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ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  

Η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ) θεωρεί την τήρηση των 

παρουσών κατευθυντήριων οδηγιών προαιρετική. Η τελική κρίση αναφορικά με την 

εφαρμογή τους πρέπει να ληφθεί από τον θεράποντα ιατρό λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις 

εξατομικευμένες περιστάσεις εκάστου ασθενούς. Δεδομένου του συμβουλευτικού και 

μη δεσμευτικού χαρακτήρα τους, οι παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες δεν δύνανται 

να αποτελέσουν τη βάση ένδικης προστασίας ή αγωγής για την τήρηση ή μη στο 

πλαίσιο της κλινικής πρακτικής, αλλά μπορούν μόνο να θεωρηθούν γενικές 

κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες βασίζονται στα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία, με 

στόχο τη συνεπικουρία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

Οιοσδήποτε σκέπτεται να εφαρμόσει ή να συμβουλευθεί τη βασιζόμενη σε στοιχεία 

σειρά αναμένεται να κάνει χρήση ανεξάρτητη ιατρικής κρίσης στο πλαίσιο 

εξατομικευμένων κλινικών περιστάσεων ή να ζητήσει την εποπτεία πιστοποιημένου 

ιατρού. Η ΕΟΠΕ δεν εκπροσωπεί ή εγγυάται καθ’ οιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο 

ή τη χρήση ή την εφαρμογή των εν λόγω κατευθυντήριων οδηγιών, αποποιείται δε 

οιασδήποτε ευθύνης για την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο εφαρμογή ή χρήση τους.  

Επιπροσθέτως, οι παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες περιγράφουν αξιολογήσεις και 

διαχείριση θεραπειών στο πλαίσιο κλινικής πρακτικής· ως εκ τούτου, δεν μπορεί να 

υποτεθεί ότι ισχύουν σε παρεμβάσεις εκτελούμενες εντός πλαισίου κλινικών δοκιμών, 

δεδομένου ότι τέτοιου είδους κλινικές μελέτες έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να 

εξετάζουν καινοτόμες στρατηγικές διαχείρισης μιας νόσου για την οποία η κατάρτιση 

καλύτερης θεραπείας καθίσταται απολύτως αναγκαία. Εντούτοις, διά της 

ανασκόπησης και σύνταξης της πλέον πρόσφατης βιβλιογραφίας, οι παρούσες 

κατευθυντήριες οδηγίες κλινικής πρακτικής επισημαίνουν ερωτήματα που χρήζουν 

περαιτέρω έρευνας, καθώς και το πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να τίθεται υπ’ 

όψιν η ερευνητική θεραπεία. 
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Επίπεδο ενδείξεων και ισχύς σύστασης 
 
Επίπεδο ενδείξεων (Level of Evidence/LOE) 

I Ενδείξεις που προκύπτουν από τουλάχιστον μία μεγάλη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή 

καλής μεθοδολογικής ποιότητας (λίγες πιθανότητες αποκλίσεων) ή από μετα-αναλύσεις επιτυχώς 

διενεργηθεισών τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών (RCTs) χωρίς ετερογένεια. 

II Μικρές τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές ή μεγάλες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές με 

υποψία αποκλίσεων (κατώτερη μεθοδολογική ποιότητα) ή μετα-αναλύσεις δοκιμών τέτοιου 

είδους ή δοκιμών με αποδεδειγμένη ετερογένεια.  

III Προοπτικές μελέτες κοόρτης  

IV Αναδρομικές μελέτες κοόρτης ή περιπτωσιολογικές-ελεγχόμενες μελέτες 

V Μελέτες άνευ ομάδας ελέγχου, περιπτωσιολογικές εκθέσεις, απόψεις ειδικών  

Ισχύς σύστασης (Strength of Recommendation/SOR) 

A Ισχυρές ενδείξεις αποτελεσματικότητας με ουσιαστικό κλινικό όφελος, συνιστάται ιδιαίτερα  

B Ισχυρές ή μέτριες ενδείξεις αποτελεσματικότητας αλλά με περιορισμένο κλινικό όφελος, 

συνιστάται εν γένει  

C Ανεπαρκείς ενδείξεις αποτελεσματικότητας ή οφέλους, οι οποίες δεν αντισταθμίζουν τον κίνδυνο 

ή τα μειονεκτήματα (ανεπιθύμητα συμβάντα, κόστος,..) | Προαιρετικά  

D Μέτριες ενδείξεις αναποτελεσματικότητας ή αρνητικής κλινικής έκβασης | Δεν συστήνεται εν γένει. 

E Ισχυρές ενδείξεις αναποτελεσματικότητας ή αρνητικής κλινικής έκβασης | Δεν συστήνεται ποτέ.  

 

 



Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση, Θεραπεία και 
Παρακολούθηση του Καρκίνου του Στομάχου 
 7-9 Δεκεμβρίου, 2011 

 

 Σελίδα 4 

 

Περιεχόμενα  

ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ..................................................................................................2 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ...........................................................................................................6 
1.1  MΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ.................................................................................................................................... 7 
1.2 ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ............................................................. 7 

2. ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ .............................................9 
2.1 ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ .................................................... 9 

2.1.1 Κλινικά χαρακτηριστικά ............................................................................................................ 9 
2.1.2 Διάγνωση ....................................................................................................................................... 10 
2.1.3 Ενδοσκοπική σταδιοποίηση.................................................................................................. 11 
2.1.4 Ενδοσκοπική παρακολούθηση ............................................................................................ 12 

2.2 ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ................................................................................................................ 14 
2.2.1 Πολύποδες του θόλου του στομάχου ................................................................................ 14 
2.2.2 Υπερπλαστικοί πολύποδες .................................................................................................... 15 
2.2.3 Αδενωματώδεις πολύποδες .................................................................................................. 15 
2.2.4 Αμαρτωματώδεις πολύποδες ............................................................................................... 16 
2.2.5 Οικογενής αδενωματώδης πολυποδίαση ........................................................................ 16 

3. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ................................................................ 18 
3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ............................................................................................................... 18 
3.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ........................................................................................................................................... 19 
3.3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ............................................................................................................................ 20 

4. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ .............................................. 22 
4.1 ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ................................................................................. 22 
4.2 ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ...................................................................................... 24 

4.2.1 Προετοιμασία δείγματος ........................................................................................................ 24 
4.2.2 Μακροσκοπική περιγραφή .................................................................................................... 24 
4.2.3 Μικροσκοπική περιγραφή ..................................................................................................... 24 
4.2.4 Δείγμα γαστρικής ενδοσκοπικής βλεννογόνιας εκτομής ......................................... 27 

5. ΝΕΟΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ, ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ...... 28 
5.1 ΝΕΟΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ XΗΜΕΙΟΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ....................................................................... 28 
5.2 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ................................................................................ 31 
5.3 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ................................................ 34 

6. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ......................................................................................................... 39 

7. ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΝΟΣΟΣ ......................................................................................... 45 
7.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ................................................................................................ 45 



Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση, Θεραπεία και 
Παρακολούθηση του Καρκίνου του Στομάχου 
 7-9 Δεκεμβρίου, 2011 

 

 Σελίδα 5 

 

7.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ .......................... 47 
7.2.1 Ακτινοθεραπεία .......................................................................................................................... 47 
7.2.2 Χημειοθεραπεία .......................................................................................................................... 48 
7.2.3 Αντιμετώπιση περιτοναϊκής νόσου ................................................................................... 49 

 ............................................................................................................................................................... 51 

8. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ............................................... 51 
8.1 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ........................................................................................................................................ 52 

8.2 ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ Ή ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ ............................................. 53 
8.2.1 Θεραπεία πρώτης γραμμής ................................................................................................... 54 
8.2.2 Θεραπεία δεύτερης γραμμής ................................................................................................ 58 
8.2.3 Στοχευμένες θεραπείες ........................................................................................................... 58 

8.3 ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ..................................................................... 62 
8.3.1 Χημειοακτινοθεραπεία ............................................................................................................ 62 
8.3.2 Χειρουργείο .................................................................................................................................. 63 

8.4 ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΓΚΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ...................................................................... 64 

9. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ......................................................................................... 66 
 

  



Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση, Θεραπεία και 
Παρακολούθηση του Καρκίνου του Στομάχου 
 7-9 Δεκεμβρίου, 2011 

 

 Σελίδα 6 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η παγκόσμια επίπτωση του καρκίνου του 

στομάχου έχει μειωθεί θεαματικά για λόγους οι οποίοι δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως. 

Μέρος της μείωσης ίσως οφείλεται στην αναγνώριση συγκεκριμένων παραγόντων 

κινδύνου, όπως το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, και άλλων διατροφικών και 

περιβαλλοντικών κινδύνων. Οι ψυγειοκαταψύκτες επίσης βελτίωσαν την αποθήκευση 

τροφίμων, μειώνοντας ως εκ τούτου τη βασιζόμενη στο αλάτι συντήρησή τους και 

προλαμβάνοντας τη βακτηριδιακή και μυκητιασική μόλυνση, ενώ παράλληλα έδωσαν 

τη δυνατότητα για πιο άμεση διαθεσιμότητα νωπών τροφίμων και λαχανικών, τα 

οποία μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμη πηγή αντιοξειδωτικών σημαντικών για την 

πρόληψη του καρκίνου. 

Ωστόσο, το ποσοστό μείωσης ποικίλλει ανάλογα με τη γεωγραφική τοποθεσία. Στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, το ποσοστό επίπτωσης για καρκίνο του στομάχου που δεν 

εντοπίζεται στην καρδιακή μοίρα μειώθηκε σε όλες τις φυλετικές και ηλικιακές ομάδες 

πλην των λευκών ηλικίας 29 έως 39 ετών, για τους οποίους αυξήθηκε [Anderson κ.ά., 

2010]. Παρά τη γενική μείωση, ο απόλυτος αριθμός νέων περιστατικών ανά έτος 

αυξάνεται, κυρίως λόγω της γήρανσης του παγκόσμιου πληθυσμού. Επομένως, ο 

καρκίνος του στομάχου θα εξακολουθήσει να είναι σημαντική αιτία καρκίνου και 

σχετιζόμενης με καρκίνο θνησιμότητας στο άμεσο μέλλον. 

Παρά τη μείωση του καρκίνου του στομάχου συνολικά, σημειώνεται ραγδαία αύξηση 

επίπτωσης καρκίνου της καρδιακής μοίρας [Powell and McConkey, 1990]. Η 

μετάβαση από το άπω στο εγγύς τριτημόριο του στομάχου ίσως να οφείλεται εν μέρει 

στη μείωση των καρκίνων του ανώτερου τριτημορίου. Εντούτοις, έχει επίσης προταθεί 

η άποψη ότι το καρκίνωμα καρδιακής μοίρας είναι διαφορετική οντότητα από τα 

υπόλοιπα καρκινώματα του στομάχου. Το ιστολογικό μοτίβο του καρκίνου του 

στομάχου επίσης αλλάζει, με μείωση του εντερικού τύπου σε σύγκριση με τον 

διάχυτου τύπου [Henson κ.ά., 2004].  
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1.1  MΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ  

Ο καρκίνος του στομάχου αποτελεί τη δεύτερη αιτία σχετιζόμενου με καρκίνο θανάτου 

παγκοσμίως. Η αιτιολογία του είναι πιθανόν πολυπαραγοντική. Παράγοντες οι οποίοι 

προδιαθέτουν ασθενείς να αναπτύξουν καρκίνο του στομάχου είναι μεταξύ άλλων η 

παχυσαρκία, η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και η λοίμωξη από το 

ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Ορισμένοι από τους εν λόγω παράγοντες είναι πιο 

σημαντικοί για την ανάπτυξη όγκων στον εγγύς στόμαχο, ενώ άλλοι για την ανάπτυξη 

όγκων στο σώμα και στο άντρο του στομάχου.  

