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Belk›s ÜNSAL
Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi ‹zmir

ú

nflamatuvar Barsak Hastalıùı (IBH) olan Ülseratif
Kolit (ÜK) ve Crohn Kolitinde (CK) Kolorektal
Kanser (KRK) riski artmıütır.

úBH’da KRK mortalitesini azaltmak için hastaların
çoùu ve hekimleri erken neoplastik lezyonları tedavi edilebilir evrede yakalamak için kolonoskopik izleme programını tercih ederler.
Kolektomi çoùunlukla biyopsi bulgularının yüksek
kanser riski gösterdiùi hastalara uygulanmaktadır.
úBH’da KRK Prevalansı ve únsidansı
6 çalıümalı bir meta-analizde KRK prevalansı
tüm ÜK’lılarda %3.7, pankolitlilerde %5.4 bulunmuütur ().KRK insidansı ise 000 de 3 olarak bulunmuü ve ABD ve úngiltere’de diùer ülkelerden
daha yüksek saptanmıütır ().
Yapılan çalıümalar 955 yılından sonra ÜK’da KRK
vakalarının arttıùını göstermiütir (2). Uzun süren ve
anatomik olarak yaygın olan CK’da da risk, ÜK’da
olduùu gibidir (3). Yeni bir çalıümada Macar toplumunda ÜK’lı hastalarda KRK geliüme riski 0.yılda
% 0.6, 20.yılda % 5.4, 30 yılda ise % 7.5 olarak bulunmuütur. Hastalık süresinin uzunluùu, yaygın kolit, displazi ve primer sklerozan kolanjit önemli risk
faktörleri olarak saptanmıütır (4).
KRK Riskini Artıran Faktörler
• Uzun süreli kolit,
• Ekstensif tutulum,

• Genç yaüta baülayan úBH (bazı çalıümalarda )
• Backwash ileitis ( çalıümada)
• únflamasyonun üiddeti ( çalıümada)
KRK Riskini Azaltan Faktörler
• Profilaktik total kolektomi,
• úzlem programı
Düzenli doktor viziti
úzlem kolonoskopisi
Kemoprofilaksi
KRK Riskini Artıran Faktörler

. Hastalık Süresi
En önemli risk faktörüdür. Kolitli hastalarda KRK
nadiren 7 yıldan önce geliüir. Toplam risk ÜK’li hastalarda:
0 yılda %2
20 yılda %8
30 yılda % 8-20 olarak bulunmuütur.
Bu nedenle önerilen kolonoskopik tarama, semptomların baülamasından itibaren 8-0 yıl sonra
baülamalıdır. Son yayınlarda bu süre 7-8 yıl olarak
önerilmektedir.

2. Anatomik Yaygınlık
ÜK’lı hastalarda 3 tip anatomik tutulum vardır:

• KRK aile öyküsü,

a. Ekstensif: Splenik fleksuranın proksimaline
yayılmıüsa,

• Primer sklerozan kolanjit,

b. Sol taraf koliti: Dessenden kolon ortalarına
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kadar yayılmıü ancak splenik fleksuranın proksimaline geçmemiüse,

KRK Riskini Azaltan Faktörler:

c. Proktosigmoidit: Sigmoid kolonun tutulu veya
tutulu olmadıùı rektumla sınırlı hastalık olarak
tanımlanır.

Riski azaltmak için ne yapalım?

Ekstensif kolit diùer bir risk faktörüdür. Tutulum ne
kadar fazla ise risk de o kadar fazladır.
KRK geliüme riski:
• proktitte %.7,
• sol taraf kolitinde %2.8,
• ekstensif kolitte %4.8 dir.
Endoskopik olarak normal olan tutulum yerinin
proksimalinden biyopsi alınarak mikroskopik tutulum olup olmadıùı bilinmelidir. Kanser ve displazi,
mikroskopik tutulumun olduùu endoskopik olarak
normal mukozada da geliüebilir (5).
Backwash ileitis (Bú) de hastalıùın maksimum yayılımını gösteren baùımsız bir risk faktörüdür. KRK
veya displazi saptanan kolektomi materyalinin
%4’inde Bú saptanmıü; Bú olanlarda risk 2 kat daha fazla bulunmuütur (6).

