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Özet 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, mamografide ya da utrasonografide tespit edilen, ancak ele gelmeyen meme 
lezyonu olan hastalarda, ultrasonografi eşliğinde ROLL (Radioguided Occult Lesion Localisation) yöntemi ile 
işaretleme sonrası cerrahi eksizyon sonuçlarının sunulmasıdır.  
Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde Ağustos 2007 ve Şubat 2009 tarihleri arasında, mamografi ya da ultrasonografi 
de tespit edilen, ancak ele gelmeyen şüpheli lezyonu olan 30 hastaya ultrasonografi eşliğinde ROLL ile 
işaretleme yapıldı. Olgulara; Ultrasonografi eşliğinde,  şüpheli lezyon içine 0.3-0.5 ml serum fizyolojik içindeki 
1-1.5mci Tc99m ile bağlanmış, partikül boyutu 10-80nm olan Human Serum Albumin enjekte edildi. Daha sonra 
olgulara, 24 saat içerisinde, ameliyathane ortamında, lokal ya da genel anestezi altında, Gama Prob yardımıyla, 
cerrahi eksizyon uygulandı Lezyon alanında aktivite kalmadığı kontrol edildikten sonra piyes patolojiye 
verilmeden cerrahi sınır için işaretlendi. Piyes standart olarak frozen ile patolojik inceleme yapıldı. Patoloji 
sonucuna göre malign gelen olgularda nükleer madde ile ve mavi boya ile sentınel lenf nodu biyopsi (SNLB) 
örneklemesi yapıldı. Malignite gelmeyen olgularda ise ameliyat sonlandırıldı. 
Bulgular: Olguların yaş ortalaması 51.73(36-78), benign ve malign olgularda sırasıyla 46.68 ve 60.45 yaş 
bulundu. Cerrahi eksizyon sonrası histopatolojik incelemede, 19 olguda (%63.3) benign bulgular, 11 olguda  
(%36.6) malignite saptandı. Patoloji sonuçları sırasıyla;  10 olguda  (%33.3)  fibrozis ve fibrokistik değişiklikler 
şeklinde epitel değişiklikleri, 8 olguda  (%26.6) invaziv duktal karsinom, 7 olguda  (%23.3) fibroadenom,  2 
olguda (%6.6) İntraduktal papillamatozis,  2 olguda  (%6.6) iİnsitu komponenti baskın invaziv duktal karsinom 
ve 1 olguda (%3.3) İnvaziv  mikst duktal +lobüler karsinom  olarak bulundu. 
Sonuç: Meme kanserinin erken tanı aşamasında ve tedavisinde, ROLL yöntemi ile işaretlenerek yapılan 
eksizyonel biyopsilerin, meme lezyonlarında maligniteyi saptayabilmesi ve tel ile işaretlemeye göre daha basit ve 
güvenilir bir metod olması nedeniyle değerli bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz.   

Anahtar Kelimeler: Ele gelmeyen meme lezyonu, ROLL, histopatoloji 

Abstract 

Aim: The purpose of this study, patients with non-palpable suspicious lesions detected, ultrasound (US)-guided 
ROLL (Radio-guided Occult lesion localization) method is presented and compared with the results of surgical 
excision after marking. 
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Material and Methods: Between August-2007 to 
February-2009, non-palpable suspicious breast 
lesions detected in mammography and/or US in our 
department, US guided ROLL marking was 
performed in 30 patients. Under US guidance, 
particle size 10 to 80 nm, 1-1.5 mci Technetium-99m-
bounded human serum albumin in 0.3-0.5 ml saline 
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injected into suspicious lesion. Following in 24 hours, 
surgical excision was performed under local or 
general anesthesia with the assistance of gamma 
probe in the OR. Surgical margin was marked after 
the disappearance of radioactivity. Frozen section 
examination was performed during the operation for 
all subjects. Nuclear material and blue stain were 
injected around the surgical field for identification of 
sentinel lymph node biopsy (SLNB) upon results of 
malignant tumor findings in frozen section, whereas 
operation was terminated for benign lesions. 
Results: The mean age was 51.7 years (36-78), 46.6 
and 60.4 years in patients with benign and malignant 
tumor, respectively. Nineteen cases (63.3 %) had 
benign pathology, whereas 11 patients (36.6 %) had 
malignant pathology. Pathological findings were as 
followed;    fibrosis and fibrocystic changes in the 
form of epithelial changes in 10 subjects (33.3 %), 
fibroadenoma in 7 subjects (23.3 %), intraductal 
papillamatosis in 2 subjects (6.6 %), invasive ductal 
carcinoma in 8 subjects (26.6 %), and invasive ductal 
carcinoma in 2 subjects (3.3 %) in particular 
dominant in-situ component, invasive mixed ductal 
and lobular carcinoma in 1 subject (33.%). 
Conclusion: It is concluded that, excisional biopsy 
which is marked with ROLL is a valuable and simple 
method for early diagnosis and further treatment of 
breast cancer, and superior to wire marking method 
for localization of malignant breast lesions. 

