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Mide mukozası, tek katlı prizmatik epitel, la-
mina propria ve muskularis mukozadan
olu�maktadır (�). Lamina propria salgı

bezlerini içerdi�i için lamina glandularis olarak da
adlandırılır. Mukoza, içerdi�i salgı bezlerine göre
fundik ve pilorik olmak üzere iki kısma ayrılır (2).
Korpus ve fundusu kaplayan fundik mukoza, pari-
yetal hücre, esas hücre ve boyun hücrelerinden
olu�an peptik (oksintik) bezleri içermektedir. Pilorik
mukoza ise, mukus yapan bezleri içererek, kardia,
antrum ve piloru kaplar. Antrum ve pilorda, gast-
rin salgılayan G hücreleri de mukozada yer alır.
Gastrointestinal sistemde (G�S) mukozadan lüme-
ne do�ru çıkıntı olu�turan yapılar polipoid lezyon
olarak adlandırılır (3). Bu lezyonlar neoplastik ve-
ya non-neoplastik olabilir, mukoza ya da submu-
kozadan kaynaklanabilirler. Polip terimi ise, mu-

koza epitelinden kaynaklanan proliferatif veya
neoplastik lezyonları tanımlamakla birlikte, gün-
lük pratikte genellikle polipoid lezyon yerine kulla-
nılmaktadır (4). Bazı polipoid lezyonların endosko-
pik görünü�leri polip için tipik olsa da, polip tanısı
ancak histopatolojik inceleme sonucunda konul-
malıdır (5). 

Mide poliplerine üst G�S endoskopik incelemeleri-
nin %2-3’ünde rastlanır (5, 6). Hiperplastik polipler
en sık görülen mide polipleridir (4, 7-9). Önceleri,
mide polipleri hiperplastik ve adenomatöz olarak
iki gruba ayrılmaktayken, yıllar içinde farklı poli-
poid lezyonların tanımlanması ile de�i�ik sınıflan-
dırmalar yapılmı�tır (4, �0-�2). Dünya Sa�lık Örgü-
tü (WHO) polipoid lezyonları, tümörler (epitelyal,
non-epitelyal, endokrin) ve tümör benzeri lezyon-
lar olarak iki gruba ayırmı�tır (�3). Daha güncel ve
yaygın kabul gören, Oberhuber ve Stolte (5) tara-
fından modifiye edilmi� WHO sınıflandırması ise
Tablo �’de gösterilmi�tir.

H‹PERPLAST‹K POL‹PLER

Histolojik Özellikler ve Etyopatogenez
Hiperplastik polipler histolojik olarak, sıklıkla kistik
dilatasyon gösteren glandlarla karakterize, uza-
mı�, distorsiyone, hiperplastik foveolar epitelden
ve inflamatuar hücreler içeren ödemli lamina pro-
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lastik polipler azımsanamayacak sıklıkta multipl
olabilirler, bu oranı Stolte (�9) %8 (�63/2036), Abra-
ham (�7) ise %20 (32/�60) olarak bildirmektedir.

Klinik Belirtiler
Ço�u asemptomatik olan hiperplastik polipler, ge-
nellikle endoskopi sırasında rastlantısal olarak sap-
tanırlar (6). Polipin büyük oldu�u olgularda epi-
gastrik a�rı olu�abilir, kanama ve mide çıkı�ı tıka-
nıklı�ı gibi komplikasyonlar geli�ebilir (7, 23). Polip
yüzeyinde ülserasyon geli�mesi a�rı, kanama ve-
ya demir eksikli�i anemisine neden olabilirken, pi-
lorda yerle�en geni� tabanlı ya da antrumdan
kaynaklanan saplı büyük bir polip mide çıkı�ında
tıkanmaya neden olabilir (7, 24, 25). de la Cruz
(26) tarafından bildirilen, saplı büyük bir hiperplas-
tik mide polipinin duodenuma prolabe olarak am-
pulla Vateri’ye basısı sonucu olu�turdu�u pankre-
atit nadir geli�en bir komplikasyon örne�idir.

