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prediktif de¤er(NPD) hesapland›. Kategori gruplamas› için sensitivite % 94,5, spesifisite % 55,4,
pozitif prediktif de¤er % 43,0, negatif prediktif de¤er % 95,6 olarak bulundu.
Sonuç: Çal›ﬂmam›zda elde edilen sensitivite,
spesifisite, pozitif prediktif de¤er ve negatif prediktif de¤erler literatürdeki benzer çal›ﬂmalar ile
uyumlu bulunmuﬂtur. Ayr›ca çal›ﬂmam›z s›ras›nda, benign olarak kategorize edilmelerine karﬂ›n
klinisyenlerin talebiyle çok say›da hastaya yap›lan biyopsilerin, beklendi¤i gibi benign sonuçlar
verdi¤ini ve bu durumun zaman, emek ve maliyet
art›ﬂ›na neden oldu¤unu gördük. Yani BI-RADS
uygulamas›n›n sadece radyoloji klini¤i taraf›ndan
de¤il, meme hastal›klar›n›n tan› ve tedavisinde
rolü bulunan di¤er dallara mensup hekimler taraf›ndan da benimsenmesinin yöntemin etkinli¤ini
art›raca¤›n› düﬂündük.
Anahtar Kelimeler:BI-RADS, mamografi

ÖZET
Amaç: Bu çal›ﬂmada, hastanemizde mamografi
ve ultrasonografi ile tespit edilen ve sonras›nda
patolojik de¤erlendirilmesi yap›lan lezyonlar›n
BI-RADS skorlar› ile patolojik sonuçlar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›, her kategori için sensitivite, spesifisite, pozitif ve negatif prediktif de¤erlerin hesaplanmas›, bulgular›n literatür ile karﬂ›laﬂt›r›lmas›
ve klini¤imizin performans›n›n de¤erlendirilmesi
amaçlanm›ﬂt›r.
Gereç ve Yöntem: Çal›ﬂmam›za May›s 2008 ve
Aral›k 2010 tarihleri aras›ndaki 32 ayl›k dönemde, Haydarpaﬂa Numune E¤itim ve Araﬂt›rma
Hastanesi Radyoloji Klini¤i mamografi ünitesine
baﬂvuran 9703 olgunun mamografi tetkikleri ve
ek olarak yap›lan ultrasonografileri dahil edildi.
Bu incelemeler ile tespit edilen ve sonras›nda klini¤imizde biyopsi uygulanan ya da hastanemizde opere edilen lezyonlar›n patolojik sonuçlar› ile
BI-RADS skorlar› karﬂ›laﬂt›r›ld›.

PATHOLOGIC CORRELATION OF MAMMOGRAPHIC-SONOGRAPHIC BI-RADS SCORES
Objective: In this study, we aimed to correlate
the BI-RADS scores and histopathologic results
of lesions detected by mammography and/or sonography in our clinic. Positive and negative predictive values, sensitivity and specificity for each
category were also calculated and compared
with the literature in order to evaluate quality of
care in our department.
Method: 9703 patients referrring to the mamography department of Haydarpaﬂa Numune Training and Research Hospital between May 2008

Bulgular: Patolojik tan› verilen toplam 419 hastadan kategori 1, 2, 3 grubunda yer alanlar benign yani hastal›k aç›s›ndan radyolojik olarak negatif kabul edildi. Benzer ﬂekilde kategori 4 ve 5
grubunda yer alanlar ise radyolojik olarak malign
yani pozitif kabul edildi. Kategori 1, 2 veya 3 grubunda yer alan toplam 175 hastadan 169’u benign, 6’s› malign idi. Kategori 4, 5 grubunda ise
toplam 244 hastadan 136’s› benign, 108’i malign
idi. Bu ﬂekilde yap›lan gruplamalar patoloji sonuçlar› ile karﬂ›laﬂt›r›larak sensitivite, spesifisite,
do¤ruluk, pozitif prediktif de¤er(PPD) ve negatif
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yöntemlerinin kolay uygulanabilir, tekrarlanabilir,
duyarl›l›¤› yüksek, özgül ve düﬂük
maliyetli olmas› önemlidir5,6.

and December 2010 were included in the study.
BI-RADS scores obtained with mammography
and complementary sonography were compared
with pathology findings, as determined by means
of fine needle, core needle or excisional biopsies.
Results: 419 lesions in 9703 patients received
pathological evalution. BI-RADS category 1,2
and 3 were radiologically considered to be benign and those in category 4 or 5 malignant. Out
of 175 lesions in category 1, 2 or 3, 169 were benign and 6 malignant; while out of 244 lesions in
categoy 4 or 5, 136 lesions were benign and 108
were malignant. The respective sensitivity was
calculated as 94.5 %, specificity as 55.4%, positive predictive value 43 % and negative predictive value 95.6 %.
Conclusion: The sensitivity, specificity, positive
and negative predictive values calculated in our
study were found to be consistent with those
from other studies in the literature. However, a
high number of biopsy procedures were carried
out for lesions in the radiologically benign lesions
on the request from other clinicians, revealing
benign findings as expected. Thus integrating BIRADS lexicon into the daily practice, not only for
radiologists but also for clinicians diagnosing and
treating breast diseases, will contribute to the
cost-effectiveness and improvement of patient
care.
Key Words: BI-RADS, mammography

Geçmiﬂte mamografi raporlar›nda kullan›lan terminolojideki farkl›l›k, klinisyenin yorum ve yaklaﬂ›m›nda kar›ﬂ›kl›¤a yol açmaktayd›. American
College of Radiology (ACR), 1992 y›l›nda mamografi bulgular›n›n de¤erlendirilmesinde ve yorumlanmas›nda dil birli¤ini sa¤lamak ve klinisyene net bir mesaj verebilmek için “Breast Imaging
Reporting and Data System (BI-RADS)? olarak
isimlendirilen terimler sözlü¤ünü geliﬂtirmiﬂtir. BIRADS, mamografi bulgular›n›n yan› s›ra sonuçlar›n›n da izlenebilmesini sa¤layan bir kalite kontrol arac› olarak planlanm›ﬂt›r. Tan›mlanan veri
toplama sistemi ile her radyolo¤un veya meme
görüntüleme ünitesinin performans› de¤erlendirilebilmektedir7,8. Yurtd›ﬂ›nda oldu¤u gibi ülkemizde de meme görüntülemede BI-RADS s›n›flamas›na dayanan raporlama giderek yayg›nlaﬂmaktad›r9.
Gri skala ultrasonografi ise 30 yaﬂ alt› kad›nlarda, gebelerde veya daha s›kl›kla oldu¤u gibi mamografiyi tamamlay›c› olarak, meme hastal›klar›n›n teﬂhisinde kullan›lan temel tan› yöntemlerinden biridir. Ultrasonografinin mamografiye ek
olarak kullan›lmas›n›n yayg›nlaﬂmas›yla, meme
ultrasonografisinin klinik etkinli¤inin artt›r›lmas›,
lezyon tan›mlanmas› ve raporlamada kullan›lan
terminolojinin standardizasyonunu sa¤lamak
amac›yla, ACR taraf›ndan 2003 y›l›nda, mamografi için oldu¤u gibi ultrasonografi için de BIRADS terimler sözlü¤ü geliﬂtirilmiﬂtir.
Bu çal›ﬂmada May›s 2008 ve Aral›k 2010 tarihleri aras›nda, hastanemizde mamografi ve ultrasonografi ile tespit edilen ve sonras›nda patolojik
de¤erlendirilmesi yap›lan lezyonlar›n BI-RADS
skorlar› ile patolojik sonuçlar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›, her kategori için istatistiksel de¤erlerinin hesaplanmas›, bulgular›n literatür ile karﬂ›laﬂt›r›lmas› ve klini¤imizin performans›n›n de¤erlendirilmesi amaçlanm›ﬂt›r.

