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KISALTMALAR 

 

ACR                :The American College of Radiology 

BI-RADS     :Breast Imaging Reporting and Data System 

CC   :Kraniokaudal 

cm           :Santimetre  

DKIS   :İn-situ duktal karsinom 

gr              :Gram  

IDK   :İnvaziv duktal karsinom 

ILK   :İnvaziv lobuler karsinom  

İİAB   :İnce iğne aspirasyon biyopsisi  

 

LKIS   :İn-situ lobuler karsinom 

KİB   :Kesici iğne biyopsisi  

mm              :Milimetre 

MRG            :Manyetik rezonans görüntüleme 

T1AG     :T1 ağırlıklı görünütü 

T2AG   :T2 ağırlıklı görüntü 

US   :Ultrason 

MLO   :Mediolateral oblik 

PÖD   :Pozitif öngörü değeri 

VDB   :Vakum destekli biyopsi  

VDSB   :Vakum destekli stereotaktik biyopsi  

k   :kappa 
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1.GİRİŞ VE AMAÇ 

 

Meme kanseri ülkemizde kadınlarda en sık görülen ve akciğer kanserinden 

sonra en çok ölümle sonlanan kanser tipidir. Meme kanseri çok sık görülmesine 

rağmen mamografi taramaları ile ölümlerde %30 azalma sağlanabilmektedir.  

Meme kalsifikasyonları mamografilerde çok sık görülmektedir. Bunların 

çoğu benign kalsifikasyonlardır. Ancak 0.5 mm altındaki kalsifikasyonlar 

mikrokalsifikasyon olarak adlandırılmaktadır. Bunlar erken evre meme kanserinin en 

duyarlı mamografik bulgusudur. In situ karsinomların %70’i sadece 

mikrokalsifikasyon ile bulgu vermektedir. Bu nedenle mikrokalsifikasyonların 

belirlenmesi ve yorumlanması mamografik değerlendirmenin önemli bir alanını 

oluşturmaktadır. Mikrokalsifikasyonların yorumları radyologlar arasında farklılık 

gösterebilmekle birlikte mümkün olduğu kadar standart bir değerlendirilme 

yapılmalı, klinisyenlere net bir sonuç verilmelidir. 

Meme görüntüleme yöntemlerinde klinisyenler ile radyologlar arasındaki 

iletişimi geliştirmek ve radyologlar arasında ortak bir terminoloji sağlamak amacıyla 

‘The American College of Radiology’ (ACR) tarafından 1993 yılında ‘Breast 

Imaging Reporting and Data System’ (BI-RADS) adı altında standart bir raporlama 

sistemi geliştirilmiştir.  Bu sistemdeki kriterler aralıklı olarak değişikliğe uğramakta 

ve yorum birliğini sağlama açısından etkinliğini araştıran çalışmalarla test 

edilmektedir. 

Her yeni baskıya yönelik yapılan çalışmalar, eksik, ihtiyaç ve gereklilikleri 

ortaya koymakta ve raporlama sisteminin bir sonraki güncellemesini yönlendiren bir 

veri havuzu oluşmasını sağlamaktadır.  2013 yılında güncellenen beşinci baskı BI-

RADS kriterlerini test eden çalışma sayısı literatürde henüz oldukça azdır.  

Bu çalışmanın amacı mamografide saptanan mikrokalsifikasyonların en 

güncel BI-RADS  kriterlerine göre değerlendirilmesi sırasında radyologlar arasında 

ortaya çıkan uyumu ve farklılığı araştırmaktır. Bu ve benzeri çalışmalar ile elde 

edilecek sonuçlar daha sonraki BI-RADS güncellemelerinde yol gösterici olacaktır.  
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2.GENEL BİLGİLER 

2.1.Meme hakında genel bilgiler 

Memeler her iki cinsiyette embriyonel hayatın 2. ayında gövdenin yan 

tarafında oluşmaya başlar. Bir çift modifiye apokrin ter bezidir olan meme dokusu 

yüzeyel fasyanın iki yaprağı arasında yerleşmiştir. Memenin şekil, büyüklük ve 

durumu ırk ve yaş faktörleri yanında; doğum, menstruasyon, gebelik, laktasyon ve 

menopoz gibi çesitli fizyolojik faktörlerle değişiklik gösterir. Memelerin 

maturasyonu pubertede 10-12 yaşları arasındaoverlerin hormon salgılaması ile 

başlar. Pubertedensonra her bir mentrual siklusta, gebelik ve laktasyonda 

değişiklikler gözlenir. Menopozla birlikte memelerde involusyon izlenir. Bütün bu 

dönemlerde memenin makro ve mikroanatomisifarklı özellikler gosterir. Meme siklik 

hormonal değişikliklerden sürekli etkilenen dinamik birorgandır (Moore KL 2002, 

Sayek İ1996, Kuzey GM 2007). 

 

2.1.1.Meme Embriyolojisi  

Meme dokusu ektodermden gelisir. Altıncı haftada her iki tarafta aksilla ile 

kasık arasında ektodermde süt çizgisi adı verilen bir kalınlaşma meydana gelir. Bu 

çizgi büyük bir bölümüyle silinirken pektoral bölgelere rastlayan alanlarda devam 

eder ve meme dokusunun gelişimini sağlar. Diğer alanlarda süt çizgisinin 

silinememesi aksesuar meme dokularının oluşmasına neden olur. 

Süt çizgisinde pektoral bölgede başlangıçta diskoid kalınlaşma olur, sonra 

lobüllü bir yapı ortaya çıkar. Daha sonra solid kordonlar oluşur. İçeri doğru uzanarak 

tüp halini alan bu yapılar kanalları ve memenin salgı yapan bölümlerini 

oluşturacaktır. Areola ve meme başı deride hafif kalınlaşma biçiminde belirginleşir. 

Doğumdan kısa bir süre sonra meme başı kabararak normal görünümünü alır (Ceylan 

I 1996) 

 

2.1.2.Meme Anatomisi 

Modifiye ter bezleri olan meme bezleri embriyolojik hayatta, aksiller 

bölgeden inguinalbölgeye uzanan süt çizgileri üzerinde gelişir. Bu gelişim 
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döneminden sonra postnataldönemde erkekte çok az ek gelişimgörülür ve meme 

bezleri rudimenter kalır. 

Kadınlarda ise hormonlar tarafından regule edilen meme gelişimi devam eder. 

Erişkin kadın memesi üst sınırını 2. yada 3 kostanın üst sınırı, alt sınırını 6. kosta 

oluşturur. İç sınırını sternumun kenarı, dış sınırı orta veya ön aksiller hat 

oluşturur.(Sutton D 1998, Harold E 1992) 

 

Meme glandının boyutları kişiden kişiye çeşitlilik gösterir. Laktasyon dönemi 

dışında ortalama boyutlardaki bir meme 150-225 gr ağırlığında olup laktasyon 

döneminde ise memenin ağırlığı 500 gr'ı geçebilir. Anteriortoraks duvarının 

superfisyelfasyasıüzerindeyerleşimgosterir. Yüzeysel fasyanın yüzeyel veya 

subkutan tabakası dermisin altında bulunur. Bu tabakadan başlayan fibroz lifler deri 

ve meme başına uzanır. Bu lifler memenin üst kısmında daha belirgin olup cooper 

liganmeti olarak adlandırılır. Cooperligamentleri meme dokusunu septalaraayırır. Bu 

ligamanın tümör ile infiltre olması sonucu deride karakteristik içeri çekilme meydana 

gelir ve deride ‘portakal kabuğu’adı verilen görünüm oluşur. Erişkin bir kadında 

meme dokusu dallanan tubuloalveolar glandlardan meydana gelen 15-20 adet lobdan 

oluşur. (şekil 1). Lobların herbiri 2-4 mm çaplı birer laktifer duktus ile sonlanır. 

Bunlar meme başında 0,4-0,7 mm çaplı birer orifise açılırlar. Modifiyeekrin bezleri 

olan meme bezlerinin duktal ve lobulerunitelerisubkutan yağ dokusu içerisinde yer 

alırlar. Meme başı, dördüncü interkostal aralık seviyesinde yer alır ve areola ile 

çevrelenmiştir. Areolanın ortasında bir nodul şeklinde olup, düz kas lifleri ve elastik 

doku icerir. Yüzeyi epidermis ile döşelidir.  

 

Gebelik sırasında meme dokusunda proliferasyon ve gelişme olurken, aradaki 

yağ ve bağ dokusu miktarında azalma görülür. Hormonal uyarıya cevap sırasında 

plazma hücreleri, lenfositler ve eozinofiller fibrözbağ dokusunu infiltre ederler.  

 

Meme dokusu bilateral simetrik paterndedir. Asimetrik bir görünüm meme 

kanserine işaret edebilir. 
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Şekil 1. Meme anatomisi 
 
 

2.1.2.1.Memenin Arterleri: 

Meme dokusu kanını iki arteriel kaynaktan alır; 

1- A. Mammariaİnterna’nınanteriorperforan dalları:  Memenin santral ve medial 

bölümlerini kanlandırır. Memenin arteryal dolaşımının yaklaşık %60’ını oluşturur. 

2- A. TorasikaLateralis: Memenin üst-dış bölümünü besler. Meme ayrıca interkostal 

arterlerden ve A. Torakodorsalis’ten de kan almaktadır (Ceylan I 1996). 

 

2.1.2.2.Memenin venleri: 

Memede yüzeyelvenlerareola etrafında ve derinin hemen altında geniş bir ven 

ağı meydana getirirler. Derin venler ise arterlere eşlik ederler. Derin venler 3 grupta 

incelenir: 

1-V. Mammaria Interna 

2-V. Aksillaris 

3-Interkostal Venler. Posteriorinterkostalvenler arkada vertebral venözpleksusa açılır 

ve böylece meme karsinomu akciğerlere ulaşmadan retrograd akım yoluyla iskelet 

sistemine (vertebra, kafatası, pelvis..) metastaz yapabilir. Bunun dışında interkostal 
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venler, azigos ven aracılığıyla v.kava superiora dökülerek lenfatiklere girmeden 

akciğere metastaz yapabilirler (Ceylan I 1996). 

 

2.1.2.3.Memenin Lenfatikleri: 

Yüzeyel ve derin pleksustan oluşur. Her iki pleksussubareolar 

bölgedeanostomoz yapar. Memenin lenfatik drenajı ağırlıklı olarak aksillayadoğru 

gelişir. Ayrıca karşı meme lenfatiklerine, internalmammarian (parasternal) ve 

interkostal zincirlere drenaj olmaktadır. 

 

2.1.2.4.Memenin innervasyonu: 

Memenin innervasyonu 4, 5, 6. interkostal sinirlerle olur. 

2.1.3.Memenin radyolojik anatomisi 

2.1.3.1.Memenin mamografik anatomisi 

Mamografi memenin yumuşak dokusunu ve patolojik değişikliklerini 

yansıtan primer görüntüleme yöntemidir. Mamografide izlediğimiz temel 

radyografik dansiteler yağ dokusu, yumuşak dokular ve kalsiyum tarafından 

oluşturulmaktadır. Mamografik olarak meme; kutanöz yapılar (deri, areola, meme 

başı), cilt altı yağ tabakası ve glandüler tabaka olmak üzere üç bölümde izlenir. 

Areola, meme başı, cilt ve meme parankiminin hepsi yumuşak doku dansitesindedir. Ciltaltı 

ve destek yağ dokusu, yağ dansitesini oluşturur. Retromammer mesafe ile meme venleri de 

görülür. Venler yağlı memelerde daha iyi görülebilencilt altı dokuda 2- 4 mm çapında uzun 

kürvilineer dansitelerdir. Venöz pattern genellikle her iki memede simetriktir(Mahesh ve ark. 

2001,  Catania ve ark. 1992, Conant ve ark. 1993, Gallardo ve rak. 1998). Arterler genç 

hastaların mamografilerinde genellikle izlenmezler. Arterler kıvrımlı olmaları ve 

aterosklerotik kalsifikasyon içermeleri nedeni ile yaşlı veya orta yaşlı kadınların 

mamografilerinde sıklıkla izlenir ve spesifik görünümleri ile ayırt edilirler. 

Mamografilerde lenfatik damarlar görülemezler. Ancak duktografi esnasında fazla 

miktarda kontrast maddenin enjekte edilmesine ve ekstravazasyona bağlı olarak 

lenfatikler oldukça ince ve dallanma göstermeyen lineer opasiteler şeklinde 

görülürler(Conant ve ark. 1993, Gallardo ve rak. 1998). Meme başı uygun teknikle 

elde olunan mamografilerde memeden öne doğru projekte olan yumuşak doku 

dansitesi olarak görülür. Bazı kadınlarda ise anatomik varyasyonla çökük, retrakte 
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veya içe çekiktir. Meme başı inversiyonu pubertede normalde görülebilir, benign 

formlar normal nipple pozisyonunun bir versiyonu olabilir veya emzirme, mastit ve 

abse formasyonlarını takiben oluşan subareoler parankim ve meme başı arasındaki 

fibröz dokuya bağlı oluşabilir(Mc Sweeney MB ve Egan RL 1984). Akut olarak 

gelişen meme başı inversiyonunda meme kanseri insidansı %5-50 arasında 

değişmektedir (Gallardo ve ark. 1998,  Svane G ve Franzen S 1993). Bu olgular 

daima fizik muayene ve mamografi ile değerlendirilmelidir. Cilt, mammogramlarda 

memeyi saran yumuşak doku dansitesinde ince bir çizgi olarak görülür. Normal 

mamografik cilt kalınlığı 0.7- 2.7 mm arasında olup medial ve alt kesimlerde 

kalınlığı diğer yerlere oranla hafif artış gösterir. Memede cilt altında parankimi 

çepeçevre kuşatan yağ dokusu cilt altı yağ dokusunu oluşturur. Bunun dansitesi 

boylu boyunca uniform olmalıdır. Yağ lobülleri arasında, toraks ön yüzündeki 

süperfisial fasyadan başlayan meme parankiminden geçerek cildin iç yüzüne doğru 

uzanan ve eğimli seyir gösteren fibröz septalar (Cooper ligamanları) bulunur. Bunlar 

mamografik olarak en iyi cilt altı yağ dokusu içinde eğimli olarak görülür. Bu 

ligamanların düzleşmeleri ya da kalınlaşmaları altındaki meme parankiminde olan bir 

patolojinin indirekt bulgusu olabilir (Conant ve ark. 1993, Gallardo ve ark. 1998) 

 

 

2.2. MEME HASTALIKLARI 

2.2.1. Memenin Benign Lezyonları 

2.2.1.1. Lenf Nodları 

Lenf nodları memenin her yerinde bulunabir. Sıklıkla üst dış kadranda, 

aksiller kuyruk ve aksiller fossada görülür. Boyutları genellikle 1 cm’den küçüktür. 