Key Words: Non-palpable breast lesion, ROLL, 
histopathology 

eme kanseri dünyada kadınlar arasında en 
sık görülen malign tümör olup, 
kadınlarda görülen tüm kanserlerin 

yaklaşık % 30‘unu oluşturmaktadır (1). Meme 
kanseri kadınlarda kansere bağlı olarak görülen 
ölümlerde ilk sırayı almaktadır. Hatta 40-49 yaş 
grubundaki kadınlarda ise tüm ölüm nedenleri 
arasında ilk sırayı almaktadır (2, 3). 

Meme kanseri taramalarında kendi kendine elle 
muayene, memenin fizik muayenesi ve Mamografi 
kullanılmaktadır. Mamografinin meme kanserinin 
saptanmasında %85-90 duyarlılığa sahip olması 
nedeniyle tarama için uygun bir teknik olduğu 
düşünülmektedir. Son yıllarda yapılan meme 
kanseri tarama programları çerçevesinde 
Mamografi ve Ultrasonografinin yaygın olarak 
kullanımı ile rastlantısal olarak saptanan ele 
gelmeyen lezyonların sayısı artmıştır.    

Meme görüntüleme yöntemlerinin gelişmesi ve 
yaygın kullanımı ele gelmeyen meme lezyonlarının 
sayısını artırmıştır. 2003 yılında National Health 
Service (NHS) meme tarama programında her 1000 
kadının 5 inde invazif kanser belirlenmiş ve 
bunların 2,7 sinde tümör çapı 15mm’den küçük 
bulunmuştur (35). Literatürde eksize edilen meme 
lezyonlarının üçte birinden fazlasını palpe 
edilemeyen meme lezyonları oluşturmaktadır. Ele 

gelmeyen edilemeyen meme lezyonların insidansı 
%17 ile %58 arasında değişmektedir ve 
görüntüleme yöntemlerindeki gelişmelere bağlı 
olarak son 10 yılda bu oran iki katına çıkmıştır (4, 
5). 

Mamografi ve ultrasonografinin geniş çapta 
kullanımı ele gelmeyen in situ ve invaziv meme 
kanserlerinin tespit edilmesinin sıklığını artırmıştır. 
Son verilere göre teşhis edilen meme kanserlerinin 
%15-25’inin çoğunluğu klinik olarak gizli 
intraduktal karsinomlardır (6,7).    

Dünya genelinde ele gelmeyen lezyonların 
lokalizasyonu için mevcut standart teknik tel ile 
işaretleme yöntemidir. Bu yönteme alternatif olarak 
kullanılan ROLL yöntemi 1996 yılında Milan, 
Avrupa Onkoloji Enstitüsünde geliştirilmiştir(8). 
Tekniğin ana prensibi (yüksek molekül ağırlığı 
nedeniyle lezyon içinden etraf dokulara 
dağılmayan) teknesyum 99 ile işaretlenmiş 10-
150Mmikrometre büyüklüğünde human albuminin 
ultrasonografi veya mamografi altında lezyon içine 
verilmesi ve gama prob yardımı ile lezyonun 
çıkarılmasını hedeflemektedir(8). Başlıca 
dezavantajları Nükleer tıp uzmanı ve gama prob 
gerekliliği ve radyasyona maruz kalma riskidir. 
Komplikasyonlar ise radyonüklid maddenin duktus 
içinde dağılması sonrası duktus boyunca 
aktivasyon alınması, radyonüklid maddenin yanlış 
yere verilmesi sonrası ikinci kez radyonüklid 
maddenin verilememesi radyonüklid maddenin 
cilde bulaşması sonrasında bulaşan alanlarda da 
aktivite alınması olarak sıralanabilir. 