E�lik Eden Patolojiler
Hiperplastik poliplerin sıklıkla kronik atrofik gastrit,
özellikle otoimmun gastrit ve Helicobacter pylori
(H.pilori) gastriti ile birlikte görüldü�ü bilinmektedir
(8, �6, �7). Tomasulo (27) hiperplastik polipli hasta-
ların %79’unda atrofik gastrit bulundu�unu gözle-
mi�tir. Abraham (�7) hiperplastik polipli �60 hasta-
yı de�erlendirdi�i bir ara�tırmasında, hastaların
%85’inde inflamatuar mukozal patoloji görüldü�ü-
nü ve bunların %25’inin kronik aktif H.pilori gastriti
oldu�unu bildirmi�tir. Ljubicic (�6) ise hiperplastik
polipli 2� hastanın hepsinde kronik aktif gastrit bu-
lundu�unu ve �6 olguda H.pilori’nin varlı�ını sap-
tamı�tır. Uzun süreli H.pilori infeksiyonu sonucu ge-
li�ebilen kronik atrofik gastrit, prekanseröz bir lez-
yon olması nedeniyle önemlidir. Hiperplastik po-
lipli olgularda, polip dı�ındaki mide mukozasında
kanser geli�me riskinin artmı� oldu�u uzun süredir
bilinmekte ve atrofik gastritin bu duruma neden
olabilece�i dü�ünülmektedir (27-30). Non-polipoid
mide mukozasında kanser geli�imi riskini Stolte (�9)
ve Ming (28) sırasıyla %3 ve %4, Tomasulo (27) ise
%28 olarak bildirmektedir.

Malignite Riski
Hiperplastik poliplerin yakın zamana kadar be-
nign lezyonlar oldu�u ve maligniteye dönü�meye-
cekleri kabul edilmekteydi (4, 3�). Bu poliplerin
displazi ve karsinom odakları içerebildi�ini ortaya
koyan yakın tarihli çalı�malar bu dü�üncenin de-
�i�mesine neden olmu�tur (2�, 32). Papp ve Jo-
seph (33) �976’da bir olguda hiperplastik polipin
adenokarsinom içerdi�ini bildirmi�, �98�’de Kami-

piadan olu�ur (8). Hiperplasiyojenik polip, rejene-
ratif polip, hiperplastik adenomatöz polip ve Tip I-
II gastrik polip sıklıkla kullanılan sinonimlerdir (5,
7,�0). Etyopatogenez kesin olarak bilinmemekle
birlikte, mukozal hasara kar�ı abartılı rejeneratif bir
yanıt olarak olu�tukları yaygın kabul görmektedir
(8). Bu hipotezi destekleyen ilk bildirimler, �978’de
Joffe’nin (�4) ve �979’da Stemmermann’ın (�5) mu-
kozal hasara neden olan uzun süreli safra reflüsü-
nün geli�ti�i mide rezeksiyonlu olgularda, hiperp-
lastik poliplerin gastroenterostomilerin mide tara-
fında bulundu�unu gözlemeleridir. Hiperplastik
polibi bulunan olgularda, mide mukozasının sıklık-
la kronik atrofik gastrit veya otoimmun gastritle
uyumlu bulgular göstermesi de bu poliplerin mu-
kozal hasara kar�ı yanıt olarak olu�tukları hipotezi-
ni desteklemektedir (�6, �7). Yakın tarihli bir çalı�-
mada, organ nakli yapılan hastaların izlem sıra-
sında �0’unda hiperplastik polip geli�ti�i gözlenmi�
ve immunsupresif tedavi ile bu poliplerin geli�imi
arasında bir ili�ki olabilece�ine i�aret edilmi�tir
(�8). Foveolar hiperplazinin hiperplastik poliplerin
öncüsü oldu�u konusundaki tartı�malar günümüz-
de de devam etmektedir (5, �9). WHO sınıflandır-
masında, foveolar hiperplazi hiperplastik polipler
grubunda de�erlendirilmekteyken, Elster tarafın-
dan önerilen sınıflandırmada ise hiperplastik lez-
yonlar, foveolar hiperplazi ve hiperplastik polip
olarak iki farklı gruba ayrılmaktadır (20). Foveolar
hiperplazide malign de�i�iklikler görülmedi�i için
bu lezyonların hiperplastik poliplerden ayrı de�er-
lendirilmesi tedavide önem ta�ır. Orlowska (2�)
75� hiperplastik lezyonu medyan 2 yıl 8 ay (sınır-
lar: �-�� yıl) süreyle takip etti�i olgu serisinde, 483
hiperplastik polipin %2.�’inde fokal karsinom geli�-
ti�ini, 268 foveolar hiperplazinin ise hiçbirinde ma-
ligniteye dönü�üm olmadı�ını gözlemi�tir. Bu çalı�-
manın sonuçları hiperplastik lezyonlara klinik yak-
la�ımda Elster sınıflandırmasının daha de�erli ola-
bilece�ini dü�ündürmektedir.

