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Barsak kanseri taraması

•Aşikar hastalık belirtisi olmayan 

kişilerde barsak kanseri/polip var mı 

diye yapılan araştırmaları içerir.

KRK TARAMA



KOLOREKTAL KANSER  TARAMADA

AMAÇ

•Amaç, preneoplastik  ve  erken  malign  

lezyonları yakalamak ve tedavisini yapmaktır.

•Doğru testler ile yapıldığı takdirde, kanser 

insidansını ve mortalitesini azaltmaktır.

•Taramanın, ucuz, etkili, güvenilir ve 

uygulanabilir bir program dahilinde olması 

gerekir.



•Morbidite ve mortalite azalmalı

•Hastalığın preklinik dönemde prevalansı 
yüksek olmalı(Yavaş yürüyen tümör)

•Tarama sonrası tedavi yükü azalmalı

•Tarama testi yüksek oranda sensitif ve 
spesifik olmalı

•Maliyeti düşük olmalı

•Kolay uygulanabilmeli

•Katılana zarar vermemeli

Dominitz JA.2008 DDW

Taramada aranan şartlar



•TARAMA (Screening): Taramalar herhangi bir hastalık 
belirtisi olmayan kişilerde hastalığın veya hastalığa dönüşebilecek 
durumların olduğu, olmadığını araştıran bir veya birden fazla testtir. 
Taramaların amacı hastalık potansiyelini veya erken hastalık 
durumlarını saptamaktır.

•İZLEM     (Surveilance):İzlem  geçmişte kanser tanısı 
konulmuş veya artmış kanser riski (Örnek:Polipektomi yapılmış 
adenom saptanmış, inflamatuar barsak hastalığı tanılı) olan kişileri 
testler ile incelemektir. Bu grupta bulunanların kansere yakalanma 
riskleri fazla olduğu için daha sık aralıklarla ve daha ciddi 
araştırılmalıdır.

TARAMA VE İZLEM AYIRIMI



Kolorektal Kanser Tarama Testlerinin Avantajları, Dezavantajları, Belirsizlikleri

Test
Guaiac GGK

Fekal 

immunokimyasal test

Dışkı DNA

CT kolonografi

Sigmoidoskopi

Kolonoskopi

Avantajları
Başlangıçta düşük maliyet, evde 

uygulanabilir, özel teçhizat gerektirmez

İnsan hemoglobinine özgü, başlangıç 

maliyeti düşük, evde uygulanabilir

Özel mutasyonların saptanması serumdan 

daha doğru olabilir, evde uygulanabilir

10 mmden büyük lezyonları saptamada 

duyarlı, endoskopiye göre daha az invaziv

Sedasyon gerektirmiyor, distal kolon 

mortalitesinde % 60 azalma

1 cm den büyük lezyonların % 90 dan 

fazlasını saptar. Kolon CA insidansını % 

53-72, mortaliteyi % 31 azaltır. Aynı 

seansta polip saptanıp çıkarılır

Dezavantaj ve Belirsizlikler
İnsan Hgb özgü değil, yıllık tekrarı gerekir, negatiflerin 

sonraki yıllarda teste uyumu, pozitiflerin kolonoskopi 

yaptırma oranı belli değil, kanseri önleme potansiyeli 

sınırlı çünkü adenomları saptamada duyarlı değil

Uyum sorunu var, tekrar aralıkları net değil, ileri 

adenomlarda duyarlı değil

Pahalı, tekrar zamanı net değil, adenomlarda duyarlı 

değil

Kanser insidansı ya da mortaliteyi azalttığına dair veri 

yok, barsak temizliği gerekli, pahalı, uzmanlık 

gerektiriyor, 6 mm den küçük poliplerde duyarlı değil, 

takip araları net değil, radyasyon, duyarlık ve 

özgüllüğü bilinmiyor

Proksimal lezyonları saptayamaz (yaşlı ve kadınlarda 

daha sık).

İnvaziv, pahalı özel ekipman gerektiriyor



Kolorektal kanser insidansı yaşla artıyor



Kolorektal Kanser Risk 
Faktörleri

KRK’li 1. derece akrabanın yaşı ile 

KRK risk ilişkisi
Aile hikayesi ile KRK risk ilişkisi

Doubeni CA, et al. Gastroenterology 
2015Johns LE, Houlston RS. Am J 

Gastroenterol 2001



ABD de kolon 
kanseri insidansı 
azalıyor



ABD Kolon kanseri rezeksiyon 
oranları



Türkiye  - ABD

•1988-2007 yılları arasında
•4209 kolorektal kanser
•Ortalama yaş 58

Tas F, Keskin S Arch Gerontol Geriatr. 2012 Sep-Oct;55(2):279-82.