G‹R‹ﬁ
Meme kanseri dünyada kad›nlar aras›nda en s›k
görülen malign tümör olup, kad›nlarda görülen
tüm kanserlerin yaklaﬂ›k % 30`unu oluﬂturmaktad›r. Bir kad›n›n hayat› boyunca meme kanserine
yakalanma riski yaklaﬂ›k % 13’tür1,2. Günümüzde
meme kanseri insidans› hala artmaya devam etmektedir. Ancak bu art›ﬂa ra¤men 1990 y›l›ndan
bu yana mortalitede % 30 oran›nda azalma saptanm›ﬂ olup bu azalma büyük ölçüde yeni tedavilerin geliﬂtirilmesi ve tarama mamografisinin yayg›nlaﬂmas›na ba¤lanmaktad›r3,4. Günümüzde
meme hastal›klar› tan›s›nda en s›k kullan›lan tan›sal yöntemler mamografi, ultrasonografi ve giriﬂimsel iﬂlemlerdir. Mamografi, optimal ﬂartlarda
uyguland›¤›nda, kad›nlarda erken evre meme
kanseri tan›s›nda en etkili ve en iyi görüntüleme
yöntemidir. Meme hastal›klar›n›n görüntüleme

GEREÇ VE YÖNTEM
Haydarpaﬂa Numune E¤itim ve Araﬂt›ma Hastanesi Radyoloji Klini¤i mamografi ünitesindeki raporlarda BI-RADS s›n›flamas›n›n kullan›lmas›na
May›s 2008 tarihinde baﬂlanm›ﬂt›r. Bu nedenle
çal›ﬂmam›za May›s 2008 ve Aral›k 2010 tarihleri
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kategori 6 içerisinde yer alan olgular çal›ﬂma d›ﬂ›nda tutuldu.
Mamografi ve ard›ndan yap›lan sonografik de¤erlendirme sonras›nda kategori 4 ve 5’e dahil
edilerek biyopsi önerilen olgular, radyolojik olarak malignite aç›s›ndan pozitif kabul edildi. Gerçek pozitif (GP) incelemeler, kategori 4 ve 5’e dahil edilerek histopatolojik sonuçlar› malign bulunalar ile inceleme sonras›ndaki bir y›l içerisinde
kanser tan›s› alan olgular olarak kabul edildi. Mamografi ve sonografi sonras›nda kategori 1, 2 ve
3’e dahil edilen olgular, radyolojik olarak malignite aç›s›ndan negatif kabul edildi. Gerçek negatif
(GN) incelemeler, radyolojik de¤erlendirme sonras›nda kategori 1, 2 ve 3’e dahil edilerek inceleme sonras›ndaki bir y›l içerisinde kanser tan›s›
almayan olgular olarak kabul edildi. Yanl›ﬂ pozitif
(YP) incelemeler; mamografi ve ard›ndan yap›lan sonografik de¤erlendirme sonras›nda kategori 4 ve 5’e dahil edilerek biyopsi önerilen, ancak inceleme sonras›ndaki bir y›l içerisinde kanser tan›s› almayan olgular olarak kabul edildi.
Yanl›ﬂ negatif (YN) incelemeler mamografi ve ard›ndan yap›lan sonografik de¤erlendirme sonras›nda kategori 1, 2 ve 3’e dahil edilen ancak inceleme sonras›ndaki bir y›l içerisinde kanser tan›s› alan olgular olarak kabul edildi.
Patoloji sonuçlar› de¤erlendirilirken; sitopatolojik
tan›lar “yetersiz”, “benign”, “atipik/benign”, “atipik/malign”, “malign”, “atipik/belirlenemeyen” olmak üzere alt› grupta kategorize edildi. Ön planda benign düﬂünülen ancak, baz› atipik özelliklerden dolay› kesin tan› verilemeyen olgular “atipik/benign”, ön planda malign düﬂünülen ancak
kesin tan› verilemeyen olgular “atipik/malign”,
benign/malign ayr›m› için bir yönlendirmenin yap›lamad›¤› olgular (papiller neoplazm gibi) ise
“atipik/belirlenemeyen” kategorisine dahil edildi.
Histopatolojik tan›lar ise “malign” ve “benign” olmak üzere iki grupta kategorize edildi. Tüm olgular›n yaﬂ, cinsiyet, sitopatolojik ve histopatolojik
tan›lar› kaydedildi. BI-RADS skorlar› ile sitopatolojik ve histopatolojik tan›lar tek tek karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Ayr›ca bu karﬂ›laﬂt›rma ‹‹AB tan›lar› yetersiz, benign, malign olarak, histopatoloji tan›lar› da benign ve malign olarak yeniden s›n›fland›r›larak
tekrar yap›ld›. Bu s›n›fland›rmada sitopatoloji tan›lar› için “atipik/benign” olanlar benign kategorisine, “atipik/malign” olanlar ile “atipik/belirlenemeyenler” malign kategorisine dahil edildi.

