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Giriﬂ ve Amaç: Geriatrik yaﬂ grubundaki kad›nlarda görülen kanser ölümlerinin en
önemli nedeni meme kanseridir. Bu hasta grubunda, mamografi erken tan›da oldukça büyük
bir öneme sahiptir. Bu çal›ﬂmam›zda, 65 yaﬂ ve üstü kad›nlarda mamografi ve ultrason bulgular›n› de¤erlendirmeyi amaçlad›k.
Yöntem ve Gereç: Ankara Numune E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Meme görüntüleme merkezinde, bir y›l içinde mamografi ve ultrasonografisi yap›lan 65 yaﬂ ve üstü 581 bayan hastan›n tetkik istem nedenleri ve görüntüleme bulgular› retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Bu hastalardan 415 tanesi postmenopozal dönemde hormon replasman tedavisi öncesi mamografi ve ultrasonografi istenen hastalard›. Bu gruptaki hiçbir hastada malignite bulgusuna rastlanmad›.
Bu hastalardan 47 tanesine ise daha önce klinik veya radyolojik meme muayenesi yap›lmam›ﬂt› ve sadece memede kitle yan ve palpe edilmiﬂti. Bu 47 hastan›n 30’unda patoloji ile
de do¤rulanan malign özelliklere sahip kitle gözlendi.
Mastalji ﬂikâyeti ile baﬂvuran 36 olguda bir hasta d›ﬂ›nda mamografik ve ultrasonografik
olarak a¤r› sebebi olabilecek belirgin bir patoloji saptanmad›.
Sonuç: Ülkemizde 65 yaﬂ ve üstü kad›n hastalarda meme kanseri ile ilgili çal›ﬂmalar s›n›rl›d›r. Çal›ﬂmam›z tarama olarak kabul edilebilecek 65 yaﬂ ve üstü 415 hastada hiç bir malign olguya rastlanmad›¤›n› göstermiﬂtir. Bu sonuçlar›n yeni çal›ﬂmalarla desteklenmesi gerekir.
Anahtar sözcükler: Geriatri, Meme görüntüleme, Meme kanseri.
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Background and Aim: Breast cancer is the first known cause of cancer related deaths
of female patients in geriatric age group. In this group of patients, mammography has the most
important effect in the early diagnosis. In this study, we aimed to evaluate the findings of
mammography and ultrasonography in women patients 65 years old and above.
Materials and Method: In the imaging center of Ankara Numune Research and
Training Hospital, the reasons for ordering and the findings of imaging for mammography
and ultrasonography were investigated retrospectively within one year in 581 women
patients 65 years old and above.
Results: 415 patients were undergoing mammography and ultrasonography before
receiving hormonal replacement treatment in the postmenopausal period. None of the
patients in this group had findings of malignancy.
47 patients did not have any previous clinical or radiological breast examination and were
being examined only with the preliminary diagnosis of mass in the breast. 30 out of 47
patients masses with malignant features were observed which was also confirmed by
pathological examination.
36 patients admitted with the complaint of mastalgia; except for one patient, did not
have any significant pathology that would explain the mastalgia by mammographically and
ultrasonographically.
Conclusion: There are limited epidemiological studies on breast cancer among 65
years of age and above. Our findings can be considered as there were no cases of malignancy
among 415 patients above the age of 65 which can be accepted as screening. These
findings have to be supported with future studies.
Key words: Geriatrics, Breast cancer, Breast imaging.
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G‹R‹ﬁ
ltm›ﬂ beﬂ yaﬂ ve üstü kad›nlarda kanser ölümlerinin en s›k

Asebebi meme kanseridir (1). Kad›nlarda meme kanseri in-

sidans› yaﬂla artmaktad›r. 45–50 yaﬂtan 75 yaﬂa kadar yüksektir ve daha sonra azalmaya baﬂlamaktad›r (2). Bat› ülkelerinde 2003 y›l› kanser istatistiklerine göre 1997 ve 1999 y›llar›nda 60–79 yaﬂ kad›nlar aras›nda 14 kad›nda bir görülürken, 40–59 yaﬂ aras›nda 24 kad›nda bir ve 39 yaﬂ alt›nda
228 kad›nda bir görülmektedir (1). Meme kanseri insidans›
50–60 yaﬂ aras› kad›nlarda 100 000 de 160, 65–74 yaﬂ aras›nda 100 000 de 200 olup mortalite h›zlar› da benzer ﬂekildedir. ‹ngiltere’de meme kanseri ölümlerinin %59’u 65 yaﬂ ve
üzerinde görülmektedir (3).
Yaﬂl› kad›nlarda yaﬂla birlikte memenin ya¤lanmas› nedeniyle mamografi ve muayene ile meme kanseri saptanmas›
daha kolayd›r. Meme kanseri için taraman›n amac› hastal›¤›
tedavinin en etkili oldu¤u erken evrede saptamakt›r. Mamografik olarak saptanan tümörler daha küçük boyutlardad›r ve
daha erken evrededir. Rutin mamografi 50 ile 75 yaﬂ aras›
kad›nlarda meme kanserinden ölüm oran›n› %25–30 azaltmaktad›r (2).
Ülkemizde geriatrik yaﬂ grubunda meme kanseri için yeterli tarama programlar› ve istatistiki bilgiler bulunmamaktad›r.
Bu nedenle çal›ﬂmam›zda mamografi ünitesine baﬂvuran 65
yaﬂ ve üstü kad›nlarda mamografi ve meme ultrasonografi istem nedenlerinin ve bulgular›n›n araﬂt›rmas› amaçlanm›ﬂt›r.

