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Polip  nedir?
✓ Epitelden ya da submukozadan köken alan ve lümene 

doğru çıkıntı yapan sesil ya da saplı lezyonlardır.

✓ Paris sınıflaması kullanılır.

✓Paris =0-Ip: Saplı (sapı ince)

✓Paris0-1s: Sesil (tepesi ve tabanı aynı boyutta)

✓Paris 0-1sp: Ara form ( intermediate)

✓Sesil polipler gibi tedavi edilir. 



Üst GİS polipleri 

✓Rutin endoskopik muayeneler sırasında 
görülme oranı:

✓Mide %0.5 -23

✓Duodenum: 0.3-1.5

✓Özofagus : Çok nadir 



Mide polipleri Prevalansı

✓Genel populasyondaki gerçek insidansı ve 

prevalansı bilinmemektedir.

✓Endoskopi yapılan hastalarda: %0.5 -23

✓Genel populasyonda: %0.8–2.4

✓Endoskopi sırasında bulunan polipler

✓Fundik gland polibi: %40–77

✓Hiperplastik polip: %14–40

✓Gastrik adenom: %3–25



Gut 2010;59:1270-6.

Am J Gastroenterol 2009;104:1524-32

Mide poliplerinin yerleşim yerleri.  



✓ Genellikle asemptomatik

✓ Kanama

✓ Anemi

✓ Karın ağrısı 

✓ Gastrik çıkış obstrüksiyonu

✓ Poliplerin yerleşim yeri,  histolojik tipleri bölgelere ( 

ülkelere) göre değişiklik göstermektedir. 

✓ H. Pilori + ülkelerde: Hiperplastik ve adenomatöz polipler

✓ H. Pilori (-) ülkelerde:  Fundik gland polipleri daha sık.

✓ Polip çevresindeki mide mukozasının endoskopik ve 

histopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesi hastanın 

tanısı ve tedavisinde önemli faydalar sağlar. 

Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2009;6:331-41

Aliment Phar- macol Ther 2006;24:1341-8

Ital J Gastroenterol 1996;28:387-90



Mide poliplerinin tanısı

(HD endoskopik sistemler)
✓ Sistemin özelliği

✓ İnsersiyon tüpü büyük

✓ Optik büyütme ( magnifying)  özelliği nedeniyle  dış çapı daha kalın

✓ Handel kullanmak biraz daha zor.

✓ Daha pahalı (konfor skoru ve kullanılan sedasyon miktarı)

✓ Yararı: 
✓ Daha iyi  çözünürlüklü görüntü

✓ Endoskopist mukozal ve vasküler detayı görebiliyor.

Mukozal detay için  boya temelli kromo endoskopi 
yada elektronik kromoendoskopi gerekli. 



Kromoendoskopi
1970’ lerden beri geçerliliğini sürdüren uygulamadır

✓ Standart endoskopide  saptanan 

lezyonların daha net görülebilir 

hale gelmesini sağlayan bir 

yöntemdir. 

✓ Erken kanserlerinin  endoskopik 

tedavi öncesi sınırlarının 

belirlenmesinde  kullanılır.

✓ Vital boyalar:

✓Lugol solusyonu

✓Metilen mavisi

✓Toludin mavisi

✓ Kontrast ajanlar:

✓ İndigocarmine

✓Asetik asit
✓Absorbe olanlar

✓Metilen mavisi

✓Kristal viole

✓Lugol

✓Absorbe olmayan( Kontrast)

✓İndigo-carmine



Computerized Virtual Chromoendoscopy

✓ Konvansiyone boyamaya alternatif olarak geliştirilmiş. 

Optik boyama yöntemleridir.  

✓ 3 farklı istem var.

✓NBI (Olympus Corporation, Tokyo, Japan)

✓FICE /LCI/BLI (Fujinon, Tokyo, Japan)

✓ i-SCAN (Pentax, Tokyo, Japan).



Gastrik poliplerin NBI ile 

görüntülenmesi

✓ NBI’ın avantajı:

✓Mukozal mikroskobik yapılar

✓Yüzeyel mukozadaki mikrovasküler yapılar daha iyi 

görüntülenir. 

✓ Özellikle mikrovasküler patern gastrik poliplerin 

histopatolojisini predikte edebilir. 



Fundik gland Hiperplastik Adenomatöz

Polip                     Polip Polip



Hiperplastik polip (NBI) 

Yoğun ödematöz görünüm.

