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ÖZ 

Giriş: Memenin nadir görülen bir tümörü olan invaziv papiller neoplazilerinin kliniği, patolojisi ve cerrahisi tartışıla-
rak daha iyi anlaşılmasını sağlamak amaçlanmaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Ocak 2010 ile Ocak 2020 tarihleri arasında meme kanseri nedeniyle opere edilen 2531 has-
tanın verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların 46’sında papiller neoplazi saptadı. Hastaların demografik, 
klinik, patolojik verileri ile, takip ve sağkalım bilgileri incelendi. 

Bulgular: Hastaların tamamı kadındı ve ortanca yaş 56 idi.  44 hastada tümör tek taraflıydı. Otuz (%65,2) hasta-
ya meme koruyucu cerrahi uygulandı. İki veya daha çok odakta tümör saptanan hasta sayısı 11 (%23,9) olarak 
belirlendi. Histopatolojik olarak sırasıyla 28 (%61,0) hastada İnvaziv Papiller Karsinom, 6 (%13,0) hastada Solid 
Papiller Karsinom, 6 (%13,0) hastada Enkapsüle Papiller Karsinom, 6 (%13,0) hastada Papiller Duktal Karsinoma 
İnsitu olarak bulundu. Hastaların ortalama takip süresi 32,5 ay (Q1-Q3:12-75) olup, ex olan hasta sayısı 3 (%6,5) 
olarak bulundu. Hastaların ortalama sağkalım süreleri 142,3 ay, standart hata 8,8 ortalama için %95 güven aralığı 
124,8-159,6’dır. 

Sonuç: Memenin papiller neoplazileri son derece nadir görüldüğü için bu grup meme patolojilerinin iyi anlaşıla-
bilmesi için daha fazla klinik araştırmaya ihtiyaç vardır. 

SUMMARY 

Introduction:It is aimed to provide a beter understanding of papillary neoplasia,which is a rare tumor of breast,by 
discussing its clinic,pathology and surgery 

Material and Method: Data of 2531 patients who were operated for breast cancer between January 2010 and 
January 2020 were retrospectively analyzed. Papillary neoplasia was detected in 46 of the patients. Demographic, 
clinical and pathological data of the patients, as well as follow –up and survival in formation were analyzed. 

Results:All patients were female and the median age was 56 years. Tumor was in 44 patients. Thirty (65.2%) 
patients underwent breast –conserving surgery. The number of patients with tumors in two or more foci was 
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determined as 11 (23.9%). Histopathologically, invasive papillary carcinoma was found in 28 (61.0%) patients, 
Solid papillary carcinoma in 6 (13.0%) patients, encapsulated papillary carcinoma in 6 (13.0%) patients, and 
papillary ductal carcinoma insitu in 6 (13.0%) patients, respectively.The mean follow-up period of the patients was 
32.5 months (Q1-Q3:12-75), and the number of ex patients was found to be 3 (6.5%). The mean survival time of 
the patients was 142.3 months,with a standart error of 8.8,the 95% confidence interval was 124.8-159.6. 

Conclusion: Since papillary neoplasms of the breast are extremely rare, more clinical research is needed to be-
ter understand this pathologies. 
 

 

