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ÖZ 

Giriş: Çalışmamızda erken evre meme kanserinin klinikopatolojık özellikleri ve adjuvan tedavi yanıtının 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada bölümüzde 1990-2018 yılları arasında T1N0 meme kanseri ile izlenen 
hastaların klinik seyri, tümör özellikleri, hastalara uygulanan tedaviler ve sağ kalım değerlendirildi. Östrojen(ER) 
ve/veya progestreon (PgR) (+)/HER2(-)/Ki67 ≤ % 14 profile sahip tümörler Luminal A, ER ve/veya 
PgR(+)/HER2(+) veya (-) /Ki67 >%14 tümörler Luminal B, ER(-) / PgR (-) /HER2 (+) tümörler HER2 zengin tip ve 
ER(-)/PgR(- )/HER2(-) tümörler ise Triple negatif meme kanseri (TNMK) olarak sınıflandırıldı. 

Bulgular: Çalışmaya 382 hasta dahil edildi. Ortalama tanı yaşı 53 (min:29-max:91) olarak saptandı. Hastaların 
237(%61)’si postmenopozal,145 (%38)’i peri-premenopoz dönemdeydi. Hastaların ortalama izlem süresi 290 ay 
(262-319) olarak hesaplandı. Moleküler tip açısından 168 (%43) hasta Luminal A, 106 (%27) hasta Luminal B Her 
2-, 19 (%4) hasta Luminal B Her 2 (+), 44 (%11) hasta Her 2 zengin tip, 45 (%12)  hasta triple negatif olarak 
saptandı. Genel sağ kalım ile menopoz durum arasında anlamlı ilişki olup, genel sağ kalım postmenopozal 
hastalarda istatiksel olarak daha uzundu(p:0.017). Hastaların 219 (%57)’una adjuvant kemoterapi verilirken 163 
(%42) hastaya kemoterapi verilmedi ve sağ kalım ile adjuvant kematerapi arasında istatiksel ilişki saptanmadı. 
Hastaların 292 tanesi (%76) adjuvant hormonoterapi alırken 90(% 23) hasta hormonoterapi almadı ve sağ kalım 
ile hormonoterapi arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Moleküler alt tip ile sağ kalım arasında ilişki saptanmazken, 
Ki67 proliferasyon indeksi, tümör boyutu, hormon reseptör durumu ile sağ kalım arasında anlamlı ilişki saptandı. 

Sonuç: Evre I tümörlü meme kanseri hastalarımızın prognozu literatürle uyumlu olarak iyi görülmektedir. Bu 
hastalar içinde yer alan kötü prognozlu grubu tespit etmeye ışık tutacak prognostik faktörleri belirleyebilmemiz için 
daha fazla hasta ile yapılan ve daha uzun takibinin yapıldığı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

SUMMARY 

Introduction: In our study, it was aimed to evaluate the clinicopathological features and adjuvant treatment 
response of early stage breast cancer. 
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Material and Method: In this study, we evaluated the clinical course, tumor characteristics, treatments applied to 
the patients, and survival of patients followed up with T1N0 breast cancer between 1990 and 2018. Tumors with 
ER and/or PgR(+)/HER2(-)/Ki67 ≤ 14% profile Luminal A, ER and / or PgR (+) / HER2(+) or (-) / Ki67 >14% 
tumors Luminal B, ER(-) / PgR(-) / HER2(+) tumors were classified as HER-2 rich type and ER(-)/PgR(-) / HER2(-) 
tumors were classified as Triple negative breast cancer (TNMC). 