•2005-2009 arası 
saptanan
19 617 kolorektal 
kanser olgusu

•Olguların dörtte 
birinden fazlası  
50 yaşın altında

IRAN



Almanya tarama uyum

157 tarama (94 kadın%60, 63 erkek %40)

•64 kolonoskopi kabul (%41)
•93 kolonoskopi red     (%59)
•(Hazırlık, muayene biçimi, ağrı korkusu)
•Red hastalarının  
•77 (% 83) kanda septin 9 testi,
•14 (%15) gaitada gizli kan kabul 14 (% 15),
•2 hasta tümü red

Adler A,et al UEGW 2012 BİLDİRİ





ADENOMA PREVALANSI

50-59               % 21-28

60-69               % 40-45

70 YAŞ ÜZERİ     %  53-58





• Son 10 yıl içinde yapılan kolonoskopi ve 

polipektomi kolorektal kanser riskini % 77 

azaltıyor

• Sağ kolon kanseri riskinde % 50 den fazla 

azalma oluyor



• 10 yıl içinde yapılmış kolonoskopiden sonra 
sol kolon kanserleri azalıyor, ancak sağ kolon 
kanserleri azalmıyor.



•Kolon lezyonlarının çok azı (%11) flat 

olmasına rağmen bu lezyonlar diğerlerine 

göre 9,8 katı daha çok kanser hücresi içerir.



Neden sağ kolonda etkili değil?

•Çekum entubasyonu?

•Sağ kolon temizliği?

•Sağ kolon lezyonları daha küçük, daha ileri 

histoloji

•Sağ kolon lezyonlarının büyüme hızı daha 

fazla?

•Sağ kolonda daha çok flat lezyon vb



Kolonoskopi dönüş süresi

•Çekumdan dönüşü 6 dakikadan kısa 

sürede tamamlayanda

–Polip saptama: % 11,8

–İleri lezyon saptama: %2, 6

•Çekumdan dönüşü 6 dakikadan uzun 

sürede tamamlayanda

–Polip saptama:% 28,3

–İleri lezyon saptama:% 5,5

N Engl J Med 2006;355:2533-41.



Barsak kanseri taraması

•İnkomplet kolonoskopi: 

•ABD’de: % 10-25
•Amerikan Gastrointestinal Endoskopi Birliği Uygulama Standartları 

Komitesi raporu 2014

BARSAK HAZIRLIĞI



Barsak kanseri taraması

•Barsak hazırlığı yeterince yapılmayan hastaların %28 ila 

%42’lik kısmında 3 yıl içinde inceleme tekrarlandığında 

adenomlar bulunmuş, 

•ileri seviye adenomların oranı ise %27’ye kadar ulaşmıştır.

•İşlem esnasında yapılan temizliğin, toplam kolonoskopi işlem 

süresinin %17’sine karşılık geldiği tahmin edilmiştir.

•Amerikan Gastrointestinal Endoskopi Birliği Uygulama Standartları Komitesi raporu 2014

BARSAK HAZIRLIĞI



Barsak kanseri taraması

İsoosmotik ajanlar 
Yüksek hacimli polietilen glikol preparatlar

Hiperozmotik ajanlar 
Oral sodyum sülfat.

Kombinasyon ajanları 
Sodyum pikosülfat/magnezyum sitrat.

Kolonoskopi öncesi barsak 
temizlik rejimleri



Barsak kanseri taraması

•1. İyi anlatamama ve/veya Anlamama

•2.Tek başına ve/veya yatan hasta olma

•3. Polifarmasi (Opiat gibi kabızlık ilaçları)

•4. Obezite

•5. Erkek hasta, ileri yaş

•6. Diabetes mellitus, inme, demans ve Parkinson hastalığı gibi eş 

zamanlı hastalıklar.