GİRİŞ 

Memenin papiller neoplazmları, benign ve atipik 
lezyonlardan, non-invaziv ve invaziv malign tü-
mörlere kadar değişen heterojen bir hastalık gru-
bunu içerir. Memenin invaziv papiller karsinomu 
(İPK) oldukça nadir görülen ve yeni tanılı meme 
kanserlerinin %0,5-1'ini oluşturan bir patolojik 
tanıdır. Yavaş gelişen bu tümörler, sıklıkla 
postmenopozal dönem kadınlarda karşımıza çı-
kar ve nadiren lenf nodu metastazı yaparlar. İPK 
terimi, %90'dan fazla papiller morfoloji gösteren 
nadir invaziv meme tümörleri için söylenmiştir. 
Çok sayıda histolojik alt tipi (invaziv papiller 
karsinom, enkapsüle papiller karsinom, invaziv 
enkapsüler papiller karsinom, solid papiller 
karsinom,invaziv solid papiller karsinom) vardır 
ve klinik gidişleri farklılık göstermektedir. İnvaziv 
papiller karsinom (İPK) tanısının iyi belirlenmesi, 
invaziv özelliklerinin patolojik olarak iyi tanımlan-
ması ve uygulanacak cerrahinin tümörün komplet 
rezeksiyonunu içermesi önemlidir. Bu çalışma 
memede nadir görülen İPK’un klinik önemini, 
patolojik ve cerrahi uygulamalarını tartışarak iyi 
anlaşılmasını amaçlamaktadır. 

GEREÇ ve YÖNTEM 

Ocak 2010 ile Ocak 2020 tarihleri arasında opere 
edilen meme kanseri tanılı hastalar retrospektif 
olarak incelendi. Histopatolojik olarak papiller 
neoplazi tanısı alan 46 hasta çalışmaya dahil 
edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, lezyon lokalizas-
yonu, lezyon sayısı, uygulanan cerrahi, histopa-
tolojik tanısı, hormon reseptör durumu, lenf nodu 
metastazı, uygulanan adjuvan tedavi, takip süre-
leri, nüks ve sağkalım süreleri kayıt edildi.  

Veriler IBM SPSS Statistics Standard Concurrent 
User V 26 (IBM Corp., Armonk, New York, ABD) 
istatistik paket programında değerlendirildi. Ta-
nımlayıcı istatistikler birim sayısı (n), yüzde (%), 

ortalama±standart sapma ( ), ortanca (M), 
en küçük değer (min), en büyük değer (max), 

birinci çeyreklik (Q1) ve üçüncü çeyreklik (Q3) 
değerler olarak verildi. Sayısal değişkenlere ait 
verilerin normal dağılımı Shapiro Wilk normallik 
testi ile değerlendirildi. Yaş gruplarına göre tümör 
tipleri ayrıca CERB-2 ile ER ve PR değişkenleri 
Pearson kikare testinin exact yöntemi ile karşılaş-
tırıldı. Hastaların sağkalım eğrileri Kaplan-Meier 
yöntemi ile oluşturuldu. Yaş gruplarına göre 
sağkalım süreleri LogRank (Mantel-Cox) testi ile 
karşılaştırıldı. p<0,05 değeri istatistiksel olarak 
önemli kabul edildi. 

BULGULAR 

Hastalara ait demografik, klinik ve histopatolojik 
verileri Tablo 1’de gösterilmiştir. Çalışmada 
Papiller neoplazi tanısı bulunan 46 olgu vardı ve 
çalışmaya dahil edilen 46 hastanın tamamı ka-
dındı.Yaşları 32-87 (yıl) aralığında olup medyan 
yaş 56 olarak bulundu. Hastaların 15’i (%32,6) 65 
yaş ve üzerindedir. Hastaların preoperatif dö-
nemde 13’üne İİAB,22’sine tru-cut biyopsi,11 
hastaya eksizyon uygulandı. İnvaziv komponent 
tüm hastalarda cerrahi sonrası eksizyon materya-
linde ortaya konuldu. İnvaziv meme karsinomu, 
NOS (non otherwise specified -başka biçimde 
tanımlanamayan) ya da papiller neoplazi kesin 
tanıları eksizyon materyalinde belirlendi. Hastala-
ra en sık meme koruyucu cerrahi (%63,0) uygu-
landı. Histopatolojik olarak sırasıyla 28(%61,0) 
hastada İnvaziv Papiller Karsinom, 6 (%13,0) 
hastada Solid Papiller Karsinom, 6(%13,0) has-
tada Enkapsüle Papiller Karsinom, 6 (%13,0) 
hastada Papiller Duktal Karsinoma İnsitu olarak 
bulundu. İki veya daha çok odakta tümör sapta-
nan hasta sayısı 11 (%23,9) olarak belirlendi. 
Kırk dört (%95,7) hastada tümör tek taraflıydı. 
SLNB yapılan 30 hastanın 9’unda, aksiler 
diseksiyon yapılan 15 hastanın 3’ünde metastatik 
lenf düğümleri saptandı.Östrojen ve progesteron 
reseptör pozitifliği sırasıyla %91,6 ve %84,8 ora-
nında saptandı. Hastaların ortanca takip süresi 
32,5 ay (Q1-Q3:12-75) olup, ex olan hasta sayısı 
3 (%6,5) olarak bulundu. 
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Tablo 1. Hastalara ait demografik, klinik ve histopatolojik 
veriler. 

