
Kolon kanseri tanısı
kesinleşti diyelim. Tedavi
planı nasıl yapılıyor?
Cerrahi tedavi işin bel kemiğini oluşturuyor.
Ancak tedavi planını yaparken ameliyat öncesi
evreleme yapılır. Karar buna göre verilir. 

Evreleme ne demek,
nasıl yapılır?
Evreleme, hastalığın ne kadar ilerlemiş olduğunu
gösteren bir sınıflamadır. Bir anlamda hastalığın
ciddiyet aşamasının ortaya konulması demek.
Kolon kanserinde tümörün yaygınlık derecesi,
kalınbağırsak duvarını aşıp çevre dokulara
yayılıp yayılmadığı, karın zarına (periton)
sıçrayıp sıçramadığı, tümöre yakın lenf bezlerine
ya da uzak organlara tümör sıçraması (metastaz)
olup olmadığı ameliyat öncesi bazı testlerle ortaya
konulabiliyor. Bu amaçla ameliyat öncesinde
karın ve akciğer tomografileri, bazen de PET
adını verdiğimiz özel bir teknik bizi ciddi şekilde
bilgilendiriyor. Bu şekilde hangi aşamadaki bir
kolon kanseriyle karşı karşıya olduğumuzu ve
hastayı nelerin beklediğini önceden yüzde 100
doğru olmasa bile kestirebiliyoruz.
Yüzde 100 doğru evreleme aslında ameliyatın
hemen sonrasında çıkan parçanın bir patalog
tarafından detaylı biçimde mikroskop altında
incelenmesinin ardından mümkün oluyor.
Bu şekilde tümörün kolon duvarının hangi
katına kadar ilerlediği, yakın lenf bezlerinde
tümör sıçraması olup olmadığı çok daha net
belirleniyor ve tedavi planı tam olarak yapılıyor.

Kolon kanseri
kaç evreye ayrılıyor?
Hemen hemen tüm sindirim sistemi kanserlerinde
4 evre vardır. Kolon kanserinde de öyle.  
Evre 1: En erken ve iyi durum. Burada tümör
kalınbağırsak duvarının yüzeyel tabakalarında
sınırlıdır. Tümör duvarı aşmamıştır. Kesin
tedavi şansının en fazla olduğu, hatta
kemoterapi (ilaç tedavisi) ve radyoterapi (ışın
tedavisi) bile gerektirmeden sadece ameliyatla
hastanın tamamen kurtarılabildiği evre bu.
Genellikle hiçbir şikayeti olmayan ve bir tarama
kolonoskopisi esnasında tesadüfen ortaya
konulan tümörler bu evrede oluyor.  
Evre 2: Tümör, bağırsak duvarının tüm katlarını
geçip bağırsak dış yüzüne kadar ulaşmış ancak
çevre lenf bezlerine atlamamış demek. Bu
evre de göreceli olarak erken bir aşama ancak
tedavi sonuçları evre 1’e oranla daha kötü.
Evre 3: Tümörün etkilediği kalınbağırsak
kısmına yakın lenf bezlerinde tümör sıçramasının
gösterilmesi demek. Nispeten ileri evre kolon
kanserine işaret ediyor. Cerrahi dışında yardımcı
tedaviler olan kemoterapi ve radyoterapi bu
aşamadaki kolon kanserlerinde genellikle gerekiyor.
Bu evrede tedavi sonuçları biraz daha kötü. 
Evre 4: En ilerlemiş durumlara işaret ediyor.
Kabaca akciğer ya da karaciğer gibi uzak
organlara metastazlarının (sıçramaların) olduğu
evre bu. Cerrahiye ek olarak kemoterapi ya da
radyoterapinin aktif kullanımıyla bu hastaların
yaşamları uzatılabiliyor. Ama bu evredeki bir
tümör maalesef hemen her zaman o kişinin
kaybedilmesiyle sonuçlanıyor.  

