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Genel bilgi ve tan›mlamalar
Kolon polipleri tan›m olarak kolon mukozas›ndan
lümene do¤ru geliﬂen kabar›kl›klar› ifade eder. Bu
polipler genellikle asemptomatik olmakla birlikte;
rektal kanama, kar›n a¤r›s› ya da çok iri boyutlara
ulaﬂt›¤› takdirde intestinal obstrüksiyona neden olabilir.
Kolonda en s›k rastlanan nonneoplastik polip türü hiperplastik olanlard›r. En s›k rektosigmoid bölgede
görülür. Yaﬂ ile s›kl›¤› artar. 50 yaﬂ ve yukar›s›ndaki
asemptomatik bireylerde %9-10 oran›nda görülür.
Otopsi serilerinde görülme s›kl›¤› %20-35 aras›nda
de¤iﬂmektedir ve erkeklerde daha fazlad›r. Bunlar›n
makroskopik olarak adenomatöz poliplerden ayr›lmalar› son derece güç olmas›na karﬂ›n, mikroskopik
düzeyde displazi göstermemeleri ve karakteristik
olarak stellat görünüm taﬂ›malar› kolayca tan›nmalar›n› sa¤lar. Görüntü olarak adenomatöz poliplerden
ay›rt etmek zor oldu¤undan, s›kl›kla bu nedenle rezeke edilir (1).
Hiperplastik polipler tipik olarak sol kolonda, splenik k›vr›m›n distalinde yerleﬂir ve boyutlar› genellikle 5 mm’den küçüktür. Bunlar›n malign potansiyel
taﬂ›mad›klar›na inan›lmakla birlikte, hiperplastik polip prevalans› ile kolorektal kanser riski aras›nda çok
belirgin olmayan bir iliﬂki oldu¤u gösterilmiﬂtir. Bu
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iliﬂki muhtemelen hiperplastik poliplerin %13’ünde
bulunan adenomatöz komponentten kaynaklanmaktad›r.
Hiperplastik polipler yerleﬂim aç›s›ndan sadece kolona s›nrl› olmay›p, midede de görülebilirler. “Gastrik hiperplastik polipler”in malign dönüﬂüm oran›
çok düﬂük olup, yaln›zca %1.5-3 oran›nda oldu¤u
tahmin edilmektedir. Bu hastalar klinik pratikte karﬂ›m›za üst gastrointestinal sistem kanamas›, kar›n a¤r›s› veya gastrik ç›k›ﬂ t›kan›kl›¤› ile gelebilirler. Büyük olanlar veya komplikasyon geliﬂtirenler endoskopik yolla veya cerrahi olarak ç›kar›labilir. Helicobacter pylori (H. pylori) hiperplastik gastrik poliplerle yak›ndan iliﬂkilidir ve neredeyse bu hastalar›n tamam›nda bulunur. H. pylori eredikasyonu yap›lanlarda gastrik hiperplastik polipler %40-71 oran›nda
kaybolur (2). Bu durum literatürde baﬂka çal›ﬂmalarla da desteklenmiﬂtir (3, 4).
T›pk› kolorektal adenomlar ve kanserler gibi, diette
yüksek oranda ya¤ ve düﬂük oranda posa bulunmas›
ya da kiﬂinin tütün kullanmas› hiperplastik polip geliﬂme riskini artt›rmaktad›r.
Adenomlar›n 3 formu bulunmaktad›r:
1. Tübüler adenom
2. Tübülovillöz adenom
3. Villöz adenom
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Villöz adenomlar daha büyük olma e¤iliminde olup,
daha fazla oranda kanserleﬂme olas›l›¤› taﬂ›rlar(5).
Yap›lan çal›ﬂmalarla 3 tane daha ek adenom tipi tan›mlanm›ﬂt›r. Bunlar:
1. Düz / deprese
2. Serrate (testere diﬂi gibi) adenom
3. Düz serrate adenom
Düz olanlar› adenomlar›n kötü aktörü olarak an›lmaktad›r, çünkü küçük olmalar›na ra¤men yüksek
derecede displazi içerme e¤ilimindedirler. Ayr›ca
polipoid lezyonlardan daha s›k olarak anöploiddirler
ve benzer boyuttaki polipoid adenomlara oranla kanser geliﬂtirme s›kl›¤› daha yüksektir (5-7).
