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Mektup

Sayın Yayın Yönetmeni,

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen ve önemli sağlık so-
runlarına neden olan bir hastalıktır. Türkiye’de kadınlarda gö-
rülen tüm kanser olguları içinde yaygınlığı % 24,1’dir ve ka-
dınlarda en yaygın görülen kanserdir. Coğrafi bölgelere göre 
yaygınlığı değişmekle birlikte her yıl meme kanseri görülme 
oranının % 1.5 dolayında arttığı bildirilmektedir (Özkan ve 
Alçalar 2009). Meme kanserinin gelişmiş ülkelerde, gelişmek-
te olan ve az gelişmiş ülkelere göre daha sık görüldüğü bilin-
mektedir (Parkin ve ark. 2005).

Birçok toplumda kadının memesi estetik görünümün, cin-
selliğin, anneliğin, bebeğin beslenmesinin simgesi olarak gö-
rülmektedir. Meme kanseri tanısı alan kadınlarda en sık kul-
lanılan tedavi yöntemlerinden biri cerrahidir (Uçar ve Uzun 
2008). Cerrahi tedavi sonucu yapılan mastektomi ile yaşanan 
meme kaybı kadınlığın, doğurganlığın, çekiciliğin ve cinsel-
liğin kaybı olarak algılanmakta ve bu durum kadının beden 
algısında zedelenmeye bağlı olarak stresli yaşamın getirdiği 
duygusal zorlanma, nüks olasılığına bağlı endişe, çökkünlük, 
beden algısının bozulması ve cinsel işlev bozukluğu gibi çeşitli 
ruhsal sorunlara neden olabilmektedir (Gümüş 2006, Bredin 
2009). Hayalet meme sendromu (HMS) mastektomi sonra-
sı meme dokusunun halen var olduğuna dair algı ve meme 
bölgesinde ağrı yakınması ile giden bir bozukluktur. HMS’ye 
her ne kadar cerrahi ile sinirlere verilen hasarın neden olabile-
ceği düşünülse de bu durum tam olarak gösterilememiştir ve 
ruhsal etkenlerin de HMS’de etkili olduğu düşünülmektedir 
(Ramesh ve ark. 2009, Spyropoulou ve ark. 2008). Ancak bu 

konuda yazında yeterli çalışma yoktur. Burada HMS olarak 
değerlendirilen bir olguyu sunuyoruz.

Kırk beş yaşında, evli, lise mezunu, iki çocuğu olan, memur 
olarak çalışan kadın hastanın özgeçmişinde ruhsal bozuklu-
ğun olmadığı öğrenildi. Bir psikiyatri polikliniğine ilk kez 
başvurusu olan hasta bir yıl önce geçirdiği total mastektomi 
sonrası başlayan moral bozukluğu, uykusuzluk, ağlama iste-
ği, çıplak olarak aynaya bakmak istememe, cinsel istek azlığı 
ve ayrıca mastektomi olan sağ memenin halen yerinde oldu-
ğu hissi ve meme bölgesinde ağrı yakınmaları ile başvurdu. 
Hasta, uygulanan Beck Depresyon Ölçeği’nden (BDÖ) 33 
puan aldı (Beck 1961, Hisli 1988). Venlafaksin tedavisi başla-
nan hastada doz kademeli olarak 2 ayda 225 mg/güne çıkıldı. 
Aylık izlemi planlanan hastanın dördüncü kontrolünde BDÖ 
15 puandı. Ağrı yakınması ve hayalet meme algısı oldukça 
azalmıştı.

HMS ile ilişkili faktörleri araştıran bir çalışmada çökkünlük 
şiddeti ile HMS arasında ilişki olduğu, 51 yaşından küçükler-
de HMS’nin daha sık görüldüğü bildirilmiştir (Spyropoulou 
ve ark. 2008). Kırk bir mastektomi geçirmiş kadınla yapılan 
bir çalışmada hastaların % 54’ünde HMS saptanmış, HMS 
saptananların %80’inde ise hayalet meme ağrısı olduğu bil-
dirilmiştir. HMS saptanan hastaların saptanmayanlara göre 
cerrahları tarafından fazla duygusal destek görmedikleri ve 
ruhsal yakınmalarının mastektomiye ikincil geliştiği algısı 
olduğu bildirilmiştir (Jamison ve ark. 1979). Mastektomi ge-
çirmiş 31 hasta ile yapılan başka bir çalışmada ise hastaların 
% 35.5’inde HMS saptanmış ve HMS saptanan hastaların 
beden algısı ve cinsel işlevlerinde daha şiddetli bozulma tes-
pit edilmiştir (Christensen ve ark. 1982). Macdonald ve ar-
kadaşlarının (2005) yaptığı bir çalışmada mastektomi sonrası 
HMS tanısı alan hastalar, operasyonlarından ortalama dokuz 
yıl geçtikten sonra değerlendirilmişler ve hastaların %52’sinde 
hala HMS’nin devam ettiğini bildirmişlerdir.
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HMS tedavisinde antidepresanlar, antikonvulzanlar, opioid-
ler, N-metil- D-aspartat reseptör antagonistleri, meksilitin, 
topikal lidokain, kannabinoidler, topikal kapsaisin ve glisin 
antagonistleri denenmiş ve önerilmiştir. Ancak halen HMS’ye 
özgü bir tedavi bildirilmemiştir (Ramesh ve ark. 2009). Tedavi 
ile ilgili daha geniş örneklemli çalışmaların yapılması gerekli-
liği ile birlikte meme cerrahisi geçiren hastaların HMS açı-
sından değerlendirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz.

Saygılarımızla.
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