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Giriş

• Polip; 60 yaşın üzerinde % 30 hastada görülür.

• Kolonoskopi ve polipektomi CRC riskini       
%50-90 oranında düşürmektedir 

• Bu koruyucu etki 6 yıl kadar sürmektedir

Cappell MS et al. Minerva Gastroenterol Dietol / 2007

Winawer SJ et al. N Engl J Med / 1993

Műller AD, et al.  Ann Intern Med / 1995

Winawer SJ, et al. N Engl J Med / 1996

Citarda F, et al.  Gut / 2001











Büyüklüğüne göre;

• Diminütif polip→ ≤ 5 mm

• Küçük polip         → 6-9 mm

• Büyük polip         → ≥ 10 mm

• Dev polip             → > 30 mm

*Khasbah M, et al. Gastrointest Endosc / 2009



Polip ve adenom tespit etme oranı
• Kolonoskopinin kalitesinin en önemli belirleyicisidir 
• Bu da; barsak temizliğinin kalitesi, endoskopistin

deneyimi, geri çıkma süresi ve endoskopun kalitesine
bağlıdır
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• Rutin kolonoskopi sırasında saptanan 
poliplerin % 80-90’dan fazlası dimünitif ya da 
küçük poliplerdir

• Polip 10 mm’den büyük ise suboptimal
polipektomi oranı yüksektir



Cold forseps polipektomi
(1-3 mm)

-ucuz

-hızlı ve kolay uygulanır

-inkomplet polipektomi oranı yüksektir

-polip tekrarlama oranı yüksektir

-interval kolorektal kanser oranı yüksektir

Nedeni-ilk ısırmadan sonraki kanama

alanı kapatır ve kalan polip kısmını 

gizler



İnterval kanser

İndeks kolonoskopiden sonraki 5 yıl içinde 
kolorektal kanser saptanmasıdır 

- (%50-80) Gözden kaçmış polip

- (%15-30) Prekanseröz lezyonun inkomplet
çıkarılması  

-Yeni agresif neoplazi gelişimi    





• Yapılan bir çalışmada forseps ile görünürde 
polipektominin komplet yapıldığı alana EMR
uygulanmış ancak % 39 girişimin komplet
olduğu görülmüş

• Efthymiou M, et al. Gastroenterology. 2009



Cold forseps biyopsinin alternatifleri 
1- Jumbo forseps, 2- Hot polipektomi

Uraoka T, et al. Gastrointest Endosc. / 

2013



• US’da yapılan bir çalışmada* 285 endoskopist’in 4-6
mm çapındaki poliplerde;

• % 19’u cold forseps

• % 21’i hot forseps

• % 15’i cold snare

• % 59’u hot snare

• Çalışmalarda cold polipektomi tekniğinin diminütif ve
küçük polipler için güvenli ve etkili olduğu gösterilmiş

* Singh N, et al. Gastrointest Endosc. 2004



Hot biyopsi forseps

• Koter kullanıldığında hem hemostaz sağladığı 
hem de kalan çevre dokuyu yaktığı için 
komplet polipektomi oranının yüksek olduğu 
düşünülür

• Hem komplikasyonları fazla hem de kötü 
kalitede doku sağlar

• Polip eradikasyon oranı cold forsepsten 
FARKSIZ



Snare polipektomi

1- Cold snare polipektomi(histolojik eradikasyon 
oranı biyopsi forsepsiyle karşılaştırılan 
çalışmada %93’e karşın %80 )

•Fakat snare polipektomi daha pahalı ve polip 
çıkarma oranı daha düşüktür





2-Hot snare polipektomi

● İşlem daha fazla zaman alır

● İşlem sonrası abdominal şikayetler fazladır

● İşlem sırasında kanama cold snare polipektomi

grubunda fazla iken erken ve geç kanama hot 
snare grubunda daha fazladır 



Dikkat!



Dikkat !

• Snare ile polipektomi yapılırken 

polip kenarlarından ≈ 2-3 mm
normal mukozada içinde olacak 
şekilde snare kapatılır ve polip 
çıkarılır



Polip çıkarmayı(retrieval) 
etkileyen faktörler
1-Küçük polip (özellikle diminütif)
2-Sesil morfoloji
3-Sağ kolon yerleşimi
4-Cold snare polipektomi
●Deneyimli biri bile %16 polibi

çıkarmayı başaramaz



Diminütif polip

• Çıkarmanın gereksiz olduğu tartışılıyor
• Amerikan Gİ endoskopi derneğinin bu konuda iki 

paradigması var;
1-Resect and discard (kopar ve çıkarma)
2-Discard or leave-in 
(rektosigmoid bölgedeki diminütif poliplerin 
hemen hepsi hiperplastik olup çıkarılmamalı ve 
yerinde bırakılmalı)

Rex Dk, et al. Gastrointest Endosc. 2011 



Forseps 
polipektomi

Polip çapı 
büyük

Serrated
adenomlar

Endoskopist
deneyimi

İnkomplet polipektomi
risk faktörleri



Büyük kolonik polip ve lezyonlar

• Standart polipektomi

• Endoskopik rezeksiyonlar(EMR-ESD)











Polipektomi yerini karbon black ile 
işaretleyin !



