
Kolorektal Kanser Taraması
Toplam Vaka Yönetimi

Dr A Serdar KARACA 
Başkent Üniversitesi TıpFakültesi



Taramanın Tanım ve Hedef Kalitesi

1. Kanser Öncesi Hastalığı semptomatik hale gelmeden veya tercihan 
oluşmadan önce tespit edebilmek.

2. Kolorektal kanserleşme olmadan veya olursa da invazif hale 
geçmeden önce teşhis edebilmek.

3. Kanser spesifik total mortalite, morbiditeyi azaltmak, 

4. Kansere yakalanmış vakalarda tedavi başarısını artırmak, 
maliyetini düşürmek, tedavi gören ve kurtulanların hayat 
kalitesini yükseltmek . 



Toplum Temelli Tarama

• Kolorektal tarama programı 50- 74 yaş arası tüm topluma ulaşmalıdır.

• (45 e kadar inebilir) (84 e kadar uzayabilir) Herşey harcamak 
istediğiniz paraya (fiyat / etkinlik oranı) bağlıdır

• Hesabın ana kriteri her bir erken vaka için harcanan para?



Tarama Konseptinin Genel İlkeleri

• Program davet esaslıdır. Toplumsal bilinç arttıkça talep esaslı olabilir.

• Hedef kitle tekrarlayan proaktif davet ve teşviklerle taranmaya çalışılır. 
• Hedef kitle saptanır,eğitilir.

• Seçilen tarama testi kitleye ulaştırılır

• Test sonuçları analiz edilir, test sonucu pozitif olanlar tekrar davet edilir

• Tanının ileri safhaları için yardımcı olunur ve tanı konursa tedavisine yol 
gösterilir

• En azından ücretsiz bir telefon hattı ve kapsamlı bir web sitesi ile hedef kitle 
desteklenir



Bu Kaliteye Ulaşmak İçin…

• Nüfus ve adres kayıtları ile ilgili standart

• Standart onam formlarının imzalatılması

• Hedef kitleden herkese bir kimlik numarası vs.

• Posta standartları (FİT gidiş gelişi sırasında)

• Aile hekimi ve laboratuar arasında bilgi alış verişini sağlayan veri 
depolama



Mevcut Uygulamalar

• Hedef kitleye FIT testi uygulanır veya uygulama için test kiti evine 
gönderilir.  

• Test sonucu ya ücretsiz posta ile laboratuara gönderilir veya aile 
hekimi tarafından tamamlanarak analize gönderilir. 

• Testler % 94-95 normal çıkar.  

• Normal sonucu olan kişilere test 2 yılda bir tekrarlanır



Test Sonucu (+)

• Testlerin % 5-6 sında sonuç anormal çıkar ve bunlarda test tekrarlanır. 

• Bu kişilere direkt olarak kolonoskopi de yapılabilir. Kolonoskopi tarama 
sistemi tarafından ücretsiz olarak sunulur.

• Kolonoskopi yapılacak herkesle bir öngörüşme yapılmalı ve 
kolonoskopi işlemi endikasyonundan getirilerine ve muhtemel 
sonuçlarından komplikasyonuna kadar izahat verilmeli, onam 
alınmalıdır.

• Tümör tespit edilen durumlarda gerekebilecek cerrahi tedavi ve 
sonrasını da organize etmek gerekir. 



Başarının Ölçme ve Değerlendirilmesi
“Kolonoskopi Öncesi”

*KRK = Kolo-Rektal Kanser **FİT=Fekal İmmünokimyasal Test

Gösterge Minimum % Ulaşılabilir %

Hedef kitlede KRK mortalitesinin düşürülmesi ≥15 ≥25

Hedef kitlenin taramaya 2 yılda bir davet edilebilme oranı ≥90 100

Hedef kitleden 2 yılda bir tarama gerçekleştirilme oranı ≥45 ≥55

Tarama davetine olumlu cevap verenlerin oranı ≥50 ≥60

FİT isteyenlere 5 iş günü içinde ulaştırılabilme oranı ≥90 100

Laboratuara sonuç alabilecek özelliklerde ulaşmayan test oranı ≥3 ≥1

Laboratuara sağlam ulaşan örneklerden 3 gün içinde sonuç alma 100



Başarının Ölçme ve Değerlendirilmesi“Kolonoskopi Safhası”
Gösterge Minimum % Ulaşılabilir %

