-O3) sistemi kullanılmakta aktif yöntemle toplanan verilerin duplikasyon ve 



    23 

veri başlıkları arasında tutarlılık kontrolleri IARC’nin Can-Reg-4 denilen kanser 

kayıtları bilgisayar programı ile yapılmaktadır. Bu veri kalite değerlendirmeleri 

sonrasında İzmir ili kanser insidansları hesaplanmaktadır.(65). 

İzmir’in ardından, bölgelerine ait durumu yansıtabileceği düşünülen Antalya, 

Samsun, Bursa, Trabzon, Edirne ve Erzurum illerinde bu merkezler 

yaygınlaştırılmıştır. İzmir ile Antalya Kanser Kayıt Merkezlerinin verileri ise IARC 

(International Agency for Research on Cancer - Uluslararası Kanser Araştırmaları 

Kurumu) tarafından “Cancer Incidence in Five Continents" (Beş Kıtada Kanser 

İnsidansı) adlı periyodik yayınında yer almaktadır (78-80).  

Yukarıda ifade edilen illerdeki nüfus tabanlı kanser kayıt merkezlerinin 2004-

2006 verileri kullanılarak Türkiye için kanser insidansı tahminleri yapılmış, melanom 

dışı cilt kanserleri hariç tüm kanserler için yaşa göre standardize edilmiş insidans 

hızları (dünya nüfusu standart olarak alınmıştır) erkeklerde yüz binde 210,1 iken 

kadınlarda 129,4 bulunmuştur (81). Elde edilen bulgulara göre, Türkiye’de 

erkeklerde tüm kanserler içinde %26,3 ile ilk sırada akciğer kanseri gelmektedir. 

Akciğer kanserini, prostat (%10), mesane (%8,5), kolorektal (%6,9), mide (%6,8) 

kanserleri izlemektedir. Kadınlarda tüm kanserler içinde en sık görülen kanser %23,3 

ile meme kanseridir. Meme kanserini kolorektal (%8,1), tiroid (%6,2), mide (%5,9) ve 

akciğer (%5,2) izlemektedir.  

İzmir’de 2006 yılı için melanom dışı cilt kanserleri hariç tutulduğunda yaşa 

göre standardize kanser insidansı erkeklerde yüzbinde 274,4; kadınlarda ise 

yüzbinde 163,8’dir. Meme kanseri hızı ise kadınlarda yüzbinde 45,6 olarak 

hesaplanmıştır (81). 

Globocan 2002’de Türkiye için meme kanseri kaba hızı yüzde 19,9 ile 

kadınlarda ilk sırada görülmekte olup mortalitesi yüzbinde 8,8 olarak tahmin 

edilmektedir. Mevcut verilere göre kadınlarda görülen her dört kanserden biri 

memede yerleşmekte olup, meme kanseri en sık görülen kanserden ölüm nedenidir 

(80,81).  



    24 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2008 ölüm istatistiklerine göre 1999-2008 

yıllarına ait meme kanserine bağlı ölümler yılda 1082 ile 1875 arasında 

değişmektedir (82).  

2.7.2. Kanser tarama ve KETEM 

2008 yılı sonu itibari ile yurdumuzun 81 ilinde toplam 84 Kanser Erken 

Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) kurulmuştur. Merkezler devlet 

hastaneleri bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu merkezlerde kanserden 

korunma ve tarama yöntemleri hakkında eğitimli hekim, hemşire, ebe, röntgen 

teknisyeni ve tıbbi teknologlar görevlendirilmiştir. Serviks ve meme kanserleri için 

yürütülen taramalar mektup, telefon gibi çeşitli yöntemlerle kadınların davet 

edilerek gerekli muayene ve testlerinin ücretsiz yapılması şeklinde devam 

etmektedir. 

KETEM’lerde yürütülen kanser tarama hizmetleri üç başlıkta yürütülmektedir 

(83): 

 Serviks kanseri taraması: 35-65 yaş aralığındaki kadınlar, 5 yılda bir kez pap 

smear testiyle; 

 Meme kanseri taraması: 50-69 yaş aralığındaki kadınların iki yılda bir hekim 

muayenesi sürdürülürken mamografilerinin çekilmesiyle;  

 Yeni başlayan kolorektal kanser tarama programı 50-70 yaş arası kadın ve 

erkeklerin yılda bir kez gaitada gizli kan testi, 10 yılda bir ise kolonoskopi ile 

taranması  



    25 

3. GEREÇ ve YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Yeri ve Zamanı 

Araştırma, Ocak 2000 - Aralık 2006 tarihleri arasındaki yedi yıllık dönemde 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi (DEÜTFH)’nde meme kanseri tanısı 

alan ve/ya tedavi olan hastaları kapsamaktadır.  

3.2.  Araştırmanın Tipi 

DEÜTFH’nde meme kanseri tanısı ve/ya tedavisi alan hastaların özellikleri ile 

hastalıklarına ilişkin özelliklerini ve toplam sağkalım olasılıklarını ve sağkalım 

sürelerine etki eden faktörlerin incelenmesini hedefleyen retrospektif kohort 

tipinde bir çalışma olarak planlanmıştır. Bununla birlikte erişilebilen verilerdeki 

eksiklikler göz önüne alınarak araştırmanın tanımlayıcı tipte değerlendirilmesi uygun 

görülmüştür. Meme kanseri olan kadınların bazı sosyodemografik özellikleri, bilinen 

risk faktörleri ve meme kanserine ilişkin özellikleri tanımlanarak, tanı sonrası toplam 

sağkalım olasılıklarıyla birlikte sağkalım olasılığını etkileyen bazı değişkenler 

saptanmaya çalışılmıştır. 

3.3.  Araştırmanın Evreni ve Seçim Kriterleri 

Araştırma için örneklem seçilmemiştir. Araştırmada 1 Ocak 2000-31 Aralık 

2006 tarihleri arasında DEÜTFH’nde meme kanseri tanısı ve/ya tedavisi alan 

hastaların tamamı çalışma kapsamına alınmıştır. 

Veriler için önce İzmir Kanser İzlem ve Denetim Merkezi (KİDEM) 

kayıtlarından DEÜTFH’nde tanı ve/ya tedavi gördüğü bildirilen meme kanserli 

hastaların listesi alınmıştır. KİDEM’in listesinde 779 hasta bulunmaktadır. KİDEM 

kayıtları İzmir’de ikameti esas aldığından İzmir dışında ikamet eden ve tanı ve/ya 

tedavi süreci DEÜTFH’nde sürdürülen hastalara da ulaşabilmek hedeflenmiştir. Bu 

amaçla hastane patoloji kayıtlarında “malign meme patolojileri” şeklinde yer alan 

hastalar listelenmiştir. Her iki listede yer alan meme kanserli toplam 1120 kadın 

hastaya ulaşılmıştır. 
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3.4.  Araştırmanın Değişkenleri 

Analizlerde bağımlı değişken araştırmanın tamamlandığı 31 Aralık 2011 

tarihine kadar olan izlemlerine göre hastanın sağkalım durumu olup halen yaşıyor, 

izlemde kayıp ve meme kanserine bağlı ölüm olarak belirlenmiştir.  

“İzlemde kayıp” ile herhangi bir nedenle araştırmanın tamamlandığı 31 Aralık 

2011 tarihinden önce takipten çıkan hastalar tanımlanmıştır.  

“Halen yaşıyor” ile araştırmanın tamamlandığı 31 Aralık 2011 tarihinde 

yaşayan ve meme kanseri izlem ve/ya tedavisi sürdürülen hastalar tanımlanmıştır. 

Araştırmanın bağımsız değişkenleri;  

 sosyo-demografik özellikler, 

 doğurganlıkla ilgili özellikler, 

 özgeçmiş ve soygeçmiş özellikleri, 

 tümörle ilgili özellikler, 

 tedavi özellikleri, 

 izlemdeki durum, 

başlıkları altında toplanmış olup, Tablo 3.4.1.’de gösterilmiştir. 
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Tablo 3.4.1. Araştırmada kullanılan bağımsız değişkenler ve özellikleri (DEÜTFH, 1 Ocak 2000-31 Aralık 2006)†. 

Değişken Adı Tek Değişkenli Analizlerde İkili Değişken Analizlerde İleri Analizlerde 

Sosyodemografik özellikler 

Tanı Sırasındaki Yaşı Sürekli değişken (Yıl) Bkz. Tanımlar (s. 30) Bkz. Tanımlar (s. 30) 

Medeni Durum Evli, Bekar, Dul/Eşi ölmüş Evli, Bekar, Dul/Eşi ölmüş Evli, Bekar, Dul/Eşi ölmüş 

Öğrenim Durumu Bkz. Tanımlar (s. 30) Bkz. Tanımlar (s. 30) - 

Çalışma durumu Bkz. Tanımlar (s. 30) Ev kadını, Emekli, Çalışan Ev kadını, Emekli, Çalışan 

Sosyal Güvence Bkz. Tanımlar (s. 30) Bkz. Tanımlar (s. 30) - 

Doğurganlıkla İlgili Özellikler 

İlk Adet Yaşı Bkz. Tanımlar (s. 30) Bkz. Tanımlar (s. 30) Bkz. Tanımlar (s. 30) 

İlk Doğum Yaşı Bkz. Tanımlar (s. 30) Bkz. Tanımlar (s. 30) Bkz. Tanımlar (s. 30) 

Gebelik Sayısı Sayısal (sürekli) Var, Yok Var, Yok 

Canlı Doğum Sayısı Sayısal (sürekli) Var, Yok Var, Yok 

Emzirme Durumu Var, Yok Var, Yok Var, Yok 

Emzirme Süresi Bkz. Tanımlar (s. 30) Bkz. Tanımlar (s. 30) - 

Menapoz Durumu Var, Yok Var, Yok Var, Yok 

Menapoz Yaşı Sürekli değişken (Yıl) - - 

Oral Kontraseptif Kullanımı Var, Yok Var, Yok Var, Yok 

Hormon Replasman Tedavisi Var, Yok Var, Yok Var, Yok 

Ekzojen hormon kullanımı Bkz. Tanımlar (s. 30) Var, Yok  

† Tabloda ek açıklamaya gerek duyulan kısımlar, aşağıda “Bölüm 3.5 Tanımlar ve Sınıflamalar” başlığı altında detaylandırılmıştır. 
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Tablo 3.4.1. (Devam) Araştırmada kullanılan bağımsız değişkenler ve özellikleri (DEÜTFH, 1 Ocak 2000-31 Aralık 2006)†. 

Değişken Adı Tanımlayıcı Analizlerde İkili Değişken Analizlerde İleri Analizlerde 

Özgeçmiş ve soygeçmiş özellikleri 

Sigara Kullanımı Var, Yok Var, Yok Var, Yok 

Alkol Kullanımı Var, Yok Var, Yok Var, Yok 

Eşlik eden Hastalıklar Bkz. Tanımlar (s. 31) Var, Yok Var, Yok 

Geçmiş Meme Hastalığı Öyküsü Var, Yok Var, Yok Var, Yok 

Ailede Kanser Öyküsü Var, Yok Var, Yok Var, Yok 

Ailede Meme Kanseri Öyküsü Var, Yok Var, Yok Var, Yok 

Tümörle İlgili Özellikler 

Tanı Tarihi Tarih olarak - - 

Tümör Yeri Sağ, Sol, Bilateral Sağ, Sol, Bilateral Sağ, Sol, Bilateral 

Tümörün Yerleşimi Bkz. Tanımlar r (s. 31) - - 

Tümörün Çapı Bkz. Tanımlar r (s. 31) Bkz. Tanımlar r (s. 31) Bkz. Tanımlar r (s. 31) 

Lenf Nodu Tutulumu Var, Yok Var, Yok Var, Yok 

İncelenen Lenf Nodu Sayısı Sayısal (sürekli) Bkz. Tanımlar r (s. 31) Bkz. Tanımlar r (s. 31) 

Metastatik Lenf Nodu Sayısı Sayısal (sürekli) Bkz. Tanımlar r (s. 31) Bkz. Tanımlar r (s. 31) 

Metastatik LN oranı Sayısal (sürekli) Bkz. Tanımlar r (s. 31) Bkz. Tanımlar r (s. 31) 

Metastatik  OrganTutulumu Var, Yok Var, Yok Var, Yok 

Klinik Evre Sayısal (sürekli) Sayısal (sürekli) Sayısal (sürekli) 

Histolojik Derece Sayısal (sürekli) Sayısal (sürekli) Sayısal (sürekli) 

† Tabloda ek açıklamaya gerek duyulan kısımlar, aşağıda “Bölüm 3.5 Tanımlar ve Sınıflamalar” başlığı altında detaylandırılmıştır,   
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Tablo 3.4.1. (Devam) Araştırmada kullanılan bağımsız değişkenler ve özellikleri (DEÜTFH, 1 Ocak 2000-31 Aralık 2006)†. 

Değişken Adı Tanımlayıcı Analizlerde İkili Değişken Analizlerde İleri Analizlerde 

Histolojik Tanı Bkz. Tanımlar (s. 31) - - 

Lenfovasküler İnvazyon Var, Yok Var, Yok Var, Yok 

ER durumu Pozitif, Negatif Pozitif, Negatif Pozitif, Negatif 

PR durumu Pozitif, Negatif Pozitif, Negatif Pozitif, Negatif 

cErb2 durumu Pozitif, Negatif Pozitif, Negatif Pozitif, Negatif 

Ki67 durumu Pozitif, Negatif Pozitif, Negatif Pozitif, Negatif 

p53 durumu Pozitif, Negatif Pozitif, Negatif Pozitif, Negatif 

Tedavi Özellikleri 

Cerrahi Tedavi Var, Yok Var, Yok Var, Yok 

Operasyon Tipi Bkz. Tanımlar (s. 31)   

Kemoterapi Var, Yok Var, Yok Var, Yok 

Radyoterapi Var, Yok Var, Yok Var, Yok 

Hormonoterapi Var, Yok Var, Yok Var, Yok 

İzlemdeki Durum 

İzlemde Nüks Var, Yok Var, Yok Var, Yok 

İzlemde Metastaz Solid organ, Kemik, Solid organ ve 
kemik 

Var, Yok Var, Yok 

İkincil Kanser Durumu Var, Yok Var, Yok Var, Yok 

Son İzlem Tarihi Tarih olarak   

Son İzlemde Durumu Halen yaşıyor, Ölüm, İzlemde kayıp Halen yaşıyor, Ölüm Halen yaşıyor, Ölüm 

† Tabloda ek açıklamaya gerek duyulan kısımlar, aşağıda “Bölüm 3.5 Tanımlar ve Sınıflamalar” başlığı altında detaylandırılmıştır. 
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3.5. Araştırmada Kullanılan Tanımlama ve Sınıflamalar 

Yaş Grupları: Tanımlayıcı tablolarda ve ikili değişken analizlerinde 35 ve altı, 36-45, 

46-55, 56-65, 66-75 ve 75 üzeri şeklinde altı grup, ileri analizlerde 35 yaş ve altı, 35 

yaş üzeri şeklinde kategorize edilmiştir (37). 

Öğrenim Durumu: Hastaların bitirmiş oldukları son okul esas alınarak; “hiç okula 

gitmemiş”, “ilkokul mezunu”, “ortaokul mezunu”, “lise”, “yüksekokul/üniversite”, 

“yüksek lisans/doktora” olarak kategorize edilmiştir.  

Çalışma durumu: Hastaların çalışma durumları açık uçlu olarak toplanmakla birlikte; 

“ev kadını”, “emekli”, “çalışan”, şeklinde kategorize edilmiştir. 

Sosyal Güvence: Tanımlayıcı tablolarda “güvence yok”, “emekli sandığı”, “sosyal 

sigortalar kurumu”, “bağ-kur”, “resmi”, “yeşilkart”, “özel sigorta”, “ücretli” şeklinde 

kategorize edilmiştir. İkili analizlerde “emekli sandığı”, “sosyal sigortalar kurumu”, 

“bağ-kur”, “resmi”, “diğer” şeklinde gruplandırılmıştır. 

İlk adet yaşı: İlk adet yaşı bilgileri mevcut dosyalarda sayısal olarak kaydedilmekle 

birlikte, eksik bilgilerin tamamlanması sırasında radyasyon onkolojisi kayıtlarında yer 

alan şekliyle “<12 yaş” ve “12 yaş ve üzeri” olmak üzere iki grup olarak 

değerlendirilmiştir. 

İlk doğum yaşı: İlk doğum yaşı bilgileri mevcut dosyalarda sayısal olarak 

kaydedilmekle birlikte, eksik bilgilerin tamamlanması sırasında radyasyon onkolojisi 

kayıtlarında yer alan şekliyle “15-20”, “21-30” ve “>30 yaş” olarak üç grupta 

değerlendirilmiştir. 

Emzirme süresi: Tanımlayıcı tablolarda emzirme süresi “1-6”, “7-12”, “13-24”, “25-

48” ve “48 ay üzeri” olarak gruplandırılırken, ikili analizlerde “1-6”, “7-12”, “13-24”, 

ve “24 ay üzeri” şeklinde gruplandırılmıştır. 

Ekzojen Hormon Kullanımı: OKS ve HRT’de en az birini kullanan ve infertilite 

nedeniyle tedavi görmüş olan kadınlar için “var” ve “yok” şeklinde gruplandırma 

yapılmıştır. 
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Eşlik eden hastalıklar: Tanımlayıcı tabloda; “yok”, “kardiyovasküler hastalık”, 

“diyabet”, “kanser” ve “birden fazla hastalık” şeklinde gruplandırılmıştır. İkili 

analizlerde ise “yok” ve “var” olarak iki grupta değerlendirilmiştir. 

Tümörün yerleşimi: “Üst dış”, “üst iç”, “alt dış”, “alt iç” kadranlar, “üst dış-iç”, “alt 

dış-iç”, üst dış alt dış”, “üst iç alt iç” bileşkeler, “santral” ve “multisentrik” şeklinde 

on grupla tanımlanmıştır. 

Tümörün çapı: “<2,1cm”, “2,1-5,0cm” ve “>5,0cm” olarak üç grupta 

değerlendirilmiştir (36). 

İncelenen lenf nodu sayısı: Hastaların incelenen lenf nodları “Lenf nodu 

incelenmemiş”, “1-10”, “11-20”, 21-30” ve “30 üzeri” şeklinde 5 grupta 

değerlendirilmiştir (36).  

Metastatik Lenf Nodu Sayısı: Hastaların lenf nodlarının metastaz durumu “lenf nod 

tutulumu yok”, “1-3”, “4-9” ve “10 ve üzeri” şeklinde gruplandırılmıştır (36). 

LN oranı: Metastatik LN sayısının incelenen LN sayısına oranıdır. LN oranı <0,21, 

0,21-0,65 ve >0,65 olarak üç grupta değerlendirilmiştir (83,84). 

Histolojik Tanı: Tümörlerin histolojik sınıflaması “in situ”, “invaziv duktal karsinoma”, 

“invaziv lobüler karsinoma”, “miks”, “meduller”, “inflamatuar” ve “diğer” şeklinde 

sınıflandırılmıştır. 

Klinik Evre: Tanımlayıcı tablolarda ve ikili değişken analizlerinde evre 0, 1, 2A, 2B, 3A, 

3B ve 4 şeklinde yedi, ileri analizlerde evre 0-1, 2, 3 ve 4 şeklinde dört grup halinde 

değerlendirilmiştir (36). 

Operasyon tipi: “modifiye radikal mastektomi”, “meme koruyucu cerrahi”, “geniş 

eksizyon ve aksiler diselsiyon”, “aksiler diseksiyon” ve “radikal mastektomi” şeklinde 

gruplandırılmıştır. 
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3.6. Veri Kaynakları ve Verilerin Toplanması 

Çalışma öncesi KİDEM kayıt elemanı tarafından rastgele seçilen 30 adet 

“Hasta Dosyası” arşivden çıkarılarak incelenmiştir. Bu çalışma için hazırlanan “Veri 

Kayıt Formu”nda (Ek 3) yer alacak değişkenler için mevcut dosya kayıtlarının genel 

olarak yeterli olduğu, eksiklerin toplanacak her bir veri için %15-20’yi aşmadığı 

görülmüştür. Dosyalarda yer alan verilerin hastane veri tabanındaki veriler ile 

birleştirildikten sonra, SPSS istatistik paket programına girilmesi işleminin hasta 

başına ortalama 15 dakika olduğu belirlenmiştir. 

KİDEM tarafından Ek 2’deki form üzerinden kanser verileri toplanmakla 

birlikte DEÜTFH’nde tanı, tedavi ve/ya izlemi yapılan 779 meme kanseri hastasına 

ait listede aşağıdaki bilgiler bulunmaktaydı: 

1. TC. kimlik numarası (sadece 202 hastanın bilgisi mevcut) 

2. Hastanın adı, soyadı 

3. Bölümü (39 hastanın bölüm bilgisi bilinmiyor) 

4. Protokol numarası (15 hastanın protokol numara bilgisi yoktur) 

5. Doğum tarihi 

6. Cinsiyet 

7. Yaş 

8. Sağlık güvencesi (87 hastanın sağlık güvencesi bilinmiyor) 

9. Sigorta numarası (320 hastanın sigorta numarası bilgisi yoktur) 

10. Tanı tarihi 

11. Tümörün topografisi (226 hastanın tümör topografisi bilinmiyor) 

12. Tümörün histolojisi (42 hastanın tümör histolojisi bilinmiyor) 

13. Tümörün davranışı (malign ya da in situ) 

14. ICD-10 kodu 



33 

Çalışmada hastalara ait veriler esas olarak “Hasta Dosya”larından elde 

edilmiştir (Şekil 3.6.1.). Sağ hastaların dosyaları doldurulan formlar karşılığında tek 

seferde 20 adet olarak verilmektedir. Ölen hastaların dosyalarının ise arşiv dışına 

çıkarılmasına izin verilmemekte, ancak arşivde mesai saatleri içinde incelenmesine 

olanak sağlanmaktadır. Kayıtları incelenen 1120 hastadan 90 (%8,1)’ının hasta 

dosyası arşivde bulunamamıştır. Çalışmada ana kaynak olarak kullanılan belgeler 

genel cerrahi meme muayene formu, hemşire gözlem formu ve patoloji raporudur 

(Şekil 3.6.2.). Ayrıca ameliyat notları, radyoloji raporları ve kadın-doğum muayene 

formlarından da yararlanılmıştır. 

 

  

Şekil 3.6.1. Hasta dosya örnekleri  

 

(DEÜTF,2012)
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Şekil 3.6.2. Hasta dosyasındaki farklı 

veri kaynakları 
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Dosyaların incelenmesi sırasında ve sonrasında hastane bilgi sistemlerinde 

(Genesis, Probel) yer alan kayıtlar üzerinden dosyalarda bulunmayan eksik bilgiler 

tamamlanmaya çalışılmıştır (Şekil 3.6.3.). 

 

 

Şekil 3.6.3. Genesis, Probel hasta kayıt programlarından örnek sayfalar
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Şekil 3.6.4. İlgili öğretim üyesinin arşivinden 

 

meme patolojisi rapor örnekleri 
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Dosyalarda ve hastane bilgi sisteminde “Patoloji Rapor”larının eksik olduğu 

görülmüştür. Bunun üzerine konuyla ilgili öğretim üyesinin izniyle özel meme 

patolojisi arşivinden patoloji raporları eksik olan hastalar taranmış ve raporlarda yer 

alan bilgilerle eksiklikler tamamlanmıştır (Şekil 3.6.4.). 

 

 

Şekil 3.6.5. RTİS hasta kayıt programından örnek sayfalar 
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Daha sonra Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı tarafından kullanılan hasta 

izlem programındaki (RTİS) kayıtlar incelenerek eksik veriler tamamlanmaya 

çalışılmıştır (Şekil 3.6.5.).  

KİDEM, hasta dosyaları, hastane kayıt sistemleri, patoloji arşivi, RTİS 

kayıtlarından sağlanan veriler Tablo 3.6.1’de özetlenmiştir.  

Hastaların tedavisinde önemli rol üstlenen Medikal Onkoloji Bilim Dalı’nın 

hasta izlemlerini mevcut hasta dosyalarına hemen hemen hiç kaydetmedikleri 

görülmüş, hasta izlemlerini bölüm içinde kullanılan kendi dosyalarına kaydettikleri 

öğrenilmiştir. Hastaların Medikal Onkoloji Bilim Dalı’ndaki dosyalarına 

ulaşılamadığından tedavi bilgilerine ait detaylar eksiktir.  

Son aşamada, hastaların sağkalım durumları TC kimlik numarası bulunanlar 

için Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS)’nden kontrol edilmiştir. Bu hastaların 

aynı zamanda doğum ve ölüm tarihleri de MERNİS kayıtlarında kontrol edilerek 

düzeltilmiştir. TC kimlik numarası olmayan 280 hasta için MERNİS kontrolleri 

yapılamamıştır.
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Tablo 3.6.1. Araştırmada kullanılan veri kaynakları ve bu kaynaklarda sağlanan veriler (DEÜTFH, 1 Ocak 2000-31 Aralık 2006). 
 

Değişken Adı KİDEM Hasta Dosyaları 
Hastane Bilgi Sistemleri 

(Genesis, Probel) 
Patoloji Arşivi Radyasyon Onkolojisi AD.  

Hasta İzlem Programı (RTİS) 

Sosyodemografik özellikler 

Tanı Sırasındaki Yaşı + + + + + 

Medeni Durum  +    

Öğrenim Durumu  +    

Çalışma durumu  +    

Sosyal Güvence + + +  + 

Doğurganlık özellikleri 

İlk Adet Yaşı  +   + 

İlk Doğum Yaşı  +   + 

Gebelik Sayısı  +   + 

Canlı Doğum Sayısı  +   + 

Emzirme Durumu  +   + 

Emzirme Süresi  +   + 

Menapoz Durumu  +   + 

Menapoz Yaşı  +   + 

Oral Kontraseptif Kullanımı  +   + 

Hormon Replasman Tedavisi  +   + 

Ekzojen hormon kullanımı  +   + 
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Tablo 3.6.1. (Devam) Araştırmada kullanılan veri kaynakları ve bu kaynaklarda sağlanan veriler (DEÜTFH, 1 Ocak 2000-31 Aralık 2006). 
 

Değişken Adı KİDEM Hasta Dosyaları 
Hastane Bilgi Sistemleri 

(Genesis, Probel) 
Patoloji Arşivi Radyasyon Onkolojisi AD.  

Hasta İzlem Programı (RTİS) 

Özgeçmiş ve soygeçmiş özellikleri 

Sigara Kullanımı  +   + 

Alkol Kullanımı  +   + 

Eşlik eden Hastalıklar  +   + 

Geçmiş Meme Hastalığı Öyküsü  +   + 

Ailede Kanser Öyküsü  +   + 

Ailede Meme Kanseri Öyküsü  +   + 

Tümörle İlgili Özellikler 

Tanı Tarihi + + + + + 

Tümör Yeri + + + + + 

Tümörün Yerleşimi + + + + + 

Tümörün Çapı  + + + + 

Lenf Nodu Tutulumu  +  + + 

İncelenen Lenf Nodu Sayısı  +  + + 

Metastatik Lenf Nodu Sayısı  +  + + 

Metastatik LN oranı  +  + + 

Metastatik  OrganTutulumu  +  + + 

Klinik Evre  +   + 

Histolojik Derece  +  +  
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Tablo 3.6.1. (Devam) Araştırmada kullanılan veri kaynakları ve bu kaynaklarda sağlanan veriler (DEÜTFH, 1 Ocak 2000-31 Aralık 2006). 
 

Değişken Adı KİDEM Hasta Dosyaları 
Hastane Bilgi Sistemleri 

(Genesis, Probel) 

Patoloji Arşivi Radyasyon Onkolojisi AD.  
Hasta İzlem Programı (RTİS) 

Histolojik Tanı + +  + + 

Lenfovasküler İnvazyon  +  + + 

ER durumu  +  + + 

PR durumu  +  + + 

cErb2 durumu  +  + + 

Ki67 durumu  +  + + 

p53 durumu  +  + + 

Tedavi Özellikleri 

Cerrahi Tedavi  + +  + 

Operasyon Tipi  + +  + 

Kemoterapi  + +  + 

Radyoterapi  + +  + 

Hormonoterapi  + +  + 

İzlemdeki Durum 

İzlemde Nüks  +  + + 

İzlemde Metastaz  +  + + 

İkincil Kanser Durumu  +   + 

Son İzlem Tarihi  + +  + 

Son İzlemde Durumu  + +  + 
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3.7. İstatistiksel Analizler 

Veriler SPSS 15.0 istatistik paket programı kullanılarak bilgisayara girilmiş ve 

analiz edilmiştir. Çalışmada kategorik değişkenler frekans ve yüzde dağılımları; 

sürekli değişkenler ise ortalama, standart sapma ve gerektiğinde ortanca değerleri 

ile verilmiştir.  

İki değişkenli (bivariate) analizlerde hastaların sosyodemografik özellikleri, 

doğurganlık özellikleri, özgeçmiş ve soy geçmiş özellikleri, tümör özellikleri ve tedavi 

özelliklerinin hastanın son izlem durumuna göre (halen yaşıyor, ölüm, izlemde 

kayıp) incelenmiş ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel yönden anlamlılığı, Ki-kare 

testiyle (uygun şekilde Pearson Ki-kare veya Fisher’s exact test) değerlendirilmiştir. 

Tanıdan ölüme kadar geçen süre toplam sağkalım süresi olarak kabul 

edilerek;  

 Tablolarda yer alan 1., 5. ve 10. yıldaki sağkalım olasılıkları yaşam tablosu 

analizinden elde edilmiş,  

 Toplam sağkalım süreleri Kaplan-Meier testi ile hesaplanmış, gruplar 

arasındaki farklar Log-rank testi ile karşılaştırılmış, bu testte p değeri 

≤0,20 olan değişkenler modele alınmış, 

 Cox regresyon modellemesi öncesinde, çalışılacak bağımsız değişkenlerin 

hazard oranlarının belirlenmesi için tek değişkenli analizleri yapılmış ve 

beraberinde orantısal risk (proportional hazard) varsayımını karşılayıp 

karşılamadıkları log minus log grafikleriyle görsel olarak incelenmiştir. 

Çalışmanın ileri analiz kısmında sağkalım (survival) analizi ile hastaların 

sağkalımlarına etki edebilecek faktörler araştırılmıştır. Literatür ve klinik bilgilere 

göre, sağkalım sürelerine etki edebilecek değişkenler, tek değişkenli analizde anlamlı 

bulunmasa dahi çok değişkenli modele etkileri görülmek üzere analizlerde 

kullanılmıştır. Hastaların sağ kalım sürelerini belirlemekte kullanılacak model 

alternatiflerini belirlemek amacıyla farklı yaklaşımlar denenmiştir. Çok değişkenli 

analizlerde modele katkısı anlamlı olmayan değişkenleri çıkartarak, en uygun son 

modellere erişmek üzere geriye dönük eleme yöntemi (backward elimination) 



43 

kullanılmıştır. Farklı model seçeneklerinin açıklayıcılıklarının karşılaştırmasında -2 log 

likelihood ratio değerleri kullanılmıştır.  

3.7.1. Sağkalım Analizi (Survival Analiz) 

Yaşam analizi T zaman süresinde (araştırma süresi) n sayıda izlenen hastanın 

yaşam sürelerinin (izlem süresi) dağılımını açıklayarak, yaşam süresini etkileyen ve 

etkilemesi olası değişkenleri kapsayan modeller kurarak, bu modellere göre 

tahminler yapar. Yaşam analizinde; sonuç değişkeni “olay” (event) ölüm, hastalık, 

remisyon, relaps, düzelme gibi çalışılmak istenen herhangi bir sonuç olabilir. 

Araştırmada “zaman”, hastaların tanı aldıkları günden çalışmanın tamamlandığı 

tarihe kadar geçen süredir. İzlem süresi içerisinde izlemde kaybedilen ya da başka 

bir nedenle araştırılan olayın (ölüm) gelişip gelişmediği bilinmeyen ya da çalışma 

sonunda halen olayın (ölüm) gelişmediği hastalar sansürlü gözlem (censored 

observation) olarak nitelendirilmiştir (85). Örneğin araştırılan olayın “sigara 

bırakma” olması durumunda çalışmanın sonunda sigarayı bırakıp bırakmadıkları 

bilinmeyen ve halen sigara kullanan bireyler sansürlü gözlem olarak nitelendirilir. 

Yaşam Tablosu Analizi (Life Table Method): Yaşam tablosu yöntemi nüfusun 

çeşitli yaşlarda beklenen yaşam süresini hesaplamak üzere demograflar tarafından 

geliştirilmiştir. Bir nüfusun yaşam tablosunda doğumdan ölüme izlenen hipotetik 

kohortun, gözlenen nüfustan tahmin edilen mortalitenin aynısına sahip oldukları 

varsayılarak, beklenen yaşam süresi betimlenir. Yaşa ve cinsiyete özel tahmin edilen 

ölüm hızları sıklıkla 100.000 veya 1.000.000 bireyden oluşan hipotetik kohorta 

uygulanır. Her yaş sınıfı için “olay” sayısı ve izleyen yaş sınıfına giren yaşayanlar 

nüfustaki tahmin edilen yaşa özel hızları temel alınarak hesaplanır. Yaşam tablosu 

verisinden belirli bir yaştaki bireyin beklenen ölüm yaşı, bir yaştan diğerine sağkalım 

olasılığı ve ilgili değerler hesaplanabilir. Bu yöntem 1950’lerden bu yana sansürlü 

gözlemleri olan gruplandırılmış mortalite verileri için kolaylıkla kullanılmaktadır (86).  

