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NEDEN KOLOREKTAL KANSER TARAMASI?

50 yaşına gelen insanların %25 inde kolon polipleri 
bulunur

Polip saptanan 20 kişiden 1 tanesinde kolon kanseri 
gelişir (%5)

Kolon kanserlerinin çoğu önce polip aşamasından 
geçerek gelişmektedir

Kolon kanserlerinin epidemiyojik verileri ile kolon 
poliplerinin verileri tümüyle örtüşür

Polipektomi yapıldığında indeks olgunun bulunduğu 
coğrafyada kolorektal kanser frekansı da geriler



NEDEN KOLOREKTAL KANSER TARAMASI

• Erken tanı ile tedavi edilebilir hastalık

• Mortalite, morbidite, tedavi maaliyet azalması

• Tarama ile asemptomatik evrede yakalamak

• En pratik ve uygun maaliyetli testleri doğru kullanmak

• Testleri yüksek ve uluslararası standartta   kullanmak

• Hedef kitleyi iyi belirlemek (50-70 yaş)



Kolorektal tarama nedir?

• Kolorektal kanserin önlenmesi, ölüm  oranlarının azaltılması, 
prekanseröz lezyonların radikal tedavisi ve erken dönem kanserlerin 
saptanması asemptomatik/ortalama riskli bir popülasyonun bir 
yada daha fazla parametre ile taranması ile olur

• FOBT/FİT yıllık inceleme
• Sigmoidoskopi her 5 yılda bir + Fekal test her 1-3 yılda bir
• Kolonoskopi her 10 yılda bir 

Issa IA, W J Gastroenterol 2017
Doubeni, UpToDate 2018 



TARAMA GEREKÇELERİ

• Kolorektal kanserlerin çoğu adenomatöz poliplerden 
kaynaklanır, önce küçük poliplerden büyük olanlarına 
(>1 cm) ve sonra da kansere progresyon gösterir 

• Adenomdan karsinoma progresyonun ortalama 10 yıl 
aldığına inanılmaktadır Doubeni, UpToDate 2018 

• Kolorektal poliplerin çoğu ya adenomatöz (%70), ya da 
hiperplastiktir (%30). Makroskopik görünümle ayırt 
edilemedikleri için kesin tanı için biyopsi gereklidir.

• Hiperplastik polipler genellikle kansere progresyon 
göstermez.



İdeal bir kolorektal kanser taraması nasıl 
olmalı? 

• Duyarlılığı (sensitivite) ve özgüllüğü (spesivite) yüksek 
olmalı

• Genel  populasyon tarafından kabul edilebilir olmalı

• Komplikasyon riski düşük olmalı

• Maliyet-etkin olmalı



Tarama testleri

• Dışkı bazlı testler erken evre tedavi 
edilebilir kanserleri saptar (olasılıkla da 
ilerlemiş adenomları)

• Barsak mukozasını gösteren endoskopik 
veya radyolojik testler de polipleri saptayıp 
malign trans-formasyondan önce 
çıkartılmalarına olanak sağlar



KOLOREKTAL TARAMA TESTLERİ



FIT  / g-FOBT çalışmalar 
• Fekal immünokimyasal test (FIT) alt GIS orjinli 

kanamada guaiac bazlı FOBT ile 
karşılaştırıldığında özgüllüğü ve duyarlılığı çok 
daha yüksek

• FİT / gFOBT→ artılar >eksiler ( diyet yok, ASA, 
C vit kısıtlaması yok)



FİT:Avantajlar & dezavantajlar 

• İmmünokimyasal testler daha az sayıda dışkı 
örneği gerektirmesiyle ( 3 değil 1 örnek) guaiac
bazlı testlere üstünlük gösterir 

• FIT testi gerçekleştirmeden önce diyet ve ilaç 
kısıtlaması gerektirmez

• İmmünokimyasal test guaiac bazlı testlerden 
daha pahalıdır ancak maliyet etkinlik 
potansiyeli daha yüksektir  

• FIT alt GIS kaynaklı kanamada guaiac bazlı 
testlerden daha spesifik

• Pozitif bir FİT sonucu kolonoskopi izlemi gerektirir.