Demografik ve Endoskopik Özellikler
Mide poliplerinin %85-90’ını olu�turan hiperplastik
polipler, ileri ya� grubunda ve her iki cinsiyette e�it
sıklıkla görülürler (8,22). Genellikle �.5 cm’den kü-
çük, tek, sesil lezyonlar �eklinde olup, midenin pi-
lorik ve fundik mukozalarının birle�im bölgesinde
(korpus-antrum bile�kesinde) ortaya çıkarlar (8).
Küçük polipler sesil, 2 cm’den büyük polipler ise
saplı olma e�ilimindedirler. Ço�unlukla normal
görünümde mukoza ile örtülü olan hiperplastik po-
liplerin boyutu arttıkça erozyon, ülserasyon veya
lobulasyon gösterme e�ilimleri de artar (6). Hiperp-
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ya (34) hiperplastik poliplerin adenomatöz polipe
dönü�üm gösterebilece�ini ileri sürmü�tür. Da-
bio’nun (35) 477 hiperplastik polip içeren olgu seri-
sinde, poliplerin %4’ünde displazi bulundu�unu
gözlemesi bu hipotezi destekleyen bir bulgudur. Bir
ba�ka ilginç gözlem, subtotal gastrektomi ve gast-
rojejunostomi uygulanmı� (Billroth II rezeksiyonlu)
hastalarda hiperplastik poliplerin daha sık görül-
mesi ve bunlarda displazi oranının daha yüksek

(%22 yüksek derecede displazi) olmasıdır (36). Hi-
perplastik polipli olguların demografik özelliklerini
irdeleyen ve 263 polip içeren bir çalı�mada, Hiza-
wa (37) bu poliplerin %2’sinde karsinom saptandı-
�ını, karsinom odakları içeren poliplerin içerme-
yenlere göre daha ileri ya� grubunda görüldü�ü-
nü ve bu poliplerin sıklıkla midenin �/3 distal bölü-
münde yerle�ti�ini göstermi�tir. Zea-Irriarte (38) de
malignite sıklı�ını %�.8 olarak bildirmi� ve çapı
�4.5 mm’den büyük poliplerde malignite geli�me
riskinin arttı�ını vurgulamı�tır.

TANI

Önceleri, radyolojik görünü�leri hiperplastik polip
için tipik oldu�u dü�ünülen olgularda, endoskopik
incelemeye bile gerek olmadı�ı belirtilmekteydi
(39). Günümüzde ise, hiperplastik polip tanısı için
histopatolojik incelemenin gereklili�i tartı�masız
kabul edilmektedir. Ancak dü�ünce birli�inin olu�-
madı�ı konu biyopsinin poliplerin de�erlendirilme-
sinde yeterli olup olmadı�ıdır. Polipektomi ile en-
doskopik biyopsi sonuçlarının kar�ıla�tırıldı�ı ara�-
tırmalar, histopatolojik bulgularda %70 oranında
faklılıklar göstermi�tir (40, 4�). Ginsberg (32) 3� hi-
perplastik polipin 3’ünde polipektomi sonrası karsi-
noma in situ saptarken, polipektomi öncesi yapı-
lan endoskopik biyopsinin bu vakaların sadece
�’inde karsinom odaklarını gösterebildi�ini bildir-
mi�tir. Polipektomi yapılmı� �94 olgudan olu�an bir
ba�ka seride de, sadece biyopsi yapılmasının hi-
perplastik poliplerdeki kanser odaklarını göster-
mekte yetersiz kalabilece�i gösterilmi�tir (42). Oy-
sa, polipektomi ile hem kesin tanıya ula�ılmakta
hem de aynı seansta tedavi uygulanabilmektedir.
Endoskopi sırasında sadece polipin çıkartılması ye-
terli de�ildir. Çevre mide mukozasının da, olası inf-
lamatuar de�i�iklikler ve mevcut malignite riski
nedeniyle biyopsi ile örneklenmesi gerekir (�7, 3�).