aras›ndaki 32 ayl›k dönemde, klini¤imizde yap›lan 9703 olgunun mamografi tetkikleri ve ek olarak yap›lan ultrasonografileri dahil edildi. Mamografi çekimleri Hologic Lorad IV cihaz› ile gerçekleﬂtirildi. Tüm olgulara CC ve MLO grafilerden oluﬂan rutin mamografik de¤erlendirme yap›ld›. Elde edilen mamografiler çekimlerden hemen sonra ilgili radyoloji uzman› taraf›ndan, CR
sistemi ile bas›lan filmler üzerinden de¤erlendirildi ve belirlenen endikasyonlar içerisinde hastalara ayn› gün meme ultrasonografisi yap›ld›.
Meme ultrasonografisi Toshiba Just Vision 200
marka gri skala, real time, B-mode ultrasonografi cihaz›n›n 7,5 MHz yüzeyel transdüseri ile yap›ld›. Meme parankim paterni ACR tip 2, 3 ve 4’e
dahil olan hastalar›n tümüne, meme parankim
paterni ACR tip 1’e dahil olan hastalara ise gereklilik halinde mamografiye ek olarak sonografik
inceleme yap›ld›. Bütün meme US incelemeleri
her iki memenin tamam›n› içerecek ﬂekilde yap›ld›. ‹ncelemeye aksillalar›n sonografik de¤erlendirmesi de dahil edildi.
Mamografi ve ultrasonografi incelemeleri ile tespit edilen ve sonras›nda ince i¤ne (‹‹AB) veya
tam kat (TKB) biyopsi uygulanan ya da opere
edilen olgular›n patolojik sonuçlar› ile BI-RADS
skorlar› karﬂ›laﬂt›r›ld›. Çal›ﬂmaya dahil edilen ‹‹AB ve TKB mamografi ünitemizde sonografi eﬂli¤inde yap›ld›. Ayr›ca görüntüleme eﬂli¤inde yerleﬂtirilen telle iﬂaretleme sonras›nda yap›lan eksizyonel biyopsiler ile mastektomi ve lumpektomilerin histopatolojik sonuçlar› da dahil edildi. Bu
süre içinde d›ﬂ merkezde yap›lan mamografi ve
ultrasonografi sonuçlar› ile klini¤imize biyopsi
yapt›rmak veya hastanemizde opere olmak için
baﬂvuran olgular çal›ﬂman›n d›ﬂ›nda tutuldu. Elde edilen patolojik sonuçlar›n grupland›r›lmas›
hastanemiz Patoloji Klini¤i taraf›ndan yap›ld›.
Çal›ﬂmaya al›nan mamogramlar›n de¤erlendirme sonuçlar› BI-RADS’a göre 6 tan›sal kategoriye dahil edildi. Negatif mamogramlar kategori 1,
benign bulgular kategori 2, büyük olas›l›kla benign bulgular kategori 3, kuﬂkulu bulgular kategori 4, yüksek malignensi riski ise kategori 5 olarak de¤erlendirildi. Kategori 1-5 son de¤erlendirme olmakla beraber özelliklerine göre spot mamografi, magnifikasyon, ultrasonografi ve eski
filmleri ile k›yaslama gibi ek iﬂlemler uyguland›ktan sonra kategori 0 içerisinde yer alan olgular ile
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fi ve ard›ndan yap›lan sonografik de¤erlendirme
sonras›nda kategori 1, 2 ve 3’e dahil edilen olgular, radyolojik olarak malignite aç›s›ndan negatif
kabul edildi. Gerçek negatif (GN) incelemeler,
radyolojik de¤erlendirme sonras›nda kategori 1,
2 ve 3’e dahil edilerek inceleme sonras›ndaki bir
y›l içerisinde kanser tan›s› almayan olgular olarak kabul edildi.Yanl›ﬂ pozitif (YP) incelemeler;
mamografi ve ard›ndan yap›lan sonografik de¤erlendirme sonras›nda kategori 4 ve 5’e dahil
edilerek biyopsi önerilen, ancak inceleme sonras›ndaki bir y›l içerisinde kanser tan›s› almayan
olgular olarak kabul edildi.Yanl›ﬂ negatif (YN) incelemeler mamografi ve ard›ndan yap›lan sonografik de¤erlendirme sonras›nda kategori 1, 2
ve 3’e dahil edilen ancak inceleme sonras›ndaki
bir y›l içerisinde kanser tan›s› alan olgular olarak
kabul edildi.
Patoloji sonuçlar› de¤erlendirilirken; sitopatolojik
tan›lar “yetersiz”, “benign”, “atipik/benign”, “atipik/malign”, “malign”, “atipik/belirlenemeyen” olmak üzere alt› grupta kategorize edildi. Ön planda benign düﬂünülen ancak, baz› atipik özelliklerden dolay› kesin tan› verilemeyen olgular “atipik/benign”, ön planda malign düﬂünülen ancak
kesin tan› verilemeyen olgular “atipik/malign”,
benign/malign ayr›m› için bir yönlendirmenin yap›lamad›¤› olgular (papiller neoplazm gibi) ise
“atipik/belirlenemeyen” kategorisine dahil edildi.
Histopatolojik tan›lar ise “malign” ve “benign” olmak üzere iki grupta kategorize edildi. Tüm olgular›n yaﬂ, cinsiyet, sitopatolojik ve histopatolojik
tan›lar› kaydedildi. BI-RADS skorlar› ile sitopatolojik ve histopatolojik tan›lar tek tek karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Ayr›ca bu karﬂ›laﬂt›rma ‹‹AB tan›lar› yetersiz, benign, malign olarak, histopatoloji tan›lar› da benign ve malign olarak yeniden s›n›fland›r›larak
tekrar yap›ld›. Bu s›n›fland›rmada sitopatoloji tan›lar› için “atipik/benign” olanlar benign kategorisine, “atipik/malign” olanlar ile “atipik/belirlenemeyenler” malign kategorisine dahil edildi.
Çal›ﬂmada elde edilen bulgular de¤erlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS 17,0 paket
program› kullan›ld›. Çal›ﬂma verileri de¤erlendirilirken tan›mlay›c› istatistiksel metotlar›n (Frekans, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) yan› s›ra tan› testleri de kullan›ld›.

