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Meme
Kanseri
Nedir?
Meme kanseri, meme dokusunu oluşturan hücrelerin

kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucunda oluşan
durumdur.

Genellikle memede bulunan süt kanallarından ya da süt
bezlerinden ortaya çıkar.
Hücrelerin çekirdeğinde hücrenin normal bir şekilde
büyümesi ve sağlıklı olmasını sağlayan genler vardır. Bu
genler hücrenin çoğalması ile görevlidir. Çevresel ya da
kalıtsal sebeple oluşan bazı faktörler sonucunda bu
genlerde bozulma meydana gelebilir. Bu durumda ise meme
kanseri ile karşılaşılmaktadır.
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Veriler ile
Meme
Kanseri
Kanser, ölüm sebepleri arasında ikinci sırada yer almaktadır.
Dünyada 2018 yılında 18 milyon kanser hastasının %11,6sı
akciğer ve meme kanseridir ve bu oranla da akciğer ve meme
kanseri en sık görülen kanser türüdür.

Yaklaşık 8,5 milyon kanserli kadın hastada %24,2 ile meme
kanseri en sık görülen kanser türüdür. Kadınlara konulan her
dört kanser tanısından biri meme kanseridir. Ülkemizde meme
kanseri olan kadınların %40,6’sı 25-49 yaş aralığında, %44,5’i
ise 50-69 yaş aralığında yer aldığı tespit edilmiştir.
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Türkiye’de meme kanseri kadınlar arasında görülen kanserler
içinde 41.6/100.000 oranı ile ilk sırada yer almakta olup,
görülme yaşı giderek düşmektedir. 1993 yılı verilerine göre risk
grubunda olan sağlıklı kadınların meme kanserine yakalanma
olasılığı 24/100.000'ten 2010 yılında yaklaşık olarak
50.000/100.000’e çıkmıştır.
2015 yılında yaş kriteri esas alınan meme kanseri hızının
kadınlarda yüz binde 43,8 olduğu 2017 yılında ise kanser
tanısı konulan her 4 kadından birinin meme kanseri olduğu

ve bu istatistiklerin zamanla yükseleceği öngörülmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde 2018 yılındaki
9.6 milyon kanser sebebiyle yaşanılan ölümün 626.679
(6.6%)’ unun meme kanserinden dolayı olduğunu
bildirmektedir.
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Meme
Kanserinden
Korunma
Yöntemleri
Her kanser türünde olduğu gibi meme kanserinde de
erken tanı ve doğru tedavi oldukça önemli. Bununla
birlikte korunmanın başka yolları da vardır;
A ve C vitaminleri bulunan sebze ve meyveleri tüketmek.
Hayvansal yağ tüketimini azaltmak.
Alkol ve sigara kullanımını azaltmak.
Konserve yiyeceklerin tüketimini azaltmak.
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Meme Kanseri
Tanısı Nasıl
Konur?
Hücrelerdeki değişimin çeşitli yollarla mikroskopta incelenmesi
ile konur. Ancak birçok kadının memesinde ele gelen ya da
gelmeyen fakat görünebilen lezyonlar yani doku yada organdaki
değişimler bulunur. Hekimler bu lezyonları, hastanın kişisel
öyküsü ve aile öyküsü ile beraber ele alarak bir karara varır.
Meme kanserinde çoğunlukla ilk belirti ele gelen kitledir.

Tanı için mamografi, USG ve bazen MRI tetkiklerine başvurulur.
Fakat meme kanserinin kesin tanısı biyopsi ve patolojik
doğrulama ile mümkündür. Biyopsi sonucu ‘kanser’ teşhisi
konursa tüm vücut taraması gerekir ve böylece de kanserin
meme dışına yayılıp yayılmadığı saptanır.
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Meme
Kanserinde
Erken Tanı
Neden
Önemli?
Erken tanı hayati boyutta önem taşımaktadır. Gelişmiş ülkelerde
erken tanı ve tedavi yöntemleri ile meme kanseri tanısını erken
alan hastalarda 5 yıllık sağ kalımın yaklaşık %91 olduğu tespit
edilmiştir. Meme kanserinin ortalama tanı alma yaşı 53’tür ve
erken yaşlarda tespit edilmesi ile ölümlerin önüne geçilebilir.
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Kimler Daha
Riskli
Grupta?

