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Kansere Bağlı Olabilecek Meme Başı Akıntısının Özellikleri
Ø Spontan
Ø Tek taraflı
Ø Tek bir kanala lokalize 
Ø  ≥ 40 yaş kadınlarda 
Ø Kanlı
Ø Kitle ile beraber
Ø Bu durumda mamografi + USG endikasyonu vardır.
Ø Duktografi de faydalı olabilir.

Memede Kitle
ü Meme kitleleri ise benign ve malign kitleler olmak üzere iki başlık altında 

incelenebilir.
ü En sık görülen benign patolojiler fibroadenom, fibrokistik hastalık, sklerozan 

adenozis, radyal skar, yağ nekrozu, galaktosel, duktal ektazi ve intraduktal 
papillomdur.

BENİGN MEME HASTALIKLARI

@ Benign meme hastalıkları sınıflaması

Non-proliferatif meme lezyonları (%70)
• Kistler ve apokrin metaplazi
• Duktal ektazi
• Hafif duktal epitelyal hiperplazi
• Kalsifikasyonlar
• Fibroadenom ve ilişkili lezyonlar

Atipi içermeyen proliferatif meme lezyonları
• Sklerozan adenozis
• Radyal skar ve kompleks sklerozan lezyonlar
• Duktal epitelyal hiperplazi
• İntraduktal papillomlar

Atipik proliferatif lezyonlar
• Atipik lobüler hiperplazi
• Atipik duktal hiperplazi

Benign meme lezyonlarının %70‛ini proliferatif tipte olmayan hastalıklar oluşturur ve 
bunlar meme kanseri gelişimi için risk taşımazlar.

FİBROADENOM

• Adölesan ve genç kadınlarda en sık görülen meme tümörüdür.
• Memenin en sık görülen benign tümörüdür.
• Hem epitel hem de stromal elemanlar içerir.
• Fibroadenomlar genellikle 1 veya 2 cm çapa kadar büyür ve sonra stabil kalır…
• İyi sınırlı, mobil, ağrısız kitlelerdir.
• Karakteristik bir mamografi görüntüsü yoktur.
• Ultrasonografide tanı daha net konabilir.
• Eksizyon şart değildir.
• Genç kadında (< 25) → USG sonucu karakteristik fibroadenom → İğne biyopsisi de 

şart değil, takip edilebilir.
• Fibroadenom > 3 cm → Eksizyon uygundur.
• Diğer tedavi seçenekleri: Kriyoablasyon, vakum yardımıyla biyopsi
• Fibroadenomlarda kanser gelişecekse en sık Lobüler Karsinoma insitu gelişir.
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FİBROKİSTİK HASTALIK (FİBROKİSTİK DEĞİŞİKLİKLER)

• Non spesifik bir terimdir.
• Sıklıkla ilişkili semptomları tanımlamak için diagnostik bir terim olarak veya meme biyopsisi 

gereğini rasyonalize etmek için veya biyopsi sonuçlarını açıklamak için kullanılır.
• Fibrokistik değişiklik ile eş anlamlı kulanılabilecek diğer terimler arasında kistik mastopati, 

kronik kistik hastalık, kronik kistik mastit, Schimmelbusch hastalığı, mazoplazi, Cooper 
hastalığı, Reclus hastalığı ve fibroadenomatozis bulunur.

• Patolojik olarak makro veya mikrokistler, fibrozis, adenozis ve lenfositik infiltrasyon 
görülmektedir. Genellikle tedavi gerektirmez.

• Sadece makrokist varsa aspire edilebilir veya eksize edilebilir.
• Kanser gelişme riskinde artış söz konusu değildir.

KİSTLER

• 14 kadından birinde görülür.
• Meme kistleri % 50 multipl veya rekürrendir.
• Meme kistleri genellikle 35 yaş üzerindedir.
• Menapoza kadar insidans artar.
• Menapozdan sonra keskin bir şekilde düşer.
• Over hormonları kistler üzerinde etkili olur. Bu nedenle siklik mastalji gelişir.
• İntrakistik karsinom son derece nadir (% 0.1) görülür.
• Palpabl bir kitle kist olabileceği düşünülüyor ise aspirasyon / USG yapılır.
• Aspirasyon sonrasında kist yok olduysa ve kist sıvısı kanlı değilse sitoloji gerekmez.
• Kist iki kereden daha fazla tekrarlarsa pnömosistografi (solid komponent olup 

olmadığını anlamak için) önerilir.
• Solid komponent varsa kalın iğne biyopsisi yapılır.
• Meme kistinin eksizyonu genellikle gerekmez.
• Birçok defa tekrarlarsa veya iğne biyopsisinde atipi saptanırsa, ancak o zaman eksizyon 

planlanır.

