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Midede Hiperplastik Polip Zemininde Gelişmiş İntramukozal
Müsinöz Adenokarsinom
An Intramucosal Mucinous Adenocarcinoma Arising From A Gastric
Hyperplastic Polyp
Öz / Abstract

Esra Paşaoğlu1, Zuhal Gücin2
Tüm gastrik poliplerin %75’ini oluşturan hiperplastik polipler genellikle 1 cm’den küçük, masum lezyonlardır. Çoğunluğu kronik
gastrit zemininde, doku hasarı ve abartılı mukozal regenerasyon
sonucu gelişir. Hiperplastik poliplerde karsinom gelişme riski
%2’den az olarak bildirilmiştir. Büyük ve multipl poliplerde risk
artar. Burada antrumda lokalize, soliter hiperplastik polip zemininde gelişen intramukozal adenokarsinom olgusu sunulmuştur.
69 yaşında erkek hasta karın ağrısı ve kusma şikayeti ile gastroenteroloji kliniğine başvurdu. Gastroskopide antrumda 2 cm çaplı
polip görüldü. Bu lezyondan alınan biyopsinin histopatolojik incelemesinde mukozada adenokarsinom infiltrasyonu saptanması
üzerine subtotal gastrektomi uygulandı. Makroskopik olarak antrumda izlenen 2x1 cm ölçüsündeki saplı polibin histopatolojik
incelemesinde hiperplastik polip ile uyumlu morfolojik bulgular
saptandı. Polip içerisinde, lamina propriada, birkaç küçük odak
tarzında, müsinöz zeminde infiltratif glandüler yapılar dikkati
çekti ve olgu hiperplastik polip zemininde gelişmiş müsinöz adenokarsinom olarak rapor edildi. Hiperplastik poliplerde nadir de
olsa karsinom gelişimi görülebileceğinden biyopsi ile yetinmeyip
total olarak çıkarılması ve histopatolojik incelemesinin dikkatle
yapılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hiperplastik polip, mide, müsinöz adenokarsinom

Hyperplastic polyps constitute 75% of all gastric polyps. Most of them
are innocent lesions and are smaller than 1 cm. They develop as a
consequence of an exaggerated mucosal response to tissue injury and
inflammation on the basis of chronic gastritis. A 69-year-old male was
admitted to the Gastroenterology Clinic with complaints of abdominal pain and vomiting. Gastroscopy showed a polyp that was 2 cm in
its greatest dimension. A histopathologic examination of this lesion revealed adenocarcinoma infiltration in the mucosa. Subtotal gastrectomy
was performed. Macroscopically, a polyp with a stalk was seen in the antrum; microscopically, it was consisted with a hyperplastic polyp. In the
polyp, a few foci of infiltrative glands embedded in the mucinous matrix
were noticed in the lamina propria, and the patient was diagnosed as intramucosal mucinous adenocarcinoma arising from a gastric hyperplastic polyp. Because of the risk of carcinoma development, which is rare, all
hyperplastic polyps should be completely excised, and a histopathologic
examination should be carefully performed.
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Hiperplastik polipler çoğunlukla 1 cm’den küçük, sesil, masum lezyonlardır. Doku hasarı ve abartılı mukozal regenerasyon sonucu gelişirler. Hiperplastik poliplerde intestinal metaplazi ve %1-20
oranında displazi görülebilir. Ancak karsinom gelişme riski %2’den azdır. Multipl poliplerde risk
artar (1). Burada mide antrumda lokalize soliter hiperplastik polip zemininde gelişen intramukozal müsinöz adenokarsinom olgusu sunulmuştur. Tümör dışı mide dokusunda yaygın atrofik
gastrit, intestinal metaplazi ve gastritis sistika profunda alanları mevcuttur.

Olgu Sunumu
Altmış dokuz yaşında erkek hasta karın ağrısı ve kusma şikayeti ile Gastroenteroloji kliniğine başvurdu. Laboratuar testleri normal sınırlar içinde olup batın ultrasonografisinde belirgin bir özellik
görülmedi. Batın BT’de antrumda duvar kalınlaşması tespit edilmesi üzerine yapılan gastroskopide antrum küçük kurvatürde 2 cm çaplı polipoid kitle izlendi. Biyopside yüzeyel mukozal dokularda müsin üretimi gösteren adenokarsinom saptanması üzerine hastaya subtotal gastrektomi
uygulandı. Makroskopik incelemede antrum küçük kurvatürde 2x1 cm ölçüsünde saplı polip ve
diğer mide alanlarında pililerde düzleşme görüldü. Polibin histopatolojik incelemesinde gastrik
foveolalarda hiperplazi, kistik dilatasyon, lamina propriada düz kas demetleri, inflamasyonun
yanısıra intestinal metaplazi alanları saptanmış olup morfolojik bulgular hiperplastik polip ile
uyumlu bulundu (Resim 1). Polip içerisinde birkaç küçük odak tarzında müsinöz stroma içinde
küçük infiltratif glandüler yapılar saptandı (Resim 2). İnfiltrasyon içinde yer yer taşlı yüzük hücreleri de dikkati çekti. Zemindeki müsinöz materyal histokimyasal olarak Alcian blue (+) boyanma
gösterdi (Resim 3). Yapılan immunhistokimyasal çalışmada tümör hücrelerinde MUC 2 (+), MUC
5AC fokal (+), MUC 6 (-), tümör dışı polip alanlarında MUC 5AC (+), MUC-2 (-), MUC 6 (-) bulun-
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Resim 1. Gastrik foveolalarda hiperplazi, kistik dilatasyon ve lamina
propriada düz kas demetleri ile karakterize hiperplastik polip HEX40
Resim 4. Tümörde MUC 2 pozitifliği. HEX100