Kaplan-Meier Analiz Yöntemi (Product Limit Method): Tarihsel olarak yaşam 

tablosu yönteminden geliştirilmiştir. Yaşam tablosundan farklı olarak Kaplan-Meier 

analiz yönteminde yaşam sürelerine ilişkin veriler belirlenmiş zaman aralıklarıyla 

gruplanmaksızın her birey için olayın gerçekleştiği zamana ilişkin kesin tarih 
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kullanılarak yaşam ve ölüm fonksiyonlarının hesaplanmasını sağlar. Kaplan-Meier 

yöntemi, nokta yaşam olasılıklarını bulur ve adımsal (step) fonksiyon grafiği çizilir. 

Kaplan-Meier yönteminde tamamlanmamış gözlemler dikkate alınmazken yaşam ve 

ölüm olasılıkları hesaplanabilir ve çeşitli alt grupların yaşam ve ölüm eğrileri 

karşılaştırılabilir. Gruplara ait yaşam eğrilerinin birbirlerinden istatistiksel olarak 

farklı olup olmadığının değerlendirilmesinde Log-rank testi kullanılmıştır (85).  

Cox Regresyon Yöntemi (Orantılı Riskler Regresyon Modeli - Proportional 

Hazard Regression Model): Yaşam analizlerinde grupların yaşama olasılıkları 

incelenirken, etken-sonuç ilişkisini etkileyebilecek karıştırıcı ya da etki değiştirici 

faktörlerin eş zamanlı olarak kontrol edilmesini sağlayan matematiksel bir modeldir.  

Cox regresyon yönteminde, bir kişinin izlendiği T zaman süresinin herhangi 

bir ti zamanında, incelenen risk nedeniyle sonuçla karşılaşacağı varsayılır. Böylece, 

bireylerin izlem süresi başında, yani to’daki yaşam süreleri giderek logaritmik olarak 

azalan bir fonksiyona sahip olacaktır. Cox model; X (yaşam süresini etkileyebilecek 

prognostik faktörlerin toplamı) değişkeni tanımlanmış bir bireyin, her bir prognostik 

faktör için (eş zamanlı olarak diğerlerinin etkileri kontrol edilerek) t zamanındaki 

hazardını verir (Formül 3.1) (85). 

 

                                         p 

                         i Xi 

h (t, X) = h0 (t) e i=1    (3.1)   

 

Belirli bir özelliği taşıyan bir gruba ait riskin farklı özelliği olan diğer bir 

grubun riskine bölümü ile risk oranının (hazard ratio, HR) doğal logaritması (Formül 

3.2) elde edilir. Risk oranının 1 olması durumunda “iki grubun sonuç üzerindeki 

etkilerinin birbirinden farksız” olduğuna karar verilir. Orantısal risk (proportional 

hazard) varsayımı; risk oranının tüm zamanlara eşit olarak yayıldığını kabul eder 

(Formül 3.3). Örneğin 10 yıllık izlemin söz konusu olduğu bir çalışmada bir gruptaki 

ölüm riskinin diğer gruba göre 2 kat arttığı bulunduysa, bu artış ilk yılda da, 5. yılda 

da, 10. yılda da aynı olduğu varsayılır (85-87).  
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                   p    

HR = exp      i (X*i - Xi )   (3.2)   

                                 i=1 

 

                   p    

 θ   = exp      i (X*i - Xi )   (3.3)   

                                 i=1 

Cox modellemesinden elde edilen değerler regresyon katsayıları, standart 

hatalar ve p değerleridir. Etki ölçütü HR bir nokta değer olup bu değer %95 güven 

aralıklarıyla birlikte değerlendirilir. Bu çalışmada meme kanseri ile izlenen kadınların 

sağkalım olasılığı üzerine etki edebilecek faktörler Cox regresyon modeli ile 

değerlendirilmiş, regresyon katsayılarının değerlendirilmesinde Wald istatistiği 

kullanılmıştır (85). 

Çalışmada Cox modelinde yer almasına karar verilen bağımsız değişkenlerin 

orantısal risk (Proportional hazard) varsayımını karşılayıp karşılamadığı Log-minus-

log testi grafik yöntemi ile görsel olarak değerlendirilmiştir (85). 

3.8. Çalışma Takvimi 

Çalışmada konu seçimi için literatür taraması Haziran 2008 tarihinde 

başlamış olup konu Eylül 2008’de tespit edilmiştir. Çalışmada kullanılacak standart 

bilgi toplama formları ve ön hazırlıklar Kasım 2008’de tamamlanmıştır. Çalışma 

önerisi Aralık 2008 tarihinde Sağlık Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulu kararına 

sunulmuştur. Tez önerisi; Sağlık Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulu’nun 20 Aralık 2008 

tarih ve 228 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Veri toplama işlemleri Ağustos 2009-

Şubat 2012 tarihleri arasında, verilerin analizi ve tezin yazımı Mart 2012’de 

tamamlanmıştır. 
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                                            +  +                =    = 

 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3.8.1 Çalışma akış şeması

Başlangıç: Haziran 2008 

Tez önerisinin kabulü 20 Aralık 2008 

KİDEM izin tarihi  

17 Mart 2009 

DEÜ Etik kurul başvuru tarihi  

09 Nisan 2009 
DEÜ Etik kurul izni tarihi  

28 Temmuz 2009 

Başhekimlik izin tarihi  

17 Haziran 2009 

Bitiş: Mart 2012 

1120 

HASTA 

Hasta dosyalarının 
incelenmesi 

Hastane bilgi sistemlerinin 
incelenmesi  
(GENESİS ve PROBEL) 

Patoloji arşivinin 
taranması 

Radyasyon Onkolojisi BD’nın 
izlem programının kontrol edilmesi 

KİDEM verileri  
 

(İzmir’de ikamet 

edenler) 

779 hasta 
(14 erkek hasta) 

355 hasta 

1120 

HASTA 

DEÜTFH 
verileri  
 

(İzmir’de ikamet 
etmeyenler) 
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3.9. Etik Konular ve Araştırma ile İlgili İzinler 

Araştırma için önce 12 Mart 2009 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Kanser 

Kayıt Birimi Koordinatörlüğü’nün onayı alınmıştır (Ek 4). Daha sonra İzmir İl Sağlık 

Müdürlüğü İzmir Kanser İzlem ve Denetim Merkezi’nden sistemlerinde kayıtlı 2000-

2006 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bildirilen meme 

kanserli hastaların verileri talep edilmiştir. Merkezin 17 Mart 2009 tarihli onayı ile 

verilerin kullanımına izin verilmiştir (Ek 5). 

Ardından 23 Mart 2009 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik 

ve Laboratuvar Araştırmaları Etik Kurulu’na başvurulmuştur. Etik Kurul’un 09 Nisan 

2009 tarihli toplantısında alınan karar ile Meme Konseyi ve Hastane Başhekimliğinin 

yazılı izinlerini talep etmesi üzerine Başhekimliğe başvurulmuştur. 22 Nisan ve 26 

Mayıs tarihlerinde yapılan iki başvuru sonrasında gerekli izinler 11 Haziran 2009 

tarihinde alınmıştır.  

Etik Kurul’un 28 Temmuz 2009 tarih ve 15137 sayılı kararı ile Dokuz Eylül 

Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2000-2006 yılları arasında tanı, tedavi ve izlemi yapılan 

meme kanserli hastaların hastalıklarının tanımlanması ve sağkalım durumları ile 

ilişkili faktörlerin belirlenmesi isimli projenin uygulanmasında etik açıdan sakınca 

olmadığı görülmüştür (Ek 6). 

3.10. Çalışmanın Kısıtlılıkları 

Çalışmanın kısıtlılıkları iki ana başlık altında toplanmıştır: 

1. Bilgi toplamaya bağlı taraf tutma (information bias) 

2. Seçime bağlı taraf tutma (selection bias) 

3.10.1. Bilgi Toplamaya Bağlı Taraf Tutma (Information Bias) 

Çalışmanın verileri geriye dönük olarak mevcut kayıtlardan toplanmıştır. Bu 

nedenle veri kalitesi ve özellikleri kayıtlardaki bilgilerle sınırlıdır. Veri kaynağına 

ilişkin hata kaynakları var olan, kaydı yapılmış verilerle sınırlı kalınması ve 

kayıtlardaki eksiklik ve hataların varlığıdır. Çalışmada 90 hastanın (%8,1) hasta 

dosyaları arşivde bulunamamıştır. 
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Çalışma öncesi KİDEM kayıt elemanı tarafından rastgele seçilen 30 adet 

“Hasta Dosyası” arşivden çıkarılarak incelendiğinde bu çalışma için hazırlanan “Veri 

Kayıt Formu”nda (Ek 3) yer alacak değişkenler için mevcut dosya kayıtlarının genel 

olarak yeterli olduğu görülmüştür. Araştırılması planlanan her bir değişken için 

eksiklerin %15-20’yi aşmadığı saptanmakla birlikte çalışma tamamlandığında 

eksiklerin bazı veriler için %60’lara ulaştığı görülmüştür. 

Dosyalarda en sık göze çarpan eksiklikler arasında hastaların bazı 

sosyodemografik özellikleri (medeni durum, öğrenim durumu ve çalışma durumu), 

bazı doğurganlık özellikleri (ilk adet yaşı, ilk doğum yaşı, toplam gebelik ve canlı 

doğum sayısı, emzirme durumu), hormon kullanımı (OKS, HRT ve eksojen hormon 

kullanımı), özgeçmiş bilgileri (eşlik eden hastalıklar, geçmiş meme hastalığı öyküsü), 

soygeçmiş (ailede herhangi bir kanser veya meme kanseri öyküsü), tümörün 

histolojik derecesi, Ki-67 ve p53 durumu sayılabilir. 

Eksikliklerin tamamlanması için birden fazla kaynak kullanılmıştır. Bu 

hastaların ve arşivde dosyası bulunan diğer hastaların eksik bilgileri hastane bilgi 

sistemleri (Genesis, Probel), meme patolojisi arşivi, radyasyon onkolojisi bilgi sistemi 

(RTİS) taranarak en aza indirilmeye çalışılmıştır. Ancak, tüm bu çabalara rağmen 

eksik kalan bazı bilgilerin yüzdesi metin içinde yer almış, tablo ve analizlerden ayrı 

tutulmuştur. 

Hasta dosyalarının büyük çoğunluğunda bulunmayan ilk adet yaşı ve ilk 

doğum yaşı radyasyon onkolojisinin hasta izlem programı kayıtlarından yer alan 

haliyle değerlendirilebilmiştir. Bu kayıtlarda gruplandırılmış şekilde kayıt edilen 

verilerin bilgi toplama formuna ilişkin taraf tutmaya neden olduğu söylenebilir. 

Örneğin ilk adet yaşı <12 yaş, 12-18 yaş ve >18 yaş olarak kaydedilmesi bu 

değişkenin ve sağkalıma olan etkisinin uygun şekilde değerlendirilmesini engelleyen 

bir durumdur.  

Aynı bilgi sistemi içinde düzenli olarak toplanan OKS ve HRT kullanım bilgileri 

kapsamında veritabanında olmakla birlikte kullanılan preparatlar ve kullanım 

sürelerinin kaydedilmemiş olması da bu değişkenlerin zaman içinde olası farklı 

etkilerinin ortaya konabilmesine izin vermemiştir. Hastaların aile öyküleri yeterli 
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detayda bulunmamaktadır. Örneğin; “kuzen” olarak kaydedilen aile bireylerinin 

anne veya baba tarafından mı olduğu bilinmemektedir. Bu husus hafızaya bağlı 

ve/veya bilgi vermeye dair yanlılığa sebep olabilir.  

Hasta dosyalarında hastalardan sorularak öğrenilebilinen doğurganlık 

özellikleri ve hormon kullanımı gibi bilgilerin de hafızaya bağlı olarak taraflı sonuçlar 

verebileceği düşünülmektedir. 

Hasta dosyalarında Medikal Onkoloji Bilim Dalı tarafından hemen hemen hiç 

bilgi kaydedilmediği görülmüştür, İzledikleri hastalara ait bilgileri kendileri 

tarafından düzenlenen ve saklanan ayrı hasta dosyalarına kaydedildiği öğrenilmiş 

olup hasta dosyalarında eksik olan tedavi bilgilerine erişim sağlanamamıştır.  

3.10.2. Seçime Bağlı Taraf Tutma (Selection Bias) 

Çalışma hastane tabanlı yapılmış olup sadece DEÜTFH’nde tanı alan ve/ya 

tedavisi olan hastaların bilgisiyle sınırlı olup Berkson yanılgısını (Berkson’s Bias) 

içermektedir. Tüm meme kanseri hastalarını yönelik bir yorumda bulunmak 

mümkün değildir. 

Hastaların %20,3’ü için izlemde kayıp söz konusu olup bu hastaların son 

durumlarına ait bilgilere tüm gayretlere karşın erişilememiştir. Bu hastalar için, Etik 

kurul tarafından izin verilmemesi nedeniyle, hasta ve/ya yakınlarına telefon ve/veya 

yüz yüze görüşmek üzere iletişim kurularak bilgi alınması mümkün olmamıştır. Bu 

hastalar. halen yaşıyor veya ölmüş olabilirler ki bu durum sağkalım olasılığını ve 

ortalama sağkalım süresini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilecek bir etkendir. 

Sağkalıma etki ettiği düşünülen bazı değişkenler için olgu sayıları, bazı 

değişkenler için ise ölüm sayıları çok düşük bulunmuştur. Bu durum hesaplanan 

güven aralıklarının geniş olmasına neden olmuştur. 

Daha eski tanı konulmuş hastalar arasında ölenlerin yüzdesinin daha yüksek 

olması beklenen bir durumdur. Yaşam tabloları bu eksikliği gidermenin bir unsuru 

olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte tanı ve tedavi yöntemlerinin zaman içinde 

değişim gösterdiği ve bundan kaynaklı bir kohort etkisi olabileceği de kesindir.  
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Diğer bir önemli kısıtlılık, hastaların ölüm nedenlerinin bilinmemesidir. 

Özellikle ilerleyen yaşla birlikte eşlik eden hastalıkların da hastaların sağkalımını 

etkileyeceği açıktır. Hastaların gerçekten meme kanserine bağlı sağkalımlarının 

değerlendirilebilmesi için ölüm nedenlerinin doğru kayıt edilmesi ve meme 

kanserine bağlı olup olmadığının bilinmesi gereklidir. 
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4. BULGULAR 

Araştırma kapsamında DEÜTFH’nde 1 Ocak 2000-31 Aralık 2006 tarihleri 

arasında meme kanseri tanısı alan ve/ya tedavi olan meme kanserli 1134 hastaya 

ulaşılmıştır. Bu hastaların 14’ü erkektir ve bun hastalar değerlendirme dışı 

bırakılarak çalışmada 1120 kadının kayıtları esas alınmıştır. Çalışmanın bulguları 

aşağıdaki başlıklar altında özetlenmiştir: 

1. sosyodemografik özellikleri,  

2. doğurganlık özellikleri, 

3. özgeçmiş ve soygeçmiş özellikleri 

4. tanı ve tedavi özellikleri 

5. izlem durumları 

6. toplam sağkalım olasılıkları ve tahmini ortalama sağkalım süreleri 

7. orantılı riskler regresyon modelleri 
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4.1. Hastaların Sosyodemografik Özellikleri  

Yıllara göre hasta sayısı 138 (2002 yılı) ile 174 (2006 yılı) arasında 

değişmektedir. Tanı ve/veya tedavisi yapılan en genç hasta 24, en yaşlı hasta 90 

yaşındadır. Tanı sırasındaki yaş ortalaması 53,5±13,2 olup ortanca yaş 52’dir. 

Hastaların tanı tarihi ve tanı sırasındaki yaşa ilişkin bilgileri Tablo 4.1.1.’de 

verilmiştir. 1120 kadın hastanın sırasıyla %3,8’i ve %3,7’sinin tanı tarihi ve tanı 

sırasındaki yaş bilgisine ulaşılamamıştır. 

 

Tablo 4.1.1. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tanı tarihleri ve tanı sırasındaki yaşları (DEÜTFH, 2012) 

 

 Sayı % 
Tanı tarihi (n=1078)   

2000 149 13,3 
2001 140 12,5 
2002 138 12,3 
2003 159 14,2 
2004 151 13,5 
2005 167 14,9 
2006 174 15,5 

Tanı sırasında yaş (n=1079)  
35 yaş ve altı 81 7,5 

36-45 259 24,0 
46-55 302 28,0 
55-65 199 18,5 
65-75 171 15,8 

75  üstü 67 6,2 
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Hastaların %74,7’si evli, %36,0’sı ilkokul mezunu ve %64,0’ü ev hanımıdır. 

Tüm hastalar içinde en yaygın sağlık güvencesinin Emekli Sandığı (%59,3) olduğu 

görülmektedir (Tablo 4.1.2.).  

Hastaların %48,0’inin medeni durum, %50,4’ünün öğrenim durumu, 

%47,5’inin çalışma durumuna ilişkin bilgiye ulaşılamamıştır.  

 

Tablo 4.1.2. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

bazı sosyodemografik özelliklerinin dağılımı (DEÜTFH, 2012) 

 

Sosyodemografik özellikler Sayı % 

Medeni durum (n=582)   
Evli 435 74,7 

Bekar 40 6,9 

Dul/Eşi ölmüş 107 18,4 

Öğrenim durumu (n=555)   
Hiç okula gitmemiş 44 8,0 

İlkokul 200 36,0 

Ortaokul 50 9,0 

Lise 121 21,8 

Yüksekokul/Üniversite 140 25,2 

Çalışma durumu (n=588)   
Ev hanımı 376 64,0 

Emekli 112 19,0 

Çalışan 100 17,0 

Sağlık güvencesi (n=1120)  
Emekli Sandığı 665 59,4 

Sosyal Sigortalar Kurumu 104 9,3 
Bağkur 107 9,6 

Özel sigorta 9 ,8 
Ücretli 91 8,1 

Resmi 122 10,9 

Yeşilkart 22 2,0 
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4.2. Hastaların Doğurganlık Özellikleri 

Kadınların kayıtlardaki bilgilerine göre ilk adet yaşı ortalaması 13,2±1,4 yıl, 

ortancası 13 yaş; ilk doğum yaşı ortalaması 23,5±4,9 yıl olup ortancası 23 yaş, 

ortalama gebelik sayısı 3,5±2,5 olup ortancası 3, ortalama canlı doğum sayısı 2,2±1,5 

olup ortancası 2 doğumdur. Kadınların %23,3’ü emzirirken ortalama emzirme 

süreleri 18,2±21,1 ay olup ortancaları 12 ay bulunmuştur. 

Kadınların %9,7’sinin ilk adet yaşı 12’nin altındadır. Kadınların %67,9’u ilk 

doğumlarını 21-30 yaş arasında yapmıştır. Hiç gebeliği olmayan 74 kadının 31 

(%41,9)’i bekar, 21 (%28,4)’i evlidir. Hiç canlı doğum yapmamış olan 82 kadının 32 

(%39,0)’si bekar iken, 26 (%31,7)’sı evlidir. Kadınların %73,7’si emzirirken, 

emzirenlerin %39,8’inin emzirme süresi 1-6 ay arasındadır. Meme kanseri tanısı 

sırasında kadınların %60,7’si postmenapozal dönemdedir. Postmenapozal 

dönemdeki kadınların 327 (%51,4)’sinin menapoz yaşı bilinmektedir. Bu kadınların 

menapoz yaşı ortalaması 47,7±5,0, ortancası 48 yaştır. Kadınların doğurganlık 

özellikleri Tablo 4.2.1’de yer almıştır. 

Kayıtlarda hastaların %46,9’unun ilk adet yaşı, %60,8’inin ilk doğum yaşı, 

%43,6’sının toplam gebelik sayısı, %38,4’ünün canlı doğum sayısı, %68,4’ünün 

emzirme durumu, %6,5’inin menapoz durumuna ilişkin bilgi yoktur.  
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Tablo 4.2.1. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

bazı doğurganlık özellikleri (DEÜTFH, 2012) 

 

Doğurganlık özellikleri Sayı % 

İlk adet yaşı (n=595)   

<12 58 9,7 
12-18 537 90,3 

İlk doğum yaşı (n=439)   
15-20 100 22,8 
21-30 298 67,9 

>30 41 9,3 

Toplam gebelik sayısı (n=631)   
Gebelik yok 74 11,7 

1 38 6,0 
2  114 18,1 
3 118 18,7 
4 112 17,7 
5 69 10,9 

≥6 106 16,8 

Canlı doğum sayısı (n=690)   

Hiç doğum yapmamış 82 11,9 
1 97 14,1 
2 297 43,0 
3 120 17,4 
4 57 8,3 

≥5 37 5,4 

Emzirme durumu (n=346)   

Emzirmemiş 93 26,3 
Emzirmiş 261 73,7 

   
Emzirme süresi (ay) (n=261)   

1-6 104 39,8 
7-12 37 14,2 

13-24 58 22,2 
25-36 25 9,6 
37-48 16 6,1 

>48 21 8,0 

Menapoz durumu (n=1047)   
Premenapoz 411 39,3 

Postmenapoz 636 60,7 
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Kadınların %25,0’inde OKS, %93,3’ünda HRT, %37,5’inde ekzojen hormon 

kullanımı öyküsü vardır (Tablo 4.2.2.). Kadınların sırasıyla OKS, HRT ve ekzojen 

hormon kullanımlarına ait bilgilerin %60,7, %40,0 ve %63,2’si dosyalarda yer 

almamaktadır. 

 

Tablo 4.2.2. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

hormon kullanım durumları (DEÜTFH, 2012) 

 

Hormon Kullanımı Sayı % 

Oral kontraseptif kullanımı (n=440)  

Yok 330 75,0 
Var 110 25,0 

Hormon replasman tedavisi (n=672)  
Yok 627 93,3 
Var 45 6,7 

Ekzojen hormon kullanımı (n=413)  
Yok 258 62,5 
Var 155 37,5 

 
* Yaşamında herhangi bir dönem oral kontraseptif veya hormon replasman tedavisi veya infertilite 
tedavisi görmüş olanlar 

4.3. Hastaların Özgeçmiş ve Soygeçmiş Özellikleri 

Hastaların %31,4’ünde sigara, %2,4’ünde alkol kullanımı öyküsü vardır. 

Hastaların %80,2’sinin bilinen eşlik eden bir hastalığı yoktur. En sık görülen eşlik 

eden hastalık ise %10,9 ile diyabettir. Hastaların %14,0’ünün bilinen bir meme 

hastalığı öyküsü vardır ve bunların %15,8’i maligndir. Eşlik eden kanser öyküsü olan 

36 hastanın 15’inde meme, beşinde over, beşinde endometriyum, üçünde kolon, 

ikisinde serviks ve birer hastanın cilt, larinks, mesane, pankreas, rektum kanseri ve 

timoması vardır. 

Ailesinde herhangi bir kanser öyküsü olan hastaların oranı %47,4’tür. 

Hastaların %23,3’ünün ailesinde meme kanseri öyküsü vardır. Meme kanseri öyküsü 

olan kadınların %26,5’inde meme kanseri annelerinde görülürken, %23,8’inde 

kızkardeşlerinde ve %23,2’sinin kuzenlerinde görülmektedir. Meme kanseri olan aile 

bireyleri tablo 4.3.1.’de yer almaktadır. 
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Tablo 4.3.1. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

öz ve soy geçmiş bilgileri (DEÜTFH, 2012) 

 

Öz ve soy geçmiş bilgileri Sayı % 

Sigara kullanımı (n=726)   
Yok  498 68,6 

Var 228 31,4 

Alkol kullanımı (n=715)   
Yok  698 97,6 

Var 17 2,4 

Eşlik eden hastalıklar (n=722)   

Yok 579 80,2 
Kardiyovasküler hastalık 21 2,9 

Diyabet 79 10,9 
Kanser 31 4,3 

Birden fazla hastalık 12 1,7 

Geçmiş meme hastalığı öyküsü (n=721)   
Yok 620 86,0 
Var 101 14,0 

   
Benign 85 84,2 
Malign 16 15,8 

Ailede herhangi bir kanser öyküsü (n=656)   
Yok 345 52,6 
Var 311 47,4 

Ailede meme kanseri öyküsü (n=677)   

Yok 526 77,7 

Var 151 23,3 

   

Meme kanseri öyküsü olan aile bireyleri* (n=186)   

Anne 40 26,5 

Kız kardeş 36 23,8 

Kuzen 35 23,2 

Teyze 33 21,9 

Hala 17 11,3 

Anneanne-Babaanne-Dede 10 6,6 

Kızı 6 4,0 

Annesinin teyzesi 4 2,6 

Amca-Dayı 4 2,6 
Kız kardeşinin kızı 1 0,7 

* Birden fazla aile bireyinde meme kanseri öyküsü vardır.  

Hastaların özgeçmiş ve soygeçmişlerine ait eksik bilgileri %35,6 ile 41,4 

arasında değişmektedir.  
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4.4. Hastaların Tanı ve Tedavi Özellikleri 

Hastaların %52,6’sında tümör sol memededir. Tümör en sık sağ memede 

%47,6 ve sol memede %50,5 ile üst dış kuadranda görülmektedir. Tümörlerin 

%52,1’inin çapı 2,1cm’nin altındadır (Tablo 4.4.1.). 

 

 

Tablo 4.4.1. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tanıdaki tümör özellikleri (DEÜTFH, 2012) 

 

Tanıda tümör özelliği Sayı % 

Tümörün yeri (n=1062)   

Sağ meme 487 45,9 
Sol meme 559 52,6 

bilateral 16 1,5 

Tümörün yerleşimi    
Sağ (n=450)   

üst dış kadran 214 47,6 
alt dış kadran 60 13,3 

santral 38 8,4 
üst iç kadran 35 7,8 
alt iç kadran 28 6,3 

üst dış-iç bileşke 26 5,8 
üst dış alt dış bileşke 20 4,4 

alt dış-iç bileşke 15 3,3 
üst iç alt iç bileşke 8 1,8 

multisentrik 6 1,3 
Sol (n=521)   

üst dış kadran 263 50,5 
alt dış kadran 51 9,8 

santral 42 8,1 
üst iç kadran 41 7,9 
alt iç kadran 33 6,3 

üst dış-iç bileşke 30 5,8 
üst dış alt dış bileşke 23 4,4 

alt dış-iç bileşke 19 3,6 
multisentrik 11 2,1 

üst iç alt iç bileşke 8 1,5 

Tümörün çapı (n=957)   
<2,1 499 52,1 

2,1-5 cm 402 42,0 
>5 cm 56 5,9 
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Hastaların %50,0’sinde lenf nodu tutulumu varken, sadece %8,9’unda 

metastatik organ tutulumu vardır. Tanıda en sık metastaz yeri %68,1 ile kemiktir 

(Tablo 4.4.1.). LN incelemesi yapılmayan 54 kişinin tamamının klinik evresi 4’tür. 

 

Tablo 4.4.1. (Devam) 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen 

kadınların tanıdaki tümör özellikleri (DEÜTFH, 2012) 

 

Tanıda tümör özelliği Sayı % 

Lenf nodu tutulumu (n=997)   

LN incelenmemiş 54 5,4 
Yok 445 44,6 
Var 498 50,0 

İncelenen lenf nodu sayısı (n=882)   
LN incelenmemiş 54 6,1 

1-10 214 24,3 
11-20 345 39,1 
21-30 197 22,3 

>30 72 8,2 

Metastatik lenf nodu sayısı (n=882)   
LN incelenmemiş 54 6,1 
LN tutulumu yok 379 43,0 

1-3 212 24,1 
4-9 145 16,4 
≥10 92 10,4 

Lenf nodu oranı (n=828)   
LN tutulumu yok 379 45,8 

≤0,20 190 22,9 
0,21-0,65 175 21,1 

>0,65 84 10,1 

Metastatik organ tutulumu (n=1036)   
Yok 944 91,1 
Var 92 8,9 

Metastaz yeri* (n=47)   
Kemik 32 68,1 

Akciğer 17 36,2 
Karaciğer 15 31,9 

Beyin 6 12,8 
Sürrenal bezler 3 6,4 

Over 1 2,1 
Barsak 1 2,1 

* Birden fazla organ metastazı mevcuttur. 
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En sık görülen histolojik derece %45,4 ile derece 2’dir. İnvaziv duktal 

karsinoma %43,8 ile en sık görülen histolojik tiptir ve tümörlerin %76,6’sında 

lenfovasküler invazyon görülmektedir (Tablo 4.4.2.). Tanı sırasında hastaların 

%21,4’ünün klinik evresi 1, %27,7’sinin klinik evresi 2A’dır. 

 

Tablo 4.4.2. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tümörlerinin histopatolojik özellikleri ve klinik evreleri (DEÜTFH, 2012)  

 

Tümörün histopatolojik özelliği ve klinik evresi Sayı % 

Histolojik derece (n=747)   
1 119 15,9 
2 339 45,4 
3 289 38,7 

Histolojik sınıflandırma (n=1064)   
İnvaziv duktal karsinoma 466 43,8 

İnvaziv lobüler karsinoma 219 20,6 
Miks 182 17,1 

Diğer* 87 8,2 
İn situ 62 5,8 

Meduller karsinoma 45 4,2 
İnflamatuvar karsinoma 3 0,3 

Lenfovasküler invazyon (n=885)   
Yok 207 23,4 
Var 678 76,6 

Klinik evre (n=967)   
0 56 5,8 
1 207 21,4 

2A 268 27,7 
2B 147 15,2 
3A 126 13,1 
3B 71 7,3 

4 92 9,5 
* Diğer: Paget h, malign filloides, müsinöz, papiller, clear cell 
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Tümörün reseptör durumları değerlendirildiğinde %68,6’sının ER, 

%69,3’ünün PR, %55,7’sinin c-Erb2 pozitif olduğu görülmektedir (Tablo 4.4.3.). 

 

Tablo 4.4.3. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tümör reseptör özellikleri (DEÜTFH, 2012) 

 

Tümör reseptörleri Sayı % 

ER durumu (n=1028)   
Pozitif 705 68,6 

Negatif 323 31,4 

PR durumu (n=1009)   
Pozitif 699 69,3 

Negatif 310 30,7 

cErb-2 reseptör durumu (n=911)   
Pozitif 507 55,7 

Negatif 404 44,3 

Ki-67 durumu (n=157)   
Pozitif 152 96,8 

Negatif 5 3,2 

p-53 durumu (n=174)   
Pozitif 138 79,3 

Negatif 36 20,7 

 

Meme kanserli kadınların %4,9’una cerrahi müdahale yapılmazken, en sık 

yapılan operasyon %41,4 ile modifiye radikal mastektomidir (Tablo 4.4.4.). Cerrahi 

tedavi yapılmayan hastaların %96,0’sının klinik evresi 4’tür. Cerrahi tedavi yapılan 

hastaların %45,2’sinin klinik evresi 2’dir.  

Hastaların %75,4’ü kemoterapi almıştır (Tablo 4.4.4.). Kemoterapi alanların 

%50,0’sinin klinik evresi 2, %27,9’unun klinik evresi 3’tür. Kemoterapi almayanların 

%65,8’inin klinik evresi 0 ve 1’dir. 

Hastaların %95,6’sına radyoterapi yapılmıştır (Tablo 4.4.4.). Radyoterapi 

yapılanların %45,1’inin klinik evresi 2’dir. Radyoterapi yapılmayanların %36,7’sinin 

klinik evresi 0 ve 1, %30’unun klinik evresi 4’tür. 

Hastaların %84,3’üne hormonoterapi verilmiştir (Tablo 4.4.4.). 

Hormonoterapi yapılmayan hastaların %46,0’sının, yapılanların ise %46,9’unun klinik 

evresi 2’dir. 
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Meme kanserli kadınların izlemi sırasında %10,2’sinde nüks, %31,2’sinde 

metastaz tespit edilmiştir. En sık %54,1 ile solid organ metastazı görülmektedir. 

Kadınlar %60,9’u halen hayattadır (Tablo 4.4.4.). 

Hastaların izlemleri sırasında 47 hastada ikincil kanser ortaya çıkarken, en 

fazla görülen ikincil kanserin %48,8 ile meme kanseridir. 