Mammografide lenf nodları santralinde lüsen hilusun seçilebildiği iyi sınırlı ovoid 

yapılar olarak izlenirler, kalsifikasyon içermezler. MRG’de lenf nodları oval şekilli 

ve keskin sınırlıdır ve hilus çentikli görünüme neden olur. Yağ baskısız T1 ağırlılıklı 

görüntülerde(AG) korteks hipointens, yağlı hilus hiperintens izlenir. Lenf nodları 

gadolinium verilmesini takiben orta veya çok fazla kontrast tutabilir ancak 

karakteristik görünümleri kesin tanı için genellikle yeterli olur. Nadiren hızlı ve 

yoğun kontrast tutan intramamarian lenf nodlarının kitle lezyonlardan ayırıcı tanısı 

yapılamaz ve malignite ekartasyonu için biyopsi gerektirebilir (Tailler R 1999, 

Lannin DR 1993) 
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2.2.1.2. Vasküler Lezyonlar 

Orta ve ileri yaş grubundaki hastalarda izlenen en sık vasküler patoloji 

aterosklerotik vaskülercidar kalsifikasyonlarıdır. Mondor hastalığı meme ve göğüs 

duvarının yüzeyel venlerinin tromboflebiti ile karekterize nadir görülen benign bir 

hastalıktır. Etyolojisi net bilinmemekle birlikte belli başlı risk faktörleri; lokaltravma, 

meme cerrahisi, meme biyopsisi, meme kanseri ve enflamasyondur. Genellikle tek 

taraflıdır. Ultrasonda(US) yüzeyel lokalizasyonda tübüler, anekoik dilate damarlar, 

damar içinde trombüs görülebilir. Tromboze damarlarda renkli Doppler incelemede 

kan akımı alınmaz. Mammografide yüzeyel yerleşimli lineer dansiteler şeklinde 

izlenebilir ve herzaman tanısal değildir. (Christiane K 2006, Bassett ve ark.1997, 

Rovno ve ark. 1999) 

2.2.1.3. Yağ Nekrozu 

Yağ nekrozu adipoz dokuda sık görülen travma, radyoterapi yada biyopsi 

sonrası gelişebilen enflamatuar benign bir patolojidir. Asemptomatik olabilir ya da 

palpabl kitle, hassasiyet, cilt kalınlaşması ve meme başında retraksiyona ile bulgu 

verebilir. Yağ nekrozu mamografide radyolüsen yağ kisti, yuvarlak opasite, asimetrik 

opasite, subkutan yağ dokuda heterojenite ve distrofik kalsifikasyon şeklinde 

izlenebilir. Nadiren spiküle kitle şeklinde de izlenebilri. Klinik ve radyolojik olarak 

meme kanserini taklit edebilir. En tipik ve sık görülen bulgusu yağ kisti olup, 

periferinde kalsifiye veya nonkalsifiye çeperi olansantralinde radyolüsen yağ içeren 

düzgün sınırlı kitle şeklinde izlenir. MRG’de sıklıkla rim tarzında kontrast tutan yağ 

içerikli benign bir kistik bir lezyondur. Düzensiz veya rim tarzında kontrast tutulumu 

gösterebilir ve malign lezyonlardanayırıcı tanısı yapılması gerekebilir. Böyle 

durumlarda İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) veya kesici iğne biyopsisi (KİB) 

ile histopatolojik tanı gerekebilir(Evan S. Siegelman 2008, Villeirs ve ark 2000, 

Solomon ve ark. 2002, Bilgen ve ark. 2001) 

 

2.2.1.4. Galaktosel 

Koyu kıvamlı süt içeren bir kisttir. Laktasyondaki bir kadında emzirmeye 

aniden son verilmesi sonucu sütün kıvam kazanmasıyla ortaya çıkabilir. Bir yıl önce 
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süt vermiş bir kadında fizik muayenede kitle ele geldiğinde ayırıcı tanıda galaktosel 

düşünülmelidir. Mammografide galaktoselin birkaç radyolojik görünümü vardır. 

Tipik görünüm, sınırları belirgin radyolusen yer kaplayan bir lezyon şeklindedir. 

Bazen galaktoselin içinde farklı dansitede nodüllerden oluşan dens alanlar seçilir. 

Ayakta profil ve oblik pozisyonda yapılan mamografide kıvamlı olan sütün 

oluşturduğu sıvı seviyesi ya da seviyeleri saptanabilir (Üstün E 2000). 

2.2.1.5. Duktal Ektazi 

Duktal ektazi etyolojisi bilinmeyen benign bir hastalıktır. Genellikle majör 

subareolar duktal yapılarda dilatasyon (>3mm) ile seyreder, histolojide dilate 

duktuslar ve periduktal enflamasyon ve fibrozis izlenir. Klinik olark ensık bulgusu 

meme başı akıntısıdır. Dilate duktuslar palpabl olabilir ya da US ve mammografi ile 

saptanabilir. Duktus içeriği sık olarak kalsifiye olur ve mammografide retroareolar 

alanda çubuk benzeri sekretuar kalsifikasyonlar olarak izlenir. MRG’de retroareolar 

bölgede izlenen dilate duktuslar T1AG’lerde duktal içeriğe bağlı değişken sinyalli, 

T2AG’lerde hiperintenstir(Evan S. Siegelman 2008,Bassett ve ark 1997, Rovno ve 

ark 1999). İleri dönemde gelişen fibrozise bağlı meme başında retraksiyon 

gelişebilir. 

2.2.1.6.Hamartom 

Hamartom, değişik oranlarda adenomatöz ve fibröz komponentler içeren 

nadir görülen benign meme lezyonlarıdır. Orta yaş grubunda ağrrısın, mobil, yavaş 

büyüyen iyi sınırlı kitlelerdir. Mammografik görünümleri değişken olup iyi sınırlı 

psödokapsüle sahiptir ve içerisinde yağ dansiteleri izlenir. En sık rastlanan özelliği 

mikst dansite göstermesidir. US’da ekojen fibröz septasyonlar içeren yağ ekosunda 

alanlar içeren heterojen ekoda düzgün sınırlı kitlelerdir. Tanı mamografi ve US ile 

kolaylıkla konulur. Ancak arada kalınan vakalarda MRG tümör içi yağ varlığını 

doğrulamak için kullanılabilir. (Evan S. Siegelman 2008, Üstün E 2000). 

2.2.1.7. Fibrokistik Değişiklik 

En sık görülen meme hastalığıdır. Hastalar asemptomatik olabilir, ağrı, 

hassasiyet ve ele gelen kitle gibi klinik semptomlara neden olabilir. Memede oluşan 

parankimal değişiklikler olup radyolojik ve histopatolojik olarak fibrokistik 
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değişiklik; kistler, fibrozis ve duktal hiperplaziden(adenozis) oluşan bir spektrumdur. 

(Bassett ve ark 1997). 

 Kistler: Fibrokistik değişim gösteren memelerde sıklıkla izlenir. Periferik 

duktal segmentlerin veya lobuler ünitenin fokal dilatasyonlarıdır. Sıklıkla multipl ve 

bilateraldirboyutları oldukça değişkendir. Mammografide meme dokusuna eş veya 

düşük dansitede, yuvarlak, oval ya da lobüle konturlu, düzgün sınırlı radyoopak 

kitleler olarak izlenirler. US ile kistler düzgün sınırlı, ince duvarlı, anekoik, posterior 

akustik güçlenmesi olan yapılar olarak izlenir. Kist içi hemaraji gelişirse vaya kist 

içeriği proteinden zenginse internal ekolar izlenebilir. MRG’de basit kistler 

T1AG’lerde hipointens, T2AG’lerde hiperintens olup hemoraji varlığında veya 

artmış protin içeriğinde T1AG ‘ de hiperintens izlenebilir. Kompleks kistlerde sıvı-

debris ve sıvı-sıvı seviyeleri de görülebilir. Gadolinium enjeksiyonunu takiben, kist 

duvarı ince ve uniform kontrast tutulumu görülebilir(Evan S. Siegelman 2008). 

 Fibrozis: Memenin fibröz konnektif dokusunun benign bir prolifersyonudur.  

 Duktal hiperplazi(adenozis): Histolojik olarak lobül hiperplazisinden 

sklerozan adenozis, fibrozis ve kalsifikasyonlara uzanan değişikliklerdir. 

Mammografide diffüz, multiple, belirsiz sınırlı 3-5 mm çapında nodüler dansiteler 

ayrıca multiple yuvarlak veya punktat kalsifikasyonlar izlenir. Adenozis odakları 

MRG’de fokal kontrastlanan lezyonlar olarak izlenebilir ve DKIS’dan 

ayırtedilemeyebilir. 

2.2.1.8. Fibroadenom 

Fibroadenom, memenin en sık izlenen benign tümörüdür. Histolojik olarak, 

mezenkimal(bağ dokusu) ve epitelyal(asinüsler, duktuslar) öğeler içeren mikst 

fibroepitelyal tümörüdür. Genellikle puberteden sonra gözlenir. 40-50 yaş grubunda 

sık izlenir. Sık olarak multipl (%20) ve bilateral olabilirler. Fibroadenomlar 

hormonal aktivite ile büyüme gösterir ve hamilelikte hızla büyüme izlenebilir. Tipik 

patlamış mısır (pop-corn) kalsifikasyonu mamografide tanı koydurucudur. 

Kalsifikasyon içermeyen fibroadenomlar mamografide kistlerden ayırt edilemezler. 

US’da oval, düzgün sınırlı, hipoekoik, cilde paralel yerleşimli solid kitlelerdir. 

MRG’de fibroadenomlar yuvarlak oval veya iyi sınırlı lobüle kitleler olarak 
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görülürler. Fibroadenomların T2 sinyal intensitesi bağdokunun su içerğine bağlı 

olarak değişkenlik gösrerir, T1AG’de izo-hipointens sinyal özelliğindedir. Kontrast 

tutulumunun derecesi değişkendir. Bazı fibroadenomlar neredeyse hiç kontrast 

tutmazken çok yoğun kontrast tutulumu gösteren fibroadenomlarda vardır.  Düşük 

seviyeli, giderek artan tarzda kontrast tutulumu en tipik olanıdır, ayrıca plato veya 

wash-out şeklindeki kontrast tutulum paternleri şeklinde maligniteyi taklit eden 

kontrast tutulumları da fibroadenomların %20’sinde görülebilmektedir. Kontrast 

tutan solid kitle içeriside ince lineer kontrast tutmayan septaların varlığı fibroadenom 

için spesifik bir MRG bulgusudur. Adolesanlarda görülen ve hızla büyüyen 

fibroadenomlara juvenil fibroadenom denir. Juvenil fibroadenomlar klasik 

fibroadenomlara kıyasla daha iri, hipervasküler ve daha selüler karekterdedir (Evan 

S. Siegelman 2008,Heywang ve ark 1997, Hochman ve ark 1997, Brinck ve ark 

1997, Weinstein ve ark 1999). 

2.2.1.9.  İntraduktal Papillom 

İntraduktal papillom, laktiferöz duktusların epitelinden kaynaklanan benign 

neoplazmlardır. Papillomlar genellikle asemptomatiktir olup sıklıkla seröz veya kanlı 

meme başı akıntısıyla karşımıza gelir. Papillomlar,  US’da dilate duktus içinde bir 

veya birkaç solid kitle olarak görülebilir. Galaktografide ise duktus içinde dolum 

defekti şeklinde bulgu verir. MR’da intraduktal papillom, T1AG ve T2AG’de 

hipointens olup genelde duktus dilatasyonuyla ilişkili duktus içi iyi sınırlı bir kitle 

olarak görülür. Küçük papillomlar (< 1cm) sıklıkla eğer hasta spontan meme başı 

akıntısıyla gelmezse rastlantısal olarak bulunurlar. Papillom multiple olduğunda; 

genellikle DKIS, nadiren invaziv papiller kanserle ilişkili olabilir. In-situ veya 

invaziv maligniteyle ilişkili papillomlar, MRG’de kontrast tutmaya daha yatkındır. 

Ayrıca, intraduktal papillomların MRG bulguları, diğer in situ veya invaziv kanser 

formlarıyla karışabilir. Lezyonun şekli nasıl olursa olsun, duktal dilatasyonla ilişkili 

kontrast tutan bir anormallik varlığında, eşlik eden maligniteyi dışlamak için 

histopatolojik değerlendirme gerektirir (Evan S. Siegelman 2008, Rovno ve ark 

1999,Yang ve ark 1997, 3Woods ve ark 1992). 
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2.2.1.10. Radial Skar: 

Radial skar veya kompleks sklerozan lezyon, santral sklerotik bir fokus ve 

bnun etrafında yer alan fibröz konnektif dokuyla çevrili duktal elemanların ışınsal 

tarzda uzanımıyla karakterizedir. Lezyon santralinde yağ komponenti olabilir. 

Mamografik görünüm invaziv karsinoma benzer şekilde spiküle konturlu dansite 

şeklindedir. Bu nedenle çoğunlukla patolojik doğrulama için eksizyonel biyopsi 

gereklidir. MRG’de, radial skarlar düzensiz veya spiküle kitleler olarak görülebilir ve 

malignite ile karışabilir. Lezyon içinde yağ varlığı, meme kanserinde olmayan bir 

bulgu olup radial skar tanısını destekleyebilir Evan S. Siegelman 2008,Nunes ve ark 

1999, Baum ve ark 2000). 

 

2.2.2.Memenin malign hastalıkları 

2.2.2.1. İn-Situ Duktal Karsinom (DKIS) 

Memenin primer malign noeplazmı olan DKIS, bazal membrana invazyon 

olmaksızın duktal epitel hücrelerin malign proliferasyonuyla ortaya çıkar. DKIS, 

IDK’un öncüsüdür. İntraduktal karsinomların % 60’ı kalsifikasyon içerir ve 

mamografide küme yapan pleomorfik kalsifikasyon şeklinde izlenir. Tarama 

mammografisinin ilerlemesiyle meme kanserinin saf DKIS olarak tanı alma oranı 

belirgin olarak artmıştır. DKIS nadiren bir kitle şeklinde saptanabilmekle birlkte 

sıklıkla asemptomatiktir (Dershaw ve ark 1989, Ikeda DM ve Anderson 1989, Santen 

RJ ve Mansel R 2005, Cardenosa G 1997). DKIS, histolojik yapısı ve büyüme 

paternine göre alt tiplere ayrılmıştır: komedokarsinom ve non-komedokarsinom. 

Komedokarsinom en sık görülen alt tip olup mamografide izlenen 

mikrokalsifikasyonların %80’i ile ilişkilidir. Nonkomedokarsinom daha az sıklıla 

görülür ve solid, kribriform ve papiller intraduktal karsinomlar alt tipleridir. 

DKIS’nun MRG’de kontrast tutulum paterni çok değişkendir. Düzgün sınırlı fokal 

kontrastlana alanlar, fokal vaya bölgesel duktal trase boyunca kontrastlanma 

görülebilir. Uygun bir teknikle yapılmış meme MRG’sinde invaziv kanserlerin 

önemli çoğunluğu saptanırken, DKIS vakalarının %5 ile %60’ında yanlış negatif 

görüntü ortaya çıkabilir. MRG’de görülmeyen DKIS lezyonları küçük olmaya 
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meyillidir ve histolojik spesmenlerde anjiyogenez bulguları olmayabilir (54,55). 

DKIS bazen, özellikle invaziv kanserle ilişkiliyse fokal kontrastlanan bir kitle olarak 

da saptanabilir. Komedo alt tipinde erken ve yoğun kontrastlanma görülebilir. 

DKIS’in kontrast tutulum dinamiği çeşitlilik gösterebilir. Yüksek grade DKIS lezyon 

odakları, progresif, wash-out veya plato şeklinde kontrasttutulumu gösterebilir.  Bu 

nedenle kontrastlanma eğrileri maligniteyi dışlamaz. Özellikle duktal veya segmental 

yayılım gösteren bölgesel kontrastlanma paternlerinde, DKIS ‘u dışlamak için 

histopatolojik inceleme yapılmalıdır(Christiane K ve Kuhl 2006, Gilles ve ark 1995, 

Debra ve ark. 2001, Boets ve ark 1997, Evan S. Siegelman 2008) 

2.2.2.2.İn-Situ Lobuler Karsinom(LKIS) 

LKIS klinik ve mamografik olarak spesifik özelliklere sahip olmayıp başka 

bir endikasyonla yapılmış meme biyopsilerinde tesadüfi olarak saptanır. Meme 

kanseri öncülü değildir ancak bu hastalarda infiltratif duktal veya lobuler karsinom 

gelişme riski popülasyondan 9 kat fazladır(Cardenosa G 1997, Topuz E ve Aydıner 

A2000, Liberman L 1999, Gabriel H1999). MRG’de diffüz yada fokal kontrast 

tutulumu izlenir ve nonspesifik bir bulgudur. 

