
Son zamanlarda kolon
kanseri çok konuşuluyor.
Kolon neresidir?

Kolon sindirim sisteminin bir parçası ve
‘kalınbağırsak’ demek. Sindirim sistemimizin
anüste (makatta) sonlanan son 1 metrelik
bölümüne kolon diyoruz. En son 12 santimlik
kısmına da rektum deniyor. Sindirim
sistemimiz ağızda başlar ve aşağı doğru yutak,
yutma borusu, mide, onikiparmakbağırsağı,
ince bağırsak ve kalınbağırsak olarak giderek
anüste sonlanır. İncebağırsak besinlerin
parçalanıp içindeki yararlı maddelerin emildiği
organdır. Oysa kalınbağırsak sadece dışkının
suyunun emilip katı kakanın oluşturulduğu bir
depo ve boşaltma organıdır. Kuşkusuz başka
önemli görevleri de var. Ancak kalınbağırsağın
tamamının çıkartılması hem teknik olarak
mümkün hem de yaşamla bağdaşabilir bir
durum. Bu arada apandisit olarak bilinen
‘apendiks’ organı da kolonun bir bölümüdür.

Kolon kanseriNİN
SEBEPLERİ NELER?

Birçok kanser türünde olduğu gibi kesin
nedeni belli değil. Muhtemelen genler ve
çevresel faktörler birlikte, içiçe hareket ederek
kolon kanseri gelişiyor. Yani birden çok
faktöre bağlı. Normal şartlarda kolonun iç
yüzey örtüsü sürekli bir yapılanma içindedir,
hiç durmadan ölen hücrelerin yerini yenileri
alır. Ancak bu dönüşüm kontrol altındadır,
‘planlı hücre ölümü’ hep devrede ve lehimize
çalışır. Eski ve yaşlı hücreler ölecek ki yerini
gençler alsın. Vücudun kontrolü altındaki
planlı hücre ölümü bozulunca her tür kanser
gelişebiliyor. Dolayısıyla tek bir hücre, başına
buyruk bir şekilde, yeni hücrelere ihtiyaç
olmamasına karşın kontrol dışında çoğalmaya
başlarsa işte bu durumda kolon kanseri
gelişiyor. Kanser genellikle polip olarak
bilinen büyük bir et beni ya da mantara
benzetebileceğimiz yapılar üzerinde oluşuyor.

Kolon (kalınbağırsak)
kanseri tehlikeli mi?

Açıkcası durum geç anlaşılmışsa evet.
Özellikle tanıda gecikilirse malesef ölümcül bir
hastalık. Ayrıca çok sık görülen kanserlerden
biri. Örneğin Amerika’da tüm kanserlerden
ölümler arasında ikinci ya da üçüncü sıklıkta
geliyor. Amerikalıların yüzde 6’sı yaşamlarının 
bir aşamasında kolon kanserine yakalanıyor.
Dünya genelinde her yıl yaklaşık 1 milyon
kişide yeni kolon kanseri gelişiyor. Kolon
kanserine yakalananların yaklaşık yüzde 30’u
bu hastalık nedeniyle kaybediliyor. Burada iyi
haber şu: Kolon kanserine yakalanma açısından
bir dizi risk faktörünü artık biliyoruz. Daha da
önemlisi özellikle riskli guruplarda erken tanının
kolonoskopi sayesinde mümkün olması.
Kolonoskopi sayesinde kolon kanseri henüz
bağırsak iç yüzünde sınırlıyken tanınırsa erken
cerrahiyle hastalar tamamen kurtulabiliyor. Ayrıca
henüz hiçbir şikayeti olmayan insanlarda da
tarama amaçlı kolonoskopi programlarıyla
‘polip’ olarak bilinen ve net biçimde ileride
kanserleşme olasılığı bulunan et benlerine
benzetebileceğimiz oluşumları erkenden görüp
çıkartabiliyoruz. Böylece o kişide kolon kanseri
gelişimi riski ortadan kaldırılabiliyor. Bu
bağlamda kolon kanserinin engellenebilecek
bir kanser türü olduğunu vurgulamamız lazım. 

Ailesinde kolon kanseri
olanlar risk altında mı? 

Evet. Birinci derece akrabalarında (anne,
baba, kardeş veya çocuğunda) kolon kanseri
olan bir birey yaklaşık 2 kat risk altında. Daha
fazla yakın akrabada kolon kanseri olması,
riski daha da artırıyor. Öte yandan nadir de
olsa kolon kanserinin anne-babadan çocuklara
direkt geçen  ‘ailevi’ formları da var. Buradaki
geçiş mutlak bir geçiş. Yani sizde o gen varsa
çocuğunuza da aynen geçiyor. Kalıtsal kolon
kanserleri aslında çok nadir. Ama bu aile
bireylerinin genetik testlerden geçmesinde
yarar var. Böylece ciddi risk altındaki bireylerinin
çok erken yaşta tanınması ve kolonoskopik
takiplerle kanser gelişiminin önlenmesi
mümkün. Bu kategoride bahsetmem gereken
iki hastalık var. Birincisi kalıtsal polipsiz 
kolon kanseri (Lynch sendromu) ikincisi 
ise ailevi adenomatöz polip sendromu.