 

Tablo 4.4.4 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tedavi özellikleri (DEÜTFH, 2012) 

 

Tedavi özellikleri Sayı % 

Cerrahi tedavi (n=1065)   
Yapılmamış 52 4,9 

Yapılmış 1013 95,1 
   

Modifiye radikal mastektomi 417 41,4 
Meme koruyucu cerrahi 220 21,8 

Geniş eksizyon ve aksiller diseksiyon 212 21,1 
Aksiller diseksiyon 144 14,3 

Radikal mastektomi 14 1,4 

Kemoterapi (n=853)   
Yapılmamış 210 24,6 

Yapılmış 643 75,4 

Radyoterapi (n=822)   
Yapılmamış 36 4,4 

Yapılmış 786 95,6 

Hormon tedevisi (n=734)   
Yapılmamış 115 15,7 

Yapılmış 619 84,3 

Nüks durumu (n=560)   
Yok 503 89,8 
Var 57 10,2 

Metastaz durumu (n=622)   
Yok 428 68,8 
Var 194 31,2 

   
solid 105 54,1 

kemik 56 28,9 
solid ve kemik 33 17,0 

Hastaların son durumu (n=1120)   
Tamamlanmamış izlem 682 60,9 

Ölüm 211 18,8 
İzlemde kayıp 227 20,3 
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4.5. Hastaların İzlem Durumları 

En az izlemde kayıp %8,6 ile 2006 yılında tanı alanlarda, en fazla ölüm ise 

2002 yılında tanı alanlarda görülmüştür. En fazla izlemde kayıp ve ölüm 75 yaş ve 

üstündeki hastalarda gerçekleşmiştir. Hastaların izlenme durumlarına göre tanı 

tarihleri ve tanı sırasındaki yaşları arasında anlamlı farklılık vardır. Tanı tarihi daha 

eski olan ve tanı yaşı 75 üzerinde olanlarda daha fazla ölüm gerçekleşmektedir 

(Tablo 4.5.1.). 

 

Tablo 4.5.1. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tanı yılı ve tanı yaşına göre izlenme durumları (DEÜTFH, 2012) 

 

 
Halen yaşıyor Ölüm İzlemde kayıp Toplam 

p değeri† 

  Sayı %* Sayı %* Sayı %* Sayı %** 

Tanı tarihi       0,003 
2000 81 54,4 35 23,5 33 22,1 149 13,8  

2001 79 56,4 27 19,3 34 24,3 140 13,0  

2002 73 52,9 35 25,4 30 21,7 138 12,8  

2003 97 61,0 27 17,0 35 22,0 159 14,7  

2004 96 63,6 27 17,9 28 18,5 151 14,0  

2005 112 67,1 22 13,2 33 19,8 167 15,5  

2006 126 72,4 33 19,0 15 8,6 174 16,1  

Toplam 664 61,6 206 19,1 208 19,3 1078 100,0  

Tanı sırasında yaş       <0,001 
35 yaş ve 

altı 
40 49,4 20 24,7 21 25,9 81 7,5 

 

36-45 168 64,9 42 16,2 49 18,9 259 24,0  

46-55 212 70,2 49 16,2 41 13,6 302 28,0  

56-65 125 62,8 41 20,6 33 16,6 199 18,4  

66-75 97 56,7 29 17,0 45 26,3 171 15,8  

75 yaş 
üstü 

22 32,8 25 37,3 20 29,9 67 6,2 
 

Toplam 664 61,5 206 19,1 209 19,4 1079 100,0  

 
*Satır yüzdesi 
**Sütun yüzdesi 
† Ki-kare testi 
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Dul/eşi ölmüş hastaların %22,4’ü, hiç okula gitmemiş olanların %34,1’i, ev 

hanımlarının %17,3’ü, sağlık güvencesi diğer olarak değerlendirilenlerin %64,8’i için 

izlemde kayıp söz konusudur. Bekar, ortaokul mezunu, çalışan, Bağkur güvencesi 

olan kadınlar için izlemde daha az kayıp söz konusudur. (Tablo 4.5.2.). 

 

Tablo 4.5.2. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

bazı sosyodemografik özelliklerine göre izlenme durumları (DEÜTFH, 2012) 

 

  
Halen yaşıyor Ölüm 

İzlemde 
kayıp 

Toplam 
p değeri† 

  Sayı %* Sayı %* Sayı %* Sayı %** 

Medeni durum        0,007 

Evli 290 66,7 78 17,9 67 15,4 435 74,7  

Bekar 29 72,5 5 12,5 6 15,0 40 6,9  

Dul/Eşi ölmüş 52 48,6 31 29,0 24 22,4 107 18,4  

Toplam 371 63,7 114 19,6 97 16,7 582 100,0  

Öğrenim durumu        0,011 

Hiç okula gitmemiş 21 47,7 8 18,2 15 34,1 44 7,9  

İlkokul 119 59,5 48 24,0 33 16,5 200 36,1  

Ortaokul 35 70,0 12 24,0 3 6,0 50 9,0  

Lise 83 68,6 21 17,4 17 14,0 121 21,8  

Yüksekokul/Üniversite 97 69,3 24 17,1 19 13,6 140 25,2  

Toplam 355 64,0 113 20,4 87 15,7 555 100,0  

Çalışma durumu        0,180 

Ev hanımı 226 60,1 85 22,6 65 17,3 376 63,9  

Emekli 80 71,4 21 18,8 11 9,8 112 19,1  

Çalışan 67 67,0 18 18,0 15 15,0 100 17,0  

Toplam 373 63,4 124 21,1 91 15,5 588 100,0  

Sağlık güvencesi        <0,001 

Emekli Sandığı 432 65,1 132 19,8 101 15,2 665 59,3  

SSK 
73 70,2 18 17,3 13 12,5 104 9,3 

 

Bağkur 77 72,0 19 17,8 11 10,3 107 9,6  

Resmi 74 60,7 25 20,5 23 18,9 122 10,9  

Diğer# 26 21,3 17 13,9 79 64,8 122 10,9  

Toplam 682 60,9 211 18,8 227 20,3 1120 100,0  

 
*Satır yüzdesi 
**Sütun yüzdesi 
# Diğer: özel sigorta, ücretli, yeşilkart sahipleri 
† Ki-kare testi 
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İlk adet yaşı <12 olan hastaların %17,2’si, ilk doğum yaşı >30 olanların 

%19,5’i, toplam gebelik sayısı dört olanların %17,0’si, canlı doğum sayısı ≥5 olanların 

%29,7’si, emzirenlerin %15,3’ü, premenapozal dönemdeki kadınların %20,4’ü için 

izlemde kayıp söz konusudur. Kadınların ilk adet yaşı, ilk doğum yaşı, toplam gebelik 

sayısı, emzirme durumu ve süresi, menapoz durumlarına göre izlem durumları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur. Canlı doğum sayısı 5 ve üzerinde olan 

kadınlar için izlemde fazla kayıp anlamlı olarak yüksektir (Tablo 4.5.3.). 
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Tablo 4.5.3. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

bazı doğurganlık özelliklerine göre izlenme durumları (DEÜTFH, 2012) 

 

 Halen yaşıyor Ölüm 
İzlemde 

kayıp 
Toplam 

p değeri† 
Doğurganlık 
özellikleri Sayı %* Sayı %* Sayı %* Sayı %** 

İlk adet yaşı          0,452 

<12 36 62,1 12 20,7 10 17,2 58 9,7  

≥12 376 70,0 91 16,9 70 13,0 537 90,3  

Toplam 412 69,2 103 17,3 80 13,4 595 100,0  

İlk doğum yaşı  ,        0,819 

15-20 67 67,0 20 20,0 13 13,0 100 22,8  

21-30 205 68,8 51 17,1 42 14,1 298 67,9  

>30 27 65,9 6 14,6 8 19,5 41 9,3  

Toplam 299 68,1 77 17,5 63 14,4 439 100,0  

Toplam gebelik 
sayısı         

0,376 

Gebelik yok 54 73,0 8 10,8 12 16,2 74 11,8  

1 24 63,2 9 23,7 5 13,2 38 6,0  

2  88 77,2 15 13,2 11 9,6 114 18,1  

3 85 72,0 21 17,8 12 10,2 118 18,7  

4 76 67,9 17 15,2 19 17,0 112 17,7  

5 45 65,2 14 20,3 10 14,5 69 10,9  

≥6 67 63,2 25 23,6 14 13,2 106 16,8  

Toplam 439 69,6 109 17,3 83 13,2 631 100,0  

Canlı doğum 
sayısı          

0,005 

Hiç doğum 
yapmamış 61 74,4 9 11,0 12 14,6 82 11,9 

 

1 62 63,9 20 20,6 15 15,5 97 14,0  

2 219 73,7 40 13,5 38 12,8 297 43,0  

3 71 59,2 29 24,2 20 16,7 120 17,4  

4 37 64,9 13 22,8 7 12,3 57 8,3  

≥5 16 43,2 10 27,0 11 29,7 37 5,4  

Toplam 466 67,5 121 17,5 103 14,9 690 100,0  
 

*Satır yüzdesi 
**Sütun yüzdesi 
† Ki-kare testi 
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Tablo 4.5.3. (Devam) 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen 

kadınların bazı doğurganlık özelliklerine göre izlenme durumları (DEÜTFH, 2012) 

 

  
Halen yaşıyor Ölüm 

İzlemde 
kayıp 

Toplam 
p değeri† 

Doğurganlık 
özelliği Sayı %* Sayı %* Sayı %* Sayı %** 

Emzirme durumu        0,450 

Emzirmemiş 68 73,1 11 11,8 14 15,1 93 26,3  

Emzirmiş 176 67,4 45 17,2 40 15,3 261 73,7  

Toplam 244 68,9 56 15,8 54 15,3 354 100,0  

Emzirme süresi (ay) 
(n=353) 

       0,075 

Emzirmemiş 68 73,1 11 11,8 14 15,1 93 26,3  

1-6  81 77,9 13 12,5 10 9,6 104 29,4  

7-12  21 56,8 8 21,6 8 21,6 37 10,5  

13-24   39 67,2 12 20,7 7 12,1 58 16,4  

>24  35 56,5 12 19,4 15 24,2 62 17,4  

Toplam 244 69,1 56 15,9 54 15,0 354 100,0  

Menapoz durumu        0,401 

Premenapoz 256 62,3 71 17,3 84 20,4 411 39,3  

Postmenapoz 388 61,0 130 20,4 118 18,6 636 60,7  

Toplam 644 61,5 201 19,2 202 19,3 1047 100,0  

 
*Satır yüzdesi 
**Sütun yüzdesi 
† Ki-kare tesi 
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OKS kullanmamış hastaların %15,2’i, HRT kullanmamış hastaların %19,3’ü, 

eksojen hormon kullanım öyküsü olmayanların ise %18,2’si izlemde kayıp olmuştur. 

OKS kullanmayan, ekzojen hormon kullanımı olmayan kadınlar anlamlı olarak daha 

fazla izlemde kayıp durumunda görülmektedirler (Tablo 4.5.4.). 

 

Tablo 4.5.4. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

hormon kullanımlarına göre izlenme durumları (DEÜTFH, 2012)  

 

Hormon 
kullanımı 

Halen yaşıyor Ölüm 
İzlemde 

kayıp 
Toplam 

p değeri† 

Sayı %* Sayı %* Sayı %* Sayı %** 

Oral kontraseptif kullanımı       0,017 

Yok 218 66,1 62 18,8 50 15,2 330 75,0  

Var 86 78,2 18 16,4 6 5,5 110 25,0  

Toplam 304 69,1 80 18,2 56 12,7 440 100,0  

Hormon replasman tedavisi       0,073 

Yok 394 62,8 112 17,9 121 19,3 627 93,3  

Var 35 77,8 7 15,6 3 6,7 45 6,7  

Toplam 429 63,8 119 17,7 124 18,5 672 100,0  

Ekzojen hormon kullanımı#       0,001 

Yok 165 64,0 46 17,8 47 18,2 258 62,5  

Var 119 76,8 27 17,4 9 5,8 155 37,5  

Toplam 284 68,8 73 17,7 56 13,6 413 100,0  

 
*Satır yüzdesi 
**Sütun yüzdesi 

# Oral kontraseptif veya hormon replasman tedavisi veya infertilite tedavisi görenler 

† Ki-kare tesi 

 

Sigara kullanmayanların %15,9’u, alkol kullanmayanların %14,9’u ölmüştür 

Eşlik eden bir hastalığı olmayan kadınların %13,1’i, olanların ise %22,4’ü izlemde 

kayıp durumundadır. Özgeçmişinde meme hastalığı öyküsü olmayanların %15,3’ü, 

ailesinde herhangi bir kanser öyküsü olanların %14,5’i, ailede meme kanseri 

olanların ise %16,6’sının izlemde kaybı söz konusudur. Kadınların sigara ve alkol 

kullanımı, geçmiş meme hastalığı öyküsü, ailede herhangi bir kanser ve meme 

kanseri öyküsü durumlarına göre izlem durumları arasında anlamlı fark 

bulunmamıştır. Yalnız eşlik eden hastalığı olan kadınların izlemde kayıpları anlamlı 

olarak daha fazladır (Tablo 4.5.5.). 
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Tablo 4.5.5. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

özgeçmiş ve soygeçmiş özelliklerine göre izlenme durumları (DEÜTFH, 2012) 

 

Öz-soy geçmiş 
özellikleri 

Halen yaşıyor Ölüm 
İzlemde 

kayıp 
Toplam 

p değeri† 

Sayı %* Sayı %* Sayı %* Sayı %** 

Sigara kullanımı        0,277 

Yok  327 65,7 92 18,5 79 15,9 498 68,6  

Var 149 65,4 51 22,4 28 12,3 228 31,4  

Toplam 476 65,6 143 19,7 107 14,7 726 100,0  

Alkol kullanımı        0,897 

Yok  456 65,3 138 19,8 104 14,9 698 97,6  

Var 12 70,6 3 17,6 2 11,8 17 2,4  

Toplam 468 65,5 141 19,7 106 14,8 715 100,0  

Eşlik eden 
hastalıklar 

        <0,001 
Yok 395 68,2 108 18,7 76 13,1 579 80,2  

Kardiyovasküler 
hastalık 

6 28,6 8 38,1 7 33,3 21 2,9  

Diyabet 48 60,8 14 17,7 17 21,5 79 10,9  

Kanser 19 61,3 9 29,0 3 9,7 31 4,3  

Birden fazla hastalık 1 8,3 6 50,0 5 41,7 12 1,7  

Toplam 469 65,0 145 20,1 108 15,0 722 100,0  

Eşlik eden hastalık         0,001 
Yok 395 68,2 108 18,7 76 13,1 579 80,2  

Var 74 51,7 37 25,9 32 22,4 143 19,8  

Toplam 469 65,0 145 20,1 108 15,0 722 100,0  

Geçmiş meme 
hastalığı öyküsü 

        
0,720 

Yok 399 64,4 126 20,3 95 15,3 620 86,0  

Var 69 68,3 19 18,8 13 12,9 101 14,0  

Toplam 468 64,9 145 20,1 108 15,0 721 100,0  

Ailede herhangi bir 
kanser öyküsü 

        
0,775 

Yok 232 67,2 66 19,1 47 13,6 345 52,6  

Var 201 64,6 65 20,9 45 14,5 311 47,4  

Toplam 433 66,0 131 20,0 92 14,0 656 100,0  

Ailede meme 
kanseri öyküsü  

        
0,518 

Yok 344 65,4 109 20,7 73 13,9 526 77,7  

Var 100 66,2 26 17,2 25 16,6 151 22,3  

Toplam 444 65,6 135 19,9 98 14,5 677 100,0  

 
*Satır yüzdesi 
**Sütun yüzdesi 
† Ki-kare testi 
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Sol memede tümörü olanların %19,0’u, tümör çapı >5cm olanların %39,3’ü, 

LN incelemesi yapılmayan kadınların %40,7’si, LN tutulumu olanların %21,3’ü 

izlemde kayıp durumundadır. Tümör çapı >5cm, LN incelemesi yapılmayan 

kadınlarda ölüm daha fazla görülmektedir (Tablo 4.5.6.). 

 

Tablo 4.5.6. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tanıdaki bazı tümör özelliklerine göre izlenme durumları (DEÜTFH, 2012) 

 

  
Halen yaşıyor Ölüm 

İzlemde 
kayıp Toplam 

p değeri† 
Tanıdaki tümör 
özellikleri Sayı %* Sayı %* Sayı %* Sayı %** 

Tümörün yeri        0,057 

Sağ 316 64,9 81 16,6 90 18,5 487 45,9  

Sol 339 60,6 114 20,4 106 19,0 559 52,6  

Bilateral 7 43,8 7 43,8 2 12,5 16 1,5  

Toplam 662 62,3 202 19,0 198 18,6 1062 100,0  

Tümörün çapı (cm)       <0,001 

<2,1 362 72,5 69 13,8 68 13,6 499 52,1  

2,1-5,0 236 58,7 88 21,9 78 19,4 402 42,0  

>5,0 19 33,9 15 26,8 22 39,3 56 5,9  

Toplam 617 64,5 172 18,0 168 17,6 957 100,0  

Lenf nodu tutulumu       <0,001 

LN incelenmemiş  8 14,8 24 44,4 22 40,7 54 5,4  

Yok 342 76,9 42 9,4 61 13,7 445 44,6  

Var 274 55,0 118 23,7 106 21,3 498 49,9  

Toplam 624 62,6 184 18,5 189 19,0 997 100,0  

 
*Satır yüzdesi 
**Sütun yüzdesi 
† Ki-kare testi 
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LN oranı 0,21-0,65 arasında olan kadınların %24,6’sı, tanıda metastatik organ 

tutulumu olan kadınların %33,7’sinin son durumları bilinmemektedir. İncelenen LN 

sayısı >30, metastatik LN tutulumu ≥10, LN oranı >0,65 ve metastatik organ 

tutulumu olan kadınlarda anlamlı olarak daha fazla ölüm gerçekleştiği görülmektedir 

(Tablo 4.5.6.). 

 

Tablo 4.5.6. (Devam) 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen 

kadınların tanıdaki bazı tümör özelliklerine göre izlenme durumları (DEÜTFH, 

2012) 

 

  
Halen yaşıyor Ölüm 

İzlemde 
kayıp Toplam 

p değeri† 
Tanıdaki tümör 
özellikleri Sayı %* Sayı %* Sayı %* Sayı %** 

İncelenen lenf nodu sayısı       0,001 

1-10 165 77,1 23 10,7 26 12,1 214 24,3  

11-20 206 59,7 65 18,8 74 21,4 345 39,1  

21-30 129 65,5 36 18,3 32 16,2 197 22,3  

>30 40 55,6 16 22,2 16 22,2 72 8,2  

Toplam 548 62,1 164 18,6 170 19,3 882 100,0  

Metastatik lenf nodu sayısı       <0,001 

LN tutulumu yok 286 75,5 38 10,0 55 14,5 379 43,0  

1-3 145 68,4 31 14,6 36 17,0 212 24,0  

4-9 71 49,0 35 24,1 39 26,9 145 16,4  

≥10  38 41,3 36 39,1 18 19,6 92 10,4  

Toplam 548 62,1 164 18,6 170 19,3 882 100,0  

Lenf nodu oranı       <0,001 

<0,21 126 66,3 31 16,3 33 17,4 190 21,5  

0,21-0,65 97 55,4 35 20,0 43 24,6 175 19,8  

>0,65 31 36,9 36 42,9 17 20,2 84 9,5  

Toplam 548 62,1 164 18,6 170 19,3 882 100,0  

Metastatik 
organ tutulumu         

<0,001 

Yok 629 66,6 149 15,8 166 17,6 944 91,1  

Var 11 12,0 50 54,3 31 33,7 92 8,9  

Toplam 640 61,8 199 19,2 197 19,0 1036 100,0  

 
*Satır yüzdesi 
**Sütun yüzdesi 
† Ki-kare testi 
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Tümörün histolojik derecesi 3 olanların %21,1’i, invaziv lobüler olanların 

%21,5’i izlemde kayıp durumundadır. Klinik evresi 4 olan hastaların %33,7’si için 

izlemde kayıp söz konusudur. LVİ olan, klinik evresi yüksek olan kadınlarda daha 

fazla ölüm gerçekleşmektedir (Tablo 4.5.7.). 

 

Tablo 4.5.7. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tanıdaki tümörlerinin histopatolojik özellikleri ve klinik evrelerine göre izlenme 

durumları (DEÜTFH, 2012) 

 

  
Halen yaşıyor Ölüm 

İzlemde 
kayıp 

Toplam 
p değeri† 

  Sayı %* Sayı %* Sayı %* Sayı %** 

Histolojik derece        0,076 

1 87 73,1 15 12,6 17 14,3 119 15,9  

2 221 65,2 60 17,7 58 17,1 339 45,4  

3 169 58,5 59 20,4 61 21,1 289 38,7  

Toplam 477 63,9 134 17,9 136 18,2 747 100,0  

Histolojik sınıflandırma        

İnvaziv duktal  287 61,6 88 18,9 91 19,5 466 43,8  

İnvaziv 
lobüler  

115 52,5 57 26 47 21,5 219 20,6  

Miks 117 64,3 29 15,9 36 19,8 182 17,1  

Diğer 49 56,3 18 20,7 20 23 87 8,2  

İn situ 53 85,5 1 1,6 8 12,9 62 5,8  

Meduller  35 77,8 4 8,9 6 13,3 45 4,2  

İnflamatuar  0 0 3 100 0 0 3 0,3  

Toplam 656 61,7 200 18,8 208 19,5 1064 100,0  

Lenfovasküler invazyon       <0,001 

Yok 170 82,1 16 7,7 21 10,1 207 23,4  

Var 399 58,8 145 21,4 134 19,8 678 76,6  

Toplam 569 64,3 161 18,2 155 17,5 885 100,0  

Klinik evre       <0,001 

0 48 85,7 1 1,8 7 12,5 56 5,8  

1 168 81,2 20 9,7 19 9,2 207 21,4  

2A 203 75,7 25 9,3 40 14,9 268 27,7  

2B 91 61,9 27 18,4 29 19,7 147 15,2  

3A 60 47,6 26 20,6 40 31,7 126 13,0  

3B 23 32,4 32 45,1 16 22,5 71 7,3  

4 11 12 50 54,3 31 33,7 92 9,5  

Toplam 604 62,5 181 18,7 182 18,8 967 100,0  
 

*Satır yüzdesi 
**Sütun yüzdesi 
† Ki-kare testi 



73 

Tümörlerinde ER negatif olan kadınların %27,2’si, PR negatif olanların 

%27,7’si, cErb-2 durumu pozitif olanların %21,7’si izlemde kayıp durumundadır ER 

ve PR durumlarına göre kadınların izlenmeleri arasında anlamlı fark vardır. Reseptör 

negatif olanlar için daha fazla izlemde kayıp söz konusudur (Tablo 4.5.8.). 

 

Tablo 4.5.8. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tanıdaki reseptör durumlarına göre izlenme durumları (DEÜTFH, 2012) 

 

  
Halen yaşıyor Ölüm 

İzlemde 
kayıp 

Toplam 
p değeri† 

Reseptör 
durumu Sayı %* Sayı %* Sayı %* Sayı %** 

ER       <0,001 

Pozitif 482 68,4 113 16 110 15,6 705 68,6  

Negatif 158 48,9 77 23,8 88 27,2 323 31,4  

Toplam 640 62,3 190 18,5 198 19,3 1028 100,0  

PR       <0,001 

Pozitif 477 68,2 114 16,3 108 15,5 699 69,3  

Negatif 151 48,7 73 23,5 86 27,7 310 30,7  

Toplam 628 62,2 187 18,5 194 19,2 1009 100,0  

cErb-2 durumu       0,217 

Pozitif 305 60,2 92 18,1 110 21,7 507 55,7  

Negatif 259 64,1 76 18,8 69 17,1 404 44,3  

Toplam 564 61,9 168 18,4 179 19,6 911 100,0  

Ki-67 durumu       0,354 

Pozitif 100 65,8 21 13,8 31 20,4 152 96,8  

Negatif 4 80 0 0 1 20 5 3,2  

Toplam 104 66,2 21 13,4 32 20,4 157 100,0  

p-53 durumu       0,464 

Pozitif 88 63,8 23 16,7 27 19,6 138 79,3  

Negatif 24 66,7 3 8,3 9 25 36 20,7  

Toplam 112 64,4 26 14,9 36 20,7 174 100,0  

 
*Satır yüzdesi 
**Sütun yüzdesi 
† Ki-kare testi 
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Cerrahi tedavi yapılmayan hastaların %36,5’i, kemoterapi alanların %16,8’i, 

radyoterapi tedavisi almayanların %27,8’i, hormon tedavisi almayanların %23,5’i, 

takipleri sırasında nüks ve metastaz saptanan hastaların sırasıyla %19,3’ü ve 

%22,7’si için izlemde kayıp söz konusudur. Cerrahi tedavi yapılmayan, kemoterapi 

yapılan, radyoterapi yapılmayan, hormonoterapi yapılmayan hastalarda daha fazla 

izlemde kayıp görülmektedir. İzlemde nüks veya metastaz görülen hastalarda da 

daha fazla ölüm gerçekleşmektedir (Tablo 4.5.9.). 

 

Tablo 4.5.9. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tedavi ve izlem özelliklerine göre izlenme durumları (DEÜTFH, 2012) 

 

  
Halen yaşıyor Ölüm 

İzlemde 
kayıp 

Toplam 
p değeri† 

  Sayı %* Sayı %* Sayı %* Sayı %** 

Cerrahi tedavi        <0,001 

Yapılmamış 8 15,4 25 48,1 19 36,5 52 4,9  

Yapılmış 650 64,2 179 17,7 184 18,2 1013 95,1  

Toplam 658 61,8 204 19,2 203 19,1 1065 100,0  

Kemoterapi        <0,001 

Yapılmamış 165 78,6 30 14,3 15 7,1 210 24,6  

Yapılmış 372 57,9 163 25,3 108 16,8 643 75,4  

Toplam 537 63,0 193 22,6 123 14,4 853 100,0  

Radyoterapi        0,032 

Yapılmamış 18 50 8 22,2 10 27,8 36 4,4  

Yapılmış 512 65,1 173 22 101 12,8 786 95,6  

Toplam 530 64,5 181 22,0 111 13,5 822 100,0  

Hormonoterapi        <0,001 

Yapılmamış 64 55,7 24 20,9 27 23,5 115 15,7  

Yapılmış 438 70,8 121 19,5 60 9,7 619 84,3  

Toplam 502 68,4 145 19,8 87 11,9 734 100,0  

İzlemde nüks         <0,001 

Yok 362 72,0 80 15,9 61 12,1 503 89,8  

Var 21 36,8 25 43,9 11 19,3 57 10,2  

Toplam 383 68,4 105 18,8 72 12,9 560 100,0  

İzlemde metastaz        <0,001 

Yok 349 81,5 29 6,8 50 11,7 428 68,8  

Var 27 13,9 123 63,4 44 22,7 194 31,2  

Toplam 376 60,5 152 24,4 94 15,1 622 100,0  
 

*Satır yüzdesi 
**Sütun yüzdesi 

† Ki-kare testi 
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4.6. Hastaların Toplam Sağkalım Olasılıkları ve Tahmini Ortalama 

Sağkalım Süreleri 

Hastaların izlem sürelerine göre toplam sağkalım olasılıkları Yaşam tablosu 

analizi ile değerlendirilirken, tahmini ortalama sağkalım süreleri ve %95 güven 

aralıkları Kaplan-Meier ile incelenmiş, karşılaştırmalar ise Log-rank testi ile 

yapılmıştır.  

Hastaların ortalama izlem süresi 75,5±39,4 (ortanca 78) ay iken, en kısa izlem 

süresi 1 aydan kısa ve en uzun izlem süresi 143 aydır. Tüm hastaların 1 yıllık, 5 yıllık 

ve 10 yıllık sağkalım olasılıkları sırasıyla %95,6, %84,0 ve %71,3 bulunmuştur. 

Hastaların ortanca sağkalım süresi 132 aydır. 

Hastaların klinik evrelerine göre tahmini ortalama sağkalım süreleri Tablo 

4.6.1.’de yer almaktadır. 

 

Tablo 4.6.1. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

klinik evrelerine göre tahmini ortalama sağkalım süreleri (DEÜTFH, 2012) 

 

Klinik evre Sayı 

Tahmini 
ortalama 

sağkalım süresi* 
(ay) 

%95 Güven 
aralığı 

Ki-
kare** 

p 
değeri** 

     398,396 <0,001 
0 56 137,4 134,3 140,5   
1 207 134,6 131,1 138,0   

2A 266 132,7 128,9 136,6   
2B 147 123,8 117,3 130,3   
3A 124 113,1 104,3 122,0   
3B 71 72,1 63,4 80,7   
4 83 48,8 40,9 56,7   

 
* Kaplan-Meier testi 
**Log-rank testi 
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Şekil 4.6.1. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

klinik evrelerine göre sağkalım olasılıkları (DEÜTFH, 2012) 

 

Hastaların klinik evrelerine göre sağkalım olasılıkları tablo 4.6.2.’de ve grafik 

4.6.1.’de verilmiştir. Evrelere göre toplam sağkalım eğrileri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı olarak fark vardır (Log rank=398,396, p<0,001) 

Klinik evrelerin ikili karşılaştırmalarına yapıldığında (p anlamlılık düzeyi 

<0,002) Evre 0 ile Evre 1, 2A ve 2B arasında, Evre 1 ile 2A ve 2B arasında, Evre 2B ile 

3A arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Tablo 4.6.2.). 

Toplam sağkalım süresi (ay)
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Tablo 4.6.2. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların klinik evrelerine göre sağkalım olasılıklarının ikili 

karşılaştırması* (DEÜTFH, 2012) 

 

 
Klinik Evreler 

 
Evre 0 (in situ) Evre 1 Evre 2A Evre 2B Evre 3A Evre 3B 

Klinik evre Ki-kare p değeri Ki-kare p değeri Ki-kare p değeri Ki-kare p değeri Ki-kare p değeri Ki-kare p değeri 

1 2,327 0,127 - 
         

2A 3,445 0,063 0,140 0,708 
        

2B 8,097 0,004 7,299 0,007 5,951 0,015 
      

3A 13,246 <0,001 20,570 <0,001 16,221 <0,001 2,426 0,119 
    

3B 35,387 <0,001 93,973 <0,001 74,050 <0,001 32,697 <0,001 14,381 <0,001 
  

4 80,128 <0,001 238,791 <0,001 218,698 <0,001 111,632 <0,001 66,412 <0,001 14,941 <0,001 

 
* Log-rank testi 
p değeri <0,002 istatistiksel olarak anlamlıdır. 
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Hastaların 5. yılın sonunda evrelere göre sağkalım olasılıkları 

değerlendirildiğinde evre 0 için %97,7, evre 1 için %95,7, evre 2A için %92,8, evre 2B 

için %87,7, evre 3A için 77,1, evre 3B için %62,0 ve evre 4 için %27,0 bulunmuştur 

(Tablo 4.6.3.). 

 

Tablo 4.6.3. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

klinik evrelerine göre sağkalım olasılıkları* (DEÜTFH, 2012) 

 

 Klinik evreler 

İzlenme süresi 0 (in situ) 1 2A 2B 3A 3B 4 

1.yılın sonu 100,0 100,0 98,4 97,8 96,2 85,1 74,8 

2. yılın sonu 100,0 100,0 98,0 93,3 89,3 75,8 60,2 

3. yılın sonu 100,0 99,5 96,7 92,5 84,2 67,8 46,4 

4. yılın sonu 100,0 97,9 93,8 90,2 82,1 66,0 38,3 

5. yılın sonu 97,7 95,7 92,8 87,7 77,1 62,0 27,0 

6. yılın sonu 97,7 95,1 89,9 85,7 77,1 46,2 18,9 

7. yılın sonu 97,7 93,5 88,4 81,1 75,1 41,6 6,3 

8. yılın sonu 97,7 89,4 88,4 76,7 70,0 29,7 6,3 

9. yılın sonu 97,7 85,2 87,1 76,7 65,8   

10. yılın sonu 97,7 83,1 87,1 70,8 65,8   

11. yılın sonu 97,7 77,8 87,1 70,8 65,8   
* Yaşam tablosu analizi 

 

Yaşları 75’in üstünde olan kadınların sağkalım olasılıkları 10. yılın sonunda 

%30,1, 35 yaş ve altı olanların ise %64,6’dır. Kadınların tanı yaşlarına göre tahmini 

ortalama sağkalım süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark (p<0,001) olup 

75 yaş üzerinde olanlar için 87,3 ay, 35 yaş ve altı için 115,6 ay bulunmuştur. 