Οι προαναφερθέντες παράγοντες σχετίζονται με την ανάπτυξη καρκίνου του στομάχου 

διά την πρόκλησης μεταλλάξεων σε ογκοκατασταλτικά γονίδια ή στην ενεργοποίηση 

ογκογονιδίων. Παρότι διεξάγονται πολλές μελέτες, στην προσπάθεια αναγνώρισης 

αυτών των γονιδίων, μέχρι στιγμής διαθέτουμε σημαντικά δεδομένα μόνο για λίγα 

γονίδια. Δύο εξ αυτών είναι η E-καντερίνη, σε διάχυτου τύπου αδενοκαρκίνωμα του 

στομάχου, και το ογκοκατασταλτικό γονίδιο p-53 [Tamura κ.ά., 2006]. 

 
1.2 ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  

Προγνωστικοί παράγοντες  
Το προχωρημένο στάδιο κατά την 7η έκδοση του συστήματος σταδιοποίησης που 

συνέταξαν από κοινού η Αμερικανική Κοινή Επιτροπή για τον Καρκίνο (AJCC) και η 

Διεθνής Ένωση κατά του Καρκίνου (IUCC) οδηγεί σε χειρότερη πρόγνωση. Σε 

ασθενείς που εκδηλώνουν χειρουργικά εξαιρέσιμο πρώιμο καρκίνο του στομάχου, η 

πρόγνωση εξαρτάται από τη χειρουργική σταδιοποίηση. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός 

των διηθημένων λεμφαδένων τόσο χειρότερη η πρόγνωση. Επίσης, τόσο η φτωχή 

λειτουργική κατάσταση του ασθενούς όσο και το ≤100IU επίπεδο της αλκαλικής 

φωσφατάσης αποτελούν κακούς προγνωστικούς παράγοντες. Ο Kattan κ.ά. 

δημιούργησαν ένα νομόγραμμα όπου λαμβάνονται υπ’ όψιν ποικίλα 

κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά ασθενών υποβεβλημένων σε R0 (πλήρη) εκτομή 

όγκου, με σκοπό την πρόβλεψη του κινδύνου υποτροπής. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά 
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είναι η ηλικία και το φύλο του/της ασθενούς, η εστία του πρωτοπαθούς όγκου, η 

ταξινόμηση κατά Lauren, το μέγεθος και το βάθος του όγκου, καθώς και ο αριθμός 

θετικών λεμφαδένων [Kattan κ.ά., 2003]. 

Επίσης, σε ασθενείς με εντοπισμένη νόσο που υποβάλλονται σε προεγχειρητική 

χημειοθεραπεία, ο τύπος της ανταπόκρισης σε χημειοθεραπεία συσχετίζεται με την 

επιβίωση. Υπολειμματικός όγκος ποσοστού μικρότερου του 10% συσχετίστηκε με 

καλύτερη συνολική επιβίωση σε μία μελέτη [Becker κ.ά., 2003], ενώ σε άλλη, ο 

αριθμός των θετικών λεμφαδένων και η παρουσία περινευρικής ή περιαγγειακής 

διήθησης συσχετίστηκαν με χειρότερη πρόγνωση. 

Δεν υπάρχουν καταληκτικά στοιχεία όσον αφορά την προγνωστική σημαντικότητα της 

έκφρασης της πρωτεΐνης HER2. 

Προβλεπτικοί παράγοντες 
Πολλοί παράγοντες έχουν προταθεί μεν ως προβλεπτικοί, κανείς εξ αυτών ωστόσο 

δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς. Η υπερέκφραση του υποδοχέα HER2 σε ασθενείς με 

τοπικά προχωρημένο, υποτροπιάζοντα ή μεταστατικό καρκίνο του στομάχου 

συνδέεται με ανταπόκριση σε θεραπεία με χορήγηση τραστουζουμάμπης [Bang κ.ά., 

2010]. 

 
Συστάσεις 
 Όλοι οι ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του 

στομάχου πρέπει να εξετάζονται για υπερέκφραση HER2, καθώς αποτελεί 
προβλεπτικό παράγοντα ανταπόκρισης σε χημειοθεραπεία συνδυασμένη 
με τραστουζουμάμπη. (LOE I, SOR A) 
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2. ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  

2.1 ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ  

2.1.1 Κλινικά χαρακτηριστικά  

Η απώλεια βάρους και η επίμονη κοιλιαλγία είναι τα συνηθέστερα συμπτώματα κατά 

την αρχική διάγνωση. Η απώλεια βάρους τις περισσότερες φορές ανακύπτει κυρίως 

εξαιτίας ανεπαρκούς θερμιδικής πρόσληψης παρά λόγω αυξημένου καταβολισμού, και 

μπορεί να αποδοθεί σε ανορεξία, ναυτία, κοιλιαλγία, πρώιμο κορεσμό ή/και δυσφαγία. 