AYIRICI TANI

Hiperplastik poliplerin ayırıcı tanısına giren polipo-
id lezyonlar; non-neoplastik, neoplastik ve reaktif
polipoid lezyonlar ana ba�lıkları altında Tablo �’de
verilen sıra ile a�a�ıda özetlenmi�tir.

A. Non-neoplastik Polipoid Lezyonlar
Fundik Gland Polipleri:

Bu polipler ilk kez �977’de Elster tarafından tanım-
lanmı� ve literatüre Elster polipleri olarak geçmi�tir
(�9). Fundik gland hiperplazisi ve kistik hamarto-
matöz polip terimleri sinonim olarak kullanılmak-
tadır (5). Fundik gland polipleri hiperplastik polip-

A. Non-neoplastik polipoid lezyonlar
I. Hiperplastik polipler.

II. Fundik gland polipleri.

III. �nflamatuar fibroid polip.

IV. Hamartomatöz polip ya da polipozis sendromlarıyla birlikte
olan polipler.

�. Peutz-Jegher polipleri.

2. Juvenil polip.

3. Cowden hastalı�ı.

4. Cronkhite-Canada polipleri.

V. Heterotopik doku polipleri.

�. Heterotopik pankreas ve adenomyoma.

2. Brunner gland heterotopisi.

B. Neoplastik polipoid lezyonlar.
I. Epitelyal benign tümörler.

�. Tubuler adenom.

2. Tubulopapiller (tubulovillöz) adenom. 

3. Papiller (villöz) adenom.

4. Pilorik gland adenomu.

II. Epitelyal malign tümör (adenokarsinom).

III. Endokrin tümörler (nöroendokrin tümörler).

IV. Mezenkimal benign tümörler.

�. Gastrointestinal stromal tümörler (GIST), 

2. Leiomyom.

3. Nörinom.

4. Nörofibrom.

5. Granüler hücre tümörü.

6. Lipom.

V. Mezenkimal malign tümörler.

�. Malign GIST.

2. Nörosarkom.

3. Fibrosarkom.

4. Leiomyosarkom.

VI. Lenfoid tümör (polipoid MALT lenfoma).

C. Reaktif polipoid lezyonlar.
I. Foveolar hiperplazi.

II. Lenfoid foliküller.

III. Gastritis varioliformis.

IV. Gastritis kistika profunda.

Tablo �. Modifiye WHO sınıflandırmasına göre midenin
polipoid lezyonları.
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lerin aksine, hemen daima normal mide mukoza-
sında geli�irler (5, 23). Uzun süreli proton pompa in-
hibitörü tedavisi uygulanan hastalarda bu poliple-
rin sık görüldü�ü bildirilmektedir (23, 43). Bunlar
gastroskopik incelemelerde, genellikle mide kor-
pus ve fundusunda, 2-3 mm çapında sesil lezyon-
lar olarak saptanırlar (5). Sayıları sıklıkla �-20 ara-
sında de�i�mekle birlikte yüzlerce de olabilmekte-
dir (8). Familyal adenomatöz polipozis (FAP) ve
Gardner Sendromu’nda, fundik gland poliplerinin
sık görüldü�ü bilinmektedir (44). Jarvinen (45)
FAP’li hastalarda midede fundik gland poliplerinin
bulunma oranını %53, buna kar�ın adenomatöz
polip saptanma oranını ise %�2 olarak bildirmi�tir.
Eskiden dü�ünülenin aksine, fundik gland poliple-
rinde adenomatöz de�i�iklikler ve displazi görüle-
bilmekte, hatta polip zemininde adenokarsinom
ortaya çıkabilmektedir (5,8,44). Sporadik fundik
gland poliplerinde %�, FAP’de ise %25-44 oranında
adenomatöz de�i�iklikler geli�ebilmektedir (46).
Midede fundik gland polibi olan hastalarda kolo-
rektal epitelyal tümör (sıklıkla adenom, bazı olgu-
larda ise karsinom) bulunma olasılı�ının arttı�ı be-
lirtilmektedir (5, 47, 48). Seifert (49) bu hastalarda,
ço�u adenom olmak üzere, kolorektal tümör sap-
tanma oranını %50 olarak bildirmektedir. Fundik
gland poliplerinin, kolorektal tümörleri i�aret eden
bir bulgu olup olmadı�ına karar vermek için pros-
pektif çalı�malara ihtiyaç vardır. Yine de bu olası-
lık göz önüne alınarak, bu poliplerin saptandı�ı
hastalara kolonoskopi yapılmalıdır (�9).