Kadınların medeni durumlarına göre en kısa tahmini ortalama sağkalım süresi 106,2 

ay ile dul/eşi ölmüş, en uzun ise bekar kadınlarındır (p=0,004). Kadınların çalışma 

durumlarına göre en uzun tahmini ortalama sağkalım süresi 123,9 ay ile çalışan 

kadınlarda görülmektedir. Kadınların sağlık güvencelerine göre tahmini ortalama 

sağkalım süreleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark yoktur (Tablo 4.6.4.). 
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Tablo 4.6.4. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

bazı sosyodemografik özelliklerine göre sağkalım olasılıkları ve tahmini ortalama 

sağkalım süresi (DEÜTFH, 2012) 

 

 Sağkalım olasılıkları* Tahmini 
ortalama 
sağkalım 
süresi** 

(ay) 

%95 Güven 
aralığı 

Ki-kare# 
p 

değeri# 
Sosyodemografik 

özellikler 

1. 
yılın 
sonu 

5. yılın 
sonu 

10. 
yılın 
sonu 

Tanı sırasında yaş      35,022 <0,001 

35 yaş ve altı 97,2 80,6 64,6 115,6 105,5 125,8   

36-45 96,2 86,6 74,2 122,8 117,4 128,2   

46-55 95,8 86,6 76,8 124,8 120,2 129,5   

56-65 97,4 84,2 67,2 118,1 111,8 124,4   

66-75 95,4 84,4 77,0 121,2 114,2 128,3   

75 yaş üzeri 85,2 60,4 30,1 87,3 74,3 100,2   

Tanı sırasında yaş      1,334 0,248 

35 yaş ve altı 97,2 80,6 64,6 115,6 105,5 125,8   

35 yaş üstü 95,5 84,2 71,9 120,7 117,8 123,5   

Medeni durum 
(n=581)  

      11,25 0,004 

Evli 96,0 84,9 74,6 122,6 118,5 126,7   

Bekar 97,1 90,9 87,2 131,0 120,7 141,3   

Dul/Eşi ölmüş 96,1 74,6 59,2 106,2 97,1 115,3   

Öğrenim durumu      5,202 0,267 

Hiç okula 
gitmemiş 

94,8 79,4 73,7 112,9 98,3 127,6 
  

İlkokul 96,2 79,3 63,5 114,8 108,3 121,3   

Ortaokul 91,8 81,1 71,2 116,9 103,3 130,6   

Lise 94,7 83,4 80,3 123,3 115,6 131,0   

Y.okul/Üniversite 98,5 88,8 76,1 125,4 119,0 131,8   

Çalışma durumu      2,478 0,290 

Ev hanımı 95,4 81,0 66,6 117,1 112,3 121,9   

Emekli 96,2 83,2 77,9 122,2 114,5 129,9   

Çalışan 97,9 87,8 73,7 123,9 116,0 131,8   

Sağlık güvencesi     1,622 0,654 

Emekli Sandığı ve 
resmi 

96,1 83,8 71,3 120,4 117,2 123,5   

SSK 
94,6 82,9 78,3 121,7 112,6 130,9   

Bağkur 96,0 90,4 68,2 123,8 116,1 131,5   

Diğer† 93,0 79,1 72,9 114,9 102,8 127,0   
 
* Yaşam tablosu analizi 
** Kaplan-Meier testi 
# Log-rank testi 
† Diğer: özel sigorta, ücretli ve yeşilkart sahipleri 
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İlk adet yaşı <12 olan kadınların sağkalım olasılıkları 10. yılın sonunda %35,0, 

12 yaş ve üzeri olanların ise %75,1’dir. Kadınların ilk doğum yaşlarına göre tahmini 

ortalama sağkalım süreleri arasında anlamlı fark bulunmamakla birlikte en kısa 

tahmini ortalama sağkalım süreleri 15-20 yaş arasında ilk doğumlarını yapan 

kadınlarındır. Gebeliği olan (122,2 ay) ve canlı doğum yapan kadınların (121,2 ay) 

tahmini ortalama sağkalım süresi gebeliği olmayan ve canlı doğum yapmayanlara 

göre daha kısadır (p=0,070 ve p=0,043). Emzirmeyen kadınlar 130,5 ay ile en uzun 

tahmini ortalama sağkalım süresine sahiptirler. Emzirmenin sağkalım üzerine etkisi 

sadece canlı doğum yapmış kadınlar arasında da değerlendirilmiş ve istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır (p=0,900). Kadınların menapoz durumlarına göre 

tahmini ortalama sağkalım süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmamıştır (p=0,236) (Tablo 4.6.5.). 
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Tablo 4.6.5. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

bazı doğurganlık özelliklerine göre sağkalım olasılıkları ve tahmini ortalama 

sağkalım süresi (DEÜTFH, 2012) 

 

 Sağkalım olasılıkları* Tahmini 
ortalama 
sağkalım 
süresi** 

(ay) 

%95 Güven 
aralığı 

Ki-kare# 
p 

değeri# 
Doğurganlık 

özellikleri 
1. yılın 
sonu 

5. 
yılın 
sonu 

10. yılın 
sonu 

İlk adet yaşı       1,616 0,204 
<12 94,3 86,1 35,0 108,5 95,6 121,4   

≥12 97,2 86,4 75,1 123,7 120,1 127,3   

İlk doğum yaşı       1,731 0,421 

15-20 95,8 83,5 64,9 116,9 107,6 126,3   

21-30 96,4 86,4 73,7 122,5 117,5 127,6   

>30 97,3 89,0 76,9 128,1 117,0 139,3   

Gebelik        3,292 0,070 
Yok 98,5 92,3 84,6 131,6 123,6 139,6   

Var 96,2 85,6 72,4 122,2 118,6 125,8   

Canlı doğum 
durumu 

      4,097 0,043 
Yok 97,4 91,8 85,3 131,3 123,6 139,0   

Var 96,1 84,9 71,4 121,2 117,6 124,8   

Emzirme durumu      1,693 0,193 
Emzirmemiş 97,7 91,6 84,6 130,5 123,2 137,8   

Emzirmiş 96,3 88,4 75,5 124,8 120,0 129,7   

Menapoz durumu 
(n=1046) 

      1,405 0,236 
Premenapoz 96,3 85,9 74,4 122,4 118,2 126,7   

Postmenapoz 95,6 83,2 69,0 119,1 115,4 122,7   
 
* Yaşam tablosu analizi 
** Kaplan-Meier testi 
# Log-rank testi 

 

Kadınların OKS (p=0,381), HRT (p=0,178) ve ekzojen hormon (p=0,944) 

kullanımlarına göre tahmini ortalama sağkalım süreleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark yoktur. Bununla birlikte OKS (124,2 ay), HRT (126,4 ay) ve ekzojen 

hormon kullanımları (123,0 ay) olan kadınların tahmini ortalama sağkalım süreleri 

kullanmayanlara göre (sırasıyla 119,7 ay, 121,3 ay, 119,2 ay) daha uzundur. 
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Sigara kullanan kadın tahmini ortalama sağkalım süresi 116,5 iken 

kullanmayanların 121,4 aydır (p=0,172). Alkol kullanan ve kullanmayan kadınlar 

arasında tahmini ortalama sağkalım süresi açısından fark yoktur (p=0,857). Eşlik 

eden hastalığı olan kadınların tahmini ortalama sağkalım süresi 109,6 ay, hastalığı 

olmayanların ise 121,3 aydır (p=0,015). Geçmiş meme hastalığı öyküsü olan 

kadınların tahmini ortalama sağkalım süresi (122,0 ay) istatistiksel olarak anlamlı 

olmasa da hastalığı olmayan kadınlara (118,8 ay) göre daha uzundur. Ailesinde 

herhangi bir kanser öyküsü olmayan kadınların (120,7 ay) tahmini ortalama sağkalım 

süreleri ailede kanser öyküsü olanlara (117,8 ay) göre istatistiksel olarak anlamlı 

olmamakla birlikte daha uzundur (p=0,433). Ailesinde meme kanseri öyküsü 

olanların tahmini ortalama sağkalım süreleri (121,7 ay), ailesinde meme kanseri 

öyküsü olmayanlardan (118,2 ay) daha uzundur (p=0,360). 

Bilateral tümörü olan kadınların tahmini ortalama sağkalım süresi 75,5 ay, sol 

meme tümörü olanların 118,6 ay ve sağ meme tümörü olanların ise 123,6 ay olup 

aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0,009). Tümör çapı <2,1cm olan 

kadınların tahmini ortalama sağkalım süresi 128,4 ay, 2,1-5,0cm olanların 116,7 ay 

ve >5,0cm olanların ise 105,2 ay olduğu ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0,001). LN tutulumu olan kadınların tahmini 

ortalama sağkalım süresi LN tutulumu olmayanlara göre anlamlı olarak kısadır 

(p<0,001) ve bu anlamlılık metastatik LN sayısı (p<0,001) ve LN oranında da 

(p=0,019) görülmektedir (Tablo 4.6.6.). 
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Tablo 4.6.6. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tanıdaki bazı tümör özelliklerine göre sağkalım olasılıkları ve tahmini ortalama 

sağkalım süresi (DEÜTFH, 2012) 

 

 Sağkalım olasılıkları* Tahmini 
ortalama 
sağkalım 
süresi** 

(ay) 

%95 Güven 
aralığı 

Ki-kare# 
p 

değeri# Tümör özellikleri 
1. yılın 
sonu 

5. 
yılın 
sonu 

10. 
yılın 
sonu 

Tümörün yeri†        6,883 0,009 
sağ 96,3 85,7 75,2 123,6 119,7 127,4   

sol 95,2 82,9 69,4 118,6 114,7 122,5   

bilateral 86,7 66,7  75,5 55,4 95,5   

Tümörün çapı (cm)      22,195 <0,001 

<2,1 98,5 90,8 79,0 128,4 125,2 131,6   

2,1-5,0 94,3 80,5 67,8 116,7 111,9 121,5   

>5,0 87,9 72,9 57,4 105,2 90,7 119,6   

LN tutulumu 
      

42,002 <0,001 

Yok 99,3 94,1 83,8 133,1 130,3 135,9   

Var 95,0 79,4 64,9 114,7 110,4 119,1   

İncelenen LN sayısı      1,286 0,257 

1-10 98,0 88,6 83,3 127,0 121,3 132,7   

11-20 96,9 85,0 69,3 121,5 116,9 126,1   

21-30 97,8 86,0 78,5 123,9 118,2 129,6   

>30 95,6 85,6 70,8 121,4 111,9 130,9   

Metastatik LN sayısı       62,360 <0,001 

LN tutulumu yok 99,2 94,0 83,5 132,4 129,2 135,6   

1-3 97,5 86,4 78,3 126,4 121,0 131,7   

4-9 97,7 75,6 67,4 112,5 104,0 121,0   

>10 88,5 69,0 36,2 96,4 85,5 107,3   

LN oranı       5,474 0,019 

LN tutulumu yok 99,2 94,0 83,5 132,4 129,2 135,6   

<0,21 97,2 85,1 77,7 124,8 118,9 130,6   

0,21-0,65 98,2 82,4 67,3 117,7 110,7 124,7   

>0,65 86,8 59,4 32,5 85,6 74,2 96,9   

 
* Yaşam tablosu analizi 
** Kaplan-Meier testi 
# Log-rank testi 
† Bilateral meme tümörü olan kadınlar çıkarılıp analiz tekrarlandığında kikare=3,158, p=0,076 
bulunmuştur. 
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Tanıda metastatik organ tutulumu olan kadınların tahmini ortalama sağkalım 

süresi 48,8 ay, olmayanların ise 125,2 aydır ve aralarındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlıdır (p<0,001). Kadınların tümörlerinin histolojik dereceleri arttıkça tahmini 

ortalama sağkalım süreleri kısalmaktadır (p=0,105). Kadınların tümörlerinin 

histolojik sınıflandırmasına göre en uzun tahmini ortalama sağkalım süresi 137,5 ay 

in situ, en kısa tahmini ortalama sağkalım süresi ise 56,3 ay ile inflamatuar meme 

kanseri olanlarındır. Tümörlerinde LVİ görülen kadınların tahmini ortalama sağkalım 

süresi 117,8 ay, LVİ görülmeyen kadınların ise 133,6 aydır ve aralarındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,001). Kadınların tanıdaki klinik evrelerine göre de 

tahmini ortalama sağkalım süreleri arasında anlamlı fark vardır (p<0,001). Evre 0 ve 

1 olan kadınların hastalıklarının 5. yılında sağkalım olasılıkları %96,1 bulunurken, 

evre 2 için %91,0, evre 3 için %71,3 ve evre 4 için %27,0 bulunmuştur (Tablo 4.6.6.). 
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Tablo 4.6.6. (Devam) 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen 

kadınların tanıdaki bazı tümör özelliklerine göre sağkalım olasılıkları ve tahmini 

ortalama sağkalım süresi (DEÜTFH, 2012) 

 

 Sağkalım olasılıkları* 
Tahmini 
ortalama 
sağkalım 
süresi** 

(ay) 

%95 Güven 
aralığı 

Ki-kare# 
p 

değeri# 
Tümör özellikleri 

1. 
yılın 
sonu 

5. yılın 
sonu 

10. 
yılın 
sonu 

Metastatik organ 
tutulumu  

      298,908 <0,001 

Yok 97,5 87,9 75,6 125,2 122,6 127,8   

Var 74,8 27,0  48,8 40,9 56,7   

Histolojik derece       4,507 0,105 

1 98,2 91,4 78,3 129,7 123,2 136,1   

2 95,9 85,9 73,9 122,8 118,2 127,4   

3 95,9 85,4 68,6 119,2 113,9 124,5   

Histolojik 
sınıflandırma 

      44,882 <0,001 

İnvaziv duktal 95,2 84,0 73,4 120,9 116,8 125,1   

İnvaziv lobüler 92,3 77,9 57,5 108,2 101,5 114,8   

Miks 99,4 87,4 71,3 122,3 115,5 129,2   

Diğer 94,6 85,9 62,0 118,6 108,8 128,4   

İn situ 100,0 97,9 97,9 137,5 134,6 140,4   

Meduller 100,0 90,1 90,1 133,3 124,1 142,4   

İnflamatuar 100,0 0,0  56,3 39,2 73,5   

Lenfovasküler 
invazyon 

      20,535 <0,001 

Yok 100,0 95,5 85,2 133,6 129,8 137,5   

Var 94,8 82,0 68,3 117,8 114,2 121,3   

Klinik evre       212,256 <0,001 

0 ve 1 100,0 96,1 85,3 135,6 132,7 138,6   
2 98,2 91,0 80,6 129,4 125,9 132,8   

3 92,0 71,3 53,5 102,0 94,2 109,8   
4 74,8 27,0  48,8 40,9 56,7   

 
* Yaşam tablosu analizi 
** Kaplan-Meier testi 
# Log-rank testi 
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Histolojik tanısı invaziv duktal ve invaziv lobüler olan kadınların klinik 

evrelerine göre sağkalım olasılıkları ve tahmini ortalama sağkalım süreleri Tablo 

4.6.7.’de yer almaktadır. Her iki histolojik sınıf için de klinik evrelere göre tahmini 

ortalama sağkalım süresi evreler ilerledikçe kısalmakta 5. yılın sonunda sağkalım 

olasılıkları invaziv duktal için sırasıyla klinik evre 1 için %94,5; evre 2 için %90,3; evre 

3 için %79,6 ve evre 4 için %29,3 bulunurken invaziv lobüler için sırasıyla klinik evre 

1 için %97,6; evre 2 için %88,5; evre 3 için %63,9 ve evre 4 için %14,6 bulunmuştur. 

 

Tablo 4.6.7. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

histolojik tanısı invaziv duktal ve invaziv lobüler olanların klinik evrelerine göre 

sağkalım olasılıkları ve tahmini ortalama sağkalım süresi (DEÜTFH, 2012) 

 

 Sağkalım olasılıkları* Tahmini 
ortalama 
sağkalım 
süresi** 

(ay) 

%95 Güven 
aralığı 

Ki-kare# 
p 

değeri# 
 

1. 
yılın 
sonu 

5. yılın 
sonu 

10. 
yılın 
sonu 

İnvaziv duktal 
(n=426) 

      76,942 <0,001 

Klinik evre         
0 ve 1 100,0 94,5 85,3 135,1 130,2 140,0   

2 97,9 90,3 80,7 128,8 123,9 133,8   
3 91,9 79,6 65,6 109,9 98,5 121,3   
4 73,8 29,3  47,8 35,6 60,1   

İnvaziv lobüler 
(n=196) 

      44,476 <0,001 

Klinik evre         

0 ve 1 100,0 97,6 69,5 128,5 121,1 135,9   
2 96,9 88,5 72,9 118,5 109,1 127,8   

3 89,1 63,9 42,0 93,4 79,7 107,0   

4 48,8 14,6  34,6 20,7 48,5   
 
* Yaşam tablosu analizi 
** Kaplan-Meier testi 
# Log-rank testi 
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Şekil 4.6.2 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

histolojik tanısı invaziv duktal ve invaziv lobüler karsinoma olanların klinik 

evrelerine göre sağkalım olasılıkları (DEÜTFH, 2012) 

Toplam sağkalım süresi (ay)

140120100806040200

S
a
ğ
k
a
l
ı
m
 
o
l
a
s
ı
l
ı
ğ
ı

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

4-sansürlü

3-sansürlü

2-sansürlü

0 ve 1-sansürlü

4

3

2

0 ve 1

Klinik evre

İnvaziv duktal karsinoma

Toplam sağkalım süresi (ay)

1251007550250

S
a
ğ
k
a
l
ı
m
 
o
l
a
s
ı
l
ı
ğ
ı

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

4-sansürlü

3-sansürlü

2-sansürlü

0 ve 1-sansürlü

4

3

2

0 ve 1

Klinik evre

İnvaziv lobüler karsinoma



88 

Tümörlerinde ER, PR durumu negatif olan kadınların tahmini ortalama 

sağkalım süreleri ER, PR pozitif olanlara göre daha kısadır ve aradaki fark istatistiksel 

olarak anlamlıdır (p=0,001 ve p=0,011). Tümörlerinde cErb-2 negatif olarak 

değerlendirilen kadınların tahmini ortalama sağkalım süresi istatistiksel olarak 

anlamlı olmamakla birlikte pozitif olarak değerlendirilenlerden daha  

kısadır (Tablo 4.6.8.). 

 

Tablo 4.6.8. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tanıdaki bazı tümör özelliklerine göre sağkalım olasılıkları ve tahmini ortalama 

sağkalım süresi (DEÜTFH, 2012) 

 

 Sağkalım olasılıkları* 
Tahmini 
ortalama 
sağkalım 
süresi** 

(ay) 

%95 Güven 
aralığı 

Ki-kare# 
p 

değeri# 
Tümör reseptörleri 

1. 
yılın 
sonu 

5. yılın 
sonu 

10. 
yılın 
sonu 

ER        10,598 0,001 

Pozitif 97,2 87,2 74,2 124,2 121,1 127,3   

Negatif 93,2 78,4 66,2 113,3 107,8 118,8   

PR       6,52 0,011 

Pozitif 97,1 86,8 71,6 123,3 120,0 126,5   

Negatif 93,3 79,5 69,0 114,6 109,1 120,1   

cErb-2 durumu       0,721 0,396 

Pozitif 96,1 85,0 73,0 122,1 118,2 125,9   

Negatif 95,9 83,8 68,6 119,3 114,5 124,0   

 
* Yaşam tablosu analizi 
** Kaplan-Meier testi 
# Log-rank testi 

 

Meme kanseri tanısıyla izlenen kadınlara cerrahi tedavi yapılmadığında 

tahmini ortalama sağkalım süreleri 46,1 ayken, cerrahi tedavi uygulananların süresi 

122,5 aya ulaşmaktadır ve bu iki süre arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır 

(p<0,001). Kemoterapi almayan kadınlarda tahmini ortalama sağkalım süresi 129,2 

ay bulunurken, alanlarda 113,6 aya düşmektedir ve aradaki fark istatistiksel olarak 

anlamlıdır (p<0,001). Radyoterapi ve hormonoterapi tedavisi alanların tahmini 

ortalama sağkalım süreleri istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte tedavi 
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almayanlara göre daha uzundur (p=0,746 ve p=0,611). İzlem sırasında nüksü ortaya 

çıkan kadınların tahmini ortalama sağkalım süreleri 127,3 aydan 93,4 aya düşerken 

(p<0,001) metastaz görülenlerin 136,7 aydan 69,0 aya (p<0,001) düşmektedir (Tablo 

4.6.9.). 

 

Tablo 4.6.9. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen 

kadınların tedavi ve izlenme özelliklerine göre sağkalım olasılıkları ve tahmini 

ortalama sağkalım süresi (DEÜTFH, 2012) 

 

 Sağkalım olasılıkları* 
Tahmini 
ortalama 
sağkalım 
süresi** 

(ay) 

%95 Güven 
aralığı 

Ki-kare# 
p 

değeri# Tedavi ve izlenme 
özellikleri 

1. 
yılın 
sonu 

5. 
yılın 
sonu 

10. 
yılın 
sonu 

Cerrahi tedavi       143,392 <0,001 

Yok 61,3 35,9  46,1 33,9 58,3   

Var 96,7 85,6 73,3 122,5 119,9 125,2   

Kemoterapi       17,333 <0,001 

Yapılmamış 98,0 90,4 78,3 129,2 124,5 133,8   

Yapılmış 93,8 78,8 64,9 113,6 109,7 117,4   

Radyoterapi       0,105 0,746 

Yapılmamış 96,9 75,8 69,7 116,1 100,1 132,0   

Yapılmış 95,1 83,0 69,7 118,9 115,8 122,1   

Hormonoterapi       0,259 0,611 

Yapılmamış 93,6 84,4 73,7 118,8 110,5 127,1   

Yapılmış 97,1 85,9 72,3 123,0 119,7 126,2   

İzlemde nüks        43,645 <0,001 
Yok 97,5 88,9 78,8 127,3 124,1 130,5   
Var 96,3 70,6 30,9 93,4 80,3 106,4   

İzlemde metastaz      389,785 <0,001 

Yok 99,5 95,5 90,6 136,7 134,4 139,0   

Var 86,2 46,0 11,1 69,0 62,7 75,4   

 
* Yaşam tablosu analizi 
** Kaplan-Meier testi 
# Log-rank testi 
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Cerrahi tedavi ve kemoterapi alan kadınların evrelere göre sağkalım 

olasılıkları ve tahmini ortalama sağkalım süreleri tablo 4.6.10.’da özetlenmiştir. Her 

iki tedavi modeli için de evrelere göre tahmini ortalama sağkalım süresi evreler 

ilerledikçe kısalmakta 5. yılın sonunda sağkalım olasılıkları cerrahi tedavi alanlar için 

sırasıyla klinik evre 1 için %96,1; evre 2 için %91,5; evre 3 için %71,7 ve evre 4 için 

%20,0 bulunurken kemoterapi alanlar için sırasıyla klinik evre 1 için %98,2; evre 2 

için %90,5; evre 3 için %70,8 ve evre 4 için %21,7 bulunmuştur. 

 

Tablo 4.6.10 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınlardan 

cerrahi tedavi ve kemoterapi alanların klinik evrelerine göre sağkalım olasılıkları 

ve tahmini ortalama sağkalım süresi (DEÜTFH, 2012) 

 

 Sağkalım olasılıkları* Tahmini 
ortalama 
sağkalım 
süresi** 

(ay) 

%95 Güven 
aralığı 

Ki-kare# 
p 

değeri#  
1. 

yılın 
sonu 

5. 
yılın 
sonu 

10. 
yılın 
sonu 

Cerrahi tedavi 
yapılan (n=904) 

      154,930 <0,001 

Klinik evre         
0 ve 1 100,0 96,1 85,3 135,6 132,6 138,6   

2 98,4 91,5 80,9 129,8 126,4 133,2   

3 92,5 71,7 53,9 102,5 94,7 110,3   

4 79,5 20,0  48,4 38,9 57,9   

Kemoterapi alan 
(n=591) 

      147,559 <0,001 

Klinik evre         

0 ve 1 100,0 98,2 84,9 134,6 128,7 140,5   
2 98,3 90,5 78,9 128,1 124,0 132,2   
3 92,3 70,8 49,9 100,2 91,9 108,5   
4 69,4 21,7  45,1 36,5 53,7   

 
* Yaşam tablosu analizi 
** Kaplan-Meier testi 
# Log-rank testi 
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Şekil 4.6.3. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

cerrahi tedavi ve kemoterapi alanların klinik evrelerine göre sağkalım olasılıkları 

(DEÜTFH, 2012) 
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Log-rank testinde p değerleri ≤0,20 olan değişkenlerin listesi Tablo 4.6.11.’de 

verilmiştir. Tanı sırasındaki yaş, sağkalıma olan etkisi bilinen bir değişken olduğu için 

p değeri >0,20 olmasına rağmen (p=0,248) modellerde yer almıştır.  

 

Tablo 4.6.11 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

sağkalım açısından anlamlı bulunan özellikleri (DEÜTFH, 2012) 

 

Değişkenler Sayı (n) p değeri 

Medeni durum 582 0,004 

Gebelik durumu 631 0,070 

Canlı doğum 690 0,043 

Emzirme 354 0,193 

Sigara kullanımı 726 0,172 

Eşlik eden hastalık 722 0,015 

Tümörün yeri 1062 0,076 

Tümör çapı 957 <0,001 

Lenf nodu tutulumu 997 <0,001 

Metastatik lenf nodu sayısı 828 0,001 

Lenf nodu oranı 828 0,019 

Metastatik organ tutulumu 1036 <0,001 

Histolojik derece 747 0,105 

Lenfovasküler invazyon 885 <0,001 

Klinik evre 967 <0,001 

ER durumu 1028 0,001 

PR durumu 1009 0,011 

Cerrahi tedavi 1065 <0,001 

Kemoterapi 853 <0,001 

İzlemde nüks 560 <0,001 

İzlemde metastaz 622 <0,001 
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4.6. Orantılı Riskler Regresyon Modelleri 

Log-rank testinde p değerleri ≤0,20 olan yukarıdaki değişkenler için orantılı 

riskler regresyon modelleri (Cox regresyon analizi) de yapılarak hazard oranları 

hesaplandı. Bu analizler sırasında çok değişkenli analiz öncesinde çalışılacak 

değişkenlerin orantısal risk (proportional hazard) varsayımını karşılayıp 

karşılamadıkları log minus log grafikleriyle görsel olarak kontrol edildi. Kaplan-Meier 

Log-rank testlerinin sonuçlarına göre çok değişkenli modele dahil edilmesi planlanan 

(p≤0,20) değişkenlerin Cox regresyon analizlerinde elde edilen p değerlerinde küçük 

değişiklikler bulunmakla birlikte değişkenler listesinde aynı kalmıştır.  

Tanı sırasındaki yaşları 35 yaş ve altındaki kadınların ölüm riski 35 yaş üstü 

kadınlarınkinden 1,3 kat artmış bulunmuştur (p=0,250). Meme kanseri ile izlenen 

evli kadınlara göre dul/eşi ölmüş kadınların ölüm riski 1,8 kat artmıştır (p<0,005). 

Hazard oranlarına bakıldığında gebeliği olanların olmayanlara göre 2,0 (p=0,076), 

canlı doğumu olanların olmayanlara göre 2,1 (p=0,048) ve emzirenlerin 

emzirmeyenlere göre 1,6 kat (p=0,197) arttığı görülmüştür. Sigara içen kadınların 

ölüm riski içmeyenlere göre 1,3 kat artmıştır (p=0,174). Eşlik eden hastalığı olan 

kadınların olmayanlara göre ölüm riski 1,6 kat (p=0,016) artmıştır (Tablo 4.7.1.).  
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Tablo 4.7.1. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

bazı bazı sosyodemografik, doğurganlık ve özgeçmiş özelliklerine göre tek 

değişkenli orantılı ölüm riski bağıntı modeli analiz sonuçları (DEÜTFH, 2012) 

 

 
Regresyon 

katsayısı (ß) 
Standart 
Hata (SE) 

p değeri 
Hazard 
oranı 

Güven aralığı 
(%95) 

Tanı sırasındaki yaş      
35 yaş ve altı 

0,271 0,235 0,250 1,3 0,8 2,1 
35 yaş üstü* 

Medeni durum 
(n=581)  

  0,005    

Evli*       

Bekar -0,648 0,513 0,206 0,5 0,2 1,4 

Dul/Eşi ölmüş 0,608 0,213 0,004 1,8 1,2 2,8 

Gebelik       
Yok* 

0,694 0,391 0,076 2,0 0,9 4,3 
Var 

Canlı Doğum 
durumu 

      
Yok* 

0,724 0,366 0,048 2,1 1,0 4,2 
Var 

Emzirme durumu       
Emzirmemiş* 

0,451 0,350 0,197 1,6 0,8 3,1 
Emzirmiş 

Sigara kullanımı      
Yok*  

0,238 0,175 0,174 1,3 0,9 1,8 
Var 

Eşlik eden hastalık      
Yok* 

0,461 0,191 0,016 1,6 1,1 2,3 
Var 

 

* Referans kategori 
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Şekil 4.7.1. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tanı yaşlarına göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus log grafikleri 

(DEÜTFH, 2012) 
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Şekil 4.7.2. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

medeni durumlarına göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus log 

grafikleri (DEÜTFH, 2012) 
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Şekil 4.7.3. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

gebelik durumuna göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus log grafikleri 

(DEÜTFH, 2012) 
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Şekil 4.7.4. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

canlı doğum durumuna göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus log 

grafikleri (DEÜTFH, 2012) 
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Şekil 4.7.5. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

emzirme durumuna göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus log 

grafikleri (DEÜTFH, 2012) 
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Şekil 4.7.6. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

sigara kullanım durumlarına göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus log 

grafikleri (DEÜTFH, 2012) 
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Şekil 4.7.7. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

eşlik eden hastalık durumuna göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus 

log grafikleri (DEÜTFH, 2012) 
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Tümörü sağ memesinde olan kadınlara göre sol memesinde olanların ölüm 

riski 1,3 kat, her iki memesinde olanların ise 3,6 kat artmaktadır. Tümör çapı <2,1cm 

olanlara göre 2,1-5,0cm olanların ölüm riski 1,9 kat artarken, 5,0cm’in üzerinde 

olanların 2,8 kat artmaktadır (p<0,001). LN tutulumu olmayan kadınlara göre 

tutulumu olan kadınların ölüm riski 3,0 kat artmaktadır (p<0,001). Metastatik LN 

tutulumu olmayan hastalara göre 1-3 LN tutulumu olanların ölüm riski 1,6 kat, 4-9 

LN tutulumu olanların 3,1 kat, 10 ve üzeri LN tutulumu olanların ölüm riski 5,2 kat 

artmaktadır (p<0,001). Hastaların hazard oranları LN oranlarına göre 

değerlendirildiğinde LN oranı 0 olanlara göre LN oranı <0,21 olanlarda 1,7 kat, 0,21-

0,65 olanlarda 2,4 kat ve >0,65 olanlarda ise 6,9 kat artış görülmektedir (p<0,001). 

Tanıda metastatik organ tutulumu olanların ölüm riski ise metastazı olmayanlara 

göre 11,0 kat artmaktadır (p<0,001). Tümörlerinin histolojik derecesi 1 olan 

kadınlara göre histolojik derecesi 2 olan kadınların ölüm riski 1,5 kat artarken, 

histolojik derecesi 3 olanların 1,8 kat artmaktadır. Tümörlerinde LVİ görülen 

kadınların ölüm riski ise LVİ görülmeyenlere göre 3,1 kat artmaktadır (p<0,001) 

(Tablo 4.7.2.). 
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Tablo 4.7.2. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tanıdaki tümör özelliklerine göre tek değişkenli orantılı ölüm riski bağıntı modeli 

analiz sonuçları (DEÜTFH, 2012) 

 

 
Regresyon 

katsayısı (ß) 
Standart 
Hata (SE) 

p değeri 
Hazard 
oranı 

Güven aralığı 
(%95) 

Tümörün yeri 
(n=1015) 

  0,003    
sağ*       

sol 0,258 0,146 0,076 1,3 1,0 1,7 
bilateral 1,291 0,395 0,001 3,6 1,7 7,9 

Tümörün çapı 

(n=924) 

  <0,001    

<2,1 cm*       

2,1-5 cm 0,620 0,162 <0,001 1,9 1,4 2,6 

>5 cm 1,036 0,286 <0,001 2,8 1,6 4,9 

Lenf nodu 
tutulumu (n=920) 

      
Yok* 

1,107 0,180 <0,001 3,0 2,1 4,3 
Var 

Metastatik lenf nodu sayısı  <0,001    

LN tutulumu yok*       

1-3 0,449 0,242 0,063 1,6 1,0 2,5 

4-9 1,135 0,235 <0,001 3,1 2,0 4,9 

10+ 1,652 0,233 <0,001 5,2 3,3 8,2 

LN oranı   <0,001    
LN tutulumu yok       

<0,21 olanların 
ölüm riski 

0,530 0,242 0,029 1,7 1,1 2,7 
0,21-0,65 0,891 0,235 <0,001 2,4 1,5 3,9 

>0,65 1,928 0,235 <0,001 6,9 4,3 10,9 

Metastatik organ tutulumu 
(n=640) 

     
Yok* 

2,399 0,174 <0,001 11,0 7,8 15,5 
Var 

Histolojik derece  0,111    

1*       

2 0,425 0,297 0,152 1,5 0,9 2,7 

3 0,612 0,297 0,039 1,8 1,0 3,3 

Lenfovasküler 
invazyon 

      

Yok* 
1,132 0,264 <0,001 3,1 1,9 5,2 

Var 
 

* Referans kategori 
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Şekil 4.7.8. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tümör yerlerine göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus log grafikleri 

(DEÜTFH, 2012) 
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Şekil 4.7.9. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tümör çaplarına göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus log grafikleri 

(DEÜTFH, 2012) 
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Şekil 4.7.10. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

LN tutulumlarına göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus log grafikleri 

(DEÜTFH, 2012) 
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Şekil 4.7.11. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

metastatik LN sayılarına göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus log 

grafikleri (DEÜTFH, 2012) 
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Şekil 4.7.12. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

LN oranına göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus log grafikleri 

(DEÜTFH, 2012) 
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Şekil 4.7.13. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

metastatik organ tutulumuna göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus 

log grafikleri (DEÜTFH, 2012) 
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Şekil 4.7.14. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tümörlerinin histolojik derecesine göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log 

minus log grafikleri (DEÜTFH, 2012) 
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Şekil 4.7.15. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tümörlerinin LVİ durumuna göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus log 

grafikleri (DEÜTFH, 2012) 
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Meme kanseri ile izlenen kadınların ölüm riski, hastalığın klinik evresi 

ilerledikçe artmaktadır. Evre 0 ve 1’de tanı alan kadınlara göre ölüm riski evre 2’de 

tanı alanlarda 1,8 kat, evre 3’te tanı alanlarda 6,2 kat ve evre 4’te tanı alanlarda 26,4 

kata ulaşmaktadır (p<0,001). ER negatif olan kadınların olmayanlara göre ölüm riski 

1,6 kat artarken (p=0,001), PR negatif olanların ise 1,5 kat artmaktadır (p=0,011). 