YÖNTEM VE GEREÇ
ir y›l içinde (Ocak 2004-Aral›k 2005) Ankara Numune

BE¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Meme görüntüleme merkezine çeﬂitli kliniklerden gönderilen, mamografisi ve meme
ultrasonografisi çekilen 12364 olgu retrospektif olarak incelendi. 65 yaﬂ ve üzerinde olan 581 olgu çal›ﬂmaya dahil edildi.
Her olgunun yaﬂ›, meme ultrason ve mamografi istem nedeni ve görüntüleme bulgular› de¤erlendirildi. Her olgunun
standart mamografi pozisyonlar›nda mamografik tetkikleri
Her olgunun standart mamografi pozisyonlar›nda mamografi
tetkikleri mevcuttu. Mamografi incelemesine göre herhangi
bir patoloji saptanan hastalara veya tip 3 ve tip 4 gibi dens
memelere B mod real time ultrasonografi cihazlar› ile 9 ve 12
MHz’lik lineer transducer kullan›larak yap›lan ultasonografi
sonuçlar› incelendi.
Meme görüntüleme sonuçlar›; kist, benign lezyon, malign
lezyon, intramamer lenf nodu, makro ve mikrokalsifikasyonlar ve vasküler kalsifikasyonlar olarak s›n›fland›r›ld›. Meme parankim patternleri American College of Radyology (ACR) taraf›ndan BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data
System) s›n›flamas›na göre 4 tip olarak de¤erlendirildi (4).

2

SONUÇLAR
eme

görüntülemesi

yap›lan

hastalar›n

%4,7

M(581/12364)’sini geriatrik yaﬂ grubundaki hastalar oluﬂturmakta idi. Bu olgular›n; mamografi ve ultrason istem nedenleri incelendi¤inde; 47 (%8) olgu memede kitle, 36 (%6,1)
olgu mastalji, 10 (%1,7) olgu primeri bilinmeyen malignite
araﬂt›r›lmas›, 67 (%11,5) olgu opere meme kanseri olup takip
amaçl›, 4 (%0,6) olgu meme baﬂ› ak›nt›s› ve 2 (%0,3) olgu
meme baﬂ›nda retraksiyon nedeniyle, kalan 415 (%71,4) olgu ise menapoz sonras› kontrol idi.
Postmenopozal hormon replasman tedavisi öncesi görüntüleme istenen hastalarda malignite bulgusuna rastlanmad›.
Bu hastalar›n meme görüntüleme bulgular› Tablo 1’de gösterilmiﬂtir.
Memede kitle palpe edilip mamografi istenen 47 olgunun
30 (%64)’unda bu kitlenin malign görünümde oldu¤u görüntülenirken, 5 ‘inde benign görünümlü kitle tespit edildi. Fizik
muayenede kitle ön tan›s› bulunan 12 hastan›n hiç birinde
hem ultrasonografik hem de mamografi ile herhangi bir kitle
saptanmad›.
Mastalji ﬂikayeti ile baﬂvuran 36 olgunun 5’inde tek tarafl›, 31’inde iki tarafl› meme a¤r›s› mevcuttu. Meme a¤r›s› olan
hastalarda bir hasta hariç meme görüntüleme bulgusu olarak
belirgin bir patoloji saptanmad›. Bir hastada ise malign görünümlü lezyon saptand›.
Meme kanseri operasyonu sonras› kontrol amaçl› görüntüleme yap›lan 67 hastada operasyon yerinde veya karﬂ› memede nüks veya metastaz ile uyumlu olabilecek bir lezyon
saptanmad›.
Kemik ve karaci¤er gibi organ metastaz› olan ve primer
malignite nedeni araﬂt›r›lan 10 hastan›n mamografi ve ultrasonografi sonuçlar›nda herhangi bir bulgu saptanmad›. Meme