�nflamatuar Fibroid Polip:

Muskularis mukoza ve submukozada yerle�en me-
zenkim kökenli bir tümördür (5). Gastrointestinal
sistemde, %75’i midede olmak üzere, her yerde gö-
rülebilir (8). Stolte (50) mide poliplerinin %3’ünün
inflamatuar fibroid polip oldu�unu bildirmektedir.
En sık antrumda yerle�ir ve genellikle yüzeyi eroz-
yone, küçük sesil lezyon �eklinde izlenir (5). Bazen
mide çıkı�ı tıkanıklı�ına yol açacak kadar büyük
olabilen inflamatuar fibroid poliplerde malign de-
�i�ikliklerin geli�medi�i kabul edilmektedir
(4, 5�, 52).

Peutz-Jegher Polipleri:

Endoskopide genellikle �-4 cm büyüklü�ünde, lo-
büle ve kısa saplı polipoid lezyonlar olarak izlenen
Peutz-Jegher polipleri, hamartomatöz lezyonlardır
(8). Sporadik olarak da geli�ebilen bu polipler, ge-
nellikle Peutz-Jegher Sendromu’nun bir bulgusu
olarak kar�ımıza çıkarlar ve en sık ince barsakta
yerle�irler (53, 54). Peutz-Jegher Sendromu’nda

yakla�ık %50 olguda bu polipler midede geli�ebil-
mektedir (55). Eskiden bu poliplerin kansere dö-
nü�medi�ine inanılırken, günümüzde çok nadiren
de olsa displazi ve karsinom geli�ebildi�i bilinmek-
tedir (56). Peutz-Jegher Sendromlu hastalarda hem
G�S’de, hem de meme, over, serviks ve testis gibi
G�S dı�ı organlarda kanser geli�me riskinin arttı�ı
bildirilmektedir (57, 58). 

Juvenil Polip:

Gastroskopik incelemelerde genellikle �-2 cm ça-
pında, düzgün yüzeyli, ince ve kısa saplı, polipoid
lezyonlar olarak görülen juvenil polipler, soliter ya
da multipl olabilirler, sporadik olarak ya da polipo-
zis sendromlarıyla beraber bulunabilirler (8, 59). Si-
nonim olarak retansiyon polipi terimi kullanılan bu
poliplerde de günümüzde malign de�i�iklikler bil-
dirilmektedir (5, 56, 59, 60). Juvenil polipozis sade-
ce midede sınırlı olabilece�i gibi (midenin juvenil
polipozisi), juvenil gastrointestinal polipozis ile bir-
likte de olabilir (6�). Juvenil polipozisin önemli bir
özelli�i prekanseröz olarak kabul edilmesidir. Bu
hastalarda gerek kolorektal kanser, gerekse mide
kanseri görülme sıklı�ının artmı� oldu�u bildiril-
mektedir (6�, 62).

Cowden Hastalı�ı:

Multipl hamartomatöz gastrointestinal polipler,
oral mukozal papillomlar ve cilt lezyonları (yüzde
trikolemma) ile karakterize, otozomal dominant
geçi�li ender bir hastalıktır (63). Olguların %75’inde
bulunabilen gastrointestinal polipler, sıklıkla mide-
de birkaç milimetre çapında sesil polipler �eklinde
görülürler (5, 8). Cowden hastalı�ında meme ve ti-
roid kanseri insidansinda artı� bildirilmektedir (64).