Kolon kanserinde mutlaka
kanama olur mu?

Öncelikle şunu son derece net biçimde
söylemek lazım. Makattan kan gelmesi ya da
bağırsak tıkanıklığı gibi şikayetler eğer kolon
kanserinden kaynaklanıyorsa bu durumun
erken evre bir kanserden olması çok az bir
ihtimaldir! Kolon kanseri ilk olarak bağırsak iç
yüzey örtüsünde mikroskopik bir odak olarak
başlar. Birçok başka kanserde olduğu üzere
sinsi biçimde yüzey örtüsünden gelişir. 
Yani gerçekten çok erken evre bir kolon

kanserinde genellikle hiçbir şikayet olmaz.
Zaten tarama amaçlı kolonoskopilerdeki en
önemli amaçlardan biri, henüz hiçbir şikayeti
olmayan bir kişide çok erken evre kanseri
saptamak. Zira bu aşamada yakalanan bir
kolon kanserinde cerrahi tedavi tam anlamıyla
yüzde 100 iyileşme sağlayabiliyor. Kanser biraz
ilerleyince kaçınılmaz olarak tümörün kendi
kütlesinde, etraf dokularda, kalınbağırsakta 
bir dizi yapısal değişiklik başgöstermeye
başlıyor. Bu değişiklikler biraz da tümörün
kolonun hangi kısmından geliştiğine bağlıdır.
Tümörün bir aşamasında üzerinde açık yara
olarak tanımlayabileceğimiz ‘ülserler’ oluşur.
İşte buradan kanamalar olabilir. Yani dışkıda
kan görülmesi kolon kanserinin ilk bulgusu
olabilir. Ama tüm kolon kanserlerinde 
dışkıda kan görülür diye bir kural yok. 

Kan belirtisi ne tür
özellikler taşır?

Kolon kanserine bağlı kanamalarda kan
sıklıkla dışkıyla karışık ya da dışkının üstünde
çizgisel tarzda ve genellikle kırmızımsı bir
renktedir. Kan bu, başka ne renk olur diye
düşünülebilir. Bunu özellikle vurgulamamın
nedeni şu: Özellikle mide kanamalarında dışkı
simsiyah, katran gibidir. Kolon kanserinde
olan kanamalarda kan artık sindirilemediğinden
dışkıda kırmızı ya da bazen vişne çürüğü
renginde olur. Bu arada arasıra tuvalet kağıdına
kan bulaşması ya da dışkılamanın ardından
damla damla kıpkırmızı kan görmek genellikle
hemoroid (basur) hastalığında gözlenir. Yani
her kolon kanserinde dışkıda kan görülmediği
gibi her dışkıda kan görülmesi de illa kolon
kanserine işaret etmez. Basur dışı makatta
çatlak, büyük ama iyi huylu polipler, kolonun
divertiküler hastalığı ve bazı iltihabi durumlarda da
dışkıda kan görülmesi olasıdır. Örneğin kanlı

dizanteri, ‘şigella’ olarak bilinen bir bakteri ya da
‘amip’ olarak bilinen bir parazit nedeniyle
kanlı ishal görülebilir. Bunlar özellikle çocuk 
ve gençlerdeki en sık dışkıda kan görülmesi
nedenidir. Ayrıca özellikle colitis ülseroza ve
daha nadiren Crohn hastalığı olarak bilinen iki
ayrı iltihabi bağırsak hastalığında da kanlı
dışkılama gözlenebilir. Ancak bu hastalıkların
aktif dönemlerinde genellikle karın ağrısı 
ve kanlı sümüklü dışkılama gibi yandaş
problemler de vardır. Hastalar genellikle gençtirler.

Hemoroid kolon
kanserine dönüşür mü?

Hayır. Hemoroid belli bir yaşın üstünde
neredeyse herkeste az çok oluşabilen bir
sorun. Hemoroid, makat bölgesindeki
toplardamarların varisi demektir. Bazen çok
ağrılı, kanamalı ve sıkıntılı olabilirler. Ama
ameliyatla tedavi edilebilirler. Ancak burada
vurgulanması gereken nokta şu: Yaş
ilerledikçe hem hemoroid hem kolon kanseri
sıklığı artar. Dolayısıyla 54 yaşında bir erkek
‘Dışkıda kan gördüm, hemoroiddendir’ diye
düşünmemeli. Kanamanın altında başka bir
problemin yatıp yatmadığını öğrenmek için
mutlaka doktora danışmalı. Tecrübeli bir
hekim hali hazırda kolon kanseri açısından
risk gurubundaki bu kişiye mutlaka
kolonoskopi yaptırmasını önerecektir.

kolon kanseri Başka hangi
şikayetlere yol açabilir?

