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 Üçlü Negatif
Meme Kanseri

Doktorunuz kanserli tümörü almak için ameliyat önerebilir. İki tip ameliyat uygulaması vardır: Mastektomi ve 
lumpektomi. Meme koruyucu ameliyat olarak da adlandırılan lumpektomide (kadrantektomi, genişletilmiş kitle 
eksizyonu gibi isimler de kullanılmaktadır) cerrah tümör ve etrafındaki bir miktar sağlıklı meme dokusunu 
çıkarır. 

Radyoterapi, lumpektomi sonrasında hemen her hastada, mastektomi sonrasında ise hasta ve tümör 
özelliklerine göre karar verilerek bazı hastalarda uygulanır. 

w
w

w
.a

h
m

e
tf

a
ru

k
.c

o
m



Üçlü Negatif Meme Kanseri Hakkında Bilmek İstedikleriniz  

Gen Mutasyonları

Genç Kadınlar İçin

‘Bazal-Benzeri’ Tümörler

Doğru Zannedilen Yanlışlar

Üçlü Negatif Meme Kanserini Anlamak

Bu kitapcığın size tedavi süresince ve sonrasında faydalı bir rehber olacağını umuyoruz. Eğer yeni tanı 
aldıysanız, ilk 4 bölüm üçlü negatif meme kanseri ile ilgili temel bilgileri, risk faktörlerini, genel tedaviler ve 
duygularınızla nasıl başa çıkacağınızı içeriyor. Tedaviniz bitmiş ise, 5. ve 7. bölüm arasında tedavileri ve 
sonrası endişeler, takip testleri ve tekrar korkusu ile başa çıkma ele alınmıştır.

Tüm meme kanserlerinin yaklaşık %10-20'si üçlü negatif meme kanseridir. Test neticelerini almadan önce bu 
terimi duymamış olabilirsiniz; bu yeni kelimeleri duymak ve ne olduğunu bilmemek sizi endişelendirebilir. 

Üçlü negatif meme kanserini diğer meme kanserlerinden ayıran özellik reseptör durumudur. Üçlü negatif 
meme kanseri ‘reseptör negatif’ dir, yani; (ER) östrojen hormon reseptörü, (PR) progesteron hormon 
reseptörü ve (HER2) human epidermal büyüme faktörü reseptörlerinden hiçbirine sahip değildir. 

Reseptörler, kanser hücrelerinin yüzeyinde bulunan protein molekülleridir; bir alıcı anten gibi çalışırlar. 
Reseptörler sinyal aldıkça kanser hücreleri büyümeye devam eder. Tamoksifen gibi östrojen reseptörleri veya 
trastuzumab gibi HER2 reseptörlerini hedef alan tedaviler, bu reseptörlerin sinyal alımını engelleyerek kanser 
büyümesini yavaşlatır veya durdurur. Bu tedaviler, üçlü negatif meme kanserleri tedavisinde kullanılmazlar. 
Üçlü negatif meme kanseri tedavisinde en etkili yöntem kemoterapidir. 

Bölüm 1

Risk FaktörleriBölüm 2

TedavilerBölüm 3

İlk tepkim şoktu. Kanserim ve tedavim hakkında bilgi sahibi oldukça kendimi daha güçlü ve iyi 
hissetmeye başladım.
-Alev, 43

İkinci kez  kanser teşhisi konulduğunda, aile hikayemde bir sorun olduğunu anladım. Birkaç hafta 
sonra, gen testi yaptırdım, hem bende hem kızlarımda BRCA1 mutasyonu vardı.
-Suzan, 55

Teşhis konulduğunda, doğumdan sonra yeni işe başlamıştım. Yarım gün çalışmak, hem bebeğimle 
vakit geçirmeme hem yoga yapabilmeme imkan verdi. Tüm bunlar kemoterapinin daha kolay 
geçmesini sağladı.
-Nalan, 32

Üçlü negatif meme kanseri olduğumu öğrendikten sonra interneti araştırmaya başladım. 
Destek gruplarından birinde benim durumumda bir hastayla tanıştım. Cesaretlendirici 
sözleri ve tecrübesiyle bana umut verdi.
-Reyha, 35 

Üçlü negatif meme kanserlerinin çoğu (%70 ila %90 arası) ‘bazal tip’ hücre yapısına sahiptir. Bazal-tip 
tümörler meme süt kanallarını döşeyen bazal hücreler ile benzer özellikler gösterirler. Tümörün bazal tip 
olması tedavi seçeneklerini etkilemez.

Üçlü negatif meme kanseri olan kadınlar diğer meme kanseri hastalarıyla aynı tedavileri görür. 

Pek çok insan, hatta hastalığı yaşamış kişiler bile, meme kanserinin sadece tek tip bir hastalık 
olmadığını bilmeyebiliyor. Hormona duyarlı (ER+, PR+) ve HER2+ meme kanserleri ile üçlü 
negatif meme kanseri tedavileri arasında farklar vardır. Tanışacağınız bazı hastalar tekrar 
(kanserin tekrarı) riskini önlemek amacıyla hormon tedavisi ilacı alıyor olabilir; bu tedavi üçlü 
negatif meme kanserleri için uygulanmaz ve bunu izah etmekte zorlanabilirsiniz. Diğer 
taraftan, aldığınız bazı kemoterapi ilaçları diğer meme kanseri tedavileriyle aynı olabilir. 

Araştırmacılar neden bazı kadınların üçlü negatif meme kanseri gelişimine eğilimli olduğunun cevabını arıyor. 
Risk faktörleri arasında genetik, yaş, ırk ve etnik köken ve sigara kullanımı vardır.

Üçlü negatif meme kanserinin tedavisi her zaman zordur. 