Results:  382 patients were included in the study. The mean age at diagnosis was 53 (29-91). 237 (61%) of the 
patients were postmenopausal and 145 (38%) were peri-premenopausal. The mean follow-up period of the 
patients was 290 months (262-319). Interms of moleculartype, 168(43%) patients were Luminal A,106 (27%) 
patients were Luminal B HER 2(-), 19 (%4) patients were Luminal B HER- 2 (+), 44(%11) patients were HER-2 
rich, 45 (%12) patients were triple negative. There was a significant relationship between general survival and 
menopausal status, and overall survival was statistically longer in postmenopausal patients (p:0.017). While 219 
(57%) of the patients received adjuvant chemotherapy, 163 (42%) patients did not receive chemotherapy, and no 
statistical relationship was found between survival and adjuvant chemotherapy. While 292 (76%) of the patients 
received adjuvant hormone therapy, 90 (23%) did not receive hormone therapy, and no significant relationship 
was found between survival and hormone therapy. While no correlation was found between molecular subtype, 
histological grade and survival, a significant correlation was found between Ki67 proliferationindex, tumor size, 
hormone receptor status and survival. 

Conclusion: The prognosis of our breast cancer patients with stage I tumors is good, as in with the literature. A 
larger number of patients and a longer follow-up are needed to determine the prognostic factors that will shed light 
on the group with poor prognosis among these patients. 
 

 

GİRİŞ 

Küresel olarak, meme kanseri en sık teşhis 
edilen malignitedir ve her yıl iki milyondan fazla 
vakaya neden olur. Aynı zamanda dünya çapında 
kadınlarda kanser ölümlerinin önde gelen 
nedenidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde meme 
kanseri en sık görülen kadın kanseridir ve 
kadınlarda kansere bağlı ölümlerin ikinci en 
yaygın nedenidir (1). Meme kanseri erken evrede 
teşhis ve tedavi edilirse potansiyel olarak tedavi 
edilebilir bir hastalıktır. Son 25 yılda erken evre 
meme kanserli kadınların sonuçlarında istikrarlı 
bir iyileşme görülmektedir. Amerika Birleşik 
Devletleri'nden alınan veriler, meme kanseri 
insidansının 1990'lardan beri dikkate değer 
ölçüde sabit olduğunu göstermektedir; bununla 
birlikte, ölüm oranı bu zaman aralığında yaklaşık 
%40 oranında azalmıştır (2). Sağ kalımdaki bu 
kazanımlar, büyük ölçüde erken evre meme 
kanserinde iki gelişime atfedilmektedir: yaygın 
tarama mamografisinin uygulanması ve erken 
evre meme kanseri için sistemik tedavideki geliş-
meler. Bu ilerlemeye rağmen, erken evre meme 
kanseri için sistemik tedavi kararı tartışmalı bir 
başlıktır. Adjuvan tedavi önerilerinin kişiselleştiril-
mesini sağlayabilecek faktörler, ideal olarak belirli 
bir tedavi için hasta seçimine izin verirken, 
hastaları etkisiz tedavilerden kurtaracakları için 
son derece önemlidirler. Ne yazık ki, klinik olarak 
yararlı öngörücü belirteçlerin belirlenmesi, prog-
nostik olanların belirlenmesi kadar başarılı 

olmamıştır. Örneğin, adjuvan tedavi seçiminde 
birçok klinisyen tarafından geleneksel olarak 
kullanılan faktörler, 123 randomize kontrollü 
çalışmada yer alan 100.000'den fazla hastayı 
içeren bir meta-analizde incelenmiştir ve bu 
çalışmada adjuvan kemoterapinin göreceli fayda-
sının yaş, östrojen reseptör (ER) durumu, derece, 
tümör boyutu, nodal tutulum ve adjuvan tamok-
sifen kullanımından bağımsız olduğu sonucuna 
varmıştır(3). 