Resim 2. Müsinöz stroma içinde kribriform yapılar oluşturan tümöral
infiltrasyon. HEX200
Resim 5. Tümörde yüksek ki 67 proliferasyon indeksi. HEX200

Resim 3. Zemindeki müsinöz materyalde Alcian blue pozitifliği.
HEX100

du (Resim 4). Ki 67 proliferasyon indeksi tümör alanında belirgin
olarak yüksekti (Resim 5). Olguya hiperplastik polip zemininde
gelişmiş intramukozal müsinöz adenokarsinom tanısı verildi. Tümör dışı mide dokusunda yaygın intestinal metaplazi ve atrofik
gastrit tespit edildi. Ayrıca tümör dışı birçok alanda, submukozada görülen küçük kistik glandlar, gastritis sistika profunda olarak
yorumlandı (Resim 6). Anjiyolenfatik invazyon ve küçük ve büyük
kurvatür çevresindeki toplam 10 adet lenf bezinde metastaz saptanmadı. Hasta onamı alınarak sunulmuştur.

Resim 6. Tümör dışı mide dokusundaki Gastritis Sistika Profunda
alanları HEX40

Tartışma
Hiperplastik polipler tüm gastrik poliplerin yaklaşık %75’ini oluşturur. Çoğunlukla 6-7 dekadda ve her iki cinste eşit sıklıkta görülür
(1). Genellikle asemptomatiktir. Büyük boyutlu ve gastroözofageal
bileşke ya da pilorda lokalize olanlar obstrüksiyona yol açabilirler
(1). Bu poliplerin büyük kısmı kronik gastrit zemininde; doku ha-
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sarı ve inflamasyona abartılı mukozal yanıt sonucu gelişirler. Helikobakter pilori gastriti, safra reflüsüne sekonder olarak gelişen
ya da Billroth II rezeksiyonları ile ilişkili olan kimyasal gastritler
hiperplastik poliplerin gelişimi ile ilişkili durumlardır (1).
Hiperplastik poliplerde intestinal metaplazi ve %1-20 oranında
displazi görülebilir. Ancak karsinom gelişme riski %2’den azdır.
2 cm’den büyük poliplerde displazi riski; multipl poliplerde karsinom gelişme riski artar. 50 yaş üzerinde displazi ve karsinom gelişme riski daha yüksektir (1). Endoskopik polipektomi ve mukozal
rezeksiyonların daha sık uygulanması ile birlikte hiperplastik poliplerde displazi ve karsinom görülme sıklığı da artmaya başlamıştır (2). Yao ve ark. (3) p53 mutasyonunun hiperplastik poliplerdeki
malign transformasyonda rol oynadığını bildirmiştir. Hiperplastik
polip zemininde gelişen karsinomun müsin profilinin de çoğu olguda gastrik tipte olduğunu ileri sürmektedir (3). Bizim olgumuzda tümöral alanlarda MUC-2 (+), MUC 5AC fokal (+), tümör dışı
polip alanlarında MUC 5AC (+), MUC-2 (-) olduğundan tümörde
intestinal fenotip ön plandadır.
Hiperplastik polip zemininde daha çok, iyi ve orta derecede diferansiye adenokarsinom gelişimi bildirilmiştir (2-6). Hiperplastik
polipten gelişen az sayıda taşlı yüzük hücreli karsinom ve az diferansiye adenokarsinom olgusu da bulunmaktadır (7, 8). Ancak
İngilizce yazılı literatürde hiperplastik polip zemininde gelişmiş
müsinöz adenokarsinom olgusuna rastlanmamıştır.
Gastritis sistika profunda daha çok gastroenterostomi anastomoz
bölgelerinde görülen, mide submukozasına yer değiştirmiş, hiperplastik, kistik dilate gastrik glandlardan oluşan bir lezyondur.
Patogenezinden kronik inflamasyon ve iskemi sorumlu tutulmuştur. Nadiren gastrik cerrahi öyküsü bulunmaksızın kronik gastritte
de gelişebilirler. Benign lezyonlar olmasına rağmen malign potansiyel taşıyabilecekleri ileri sürülmektedir (9). Etyopatogezinin hiperplastik poliplerle benzerlik göstermesi olgumuzda iki lezyonun
birlikte görülmesini açıklayabilir.
Hiperplastik poliplerde karsinom riski boyut ile artmaktadır. Ancak literatürde 2 cm’den küçük çaplı, hatta milimetrik boyutlardaki hiperplastik poliplerde bile gelişen karsinom olguları bildirilmiştir (7, 10).

Sonuç
Sonuç olarak düşük de olsa malignite gelişme riski nedeniyle hiperplastik poliplerin biyopsi ile yetinmeyip total olarak çıkarılması
ve polibin tamamının histopatolojik olarak dikkatle incelenmesi
gerekmektedir.
Hasta Onamı: Hasta onamı bu çalışmaya katılan hastalardan alınmıştır.
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