Değişken İstatistik 

Ortalama ± ss 
Yaş (yıl)  

M (min-max) 

56,8±13,5 

56,0 (32,0-87,0) 

<65 31 (67,4) Yaş Grupları,  

n (%) ≥65 15 (32,6) 

İİAB 13 (28,2)

Trucut 22 (47,8) 
Preoperatif tanısal 
girişim,  

n (%) Eksizyonel 11  (23,9) 

Ameliyat Edilme-
yen 

1 (2,2) 

Meme koruyucu 30 (65,2) 
Ameliyat türü,  

n (%) 

Mastektomi 15 (32,6) 

Yok 41 (89,1) Lenfatik İnvazyon, 

n (%) Var 5 (10,9) 

Sağ 23 (50,0) Taraf, 

n (%) Sol 23 (50,0) 

Yok 41 (89,1) Neoadjuvan Te-
davi, 

n (%) 
Var 5 (10,9) 

Yok 1 (2,2) Adjuvan Tedavi, 

n (%) Var 45 (97,8)

Unilateral 44 (95,7) 
Lateral, n (%) 

Bilateral 2 (4,3) 

Histopatoljik Alt Tip, n (%) 

İntraduktal papillom 

Papiller duktal karsinoma insitu 

Enkapsule papiller karsinom 

Solid papiller karsinom 

İnvaziv papiller karsinom 

0 (0) 

6 (13,0) 

6(13,0) 

6(13,0) 

28(61,0) 

1 35 (76,1) 

2 8 (17,4) 

3 1 (2,2) 

Tümör Sayısı, 

 n (%) 

4 2 (4,3) 

M (Q1-Q3) 30,0 (19,5-42,7) Tümör Boyutu 
(mm) min-max 4,0 – 120,0 

Üst dış kadran 18 (39,1) 

Alt dış kadran 8 (17,4) 

Santral 16 (34,8)

Lokalizasyon,  

n (%) 

Üst iç kadran 4 (8,7) 

Değişken İstatistik 

Yok 16 (34,8)SLNB,  

n (%) Var 30 (65,2)

SLNB-Metastatik lenf nodu, M (min-
max) (n=9) 

0 (0-9) 

Yok 30 (65,2)  

Var 15 (32,6)
Aksiller Diseksiyon 

n (%) 
Opere edilmeyen 1(2,2) 

AD- Metastatik lenf nodu, M (min-max)  

(n=7) 

3 (1-23) 

Negatif  4 (8,7) ER,  

n (%) Pozitif  42 (91,6) 

Negatif  7 (15,2) PR,  

n (%) Pozitif  39 (84,8) 

Negatif 38 (82,6)CERB-2,  

n (%) Pozitif 8 (17,4)

Negatif 8 (66,7)HER-2 FISH, 

(n=12) Pozitif 4 (33,3)

M (Q1-Q3) 20,0 (10,0-25,0)Kİ-67,  

(n=33) min-max 2,0-60,0

Sağ 43 (93,5)Son Durum,  

n (%) Ex 3 (6,5)

M (Q1-Q3) 32,5 (12,0-75,0)Postop Takip 
Süresi min-max 2,0-159,0

M: Medyan, Q1: Birinci çeyreklik değer, Q3: Üçüncü çeyreklik 
değer, min: Minimum, max: Maksimum 

Tablo 2’de hastaların yaş gruplarına göre 
sağkalım istatistikleri verilmiştir. 65 yaş altı ile 65 
yaş ve üstü için iki grup arasında istatistiksel 
sağkalım farkı saptanmadı (p=0,244). 