Doktorunuz tedavinin diğer meme kanserlerine göre daha zor olduğunu söyleyebilir.  Bazı üçlü negatif 
meme kanserleri agresif seyredebilir, ancak tedavinizin nasıl etki edeceği üçlü negatif hastalık kadar 
tümörünüzün büyüklüğü ve kanserin koltuk altı lenf nodlarına yayılması gibi etkenlere bağlıdır. Üçlü 
negatif meme kanserleri için oldukça etkili tedaviler mevcuttur. Doktorunuz sizinle birlikte en uygun tedavi 
seçeneğini belirleyecektir.

BRCA1 ve BRCA2 anne veya babadan kalıtımsal geçen ve herkeste mevcut olan genlerdir.  Normal işlev 
gördüklerinde, bu genler kanser oluşumunu engeller. Ancak, meme kanseri olan hastaların yaklaşık %10’unun 
BRCA1 veya  BRCA2 genlerinde doğuştan bir mutasyon veya anormallik bulunur. 

Doğuştan BRCA1 veya BRCA2 gen mutasyonuna sahipseniz, yaşam boyunca, meme, yumurtalık ve diğer bazı 
kanserlere yakalanma riskiniz artmıştır. BRCA1 mutasyonu bazal tipi meme kanseri gelişim riskinizi artırır. Ancak 
unutmayın ki BRCA mutasyonu kaynaklı meme kanserlerinin hepsi üçlü negatif değildir. Örneğin, BRCA2 
mutasyonlarının östrojen reseptörü pozitif meme kanseri / birlikteliği daha fazladır.

Eğer aile geçmişinde meme kanseri varsa, siz veya kanser olan akrabanız BRCA1 veya BRCA2 mutasyonu taşıyor 
olabilirsiniz. BRCA durumunuzu bilmek tekrar riskini azaltmanıza yardımcı olacak daha etkin bir tedavi planı 
oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Kanserin türü ne olursa olsun, teşhisle baş etmek özellikle genç kadınlar için zor bir durumdur. 

Günlük sorumluluklarınızı tedavi sırasında devam ettirmek ve dengede tutmak zor olabilir. “Nasıl başa 
çıkacağım?” diye düşünebilirsiniz. Arkadaşlarınız yaşadığınız süreci anlamıyor ve bazen size yeteri kadar destek 
veremiyor olabilir. 

Ameliyat
Doktorunuz kanserli tümörü almak için ameliyat önerebilir. İki tip ameliyat uygulaması vardır: Mastektomi ve 
lumpektomi. Meme koruyucu ameliyat olarak da adlandırılan lumpektomide (kadrantektomi, genişletilmiş kitle 
eksizyonu gibi isimler de kullanılmaktadır) cerrah tümör ve etrafındaki bir miktar sağlıklı meme dokusunu 
çıkarır. 

Radyoterapi, lumpektomi sonrasında hemen her hastada, mastektomi sonrasında ise hasta ve tümör 
özelliklerine göre karar verilerek bazı hastalarda uygulanır. 

Eğer çocuk yapmayı planlıyorsanız, tedavinin doğurganlığınızı nasıl etkileyeceğinden endişe duyabilirsiniz. 
Seçeneklerinizi öğrenmek için mutlaka tedaviden önce doktorunuzla konuşun. Kanserli hastalar konusunda 
deneyim sahibi bir fertilite uzmanıyla görüşün. 

Uygulanan tedavi kanserin koltuk altındaki lenf nodlarına yayılıp yayılmadığına, primer tümörün büyüklüğüne, 
patoloji sonuçlarına (tümörün derecesi ve yayılım hızı) göre belirlenir. Erken evre kanserlerde, genellikle 
ameliyat ve sonrasında kemoterapi önerilir; radyoterapi de gerekebilir. 
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Tedavi Sırasında HislerBölüm 4

Doktorum (cerrahım) hemen lumpektomi ameliyatı için gün verdi.  Mastektomiyi sorduğumda 
sağkalımın her iki ameliyatta da aynı olacağını söyledi, ayrıca lumpektomi daha küçük ve daha az 
ağrılı bir ameliyattı.
-Merve, 45

İki tara�ı mastektomi yapılan biriyle konuştum, bana ameliyat izlerini ve rekonstrüktif ameliyatla 
yapılan memelerini gösterdi. Mastektomi sonrası normal bir vücuda sahip olacağımı gördüm.
-Nalan, 32

Üçlü negatif meme kanseri için kemoterapinin en etkili tedavi olduğunu okumuştum, böylece 
kimsenin beni kemoterapinin gerekliliğine ikna etmesi gerekmedi.
-Suzan, 55

Onkolog ve cerrahım tekrar riskini azaltmada en etkin yöntemin kemoterapi olduğunu 
söyledi ve bu konudaki araştırmaları paylaştı.
-Lale, 38

Doktorunuza Sorabileceğiniz 10 Soru

Erken Evre Kanserlerde Sık Görülen Kemoterapi Uygulamaları

Üçlü Negatif Meme Kanserinde Tecrübeli Bir Doktor Bulmak

Yanlış Bilgilerle Baş Etmek

1- AC

Kemoterapi

Doktorunuz kanserli tümörü almak için ameliyat önerebilir. İki tip ameliyat uygulaması vardır: Mastektomi ve 
lumpektomi. Meme koruyucu ameliyat olarak da adlandırılan lumpektomide (kadrantektomi, genişletilmiş kitle 
eksizyonu gibi isimler de kullanılmaktadır) cerrah tümör ve etrafındaki bir miktar sağlıklı meme dokusunu 
çıkarır. 

Radyoterapi, lumpektomi sonrasında hemen her hastada, mastektomi sonrasında ise hasta ve tümör 
özelliklerine göre karar verilerek bazı hastalarda uygulanır. 