Çal›ﬂmada elde edilen bulgular de¤erlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS 17,0 paket
program› kullan›ld›. Çal›ﬂma verileri de¤erlendirilirken tan›mlay›c› istatistiksel yöntemleri (frekans, yüzde, ortalama, standart sapma) kullan›ld›.
Mamografi ünitesine baﬂvuran tüm olgulara CC
ve MLO grafilerden oluﬂan rutin mamografik de¤erlendirme yap›ld›. Elde edilen mamografiler
çekimlerden hemen sonra ilgili radyoloji uzman›
taraf›ndan de¤erlendirildi ve belirlenen endikasyonlar içerisinde hastalara ayn› gün meme ultrasonu ya da ek mamografi çekimleri yap›ld›. Mamografik de¤erlendirilmeler BI-RADS’a göre yap›ld›. Her olgunun tetkik sonuçlar› arﬂivimizde
sakland›. Mamografi çekimleri Hologic Lorad IV
cihaz› ile gerçekleﬂtirildi.
Meme ultrasonografisi ise ünitemizde bulunan
Toshiba Just Vision 200 marka gri skala, real time, B-mode ultrasonografi cihaz›n›n 7,5 MHz yüzeyel transdüseri ile yap›ld›. Meme parankim paterni ACR tip 2, 3 ve 4’e dahil olan hastalar›n tümüne, meme parankim paterni ACR tip 1’e dahil
olan hastalar›n ise büyük bir bölümüne mamografiye ek olarak sonografik inceleme yap›ld›. Bütün meme US incelemeleri her iki memeyi ve memenin anatomik bölümlerinin tamam›n› içerecek
ﬂekilde yap›ld›. ‹ncelemeye aksillalar›n sonografik de¤erlendirmesi de dahil edildi.
Çal›ﬂmaya al›nan mamogramlar›n de¤erlendirme sonuçlar› BI-RADS’a göre 6 tan›sal kategoriye dahil edildi. Negatif mamogramlar kategori 1,
benign bulgular kategori 2, büyük olas›l›kla benign bulgular kategori 3, kuﬂkulu anomali kategori 4, yüksek malignensi kategori 5 olarak de¤erlendirildi. Kategori 1-5 son de¤erlendirme olmakla beraber özelliklerine göre spot mamografi,
magnifikasyon, ultrasonografi ve eski filmleri ile
k›yaslama gibi ek iﬂlemler uyguland›ktan sonra
kategori 0 içerisinde yer alan olgular ile kategori
6 içerisinde yer alan olgular çal›ﬂma d›ﬂ›nda tutuldu.
Mamografi ve ard›ndan yap›lan sonografik de¤erlendirme sonras›nda kategori 4 ve 5’e dahil
edilerek biyopsi önerilen olgular, radyolojik olarak malignite aç›s›ndan pozitif kabul edildi. Gerçek pozitif (GP) incelemeler, radyolojik de¤erlendirme sonras›nda kategori 4 ve 5’ e dahil edilerek
inceleme sonras›ndaki bir y›l içerisinde kanser
tan›s› alan olgular olarak kabul edildi. Mamogra-

BULGULAR
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gori 5 için pozitif prediktif de¤er % 100 olarak hesapland›.
Son olarak patolojik tan› verilen toplam 419 hastadan kategori 1, 2, 3 grubunda yer alanlar benign yani hastal›k aç›s›ndan negatif kabul edildi.
Benzer ﬂekilde kategori 4 ve 5 grubunda yer
alanlar ise malign yani pozitif kabul edildi. Kategori 1, 2, 3 grubunda toplam 175 hastadan 169’u
benign, 6’s› malign idi. Kategori 4, 5 grubunda
ise toplam 244 hastadan 136’s› benign, 108’i malign idi. Bu ﬂekilde yap›lan gruplamalar patoloji
sonuçlar› ile karﬂ›laﬂt›r›larak sensitivite, spesifisite, do¤ruluk, pozitif ve negatif prediktif de¤er hesapland› (tablo 1).

ri aras›ndaki 32 ayl›k dönemde, yaﬂ ortalamas›
51,54 ± 8,74 olan, 30 – 96 yaﬂ aral›¤›nda 9703
kad›n olgu dahil edildi. Olgular›n 114’ünde malignite saptand› (prevalans = 114 / 9703 = %
1,2).Olgular›n % 40,7’si kategori 1, % 28,9’u kategori 2, % 25,7si kategori 3, %4,3’ü kategori 4,
%0,2’si kategori 5 olarak tan›mland›.
9703 olgudan 381 tanesine ‹‹AB yap›ld›. Olgular›n gruplanm›ﬂ ‹‹AB sonuçlar›; 108’i (% 28,3) yetersiz, 256’s› (% 67,2) benign, 17’si (% 4,5) malign olarak bulundu.
9703 olgudan 146 tanesine ise tam kat biyopsi
yada eksizyonel biyopsi yap›larak histopatolojik
tan› elde edildi. Histopatolojik tan› sonuçlar›na
göre olgulardan 49 (% 33,6) tanesi benign, 97 tanesi (% 66,4) ise malign idi.
Son olarak histopatoloji ve ‹‹AB sonuçlar› toplanarak “sonuç” de¤iﬂkeni elde edildi ve tan› alan
419 olgu benign ve malign olarak tekrar grupland›. Bu olgulardan 305’ i (% 72,8) benign, 114’ ü
(% 27,2) malign kategorisine dahil edildi
Çal›ﬂmam›zda kategori 1 grubuna al›nan 3953
olgu, kategori 2 grubuna al›nan 2809 olgu ve kategori 3 grubuna al›nan 2497 hasta bulunmaktayd›. BI-RADS’a göre kategori 1, 2 ve 3 için biyopsi endikasyonu bulunmamaktad›r. Ancak çal›ﬂmam›z›n kapsad›¤› süre aral›¤›nda, kategori 1
içinde yer alan 9 olguya, kategori 2 içinde yer
alan 33 olguya ve kategori 3 içinde yer alan 133
olguya klinik doktorlar›n›n iste¤i do¤rultusunda
‹‹AB veya histopatolojik inceleme yap›ld›. Elde
edilen sonuçlarda; kategori 1 içerisinde yer alan
9 olgudan 1 tanesi malign, 8 tanesi benign idi.
Kategori 2 içerisinde yer alan 33 olgudan hepsi
benign olup kategori 3 içerisinde yer alan 133 olgudan 128’i benign 5’i ise malign idi. Kategori 1,
2 ve 3 için son 1 y›lda malign tan› almayan olgular benign olarak kabul edilmiﬂ olup bu durum
göz önüne al›narak yap›lan de¤erlendirmede:
kategori 1 için NPD % 99,9, kategori 2 için NPD
% 100, kategori 3 için NPD % 99,8 olarak hesapland›.
Kategori 4 içinde olan 422 olgudan 229 tanesine patolojik tan› verilmiﬂ olup bu olgulardan
136’s› benign, 93’ü malign idi. Bu de¤erler göz
önüne al›nd›¤›nda; kategori 4 için pozitif prediktif
de¤er: % 40,6 olarak hesapland›.
Kategori 5 içinde olan 22 olgudan 15 tanesine
patolojik tan› verilmiﬂ olup bu olgular›n hepsi malign idi. Bu de¤erler göz önüne al›nd›¤›nda; kate-