3. Primer Sklerozan Kolanjit (PSK)
PSK, kronik ülseratif kolitte KRK için risk faktörüdür
(7). Bu risk 20 yılda %33 olarak bulunmuütur (8).Tarama, PSK’nın baülama tarihinden itibaren yapılmalıdır. PSK’lı hastalarda kolit sıklıkla asemptomatik olduùundan semptom olmasa bile kolonoskopi
yapılarak biyopsi alınmalıdır.

4- Aile Öyküsü
úBH’da pozitif aile öyküsünde KRK riski 2 kat artmaktadır (9). Kanser öyküsü intestinal veya ekstraintestinal olabilir.

5. Hastalıùın Baülangıç Yaüı
ÜK’le iliükili KRK geliüimesinde genç yaü, baùımsız
bir risk faktörüdür. úzlemin 8 yıldan önce baülaması ile ilgili deliller yetersizdir.

6- Endoskopik ve Histolojik Aktivitenin Derecesi
Yeni bir çalıümada inflamasyonun hem endoskopik hem de histolojik üiddetindeki artıü, displazinin
sıklıùındaki artıüla ilgili bulunmuütur (0). Ancak
uzun süren sessiz hastalıkta da KRK geliüme riski
mevcuttur.
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Hastaların sıklıkla sordukları soru:

Buna verilecek 2 ana cevap vardır:
. Kolonu çıkarmak,
2. Ömür boyu sürecek izlem programına
katılmak
7-0 yıldan sonra yapılacak proktokolektomi en
etkili yöntemdir fakat KRK geliümesini önlemede
mutlak garantili deùildir. PSK için de profilaktik kolektomiyi destekleyici kanıtlar yoktur.
Primer Korunma Mümkün Mü?
• 5 ASA bileüiklerinin kullanımının KRK riskini
% 53-75 oranında azalttıùı bildirilmekte (), ancak
azaltmadıùına dair çalıümalar da var (2).
• Folik asit ilavesinin ülseratif kolitli hastalarda
kanser riskini azalttıùına dair çalıümalar var (3).
• Displazi geliütikten sonra 5 ASA’nın displaziyi önleyici bir etkisi yok.
• UDKA’nın da PSK’lı hastalarda KRK’yı azalttıùı
gösterilmiütir (4).
• Bu ilaçlar izleme programını ertelemek için yetersizdir.
• 5 ASA kullanımı ile hastalık kontrol altına alınsa
bile yılda 2 kez doktor viziti veya yılda  kez kolonoskopi KRK riskini sırasıyla % 84, % 45-67 azaltmaktadır ().
• Yılda ’den fazla kolonoskopi ise KRK mortalitesini %78 azaltmaktadır (5).
úzlem Kolonoskopisinde Amaç:
Neoplaziyi tedavi edilebilir evrede:
• ideal olarak displazi aüamasında,
• en kötü olasılıkla da erken KRK evresinde yakalamaktır.
Tarama (Screening):
Tarama kolonoskopisi, ÜK semptomlarının baülangıcından 8-0 yıl sonra displazi veya kanseri dıülamak için yapılmalıdır. Bu muayene sırasında hastalıùın yaygınlıùı deùerlendirilmelidir.
úzlem (Surveillance):
Tarama kolonoskopileri negatif olan ekstensif veya sol kolon tutulumu olanlarda izlem -2 yıl için231

de baülamalıdır. Çalıümalar, interval kanserlerinin
2 yıl içinde geliütiùini göstermektedir (6, 7).
Negatif izlem kolonoskopisinden sonraki iülem -2
yıl içinde yapılmalıdır. úki negatif muayeneden
sonra kolonoskopik izlem, ÜK’nın 20 yıllık süresi
içinde -3 yılda bir, 20 yıldan sonra her -2 yılda
bir yapılmalıdır (8).
• Aile öyküsü olanlarda izlem daha sık yapılabilir.
• Ekbom ve ark. proktosigmoiditli hastaları normal
popülasyonla karüılaütırdıklarında riskin az veya
yok olduùunu saptamıülardır (9).
• Hastalık yaygınlıùını yeniden deùerlendirdiklerinde Connell WR ve ark. tüm ÜK hastalarında izlemin 8-0 yıl sonra baülamasını önermektedirler
(6).
• Eùer 35 cm proksimalden alınan biyopsiler pozitif ise, makroskopik hastalık distal sigmoid ve rektumla sınırlı dahi olsa hasta izleme alınmalıdır.
• PSK’lı hastalarda izlem yıllık yapılmalıdır.
úzlemde Anormal Bulgular:
Herhangi bir muayenede tek bir biyopside mukozal deùiüiklikler:

ÜK’lı hastada kolondaki displazinin makroskopik.sınıflandırılması, lezyonların endoskopik olarak
görülebilirliùine göre yapılır (ûekil ). Bunlar:
. Düz (Flat) displazi,
2. Displazi ile iliükili lezyon veya kitle (DALM),
3. Sporadik adenom (SA),
4. Adenom benzeri polip,
. Düz displazi: Endoskopik olarak normal görünen
mukozadan izlem amaçlı alınan biyopsilerde rastlantısal olarak bulunur.
2. DALM: úrregülarite, plaklar, nodül, polipoid lezyonlar üeklinde görülür.
3. Sporadik adenom: Kolit ile iliükisizdir. Genel popülasyondaki polipler gibi endoskopik polipektomi
ile alınır.
4. Adenom benzeri displastik polip: Bu polipler endoskopik olarak sporadik sapsız adenomatöz poliplerden ayırdedilemez. Tek tek, yuvarlak veya
oval, endoskopik olarak çıkarılabilen ve etrafında
düz displazinin olmadıùı poliplerdir.

• Belirsiz (indefinite) displazi (IFD)
• Düüük dereceli(low-grade) displazi (LGD)
• Yüksek dereceli (high- grade) displazi (HGD)
• Adenokarsinom gelirse bunlar anormal bulgulardır.
ÜK’da displazi, kolonik epitelde sınırlı kesin neoplastik deùiüikliklerdir.
Bu deùiüiklikler:
• Epitelyal proliferasyon ve mitozda artıü,
• Nukleus boyutunda artıü,
• Pleomorfizm,
• Nukleus/stoplazma. oranında artıü,
• Nuklear polaritede deùiüiklik,
ûekil . Displazinin makroskopik sınıflandırılması

• Hiperkromazidir.

Tablo . úzlem kolonoskopisine baülama zamanı ve izlem aralıkları
Araütırıcı

Yıl

34

995

Pankolit 8 yıl sol taraf koliti 2-5 yıl

-2 yıl

Winawer ve ark

35

997

Pankolit 8 yıl sol taraf koliti 2-5 yıl

-2 yıl

Kornbluth ve Sachar

36

997

8-0 yıl
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Baülama noktası

úzlem aralıùı

Referans

Winawer ve ark

 yıl

Eylül 2006

Displastik Lezyonların Endoskopik Görünümleri

ûekil 2. Düz (Flat) düüük dereceli displazi (Metilen mavisi ile boyanmıü)

ûekil 4. DALM

ûekil 3. Sporadik adenom

ûekil 5. DALM (Metilen mavisi ile boyanmıü)

Mikroskopik Olarak Displazi:

Belirsiz Displazi:

. Displazi negatif,

• muhtemel negatif,

2. Belirsiz displazi (IFD)

• muhtemel pozitif,

3. Düüük dereceli displazi (LGD),

• bilinmeyen olarak 3’e ayrılır.