Doktorunuz aşağıdaki durumlarda mastektomi önerebilir: 
• Tek memede birbirinden uzak, birden fazla tümör varlığı,
• Meme derisinde yaygın kanser tutulumu olması,
• Aynı memede daha önce kanser nedeniyle lumpektomi ve radyoterapi öyküsü olması,
• Tümör çapının büyük olması (tümör/meme oranı önemlidir),
• Yaygın kalsi�kasyon (kireçlenme) veya memede geniş bir bölgede diğer anormal hücrelerin görülmesi.

Cerrahınızla hangi seçeneğin size daha uygun olduğunu ve nedenlerini konuşun. Çoğu durumda, lumpektomi 
ve mastektomi aynı ölçüde etkilidir. Eğer seçim imkanınız varsa, çalışmalar lumpektomi sonrası radyoterapinin 
masektomi kadar etkili olduğunu göstermektedir.

Seçeneklerinizi değerlendirirken kararınızın duygularınızı, hayat tarzınızı ve günlük ihtiyaçlarınızı nasıl 
etkileyeceğini düşünün. Kendinize memelerinizden vazgeçebilir misiniz veya memeleriniz kalırsa ameliyat 
sonrası haftalarca radyoterapiye gelebilir misiniz diye sorun. Mastektomi yaptırmamak tekrar riski korkunuzu 
arttırır mı? 

Eğer BRCA mutasyonuna sahipseniz doktorunuzla iki memenin birden alınma seçeneğini konuşun. 
Doktorunuzla, çocuk yapma durumuna göre yumurtalık kanseri riskini azaltmak için yumurtalıklarınızın alınma 
ihtimalini de konuşabilirsiniz. Doktorunuz bu kararların tedavinizi ve yaşam kalitenizi nasıl etkilediğini 
açıklayacaktır. 

Kemoterapi, tüm vucuda verilen sistemik bir tedavidir ve damardan ya da hap yoluyla alınabilir. Amaç metastazı 
engellemektir; Metastaz  kanserin başladığı meme dokusundan kemik, karaciğer ve beyin gibi diğer organlara 
yayılmasıdır. 

Kemoterapi ameliyat öncesinde de uygulanabilir. Eğer tümörünüz çok büyükse veya büyükçe bir tümörünüz 
için  lumpektomi planlanıyorsa doktorunuz neoadjuvan tedavi denilen ameliyattan önce kemoterapiyi tavsiye 
edebilir.  Bu tedavi tümörü küçültür ve tümörün kemoterapiye yanıtınının anlaşılmasını sağlar. 

Kemoterapinin  en etkili tedavi şekli olmasının nedeni üçlü negatif meme kanserleri gibi hızlı bölünen hücrelere 
etki etmesidir. Erken evrede teşhis edilen olgularda kemoterapiye tam yanıt oranı daha yüksektir. Uygulanacak 
kemoterapi çoğunlukla hormon reseptörü veya HER2 pozitif meme kanserlerinde uygulananlara benzer. 
Araştırmalar kemoterapinin üçlü negatif meme kanserlerinde hormon reseptör pozitif meme kanserlerine göre 
daha etkili olduğunu göstermektedir. Doktorunuz size en uygun kemoterapiyi belirleyecektir. 

Nadiren kemoterapi size uygun olmayabilir; örneğin, düşük dereceli tümörlerde (kanser hücreleri yeteri 
hızda çoğalmıyor), veya tümör çok küçükse, veya kemoterapinin riskleri yararlarından daha fazla ise. 

Sık uygulanan bir tedavi doksorubisin ile siklofosfamid, (AC) olarak bilinen kemoterapidir.

2- FEC ve FAC (veya CAF)
Bazı doktorlar AC rejimine  �uorourasil (5FU) de ekleyebilir buna FAC veya CAF denilir. Bazen epirubisin 
denilen bir ilaç doksorubisin yerine kullanılır. Epirubisin kullanılan benzer rejimlere FEC, CEF veya EC denilir. 
Bu kombinasyonlar kanser hücrelerinin büyümesini durdurarak etki eder. 

3- Taksanlar
Çoğunlukla AC veya FEC ile birlikte veya sonrasında verilir. Taksanlar hücre büyümesini bloke eder, paklitaksel 
ve dosetaksel ilaçlarını içerir. Taksol veya Taksotere AC ye eklendiğinde, bu rejime, ACD veya TAC denilir.  
Taksotere FEC rejimine eklenirse buna FECT denilir. Doktorunuz size en uygun kemoterapi rejimini 
belirleyecektir.

4- Radyoterapi (Işın Tedavisi)
Meme kanserinin bulunduğu bölgede ameliyat sonrası geride kalması olası kanser hücrelerini öldüren lokal 
tedavidir, kanserin aynı bölgede tekrarlamasından korunmak için uygulanır. Vücudun dışından veya bazı 
durumlarda içinden uygulanabilir. 

Lumpekomi sonrası, radyoterapiyle meme ve koltuk altı bölgesinde kalması olası kanser hücreleri öldürülür. 
Radyoterapi bazen mastektomi sonrasında da eğer cerrahınız göğüs duvarı veya lenf nodlarında kanser 
bulduysa uygulanabilir. 

Sağlık ekibinizi seçerken, özellikle üçlü negatif meme kanserleri konusunda tecrübesi olan doktorları 
bulmaya özen gösterin. Bulunduğunuz bölgede klinik çalışmalar yapılıyor mu araştırın. 

Pek çok kişi üçlü negatif meme kanserini anlamakta zorluk çekiyor; anlatmak ise çok güç olabiliyor. 
Tedavi merkezlerinde ya da başka etkinliklerde farklı meme kanseri türlerine yakalanmış kişilerle 
karşılaşabilirsiniz. Aileniz veya arkadaşlarınız internet ya da başka kişilerden bu konuda yanıltıcı 
bilgiler duymuş olabilir. 