Κατά την εκδήλωσή της, η κοιλιαλγία τείνει να είναι επιγαστρική, ασαφής και ήπια στο 

πρώιμο στάδιο της νόσου, αλλά οξύτερη και μεγαλύτερης διάρκειας κατά την 

επιδείνωση της νόσου. Καρκίνοι εκδηλούμενοι στον εγγύς στόμαχο ενδεχομένως να 

παρουσιάσουν δυσφαγία ως σύμπτωμα, ενώ προχωρημένοι όγκοι του άνω 

τριτημορίου πιθανόν να προκαλέσουν πυλωρική στένωση. Σύνδρομο ψευδοαχαλασίας 

δύναται να προκύψει ως αποτέλεσμα εκφυλισμού του μυεντερικού πλέγματος (πλέγμα 

του Auerbach), εξαιτίας τοπικής επέκτασης ή κακοήθους απόφραξης πλησίον της 

γαστροοισοφαγικής συμβολής. Ναυτία ή πρώιμος κορεσμός λόγω χαμηλής 

διατασιμότητας του στομάχου έχει διαπιστωθεί σε περιπτώσεις επιθετικής μορφής 

διάχυτου τύπου καρκίνου του στομάχου, ονόματι “linitis plastica". Λανθάνουσα 

γαστρεντερική αιμορραγία με ή χωρίς συνοδό σιδηροπενική αναιμία είναι αρκετά 

συνήθης, ενώ ακατάσχετη αιμορραγία (δηλ. μέλαινες κενώσεις ή αιματέμεση) 

παρατηρείται σε λιγότερες του 20% των περιστατικών.  

Η παρουσία ψηλαφητού κοιλιακού μορφώματος αποτελεί το συνηθέστερο κλινικό 

εύρημα υποδεικνύοντας εν γένει χρόνια, προχωρημένη νόσο. Οι ασθενείς ενδέχεται, 

επίσης, να εκδηλώσουν ενδείξεις ή συμπτώματα απομακρυσμένης μεταστατικής 

νόσου. Η συνηθέστερη κατανομή των μεταστάσεων είναι στο ήπαρ, στις περιτοναϊκές 

επιφάνειες και σε μη επιχώριους ή απομακρυσμένους λεμφαδένες. Λιγότερο συχνά, 

μεταστάσεις εκδηλώνονται στις ωοθήκες, στο κεντρικό νευρικό σύστημα, στα οστά και 

στον πνευμονικό ή τον μαλακό ιστό. Εφ’ όσον ο καρκίνος του στομάχου δύναται να 

διασπαρεί μέσω του λεμφικού συστήματος, η κλινική εξέταση ενδέχεται να αποκαλύψει 
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λεμφαδενοπάθεια αριστερού υπερκλείδιου βόθρου (λεμφαδένας του Virchow), που 

είναι και το συνηθέστερο κλινικό εύρημα μεταστατικής νόσου, περιομφαλική 

λεμφαδενοπάθεια (Sister Mary Joseph's node) ή λεμφαδενοπάθεια στην αριστερή 

μασχαλιαία χώρα (ιρλανδικός λεμφαδένας). Η περιτοναϊκή διασπορά μπορεί να 

εκδηλωθεί με διόγκωση ωοθήκης (όγκος Krukenberg) ή με μόρφωμα στο τυφλό κατά 

την εξέταση σε εξέταση του ορθού (Blumer's shelf). Υπάρχουν, εντούτοις, ασθενείς με 

μετάσταση στις ωοθήκες χωρίς άλλη περιτοναϊκή νόσο. Ο ασκίτης μπορεί επίσης να 

αποτελεί την πρώτη ένδειξη περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης. Ψηλαφητό μόρφωμα στο 

ήπαρ μπορεί να αποτελεί ένδειξη μεταστάσεων, μολονότι η μεταστατική νόσος στο 

ήπαρ είναι συχνά πολυεστιακή ή διάχυτη. Ίκτερος ή κλινικές ενδείξεις ηπατικής 

ανεπάρκειας παρατηρούνται κατά τα προτελευταία στάδια της μεταστατικής νόσου. 

 

2.1.2 Διάγνωση  

Μολονότι η χρονική καθυστέρηση της διάγνωσης δεν συσχετίζεται με δυσμενέστερη 

πρόγνωση, η διαγνωστική εκτίμηση πρέπει να τίθεται άμεσα σε εφαρμογή σε 

περίπτωση υπόνοιας καρκίνου του στομάχου ή όταν παρατηρείται νέο καθεστώς 

δυσπεψίας σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (Talley NJ, Vakil N, and the Practice 

Parameters Committee of the American College of Gastroenterology. Guidelines for 

the management of dyspepsia Am J Gastroenterol 2005;100:2324-37). Η πρώιμη 

χρήση ενδοσκόπησης του ανώτερου πεπτικού σε ασθενείς που παρουσιάζουν 

γαστρεντερικές ενοχλήσεις σχετίζεται ενδεχομένως με υψηλότερο ποσοστό ανίχνευσης 

πρώιμου καρκίνου του στομάχου. Περίπου το 25% των ασθενών έχουν ιστορικό 

έλκους του στομάχου. Όλα τα γαστρικά έλκη πρέπει να θεραπεύονται πλήρως, όσα δε 

εμφανίζονται ως καλοήθη θα πρέπει να υποβάλλονται σε βιοπτική και ιστολογική 

εκτίμηση, καθότι η διάγνωση πρώιμου καρκίνου του στομάχου προσφέρει τις 

περισσότερες δυνατότητες χειρουργικής θεραπείας και μακροπρόθεσμης επιβίωσης. 