•7.Hazırlama talimatına uymama, zamanlama hatası

•8.Kolonoskopi randevusunda uzun bekleme

•Amerikan Gastrointestinal Endoskopi Birliği Uygulama Standartları Komitesi raporu 2014

Barsak Hazırlığı yetersizlik nedenleri



Barsak kanseri taraması

•Mümkün olduğunca hazırlığın bölünmüş dozla ve en azından bir 

kısmının aynı gün verilmesi başarıyı ve işlem tekrarlama istekliliği 

artırıyor.

•2. doz işlemden 3-8 saat önce verilmesi kaliteyi artırıyor.

•Öğleden sonra yapılacak işlemlerin hazırlığı işlem sabahı yapılmalı

•Amerikan Anestezi derneği önerisi hazırlık işlemden 2 saat önce 

bitirilmeli

• Amerikan Gastrointestinal Endoskopi Birliği Uygulama Standartları Komitesi raporu 2014

Barsak Hazırlığı zamanlaması



Barsak kanseri taraması

•ASA  I   ( HASTALIK)

•ASA  II ( HASTALIK + KONTROLLU DİĞER BİR HAST)

•ASA  III( HASTALIK + KISITLAYICI KOMPANSE HASTALIK)

•ASA  IV ( HASTALIK + EFOR KISITLAYICI 2. HASTALIK)

•ASA   V  ( HASTALIK + DEKOMPANSE HASTALIK )

ENDOSKOPİ SEDOANALJEZİ 
ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRMESİ



Barsak kanseri taraması

•Hasta güvenliğinin ön planda olması, 

•Anksiyetenin minimal düzeye indirilmesi,

•İşlem sırasında hastanın hareketsiz kalması, 

•Kaliteli uyku, 

•Kaliteli derlenme, 

•Yan etkilerinin olmaması

•Metabolitlerinin inaktif olması ve 

•İşlem sonrası taburculuk süresinin uzamamasıdır

ENDOSKOPİ SEDOANALJEZİ 
KRİTERLERİ



AVRUPA KOLOREKTAL TARAMA VE TANI 

REHBERİ

•1.KRK tarama etkinliği için kanıtlar

•2.KRK tarama organizasyonu

•3.Değerlendirme ve sonuçların yorumlanması

•4.GGK

•5.Endoskopik kalite güvencesi

•6.Profesyonel gereksinimler ve eğitim

7.Patolojik tanı kalite güvencesi

•8.Kolorektal kanser taramasında saptanan lezyonların 

yönetimi



S                  KOLOREKTAL KANSER TARAMA PERFORMANS STANDARTLARI

İndikator
Kabul edilebilir değer                               İstenen değer

1.Kapsama
95%                                             >95%

2 Alım değeri
>45%                                            >%65

3 Yetersiz  GGK oranı     <3%                                              <1%

4 Test ve sonuç süresi  (azami 15 gün)                                                            > %90 

5 Pozitif test sonrası kolonoskopi sevk oranı                                                           %90                  >%95

6 Pozitif tarama (herhangi modalite) kolonoskopi 31 günde yapılması >%90                                               >%95                                

7 FS sonrası kolonoskopi uyumu                                                                          %85                  >%90

8 Komplet kolonoskopi değeri . İzlem ve tarama   >%90                                                 >%95

9  Positive kolonoskopi/FS sonrası kesin tedavi yönetimi (31 gün)                           >%95   

10 KRK taramasına katılan endoskopistler yıllık en az  300   >300

11 Kolorektal kanser tarama biyopsi, lezyon ve rezeksiyon materyali                         >%90
Raporları saklanması

12 KRK tarama programında Patoloj High grade neoplazi oranı                                <%5

13 Dışkıda gizli kan tarama programında Patoloji high-grade neoplazi                     >%10





NICE (NBI Uluslararası Kolorektal Endoskopik Sınıflandırma)*

* Hayashi et al, Gastrointest Endosc 2013
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Kolorektal lezyonlarda WASP 

klasifikasyonu

The WASP classification (from Ijspeert JE et al., Gut 2016;65:963–70, doi: 10.1136/gutjnl-2014-308411. Epub 2015 Mar 9).

Kolon polipleri

Aşağıdaki kriterlerden en az bir tanesi:

Kahverengi renk?

Kahverengi damarlar?