FİT testi + çıktıktan sonrtaki 5 işgünü içinde kolonoskopi ünitesine bildirim
oranı

≥90 100

FİT test sonucunun hastaya gönderilmesi ≥90 100

Gereken hastalardan uygun olanların ön değerlendirmeleri yapılıp 4 hafta
içinde kolonoskopi randevusu alanların oranı

≥90 100

Tarama yapan kolonoskopist tarafından yapılan asgari yıllık kolonoskopi sayısı Toplam >   300
Tarama >   150

FİT test + çıkan hastaların kolonoskopi olmayı kabul etme oranı >85 >90

Fotoğraf kanıtlı olarak çekum entübasyon oranı ≥90 ≥95

Kolonoskopi nedeniyle perforasyon oranı <1/1000

Polipektomi sonrası perforasyon oranı <2/1000

Polipektomi sonrası transfüzyon gerektiren kanama <1/1000

Kolonoskopiye gönderilen hastalara 3 ay içinde kolonoskopi yapılma oranı >85 >90

Hedef kitlede kanser teşhis etme oranı ≥ 2/1000 5≥1000

Kolonoskopilerde adenom tespit etme oranı 25 35



Kolonoskopi Kalitesinin Ölçme ve Değerlendirilmesi

Gösterge Minimal % Ulaşılabilir %

Kolonoskopi sırasındaki barsak temizlik kalitesi (çok iyi ve iyi) ≥90 ≥95

Kolonoskopi sırasındaki konfor İzlenmeli

Sedasyon veya anestezi için kullanılan ilaçlar İzlenmeli

Reverse için kullanılan ajanlar İzlenmeli

Kolonoskopilerde kanser tespit etme oranı ≥ 11 / 100

Kolonoskop çıkış süresi negatif
işlemlerin ≥ 
%90
≥6 dk

negatif işlemlerin
≥ %95
≥6 dk

Polipektomi spesimenlerinin kaybedilmeden çıkarılma oranı ≥ 90 ≥ 95

Kolonoskopi raporlarının 10 gün içinde teslim edilme oranı ≥ 90 ≥ 95

Kolonoskopi sırasındaki komplikasyon ve diğer olumsuzluklar İzlenmeli



Başarının Ölçme ve Değerlendirilmesi “Patoloji  Safhası”

Gösterge Minimum % Ulaşılabilir %

Neoadjuvan vakalarda asgari LN sayısı > 12

Bulunan kanserli poliplerde kötü diferansiyasyon görülme oranı ≤ 20

Spesimen tesliminden sonra 5 işgününde raporların teslim oranı ≥90 ≥100

Patolojik tanıdan sonraki 10 işgünü içinde kanser merkezine ulaşan hastaların
oranı

≥90 ≥100

Patolojik tanıdan sonraki 20 işgünü içinde kanser merkezinde ameliyat edilen
hastaların oranı

≥90 ≥100

Cerrah başına yıllık asgari kolon rezeksiyon sayısı ≥ 20

Patolojik tanıdan sonraki 10 işgünü içinde kanser merkezine ulaşan rektal kanserli
hastaların oranı

≥90 100

Patolojik tanıdan sonraki 20 işgünü içinde kanser merkezinde, direkt ameliyat
gerekiyorsa, ameliyat için yatırılan rektal kanserli hastaların oranı

≥90 100

Cerrah başına yıllık asgari rektum rezeksiyon sayısı ≥ 20

Patolojik tanıdan sonraki 30 işgünü içinde neoadjuvan gerekiyorsa, tedavisi
başlayan rektal kanserli hastaların oranı