Meme kanseri, meme kanseri mortalitesinde 
azalma ile ilişkilendirilen cerrahi, radyasyon 
onkolojisi ve tıbbi onkolojiyi içeren multidisipliner 
bir yaklaşımla tedavi edilir. Lokal cerrahi tedaviyi 
takiben, tümör boyutu, derecesi, tutulan lenf 
düğümlerinin sayısı, ER ve PgR reseptörlerinin 
durumu ve insan epidermal ekspresyonu büyüme 
faktörü 2 (HER2) reseptörü gibi birincil tümör 
özelliklerine dayalı olarak adjuvan sistemik tedavi 
önerilebilir (4). Üç sistemik tedavi yöntemi; 
endokrin tedaviler, kemoterapi ve hümanize 
monoklonal antikor, trastuzumab ile anti-HER2 
tedavisi erken evre meme kanseri için adjuvan 
tedavide kullanılmaktadır. Tümöre bağlı prognos-
tik faktörler içerisinde tümörün boyutu, histolojik 
derece, tutulan lenf nodu sayısı ve hormon 
reseptörleri ile ilgili bilgiler tedavi seçimimizde 
önemli rol oynamaktadır. Nod pozitiflerde daha 
fazla olsa da, hem nod pozitif hem nod negatif 
meme tümörleri adjuvan sistemik tedaviden fayda 
görmektedir. T1N0 evreli grubun içinde yer alan 
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daha iyi prognozlu bir alt grubu, aynı grup 
içindeki daha kötü prognozlu olanlardan ayırt 
etmememizi sağlayan, literatürdeki çalışmalar 
çerçevesinde öne çıkan özellikler vardır. Buna 
göre boyutu <1 cm den küçük tümörlerin, 35 yaş 
üstündeki hastaların, lenfovasküler invazyonu 
olmayan düşük histolojik dereceli tümörü olan 
hastaların prognozunun daha iyi olduğu bildiril-
miştir (5,6). Genel olarak yüksek dereceli tümör, 
büyük tümör boyutu (≥2 cm), patolojik olarak 
tutulmuş lenf düğümleri ve/veya yüksek 21 gen 
nüks skoru gibi yüksek risk özelliklerine sahip 
erken evre hormon reseptörü pozitif meme 
kanserli hastalara kemoterapi önerilmektedir. 
Diğer yandan ER/PgR ve HER2-negatif hastalığı 
(üçlü-negatif meme kanseri) olan hastalar için, 
tümör boyutu ≥0.5 cm ise tipik olarak adjuvan 
kemoterapi önerilmektedir. Bu hastalar endokrin 
tedavisine veya HER2'ye yönelik ajanlarla 
tedaviye aday olmadıklarından adjuvan kemote-
rapi önemli bir tedavi basamağıdır. Tümör boyutu 
>1 cm olan HER2 pozitif meme kanseri olan 
hastalar kemoterapi artı HER2'ye yönelik bir yıl 
Trastuzumab tedavisi almaktadır. Ancak  ≤1 cm 
küçük HER2 pozitif meme kanserlerinin tedavisi 
tartışmalıdır ve özellikle erken evre meme 
kanseri adjuvan tedavisi için prediktif faktörleri 
belirlemeye yönelik yapılacak çalışmalara ihtiyaç 
devam etmektedir. 

Sonuç olarak T1N0 evrede tanı konulan meme 
kanseri hastaların klinikopatolojik, moleküler ve 
sağ kalımı ile ilgili bilgilerimiz kısıtlıdır. Bu 
çalışmada kiniğimizde T1N0 meme kanseri ile 
izlenen hastaların klinik seyrini, tümör özelliklerini, 
hastalara uygulanan tedavileri ve hastalarımızın 
sağ kalımını değerlendirerek, tedavi seçiminde ve 
sağ kalımda etkili faktörlerin belirlenmesi amaç-
lanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmamıza 1990-2018 yılları arası onkoloji 
polikliniğimize başvuran; opere edilmiş 18 yaş ve 
üzeri erken evre (T1N0M0) meme kanseri olan 
382 olgu dahil edildi. Çalışmamızda hastalara ait 
özellikler, (yaş, menopoz durumu), patolojik 
özellikleri (tümör boyutu, moleküler alt tipi, tümör 
evresi grade, Ki 67 düzeyi, HER-2 ekspresyonu ), 
tedavi tipi (kemoterapi, radyoterapi ve hormono-
terapi tedavisi ve süresi) , takip süresi, hastalıksız  
 