YAĞ NEKROZU

• Mamografisi meme kanserine benzer.
• Travma geçirilmiş meme ameliyatı veya radyoterapiden sonra gelişebilir.
• Kalsifikasyonlar yağ nekrozunun karakteristik bulgusudur. Bazan USG’de de görülür.
• Patolojik olarak içinde yağ olan makrofajlar ve büyük yabancı cisim hücreleri 

karakteristiktir.
• Malign potansiyeli yoktur.

DUKTAL EKTAZİ
• Palpe edilebilen dilate subareolar kanallar ve kıvamlı meme başı akıntısı ile bulgu 

verir.
• Sekresyonlarda durgunluk ve lokal inflamasyon hastalığın patogenezinde rol oynar.
• Meme başı inversiyonu gelişebilir.
• Küratif tedavisi subareolar duktal eksizyondur.

GALAKTOSEL
• İçi süt ile dolu bir kisttir.
• Bebeğini kendi sütü ile beslemeyen annelerde daha sık görülür
• Mamografide yağ-sıvı seviyeleri ile karşılaşılır.
• Aspirasyon tedavi için yeterlidir
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ZUSKA HASTALIĞI
• Rekürren periduktal mastit de denir.
• Tekrarlayan retroareolar enfeksiyonlar ve apseler ile karakterizedir.

Tedavi
ü Antibiyotik, gerektiğinde insizyon ve drenaj
ü Nadir de olsa meme başı ve areola ile birlikte kronik enfekte alanların eksizyonu 

gerekebilir.
ü Sigara, Zuska hastalığı için önemli bir risk faktörüdür.
ü Diğer risk faktörü ise diyabettir.

MONDOR HASTALIĞI

• Memenin ve toraks duvarındaki venlerin trombofilebitidir.
• Sıklıkla lateral torasik ven, torakoepigastrik ven ve daha nadiren süperfisyal 

epigastrik ven tutulur.
• Benign, kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır.
• Neoplastik değildir.
• En önemli semptom akut başlayan ağrıdır. Tipik olarak memenin veya göğüs ön 

duvarının dış yarısında yerleşir.

Tedavi
ü Antiinflamatuvar ilaç
ü Sıcak kompres
ü 4-6 haftada iyileşir
ü Düzelmezse ağrılı ven eksize edilir.

İNTRADUKTAL PAPİLLOM
• Kanlı meme başı akıntısının en sık nedenidir.
• Meme kanallarının epitellerinden köken alan gerçek poliplerdir.
• Çoğunlukla areola yakınında ve 1 cm’den küçüktür.
• Meme kanseri riskinde artışa neden olmaz. Ancak genç kadınlarda multipl olduklarında 

meme başı akıntısı ile ilişkisi daha az olup malign transformasyon riski bulabilir.

Tanı
ü Ultrasonografi, duktografi veya MR laktografi ile konur.

Tedavi
ü Subareolar duktus eksizyonu yapılır.

SKLEROZAN ADENOZİS

• Adenozis küçük terminal duktus ve asini sayısında artış demektir. Genellikle 
stromal doku proliferasyonu ile birliktedir.

• Bu ikisi bir arada olduğu zaman sklerozan adenozis denilen lezyon ortaya çıkar.
• Klinik, görüntüleme ve makroskopik patolojik olarak meme kanseriyle karışır.
• Klinikte sınırları keskin olmayan, lastik kıvamında, bir nodülarite olarak ele gelir.
• Doğurganlık çağında ve perimenopozal yaşlarda daha sık görülür.
• Malign potansiyeli yoktur.
• Birçok seriye göre mikrokalsifikasyon kümelerinin altından en fazla çıkan patolojik 

tanı sklerozan adenozisdir.
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RADİAL SKAR VE KOMPLEKS SKLEROZAN LEZYONLAR

• Radial skar ve kompleks sklerozan lezyonlar → Santral sklerozis, epitel 
proliferasyonu, apokrin metaplazi ve papillom formasyonu ile karakterizedir.

• < 1 cm ise Radial skar
• > 1 cm ise Kompleks sklerozan lezyonlar olarak adlandırılır.
• Meme karsinomu ile karışır.
ü Sert kitle, santral skar ve çevreye ışınsal kalsifikasyonlar, meme derisinde 

gamzeleşme
• Kalın iğne biyopsisi ile ayırt edilir.
• Bazen eksizyon gerekir.