TARTIﬁMA
Çal›ﬂmam›z literatürdeki örneklerine göre daha
dar kapsaml› olmakla beraber Haydarpaﬂa Numune Hastanesinin hizmet verdi¤i populasyonun
mamografik ve sonografik özelliklerinin tan›mlamas› bak›m›ndan anlaml›yd›. Biz bu çal›ﬂmada,
belirlenen tarih aral›¤›nda bölümümüzde yap›lan
mamografiler ve ek olarak meme US incelemelerinde BI-RADS kategorilerinin kullan›m›n›, patolojik sonuçlar ile karﬂ›laﬂt›rarak, etkinli¤ini de¤erlendirdik.
Hastanemizde mamografi ünitesine baﬂvuran
hastalar, mutlaka bir klinisyen muayenesinden
geçmekte, sonras›nda klinisyen taraf›ndan bize
yönlendirilmektedir. Dolay›s›yla hasta grubumuz
içerisinde, meme yak›nmas› nedeniyle klinisyenlere baﬂvuranlar olabilece¤i gibi baﬂka bir nedenle hastaneye gelen ancak 40 yaﬂ üzerinde oldu24
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yap›lan de¤erlendirmede mamografi ünitemizin
sensitivite de¤eri % 94,5 olarak hesapland›. Bizim çal›ﬂmam›zda mamografi ve meme US birlikte kullan›lm›ﬂ, bu yüzden mamografinin tek baﬂ›na sensitivite de¤eri hesaplanamam›ﬂt›r. Ancak
literatür ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, elde etti¤imiz sensitivite de¤eri mamografi ve meme US’nin kombine olarak de¤erlendirildi¤i çal›ﬂmalardaki sensitivite de¤erleriyle benzerdi. Sonuç olarak mamografiye ek olarak yap›lan ve klini¤imizde rutin
olarak uygulanan meme US incelemesinin tan›sal do¤rulu¤u artt›rd›¤› ve hastaya en uygun
öneride bulunmam›za yard›mc› oldu¤u yönündeydi.
Orel ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda ise kategori
gruplamalar›na (kategori 1, 2, 3 benign, kategori
4, 5 malign kabul edildi¤inde) göre yap›lan de¤erlendirmede mamografi incelemelerinde pozitif
prediktif de¤er %40, negatif prediktif de¤er ise %
98 olarak hesaplanm›ﬂt›r8. Rahbar ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda da sadece mamografi ile yap›lan de¤erlendirmede PPD % 32, NPD % 92
olarak hesaplanm›ﬂ olup mamografiye eklenen
sonografi ile birlikte yap›lan de¤erlendirme sonras›nda PPD % 34, NPD ise % 96 olarak hesaplanm›ﬂt›r15. Bizim çal›ﬂmam›zda da benzer oranlar yakalanm›ﬂ olup kategori gruplamas›na göre
mamografiye ek olarak yap›lan sonografi incelemelerinin PPD’si % 43,0, NPD’si ise % 95,6 olarak hesaplanm›ﬂt›r.
Bu çal›ﬂmay› yaparken karﬂ›laﬂt›¤›m›z zorluklardan en önemlisi kategori 1, 2 ve 3 grubundaki
hastalar için biyopsi endikasyonu bulunmamas›yd›. Bu durumda mamografi ve sonografi incelemelerine göre belirledi¤imiz kategorilerin patolojik verifikasyonu yap›lamazd›. Literatürde yap›lan çal›ﬂmalarda da benzer bir zorlukla karﬂ›laﬂ›lm›ﬂ ve bu durumun çözümü olarak meme incelemesi yap›lan olgular›n 12 ayl›k takiplerinde herhangi bir malignite saptanmayanlar benign olarak kabul edilmiﬂtir13,14. Çal›ﬂmam›zda kategori 1
grubuna al›nan 3953 olgu, kategori 2 grubuna
al›nan 2809 olgu ve kategori 3 grubuna al›nan
2497 hasta bulunmaktayd›. Normal ﬂartlarda kategori 1, 2 ve 3 için biyopsi endikasyonu bulunmamaktad›r. Ancak çal›ﬂmam›z›n kapsad›¤› süre
aral›¤›nda, kategori 1 içinde yer alan 9 olguya,
kategori 2 içinde yer alan 33 olguya ve kategori
3 içinde yer alan 133 olguya klinik doktorlar›n›n
iste¤i do¤rultusunda ‹‹AB veya histopatolojik in-