Çeşitli şekillerde dilate/tortiyoz gastrik fovealalar.

Tübüler mukozal patern, düzgün vasküler yapılar.
. 



Fundik Gland polibi (NBI) 

Bal peteği görünümünü 



NBI görünüm ( IM, Displazi) 

İntestinal metaplazi Displazi

Düzgün tübülövillöz mukoza ve  

düzgün damarlar, light blue crest

+/-

Düzensiz mukoza, düzensiz 

vasküler yapılar 

Mukozal/vasküler paternin

tamamen  bozulması ve kaybı



Gastrik NET (NBI) 

Çeşitli  şekillerde olup,  genellikle bez yapılarında düzensizlik/kaybolma ile 

birlikte yüzeyel damarlarda düzensizliğin eşlik ettiği ortası deprese lezyonlar 



Hiperplastik polipler

✓ Sıklık oranı: %30-93’ünü oluşturur.

✓ Kronik inflamasyona cevap olarak ortaya çıkarlar. Hp

ilişkili kronik gastritle birlikteliği sıktır. 

✓ Hp pozitif ülkelerde yaygındır.

✓ Paris sınıflaması: Tip Ip veya Tip Is

✓ Boyut: genellikle <20 mm

✓ Sayı: Genellikle tek 

✓ Yerleşim yeri: Antrum ( İnflamasyonun olduğu her yer).

✓ Neoplastik dönüşüm: Nadir ( %1.5-2.1).

✓ Lezyon dışı gastrik mukozada senkron olarak  kanser riski artar.

✓ Polip boyutu >10 mm/ saplı ise kanser gelişimi fazladır.  
Dig Dis Sci 2003;48(7):1292

Endoscopy 1994;26(8):659-65.

Gut Liver 2009;3(4): 271-5.

Am J Surg Pathol 2001;25(4):500-7.



Fundik Gland polibi

✓ GEP ‘lerin:  %16-51

✓ Sayı: Multiple

✓ Boyutu: Küçük

✓ Paris sınıflaması. Tip Is

✓ Yerleşim yeri: Fundus, korpus

✓ Batı ülkelerinde sık ( H.pylori - ve PPI  kullanımı yoğun ) 

✓ Kadın cinsiyet dominant.

✓ Neoplastik değişim ( Low grade displazi)

✓ Sporodik tip: <%1

✓ FAP birlikte olan  tip: %44-54

✓ Kansere dönüşüm: Nadir   
Am J Gastroenterol 2009;104(6):1524-32

Arq Gastroenterol 2007;44(1):14-7.

J Clin Gastroenterol 1989;11(1):110-5.



✓ GEP’lerin: %3-26’ sını oluşturur.

✓ Kronik atrofik gastrit ve intestinal metaplazi ile ilişkilidir.

✓ Sayı: Genellikte tek

✓ Paris sınıflaması: Tip IIb veya Tip Is

✓ Boyut: <20 mm

✓ Yerleşim yeri: Genellikle antrum

✓ Kansere dönüşüm: >20 mm ve villöz histoloji olanlarda 

%28-40dır.

✓ Senkron veya metakron gastrik adenokanser oranı fazla. 

Gastrik Adenom

Dig Dis Sci 2003;48(7):1292

Endoscopy 1994;26(8):659-65.

Gut 2010;59(9):1270-6.

Endoscopy 1995;27(1):32-7.



Midenin Karsinoid Tümörleri
TİP 1 TİP 2 TİP 3

Görülme oranı %70-80 %5-10 <%20

Eşlik eden durum Kronik atrofik gastrit

Pernisyöz anemi

MEN-1

ZES

YOK

Epidemiyoloji Kadın/50-70 yaş Ailede hikayesinde 

MEN-1

Erkek

Ortalama tanı yaşı 63 50 55

Tümör boyutu <1 cm <1 cm 2-5 cm

Yerleşim yeri Fundus/korpus Fundus/Korpus Fundus/korpus/antrum

Metastaz <%5 %10 ˃%50

Histopatoloji İyi diferansiye İyi diferansiye Kötü diferansiye

Ki-67 <%2 <%2 ˃%2

Mitoz sayısı <2 <2 ˃2

Vasküler invazyon Nadir <%10 ˃%50

Gastrin düyezi Yüksek Yüksek Normal

Mide pH Anasidik (˃6.4) Hiperasidik (<2.4) Normal

Cromogranin A Artmış Artmış Normal

Tümöre bağlı ölüm Yok <%10 %25-30



Karsinoid tümör 



Hamartomatöz polipler

✓ İnce barsakta sık, mide de nadir

✓ Juvenil polipozis:

✓ Soliter juvenil polipozis:

✓ Antrum yerleşimli / %2/ ( çocuk ve adelösan grupta), kansere 

dönüşüm olmaz.