Üçlü negatif meme kanseri agresif bir kanser türü olabileceği için insanlar sizin için kaygı 
duyabilir veya size acıyarak bakabilirler. Hatalı bir şekilde, metastatik meme kanserine 
yakalanmış olduğunuzu veya üçlü negatif meme kanserinin her zaman metastatik olacağını 
düşünüyor olabilirler. 

Benim gibi üçlü negatif meme kanseri olan başka hasta tedavi ettiniz mi? 
Kanserim invaziv mi? 
Kanserimin evresi ve derecesi nedir? Bu özellikler tedaviyi nasıl etkileyecek? 
Ne gibi tedaviler göreceğim? 
Tedavinin ne tür yan etkileri olabilir ve bunları azaltmak veya engellemek için ne yapabilirim? 
Tedavinin uzun süreli yan etkileri olabilir mi? 
Tedaviden sonra çocuk sahibi olabilmek için ne yapmam gerek ve seçeneklerim ne?
Katılabileceğim meme kanseri destek grupları var mı?
Kanserin tekrarlamasından korunmak için ne yapabilirim?
Genetik test yaptırmalı mıyım?

1
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4
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Olumsuz yorumlar duymak sizi üzüp sinirlerinizi bozabilir. Ne de olsa, güçlü olmaya ve iyileşmeye odaklısınız! 
İnsanlar bu tür yorumlar yapıyorlarsa onlara nazik bir şekilde kemoterapinin üçlü negatif meme kanserlerinde 
çok etkili bir tedavi olduğunu söyleyin. Birileri ısrarla olumsuz şeyler söylemeye devam ederse, açık olun. Onlara 
“İlginiz için çok teşekkür ederim, ama şu anda bana yardımcı olmuyorsunuz,” deyin. 
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Tedavi Sonrası SorunlarBölüm 5
Tedavi Sonrası Bakım ve TakipBölüm 6

Üçlü negatif meme kanseriyle ilgili son gelişmeleri takip ediyor, bir hasta olarak bilgili olmanın bir 
görev olduğunu düşünüyorum. Muayenelere çoğu zaman elimde yapılan son çalışmalarla 
gidiyorum.
-Suzan, 55

Hemşireye tedavim bitince PET taraması yapılacak mı diye sorduğumda bana hayır dedi. Kendimi 
çok uzun ve ağır şartlarda geçen bir uçuşun ardından havalimanına bırakılmış, indiğimde ise beni 
karşılayan, nereye gideceğimi söyleyen kimsenin bulunmadığı bir durumdaymış gibi hissetim.
-Reyha, 35

Üçlü negatif meme kanserinin duygusal etkisinin çok büyük olmasına rağmen tedavi 
merkezlerinde ve sağlık literatüründe bu konuda bilgi çok kısıtlıdır.
-Tülay, 29

Doktorunuz kanserli tümörü almak için ameliyat önerebilir. İki tip ameliyat uygulaması vardır: Mastektomi ve 
lumpektomi. Meme koruyucu ameliyat olarak da adlandırılan lumpektomide (kadrantektomi, genişletilmiş kitle 
eksizyonu gibi isimler de kullanılmaktadır) cerrah tümör ve etrafındaki bir miktar sağlıklı meme dokusunu 
çıkarır. 

Radyoterapi, lumpektomi sonrasında hemen her hastada, mastektomi sonrasında ise hasta ve tümör 
özelliklerine göre karar verilerek bazı hastalarda uygulanır. 

Pek çok kişi üçlü negatif meme kanserini anlamakta zorluk çekiyor; anlatmak ise çok güç olabiliyor. 
Tedavi merkezlerinde ya da başka etkinliklerde farklı meme kanseri türlerine yakalanmış kişilerle 
karşılaşabilirsiniz. Aileniz veya arkadaşlarınız internet ya da başka kişilerden bu konuda yanıltıcı 
bilgiler duymuş olabilir. 

Üçlü negatif meme kanseri agresif bir kanser türü olabileceği için insanlar sizin için kaygı 
duyabilir veya size acıyarak bakabilirler. Hatalı bir şekilde, metastatik meme kanserine 
yakalanmış olduğunuzu veya üçlü negatif meme kanserinin her zaman metastatik olacağını 
düşünüyor olabilirler. 

Sizi nasıl destekleyebileceklerini anlamaları konusunda ailenize ve arkadaşlarınıza yardımcı olun. Sizin için ne 
yapabileceklerini veya hastalığınızla ilgili sizinle nasıl konuşabileceklerini bilemiyor olabilirler. Yemek 
yapımında, çocuklarınıza bakmada veya çeşitli ayak işlerinde yardımcı olmalarını isteyebilirsiniz. Unutmayın, 
kime ne söylediğinizi ve ne kadar ayrıntı vereceğinizi kendiniz tayin ediyorsunuz. Size daha çok destek veren 
kişilere durumunuzla ilgili daha çok bilgi vermeyi düşünebilir, diğerleriyle daha az ya da hiçbir şey 
paylaşmayabilirsiniz. Yanlış bilgileri görmezden gelerek ve iyileşmenize odaklanarak kendinizi güçlü kılın.    

Ne zaman hastalığımı biriyle paylaşsam teselli edilen kişi yerine teselli eden kişi konumuna 
düşüyorum.
-Reyha, 35

Belki de, tüm meme kanseri hastalarıyla rahat iletişim kurabiliyorsunuz. Veya kendinizi sadece sizinle aynı 
teşhisi paylaşanlara, yani aynı tür meme kanserine yakalananlara, karşı daha yakın hissediyor olabilirsiniz. Tam 
orta bir noktada da olabilirsiniz; herkes gibi meme kanseriyle mücadele ediyorsunuz ancak hastalığınızın 
doğası itibariyle diğer meme kanseri türlerinden farklı olduğunun bilincindesiniz.
 