¤u için tarama amaçl› olarak ünitemize gönderilenler de bulunmaktayd›. Bu nedenle bizim çal›ﬂmam›zda tan› veya tarama mamogramlar› ﬂeklinde bir ayr›m yap›lamam›ﬂ olup, kanser yakalama s›kl›¤› 1000’de 12 olarak hesaplanm›ﬂt›r. Çal›ﬂmam›zdaki meme kanseri yakalama s›kl›¤›, literatürde tarama mamogramlar›nda bildirilen10,11, kanser yakalama s›kl›¤›na göre daha
yüksektir. Çal›ﬂmam›zda her ne kadar tan› ve tarama amaçl› mamografi ayr›m› yapmam›ﬂ olsak
da kanser yakalama s›kl›¤›m›z, mamografi ünitemize baﬂvuran olgular›n daha çok tan› amaçl›
mamografilerden oluﬂtu¤unu düﬂündürmektedir.
T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n yürütmüﬂ oldu¤u hastal›k yükü çal›ﬂmas›n›n verilerine göre Türkiye’de
meme
kanseri
insidans›
kad›nlarda
24,4/100.000, prevalans› ise % 0,3’ dür12. Bizim
çal›ﬂmam›zda de¤erlendirilmeye al›nan olgulardan 114’ünde malignite görülmüﬂtür. Bu verilere
göre prevalans % 1,2 (114/9703) olarak hesaplanm›ﬂt›r. Çal›ﬂmam›zdaki populasyonda meme
kanseri prevalans› Türkiye ortalamas›n›n üzerindedir. Klini¤imize baﬂvuran hastalar›n yaﬂ ortalamas›n›n genel popülasyonun üzerinde olmas› ve
birçok olgunun meme yak›nmalar› oldu¤u göz
önünde bulunduruldu¤unda bu durum bizim için
beklenen bir sonuçtu.
Zonderland ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda mamografik incelemeye meme US eklenmesinden
sonra ölçülen sensitivite de¤erinin art›ﬂ gösterdi¤i ve bu art›ﬂ›n da istatistiksel olarak anlaml› oldu¤u gözlendi. Bu çal›ﬂmada mamografinin sensitivitesi %83 iken, mamografiye ek olarak US
yap›ld›ktan sonra sensitivitenin % 91’e ç›kt›¤› izlendi13. Ayr›ca Houssami ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas› da kombine incelemenin sensitiviteyi artt›rd›¤› yönündedir. Bu çal›ﬂmada mamografi ve sonografinin kombine sensitivitesi % 96 iken, sadece US’nin sensitivitesi % 81,7, sadece mamografinin sensitivitesi ise % 75,8 olarak hesapland›14.
Rahbar ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda mamografinin sensitivitesi % 89 iken, mamografik incelemeye ek olarak sonografi yap›ld›¤›nda sensitivitenin % 95’e ç›kt›¤› izlendi. Çal›ﬂmam›zda hesaplanan sensitivite ve spesifisite de¤erleri sadece patolojik tan› verilen olgular üzerinden yap›ld›.
Sadece patolojik tan› verilen olgulardan; kategori 1, 2 ve 3 grubunda yer alanlar radyolojik olarak
benign kabul edilip, kategori 4 ve 5 grubunda yer
alanlar ise radyolojik olarak malign kabul edilerek
25
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gu bulunmaktayd›. Böylelikle kategori 4 için PPD
% 40,6, kategori 5 için PPD % 100 olarak hesapland›.
Literatürde BI-RADS kategorilerinin PPD’si ile ilgili yap›lan çal›ﬂmalar›n ço¤unda tarama populasyonunda yap›lan biyopsilerin patolojik sonuçlar› de¤erlendirilmiﬂtir.Bu çal›ﬂmalar8,24-29 ile kendi çal›ﬂmam›z›n sonuçlar› benzer özelliktedir.
Çal›ﬂmam›z, retrospektif olarak yap›lan istatistiksel bir çal›ﬂma olup veriler arﬂivimizdeki raporlardan elde edilmiﬂtir. Ancak farkl› özellikler taﬂ›yan
s›n›rl› say›da olgunun mamografileri retrospektif
olarak tekrar de¤erlendirilmiﬂtir. Literatürde yap›lan çal›ﬂmalarda, kategori 3’e dahil edilen olgular
içinde yaklaﬂ›k % 6-11 oran›nda malignite ç›kabilmektedir26,30. Ancak kategori 1 veya 2’ye dahil
edilen olgularda maligniteye rastlanmas› sürpriz
olarak kabul edilebilir. Çal›ﬂmam›zda kategori
2’ye dahil edilen olgulardan hiçbirinde maligniteye rastlanmam›ﬂ ancak kategori 1’e dahil edilen
olgulardan yaln›zca 1 tanesinde malignite saptanm›ﬂt›r. Bu olgunun mamografisi retrospektif
olarak tekrar de¤erlendirildi¤inde, asl›nda bu mamografinin de¤erlendirme için yetersiz oldu¤u,
her iki meme dokusunun da yeterince görüntülenemedi¤i saptanm›ﬂt›r. Bu sonuca göre, BIRADS s›n›flamas›n›n yap›laca¤› incelemelerin
teknik olarak optimal kalitede olmalar› durumunda s›n›flaman›n etkinli¤inden bahsedilebilece¤i
ve tetkik standardizasyonunun do¤ru tan› için
çok önemli oldu¤u tekrar vurgulanm›ﬂ oldu.
Çal›ﬂmam›zda mamografi ve sonografi ile belirlenen BI-RADS skorlar› patoloji sonuçlar› ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Ancak daha önce de belirtildi¤i gibi
çal›ﬂmam›za dahil edilen patolojik sonuçlar ince
i¤ne aspirasyon biyopsileri (‹‹AB), tam kat biyopsiler(TKB) ve eksizyonel biyopsilerden oluﬂmaktayd›. ‹‹AB’lerden elde edilen sonuçlar sitopatoloji kategorisinde yer al›rken tru-cut ve eksizyonel
biyopsiler ise histopatoloji kategorisinde yer almaktayd›. Klini¤imizde kategori 4 ve 5’e dahil
olan olgular›n hepsine, kategori 3’e dahil olan olgular›n ise küçük bir k›sm›na biyopsi önerilmektedir. Klini¤imizde rutinde ilk tercih edilen biyopsi
yöntemi ince i¤ne aspirasyon biyopsisi (‹‹AB)’dir.
Tru-cut biyopsiyi ise genelde ‹‹AB ile net bir sonuca var›lamad›¤›nda kullanmaktay›z.
Bilindi¤i gibi ‹‹AB yap›ld›¤›nda yetersiz materyal
nedeniyle karar verilemeyen birçok olguya rastlanmakta, bu durum tan› için bir tak›m zorluklar

celeme yap›ld›. Bu nedenle, literatürdeki örneklerde oldu¤u gibi, 1 y›ll›k takiplerinde patolojik tan› almayan olgular benign kabul edilerek yap›lan
hesaplamada, kategori 1 için NPD % 99,9, kategori 2 için NPD % 100, kategori 3 için NPD %
99,8 olarak bulundu. Ancak kategori 1, 2 ve 3
için; sadece patolojik tan› verilen olgular ele al›narak yap›lan hesaplamada; kategori 1 için NPD
% 88,8, kategori 2 için NPD % 100, kategori 3
için NPD % 96,2 olarak hesapland›. Sadece patolojik tan› verilen olgular üzerinden yap›lan hesaplama sonucunda, kategori 1, 2 ve 3 için hesaplanan negatif prediktif de¤erin, takip grubuna
göre hesaplanandan daha düﬂük oldu¤u görülmektedir. Literatürde yap›lan çal›ﬂmalarda, NPD
de¤erleri 1 y›ll›k takip sonucunda maligniteye
rastlanmayan hastalar üzerinden yap›ld›¤›ndan,
biz de bu yöntem ile elde etti¤imiz sonuçlar› literatür ile karﬂ›laﬂt›rd›k. Hesaplad›¤›m›z NPD, literatürde bu konuda yap›lan çal›ﬂmalar›n16-23 sonuçlar›yla uyumludur. Ayr›ca belirtmek gerekir ki;
Yasmeen ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda hastalar 2 y›ll›k bir takip program›na al›nm›ﬂlard›. Bu
çal›ﬂmada ilk 1 y›ll›k takiplerinde kategori 1, 2 ve
3 grubunda saptanan malignite say›s› s›ras›yla
14, 18 ve 30 olup, ikinci y›l içerisinde ise kategori 1 için 124, kategori 2 için 122 ve kategori 3 için
19 hastada ek malignite saptanm›ﬂt›r. Burada
dikkati çeken nokta ikinci y›l içinde saptanan malign lezyon say›s›n›n ilk y›l saptanan malign lezyon say›s›ndan çok daha fazla olmas›d›r. Bu yüzden bu tip çal›ﬂmalarda kategori 1, 2 ve 3’e dahil
edilen hastalar›n en az 2 y›ll›k bir takipten geçirilmeleri gerekti¤ini, bizim çal›ﬂmam›zda da bu
noktan›n bir eksiklik oldu¤unu fark ettik. Ayr›ca
bu durum bize bir y›ll›k arayla düzenli olarak yap›lan mamografi incelemelerinin 40 yaﬂ üzerindeki kad›n populasyonunda kanser yakalama
oranlar›n› büyük ölçüde art›rabilece¤ini göstermektedir.
Çal›ﬂmam›zdaki zorluklardan di¤eri ise kategori
4 ve 5 içerisinde yer alan hastalardan bir k›sm›n›n biyopsi yapt›rmay› kabul etmemesi veya biyopsi veya ameliyat için baﬂka merkezleri seçmeleriydi. Bu nedenle kategori 4 ve 5 içerisinde
yer alan hastalar için malignite s›kl›¤› veya pozitif prediktif de¤er hesaplan›rken sadece hastanemizde patolojik tan› verilen olgular göz önüne
al›nd›. Bu ﬂekilde yap›lan de¤erlendirmede kategori 4 içinde 229 olgu, kategori 5 içinde ise 15 ol26
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de¤erlendirildi¤inde, asl›nda bu mamografinin
de¤erlendirme için yetersiz oldu¤u, meme dokusunun yeterince görüntülenemedi¤i saptanm›ﬂt›r.
Bu sonuca göre tetkik standardizasyonunun do¤ru BI-RADS uygulamas› ve tan› için çok önemli
oldu¤u tekrar vurgulanm›ﬂ oldu.