✓ Multiple juvenil gastrik polip: 

✓ Korpus yerleşimli /%14 / Kansere dönüşüm %50) 

✓ Peutz-Jeghers Sendromu

✓ Mide de görülme oranı: %24

✓ Malign potansiyel taşır.

✓ Ortalama 30 yaşında kanser gelişir.

✓ Cowden sendromu:

✓ Malign potansiyel<%1

Gastroenterol

Hepatol 2005;20(11):1634-40

Gastroenterology 2010;139(6):1927-33.

World J Gastrointest Oncol 2015;7(11):347-55.



İnflamatuar fibroid polip

✓ Submukozada oluşan, gastrik granulom olarak bilinen 

eozinofil infiltrasyonu olan lezyon.

✓ Prevalansı: %0.1

✓ Malignite potansiyeli: yok.

✓ Görülme yaşı: 40-50 yaş 

✓ Cinsiyet: Kadın

✓ Boyut: Küçük (<15 mm)

✓ Yerleşim yeri: Distal antum, pilor ağzı 

Gastroenterol Hepatol 2013;9(10):640-51.

Curr Gastroenterol Rep 2011;13(1):101-9.

Endoscopy 2015;47(09):829-54.



Poliplerden biyopsi alınmalı mı?

✓Endoskopik görünüm tanı için yeterli değil.

✓Displazi olasılığı yüksek lezyon olsa bile bx

yapılmalı. 

✓Biyopsi ne veriyor:

✓Histopatolojik tipi hakkında bilgi

✓Displazi varlığı

Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 31 (2017) 381-387

>10 mm poliplerde biyopsi alınması 

kanser/ displazi ayrımında yetersiz.  



Kaç tane biyopsi alınmalı? 

✓Optimal sayı:  ?/Konsensus yok.

✓Eskiden (malignite şüphesi var ise):Lezyon 

boyutuna bağlı, en az 6 tane 

✓Günümüzde: Malignite şüphesi olan  polip

✓ İki  biyopsi

✓ İdeal olan: NBI’da problemli alandan almak.

✓Fazla bx almak submukozal fibrozise neden 

oluyor.

Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 31 (2017) 381-387



Polip çevresinden biyopsi alınmalı mı ?

(Niçin/ Ne zaman?)

✓Genel kural polip varlığında antrumdan ve 

korpustan biyopsi alınmalı.

✓Hiperplastik polip/ Adenomatöz polip: 

✓Displazi

✓Atrofik gastrit

✓İntestinal metaplazi

✓H. Pylori

Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 31 (2017) 381-387



✓Gastrik NET: 
✓Normal mukozadan bx gastrik NET tipinin  ayrımında 

önemli

✓Serum gastrin düzeyi ölçülmeli

✓Fundik gland polibi:
✓Polip çevresinden biyopsi almak hastaların ne sıklıkta 

takip edilmesi  kararı açısından önemli ( IM veya 

atrofik gastrit )

Polip çevresinden biyopsi alınmalı mı ?

(Niçin/ Ne zaman?)

Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 31 (2017) 381-387



Mide poliplerinin tedavisi
( -Hangi polipleri çıkartalım?)

(-Nasıl çıkartalım?)

✓Sneer polipektomi.

✓Hiperplastik polip ve fundik gland polipleri için yeterli.

✓Endoskopik Mukozal Rezeksiyon 

✓10-15 mmlik polip

✓Adenom/ NET

✓Endoskopik Submukozal Diseksiyon

✓Yüzeyel erken neoplazilerde

Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 31 (2017) 381-387



Fundik Gland polibi Tedavisi

Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 31 (2017) 381-387



Hiperplastik poliplerin tedavisi 

Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 31 (2017) 381-387



Gastric Adenom

Tanı: 

HD-NBI

Tedavi: 

Endoskopik Submukozal Diseksiyon

(Boyut ne olursa olsun çıkartılmalı.)