GGK Testi
• ASM
• TSM
• KETEM
• Taranacak popülasyon belirlenmesi
• Bu merkezlere kit temini
• Çalışan kişilerin eğitilmesi, hasta eğitimi
• Kit dağıtılması veya merkezde yapılması
• GGK negatif ise bir yıl sonra tekrar
• GGK + ise kolonoskopi yönlendirilmesi ve be merkezlerin bilinmesi



KOLONOSKOPİ
• Kolonoskopi 50-70 yaş arası tarama testi !
• 55-74 yaş taraması klavuzlarda optimal grup !
• GGK+ kişilerin sevk edileceği merkezlerin belli ve iletişimli olunması, 

geribildirim alınması
• Kolonoskopi merkezlerinin deneyimli olması
• Çekuma ulaşılması %90 üzeri olmalı ve tarama kolonoskopisinde

istenen %100 ve ispatı! Aksi takdirde proksimal kolon Ca riski 
artmakta !

• Biyopsi , polipektomi rutin olmalı
• Kanser yakalama oranı 2-5/1000 olmalı



KOLONOSKOPİ
• Kolonoskopi merkezinde 50 yaş üzeri birden fazla  adenom 

yakalanması erkeklerde %25, kadınlarda %15 olmalı (%90-100)
• Yüksek oranda polipektomi yapan merkezlerde sağ kolon kanseri 

oranı düşük
• Çekumdan geri çıkış 6 dakika üzerinde olmalı !
• Gastroenteroloji uzmanı tarafından yapılan taramada kolorektal

kanser  önleme oranı daha yüksek
Gastroenterology 2010, Gastroenterology 1997, J clin Oncol 2012

• Cerrahlar gereğinden daha sık tarama süresi önermekte !
Ann Intern Med 2004



KOLONOSKOPİ-POLİP

• Adenomatöz polip yakalama oranı %25-35 
olmalı

• Poliplerin patolojik değerlendirilmesi önemli 
ve sonuca göre kontrol randevusu!

• Polip %90-95 histolojik inceleme için 
çıkarılabilmeli !



KOLONOSKOPİ-TEMİZLİK

• Uygun ilaçların kullanımı şart !

• Eğer temizlik yeterli değil ise çekuma varılsa bile 
bir yıl içinde tekrar edilmeli ! Büyük ve küçük 
polip atlama oranı yüksek

Gastroenterology 2012

• Uygun sedasyon !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ülkemizde hala komik bir sorun !!!!!!!!!!!!!!!!!



KOLONOSKOPİ 

• Yüksek kolonoskopi sayılı avrupa merkez 
sonucu: %21-39 gereksiz endikasyon !

• Sonuç : Kalite düşürmekte !

Digestion 2005,



KOLONOSKOPİ

• Yeni nesil kolonoskopi

NBI ve BLI özellik, 500 kat büyütebilme !

• Poliplerin veya şüpheli zeminin boyanması şart

• Endoskopik  olarak mg tanısı ve biyopsi artık 

GEREKLİ DEĞİL !!!



KOLONOSKOPİ KOMPLİKASYONU
• Tarama kolonoskopisinde perforasyon 1/1000 altında  

olmalı
• Polipektomi perforasyonu 2/1000 altında olmalı
• Perforasyon % 5 fatal !
• Psödobstrüksiyon, iskemi, divertikül, radyason tedavisi, 

brid, uzun kortizon kullanımı, yüksek aktiviteli kolit , büyük 
tümör , metan gazı patlaması riskli  !

• Polipektomi kanaması %1 altında ve endoskopik durdurma 
%90 üzeri olmalı !

Endoscopy 1979, J Natl Cancer Inst 2003, Endoscopy 1993



KOLOREKTAL KARSİNOM-AMELİYAT
• Optimal şartlar !
• Mümkün ise laparaskopi
• Cerrah yılda en az 20 üzeri kolorektal Ca ameliyatı 

yapmalı
• Rectum CA’da APR oranı %25 altı olmalı
• Anastomoz kaçağı % 5 altında olmalı
• Onkoloji, RT işbirliği
• Gerekirse 30 gün içinde neoadjuvan tedavi başlanması