Cerrahi tedavi yapılmayan kadınların ölüm riski cerrahi tedavi alanlara göre 9,5 kat 

artarken (p<0,001), kemoterapi alanların almayanlara göre ölüm riski 2,2 kat 

artmaktadır (p<0,001). İzlemde nüksü olan kadınların nüksü olmayanlara göre ölüm 

riski 4,1 kat, izlemde metastaz olanlarda ise metastazı olmayanlara göre 20,7 kat 

artmaktadır (Tablo 4.7.3). 
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Tablo 4.7.3. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

klinik evre, tümör reseptör, tedavi ve izlemdeki durumlarına göre tek değişkenli 

orantılı ölüm riski bağıntı modeli analiz sonuçları (DEÜTFH, 2012) 

 

 
Regresyon 

katsayısı (ß) 
Standart 
Hata (SE) 

p değeri 
Hazard 
oranı 

Güven aralığı 
(%95) 

Klinik evre   <0,001    

0 ve 1*       

2 0,560 0,259 0,030 1,8 1,1 2,9 

3 1,824 0,257 <0,001 6,2 3,7 10,2 

4 3,275 0,269 <0,001 26,4 15,6 44,8 

ER       

Pozitif* 
0,476 0,148 0,001 1,6 1,2 2,1 

Negatif 

PR       

Pozitif* 
0,380 0,150 0,011 1,5 1,1 2,0 

Negatif 

Cerrahi tedavi        
Yok 

2,250 0,230 <0,001 9,5 6,0 14,9 
Var* 

Kemoterapi       
Yok* 

0,806 0,199 <0,001 2,2 1,5 3,3 
Var 

İzlemde nüks       
Yok* 

1,407 0,231 <0,001 4,1 2,6 6,4 
Var 

İzlemde metastaz      
Yok* 

3,029 0,211 <0,001 20,7 13,7 31,2 
Var 

 

* Referans kategori 
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Şekil 4.7.17. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

klinik evrelerine göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus log grafikleri 

(DEÜTFH, 2012) 
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Şekil 4.7.18. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tümörlerinin ER durumuna göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus log 

grafikleri (DEÜTFH, 2012) 
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Şekil 4.7.19. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

tümörlerinin PR durumuna göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus log 

grafikleri (DEÜTFH, 2012) 
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Şekil 4.7.20. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

cerrahi tedavi durumuna göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus log 

grafikleri (DEÜTFH, 2012) 
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Şekil 4.7.21. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

kemoterapi yapılma durumuna göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus 

log grafikleri (DEÜTFH, 2012) 
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Şekil 4.7.22. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

izlemde nüks durumuna göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus log 

grafikleri (DEÜTFH, 2012) 
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Şekil 4.7.23. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların 

izlemde metastaz durumuna göre sağkalım olasılıklarının sağkalım ve log minus 

log grafikleri (DEÜTFH, 2012) 
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Log-rank testi ile anlamlılığı ≤0,20 olan değişkenlerin hepsinin log minus log 

grafiği ile değerlendirildiğinde çok değişkenli Cox regresyon analizi için uygun olduğu 

görülmüştür. Meme kanserli hastaların sağkalımını etkileyen faktörlerin 

belirlenmesinde iki ayrı yaklaşım benimsenmiştir.  

1. Hastaların sağkalımını etkileyen en önemli değişken olan klinik evrenin yer 

aldığı model,  

2. Klinik evreyi oluşturan tümör boyutu, metastatik organ tutulumu ve LN 

oranının dahil edildiği model 

 

Çokdeğişkenli analizde kullanılan ilk yaklaşımda tam modelde 227 hastaya ait, 

 tanı yaşı (35 yaş ve altı-35 yaş üstü),  

 medeni durum (evli, bekar, dul/eşi ölmüş),  

 canlı doğum (yok-var), eşlik eden hastalık (yok-var),  

 klinik evre (0 ve 1,2,3,4),  

 histolojik derece (1,2 ve 3),  

 lenfovasküler invazyon(yok-var),  

 LN oranı (<0,21, 0,21-0,65, >0,65),  

 ER durumu (pozitif-negatif),  

 PR durumu (pozitif-negatif),  

 kemoterapi (yok-var) değişkenleri yer almıştır.  

 

Bütün bu değişkenlerin birbirine göre düzeltildiği fakat herhangi bir 

değişkenin elenmediği tam modelde klinik evre istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (Tablo 4.7.4.).  
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Sağkalım süresine etki etmediği istatistiksel olarak gösterilen değişkenlerin 

modelden elenerek, mümkün olan sonucu en az değişkenle kestirmeye olanak 

tanıyan modellere ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu yönde değerlendirilen alternatifler 

arasında -2 log likelihood ratioları, modelde kalan değişkenlerin güven aralıkları ve 

regresyon açıklayıcılıkları göz önüne alındığında en uygun olduğu değerlendirilen iki 

seçenek Tablo 4.7.4.’te verilmiştir. Tablodan da görüleceği gibi eşlik eden hastalık 

durumu, ER durumu ve klinik evre bilgileri kullanılarak bir kestirim modeli  

(-2 log likelihood=361,772) oluşturulabileceği gibi eşlik eden hastalık durumu, 

histolojik derece, ER durumu, kemoterapi tedavisi ve klinik evre bilgileriyle de (-2 log 

likelihood=400,262) sonucu kestirecek bir model kurulabilir. İlk azaltılmış modelde 

ER ile sağkalım olasılığı arasında istatistiksel bir ilişki gösterilememesine karşın 

modelin açıklayıcılığına olan katkısından dolayı bu değişken modelde bırakılmıştır.  
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Tablo 4.7.4. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların sağkalımını etkileyen klinik evre ve diğer faktörlerin 

çok değişkenli Cox Regresyon analizi ile değerlendirilmesi (DEÜTFH, 2012) 

 

  Tam Model 1  Alternatif Model 1A Alternatif Model 1B 

  
ß SE 

p-
değeri 

HR GA (%95) ß SE 
p-

değeri 
HR GA (%95) ß SE 

p-
değeri 

HR GA (%95) 

Tanı yaşı (≤35*, >35) 0,346 0,786 0,660 1,413 0,303 6,591                         

Evli*     0,566                               

Bekar 0,422 0,924 0,647 1,525 0,250 9,322 
            

Dul/eşi ölmüş 0,435 0,428 0,310 1,545 0,668 3,574                         

Canlı doğum (yok*, var) 0,610 0,739 0,409 1,840 0,432 7,825                         

Eşlik eden hastalık (yok*,var) 0,642 0,437 0,142 1,900 0,807 4,473 0,888 0,397 0,025 2,430 1,117 5,287 1,027 0,363 0,005 2,792 1,371 5,686 

Klinik evre 0 ve 1*     0,004           0,000           0,000       

Klinik evre 2 1,339 0,723 0,064 3,816 0,925 15,745 0,873 0,633 0,167 2,395 0,693 8,273 1,558 0,686 0,023 4,750 1,238 18,219 

Klinik evre 3 2,475 0,830 0,003 11,883 2,337 60,420 1,959 0,635 0,002 7,094 2,044 24,618 2,782 0,757 0,000 16,147 3,664 71,167 

Klinik evre 4 3,151 0,991 0,001 23,370 3,351 162,988 2,882 0,791 0,000 17,841 3,786 84,068 3,540 0,779 0,000 34,459 7,482 158,701 

LNR=0*     0,392       
            

LNR <0,21 -0,201 0,515 0,697 0,818 0,298 2,247 
            

LNR 0,21-0,65 -0,542 0,555 0,329 0,581 0,196 1,727 
            

LNR >0,65 0,383 0,659 0,561 1,467 0,403 5,339 
            

Histolojik derece 1*     0,452                       0,147       

Histolojik derece 2 0,679 0,667 0,309 1,971 0,533 7,285             0,987 0,637 0,121 2,683 0,771 9,344 

Histolojik derece 3 0,849 0,675 0,208 2,338 0,623 8,774             1,238 0,636 0,051 3,449 0,992 11,989 

LVI (yok*,var) 0,746 0,656 0,256 2,108 0,582 7,633                         

ER (pozitif*, negative) 0,600 0,439 0,171 1,822 0,771 4,304 0,629 0,344 0,068 1,876 0,956 3,682 0,730 0,360 0,042 2,075 1,025 4,197 

PR(pozitif*, negative) 0,014 0,474 0,976 1,014 0,400 2,571                         

Kemoterapi (var, yok*) -0,765 0,607 0,208 0,465 0,142 1,530             -1,071 0,502 0,033 0,343 0,128 0,916 

-2 log likelihood ratio 350,316 361,772 400,262 
 
* Referans kategori 
Regresyon katsayısı (ß) 
Standart hata (SE) 
Güven aralığı (GA, %95) 
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Çokdeğişkenli analizde kullanılan ikinci yaklaşımın tam modelinde ise 227 

hastaya ait, 

 tanı yaşı (35 yaş ve altı-35 yaş üstü),  

 medeni durum (evli, bekar, dul/eşi ölmüş),  

 canlı doğum (yok-var),  

 eşlik eden hastalık (yok-var),  

 tümör boyutu (≤2cm, 2-5cm, >5cm),  

 LN oranı (<0,21, 0,21-0,65, >0,65),  

 metastatik organ tutulumu (yok-var),  

 histolojik derece (1,2 ve 3),  

 lenfovasküler invazyon(yok-var),  

 ER durumu (pozitif-negatif),  

 PR durumu (pozitif-negatif),  

 kemoterapi (yok-var) değişkenlerine yer verilmiştir.  

Bu modelde klinik evreleme verisi yerine, klinik evrelemenin bileşenleri 

tümör boyutu ve metastatik organ tutulumunun yanında tutulan LN sayısı yerine LN 

oranının kullanılmıştır. Bütün değişkenlerin birbirine göre düzeltildiği fakat herhangi 

bir değişkenin elenmediği tam modelde LN oranı istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Sağkalım süresine etki etmediği istatistiksel olarak gösterilen 

değişkenlerin modelden elenerek, sonucu mümkün olan en az değişkenle 

kestirmeye olanak tanıyan modellere ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu yönde 

değerlendirilen alternatifler arasında -2 log likelihood ratioları, modelde kalan 

değişkenlerin güven aralıkları ve regresyon açıklayıcılıkları göz önüne alındığında en 

uygun olduğu değerlendirilen iki seçenek Tablo 4.7.5.’te verilmiştir. Eşlik eden 

hastalık durumu, LN oranı, LVİ durumu ile bir kestirim modeli oluşturulabileceği gibi, 

LN oranı, ER durumu kullanılarakta sonucu kestirecek bir model kurulabilir. Anılan 

birinci azaltılmış modelde LVİ hazard oranına istatistiksel olarak anlamlı etki etmese 

de modele katkıda bulunmaktadır. Her iki azaltılmış modelde de LNR’nın >0,65 olan 

grubun sağkalıma anlamlı olarak etki ettiği bulunmuştur.  
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Tablo 4.7.5. 2000-2006 yılları arasında meme kanseri tanısıyla izlenen kadınların sağkalımını etkileyen klinik evre ve diğer faktörlerin 

çok değişkenli Cox Regresyon ile değerlendirilmesi (DEÜTFH, 2012) 

  Tam Model 2 (n=227) Alternatif Model 2A Alternatif Model 2B 

  ß SE p-değeri HR GA (%95) ß SE p-değeri HR GA (%95) ß SE p-değeri HR GA (%95) 

Tanı yaşı (≤35*, >35) 0,361 0,802 0,653 1,435 0,298 6,912                         

Evli*     0,389                               

Bekar 0,777 1,064 0,465 2,174 0,270 17,499 
            

Dul/eşi ölmüş 0,523 0,420 0,213 1,688 0,741 3,846 
            

Canlı doğum (yok*, var) 0,759 0,844 0,368 2,137 0,409 11,175                         

Eşlik eden hastalık (yok*,var) 0,621 0,426 0,145 1,861 0,808 4,284 0,650 0,367 0,076 1,916 0,933 3,934             

Tümör boyutu ≤2cm*     0,355                               

Tümör boyutu 2-5cm 0,511 0,395 0,195 1,668 0,769 3,615                         

Tümör boyutu >5cm 0,829 0,837 0,322 2,290 0,444 11,824                         

LNR=0*     0,099           0,051           0,013       

LNR <0,21 0,185 0,516 0,720 1,203 0,437 3,310 0,055 0,422 0,896 1,057 0,462 2,418 0,296 0,444 0,505 1,344 0,563 3,209 

LNR 0,21-0,65 0,129 0,527 0,807 1,137 0,405 3,193 0,092 0,427 0,829 1,097 0,475 2,530 0,280 0,447 0,531 1,323 0,551 3,174 

LNR >0,65 1,384 0,627 0,027 3,991 1,168 13,638 1,273 0,510 0,013 3,570 1,315 9,693 1,641 0,515 0,001 5,160 1,881 14,156 

Metastaz (yok*, var) 1,138 0,653 0,082 3,119 0,867 11,221 1,536 0,547 0,005 4,644 1,591 13,560 1,332 0,602 0,027 3,787 1,164 12,316 

Histolojik derece 1*     0,455                               

Histolojik derece 2 0,610 0,683 0,371 1,841 0,483 7,020                         

Histolojik derece 3 0,854 0,690 0,216 2,350 0,608 9,088                         

LVI (yok*,var) 0,681 0,660 0,302 1,976 0,542 7,201 1,107 0,629 0,079 3,025 0,881 10,383             

ER (pozitif*, negative) 0,647 0,440 0,142 1,909 0,805 4,526             0,708 0,349 0,042 2,031 1,025 4,024 

PR (pozitif*, negative) -0,116 0,465 0,803 0,890 0,358 2,214                         

Kemoterapi (var, yok*) -0,264 0,569 0,643 0,768 0,252 2,342                         

-2 log likelihood ratio 347,791 418,191 359,830 
 

* Referans kategori 
Regresyon katsayısı (ß) 
Standart hata (SE) 
Güven aralığı (GA, %95)
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5. TARTIŞMA 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 2000-2006 yılları 

arasında meme kanseri tanısı alan ve/ya tedavi ve izlemi yapılan hastaların bazı 

sosyodemografik özellikleri, bilinen risk faktörleri ve meme kanserine ilişkin 

özelliklerinin tanımlanarak, hastaların toplam sağkalım olasılıkları ile ilişkili 

değişkenlerinin değerlendirildiği çalışma üç ana başlık altında tartışılacaktır: 

 Hastaların sosyodemografik özellikleri, bilinen risk faktörleri ve meme 

kanserine ilişkin özellikleri 

 Hastaların toplam sağkalım olasılıkları ve tahmini ortalama sağkalım 

süreleriyle ilişkili faktörler 

 Hastalara ait mevcut kanser kayıtlarının değerlendirilmesi 

5.1. Hastaların sosyodemografik özellikleri, bilinen risk faktörleri ve meme 

kanserine ilişkin özellikleri 

Cinsiyetten sonra yaş, meme kanseri gelişimindeki en önemli risk faktörüdür. 

Altmışbeş yaş altı kadınların 65 yaş üzeri kadınlarla karşılaştırıldığı bir çalışmada, 

artan yaş ile birlikte meme kanseri rölatif riskinde 5,8 kata ulaşan artış bulunurken, 

Birleşmiş Milletler’in projeksiyonu da meme kanseri insidansının 50 yaş üzeri 

kadınlarda çok hızlı arttığına işaret etmektedir (6,69). Bu çalışmada meme kanseri 

nedeniyle izlenen kadınların %7,5’ini 35 yaş ve altı, %22,0’sini 65 yaş üstü kadınlar 

oluşturmaktadır (Bkz. Tablo 4.1.1.).  

Türkiye’de farklı illerde yapılan çalışmalarda öğrenim durumunun 

yükselmesiyle meme kanseri riskinin artmakta olduğu bildirilmiştir (35,36,72). Bu 

çalışmada meme kanseri nedeniyle izlenen kadınların %47,0’sinin öğrenim 

durumlarının lise ve üzeri olduğu görülmektedir (Bkz. Tablo 4.1.2.). 

Erken menarşın meme kanseri için risk faktörü olduğunu gösteren çalışmalar 

vardır (35,72). Bu çalışmada kadınların sadece %9,7’sinin ilk adet yaşı 12 yaşının 

altında olduğu görülmüştür. 

Kanserin genellikle hücrelerin bölünmesi sırasında gerçekleşen mutasyonlar 

ve genetik olarak hasarlı hücrelerin kontrolsüz bölünmesiyle oluştuğu 
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düşünülmektedir. Bu nedenle meme dokusunun büyümesini etkileyen hormonlar 

meme kanseri için potansiyel risk faktörleri iken, meme dokusunun farklılaşmasını 

başlatan gebelik ve emzirmenin meme kanseri riskini azaltan etkisi olduğu 

bilinmektedir (6).  

Doğurganlık öyküsü ile meme kanseri riski arasında oldukça karmaşık bir ilişki 

vardır (7). Doğum yapmanın, kadınları meme kanserine karşı koruduğu 

düşünülmekle birlikte, bu etkisinin tek başına gösterilmesi zordur. Çünkü doğum 

gebelik sayısı, doğumlar arasındaki süre ve emzirme gibi diğer pek çok faktörlerle de 

yakından ilişkilidir (6). Annenin doğumlar sırasındaki yaşının yanı sıra, doğumlarının 

aralığının, doğumun ardından görülen riskin zamanlama ve büyüklüğündeki geçici 

artışı etkilediği, uzun vadede ise, sadece doğumların sayısı ve annenin ilk ve ikinci 

doğumdaki yaşının 30’un üstünde olmasının riski arttırdığı gösterilmiştir (7). Diğer 

yandan 20 yaş öncesinde gerçekleşen ilk doğumun ileri tümör derecesiyle ilişkili 

olduğu da bulunmuştur (8).  

Emzirme ve doğumla ilgili bilgiler içeren 30 ülkeden 47 epidemiyolojik 

araştırmanın verilerinin yeniden değerlendirildiği bir çalışmada yaş, parite ve 

kadınların ilk doğum yaşları, menapoz durumları yanısıra araştırmalara göre yapılan 

tabakalama sonrasında doğum yapan kadınlarda emzirme ile ilişkili meme kanseri 

için rölatif risk tahminleri yapılmıştır. Analizler meme kanseri olan kadınların, 

olmayan kontrollerine göre daha az doğum yaptıklarını, daha az emzirdiklerini ve 

yaşam boyu emzirme sürelerinin daha kısa olduğunu göstermiştir. Her doğum için 

rölatif riskte görülen %7’lik azalmaya ek olarak, her 12 aylık emzirme süresinin 

meme kanseri rölatif riskini %4,3 azalttığı bulunmuştur. Daha uzun süre emziren 

kadınların meme kanserinden daha fazla korundukları görülmüştür. Emzirmeye bağlı 

görülen meme kanseri rölatif riskindeki azalma gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 

arasında, kadınların yaşı, menapoz durumu, etnik kökeni, doğum sayısı, ilk doğum 

yaşına göre farklılık göstermemiştir (10). Türkiye’de yapılan çalışmalarda da genç 

yaşta doğum, artan parite, emzirme ve emzirme süresinin meme kanseri riskini 

azalttığı görülmektedir (35,36,72). Meme kanseri olan 1492 kadın ve 2167 

kontrolleri ile yapılan bir çalışmada Türk kadınlarındaki meme kanseri risk faktörleri 
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araştırılmıştır. Çalışmada kadınların doğurganlık özelliklerinden ilk doğum yaşının 35 

yaş ve üzerinde olması ve küretajın meme kanseri riskini arttırdığı, düşük, emzirme 

ve nulliparitenin, riski azalttığı bulunmuştur (37). Bu çalışmada yer alan hastaların 

doğurganlık özellikleri değerlendirildiğinde hastaların %9,3’ünün ilk doğum yaşı 

30’un üzerinde, %11,9’u hiç doğum yapmamış ve %26,3’ü hiç emzirmemiştir. 

Emzirenlerin ortalama emzirme süreleri 18,17±21,14 ay olmakla birlikte %29,4’ünün 

altı ay ve altında emzirdikleri görülmektedir (Bkz. Tablo 4.2.1.).  

Doğurganlık özelliklerinin son yıllarda daha az çocuk ve daha ileri yaşlarda 

doğum doğrultusunda değişmesiyle birlikte gelecekteki meme kanseri insidansının 

da artacağı düşünülmektedir (7). 

Kadınların kontrasepsiyon için OKS, menapozal semptomlar nedeniyle HRT 

veya infertilite tedavisi için ekzojen hormon kullanımlarının meme kanseri risklerini 

farklı boyutlarda etkilediği bilinmektedir. Hormonal kontrasepsiyon meme kanseri 

riskinin düşük olduğu dönemde kullanılırken, meme kanseri riskine etkiside küçük 

olmaktadır. OKS kullanımına bağlı riskin bırakılmasından on yıl veya daha fazla süre 

geçtikten sonra düşmesi OKS’nin meme kanseri yaşam boyu riskinden çok kullanım 

sırasında ve sonrasındaki kısa süredeki riskine etkisi olduğuna işaret etmektedir. 

Bununla birlikte riskin uzun süreli OKS kullanımında arttığı, bu riskin 35 yaşından 

önce tanı alan kadınlar için daha yüksek olduğu ve ileri tümör derecesi ile de ilişkili 

olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (6,8,70). Türkiye’de yapılan bir çalışmada 

OKS kullanımının meme kanseri riskini azalttığı bulunurken, diğer çalışmalarda OKS 

kullanımı meme kanseri risk faktörleri arasında gösterilmiştir (35,37,72). 

Çalışmamızda kadınların %25,0’inde OKS kullanımı öyküsü varken kullanım 

sürelerine ilişkin herhangi bir kayıt bulunamamıştır (Bkz. Tablo 4.2.2.).  

HRT kullanımı meme kanseri riskinin menapoz öncesi kadınlardan daha 

yüksek olduğu bir dönemde gerçekleşirken, etkisi bırakılmasından sonra 

azalmaktadır. HRT kullanımının bırakılmasından sonra etkisinin azalması başlatıcı 

(initiation) etkisinden çok büyümeyi arttırma etkisini gösterdiği ifade edilmektedir 

(6). Meme kanseri riski HRT kullanan kadınlarda ve kullanım süresinin uzamasıyla 

birlikte artarken kullanımının bırakılmasından sonra tamamen olmasa da yaklaşık 5 



129 

yıldan sonra büyük ölçüde kaybolmaktadır. Bu bulguların, HRT kullanımının 

sağlayacağı fayda ve getirdiği diğer risklerle birlikte değerlendirilmesi  

önerilmektedir (12). Farklı HRT kombinasyonlarına ilişkin çalışmalar da mevcut olup 

östrojen-progesteron kombine HRT kullanımının (projestin sürekli veya siklik) meme 

kanseri, özellikle invaziv lobüler tümör (2,7 kat) ve invaziv duktal tümör (1,5 kat) 

riskinde artış ile ilişkili olduğunu ve risklerdeki artışın kullanım süreleriyle birlikte 

sırasıyla 3,7 kat ve 1,6 kata ulaştığı gösterilmiştir (13). Ülkemizde yapılan bir 

çalışmada HRT kullanımının meme kanseri riskini azalttığı bulunurken, diğer bir 

çalışmada HRT kullanımının meme kanseri için güçlü bir risk faktörü olduğu 

bildirilmiştir (37,72). Bu çalışmadaki kadınların %39,3’ü premenapozal dönemde, 

%60,7’si ise postmenapozal dönemdedir (Bkz. Tablo 4.2.1). Hastaların %6,7’sinin 

HRT kullanım öyküsü vardır ve kadınların %40,0’ının HRT kullanıp kullanmadıkları 

bilinmemektedir. OKS kullanımında olduğu gibi kullanılan HRT kombinasyonları ve 

kullanım sürelerine ilişkin bilgilerde mevcut kayıtlarda yer almamaktadır. Literatürde 

ekzojen hormon kullanımlarının değerlendirilmesindeki çabalar farklı hormon 

kombinasyonlarının etkilerinin karşılaştırılmasına yönelirken, çalışmamızdaki 

hastaların bu bilgilerindeki eksikliğin boyutu konuya gereken önem ve önceliğin 

verilmediğini düşündürmektedir.  

Birçok epidemiyolojik çalışmada meme kanseri ile alkol ve/ya sigara tüketimi 

arasındaki ilişki araştırılmıştır. Düzenli olarak alkol tüketen kadınların meme kanseri 

risklerinin daha yüksek olabileceği düşünülürken, sigara için bildirilen bulgular 

çelişkilidir (26, 27). Gelişmiş ülkelerdeki kadınlarda meme kanserlerinin yaklaşık 

%4’ünün alkole atfedilebileceği vurgulanmaktadır (26). Bir başka çalışmada ise 

meme kanseri için ileri yaşlarda alkol tüketiminin genç yaşlardaki tüketimine göre 

daha önemli olduğu ve yakın dönemdeki alkol kullanımıyla ilişkili meme kanserinin 

lokalize hastalıkla sınırlı kaldığı gösterilmiştir (25). Ayrıca kullanılan alkol miktarının 

yanında ailesinde meme kanseri olanlarda meme kanseri riskinin arttığına ilişkin 

bulgular mevcuttur (67). Kullanılan ortalama alkol miktarının sigara kullananlarda 

hiç kullanmayanlara göre daha fazla olduğu, hiç alkol almayanlara göre alınan 

alkolün artan miktarıyla meme kanseri riskinin yükseldiği ve bu artışın sigara içen ve 
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içmeyenler arasında aynı olduğu bulunmuştur. Buna karşın sigaranın meme kanseri 

riskine etkisinin, alkol kullanımının karıştırıcı etkisinde olduğu, alkol kullanmayan 

kadınlarla yapılan analizlerde hiç sigara içmemiş olanlara göre içenlerin meme 

kanseri riskinde anlamlı bir artış görülmemiştir (26). Özmen ve arkadaşları sigaranın 

meme kanseri riskini azalttığını söylerken Sezer ve arkadaşları arttırdığını 

bildirmişlerdir (37). Bu çalışmada kadınların %31,4’ünde sigara kullanım öyküsü 

varken, %68,6’sında yoktur. Alkol kullanımı %2,4 ile oldukça düşüktür  

(Bkz. Tablo 4.3.1.). Hastane kayıtlarında her üç hastadan birinin bu risk faktörlerine 

ait bilgileri yoktur.  

Giderek yaşlanan nüfusla birlikte meme kanseri olgularının arttığı, bu 

hastaların meme kanserine eşlik eden hastalıklarının da olacağı açıktır. Yapılan bir 

çalışmada eşlik eden bir hastalığı olmayan yaşlı meme kanserli hastalarda hastalığın, 

eşlik eden hastalığı olanlara göre nispeten iyi prognoz gösterdikleri bildirilmiştir (40). 

Türkiye’de yapılan bir çalışmada hastanın diyabet veya hipertansiyon öyküsünün 

meme kanseri için güçlü risk faktörü olduğuna işaret edilmiştir (72). Bu çalışmada 

eşlik eden hastalıklar kanser, kardiyovasküler hastalıklar ve diyabet şeklinde 

değerlendirilmiştir. Hastaların %4,3’ünün geçmiş kanser öyküsü vardır. Hastaların 

%10,9’unun diyabeti ve %2,9’unun kardiyovasküler hastalıkları varken, %1,7’sinin 

eşlik eden birden fazla hastalığı vardır (Bkz. Tablo 4.3.1.). Hasta kayıtlarının yaklaşık 

üçte birinde eşlik eden hastalıklara ilişkin bilgi bulunmamaktadır.  

Düşük kategorideki benign meme hastalıklarının değerlendirildiği bir 

çalışmada, BMH olan kadınların olmayanlara göre meme kanseri riskinin 1,6 kat 

arttığı, bu artışın 50 yaş ve üzeri kadınlar için 1,95 kat olduğu bulunmuştur (15). Bu 

lezyonlar meme kanseri için preneoplastikten çok, hormonal değişimlere bağlı epitel 

proliferasyonu göstermektedir (70). Meme hastalığı nedeniyle biyopsi yapılan 

kadınlarda meme kanseri olma riskini etkileyebilecek doğurganlık, hormonal risk 

faktörleri incelendiğinde ilk canlı doğumun erken yaşta yapılması ve yüksek gebelik 

sayısının meme kanseri riskini azalttığı gösterilmiştir (16). Bu çalışmada sadece 101 

kadının bilinen bir meme hastalığı vardır ve 85’inin hastalığı kayıtlarda benign olarak 

yer almaktadır (Bkz. Tablo 4.3.1.).  
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Ailede meme kanseri öyküsü olanların meme kanseri riski 2-3 kat fazladır ve 

meme kanseri riskinin meme kanseri olan birinci derece yakınların sayısı ile de 

arttığı, bir çalışmada ailesinde meme kanseri öyküsü olmayan kadınlara göre 

ailesinde sırasıyla bir, iki, üç veya daha fazla meme kanseri olan bireyin bulunması 

durumunda risklerinin 1,80; 2,93 ve 3,90 olarak hesaplanmıştır (69-71). Sonuçların 

meme kanseri olan bireyin anne veya kardeş olmasından, doğurganlık etkisi gibi 

diğer değişkenlerden etkilenmediği belirtilmiştir (71). Türkiye’de yapılan 

çalışmalarda aile öyküsü olanlarda meme kanseri riskinin arttığı gösterilmiştir (35-

37). Bu çalışmada hastaların %77,7’sinin ailesinde meme kanseri öyküsü yokken, 

%23,3’ünde vardır. Meme kanseri öyküsü olan aile bireyleri arasında ilk sırayı 

hastaların anneleri (%26,5), ardından kızkardeşleri (%23,8) almaktadır  

(Bkz. Tablo 4.3.1.). Hastaların %40’ına yakınında bu risk faktörüne ait bilgi eksiktir. 

Literatürde bazı olası risk faktörleri arasında diyetle düşük meyve/sebze alımı 

veya fazla et/yağ alımı, postmenapozal dönemde yüksek BKİ ve egzersiz 

yapılmaması sayılabilmektedir. Tüm bu risk faktörlerinin rölatif riskleri gözlemsel 

araştırmalarda belirlenen risk tahminleriyle tutarlı olmadığı da görülmektedir 

(17,24,69,88).  

Pek çok çalışma artan BKİ ile HRT etkisine bağlı olarak artan meme kanseri 

riskinin azalmakta olduğu belirlemiştir. Ekzojen östrojen kullanımının kilolu olmayan 

kadınlarda duktal kanser riskini arttırdığı, ancak aşırı kilolu veya obez kadınlarda 

meme kanseri riskiyle arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı gösterilmiştir. HRT 

invaziv duktal, lobüler ve tübüler kanser üzerine etkileri kombine östrojen-

progesteron için genellikle fazladır ve BKİ’nde artış ile etkisi zayıflamıştır. Ayrıca, HRT 

ile artan meme kanserlerinin iyi farklılaşmış, hormon reseptörün pozitif olması gibi 

olumlu özelliklerinin bulunduğu görülmektedir (14,70). Bir çalışmada 18 yaşından 

menapoza kadar kilo alımının önlenmesi ya da bu yıllar boyunca mevcut kilonun 

korunmasının postmenapozal kanser riskini azalttığını göstermiştir. Günümüzün en 

önemli salgını olarak değerlendirilen obezitenin artışı dikkate alındığında, kilo 

alımının önlenmesi ve başarılı kilo kaybı programlarının kardiyovasküler ve diyabet 

gibi kronik hastalıkların yanında meme kanseri insidansında da önemli azalmalar 
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sağlayabileceği akılda tutulmalıdır (20). Ayrıca, postmenapozal kadınlarda, HRT 

kullanmayanlara göre kullananların fazla kiloluları ve/veya zaman içinde kilosunda 

artış olanlarında meme kanseri riskinin artışı HRT’nin değişen etkisini işaret 

etmektedir (73). Türkiye’deki bir çalışmada BKİ’nin ≥25 olmasının meme kanseri 

riskini arttırdığı gösterilmiştir (37). Diğer bir çalışma ise postmenapozal obez Türk 

kadınlarının agresif fenotipte meme kanseri geliştirme risklerinin arttığı ve 

obezitenin kötü hastalıksız ve uzak hastalıksız sağkalımın güçlü bir prediktörü olduğu 

gösterilmiştir (89).  