 

2.2.2.3. İnvaziv Duktal Karsinom (IDK) 

Kadınlarda invaziv kanserlerin %90’ından fazlası duktal kökenlidir. İnvaziv 

duktal kanserlerin (IDK) yaklaşık %85-90’ı, başka alt türü belirtilmeden IDK olarak 

kategorize edilir. Bununla beraber IDK’lar nadir görülen farklı histolojik tipte birkaç 

kategori içerir ki bunlar; medüller, müsinöz (kolloid) ve tübüler kanserlerdir. 

Mammografik olarak IDK daha çok fokal bir kitle veya yapısal bozulma alanı olarak 

ortaya çıkar. Spiküle bir kitle IDK’nın klasik mamografik görüntüsü olmakla beraber 

düzgün veya lobule bir kitle olarak ortaya çıkabilir. MRG’de, IDK genellikle ya 

spiküle ya da irregüler konturlu fokal kontrast tutan kitle olarak ortaya çıkar. Küçük 

lezyonlarda konturları değerlendirmak çok daha zor olabilir, hatta düzgün veya 

lobule konturlu fokal kontrast tutan lezyonlar bile tek başına maligniteyi dışlayamaz. 

Halkasal kontrast tutulumu gibi bazı kontrast tutulum paternleri yüksek olasılıkla 

maligniteyi düşündürür ve sıklıkla IDK’da görülür. IDK, daha sık olarak wash-out 
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veya plato kontrast tutulum paterni gösterir. Giderek artan tarzda kontrast tutulum 

paterni maligniteyi dışlamaz, ayrıca giderek artan tarzda kontrast tutan lezyonun 

morfolojisi şüpheli ise histolojik örnekleme gerektirir (Evan S. Siegelman 2008, 

Nunes ve ark 1999, Nunes LW 2001, Kuhl ve ark. 1999) 

2.2.2.4.İnvaziv Lobuler Karsinom (ILK) 

ILK, tüm invaziv meme kanserlerinin sadece %10’nu oluşturur ancak sıklığı 

artmaktadır. ILK, memede desmoplastik reaksiyon oluşturmaya meyilli değildir, bu 

nedenle klinikte veya görüntülemede ortaya çıkışı gecikerek olur. ILK, mamografide 

tespit edilen kanserler arasında, tesbit esnasında sıklıkla daha zayıf prognostik 

özelliklerle birlikte olup daha büyük olmaya meyillidir. IDK ile kıyaslandığında, 

ILK’da meme koruyucu cerrahi sonrası pozitif cerrahi sınır daha sıklıkla saptanır. Bu 

belki de tümörün sınırlarını hem klinik hem mammografik olarak tanımadaki zorluğa 

bağlıdır. ILK’da bilateral kanser görülme sıklığı daha yüksektir (%6-%28) ve IDK’lı 

hastalara göre karşı tarafta meme kanseri bulundurma veya geliştirmeye yaklaşık iki 

kat daha yatkındırlar (Li ve ark 2003, Broet ve ark 1995). ILK, IDK’a benzer sekilde 

MR’da fokal irregüler kitle olarak ortaya çıkabilir. Ayrıca ILK, sıklıkla 

kontrastlanması devamlılık göstermeyen multiple küçük odak veya diffüz parankimal 

kontrastlanma şeklinde görülebilir. Bu patern ILK’nın infiltratif büyümeye eğilimini 

yansıtır ve mammografide görülmesini zorlaştırır. MRG, rezeke edilmiş ILK’nın, 

histolojik boyut ve uzanımını mammografiye göre daha doğru olarak belirler. Bu 

MRG bulguları, mammografik olarak saptanamayan multifokal/ diffüz tümörü veya 

eksizyonel biyopsiyi takiben rezüdü tümörü belirlemeyi içermektedir. İnfiltratif 

büyümeye olan eğilimi nedeniyle, ILK’nın MRG bulguları da belirsiz olabilir. İLK, 

İDK’a göre fokal kontrast tutan kitle olmaksızın ortaya çıkmaya daha yatkındır ve bu 

belirsiz sınırlı kontrastlanma paterni, normal glandüler meme dokusu kontrast 

tutulumuna benzediğinden yanlış yorumlanabilir. ILK, MRG’de yanlış negatif tanı 

alan hastalar arasında en sık görülenidir. İLK’ların 1/3’ü dinamik kontrastlanmada 

giderek artan şekilde kontrast tutulum paterni gösterebilir veya belirgin 

kontrastlanma göstermez (Evan S. Siegelman 2008, Nunes LW 2001, Weinstein ve 

ark 2001, Rodenko ve ark 1999) 
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2.2.2.5. Medüller Karsinom 

Medüller kanserler, belirli makro ve mikroskopik patolojik özelliklerin baskın 

olduğu bir infiltratif duktal kanser alt tipidir. Bunlar, sinsisyal büyüme paterni ve 

geniş periferik lenfositik infiltrasyon gösteren iyi sınırlı tümörlerdir. Bu kanserlerde 

fibrotik stromanın göreceli eksikliği, onları adlandırılmalarında da belirtildiği gibi 

yumuşak dolgun görünümlü hale getirir. Medüller kanserler IDK’nın %5 ile %7’sini 

oluşturur. Bunlar çoğunlukla unifokal tümörlerdir ancak vakaların %8 ile %10’unda 

multifokal olabilmektedir. Bilateral medüller kanser olguları da rapor edilmiştir. 

Mamografi veya US’da medüller kanserler tipik olarak unifokal, lobule veya düzgün 

sınırlı kitlelerdir. Bununla birlikte medüller kanserler, duktal kanserlerin diğer 

tiplerine göre mamografide gizli kalmaya daha yatkındırlar. Medüller kanserler, 

histolojik ve mamografik özellikleriyle korele, iyi sınırlı kontrast tutan lobule kitleler 

olarak kendini gösterir. Medüller kanserlerin düzgün sınırlı olanları MRG’de 

yanlışlıkla fibroadenom sanılabilir. Yüksek rezolüsyonlu MRG’de fibroadenomların 

genellikle kontrastlanmayan septaları vardır ve progresif kontrast tutulum kinetiği 

gösterirler. Medüller kanserler T2AG’lerde hiperintens değildirler, internal septaları 

yoktur ve heterojen kontrast tutulumu gösterirler(Meyer ve ark 1989, Nunes LW 

2001, Newcomer ve ark 2002, Evan S. Siegelman 2008) 

2.2.2.6.Tübüler Karsinom 

Tübüler kanserler, invaziv kanserlerin %1 ile %2’sini oluşturur. Tübüler 

kanserler genellikle yavaş büyür ve metastazları diğer invaziv kanser formlarından 

daha az sıklıktadır. Histolojik olarak bu tümör stellat konfigürasyonla birlikte 

intratümöral desmoplazi gösterirler. Tübüler kanserlerin bu yapısal özelliği tümörün 

tipik yavaş büyümesiyle birleşince, onu klinik olarak görünür hale gelmeden önce 

mammografik olarak saptanmaya uygun kılar(Holland ve ark 2001). Tübüler 

kanserler sıklıkla mammografi ve MRG’de spiküle kitleler olarak ortaya çıkarlar ve 

çoğunlukla radial skardan ayrımları güçtür. Tübüler kanserin radial skar içerisinde 

görülme insidansının sık olması, tanıyı daha da zorlaştırır. Bu nedenle, spiküle veya 

stellat kontrast tutan bir meme lezyonu, dinamik kontrast tutuş profiline 

bakılmaksızın karsinomu dışlamak için eksizyon gerektirir(Nunes ve ark 1999, 

Nunes LW 2001, Evan S. Siegelman 2008) 
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2.2.2.7. Müsinöz Karsinom 

Müsinöz kanser, bol müsin üreten bezlerle karekterize bir invaziv meme 

kanseri alt tipidir. Bu invaziv kanser alt tipinin prognozu diğerlerinden daha iyidir ve 

metastatik lenf nodu daha nadirdir. Mammografide, müsinöz tümörler iyi veya kötü 

sınırlı lobule kitleler olarak görülebilir. Mammografide kötü sınırlı olan müsin 

içerikli meme kitleleri, mikst tip müsinöz tümörleri düşündürür (örneğin, müsinöz 

özelliği olan IDK). Bu tümörler, yüksek müsin içeriğinden dolayı kendine has MRG 

görüntülerine sahiptir. Bunlar, T2AG’lerde glandüler dokuya göre hiperintens ve 

T1AG’lerde parankime göre hipo veya izointenstir. Böylece, müsinöz tümörler, 

T2AG’lerde normal dokuyla izointens görünen diğer bir çok meme malignitesinden 

farklılık gösterir. Müsinöz tümörlerin bu kendine has görüntüsü, T2AG’lerde 

hiperintensitenin daha sıklıkla lenf nodu ve immatür fibroadenomlar gibi benign 

lezyonlarla ilişkili olması nedeniyle yanılgı oluşturabilir(Kawashima ve ark 2001, 

Chopra ve ark 1996, Goodman ve rak 1996). Müsinöz tümörlerin kontrast tutuş 

paternleri de farklılık gösterebilir. İntratümöral, ekstraselüler müsin kontrast 

tutmazken, müsin üreten glandüler elemanlar kontrast tutar. Bu tümörlerin solid 

kontrast tutuş paternlerinin kinetiği çeşitli olabilir ve müsinöz tümörler gecikmiş 

veya giderek artan tarzda kontrast tutuş paterni gösterebilir (Evan S. Siegelman 2008, 

Christiane K. Kuhl 2006, Nunes LW 2001) 

2.2.2.8. Enflamatuar Karsinom 

Enflamatuar meme kanseri, meme kanserlerinin farklı bir alt tipini belirtmek 

yerine cildin lenfatiklerine tümöral infiltrasyonu gösteren klinik bir antitedir. Diffüz 

meme ödemi, eritem, cilt kalınlaşması ve aksiller adenopati gibi mastit benzeri belirti 

ve bulgular enflamatuar meme kanserinin karakteristik bulgularıdır. Semptomlar 

ampirik ilaç tedavisine yanıt vermezse, tanı koymak için cilt biyopsisi yapılır. 

Enflamatuar meme kanserinin mammografik bulguları, meme büyümesi, cilt 

kalınlaşması meme başı çekilmesi ve artmış dansiteyi içerir. Fokal kitleler veya 

anormal kalsifikasyonlar daha az sıklıkta görülür ve malign olmayan meme büyüme 

sebeplerinden ayrımı zor olabilir. Enflamatuar meme kanserinin MRG bulguları, 

mammografi ve fizik muayene bulgularını takip eder. Diffüz veya peritümoral meme 

ödemi T2AG’lerde görülebilir. Cilt kalınlaşması ve trabeküler kalınlaşma da sıktır. 
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Kontrast verilmesini takiben, genellikle mastittekine benzer şekilde veya bir miktar 

daha fazla diffüz kontrastlanma görülür. Klinik olarak enflamatuar kanser şüphesi 

olan ancak tanısı doğrulanmamış kadınlarda, fokal kontrastlanmanın en fazla olduğu 

dokudan biyopsi yapmada rehber olarak MR faydalı olabilir (Evan S. Siegelman 

2008, Christiane K. Kuhl 2006, Dershaw ve ark 1994, Günhan-Bilgen ve ark 2002) 

2.2.2.9. Paget Hastalığı 

Meme başının meme kanseri tarafından tutulması (invaziv veya in-sutu) Paget 

hastalığı olarak tanımlanır ve ilk olarak 1874’de James Paget tarafından 

tanımlanmıstır. Kadınlarda meme başında ve areolada egzamatöz veya psöriatik 

değişiklikler vardır ve bunlar genellikle altta yatan maligniteyi teşhis etmede 

öncüdür. Kanser, subareolar duktuslarla sınırlı olabilir veya meme başına doğru 

dilate duktuslarla beraber meme parankiminin içine uzanabilir. Paget hastalığında, 

bazı kadınlarda retroareolar tümör saptanabilmesine rağmen mamografi çoğunlukla 

normaldir. Mastektomi yapılmış invaziv kanserli kadınlarda, meme başı tutulumu 

olsun veya olmasın, MRG’nin doğruluk oranı %100 olarak saptanmıştır. Meme 

başının ve retroareolar kompleksin diffüz kontrastlanması malign tutulumu 

düşündürürken, tutulumun aynı veya karşı taraftaki meme başında yalnızca lineer 

yüzeyel kontrastlanma görülür(Evan S. Siegelman 2008, Friedman ve ark 1997, 

Ceccherini ve ark 1996, Burke ve ark 1998) 

 

2.3. Mamografi  

Mamografi, memenin kas, yağ ve glandüler yapılarını incelemek amacıyla 

kullanılan bir yumuşak doku radyografi yöntemidir. Mamografi tekniği klasik 

röntgen incelmelerinden bazı farklılıklar taşımaktadır. Mamografi cihazlarında düsük 

kilovoltaj (kV) tekniği (25-50 arası kV), 25-100 arası miliamper (mA), 0.1-0.2 sn’lik 

süreler ve 0.1-0.6 mm’lik fokal spotlar kullanılmaktadır. Anodu genellikle molibden 

veya tungstenden imal edilmiştir. Tüpün penceresinde X-ışını absorbsiyonunu 

minimuma indirgemek için berilyum filtre kullanılır. Analog mamografik 

incelemelerde iki yüzü emilsiyonlu veya tek yüzü emülsiyonlu filmler kullanılır. 

Ekran-film kombinasyonunda ise kullanılan X-ışını dozunu azaltmak amacıyla kaset 
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ve içerisindeki ranfansatör veya ekran adı verilen fosfor tabakası yer almaktadır 

(Oyar O ve Gülsoy U 2003) 

 

Dijital mamografi erken dönemde tanı oranını artırmak ve bunu en az X-ışını 

dozu ile gerçekleştirmek amacıyla geliştirilmistir. Dijital mamografi ünitesinde 

analog cihazda memenin yerleştirildiği ve komprese edildiği apareyin karsısında yer 

alan kaset tasıyıcısı ve kaset yerine imaj reseptörü olarak görev yapan fotoreseptör 

tabakası bulunmaktadır(Oyar O ve Gülsoy U 2003).“Picture Archive and 

Communication Systems” (PACS) ve teleradyolojiye imkan sağlaması, dijital 

sinyallerin monitör ve yazıcılara aktarılabilmesi, gerektiğinde röntgen filmlerine 

basılabilmesi, geniş bir dinamik aralığa sahip olması, hastaya uygulanan X-ışını 

dozunun azaltılmış olması, postprosessing islemlerinin gerçeklestirilebilmesi dijital 

mamografinin avantajlarıdır(Tukel S, 2002). Meme kanseri taraması ve tanısında 

mamografi hala en yaygın kullanılan, yüksek tanısal değere sahip bir görüntüleme 

yöntemidir. Mamografinin tarama yöntemi olarak kullanılmasına bağlı 50 yaşın 

üzerindeki meme kanserli kadınların yaşam süresinde önemli derecede iyileşme 

(mortalitede %30 azalma) elde edilmiş olmasına karşın 50 yaşın altındaki kadınlarda 

mortalitede anlamlı bir azalma saptanmaması, premanopozal kadınlar için tipik olan 

yoğun, proliferatif meme dokusu mamografinin spesifisitesini önemli ölçüde 

azaltması nedeniyledir (Lannin ve ark 1993). Mamografi, meme kanseri tanısında 

yoğun meme dokulu kadınlarda %25-45 yanlış negatif orana sahiptir. Bu nedenle 

mamografik anormalliklerin çoğu malign olmayan biyopsi örneğinin alınmasına 

neden olur (Kim ve ark 2004). Yoğun meme dokusuna sahip kadınlarda yağlı meme 

dokusu bulunan kadınlara oranla meme kanseri yaklaşık altı kat daha fazla 

görülmektedir. Mamografi yüksek sensitif bir teknik olmasına rağmen özellikle 

yoğun meme dokusuna sahip hastalarda, mamoplasti uygulanmış hastalarda, önceden 

radyoterapi almış ve cerrahi uygulanmış hastalarda olmak üzere sıklıkla malign 

lezyonları benign lezyonlardan ayırd edemez (Bird ve ark 1992).  