Grafik 1’de tüm hastaların sağkalım eğrisi veril-
miştir. Hastaların ortalama sağkalım süreleri 
142,3 ay, standart hata 8,8 ortalama için %95 
güven aralığı ile 124,8-159,6’dır. Yaş gruplarına 
göre hastaların sağkalım eğrileri ise Grafik 2’de 
verilmiştir. 

İnvaziv solid papiller tümöre ait histopatolojik ve 
immünohistokimyasal resimler Şekil 1’de veril-
miştir. 

Tablo 2. Yaş gruplarına göre sağkalımoranlarının karşılaştırılması. 

Yaş Grupları Test İstatistikleri 

<65 

n=31 

≥65 

n=15 
χ2 p 

Sağ 30 (96,8) 13 (86,7) 
Son Durum, n (%) 

Exitus 1 (3,2) 2 (13,3) 
1,694 0,244

χ2: Kikare exact test 
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Grafik 1. Hastaların sağkalım eğrisi 

 

Grafik 2. Yaş gruplarına göre hastalara ait sağkalım eğrileri 

 

 

Şekil 1. A. İnvaziv solid papiller tümör histopatolojik görüntüsü (H&E, x100), B. P63 immunohistokimyası ile myoepitelyal hücre-
lerde kayıp (DAP, x100), C. Östrojen reseptörü ile tümörde güçlü, nükleer pozitiflik (DAP, C1:x100, C2:x400), D.Tümörde bulu-
nan nöroendokrin diferansiyasyonun immunohistokimyasal olarak gösterilmesi (D1: Sinaptofizin, x100, D2: Kromogranin, x100) 

 

TARTIŞMA 

Meme kanseri günümüzde her 8kadından 1’inde 
görülmekte olup, dünyada en fazla ölümle sonuç-
lanan kanser türlerinden biridir. Meme kanserinin 
görülme sıklığı da her yıl artmaktadır. Yapılan 

araştırmalara göre toplam kanser ölümlerinin 
%12-14’ünü oluşturmaktadır (1,2). 

Memenin papiller neoplazileri benign, atipik ve 
malign lezyonlar olmak üzere heterojen bir grup-
tan oluşmaktadır. Papiller neoplaziler ise tüm 
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meme lezyonlarının %5’ini oluşturur (3). En sık 
rastlanan klinik bulgusu; memede ağrısız, yavaş 
büyüyen kitledir. Ancak, hastaların çok azında 
ağrı da belirtilere eşlik edebilir. Daha nadir olarak 
meme başı ve cildinde çekinti, meme derisinde 
kalınlaşma, ödem, şişlikler ve meme başı hassa-
siyeti gibi belirtiler yer almaktadır. Sanıldığının 

 

aksine ağrı ve kanlı akıntı ileri evrelerde ortaya 
çıkmaktadır (3,4). Memenin papiller neoplazileri 
oldukça nadirdir ve tru-cut biyopsilerde rastlantı-
sal saptanabilme oranı yaklaşık %6 kadardır. 
Meme kanseri taramalarının yaygınlaşması ile 
birlikte, papiller lezyonların çoğunluğu 
asemptomatik kitleler veya memede kalsifikas-
yonlar şeklinde ultrasonografi veya mamografi ile 
tespit edilebilmektedir. 