Kolon kanseri tedavisi
nasıl yapılıyor?
Tedavi, hastalığın evresine göre belirleniyor.
Örneğin kolonoskopi esnasında çıkarılan bir
polip eğer sadece yüzeyde kanser içeriyor ve

patolog bu polibin bağırsak duvarına bağlı
olduğu sap bölümünde hiçbir kanser bulgusu
saptamıyorsa hiçbir ek tedaviye gerek yok.
Zaten polibin çıkarılmasıyla yapılması gereken
tedavi yapılmış oluyor. Tekrar vurgulayalım:
Bu tarz erken saptanmış evre 1 tümör, sadece
tarama amaçlı kolonoskopide saptanabiliyor.
Polibin sapında kanser varsa ya da kolonoskopi
ile tümörün tam olarak çıkartıldığından
şüphe duyuluyorsa evre 1’de de ameliyat
gerekebiliyor. Bazen de kolonoskopi ile
çıkartılması mümkün olmayan büyük, şüphe
uyandıran özel polipler laparoskopik yöntemle
(karına büyük bir kesi yapmadan çok minik
deliklerden girilerek yapılan ameliyatla)
çıkarılabiliyor. Buna laparoskopik kolon
rezeksiyonu (çıkartılması) deniliyor.
Bu yöntem erken evre kolon kanserlerinde
giderek birinci ameliyat tekniği haline geliyor. 

Daha ileri evrede
ameliyat şart mı?
Çok erken olgular dışında cerrahi tedavi
kaçınılmaz. İster evre 1, ister evre 4 olsun
kolon kanseri er geç ilerleyerek kanama ya da
tıkanıklık oluşturur. Bu nedenle mutlaka ameliyat
ediliyor. Kanama, tıkanıklık, ağrı ya da nadiren
delinmeler nedeniyle en ileri evre olgularda bile
ameliyat en azından hastanın o anki problemini
ortadan kaldırıyor, yaşamını kurtarmak için
gerekli oluyor. Bu denli ilerlemiş olguların
ameliyatındaki amaç artık kanseri başarıyla
ortadan kaldırmak ya da kanseri tedavi etmek
değil. Amaç o anki hayati riski ya da sıkıntıları
bertaraf etmek. Bazen bu amaçla tümörü bile

çıkartmadan dışkının dışarı torbaya alınması
(kolostomi) gibi yöntemlerin kaçınılmaz olarak
uygulanması gerekebiliyor. Çok ileri evre
tümörleri bir yana bırakırsak, cerrahi tedaviden
beklenen şey şu: Kolonun tümör içeren
kısmının geride hiçbir kanser artığı bırakmadan
geniş biçimde, çevresel lenf bezlerini de
içerecek şekilde çıkartılması. Ameliyatta elde
kalan iki bağırsak ucu çoğu olguda birbirine
bağlanıyor. Özellikle kolonun rektum
bölgesinden (makata en yakın bölüm) köken
alan tümörler cerrahi tedavi sırasında geçici
ya da kalıcı ‘kolostomi’ açılması gerekebiliyor.
Kolostomi, dışkının karın ön duvarında açılan
bir delikten bir torbaya alınması demek.
Çoğu olguda bu ileride kapatılabiliyor ancak
çok nadiren de hastanın ömür boyu
bu kolostomi ile yaşaması gerekebiliyor. 

Kemoterapi ve radyoterapi
ne zaman gerekli?
Erken evrelerde cerrahi girişim tamamen yeterli,
ek bir tedaviye gerek yok. Daha ileri evrelerde
ise kemoterapi ve radyoterapi devreye girmek
zorunda. Özellikle ileri evre rektum
tümörlerinde radyoterapi son derece önemli,
ameliyat sonrası lokal nüksleri azaltabiliyor.
Kemoterapi ve radyoterapiler hemen her
zaman birlikte kullanılıyor. Bazı özel durumlarda
ek tedaviler ameliyat öncesi uygulanıyor, tümör
küçültüldükten sonra hasta ameliyata veriliyor. 

Endoskopi nedir?
İçeriyi görmek demek. Bu yöntemde ucunda
hem lambası hem kamerası olan siyah bir
hortum içi boş organların içine sokulur.

Böylece bu organların iç yüzeyinden canlı ve
direkt görüntü alınır, hatta bazı işlemler yapılır.
Üst sindirim sistemini (yutma borusu, mide,
onikiparmakbağırsağı) görmek için yapılan
endoskopiye ‘gastroskopi’ (mideye bakmak)
denir. Dolayısıyla ülser, gastrit, mide-yutma
borusu kanseri, mide fıtığı ve reflü hastalığı
tanısında gastroskopi yapılıyor. Gastroskopi
ağızdan yutturulan ince bir hortumla üst
sindirim sistemimizin tamamını tüm detaylarıyla
görebilmemizi, en ufak şüpheli durumda
biyopsi almamızı, istediğimiz her görüntünün
fotoğrafını çekmemizi, tüm işlemi DVD’ye
kaydetmemizi sağlıyor. Bazen tedavi edici
özelliği olan bir yöntem. Gastroskopi sayesinde
bazı kanamaları durdurabilmek, iyi huylu
tümörleri çıkartabilmek mümkün. Kalınbağırsağı
görmek için yapılan endoskopiye ise ‘kolonoskopi’
denir. Kolon, kalınbağırsak demek. 