40’lı-50’li yaşlardaki birinde başka nedene
bağlanamayan ve yeni oluşmuş kansızlık
durumu mutlaka araştırılmalı. Çünkü kolon
kanserinin ilk bulgusu demir eksikliğine bağlı
anemi (kansızlık) olabilir. Bunun nedeni üzerinde
yara gelişmiş tümörden az az kanamanın
olmasıdır. Bu kanama dışkıda gözle görülmez
fakat sürekli olduğu için demir eksikliğine yol

açar. Kansızlık kendini solukluk, soğukluk,
halsizlik ve hafif çarpıntıyla gösterebilir. 
Bu belirtiler özellikle belli bir yaşın üstünde
çıkıyorsa altta yatan neden mutlaka araştırılmalı.
Düzgün beslenen birinde kansızlık nedeni
demir eksikliği ise kolonoskopi kaçınılmaz. 

Dışkıda gizli kan
bakılmasının kolon
kanseri açısından 
bir önemi var mı?

Evet var. Hem çok ucuz ve hem de çok
kolay bir yöntem bu. Tabi ki kolonoskopinin
yerini alamaz. Ama risk gurubundaki insanların
taramasında, kolonoskopi yapılmayan yıllarda,
bir kez dışkıda gizli kan testi öneriliyor. Sonuç
pozitif (dışkıda kan) çıkarsa da kolonoskopi
şart. Kolonoskopi imkanının ülkemizin dört
bir yanına eşit oranda götürülemediğini
biliyoruz. Bu nedenle ülkemiz şartlarında 
risk guruplarının taramalarında dışkıda 
gizli kan bakılması çok yararlı olacaktır. 

İshal önemli bir belirti mi?
Evet, özellikle de kolonun sağ tarafında

gelişen tümörler nedeni belli olmayan ishale
yol açar. Risk grubundaysanız, son zamanlarda
bariz şekilde dışkılama alışkanlığınız değiştiyse,
önceden yaşamadığınız şekilde ishal ardından da
kabız oluyorsanız, dışkı kıvamında bir farklılık
hissediyorsanız mutlaka kolonoskopi
yaptırmalısınız. Kolon kanseri bazı kişilerde
yeni başlayan ve devam eden karın
konforsuzluğu, kramp tarzında ağrılarla 
belirti verebilir. Tuvalate gidilmesine karşın
rahatlayamamak, bağırsağın tam boşalmadığı
hissi de kolon ve özellikle rektum kanserinden
kaynaklanabilir. Bu arada, kolonun daha dar
ve makata yakın olan sol tarafından
kaynaklanan tümörler kendilerini ilk kez
bağırsak tıkanıklığı ile ortaya koyabilir. 

Bağırsak tıkanıklığı nasıl
şikayetlere yol açar?

Tümörün geliştiği kolon kısmı daha dar
olduğu için tümör aşırı büyümüden de bağırsak
duvarını çepeçevre sarıp tıkayabilir. Kişinin gaz
ve kaka çıkışının aniden durması ve kademe
kademe artan bir karın şişliğiyle kendini 
gösterir. Tıpta ‘ileus’ olarak bilinen mekanik
bağırsak tıkanıklığı hem hayati hem de acil
cerrahi müdahale gerektiren bir durumdur. 
Genellikle ileri evre bir tümörden kaynaklanır.  

Kanser dışında 
nedenleri de var mı?

Evet, mekanik bağırsak tıkanıklığı tümör dışı
nedenlerden de kaynaklanabilir. Halk arasında
genellikle ‘bağırsak düğümlenmesi’ olarak
bilinen çeşitli fıtık içi sıkışmalar, eski ameliyatlar
nedeniyle oluşmuş batın içi yapışıklıkların
arasına girip sıkışmalar, bağırsağın kendi
etrafında dönüp lümeninin daralması,
parazitler ya da yabancı maddelerin birikimi
gibi pek çok nedenle mekanik bağırsak
tıkanıklığı oluşabilir. Ancak ileri yaştaki birinde
bağırsak tıkanıklığı mevcutsa burada ilk akla
gelen kolon kanseri olmalı. Öte yandan hangi
nedenden olursa olsun tüm bağırsak tıkanıklığı
durumları beklemeden acilen ameliyat edilmeli.
Bu aşamada kolonoskopinin faydası yok.