Meme kanserinin oluşumuna etki eden birçok faktör
bulunmaktadır. Bu faktörler; ailesel/genetik özellikler,
obezite, hormon tedavisi almış olmak (progesteron ve
östrojen), yoğun meme dokusu, alkol kullanımı ve fiziksel
aktivitenin azlığı, risk faktörlerinden bazılarıdır.

Meme kanserinde erken teşhis için tarama çalışmalarının
yanında risk faktörlerinin değerlendirilmesi büyük önem
taşımaktadır. Tarama yaşına gelmeden önce de risk faktörleri
fazla olan bireylerin incelenmesi erken teşhis ile ölüm
oranlarını büyük oranda azalmasını sağlayacaktır.

Esen ve arkadaşlarının, 2020 yılında meme kanseri görülme
olasılığının daha yüksek olduğu gruplarla ilgili yayınladıkları
çalışmanın sonucunda; yaş arttıkça ve ilk menstruasyon yaşı
azaldıkça risk puanı arttığını tespit etmişlerdir.

Eğitim durumu lise ve üzerinde olanların, lise altı eğitim
düzeyine sahip olanlara göre; ailesinde meme kanseri öyküsü

olanlar olmayanlara göre ve doktor tarafından meme
muayenesi yaptıranların, yaptırmayanlara göre meme kanseri
tanı yöntemlerini bilme oranları anlamlı olarak daha yüksek
olduğu tespit edilmiştir.
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Meme
Kanserinde
Rol Oynadığı
Düşünülen
Risk
Faktörleri
Meme kanserine sebep olan kimi değiştirilebilir kimi doğuştan birçok
faktör vardır. Bunların hepsine sahip olmak, meme kanserine
yakalanmayı garantilemeyeceği gibi risk taşımadan kanser teşhisi
konulması da mümkündür.

Düşük olasılıkla gerçekleşse bile erkeklerde de görülen bu kanser türü,

tahmin edileceği üzere en çok kadınlarda ve üreme ile ilişkili unsurlarda
görülür. Örneğin ilk adet görme ve menopoz yaşı gibi değerler
belirleyicidir. Ailede görülen deneyimler ve genetik yatkınlık, yoğun meme
dokusu, beslenme, fiziksel aktivite eksikliği ve hatta radyasyona fazla
maruz kalma diğer faktörleri oluşturur.
Bu riskleri taşıdığını düşünüp panik olmak yerine kendi kendine meme
muayenesi yapmak veya bir uzmana görünmek hayat kurtarır.
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Bu riskleri taşıdığını
düşünüp panik
olmak yerine kendi
kendine meme
muayenesi yapmak
veya bir uzmana
görünmek hayat
kurtarır.
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Kendi Kendine
Meme
Muayenesi
(KKMM) Nedir?
Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) meme kanseri
tanısının mümkün olduğunca en erken dönemde alınmasını
sağlamak amacıyla; meme ve çevresindeki bölgeyi, olağan dışı
kitle ve şekil değişikliklerini belirlemek için düzenli aralıklarla,
sistematik bir şekilde, aynı yöntemi kullanarak muayene
etmektir. Herkesin kolayca uygulayabileceği, ekonomik ve kolay
bir yöntem olan KKMM, memeye basitçe dokunmaktan farklı,
özel olarak kanseri aramak/araştırmak amacıyla geliştirilmiş bir
tekniktir.

10

Meme dokusunun daha iyi tanınması ve olası değişikliklerinin
belirlenebilmesi için, KKMM düzenli ve periyodik aralıklarla
yapılmalıdır. KKMM uygulayacak kişilerin meme muayenesinin
önemini benimsemeleri, muayene tekniğini doğru
uygulamaları ve düzenli pratik yapma sorumluluğunu
almaları gerekmektedir. Herkesin uygulayabileceği KKMM için

bazı şartlar bulunmaktadır:

20 yaşından itibaren uygulanmaya başlanır.
Regl öncesi ve regl sonrasında meme fizyolojisinde
farklılıklar olacağından her ay regl başlangıcından bir
hafta (5-7gün) sonra yapılır.
Menopoz döneminde veya reglin hiç görülmediği
durumda her ayın aynı günü yapılır.
Gebelik döneminde de muayeneye aynen devam edilir.
Emziren kişilerde muayene emzirdikten sonra yapılır.
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Kendi Kendine
Meme Muayenesi
(KKMM) Nasıl
Yapılır?
Kendi kendinize meme muayenesi yapmak erken tanı için en
önemli adımlardan birisidir. Birçok meme kanseri farkındalığı,

kadınların tesadüfi bir şekilde kendilerinin keşfetmesiyle
gerçekleşir. Bunun için gerçekleştirebileceğiniz ilk adım ise

gözlem yapmaktır. Meme kanserinin belirtisi olabilecek
durumlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