Kolonoskopide tam
olarak ne yapılıyor? 
Burada işlem anüsten (makattan) sokulan bir
hortumla yaklaşık 1 metrelik bir organ olan
kalınbağırsağın tamamını görme esasına dayanır.
Kolonoskopi gerektiğinde incebağırsağın son
10-15 santimlik kısmını da görmemizi sağlar.
Tıpkı gastroskopideki gibi kolonoskopi hem
tanıda hem de tedavide kullanılan bir yöntem.
Makattan sokulan kolonoskop, yavaş yavaş
ilerletilerek bir yandan gaz verip şişirerek
bazen de yıkama ve temizleme uygulayarak
kalınbağırsağın tüm iç yüzeyini inceler. İşlem
sırasında belirlenen polipler (kanserleşme riski
taşıyan et benine benzer kitle) çıkartılabiliyor.
Ayrıca üstünde yeni kanser gelişmiş polipler de
kolonospiyle tamamen temizlenebiliyor. 

Tanıda güvenilir
bir yöntem mi?
Deneyimli bir hekim, yüzde 99’a varan
oranda kolonun tüm iç yüzeyini net biçimde
direkt görebilir, kanserleşme potansiyeline
sahip polipleri hatta erken aşamadaki kanseri
bile çıplak gözle tanıyarak biyopsi alabilir.
Kolon kanserlerinin hatıra sayılır bölümü
polip olarak bilinen iyi huylu yapıların
üzerinden kaynaklanıyor. Bu bağlamda
kolon kanseri önlenebilir bir hastalık. 

Kolonoskopi
zor bir işlem mi?
Bu sorunun cevabı hangi şartlarda ve kimin
yaptığına bağlı olarak değişir. Ama faydalarını
göz önünde bulundurursak işleme zor demek
istemem. Bence hastalar için en sıkıntılı
kısmı hazırlık dönemi. Çünkü işlem,
uyutularak yapıldığı için hasta kolonoskopi
sırasında hiçbir şey hissetmiyor. 

Anestezi şart mı?
Biz kolonoskopiyi anestezi uzmanıyla hastayı
tamamen uyutarak yapıyoruz. Artık elimizde
çok yeni, kısa etkili, iyi anestetikler var. Yapılış
rahatlığı hastalar için olduğu kadar işlemin
başarısı için de önemli. Kalınbağırsağın her
noktasının görülebilmesi, en zor noktalardan
parça alınabilmesi ya da poliplerin
çıkartılabilmesi bu sayede mümkün olabiliyor.
Bu nedenle kolonoskopinin hastane
ortamında, konunun uzmanı bir anestezi
uzmanı eşliğinde ve deneyimli bir kolonoskopi
uzmanı tarafından yapılması gerekiyor. 

İşlem ne kadar sürüyor?
Yaklaşık 15 dakika. Eğer beklenmedik bulgular
varsa, polipler saptanmışsa bu süre biraz daha
uzayabiliyor. Sonrasında hasta hemen uyanıyor
ve evine gidiyor. Sadece birkaç saat boyunca
araba kullanmaması gerekiyor. Çünkü
anestezinin etkisi kısmen de olsa devam edebiliyor.
Bağırsak içine verilen gaza bağlı hafif bir karın
ağrısı olabiliyor ama bu durum ilaç bile
gerektirmeden 1-2 saat içinde azalarak geçiyor. 

Kimlerin, ne zaman,
ne sıklıkta kolonoskopi
yaptırması lazım? 
Hiç şikayeti olmasa da 50 yaşından sonra
herkesin kolonoskopi yaptırması gerekiyor.
Eğer kolonoskopide hiçbir anormallik yoksa
bundan sonra en az 5 yılda bir kolonoskopi
tekrarlanmalı, her yıl dışkıda gizli kan aranmalı.
Bir aşamada gizli kan saptanırsa kolonoskopi
hiç beklemeden tekrarlanmalı. Bu tarz bir
yaklaşım birçok kişinin kolon kanserine
yakalanmasını engelliyor, birçok hastada ise
kanser çok erken evrede yakalanabiliyor. 