≥90 100



Histopatoloji
Gösterge Minimal % Ulaşılabilir %

Guideline’lara uygun (tanının açık nedenini belirten) rapor oranı ≥95 100

Rapor veren Patologların ve laboratuarlarının kalite denetimine
açık ve tabi olma oranı

100

Raporda imzası olan konsültan patologun tanıyı ve kanser tanısı
alan poliplerin 2. konsültan patolog tarafından teyidi oranı

100



Başarının Ölçme ve Değerlendirilmesi “Cerrahi 
Tedavi”

Gösterge Minimum % Ulaşılabilir %

Rezektable rektal kanserlerde APR oranı <30 <25

Anastomoz kaçağı oranı <8 <5

Hastanede kalış süresi İzlenebilir

CRM + lik oranı

Spesimendeki LN sayısı

Re-operasyon oranı

Neoadjuvan vs Adjuvan RT oranı

Postop. 30 gün içinde tekrar yatış oranı

Mortalite



Diğer Bazı Göstergeler

Gösterge Minimal % Ulaşılabilir %

Davet edilip de gelmeyen hastalara 8 hafta içinde 2. bir davet oranı ≥90 100

FİT testleri laboratuara 4 haftada ulaşmayanlara 2.bir FİT gönderme ≥95 100

FİT lerde bir bozukluk çıkan hastalara 10 gün içinde 2. bir FİT 
gönderme opranı

≥90 ≥95



Düşmanı Tanıyalım!
Amerikan Rakamları

• 2010 yılı Prevalans 
– 102,900 kolon; 39,670 rektum = 154 270

• 2010 Mortalite: Kolorektal Toplam 51,370

• 2004 yılı itibariyle 300 milyonluk ABD’de 146,940 yeni kolorektal 
kanserin 106,370 tanesi kolonda kalanlar ise rektumdadır.
– 2004 yılı ABD şartlarında yeni tanı alan bu kolon vakalarının % 38 i,  2010 yılına 

varıldığında bu hastalıktan ölmüşlerdir.

–Kolorektal kanserler görülme sıklığı açısından daha gerilerde olsa da 
kansere bağlı ölümler dikkate alındığında 2. sırada gelir



Holme Ø, Bretthauer M, Fretheim A, Odgaard-Jensen J, Hoff G. 
Cochrane Database Syst Rev. 2013 Oct 1;
Flexible sigmoidoscopy versus faecal occult blood testing for colorectal cancer screening in 
asymptomatic individuals. 

Gerek Fekal Gizli Kan Testi gerekse flexible sigmoidoskopi ile taramanın kolorektal kanser mortalitesini azaltmakta oldukları prospektif
RCT kanıtlamıştır.  Acaba hangisini uygulamalı? 

MEDLINE ve EMBASE (Kasım 16, 2012), the Cochrane Central Register of Controlled Trials . 

We used a Bayesian approach (a contrast-based network meta-analysis method) for indirect analyses and presented the results as 
posterior median relative risk with 95% credibility intervals. We assessed the quality of evidence using GRADE.MAIN RESULTS:We 
identified nine studies comprising 338,467 individuals randomised to screening and 405,919 individuals to the control groups. Five 
studies compared flexible sigmoidoscopy to no screening and four studies compared repetitive guaiac-based FOBT (annually and 
biennially) to no screening. We did not consider that study risk of bias reduced our confidence in our results. We did not identify 
any studies comparing the two screening methods directly. When compared with no screening, colorectal cancer mortality was 
lower with flexible sigmoidoscopy (relative risk 0.72; 95% CI 0.65 to 0.79, high quality evidence) and FOBT (relative risk 0.86; 95% 
CI 0.80 to 0.92, high quality evidence). In the analyses based on indirect comparison of the two screening methods, the relative
risk of dying from colorectal cancer was 0.85 (95% credibility interval 0.72 to 1.01, low quality evidence) for flexible sigmoidoscopy 
screening compared to FOBT. No complications occurred after the FOBT test itself, but 0.03% of participants suffered a major 
complication after follow-up. Among more than 60,000 flexible sigmoidoscopy screening procedures and almost 6000 work-up 
colonoscopies, a major complication was recorded in 0.08% of participants. Adverse event data should be interpreted with caution
as the reporting of adverse effects was incomplete.AUTHORS' CONCLUSIONS:There is high quality evidence that both flexible 
sigmoidoscopy and faecal occult blood testing reduce colorectal cancer mortality when applied as screening tools. There is low 
quality indirect evidence that screening with either approach reduces colorectal cancer deaths more than the other. Major 
complications associated with screening require validation from studies with more complete reporting of harms