Cronkhite-Canada Polipleri:

Gastrointestinal polipozis, alopesi, ciltte hiperpig-
mentasyon ve el-ayak tırnaklarında onikilodistrofi
ile karakterize bu sendrom, ilk kez �955 yılında ta-
nımlanmı�tır (65). Hamartomatöz olmayan bu po-
lipler, polipozis sendromu içinde yer aldı�ı için bu
grupta de�erlendirilmi�tir. G�S’in her yerinde görü-
lebilen polipler, de�i�ik boyutlarda ve genellikle
sesildir, bazen yüzeyleri erozyone olabilir (5). Ön-
celeri Cronkhite-Canada poliplerinin benign oldu-
�u dü�ünülürken, günümüzde bu poliplerde de
adenomatöz de�i�ikliklerin ve maligniteye dönü-
�ümün olabilece�i bilinmektedir (66, 67). Nadir gö-
rülen bir hastalık olmakla birlikte, gastrointestinal
kanserlerle ili�kili oldu�u için bu hastaların endos-
kopik takibi önerilmektedir (66).
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Pankreatik Heterotopi:

Mide mukozası, submukozası veya muskuler taba-
kasında pankreatik doku adacıklarının yer alması
pankreatik heterotopi olarak adlandırılır. Mide ar-
ka duvarında, antrum büyük kurvatur yönünde,
�-2 cm çapında sesil ya da saplı polipoid bir lez-
yon olarak kar�ımıza çıkan pankreatik heterotopi-
de ortada kanala ait lümenin bulunu�u tipiktir (5,
7). Bazen mide çıkı�ı tıkanıklı�ına neden olabilirler
(68). Adenomyoma ise sadece duktus yapılarının
mevcut olup, pankreasın asiner yapılarının bulun-
maması ile pankreatik heterotopiden ayrılır (5,6). 

Brunner Bezi Heterotopisi:

Sıklıkla prepilorik antrumda, � cm’den küçük, poli-
poid lezyon olarak izlenir ve malignite riski ta�ı-
maz.

B. Neoplastik Polipoid Lezyonlar
Gastrik Adenom:

Mide poliplerinin %�0’unu olu�turan gastrik ade-
nomlar, Japonlar tarafından Tip III-IV polipler ola-
rak da adlandırılmaktadırlar (7, 8). Gastrik ade-
nom, FAP, Gardner Sendromu ya da Herediter Flat
Adenom Sendromu gibi familyal sendromlarla bir-
likte olabilir. Endoskopide sıklıkla antrumda lokali-
ze, sesil ya da saplı, tek polip olarak kar�ımıza çı-
kar (5). Genellikle atrofik gastrit ve intestinal me-
taplazi ile birliktedir (�6, 23). Gastrik adenomlarda,
displazi, in situ karsinom veya invazif kanser geli�-
me riski, polipin histolojik özellikleri, büyüklü�ü,
�ekli ve yüzey görünümüyle ili�kilidir (�9). Ade-
nomlar histolojik özelliklerine göre, tubuler, villöz
(papiller), tubulo-villöz (tubulo-papiller) ve pilorik
gland adenomu olmak üzere dört ana gruba ayrı-
lırlar (5). Tubuler adenomlarda malignite geli�me
riski daha azken, villöz ve tubulo-villöz adenomlar-
da bu risk %33 olarak bildirilmektedir (69). Villöz ve
tubulo-villöz adenomlar, tubuler adenomlara
oranla daha büyük ve sesil olma e�ilimindedirler
ve sesil polipler, saplı olanlara oranla daha yüksek
malignite riski ta�ırlar (70). Çapı 2 cm’den küçük
poliplerde malignite riski %�-5 iken, 2 cm’den bü-
yük poliplerde bu risk %50’nin üzerindedir (29). Kır-
mızı renk ve yüzeyde erozyon görülmesi, polipler-
de maligniteyi dü�ündüren i�aretlerdir (�9, 70). Pi-
lorik gland adenomları ilk kez �990’da Jass (7�) ta-
rafından gastrointestinal tümörlerin sınıflandırma-
sında tanımlanmı�tır. Stolte (�9) mide polipleri için-
de pilorik gland adenomu sıklı�ını %0.4 (�4/3588)
olarak bildirmekte ve karsinom odaklarına rastla-
ma olasılı�ının yüksek oldu�una dikkati çekmek-