Μία βιοψία διαθέτει 70% ευαισθησία ως προς τη διάγνωση ήδη υπάρχοντος καρκίνου 

του στομάχου, ενώ η διενέργεια επτά βιοψιών από τα όρια και τη βάση του έλκους 

αυξάνει την ευαισθησία σε περισσότερο από 98 τοις εκατό. 
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Η διάγνωση μίας ιδιαζόντως επιθετικής μορφής διάχυτου τύπου καρκίνου του 

στομάχου, της λεγόμενης "linitis plastica", μπορεί να είναι δύσκολη μέσω 

ενδοσκοπικής εξέτασης. Η χαμηλή διατασιμότητα του στομάχου ή η κλασική εικόνα 

κατόπιν εξέτασης με κατάποση βαρίου (περιγραφόμενη και ως εικόνα δερμάτινου 

φλασκιού) μπορεί να υποδεικνύουν την παρουσία αυτής της νόσου. Λόγω της τάσης 

αυτών των όγκων να διηθούν τον υποβλεννογόνιο και τον μυϊκό χιτώνα, οι βιοψίες 

επιπολής βλεννογόνου ενδέχεται να είναι ψευδώς αρνητικές. Για αυτό τον λόγο, 

πρέπει να χρησιμοποιείται ενδοσκοπική υποβλεννογόνια ανατομή όταν υπάρχει 

υπόνοια διάχυτου τύπου καρκίνου του στομάχου [Tsendsuren κ.ά., 2006].  

2.1.3 Ενδοσκοπική σταδιοποίηση  

Η ενδοσκόπηση πολλαπλών (>7) βιοψιών, με την παροχή επαρκούς υλικού προς 

ιστολογική ανάλυση, έχει καταστεί σημαντικό μέσον υποβοήθησης της διάγνωσης, του 

θεραπευτικού σχεδιασμού και των εξετάσεων μεταπαρακολούθησης. Στο πλαίσιο 

πρώιμου σταδίου νόσου, μπορεί να διενεργηθεί ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή (EMR) 

εστιακών οζιδίων 1,5 cm για την εξασφάλιση ακριβούς T σταδιοποίησης, με 

δυνατότητα ίασης της νόσου. Η en bloc αφαίρεση διά ενδοσκοπικής υποβλεννογόνιας 

εκτομής (ESD) έχει αποδειχθεί αποτελεσματικότερη της EMR για τη θεραπεία 

πρώιμου καρκίνου του στομάχου, αλλά η διενέργειά της προϋποθέτει περισσότερες 

δεξιότητες και κλινικό εξοπλισμό, ενώ ελλοχεύει και ο κίνδυνος επιπλοκών, 

συμπεριλαμβανομένης της διάτρησης [Karita και Tada, 1994· Yahagi κ.ά., 2004]. 

Ο ενδοσκοπικός υπέρηχος (EUS) μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αρχική κλινική 

σταδιοποίηση του καρκίνου του στομάχου, εφ’ όσον παρέχει στοιχεία σχετικά με το 

βάθος διήθησης του όγκου (T στάδιο) και την παρουσία μη φυσιολογικών ή 

διογκωμένων λεμφαδένων όπου πιθανώς λανθάνει καρκίνος (εκτίμηση N σταδίου). 

Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ασθενείς που είναι υποψήφιοι για ενδοσκοπική 

βλεννογονεκτομή [Botet κ.ά., 1991· Bentrem κ.ά., 2007· Okada κ.ά., 2010] και θα 

μπορούσαν να υποβληθούν και σε παρακέντηση διά λεπτής βελόνης. Ενίοτε, η 

διάκριση μεταξύ T2 και T3 αλλοιώσεων είναι δύσκολη, ενώ τα περισσότερα σφάλματα 

στη σταδιοποίηση οφείλονται σε υποσταδιοποίηση της λεμφαδενικής διήθησης και του 
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βάθους διήθησης του πρωτοπαθούς όγκου· εντούτοις, μπορεί να προκύψει 

υπερσταδιοποίηση, η οποία αποδίδεται σε φλεγμονή πέριξ του όγκου ή σε λεμφαδένες 

[Tsendsuren κ.ά., 2006].  

Η σταδιοποίηση διά ενδοσκοπικού υπέρηχου είναι πιθανόν χρησιμότερη για ασθενείς 

με πρώιμο καρκίνο του στομάχου, διότι η ακριβής εκτίμηση υποβλεννογόνιας 

διήθησης είναι ουσιαστικής σημασίας προτού εξεταστεί η επιλογή της ενδοσκοπικής 

βλεννογονεκτομής. Αυτά καθαυτά τα ευρήματα του ενδοσκοπικού υπέρηχου σπανίως 

επηρεάζουν την ιατρική κρίση σχετικά με την αναγκαιότητα της λαπαροτομίας, εκτός 

από την περίπτωση κατά την οποία οι ασθενείς λαμβάνονται υπ’ όψιν για κλινική 

δοκιμή νεοεπικουρικής θεραπείας, καθότι άτομα με T1 νόσο εξαιρούνται εν γένει από 

τέτοιου είδους μελέτες. Ωστόσο, ακόμη και ασθενείς με τοπικο-περιοχικά 

προχωρημένους όγκους ενδεχομένως να εξακολουθούν να είναι υποψήφιοι για 

χειρουργείο, ιδίως εάν εξετάζεται η επιλογή παρηγορητικής εκτομής. Ο ενδοσκοπικός 

υπέρηχος δεν συστήνεται για προθεραπευτική εκτίμηση καρκίνου του στομάχου.  

 

2.1.4 Ενδοσκοπική παρακολούθηση  

Η ενδοσκοπική παρακολούθηση κατόπιν οριστικής θεραπείας καρκίνου του στομάχου 

προϋποθέτει σχολαστική προσοχή στη λεπτομέρεια για τυχόν αλλαγές στην επιφάνεια 

του βλεννογόνου και πολλαπλές (4-6) βιοψίες τυχόν απεικονισθεισών διαμαρτιών. Η 

λήψη βιοπτικού υλικού από τις στενώσεις είναι απαραίτητη, για τον αποκλεισμό 

νεοπλασματικού αιτίου. Ο συνδυασμός ενδοσκοπικού υπέρηχου με άλλες 

ενδοσκοπικές εξετάσεις διαθέτει υψηλή ευαισθησία ανίχνευσης υποτροπιάζουσας 

νόσου. Σε περίπτωση παρατήρησης ύποπτων λεμφαδένων ή πεπαχυμένων περιοχών 

του τοιχώματος του στομάχου, θα πρέπει να διενεργείται παρακέντηση διά λεπτής 

βελόνης υποβοηθούμενη από ενδοσκοπικό υπέρηχο [Lightdale κ.ά., 1989]. 