Papiller karsinomlar iyi sınırlı tümörlerdir. Tümör-
lerin ortalama boyutu 2-3 cm'dir. Büyük tümörler 
tüm memeyi doldurabilir. ER, PR pozitif, cerB2 
negatif tümörlerdir. İnvaziv, papiller karsinomların 
Ki67 proliferatif indeksi düşüktür (5,6).  Radyolojik 
olarak ayırıcı tanıda, müsinöz karsinom, medüller 
karsinom, benign kistik lezyonlar, fibroadenom 
düşünülmelidir. Daha çok postmenopozal kadın-
larda görülür. İnvaziv papiller karsinom küçük bir 
kitle oluşturur. Lenf nodu metastazı oldukça na-
dirdir.Prognozu çok iyidir (6). Diğer organlardan 
memeye metastaz yapan tümörlerden ayırımı 
önemlidir. Metastatik süreçlerde ayırıcı tanıda 
özellikle akciğerin papiller adenokarsinomları, 
overin seröz papiller karsinomları, tiroid papiller 
karsinomu vardır (7). İnvaziv papiller 
karsinomların pür formu meme karsinomlarının 
%0,9-2’sini oluşturur. Miks meme karsinomları 
içerisinde ise sık görülmekte olup %7 oranında 
eşlik etmektedir (8). Çoğu ER, PR pozitif tümör-
lerdir, %15-20 oranında triple negatif olabilirler 
(9). Multifokal olma eğilimindedir. Lenf nodu me-
tastazı ve lenfovasküler invazyon mevcut olup 
prognozları kötüdür. Lenf nodu metastazı bulu-
nan olguların 10 yıllık overall survival hızı yakla-
şık %50 olarak bildirilmektedir (10).Memenin 
invaziv papiller karsinomu oldukça nadirdir. Yeni 
tanılı tüm meme kanserlerinin %0,5 ile%1'ini 
oluşturur. Yavaş gelişen tümörlerdir ve sıklıkla 
postmenapozal dönem kadınlarda karşımıza çı-
kar. Lenf nodu metastazı oldukça nadirdir. 
İnvaziv papiller karsinom terimi, %90'dan fazla 
papiller morfoloji gösteren nadir invaziv meme 
tümörleri için söylenmiştir. Karşımıza farklı 
histopatolojik şekillerde çıkabilir (11). Papiller 
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karsinom tek başına olabileceği gibi invaziv 
duktal karsinomla ya da duktal karsinoma in situ 
(DCİS) ile birlikte de bulunabilir (12,13). İnvaziv 
papiller karsinomlarda, düşük oranda aksiller lenf 
nodu metastazı görülebilir ve bu durum daha çok 
genç yaşlarda karşımıza çıkabilir(14,15). İnvaziv 
papiller karsinomu non-invaziv formlardan ayır-
mak önemlidir. Kapsüle papiller karsinom ve solid 
papiller karsinom ile ilişkili invaziv non papiller 
karsinom, invaziv papiller karsinom olarak sınıf-
landırılmamalı, yerine invaziv bileşene göre kate-
gorize edilmelidir. Enkapsüle papiller karsinom 
genel sağkalımı son derece iyi, yavaş gelişen 
meme kanseri alt tipidir. Enkapsüle karsinoma 
göre daha düşük dereceli, prognozu daha iyi, 
aksiller metastazı daha azdır (5,6). 