FİLLOİDES TÜMÖRLERİ (SİSTOSARKOMA FİLLOİDES)

• Benign, borderline veya malign olarak sınıflanır.
• Benign filloid tümörler histolojik olarak büyük fibroadenomlardan çok zor ayırt edilir.
• Malign filloid tümörleri histolojik olarak ayırt etmek zordur. Mamografik kalsifikasyonlar 

ve makroskopik nekroz ayırıcı değilidir.
• Klinikte keskin sınırlı, mobil, sert, düzgün yüzeyli kitle olarak ele gelir.
• Herhangi bir boyutta olabilmekle beraber genellikle 4-5 cm’ye ulaşan ve fibroadenoma 

göre biraz daha ileri yaşlarda görülen lezyonlardır.
• Benign filloid tümörler fibroadenom gibi lokal eksizyon ile tedavi edilir.
• Borderline (şüpheli malignite bulgusu olan) tümörler kavitenin 1 cm sağlam 

sınır ile re-eksizyonu yapılarak tedavi edilirler.
• Açıkça malign filloid tümörlere ise sağlam cerrahi sınır sağlanamazsa total (basit) 

mastektomi uygulanır.
• Büyük filloid tümörler için de mastektomi uygun tedavidir.
• Aksiller metastaz oranı %0.9 gibi çok düşük oranlarda görüldüğünden aksiller 

disseksiyon gerekli değildir.
• Malign filloidde eksizyon sonrası radyoterapi endikasyonları
ü Yakın cerrahi sınır
ü Fasya veya göğüs duvarı invazyonu
ü Tümör > 5 cm.

İNFLAMATUAR HASTALIKLAR
• Memenin nonspesifik enfeksiyonları çoğunlukla laktasyon sırasında görülür.
• Laktasyon mastiti, apseleştiğinde de laktasyon apsesi adı verilir.
• En sık etken S. aureusdur.
• Antibiyotik ve şayet apseleşme varsa ek olarak drenajla tedavi eidlir.
• Mastitli meme ile de emzirme önerilmektedir.

GRANÜLOMATÖZ MASTİT

• Granülomatöz mastit memenin nadir görülen kronik inflamatuvar hastalığıdır.
• Klinik ve radyolojik olarak meme kanseriyle karışabilen özelliklere sahiptir.
• Spesifik etyolojik nedenler olarak tüberküloz, Corynebacterium, sarkoidoz, çeşitli mikotik 

ve parazitik enfeksiyonlar sayılabilir, ancak hastalık sıklıkla idiopatiktir.
• Preoperatif ayırıcı tanıda meme kanseri ilk sırada olduğundan, genellikle ilk yaklaşım 

biyopsidir.
• Biyopsi sonrası kanser olmadığı anlaşılan hastalara çoğunlukla ek tedavi verilmediği 

nden nüksler sıktır.
• İdiyopatik granülomatöz mastitin herkesçe kabul edilmiş ortak bir tedavi modalitesi 

yoktur.
• Nükslerin önlenmesinde steroid tedavisinin yeri tartışmalıdır fakat başarılı sonuçlar 

bildirilmiştir. Medikal olarak hastalığın kontrol altına alınamadığı veya 
başlangıçtan itibaren ağır klinik bulgularla (tekrarlayan apse, fistül) seyreden 
hastalarda cerrahi kaçınılmazdır.



240 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ 241

SPOT BİLGİLER
• Memenin kanlanmasını sağlayan arterler... 

@
• Santral ve iç bölümlerini a.mammaria 

interna‛nın perforan dalları
• Üst dış bölümünü de aksiller arterin dalları: 

lateral torasik arter ve  torakoakromial 
arter

• Posterior interkostal arterlerin lateral 
dalları

Memeyi besleyen ana arter A. Mammaria 
İnterna‛nın perforan dallarıdır.