Για τον βραχυπρόθεσμο έλεγχο αιμορραγίας, μπορεί να πραγματοποιηθεί 

ενδοσκοπική καυτηρίαση του όγκου. Η ενδοσκοπική εισαγωγή και τοποθέτηση 

διατεινόμενων μεταλλικών ενδοπροθέσεων είναι αποτελεσματική ως προς τη 
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μακροπρόθεσμη ανακούφιση πυλωρικής στένωσης ή απόφραξης στη 

γαστροοισοφαγική συμβολή εξαιτίας όγκου, μολονότι η χειρουργική 

γαστρονηστιδοστομία ενδεχομένως να είναι πιο αποτελεσματική για εκείνους με 

μακροπρόθεσμη επιβίωση [Schmidt κ.ά., 2009· Vakil κ.ά., 2001]. 

Μακροπρόθεσμη ανακούφιση της ανορεξίας, της δυσφαγίας ή του υποσιτισμού μπορεί 

να επιτευχθεί με ενδοσκοπικά ή ακτινογραφικά υποβοηθούμενη τοποθέτηση 

νηστιδοστομίας σίτισης (PEJ) ή γαστροστομίας (PEG) σε επιλεγμένες περιπτώσεις, 

όπου το άνω τριτημόριο του στομάχου δεν έχει διηθηθεί από τον όγκο, ή την 

τοποθέτηση νηστιδοστομίας σίτισης (PEJ) [Shike κ.ά., 1996]. 

 

Συστάσεις  
 Συμπτώματα δυσπεψίας του ανώτερου πεπτικού σε ασθενείς ηλικίας άνω 

των 55 ετών πρέπει να θεωρούνται ένδειξη για ενδοσκόπηση του 
ανώτερου πεπτικού. (LOE III, SOR A)  

 Η ενδοσκοπική σταδιοποίηση διά της λήψης πολλαπλών (>7) βιοψιών 
είναι η πιο ευαίσθητη τεχνική διάγνωσης καρκίνου του στομάχου. Η 
ενδοσκοπική υποβλεννογόνια ανατομή (strip and bite biopsies) είναι 
απαραίτητες για την ανίχνευση καρκινώματος διηθούντος τον 
υποβλεννογόνιο και τον μυϊκό χιτώνα (linitis plastica). (LOE III, SOR A) 

 Ο ενδοσκοπικός υπέρηχος παρέχει πληροφορίες σχετικά με το T και το N 
στάδιο της νόσου. Τα ευρήματα του ενδοσκοπικού υπέρηχου μπορεί να 
παράσχουν κατευθυντήριες γραμμές προς χάραξη στρατηγικής της 
θεραπευτικής αγωγής σε περίπτωση σχεδιασμού νεοεπικουρικής 
θεραπείας, και προς επιβεβαίωση πρώιμης αλλοίωσης επιδεχόμενης 
ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή. (LOE III, SOR B) 

 Η ενδοσκοπική παρακολούθηση περιλαμβάνει προσεκτική επιθεώρηση 
του γαστροδωδεκαδακτυλικού βλεννογόνου και πολλαπλές βιοψίες 
ύποπτων αλλοιώσεων. Σε περίπτωση ύποπτων λεμφαδένων ή περιοχών 
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πάχυνσης του τοιχώματος, συστήνεται παρακέντηση διά λεπτής βελόνης 
υποβοηθούμενη από ενδοσκοπικό υπέρηχο. (LOE III, SOR B) 

2.2 ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ 

Η εκτεταμένη χρήση των ενδοσκοπικών εξετάσεων έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη 

ανίχνευση πολυπόδων του στομάχου. Αναλόγως του ιστολογικού τύπου, κάποιοι 

πολύποδες διαθέτουν δυναμικό κακοήθους εξαλλαγής ή χρήζουν περαιτέρω 

διερεύνησης, ιδίως εάν εκδηλώνονται ως έκφραση γενετικής νόσου ή εάν 

υποδεικνύουν αυξημένο κίνδυνο εντερικής και εξωεντερικής κακοήθειας [Goddard κ.ά., 

2010]. Η κατανόηση της φύσης των πολυπόδων του στομάχου παρέχει καθοδήγηση 

στους ενδοσκόπους που καλούνται να αντιμετωπίσουν θεραπευτικά τις εν λόγω 

αλλοιώσεις.  

 

2.2.1 Πολύποδες του θόλου του στομάχου 

Οι πολύποδες του θόλου του στομάχου (FGPs) είναι ο συνηθέστερος τύπος καλοήθων 

πολυπόδων του στομάχου που ανευρίσκονται κατά την ενδοσκόπηση του ανώτερου 

πεπτικού συστήματος. Συνήθως εμφανίζονται σποραδικά, σχεδόν πάντα εν τη 

απουσία ελικοβακτηριδίου του πυλωρού. Πρόκειται συνήθως για πολλαπλούς, 

άμισχους πολύποδες, διαμέτρου μικρότερης των 10 mm, οι οποίοι εντοπίζονται στο 

σώμα και στον θόλο του στομάχου. Ιστοπαθολογικά, εμφανίζουν κυστικά διατεταμένα 

αδένια επικαλυμμένα από βλεννογόνο φυσιολογικού τύπου, ενώ η συχνότητα της 

δυσπλασίας είναι χαμηλή (<1% σποραδικών FGPs). Καθότι η πιθανότητα κακοήθους 

εξαλλαγής των εν λόγω πολυπόδων είναι πολύ χαμηλή, εάν η βιοψία επιβεβαιώσει τη 

φύση του πολύποδα, δεν απαιτείται μεταπαρακολούθηση. Επίσης, ο συσχετισμός των 

FGPs με μακροπρόθεσμη πρόσληψη αναστολέων της αντλίας πρωτονίων έχει 

μελετηθεί, με αντιφατικά αποτελέσματα. Κατά τα φαινόμενα, ακόμη και αν υπάρχει 

αυξημένος κίνδυνος πολυπόδων του θόλου του στομάχου σε υποκείμενα θεραπείας 

με αναστολείς της αντλίας πρωτονίων (PPIs), ο κίνδυνος δυσπλασίας είναι μικρός 

[Jalving κ.ά., 2006]. Οι πολύποδες του θόλου του στομάχου είναι επίσης συνήθεις σε 