Memenin solid papiller karsinomu, duktal epitelden 
kaynaklanan düşük dereceli bir tümördür. Tüm 
meme kanserlerinin %0,5-2’sini oluşturur. Tümör 
boyutu 0,3 ila 15 cm arasında değişebilir. Hasta-
lar asemptomatik olabileceği gibi meme başı 
akıntısı ilede karşımıza çıkabilir. Teşhisi zor ola-
bilir ve tedavi yönetimi ise hala tartışılmaktadır. 
Meme koruyucu cerrahiden mastektomiye kadar 
değişir. Şu an için sentinel lenf nodu biyopsisi, 
radyoterapi ve hormonal tedavinin rolünü destek-
leyen kanıt yoktur. Bu nedenle meme koruyucu 
cerrahi ve yeterli lokal eksizyon ile doğru tanı 
optimal tedavidir. Bu tümörlerde nöroendokrin 
diferansiyasyon %30 ila %95 arasında bildirilmiş-
tir(14,15).Solid papiller karsinomlar memenin 
nadir görülen tümörleridir. Tüm meme kanserinin 
yaklaşık %1’ini oluşturur (16). Tüm lokalizasyon-
larda görülebilir ancak en sık santral/subareolar 
bölgede izlenir. Klinik olarak palpabl meme kitlesi 
ile başvururlar. Postmenopozal kadınlarda, 7. 
dekat ve sonrasında ortaya çıkar. Makroskopik 
olarak iyi sınırlı kitlelerdir (9,17). Tümörlerin 
%75’inde invaziv komponent bulunur. Genellikle 
luminal A fenotipte ekspresyonları bulunur. 
Prognozu mükemmeldir (9,16,17). Lenf nodu 
metastazı ve uzak metastazı nadirdir.  Tariq ve 
ark 46 olgudan oluşan serilerinde olguları 1-120 
ay izlemişlerdir. Median izlem süresi 31 aydır. 
Olguların 45’inin tümörsüz/hastalıksız olarak ya-
şamakta olduğu bildirilmiştir. 40 olgunun lenf 
nodu örneklemesi yapılmış olup 5 olguda lenf 
nodunda metastaz saptanmıştır.  İnvaziv papiller 
karsinom oldukça nadirdir. Klinik bulgular non-
spesifiktir (9,18-20). 
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Papiller duktal karsioma insitu (DKİ) diğer DKİ’lar 
gibi klinik özellikler göstermektedir. Mamografide 
mikrokalsifikasyonlar ile ilişkilidir. Çoğunlukla 
postmenopozal kadınlarda görülmektedir. Erkek-
lerde en sık görülen DKİ türüdür (9,10). 
Enkapsüle papiller karsinom, nadir görülen bir 
tümördür. Tüm meme kanserlerinin %0,5-2’sini 
oluşturur (17). Çoğu tümör santral ve subarelolar 
yerleşimlidir.Postmenopozal kadınlarda, 7. 
dekatta sık ortaya çıkar. İnfiltratif karsinom alanı 
yoksa çok iyi prognozludur. Lokal terapi yeterlidir. 
Lenf nodu metastaz insidansı oldukça düşüktür 
(9,17). 

Bizim çalışmamızda hastaların yaşam süresi ve 
hastalıksız sağkalım süresinin literatürle uyumlu 
olduğu görüldü. Lenf düğümü metastazlı olgular 
ile metastazı olmayan olgular arasında yaşam 
süresi ile anlamlı farklılık saptanmadı. Aksiller 
diseksiyon yapılan hasta sayısı literatüre göre 
fazla bulundu. Bunun sebebi çalışmanın uzun bir 

zaman dilimini kapsaması ve farklı cerrahların 
operasyonları gerçekleştirmesi olarak düşünüldü. 
Papiller kanserler büyük oranda ileri yaşlarda 
ortaya çıkmasına rağmen bu çalışmada hastala-
rın büyük çoğunluğu erken yaş grubundadır. 

SONUÇ 

Prognozu oldukça iyi olan ve nadir rastlanan 
memenin papiller neoplazileri sıklıkla yaşlı ve 
postmenapozal kadınlarda görülmektedir. Davra-
nış olarak invaziv meme karsinomu ve duktal 
karsinoma insituya benzemekle birlikte bu tümör-
lerle birlikte de bulunabilirler. Prognozu İDK ya 
göre çok iyi olduğu söylenmektedir. Aksiller lenf 
nodu metastazı ve tümör nüksü hemen hemen 
hiç görülmez. Tüm meme kanserleri içerisinde 
oldukça nadir görülmesi sebebiyle hakkındaki 
bilgilerimizde yetersiz kalmaktadır. Bu sebeplede 
memenin papiller neoplazileri hakkında daha 
fazla klinik araştırmaya ihtiyaç vardır.  
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