Ailesinde kolon kanseri
ya da polip olanlar
ne zaman yaptırmalı?
Bu guruptaki kişilerde kolon kanseri riskinin
bariz olarak arttığını biliyoruz. Bu kişilere orta
riskli grup diyebiliriz. Bu kişilerde kolonoskopi
yaşı daha aşağıya çekiliyor. Ama dünya genelinde
yaşla ilgili fikir birliği yok. Yine de Dünya Sağlık
Örgütü’nün tavsiyelerine değinmek yerinde
olur. Şu kişilerde tarama amaçlı kolonoskopi
40 yaşından sonra başlamalı: ● Birinci derece
akrabalarınızda (anne, baba, kardeşler) kolon
kanseri varsa, ● 60 yaş ve üstü birinci derece
akrabada kanserleşme olasılığı bulunan polip
(adenom) çıkarılmışsa, ● İki ikinci derece
akrabada (hala, teyze, dayı, amca) kolon
kanseri varsa. Bu kişilerde kolonoskopi
en az 5 yılda bir yapılmalı ve her yıl dışkıda
gizli kan bakılmalı. Yakın aile bireylerinde
kolon kanseri olan kişilerin akrabalarında
kolon kanserinin tanı alış yaşı da önemli.
Sözgelimi hem anne ve hem de kardeşinde
kolon kanseri olan bir kişiyle karşı karşıyaysak
ve kardeş 43 yaşında kolon kanseri tanısı
almışsa o kişinin ilk kolonoskopisini 33 yaşında
yaptırması lazım. Sonrasında da bu guruptakilerin
kolonoskopiyi 3-5 yılda bir tekrarlatması lazım. 
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Kalınbağırsak kanseriçoğunlukla bağırsak içindeet beni şeklindeki kitlelerin(polip) üzerinden gelişiyor.Polipler erken evrede tespitedilip çıkartıldığında kanseringelişmesi yüzde 100
engelleniyor. Polipleri
belirleyip çıkarmanıntek yolu ise kolonoskopi adıverilen basit bir işlem.Uzmanlar 50 yaşını

geçmiş herkesin
kolonoskopi

yaptırmasını öneriyor.
Ailesinde kolon
kanseri olanlar

kontrollere daha
erken başlamalı

Çok kolay demek biraz hafife
almak olur. Ancak kolonoskopi son

derece yararlı ve kimi zaman da hayat
kurtarıcı bir yöntem. Bu nedenle

hazırlık aşaması çok rahat
katlanılabilecek bir zorluk.

Neticede 3-5 saatlik geçici bir ishal
söz konusu. Kolonoskopi hazırlığı

hastanın 1 gün önce hafif bir
kahvaltıyı takiben sadece sulu ve

berrak sıvılarla beslenmesini, öğleden
sonra belli aralıklarla müshil almasını

gerektirir. Bunun sonrasında hasta
aynı gün, gece 11.00-12.00’ye kadar
ciddi ishal olur. Kalınbağırsak bizim

her şeyi daha rahat görebilmemiz için
katı dışkıdan tamamen temizlenir.

10-15 kez tuvalete çıkmayı gerektiren,
artık su kıvamında ve tamamen yarım

günlük geçici bir ishaldir bu. Çok
yaşlı, genel durumu bozuk hastalarda
aşırı sıvı kaybını önlemek için kişiyi

hastaneye yatırıp damardan sıvı
takviyesi yapmak gerekli olabilir.

Ama bu nadiren gerekir.

Kolonoskopi
hazırlığı
çok mu

sıkıntıl ı?
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Riskli bir işlem mi?

YARIN: Sanal kolonoskopi nasıl yapılır?

Tıpta her müdahalenin bir riski
var. Damardan kan almanın bile.

Her girişim bu nedenle
kar-zarar oranı bağlamında

değerlendirilmeli. Kolonoskopi
için de durum böyle. Tabi ki
riskleri var ama beklenen

yararlarını düşündüğümüzde
bunlar ihmal edilebilir. Teorik

olarak en deneyimli ellerde bile
1000’de bir olasılıkla kolon

delinebiliyor. Bu durum özellikle
polip çıkartılmışsa oluşuyor.
Polip çıkarılmalarından sonra

çok nadir kanamalar olabiliyor.

2 binin üstünde yaptığımız
kolonoskopilerde bir hastada

biz de delinme sorunuyla
karşılaştık. Ama durumu daha

kolonoskopi esnasında fark ettik.
Yarım saat içinde hastaya
müdahale ettiğimiz için

sonrasında hiçbir problem olmadı.
Bu açıdan oluşabilecek sorunlara

karşı tedavi konusunda yetkin
kişilerin kolonoskopi yapması
daha avantajlı. Sorunlara çare
sunabilen cerrahların hastane
ortamında bu işleri yapması

bence daha doğru. 


