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olorektal kanser veya adenomatöz polip bulunma ihtimali olan bireylerde uygulanacak tarama testleri yılda bir gaitada gizli
kan ve her 5 yılda bir flexible sigmoidoskopi tetkik
lerinin gerçekleütirilmesine dayanır. Bu metodlarla
yapılacak tarama 50 yaü üzerinde , herhangi bir
semptomu ve bu grup hastalıklar açısından ilave
bir risk faktörü bulunmayan bireyler (averaj risk
grubu) için gerekli ve geçerlidir (). Bununla beraber bir grup hasta kolorektal kanser açısından normal popülasyona oranla anlamlı derecede artmıü
riske sahip olup tüm kolonun periyodik olarak tetkik edilmesinden fayda görebilir. Bu gruptaki takip
programları kolorektal neoplazi surveyansı olarakta adlandırılabilir ve esasen periyodik kolonoskopik incelemelere dayanır. Kolonoskopi çift kontrast
kolon grafisine oranla daha hassas olup üüpheli
lezyonlardan biyopsi alınmasına imkan tanır.

K

Averaj Risk Grubunda Tarama
Yöntemleri
Elli yaü üzerindeki grupta yılda bir dijital rektal
muayene, gaitada gizli kan testi yapılmalıdır. Bu
grupta her 3 – 5 yılda bir sigmoidoskopi ile inceleme çok faydalıdır. Birinci derece akrabalardan birinde kolorektal kanser öyküsü bulunması tarama
testlerine daha genç yaü grubunda baülanmasını
gerekli kılar (2). Gaitada gizli kan müspetliùinin
mevcudiyeti halinde tüm kolonun endoskopik incelemesi gerçekleütirilmelidir. Hekim ve hastalarGüncel Gastroenteroloji 7/1

daki, kolon kanserinin onulmaz bir hastalık olduùu
ve operasyonun kalan yaüam süresinin konforunu
bozacaùı konularındaki yanlıü inançlara karüı ne
kadar yoùun mücadele edilirse averaj risk grubu
için önerilen takip programlarına ilgide o oranda
artacaktır.

YÜKSEK R‹SK GRUPLARINDA
KOLEREKTAL NEOPLAZ‹ SURVEYANSI

Familyal Adenomatöz Polipozis
Bu tanıyı almıü ailelerde tüm fertler genetik çalıüma ile araütırılmalı (3) ve pozitif saptanan vakalar
ergenlikten itibaren yılda  yahut 2 kez flexible
sigmoidoskopi ile adenomatöz poliplerin ortaya çıkıp çıkmadıùı hususunda deùerlendirilmelidir. Histopatolojik olarak adenomatöz karakterde yüzden
fazla polibin saptanması bu sendrom için tanı koydurucudur. Adenomların saptanması halinde kolektomi zamanının belirlenmesi konusu üzerinde
durulmalıdır.

Herediter Nonpolipozis Kolorektal Kanser
Sendromu
Kromozom 2,3 ve 7 üzerindeki anormalliklere baùlı olan herediter nonpolipozis kolorektal kanser
(HNPKK) sendromunda kolon kanseri geliüimi normal popülasyondaki kolon kanserlerine oranla
daha hızlıdır. Kanser geliüiminden önce sınırlı sayıda polip geliüimi karakteristiktir. Bu sendromda ko41

lon kanseri multipl olmaya , erken yaüta ve sıklıkla proksimal kolonda geliümeye meyillidir. Bazı ailelerde ekstraintestinal kanserlerde (endometrium,
over, meme kanserleri) sıklıkla ortaya çıkabilmektedir(4). Herediter nonpolipozis kolorektal kanser
tanısı alan aile üyelerine genetik danıüma verilip
genetik testler uygulandıktan sonra pozitif sonuç
saptananlarda 25 yaütan itibaren 2 yılda bir kolonoskopik surveyans uygulanmalıdır (5). Aile öyküsünde kadın cinsine ait genital kanser mevcudiyeti halinde kadın bireylerdeki pelvik kontroller 8
yaüından itibaren baülatılmalıdır.

únflamatuar Barsak Hastalıùı
Uzun süreli ve kolonu yaygın üekilde tutan ülseratif kolitin kolorektal kansere predispozan bir durum
olduùu yaygın kabul görmüütür. Bu hastalıkta mukoza epitelinde zaman içinde neoplastik, displastik
deùiüikliklerin geliütiùi ve KRK’in bu alanlarda ortaya çıktıùı bilinmektedir. Bu nedenle kolonu yaygın
tutan ve 7-0 senedir devam eden ülseratif kolitli
vakalar ile 5 yıldır süren sol kolon tutulumlu vakalarda yılda veya iki yılda bir total kolonoskopi
yapılması gerekmektedir (). Kolonoskopi esnasında üüphelenilen alanların yanısıra her 0cm mesafede random biyopsiler alınması ve bu örneklerin displazi açısından histopatolojik tetkiki yapılmalıdır. ûiddetli displazinin saptanması ve katileütirilmesi halinde hasta profilaktik kolektomiye verilmelidir.
Crohn hastalıùında KRK sıklıùının artmıü olduùuda
literatürde birçok çalıüma tarafından rapor edilmiü
durumdadır (6,7,8). Ülseratif kolite oranla Crohns

hastalıùında KRK’in önlenebilmesi hususunda gösterilen gayretler ülseratif kolit için sarf edilenlere
oranla çok daha kısıtlı olmuütur. Yaygın Crohn kolitinin varlıùı KRK insidansı için en önemli risk faktörüdür. Hastalık kolonda yamalı tutulum gösterdiùi için KRK’in önlenmesini amaçlayan total kolektomi Crohn hastalıùı için ülseratif kolitteki kadar
geçerli deùildir. Crohn hastalıùındada kolorektal
kansere karüı verilecek mücadelede kolonoskopik
biyopsi surveyansının ülseratif kolitteki kadar baüarılı olması muhtemeldir. Kolonoskopik takipte
strüktür alanlarına özel dikkat vakfedilmelidir. Düüük dereceli displazi saptanması halinde 3-6 ayda
bir kolonoskopik takip önerilmelidir (9). Crohn hastalıùında KRK surveyansına özellikle uzun yıllardır
hastalıùı süren vakalar dahil edilmelidir.

Sporadik Kolorektal Kanser
Kalıtsal geçiüli KRK sendromları haricinde aile fertlerinden birinde KRK öyküsünün bulunması , bu indeks vakanın birinci derece yakınlarında normal
popülasyona oranla 2-4 kat artmıü bir KRK riskini
beraberinde getirir(0). Ailede KRK sıklıùı ne kadar
fazla ve görülme yaüı ne kadar erken ise bu risk o
oranda artar. úndeks vaka tek ve kanser geliüme
yaüı ileri ise bu vakanın birinci dereceden yakınları 40 yaütan itibaren standart tarama metodları ile
araütırılmalıdırlar. Ancak ailede birden fazla KRK
öyküsünün bulunması yahut erken yaüta geliümiü
KRK mevcudiyeti söz konusu ise o zaman 40 yaütan itibaren her 5 yılda bir surveyans kolonoskopi
programı baülatılmalıdır.
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