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Ailesel meme ve yumurtalık kanseri ile ilgili bilgiler

Kalıtım ne demek?
Tüm meme ve ovaryel karsinomların %5-10'u kalıtsal faktörlere dayanmaktadır. Kalıtıma bağlı
meme ve ovaryel karsinomunun önemli belirtileri, aile içerisinde bu hastalığı olan kişilerin çok
olmasıdır, erken yaşta hastalanma ve hem memede hem de yumurtalıklarda ikinci tümörlerin
bulunmasıdır. Şu ana kadar mutasyonunun kalıtsal meme ve ovaryel karsinomun oluşmasında
sorumlu olan iki gen tespit edilmiştir. Bu genler BRCA1 ve BRCA2'dir, ikisi birlikte kalıtsal vakaların
yakl. %50'sinden sorumludur.
"Otosomal dominant kalıtım" nedir?
Kalıtsal meme kanseri, "otozomal-dominant" olarak geçer. Bu kalıtım modu aşağıdaki gibi
açıklanmaktadır: İnsanın kromozom takımı 22 adet otozom, çift olarak var olan ve iki cinsiyet
kromozomu olan X ve Y'den oluşur. Otozomal dominant kalıtımda hastalık tehlikesi, bu çift olarak
yer alan kalıtsal özelliklerinin sadece bir tanesi "uygunsuz" olarak değişirse meydana gelir. Bu iki
kalıtsal özellikten sadece bir tanesi çocuğa geçtiği için, birinci dereceden akraba olan bir sonraki
nesil için bu mutasyonu alma riski %50'dir. Otozomal dominant kalıtımda cinsiyetin önemi yoktur.
Bu da, hem kadınlara hem de erkeklere veya onların çocuklarına bu mutasyonun kalıtım yoluyla
geçebileceği anlamına gelir.
Kandaki genetik inceleme ne tür sonuçlar getirebilir?
Moleküler genetik inceleme metotlarıyla bu kalıtsal özelliklerde mutasyon (gen değişimleri) aramak
prensip olarak mümkündür. Eğer bu genlerde bir mutasyon bulunabilirse, kesin bir tanı konulabilir.
Onun için hastanın öncelikle kanını incelemek gerekir. Bu mutasyonun varlığına göre de
arkasından her aile üyesi için bu mutasyon aranabilir ve böylece hastanın kızları veya kız
kardeşleri için önceden bu kişilerin kanser hastalığına yatkın olup olmadıkları söylenebilir. Bu
moleküler genetik incelemeler zahmetlidir ve tecrübelere göre birkaç ay sürmektedir.
Hasta kişinin ailesinde hastalığı tetikleyici (patojen) bir mutasyon tespit edilirse, o zaman sağlıklı
akrabaların tahmin yapmaya yönelik genetik analizleri kliniğimizde sadece kapsamlı, jinekolojik,
insan genetiği ile ilgili ve gerektiğinde psikoterapiyle ilgili bilgilendirme yapıldıktan sonra
gerçekleştirilmektedir.
Eğer o ana kadar bilinen genlerde (BRCA1/2) herhangi bir değişiklik bulunmazsa, meme ve
yumurtalık kanseri için "uygunsuz" biçimde değişen kalıtsal özelliklerin varlığı kesin bir garantiyle
reddedilemez. Daha önce bahsedildiği gibi, BRCA1/2 kalıtsal özellikleri kalıtsal hastalıkların
yalnızca %50'si için sorumludur ve bunun ötesinde şu ana kadar başka riskli genler tespit
edilmemiştir. Bu durumda önleme yönelik tavsiyemiz sizin istatistiksel riskine bağlıdır, bunu da biz
standartlaştırılmış ve bilgisayar destekli bir risk hesaplama programı ile belirlemekteyiz. Eğer
ömrünüzde hastalanma riski >%30 ise veya mutasyona yatkınlığınız >%20 ise bir risk var
demektir.
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Bir genetik test ne zaman önerilir?
Aşağıdaki aile durumlarında BRCA1 ve BRCA2 genlerinin genetik olarak test edilmesi
gerekmektedir. Bir mutasyonun var olma olasılığı bu vaziyetler için en az %10 dur.
Ailelerde:
• en az iki kadın meme kanseri ise, bunlardan birisi 51 yaşın altında hastalığa ilk kez
yakalandıysa
• en az bir meme kanseri ve diğerleri yumurtalık kanseri olan kadınlar varsa
• en az bir meme kanseri ve yumurtalık kanseri olan kadın varsa
• yaşa bağlı olmaksızın en az iki kadın yumurtalık kanserine yakalandıysa
• 51 yaş altında en az bir kadında her iki memede kanser görüldüyse
• 36 yaş altında en az bir kadında tek memede kanser görüldüyse
• göğüs kanserine yakalanmış en az bir erkek varsa
• yaşa bağlı olmaksızın en az üç kadın meme kanserine yakalandıysa
Ayrıntılı meme kanseri erken teşhis programına katılım ne zaman önerilir?
Danışmanlık randevusu kapsamında, sizin özel hastalık riskinizi bir gen bulgu bildirimine göre
bildiriyoruz. Eğer bir BRCA1 veya BRCA2 mutasyonu tanısı konulduysa, sizin yaşamınız süresince
bir meme kanserine yakalanma oranı %40-80 aralığındadır ve yumurtalık kanserine yakalanma
olasılığınız ise %20-50 aralığındadır. Kesin risk rakamlarını size gen bulgu bildirimi ile ilgili
görüşme sırasında bildireceğiz. Yüksek riskli BRCA1 veya BRCA2 genlerindeki patojen mutasyon
için bir kanıt bulunamayan kadınlar için hastalık riski bariz şekilde daha düşüktür. Meme kanseri
için erken teşhis programı, her iki grupta farklı risklere (1. BRCA1 veya BRCA2 mutasyon
taşıyıcısıları, 2. kalıtsal riski olan ve BRCA1/2 mutasyon kanıtı olmayan kadınlar) uyarlanmıştır ve
aşağıda ayrıntılı biçimde açıklanmıştır:
Lütfen şuna dikkat ediniz: Meme kanserine yönelik bilinen bakım sonrası tetkikler
yoğunlaştırılmış erken tanı programından etkilenmez. Tedavi eden doktorunuzun bakım sonrası
tetkiklerini ihmal etmemeniz gerekir. Eğer bakım sonrasında bir röntgen mamografisi
gerçekleştirilmişse, buna yakın zamanda bir de manyetik rezonans görüntüleme çekimi
planlamalısınız.