Miks tip polipler hem hiperplastik hem de adenomatöz poliplerin özelliklerini birlikte içerirler. Bu polipler varolan bir hiperplastik polibin yay›lmakta olan
bir adenomun içine çekilmesiyle veya bir adenomun
ilerlemiﬂ kenar›ndaki mukozal hiperplazide geliﬂebilirler, bir di¤er olas›l›k hiperplastik polip içinden
adenom geliﬂmesiyle oluﬂabilirler (8). Miks lezyonlarda her komponent di¤erinden histolojik olarak ayr›d›r. Miks poliplerin varolan hiperplastik lezyonlardan m› geliﬂti¤i, ya da neoplastik ve hiperplastik
özelliklerin ba¤›ms›z proçeslerden mi kaynakland›¤›
net de¤ildir.
Hiperplastik poliplerle ilgili kesin bir tan›mlama ya
da s›n›fland›rma yapmak için gerekli bilgi birikimi
henüz tam olarak oluﬂmuﬂ de¤ildir. Bununla birlikte
Barbara ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› s›n›fland›rmaya
göre ﬂu tan›mlamalar yap›labilir (9).
Serrate adenom: Bir polip, adenomla iliﬂkili sitolojik
de¤iﬂiklikleri (uzam›ﬂ, yalanc› tabakalanma gösteren, yüksek nükleer sitoplazmik oranlar içeren irregüler çekirdekler) içeren neoplastik epitelden oluﬂtu¤unda ve tipik hiperplastik polibin serrate konfigurasyonunda bulundu¤unda “serrate adenom” ad›n›
al›r.
Miks polip: Klasik hiperplastik polipten ayr›lamayan
ayr›k sahalar›n ve di¤er neoplastik epitelin bitiﬂik oldu¤u, bunlar›n tek bir polip oluﬂturdu¤u durumdur.
Burada neoplastik epitel klasik adenom veya serrate
adenoma benzeyebilir.
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Hiperplastik polipozis: Hiperplastik polip kavram›n›n ortaya at›lmas›n› takiben, daha fazla say›da hiperplastik polibin bir arada bulundu¤u “hiperplastik
polipozis” kavram› ilk olarak 1980’de Williams ve
ark. taraf›ndan tan›mlanm›ﬂt›r (10). Çok düﬂük bir
oranda malignleﬂme potansiyeli olan veya hiç olmad›¤› kabul edilen, genç erkeklerde görülmesi daha
olas›, nadir bir durum olarak rapor edilmiﬂtir. Daha
sonra hiperplastik polipli hastalarda kolorektal kanser geliﬂti¤ine dair yay›nlar rapor edilmeye baﬂlanm›ﬂt›r (11-14). Bu hastalar hiperplastik polipozis ve
karsinom için aile öyküsü pozitif olan kiﬂilerdir. Baz› hastalar ayr›ca adenom ve miks hiperplastik polipler/adenomlara sahiptir (13, 15). ‹lerleyen y›llarda
hiperplastik polipozisteki poliplerin esasen serrate
adenomlar oldu¤u ve isimlendirmenin “serrate adenomatöz polipozis” olarak de¤iﬂtirilmesi önerilmiﬂtir
(15). Jass ve Burt taraf›ndan hiperplastik polipozisin
ﬂu ﬂekilde tan›m› yap›lm›ﬂt›r (16).
• Sigmoid kolon proksimalinde ikisi 10 mm çap›ndan büyük, histolojik olarak tan› konmuﬂ en az 5
adet hiperplastik polip olmas›.
• Birinci derece akrabalar›nda hiperplastik polipozis
olan bir insan›n, sigmoid kolon proksimalinde herhangi say›da hiperplastik poliplerinin olmas›.
• Kolon boyunca herhangi bir yerde, herhangi bir boyutta, 30’dan fazla hiperplastik polip olmas›.

Atipik kript oda¤› (AKO)
Hiperplastik poliplere ve mikroadenomlara histolojik olarak benzeyen AKO’lar kendilerine has özellikleri ve mukozan›n metilen mavisi solüsyonuyla boyand›ktan sonra tan›nabilen oluﬂumlar olarak tan›mlanm›ﬂt›r (17). Çevredeki kriptlerden ayr›labilir, çünkü mukozal yüzeylerden belirgin olarak ç›k›nt›l›d›r
ve çevre mukozadan daha koyu boyan›r. Ayr›ca
kriptleri normalden daha büyüktür ve aralar›ndaki
mesafeler daralm›ﬂt›r. Bu lezyonlar ailesel adenomatöz polipozisli veya sporadik kolorektal kanserli hastalar›n kolonunda oluﬂur ve benzeri kolon kaynakl›
hastal›¤› olan vakalar›n %38’inde bulunurlar (18).