sağ kalım (DFS) ve genel sağ kalım (OS) 
değerlendirildi. Evreleme için American Joint 
Committee on Cancer (AJCC)TNM evrelemesi 
kullanıldı. İmmünohistokimyasal olarak meme 
kanseri ile ilişkili olan ER (Marka: Roche, Klon: 
SP1, kullanıma hazır),  PR (Marka: Roche, Klon: 
1E2, kullanıma hazır), HER-2 (Marka: Roche, 
Klon: SP3, 1/300), Ki-67(Marka: Roche, Klon: 30-
9, kullanıma hazır) proliferasyon indeksi değer-
lendirildi. Tüm immunhistokimyasal (IHK) boyan-
malar Ventana BENCH-MARC otomatik boyama 
cihazında gerçekleştirilmiştir. Tümör hücrelerinin 
% 1'i boyandığında ER ve PR pozitif, immünohis-
tokimyasal boyama 3+ ise HER-2 pozitif kabul 
edildi.  

Diğer yandan immunuhistokimyasal olarak CerB 
B2 (+2) olan olgularda, Floresan in 
situhibridizasyon (FISH) (ZytoLight SPEC 
ERBB2/CEN17 dual color probe) ile gen amplifi-
kasyonu değerlendirildi. FISH pozitif saptanan 
olgular HER2 pozitif kabul edildi. Çalışma kapsa-
mındaki vakalarda Ki67 immünohistokimyasal 
boyaması için eşik değer %14 olarak kabul edildi 
(7) (Şekil 1). ER ve/veya PgR(+)/HER2(-)/Ki67 ≤ 
% 14 profile sahip tümörler Luminal A, ER 
ve/veya PgR(+)/HER2(+) veya (-) /Ki67 > %14 
tümörler Luminal B, ER(-) / PgR(-) /HER2(+) 
tümörler HER2 overeksprese tip ve ER(-) /PgR(-) 
/HER2(-) tümörler ise Triple negatif meme 
kanseri (TNMK) olarak sınıflandırıldı (Resim 1). 
Evre II,III,IV  ya da ek malignitesi olan, herhangi 
bir malignite için daha önce antikanser tedavisi 
ya da radyoterapi alan hastalar çalışma dışı 
tutuldu. Çalışma öncesinde hastanemiz klinik 
araştırma etik kurulundan (26.01.2022 karar tarihi 
ve numarası:2022/19) onay alınmış olup, yazarlar 
arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunma-
maktadır. 

İstatistiksel analiz: İstatistiksel analiz, IBM SPSS 
Statistics Software kullanılarak yapıldı. Demog-
rafik ve klinikopatolojik faktörler için tanımlayıcı 
istatistikler kullanıldı. Hastalıksız sağ kalım (DFS) 
tanı anından progresyon / nükse veya ölüme 
kadarki süre,  genel (OS) sağ kalım, tanı anından 
herhangi bir nedenle ölüme kadar süre olarak 
hesaplandı. Hayatta kalma eğrileri Kaplan-Meier 
yöntemi kullanılarak oluşturuldu ve eğriler 
arasındaki farklar Log-rank testi kullanılarak 
analiz edildi. İstatistiksel analizde 0,05'ten küçük 
p değerleri anlamlı kabul edildi. 
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Şekil 1. İHK ile Moleküler alt tip dağılımı. 
 

BULGULAR 

Hastaların ortalama tanı yaşı 53 (29-91) olarak 
saptandı. Hastaların 237’i (%61) postmenopozal, 
145’i (%38) peri-premenopozal dönemdeydi. 
Histolojik alt tipe göre sınıflandırıldığında hasta-
ların 272‘i (%35) invazivduktal karsinom (IDK), 
31’i (%4) invaziv lobuler karsinom (ILK) 25‘i (%3) 
IDK+ILK ve 54’ü (%14) diğer histolojik alt (tübüler 
karsinom, medüller karsinom, kribriform karsinom, 
mikropapiller karsinom, metaplastik karsinom) 
tiptendi. Hastaların ortalama izlem süresi 290 ay 
(262-319) olarak saptandı. Moleküler tip açısın-
dan 168(%43) hasta Luminal A, 106 (%27) hasta 
Luminal B Her 2-, 19 (%4) hasta Luminal B Her 2 
(+), 44 (%11) hasta Her 2 zengin tip, 45 (%12) 
hasta triple negatif olarak gruplandı (Tablo1). 
Genel sağ kalım ile menopoz durumu arasında 
anlamlı ilişki olup genel sağ kalım postmenopozal 
hastalarda istatiksel olarak daha uzundu 
(p:0.017). Hastaların 219 (%57)’u adjuvan 
kemoterapi (taksan ve/veya antrasiklin içeren ) 