Erken ve İleri Kolorektal Kanserlerin Kolon 
Bölgelerine Dağılımı



Yorum

• Rektal kanserler tanı anında diğer bölgelerin kanserlerine göre daha 
ileri evrede karşımıza çıkar.

• Sadece sigmoidoskopik tarama dahi evreleri erkene doğru çekebilir! 
Sigmoidoskopik taramalardaki kolorektal kanser spesifik ölüm 
oranlarındaki azalmada bu faktörün rolü vardır.



Kolon Kanserini Nasıl Algılamalı?

• Hastaları İki Ana gruba ayırmak gerekir
1.a.Screening (Tarama) Hastaları

• Risk faktörleri önceden bilindiği için erken taranan adenomatöz polip

• Risk faktörü olmadığı halde 50 yaş taraması sırasında yakalanan asemptomatik polip 
veya T1 hastalar 

• Başka hastalıkların araştırılması sırasında tesadüfen tespit edilen polip ve erken kanser 
vakaları

1.b. Erken yani, sadece barsak yüzeyinde ve erken veya tarama testleri 
sayesinde tespit edilen, henüz kanserleşme sürecini tamamlamamış ve 5 
yıllık sağkalımı >% 90 olan Erken Kolorektal Kanser hastaları. 

2. Büyük çoğunluğu anemi, diyare, obstrüktif semptomlar araştırıldığında veya 
acil ameliyatlarla tanısı konan Evre 2 ve ötesi hastalar



Semptomlar ve Erken Teşhis
Genel İnanç!
• Semptom varsa erken teşhis uzaklaşır!

• Teşhis çoğu durumda, eğer henüz semptom olmadan konulabilmişse 
erkendir!



Sağkalım (NCI 2010)
Tanı Anındaki Evre Evre Dağılımı 5 Yıllık Sağkalım %

Evre I 40 90.3

Evre II-III ort. 36 70.4

Evre IV 20 12.5

Evresi Bilinmeyen 5 33.6



Kanser Hastalarında 5 yıllık Sağkalım % si
ABD de ırk bir zenginlik göstergesidir!
P<0.05

Tüm
Irklar

Beyaz
Irk

Siyah
Irk

Yıllar 1975-77 1984-86 1999-05 1975-77 1984-86 1999-05 1975-77 1984-86 1999-05

Tüm
kanserler

50 54 68 51 55 69 40 41 59

Kolon 52 59 66 52 60 67 46 50 56

Rektum 49 57 69 49 58 69 45 46 61



Bowel Cancer (C18-C20 C21.8): 2010-2011
Net Survival up to Ten Years after Diagnosis, Adults (Aged 15-99), England and Wales

Please include the citation provided in our Frequently Asked Questions when reproducing this chart: http://info.cancerresearchuk.org/cancerstats/faqs/#How
Prepared by Cancer Research UK
Original data sources:
Survival estimates were provided on request by the Cancer Research UK Cancer Survival Group at the London School of Hygiene and Tropical Medicine. 
http://www.lshtm.ac.uk/eph/ncde/cancersurvival/

UK 10 yıllık Sağkalım



Sosyal Sağlık Sistemi Dahi Zengin Fakir Farkını 
Önlemiyor!
• UK ‘un bile zengin ve fakir bölgeleri arasında farklı evrelerde zenginler 

lehine % 5-9 arası 5 yıllık sağkalım farkı vardır!