AKO’lar hiperplastik poliplere hem makroskopik
hem de moleküler düzeyde benzerler. Mesela bu lez161

yonlar da yüksek s›kl›kta ras mutasyonu insidans›na
sahiptirler (%69-100). Ay›r›c› tan›da baz› histolojik
boyanma özellikleri ve kinetik çal›ﬂmalar kullan›labilir (19).
Hiperplastik poliplerin moleküler özellikleri: Hiperplastik polipler moleküler düzeyde de baz› farkl›l›klar gösterirler. Örne¤in yüksek s›kl›kta ras mutasyonu ve p53 overekspresyonuna sahip olduklar› anlaﬂ›lm›ﬂ olup, ayr›ca atipik ve heterojen bcl 2 ekspresyon paterni de gösterebilirler (19, 20). Bu konu
ile ilgili olarak Otori ve arkadaﬂlar› hiperplastik poliplerin %47’sinde K-ras mutasyonu oldu¤unu buldular ve bunun bir neoplazi prekürsörü olabilece¤ini
öne sürdüler (21).
Moleküler seviyede hiperplastik polipler ﬂu özellik leri taﬂ›maktad›rlar: (19, 21-24)
1. Bu polipler normal mukoza ile adenom/karsinom
aras›nda yer al›p, neoplastik de¤iﬂimin özelliklerini içerirler.
2. Proliferatif aktivite
3. p53 overekspresyonu
4. c-myc geninin hipometilasyonu
5. Genellikle karsinogenezin erken dönemlerinde oldu¤u kabul edilen ras mutasyonu s›kl›¤›n›n yüksek oluﬂu
Genetik mutasyonlar ve karsinoma ilerleme: Çeﬂitli
otörler sa¤ yerleﬂimli hiperplastik poliplerin sporadik ve özellikle mikrosatellit instabiliteli (MSI +) kolorektal karsinomlara yatk›nl›k oluﬂturdu¤unu öne
sürmüﬂlerdir (31, 32). Bu modele göre sa¤ yerleﬂimli hiperplastik polipler kolorektal karsinomaya bir
seri genetik ve patolojik de¤iﬂikliklerle ilerler. Bu
de¤iﬂiklikler:
• hMLH1 promotor metilasyonu
• hMLH1 kayb›
• MSI
olarak say›lm›ﬂt›r (25, 26).
Kodon 12’de K-ras geninin mutasyonlar›, kromozom 1 ve 18q’daki heterozigosite kayb› s›kl›kla kolorektal kanserde görülmektedir (27-29).
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Libby ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›, hiperplastik poliplerin MSI (+) kolorektal karsinomlar›n oluﬂtu¤u
bir yolaktaki öncül lezyonlar olabilece¤i noktas›ndaki hipoteze epidemiyelojik kan›t sa¤layabilir (30).
Çünkü kolorektal hiperplastik poliplerin, adenomlar›n ve kanserlerin benzer risk faktörleri olmas› nedeniyle, baz› hiperplastik poliplerin neoplastik potansiyele sahip olabilece¤i yönündeki kan›tlar giderek
artmaktad›r.
Risk faktörleri: Hiperplastik polipler, adenomlar ve
karsinomalar ile ortak risk faktörlerini taﬂ›rlar. Libby
ve ark.’na göre erkek cinsiyet, alkol ve sigara kullan›m› riski artt›r›rken; düzenli NSAID kullan›m› (en
az 1 y›l boyunca, haftada en az 1 tablet), hormon replasman tedavisi (HRT) ve artm›ﬂ Ca al›m› polip riskini azaltmaktad›r.
Yaﬂ adenomatöz polipler için kuvvetli bir faktör
iken, hiperplastik polipler için önemsizdir. Kad›n
cinsiyet hiperplastik ve adenomatöz polipler için
azalm›ﬂ bir risk faktörüdür. Erkekler için artm›ﬂ beden kitle indeksi (BK‹) ve bel-kalça oran› (BKO) yine her iki polip türü için artm›ﬂ riski beraberinde getirir. Buna karﬂ›n kad›nlarda artm›ﬂ BK‹ polip riskiyle iliﬂkisiz bulunurken, artm›ﬂ BKO hiperplastik polip riskini art›rabilmektedir (30). Önceki çal›ﬂmalardan adenom ve fiziksel aktivite aras›nda iliﬂki oldu¤u (özelikle >1 cm olan büyük adenom riski) bilinmektedir. Libby ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda bu
iliﬂkinin daha az oranda oldu¤u belirtilmiﬂ ve polip
boyutuna de¤inilmemiﬂtir. Martinez ve arkadaﬂlar›
ise hiperplastik polipler ve fiziksel aktivite aras›nda
kuvvetli ters bir iliﬂki tespit ettiler. Ayn› çal›ﬂmada
fiber al›m› ve Ca al›m›n›n riski belirgin ﬂekilde azaltt›¤› da saptanm›ﬂt›r (31).