Çalışmamızda, mamografi ya da ultrasonografide 
tespit edilen, ancak ele gelmeyen şüpheli lezyonu 
olan hastalarda, ultrasonoğrafi eşliğinde ROLL 
(Radioguided Occult Lesion Localisation) yöntemi 
ile işaretleme sonrası cerrahi eksizyon sonuçlarını 
sunmayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem 
Kliniğimizde Ağustos 2007 ve Şubat 2009 

tarihleri arasında, Mamografi ya da 
ultrasonografide tespit edilen ancak palpe 
edilemeyen şüpheli meme lezyonu olan 30 hastaya 
ultrasonografi eşliğinde ROLL ile işaretleme 
yapıldı. 

Olgulara, ultrasonografi eşliğinde,  şüpheli 
lezyon içine 0.3-0.5 ml serum fizyolojik içindeki 1-
1.5mci Tc99m ile bağlanmış, partikül boyutu 10-
80nm olan Human Serum Albumin enjekte edildi. 
Daha sonra olgulara, 24 saat içerisinde, 
ameliyathane ortamında, lokal ya da genel anestezi 
altında, Gama Prob yardımıyla, cerrahi eksizyon 
uygulandı. Gama Prob kullanılarak, lezyon 
alanında aktivite kalmadığı kontrol edildikten sonra 
piyes patolojiye verilmeden cerrahi sınır için 
işaretlenmiş olup. Piyes standart olarak frozen ile 
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patolojik inceleme yapılmıştır. Patoloji sonucuna 
göre malign gelen kitlelere nükleer madde ile ve 
mavi boya ile sentınel lenf nodu biyopsi (SNLB) 
örneklemesi yapılmıştır veya ameliyat 
sonlandırılmıştır. 

Hastaların cerrahi eksizyon sonrası histopatolojik 
sonuçları sıklık ve % ortalama şeklinde ifade 
edildi. 

Bulgular 
Olguların yaş ortalaması 51.73 (36-78), benign 

ve malign olgularda sırasıyla 46.68 ve 60.45 yaş 
bulundu. Cerrahi eksizyon sonrası Histopatolojik 
incelemede 19 olguda (%63,3) benign bulgular, 11 
olguda  (%36.6) malignite saptandı (Tablo 1).  

Patoloji sonuçları sırasıyla; 10 olguda (%33.3) 
Fibrozis ve Fibrokistik değişiklikler şeklinde epitel 
değişiklikleri, 8 olguda (%26.6) İnvaziv duktal 
karsinom, 7 olguda (%23.3) Fibroadenom, 2 olguda 
(%6.6) İntraduktal papillamatozis, 2 olguda (%6.6) 
İn situ komponenti baskın invaziv duktal karsinom 
ve 1 olguda (%3.3) İnvaziv mikst duktal +lobüler 
karsinom olarak bulundu (Tablo 2). 

Tablo 1. Histopatolojik Benign-Malign oranı 

Histopatoloji Sıklık % 
Benign 19 % 63.3 
Malign 11 % 36.6 
Toplam 30 % 100 

Tablo 2. Histopatolojik Tanı 

Histopatolojik Tanı Sıklık % 
Fibrozis-fibrokistik değişiklikler 
(Epitel değişiklikleri) 

10 % 33.3 

Fibroadenom 7 % 23.3 
İntraduktal Papillamatozis 2 % 6.6 
İnvaziv Duktal Karsinom 8 % 26.6 
İn situ komponenti baskın İnvaziv 
Duktal Karsinom 

2 % 6.6 

İnvaziv mikst duktal +lobüler 
karsinom   

1 % 3.3 

Toplam 30 % 100 

Tartışma 
Meme kanserinin tanısında tarama 

Mamografilerinin yaygın bir şekilde kullanılmaya 
başlanması ve kadınların periyodik muayeneler 
konusunda bilinçlenmesi, ele gelmeyen meme 
lezyonlarının sayısında artışla sonuçlanmıştır. 

Ele gelmeyen meme lezyonlarının preoperatif 
lokalizasyonunda bugüne kadar tel ile işaretleme, 
karbon lokalizasyonu, cilt izdüşümünü işaretleme, 
intraoperatif ultrasonografi gibi teknikler 
tanımlanmıştır. Günümüzde nonpalpable meme 

lezyonlarının lokalizasyonunda kullanılan standart 
teknik tel ile işaretlemedir.  