4. Yüksek dereceli displazi (HGD),
5. únvaziv karsinom olarak sınıflandırılır.
GG

Belirsiz displazi, epitel hücre deùiüikliklerinin izlendiùi fakat anormalliùin displazi diyebilmek için yeterli olmadıùı durumlardır.
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ûekil 6. Düz mukozada LGD

Kesin olarak negatif veya kesin olarak pozitif diyemediùimiz durumları anlatır.
Aktif inflame epiteldeki reaktif ve rejeneratif deùiüikliklerin displaziden ayırımı zor veya imkansız
olabilir.Bu nedenle aktif inflamasyonun tedavisinden sonra biyopsi alınmalıdır.
Nukleusun Stratifikasyon Derecesine Göre:
• Düüük dereceli (LGD)
• Yüksek dereceli (HGD) olabilir.
ÜK’de Displazi úzlemine Endoskopi ve Biyopsi
Yaklaüımı: (Bernstein ve ark Gastroenterol 2004)

ûekil 8. DALM nedeniyle cerrahiye verilen hasta materyalinde düz HGD

3. Eùer orta ve saù kolonda endoskopik inflamasyon yoksa ve mikroskopik. kolit olmadıùını biliyorsak bu bölgelerden 2’üer biyopsi al.
4. Eùer ilk izlemde biyopsiler displazi için negatifse
 yıl sonra tekrarla eùer o da negatifse hastalıùın
20 yılı boyunca 3 yılda bir izlem yap.

. Hastalıùın 8. yılında izleme baüla,
2. Kolon boyunca  9 bölgeden 4’er biyopsi, rektum ve sigmoidde  4 bölgeden 4’er biyopsi al,

ûekil 7. Belirgin nüklear stratifikasyonun görüldüùü HGD
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ûekil 9. Crohn kolitli hastada sporadik adenom
Eylül 2006

5. 20 yıldan sonra izlemi yıllık yap,
6. Eùer biyopsiler belirsiz displaziyi gösteriyorsa antiinflamatuvar tedaviyi artır ve endoskopik izlemi
3-6 ay içinde tekrarla,
7. Özel durumlar: Hastada PSK varsa veya . derece yakınlarında sporadik KRK varsa endoskopik izleme 8 yıldan önce baüla, 9-20 yıl arasında 3 yıl
yerine her -2 yılda bir tekrarla.
Özel Durumlar:
• Eùer PSK’lı hastalara karaciùer transplantasyonu
yapılmıüsa immünsupresif ilaç kullanıldıùından izlem yıllık yapılmalıdır.
• Pankolitli hastalarda risk, sol kolitlilere göre artmıü olsa da yaygınlıùa bakmaksızın izlem benzer
üekilde yapılmalıdır.Çünkü sol koliti olanların splenik fleksuranın proksimaline yayılabileceùi düüüncesi izlemciyi devamlı huzursuz eder.
• Ülseratif proktitli hastalarda anal kanaldan itibaren 8.cm.den biyopsiler alınmalı ve gerçekten
proktit olduùu, histolojik olarak sigmoidit olmadıùı
saptanırsa izleme almaya gerek yoktur.
úzlem Kolonoskopisinin Performansını Artıran
Faktörler:
• Düz mukozadan 0cm aralıklarla 4 biyopsi al
(malignite riski arttıùından rektosigmoidden 5 cm
aralıkla al),
• Her 4 biyopsi örneùini ayrı bir üiüeye koy,
• ûüpheli lezyon ve polipleri görüntüle, boya ile
iüaretle ve biyopsiler al,
• Herhangi bir üüpheli polibin etrafındaki düzgün
mukozadan ayrı bir yere yeteri kadar biyopsi al,
• Biyopsi alırken jumbo forseps kullan,
• úzlem kolonoskopisinden önce aktif inflamasyonu
tedavi et.
• Crohn kolitinde pediatrik kolonoskop ile darlıkları geçmeye çalıü.
• Geçilemeyen darlıkları fırça sitolojisi veya baryumlu grafi ile deùerlendir.

Tablo 2. Kolonoskopi izlemi sonucu tanı ve kanser
bulma olasılıùı (20)
Kanser bulma olasılıùı
Tanı

Eùer kolektomi
hemen yapılmıüsa

Eùer kolektomi biraz
izlendikten sonra
yapılmıüsa

DALM

%43

Veri yok

HGD

%42

%32

LGD

%9

%8

Belirsiz displazi

Veri yok

%9

Negatif displazi

Veri yok

%2

II. Düz Mukozada LGD Varsa:
Tanı, deneyimli bir GI patoloùa doùrulatılmalıdır.
Eùer displazi multifokalse cerrahi önerilmelidir.
Tek odakta displazi, üzerinde en çok tartıüılan konudur.

