
 

HASTA BİLGİLENDİRME  

 

Epi proColon 2.0 CE kolonoskopi 

muadilimidir? 

Hayır. Epi proColon 2.0 CE kan testi, kolorektal 

kanserin erken tespitinde ilk adım olarak diğer invaziv 

olmayan tarama testlerine (örneğin FOBT) göre daha 

uygun ve kaliteli bir alternatif sunmaktadır. 

 

Epi proColon 2.0 CE’nin 

avantajları nedir? 

Kolorektal kanser taraması yaptırmak çok önemlidir. 

Erken tespitinde, tedavi olasılığı daha yüksektir. 

Tarama yaptırtmamış iseniz, kolonoskopi veya dışkı 

testleriyle taramaya soğuk bakıyorsanız, Epi proColon 

2.0 CE, kolay ve rahat genetik bir kan testi olarak size 

uygundur. Test için kan alınmadan önce ilaç veya özel 

bir beslenme rejimine, herhangi bir ön test 

yapılmasına, bağırsak hazırlığına veya dışkı toplamaya 

ihtiyaç yoktur. Kanınız herhangi bir zaman diliminde 

alınabilmektedir 

 
 
 
 

Daha Fazla Bilgi 

Daha fazla Epi proColon 2.0 CE phakkına bilgi 

için lütfen epiprocolon.com/en/patients 

sayfasını ziyaret ediniz. Burada aklınıza gelen 

sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz. Doğrudan bilgi 

almak için aşağıdaki iletişim bilgilerini 

kullanabilirsiniz. 
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Epi proColon® 2.0 CE 

Kolorektal kanser 

taramasına yönelik 

genetik bir kan 

testidir. 
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Niçin kolorektal 
kanser taraması 
önemlidir? 

Her yıl tüm dünyada kolorektal 
kanserden yaklaşık bir buçuk 

milyon insan ölmektedir.Bununla 

birlikte Kolorektal Kanser erken 

teşhis kondugunda en iyi tedavi 
edilebilen kanserlerden biri. 

Bu açıdan, tüm uluslararası 
saglık örgütleri özellikle 

50 yaş üstü düzenli 

Kolorektal kanser 

taraması yapılması 

gerekliligini 

belirtmektedir.  

Kolorektal Kanserin erken tespitinde 

önerilen yöntemler nelerdir? 

Tarama yönergeleri birçok ülkede mevcuttur. 

Genellikle yıllık tarama amacıyla hastaların 

dışkısında gizli kan arama veya kolonoskopisi 

yaptırmaları önerilir. 

Kolonoskopi ve dışkı testlerinin kolorektal kanserle 
mücadelede etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bu 
yöntemlerin kabullenilmesindeki sıkıntı nedeniyle, 
Epi proColon 2.0 CE kan testi, kolorektal kanser 
taramasında dikkate alınması gereken basit ve 
kabul edilebilir bir alternatif sunmaktadır. 

 

Epi proColon 2.0 CE testi nedir? 

Epi proColon 2.0 CE, kolorektal kanserin erken 

tespitinde ilk adım olarak uygulanabilen rutin ve 

kullanışlı genetik kan testidir. Test, kolorektal 

kanserle ilişkili olan değişime uğramış Septin 9 

DNA'sını algılar. Bu test için kan alınmadan önce diyet 

veya ilaç kullanımı veya değişikliği gerekmez. Uzman 

kişinin kan örneğini analiz için bir yetkili laboratuvara 

göndermesi yeterlidir. Yaklaşık bir hafta sonra 

doktorunuz test sonuçlarınızı alarak sizinle durum 

değerlendirmesi yapacaktır. 

 

Epi proColon 2.0 CE nasıl çalışır? 

Kolorektal tümörler kanserin ilk evrelerinde bile, bir 

tür DNA olan Septin 9 hücrelerini kan dolaşımına 

salarlar. Septin 9, kolorektal kanser tümörü 

hücrelerinde normal hücrelerden daha farklı değişime 

uğrar. Kan örneği içerisinde değişime uğramış DNA, 

Epi proColon 2.0 CE testiyle tespit edilebilir. Değişime 

uğramış Septin 9 DNA'sı genellikle kolorektal kanserli 

kişilerin kan örneklerinde bulunur. 
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Eger test sonucu negative ise kanser 

olmadıgımdan ne kadar emin olabilirim? 

Test sonucunuz negatif ise, değişime uğramış Septin 9 

DNA'sının kan örneğinizde bulunmadığı anlamına 

gelir. Araştırmalar, olumsuz sonuçlanan bir kişinin 

kolorektal kanseri taşımaması ihtimalini % 99,9 

oranında göstermiştir. Ancak yanlış negatif sonuçlar 

elde etmek mümkündür ve bu nedenle kolorektal 

kanser taramasına düzenli olarak devam edilmelidir. 

 

 

Eger Septin 9 test sonucu pozitif ise 

kolorektal kanseri var mı demektir? 

Kan numunenizde değişime uğramış Septin 9 DNA'sı 

saptanırsa, kolorektal kanser olma şansınız artmış 

demektir, ancak kanseriniz olduğu anlamına gelmez. 

Bununla birlikte, yanlış-pozitif sonuçlar mümkündür 

ve bu nedenle, doktorunuz kolorektal kanseri olup 

olmadığını öğrenmek için kolonoskopi yaptırmanızı 

önerebilir. 

 