 

2.3.1.Mamografi Çekim Tekniği 

Mamografik incelemede her meme için mutlaka kraniokaudal(CC) ve 

mediolateral oblik(MLO) pozisyondaki standart mamogramları içermelidir. Gerekli 

görüldüğü taktirde incelemeye ek mammografik pozisyonlar eklenmelidir. 
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Mediolateral oblik (MLO) grafi: Uygun çekilmiş MLO grafi, tek bir açıda en 

fazla meme dokusu görüntülenmesini sağlar. MLO pozisyonda kaset, pektoral kasa 

paralel olacak şekilde, yatay eksene göre 30-60 derece açılandırılır. X ışını demeti, 

memenin superomedialinden inferolateraline doğru yönlendirilir. En çok doku 

miktarını görüntülemek için her zaman kasetin açısı pektoral kasa paralel olmalıdır. 

Genellikle, pozisyonlama açısı her iki meme için aynıdır. Pozisyonlama bittiğinde 

meme, inframammarian katlantıdan aksillaya kadar kasetin ortasında 

konumlandırılmış olmalıdır. MLO pozisyonda görüntüye mümkün olan en fazla 

miktarda dokunun girdiğinden emin olmak için pektoralis kasının yeterli 

görüntülenebilmesi gerekir. Bunun için ölçüt, pektoral kasın alt ucunun meme 

başından posteriora çekilen hat (posterior meme başı hattı) seviyesine dek 

izlenebilmesidir. Meme başından çekilecek hat pektoralis kasına yaklaşık dik açı 

oluşturacak şekilde çizilir. Fibroglandüler doku arkasında kalan retroglandüler yağ 

dokusunun tümüyle izlenebilmesi, fibroglandüler dokunun yeterli görüntülendiğinin 

göstergesidir. Kompresyon esnasında uygun manevralarla memenin sarkması 

engellenmelidir. İnframammarian kıvrım açık olmalıdır ve cilt katlantısı 

oluşmamasına dikkat etmelidir 

Kraniokaudal (CC) grafi: Kraniokaudal grafi, MLO’da görüntüden kaçan 

dokuların görülmesini sağlayacak şekilde elde edilmelidir. MLO’da görüntüden 

kaçan alan, genellikle medialdeki dokudur. Bu nedenle CC’de mümkün olduğunca 

fazla miktarda medial doku gösterilmeye çalışılır. Ancak bu sırada lateralden de 

olabildiğince fazla doku alanını göstermek gerekir. Kraniokaudalde yanlış 

pozisyonlama yapılması, görüntüde belirgin doku kaybıyla sonuçlanır. Uygun 

pozisyonlanmış CC grafilerdemedialdeki tüm meme dokusunun görüntülenmiş 

olması gerekir. Posteriorda pektoralis kasının görüntülenmesi yeterli posterior meme 

dokusunun görüntü alanına girdiğini işaret eder. Pektoralis kasının görülemediği 

olgularda, pozisyonun yeterliliği için en iyi gösterge posterior meme başı hattının 

ölçülmesidir. CC pozisyonda bu hat, meme başından posteriora film kenarına dik 

olarak çekilir. Kural olarak CC ve MLO grafilerde yapılan ‘posterior meme başı 

hattı’ ölçümlerinde 1 cm den fazla fark olmaması uygun pozisyonlamanın 

göstergesidir. Uygun pozisyonlama memenin çok arka dokularındaki lezyonların 

görülmesini sağlar. MLO grafide görüntü alanı dışında kalma olasılığı olan bölge 
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posteromedial meme dokusudur. Bu nedenle CC grafide bu alanın görüntü alanına 

girmesine çok özen göstermelidir.  

 

Mamografi çekiminde diğer bir önemli unsur kompresyondur. Kompresyon 

uygulanması meme kalınlığını azaltır, böylece hem doz hem de saçılan radyasyon 

azalır ve görüntü keskinliği artar. Meme kalınlığının uniform olması görüntüdeki 

atenüasyon farklılığı gösteren dokuların algılanmasının kolaylaştırır. Kompresyonun 

bir diğer katkısı da çekim esnasında memenin hareketsiz kalmasını sağlamaktır. 

Bunun için inferior ve posterior yüzeyleri arasında 90 derece açı bulunan sert 

kompresyon plakları tercih edilmelidir. Posterior kenarları yuvarlak ya da meyilli 

olan kompresyon plakları derin meme dokusunu homojen olarak komprese edemez 

ve ışınlama süresince memeyi sabit tutamaz. Ayrıca, mamografi filminin arka kenarı 

boyunca homojen meme kompresyonu gerekir çünkü filmin arka kenarı yuvarlak 

değil düzdür. Kompresyon sırasında kompresyon yüzeyinin görüntü reseptör planına 

paralel olması gerekmektedir. Bu paralellikte 1 cm’den daha fazla sapma 

olmamalıdır. Kompresyonun başka bir faydası, obje-reseptör mesafesinin kısaltılması 

yoluyla geometrik bulanıklığın azaltılmasıdır. Kompresyon, memedeki yapıları 

birbirinden ayırır. Uygun kompresyon, memeyi homojen bir kalınlığa getirerek optik 

dansitesi daha iyi filmler elde edilmesini sağlar. Bu da daha fazla sıkıştırılabilen 

asimetrik normal dokular ve benign lezyonların, daha az sıkıştırılabilen sert malign 

lezyonlardan ayrılmasını sağlar. Meme kalınlığının azaltılması, saçılan radyasyonun 

azalması ile kontrastı arttırır ve meme dozunu azaltır. Ayrıca ışınlama süresince 

memenin hareket etmesini engelleyerek harekete bağlı bulanıklığı azaltır. Uygun 

kompresyon plağı ve iyi kompresyon, memenin nazikçe ve sıkıca öne doğru 

çekilmesi ile birlikte, görüntülenen meme dokusu miktarının en üst düzeyde olmasını 

sağlar. En uygun kompresyon, hastanın dayanabileceği ölçüdeki en fazla 

kompresyondur. Dens fibroglandüler doku içindeki bir kanser odağının saptanması 

için dokuların yeterli komprese edilerek dağıtılması gereklidir.  

 

2.4.BI-RADS Mamografi 

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü olup kanser ölümlerinde 

üst sıralarda yer almaktadır. Ülkemizde ve dünyada giderek önem kazanan bu 
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hastalıkta mamografi erken tanı ve tedavinin yönlendirilmesinde etkin rol 

oynamaktadır. Bazı sınırlılıkları bulunmasına karşın mamografi meme kanserinin 

saptanmasında en sık kullanılan görüntüleme yöntemidir. Mamografinin asıl amacı 

asemptomatik kadınları tarayarak meme kanserini erken evrede saptamak ve meme 

kanserinin neden olduğu ölümleri azaltmaktır. Mamografi aynı zamanda klinik 

bulgusu olan hastalarda da tanı aracı olarak kullanılmaktadır. Mamografi meme 

kanserinin şu andaki tek koruyucu inceleme yöntemidir. Bu nedenle 40 yaşın üstünde 

yapılacak olan tarama mamografileri ve tanı amaçlı mamografiler meme kanserinin 

erken tanısında büyük önem taşır.  

Mamografi raporlama sistemlerini standardize etmek, meme 

görüntülemesindeki yorum karmaşasına son vermek ve takip protokolünü belirlemek 

açısından bir kalite kontrol sistemine ihtiyaç vardır. Bu durumu göz önüne alan 

‘American College of Radiology’ (ACR) ‘Breast Imaging Reporting and Data 

System’(BI-RADS) adı altında bir sistem geliştirmiştir. Bu sistem ACR tarafından 

aralıklarla yeniden düzenlenmekte olup en son 2013 te 5. baskısı oluşturulmuştur. 

BI-RADS; Meme görüntüleme terminolojisi, Raporlama, Rehberlik 

hizmetleri, veri toplama ve ilaveler gibi alt kısımlardan oluşan bir sistemdir. 

2.4.1.Kalsifikasyonlar(ACR BI-RADS 2013) 

Benign kalsifikasyonlar genellikle mamografilerde malign kalsifikasyonlara 

göre kolaylıkla farkedilebilen büyük, kaba, düzgün sınırlı opasitelerdir. Maligniteye 

eşlik eden kalsifikasyonlar ise genellikle daha küçüktürler ve görmek için büyüteç 

gerektirirler. Kalsifikasyonların morfolojisi ve dağılım paterni rapor edilmelidir. 

2.4.1.1.Kalsifikasyon Tipleri (morfoloji): 

2.4.1.1.1. Tipik Olarak Benign Kalsifikasyonlar 

 

Deri kalsifikasyonları: Ortası radyolüsen kalsifikasyonlardır ve bu 

görünümleri karakteristiktir. İnframamarian fold, aksilla, parasternal alan ve areola 

çevresi sıklıkla görülen bölgelerdir. Cilde teğet geçen mamogramlrda cilde lokalize 

olduğu kolaylıkla farkedilir. 
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Damar kalsifikasyonları: Damar duvarlarında, paralel çizgiler şeklinde veya 

çizgisel tübüler kalsifikasyonlardır. 

 

Kaba(patlamış mısır görünümünde) kalsifikasyonlar: Klasik olarak 

involüsyona giden fibroadenomlarda görülür ve en büyük çapı 2-3 mm den büyüktür. 

 

Büyük çubuk şeklinde kalsifikasyonlar: Duktal ektazi ile ilişkili olup birbirini 

takip eden çubuklar şeklinde, dallanır tarzda, genellikle 0.5 mm ve daha büyük 

kalsifikasyonlardır. Eğer kalsiyum genişlemiş duktusu doldurmak yerine lümeni 

çevrelemişse ortaları lüsent görülür. Areolaya doğru yayılan duktal dağılım izler. Bu 

tür kalsifikasyonlar plazma hücreli mastit, duktal ektazi ve sekretuar hastalıklarda 

görülür. 60 yaşın üzerinde sık görülür.  

 

Yuvarlak kalsifikasyonlar: Birden çok olduğunda boyutları değişken 

opasitelerdir. 1 mm’den küçük ve yaygın olduklarında benign düşünülür ve 

asinusların içlerindedir. Eğer 0.5 mm altında ise “noktasal(punktat)” tanımı 

kullanılabilir. İzole grup yapan punktat kalsifikasyonlar karşılaştırma yapmak için 

eski mamogramları yoksa muhtemelen benign olarak kabul edilmelidir. Yeni gelişen, 

artan, lineer veya segmental dağılım gösteren, bilinen kansere eşlik eden punktat 

kalsifikasyonlardan görüntüleme eşliğinde biyopsi yapılmalıdır. 

 

Rim şeklinde kalsifikasyonlar(eski ismiyle yumurta kabuğu veya lüsent 

merkezli): Küre şeklindeki bir oluşumun kabuğundaki kalsifikasyonu andırır tarzda 

benign ince kalsifikasyonlardır. Kalsifikasyonun kalınlığı 1 mm’den incedir. 

Boyutları milimetrik olabileceği gibi santimetrik ve daha büyük olabilir. Yuvarlak 

veya oval şekilli, düzgün yüzeyli ortaları lüsent izlenir. Yağ nekrozu alanlarında, yağ 

kistlerinde ve bazen basit kistlerde görülür. 

 

Distrofik kalsifikasyonlar: Bunlar genellikle travmave cerrahi sonrası veya 

ışın tedavisi uygulanmış memelerde görülür. Düzensiz şekilli ve boyutları 1 mm’nin 

üzerindedir. Ortaları genellikle lüsenttir. 
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Kalsiyum sütü kalsifikasyonları: Kistlerin tabanında kalsiyum içerikli 

çökeltidir. Bu kalsifikasyonların en önemli özellikleri farklı projeksiyonlarda 

görünümlerinin değişmesidir. Kraniyokaudal görüntüde belirsiz, bulanık, yuvarlak, 

amorf opasitelerdir. Lateral projeksiyonda, yarımay veya hilal şeklinde, konkavitesi 

yukarıya bakan belirginleşen kalsifikasyonlardır.  

 

Sütür kalsifikasyonları: Cerrahi sütür materyali üzerinde kalsiyum çökmesine 

bağlı gelişir. Tipik olarak düğümleri görülen çubuk veya tübüler tarzda 

kalsifikasyonlardır. 

 

2.4.1.1.2.Şüpheli Kalsifikasyonlar 

Amorf kalsifikasyonlar(eski ismiyle belirsiz): Genellikle küçük ve bulanık 

kalsifikasyonlar olup tanımlanabilir şekilleri yoktur. Bilateral diffüz amorf 

kalsifikasyonlar benigndir. Grup, lineer veya segmental dağılım dağılım 

gösterdiğinde şüphelidir ve biyopsi gerektirir. Amorf kalsifikasyonlarda PÖD 

yaklaşık %20 olarak belirtilmiştir. Amorf kalsifikasyonlar BI-RADS sonuç 

kategorisinde 4B olarak yorumlanmalıdır( PÖD %10-50). 

 

Kaba heterojen kalsifikasyonlar: Boyutları 0.5mm ile 1 mm arasında 

değişmekte olup distrofik kalsifikasyonlardan küçüktür. Birleşme eğilimi gösteren 

düzensiz göze çarpan kalsifikasyonlardır. Maligniteye eşlik etmekle birlikle daha 

sıklıkla fibroadenomlarda, fibrozis zemininde ve travma sonrası izlenebilir. Çok 

sayıda bilateral grup yapan kaba heterojen kalsifikasyonlar benign kabul edilir. Tek 

grup yapan kaba kalsifikasyonlarda PÖD % 15 den hafif az olup BI-RADS kategori 

4B olarak yorumlanmalıdır ( PÖD %10-50). 