Kolon kanseri tanısı
kolonoskopiyle mi konur?

Evet, en net ve tek kesin tanı aracı
kolonoskopi. Bu yöntemle tümörü 
görmek ve parça almak mümkün. 
Bu minik parçalar bir patalog tarafından
incelenir ve son söz mikroskop altında
söylenir. Tümörü bağırsak filimleri de
tanıyabilir. Ama yine de parça alınması
zorunludur ve kolonoskopi şarttır. Artık filimler
kolon kanseri araştırmalarında pek kullanılmıyor.
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YARIN: Kolonoskopi nasıl yapılır?▼
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Bağırsak kanserinin 
en yaygın belirtileri 
ishal, kabızlık ve 

dışkıda kan. Ancak 
bağırsak kanseri bazen

kendini kansızlıkla 
gösterebiliyor. 

Son zamanlarda 
kendinizi halsiz, soluk 
hissediyor, çarpıntınız 
oluyorsa ve 40 yaşın 

üstündeyseniz mutlaka
bir uzmana başvurun

Kolon kanserine yakalanmamak için risk
altında olanlar, şikayetleri olmasa da
belli aralıklarla kolonoskopi yaptırmalı.
Bu sayede kanser öncüsü polipler henüz
kansere dönüşmeden çıkartılabiliyor.

Dolayasıyla kolonoskopi hayat
kurtarıcı olabiliyor. Ayrıca ciddi mide

problemi olmamak kaydıyla en az 5 yıl
boyunca her gün aspirin kullanılmasının
kolon kanserine yakalanma olasılığını
azalttığını biliyoruz. Düzenli biçimde

egzersiz yapıyor olmak da kolon
kanseri riskini düşürüyor. Menapoz
sonrası kadınların da östrojen ve

progesteron hormon desteği
almalarının kolon kanseri sıklığını

azalttığına dair bilgelerimiz var. Öte
yandan bu hormonların kullanımı

malesef bazı başka problemlere yol
açabiliyor. Zayıf olmak, sigara ve alkol
kullanmamak da onlarca faydalarının

yanında kolon kanseri riskini de
azaltabiliyor. Öte yandan kırmızı et ve
yağdan uzak durmanın ve gıdadaki lif

ve sebze oranını artırmanın kolon
kanseri riskini azaltıp azaltmadığı çok

kesin bilinmiyor. Bu konudaki sonuçlar
biraz şüpheli. Aynı şekilde vitamin D,

folik asit, kalsiyum içeren hapların
koruyucu etkisi de kesin değil. Damar
sertliğinin doğal seyrini değiştirebilen
ve yüksek kolesterollü bazı hastalarda

rutin olarak kullanılan kolesterol
düşürücü ilaçların da kolon kanserinde

önleyici etkileri kanıtlanmadı.

Şikayetiniz
olmasa da

kolonoskopi
yaptırın
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Öncelikle yaş diğer kanser türlerinde olduğu
gibi kolon kanserinde de çok önemli. Ailevi

formları dışında genellikle ileri yaşların
hastalığı. 50 yaşından sonra risk ciddi biçimde

artıyor. Kolon kanserine yakalanaların
yüzde 90’ı 50 yaşın üstünde. Ayrıca erkeklerde
daha sık görülüyor. Önceden yapılmış bir
kolonoskopide ‘polip’ çıkarılmış olması 
ya da daha önceden kolon kanserine

yakalanmış olmak da ciddi risk faktörleri.
Bazı çevresel etkenlerin de kolon 

kanseri gelişimini hızlandırdığından
şüpheleniyoruz. Örneğin fazla kırmızı et
tüketmek, bol yağlı beslenmek, gıdada
yetersiz lif (posa) olması, şişman olmak,

hareketsiz bir yaşam tarzı, şeker hastalığı,

sigara ve aşırı alkol tüketimi kolon kanseri
riskini artırabiliyor. Günde 3 kadehten fazla

alkollü içecek tüketimi hem büyük polip
oluşumu riskini, hem de kolon kanseri
riskini bariz şekilde artırıyor. Başka bir
kanser nedeniyle karın bölgesine ışın

tedavisi almış olmanın da kolon kanseri
riskini artırdığı düşünülüyor. Bir de

özellikle iki tür iltihabi bağırsak hastalığı
kolon kanseri gelişimi açısından insanları
ciddi riske sokuyor. Bu hastalıklar ‘colitis

ülseroza’ ve ‘Crohn’ hastalığı olarak
biliniyor. Colitis ülseroza hastalığı 

olan biri eğer kendi haline bırakılırsa, 
30 yıl sonra nerdeyse yüzde 30 

olasılıkla kolon kanserine yakalanıyor. 

Kimler risk altında?


