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KOLOREKTAL KANSER (KRK) 
EPİDEMİYOLOJİ

• Kolorektal kanser (krk) en sık karşılaşılan kanserlerdendir

• Erkeklerde akciğer ve prostattan sonra 3. sırada *

• Kadınlarda ise meme kanserinden sonra 2. sıklıkta tanı* koyulan kanserdir.

• Kanser nedenli ölümlerin de başında gelmektedir

• Amerika’ da kanser nedenli ölümlerde 2. sıradadır.

• Amerika’ da 2016’ da 134,490 yeni vaka saptandığı ve 49,190 kişinin de bu hastalıktan öleceği

tahmin edilmektedir.

• Kanser farkındalığı son yıllarda artmış olmasına rağmen tanı anında %50 civarında metastaz

saptanmaktadır
*Nikolouzakis ET AL. ONCOLOGY REPORTS 39: 2455-2472, 2018



• Avrupada da 2. sıklıkta karşılaşılan ve yine ikici sıklıkta ölüme yol açan hastalıktır*

• Japonya'nın yaşamsal istatistiklerine göre ise 2015 yılında kolorektal kanser kadınlardaki malign

neoplazmların en fazla ölüme neden olan türü olmuştur. **

• Japonyadaki birim nüfus başına kolorektal kanserlerden ölüm son 50 yılda yaklaşık on kat artmıştır.

• Ülkemizde ise kolorektal kanserler hem kadınlarda hem de erkeklerde üçüncü sırada yer almaktadır. 

*Ferlay J, et al. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: estimates for 40 countries in 2012. Eur J Cancer. 2013;49:1374–403
**Japanese Society for Cancer of the Colon and Rectum (JSCCR) guidelines 2016 for the treatment of colorectal cancer
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TÜRKİYE’ DE KOLOREKTAL KANSER 

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Verileri. 2015



TÜRKİYE’ DE KOLOREKTAL KANSER 

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Verileri. 2015



KOLOREKTAL KANSER PATOFİZYOLOJİSİ

• Günümüzde, CRC'nin multifaktöriyel/poligenik bir hastalık olduğu açıktır.

• Bu genler;

• Kolon mukozal hücrelerinde tümör baskılayıcı genler,

• Onkogenler,

• Yanlış eşleşme onarım genleri

• Hücre döngüsü düzenleyici genler olabilir.

• 3 tane ana yol sorumlu tutulmakadır

• Chromosomal instability (CIN),

• Micro satellite instability (MSI),

• CpG island methylation phenotype (CIMP)



KOLOREKTAL KANSER GELİŞİM MEKANİZMALARI

British Society of Gastroenterology position statement on serrated polyps in the colon and rectum 2017



KOLOREKTAL KANSER GELİŞİMİ



Type 1 Type 2 Type 3

Color Same or lighter than background Brown relative to background (verify color 
arises from vessels)

Brown to dark brown relative to background; 
sometimes patchy whiter areas

Vessels None, or isolated lacy vessels may be present 
coursing across the lesion

Brown vessels surrounding white structures* Has area(s) of disrupted or missing vessels

Surface patterns Dark or white spots of uniform size, or 
homogeneus absence of pattern

Oval, tubular or branched white structures* 
surrounded by brown vessels

Amorphous or absent surface pattern

Most likely pathology Hyperplastic Adenoma** Deep submucosal invasive cancer

Sample Image

This classification can be applied using colonoscopes both with or without optical (zoom) magnification.
* These structures (regular or irregular) may represent the pits and the epithelium of the crypt opening.
** Type 2 consists of Vienna classification types 3, 4 and superficial 5 (all adenomas with either low or high grade dysplasia, or with superficial submucosal carcinoma).
The presence of high grade dysplasia or superficial submucosal carcinoma may be suggested by an irregular vessel or surface pattern, and is often associated with atypical morphology (e.g., 
depressed area)

Color: darker than the surroundings, brownish, sometimes with lighter patches

Vessels: areas with interrupted or absent vessels

Surface: amorphous or no surface pattern



Paris Classification







Sidney J. Winawer . Colorectal cancer screening. Best Practice & Research Clinical Gastroenterology, 2007.