Tubular oval veya dallı yüzey görünümü

EvetHayır

Tip 1 Polipler Tip 2 Polipler

En az 2 faktör

Alacalı görünüm

Belirsiz sınır

Düzensiz şekil

Kriptitlerin içinde siyah noktalar

En az 2 faktör

Alacalı görünüm

Belirsiz sınır

Düzensiz şekil

Kriptitlerin içinde siyah noktalar

Hayır Evet Evet Hayır

Sessile serrated adenom/polipHiperplastik polip Adenom



Ev mesajı önemli

• SP / polipozis: Çok yaygın 

• Farkında olmak!!

• SP malignite potansiyeli ve kolonoskopi sonrası 
iyi izlenmezse KRK  .

• SP algılama ve rezeksiyon şu şekilde 
geliştirilebilir:

• Malign potansiyel SP'ler hakkında farkındalık

• Geliştirilmiş optik tanı

• Yüksek kaliteli kolonoskopi



•DÜŞÜK

≤50 YAŞ RİSK FAK.YOK

≥ 60 YAŞ 1.D.AKRABA AP VEYA KRK

•ORTA
•Kendisinde AP veya KRK  öyküsü,

•Ailesinde 1.D  akrabalarından birinde ≤ 60 yas AP veya KRK öyküsü,

•Ailesinde bir veya daha fazla bireyde herhangi bir yaşta AP veya KRK öyküsü,

•Daha öncesinde meme, endometrium veya over kanseri hikayesi olan kişileri  

kapsamaktadır

•YÜKSEK
•Uzun zamandır inflamatuvar barsak hastalığı , Familyal Adenomatöz

•Poliposis koli öyküsü  ve Herediter Non Poliposis Kolorektal kanser öyküsü olan kişileri  

kapsamaktadır

Winawer S,Fletcher R,Rex D, et.al.Gastroenterology 2003;124(2):544-60

KRK Risk Grupları



SKORLAMA?
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Amaç

• Kolon kanseri tüm dünyada ve ülkemizde
kanserden ölüm sebepleri arasında ilk sıralarda
yer almaktadır.

• Kolon kanseri önlenebilir hastalık olması
nedeniyle tarama programları önem
kazanmaktadır.

• Kolorektal kanser ve polip sıklığını saptamak,
risk faktörlerini belirlemek ve yeni puanlama
sistemini geliştirmek amaçlanmıştır.



Gereç-Yöntem:

• 7204 vaka alındı

• 6508 vaka dahil edildi

• Demografik özellikleri

• Aile hikayesi

• Sigara (paket/yıl)

• Alkol alışkanlıkları (hafif/orta-ağır)

• BMI, kg/m2

• Polip saptanma oranları, yerleşim yeri, polip histolojik tipleri

• Kolon kanseri sıklığı yerleşim yeri ve tipleri kaydedildi.

• Polip ve kolon kanseri saptanan ve saptanmayan olgular arasındaki
demografik özellikler, sigara,alkol kullanım oranları arasındaki farklılıklar
ile polip ve kolon kanseri gelişimine etki eden risk faktörleri
değerlendirildi.



• Adsoyad

• Cinsiyet: kadın =0, erkek=1)

• Yas:

• Boy:

• Kilo:

• Sigara: hiç içmemiş=0, sigara halen içiyor=1, bırakmış=2

• Sigara aktif içiyor = paket/yıl

• Sigara birakmiş = paket/yil

• Sigara içmeyi birakmis = kaç yıldır içmiyor

• Alkol: içmiyor=0, içiyor=1

• Alkol alım sıklığı: hergun=1, haftadabir=2, sosyal içici=3

• Alkol alım miktari = kaç ml alkol alimi var

• Alkol türü: 

• Ailede kolon karsinomu hikayesi : yok=0,var=1

• Ailede kolonca yaşı:

• Kolonoskopi endikasyonu:

• şikayet yok=0, 

• anemi=1, 

• GGK pozit=2, 

• karınağrısı=3, 

• barsak alışkanlığında değişim=4, 

• Görüntüleme yontemlerinde bulgu (USG, BT, MR)= 5, 

• Digerleri=6

• Kolonoskopik bulgu:

• normal=0, 

• polip=1, 

• karsinom=2

• Polip sayısı:

• Polip büyüklüğü: (birden fazla poliplerde en büyük polip büyüklüğü)

• Polip lokalizasyonu: birden fazla lokalizasyonda virgülle yaziniz lutfen= 1,3,4,