Bazen sizden farklı tedavi seçeneklerine sahip olan meme kanseri hastalarıyla empati kurmanız zor olabilir. Ya 
da meme kanserine yakalananlar için büyük fayda sağlayan bir çalışmadan haberdar olup, sonra bu bilginin 
sizin için geçerli olmadığını öğrenebilirsiniz. Hormon-duyarlılığı gösteren meme kanserine sahip arkadaşlarınız 
hormon tedavisi görebildikleri için avunabilirlerken, siz bu tedavilerden faydalanamadığınız için onları 
anlamakta güçlük çekebilirsiniz. Hastalığınızın tekrar edeceği korkusunu çok yoğun hissedebilirsiniz. 

Aynı tanıyı paylaşanlarla bağlantı kurmak hislerinizle baş etmenin bir yolu olabilir. Yakınınızdaki hastane, klinik 
veya kanser merkezinde meme kanseri olanlar için destek grupları bulunabilir.  Günlük tutmak veya bir yerde 
gönüllü olmak kendinizi anlatmanız veya destek almanız için bir yol olabilir. Unutmayın ki, diğer kadınlar sizden 
daha farklı, daha rahat ya da daha zor anlar yaşamış olabilirler. Kendi deneyimlerinizi başkalarınınkiyle 
karşılaştırmaktan kaçının. 

Tedavinizi bitirdiniz. Şimdi ne olacak? Bu soruya yanıt bulmak gerçekten de çok zor olabilir. Sizin için uzun 
döneme yönelik bir tedavi bulunmadığından kendinizi korumak için bir şeyler yapamamaktan endişe 
duyabilirsiniz. Kanserin geri gelebileceği veya metastaz yapabileceği düşünceleri dikkatinizi dağıtabilir. 

Diğerleri gibi ben de, bu hastalıkta sağ kalanlar, hatta çok uzun yaşayanlar olduğunu öğrendim. 
Hepimiz farklı insanlarız, genlerimiz, patolojimiz, tedavilere yanıtlarımız farklı olabilir. Bu  yüzden 
okuduklarımızın herkes için geçerli olmayacağını hatırlamamız gerekiyor.”
-Hale, 56

İkisi hormon reseptör pozitif, biri HER2 pozitif meme kanseri olan arkadaşlarım var. Onlarla ve 
yaşadıkları deneyimlerle çok güçlü bir bağ hissettim. Her birinin benzersiz bir yolculukta 
ilerlerdiklerini gördüm.
-Alev, 43

Kanser tekrarlayacak diye korkuyorum. Tedavinin son günü doktorumun muayenehanesinden 
ayrılmak benim için bir uçurumdan atlamak gibiydi.
-Alev, 43

Uyum Sağlamak

Tedavi Bitince

Üçlü negatif meme kanserinde metastatik tekrar (kanserin meme dışında başka bir yerde tekrarlaması) riski tanı 
konulduktan sonraki ilk beş yılda en yüksek düzeydedir. Agresif kanser hücreleri memeden vücudun diğer 
bölgelerine yayılabilir. Bu hücreler kan yoluyla veya lenf kanallarıyla (memeden lenf bezlerine sıvı taşıyan 
yollarla) vücut içinde hareket eder. Kemoterapi, vücutta dolaşan bu kaçak hücreleri öldürerek kanserin 
tekrarlama riskini azaltmayı hede�emektedir. 

Tedaviye yeni başladıysanız, önünüzdeki birkaç bölümü kendinizi tedavi bitiminde neler olacağı konusunda 
düşünmeye hazır olduğunuzu hissettiğinizde okumanızı tavsiye ediyoruz. Bu bölümler nüks etme korkularını, 
duygusal kaygıları, tedavi sonrası takip ve yaşam tarzı değişikliklerini kapsamaktadır. Bu bölümlerde güncel 
çalışmalar hakkında �kir sahibi olacak ve hayatınıza nasıl devam edeceğiniz konusunda bilgi edineceksiniz. 

Beş yıl geçince kanserin tekrarlama riski azalır. Aslında, zaman geçtikçe, östrojen pozitif meme kanseri tedavisi 
görmüş birine göre tekrar etme riskiniz daha düşük olabilir.

Ameliyat sonrası hâlâ meme dokunuz varsa, aynı memede veya diğer memede yeni bir meme kanserinin 
gelişme riski zaman içinde azalmamaktadır. Yeni bir meme kanseri gelişme riskine karşı doktor ve mamogra� 
randevularınıza düzenli olarak uyun.

Üçlü negatif meme kanseri olan çoğu kadın metastatik nüks ya da yeni bir kanserle karşılaşmaz. Ancak meme 
kanserinin tekrarlayabileceği endişesi üzerinizde bir ağırlık yaratabilir. Doğum günleri, yıl dönümleri, tatil ve 
bayramlarda hisleriniz yüzeye çıkabilir; keza bir arkadaşınız, bir aile üyesi ya da ünlü biriyle ilgili kanser teşhisi 
duyduğunuz zaman da hisleriniz yoğunlaşabilir. Kontrole gitmeden önce veya test sonuçlarını beklerken 
korkularınız daha da kuvvetlenebilir. Duyduğunuz kaygıyı azaltmak için güvendiğiniz bir dostunuzla bu 
korkuları paylaşın. Yoga, meditasyon veya zevk aldığınız farklı aktiviteler deneyin. 

Kanserin Tekrar Edeceği Korkusu

Tedaviniz bittikten sonra doktorunuzla daha az sıklıkta görüşeceğiniz için her yeni ağrı ya da sızıda daha çok 
endişe hissedebilirsiniz. Tedavinizin başarılı olup olmadığı konusunda emin olamamak kendinizi çaresiz ve 
savunmasız hissetmenize neden olabilir. Ancak kendi sağlığınız üzerinde kontrol sahibisiniz. Vücudunuza 
dikkat ederek, doktor kontrollerine düzenli giderek, egzersiz yaparak ve iyi beslenerek kendinizi koruyun. 