Multiple
polipektomiler

Büyük 
lezyonlar

Sağ kolon 
yerleşimi

Deneyimsiz 
Endoskopist

Polipektomi komplikasyonları için 
risk faktörleri

İleri yaş



Polipektominin major
komplikasyonları

• Kanama

• Perforasyon

• Post-polipektomi sendromu



•Polipektomi sonrası 
hastaların 1/3’ü hafif 
GİS semptomları 
gösterir
•Genellikle 24-48 
saat içinde kaybolur



Daha nadir ve daha ciddi 
komplikasyonlar

• Splenik hematom ya da rüptür

• Akut appandisit

• Divertikülit

• Boğulmuş fıtık

• İntramural hematom

• Bakteriemi

• Kolonik patlama (karbon dioksit insüflasyonu)



Postpolipektomi kanama

● Oran; % 0.3-6.1

1-Procedural

2-İmmediate (işlem sonrası 12 saate kadar)

2-Delayed ( işlemden sonra 12 saat- 30 gün arası)

•2/3’ü kendiliğinden durur

•Nadiren transfüzyon ve girişim gerektirirler

Fyock CJ, et al. World J Gastroenterol. 2010.



Kolonoskopik polipektomi sonrası  
kanama için  risk faktörleri

• Polipin büyüklüğü

• Polipin şekli

• Polipin yerleşimi (sağ kolon)

• Polipektomi tekniği

• Sesil tip polip

• Hastanın koagulasyon durumu

• Endoskopist’in deneyimi



Büyük lezyonlarda kanama

• EMR/ESD için işlem sırasında ve gecikmiş 
kanama oranları kabaca % 1-10’dur



Hot snare polipektomi sonrası 
kanama riskini azaltmak için

• Polipin sap ve baş kısmına Epinefrin 
injeksiyonu (volumu azaltır - sadece işlem 
sırasında olan kanamalarda etkili)

• Loop uygulama

• Klips uygulama



Saplı poliplerde kanama 
riskini arttıran durumlar

• İleri yaş

• Kullanılan elektrik akımının 
tipi

• Polipin büyüklüğü

• Polipin histolojisi

• Polip sapının çapı

• Antikoagulan ilaç kullanımı



Geç postpolipektomi kanamalarında sadece polip çapı bağımsız 
risk faktörüdür



Kanama-Tedavi

• Hemostatik forseps ile tutma

• Skleroterapi (Epinefrin)

• Elektro koagulasyon

• Hemoklips uygulama

• Bant ligasyonu ve endo-loop uygulama

• OTSC klips uygulama



Hemostaz forseps ile tutma

• Kanayan polip alanının grasper ile tutulması

• 5 dk kadar beklenir



Skleroterapi (Epinefrin)

• Kanama alanına dilüye adrenalin injeksiyonu
(1/10.000 ya da 1/20.000)

• Birkaç mililitre kanamayı durdurabilir 

• İstenen etki kanama bölgesinde büyük bir 
kabarcık oluşturmaktır 



Elektrokoagulasyon

• Termal prob

• Bipolar elektrokoagulasyon (BİCAP)

• Polipektomi snare ucu (işlem hızlı-derin yanık )

• Argon plasma koagulasyon ( sızıntı)





Hemoklips uygulama

● Hemoklips kanayan 

damara ya da polip sapına 

uygulanabilir 

● Kanama diatezi olan 

hastalarda endo-klips ya 

da endo-loop polipektomi

alanını kapatmak için 

kullanılabilir

Binmoeller KF, et al. Endoscopy / 

1993

Parra-Blanco A, et al. Gastrointest

Endosc / 2000

Matsushita M, et al. Gastrointest

Endosc / 1998



Kanama-klips uygulama



Bant ligasyonu

• Post-polipektomi kanamayı durdurmak için kullanılır

• Kolon duvarı incedir( EUS→1.06-1.83 mm- bu kalınlığın 
1/3’ü mukoza, 1/3’ü submukoza)

• Fazla emmeden kaçınmak lazım

• Tam kat alıp nekroz ve gecikmiş perforasyon yapabilir



Endo-loop uygulama

• Saplı poliplerde polipektomi öncesi ya da 
sonrası endo-loop uygulanabilir (detachable
endoloop)

• 4-6 günde düşer







• OTSC şekil





Geç kanamada tedavi

• Genellikle işlemden 6 saat-14 gün sonra 
hematoçezia ile hastaneye yatan hastaların 
yarısı kan transfüzyonuna ihtiyaç duyar 

• Defekasyon sıklığı kanamanın devam ettiğinin 
bulgusudur

• Sık kanlı dışkılama ve hemodinamik instablite
varsa acil kolonoskopi yapılmalı

• Anjiografi mikrokoil ile süper selektif
kateterden arteriyal embolizasyon



Perforasyon

• Erken ve gecikmiş 

• Diminütif ve küçük poliplerde perforasyon riski 
cold polipektomi yapıldığında kabaca "sıfır"dır