Ele gelmeyen meme lezyonlarının lokalizasyonu 
için birkaç yöntem tanımlanmıştır. Bunlar içinde en 
sık kullanılan yöntem tanı ve tedavi amacı ile son 
10 yıl boyunca altın standart (9) olan mamografi ve 
ultrasonografi eşliğinde tel ile işaretleme 
yöntemidir (10). Bu yöntem mevcut yöntemler 
içinde en sık kullanılan yöntem olmasına karşın 
dezavantajları vardır. Bunlardan bazıları; Cerrahi 
sırasında telin yer değiştirmesi, kopması veya 
hastaya ve personele zarar vermesi, pnömotoraksa 
yol açabilmesi, malign vakalarda güvenli cerrahi 
sınır sağlanamayabilmesi, hasta için rahatsız edici 
olmasıdır. Telin giriş alanı sıklıkla cerrahın ideal 
olarak cilt insizyonu yapacağı yerden farklıdır. 
Ayrıca tel lokalizasyonu tipik olarak ameliyat günü 
sabahında yapılır. Bu durum sıklıkla ameliyat 
programını geciktirir (11). Tel ile işaretleme 
yöntemi bu dezavantajlar doğrultusunda ideal bir 
yöntem olmaktan uzaktır. Bu nedenle geçen zaman 
içinde alternatif yöntemler ortaya çıkmıştır. Bu 
alternatif yöntemlerden birisi olan ROLL yöntemi 
1996 yılında Milan Avrupa Onkoloji Enstitüsün’de 
tariflenmiştir (8). Bu yöntemde büyük molekül 
ağırlığı nedeni ile meme dokusunda difüzyona 
uğramayan radyonüklid madde ultrasonografi ya da 
mamografi eşliğinde lezyon içine enjekte edilir ve 
ameliyatta gama prob yardımı ile lezyonun 
lokalizasyonu tam olarak saptanarak lezyon 
çıkarılır.   

Luini ve ark. (8) yaptığı tel ile işaretlemeyle 
ROLL yönteminin karşılaştırıldığı çalışmada ROLL 
grubunda eksize edilen hacmin daha az olduğunu 
ve lezyonun çıkarılan piyesin merkezinde 
yerleşiminin tel grubuna göre daha iyi olduğunu 
bildirmişlerdir. ROLL yönteminin bu ilk çalışma 
sonuçlarının iyi olması dünya genelinde ilgi 
uyandırmış ve birçok merkezi ROLL yöntemi ile 
ilgili çalışmalar yapmaya sevk etmiştir. Yapılan bu 
çalışmaların birçoğunda radyonüklid madde ile 
işaretlemenin güvenilir ve etkili olduğu 
kanıtlanmıştır (8, 12, 13, 14, 15).   

ROLL tekniği için dezavantaj olabileceği 
düşünülen, bir konu işlem sırasında radyasyona 
maruz kalınmasıdır. Ancak 100 cerrahi işlemde 
cerrahın elinden ölçülen radyasyon dozunun, 
Cremonesi ve ark. (16) ‘nın çalışmasında, genel 
popülasyon için belirlenen radyasyon dozunun %1-
10’u kadar olduğu, Luini ve ark (8) nın 
çalışmasında ise genel popülasyon için belirlenen 
dozun (50 mSv/yıl) % 1.5 kadarına çalışanlar için 
belirlenen dozun (500 mSv/yıl) % 0.2 kadarına 
denk geldiği bildirilmiştir.  Her iki çalışmada da 
tespit edilen bu dozların ihmal edilebilecek 
düzeyde olduğu gösterilmiştir.   
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ROLL tekniği cerrahi açıdan da efektif 
uygulanması kolay bir yöntem olup yapılan maliyet 
analizinde de telle işaretlemeye göre maliyetinin 
daha uygun olduğu, lezyonun doğru şekilde 
işaretlendikten sonra cerrahi açıdan yanlış yeri 
çıkarma ihtimalinin daha az olduğunu 
düşünmekteyiz. 

Sonuç olarak; meme kanserinin erken tanı 
aşamasında, ROLL yöntemi ile işaretlenerek 
yapılan eksizyonel biyopsilerin, meme 
lezyonlarında maligniteyi saptayabilmesi ve tel ile 
işaretlemeye göre daha basit ve güvenilir bir metod 
olması nedeniyle değerli bir yöntem olduğunu 
düşünmekteyiz. 
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