Takip

3 -6 ay/takiben yıllık



Gastrik NET Tedavisi

Tip I ve II

<10 mm >10 mm

EMR/ESD

Tip III

Yıllık endoskopi

<10 mm >10 mm

ESD Cerrahi



İnflamatuar fibroid polip tedavisi

✓Nadiren semptomatik olur.

✓Mide çıkış obstruksiyonu yapabilir.

✓Biyopsi ile tanı zor.

✓Tamamı endoskopik olarak çıkartılmalı.



Doudenal polipler



Sporadik duodenal polipler
✓Prevalansı: 

✓ Retrospektif çalışmalar :%0.3–1.5

✓ Prospektif çalışmalarda: %4.6

✓ Genellikle asemptomatik olup tesadüfen saptanırlar.

✓ Semptomlar poliplerin boyutu, histolojik özellikleri ve 

yerleşim yerleriyle ilişkilidir. 

✓Semptomlar:
✓ Atipik dispepsi

✓ Karın ağrısı 

✓ GİS kanaması

✓ Tıkanıklık

✓ İnvajinasyon

✓ Anemi



Sporadik duodenal polipler

✓Morfolojik özellikleri.

✓Polip tipi:Sesil

✓Boyutu: küçük 

✓Yerleşim yeri: Genellikle  bulbus



Duodenal poliplerin 

histolojik sınıflanması 

Epitelyal Submukozal Heterotropi Hamartom Diğerleri Eksternal

Adenom Leyomiyom

Lipom

İnflamatuar

fibroid polip

Karsinoid

GİST

Gastrtik

metaplazi

Gastrik

heterotropi

Brunner bez 

hiperplazisi

Soliter Peutz-

Jegher polip

Juvenil polip

Cowden

sendromu

Cronkhite-

Kanada 

sendromu 

Tüberkülöz

Amiloidoz

Pankreas

kanseri

Biliyer

sistem 

tümörleri

Metastazlar



Histolojik sınıflandırma

✓ Vakaların ancak %10-28’inde  endoskopik görüntü ile 

histopatolojik görüntü koreledir. 

✓ Gastrik heterotropi ve inflamatuar polip en yaygın 

görülen histolojik tipleridir.



Brunner bez Hiperplazisi



Brunner Bez Hiperplazisi

✓ Brunner bezleri proksimal duodenum yerleşimli müsin

salgılayan bezlerdir. 

✓ Alkalen yapıda sıvı sekrete ederek duodenum epitelini asite

karşı korurular. 

✓ Gastrik asit sekresyonun inhibe eden hormon salgılarlar. 

✓ Görülme oranı: %1 

✓ İnsidans:  %0.008 ( 215000 otopside). 

✓ Patogenez: 

✓ Artmış asit sekresyonu bezlerde hiperplazi/inflamasyonuna

neden olarak polipoid yapıya dönüşümü artırır. 

✓ H pylori? 

✓ Görülme yaşı: 50-60  



Brunner Bez Hiperplazisi

✓Diffüz

✓Sesil

✓Multiple

✓<10 mm

✓ Semptom: genellikle asemptomatik. 

✓ Karın ağrısı

✓ Bulantı

✓ Şiskinlik kanama

✓ Obstruksiyon

✓ İnvajinasyon



Brunner Bez Adenomu



Brunner bez adenomu

✓ Brunner bez adenomu:

✓ Pedinküllü

✓ 1-2 cm  (bazen büyük boyutlara ulaşabilir)

✓ Bulbus yerleşimli.

✓ Tanı: Endoskopik ve histopatlojik

✓ Biyopsi: Hher zaman tanısal olmayabilir.  Mukozal örnekler 

inflamatuar değişiklikler rapor edilir.  Bezler submukozadadır. 

✓ Malign dönüşüm: Nadir. 



Duodenal gastrik metaplazi

✓ Görülme oranı: %19 ?

✓ 1255 endoskopi  sırasında bulbustan 2 şer bx alınmış. 

235)gastrik metaplazi rapor edilmiş.

✓ Koruyucu faktörler

✓ Duodenal H pylori enfek. 

✓ Distal duodenal mukozada villöz atrofi

✓ Kronik atrofik gastrit

✓ Artıran faktörler:

✓ Hiperasidite

✓ Kronik duodenit

✓ Duodenal Crohn hastalığı



Duodenal gastrik metaplazi

✓ Endoskopik 

✓ Bulbusta, multiple, küçük, polipoid-noduler lezyonlar. 

✓ Noduler görünümleri çok tipik değildir.

✓ Sporodik duodenal poliplerin %26 ‘sını oluşturur. 