LGD’de Kolektominin Avantajlarını Gösteren
Bulgular:
. úzlem kolonoskopisinde LGD tanısı alan 5 hastanın ’inde aynı anda kanser saptanmıütır (20).
2. Açık olarak KRK saptanan vakaların yaklaüık
olarak %50’sinde kolektomi materyalinde kanserin
yakınında ya da uzaùında yalnızca LGD saptanmıütır (2).
3. Kanserlerin yaklaüık olarak %25’inde rezeksiyonda derin kesi yapıldıùında displazi bulunmamıütır
(22).
4. LGD’nin %50’si 5 yıl içinde HGD veya kansere
ilerliyor (23).

LGD’de úzlemi Önerenlerin úddiaları:
. LGD’nin HGD ve Ca’ya dönüü oranlarını daha
düüük bulan çalıümalar var, LGD’li hastaların 0
yılda %0’undan daha azında Ca geliümiü (24).
2. LGD’nin HGD’ye ilerlediùi tam olarak kanıtlanmamıü. Bir yıl var olan bir dislazik deùiüiklik, ertesi
yıl kaybolabilir denmekte,
3. Restoratif proktokolektominin

Anormal Bulgularda Önerilen úzlem Stratejileri

• artmıü infertilite riski,

I. Düz (flat) Mukozada Belirsiz Displazi Varsa:

• darlık, inkontinens,adezyonlar

Biyopsiler bir de deneyimli bir gastrointestinal (GI)
patolog tarafından deùerlendirilmeli, tanı doùru
ise 3-6 ayda bir kolonoskopik izlem yapılmalıdır.

• pouchitis

GG

gibi komplikasyonları nedeniyle cerrahi de tartıümalıdır.
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Multifokal olmayan, hastaların da ameliyatı deùil
de izlemi istemesi durumunda kolonoskopi 3 ay
içerisinde yapılmalı, çok sayıda biyopsi alınmalıdır. úzlemler 6 ayı geçmemelidir.