Tablo 1— Hormon Replasman Tedavisi Öncesi Kontrol Amaçl›
Yap›lan (N=415) Mamografi ve Ultrasonografi Görüntüleme
Bulgular›
Bulgular

N (%)

Fibroadenom
Kist
Lipom
‹ntramamer lenf nodu
Vasküler kalsifikasyon
Makro veya mikrokalsifikasyon

14 (3,3)
10 (2,4)
9 (2,1)
46 (11)
178 (43)
146 (35)
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baﬂ› retraksiyonu olan iki hastada ve meme baﬂ› ak›nt›s› bulunan dört hastada da herhangi bir bulgu mevcut de¤ildi.
Mamografi ve ultrasonografik olarak 30 (%5,1) olguda
histopatolojik olarak ta malign kitle oldu¤u do¤ruland›. Meme
görüntüleme bulgusu olarak 25 (%4,3) olguda fibroadenom,
58 (%9,9) olguda intramamer lenf nodu,14 (%2,4) olguda
kist, 9 (%1,5) olguda lipom, 251 (%43) olguda vasküler kalsifikasyon ve 88 (%15,1) olguda benign radyolojik özellikte
makro ve mikrokalsifikasyonlar saptand› (Tablo 2). Fibroadenom tan›s› biopsi sonucunda konuldu. Fibroadenom saptanan
25 olgunun birinde iki tarafl› multiple fibroadenom mevcut
olup fibroadenomatozis tan›s› konuldu. Fibroadenom saptananlardan 6’s›nda tipik fibroadenom kalsifikasyonu mevcuttu.
Ultrasonografi ile de¤erlendirilen kistlerin bir k›sm› ince septal› bir k›sm› basit görünümdeydi.
Olgular›n mamografik olarak dansite patternleri incelendi¤inde 176 olgu tip1, 114 olgu tip2, 30 olgu tip 3 ve 1 olgu
tip 4 dansite patternindeydi.

TARTIﬁMA
u araﬂt›rmada çal›ﬂma grubumuz heterojen olup hem di-

Bagnostik amaçl› baﬂvuran ﬂikayeti olan hastalar, hem de

menapoz klini¤inden gönderilen, hormon replasman tedavisi
öncesinde meme görüntülemesi isteten asemptomatik hastalar dahil edilmiﬂtir. Memede palpable kitle tespit edilen ve diagnostik amaçl› gönderilen 47 olgunun 30(%64)’ unda malign özelliklere sahip kitle saptanm›ﬂ olup doku tan›s› ile do¤rulanm›ﬂt›r. Bu da literatür bilgileri ile uyumlu olarak göstermiﬂtir ki ileri yaﬂta palpable kitlelerin malignite olas›l›¤› oldukça yüksektir (2). Bu nedenle özellikle ileri yaﬂlarda meme kanserinin erken teﬂhisi için meme taramas› oldukça önemlidir.
Böylece yüksek komorbidite seviyesi bulunan yaﬂl› kad›nlarda
tarama mamografisi yüksek do¤rulukla erken teﬂhis ile survival avantaj sa¤layacakt›r (5) .
65 yaﬂ ve üstü kad›nlarda yap›lan bu retrospektif çal›ﬂmada malignite oran› %5,1 (30 hasta) olarak saptanm›ﬂt›r. Lite-

Tablo 2— Hastalar›n Mamografi ve Ultrasonografi Görüntüleme
Bulgular›
Bulgular
Malign kitle
Fibroadenom
Kist
Lipom
‹ntramamer lenf nodu
Vasküler kalsifikasyon
Makro veya mikrokalsifikasyon
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N (%)
30 (5,1)
25 (4,3)
14 (2,4)
9 (1,5)
58 (9,9)
251 (43)
160 (27,5)