 

İnce pleomorfik kalsifikasyonlar: Amorf kalsifikasyonlara göre daha belirgin 

izlenirler ve farklı şekillerdedirler. İnce lineer ve ince lineer dallanan kalsifikasyon 

formlardan ince lineer komponentin olmamasıyla ayırtedilir. İnce pleomorfik 

kalsifikasyonlar farklı boyut ve şekillerde olup genellikle boyutları 0.5 mm nin 

altındadır. Amorf ve kaba heterojen kalsifikasyonlara göre malignite için daha 

yüksek PÖD (%29) göstermekle birlikte BI-RADS kategori 4B olarak 

yorumlanmalıdır ( PÖD %10-50). 
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İnce lineer veya ince lineer dallanan kalsifikasyonlar: Devamlılık 

göstermeyen ince çizgi gibi, düzensiz ve genişlikleri 0.5 mm’nin altında olan 

kalsifikasyonlardır. Bazen dallanma formları görülebilir. Görünümleri bir duktusun 

lümenini dolduran kanseri düşündürür. Şüpheli kalsifikasyonlar içinde ince lineer ve 

ince lineer dallanan kalsifikasyonlar yüksek PÖD değerine sahiptir(%70). Bu 

nedenle bu kalsifikasyonlar dağılım paternine bakılmaksızın BI-RADS kategori 4C 

olarak değerlendirilir( PÖD %50-95). 

 

2.4.1.2. Kalsifikasyon Dağılım Paternleri 

 

Malignite olasılığını değerlendirirken dağılım paterni morfoloji kadar önemlidir. 

Kalsifikasyonların morfolojileri ve meme içindeki dağılım şekli birlikte 

değerlendirilir. Benzer morfoloji ve yerleşimde birden çok grup varsa raporda 

belirtilir. Dağılım paterni beş alt grupta tanımlanmıştır. 

 

Yaygın(eski tanımlamada dağınık) kalsifikasyonlar: Memede rastgele 

dağılmış kalsifikasyonlardır. Bilateral olduğunda punktat ve amorf kalsifiksyonlar bu 

dağılımda her zaman benigndir. 

 

Bölgesel kalsifikasyonlar: Duktal dağılıma uymayan 2 cm’den geniş bir 

meme dokusunu etkileyen kalsifikasyonlar için kullanılır. Bu dağılım tek bir kadranı 

veya daha çoğunu etkiler ve makignite olasılığı düşüktür.  

 

Grup yapmış kalsifikasyonlar(eski ismi küme): küçük bir meme bölümünde 

nisbeten az sayıda kalsifikasyonu tanımlar. 1 cm’lik bir alanda beş kalsifikasyonun 

varlığı alt limiti oluşturur. Üst limit olarak 2 cm’ye kadar olan meme dokusundaki 

daha fazla kalsifikasyonun varlığıdır.  

 

Lineer seyirli kalsifikasyonlar: Kalsifikasyonlar bir çizgisel bir hat üzerinde 

yerleşmiştir. Bu patern duktus içerisindeki depozitleri düşündürür ve malignite 

şüphesini artırır. Vasküler ve büyük çubuk şeklindeki kalsifikasyonlar da lineer 
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dağılım gösterir ancak bu benign kalsifikasyonlar karakteristik benign morfoloji 

gösterir.  

 

Segmental kalsifikasyonlar: Bir duktus ve dallarının dağılımını gösterir. Bir 

lob veya segmentteki multifokal kanseri gösterebilir. Segmental kalsifikasyonun 

benign nedenleri bulunmakla (büyük çubuk şeklindeki kalsifikasyonlar) birlikte 

benign morfolojileriyle malign kalsifikasyonlardan ayırılabilir. Segmental dağılım 

paterni punktat ve amorf formlarda kalsifikasyonun şüphe oranını artırır.  

 

2.4.2.BI-RADS Değerlendirme Kategorileri 

Mamografi raporunda, BI-RADS terimler sözlüğünde belirtilen morfoloji 

kullanılarak tanımlanan bulgular, BI-RADS değerlendirme kategorilerine göre 

sınıflandırılarak, sonraki aşamada yapılması gerekenler hakkında klinisyene uygun 

olan öneride bulunulur( Tablo 1) 

 

 

Tablo 1.BI-RADS Sonuç kategorileri. 

Kategori 0.Ek inceleme gerektirir 

Kategori 1. Negatif ( malignite riski %0) 

Kategori 2. Benign Bulgular(malignite riski %0) 

Kategori 3. Benign Olma Olasılığı Yüksek Bulgu- Kısa aralıklarla takip önerilir.(malignite 

riski %0-2) 

Kategori 4. Kuşkulu Bulgu- Biyopsi önerilir. (malignite riski%2-95) 

 4A:düşük şüpheli(malignite riski %2-10) 
 4B: orta şüpheli(malignite riski %10-50) 
4C: yüksek şüpheli(malignite riski %50-95) 

 

Kategori 5. Büyük Olasılıkla Malign Lezyon- Biyopsi ve uygun yaklaşım yapılmalıdır. 

(malignite riski %95 ten yüksek) 

Kategori 6. Bilinen malignite- Uygun yaklaşım yapılmalıdır. 
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Kategori 0: Ek incelemeler gerektiren bir bulgu vardır. Bu durum hemen her 

zaman tarama mamografilerinde ortayaçıkmaktadır. Spot kompresyon, 

magnifikasyon, özel mamografik projeksiyonlar ya da US gerekebilmektedir. Eğer 

inceleme negatif değilse ve tipik benign bulgular yoksa, önceki mamografilerle 

karşılaştırılmalıdır. Radyolog, karşılaştırma gerekliliğini raporda belirtmelidir. Bu tür 

bir gereklilik varsa inceleme, kategori 0 olarakyorumlanabilir. 

Kategori 1: Yorum yapılacak bir bulgu yoktur. Memeler simetriktir; herhangi 

bir kitle, yapısal bozukluk veya kuşkulukalsifikasyon yoktur. 

Kategori 2: Negatif bir mamografidir. Ancak yorumlayan kişi tamamen 

benign olan bir lezyonu belirtmek isterse bu kategoriyikullanır. Kalsifiye 

fibroadenom, cilt kalsifikasyonları, metalik yabancı cisimler, yağ içerikli lezyonlar 

(yağ kisti, lipom, galatosel, karışık densiteli hamartomlar) gibi karakteristik 

görünümleri olan lezyonlar bu kategoride belirtilir. İntramammarian lenf nodu, 

vasküler kalsifikasyonlar, implant, ameliyata bağlı yapısal distorsiyon da bu 

kategoride belirtilir. Malignite kuşkusuolan hiçbir bulgu yoktur. Öte yandan 

yorumlayıcı bu bulguları tanımlamayabilir ve kategori 1 olarak incelemeyi 

değerlendirebilir. Kategori 1 ve kategori 2 değerlendirmeler malignite açısından 

bulgu olmadığını gösterir. Her iki kategoride rutin mamografi görüntüleme ile takip 

edilir.  

 

Kategori 3 (muhtemel benign): Bu kategoride değerlendirilen bulgunun 

malign olma olasılığının çok düşük (<%2) olması gerekir. Takip süresiiçinde 

değişiklik göstermemesi beklenir, ancak radyolog bu stabiliteyi göstermek ister. Kısa 

aralıklarla takibingüvenli ve yararlı olduğunu gösteren birçok çalışma vardır. Üç 

spesifik bulgu muhtemel benign olarak yorumlanır( kalsifiye olmayan iyi sınırlı solid 

kitle, fokal asimetri, soliter grup oluşturan punktat kalsifikasyonlar). Bu kategorideki 

bir lezyon kısa aralıklarla (6 aylık) uzun dönemde (2 yada 3 yıl) stabilitesi 

kanıtlanıncaya kadar takip edilmelidir. Bu grup lezyonlarda bazen klinik veya 

hastaya bağlı nedenlerle takip yerine biyopsi de tercih edilebilir. 

 

Kategori 4 (şüpheli): Bu kategorideki lezyonlarmalignite açısından yeterince 

şüpheli bulgular taşımazlar. Radyolog açısından biyopsi endikasyonu vardır. 
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Kategori 3 te malignite olasılığı %2 den az, kategori 5 te ise % 95 ten fazla olup 

kategori 4 için geniş bir malignite oran aralığı vardır. Bu nedenle biyopsi önerilen 

lezyonların büyük bir kısmı bu kategoride yeralmaktadır. Bu kategori bazı 

merkezlerde, malign olma olasılıklarına göre 4A, 4B, 4C olarak alt gruplara ayrılarak 

kullanılmaktadır. 

 

Kategori 5 (yüksek olasılıkla malign): Bu lezyonların malign çıkma olasılığı 

çok yüksektir (>%95). Biyopsi ile histolojik tanı basamağı ayrı olarakyapılabileceği 

gibi, frozen ile çalışarak doğrudan ameliyat planlanabilir. 

 

Kategori 6 (bilinen malignite): Bu kategori, biyopsi ile malignite tanısı 

konmuş ve kesin tedavi öncesi inceleme yapılacak hastalar için kullanılır. 

 

 

2.5. MEME LEZYONLARINDA BİYOPSİ YÖNTEMLERİ 

 

2.5.1.İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB) 

Bu yöntemde sitolojik inceleme için hücre örneklemesi yapılır. Yöntemin 

avantajları ucuz, pratik, hızlı olması, hasta tarafından iyi tolere edilmesi ve çabuk 

sonuç elde edilebilmesidir. Biyopsiiçin 20-23 Gauge kalınlığında ince iğne ve bir 

enjektör yeterlidir. İnce kalibrasyonlu iğnelerle elde edilen örnek tanısal açıdan daha 

iyidir; ancak ince iğnelerle yoğun kistik sıvı aspire edilemeyebilir. İşlem genellikle 

US eşiliğinde yapılır. Biyopside iğne kitlenin santraline kadar ilerletilir; iğne 

lezyonun içindeyken vakum-aspirasyonla aspirat elde edilir.(Dershaw DD, 2000). 

Yeterli materyal gelip gelmediğine bakılır, gerekirse işlem tekrar edilir. Gelen aspirat 

ile görüntüleme bulgularının uygunluğu kontrol edilir. Aspirat lam üzerine ince bir 

tabaka halinde yayılır. Tercihen işlem süresince bir sitopatolog biyopsi odasında 

hazır bulunmalıdır. 

Literatürde aspirasyon biyopsilerinde meme kanseri tanısındaki doğruluk oranı % 77-

99 arasında değişmektedir. Özgüllük %91-100 (ortalama %98) olarak 

bildirilmektedir(Heywang-Köbrunner ve ark. 2001, Brown ve ark. 2004). Yöntemin 

başarısı uygulayıcının ve sitopatoloğun tecrübesi ile yakından ilgilidir. İİAB nin ana 

dezavantajı yetersiz doku örneklemesi ve yalancı negatif sonuçların olmasıdır. Diğer 
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önemli dezavantajları ise; benign lezyonlarda spesifik tanı elde edilememesi, 

invaziv-noninvaziv lezyonları ayıramaması ve evreleme yapılamaması, grade, 

reseptör durumu ve onkogenlerin çoğunlukla belirlenememesidir(Ariga ve ark 2002, 

Pisano ve ark. 1998,Mitnick ve ark. 1996) 

2.5.2.Kesici İğne Biyopsisi (KİB) (Core Biyopsi) 

Kesici iğne biyopsisinde doku örneklemesi yapılır ve histolojik tanı elde 

edilir. Bu yöntemde 14 Gauge veya daha kalın biyopsi iğneleri ve biyopsi tabancası 

kullanılır. Genellikle iğnenin hareketini kolaylaştırmak içinlokal anestezi altındaciltte 

küçük bir insizyon yapılması gerekir. Yeterli ve doğru tanı elde edebilmek için, 

lezyonun değişik yerlerinden örnekleme yapılmasına ve spesimenin en az 1 cm 

uzunlukta olmasına dikkat edilmelidir. Biyopsi materyalinin yeterliliği, kullanılan 

iğne tabanca sistemine (disposable olup olmamasına ve üretici firmaya) göre de 

değişir(Dershaw DD, 2000). Örnekleme sayısı lezyon tipi ile ilişkilidir. Kitle ve 

parankimal distorsiyonlarda 3-5örnekleme yeterli iken, mikrokalsifikasyonlarda 

lezyonların histolojik heterojenitesi nedeniyle, daha fazla örnekleme yapılmalıdır. 

Parça sayısı arttıkça doğruluk oranı da artar. US rehberliğinde yapılan biyopsilerde 

iğnenin yeri eş zamanlı izlenebildiği için, daha az sayıda örnekleme yeterli 

olmaktadır (Fishman JE, 2003).İşlemden sonra hematom oluşmasını önlemek 

amacıyla biyopsi lojuna 5 dakika kompresyon yapılmalıdır. 

Aspirasyon biyopsilerine göre, KİB’in duyarlılık, özgüllük ve doğru tanı 

oranları yüksek, yetersiz tanı oranları düşüktür. Duyarlılık %92-98 arasında 

değişirken, özgüllük %100 civarındadır (Liberman L 2000, Heywang-Köbrunner SH 

2001, Jackman RJ 1999). Duyarlılık kitlelerde daha yüksek, mikrokalsifikasyonlarda 

daha düşüktür. Yanlış negatif tanı oranı düşük olup tüm lezyonlar için %2-4, 

kanserde ise %0.3-8.2 civarındadır(Jackman RJ 1999). KİB’in diğer önemli 

avantajları, lezyonun invazyon, histolojik tiplendirme, tümörün grade tayini, hormon 

reseptörlerinin analizi, ve onkoprotein ekspresyonunun (HER 2/neu) 

belirlenebilmesidir. KİB ile benign lezyonlarda spesifik tanıkonulmaktadır veböylece 

gereksiz cerrahi girişim bu hastalara yapılmamaktadır. Yöntemin dezavantajı ise, her 

örnekleme sonrası iğnenin memeden çıkarılması ve doku örneği alındıktan sonra 

örnekleme sayısını artırmak için işlemin tekrarlanması gereğidir. Bu durum ağrı ve 
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kanamaya yol açabilir ve işlemin hasta tarafından tolere edilmesini güçleştirir. Diğer 

perkutan biyopsi yöntemleri içinde epitel deplasmanına en fazla sebep olan yöntem 

olması da diğer bir dezavantajdır. 

2.5.3.Vakum Destekli Biyopsi (VDB) 

Esas olarak bir kesici iğne biyopsi yöntemi olup doku örneklemesi yapar. 

Daha geniş biyopsi kanülleri ve vakum sistemine sahip bir cihazla yapılır. Bu 

sistemde biyopsi probu lezyonun kenarına kadar ilerletilir; prob vakum yaparak 

lezyonu kendisine doğru çeker. Komut verince, iğnenin kesici bölümü lezyon içinde 

ilerleyerek örnekleme yapar. Bu sırada oluşan hemoraji vakum bölümü ile aspire 

edilir. Daha sonra iğne meme içerisinden çıkarılmadan hafifçe saat yönünde 

döndürülür ve tekrar parça alınır. Bu şekilde tek girişle ardışık pekçok örnekleme 

yapılabilir. VDB’nin avantajları, tek girişte çok sayıda parça alınabilmesi, daha fazla 

volümde doku örneklemesi yapabildiği için daha doğru tanı elde edilebilmesi, vakum 

yaparak kanamayı önlemesidir. Tüm iğne biyosi yöntemleri arasında doğruluğu en 

yüksek (%99), buna karşın en pahalı olanıdır(Liberman L 2000, Brem RF ve ark. 

2001, Reynolds ve ark. 1998). Kesici iğne biyopsisine oranla yaklaşık 10 kat daha 

pahalıdır. Bu nedenle doğru endikasyonlarda kullanılmalıdır. VDB daha çok 

mikrokalsifikasyon ve parankimal distorsiyon gibi diğer biyopsi yöntemlerinde 

yalancı negatifliği yüksek gelen durumların biyopsisi için önerilmektedir (Reynolds 

ve ark. 1998).Ayrıca bu yöntem başka yöntemlerle biyopsi yapılmış ancak yeterli 

tanı elde edilememiş lezyonların tanısı için de kullanılabilir. Vakum destekli 

biyopsilerde, biyopsi işlemi sonrasında radyolojik olarak lezyon tama yakın 

kaybolabilir; ancak bu durumda lezyon histolojik olarak mevcut olabilir. Bu 

olguların %73-80’ünde cerrahi eksizyonda rezidüel tümör saptandığı gösterilmiştir 

(Sickles EA 1991). Bu nedenle küçük lezyonların biyopsisinde, sonradan işaretleme 

ve eksizyon işlemlerine reberlik etmek için, biyopsi lojuna metalik klip 

yerleştirilerek biyopsi yeri işaretlenmelidir. 