alırken 163 (%42) hasta kemoterapi almadı. 
Kemoterapi alan hasta grubunda sağ kalım daha 
uzun saptanmasına karşın fark istatiksel anlam-
lılığa ulaşmadı (p:0.07) (Şekil 2). Hastaların 292 
tanesi (%76) adjuvan hormonoterapi alırken 90 
(%23) hormonoterapi almadı. Hormonoterapi 
alan hasta grubunda sağ kalım daha uzun sap-
tanmasına karşın fark istatiksel anlamlılığa ulaş-
madı (p:0.38) (Şekil 3). Tüm hasta popülasyo-
nunda 10 yıllık sağ kalım %85. 5 yıllık sağ kalım 
%95 olarak saptandı. Diğer yandan hastaların 10 
yıllık hastalıksız sağ kalımı (DFS)‘si %91.4 iken 5 
yıllık DFS %93.7 olarak saptandı. Moleküler tip 
ile sağ kalım arasında anlamlı ilişki saptanmasa 
da literatürle uyumlu olarak en uzun sağ kalım 
Luminal A grubunda saptandı Şekil 4. Diğer 
yandan DFS luminal grupta anlamlı olarak daha 
uzundu. Histolojik alt tip ile sağ kalım arasında 
ilişki saptanmazken,  yüksek Ki 67 proliferasyon 
indeksi, >1 cm tümör boyutu, Hormon reseptör 
negatifliği kısa sağ kalım ile ilişkili bulundu 
(p<0.05).  
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Şekil 2. Adjuvan Kemoterapi ile sağ kalım arasındaki 
ilişki. 

 

Şekil 3. Adjuvan hormonoterapi ile sağ kalım 
arasındaki ilişki. 

 

Şekil 4. Moleküler tip ile sağ kalım arasında anlamlı 
ilişki. 

Tablo 1. Hasta özellikleri. 

Özellik n % 
Yaş 
<35 14 3 
>35 368 96 
Menopoz Durumu 
Peri-premenopoz 145 38 
Postmenopoz 237 61 
Histoloji 
IDK 272 35 
ILK 31 4 
IDK+ILK 25 3 
Diğer 54 14 
Moleküler Tip 
Luminal A 168 43 
Luminal B Her2- 106 27 
Luminal B Her2+ 19 4 
Her 2 Zengin 44 11 
Üçlü Negatif 45 12 

 

Kısaltmalar: ID=İnvaziv Duktal Karsinom, IL=İnvasiv 
Lobuler Karsinom. 
 

 

 

 

 



246 İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 

Tablo 2. Tedavi tipi ve sağ kalım ilişkisi 

Tedavi  n % Mean p 

Kemoterapi  

Evet 219 57 292(255-329) 

Hayır 163 42 205(187-223) 
0.07 

Hormonoterapi 

Evet 283 75 288(244-333) 

Hayır 99 25 227(209-244) 

0.380 

 

TARTIŞMA  

Erken evre meme kanserinde şimdiye kadarki en 
önemli prognostik ve prediktif belirteçler ER 
(endokrin tedavisi için) ve insan epidermal 
büyüme faktörü reseptörü 2'dir (HER2'ye yönelik 
tedavi için). Genel olarak evre prognostik bir 
faktördür. Meme kanseri, tümör boyutuna, lenf 
nodu metastaz durumuna ve metastatik hastalık 
olup olmadığına göre evrelendirilir. AJCC 
sekizinci baskı evreleme sisteminin doğrulama 
kohortlarında, anatomik evreye göre beş yıllık 
DFS oranları evre I hastalık için yüzde 98 ila 
100; evre II hastalık için yüzde 85 ila 98; ve evre 
III hastalık için yaklaşık yüzde 70 ila 95 olarak 
saptanmıştır. Çalışmamızda literatüre uygun 
olarak hastaların 10 yıllık DFS ‘si %91.4 iken 5 
yıllık DFS %93.7 olarak saptandı (8).  