Distal kolorektal poliplerin önemi: Distal kolorektal
poliplerin önemi 2 faktöre ba¤l›d›r. Bunlar:
• Poliplerin proksimal ileri neoplazi (PIN) ile iliﬂkili
olup olmamalar›
• Poliplerin ilerlemiﬂ neoplazinin histolojik özelliklerini taﬂ›y›p taﬂ›mad›klar›d›r (villöz karakter) (32).
Stryker ve arkadaﬂlar› ç›kart›lmam›ﬂ büyük poliplerin (>10 mm) y›lda yaklaﬂ›k olarak %1’lik bir h›zda
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kolorektal kansere ilerledi¤ini rapor etseler de, ilerlemiﬂ neoplazinin histolojik özelliklerini taﬂ›yan küçük poliplerin benzer bir do¤al seyir izleyip izlemedi¤i henüz belli de¤ildir (33).
Thomas ve arkadaﬂlar› 1994 hastada PIN’in görece
riskini ve distal bulgulara göre büyük proksimal neoplazilerin (>10 mm) riskini araﬂt›rm›ﬂlard›r. Buna
göre hastalar›n %78.4’ünde (1564 hasta) distal kolonda polip saptanmad›. Distal kolonda hiperplastik
polipler %10.1, tübüler adenomlar % 8.4 ve ilerlemiﬂ
neoplaziler %3.1 oran›nda bulunmaktayd›. Erkekler
kad›nlara nazaran hiperplastik polip, tübüler adenom
ve ilerlemiﬂ neoplaziye sahip olma aç›s›ndan daha
yatk›nd›lar. Distal kolonda polibi bulunmayan 1564
hasta aras›nda proksimal neoplazi prevalans› %1
iken, distal hiperplastik polipli hastalarda bu oran
%4, tübüler adenomlu hastalarda %7.1 ve ilerlemiﬂ
neoplazili hastalarda %11.5 olmak üzere lineer olarak artmaktayd›. Çok önemli bir bulgu ise PIN saptanan 50 hastan›n 23’ünde (%46) distal kolonda polibin bulunmamas›yd›. PIN riski distal lezyonlar›n
histolojik özellikleri ile iliﬂkiliydi. Sadece distal adenomun boyutu PIN riski ile iliﬂkili de¤ildi. Yaﬂ, 50
ve 80 yaﬂlar› aras›nda birbirini izleyen her 5 y›lda
PIN riski ile anlaml› derecede iliﬂkili idi (32).
K›saca 50 yaﬂ ve üzerindeki insanlarda, erkek cinsiyet ve distal kolonda poliplerin varl›¤› PIN için ba¤›ms›z risk faktörleridir ve çok önemli bir nokta olarak PIN’li hastalar›n neredeyse yar›s›nda distal lezyonun olmamas›d›r.

Hiperplastik poliplerin önemi
Artan bilgi birikiminin ›ﬂ›¤› alt›nda günümüzde hiperplastik polip tan›s› daha s›k konmaktad›r. Bu lezyonlar saptand›¤›nda genellikle ç›kar›lmas› önerilmektedir. Fakat benign/malign olup olmad›klar› veya ç›kar›ld›klar›nda hangi s›kl›kla endoskopi yap›laca¤› netlik kazanmam›ﬂt›r.
Ço¤u araﬂt›rmac›lara göre hiperplastik polipler zarars›z, kolorektal kanser geliﬂmesiyle iliﬂkisiz, non-neoplastik lezyonlard›r (34), di¤er taraftan baz›lar›na göre
de kolorektal kanserlerin olas› öncülleridir (30-32).