Bu çalışmadaki kadınların bireysel meme kanseri risklerinin sağlıklı 

değerlendirilmesine yardımcı olabilecek, özellikle beslenme, egzersiz yapma 

durumları ve BKİ’lerine ilişkin herhangi bir bilginin kayıt edilmemesi önemli bir 

eksikliktir. Literatürde doğurganlık özellikleri, ekzojen hormon kullanımları, 

menapoz gibi diğer risk faktörleriyle birlikte incelenen ve tartışılan bu değişkenlerin 

düzenli olarak kaydedilmesi her bir hastanın bireysel risklerinin sağlıklı bir şekilde 

değerlendirilmesi için önemlidir. 

5.2. Hastaların toplam sağkalım olasılıkları ve tahmini ortalama sağkalım 

süreleri ile ilişkili faktörler 

Erken tanı ve tedavideki gelişmelere bağlı olarak meme kanserinde  

5 yıllık sağkalım olasılığı çoğu gelişmiş ülkede %85, gelişmekte olan ülkelerde ise 

%50-60 civarında olup, ölüm hızları gelişmiş ülkelerde %18,8 iken gelişmekte olan 

bölgelerde %9,1’dir (6,70). Ankara’da 1992-2002 yılları arasında izlenen 712 meme 

kanserli kadının 5 yıllık sağkalım olasılıkları %74,2 bulunmuştur (66). İzmir’de 1995-

2008 yılları arasında meme kanseri tanısı alan 1746 hastanın dosyalarının 

retrospektif olarak incelendiği bir çalışmada hastaların 5 yıllık toplam sağkalım 

olasılıkları %90, 10 yıllık sağkalım olasılıkları %79 bulunmuştur (67). Türkiye’nin İzmir 

ili 1995-2003 verileriyle dahil olduğu uluslararası bir çalışmada 5 yıllık yaşa 

standardize meme kanseri rölatif sağkalımı %77 olarak hesaplanmıştır (90). Bu 

çalışmanın tamamlandığı 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle 1120 hastanın %18,8’i 

ölmüş, %60,9’u halen yaşamakta ve %20,3’ünün son durumu ise bilinmemektedir. 
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Hastalar için 5 yıllık toplam sağkalım olasılığı %84,0, 10 yıllık sağkalım ise %71,3 

bulunmuştur. 

Türkiye’de yapılan bir çalışmada 35 yaş ve altı ve 35 yaş üstü meme kanserli 

kadınların toplam ve nükssüz sağkalımları değerlendirildiğinde 35 yaş ve altı 

kadınların prognozunun daha kötü olduğu ve bu durumun hem LN tutulumu 

olmayan hem de tüm kadınlar için bağımsız bir prognostik faktör olduğu 

bulunmuştur (91). Bu çalışmada 35 yaş üzeri hastaların 5 yıllık sağkalım olasılıkları 

%84,2 bulunurken 35 yaş ve altındaki kadınların için %80,6 olduğu görülmektedir. 

Tahmini ortalama sağkalım sürelerine bakıldığında 35 yaş üzeri hastalar için 120,7 

ay; 35 yaş ve altındakiler içinse 115,6 ay bulunmuştur (Bkz. Tablo 4.6.4.).  

Bu çalışmada kadınların 5 yıllık sağkalım olasılıkları öğrenim durumlarına 

göre değerlendirildiğinde artan eğitimle birlikte sağkalımın arttığı görülmektedir. 

Tahmini ortalama sağkalım sürelerine bakıldığında hiç okula gitmemiş hastalar için 

112,9 ay, yüksekokul/üniversite bitirenler için 125,4 ay bulunmuştur. Kadınların 

çalışma durumlarına göre 5 yıllık sağkalım olasılıkları çalışanlar için %87,8, emekliler 

için %83,2 ve ev hanımları için %81,0’dir. İstatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmamakla birlikte tahmini ortalama sağkalım süreleri en kısa ev hanımlarında, 

en uzun çalışan kadınlarda görülmektedir (Bkz. Tablo 4.6.4.). Çalışmamızda eğitimli 

ve çalışan kadınların sağkalımlarının daha iyi olması bu kadınların sağlıklarına daha 

fazla özen gösterdiklerini ve bunun için gerekli olan ekonomik güçlerinin de 

kendilerini desteklediğini düşündürmektedir. 

Çalışmada yer alan hastaların doğurganlık özelliklerine göre sağkalım 

olasılıkları değerlendirildiğinde ilk adet yaşı 12’nin altında olanların sağkalım 

olasılıkları daha düşük ve tahmini ortalama sağkalım süresi istatistiksel olarak 

anlamlı olmamakla birlikte daha kısa bulunmuştur. İlk doğum yaşı 15-20 arasında 

olan kadınların da sağkalım olasılıkları daha düşük ve tahmini ortalama sağkalım 

süresi diğer yaş gruplarında doğum yapanlara göre anlamlı olmamakla birlikte daha 

kısadır. Hiç gebeliği olmayan ve doğum yapmayan kadınların sağkalım olasılıkları 

gebeliği olan ve doğum yapanlardan daha yüksek ve tahmini ortalama sağkalım 

süreleri daha uzundur. Hiç emzirmemiş kadınların emzirenlere göre sağkalım 
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olasılıkları daha yüksek ve tahmini ortalama sağkalım süreleri daha uzun 

bulunmuştur (Bkz. Tablo 4.6.5.). Bu çalışmada kadınların doğurganlık özelliklerine 

ilişkin kayıtlarda bilgilerin eksikliği değerlendirilmesi zaten zor olan bu değişkenler 

için sağlıklı yorum yapabilme imkânını kısıtlamaktadır. Ayrıca hem ilk adet yaşı, hem 

de ilk doğumdaki yaş kayıtların önemli bir kısmında gruplandırılmış olarak yer 

almasının da sonuçları etkilemesi mümkündür. Canlı doğum yapmayan 

kadınlarınların sağkalımlarının daha uzun olmasında veri eksikliğinin yanısıra medeni 

durumlarının da etkisi olabilir. Bu hastaların önemli bir kısmının bekâr olması, bekâr 

kadınların da evli, dul/eşi ölmüş hemcinslerine göre kendilerine daha fazla zaman 

ayırmaları, sağlıklarına önem vermeleri ve düzenli kontrollerini yaptırmaları 

sağkalımlarını olumlu yönde etkilemiş olabilir. Bununla birlikte doğum yapan 

emziren kadınların yaklaşık üçte birinin emzirme süresinin altı ay ve altında 

olmasının emzirmenin koruyucu etkisinin görülebilmesi için emzirme süresinin 

yeterli olmayabileceğini düşündürmektedir.  

OKS ve HRT kullanan kadınların 5 yıllık sağkalım olasılıkları kullanmayanlara 

göre daha yüksek ve tahmini ortalama sağkalım süreleri daha uzundur. 

Alkol kullananların sağkalım olasılıkları daha yüksek ve tahmini ortalama 

sağkalım süreleri istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte daha uzun 

bulunurken, sigara kullanan kadınlar için bu durumun tam tersi söz konusudur. 

Meme kanseri olan hastaların sağkalımı üzerine en önemli etkinin geçmiş 

kanser hastalığı, serebrovasküler hastalık ve demans ile ortaya çıktığı gösterilmiş, 

eşlik eden hastalığı olanların olmayanlara göre 10 yıl içindeki ölüm riski 2,7-3,4 kat 

arasında değiştiği bulunmuştur (40). Bu çalışmada eşlik eden hastalığı olanların 

tahmini ortalama sağkalım süreleri anlamlı olarak kısaldığı ve hazard oranının eşlik 

eden hastalığı olmayanlara göre1,6 kat arttığı görülmüştür. 

Geçmiş meme hastalığı olanların olmayanlara göre sağkalım olasılıkları daha 

yüksektir. İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte geçmiş meme hastalığı 

olanların tahmini ortalama sağkalım süreleri de daha uzundur. Ailesinde meme 

kanseri öyküsü olanların olmayanlara göre 1 ve 5 yıllık sağkalım olasılıkları daha 

yüksek, 10 yıllık sağkalımları ise daha düşük bulunmuştur. İstatistiksel olarak anlamlı 
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olmamakla birlikte ailesinde meme kanseri öyküsü olanların olmayanlara göre 

tahmini ortalama sağkalım süreleri daha uzundur. Bu sonuçlar, meme kanseri 

risklerinin daha yüksek olduğunun farkında olan hastaların sağlık durumlarını daha 

yakından takip etmelerini ve kontrollerini düzenli yaptırmalarını sağlıyor olabilir. Bu 

yaklaşımında erken tanıya fırsat verdiği ve uygun tedaviyle de hastaların 

sağkalımlarına olumlu yansıdığı düşünülebilir. 

Hastalığın prognozu etkilediği düşünülen primer tümör (T) büyüklüğü ve 

bölgesel lenf nodu tutulumu (N) varlığı ve uzak metastaz (M) varlığını içeren temel 

morfolojik özelliklerin bir araya getirildiği kanser sınıflamasının sağkalımın önemli bir 

göstergesi olduğu bilinmektedir (74). Ulusal Kanser Enstitüsü’nün (NCI), SEER (the 

Surveillance, Epidemiology, and End Results) veritabanında yer alan 302.763 meme 

kanserli kadının bilgileri analiz edildiğinde <0,8cm tümörler için beş yıllık görece 

sağkalım oranları %100 iken diffüz tümörlerde %34’e düştüğü, boyutu küçük tümör 

ve LN tutulumu olan kadınların beş yıllık sağkalım oranlarının büyük tümör ve LN 

tutulumu olanlardan daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Uzak metastaz varlığında da 

tutulan LN sayısı artışının sağkalımı düşürdüğü bulunmuştur (47). Bir çalışmada 

tümör büyüklüğü ve metastatik LN sayısının ilk 5 yıldaki ölüm riskiyle güçlü ilişkisini 

olduğu 10-15 yıllık izlem sonrasında ise sadece hastanın tanıdaki yaşının ölüm 

riskiyle ilişkisi olduğu gösterilmiştir (38). Türkiye’de LN negatif hastalarda yapılan bir 

çalışmada tümör boyutu >2cm, histolojik derecesi 3 ve LVİ olan, 35 yaş altı veya 49 

yaş üstü kadınlardaki prognozunun kötü olduğu belirlenmiştir (92). Bir başka 

çalışmada ise aksiler LN diseksiyonunda çıkarılan LN sayısının >15 olması veya 

negatif LN sayısının >15 olmasının artmış sağkalımla ilişkili olduğu bulunmuştur (93). 

Bu çalışmada da literatürle uyumlu olarak tümör boyutunun artışı, LN tulumu, 

metastatik LN sayısının artışıyla hastaların sağkalım olasılıkları ve tahmini ortalama 

sağkalım süreleri düşüş göstermektedir. Tanıda metastatik organ tutulumu olan 

hastaların 5 yıllık sağkalım olasılığı %27,0 iken olmayanların %87,9 bulunmuştur. 

Hastaların tahmini ortalama sağkalım süreleri incelendiğinde metastatik organ 

tutulumu olanlar için 48,8 ay, olmayanlar için ise 125,2 ay bulunmuştur  

(Bkz. Tablo 4.6.6.).  



136 

Son yıllarda LN tutulumunun değerlendirilmesinde metastatik LN sayısının 

incelenen LN sayısına oranının kullanılmasını öneren çalışmalar mevcuttur. Kore’de 

yapılan bir çalışmada, LN patolojik sınıflandırılması ve LN oranları karşılaştırılmıştır. 

Hastalar LN oranlarına göre düşük (<0,21), orta (0,21-0,65) ve yüksek (>0,65) riskli 

olarak analiz edildiğinde LN oranının özellikle genç, reseptörleri negatif tümörü olan 

kadınlarda prognozu patolojik LN sınıflandırmasından daha iyi belirledikleri 

gösterilmiştir (75). LN oranının AJCC LN sınıflamasından bağımsız olarak toplam 

sağkalımla ilişkili olduğu gösterilmiştir (71,75). Türkiye’de yapılan çalışmalarda da  

LN pozitif olan hastalarda hastalıksız sağkalımın kestiriminde önemli bir faktör 

olduğu bulunmuştur (94,95). LN oranlarına göre kadınların 5 yıllık sağkalım 

olasılıklarına bakıldığında LN oranı <0,21 olanların %85,1 ve >0,65 olanların ise 

%59,4 olduğu görülmektedir. Hastaların tahmini ortalama sağkalım sürelerine 

bakıldığında LN oranı <0,21 olanlar için 124,8 ay, >0,65 olanlar içinse 85,6 ay 

bulunmuştur (Bkz. Tablo 4.6.6.).  

Meme kanserinde histolojik derece, üç morfolojik özelliğin (tübül oluşumu, 

nükleer pleomorfizm ve mitoz sayısı) değerlendirilmesine dayanmaktadır ve meme 

kanserindeki çoğalma ve farklılaşmayı açıklayan önemli bir prognostik faktör olarak 

kabul edilmektedir (50). Tümörlerin histolojik derecelerinin de sağkalım üzerinde 

etkisi olduğu ve sırasıyla histolojik derece 1, 2 ve 3 için 5 yıllık sağkalım olasılıkları 

%100,0, %93,2 ve %77,6 bulunmuştur (47). Bu çalışmada ise 5 yıllık sağkalım 

olasılıkları histolojik derece 1 için %91,4; histolojik derece 2 için %85,9; histolojik 

derece 3 için ise %85,4 bulunmuştur. Hastaların tahmini ortalama sağkalım süreleri 

incelendiğinde, istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte histolojik derece 

arttıkça sağkalım sürelerinin azaldığı görülmüştür (Bkz. Tablo 4.6.6.). 

Meme kanseri histolojik olarak heterojen bir hastalıktır. İnvaziv duktal 

karsinom tüm invaziv meme kanserlerinin yaklaşık %75-80’ini invaziv lobüler 

karsinom ise % 5 ila 17’sini oluşturmaktadır. İnvaziv lobüler ve invaziv duktal 

histolojinin toplam sağkalım ve hastalıksız sağkalım üzerine etkileri tartışmalıdır, 

sağkalım üzerine etkilerinin benzer ve farklı olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur 

(47-49). SEER verisinde invaziv duktal için 5 yıllık sağkalım %87,5, invaziv lobüler 
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içinse %91,6 bulunmuştur. Evrelere göre değerlendirildiğinde invaziv duktal için 

sağkalım olasılığı evre 1’de %100,0; evre 2’de %85,1; evre 3’te %57,5 ve  

evre 4’te %20,3 bulunmuştur. İnvaziv lobüler için sağkalım olasılıkları evre 1’de 

%100,0; evre 2’de %93,0; evre 3’te %72,6 ve evre 4’te %30,5’tir (47). Bu çalışmada 

invaziv duktal için 5 yıllık sağkalım olasılığı %84 bulunurken, invaziv lobüler için 

%77,9 bulunmuştur (Bkz. Tablo 4.6.6.). Her iki histolojik tip için klinik evrelere göre 

sağkalım olasılıkları değerlendirildiğinde evre 1 dışında invaziv lobüler olanların 

sağkalım olasılıklarının daha düşük olduğu bulunmuştur (Bkz. Tablo 4.6.7.).  

TNM sınıflamasında yer almamasına rağmen lenfovasküler invazyonun da 

meme kanserli hastalarda kötü prognozla ilişkili olduğu düşünülmektedir.  

LN tutulumu olan hastalarda çelişkili sonuçlar elde edilmiş olmakla birlikte LN 

tutulumu olmayan hastalarda sağkalımı etkilediği ve ölüm riskini 1,7 kat arttırdığı 

gösterilmiştir (54,76). Bu çalışmada LVİ olan hastaların hazard oranının LVİ olmayan 

hastalara göre 3,1 kat arttığı ve 5 yıllık sağkalım olasılıklarının %95,5’ten %82’ye 

düştüğü görülmüştür (Bkz. Tablo 4.6.6.). 

Her yaştaki hastalar için 5 yıllık görece sağkalım oranı tanıda evresi  

0 ve 1 olanlarda %100, evre 2’de %86, evre 3‘te %57 ve evre 4’te  

%20 bulunmuştur (47). Ankara’da yapılan çalışmada evrelere göre 5 yıllık sağkalım 

evre 1 için %95,3; evre 2 için %79,7; evre 3 için %57,2 ve evre 4 için %24,1 

bulunurken, İzmir’deki çalışmada ise hastaların 5 yıllık sağkalım evre 1 için %98, 2A 

için %93 ve 3B için %76 bulunmuştur. Her iki çalışmada toplam sağkalıma sadece 

klinik evrenin etkisi olduğunu göstermiştir (66,67). Klinik evrelerine göre bu 

çalışmadaki kadınların 5 yıllık sağkalım olasılıkları, tanıda klinik evresi 0 olanlarda 

%97,7; evre 1’de %95,7; evre 2A’da %92,8;evre 2B’de %87,7; evre 3A’da %77,1; evre 

3B’de %62,0 ve evre 4’te ise %27,0 bulunmuştur. Hastaların tahmini ortalama 

sağkalım sürelerine bakıldığında evre 1’de 135,6 ay, evre 2’de 129,4 ay, evre 3’te 

102 ay, evre 4’te ise 48,8 ay bulunmuştur (Tablo 4.6.6.). Erken evrede yakalanan 

hastaların sağkalımlarının oldukça iyidir. Bu çalışmanın edilen sonuçlar da meme 

kanserinde erken tanının önemini bir kez daha göstermiştir. 
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ER ve/ya PR negatif tümörü olan meme kanseri hastaları, reseptörleri pozitif 

olanlara göre ölüm riski daha yüksektir. ER ve/ya PR negatif olan hastaların artan bu 

risklerinin tanı sırasındaki yaş, tanı yılı, ırk/etnik köken, tümörün histolojik tipi, klinik 

evresi, histolojik derecesi ve LN tutulumundan bağımsız olduğu gösterilmiştir 

(51,58). Bu çalışmada da literatürle uyumlu olarak ER negatif olanların hazard 

oranlarının 1,6 kat, PR negatif olanların ise 1,5 kat arttığı bulunmuştur. Hastaların 

tahmini ortalama sağkalım süreleri incelendiğinde, ER pozitif ve PR pozitif olanların 

sağkalım süreleri anlamlı olarak daha uzundur (Bkz. Tablo 4.6.8.). 

Meme kanseri tedavisindeki gelişmelerin hastaların sağkalımını arttırdığına 

hiç şüphe yoktur. Meme kanserinin etkili tedavisinin mevcut olmadığı dönemlere ait 

toplum tabanlı çalışmaların tarihsel verilerinin analiziyle tedavi olmaksızın meme 

kanseri hastalarının sadece %4'ünün 10 yıl veya üzerinde yaşayabileceği tahmin 

edilmiştir (51,96). Kemoterapi, hormonoterapi ve radyoterapi tedavileri meme 

kanseri hastalarının tanı yaşı, reseptör durumu, klinik evresi gibi etkenlere bağlı 

olarak farklı boyutlarda sağkalımlarına katkıda bulunmakta, uzun dönemde 

mortaliteyi %57’ye kadar azaltabilmektedir. Artan yaşla birlikte kemoterapiden 

gözlenen yarar düşmüş, ilerleyen yaşla birlikte tek başına cerrahi uygulanan 

kadınlarda sonuçların daha iyi olduğu gösterilmiştir. Ayrıca son yıllarda ileri evre 

meme kanserilerinde de cerrahi müdahalenin hastaların sağkalımına olan katkısı 

tartışılmaktadır (51,77,96-101). Bu çalışmada cerrahi tedavi yapılmayan 52 hasta 

vardır ve bu hastaların %96,0’sının klinik evresi 4’tür. Hastaların %90,5’i cerrahi, 

%57,4’ü kemoterapi, %57,4’ü radyoterapi ve %55,2’si radyoterapi tedavisi almıştır 

(Bkz. Tablo 4.4.4.). Cerrahi tedavi alanların 5 yıllık sağkalım olasılıkları %85,6 iken, 

tedavi almayanların %35,9 olup tahmini ortalama sağkalım süresi cerrahi tedavi 

alanlar için daha uzun bulunmuştur. Kemoterapi alan hastaların 5 yıllık sağkalım 

olasılıkları %78,8, tedavi almayanların ise %90,4 bulunurken, tahmini ortalama 

sağkalım sürelerinin kemoterapi alanlar için almayanlara göre daha olduğu 

görülmektedir (Bkz. Tablo 4.6.9.). 

İzlemde metastaz, nüks ya da ikincil kanserin görüldüğü hastaların sağkalımı 

çoğunlukla daha kısadır. Yapılan bir modellemede ameliyat sonrasındaki 10 yılda 
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hastada nüks veya metastaz olmaması halinde ek 10 yıl daha hayatta kalma 

olasılığının %89 olacağı, sadece nüks gözlendiğinde %72’ye düşeceği ve nüks 

olmaksızın metastaz görülmesi durumunda ise sadece %18 olacağı öngörülmüştür 

(77). Bu çalışmada izlem sırasında hastaların %5,1’inde nüks ve %17,3’ünde 

metastaz saptanmıştır (Bkz. Tablo 4.4.4.). Hastaların yaklaşık yarısında 

izlemlerindeki nüks veya metastaza ilişkin bilgi yoktur. Bu kısıtlılıkla birlikte izlemde 

nüksü olan hastaların 10 yıllık sağkalımları olasılıkları %30,9; olmayanlarınsa %78,8 

bulunmuştur. Nüksü olan hastaların tahmini ortalama sağkalım süreleri 93,4 ay, 

olmayanlarınki ise 124,1 ay bulunmuştur. İzlemde metastazı olanların 10 yıllık 

sağkalımları olasılıkları %11,1; olmayanların ise %90,6 bulunmuştur. Metastazı 

olanların tahmini ortalama sağkalım süreleri 69,0 ay, olmayanlarınki ise 136,7 ay 

bulunmuştur (Bkz. Tablo 4.6.9.).  

Türkiye de meme kanseri ile ilgili pek çok çalışma ile uluslarası literatüre 

katkıda bulunmuştur. Çalışmaların önemli bir kısmının erken evre ya da kemik ve 

visseral metastazlarının da ayrı ayrı değerlendirildiği metastatik kanserler, LN negatif 

kanserler, multifokal/multisentrik, triple negatif kanserler gibi meme kanseri alt 

gruplarında, neoadjuvan kemoterapiler, adjuvan radyoteapiler gibi tedavi 

yaklaşımlarına ve genetik araştırmalara yoğunlaştığı görülmektedir (102-113).  

Türkiye’de meme kanseri hastalarının uzun dönem sağkalımını ve sağkalımı 

etkileyen faktörleri araştıran çalışmalardan biri Ankara’da 1992-2002 yılları arasında 

meme kanseri tanısı ile izlenen 712 kapsarken diğeri İzmir’de 1995’ten 2008’e kadar 

olan zaman içinde izlenen 1742 hastayı kapsamaktadır (66,67). İlk çalışma tek 

değişkenli analizlerde evre, tümör çapı, metastatik LN sayısı, histolojik derece ve PR 

durumunun toplam sağkalımı etkilediğini, Cox orantısal risk modellemesinde ise 

tümör çapı, metastatik LN sayısı ve PR durumunun sağkalım olasılığını istatistiksel 

olarak anlamlı boyutta etkileyen değişkenler olduğunu bulmuştur (66). Diğer 

çalışmada ise tek değişkenli analizlerde evre, çıkarılan LN sayısı, metastatik LN sayısı, 

histolojik derece, ER ve PR durumunun, hormonoterapinin toplam sağkalımı 

etkilediği, çok değişkenli karşılaştırmalarda ise sadece ileri evredeki hastaların erken 

evredeki hastalardan daha kısa zamanda öldükleri sonucuna ulaşılmıştır (67). 
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Literatürle uyumlu olarak her iki çalışmada da evre ve evreyi tanımlayan tümör çapı, 

metastatik LN sağkalımı etkileyen en anlamlı değişkenlerdir. Bununla birlikte son 

yıllardaki yayınlar evrenin dışında prognozu daha iyi belirlemek üzere LVİ, LN oranı 

gibi farklı değerlendirmelerle ilgilidir (51,53,54,71,75,76). Bu çalışmada mevcut 

çalışmaların sonuçları ışığında iki farklı yaklaşımla tek değişkenli analizlerde anlamlı 

bulunan değişkenlerin Cox orantısal risk modellemesi yapılmıştır. Modellemelerde 

diğer çalışmalarda yer almayan LVİ ve LN oranı değişkenleri de çalışılmıştır. 

Türkiye’de bir çalışma non-metastatik meme kanserlerinde pozitif aksiller LN 

yüzdesinin sağkalım tahmininde anlamlı bir prognostik faktör olarak  

bulunmuştur (113). 

İlk modellemede klinik evrenin yer aldığı tam modelde sadece klinik evre 

anlamlı bulunurken, diğer modellemelerde eşlik eden hastalık, ER durumu ve klinik 

evre ortak değişken olarak yer almıştır. Azaltılmış ilk modelin -2 log likelihood 

oranları tam modele göre çok küçük bir değişim göstermesi bu modelin iyiliğine 

işaret etmektedir (Tablo 4.7.5.). İkinci yaklaşımda diğer modelden farklı olarak klinik 

evre yerine tümör boyutu, LN oranı ve metastatik organ tutulumu modellemede yer 

almıştır. Tam modelde sadece LN oranının >0,65 olması sağkalımı anlamlı olarak 

etkilemiştir.  

Diğer denenen azaltılmış modellerin anlamlı bulunan ortak değişkenleri 

metastaz durumu ve LN oranıdır. Azaltılmış ikinci modelin -2 log likelihood oranının 

tam modele yakınlığı bu modelin de iyiliğine işaret etmektedir (Bkz. Tablo 4.7.6.). İki 

farklı yaklaşımın tam modelleri değerlendirildiğinde uzun dönemli sağkalımın 

tahmininde prediktivitesi yüksek olarak değerlendirilen TNM sınıflaması temelinde 

evrelemenin yanında gündeme gelen LVİ, LN oranının dikkate alınması daha sağlıklı 

değerlendirme ve tedavi planlamasına izin verebileceği düşünülmektedir.  

5.3. Hastalara ait mevcut kanser kayıtlarının değerlendirilmesi 

KİDEM kanser kayıtlarıyla başlayan çalışma sürecinde meme kanseri 

hastalarının sosyodemografik özelliklerinin yanında meme kanseri ile ilişkili bilinen 

risk faktörleri, meme kanserine ilişkin özellikleri ve sağkalım olasılıkları ile bazı 

özelliklerinin ilişkisini ortaya koyabilmek üzere pek çok veri kaynağı 
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değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonunda ise gösterilen yoğun çabaya rağmen 

hastaların hastane kayıtlarında çalışma başlangıcında yapılan ön çalışmada tespit 

edilenden çok daha fazla eksiklik olduğu ortaya çıkmıştır. Bu noktada toplumda 

kanser olgularına ilişkin bilgi toplamak amacıyla yürütülen çabaların tamamını 

kapsayan kanser kayıtları gündeme gelmiştir. Kanser kayıtlarının kullanım alanları 

arasında epidemiyolojik araştırmalar (tanımlayıcı ve analitik), kanser kontrolü (sağlık 

hizmetlerinin planlanmasında, kanseri önleme, klinik bakım, taramalar, sağkalım ve 

yaşam kalitesini kapsayan sonuçlar) sayılabilir (78). 

Morbidite verisinin yararları Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından beş başlık 

altında toplanmıştır (114): 

1. Toplumdaki kanser yükünün boyutunu ve doğasını tanımlayarak 

önceliklerin belirlenmesini ve karar verilmesini destekler. 

2. Genellikle mortalite verisinden daha kapsamlı, doğru ve klinik amaca 

uygun hasta özelliklerini sağlar ve bu nedenle temel araştırmalar için 

gereklidir. 

3. Etiyolojik çalışmaların başlangıç noktası olarak görev yapar ve bu 

nedenle kanserden korunmada kritik bir rol oynar. 

4. Kanser hastalarının sağkalım deneyimlerini geliştirmek üzere gösterilen 

tüm çabaların toplam etkisinin değerlendirilmesinde kullanılır. 

5. Kanser aktivitelerinin değerlendirilmesi ve izlenmesinde ihtiyaç duyulur. 

Kanser kayıtları ile bu hedeflere ulaşabilmek için pek çok bilgiye ihtiyaç 

vardır. Kanser kayıt sisteminde yer alacaktemel maddeler kişi bilgileri ve tümör 

bilgileri olmak üzere iki başlıkta toplanabilir. Kişi bilgileri de kimlik ve demografik 

bilgileri kapsamalıdır. Kimlik bilgilerinde hastanın adı, cinsiyeti, doğum tarihi veya 

yaşı, yer alırken, demografik bilgiler adres, etnik grup bilgilerini kapsar. Tümör 

bilgileri ise tanı tarihi, en geçerli tanı dayanağı, topografi (primer tümörün yeri), 

histoloji (morfoloji), davranış (benign, malign, in situ), bilgi kaynağını (hastane kayıt 

numarası, hekimin ismi) kapsar (114).  
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Bu temel bilgiler dışında toplanabilecek diğer bilgiler aşağıda yer almaktadır 

(114,115). 

Kişi bilgileri:  Kimlik bilgileri: Indeks numarası, kimlik numarası, ad, soyad 

Demografik ve kültürel bilgiler: Cinsiyet, doğum tarihi, adres, doğum 

yeri, medeni durum, tanı tarihindeki yaş, milliyet, etnik grup, din, meslek 

veya endüstri, göç tarihi, anne ve/ya babanın doğduğu yer. 

Tümör ve ilgili değerlendirmeler: Tanı tarihi, en geçerli tanı dayanağı, tanının 

kesinliği, ilk tespit yöntemi, topografi (primer tümörün yeri), histoloji (morfoloji), 

davranış (benign, malign, in situ), tedavi öncesi klinik durumu, tedavi öncesi cerrahi, 

patolojik durum, TNM sistemi, uzak metastazların yeri, birden fazla primer, lateralite 

Tedavi: İlk tedavi 

Sonlanım: Son görüşme zamanı, son görüşmedeki durum (sağ, ölüm), ölüm tarihi, 

ölüm nedeni, ölüm yeri. 

Bilgi kaynağı: Kaynak tipi (ölüm belgesi, hekim, laboratuar gibi), asıl kaynak 

(laboratuarın, hastanenin veya hekimin ismi), tarihler 

Tüm bu bilgilerin toplanmasında kullanılan yöntemler aktif (kanser kayıt 

elemanları tarafından mümkün olan her yolla sağlık kurumlarıyla ilişkiye geçilerek 

kanserli olguların saptanması ve bu olgulara ait bilgilerin uluslar arası kanser kayıt 

standartlarına uygun olarak derlenmesi), pasif (kanserli olgulara ait verilerin ilgili 

kurumda çalışan personel tarafından merkezlere kendiliğinden gönderilmesi), 

aktarım (linkage) (bir şekilde toplanmış ve elektronik ortama aktarılmış verilerin 

bilgisayar ağı kullanılarak kanser kayıt merkezi verilerine dahil edilmesi) şeklinde 

olabilir (78,115).  

Kanser bilgilerini derleyen kanser kayıt merkezleri nüfus tabanlı, hastane 

tabanlı ya da patoloji tabanlı olabilir. Bu üç sistem dışında belli bir yaş grubuna ait, 

bir tür ya da grup kanserli olgulara ilişkin verileri toplayan kanser kayıt merkezleri de 

bulunmaktadır (78,115). Kanser kayıtlarında bilginin kalitesi, kapsayıcılığı ve referans 

nüfus bilgisinin yeterliliği önemlidir (115). 

KİDEM Türkiye’de İzmir ili sınırları içindeki tanı alan tüm kanser hastalarının 

verilerine ulaşmayı hedefleyen nüfus tabanlı ilk kanser kayıt merkezi olup ildeki 
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kanser tanısı koyan ve/ya tedavisi yapan bütün kurumlardan Ek 1’deki form 

aracılığıyla nüfus tabanlı bir merkezin toplaması zorunlu olan çok sınırlı veri başlığı 

altındaki bilgileri toplamakta ve ölüm verilerini de yardımcı kayıt olarak 

kullanmaktadır (78).  