Primer meme tümörünün en büyük çapı olarak 
tanımlanan tümör boyutu (T), erken dönemde 
meme kanserinde önemli bir prognostik faktör 
olarak kabul edilmiştir (9).Tümör boyutu, nodal 
tutulum ile ilişkilidir, ancak iki faktörün prognostik 
değeri birbirinden bağımsızdır. Üçlü negatif 
tümörlerde, tümör boyutunun nodal durum ve 
prognoz ile korelasyonu çok daha zayıftır 
(9).Çalışmamıza T1N0 hastalar dahil edilmiş olup 
tümör boyutu ve hormon reseptör durumu ile sağ 
kalım arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. 

Evre I tümörlerde adjuvan  kemoterapinin önerilip 
önerilmeyeceği kararı, anatomik prognozlara 
(nodal durumu, tümör boyutu) ve tümörün 
biyolojisine dayanmaktadır. Kemoterapi alacak 
hastaları daha iyi belirlemek için gen ekspresyon 
testleri veya genişletilmiş immünohistokimyasal 
testler kullanılarak son on yılda önemli miktarda 
araştırma yapılmıştır.Tümör heterojenliğinin bir 
parçası olarak, çoklu gen ekspresyon profilleme 
çalışmaları da göstermiştir ki, meme kanserinin 

farklı moleküler alt tipleri, prognoz ve sistemik 
tedaviye yanıtları faklıdır (7). Gen ekspresyon 
profili, teknik olarak zor ve maliyetli olduğu için 
yaygın olarak kullanılmamaktadır. Bu nedenle, 
tümörü alt tiplere ayırmak için immünohisto 
kimyasal belirteçlerin kullanımı daha fazla ilgi 
görmektedir (10). Ulusal Kapsamlı Kanser Ağı 
(NCCN), nüks riskini tahmin etmek için birkaç 
prognostik test mevcut olmasına rağmen 
(örneğin, Oncotype DX 21-gen Rekürrens Skoru 
(RS), EndoPredict, Mikroarray 50 Predictor 
Analysis (PAM50), Meme Kanseri İndeksi ve 
Amsterdam 70 gen profili (MammaPrint)), nüks 
riskini daha da azaltmak ve adjuvan kemoterapi 
eklemenin yararını öngörmek için yalnızca 
Oncotype DX valide edilmiştir (11). TAILORx, 
HR-pozitif, HER2-negatif, lenf nodu negatif meme 
kanserli 9719 kadının dahil edildiği bir çalışma 
olup (12-14) tamamı kemoterapisiz endokrin 
tedavisi alan düşük RS'li (≤10) yaklaşık 1600 
kadın arasında, dokuz yılda invaziv hastalıksız 
sağ kalım (DFS) oranı % 84 saptandı (12).Orta 
seviye RS'li 6700 kadın arasında (11 ila 25), 
rastgele tek başına endokrin tedavisine atanan-
lar, kemoterapi ve endokrin tedavisine randomize 
edilenlerle aynı invaziv DFS sonuçlarına sahipti 
(dokuz yılda yüzde 83'e karşı yüzde 84; hazard 
ratio 1.08, 95% CI 0.94-1.24) (12). Uzak nüks ve 
genel sağ kalım (OS) oranları da her iki grup 
arasında benzerdi (kemoendokrin tedavisine 
karşı endokrin için sırasıyla % 95 ve 94).Tamamı 
kemoterapi (tipik olarak taksan ve/veya antrasik-
lin içeren rejimler) alan yüksek RS'li (≥26) 
yaklaşık 1400 kadın arasında, dokuz yılda invaziv 
DFS % 76 idi ve uzak nüksden kurtulma oranı % 
87 olarak saptandı (12-15). Gözlemsel veriler, RS 
yüksek olan alt grupta endokrin tedaviye 
kemoterapi eklenmesi için bir OS yararını da 
desteklemektedir (16). Diğer yandan 651 hastayı 
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içeren NSABP B20 çalışmasında, tamoksifene  
siklofosfamid, metotreksat  ve florourasil (CMF) 
eklenmesi, tek başına tamoksifen ile tedaviye 
kıyasla yüksek RS (>30) olan hastalarda 10 yılda 
daha yüksek uzak DFS oranı ile sonuçlanmıştır 
(sırasıyla yüzde 88'e karşı yüzde 60; relative risk 
0.26, 95% CI 0.13-0.53) (17).  Bununla birlikte, 
düşük (<18) veya orta düzeyde RS'ye (19 ila 30) 
sahip olanlar arasında CMF eklenmesinin yara-
rına dair bir kanıt yoktu. Düşük, orta ve yüksek 
RS için sınır değerlerin TAILORx ve NSABP B-20 
çalışmaları arasında farklılık gösterdiği dikkat 
edilmesi gereken diğer bir önemli noktadır. Çalış-
mamızda hastaların 219 (%57)’u adjuvant 
kemoterapi alırken 163 (%42) hasta kemoterapi 
almadı. Kemoterapi alan hasta grubunda sağ 
kalım daha uzun saptanmasına karşın fark 
istatiksel anlamlılığa ulaşmadı (p:0.07). Erken 
evredeki (T1N0) hastaların hastalıksız sağ 
kalımında adjuvan kemoterapiden sağlanacak 
mutlak fayda, hasta yaşına ve hormon reseptör-
lerine göre değişmekle birlikte %2-4 arasındadır 
(18). Özellikle TNBC ve HER2 + hasta grubunda 
adjuvan kemoterapi yararı daha belirginken 
hormon reseptör pozitif hasta grubunda bu yarar 
sınırlıdır. Çalışmamızda 270 (%70) hasta hormon 
reseptör pozitif HER 2 (-) olup adjuvan yararın 
istatistiki anlamlılığa ulaşmamasında luminal 
moleküler grubun fazla olmasının etkili olduğunu 
düşünüyoruz. 

