
BAĞIRSAK TÜMÖRLERİ  
A. Non-neoplastik (benign) polipler     

Tümör tipi  Yerleşim  Bulgular-Bilgiler 

Hiperplastik polipler Rektosigmoid  Erişkinlerde 
<5 mm çapında multipl mememsi çıkıntılar 

Hamartomatöz polipler 
 

Juvenil polipler 
  

   
 

Peutz-Jeghers polipleri 

  
  
Rektum 
  
 
  
Kolon 

  
  
Çocuklarda  
1-3 cm çapında tek oluşum 
Mikroskopisinde kistik genişlemiş glandlar 
  
Bkz Familyal polipzis sendromları 

Yangısal polipler Kolon  Yangısal kolon hastalıklarındaki ülserler çevresinde 
saptanan epitel rejenerasyonları (psödopolip) 

Lenfoid polipler Kolon  Submukozal lenfoid doku hiperplazisi tümsekleri 

  

B. Neoplastik epitelyal oluşumlar 

Tümör tipi  Yerleşim  Bulgular-Bilgiler 

Adenomlar  
(tubuler, villöz, 
tubulovillöz) 

Kolon (rektosigmoid) Küçükler saplı, büyükler geniş tabanlı 
Ailesel eğilim  
Kanserleşme riski (4 cm’den büyük villöz 
adenomda sık) 

 Adenokarsinomlar  Çekum-Çıkan kolon (%22) 
Transvers (%11) 
İnen kolon (%7) 
Rektosigmoid (%55) 
İnce bağırsaklar (%5) 
  

60-80 yaşlar 
Kronik kanamalara bağlı demir eksikliği anemisi 
Risk faktörleri: ülseratif kolit, posasız beslenme 
Makroskopi: polipoid, ekzofitik, infiltran (peçete 
halkası etkisi) 
Mikroskopi: yoğun müsin üretimi 
Metastaz: bölgesel lenf düğümleri, karaciğer 

Anal bölge 
karsinomu 

Anorektal bölge Rektosigmoid tümör grubunun yaklaşık ½’si 
Skuamöz hücreli karsinom (HPV infeksiyonunda) 

Karsinoid tümör Tüm Gİ kanal <3 cm çapında polipoid oluşum 
Rektum ve apandis yerleşimliler sessiz, met 
yapmaz 
İleum, mide ve kolon karsinoidlerinde bölgesel 
lenf düğümü ve karaciğer metastazları 
Mide, peripankreatik, pankreatik yerleşimlilerde:  
• Zollinger-Ellison sendromu 
• Cushing sendromu 
• Hiperinsülinizm bulguları 
• Karsinoid sendrom bulguları (*) 

(*) Karsinoid sendrom bulguları: vazomotor bozukluklar (siyanoz), intestinal hipermotilite (diyare, kolik ağrıları, 
kusma), astma atakları ve dispne, hepatomegali (karaciğer metastazı), kardiyopati (pulmoner ve triküspid 
kapaklarda kalınlaşmaya bağlı stenoz, sağ ventrikülde endokardiyal fibrozis), retroperitoneal ve pelvik fibrozis, 
plevra ve aort intimasında kollagen plakları  



  

C. Non-epitelyal Tümörler 

Tümör tipi  Yerleşim  Bulgular-Bilgiler 

Lipoma 

Liposarkoma 

Tüm Gİ kanal Yağ dokusu tümörleri 

Leiomyoma 

Leiomyosarkoma  

Tüm Gİ kanal Düz kas hücresi tümörleri 

Angioma 

Kaposi sarkomu 

Tüm Gİ kanal Damar tümörleri 

 Lenfomalar  

B-lenfosit lenfomaları 

MALT lenfoma 

İnce bağırsakların immunoproliperatif hast. 

Burkitt lenfoması 

T-lenfosit lenfomaları 

Mide lenfomaları 

Prognozu B-lenfosit lenfomalarına oranla iyi 
 

 Tüm Gİ kanal 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Primer GİS lenfomalarında başlangıçta RES 

etkilenmesi yoktur 

Risk faktörleri:  

• H.pylori kronik gastriti 

• Kronik sprue-benzeri sendromlar 

• Yöresel genetik (Akdeniz bölgesi halkları) 

• Konjenital immun yetmezlik sendromları 

• Transplantasyon sonrası 

immunosüpresyon 

  