2.5.4. Vakum Destekli Stereotaktik Biyopsi (VDSB) 

İlk kez 1990’larda kullanılmaya başlanan vakum destekli stereotaktik biyopsi 

(VDSB), eksizyonel biyopsiye alternatif olabilecek minimal invaziv bir perkütan 

biyopsi yöntemidir. Diğer perkütan biyopsilere oranla çok daha büyük hacimde doku 
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örnekleri elde edilebilmesi, işlem bitiminde lezyon alanın işaretlenebilmesi, 

kolaylıkla tekrarlanabilmesi, skar dokusu bırakmadan hızlı iyileşme, gereksiz cerrahi 

girişimlerin sayısında azalma en önemli avantajlarıdır. Yapılan çalışmalarda 

eksizyonel biyopsiler ile karşılaştırıldığında tanısal maliyette %7-35 azalma sağladığı 

gösterilmiştir(Liberman L ve Sama. 2000) Komplikasyon oranları değişken olup 

başlıca komplikasyonlar, orta derecede-şiddetli ağrı (%10-15), kanama-hematom 

(%1,4-%3,9), enfeksiyon (%0 - %0,1) olarak bildirilmiştir(Shah AK ve ark,1999). 

Radyoloji Ana Bilim Dalı’mızda VDSB işlemi rutin olarak şu şekilde 

uygulanmaktadır:  

Hastalar, biyopsi işlemi hakkında bilgilendirilerek yazılı onam formu 

alınmaktadır. Tüm olgular, kanama diatezi ve antikoagülan ilaç kullanımı açısından 

sorgulanmakta ve ilaç öyküsü mevcut ise izlenmesi gereken prosedür açısından takip 

eden kliniklerden konsültasyon istenmektedir. İşlem öncesinde rutin olarak trombosit 

sayısı, INR, hepatit belirteçleri bakılmaktadır. VDSB sistemi bir ana konsol, dijital 

mamografi ünitesi (The Lorad MultiCare Platinum, Hologic Inc, Danbury, CT, US), 

pron biyopsi masası, vakum ünitesi, 9 gauge- 20 mm (ATEC Suros Surgical 

Systems, Inc. In Indianapolis, IN) meme biyopsi iğnesi ve işaretleme setinden 

oluşmaktadır. 

Olgular masaya yüzüstü yatırılarak lezyonun bulunduğu meme, masanın orta 

kısmında bulunan dairesel açıklıktan aşağı sarkıtılır. Biyopsinin yapılacağı 

projeksiyonun (CC/MLO) belirlenmesinin ardından pron masaya ait dijital 

mamografi sisteminin C kolu istenilen projeksiyona uygun olarak açılandırılır. 

Lezyonun bulunduğu meme bölgesi sıkıştırma plakasındaki 5x5 cm’lik kare 

şeklindeki biyopsi penceresi alanına gelecek şekilde memeye kompresyon uygulanır. 

Küçük volümlü memelerde biyopsi penceresini doldurabilmek ve gerekli 

kompresyonu sağlayabilmek amacıyla meme dokusu, posteriordan gaz kompres ile 

desteklenir.  

Lezyonun yerini teyit etmek amacıyla dijital dedektör sistemi ile öncelikle 0º 

de pilot görüntü alınır. Lezyon bulununca +15º ve -15º tüp açıları ile stereotaktik 

dijital imajlar elde edilir. Bu imajlardan, kompresyon kalınlığı da göz önüne alınarak 

lezyonun, x, y ve z eksenlerindeki koordinatları belirlenir. Cilt temizliğini takiben, 
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vakum ünitesine bağlanmış olan biyopsi iğnesi pron masa kontrol panelindeki 

düğmeler yardımıyla hedef noktasına yönlendirilir. Hedef noktasındaki cilt altı 

dokuya ve meme dokusuna lokal anestezik madde (prilokain %2; 2 cc) uygulanır. 

Saptanmış olan x, y, z koordinatlarının korunması açısından anestezik maddenin 

meme dokusu kalınlığını arttırmayacak şekilde (daha çok cilt altı dokuya) enjekte 

edilmesine özen gösterilir. İğnenin rahat geçebilmesi için hedef noktasındaki cilde 

bistüri ile 2-3 mm’lik bir insizyon yapılır. İğne, önceden belirlenmiş olan 

koordinatlar doğrultusunda meme dokusu içerisinde ilerletilir. Ateşleme öncesinde 

iğne yerini doğrulamak amacıyla +15º ve -15º 45de kontrol görüntüler alınır. İğne 

ateşlendikten sonra vakum sistemi çalıştırılır ve iğne kendi ekseni etrafında saat 

yönünde 360º döndürülerek 12 kadrandan doku örnekleri toplanır. Kesme işlemi 

sırasında ağrı hissini azaltmak amacıyla iğne üzerinde bulunan kanülden lokal 

anestezik madde (prilokain %2, 8cc) madde verilir. Doku örneklemesi bittiğinde 

vakum ünitesi aracılığı ile ortamda oluşan kanama aspire edilerek, biyopsi lojuna 

serum fizyolojik ile lavaj yapılır. Daha sonra iğnenin arka kısmında bulunan doku 

toplama haznesindeki parçalar çıkarılır, mikrokalsifikasyon varlığını teyit etmek 

amacıyla spesmen radyografisi çekilir. Spesmen radyografisinde mikrokalsifikasyon 

görülmeyen olgulardan yeniden doku örnekleri toplanır. İşlem bittiğinde radyoopak 

işaretleme klibsi biyopsi lojuna bırakılır, biyopsi iğnesi çıkarılır. Kanama kontrolü 

için memeye beş dakika kompresyon uygulanır. Biyopsi giriş yeri steril olarak 

kapatılır. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Çalışma planı ve Olgular  

 Bu çalışmaya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik 

Araştırmalar Etik Kurulunun 2014/312 sayılı onam kararını takiben başlandı. Ocak 

2010 – Ocak 2013 tarihleri arasında hastanemiz PACS (Enlil PACS Eroğlu, 

Eskişehir, Türkiye) sisteminde kayıtlı bulunan, mamografilerinde mikrokalsifikasyon 

saptanmış ve bu nedenle vakum destekli sterotaktik biyopsi uygulanmış 

(histopatolojik tanıları konmuş) 95 sayıda hastanın görüntüleri retrospektif olarak 

incelendi. Tüm hastaların hastane işletim sisteminde kayıtlı olan patoloji sonuçlarına 

ulaşıldı. Biyopsi sonuçları benign çıkan ancak biyopsi sonrasında en az bir yıllık 

takibi ve kontrol mamografisi bulunmayan hastalar yalancı negatif sonuçları 

engellemek için çalışma dışı bırakıldı. Ayrıca biyopsi materyalinde 

mikrokalsifikasyon görülmeyen hastalar da çalışmadan çıkarıldı. Sonuç olarak 

çalışma için gerekli dosya verileri, radyolojik görüntülemeleri ve patolojik sonuçları 

tam ve yeterli olan 68 hasta dahil edildi. 

Patoloji sonuçları benign ve malign olarak iki grupta toplandı. Hyalinizasyon, 

kistik değişiklik, apokrin metaplazi, aktif-kronik inflamasyon, duktal epitelyal 

hiperplazi, kolumnar hücreli değişiklik, fibrozis olan olgular benign olarak;  in  situ 

lezyonlar (duktal karsinoma in-situ, lobuler karsinoma in situ), invaziv meme 

karsinomu, tübüler karsinom olan olgular malign patolojiler olarak gruplandırıldı.  

Çalışmaya dahil edilen hastaların biyopsi öncesi mamogramları  

(kraniokaudal ve mediolateral oblik planda) dijital ortamda mamografi için özel iş 

istasyonlarında, meme görüntüleme konusunda deneyimli 2 radyolog (meme 

görüntüleme alanında en az 5 yıl deneyimli) (yorumcu 1 ve 4),  uzmanlık eğitiminin 

son yılında bulunan bir araştırma görevlisi (meme görüntüleme alanında en az 6 ay 

deneyimli)(yorumcu 6) ve 3 genel radyolog (yorumcu 2, 3 ve 5) tarafından farklı 

zamanda ve birbirinden bağımsız olarak yorumlandı. 

Çalışma öncesinde çalışmaya katılan tüm yorumcular, BI-RADS 2013 

(beşinci baskı) sözlüğündeki mamografi ve mikrokalsifikasyonların 

değerlendirilmesi ile ilgili güncel bilgiler, BI-RADS 2003 (dördüncü baskıya) göre 

yenilikler, dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bir seminer ile bilgilendirildi. 
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Yorumculardan,  mamografilerde işaretlenmiş olan mikrokalsifikasyonlar için hem 

BI-RADS 2003(dördüncü baskı) hem de BI-RADS 2013 (beşinci baskı) kriterlerine 

göre şekil ve dağılım tanımlamalarını yapmaları, sonuç kategorilerini belirlemeleri 

ve her bir hasta için hazırlanmış olan standart formları doldurmaları istendi (tablo 2). 

 

Tablo 2. Her bir hasta için yorumculardan doldurulması istenen standart form. 

 

BI-RADS Kategori 1. Negatif ( malignite riski %0)  

BI-RADS Kategori 2. Benign Bulgular(malignite riski %0)  

BI-RADS Kategori 3. Benign Olma Olasılığı Yüksek Bulgu- Kısa aralıklarla 

takip önerilir.(malignite riski %0-2) 

 

BI-RADS Kategori 4. Kuşkulu Bulgu- Biyopsi önerilir. (malignite riski%2-95) 

             4A:düşük şüpheli(%2-10) 
             4B: orta şüpheli(%10-50) 
             4C: yüksek şüpheli(%50-95) 

 

 

BI-RADS Kategori 5. Büyük Olasılıkla Malign Lezyon- Biyopsi ve uygun 

yaklaşım yapılmalıdır. (malignite riski %95 ten yüksek) 

 

BI-RADS Kategori 6. Bilinen malignite- Uygun yaklaşım yapılmalıdır.  

 

3.2. Yöntem ve İstatistiksel Değerlendirme 

 Mikrokalsifikasyonların BI-RADS kriterlerine ve sonuç kategorilerine göre 

değerlendirilmesinde birinci ve diğer radyologlar arası uyum ikişerli olmak üzere 

Cohen Kappa istatistik testine göre değerlendirildi ve uyum oranları (k=Kappa) 

 

 

 

 

 

Mikrokalsifikasyon  

tanımlamaları 

 

 

 

Morfoloji                             

Tipik Benign  

 

 

Şüpheli 

Amorf  

Kaba heterojen  

İnce pleomorfik  

İnce lineer/İnce lineer 

dallanan 

 

 

 

 

Dağılım 

Grup  

Lineer  

Bölgesel  

Segmental  

Yaygın  



   33 

 

hesaplandı. Cohen Kappa istatistik testi iki veya daha fazla gözlem arasındaki 

kalitatif uyum oranını (k:Kappa ) ölçmek için geliştirilmiş bir testtir. Tam bir uyum 

olması için k değerinin 1 olması gerekir. k değeri 0 olduğunda beklenilen uyum 

şansa bağlıdır. k değeri negatif olduğunda beklenilen uyum şans ihtimalinden bile 

düşüktür (tablo 3).  

Mikrokalsifikasyon morfolojisi, dağılım paterni ve BI-RADS sonuç kategorisi alt 

gruplarında dayorumcular arası uyum  Kappa katsayısı ile incelenmiştir. 

Tablo 3. Kappa(k) katsayısının değerlendirilmesi 

< 0 Hiç uyuşma olmaması 

0.0 — 0.20 Önemsiz uyuşma olması 

0.21 — 0.40 Minimal uyuşma olması 

0.41 — 0.60 Orta derecede uyuşma olması 

0.61 — 0.80 Önemli derecede uyuşma olması 

0.81 — 1.00 Neredeyse mükemmel uyuşma olması 

  

Her bir gözlemci için BI-RADS 2003 ve 2013 sonuç kategorilerinde 

malignite için pozitif öngörü değerleri(PÖD) hesaplandı. 
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4. BULGULAR 

4.1. Patolojik bulgular 

Mamografi eşliğinde vakum destekli sterotaksik biyopsi yapılan 68 hastanın 

yaşları 33-73 arasında (ortalama 51.5) değişiyordu. Patoloji sonuçları 20 hastada 

(%29) malign, 48 hastada (%71) ise benigndi. Malign tanı alan olguların 12’sinde 

duktal karsinoma in-situ, 1’inde lobuler karsinoma in situ, 6’sında invaziv meme 

karsinomu, 1’inde tübüler karsinom saptandı. 

Örnek olgular: 

 

Şekil 2. mamografide grup yapan pleomorfik mikrokalsifikasyonlar ve spesmen 

görüntüleri BI-RADS 4B kabul edilen olgunun patoloji sonucu invaziv meme 

karsinomu 

 

Şekil 3. Mamografide lineer dağılım gösteren pleomorfik mikrokalsifikasyonlar ve 

spesmen görüntüleri BI-RADS 4B kabuledilen olgunun patoloji sonucu: duktal 

karsinoma in situ 
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Şekil 4. Mamografide lineer dağılım gösteren pleomorfik mikrokalsifikasyonlar ve 

spesmen görüntüleri BI-RADS 4B kabuledilen olgunun patoloji sonucu: duktal 

karsinoma in situ  

 

 

Şekil 5. Mamografide segmental dağılım gösteren pleomorfik mikrokalsifikasyonlar 

BI-RADS 4B kabuledilen olgunun patoloji sonucu: invaziv meme karsinomu 
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Şekil 6. Mamografide grup  yapan pleomorfik ve amorf mikrokalsifikasyonlar ve 

spesmen görüntüleri BI-RADS 4B kabul edilen olgunun patoloji sonucu:duktal 

epitelyal hiperplazi, sklerozan adenozis, apokrin metaplazi 

 

Şekil 7. Mamografide lineer dağılım gösteren pleomorfik ve amorf 

mikrokalsifikasyonlar ve spesmen görüntüleri BI-RADS 4B kabul edilen olgunun 

patoloji sonucu:kistik değişiklik, apokrin metaplazi 

 

4.2. Yorumcular Arası İkili Uyum Oranları 

Yorumlayıcıların mikrokalsifikasyon morfolojisi, mikrokalsifikasyon dağılım 

paterni ve BI-RADS sonuç kategorisinde vermiş oldukları bulguların yorumcu 1 ile 

karşılaştırılması Tablo 4’te özetlenmiştir. Buna göre en yüksek uyum her ikiside 
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meme radyolojisinde tecrübeli olan yorumcu 1 ile yorumcu 4 arasında sağlandı. 

(uyum oranı k değerleri: mikrokalsifikasyon morfolojisinde 0.6, mikrokalsifikasyon 

dağılım paterninde 0.6 ve BI-RADS sonuç kategorisinde 0.5).Yorumcu 1 ile genel 

radyolog olan yorumcu 5 arasında enaz uyum tespit edildi(uyum oranı k değerleri: 

mikrokalsifikasyon morfolojisinde 0.049, mikrokalsifikasyon dağılım paterninde 0.3 

ve BI-RADS sonuç kategorisinde 0.027).  