Tablo 3. Kolon kanserinde karsinogenezis
Sporadik Kolon Kanseri

III. Düz Mukozada HGD Varsa:
Tanı doùrulanmıüsa total proktokolektomi önerilmelidir. Bu durumda yüksek oranda senkron ve
metakron adenokarsinom olasılıùı vardır.
IV. Displazi úle birlikte Lezyon veya Kitle (DALM)
Varsa:
Eùer kabarık lezyonun çevresinde displazi varsa
veya displazik kabarık lezyon non rezektabl ise
veya tipik bir adenoma benzemiyorsa senkron
KRK riski yüksektir. Proktokolektomi önerilir.
V. Sporadik Adenom:
Endoskopik ve mikroskopik olarak hastalıksız bölgelerde görülürler, koinsidenta olabilirler.Bunlar
da displazik lezyonlardır fakat geliümesi altta yatan kolite baùlı deùildir.
Polipektomi ile tedavi edilir.
Kolitli bölgedeki saplı polipler de SA gibi kabul
edilip biyopsilerle doùrulandıktan sonra polipektomi uygulanmalı ve SA gibi izlenmelidir.
VI. Adenom Benzeri Polipler:
Lezyon, endoskopik ve histopatolojik olarak sapsız
SA’yı düüündürüyor ve kolitik mukozada yer alıyorsa polipektomi ile çıkarılmalıdır.
Eùer polipektomi:
• Tam yapılmıüsa,
• Polibin hemen çevresinden 4 biyopsi alınmıü
ve displazi negatif bulunmuüsa,
• Kolonun herhangi bir yerinde de displazi bulunmamıüsa, hasta 6 ayda bir izlenmeli, displazi bulunmazsa düzenli izlem programına geçilmelidir.
Sporadik kolon kanserinde oluüan bir seri moleküler deùiüik Tablo 3’de görülmektedir.
Kolitle iliükili kolon kanserinde APC gen mutasyonu seyrek ve geç evrede, sıklıkla da HGD ve kanserde oluüur (25) (Tablo 3). Bunun aksine p53 mutasyonu. ve mikrosatellit instabilite (MSI ) ise mukozada erken evrede sıklıkla da displaziden önce
oluüur.
k-ras mutasyonunun geliümekte olan SA’larda polipoid büyümeyi oluüturduùuna inanılır (26).
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úBH’da k-ras mutasyonunun seyrekliùi düz (flat) büyüme paternine neden olur.
úBH’nın en önemli özelliùi olan kronik inflamasyon,
oluüan kolon karsinogenezisindeki moleküler deùiüikliklere katkıda bulunur.p53 mutasyonu da inflame mukozada inflame olmayana göre daha sıktır.
Deneysel çalıümalar kronik inflamasyonda oluüan
oksidatif stresin DNA ‘mismatch repaire’ sistem yoluyla erken basamakta MSI’yı uyardıùını göstermektedir.ÜK ile iliükili neoplazmlarda Yine úBH’da
APC ve _ Catenin genlerinde seyrek ve geç mutasyonlar, 3P, P53 ve P6’da sık mutasyonlar (SA’ların
aksine) görülmektedir.
ÜK’le iliükili adenom benzeri DALM ister saùlam isterse kolitik mukozada olsun aynı patobiyolojik antitedir. 3P, APC ve P6 mutasyonu SA ile aynı prevalanstadır. ÜK ile iliükili adenom benzeri olmayan
DALM ‘da ise 3P ve P6 mutasyonu yüksek prevalanstadır.Bu çalıümalar adenom benzeri DALM’ların polipektomi ile tedavi edilebileceùini göstermiütir.
Crohn Kolitli (CK) Hastada Tarama ve úzleme
Önerileri:
úntestinal tutulumlu Crohn hastalıùında risk, genel
popülasyondaki gibidir. CK’da KRK riski ise tutulu
yüzey ve hastalık süresi ile ilgili olarak ÜK’daki gibidir. Dolayısıyla tarama ve izleme önerileri de
benzerdir.Fakat bu konudaki bilgilerimiz ÜK’dan
daha sınırlıdır.
Hastalıùın Süresi:
ÜK’da olduùu gibi tanı tarihinden itibaren deùil,
semptomların baülangıcından itibarendir. Risk artıüı ÜK’da olduùu gibi hastalıùın 7-8. yılından sonradır.Tarama ve izleme bu tarihten itibaren yapılır.
Eylül 2006

Tablo 4. úBH’da displazi izlemi

• Parmak üeklinde uzun, multipl kitleler oluüturacak üekilde bulunurlar.
• Friabldırlar, biyopsi alırken kolay kanarlar.
• SA veya DALM’la komplike olabilirler.
• Biyopsi tanı koydurucudur.
• Düz mukoza rutin olarak izlenmeli, üüpheli polipoid lezyonlar çıkarılmalıdır.
Ülseratif Kolitte Darlıklar:
• ÜK’da darlık varsa kolektomi kuvvetle düüünülmelidir.
• Altta büyük oranda Ca yatar.

Tablo 5. úBH’da poliplerin tedavisi

Hastalıùın yaygınlıùı:
Tarama ve izleme kolonun en fazla tutulduùu vakalara önerilir.Bu, biyopsi materyaline göre deùil,
endoskopik.olarak kolonun/3’ünden fazlasının tutulumu olarak tanımlanır.
Anormal bulguların kontrolü:
ÜK’da olduùu gibidir. Segmental CK’li hastalarda
eùer displazi ve Ca bulunursa cerrahi planlanır.
Yalnızca segmental rezeksiyon yeterli midir yoksa
ÜK’da olduùu gibi total proktokolektomi mi yapılmalıdır bilinmemektedir.
úBH’da özel klinik durumlar:

Psödopolipler:
• Neoplazik olmayan poliplerdir.
• Mukozal ülserasyonlar ve rejenerasyon.sonucu
oluüur.
GG

ûekil 0. úBH’da psödopolipler
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ûekil . Ülseratif kolitte darlık