1. BRCA1 veya
BRCA2 mutasyonlu kadınlar için meme
yoğunlaştırılmış erken teşhis programı /bakım sonrası programı

kanseri

ile

ilgili

Yoğunlaştırılmış meme kanseri erken teşhis programı ne zaman başlar?
25 yaşındaki veya ailedeki en erken hastalık yaşından 5 yıl önce (eğer ailede meme kanseri henüz
30 yaşın altında meydana geldiyse) her iki BRCA geninde mutasyon olan kadınlar yoğunlaştırılmış
erken teşhis/bakım sonrası programına alınır.
Yoğunlaştırılmış meme kanseri erken teşhis programı ne zaman sona erer?
Manyetik rezonans görüntüleme (MRT) dahil edilerek yoğunlaştırılmış erken teşhis/bakım sonrası
programı en erken 50. yaşın doldurulmasıyla ve en geç 70. yaşın doldurulmasıyla veya çok iyi bir
mamografik değerlendirmeye kadar (ACR yoğunluk endeksi 1) sürdürülür. Ondan sonra hastalar
periyodik bakıma alınır.
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Hangi incelemeler gerçekleştirilir?
1. Her iki göğüs için manyetik rezonans görüntüleme (MRT) her 12 ayda bir. Bu tetik 6. ve
16. siklus günleri arasında gerçekleştirilmelidir (siklusun 1. günü adet kanamasının 1.
günüdür)
2. Her iki göğüs için 6 ayda bir ultrason
3. 40 yaş öncesinde kadınlar için mamografi ancak dikkat çekici bulgular olduğu zaman
çekilir. 40 yaş üzeri kadınlarda, diğer inceleme yöntemlerinin, bez dokusunun yoğunluk
değerlendirmesine ve en az her 2 yılda bir mamografik bulgulara bağlı olarak
gerçekleştirilir.