Kendinizi korumak için yaptığınız herşeye rağmen hislerinizle mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. Bu 
çok normal bir durum. Çok üzücü bir süreç geçirdiniz ve kanserin tekrarlama ihtimaliyle başa çıkmaya 
çalışıyorsunuz.  

Tedaviniz devam ederken ve sonrasında sağlık ekibinizle konuşmak yaşadığınız güçlüklerle baş etmenizde size 
çok yardımcı olacaktır. Eğer bir veya iki haftadan daha uzun süreli süreklilik arz eden yeni bir ağrınız varsa bunu 
doktorunuza bildirin. 

Rehberlik hizmetleri, bir destek grubu veya diğer programlar yoluyla duygusal destek almayı düşünün. Kanser 
tanısından sonra duygularınızla başa çıkmak için yardım almak tamamen normaldir. Sizi anlayan biriyle 
konuşmak endişe ve sıkıntılarınızı azaltmanızda çok önemli katkılar sağlayabilir.

Tedaviniz bittiğinde onkoloğunuzu ilk birkaç sene her üç ya da altı ayda bir; dördüncü ve beşinci senelerde her 
altı ya da 12 ayda bir; sonraki dönemlerde ise yılda bir defa göreceksiniz. Eğer lumpektomi yapıldıysa geri kalan 
meme ve karşı memenin mamogra� ve ultrasonogra� ile kontrolleri yapılacaktır. 

Doktorunuzu gördüğünüzde sorularınızı da yanınızda götürün. Eskisine göre daha şiddetli veya daha uzun 
süreli sıra dışı herhangi bir yeni baş ağrısı, diğer ağrılar ya da başka sorunlarınız varsa onkoloğunuza mutlaka 
anlatın. 

Belirsizlikle Baş Etmek

Olumsuz yorumlar duymak sizi üzüp sinirlerinizi bozabilir. Ne de olsa, güçlü olmaya ve iyileşmeye odaklısınız! 
İnsanlar bu tür yorumlar yapıyorlarsa onlara nazik bir şekilde kemoterapinin üçlü negatif meme kanserlerinde 
çok etkili bir tedavi olduğunu söyleyin. Birileri ısrarla olumsuz şeyler söylemeye devam ederse, açık olun. Onlara 
“İlginiz için çok teşekkür ederim, ama şu anda bana yardımcı olmuyorsunuz,” deyin. 

5 6



Genetik TestlerBölüm 7

Yaşam Tarzı DeğişiklikleriBölüm 8

Aldığım genetik test ve rehberlik hizmetleri bana doğru kararlar aldığım konusunda 
güven verdi. Risklerimi önceden bilip bu riskleri azaltmak için adım atabildiğim için 
minnettarım.
-Lale, 46

Beslenme ve Gıda Takviyeleri

Eğer aile öykünüzde her iki memede kanser sıkça görülüyorsa ya da sizde BRCA1 veya BRCA2 mutasyonu 
varsa kansere tekrar yakalanma riskiniz yüksek olabilir. Genetik testlerden elde edilen bilgiler tekrar 
kansere yakalanma korkunuzu azaltmada yardımcı olabilir; ayrıca, bu testler önleyici tedavilerle ilgili 
kararlarınıza rehberlik edecektir. 

Tedavi sonrası bakım ve takiplerinizde kontrolü ele alabilirsiniz.  Doktorunuzdan tedavinizin özetini alın 
ve sağlık ekibinizle beraber tedavi sonrası bakımınız için bir eylem planı hazırlayın. Bu plan, görülen 
tedavilerin uzun dönem yan etkilerini, taramalar ve önlemlerle ilgili tavsiyeleri, tedavi sonrası bakım 
takibini, yararlanılabilecek destek kaynakları ve genel sağlığınızı iyileştirmeye yönelik bilgileri içermelidir.
 
Kanserin evresine ve doktorunuzun tercihine göre tedaviniz tamamlandıktan sonra yeni belirtiler 
göstermediğiniz sürece yeni tahlil veya taramalar yapılmayacaktır. Yapılan büyük çaplı klinik çalışmalarda,  
takip döneminde kanserin nüks edip etmediğini kontrol etmek için rutin Bilgisayarlı Tomogra� ve kan 
tahlilleri yaptıran erken evre üçlü negatif meme kanseri olan kadınların bu tür tahlil ve taramaları 
yaptırmayan aynı kategorideki kadınlara göre daha iyi ya da daha uzun yaşamadıkları saptanmıştır. Yapılan 
testler pek çok nüksü yakalamamaktadır; ayrıca nükslerin daha erken fark edilmesi daha uzun yaşamanıza 
yardımcı olmayacaktır. Sürekli tahlil yaptırmak huzursuzluğa yol açabilmekte, gereksiz tetkik yapılmasına 
ve ameliyatlara neden olabilmekte ve  daha çok tıbbi sorun yaratabilmektedir. Fazladan yapılan tahliller, 
hangi tür erken evre meme kanseri olursa olsun (üçlü negatif ya da diğer), hastanın ömrünü uzatmamaktadır. 

Tedavi bittikten sonra rutin tahlil veya taramaların yapılmaması korkunuzu artırabilir. Gerçekten büyük 
sıkıntılar geçirdiniz ve gördüğünüz tedavinin etkili olup olmadığını bilmek istiyorsunuz. Kendinizi güçsüz 
hissedebilirsiniz ama yapabileceğiniz şeyler var. 

Vücudunuza dikkat edin. Doktorunuz sizi kapsamlı bir muayeneden geçirecektir; o sırada kendisiyle hastalık 
geçmişinizi paylaşın. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız bunu doktorunuza söylemekten çekinmeyin. Siz 
vücudunuzu herkesten daha iyi tanıyorsunuz; o yüzden doktorunuzun sizin için en iyisini yapmasına 
yardımcı olma konusunda anahtarsınız. Doktorlar tekrarlayan kanserlerin çoğunu yapılan testlerden ziyade 
�ziksel muayene esnasında ve sağlık özgeçmişinizi incelerken bulmaktadır. 