✓ Histoloji: 

✓ Kümeler  oluşturan gastrik fenotipde epitel. 

✓ Yaygın inflamasyon eşlik eder. 



Duodenal gastrik metaplazi



Sporadik non-ampuller 

adenomlar

✓Prevalansı: Duodenal poliplerin %7si

✓Sıklık: 1-3/1000

✓Asemptomatik

✓Görülme yağı:
✓Sporadik:7-8. dekatta görülür. 

✓Sendromlarla birlikte olanlar (Erken yaşta FAP / 
peutz-Jegher sendromu)

✓Malign trasnformasyon fazla  ( Adenom-
kanser sekansı üzerinden) 



Sporadik non-ampuller adenomlar
✓ Sayı: Genellikle tek 

✓ Paris sınflaması: Sesil tip

✓ Lokalizasyon: Distal duodenumda sık ( her yerde görülebilir.)

✓ Endoskopi: Nonadenomatöz lezyonlardan ayırt edilemezler.

✓ Konfokal endosmikroskopi: Hiperplastik polipten ayrımını 

yapabilir. 

✓ İnvaziv kanser göstergesi: Polip ortasında ülser/düzensizlik

✓ Endoskopik biyopsi:  Kanser tanısında  %15-56 yetersiz. 

✓ EUS: >2 cmden lezyonlarda yardımıdır. 

✓ Kanser riski yüksek  olanlar:,

✓ Villöz histoloji

✓ Ampullar ve periampuller yerleşim

✓ Büyük boyut

✓ Multiple



Duodenal adenom 



Duodenal adenom 



✓ Hangi polipler tedavi edilmeli

✓ Histoloji

✓ Boyut

✓ Semptomatik olup olmaması 

✓ Displazi varlığı 

✓ Kanser 

Sporadik duodenal poliplerde tedavi 



Endoskopik tedaviler 
– Endoskopik polipektomi

– EMR

– ESD ( lümenin 1/3’den 

fazlasını çecreleyene

lezyonlar) 

– APC ( küçük/flat tip lezyon/ 

rezeksiyon alanı kenarları)

– Hot bx/cold bx

Cerrahi tedaviler
– Laporoskopik endolüminal

cerrahi

– Laporoskopik polipektomi

– Dudenektomi

– Pankreatiko-duodenektomi



Duodenal poliplerin cerrahi 

rezeksiyon kriterleri

✓ >2 cm 

✓ EUS da submukoza invazyonu

✓ Ciddi displazi/ karsinoma insitu

✓ Endoskopik tedavi sonrası nüks



Polip Tipi Yaklaşım 

Brunner bez adenom/ hiperplazi Endoskopik polipektomi

Semptomatik

Büyük

Displastik özellik

Gastrik heterotropi/Metaplazi Endoskopik tevai ve takip gerekmez.

H pylori pozitif ise eradike edilir. 

İnfmalatuar fibroid polip Endoskopik tedavi

Büyük

Semptomatik

Leyomiyom Endoskopik tedavi

Cerrahi

Karsinoid tümör Endoskopik tedavi: : Submukozada sınırlı

Cerrahi: Derine invazyon / büyük/semptomatik

Lipom Tedavi: Boyut ve histolojiye bağlıdır.

Soliter Peutz-Jegher polip Endoskopik polipektomi

Sporadik duodenal poliplerde tedavi 



Sporadik non-ampuller duodenal

adenomlarda  tedavi 

Adenom ( non-

ampuller)

Yaklaşım 

Tedavi tipi • Endoskopik polipektomi

• APC

• Hot biyopsi

• Cold biyopsi 

Endoskopik kontrol 1 yıl sonra  ( nüks? Kalıntı?)

Kolonoskopi Bütün vakalarda yapılmalı.

Endoskopide : Doudenal polip 

Endoskopik biyopsi (Vasküler patolojileri dışlamak için) 



Adenom ( Ampuller/periampuller ) Yaklaşım 

Evreleme ERCP

EUS

IDUS

Tedavi: Endoskopik ampullektomi

Cerrahi ampullektomi

Takip İlk  kontrol: İşlemden 1-6 ay sonra

iki yıl süreyle 3 ayda bir 

Endoskopide : Doudenal polip 

Endoskopik biyopsi (Vasküler patolojileri dışlamak için) 

Sporadik ampuller-periampuller

duodenal adenomlarda  tedavi 