KOLOREKTAL KANSER TİPLERİ



KOLOREKTAL KANSER TEDAVİ ETKİNLİĞİ

!!!..Mümkün olan en erken evrede (polip evresinde) yakalamak gerekir..!!!



YAŞA BAĞLI POLİPOİD LEZYON SIKLIĞI

Mari Øines, et al. Epidemiology and risk factors of colorectal polyps. Best Practice & Research Clinical Gastroenterology, 2017.



TEMEL HEDEFLER

• Kolon kanseri varsa mümkün olan en erken dönemde yakalayıp tedavisini sağlamak

• Kanserin öncü lezyonlarını tespit ve tedavi etmek

• Kanser ihtimali yüksek genetik yatkınlığı olanlarda (Lynch, FAP vb) koruyucu kolektominin

zamanını belirlemek

• Bütün bunları yaparken en kolay ve en az maliyetli yol haritası belirlemek

• Halkın farkındalığını artırarak belirlenen yol haritasına uyumu artırmak



KOLOREKTAL KANSER TARAMA

• Her yıl gerçekleştirilen g-FOBT ile programlı tarama, CRC ile ilişkili mortaliteyi% 33'e kadar azaltır.*

• FİT testi g-FOBT ile kıyaslandığında, ilerlemiş neoplaziyi saptama duyarlılığı birçok çalışmada yüksek 

bulunmakla birlikte spesifikliği benzerdi. (duyarlılık %73’ e karşı %33, spesifite her ikisinde de %95)**

• Ayrıca bir ya da 2 kez uygulanması, diyette kısıtlama olmaması nedeniyle hasta uyumu FIT grubunda 

daha fazladır

• Multi target stool DNA testi; kanser dokusundan dökülen hücrelerdeki DNA nın saptanması yöntemidir 

(sonrası mutant ve epigenetik olarakda değiştirilmiş DNAgg belirteçlerinin saptanması )

• Stool DNA testi de FİT e göre daha hassas testtir (%92.3 e karşı %73.8)***

*Shaukat A, Mongin SJ, Geisser MS, et al. Long-term mortality after screening for colorectal cancer. N Engl J Med 2013;369:1106-14
**Brenner H, Tao S. Superior diagnostic performance of faecal immunochemical tests for haemoglobin in a head-to-head comparison with guaiac based faecal occult blood test among 2235 participants of screening colonoscopy. 
Eur J Cancer 2013.
***ASGE guidline 2017



ASGE GUİDLİNE FİT BAZLI TARAMA



KOLOREKTAL KANSER TARAMASI

• Kolonosokopi; gerek yapısal değerlendirme ve gerekse mukozal neoplazik

lezyonların çıkartılmasında ilk tercih edilen yöntemdir

• Bilgisayarlı tomografik kolonografi: radyasyon etkisi, tedaviden yoksun 

olması gibi dezavantajları mevcuttur

• Kolonosokopik kapsül endoskopi; Pahalı ve tedavi imkanı olmaması negatif 

yönleridir



KOLONOSKOPİK TARAMANIN 
BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

• Kolonoskopi hazırlığı

• Kolonoskopun çıkarılma zamanı

• Çekum görüntüleme oranı

• En önemlisi de endoskopistin adenom saptama oranı (adenom detection rate)

• Adenom saptama oranı : Tarama kolonoskopisi yapılan hastaların bir yada daha fazla adenom 

saptanan hastalara oranı

• Son klavuzlara göre bu oran 50 yaş ve üstü tarama kolonoskopisi yapılan kişilerde ≥ %25 olmalı 

(erkeklerde ≥%30 ve kadınlarda ≥%25)* 

* Robert A. Smith, Et Al. Cancer Screening In The United States, 2018: A Review Of Current American Cancer Society Guidlineand Current Issues In Cancer Screening. Ca Cancer J Clin 2018