tedir. Son zamanlarda tanımlanan di�er bir gastrik
adenom türü ise flat (deprese) adenomdur. Gastrik
epitelyal displazi olarak da adlandırılan gastrik
flat adenomların, mide adenomlarının %��’ini
olu�turdukları ve polipoid adenomlara kıyasla da-
ha yüksek oranda maligniteye dönü�ebildikleri
dü�ünülmektedir (5, 8, 72). Malignite riski ta�ıyan
gastrik adenomların, biyopsi ile de�erlendirilmesi
yanıltıcı olabilece�i için polipektomi yapılıp total
olarak çıkartılmaları daha do�rudur. Park (70) ��8
gastrik adenomu inceledi�i çalı�masında, biyopsi
ile dü�ük derecede displazi (low grade displazi:
LGD) tanısı konulan �2 adenomun polipektomi
sonrası de�erlendirildi�inde yüksek derecede
displazi (high grade displazi: HGD) içerdi�ini, bi-
yopsi ile HGD tanısı konulan 7 adenomun ise, poli-
pektomi sonrası incelendi�inde daha önce sapta-
namamı� karsinom oda�ı içerdi�ini göstermi�tir
(70). Gastrik adenomlarda kanser geli�me riski ba-
zı serilerde %8, bazı serilerde ise %59 olarak bildiril-
mektedir (5). Hem rekürrens, hem de olası kanser
riskine kar�ı endoskopik takip önerilmektedir (23,
70).

Polipoid Gastrik Karsinom:

Genellikle adenom zemininde geli�ti�i dü�ünülen
mide karsinomlarının, pek çok non-neoplastik po-
lipten de kaynaklanabilece�i bilinmektedir. Borr-
mann sınıflandırmasına göre Tip I-II kanserler poli-
poid lezyonlar olarak görülürler. Bunlar mide kan-
serlerinin yakla�ık olarak %50’sini olu�turmakta ve
endoskopide çevre mukozadan net sınırla ayrılan,
yüzeyi düzensiz, eritemli, gri-beyaz renkte ve do-
kunmakla kolayca kanayacak kadar frajil polipo-
id lezyonlar olarak izlenmektedirler (6).

Nöroendokrin Tümörler:

Nöroendokrin tümörlerin tedavi �eklini ve progno-
zunu belirleyen farklı sınıflandırmalar yapılmı�tır
(�9, 73, 74). Kloppel (73) sınıflandırmasında, karsi-
noid tümörleri iyi diferansiye endokrin tümörler
olarak belirtmi�tir. Karsinoid tümörler, mide polip-
lerinin %�-2’sini olu�tururlar ve endoskopide sıklık-
la üzerlerinde ülser bulunan, küçük sesil lezyonlar
�eklinde görülürler (6).

Mezenkimal Tümörler:

Midenin mezenkimal tümörleri, yeni adıyla stro-
mal tümörler, heterojen bir grup olu�tururlar (75).
Bunlar arasında sık görülen leiyomyomlar, submu-
kozal geli�tiklerinde endoskopide normal mukoza
ile örtülü, ortası çökük lezyonlar �eklinde kar�ımıza
çıkarlar (6). Endoskopik ultrasonografi bu
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lemde poliplerin %40’ında tam gerileme oldu�unu
gözlemlemi�tir. Bu bilgiler ı�ı�ında, çapı �5 mm’-
den küçük multipl hiperplastik polip içeren H. pilo-
ri (+) hastalarda öncelikle eradikasyon tedavisi uy-
gulanabilir. Ancak H. pilori (-) olgularda, 5 mm’-
den küçük polipler izleme alınırken, çapları 5-�5
mm arasındaki remnant polipler re-endoskopi ile
çıkartılmalıdır (�ekil �).

Saplı poliplerde ve çapı 20 mm’den küçük sesil po-
liplerde, polipektomi endoskopik olarak kolaylıkla
yapılabilirken, 20 mm’den büyük sesil poliplerde
endoskopik polipektomi yapılamadı�ında bu ol-
gulara cerrahi giri�im gerekebilece�i de akılda tu-
tulmalıdır (7). Hastalar polipektomi sonrası geli�e-
bilecek rekürrens ve olası malignite ara�tırılmak
üzere endoskopik takip programına alınmalıdır
(�9,23,29). Endoskopik takibin ne sıklıkta yapılma-
sı gerekti�i henüz netle�memi�tir. Yıllık takip öne-
renler olmakla birlikte, bir yıl sonra yapılan endos-
kopide rekürrens ya da metakron polip olu�umu iz-
lenmeyen olgulara 5 yıllık takip uygulanması akıl-
cı bir yakla�ım olarak görünmektedir. 

