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Tanımı: Kalın bağırsak (kolon) , anüsten başlayarak ince bağırsağa kadar devam eden 1.5-2 

metre kadar olan bağırsak kısmıdır. Kolonoskopi kalın bağırsak ve ince bağırsağın son 

kısmının direkt görerek incelenmesine olanak sağlayan bir görüntüleme yöntemidir  

 

Kolonoskopi işlemi uzman doktorlar tarafından yapılır. Bu işlem kolonoskopi aleti ile 

yapılır. Bu alet bükülebilen, yumuşak, plastik natürde (geçtiği yerleri çizip kanatan, iz bırakan 

metal değildir), serçe parmağınız kalınlığında, ucunda ışık ve mikro kamera bulunan kablo 

şeklinde bir alettir; geçtiği yollardaki görüntüyü televizyon ekranına aktarılır. Kolonoskopi ile 

kalınbağırsağınızdaki bir anomali doğrudan görülebilir ve eğer gerekirse küçük doku 

örnekleri (biyopsi) alınabilir, görülen polipler (etsi çıkıntılar) polipektomi adı verilen 

yöntemle ağrısız şekilde çıkarılabilir. Ayrıca kolonoskopi sırasında kanayan lezyonlara 

injeksiyon tedavisi, heater prob, argon plazma koagülasyonu gibi kanamanın durdurulmasına 

yönelik girişimsel işlemler de uygulanabilmektedir.  

Nasıl yapılır?: Endoskopi odasına alındıktan sonra  tek kullanımlık kolonoskopi şortu 

giymeniz, varsa gözlük veya takma dişlerinizi çıkarmanız istenecektir. İşlem boyunca sol 

yanınıza yatar pozisyonda olacaksınız. Doktorunuz işlemi kolonoskopu anüs yoluyla kalın 

bağırsağınıza doğru ilerleterek işlemi gerçekleştirecektir.  

 

İşlem barsak temizliğinizin durumuna, hastalığınıza ve bağırsak yapınıza bağlı olarak 

yaklaşık 15 dakika ile 30 dk. arasında sürecektir. Bazı özel durumlarda anestezi 

doktorunun varlığında tam sedasyon‟, yani tam bilinç kaybı eşliğinde işlem yapılması 

gerekebilmektedir. 

 

Bu işlemin faydaları nelerdir ?  

Hastanın duedonum ( 12  parmak barsağı ) ve kalın barsakla ilgili şikayetlerinin neden 

kaynaklandığını ortaya koyar. 

 

Bu işlemin alternatifleri var mıdır ?  

Bu işlemin tek alternatifi capsül endoskopi yöntemidir. Ancak çok pahalı bir yöntem 

olmasından dolayı çok nadir merkezlerde uygulanmaktadır. 

 

Bu işlemin uygulanmamasının sonuçları nelerdir ?  

Kolonoskopi yapılmadığında hastanın şikayetlerinin sebebi kesin olarak belirlenemediği gibi 

olası bir kolon kanserinin de erken tanısını belirleyemeyiz ve geç kalmış oluruz. 

 

Potansiyel riskler ve komplikasyonlar: Bugün uygulanan yöntemlerle, kolonoskopi 

minimum riskli, rutin olarak yapılan, pratik bir işlemdir. Ancak tüm tıbbi girişimlerde olduğu 

gibi istenmeyen ancak alınan tüm tedbirlere rağmen önlenemeyen durumlar (komplikasyon) 

kolonoskopi neticesinde de belirebilir.  

• Kalın barsak cidarında zayıf bir bölgenin açılması veya poliplerin çıkartılması sırasında 

delinme (perforasyon) gelişebilir. Bu durumda cerrahi müdahale gerekebilir.  

• Polip(ler)in çıkrtılması ve/veya kalın barsak biyopsisi sonrası kanama olabilir. Kanamayı 

durdurmak için ikinci bir kolonoskopi gerekebilir. Nadiren, kan nakli ve cerrahi müdahale 

gerekebilir.  