ratürde tarama programlar›nda 65-74 yaﬂ grubu aras›nda
malignite s›kl›¤› %0,2 olarak bildirilmiﬂtir (3). Bu çal›ﬂmada
saptanan yüksek malignite s›kl›¤› çal›ﬂma grubunun diagnostik amaçl› hastalar› da içermesi nedeniyle olabilir. Ülkemizde
mamografik tarama programlar› yeni yeni geliﬂmektedir. Bu
nedenle özellikle de geriatrik gruba yönelik bir istatistiksel bilgi mevcut de¤ildir.
Araﬂt›rman›n yap›ld›¤› merkezde postmenopozal hormon
replasman tedavisi için kontrol amaçl› mamografisi yap›lan
415 hastay› bir tarama grubu olarak kabul edilebilir. Bu hastalar aras›nda biz hiç malignite bulgusu saptanmam›ﬂt›r. Bu
durum muhtemelen hasta say›m›z›n azl›¤›ndan kaynaklanmaktad›r. Ülkemizde özellikle geriatrik yaﬂ grubunda meme
kanseri s›kl›¤› konusunda hiç bir veri olmad›¤›ndan bu çal›ﬂman›n sonuçlar›n›n yap›lacak epidemiyolojik çal›ﬂmalarla desteklenmesi gerekmektedir. Bat› ülkelerinde menapozdan sonra da meme kanseri s›kl›¤›nda art›ﬂ devam etmektedir ve 65
yaﬂ üstü kad›nlarda meme kanseri görülme s›kl›¤›
322/100000 iken görülme s›kl›¤› iken bu say› 85 yaﬂ üzerinde 375/100000’e kadar yükselmektedir (6). Türkiye’de meme kanseri epidemiyolojisi hakk›nda sa¤l›kl› bir istatistik bulunmamaktad›r. Fakat Asya ülkelerinde menapozla birlikte
meme kanseri s›kl›¤› azalmaktad›r (6).
Yaﬂl› kad›nlarda yaﬂla birlikte memenin ya¤lanmas› nedeniyle mamografi ve muayene ile meme kanseri saptanmas›
daha kolayd›r (2). Araﬂt›rla grubundaki hastalar›n da büyük
ço¤unlu¤unda memeler ya¤l› patterne sahipti (176 olgu tip1,
114 olgu tip 2).
Gerontolojist ve onkolojistler, yaﬂl› kad›nlar için ayl›k kendi kendini muayene, y›ll›k klinik muayene ve her 2 y›lda bir
mamografik inceleme önermektedirler (2). Tarama mamografilerinde al›nan düﬂük doz radyasyonun meme kanseri riskini art›rd›¤›na dair kan›t yoktur (7). Tarama mamografisi hayat
beklentisi 4 y›ldan fazla olan her kad›n için uygulanmal›d›r (1).
Field ve arkadaﬂlar› y›ll›k mamografi incelemesi önermektedir. Y›ll›k ve iki y›ll›k mamografi taramas›n› içeren retrospektif bir çal›ﬂma da 65 yaﬂ üstü 119 kad›nda preinvaziv tümör oldukça s›k (DCIS %22, invaziv %7, p=0,1), daha küçük
(16,5mm’ye karﬂ› 10,7mm, p=0,0086), daha erken evre ve
lenf nodu tutulumu daha düﬂük bulunmuﬂtur (%3-%8 p=0,12)
(5).
Meme a¤r›s› genel olarak kad›nlar›n en s›k ﬂikayet ettikleri meme hastal›¤›d›r. Siklik a¤r›, nonsiklik a¤r› ve meme d›ﬂ›
a¤r› ﬂeklinde üç s›n›fa ayr›l›r. Siklik meme a¤r›s› premenapozal kad›nlarda görülür ve menstrüel siklusla iliﬂkilidir. Nonsiklik a¤r› devaml› veya aral›kl› olan ancak menstrüel siklusla iliﬂkisi bulunmayan meme a¤r›s›d›r. Nonsiklik meme a¤r›s› tek
tarafl› ve bir kadranda lokalize olmaya meyillidir ancak iki tarafl› da olabilir. Bu tip a¤r› daha çok ileri yaﬂlarda görülür.
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Nonsiklik a¤r›n›n yaklaﬂ›k %16-37’si östrojen ve kombine
hormon terapisinin yan etkisi olarak ortaya ç›kmaktad›r. Tek
tafral› nonsiklik a¤r› ekzojen östrojen al›m› sonucunda oluﬂabilmektedir. Klasik olarak tek tarafl›, devaml› ve yayg›n meme
a¤r›s› meme kanseri ile iliﬂkili olabilir. Bir çal›ﬂmaya göre ilk
semptom olarak meme a¤r›s› ile baﬂvuranlar›n %2-7’sinde
meme kanseri saptanm›ﬂt›r (8). Bizim çal›ﬂmam›zda da mastalji ile baﬂvuran 36 hastadan 1’inde (%2,7) malignite saptanm›ﬂt›r.
Geriatrik yaﬂ grubundaki kad›nlarda yandaﬂ hastal›klar›n
s›kl›¤› kendi kendine muayeneyi ve radyolojik meme görüntülemesini aksatmaktad›r. Geriatrik yaﬂ grubunda yandaﬂ hastal›klar›n takibi s›ras›nda erken evrelerde ço¤unlukla hiçbir ﬂikayete neden olmayan ve belirti vermeyen malign meme neoplazmlar›n›n saptanmas›nda klinik meme muayenesi ve mamografi ile görüntülemenin ihmal edilmemesi için tüm klinisyenlerin özen göstermesi gerekmektedir.
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