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KOLOREKTAL KANSER PREVELANSI





KOLOREKTAL TARAMA

• Kolorektal kanserlerin çoğu adenomlardan 

gelişmektedir. Adenomdan invaziv kansere 

progresyon yıllar içinde olur.

• Yüksek insidans, uzun preklinik faz, erken tanı 

ve tedavi edilebilir öncül lezyon varlığı, tedavinin 

yüksek maliyeti, hastalığın evresi ile mortalite

arasındaki yakın korelasyon nedeni ile toplum 
taramaları tüm dünyada yapılmaya başlanmıştır. 









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



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















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)







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





















• GGK(+) 300 hasta değerlendirildi.

• 120 hastada displazi içeren adenom.

• 12(%5) hastada kolorektal karsinom.



• 709 hasta değerledirildi.

• 45 yaş ve üzeri hematokezya şikayeti olan 
hastalara kolonoskopi önerilir.