Bowel Cancer (C18-C20 C21.8): 2010-2011
Age-Standardised One-Year Net Survival, England and Wales

Please include the citation provided in our Frequently Asked Questions when reproducing this chart: http://info.cancerresearchuk.org/cancerstats/faqs/#How
Prepared by Cancer Research UK
Original data sources:
Survival estimates were provided on request by the Cancer Research UK Cancer Survival Group at the London School of Hygiene and Tropical Medicine. 
http://www.lshtm.ac.uk/eph/ncde/cancersurvival/

UK yıllık sağkalımın son 
50 yıllık Değişimi



Bowel Cancer (C18-C20): 2006-2010
One-Year Relative Survival (%) by Stage, Adults Aged 15-99, Former Anglia Cancer Network

Please include the citation provided in our Frequently Asked Questions when reproducing this chart: http://info.cancerresearchuk.org/cancerstats/faqs/#How
Note: Relative survival can be greater than 100% because it accounts for background mortality. A relative survival figure greater than 100 indicates that people 
diagnosed have a better chance of surviving one (five) year(s) after diagnosis than the general population.

Prepared by Cancer Research UK
Original data source:
The National Cancer Registration Service, Eastern Office. Personal communication.
http://ecric.org.uk/ 

UK Evre Spesifik 1 Yıllık 
Sağkalım



Yorum

• Tanı Konulduğu andan sonraki 1 yıl sonunda Evre III hastaların % 10 u

Evre IV hastaların ise % 60 ı

Kaybedilir!



Bowel Cancer (C18-C20): 2002-2006
Five-Year Relative Survival (%) by Stage, Adults Aged 15-99, Former Anglia Cancer Network

Please include the citation provided in our Frequently Asked Questions when reproducing this chart: http://info.cancerresearchuk.org/cancerstats/faqs/#How
Note: Relative survival can be greater than 100% because it accounts for background mortality. A relative survival figure greater than 100 indicates that people 
diagnosed have a better chance of surviving one (five) year(s) after diagnosis than the general population. 

Prepared by Cancer Research UK
Original data source:
The National Cancer Registration Service, Eastern Office. Personal communication.
http://ecric.org.uk/ 

UK Evre Spesifik 5 
Yıllık Sağkalım



NCI Kolorektal Kanseri İçin Evreye Göre 5 yıllık 
Sağkalım Oranları(Son düzeltme 27.Şubat 2015 NCI)

Evre 5 Yıllık Sağkalım (%) Kolon 5 Yıllık Sağkalım (%) Rektum

I 92 87

IIA 87 80

IIB 63 49

IIIA 89 84

IIIB 69 71

IIIC 53 58

IV 11 12



ACS ve NCI Kanıtları

• Kolorektal kanser tanı aldıktan itibaren genel sağkalım oranları 5 yıllık 
% 65, 10 yıllık % 59 dur.

• Evre 1 hastalarda (Tarama yapan ülkelerde tüm hastaların % 39-40 ı)  
5 yıllık % 91

• Evre 2 hastalarda 5 yıllık % 70. 

• Evre 4 hastalarda 5 yıllık surviv % 11’ e iner. 



Tarama Testleri Dünyadaki Sonuçlar

• FOBT: KRK mortalitesinde % 15-33 lük azalma

• Flex-Sig: 55-64 yaşları arasında tek bir sig. dahi KRK insidansını %33 
mortalitesini %43 azaltır.(UK)

• 55-64 yaşları arasında tek bir sig. dahi KRK insidansını %31 
mortalitesini % 38 azaltır.(İtalya)

• Bu azalmanın distal kolon ve rektumdaki oranı % 50 dir.



Kolonoskopi(Altın standart)

• Averaj risk hastada 50 -74 yaşlar arası tavsiye edilir.

• 1-2 küçük adenom: 5-10 yılda bir tekrarı

• 3-10 küçük adenom veya 1 cm den büyük tek adenom: 
Polipektomiden 3 yıl sonra

• Piecemeal yapılan sesil adenomlar : polipektomiden 2-6 aysonra

• Dikkat: Her hastanın kişisel ve aile risklerine göre süreler değişebilir