• Darlıktan pediatrik kolonoskop kullanarak
(mm) geçilmeli ve multipl biyopsiler alınmalı, fırça sitolojisi yapılmalıdır.
• Bu biyopsiler negatif bile olsa kolonoskopi 3-4 ay
içinde tekrarlanmalı,
• CT ile kolon deùerlendirilmeli ayrıca ÜK deùil de
CK olup olmadıùı irdelenmelidir.
Crohn Kolitinde Darlıklar:
• CK’da darlık varsa izlem pediatrik kolonoskop ile
yapılmalıdır.
• Ba’lu grafi veya CT ile proksimal kolon deùerlendirilmelidir.
• Eùer hastalıùın süresi 20 yıldan fazla ise %2 oranında birlikte KRK olabilir.
• Cerrahi (total kolektomi veya segmental rezeksiyon) düüünülmelidir.

ûekil 2. Crohn kolitinde darlıklar

• 6 cm.nin altındaki Crohn darlıkları veya anastomatik darlıklarda balon dilatasyonu uygulanır.
• Daha uzun darlıklarda perforasyon riski vardır.
• Artmıü Ca riski nedeni ile anal darlıklarda da malign hastalık dıülanmalıdır.

Kudo klasifikas. göre pit paterni
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Yeni Endoskopik Teknikler:
ÜK’lı hastalarda kolitle birlikte displazi ve Ca’nın
genellikle düz-multifokal olması nedeni ile tanısı
güçtür.
Son zamanlarda geliütirilmiü yüksek rezolusyonlu,
magnifiye endoskopların kullanımı ile kromoendoskopinin (KE) kombinasyonu ÜK’da neoplazi tanısını belirgin olarak artırmıütır.
Pankromoendoskopi, metilen mavisi (MM) veya
Indigo Carmine (IC) ile üüpheli lezyonları gösterir.
Magnifiye endoskop yardımı ile yüzeyel pit paternleri neoplazik ve non-neoplazik olarak oldukça
kesin üekilde tanınabilmektedir.
KE, güvenli bir tekniktir. Standart endoskopiyi en
fazla 0dk. uzatır ama neoplastik lezyonların tanısını 4-5 kat artırır.Ancak kolitle birlikte olan neoplazi ve SA’nın ayırdedilmesi bu teknikle de mümkün
deùildir.Bu, önemli bir problem olarak kalır. Zira birisi polipektomiye giderken diùeri için proktokolektomi gerekir.

ûekil 3-a. Non- magnifiye

IC’nin kullanıldıùı bir çalıümada 00 ÜK hastasına
önce körlemesine 0 cm aralıklarla 4 kadrandan
toplam 2904 biyopsi alındı. Hiçbirinde displazi saptanmadı. Boyama sonucu üüpheli lezyonlardan
sadece 57 biyopsi alınması gerekti ve 9 displazik
lezyon saptandı. Bunlardan 7’si yalnızca IC uygulandıktan sonra görüldü (27).
Magnifiye endoskop yardımı ile mukozal yüzey
analizi, neoplastik ve non-neoplastik olarak ‘pit patern klasifikasyonu’ olarak yapılmıütır.
Kudo’nun klasifikasyonunda histolojik, makroskopik ve büyüklük olarak 5 tip pit paterni tanımlanmıütır.
TipI ve II Benign hiperplastik ve inflamatuvar mukozal poliplerde (tümör dıüı), Tip IIIs,Tip IIIL, Tip IV,
Tip Va ve TipVn adenomatöz ve neoplastik dokularda görülmektedir.

ûekil 3-b. Magnifiye (x20; %0.2 indigo carmine)

MM ile yapılan kromoendoskopide de MM+ magnifiye kolonoskop kullanılarak:
Pit patern I-II----Hiperplastik ve inflamatuvar
Pit patern III-IV----úntraepitelyal neoplazi veya malignite
non-neoplastik ve neoplastik lezyonların ayırımında %93 oranında sensitif ve spesifik bulundu. úntakt mukozada pitler normaldi (28).
GG
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ûekil 3-c. Magnifiye (x80)

ûekil 4-a. Non- magnifiye

ûekil 3-d. Benign hiperplaziyi gösteren histolojik örnek

ûekil 4-b. Magnifiye (x20; indigo carmine % 0.2)