• Rektum=1, 

• Sigmoid kolon=2

• İnen kolon=3, 

• Splenik köse=4, 

• Transvers kolon=5, 

• Hepatik köse=6, 

• Çıkan kolon =7, 

• Çekum=8

• Kolonca lokalizasyonu: birden fazla lokalizasyonda virgülle yaziniz lutfen= 1,3,4,

• Rektum=1, 

• Sigmoid kolon=2

• İnen kolon=3, 

• Splenik köse=4, 

• Transvers kolon=5, 

• Hepatik köse=6, 

• Çıkan kolon =7, 

• Çekum=8

• Kolonca histolojik tip: 

• adenokarsinoma=1, 

• NET=2, 

• Karsinoid=3, 

• Digerleri=4



Demografik Bulgular

• Ortalama yaşları 53.9 ±13.4 (18-95) 



% 52.6 kadın

%47.4  erkek cinsiyet 

Cinsiyet 



Sigara Maruziyeti

• % 23 sigara içiyor 

• % 14 bırakmış/sigara 

maruziyeti mevcut

• % 53, 20 paket/yıl sigara 

içimi



Alkol kullanımı

• Alkol kullanımı % 8.3

• Orta ağır kullanımı: % 62



BMI

% 26 BMI 30 ve üzeri

% 6.7 BMI 35 ve üzeri



Aile hikayesi

Ortalama görülme yaşı 59.9 +-13.0



Kolon Polip ve Ca sıklığı



Polip Sayısı



Kolon Poliplerinin yerleşimi



Polip histolojik tipleri

% 83.3 adenomatöz

% 76.6 saf adenomatöz polip

% 5.2 adenomatoz ve hiperplastik polipler

% 21.1 hiperplastik değişiklikler

% 16 saf hiperplastik polipler

% 1.5 saf serrated adenom

% 0.3 Serrated ve hiperplastik



P<0.001

P<0.001



Kadın-erkek polip histolojik tipleri

P:0.035



Kolon Kanseri yerleşim



Normal kolonoskopik bulgular polip ve Ca 

yaş dağılımı

P<0.001



Regresyon Analizi: Kolon 

Adenomatöz Polip



Regresyon Analizi: Kolon Ca



Kolonda polip saptamada

yaş için ROC analizi

(AUC:0.603, 0.584-0.623, p<0.001)

40 yaş için, % 92 sensivite, % 18 spesifite

45 yaş için % 85 sensivite, % 39 spesifite

50 yaş % 73 sensivite % 41 spesifite

55 yaş için % 61 sensivite, % 55 spesifite



Kolon Ca’ yı saptamada yaş için ROC analizi

(AUC: 0.708, 0.655-0.761, p<0.001)

40 yaş % 98 sensivite, % 15 spesifite 

45 yaş için % 94 sensivite, % 35 spesifite

50 yaş % 89 sensivite % 36 spesifite

55 yaş için %77 sensivite, % 50 spesifite



SKORLAMA?



Kolon Polip-Kanser Risk Puanlama 

Sistemi

• Yaş

• 40-45 yaş :  1

• 45-50 yaş:   2

• 50 ve üzeri: 4



Kolon Polip-Kanser Risk Puanlama 

Sistemi

Cinsiyet

• Kadın: 0

• Erkek: 2



Kolon Polip-Kanser Risk Puanlama 

Sistemi

• Sigara kullanımı

• Sigara maruziyeti yok: 0

• 20-30 yıl    : 1

• 30 paket yıl: 2



Kolon Polip-Kanser Risk Puanlama 

Sistemi

• Aile Hikayesi:

• Yok:0

• Var:1



Kolon Polip-Kanser Risk Puanlama 

Sistemi

• BMI

• <30: 0

• >30: 1



Kolon Polip-Kanser Risk Puanlama 

Sistemi
• Yaş

• 40-45 yaş : 1

• 45-50 yaş: 2

• 50 ve üzeri: 4

• Cinsiyet
• Kadın: 0

• Erkek: 2

• Sigara kullanımı
• Sigara maruziyeti yok: 0

• 20-30 yıl: 1

• 30 paket yıl: 2

• BMI
• <30: 0

• >30: 1

• Aile Hikayesi:
• Yok:0

• Var:1



Adenomatöz Polip, Puan 4 ve üzeri % 81 sensivite, % 40 spesifite



Kolon Ca, Puan 4 ve üzeri % 96 sensivite, % 39 

spesifite



Odds ratio: Adenomatöz Polip

• Puan 4 ve üzeri ise

• Odds Ratio: 2.3, % 95 CI (2.3-3.6), P<0.001

• Adenomatöz polip saptamak için:

• Positive Predictive Value : % 25.68 (CI:24.79-

26.60)

• Negative Predictive Value: % 89.84 (CI:88.0-

91.3)



Odds ratio: Kolon Ca

• Puan 4 ve üzeri ise

• Odds Ratio: 10.1, % 95 CI (3.7-27.8), P<0.001

• Positif prediktif değer : 3.35% (CI: 3.11% -

3.59%)

• Negatif Prediktif Value : 99.29 % (98.63%-

99.63%)



SONUÇ

• Ülkemizde kolonoskopi taramasında her 3 olgudan 
1’inde polip veya kanser (%2.3)

• Her 4 olgudan 1’inde adenomatöz polip saptanmaktadır.

• Kolon polip ve kanser taramasında ülkelere özgü yeni 
tarama stratejisi ve yaş belirleme gereklidir.

• Kolon polip ve kanser taramasında 45 yaş önemlidir.

• Erkeklerde 45 yaşında (kadınlarda ise sigara + BMI ile 
risk puanı 4 ise) tarama başlamalıdır.

• Cinsiyet, Sigara ve BMI indeksine göre tarama 45 yaş 
altında da yapılabilir.

• Yeni hedef önerdiğimiz yeni risk puanlamasını 
uluslararası kabul ettirmek ve yeni çalışmalarla valide 
etmek olacaktır.







⚫ Anahat metninin biçimini 
düzenlemek için tıklayın

⚫ İkinci Anahat Düzeyi

− Üçüncü Anahat Düzeyi

⚫ Dördüncü Anahat 
Düzeyi

− Beşinci Anahat 
Düzeyi

− Altıncı Anahat 
Düzeyi

− Yedinci Anahat 
Düzeyi

− Sekizinci Anahat 
Düzeyi

Dokuzuncu Anahat DüzeyiKlik om de 
modelstijlen te bewerken

Tweede niveau

⚫ Anahat metninin biçimini 
düzenlemek için tıklayın

⚫ İkinci Anahat Düzeyi

− Üçüncü Anahat Düzeyi

⚫ Dördüncü Anahat 
Düzeyi

− Beşinci Anahat 
Düzeyi

− Altıncı Anahat 
Düzeyi

Rektum ya da sigmoid kolonda polip/hiperplastik polip yok

10 yıl sonra tekrar kolonoskopi

Neoplazi bulundu

Serrated polip/lezyon

Serrated polipozis
1 yıl sonra tekrar

≥10 mm veya displazi veya 
traditional serrated 

adenoma
3 yıl sonra tekrar

<10 mm proksimal kolonda 
ve displazi yok

5 yıl sonra tekrarla

Yüksek riskli adenomlar

>10 adenomlar
3 yılda kısa sürede tekrar

3-10 arası adenom
3 yıl sonra tekrar

3 yıl sonra tekrar

3 yıl sonra tekrar

Düşük riskli adenomlar

5-10 yıl içinde tekrar

Bu öneriler, çekuma tamamen ulaşıldığı, yeterli barsak temizliğinin yapıldığı ve polipin tamamen çıkarıldığı varsayılarak 
yapılmıştır.



SONUÇLAR (1)

•Kolorektal kanser de tarama programları gerekli ve maliyet etkindir.

•Geçerli yöntemler   dışkıda immünolojik gizli kan testi ve kolonoskopidir.

•Tarama programı başlaması  toplumun geniş katılımını  anlamına gelmez (Ciddi 
hazırlama, pilot bölgeler vb)

•Bugüne kadar dünya  (ABD) deneyimini  iyi değerlendirmek gerekir.

•Avrupa birliği standartları önemlidir.

•Kolonoskopi yapacakların tecrübesi  olmazsa olmaz kuraldır.

•Risk gruplarında, sınıflanmasında yeni skorlamalar gündeme gelebilir.

• İlerleyen yıllarda  tarama programlarında kan tetkikleri dışkı tetkiklerinin yerini 
alabilir.



KRK ÖNLENEBİLİR BİR 
HASTALIKTIR

ORTALAMA RİSKLİ BİREYLERE KRK İÇİN TARAMA YAPILMALI