Benign vakalarda ikili uyum oranları genel olarak daha yüksek bulundu. 

Tecrübeli iki radyolog arasında morfoloji, dağılım paterni ve sonuç kategorisinde 

benign vakalarda önemli derecede, malign vakalarda ise minimal ikili uyum sağlandı. 

Tecrübeli radyolog ile genel radyologlar, tecrübeli radyolog ile son yıl uzmanlık 

öğrencisi arasındaki ikili uyum oranları yine benign vakalarda malignlere oranlara 

daha yüksek idi.  

Tüm yorumcular arasında mikrokalsifikasyon dağılım paterni tariflemesinde 

ikili uyum oranları daha yüksek (0.3-0.6), BI-RADS sonuç kategorisi 

değerlendirmesinde ise daha düşük (0.02-0.5) saptandı.  
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Tablo 4. Yorumcular arası değişkenliği gösteren Kappa değerleri.    

 

        

    Benign Vakalar Malign Vakalar Toplam Vakalar 

    (nB=48) (nM=20) (nT=68) 

    Yorumcu 1 Yorumcu 1 Yorumcu 1 

Mikrokalsifikasyon Morfolojisi       

  Yorumcu 2 0,372 0,191 0,346 

  Yorumcu 3 0,326 0,176 0,305 

  Yorumcu 4 0,773 0,469 0,694 

  Yorumcu 5 0,076 -0,091 0,049 

  Yorumcu 6 0,271 0,100 0,319 

Kalsifikasyon Dağılım Paterni       

  Yorumcu 2 0,663 0,363 0,572 

  Yorumcu 3 0,542 0,286 0,463 

  Yorumcu 4 0,726 0,389 0,631 

  Yorumcu 5 0,344 0,331 0,345 

  Yorumcu 6 0,362 0,313 0,346 

BI-RADS Sonuç Kategorisi       

  Yorumcu 2 0,172 0,121 0,149 

  Yorumcu 3 0,041 -0,140 0,104 

  Yorumcu 4 0,631 0,368 0,542 

  Yorumcu 5 -0,098 0,022 -0,027 

  Yorumcu 6 0,092 0,208 0,296 

          

         

Gözlemciler arası uyumu belirten k değeri aralıkları şöyledir: k:≤0.20 ise önemsiz uyum, k: 

0.21-0.40 ise minimal uyum, k: 0.41-0.60 ise orta derecede uyum, k: 0.61-0.80 ise önemli 

derecede uyum, k:0.81-1.00 ise gözlemciler arası uyumun tam olduğunu gösterir 

  

  

 

 

       

 

4.3. Mikrokalsifikasyon Morfoloji Tanımlamalarına Ait Bulgular 

Mikrokalsifikasyon morfolojisi tarif etmedeki k değeri 0.24 olup minimal 

uyum saptandı. Morfoloji tariflemesinde en fazla uyum tipik benign 

morfolojide(0.3) en az uyum ise ince lineer/ince lineer dallanan morfolojide(-0.01) 

saptandı(tablo 5).  
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Tablo 5. Mikrokalsifikasyon morfoloji tanımlamalarında yorumcular arası uyumu 

gösteren kappa değerleri 

  Mikrokalsifikasyon Morfolojisi   K Değeri   

  Tipik Benign       0,31   

  Amorf       0,27   

  Kaba heterojen       0,19   

  İnce pleomorfik       0,23   

  İnce lineer/ ince lineer dallanan     -0,01   

  Toplam       0,24   
              

 

4.4. Mikrokalsifikasyon Dağılım Paterni Tanımlamalarına Ait Bulgular 

Mikrokalsifikasyon dağılım paterni tariflemesinde ise toplamda 0.43 ile orta 

derecede uyum saptandı. Mikrokalsifikasyon dağılım paterni tariflemesinde ise 

toplamda 0.43 ile orta derecede uyum saptandı. Dağılım paterni alt kategorileinde 

ise en yüksek uyum oranı grup yapan mikrokalsifikasyonlarda(0.6) sağlanırken, ez 

az uyum segmental dağılım gösteren mikrokalsifikasyonlarda(0.17) saptandı( tablo 

6).  

Tablo 6. Mikrokalsifikasyon dağılım paterni tanımlamalarında yorumcular arası 

uyumu gösteren kappa değerleri 

  Mikrokalsifikasyon Dağılım Paterni   K Değeri   

  Grup       0,6218   

  Lineer       0,1937   

  Bölgesel       0,3956   

  Segmental       0,1713   

  Yaygın       0,4042   

  Toplam       0,4313   

              

 

4.5. BI-RADS Sonuç Kategorisi Değerlendirmesine Ait Bulgular 

Toplamda BI-RADS sonuç kategorisindeki uyum oranı ise 0.1 ile önemsiz 

derecede bulundu. BI-RADS alt kategorilerinde de uyum oranları 0.10-0.14 

arasında olup düşük uyum oranları saptandı(tablo 7). 
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Tablo 7. BI-RADS sonuç kategorisi tanımlamalarında yorumcular arası uyumu 

gösteren kappa değerleri 

  BI-RADS Sonuç Kategorileri   K Değeri   

  BI-RADS-2       0,1451   

  BI-RADS-4B       0,1025   

  BI-RADS-4C       0,1229   

  Toplam       0,1152   

              

 

4.6. Pozitif Öngörü Değerleri 

Çalışmamızda mikrokalsifikasyonlar için BI-RADS sonuç kategorisini BI-

RADS 4. Baskı ve BI-RADS 5. Baskı için ayrı ayrı değerlendirdik ve her yorumcu 

için sonuç kategorilerindeki PÖD hesapladık( tablo 8 ve 9). Buna göre 5. Baskıya 

göre yapılan değerlendirme yapıldığında malign vakaların tümünün BI-RADS 4B 

ve 4C olarak yorumlandığı görüldü. 4. Baskıya göre yapılan değerlendirmede ise 

yorumcu 3 ve 5 te BI-RADS 3 içerisinde değerlendirilen vakaların bazılarında 

malignite tespit edildi. 

Tablo 8. BI-RADS 4. Baskıya göre elde edilen pozitif öngörü değerleri. 

 

 

Yorumcu 1 Yorumcu 2 Yorumcu 3 Yorumcu 4 Yorumcu 5 Yorumcu 6

BI-RADS 2 0/1(%0)           - 0/7(%0) 0/7(%0) 0/1(%0)           -

BI-RADS 3 0/5(%0) 0/13(%0) 4/22(%18)          - 3/24(%12) 0/15(%0)

BI-RADS 4A 4/34(%11) 9/29(%31) 9/26(%34) 7/30(%23) 5/15(%33) 2/19(%10)

BI-RADS 4B 7/13(%53) 10/23(%43) 4/9(%44) 8/23(%34) 10/23(%43) 7/19(%36)

BI-RADS 4C 9/15(%60) 1/3(%33) 3/4(%75) 5/8(%60) 2/5(%40) 11/15(%73)

BI-RADS 

KATEGORİLERİ

Malign lezyonlar/Tüm lezyonlar

Malign lezyon ve tüm leyzonların sayısı hakkındaki bilgiler sunulmuştur. Parantez içerisindeki değer 

pozitif öngörü değerini (PÖD) göstermektedir.
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Tablo 9. BI-RADS 5. Baskıya göre elde edilen pozitif öngörü değerleri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorumcu 1 Yorumcu 2 Yorumcu 3 Yorumcu 4 Yorumcu 5 Yorumcu 6

BI-RADS 2 0/1(%0)           - 0/7(%0) 0/7(%0) 0/1(%0)           -

BI-RADS 4B 11/52(%21) 19/65(%29) 17/57(%29) 15/53(%28) 18/62(%29) 9/53(%16)

BI-RADS 4C 9/15(%60) 1/3(%33) 3/4(%75) 5/8(%60) 2/5(%40) 11/15(%73)

Malign lezyon ve tüm lezyonların sayısı hakkındaki bilgiler sunulmuştur. Parantez içerisindeki değer 

pozitif öngörü değerini (PÖD) göstermektedir.

BI-RADS 

KATEGORİLERİ

Malign lezyonlar/Tüm lezyonlar
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5. TARTIŞMA 

 

Mamografi eşliğinde vakum destekli sterotaksik biyopsi yapılan 68 hastadan 

20 tanesinde (%29) kanser saptandı, 48 hastanın (%71) histopatolojik sonuçları ise 

benigndi. Literatürde benign lezyon oranı çeşitli serilerde %69-87 arasında değişen 

oranlarda bildirilmiştir (Moskowitz M 1988, Homer MJ 1983). Literatürde malign 

patoloji saptanma oranı %13-45 arasında değişmekte olup çalışmamızın sonucu 

literatürle uyumlu bulundu(Lafontan B ve ark 1994, Moskowitz M 1988, Homer 

MJ 1983).  Histopatolojik sonuçlara göre malign tanı alan olguların 12 tanesinde 

duktal karsinoma in-situ, 1 tanesinde lobuler karsinoma in situ, 6 tanesinde invaziv 

meme karsinomu, 1 tanesinde tübüler karsinom saptandı. Bizim çalışmamızda 

malign sonuçlar içinde ilk sırayı duktal karsinoma in situ almaktaydı(%60). 

Lacquement ve ark(1990)’nın serisinde; invazif duktal karsinomlar %47 ile ilk 

sırada, DKİS ise %29 ile ikinci sırada gelmektedir. Orel ve ark(1999) ise 1312 

vakalık serilerinde DKİS oranını %31 olarak bildirmişlerdir. Her üç seride DKİS 

oranlarının uyumlu ve yüksek olması, mamografinin erken tanı amacının 

gerçekleştiğini ortaya koymaktadır.  

 

BI-RADS 4. baskı kullanılarak yapılan Adıbelli Z. ve ark.(2010)’nın 

çalışmasında ikili uyum oranları kappa değerleri mikrokalsifikasyon morfolojisinde 

0.73-0.83 arasında, dağılım paterninde 0.60-0.66 arasında, BI-RADS sonuç 

kategorisinde ise 0.08-0.23 arasında bildirilmiştir. Çalışmada yer alan 

yorumculardan ikisi meme alanında tecrübeli radyolog, bir tanesi ise genel 

radyologdur. 

Gülsün M ve ark.(2002) 82 hasta popülasyonu üzerinde 

mikrokalsifikasyonları değerlendirmiş ve yorumcular arasındaki farklılığı 

araştırmışlardır.  Meme görüntülemede tecrübeli üç radyolog arası ikili uyum 

oranları kappa değerleri, mikrokalsifikasyon morfolojisinde 0.12-0.31, 

mikrokalsifikasyonlarındağılım paterninde 0.29-0.51, BI-RADS sonuç kategorisi 

değerlendirilmesinde 0.27-0.35 olarak bulunmuştur. Bizim çalışmamızda ise 

kalsifikasyon morfolojisi tanımlanırken ikili uyum oranları kappa değerleri 

mikrokalsifikasyon morfolojisinde 0.04-0.6 arasında, mikrokalsifikasyon dağılım 
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paterninde 0.3-0.6 arasında, BI-RADS sonuç kategorisi değerlendirmesinde ise 

0.02-0.5 arasında tespit edildi(tablo 4). Adıbelli ve ark. ile Gulsun ve ark. ‘nın 

çalışmalarından farklı olarakbizim çalışmamızda k aralığının geniş, alt değerlerin 

düşük olmasımuhtemelen genel radyolog sayısının fazla olmasından 

kaynaklanmaktaydı. Çalışmaya katılan radyologların meme radyolojisi alanındaki 

çalışma süreleri ve buna bağlı olarak bilgi ve tecrübelerinin farklı olması k 

değerlerinin geniş bir yelpazede karşımıza çıkmasına neden oldu. Oysa ki meme 

görüntülemede tecrübeli iki radyolog arasında Gülsün ve ark. sonuçlarına göre daha 

yüksek ikili uyum oranları elde ettik. 

Çalışmamızda en yüksek ikili uyum oranları her ikiside meme alanında 

tecrübeli olan yorumcu 1 ve 4 arasında sağlandı. Meme radyoloğu(yorumcu 1) ve 

uzmanlık eğitiminin son yılında olan yorumcu 6 arasında önemsiz-minimal uyum; 

yine yorumcu 1 ile genel radyolog olan yorumcu 5 arasında da önemsiz-minimal 

uyum saptandı (tablo 4). Her ne kadar çalışmaya katılan tüm radyologlar çalışma 

öncesinde BI-RADS 2013(beşinci baskı) sözlüğündeki mamografi ve 

mikrokalsifikasyonların değerlendirilmesi ile ilgili güncel bilgiler, BI-RADS 2003 

sözlüğüne(dördüncü baskı) göre yenilikler, dikkat edilmesi gereken noktalar 

hakkında bir seminer ile eşit derecede bilgilendirilse de klinik tecrübe ikili uyum 

oranları üzerinde etkili oldu.  

Tecrübeli iki radyolog arasında morfoloji, dağılım paterni ve sonuç 

kategorisinde benign vakalarda önemli derecede, malign vakalarda ise minimal ikili 

uyum sağlandı. Yine tecrübeli radyolog ile genel radyologlar, tecrübeli radyolog ile 

son yıl uzmanlık öğrencisi arasındaki ikili uyum oranları, benign vakalarda 

malignlere oranlara daha yüksek idi. Çalışmamızdaki benign vaka sayısının daha 

fazla olması bu sonucun bir nedeni olabilir. Adıbelli ve ark. da çalışmalarında benzer 

sonuç elde etmiş ve bunun  benign kalsifikasyonların daha kolay tanınması ve 

tanımlanabilmesinden kaynaklandığını belirtmişlerdir. 

Benign ve malign tüm vakalar için yorumcu 1 ile diğer yorumcular arasında 

ikili uyum oranları k değerleri mikrokalsifikasyon dağılım paterni tariflemesinde 

(0.3-0.6) en yüksek, BI-RADS sonuç kategorisi değerlendirmesinde (0.02-0.5) ise en 
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düşük idi. Sonuç kategorisi değerlendirmede tecrübeli radyologlar arasında orta 

derecede uyum söz konusu idi.  

Çalışmamızda ikili uyum oranlarının yanısıra tüm yorumcuların BIRADS 

sözlüğünde geçen her bir mikrokalsifikasyon tanımlayıcısı için uyumunu gösteren 

kappa değerleri hesaplanmıştır.  

Çalışmamızda mikrokalsifikasyon morfolojisini tanımlamada tüm 

yorumcular arası minimal uyum (k: 0.24) saptandı. Yorumcuların morfoloji 

üzerindeki uyumları, Berg ve ark. çalışmasında minimal (k: 0.36), Kim ve ark.nın 

çalışmasında orta derecede (k:0.52), Gülsün ve ark. nın çalışmasında minimal (k: 

0.31), Coşar ve ark nın çalışmasında ise orta derecede (k:0.42) olarak bildirilmiştir. 

Önceki çalışmalara kıyasla uyum oranının nisbeten düşük olması, çalışmamızdaki 

tipik benign ve ince lineer/ince lineer dallanan mikrokalsifikasyon sayısının az 

olmasından kaynaklanabilir. Genel radyolog sayısının fazlalığı uyum oranımızı 

etkilemiş olabilir ki tecrübeli radyologlar arasındaki ikili uyumun 0.69 k değeri ile 

önemli derecede saptanması bu teorimizi desteklemektedir. 