Eğer yeni bir meme kanserine yakalanma riskiniz çok yüksekse, yapılan çalışmalara göre dijital mamogra� 
ve Manyetik Rezonans görüntülemesi ile beraber değerlendirilmesi doktorunuzun meme değişikliklerini 
tespit edebilmesinde yardımcı olabilir. Maalesef Meme MR’ları kanser olmayan anormallikleri de 
algılamaktadır. Bu anormalliklerin kanser olup olmadığının anlaşılabilmesi için yeni biyopsilerin yapılması 
gerekebilir. 

Sizde BRCA1 veya BRCA2 mutasyonu olup olmadığını bilmiyorsanız, bir genetik danışmana 
başvurarak genetik testlerin sizin için uygun bir seçenek olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Pek çok 
büyük sağlık merkezinde genetik danışmanlık hizmetlerini bulabilirsiniz.

Eğer sonucunuz BRCA1 veya BRCA2 pozitif çıkarsa, bu size başka bir kansere yakalanma riskini 
azaltma yolları üzerine daha fazla düşünmenize yardımcı olabilir. BRCA testinin pozitif çıkması 
durumunda doktorunuz başka testler de yapmak isteyebilir.  

Beslenme, genel sağlığınızı ve yaşam kalitenizi iyileştirmek için kullanabileceğiniz bir araçtır. Bu konuda henüz 
yeterince araştırma yapılmamasına karşın, bazı çalışmalar, üçlü negatif meme kanseri teşhisinden sonra az yağlı 
beslenmenin kanserin tekrarlama riskini düşürebileceğine işaret etmektedir. Başka çalışmalar ise teşhis 
sırasındaki düşük D vitamini seviyelerini yüksek tekrarlama riskiyle ilişkilendirmektedir. Yapılacak yeni 
araştırmalar bizim bu konular hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olacaktır. 

Yaşam tarzındaki değişikliklerin meme kanseri sonuçlarını nasıl etkilediğinden tam olarak emin olamasak bile, 
aktif bir yaşamın, sağlıklı beslenmenin ve yediğimiz gıdalardan aldığımız vitaminlerin genel sağlığımızı 
desteklediğini bilmekteyiz. İyi beslenmek bizi güçlü kılmaktadır. 

Fiziksel Aktivite
Teşhisiniz ne olursa olsun yeterli düzeyde �ziksel aktivitede bulunmak çok güç olabilir. Bazen kendinizi çok 
yorgun veya çok meşgul hissedebilirsiniz. Ancak egzersiz yapmak tedavi sonrasında ve yaşamınız boyunca 
kendinize bakmanız için harika bir yoldur. Günlük işleriniz arasında egzersize de önem verin. Her hafta en az 150 
dakikalık egzersiz yapılması önerilmektedir. Tedaviniz sürüyorken de egzersiz yapmaya çalışın, ancak 
dayanamayacağız kadar ağır egzersizlerle kendinizi zorlamayın. 

“Hemşirelerin Sağlık Raporu” başlıklı çalışmaya göre, her hafta 3-5 saat yürümek veya benzer egzersizler yapmak 
meme kanseri teşhisinden sonra ölüm riskini azaltabilmektedir. Yürümenin bir maliyeti yoktur. Önerilen 150 
dakikalık süre haftada her gün 20-25 dakika veya haftada beş gün 30 dakikaya denk gelmektedir. Hüsrana 
uğramamak için günlük programınızı çok fazla zorlamadan bunu kolayca yapmanın yollarını düşünün.  

Ağırlık Çalışmaları
Kas geliştirmek sizi daha güçlü ve kendinize daha hakim hissettirebilir. Ağırlık kaldırarak vücudunuzdaki yağsız 
kas kütlesini koruyabilirsiniz; bu da kilo vermenizde ya da mevcut kilonuzu korumanızda size yardımcı olur. 

Eğer mümkünse, başlamadan önce bir antrenör veya �zyoterapistle çalışın. Fizyoterapistiniz vücudunuzda 
lenfödem oluşma riskini gözlemleyebilir. Lenfödem vücudun belli bir bölümünde lenf sıvısının birikip o 
bölgede şişkinliğe yol açmasıdır. 

Aerobik Egzersiz 
Aerobik egzersiz sağlığınızı ve sosyal hayatınızı iyileştirebilir. Spor salonları arkadaşlar edinmek için harika 
yerlerdir. Açık havada egzersiz yapmayı tercih ediyorsanız, komşunuzu arayıp yürüyüş yaparken onunla sohbet 
edebilirsiniz. 

Kendinizi egzersiz yapabilecek durumda olduğunuzu hissettiğiniz anda yürümek, koşmak, yüzmek ve aerobik 
egzersiz yapmak genelde güvenlidir, ancak yine de hekiminiz veya �zyoterapistiniz bu konuda size rehber 
olmalıdır. Haftada beş gün, günde 30 dakikalık orta yoğunlukta egzersiz yapmayı hede�eyin. Ayrıca haftada iki 
kere 8-10 defa güç defa artırıcı egzersiz yapın; her hareketi 8-12 kere tekrarlayın. 

Genel sağlığımı desteklemek için kırmızı et ve alkol kullanımından kaçınıyorum. Gıda 
etiketlerindeki yağ oranlarını inceliyorum ve genellikle taze meyve ve sebze ağırlıklı besleniyorum.
-Suzan, 55

D vitamini ve diğer besin maddelerini yağlı balık, süt, zenginleştirilmiş tahıllar ve peynir gibi gıdalardan almaya 
çalışın. Kısa süreliğine güneşten faydalanarak D vitamini seviyelerinizi yükseltebilirsiniz. D vitamini seviyenizi 
kontrol etmek için bir kan tahliline ihtiyaç duyup duymadığınızı doktorunuza sorun. Eğer vücudunuzda yeterli 
miktarda D vitamini yoksa, takviye almanız gerekebilir.