KOLOREKTAL KANSER TARAMASI

1. Taramaya 45 yaşında başlanılmalıdır (son klavuzdaki en önemli değişiklik)

2. Sağlıklı ve yaşam beklentisi 10 yıldan fazla olan ortalama riskli bireylerde taramaya 75 

yaşına kadar devam edilmelidir

3. 76 ila 85 yaşlarındaki kişiler için  hasta tercihlerine, yaşam beklentisine, sağlık durumuna 

ve önceki tarama tarihine göre tarama kararları klinisyenler tarafından bireyselleştirmelidir

4. Klinisyenler 85 yaş üstü bireyleri KRK taramasına devam etmekten vazgeçirirler

* Robert A. Smith, Et Al. Cancer Screening In The United States, 2018: A Review Of Current American Cancer Society Guidlineand Current Issues In Cancer Screening. Ca Cancer J Clin 2018



ORTALAMA RİSKE SAHİP BİREYLERDE 
TARAMA NASIL OLMALI?

Tarama için 5 seçenekten bir tanesi seçilebilir

1) Yıllık FIT veya yüksek hassasiyetli g-FOBT 

2) her 3 yılda multitarget dışkı DNA (mtsDNA) testi

3) her 10 yılda bir kolonoskopi

4)her 5 yılda bir flexible sigmoidoskopi

5) her 5 yılda bir CT kolonografisi

* Robert A. Smith, Et Al. Cancer Screening In The United States, 2018: A Review Of Current American Cancer Society Guidlineand Current Issues In Cancer Screening. Ca Cancer J Clin 2018



YÜKSEK RİSKE SAHİP BİREYLERDE

1) Adenomatöz polip öyküsü olan bireyler,

2) Kolorektal kanser nedeniyle küratif amaçlı rezeksiyon öyküsü olan bireyler,

3) Aile öyküsünde 1. derece akrabasında tanı konmuş CRC veya kolorektal adenom öyküsü olan bireyler, 

(akrabanın tanı yaşına göre farklı öneriler mevcut)

4) Uzun süredir ( en az 8-10 yıl) inflamatuar barsak hastalığı öyküsü olan bireyler,

5) Bilinen veya şüphelenilen iki önemli sendrom;

1) Lynch sendromu (hereditary nonpolyposis colon cancer) veya 

2) Ailesel adenomatoz polipozis sendrom(familial adenomatous polyposis)

…!!!!   HERBİRİ İÇİN SPESİFİK ÖNERİLER MEVCUTTUR   !!!!....



ADENOMATÖZ POLİP 
ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE 

TARAMA

Polip yok 10 yıl

Rektum ya da sigmoid kolonda küçük (<10mm) hiperplastik polipler 10 yıl

1-2 adet küçük(<10mm) tübüler adenom 5-10 yıl

3-10 adet tübüler adenom 3 yıl

10 adet adenom < 3 yıl

Bir veya daha fazla ≥ 10mm tübüler 3 yıl

Bir veya daha fazla villöz adenom 3 yıl

High grade displazili adenom 3 yıl

David A. Lieberman, et al. Guidelines for Colonoscopy Surveillance After Screening and Polypectomy: A Consensus Update by the US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer. GASTROENTEROLOGY 2012



KOLOREKTAL KANSER REZEKZİYONU 
ÖYKÜSÜ OLANLARDA TARAMA

• Perioperatif temizleyici kolonoskopinin amacı, eşzamanlı kanserin saptanması ve prekanseröz

poliplerin saptanması ve tam rezeksiyonudır. Bu nedenle;

• Mümkünse kolonoskopi işlemi preoperatif olarak yapılmalıdır.

• Ancak obstrüktif vaka ise ameliyattan sonra 3-6 aylık bir zaman aralığı içinde tarama kolonoskopisi

yapılmalıdır.

• Kolon veya rektum kanserinin küratif rezeksiyonu yapılan hastaların, ameliyattan 1 yıl sonra (veya 

perioperatif temizleyici kolonoskopiden 1 yıl sonra) ilk sürveyans kolonoskopisinin yapılması 

gerekmektedir

ASGE GUİDLİNE 2016



• 1 yıl sonraki kolonoskopiden sonraki kolonoskopi aralığının 3 yıl ve daha sonra 5 yıl olması 

önerilir.