• İnceleme esnasında verilen sakinleştirici ilaçların yan etkileri olabilir, böyle durumlarda 

ilaçların etkilerini tersine çevirmek için ilaç verilmesi gerekebilir ve en kötü ihtimalle de 

hayat kurtarıcı müdahaleler (kalp masajı, suni solunum gibi) gerekebilir. Müdahale edecek 

ilaçlar girişim odasında hazır tutulmaktadır.  
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• Seyrek olarak kalp ve dolaşım sistemi bozuklukları; kanda oksijen düşüklüğü, tansiyon 

düşüklüğü, yüksek kalp hızı olabilir.  

• Kolonoskopi işlemine bağlı komplikasyonlar nedeni ile ölüm oldukça nadir görülen bir 

durumdur.  

Kolonoskopi öncesi hazırlık yapmam gerekiyor mu ? İyi bir inceleme için kalın 

bağırsağınızın iyice boşaltılması ve tertemiz olması gereklidir. Yoksa kolonoskopik 

değerlendirme yeterli fayda vermeyecek, emekler boşa gidecektir. Bu amaçla aşağıda size ayrı 

olarak verilmiş olan formda belirtilen hazırlıkları yapmanız gerekecektir. Kolonoskopi öncesi 

aspirin, ağrı kesici, warfarin (Coumadin®), clopidogrel (Plavix®, Karum®) gibi pıhtılaşmayı 

bozan (kanı sulandıran) ilaçların alımı olası biopsi ya da polipektomi işlemi sırasındaki  

kanama riskinizi arttıracağından almakta olduğunuz ilaçları hekiminize bildirmeniz 

gerekmektedir. 

 

Girişim sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar İşlem bittikten sonra, eğer 

sakinleştirici ilaç verilmişse  ilaçların etkisi ortadan kalkıncaya kadar dinlenme odasında bir 

süre gözetimde kalacaksınız. Verilmemişse hemen normal hayata dönebilirsiniz. Kolonoskopi 

sırasında verilen ilaçlar uyku hali, baş dönmesi ve dikkat dağınıklığı yaratabileceğinden, 

işlemden sonra en az 8 saat boyunca araba kullanmamalı ve dikkat gerektiren işlerden 

(makine kullanma, kesici aletler kullanma vb.) uzak durmalısınız. Bu nedenle eve dönerken 

size yardımcı olabilecek bir yakınınızı mutlaka yanınızda getirmelisiniz. Kolonoskopi 

sırasında bağırsaklarınıza hava verilmesine bağlı şişkinlik oluşabilir ve buna bağlı ağrı 

gelişibilir, bu ağrı siz gazı çıkarana kadar sürer. Eğer işlemden sonraki 72 saat içinde, karında 

şiddetli ağrı, ateş, titreme, kanlı dışkılama veya şiddetli kusma yakınmanız olursa mutlaka 

doktorunuza haber vermelisiniz. 

  

ONAM FORMU  

Bu bilgilendirme ve rıza formunu okudum/ yakınım bana okudu.  Doktorum, önerilen testin 

risklerini ve testi yaptırmadığım takdirde karşılaşacağım riskleri anlattı.  Tüm anlatılanları 

anladım. Bu tıbbi işlem konusunda soru sorabilmem ve karar verebilmem için yeterli süre 

tanındı. Bu bilgiler ışığında bana/ yakınıma bu işlemin uygulanmasını hiçbir baskı altında 

kalmadan kendi irademle kabul ettiğimi beyan ederim. 

HastanınAdı-Soyadı : ….……………………………………………………İmzası:………….. 

Tarih/saat: 

 (Hasta onay veremeyecek durumda ise ) 

Hasta vasisi/yakının ; 

Adı Soyadı:……………………………………….İmzası:………….. Tarih/saat: 

(Yakınlığı:……………………..) 

Doktor adı-soyadı-unvanı-kaşe-imza : 

Rızanın Alındığı Tarih Saat 

 

 