Eğer beslenmenizde değişiklikler yapmayı düşünüyorsanız, sağlıklı beslenmenin hede�erini belirlemek için bir 
diyetisyene danışın. Size yakın bir tedavi merkezinde çalışan kanser hastalarıyla deneyimi olan birini bulmaya 
çalışın veya doktorunuzun birisini önermesini isteyin. 
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Süren AraştırmalarBölüm 9

Kendimi duygusal açıdan güçlü hissediyorum çünkü besin ve yaşam tarzımı değiştirerek mümkün 
olan en iyi sağlığa ulaşmak için uğraşıyorum.
-Lale, 46

Kendimi bir üçlü negatif meme kanseri araştırmacısına dönüştürdüm. Kullanabileceğim en yeni ve 
en iyi tedavilerin farkına varmam çok büyük fark yarattı.
-Reyha, 35

Başka tür egzersizlere hazır değilseniz, vücudunuzu esnetmek için Yoga, Tai Chi ve Reiki iyi egzersizlerdir. Ayrıca 
hem zihninizi hem de vücudunuzu dinlendirmede yardımcı olurlar. 

Vücut ve Zihin

PARP poli (ADP-riboz) polimerazın kısaltılmış halidir. PARP, hasara uğramış olan DNA’yı onararak hücrelerin 
sağlıklı bir şekilde çoğalmalarını sağlamaktadır. Ancak bazı hücrelerde PARP fazlasıyla aktif olmaktadır. Bazı 
kanserler PARP onarımını kullanarak kanser hücrelerinin çoğalmasını desteklemektedir.  

PARP faaliyetlerini durduran ilaçlar (PARP inhibitörleri) kanser hücrelerinin kendi kendilerini onarmalarını 
önleyebilir. Bu süreç kemoterapi ve radyasyon tedavilerinin normal hücrelere zarar vermeden daha etkili 
olmalarını sağlamaktadır. 

Üçlü negatif meme kanserlerinde PARP inhibitörlerinin nasıl çalıştığını öğrenmek için daha fazla araştırmaya 
ihtiyaç duyulmaktadır. Doktorunuza PARP inhibitörlerini ele alan klinik çalışmaları sormayı düşünebilirsiniz . 

Araştırmacılar üçlü negatif meme kanserinde tedavi için yeni hede�er bulmak için çalışıyorlar. Hücre 
çoğalmasının ardındaki itici etmenleri anlamak bize etkili tedaviler geliştirmeye yardımcı olacaktır. Vücudun 
diğer hücrelerinde bulunmayan, sadece üçlü negatif meme kanserlerine özgü hede�erin bulunması bilim 
insanlarının daha az yan etkiye sahip yeni tedavileri tespit etmelerini sağlayacaktır.  Yeni ilaçların kullanıma hazır 
hale gelmeleri için klinik denemelerde güvenilir ve etkili oldukları gösterilmelidir. Üçlü negatif meme 
kanserinde birkaç yeni tedavi umut vermektedir. Bu ilaçlar henüz FDA tarafından çıkacak erken evre meme 
kanserinde kullanım için onay almamıştır.

Sevgili Ayşegül Güngör’ün değerli anısına...

Üçlü Negatif Meme Kanserini Anlama Kılavuzu 
(Guide to Understanding Triple-Negative Breast Cancer)

Mary Alice Hartsock, 2012

Üçlü Negatif Meme Kanseri Derneği Web Sitesi 
(Triple Negative Breast Cancer Foundation)

http://www.tnbcfoundation.org/
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PARP İnhibitörleri

Platin bazlı ilaçlar bazal-benzeri üçlü negatif meme kanseri türlerine karşı etkili olabilir. Bu ilaçlar DNA yapı 
taşlarını bozarak kanser hücrelerini öldürmektedir. 

İlk çıkan çalışmalar bu ilaçların BRCA mutasyonlarıyla ilişkili tümörleri küçültebildiklerini göstermektedir. BRCA 
ilişkili kanserlerin genellikle bazal-benzeri olmalarından dolayı araştırmacılar BRCA pozitif olmayan 
bazal-benzeri tümörlerin platin bazlı ilaçlara yanıt verebileceğini düşünmektedir. Araştırmacılar bu tür 
tümörlerin genel olarak kemoterapiye mi yoksa bir çeşit kemoterapi olan platinum bazlı ilaçlara mı daha duyarlı 
olduklarını anlamak için klinik denemeler yapıyorlar. 

DNA’ya Zarar Veren Ajanlar

Anti-anjiyogenez ilaçları kanser hücrelerinin gelişebilmeleri için ihtiyaç duydukları damarların çoğalmalarını 
önlemektedir. Hücreler, tümör ve çevresindeki dokularla bağlantı sağlayan yeni damarlar oluşturmak için 
VEGFR (vasküler endotelyal büyüme faktörü reseptörü) yaparlar. Anti-anjiyogenik ilaçlar vasküler endotelyal 
büyüme faktörü reseptörünü engellemektedir. 

Yapılan birkaç klinik deneme, anti-anjiyogenez (damarlanmaya karşı) tedavilerin metastatik üçlü negatif meme 
kanserinde ve aynı bölgede tekrarlayan lokal kanserlerde fayda sağlayabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar bu 
ilaçların erken evre meme kanserinde de etkili olabileceğini ümit ediyorlar. 

Anti-Anjiyogenez Aracıları Kaynaklar

Bu broşürün hazırlanmasında emeği geçenler...
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