• Batson pleksusu... Kafa tabanından sakruma kadar 
devam eden perivertebral ven pleksusu

• Meme kanserinin akciğer metastazı yapmadan 
vertebra metastazı yapabilmesinin açıklaması... 
Batson pleksusu ile posterior 3. 4. 5. interkostal 
venler arasındaki anastomozlar

• Meme lenf akımı... %75‛i aksillaya, %25‛i de internal 
mammaria lenf nodüllerine

• Aksiller lenf nodüllerinin 6 grubu... Mammaria 
eksterna, Skapular, Aksiller ven, Santral, 
İnterpektoral (Rotter), Subklaviküler

• Aksiller lenf nodüllerinde Seviye 1... Pektoralis 
minörün alt kenarının lateralinde veya altındakiler

• Aksiller lenf nodüllerinde Seviye 2... Pektoralis 
minörün arkasındakiler

• Aksiller lenf nodüllerinde Seviye 3... Pektoralis 
minörün üst kenarının medialindekiler

• Aksesuvar meme başı... Politeli
• Meme yokluğu... Amasti
• Unilateral amasti veya hipoplazi, kostal kartilaj ve 

kosta anomalileri, brakidaktili... Poland Sendromu
• Aksesuvar (aksiller) meme dokusu... En sık 

aksillada

SORULAR

1. Unilateral amasti, kostal kartilaj ve kostalarda anomaliler, 
göğüs duvarında subkutan dokunun hipoplazisi ve 
brakidaktili ile karakterize sendrom aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Klinefelter sendromu  B) Li-Fraumeni sendromu
C) Ataksia telenjiyektazya  D) Poland sendromu

E) Muir Torre sendromu

Doğru cevap: D

2. Aşağıdaki damarsal yapıların hangisi memenin 
kanlanmasına katkıda bulunmaz?

A) Lateral torasik arter              B) Posterior interkostal arter
C) İnternal mammarian arter    D) Superior epigastrik arter

E) Torakoakromial arter

Doğru cevap: D

3. Meme gelişim anomalilerinden Poland sendromunu 
aşağıdakilerden hangisi tanımlar? 

A)  Bir memenin normal, diğerinin hipoplazik olması
B)  Bir memenin hiperplazik, diğerinin hipoplazik olması
C)  Her iki memede hiperplazi ve asimetri olması
D)  İpsilateral meme, pektoral kas ve toraksta hipoplazi 

görülmesi
E)  Bir memenin normal, diğerinin hiperplazik olması

Doğru cevap: D

4. Meme kanserini erken evrede yakalamak için semptomu 
olmayan kadın nüfusunun toplum tabanlı taranmasına 
yönelik en etkin yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kendi kendini meme muayenesi  B) Meme muayenesi
C) Meme ultrasonografisi    D) Mamografi

E) Manyetik rezonans görüntüleme

Doğru cevap: D

5. Mamografide görülebilen aşağıdaki kalsifikasyonlardan 
hangisinin malign olma olasılığı diğerlerine göre daha 
yüksektir?

A) Patlamış mısır tipi kalsifikasyon
B) Küresel kalsifikasyon
C) Pleomorfik kalsifikasyon
D) Yumurta kabuğu şeklinde kalsifikasyon
E) İğne şeklinde kalsifikasyon

Doğru cevap: C

6. Altmış beş yaşında bir kadın sağ memesinde son 6 aydır 
giderek büyüyen, 3 santimetre çapında, sert, fikse, net 
sınırları olmayan bir kitle ile başvuruyor. Fizik muayenede 
koltuk altında da iki adet mobil lenf nodu palpe ediliyor.

 Bu hasta için ilk tanısal işlem aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Eksizyonel biyopsi        B) Meme ultrasonografisi
C) İnce iğne aspirasyon biyopsisi  D) Meme MRI

E) Mamografi ve gerekiyor ise meme ultrasonografisi

Doğru cevap: E

7. Memesinde klinik olarak malignite kuşkulu bir kitle 
olan 65 yaşındaki hastada ilk yapılması gereken tetkik 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mamografi   B) İnce iğne aspirasyon biyopsisi
C) Tru-cut biyopsi  D) Eksizyonel biyopsi

E) İnsizyonel biyopsi

Doğru cevap: A

8. Ailesinde meme kanseri öyküsü olmayan ve memeyle 
ilgili herhangi bir yakınması bulunmayan 42 yaşındaki 
kadın hastanın meme muayenesinde herhangi bir özellik 
saptanmıyor. Mamografik inceleme, sol memede asimetrik 
dansite görülmesi nedeniyle BIRADS 3 olarak raporlanıyor. 
Ultrasonografide patolojik bulgu saptanmıyor.

 Bu hasta için bundan sonraki aşamada en uygun 
yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yıllık mamografik takip
B) Sol memeden biyopsi alınması
C) 6 ay sonra sol meme için mamografi tekrarı
D) Yıllık ultrasonografik takip
E) Yıllık meme manyetik rezonans görüntüleme

Doğru cevap: C