Bu çalışmada KİDEM verileri temelinde hastane kayıtları başta hasta 

dosyaları, hastane bilgi sistemleri, patoloji arşivi ve radyasyon onkolojisi hasta izlem 

programından yararlanılarak meme kanseri hastalarının sosyodemografik özellikleri, 

meme kanseri ile ilişkili bilinen risk faktörleri, hastalıklarına ilişkin özellikleri ve son 

izlem durumlarına ait bilgilere ulaşılmaya çalışılarak sağkalımlarıyla ilişkili özellikler 

belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma sonunda hasta bilgilerindeki eksikliklerin 

KİDEM’in toplamadığı risk faktörleri arasında yer alan özellikle sosyodemografik, 

doğurganlık, özgeçmiş ve soygeçmiş bilgilerinde yoğunlaştığı görülmüştür. Bu durum 

Türk kadınlarının meme kanseri için risk faktörlerini belirleme konusunda 

çalışmaların tek merkezli ve hastane tabanlı olma kısıtlılığını da beraberinde 

getirmekte ve çalışmalarda çelişkili sonuçların çıkmasına neden  

olabilmektedir (35-37,72). 

Teknolojik gelişmelerle kullanıma giren hasta kayıt programları artık 

Türkiye’deki tüm sağlık hizmeti veren kurumlarda kullanılmaktadır. Kanser 

kayıtlarından etkin bir şekilde yararlanılabilmek için elektronik kayıt programlarının 

uygun şekilde kullanılması ve bilgi aktarımı (linkage) ile mevcut kanser kayıt 

sisteminin desteklenmesi gerektiği görülmektedir. Kanser tedavisi için referans 

kurumların başında gelen bir üniversite hastanesi kayıtlarında ortaya çıkan 

eksiklikler kanser kayıt sistemi oluşturmanın ve bunu sağlamaya çalışan KİDEM’in 

işinin ne kadar zor olduğunu gözler önüne sermektedirler. Sağlık çalışanları başta 

olmak üzere bireylerin, yazılı ve görsel medyanın bu sorunların çözümünün bir 

parçası olması gerektiği açıktır. Bu çalışmada belirlenen eksik veriler çerçevesinde 

özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinin veri desteğine ihtiyaç duyulduğu 

düşünülmektedir. 

Aile Sağlığı Merkezi (ASM)’nde görev yapan sağlık çalışanları yukarıda 

eksikliğinden bahsedilen verilerin pek çoğunu farklı amaçlarla kayıt altına 
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almaktadırlar. Kayıt sistemlerinde kanser kayıtlarını destekleyecek ve kalitesini 

arttıracak sosyodemografik özellikler, doğurganlık özellikleri, özgeçmiş ve 

soygeçmişe ait bilgilerin uluslar arası standartlara uyumlu bir şekilde veri 

tabanlarında yer almasının sağlanarak derlenmesi uygun olacaktır. ASM’ler 

tarafından meme kanserli hastaların kanser bilgilerine destek olmak üzere aktarım 

için toplanması önerilen bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bu bilgilerin kapsamı geniş 

olmakla birlikte pek çoğunun bir kez sorularak veritabanına kaydedilmesinin yeterli 

olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. 

Bireyin sosyodemografik bilgileri:   

TC kimlik numarası 

ad, soyad  

cinsiyet 

doğum tarihi ve yeri 

ikametgah adresi 

medeni durum 

meslek veya çalışılan endüstri 

anne ve/ya babanın doğduğu yer 

sigara kullanımı, varsa kullanım süresi ve miktarı 

alkol kullanımı, varsa kullanım süresi ve miktarı 

tanı tarihindeki yaş 

Bireyin doğurganlık özellikleri:   

ilk adet yaşı 

toplam gebelik sayısı 

istemli ve istemsiz düşük sayıları 

ilk doğum yaşı, canlı doğum sayısı 

emzirme durumu varsa süresi 

menapoz yaşı ve şekli 

Bireyin hormon kullanım özellikleri:  

OKS kullanımı varsa preparatlarının içeriği ve süresi 

HRT kullanımı varsa preparatlarının içeriği ve süresi 
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infertilite tedavisi varsa kapsamı, tedavi zamanı ve süresi  

Bireyin özgeçmiş özellikleri:  

eşlik eden hastalıklar 

mevcut meme hastalığı varlığı 

Bireyin soygeçmiş özellikleri:  

ailede herhangi bir kanser öyküsü varsa birey/lerin akrabalık derecesi  

ailede meme kanseri öyküsü varsa birey/lerin akrabalık derecesi. 

Bireyin sağlıklı davranış bilgileri:  

beslenme özellikleri 

egzersiz yapma durumu  

boy, ağırlık ve BKİ 

Bireyin meme sağlığı izlemi: yaşına ve rehberlerin önerilerine uygun meme 

ultrasonu veya mamografi değerlendirme zaman ve sonuçları. 

Sonlanım:  son görüşme zamanı 

son görüşmedeki durum (sağ, ölüm) 

ölüm tarihi ve yeri 

ölüm nedeni 

 

Toplanacak verilerin standardizasyonu konusunda kurumlar arası uzlaşma ve 

işbirliği sağlanması noktasında KİDEM’e önemli rol düşecektir. Hem epidemiyolojik 

araştırmalara izin verecek, hem de kanser kontrolünde başta taramalar olmak üzere 

sağlık hizmetlerinin planlamasını destekleyecek detayda yapılandırılmalıdır. Ayrıca 

veri tabanı alt yapısının sağlık çalışanlarına ek yük getirmeyecek şekilde 

tasarlanmasına özen gösterilmesi gereklidir. Bu çalışmada ekzojen hormon 

kullanımına ait bilgiler eksik olmakla birlikte kullanılan preparatlar ve kullanım 

sürelerine ait hiçbir veriye ulaşılamaması bu konuda duyulan ihtiyacı gösteren bir 

bulgudur. Kayıtlarda yer almayan hastaların beslenme, egzersiz ve BKİ bilgileri de 

önemli bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ayrıca toplanan verilerin mümkün olduğunca gruplandırılmadan 

toplanabilmesinin uluslar arası karşılaştırmalara imkân sağlayacağı unutulmamalıdır. 
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Bu çalışmada görüldüğü gibi ilk adet yaşı ve ilk doğum yaşına ait verilerin 

gruplandırılmış olarak toplanması artan bilgilerle verilerin literatürle karşılaştırmaya 

izin verecek şekilde olarak değerlendirilmesine izin vermemektedir. 

Tanı ve tedavide önemli rol oynayan tüm sağlık kurumlarının bilgilerinin 

ortak veri havuzunda toplanacak şekilde standardize edilerek derlenmesi kurumlar 

arası bilgi paylaşımını sağlayacak ve hastalarla ilgili konsültasyon ihtiyacını da 

karşılayabilecektir. Pekçok kaynaktan gelen bilgiler için en büyük tehlikenin 

tekrarlayan veriler ve veriler arasında oluşabilecek tutarsızlıklar olacağı akıldan 

çıkarılmamalıdır. Bu noktada birey bilgisinin kayıt şekli çok önemlidir. Bireylerin 

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile tanımlanmasının olası sıkıntıları en aza 

indirebilecek bir çözüm yolu olduğu düşünülmektedir.  

Tüm çabalara rağmen bireylere ait verilerin yanlış, eksik veya birden çok kez 

girilmesi söz konusu olabilir. Bu durumda da verilerin KİDEM tarafından kontrolü ve 

denetimi ile ilgili sağlık kurumlarına geribildirimde bulunması ve düzenli eğitimler ile 

kanser kayıtlarının önemi ve veri kayıt şekline ilişkin düzenli eğitim verilmesi zaman 

içinde hataları en aza indirebilecek unsurlardır. 

Hastaların izlemlerinde kurumlar arası bilgi alış verişinin sürekliliğinin önemli 

olacağı düşünülmektedir. Her kurumun tanımlanmış görev ve sorumlulukları 

kapsamında hastaların izlemlerini sürdürmesi ve ilgili diğer kurumları bilgilendirmesi 

hastaların son izlemine ait bilgilerin daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Bu 

çalışmada yaklaşık her beş hastadan birinin son izlem durumlarının bilinmemesi 

konunun önemini çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Kanserli hastaların ölümleri 

durumunda ise izlemlerindeki nüks ve metastaz gibi gelişmelerin paylaşılmasının 

gerçek ölüm nedeninin de sağlıklı bir şekilde ortaya konmasını sağlayabileceği 

düşünülmektedir. 

Mevcut bilgiler ışığında önerilen kanseri kayıt aktarım şeması Şekil 5.3.1.’de 

özetlenmiştir.
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Kanser kayıtları ve kanser hastalarının izleminin sağlanmasında farklı sağlık 

sistemlerinde, farklı sağlık hizmetleri için kullanılan performansa dayalı ödeme de 

gündeme alınabilecek bir destek mekanizması olabilir. Bir çalışmada meme kanseri 

bakımı için yapılan performansa bağlı ödemenin meme kanseri sonlanımına olumlu 

etki ettiği gösterilmiştir (116). 

Kayıt aktarımında gündeme gelecek en önemli sorun gizliliğin sağlanması 

olacaktır. Özellikle bireylerin giderek artan kişisel bilgilerinin gizliliğine gösterdikleri 

hassasiyete karşılık halk sağlığının korunmasının sağlanması, kişilerin tıbbi 

bilgilerinin kamu yetkilileriyle paylaşılması konuları kanser kayıt sistemlerini 

gelecekte zorlayabilecek konular olarak tartışılmaya başlanmıştır (117). Kanser kayıt 

sisteminin ne olduğu ve öneminin hem bireyler hem de toplumla paylaşılmasını 

sağlayacak basılı ve görsel yöntemlerin bulunarak gerekli ve yeterli 

bilgilendirmelerin yapılmasının konuya ilişkinbirey ve toplum farkındalığının 

artmasının yanında kayıt sisteminin kalite, kapsam ve kullanılırlığını 

destekleyebilecektir (118-120).  
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışma DEÜTFH’nde meme kanseriyle ilgili mevcut kayıtları 

değerlendiren ve kanser kayıt sistemine yönelik önerilerde bulunan ilk 

çalışmadır. Çalışmanın en büyük kısıtlılığını oluşturan verilerdeki eksiklikler 

dahilinde sonuç ve öneriler üç ana başlık altında özetlenmiştir. 

 

1. Hastaların toplam sağkalım olasılıkları ve tahmini ortalama sağkalım 

süreleriyle ilişkili faktörler 

Meme kanseri nedeniyle izlenen hastaların sağkalım olasılıklarının 

medeni durum, gebelik durumu, canlı doğum, emzirme, sigara kullanımı, 

eşlik eden hastalık, tümörün yeri, çapı, LN tutulumu, metastatik LN sayısı, LN 

oranı, metastatik organ tutulumu, histolojik derece, LVİ, klinik evre, ER ve PR 

durumu, cerrahi ve kemoterapi tedavileri, izlemde gerçekleşen nüks ve 

metastazdan etkilendiği bulunmuştur. Cox regresyon modellemesi 

sonucunda klinik evrenin yer aldığı modellemede eşlik eden hastalığın, klinik 

evrenin yer almadığı modelde ise LN oranının ve ER pozitifliğinin sağkalıma 

anlamlı etkisi olduğu bulunmuştur. 

Klinik evrenin prognozdaki güçlü etkisi erken tanının önemi bir kez 

daha gündeme getirmektedir. Kadınların erken tanı için başta KETEM olmak 

üzere sağlık kuruluşlarına başvurmalarının sağlanması, hekimlerin farklı 

nedenlerle kendilerine başvuran kadınları uygun şekilde bilgilendirmeleri ve 

kaçırılmış fırsatları en aza indirmeleri gerekmektedir. 

Hastaların bilgilendirilmesi konusunda sağlık çalışanları dışında görsel 

ve yazılı basın desteğinin alınması, hem meme kanserinin önlenmesi 

konusunda farkındalığın artışını destekleyecek bir unsur olacaktır. 
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2. DEÜTFH kanser kayıtları 

DEÜTFH’nde meme kanseri kayıtlarına ilişkin olarak verilerin eksikliği, 

detaları, kapsayıcılığı ve paylaşımı konusunda elde edilen bulgular 

kapsamında önerilerde bulunulmuştur.  

DEÜTFH’nde meme kanseri ile izlenen hastaların mevcut kayıtlarında 

kadınların sosyodemografik, doğurganlık, özgeçmiş ve soygeçmiş bilgilerinde 

önemli eksiklikler olduğu görülmüştür. Veri eksikleri yanında bilgisi kısmen 

bulunan OKS, HRT kullanımı için kullanılan preparat içeriği ve kullanım 

sürelerine ait bilgilere hemen hemen hiç rastlanmamıştır. Hastaların bireysel 

risklerini ve sağkalımlarını farklı boyutlarda etkileyebilen bu faktörlerin 

süreleriyle birlikte kayıtlarda yer alması önemlidir.  

Kadınların doğurganlıkların özelliklerinden ilk adet yaşı ve ilk doğum 

yaşına ait verilerin Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı tarafından kullanılan 

hasta izlem programında (RTİS) yer aldığı görülmüştür. Ancak sistemin bu 

verileri sadece gruplu olarak toplanmasına izin verdiği görülmüştür. Bu 

verilere ilişkin değerlendirmelerin sağlıklı yapılabilmesi için gruplanmadan 

birey özelinde kayıt edilmesini sağlayacak çalışmalar yapılması uygun 

olacaktır. 

DEÜTFH’nde meme kanseri ile izlenen hastaların beslenme, egzersiz 

ve BKİ’lerine ilişkin hiçbir verinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Farklı risk 

faktörleri olan kadınları farklı yönde ve boyutta etkileyen bu değişkenlerin 

hastanın değerlendirilmesi sırasında kayıt edilmelidir. 

Yukarıda yer alan değerlendirmeler sonucunda DEÜTFH’nde meme 

kanseri olan hastaların tanı, tedavi ve izleminde ortak bir veri tabanı 

oluşturulamadığı ve bölümler arası bilgi paylaşımının sistematik olarak 

sağlanamadığı görülmektedir. Hem veri kalitesinin hem de kapsamının 

arttırılabilmesi için ilgili bölümlerin uzlaşısıyla ortak bilgi sisteminin 

oluşturulması ve temel bilgilerin diğer bölümlerle de paylaşılması hem 

hastaların izlem hem de konuyla ilgili yapılacak çalışmaların kalitesini 

arttıracak bir uygulama olacaktır. 
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3. Kanser kayıt sistemi ve KİDEM 

İzmir’de KİDEM kanser kayıtlarını uluslar arası karşılaştırmalarda 

kabul gören kaliteye ulaştırma konusunda önemli çalışmalar yapmaktadır. 

Bununla birlikte aktif şekilde toplayabildiği verilerin temel bilgilerle sınırlı 

olduğu risk faktörlerinin hiç kapsanmadığı, sağkalımı etkileyen faktörlerin de 

kısmen kapsayabildiği görülmektedir. Teknolojik gelişmelerle hasta kayıt 

sistemlerinin hızla kullanıma girdiği günümüzde daha kapsamlı kanser 

verilerinin toplanabilmesi için çalışmaların başlatılması gerekmektedir. 

ASM’lerde hastaların sosyodemografik, doğurganlık, özgeçmiş ve 

soygeçmiş özelliklerinin büyük bir kısmı kayıt altına alınmaktadır. Mevcut 

bilgilerin kanser kayıt sistemini desteklemek üzere aktarımının (linkage) 

çalışmalar için bir başlangıç noktası olabileceği düşünülmektedir. 

Kanser kayıt sisteminde yer alan tüm bireylerin konunun önemi ve 

bilgilerin toplanma şekline ilişkin düzenli bilgilendirme ve eğitimlerinin 

yapılması verilerin kapsamını ve güvenirliğini arttıracaktır. Bunun yanında 

KİDEM tarafından halen sürdürülmekte olan tutarlılık kontrolleriyle denetim 

ve geribildirim sürecinin sağlanması da çok önemli olacaktır. 

Kanser kayıt sisteminin konusunda da sağlık çalışanlarının yanında, 

hastaların da bilgilendirilmesi gereklidir. Bu konuda da görsel ve yazılı basın 

desteğinin alınması kanser kayıtlarının meme kanserinin önlenmesi ve 

önceliklerin belirlenmesindeki öneminin farkına varılmasını sağlayacak bir 

unsur olacaktır.  



152 

KAYNAKLAR 

1. Althuis MD, Dozier JM, Anderson WF, Devesa SS ve Brinton LA. (2005). Global 
trends in breast cancer incidence and mortality 1973-1997. International 
Journal of Epidemiology, 34,405-12. 

2. Yang L, Parkin DM, Ferlay J, Li L ve Chen Y. Estimates of cancer incidence in 
China for 2000 and projections for 2005. (2005). Cancer Epidemiology, 
Biomarkers & Prevention, 14, 243-50. 

3. J. Ferlay, P. Autier, M. Boniol, M. Heanue, M. Colombet ve P. Boyle. (2007). 
Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe in 2006. Annals of 
Oncology,18, 581–592. 

4. Siegel R, Naishadham D ve Ahmedin J. Cancer Statistics, 2012. (2012). CA – A 
Cancer Journal for Clinicians, 62, 10-29. 

5. Martin AM ve Weber BL. Genetic and hormonal risk factors in breast cancer. 
(2000). Journal of the National Cancer Institute, 92, 1126-35. 

6. ESHRE Capri Workshop Group. (2004). Hormones and breast cancer. Human 
Reproduction Update, 10, 281-93. 

7. Albrektsen G, Heuch I, Hansen S ve Kvale G. (2005). Breast cancer risk by age at 
birth, time since birth and time intervals between births: exploring interaction 
effects. British Journal of Cancer, 92, 167-75. 

8. Veneroso C, Siegel R ve Levine PH. (2008). Early age at first childbirth associated 
with advanced tumor grade in breast cancer. Cancer Detection and Prevention, 
32, 215-223. 

9. Lipworth L, Bailey LR ve Trichopoulos D. (2000). History of breast-feeding in 
relation to breast cancer risk: a review of the epidemiologic literature. Journal 
of the National Cancer Institute, 92, 302-12. 

10.  Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. (2002). Breast 
cancer and breastfeeding: collaborative reanalysis of individual data from 47 
epidemiological studies in 30 countries, including 50302 women with breast 
cancer and 96973 women without the disease. Lancet, 360, 187-95. 

11.  Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. (2004). Breast 
cancer and abortion: collaborative reanalysis of data from 53 epidemiological 
studies, including 83,000 women with breast cancer from 16 countries. Lancet, 
363, 1007-16. 

12.  Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. (1997). Breast 
cancer and hormone replacement therapy: collaborative reanalysis of data 
from 51 epidemiological studies of 52 705 women with breast cancer and 108 
411 women without breast cancer. Lancet, 350, 1047-59 

http://ije.oxfordjournals.org/
http://ije.oxfordjournals.org/
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=cancer%20epidemiol%20biomarkers&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcebp.aacrjournals.org%2F&ei=EYV0T-mFK6Oh0QWEvfj4Dw&usg=AFQjCNEJSMxA_J4rlteAVolpXRxLm94X-A
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=cancer%20epidemiol%20biomarkers&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcebp.aacrjournals.org%2F&ei=EYV0T-mFK6Oh0QWEvfj4Dw&usg=AFQjCNEJSMxA_J4rlteAVolpXRxLm94X-A
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=ca%20cancer%20j%20clin&source=web&cd=3&ved=0CEAQFjAC&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCA_%25E2%2580%2593_A_Cancer_Journal_for_Clinicians&ei=r4V0T93EEqKt0QW62vztDw&usg=AFQjCNENgj7OxO5oLH1gZFC_EX9_IRkQMg
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=ca%20cancer%20j%20clin&source=web&cd=3&ved=0CEAQFjAC&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCA_%25E2%2580%2593_A_Cancer_Journal_for_Clinicians&ei=r4V0T93EEqKt0QW62vztDw&usg=AFQjCNENgj7OxO5oLH1gZFC_EX9_IRkQMg
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=br%20j%20cancer%20&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Fbjc%2F&ei=4op0T6fzL-mn0AXIqZ0L&usg=AFQjCNGhnadOM0FUuOajZ1kxHcpE__NNdQ


153 

13.  Li CI, Malone KE, Porter PL, Weiss NS, Tang MC, Cushing-Haugen KL ve 
diğerleri. (2003). Relationship Between Long Durations and Different Regimens 
of Hormone Therapy and Risk of Breast Cancer. JAMA, 289(24), 3254-3263. 

14.  Foidart J-M, Desreux J, Pintiaux A ve Gompel A. (2007). Hormone therapy and 
breast cancer risk. Climacteric, 10(1), 54-61 

15.  Wang J, Costantino JP, Tan-Chiu E, Wickerham DL, Paik S ve Wolmark N. (2004). 
Lower-category benign breast disease and the risk of invasive breast cancer. 
Journal of the National Cancer Institute, 96, 616-20. 

16.  Kabat GC, Jones JG, Olson N, Negassa A, Duggan C, Ginsberg M ve diğerleri. 
(2010). Risk factors for breast cancer in women biopsied for benign breast 
disease: a nested case-control study. Cancer Epidemiology, 34(1), 34-9.  

17.  Cho E, Spiegelman D, Hunter DJ, Chen WY, Stampfer MJ, Colditz GA ve 
diğerleri. (2003). Premenopausal fat intake and risk of breast cancer. Journal of 
the National Cancer Institute, 95, 1079-85. 

18.  Velie E, Kulldorff M, Schairer C, Block G, Albanes D ve Schatzkin A. (2000). 
Dietary fat, fat subtypes, and breast cancer in postmenopausal women: a 
prospective cohort study. Journal of the National Cancer Institute, 92, 833-9. 

19.  Key TJ, Appleby PN, Reeves GK, Roddam A, Dorgan JF, Longcope C ve diğerleri. 
(2003). Body mass index, serum sex hormones, and breast cancer risk in 
postmenopausal women. Journal of the National Cancer Institute, 95, 1218-26. 

20.  Harvie M, Howell A, Vierkant RA, Kumar N, Cerhan JR, Kelemen LE ve diğerleri. 
(2005). Association of gain and loss of weight before and after menopause with 
risk of postmenopausal breast cancer in the Iowa women’s health study. Cancer 
Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 14, 656-61. 

21.  Löf M, Sandin S, Lagiou P, Hilakivi-Clarke L, Trichopoulos D, Adami HO ve 
diğerleri. (2007). Dietary fat and breast cancer risk in the Swedish women's 
lifestyle and health cohort. British Journal of Cancer, 97(11), 1570-6. 

22.  Zhang S, Hunter DJ, Forman MR, Rosner BA, Speizer FE, Colditz GA ve diğerleri. 
(1999). Dietary carotenoids and vitamins A, C, and E and risk of breast cancer. 
Journal of the National Cancer Institute, 91, 547-56. 

23.  Cui Y, Shikany JM, Liu S, Shagufta Y ve Rohan TE. (2008). Selected antioxidants 
and risk of hormone receptor - defined invasive breast cancers among 
postmenopausal women in the Women’s Health Initiative Observational Study. 
American Journal of Clinical Nutrition, 87, 1009-18. 

24.  Patel AV, Callel EE, Bernstein L, Wu AH ve Thun MJ. (2003). Recreational 
physical activity and risk of postmenopausal breast cancer in a large cohort of 
US women. Cancer Causes Control, 14, 519-29. 

25.  McDonald JA, Mandel MG, Marchbanks PA, Folger SG, Daling JR, Ursin G ve 
diğerleri. (2004). Alcohol exposure and breast cancer: results of the women’s 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kabat%20GC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jones%20JG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Olson%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Negassa%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Duggan%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ginsberg%20M%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Cancer%20Epidemiol.');
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=cancer%20epidemiol%20biomarkers&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcebp.aacrjournals.org%2F&ei=EYV0T-mFK6Oh0QWEvfj4Dw&usg=AFQjCNEJSMxA_J4rlteAVolpXRxLm94X-A
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=cancer%20epidemiol%20biomarkers&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcebp.aacrjournals.org%2F&ei=EYV0T-mFK6Oh0QWEvfj4Dw&usg=AFQjCNEJSMxA_J4rlteAVolpXRxLm94X-A
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=br%20j%20cancer&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Fbjc%2F&ei=F4x0T--sBoOi0QWS2d0Z&usg=AFQjCNGhnadOM0FUuOajZ1kxHcpE__NNdQ


154 

contraceptive and reproductive experiences study. Cancer Epidemiology, 
Biomarkers & Prevention, 13, 2106-16. 

26.  Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. (2002). Alcohol, 
tobacco and breast cancer–collaborative reanalysis of individual data from 53 
epidemiological studies, including 58,515 women with breast cancer and 
95,067 women without the disease. British Journal of Cancer, 87, 1234-45. 

27.  Reynolds P, Hurley S, Goldberg DE, Anton-Culver H, Bernstein L, Deapen D ve 
diğerleri. (2004). Active smoking, household passive smoking, and breast 
cancer: evidence from the California Teachers Study. Journal of the National 
Cancer Institute, 96, 29-37. 

28.  Carmichael A, Sami AS ve Dixon JM. (2003). Breast cancer risk among the 
survivors of atomic bomb and patients exposed to therapeutic ionising 
radiation. European Journal of Surgical Oncology, 29, 475-9. 

29.  Ronckers CM, Erdmann CA ve Land CE. (2005). Radiation and breast cancer: a 
review of current evidence. Breast Cancer Research, 7, 21-32. 

30.  Kerlikowske K, Shepherd J, Creasman J, Tice JA, Ziv E ve Cummings SR. (2005). 
Are breast density and bone mineral density independent risk factors for breast 
cancer? Journal of the National Cancer Institute, 97, 368-74. 

31.  Martin LJ ve Boyd NF. (2008). Potential mechanisms of breast cancer risk 
associated with mammographic density: hypotheses based on epidemiological 
evidence. Breast Cancer Research, 10, 201. 

32.  Anglian Breast Cancer Study Group. (2000). Prevalence and penetrance of 
BRCA1 and BRCA2 mutations in a population-based series of breast cancer 
cases. British Journal of Cancer, 83, 1301-8. 

33.  Chlebowski RT, Chen Z, Anderson GL, Rohan T, Aragaki A, Lane D ve diğerleri. 
(2005). Ethnicity and breast cancer: factors influencing differences in incidence 
and outcome. Journal of the National Cancer Institute, 97, 439-48. 

34.  Lee EH, Park SK, Park B, Kim SW, Lee MH, Ahn SH ve diğerleri; KOHBRA 
Research Group; Korean Breast Cancer Society. (2010). Effect of BRCA1/2 
mutation on short-term and long-term breast cancer survival: a systematic 
review and meta-analysis. Breast Cancer Research and Treatment, 122(1), 11-
25. 

35.  Kuru B, Ozaslan C, Ozdemir P, Dinç S, Camlibel M ve Alagöl H. (2002). Risk 
factors for breast cancer in Turkish women with early pregnancies and long-
lasting lactation - a case-control study. Acta Oncologica, 41(6), 556-61. 

36.  Sezer H, Yilmaz M, Gurler H ve Koyuncu A. (2011). Breast Cancer Risk Factors in 
Turkey: a Hospital-based Case-control Study. Asian Pacific Journal of Cancer 
Prevention, 12(9), 2317-22. 

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=cancer%20epidemiol%20biomarkers&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcebp.aacrjournals.org%2F&ei=EYV0T-mFK6Oh0QWEvfj4Dw&usg=AFQjCNEJSMxA_J4rlteAVolpXRxLm94X-A
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=cancer%20epidemiol%20biomarkers&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcebp.aacrjournals.org%2F&ei=EYV0T-mFK6Oh0QWEvfj4Dw&usg=AFQjCNEJSMxA_J4rlteAVolpXRxLm94X-A
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=br%20j%20cancer&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Fbjc%2F&ei=F4x0T--sBoOi0QWS2d0Z&usg=AFQjCNGhnadOM0FUuOajZ1kxHcpE__NNdQ
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lee%20EH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Park%20SK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Park%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kim%20SW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lee%20MH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ahn%20SH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22KOHBRA%20Research%20Group%22%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22KOHBRA%20Research%20Group%22%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Korean%20Breast%20Cancer%20Society%22%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kuru%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ozaslan%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ozdemir%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Din%C3%A7%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Camlibel%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Alag%C3%B6l%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=kuru%20b%2C%20ozaslan%20c%2C%20ozdemir%20p%2C%20din%C3%A7%20s%2C%20camlibel%20m%2C%20alag%C3%B6l%20h
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sezer%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yilmaz%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gurler%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Koyuncu%20A%22%5BAuthor%5D


155 

37.  Ozmen V, Ozcinar B, Karanlik H, Cabioglu N, Tukenmez M, Disci R ve diğerleri. 
(2009). Breast cancer risk factors in Turkish women--a University Hospital based 
nested case control study. World Journal of Surgical Oncology, 8(7), 37. 

38. Arriagada R, Le MG, Dunant A, Tubiana M ve Contesso G. (2006). Twenty-five 
years of follow-up in patients with operable breast carcinoma: correlation 
between clinicopathologic factors and the risk of death in each 5-year period. 
Cancer; 106(4), 743-50. 

39.  Kroman N, Jensen MB, Wohlfahrt J, Mouridsen HT, Andersen PK ve Melbye M. 
(2000). Factors influencing the effect of age on prognosis in breast cancer: 
population based study. BMJ, 320(7233), 474-8. 

40.  Louwman WJ, Janssen-Heijnen ML, Houterman S, Voogd AC, van der Sangen 
MJ, Nieuwenhuijzen GA ve diğerleri. (2005). Less extensive treatment and 
inferior prognosis for breast cancer patient with comorbidity: a population-
based study. European Journal of Cancer; 41(5), 779-85. 

41.  Brenner H ve Hakulinen T. (2004).Are patients diagnosed with breast cancer 
before age 50 years ever cured? Journal of Clinical Oncology, 1;22(3), 432-8. 

42. Yoshimoto M, Tada K, Hori H, Morota A, Tanabe M, Nishimura S ve diğerleri. 
(2004). Improvement in the prognosis of Japanese breast cancer patients from 
1946 to 2001--an institutional review. Japanese Journal of Clinical Oncology, 
34(8),457-62. 

43.  Bouchardy C, Verkooijen HM ve Fioretta G. (2006). Social class is an important 
and independent prognostic factor of breast cancer mortality. International 
Journal of Cancer, 119(5), 1145-51. 

44.  Bastiaannet E, de Craen AJ, Kuppen PJ, Aarts MJ, van der Geest LG, van de 
Velde CJ ve diğerleri. (2010). Socioeconomic differences in survival among 
breast cancer patients in the Netherlands not explained by tumor size. Breast 
Cancer Research and Treatment, 127(3), 721-7. 

45.  Freedman RA, Virgo KS, He Y, Pavluck AL, Winer EP, Ward EM ve diğerleri. 
(2011). The association of race/ethnicity, insurance status, and socioeconomic 
factors with breast cancer care. Cancer, 117(1), 180-9.  

46. Editors: Emilio Bombardieri, Luca Gianni and Gianni Bonadonna. Histologic 
Classification of Breast Cancer. Fabbri A, Maria Luisa Carcangiu ML, Carbone AC. 
In Breast Cancer Nuclear Medicine in Diagnosis and Therapeutic Options.  

47.  Gloeckler Ries LA ve Eisner MP. Cancer of the Female Breast, 5-Year Relative 
Survival Rates (%) by Histology and AJCC Stage,Ages 20+, 1988-2001 (SEER). 
(3rd edition) Erişim: 29.12.2010 
http://seer.cancer.gov/publications/survival/surv_breast.pdf. 

48.  Northridge ME, Rhoads GG, Wartenberg D ve Koffman D. (1997). The 
importance of histologic type on breast cancer survival. Journal of Clinical 
Epidemiology, 50(3), 283-90. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19356229
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19356229
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21076863
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21076863
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Freedman%20RA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Virgo%20KS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22He%20Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pavluck%20AL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Winer%20EP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ward%20EM%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Cancer.');
http://www.springerlink.com/content/?Editor=Emilio+Bombardieri
http://www.springerlink.com/content/?Editor=Luca+Gianni
http://www.springerlink.com/content/?Editor=Gianni+Bonadonna
http://seer.cancer.gov/publications/survival/surv_breast.pdf


156 

49.  Dian D, Herold H, Mylonas I, Scholz C, Janni W, Sommer H ve Friese K. (2009) 
Survival analysis between patients with invasive ductal and invasive lobular 
breast cancer. Archives of Gynecology and Obstetrics, 79, 23–28 

50.  Ignatiadis M ve Sotiriou C. (2008). Understanding the molecular basis of 
histologic grade. Pathobiology, 75(2), 104-11.  

51.  Soerjomataram I, Louwman MWJ, Ribot JG, Roukema JA ve Coebergh JWW. 
(2008). An overview of prognostic factors for long-term survivors of breast 
cancer. Breast Cancer Research and Treatment, 107, 309-330 

52.  de Boer M, van Dijck JA, Bult P, Borm GF ve Tjan-Heijnen VC. (2010). Breast 
cancer prognosis and occult lymph node metastases, isolated tumor cells, and 
micrometastases. Journal of the National Cancer Institute, 102(6), 410-25.  