• Perforasyon çoğunlukla elektrokoter kullanımı ile 
ilgilidir

• Büyük lezyonlar EMR/ESD ile çıkarıldığında 
perforasyon riski yüksektir 

• EMR; % 0 - 1.5

• ESD; %4 (% 1.5 - 10)





Perforasyon Perforasyon

Perforasyon Klips







Post-polipektomi koagulasyon
sendromu

• Büyük lezyonların eksizyonundan sonra                 
% 1.35-3.7‘dir

• Ateş, karın ağrısı, inflamasyon makerlerinde
yükselme (C-RP ve Lökositoz)

• Tedavi genellikle konservatif; 

- Antibiyotik

- Sıvı verilmesi

- Barsak istirahati



Endoskopik rezeksiyonlar(ER) 

• Mukozal-submukozal neoplastik lezyonların ve 
intramukozal kanserlerin standart tedavisi 

• Minimal invaziv bir yöntem olup ucuzdur 

İki tip uygulaması mevcut;

• Endoskopik Mukozal Rezeksiyon (EMR)

• Endoskopik Submukozal Disseksiyon (ESD) 



EMR

• Submukozaya sıvı injeksiyonu, lezyonu yakalama
ve snare ile kesmeden oluşur

• Bu yöntem, 2 cm’den küçük, metastazı olmayan
Gİ neoplazmların tedavisinde geniş bir kabul
görmüştür

• EMR, yüzeyel Gİ tümörlerin teşhisinde biyopsiden 
daha üstün olup güvenli, pratik, öğrenmesi kolay 
ve etkilidir

• Fakat, yetersiz kaldığı taraf özellikle büyük 
lezyonların ancak parça parça çıkarabilmesidir
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ESD

• ESD, submukozaya sıvı injeksiyonu, mukozayı
lezyonun etrafından kesmek ve lezyonun
altından submukozal disseksiyondan oluşur

• ESD ile büyük lezyonları tek parça olarak 
çıkarılabiliyoruz 



• ESD’nin EMR’den üstünlüğü; büyük veya 
ülserli lezyonları en blok çıkarabilmesi ve 
yüksek küratif rezeksiyon oranıdır

• ESD’nin dezavantajları ise; işlemin zaman 
alması, kanama ve delinme gibi 
komplikasyonların fazlalığı, öğrenme zorluğu 
ve yüksek endoskopik beceri gerektirmesidir 













ER Kontrendikasyonları:

• Hamilelerde genellikle kolonoskopi

yapılması uygun değildir

• Fulminant kolit varlığı, 

• İntestinal perforasyon şüphesi, 

• Yeni intestinal anastomoz, veya 

• Son zamanlarda geçirilmiş miyokard
infarktüsü varlığında ER yapılmamalıdır



ER Kontrendikasyonları:

• Polipektomi ve ER genelde kanama bozukluğu 
olan hastalarda yapılmamalıdır

• Yetersiz barsak temizliği kompleks 
polipektomi veya mukozal rezeksiyon için 
kontrendikasyon oluşturur



ER yeterliliğinin değerlendirilmesi:

• Rezeke edilen piyes kenarının, lezyon kenarına 
olan uzaklığı ölçülerek değerlendirilir

• Çalışmalarda 2 mm’den daha fazla mesafe 
olan hiç bir hastada nüks gelişmezken, mesafe 
2 mm’den daha yakın olan hastaların 
%16’sında nüks gelişmiştir



• Nüks için ortalama süre ilk 6 aydır

• Dolayısıyla endoskopik takip 3 ay ile 1 yıl
arasında yapılmalıdır



Komplikasyonlar:

• Sedasyona ait
• İşleme ait

-Kanama: işlem sırasında / işlem sonrası 
-Perforasyon: (Snare’i kapattığında hasta ağrı duyarsa 
işleme devam etmemek lazım. Çünkü bu duvarın tüm 
katlarının tutulduğunun işareti olabilir.)

-Transmural Yanık Sendromu(TYS)
-Lümen stenozu: (lümenin çepeçevre ¾’ünden fazla 
mukozanın rezeke edildiği durumlarda oluşma 
eğilimindedir)

-Lokal rekürens:(%6.9-13.4 )











NE ZAMAN CERRAHİ?

• Bütün bu tedaviler yetersiz kaldığında



İnternetten videosunu izleyerek öğrenilmez

Usta -çırak işidir



ER eğitimi: 

• ESD eğitimi alacak kişilerin öncelikle hayvan 
modellerinde( ex vivo, in vivo), daha sonra uzman 
endoskopistlerin gözlemi altında hastalarda işleme 
katılmaları gerekir

• ESD eğitimine aday olacak kişilerin minimum 1.000
vaka kadar üst GİS endoskopisi yapmış olmaları

• İlk ESD yapmaya başlayanların mide antrum
lezyonlarını tercih etmeleri önerilir

• Temel yeterlilik için en azından ilk 30 vakayı bu konuda
uzman kişilerin denetiminde yapmaları önerilmiştir





Turhan 
Aksoy

Refik 
Berkmen

Ali Akyüz
Dursun 
Buğra