ασθενείς με οικογενή αδενωματώδη πολυποδίαση και αναπτύσσουν δυσπλασία στο 
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30-50% των περιστατικών. Εφ’ όσον η παρουσία αρκετών πολυπόδων του θόλου του 

στομάχου ενδεχομένως αποτελεί εκδήλωση οικογενούς αδενωματώδους 

πολυποδίασης, η διαγνωστική διερεύνηση του παχέος εντέρου ίσως είναι απαραίτητη 

για τον αποκλεισμό της νόσου. Εάν η βιοψία επιβεβαιώσει τη φύση του πολύποδα, 

πρέπει να επαναλαμβάνεται οισοφαγο-γαστρο-δωδεκαδακτυλοσκόπηση (OGD) ανά 2 

έτη.  

2.2.2 Υπερπλαστικοί πολύποδες 

Οι υπερπλαστικοί πολύποδες εκδηλώνονται ως μονήρεις, συνήθως στο άντρο, ή ως 

πολλαπλοί σε όλο το εύρος του στομάχου. Ιστοπαθολογικά, απαρτίζονται από επιμήκη 

σπειροειδή αδένια καλυμμένα από υπερπλαστικό επιθήλιο και μπορεί να περιέχουν 

ποικίλους βαθμούς χρόνιας ή εν ενεργεία φλεγμονής. Ο σχηματισμός των 

υπερπλαστικών πολυπόδων ενδεχομένως συσχετίζεται με λοίμωξη από το 

ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και με υψηλό επίπεδο έκκρισης γαστρίνης, ενώ έχει 

διαπιστωθεί ότι υποτροπιάζουν σε ποσοστό έως και 80% κατόπιν εκρίζωσης του 

ελικοβακτηριδίου του πυλωρού [Hongo κ.ά., 2010]. Προτείνεται πολυπεκτομή, λόγω 

της πιθανότητας πρόκλησης απώλειας αίματος, απόφραξης του στομάχου ή κινδύνου 

κακοήθους εξαλλαγής, ιδίως εάν το μέγεθος των πολυπόδων ξεπερνά τα 2 cm.  

 

2.2.3 Αδενωματώδεις πολύποδες 

Οι αδενωματώδεις πολύποδες εκδηλώνονται σποραδικά ή σε συσχέτιση με οικογενή 

αδενωματώδη πολυποδίαση. Συνήθως, είναι μονήρεις και εντοπίζονται στο άντρο ως 

συνέπεια ατροφικής γαστρίτιδας και εντερικής μεταπλασίας. Ιστολογικά, αποτελούνται 

από δυσπλαστικό επιθήλιο, συνεπώς συσχετίζονται άμεσα με εξαλλαγή σε 

αδενοκαρκίνωμα του στομάχου. Όσο μεγαλύτερος ο πολύποδας τόσο μεγαλύτερη η 

πιθανότητα να περιέχει εστίες αδενοκαρκινώματος, ενώ σε πολύποδες μεγαλύτερους 

των 2 cm ο κίνδυνος για ύπαρξη εστίας αδενοκαρκινώματος ανέρχεται σε ποσοστό 50 

τοις εκατό [Carmack κ.ά., 2009]. Όλοι οι αδενωματώδεις πολύποδες πρέπει να 

εξαιρούνται, ενώ απαιτείται ενδοσκοπική μεταπαρακολούθηση ύστερα από 6 μήνες.  
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2.2.4 Αμαρτωματώδεις πολύποδες 

Οι αμαρτωματώδεις πολύποδες περιλαμβάνουν νεανικούς πολύποδες, πολύποδες 

του συνδρόμου Peutz-Jeghers και του συνδρόμου Cowden. Οι νεανικοί πολύποδες 

είναι μονήρεις και ιστολογικά χαρακτηρίζονται από φλεγμονώδη διήθηση άνευ 

δυνατότητας κακοήθους εξαλλαγής. Πολλαπλοί πολύποδες σχετίζονται με νεανική 

πολυποδίαση και κακοήθεια στομάχου σε περισσότερα του 50% περιστατικά. 

Συστήνεται οισοφαγο-γαστρο-δωδεκαδακτυλοσκόπηση ανά 3 έτη μετά την ηλικία των 

18 ετών [Goddard κ.ά., 2010]. Το σύνδρομο Peutz-Jeghers χαρακτηρίζεται από 

βλεννοδερματικές αλλοιώσεις και πολύποδες ευκόλως αναγνωρίσιμους ιστολογικά, 

λόγω της παρουσίας υπερπλαστικών αδενίων και ενός πυρήνα λείου μυϊκού ιστού, 

που διακλαδώνεται διαμέσου τον πολύποδα. Το σύνδρομο Peutz-Jeghers αυξάνει τον 

κίνδυνο για καρκίνο του γαστρεντερικού συστήματος και για εξωεντερικές νεοπλασίες, 

όπως ο καρκίνος του μαστού, του παχέος εντέρου, του στομάχου, του λεπτού εντέρου, 