ûekil 3. Kudo klasifikasyonu Tip II: Bu paternde normalden hafif geniü çapraz veya yıldız üeklinde pitler vardır.
Hiperplastik lezyonlarda veya adenomatöz- hiperplastik
dokunun karıüımı olan ‘serrated adenom’larda görülür.
Fuji Klasifikasyonuna göre non- neoplastik pit paternidir
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ûekil 5-a. Non- magnifiye

ûekil 4-c. Magnifiye (x60)

ûekil 5-b. Non- magnifiye (boyanmıü)

ûekil 4-d. Histoloji
ûekil 4. Kudo klasifikasyonu Tip IIIL: Normal pitlerden
büyük, uzun, biraz kıvrık pitler. Bu pit paterni genellikle
adenomatöz lezyonlarda bulunur. Bu morfoloji, dilate
lümen yapısı ve aynı orifiste sonuçlanan birkaç dal nedeniyle oluüur. Bu patern genellikle düüük veya orta derecedeki displazi ile iliükilidir. Fuji klasifikasyonunda neoplastik, non–invaziv pit paternine girer

ûekil 5-c. Magnifiye (x80, % 0.05 crystal violet)
GG

241

ûekil 5-d. Magnifiye (x00, %0.05 crystal violet)
ûekil 5. Kudo klasifikasyon Tip IIIs: Normal pitlerden daha küçük, yuvarlak pitler ve sıkı bir yapı. Bu pit paterni,
adenomatöz dokunun dallanması olmaksızın düz ve kısa kript yapısından oluüur.Bu patern genellikle üiddetli
displazi ve bazen de karsinoma in situ’yu gösterir. Fuji
klasifikasyonunda neoplastik, non- invaziv pit paternidir.

ûekil 6-b. Magnifiye (x20, % 0.2 indigo carmen

ûekil 6-c. Magnifiye (x50)

ûekil 6-a. Non- magnifiye
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ûekil 7-b. Magnifiye X20

ûekil 6-d. Histoloji
ûekil 6. Kudo klasifikasyon Tip IV. Tip IIIL’deki yaygın
adenomatöz pitlerle karüılaütırıldıùında daha büyük ve
tortioze pitler (beyin yüzeyine benzer üekilde). Genellikle
bu villöz yapı konvansiyonel olarak da görülebilen ve
büyük polipoid lezyonlarda bulunan, lateral olarak yayılan tümörlerde görülebilen bir yapıdır. Fuji klasifikasyonunda neoplastik, non- invaziv pit paternini gösterir

ûekil 7-c. Magnifiye X80

ûekil 7-a. Non- magnifiye

ûekil 7-d. Magnifiye X00
ûekil 7. Kudo klasifikasyonu Tip Va: Deùiüik büyüklükte, irregüler yapıda, heterojen morfolojiden oluüan pitlerdir. Pit daùılımı yer yer kesilmesine raùmen yine de
bütün pitler tamamen üekillenebilir. Bu pit paterni süperfisiyel invaziv karsinomu gösterir. Fuji klasifikasyonunda neoplastik, non-invaziv pit paternini gösterir
GG
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ûekil 8-a. Non- Magnifiye

ûekil 9-a. Non- Magnifiye

ûekil 8-b. Magnifiye (x20, %0.2 indigo carmen)

ûekil 9-b. Magnifiye (x60, % 0.2 indigo carmen)

ûekil 8-c. Magnifiye (x00, %0.05 crystal violet)

ûekil 9-c. Magnifiye (x60, % 0.2 indigo carmen)

ûekil 8. Kudo klasifikasyon Tip Vn: Pitler tamamen kaybolmuütur. Bu bulgular submukozal tabakada derin bir
invazyon olduùunu gösterir. Fuji klasifikasyonunda neoplastik, non- invaziv pit paterni olarak sınıflandırılır

ûekil 9. Derin invaziv karsinom örneùi. Crystal violet ile
boyandıktan sonra yüksek magnifikasyonda net olarak
gösterilebilmektedir. Fuji klasifikasyonunda neoplastik –
invaziv pit paterni olarak sınıflandırılır.
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