oluﬂturmaktad›r. Literatürdeki çal›ﬂmalarda ‹‹AB
sonuçlar›n›n yetersiz olarak raporlanma oranlar›
son derece geniﬂ bir aral›¤a sahip olup % 0,7-47
aras›nda de¤iﬂmektedir. Bizim çal›ﬂmam›zda sonucu yetersiz olarak raporlanan biyopsi oran› %
28 olarak hesaplanm›ﬂ olup literatürde verilen
aral›k içerisinde yer almaktad›r. Baz› araﬂt›rmac›lar yetersizlik oran›n› azaltmak için aspirasyonu
yapan kiﬂinin özel bir e¤itimden geçmesi, ‹‹AB’nin USG eﬂli¤inde yap›lmas› ve h›zl› boyama
yöntemleri kullan›larak patolog taraf›ndan yeterlili¤in çabuk bir ﬂekilde de¤erlendirilmesi gibi çeﬂitli önlemler belirtmiﬂlerdir31-33.
Bizim merkezimizde de ‹‹AB’ler USG eﬂli¤inde
taraf›m›zdan yap›lmakta, yeterlilik ise hasta baﬂ›nda patolog taraf›ndan de¤erlendirilmektedir.
Bu uygulama sayesinde yetersizlik oranlar›m›z›
bir miktar azaltabilmekteyiz. Ancak gereksiz biyopsi isteklerinin azalt›lmas›n› ve biyopsi endikasyonlar›n›n daha iyi belirlenmesini sa¤layarak
yetersiz biyopsi say›m›z› daha da düﬂük bir seviyeye çekebiliriz. Bu amac›n gerçekleﬂebilmesi
için klinisyen hekimler ile daha iyi bir iletiﬂim içerisinde olmam›z gerekti¤ini düﬂündük.

Bilindi¤i gibi ‹‹AB yap›ld›¤›nda yetersiz materyal
nedeniyle karar verilemeyen birçok olguya rastlanmakta, bu durum tan› için bir tak›m zorluklar
oluﬂturmaktad›r. ‹‹AB’lerin USG eﬂli¤inde taraf›m›zdan yap›larak hasta baﬂ›nda patolog taraf›ndan yeterlilik verilmesi, yetersizlik oranlar›m›z› bir
miktar azaltabildi¤i halde yine de istenen düzeye
ulaﬂmad›¤› görüldü. Yetersizlik oran›n›n azalt›lmas› amac›yla patoloji klini¤i ile iﬂbirli¤inin art›r›lmas›, biyopsi yönteminin optimizasyonu veya
tekrarlayan yetersizlik durumunda tam kat biyopsiye geçilmesi gibi önlemler üzerinde çal›ﬂmalar
devam etmektedir.
Çal›ﬂmam›z s›ras›nda benign olarak kategorize
edilmelerine karﬂ›n klinisyen iste¤iyle çok say›da
hastaya yap›lan biyopsilerin beklendi¤i gibi benign sonuçlar verdi¤ini ve bu nedenle zaman,
emek ve maliyet art›ﬂ›na neden oldu¤unu gördük. BI-RADS uygulamas›n›n sadece radyoloji
klini¤i taraf›ndan de¤il, meme hastal›klar›n›n tan›
ve tedavisinde rolü bulunan di¤er dallara mensup hekimler taraf›ndan da kullan›lmas›n›n etkinli¤ini art›raca¤› bu ﬂekilde bir kez daha gösterilmiﬂtir.

SONUÇ
Literatür ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, çal›ﬂmam›zda elde etti¤imiz sensitivite, spesifisite, negatif ve pozitif prediktif de¤erler, bizimle ayn› yöntemi kullanan çal›ﬂmalar ile uyumlu ç›km›ﬂt›r. Öte yandan
çal›ﬂmam›za benzer ﬂekilde planlanan ancak 1
y›ll›k takip yerine 2 y›ll›k takip yap›lan çal›ﬂmalarda, ikinci y›l içinde saptanan malign lezyon say›s›n›n ilk y›l saptanan malign lezyon say›s›ndan
çok daha fazla oldu¤unu gördük. Bu yüzden bu
tip çal›ﬂmalarda kategori 1, 2 ve 3’e dahil edilen
hastalar›n en az 2 y›ll›k bir takipten geçirilmeleri
gerekti¤ini, bizim çal›ﬂmam›zda da bu noktan›n
bir eksiklik oldu¤unu fark ettik. Ayr›ca bu durum,
y›ll›k olarak yap›lan mamografi incelemelerinin
kanser yakalama oranlar›n› büyük ölçüde art›rd›¤›n› göstermektedir.