Meme kanserinde yaygın tip, tüm vakaların 
yüzde 70'inden fazlasını oluşturan invaziv duktal 

karsinomdur, bunu yaklaşık yüzde 10'luk bir 
sıklıkla invaziv lobüler karsinom takip eder 
(19). Histolojinin prognostik etkisi zamanla 
değişiyor gibi görünse de, IDK ile karşılaştırıl-
dığında ILK'nin kendine özgü bir biyolojisi ve 
klinik davranışı vardır. Bu, takip süresinin ilk altı 
yılında IDK'ye kıyasla ILK için yüzde 16 daha 
düşük nüks riski, uzun süreli takipli 9000'den 
fazla hastanın birleştirilmiş analizinde gösterildi; 
bununla birlikte, ILK olgularında altı yıl sonra 
yüzde 54 daha yüksek nüks saptandı (20). 
Çalışmamızda histolojik alt tip ile sağ kalım 
arasında ilişki saptanmadı. 

SONUÇ 

Günümüzde tüm dünyada yaygınlaşan tarama 
çalışmaları ile meme kanseri daha erken evreler-
de yakalanan bir hastalık konumuna gelmiştir. Bu 
durum meme kanserine bağlı mortalitenin azaltıl-
masında önemli rol oynamaktadır. Ancak T1N0 
evreli hasta grubunda adjuvan sistemik tedavi 
tartışmalı olup tedavi kararında klinikopatolojık 
verilerin yanı sıra genomik testler de kullanılmak-
tadır. Evre I tümörlü meme kanseri hastalarımızın 
prognozu literatürle uyumlu olarak iyi görülmek-
tedir. Bu hastalar içinde yer alan kötü prognozlu 
grubu tespit edebilmede ışık tutacak prognostik 
faktörleri belirleyebilmemiz için daha fazla hasta 
sayısına ve daha uzun takibe ihtiyaç duyul-
maktadır. 
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