•Meme veya koltuk altında yeni şişlik veya kitle
•Meme başı bölgesinde veya memede kızarıklık
•Meme başından anne sütü dışında gelen akıntı
•Memenin herhangi bölgesinde hissedilen ağrı
•Memenin boyutunda veya şeklinde gerçekleşen bozukluk
•Memede ya da meme başında portakal kabuğu görüntüsü ya
da pul pul cilt
•Göğüs derisinin tahrişi ya da çukurlaşan bir görüntü
•Farklı yönlere bakan meme uçları

Kendi kendinize meme muayenesi yapmak için farklı yöntemler
olsa da bunlardan en etkilisinin el ile yapılan olduğu görülüyor.
Bu muayenede bir memeniz için beş dakikanızı ayırmalısınız.
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Ayna karşısına geç. Ellerini
beline koy ve memelerinin
simetrik olup olmadığını kontrol
et.

İlk 2 adımdaki kontrolleri,
ellerini yukarı kaldırarak
tekrar et.

Memelerinde görünür
bir kitle, meme derinde bir
çöküntü veya renk
değişikliği olup olmadığına
bak.

Yatar pozisyona geçerek
muayeneye devam et. sağ
omuz-sırt altına küçük bir yastık
koy ve sağ elini başının arkasına
yerleştir.
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Sol elinin 2-3 parmak ucuyla,
meme başı çevresinden
başlayarak ve meme dokusuna
hafifçe bastırarak saat yönünde
halkasal hareketler ile herhangi
bir duyarlılık veya kitle olup
olmadığını kontrol et.

5. adımdaki hareketlerle
koltuk altını da kontrol et.

Sol meme ve koltuk altını da
benzer şekilde değerlendir.
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Düzenli olarak
KKMM yapan
kadınların %80
oranında KKMM
yaparken meme
kanserinin
rastlantısal olarak
ortaya çıktığına
işaret eden birçok
çalışma ve veri
bulunmaktadır.
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Meme Kanseri
Belirtisi
Olabilecek Bir
Durumla
Karşılaştığınızda
Ne Yapabilirsiniz?
KETEM; Sağlık Bakanlığı bünyesinde ücretsiz kanser tarama
testi yapan merkezlerdir. Tam olarak açılımı ise "Kanser Erken
Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi"dir. Kanser taramalarının
yapılmasıyla, kanserden kaynaklanan ölümlerin azaltılmasını
amaçlar. Ketem bireylere kanserden korunma metotlarını
aktararak, birebir eğitimler düzenleyerek toplumu bilgilendirir.
Aşağıda verdiğimiz linklerden size en uygun yeri belirleyip, direk
başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca aile hekiminizden "Kanser
Tarama Testi İstem Formu" ile talep oluşturabilirsiniz.
Kanser tarama testi ile sağlığınızı önceleyin. KETEM tarama
programları ücretsiz olarak yapılmaktadır.
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Unutmayın,
kanser çeşitlerinde
en önemli durum;
erken tanı ve erken
müdahaledir!
Türkiye KETEM adresleri:
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/Ketem
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Mamografi
Ne Zaman
Çektirilmelidir?
Kadınlarda görülen kanser türleri arasında dörtte birlik bir paya
sahip olan meme kanseri sebebiyle özellikle bazı yaş grupları
daha da dikkatli olmalıdır. Bilhassa 40’lı yaşlardan itibaren
kadınların her yıl ya da iki yılda bir düzenli olarak mamografi
yaptırması gerekir çünkü her 6 meme kanserinden 1’i bu yaş
aralığında görülür.

55 yaş üstü kadınlarda ise dileğe göre yılda bir veyahut iki
yılda bir tarama yapılmalıdır. Ailesinde geçmişte meme kanseri
tanısı alan birey bulunan kadınların ise erken yaşta taramaya
başlaması daha çok önem gerektirir çünkü her ne kadar aile

geçmişi bulunmayanlarda da bu teşhis yaygın olsa da riski en
aza indirmek lazımdır.
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Unutmayalım ki
mamografi
yaygınlaştıkça bu
sebepten ölümler
de azalmaktadır.
Sağlığımız için
düzenli tarama
yaptırmayı
aksatmayalım!
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