KAYNAKLAR
1. Obenauer S, Hermann KP, Grabbe E. Applications and literature review of the BI-RADS classification. Eur Radiol 2005; 15:
1027.
2. Lacey JV, Devesa SS, Brinton LA. Recent Trends in Breast
Cancer Incidence and Mortality. Environ Mol Mutagen 2002; 39:
82.
3. Hortobagyi GN, Garza SJ, Pritchard K et al. The global breast
cancer burden: variations in epidemiology and survival. Clin Breast Cancer 2005; 6: 391.
4. Kopans DB. Positive predictive value of mammography. Am
J Roentgenol 1992;158 : 521.
5. Wolfgang D. Radiology Review Manual, Sixth.edition. Philadelphia, Lippincott Williams Wilkins. 564-569, 2007.
6. Topuz E, Ayd›ner A. Meme Kanseri. Biyoloji, Tan›, Evreleme
Tedavi, 1. Bas›m. ‹stanbul, Nobel kitabevi. 136-138, 2000.
7. American College of Radiology (ACR) Illustrated breast imaging reporting and data system (BI-RADS), fourth edition. Reston, American College of Radiology. 2003.
8. Orel SG, Kay N, Reynolds C, Sullivan DC. BI-RADS categorization as a predictor of
malignancy. Radiology 1999; 211: 845.

BI-RADS kategori 1 veya 2’ye dahil edilen olgularda maligniteye rastlanmas› sürpriz olarak kabul edilmelidir. Çal›ﬂmam›zda kategori 2’ye dahil
edilen olgulardan hiçbirinde maligniteye rastlanmam›ﬂ ancak kategori 1’e dahil edilen olgulardan
yaln›zca 1 tanesinde malignite saptanm›ﬂt›r. Bu
olgunun mamografisi retrospektif olarak tekrar
27

Mamografi-Sonografik Bi-Rads Skorlar›n›n Patoloji ile Korelasyonu

mammography and US: can biopsy be averted? Radiology
2004; 233: 850.
22. Mainiero MB, Goldkamp A, Lazarus E et al. Characterization of breast masses with sonography: can biopsy of some solid
masses be deferred? J Ultrasound Med 2005; 2: 161.
23. Raza S, Chikarmane SA, Neilsen SS et al. BI-RADS 3, 4,
and 5 lesions: value of US in management—follow-up and outcome. Radiology 2008; 248:773.
24. Liberman L, Abramson AF, Squires FB et al. The Breast
Imaging Reporting and Data System: positive predictive value of
mammographic features and final assessment categories. Am J
Roentgenol 1998; 171: 35.
25. Lacquement MA, Mitchell D, Hollingsworth AB. Positive predictive value of the breast imaging reporting and data system. J
Am Coll Surg 1990; 189: 34.
26. Siegmann KC, Wersebe A, Fischmann A et al. Stereotactic
vacuum-assisted breast biopsy-success, histologic accuracy,
patient acceptance and optimizing the BI-RADS-correlated indication. Rofo 2003; 175: 99.
27. Bérubé M, Curpen B, Ugolini P et al. Level of suspicion of
a mammographic lesion: use of features defined by BI-RADS lexicon and correlation with large-core breast biopsy. Can Assoc
Radiol J 1998;49:223.
28. Tan YY, Wee SB, Tan MP, Chong BK. Positive predictive
value of BI-RADS categorization in an Asian population. Asian J
Surg 2004; 27: 186.
29. Zonderland HM, Pope TL, Nieborg AJ. The positive predictive value of the breast imaging reporting and data system (BIRADS) as a method of quality assessment in breast imaging in
a hospital population. Eur Radiol 2004; 14: 1743.
30. Sosthene M, Meye JF, Ngou-Mve JP et al. Nonpalpable breast lesions: correlation of the BI-RADS classification and histological findings. Sante 2006; 3: 179.
31. Chaiwun B, Settakorn J, Ya-In C et al. Effectiveness of fine-needle aspiration cytology of breast: analysis of 2,375 cases
from northern Thailand. Diagn Cytopathol 2002; 26: 201.
32. Ljung BM, Drejet A, Chiampi N et al. Diagnostic accuracy of
fine-needle aspiration biopsy is determined by physician training
in sampling technique. Cancer 2001; 93: 263.
33. Berner A, Davidson B, Sigstad E, Risberg B. Fine-needle aspiration cytology vs. core biopsy in the diagnosis of breast lesions. Diagnostic Cytopathology 2003;29: 344.

9. Gulsun M, Demirkazik FB, Ariyurek M. Evaluation of breast
microcalcifications according to breast imaging reporting and
data system criteria and Le Gal.s classification. Eur J Radiol
2003; 47: 227.
10. Poplack SP, Tosteson AN, Grove MR et al. Mammography
in 53,803 women from the New Hampshire mammography network. Radiology 2000; 217: 832.
11. Sickles EA, Wolverton DE, Dee KE. Performance Parameters For Screening And Diagnostic Mammography: Specialist
And General radiologists. Radiology 2002; 224: 861.
12.Ceber E, So¤ukp›nar N, Mermer G, Aydemir G. Nutrition, lifestyle and breast cancer risk among Turkish women. Nutr Cancer 2005; 53: 152.
13. Zonderland H.M, Coerkamp E.G, Hermans J et al. Diagnosis of Breast Canser: Contribution of US as an Adjunt to Mammography. Radiology 1999; 213: 413.
14. Houssami N, Irwig L, Simpson J.M et al. Sydney Breast Imaging Accuracy Study: Comparative Sensitivity and Specificity of
Mammography and Sonography in Young Women with
Symptoms. AJR 2003; 180: 935.
15. Rahbar G, Sie AC, Hansen GC et al. Benign versus malignant solid breast masses: US differentiation. Radiology
1999;213:889.
16. Soo MS, Rosen EL, Baker JA et al. Negative predictive value of sonography with mammography in patients with palpable
breast lesions. AJR Am J Roentgenol 2001;177(5):1167.
17. Dennis MA, Parker SH, Klaus AJ et al. Breast biopsy avoidance: the value of normal mammograms and normal sonograms in the setting of a palpable lump. Radiology 2001; 219:
186.
18. Moy L, Slanetz PJ, Moore R et al. Specificity of mammography and US in the evaluation of a palpable abnormality: retrospective review. Radiology 2002; 225: 176.
19. Shetty MK, Shah YP. Prospective evaluation of the value of
negative sonographic and mammographic findings in patients
with palpable abnormalities of the breast. J Ultrasound Med
2002; 21: 1211.
20. Stavros AT, Thickman D, Rapp CL et al. Solid Breast Nodules: Use of Sonography to Distinguish Between Benign and Malignant Lesions. Radiology 1995; 196: 123.
21. Graf O, Helbich TH, Fuchsjaeger MH et al. Follow- up of
palpable circumscribed noncalcified solid breast masses at

28