• Eğer neoplastik polipler tespit edilirse, aralıklar polip klavuzlarına göre yine düzenlenmelidir

• Rektal ve distal kolon kanserleri diğer kolon kanserlerine göre daha fazla lokal nüks gösterme 

özelliğine sahiptir. Bu yüzden lokalize rektal kanserler total mezo rektal eksizyon yapılmamışsa ve 

neoadjuvan kemoradyasyon almamışsa bu hastalarda lokal nüks oranı yüksektir.

• Bu hastalarda ilk 2-3 yıllık takipte 3-6 ay aralıklarla sigmoidoskopi veya EUS ile tarama 

yapılmalıdır

KOLOREKTAL KANSER REZEKZİYONU 
ÖYKÜSÜ OLANLARDA TARAMA



Desmond Leddin, et al. Clinical Practice Guideline on Screening for Colorectal Cancer in Individuals With a Family History of Nonhereditary Colorectal Cancer or Adenoma: The Canadian Association of Gastroenterology Banff Consensus. Gastroenterology 2018.

AİLE ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE 
TARAMA



İNFLAMATUVAR 
BARSAK HASTALIĞI

• Her ikisi için de 8-10 yıllık geçmişi olmak

• Ülseratif kolit için ekstensif kolit olması

• Crohn için barsak yüzeyinin %50 den fazla tutulması

• Histolojide şiddetli aktivitenin olması

• 5 yıl içinde striktür gelişmesi

• 5 yıl içerisinde displazi gelişmesi

• 50 yaştan küçük aile bireyinde kolon kanseri öyküsü

• Primer sklerozan kolanjit tanı öyküsü

…….Yüksek riskli bireyler olup yıllık kolonoskopik takip önerilir…..
Craig Mowat, et al. Guidelines for the management of inflammatory bowel disease in adults. 2016



LYNCH SENDROMU (HEREDİTER 
NONPOLİPOZİS KOLOREKTAL 

KANSER:HNPCC)

Amsterdam II kriterleri

1. 1. Histolojik olarak doğrulanmış HNPCC ile ilişkili kanser (kolorektal kanser, endometriyum kanseri, ince bağırsak, üreter

veya renal pelvis kanseri) olan üç veya daha fazla akraba, 1 tanesi diğer 2’sinin birinci derece akrabasıdır.

Ailesel adenomatöz polipoz dışlanmalıdır.

2. En az 2 jenerasyonda kanser olması

3. 50 yaşından önce bir veya daha fazla kanser teşhisi

Kolonoskopi taraması: 

• Etkilenenlerin birinci derece yakınları veya etkilenen bireylerde her 1-2 yılda bir

• Tarama 20-25 yaş arası başlanmalı veya; 

• Kolorektal kanser tanısı 25 yaşından önce koyulduysa en erken tanı yaşından 2-5 yıl önce başlanmalı

Francis M. Giardiello, et al. Guidelines on Genetic Evaluation and Management of Lynch Syndrome: A Consensus Statement by the US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer. Gastroenterology 2014



FAMİLYAL ADENOMTOZ 
POLİPOZİS (FAP) SENDROM

• Kolorektal kanserlerin % 1 ini oluşturan

• Kromozom 5q21 üzerinde bulunan APC genindeki mutasyonun neden olduğu otozomal dominant bir durumdur

• Klasik FAP en az 100 adenomatöz polip geliştirdiğinde teşhis edilir 

• Atenue FAP (AFAP), 20 ila 100 arasında polip bulunan bir hastaya uygulanan terimdir.

• Tedavi edilmeyen bireylerde tipik olarak 35-40 yaşlarında kolorektal kanser gelişir

• Ekstra kolonik olarak; üst gastrointestinal sistem polipleri, desmoid tm ve tiroid kanseri saptanabilir

Tarama kolonoskopisi:

• 10-12 yaşlarından başlayarak 35 yaşına kadar her 1-2 yılda bir sigmoidoskopi tekrarlanmalı,

• 35 yaşından sonra her 3 yılda bir sigmoidoskopi

• Polip saptanırsa her 1-3 yılda bir üst GİS endoskopisi yapılmalı



TEŞEKKÜRLER