53. Goldhirsch A, Glick JH, Gelber RD, Coates AS, Thürlimann B, Senn HJ; Panel 
members. (2005). Meeting highlights: international expert consensus on the 
primary therapy of early breast cancer. 2005. Annals of Oncology,16(10),1569-
83. 

54.  Lee AH, Pinder SE, Macmillan RD, Mitchell M, Ellis IO, Elston CW ve diğerleri. 
(2006). Prognostic value of lymphovascular invasion in women with lymph node 
negative invasive breast carcinoma. European Journal of Cancer; 42(3), 357-62. 

55. Wapnir IL, Anderson SJ, Mamounas EP, Geyer CE Jr, Jeong JH, Tan-Chiu E ve 
diğerleri. (2006). Prognosis after ipsilateral breast tumor recurrence and 
locoregional recurrences in five National Surgical Adjuvant Breast and Bowel 
Project node-positive adjuvant breast cancer trials. Journal of Clinical Oncology, 
24(13), 2028-37. 

56.  Raymond JS ve Hogue CJ. (2006). Multiple primary tumours in women 
following breast cancer, 1973-2000. British Journal of Cancer, 94(11), 1745-50. 

57. Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG). (2005). Effects of 
chemotherapy and hormonal therapy for early breast cancer on recurrence and 
15-year survival: an overview of the randomised trials. Lancet, 365(9472), 1687-
717. 

58.  Dunnwald LK, Rossing MA ve Li CI. (2007). Hormone receptor status, tumor 
characteristics, and prognosis: a prospective cohort of breast cancer patients. 
Breast Cancer Research, 9(1), R6. 

59.  Schmitt F. (2009). HER2+ breast cancer: how to evaluate? Advances in Therapy, 
26(1), S1-8.  

60.  Louwman WJ, van Beek MW, Schapers RF, Nolthenius-Puylaert MB, van Diest 
PJ, Roumen RM, ve diğerleri. (2006). Long-term survival of T1 and T2 lymph 
node-negative breast cancer patients according to Mitotic Activity Index: a 
population-based study. International Journal of Cancer, 118(9), 2310-4. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ignatiadis%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sotiriou%20C%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Pathobiology.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22de%20Boer%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22van%20Dijck%20JA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bult%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Borm%20GF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tjan-Heijnen%20VC%22%5BAuthor%5D
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=br%20j%20cancer&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Fbjc%2F&ei=F4x0T--sBoOi0QWS2d0Z&usg=AFQjCNGhnadOM0FUuOajZ1kxHcpE__NNdQ
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schmitt%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=adv%20ther.&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.advancesintherapy.com%2F&ei=35V0T6H5Duit0QXC3KwZ&usg=AFQjCNGV7iwC-LCdzJxzcc483NkDI_ggrg


157 

61.  Gong Y, Yan K, Lin F, Anderson K, Sotiriou C, Andre F ve diğerleri. (2007). 
Determination of oestrogen-receptor status and ERBB2 status of breast 
carcinoma: a gene-expression profiling study. Lancet Oncology, 8(3), 203-11. 

62.  Robson ME, Chappuis PO, Satagopan J, Wong N, Boyd J, Goffin JR ve diğerleri. 
(2004). A combined analysis of outcome following breast cancer: differences in 
survival based on BRCA1/BRCA2 mutation status and administration of 
adjuvant treatment. Breast Cancer Research, 6(1), R8-R17. 

63.  Ferrero JM, Ramaioli A, Formento JL, Francoual M, Etienne MC, Peyrottes I ve 
diğerleri. (2000). P53 determination alongside classical prognostic factors in 
node-negative breast cancer: an evaluation at more than 10-year follow-up. 
Annals of Oncology, 11(4), 393-7. 

64. Editor in chief F. Charles Brunicardiç (2010). Schwartz's Principles of Surgery, Mc 
Graw Hill, ISBN 978-0-07-154769-7. 

65.  Editörler Prof. Dr. Kayıhan Engin, Uzm. Dr. Sibel Kahraman Çetintaş. (2005). 
Meme kanserleri, Nobel Tıp Kitapevleri, ISBN 975-420-416-0. 

66. Kılıç S, Tezcan S, Kömürcü Ş, Özet A, Çakır B, Arpacı F ve diğerleri. (2004). GATA 
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalında Meme Kanseri Tanısı ile Izlenen Kadın Hastaların 
Hastalıklarının Tanımlanmasi ve Sağkalım Olasılıkları. UHOD-Uluslararasi 
Hematoloji-Onkoloji Dergisi, 14(1), 1-13. 

67.  Gokce T, Karadogan I ve Akcay C. (2011). A long-term survival pattern for 
breast cancer treated in a single institution. Indian Journal of Cancer, 48(2), 
187-93. 

68. Erişim: 12 Nisan 2012 

http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003090-
pdf.pdf  

69. Singletary SE. (2003). Rating the risk factors for breast cancer. Annals of 
Surgery, 237, 474-482. 

70. International Agency for Research on Cancer (2008) The World Cancer Report. 
Lyon: IARC. 

71. Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. (2001). Familial 
breast cancer: collaborative reanalysis of individual data from 52 
epidemiological studies including 58,209 women with breast cancer and 
101,986 women without the disease. Lancet, 358(9291), 1389-99. 

72. Beji NK ve Reis N. (2007). Risk factors for breast cancer in Turkish women: a 
hospital-based case-control study. European Journal of Cancer Care, 16(2), 178-
84. 

73. Reeves GK, Beral V, Green J, Gathani T ve Bull D; Million Women Study 
Collaborators. (2006). Hormonal therapy for menopause and breast-cancer risk 
by histological type: a cohort study and meta-analysis. Lancet Oncology, 7(11), 
910-8. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gokce%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Karadogan%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Akcay%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003090-pdf.pdf
http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003090-pdf.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Collaborative%20Group%20on%20Hormonal%20Factors%20in%20Breast%20Cancer%22%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11705483
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17371428
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17371428
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Reeves%20GK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Beral%20V%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Green%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gathani%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bull%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Million%20Women%20Study%20Collaborators%22%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Million%20Women%20Study%20Collaborators%22%5BCorporate%20Author%5D


158 

74. Singletary SE ve Connolly JL. (2006). Breast Cancer Staging: Working With the 
Sixth Edition of the AJCC Cancer Staging Manual. CA – A Cancer Journal for 
Clinicians, 56, 37-47. 

75. Ahn SH, Kim HJ, Lee JW, Gong GY, Noh DY, Yang JH ve diğerleri. (2011). Lymph 
node ratio and pN staging in patients with node-positive breast cancer: a report 
from the Korean breast cancer society. Breast Cancer Research and Treatment, 
130(2), 507-15.  

76. Schiffman SC, McMasters KM, Scoggins CR, Martin RC ve Chagpar AB. (2011). 
Lymph node ratio: a proposed refinement of current axillary staging in breast 
cancer patients. Journal of the American College of Surgeons, 213(1), 45-52. 

77. Hatteville L, Mahe C ve Hill C. (2002). Prediction of the long-term survival in 
breast cancer patients according to the present oncological status. Statistics in 
Medicine, 21(16), 2345-54. 

78. Editör Tuncer M. (2007). Türkiye’de Kanser Kontrolü: TC. Sağlık Bakanlığı 
Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı, Ankara. 

79.  Curado. MP, Edwards B, Shin HR, Storm H, Ferlay J, Heanue M. ve diğerleri eds 
(2007) Cancer Incidence in Five Continents, Vol. IX IARC Scientific Publications 
No. 160, Lyon: IARC. Erişim: 17.12.2008. http://www-dep.iarc.fr/ 

80.  Erişim: 17.12.2008. http://www-dep.iarc.fr/ 

81.  Eser S, Yakut C, Özdemir R, Karakilinç H, Özalan S, Marshall SF ve diğerleri. 
(2010). Cancer incidence rates in Turkey in 2006: a detailed registry based 
estimation. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention,11(6), 1731-9. 

82.  TÜİK. 2008 Ölüm İstatistikleri İl, İlçe Merkezleri, TÜİK, Ankara, Aralık 2009. 

83.  Erişim: 22.03.2012 http://ketem.org/index.php 

84.  Chagpar AB, Camp RL, Rimm DL. (2011). Lymph node ratio should be 
considered for incorporation into staging for breast cancer. Annals of Surgical 
Oncology, 18(11):3143-8. 

85. Kleinbaum DG. (1997). Survival analysis, A Self-Learning Text. New York: 
Springer. 

86.  Marubini E. (1995). Analysing Survival Data from Clinical Trials and 
Observational Studies. Chichester: Wiley. 

87.  Hayran M, Hayran M. (2011). Sağlık Araştırmaları için Temel İstatistik. Ankara: 
Art Ofset. 

88. American Institute for Cancer Research/World Cancer Research Fund (2002) 
Food, Nutrition and the Prevention of Breast Cancer: A Global Perspective. 
American Institute of Cancer Research, Washington, DC, pp 289-295. 

89. Demirkan B, Alacacioglu A, Yilmaz U. (2007). Relation of body mass index (BMI) 
to disease free (DFS) and distant disease free survivals (DDFS) among Turkish 

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=ca%20cancer%20j%20clin&source=web&cd=3&ved=0CEAQFjAC&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCA_%25E2%2580%2593_A_Cancer_Journal_for_Clinicians&ei=r4V0T93EEqKt0QW62vztDw&usg=AFQjCNENgj7OxO5oLH1gZFC_EX9_IRkQMg
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=ca%20cancer%20j%20clin&source=web&cd=3&ved=0CEAQFjAC&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCA_%25E2%2580%2593_A_Cancer_Journal_for_Clinicians&ei=r4V0T93EEqKt0QW62vztDw&usg=AFQjCNENgj7OxO5oLH1gZFC_EX9_IRkQMg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ahn%20SH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kim%20HJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lee%20JW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gong%20GY%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Noh%20DY%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yang%20JH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schiffman%20SC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22McMasters%20KM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Scoggins%20CR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Martin%20RC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chagpar%20AB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hatteville%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mahe%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hill%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=stat%20med.%20&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com%2Fjournal%2F10.1002%2F(ISSN)1097-0258&ei=YJ10T7WdG-Wa0QXG0v3jDw&usg=AFQjCNE7sNGZtS1ftQ6Y0YQcvUPOwTMpNQ
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=stat%20med.%20&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com%2Fjournal%2F10.1002%2F(ISSN)1097-0258&ei=YJ10T7WdG-Wa0QXG0v3jDw&usg=AFQjCNE7sNGZtS1ftQ6Y0YQcvUPOwTMpNQ
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Eser%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yakut%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22%C3%96zdemir%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Karakilin%C3%A7%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22%C3%96zalan%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Marshall%20SF%22%5BAuthor%5D
http://ketem.org/index.php
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21847696
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21847696
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17553816
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17553816


159 

women with operable breast carcinoma. Japanese Journal of Clinical Oncology, 
37(4):256-65. 

90. Sankaranarayanan R, Swaminathan R, Brenner H, Chen K, Chia KS, Chen JG ve 
diğerleri. (2010). Cancer survival in Africa, Asia, and Central America: a 
population-based study. The Lancet Oncology, 11(2):165-73. 

91. Yildirim E, Dalgiç T, Berberoğlu U. (2000). Prognostic significance of young age 
in breast cancer. Journal of Surgical Oncology, 74(4):267-72. 

92. Kuru B, Camlibel M, Gulcelik MA, Alagol H. (2003). Prognostic factors affecting 
survival and disease-free survival in lymph node-negative breast carcinomas. 
Journal of Surgical Oncology, 83(3):167-72. 

93. Kuru B. (2006). Prognostic significance of total number of nodes removed, 
negative nodes removed, and ratio of positive nodes to removed nodes in node 
positive breast carcinoma. European Journal of Surgical Oncology, 32(10):1082-
8. 

94. Yildirim E, Berberoglu U. (2007). Lymph node ratio is more valuable than level 
III involvement for prediction of outcome in node-positive breast carcinoma 
patients. World Journal of Surgery, 31(2):276-89. 

95. Oven Ustaalioglu BB, Bilici A, Kefeli U, Seker M, Yildirim E, Salepci T ve diğerleri. 
(2010). Does the metastatic lymph node ratio influence the disease-free 
survival of patients with breast cancer: single-center experiences. Oncology, 
79(1-2):105-11. 

96.  Fisher B, Jeong JH, Bryant J, Anderson S, Dignam J, Fisher ER ve diğerleri. 
(2004). National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project randomised clinical 
trials. Treatment of lymph-node-negative, oestrogen-receptor-positive breast 
cancer: long-term findings from National Surgical Adjuvant Breast and Bowel 
Project randomised clinical trials. Lancet, 364(9437), 858-68. 

97. Johnstone PA, Norton MS ve Riffenburgh RH. (2000). Survival of patients with 
untreated breast cancer. Journal of Surgical Oncology, 73(4), 273-7. 

98. Fisher B, Jeong JH, Anderson S ve Wolmark N. (2004). Treatment of axillary 
lymph node-negative, estrogen receptor-negative breast cancer: updated 
findings from National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project clinical trials. 
Journal of the National Cancer Institute, 96(24), 1823-31. 

99.  Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG), Darby S, McGale P, 
Correa C, Taylor C, Arriagada R, Clarke M ve diğerleri. (2011). Effect of 
radiotherapy after breast-conserving surgery on 10-year recurrence and 15-
year breast cancer death: meta-analysis of individual patient data for 10,801 
women in 17 randomised trials. Lancet, 378, 1707-16.  

100.  Rosche M, Regierer AC, Schwarzlose-Schwarck S, Weigel A, Bangemann N, 
Schefe JH, ve diğerleri. (2011). Primary tumor excision in stage IV breast cancer 
at diagnosis without influence on survival: a retrospective analysis and review 
of the literature. Onkologie, 34(11), 607-12.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17553816
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20005175
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20005175
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yildirim%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10962458
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dalgi%C3%A7%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10962458
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Berbero%C4%9Flu%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10962458
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12827686
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12827686
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16887320
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16887320
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16887320
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yildirim%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17219275
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Berberoglu%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17219275
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21088436
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21088436
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fisher%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jeong%20JH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bryant%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Anderson%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dignam%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fisher%20ER%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22National%20Surgical%20Adjuvant%20Breast%20and%20Bowel%20Project%20randomised%20clinical%20trials%22%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22National%20Surgical%20Adjuvant%20Breast%20and%20Bowel%20Project%20randomised%20clinical%20trials%22%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15351193
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Johnstone%20PA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Norton%20MS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Riffenburgh%20RH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10797344
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fisher%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jeong%20JH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Anderson%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wolmark%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Early%20Breast%20Cancer%20Trialists'%20Collaborative%20Group%20(EBCTCG)%22%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Darby%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22McGale%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Correa%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Taylor%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Arriagada%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Clarke%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22019144
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rosche%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Regierer%20AC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schwarzlose-Schwarck%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Weigel%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bangemann%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schefe%20JH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22104157


160 

101.  Pathy NB, Verkooijen HM, Taib NA, Hartman M ve Yip CH. (2011). Impact of 
breast surgery on survival in women presenting with metastatic breast cancer. 
British Journal of Cancer, 98(11), 1566-72. 

102. Arslan UY, Oksuzoglu B, Aksoy S, Harputluoglu H, Turker I, Ozisik Y ve 
diğerleri. (2011). Breast cancer subtypes and outcomes of central nervous 
system metastases. Breast, 20(6):562-7.  

103. Bulut N, Aksoy S, Dizdar O, Dede DS, Arslan C, Dogan E ve diğerleri. (2011). 
Demographic and clinico-pathological characteristics in patients with triple-
negative and non-triple-negative breast cancer. Medical Oncology, 28(1):S75-9. 

104. Cosar R, Uzal C, Tokatli F, Denizli B, Saynak M, Turan N ve diğerleri. (2011). 
Postmastectomy irradiation in breast in breast cancer patients with T1-2 and 1-
3 positive axillary lymph nodes: is there a role for radiation therapy? Radiation 
Oncology, 30;6:28. 

105. Mersin H, Gülben K, Berberoğlu U, Yazi M, Acun G, Kinaş V ve diğerleri. 
(2011). Prognostic factors affecting postmastectomy locoregional recurrence in 
patients with early breast cancer: are intrinsic subtypes effective? World 
Journal of Surgery, 35(10):2196-202. 

106. Kuru B. (2011). Prognostic factors for locoregional recurrence and survival in 
stage IIIC breast carcinoma: impact of adjuvant radiotherapy. Singapore 
Medical Journal, 52(4):289-98. 

107. Ozdemir N, Aksoy S, Zengin N, Altundag K. (2012). Taxanes in the adjuvant 
treatment of node-negative breast cancer patients. Journal of B.U.ON, 17(1):27-
32. 

108. Kaya AO, Coskun U, Buyukberber S, Benekli M, Tekin E, Cifter C ve diğerleri. 
(2010). Efficacy and toxicity of preoperative chemotherapy with docetaxel and 
epirubicin in locally advanced invasive breast cancer. Journal of B.U.ON, 
15(2):248-54. 

109. Arslan C, Aksoy S, Dizdar O, Kurt M, Güler N, Ozisik Y ve diğerleri. (2011). 
Increased mean corpuscular volume of erythrocytes during capecitabine 
treatment: a simple surrogate marker for clinical response. Tumori, 97(6):711-6. 

110. Keskin S, Muslumanoglu M, Saip P, Karanlık H, Guveli M, Pehlivan E ve 
diğerleri. (2011). Clinical and pathological features of breast cancer associated 
with the pathological complete response to anthracycline-based neoadjuvant 
chemotherapy. Oncology, 81(1):30-8.  

111. Sezgin C, Gokmen E, Kapkac M, Zekioglu O, Esassolak M, Karabulut B ve 
diğerleri. (2011). p53 protein accumulation and presence of visceral metastasis 
are independent prognostic factors for survival in patients with metastatic 
inflammatory breast carcinoma. Medical Principles and Practice, 20(2):159-64.  

112. Gucluler G, Piskin O, Baran Y. (2011). The roles of antiapoptotic sphingosine 
kinase-1 and glucosylceramide genes in drug induced cell death of MCF-7 
breast cancer cells. Journal of B.U.ON, 16(4):646-51. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pathy%20NB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Verkooijen%20HM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Taib%20NA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hartman%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yip%20CH%22%5BAuthor%5D
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=br%20j%20cancer&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Fbjc%2F&ei=F4x0T--sBoOi0QWS2d0Z&usg=AFQjCNGhnadOM0FUuOajZ1kxHcpE__NNdQ
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21871802
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21871802
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20963641
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20963641
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21450076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21450076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21853356
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21853356
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21552792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21552792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22517689
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22517689
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20658717
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20658717
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22322836
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22322836
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21912195
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21912195
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21912195
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21252573
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21252573
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21252573
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22331716
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22331716
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22331716


161 

113. Lale Atahan I, Yildiz F, Ozyigit G, Sari S, Gurkaynak M, Selek U ve diğerleri. 
(2008). Percent positive axillary lymph node metastasis predicts survival in 
patients with non-metastatic breast cancer. Acta Oncologica, 47(2),232-8. 

114. Jensen OM, Parkin DM, MacLennan R, Muir CS, Skeet RG. (1991). Cancer 
Registration: Principles and Methods. IARC Publications No 95. Lyon, France. 

115. Talsania N, Talsania J, Bala DV. (2011). Cancer registration: Principles & 
methods. Healthline, 2(1),7-12.  

Erişim: 12.05.2012 http://iapsmgc.org/healthlinev2i1.pdf. 

116. Kuo RN, Chung KP, Lai MS. (2011). Effect of the pay-for-performance 
program for breast cancer care in Taiwan. The American Journal of Managed 
Care, 17(5):e203-11. 

117. McLaughlin RH, Clarke CA, Crawley LM, Glaser SL. (2010). Are cancer 
registries unconstitutional? Social Science and Medicine, 70(9):1295-300. 

118. Barrett G, Cassell JA, Peacock JL, Coleman MP. (2006). National survey of 
British public's views on use of identifiable medical data by the National Cancer 
Registry. BMJ, 332(7549):1068-72. 

119. Matsuda T, Marugame T, Ajiki W, Sobue T. (2010). Do the Japanese feel 
more suspicious about cancer registration than the British? Cancer 
Epidemiology, 34(2):122-30. 

120. Erişim 18.05.2012 

http://www.qub.ac.uk/research-centres/nicr/FileStore/Filetoupload,25235,en.pdf 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lale%20Atahan%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yildiz%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ozyigit%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sari%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gurkaynak%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Selek%20U%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=kuru%20b%2C%20ozaslan%20c%2C%20ozdemir%20p%2C%20din%C3%A7%20s%2C%20camlibel%20m%2C%20alag%C3%B6l%20h
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21711072
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21711072
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McLaughlin%20RH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20199835
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Clarke%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20199835
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Crawley%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20199835
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Glaser%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20199835
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Are%20cancer%20registries%20unconstitutional%3F
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barrett%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16648132
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cassell%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16648132
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Peacock%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16648132
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Coleman%20MP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16648132
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barrett%20G%2C%20Cassell%20JA%2C%20Peacock%20JL%2C%20Coleman%20MP.%20National%20survey%20of%20British%20public%E2%80%99s%20views%20on%20use%20of%20identifiable%20medical%20data%20by%20the%20National%20Cancer%20Registry.%20Brit%20Med%20J%202006%3B332(May%20(7549))%3A1068%E2%80%9372.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Matsuda%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20223717
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Marugame%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20223717
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ajiki%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20223717
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sobue%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20223717
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=o%20the%20Japanese%20feel%20more%20suspicious%20about%20cancer%20registration%20than%20the%20British%3F
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=o%20the%20Japanese%20feel%20more%20suspicious%20about%20cancer%20registration%20than%20the%20British%3F
http://www.qub.ac.uk/research-centres/nicr/FileStore/Filetoupload,25235,en.pdf


162 

EK 1 
 

Meme kanserinde 2003 AJCC TNM sınıflanması 

Primer Tümör (T) 

TX  Primer tümör saptanamamaktadır 

T0  Primer tümör yok 

Tis  Karsinoma in situ 

Tis (DCIS)  Duktal karsinoma in situ 

Tis (LCIS)  Lobüler karsinoma in situ 

Tis (Paget)  Meme başının kitlesiz Paget hastalığı 

(Tümör olan Paget hastalığında sınıflama tümörün boyutuna göre yapılır.) 

T1  Tümörün en büyük boyutu 2cm veya daha az 

T1mic En büyük boyutu 0,1cm veya daha az olan mikroinvazyon 

T1a En büyük boyutu 0,1cm’den büyük olan ancak 0,5cm’yi geçmeyen tümör 

T1b En büyük boyutu 0,5cm’den büyük olan ancak 1cm’yi geçmeyen tümör 

T1c En büyük boyutu 1cm’den büyük olan ancak 2cm’yi geçmeyen tümör 

T2  En büyük boyutu 2cm’den büyük olan ancak 5cm’yi geçmeyen tümör 

T3  En büyük boyutu 5 cm’den büyük olan tümör 

T4  Herhangi bir boyutta ancak (a) göğüs duvarına veya (b) cilde direkt yayılım 

T4a Pektoral kasa ulaşmamış göğüs duvarı yayılımı 

T4b Meme cildinde ödem (peau d’orange da dahil) veya ülserasyon veya aynı 

memede satellit deri nodülleri 

T4c T4a ve T4b birlikte 

T4d Enflamatuar karsinom 

Bölgesel Lenf Nodülleri (N) 

Klinik Sınıflama 

NX  Bölgesel lenf nodları saptanamamaktadır (örn. daha önce çıkartılmış) 

N0  Bölgesel lenf nodu metastazı yok 

N1  İpsilateral lenf nod(lar)ında metastaz (fikse değil) 
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N2  Fikse veya gruplaşmış ipsilateral aksiller lenf nodlarında metastaz veya klinik 

olarak belirgin* aksiller lenf nodu metastazı olmadığı durumlarda klinik 

olarak belirgin ipsilateral internal mammaryal nodlarında metastaz 

N2a Birbirlerine veya çevre dokulara fikse ipsilateral aksiller lenf nodlarında 

metastaz 

N2b Sadece klinik olarak aksiller lenf nodu metastazı olmadığında klinik 

olarak belirgin* ipsilateral internal mammaryal nodlarda metastaz 

olduğunda 

N3  Aksiller lenf nodu tutulumu olsun ya da olmasın ipsilateral infraklavikular lenf 

nod(ları) metastazı veya klinik olarak belirgin* ipsilateral internal mammaryal 

lenf nod(ları) metastazı ile birlikte klinik olarak belirgin aksiller lenf nodu 

metastazı veya aksiller ya da internal mammaryal lenf nodu metastazı olsun 

ya da olmasın ipsilateral supraklavikular lenf nod(ları) metastazı 

N3a İpsilateral infraklavikular lenf nod(lar)ında metastaz 

N3b İpsilateral internal mammaryal lenf nod(lar)ında veya aksiller lenf 

nod(ları)nda metastaz 

N3c İpsilateral supraklaviküler lenf nod(ları)nda metastaz 

* Görüntüleme metodları (lenfosintigrafi hariç) veya klinik muayene ile veya patolojik olarak açıkça 

görülerek saptanma durumunda ‘klinik olarak belirgin’ terimi kullanılır. 

 

Uzak Metastaz (M) 

MX  Uzak metastaz bulunamıyor 

M0  Uzak metastaz yok 

M1  Uzak metastaz var (Tümörün olduğu tarafta supraklaviküler lenf nodları ve 

karşı memenin bölgesel lenf nodlarına metastazlar dahil) 

 

Patolojik Sınıflama (pN)a 

pNX  Bölgesel lenf nodları saptanamamakta (örn. patolojik inceleme için daha 

önce çıkartılmış veya çıkartılmamış) 

pN0  Histolojik olarak bölgesel lenf nodu metastazı olmayan, izole tümör 

hücreleri(ITH) için ek inceleme yok 
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Not : H&E boyası ile verifiye edilebilen ancak sıklıkla sadece immünohistokimyasal (IHK) veya 

moleküler metodlarla saptanan, 0,2mm’den daha geniş olmayan tek tümör hücreleri veya küçük 

hücre kümeleri ‘izole tümör hücreleri (ITH)’ olarak tanımlanır. ITH, proliferasyon veya stromal 

reaksiyon gibi malign aktivite kanıtlarını genellikle göstermez. 

pN0(i-) Histolojik bölgesel lenf nodu metastazı yok, negatif IHK 

pN0(i+) Histolojik bölgesel lenf nodu metastazı yok, pozitif IHK, 0,2mm’den 

geniş IHK kümesi yok 

pN0(mol-) Histolojik bölgesel lenf nodu metastazı yok, negatif moleküler 

bulgular (RT-PCR)b 

pN0(mol+) Histolojik bölgesel lenf nodu metastazı yok, pozitif moleküler 

bulgular (RT-PCR)b  
a 

Sınıflama sentinel lenf nodu diseksiyonu uygulanan veya uygulanmayan aksiller lenf nodu 

diseksiyonuna göre yapılır. Ardından aksiller lenf nodu diseksiyonu uygulanmayan sentinel lenf nodu 

diseksiyonuna dayalı yapılan sınıflama, sentinel nod için (sn) ile belirtilir, örn; pN0(i+)(sn). 

b 
RT-PCR: ters transkriptaz/ polimeraz zincir reaksiyonu 

 

pN1  1-3 arası aksiller lenf nodlarında, ve/veya internal mamaryal nodlarda 

sentinel lenf nodu diseksiyonu ile saptanan mikroskopik hastalıkla birlikte metastaz, 

fakat klinik olarak belirgin değil** 

pN1mi Mikrometastaz (0,2 mm’den geniş, 2,0mm’den geniş değil) 

pN1a 1-3 adet aksiller lenf nodunda metastaz 

pN1b Sentinel lenf nodu diseksiyonu ile internal mammaryal nodlarda 

mikroskopik hastalık olarak saptanan metastaz, fakat klinik olarak belirgin 

değil** 

pN1c 1-3 adet aksiller lenf nodunda ve internal mammaryal nodlarda 

sentinel lenf nodu diseksiyonu ile mikroskopik olarak saptanan metastaz, 

fakat klinik olarak belirgin değil**. (3 aksiller lenf nodundan fazla pozitif nod 

varsa, artmış tümör yükünü göstermek için internal mammaryal lenf nodları 

pN3b olarak sınıflandırılır). (pN1a + pN1b) 

pN2 4-9 aksiller lenf nodunda metastaz veya aksiller lenf nodu metastazı 

olmadığında internal mammaryal lenf nodlarında klinik olarak belirgin* 

metastaz 
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pN2a 4-9 aksiller lenf nodunda metastaz (2,0mm’den büyük en az bir tümör 

odağı) 

pN2b Aksiller lenf nodu metastazı yokken, internal mammaryal lenf 

nodlarında klinik olarak belirgin* metastaz 

pN3 10 veya daha fazla aksiller lenf nodunda veya infraklaviküler lenf 

nodlarında, veya 1 ya da daha fazla aksiller lenf nodu pozitif olduğunda klinik 

olarak belirgin* ipsilateral internal mammaryal lenf nodlarında metastaz; 

veya internal mammaryal lenf nodlarında klinik olarak negatif mikroskopik 

metastazla birlikte 3’ten daha fazla aksiller lenf nodunda metastaz; veya 

ipsilateral supraklaviküler lenf nodlarında metastaz 

pN3a 10 veya daha fazla aksiller lenf nodunda metastaz (2,0mm’den büyük 

en az bir tümör odağı), veya infraklaviküler lenf nodlarına metastaz 

pN3b 1 veya daha fazla pozitif aksiller lenf nodu varlığında klinik olarak 

belirgin* ipsilateral internal mammaryal lenf nodu metastazı veya sentinel 

lenf nodu diseksiyonuyla saptanan fakat klinik olarak belirgin olmayan** 

mikroskopik hastalıkla birlikte 3 veya daha fazla aksiller lenf nodunda veya 

internal mammaryal lenf nodlarında metastaz. 

pN3c İpsilateral supraklaviküler lenf nodlarında metastaz 

*Görüntüleme metodları (lenfosintigrafi hariç) veya klinik muayene ile saptanan metastazlarda ‘klinik 

olarak belirgin’ terimi kullanılır. 

** Görüntüleme metodları (lenfosintigrafi hariç) veya klinik muayene ile saptanamayan 

metastazlarda ‘klinik olarak belirgin olmayan’ terimi kullanılır. 

 

Uzak Metastaz (M) 

MX  Uzak metastaz bulunamıyor 

M0  Uzak metastaz yok 

M1  Uzak metastaz var (Tümörün olduğu tarafta supraklaviküler lenf nodları ve 

karflı memenin bölgesel lenf nodlarına metastazlar dahil) 
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EK 2 
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EK 3 HASTA BİLGİ FORMU 

TARİH: ........./......../...........      FORM NO: ............ 
 

I. Sosyodemografik bilgiler   

 1. Ad, soyad   

 2. Adres    

 3. TC Kimlik no   

 4. Telefon numarası   

 5. Doğum tarihi  

 6. Cinsiyet   

 7. Medeni durum   

 8. Öğrenim durumu  

 9. Çalışma durumu  

 10. Sağlık güvencesi   

II. Sağlığa ilişkin bilgiler   

 1. Dosya no   

 2. Sigara alışkanlığı   

 3. Alkol alışkanlığı  

 4. Oral kontraseptif kullanımı   

 5. İlk adet yaşı   

 6. İlk doğum yaş   

 7. Gebelik sayısı   

 8. Doğum sayısı   

 9. Emzirme durumu   

 10. Emzirme süresi   

 11. Menapoz durumu   

 12. Menapoz yaşı   

 13. Hormon replasman tedavisi   

 14. Geçmiş hastalık öyküsü   

 15. Aile öyküsü   
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III. Meme kanserine ilişkin bilgiler   

 1. Tanı tarihi   

 2. Tanı yaşı   

   Tümörün tanı tarihinde   

  1. yeri   

  2. memedeki yerleşimi   

  3. çapı   

  4. lenf nodu (LN) tutulumu   

  5. İncelenen LN sayısı  

  7. metastatik LN sayısı   

  8. metastatik organ tutulumu  

  9. metastaz olan organ   

  10. histolojik derece   

  11. histolojik tanı   

  12. lenfovasküler invazyon   

  13. klinik evresi   

  12. östrojen reseptör    

  13. progesteron reseptör    

  14.  cErb-2 durumu  

  15. p-53 durumu  

  16. Ki-67 durumu  

   Tümörün tedavisi için yapılan   

  1. cerrahi tedavi   

  2. operasyon şekli   

  3. kemoterapi   

  4. radyoterapi   

  5. hormonoterapi   

   Tümörün izleminde   

  1. nüks   

  2. metastaz   

  3. metastaz yeri  

  4. ikincil kanser  

  5. son izlem durumu   

  6. son izlem tarihi   
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EK 4 
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EK 5 
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EK 6 

 