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2005’te Otto ve arkadaﬂlar› distal hiperplastik polipli hastalarda kolonda neoplazi s›kl›¤›n› bir metaanalizle araﬂt›rd›lar. Çal›ﬂmaya kolorektal karsinoma
öyküsü olanlar, inflamatuar barsak hastal›¤› bulunanlar, polipozis veya herediter non-polipozis kolorektal sendrom hikayesi olanlar dahil edilmedi. Sonuçta 21 çal›ﬂma ve 20402 kat›l›mc›n›n kriterleri
karﬂ›laﬂt›r›ld›. Bu çal›ﬂmalarda gruplar aras›nda
proksimal neoplazi s›kl›¤› araﬂt›r›ld›. Analize al›nan
20402 kat›l›mc›n›n 11367’sinde distalde hiperplastik/non-neoplastik polip yoktu, 4216’s›nda yaln›zca
distal hiperplastik polipler, 4819’unda en az bir adet
distal tübüler adenom bulunmaktayd›. Yirmibir çal›ﬂman›n 12’sinde araﬂt›rmac›lar distal hiperplastik
poliplerin, kolonda proksimal neoplazi için bir marker oldu¤u sonucuna vard›lar. Çünkü proksimal neoplazi prevalans›; distal hiperplastik polipli hastalarda, distal tübüler adenomal› hastalara benzer ﬂekilde
belirgin olarak yüksekti (%25.97). Di¤er 9 çal›ﬂmada ise bu sonuca ulaﬂ›lamad›. Ayr›ca yaﬂ, aile öyküsü ve distal polip boyutu saptanan sonuçlarla iliﬂkisiz bulundu (35).

Hiperplastik polipler saptand›¤›nda ne yap›lmal›?
Güncel pratikte fleksible sigmoidoskopla saptanan
küçük poliplere çeﬂitli yaklaﬂ›mlar vard›r. Dave yapt›¤› meta analizde 18 çal›ﬂman›n sonuçlar›n› özetlemiﬂ ve distal hiperplastik polipli hastalarda proksimal neoplazi prevalans›n› %21-25, proksimal ilerlemiﬂ neoplazi (PIN) prevalans›n› % 4-5 olarak bulmuﬂtur. Bu sonuç proksimal kolonun incelenmesini
hakl› göstermektedir (36). Lewis ve ark. 6 çal›ﬂman›n sonuçlar›n› incelediklerinde distal hiperplastik
polipli hastalarda proksimal neoplazi riskini artm›ﬂ
fakat istatiksel olarak anlams›z bulmuﬂlard›r (37).
Distal hiperplastik polipler ile proksimal neoplazi
aras›nda net bir iliﬂkinin olmamas› nedeniyle bu konuda daha fazla çal›ﬂmaya ihtiyaç oldu¤u aç›kt›r.

Ne s›kl›kta tarama yap›lmal›?
Amerikan Gastroenteroloji Derne¤i’nin kolorektal
kanser önleme grubu 50 yaﬂ ve üzeri tüm kat›l›mc›lar›n kolonoskopik olarak incelenmesini öngörmektedir (38). Amerikan Kanser Cemiyeti erken kanser
saptama grubu 2001’de yay›nlad›klar› bildiride 5 y›l163

da bir fleksible sigmoidoskopi yap›lmas›n›n (y›ll›k
gaitada gizli kan bak›lmas› ile birlikte) 10 y›lda bir
kolonoskopi yapmak kadar kabul edilebilir oldu¤unu
savunmaktad›r (39). Ard›ndan 2006’da küçük rektal
hiperplastik polipli hastalar›n normal kolonoskopileri olabilece¤i göz önünde bulunduruldu¤unda endoskopik takip aral›¤›n›n 10 y›l olabilece¤i bildirilmiﬂtir. Hiperplastik polipozis sendromu bu durumun bir
istisnas›n› teﬂkil eder. Çünkü bu hastalar adenom ve
kolorektal kanserler aç›s›ndan yüksek riskli olduklar›ndan daha yak›n takipleri gerekmektedir. Yaln›z bir
veya iki küçük (<1.0 cm) düﬂük dereceli displazili
tübüler adenoma sahip hastalar›n bir sonraki takip
kolonoskopileri 5-10 y›l aras›nda olabilir. Kesin zamanlama baz› di¤er klinik faktörlere dayanmaktad›r.
Bunlar önceki kolonoskopi bulgular›, aile öyküsü,

hastan›n tercihleri ve doktorun karar› olarak say›labilir (40).

SONUÇ
Hiperplastik poliplerin varl›¤› dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Literatürdeki çal›ﬂmalara göre ç›kar›lmas› ve hastalar›n endoskopik takibe al›nmalar›
önerilmektedir. Bununla birlikte hiperplastik polipozis vakalar› d›ﬂ›nda hiperplastik poliplerin s›k aral›klarla takibinden vazgeçilmiﬂtir. Geliﬂen teknolojinin
ürünü olan kromoendoskopi, magnifiye endoskopi
ve BT kolonografi takipte etkinlikleri kan›tlanm›ﬂ
modaliteler de¤ildir. Ayr›ca gaitada gizli kan tetkikinin yap›lmas› da önerilmemektedir. Bu konudaki bilgi aç›¤›n›n h›zla kapat›labilmesi için geniﬂ çapl› ve
ayr›nt›l› çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.
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