2. Hesaplanan risk vaziyeti olan kadınlar için, ancak BRCA1 ve BRCA2 de patojen
mutasyon veya meme kanseri için moderat penetrant RAD51C, RAD51D, Chek2,
Palb2 genlerinin mutasyonunun varlığına dair kanıt olmadan, yoğunlaştırılmış meme
kanseri erken teşhis programı/bakım sonrası program.
Yoğunlaştırılmış meme kanseri erken teşhis programı ne zaman başlar?
Hastalanmamış olan riskli hastalar ise en erken 30 yaşında veya ailedeki en erken hastalık
yaşından 5 yıl önce (eğer ailede meme kanseri henüz 35 yaşın altında meydana geldiyse)
yoğunlaştırılmış erken teşhis/bakım sonrası programına alınır. Meme kanserine yakalanan riskli
hastalar ilk hastalık yaşından itibaren programa alınabilir.
Yoğunlaştırılmış meme kanseri erken teşhis programı ne zaman son bulur?
Hastalanmış ve hastalanmamış riskli hastalar 50. yaşlarını tamamladıktan sonra yoğunlaştırılmış
erken teşhis programından/bakım sonrası programından, kendi yerleşik kadın hastalıkları
doktorundan bakım aşamasında çıkarılır.
Hangi incelemeler gerçekleştirilir?
1. Her iki göğüs için manyetik rezonans görüntüleme (MRT) her 12 ayda bir. Bu tetik 6.
ve 16. siklus günleri arasında gerçekleştirilmelidir (siklusun 1. günü adet kanamasının
1. günüdür)
2. Her 12 ayda bir iki göğsün de ultrason incelemesi
3. 40 yaş öncesinde kadınlar için mamografi ancak dikkat çekici bulgular olduğu zaman
çekilir. 40 yaş üzeri kadınlarda, diğer inceleme yöntemlerinin, bez dokusunun yoğunluk
değerlendirmesine ve en az her 2 yılda bir mamografik bulgulara bağlı olarak
gerçekleştirilir.
Başka hangi tür önleyici tedbirler bulunmaktadır?
Önleyici tedbirlere meme bezi dokularının veya yumurtalıkların tedbir amaçlı çıkarılması da
dahildir. Bu tür bir karar ancak, öneriye ihtiyaç duyan kişiye doğru kararı aldıracak yoğun bir
danışmanlık gerektirir.
Diğer jinekolojik tıbbi önleyici tetkikleri (PAP vs.) yaptırmaya devam etmelisiniz. Düzenli aralıklarla
bulguların bildirilmesini rica ederiz. İlgili şahıslarda tümör bakımı kapsamında merkezimizde
sağlıklı kişilerde olduğu gibi ikinci tümör hastalığının erken teşhisi için de aynı tetkikler
yapılmaktadır.
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BRCA mutasyonlu erkekler hangi risklere sahiptir?
BRCA1 veya BRCA2 mutasyonu olan erkeklerde de daha yüksek meme kanseri riski
bulunmaktadır. Bu özellikle de BRCA2 mutasyon taşıyıcılarını ilgilendirmektedir ve bu kişilerde bu
risk yaşam süresi boyunca yakl. %5-7'dir. Ayrıca daha yüksek prostat karsinom riski bulunmalıdır,
ancak bu halen aktüel incelemelerin bir konusu olmaktadır.
Klinik bakımdan erkek mutasyon taşıyıcıları için meme kanseri erken teşhis incelemesi
yapılmamaktadır, ama göğüs bölgesindeki değişiklikleri gözlemlemeyi ve gerektiğinde tıbbi
inceleme yaptırılmasını önermekteyiz.
Daha yüksek prostat karsinomu riski ile ilgili olarak klinik bir araştırma kapsamında yoğunlaştırılmış
erken teşhis tetkiki (Etki araştırması) gerçekleştirmekteyiz. Bununla ilgili bilgileri araştırma
sekreteryamızdan temin edebilirsiniz.
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