Sonuç olarak; üst sindirim sistemi endoskopik ince-
lemelerinde saptanan polipoid lezyonlar içinde en
sık görülen ve önceleri benign oldukları kabul edi-
len hiperplastik poliplerin maligniteye dönü�ebile-
ceklerini gösteren giderek artan sayıdaki kanıtlar,
bunların (özellikle >�5 mm) polipektomi ile total
olarak çıkartılmalarının gerekli oldu�unu göster-
mektedir. Bu olgularda hem inflamatuar, hem de
malign de�i�ikliklerin görülebilmesi nedeniyle
non-polipoid mide mukozasından da biyopsi
yapılmalıdır. H. pilori gastritinin e�lik etti�i olgular-
da, polipler birden çok sayıda ise örnekleme
polipektomisi ile lezyonların hiperplastik polip ol-
du�u gösterildikten sonra, hasta eradikasyon
tedavisi ve endoskopik takip programına
alınabilir.

lezyonların de�erlendirilmesinde yararlı bir görün-
tüleme yöntemidir. Saplı polipoid lezyonlar �eklin-
de ortaya çıkan mezenkimal tümörler de mevcut-
tur, ancak görülme sıklıkları olgu sunumu düzeyin-
dedir (76, 77).

MALT Lenfoma:

Genellikle midenin geni� bir alanına yayılan, eroz-
yon, ülserasyon veya kalınla�mı� mukozal kıvrım
gibi de�i�ik görünümde izlenebilen MALT (Mucosa
Associated Lymphoid Tissue) lenfomalar, çok nadi-
ren polipoid lezyon �eklinde de saptanabilirler
(5,78). Stolte (�9) MALT lenfoma tanısıyla mide re-
zeksiyonu yapılan 220 olgunun, sadece birinde
lezyonun sesil polip �eklinde görüldü�ünü bildir-
mi�tir.

C. Reaktif Polipoid Lezyonlar
Fokal foveolar hiperplazi, lenfoid foliküller ve gast-
ritis varioliformis, H.pilori gastritinin e�lik etti�i olgu-
larda, endoskopik incelemelerde genellikle çok
sayıda, küçük, polipoid lezyonlar olarak kar�ımıza
çıkarlar (5). Gastritis kistika profunda, di�er ismiyle
polipoid mukozal prolapsus ise, tipik olarak gastro-
enterostomilerin mide tarafında yerle�en sesil poli-
poid lezyonlar olarak görünür (79).

TEDAV‹

Sanchez ve Font’un (80) �978 yılında, hiperplastik
poliplerin malignite riski ta�ıdıkları için çıkartılma-
ları gerekti�ini önermesinin üzerinden yıllar geç-
mesine ra�men, bu poliplerin tedavisi hakkında
henüz bir konsensus olu�mamı�tır. Poliplerin biyop-
si ile de�erlendirilerek displazi odakları içermeyen
asemptomatik poliplerin takip edilebilece�i öneril-
mekle birlikte, malignite riski ta�ıyan bu lezyonla-
rın polipektomi ile total olarak çıkartılmasının da-
ha do�ru bir yakla�ım oldu�u kabul edilmektedir
(3, 42). Tek polipoid lezyon için polipektomi aynı
seansta hem tanı, hem de tedavi olana�ı sa�laya-
bilir. Multipl lezyonlarda ise tedavi yakla�ımına,
poliplerin boyutuna ve H.pilori üreaz testi ile histo-
patolojik inceleme sonucunda belirlenen H.pilori
gastritinin e�lik edip etmemesine göre karar verilir.
Çapı �5 mm’den büyük hiperplastik poliplerde
malignite riskinin arttı�ı bilindi�inden, bu büyük-
lükteki polipoid lezyonlar polipektomi yapılarak
total olarak çıkartılmalıdır (32, 37). Çapı �5 mm’-
den küçük multipl poliplere ise örnekleme polipek-
tomisi (4-5 polip çıkartılarak) yapılır. H. pilori gastri-
tinin e�lik etti�i küçük hiperplastik poliplerin eradi-
kasyon tedavisinden sonra kaybolabilecekleri bil-
dirilmektedir (8�). Ljubicic (82) ortalama �4 aylık iz-

�ekil �. Hiperplastik poliplerde tedavi algoritmi.
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