Çalışmamızda en yüksek uyum tipik benign morfolojide (k:0.31, minimal) 

elde edilmiştir. Bunu amorf (k:0.27) ve ince pleomorfik (k: 0.23) 

mikrokalsifikasyonlar takip etmektedir. En düşük uyum ise ince lineer/ince linner 

dallanan morfolojide saptanmıştır. Bu morfolojideki mikrokalsifikasyon içeren 

vaka sayımızın az olmasının bu sonucu etkilediğini düşünüyoruz. Coşar ve ark.nın 

çalışmasında en yüksek uyum kaba kalsifikasyonlarda (k:0.66), en düşük uyum ise 

amorf kalsifikasyonlarda (k: 0.33) elde edilmiştir. Gülsün ve ark. çalışmalarında en 

yüksek uyumun tipik benign morfoloji dışında ince lineer/ince lineer dallanan 

mikrokalsifikasyonlarda, en düşük uyumun ise pleomorfik mikrokalsifikasyonlarda 

saptandığını bildirmişlerdir. Çalışmalar arasındaki bu farklılıklar gösteriyor ki 

morfoloji konusundaki fikir farklılıkları halen çözülememiş olup daha objektif 

kriterlere ihtiyaç duyulmaktadır. BIRADS 2013 baskısında kalsifikasyonların tipik 

benign ve şüpheli olarak iki grupta toplanması ile morfoloji tanımlamalarındaki 

gözlemciler arası farklılığın tanı üzerindeki etkisi en aza indirilmeye çalışılmıştır. 

Böylece tipik benign morfoloji kriterlerini taşımayan tüm mikrokalsifikasyonlara 

biyopsi önerilmektedir.  
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Lazarus ve ark(2006) serisinde okuyucular arası farklılık ve PÖD değerleri 

BI-RADS 4. baskı kullanılarak mamografi ve ultrason üzerinden araştırılmıştır. 

Buna göre mamografi sonuçlarında kalsifikasyon morfoloji tanımlamasında kappa 

değeri 0.32, dağılım tanımlamasındaki kappa değeri 0.50 olarak bulunmuştur. 

Bizim çalışmamızda da yorumcular arası kalsifikasyon morfoloji tanımlamasında 

kappa değeri 0.24, dağılım tanımlamasındaki kappa değeri 0.43 elde edilmiş olup 

benzer bulunmuştur(tablo 5 ve 6). Yine aynı çalışmada amorf ve ince dallanan 

kalsifikasyonlarda orta derece uyum(0.45, 0.49) saptanırken ince plemorfik 

kalsifikasyonlarda(0.24) ve kaba heterojen kalsifikasyonlarda(0.27) daha düşük 

uyum oranları tespit edildi. Bizim çalşmamızda kalsifikasyon morfolojisi 

değerlendirmedeki kappa değerleritipik benign kalsifikasyonlarda 0.31, amorfta 

0.27, kaba heterojende 0.19, ince pleomorfikte 0.23, ince lineer/ince lineer dallanan 

kalsifikasyonlarda -0,01 olarak bulundu. İnce lineer/ince lineer dallanan dallanan 

morfolojide uyum oranının çok düşük olmasının nedeni bu morfolojideki vaka 

oranının çalışma içerisinde az olmasına bağlanmıştır. Lazarus’un çalışmasında BI-

RADS sonuç kategorisinde toplamda k:0.28 ile hafif derecede uyum izlendi. Bizim 

çalışmamızda hem alt gruplarda(  BI-RADS 2: 0.14, BI-RADS 4B: 0.10, BI-RADS 

4C: 0.12) hemde toplamda (0.11) önemsiz uyum tespit edildi. Bu düşük uyum 

oranları çalışmamızın sınırlı bir hasta popülasyonu (sadece mikrokalsifikasyonu 

bulunan hastalarda) üzerinde olmasına bağlanabilir.  

Bent ve ark.(2010) çalışmasında mamografideki kalsifikasyonların 

tanımlamalarında ve sonuç kategorisinde PÖD araştırılmıştır. BI-RADS sonuç 

kategorisinde elde edilen PÖD şöyledir: kategori 2 %0, kategori 3 %0, kategori 4A 

%13, kategori 4B %36, kategori 4C %79, kategori 5 %100. BI-RADS 4. Baskıya 

göre verdiğimiz sonuç kategorilerindeki PÖD’nde bizde benzer sonuçları 

yakaladık(tablo 8).BI-RADS 5. Baskıya göre literatürde benzer çalışma olmadığı 

için elde ettiğimiz PÖD’lerini(tablo 9) karşılaştırma yapamadık. 

BI-RADS mamografi terminolojisinde tarif edilen kalsifikasyonlar için 

2013’te çıkarılan 5. baskıdaki değişiklikler şöyledir: BIRADS 2003’de 

kalsifikasyon morfolojileri tipik olarak benign, orta derece kuşkulu kalsifikasyonlar 

ve malign olma olasılığı yüksek kalsifikasyonlar olarak sınıflandırılmaktaydı. BI-

RADS 2013’de kalsifikasyonlara yaklaşım değişti. 2003’te orta kuşkulu ve malign 
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olasılığı yüksek olarak tarif edilen kalsifikasyonlar tek bir maddede birleştirildi ve 

şüpheli olarak sınıflandırıldı.2013’de kalsifikasyonlar tipik benign ve şüpheli 

kalsifikasyon olarak gruplandı. Buna göre çalışmamızda 5. Baskıya göre yapılan 

değerlendirmede malign vakaların tümünün BI-RADS 4B ve 4C olarak 

yorumlandığı görüldü ve malign vakalar atlanmamış oldu. Ancak buna karşılık 

gereksiz biyopsi yapılma oranı da artmış oldu. 4. Baskıya göre yaptığımız 

değerlendirmede ise yorumcu 3 ve 5 te BI-RADS 3 içerisinde değerlendirilen 

vakaların bazılarında malignite tespit edildi ve bu vakaların tanı alması gecikmiş 

olcaktı. Böylece 5. Baskı ile birlikte daha şüpheci bir yaklaşımla malignite atlanma 

olasılığında belirgin azalma saptandı.2003’te lüsent merkezli, yumurta kabuğu yada 

rim şeklinde tarif edilen kalsifikasyonlar; 2013 te rim kalsifikasyonu olarak tek bir 

başlık altında toplandı. Kalsifikasyon dağılımındaki değişiklik grup yapan 

kalsifikasyonlarda oldu. 2003 baskısında grup/küme yapan kalsifikasyon için üst 

limit 1 cm’ydi. 2013 te bu tanımlama grup olarak düzenlendi ve üst limit 2 cm ye 

çıkarıldı. Böylece bir önceki baskıda 1-2 cm arası kalsifikasyonlarla ilgili belirsizlik 

ortadan kaldırılmış oldu. 2003’te küme şeklindeki dağılım tanımlaması 2013’te 

grup olarak düzenlendi. 
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6.SONUÇ  

 

Mamografi raporlarını standardize etmek, mamografi yorumlarındaki 

karışıklığı azaltmak, klinisyenler ile radyologlar arasındaki iletişimi geliştirmek ve 

ortak bir terminoloji sağlamak amacıyla ACR tarafından oluşturulan ve geliştirilen 

BI-RADS, mamografideki bulguları tanımlayıcı terimler sözlüğünden oluşmaktadır. 

Bu sistemdeki kriterler aralıklı olarak değişikliğe uğramakta ve yorum birliğini 

sağlama açısından etkinliğini araştıran çalışmalarla test edilmektedir. Her yeni 

baskıya yönelik yapılan çalışmalar, eksik, ihtiyaç ve gereklilikleri ortaya koymakta 

ve raporlama sisteminin bir sonraki güncellemesini yönlendiren bir veri havuzu 

oluşmasını sağlamaktadır.   

BI-RADS kriterlerini test eden bazı çalışmalar yapılmasna rağmen, henüz 

2013 yılında güncellenen beşinci baskı BI-RADS kriterlerini test eden çalışma sayısı 

yeterli değildir. Bizde bu çalışma ile mamografide saptanan mikrokalsifikasyonların 

değerlendirilmesinde,  en güncel BI-RADS kriterlerinin malign patolojiyi tanımlama 

açısından pozitif öngörü oranlarını ve bu kriterlerinin uygulanmasında radyologlar 

arasındaki uyumu araştırdık.  

 

Yorumcular arası ikili uyum oranlarına bakıldığında en yüksek uyum her 

ikiside meme radyolojisinde tecrübeli olan yorumcular arasında sağlandı. Her ne 

kadar çalışmaya katılan tüm radyologlar çalışma öncesinde BI-RADS 2013 (beşinci 

baskı) sözlüğündeki güncel bilgiler, dördüncü baskıya göre yenilikler, dikkat 

edilmesi gereken noktalar hakkında bir seminer ile eşit derecede bilgilendirilse de 

klinik tecrübe ikili uyum oranları üzerinde etkili oldu.  

Toplamda mikrokalsifikasyon morfolojisi tariflemede tüm yorumcular 

arasında minimal uyum saptandı. Çalışmamızda en yüksek uyum tipik benign 

morfolojide elde edilmiştir. En düşük uyum ise ince lineer/ince linner dallanan 

morfolojide saptanmıştır. Mikrokalsifikasyon morfoloji tanımlamasındaki bu düşük 

uyum oranları gösteriyor ki morfoloji konusundaki fikir farklılıkları halen 

çözülememiş olup daha objektif kriterlere ihtiyaç duyulmaktadır. Mikrokalsifikasyon 

dağılım paterni tariflemesinde toplamda orta derecede uyum görüldü. En yüksek 
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uyum oranı grup yapan mikrokalsifikasyonlarda sağlanırken, en az uyum segmental 

dağılım gösteren mikrokalsifikasyonlarda elde edildi. Toplamda BI-RADS sonuç 

kategorisindeki uyum oranı ise önemsiz derecede bulundu.  

Sonuç olarak BI-RADS terminolojisi genel olarak memedeki 

mikrokalsifikasyonları tariflemede ve değerlendirmede minimal-orta derecede 

başarılı bulunmuştur. Ancak beşinci baskıda yapılmış olan değişikliklere rağmen 

morfoloji ve sonuç kategorisi tanımlanmasında daha objektif kriterlere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Beşinci baskının özellikle mikrokalsifikasyon sonuç kategorisi için 

getirmiş olduğu "daha şüpheci yaklaşım"  meme kanseri atlanma olasılığını 

azaltacaktır. Her alanda olduğu gibi meme radyolojisi alanında da bilgi birikimi ve 

klinik tecrübe, doğru tanı ve ayırıcı tanı yapılmasında önemli bir rol oynamaktadır. 

Bu ve benzeri çalışmalar ile elde edilecek sonuçlar daha sonraki BI-RADS 

güncellemelerinde yol gösterici olacaktır.  
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ÖZET 

Mamografide Saptanan Mikrokalsifikasyonların BI-RADS Kriterlerine (5. baskı)  

Göre Değerlendirilmesi ve Yorumcular Arasındaki Farklılığın Araştırılması  

 

Bu çalışmanın amacı mamografide saptanan mikrokalsifikasyonların 2013 yılında yayınlanan 

en güncel BI-RADS kriterlerine göre değerlendirilmesi sırasında yorumcular arasında ortaya çıkan 

uyumun ve farklılığın araştırılmasıdır. 

 

Çalışmaya Ocak 2010-Ocak 2013 tarihleri arasında mamografilerinde mikrokalsifikasyon 

saptanmış ve histopatolojik tanıları bulunan 68 hasta dahil edildi. 68 hastanın mamogramları 6 

radyolog tarafından, birbirinden bağımsız olarak değerlendirildi. Mikrokalsifikasyon morfolojisi, 

dağılımı ve BI-RADS sonuç kategorileri için ikili ve toplam uyum oranları araştırıldı. Yorumcular 

arası ikili uyum oranlarına bakıldığında en yüksek uyum her ikisi de meme radyolojisi alanında 

tecrübeli olan yorumcular arasında sağlandı(uyum oranı k değerleri: mikrokalsifikasyon 

morfolojisinde 0.6, mikrokalsifikasyon dağılım paterninde 0.6 ve BI-RADS sonuç kategorisinde 0.5).  

Tüm yorumcular arasında en düşük uyum BI-RADS sonuç kategorizayonunda (k:0.11), en yüksek 

uyum ise mikrokalsifikasyon dağılım paterni tariflemesinde (k:0.43) saptandı. Mikrokalsifikasyon 

morfolojisi tariflemede tüm yorumcular arasındaki k değeri 0.24 olup uyum minimal idi. Pozitif 

öngörü değerlerine bakıldığında tüm yorumcularda malign vakalar BI-RADS 4B ve 4C içerisinde 

değerlendirildi.  

Sonuç olarak BI-RADS terminolojisi genel olarak memedeki mikrokalsifikasyonları 

tariflemede ve değerlendirmede minimal-orta derecede başarılı bulunmuştur. Ancak beşinci baskıda 

yapılmış olan değişikliklere rağmen morfoloji ve sonuç kategorisi tanımlanmasında daha objektif 

kriterlere ihtiyaç duyulmaktadır. Beşinci baskının özellikle mikrokalsifikasyon sonuç kategorisi için 

getirmiş olduğu "daha şüpheci yaklaşım"  meme kanseri atlanma olasılığını azaltacaktır. Her alanda 

olduğu gibi meme radyolojisi alanında da bilgi birikimi ve klinik tecrübe, doğru tanı ve ayırıcı tanı 

yapılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu ve benzeri çalışmalar ile elde edilecek sonuçlar daha 

sonraki BI-RADS güncellemelerinde yol gösterici olacaktır.  

 

Anahtar kelimeler: Mikrokalsifikasyon, mamografi, vakum biyopsi, BI-RADS. 
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SUMMARY 

Evaluation Of Microcalcifications Detected In Mammography by BI-RADS Criteria 

(5th Edition) And Investigation of Interobserver Variability 

 

 

The purpose of this research is to evaluate microcalcifications detected in mammography by 

the most recent BI-RADS lexicon published in 2013 and to investigate interobserver variability and 

consistency. 

 

68 patients, whom microcalcifications spotted in mammographies between January 2010 – 

January 2013 and had histopathological diagnosis, included in this study. Mammograms of 68 patients 

evaluated independently by 6 radiologists. Dual and total consistency rates are investigated for 

morphology of microcalcifications, distribution pattern and BI-RADS results. Highest interobserver 

dual consistency rate is achieved between observers who are experienced in breast imaging ( 

consistency k values: 0,6 in morphology of microcalcifications, 0,6 in distribution pattern and 0,5 in 

BI-RADS results). Lowest total interobserver consistency rate is in BI-RADS results category (k:0,11) 

where as highest is in distribution pattern (k:0,43). Consistency rate of defining morphology of 

microcalcifications between all observers is minimal with a k value of 0,24. In the case of positive 

predictive value, all observers interpreted malignant lesions as BI-RADS 4B and 4C. 

 

As a result, BI-RADS terminology proved to be minimal-moderate successful in determining 

and evaluating microcalcifications in breast. In spite of recent changes in 5th edition, more objective 

criterias are needed for evaluation of morphology and result category. “More skeptical approach” that 

presented with 5th edition for microcalcification result category will decrease the chance of possibility 

to skip breast cancer. As in all other medical fields, knowledge and clinical experience play an 

important role in making differential and right diagnosis in the field of breast radiology. The results 

gained from this and similar studies will shed light to next BI-RADS updates. 

 

Keywords: Microcalcification, mammography, vacuum biopsy, BI-RADS. 
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