των ωοθηκών, του ενδομητρίου, του παγκρέατος και του πνεύμονα. Συστήνεται 

αφαίρεση πολυπόδων, προκειμένου να αποφευχθούν σχετιζόμενες με πολύποδες 

επιπλοκές, και ετήσια απεικόνιση άλλων ευπαθών οργάνων [Beggs κ.ά., 2010]. Το 

σύνδρομο Cowden χαρακτηρίζεται από αμαρτωματώδεις όγκους, γαστρεντερικούς 

πολύποδες, ανωμαλίες του μαστού, του θυρεοειδούς αδένα και του ουρογεννητικού 

συστήματος. Οι γαστρεντερικοί πολύποδες είναι, ως επί το πλείστον, καλοήθεις και 

ιστολογικά αδιάκριτοι από τους υπερπλαστικούς πολύποδες του στομάχου. Εφ’ όσον 

δεν υφίσταται συσχέτιση με κακοήθεια στομάχου σε περιπτώσεις συνδρόμου Cowden, 

δεν συστήνεται περαιτέρω οισοφαγο-γαστρο-δωδεκαδακτυλοσκόπηση.  

2.2.5 Οικογενής αδενωματώδης πολυποδίαση  

Οι περισσότεροι πολύποδες στην περιοχή του στομάχου είναι συνήθως καλοήθεις 

πολύποδες του θόλου του στομάχου, ενώ αδενωματώδεις πολύποδες εκδηλώνονται 

μόλις σε ποσοστό 10% των πολυπόδων του στομάχου, κυρίως στο άντρο. Πολύποδες 

στην περιοχή του δωδεκαδακτύλου και περιομφαλικά, που εκδηλώνονται σε ποσοστό 

50-90% των ασθενών, είναι κατά κύριο λόγο αδενώματα και χρήζουν συχνής 

παρακολούθησης. Η παρακολούθηση θα πρέπει να καταρτίζεται με βάση τον αριθμό 

και το μέγεθος των πολυπόδων, τον ιστολογικό τύπο και την παρουσία δυσπλασίας 
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και το χρονικό διάστημα αυτής μπορεί να κυμανθεί από 6 μήνες έως και 4 έτη. Η 

ενδοσκοπική θεραπευτική αντιμετώπιση δυσπλασίας του δωδεκαδακτύλου 

συσχετίζεται με υψηλά ποσοστά υποτροπής και με επιπλοκές. Μερική γαστρεκτομή, 

τοπική δωδεκαδακτυλεκτομή ή παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή αποτελούν λογικές 

επιλογές για ορισμένους ασθενείς [Brosens κ.ά., 2005].  
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3. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ  

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Ο καρκίνος του στομάχου εκδηλώνεται σε ποσοστό 1-3% ως αποτέλεσμα κληρονομικών 

συνδρόμων, τα οποία λειτουργούν ως προδιαθεσικοί παράγοντες ανάπτυξης καρκίνου 

του στομάχου. Τα περιστατικά στην πλειονότητά τους αντιστοιχούν σε διάχυτου τύπου 

αδενοκαρκινώματα και αναφέρονται ως κληρονομικός διάχυτος καρκίνος του στομάχου 

(HDGC). Μεταξύ άλλων συνδρόμων περιλαμβάνονται ο οικογενής γαστρεντερικός 

καρκίνος, ο κληρονομικός μη πολυποδιασικός ορθοκολικός καρκίνος (HNPCC), το 

σύνδρομο Li-Fraumeni, η οικογενής αδενωματώδης πολυποδίαση (FAP) και το σύνδρομο 

Peutz-Jeghers (PJS) [Caldas, 1999· Pharoah, 2001]. 

Τα κριτήρια διάγνωσης του HDGC περιλαμβάνουν [Park, 2000· Kaurah, 2007]:  

1. Τουλάχιστον δύο καταγεγραμμένα περιστατικά διάχυτου τύπου καρκίνου του 

στομάχου σε πρώτου ή δεύτερου βαθμού συγγενείς, όπου τουλάχιστον εις 

διεγνώσθη προ της ηλικίας των 50 ετών.   

2. Τουλάχιστον τρία καταγεγραμμένα περιστατικά διάχυτου τύπου καρκίνου του 

στομάχου σε πρώτου ή δεύτερου βαθμού συγγενείς, ανεξαρτήτως ηλικίας. 

3. Ένα καταγεγραμμένο περιστατικό διάχυτου τύπου καρκίνου του στομάχου προ της 

ηλικίας των 40 ετών. 

4. Προσωπικό ή οικογενειακό ιστορικό διάχυτου τύπου καρκίνου του στομάχου και 

λοβώδους καρκίνου του μαστού, τουλάχιστον ενός ατόμου προ της ηλικίας των 50 

ετών. 

Ασθενείς με κληρονομικό διάχυτο καρκίνο του στομάχου σε ποσοστό από 25% έως 

και 50% είναι φορείς μεταλλάξεων στη βλαστική γραμμή του ογκοκατασταλτικού 

γονιδίου E-καντερίνη (CDH1), οι οποίες κληρονομούνται με αυτοσωμικό επικρατή 

χαρακτήρα. Οι φορείς της μετάλλαξης διατρέχουν σε ποσοστό 60 έως 80% διά βίου 
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κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του στομάχου και 40-60% λοβώδους καρκίνου του 

μαστού σε γυναίκες. Η μέση ηλικία διάγνωσης του καρκίνου του στομάχου είναι τα 38 

έτη [Fitzgerald, 2010]. 

 
Διαγνωστική προσέγγιση κληρονομικού καρκίνου του στομάχου  
1. Λάβετε οικογενειακό ιστορικό τουλάχιστον 3 γενεών. 

2. Επιβεβαιώστε την παθολογική διάγνωση ταυτοποιημένων περιστατικών. 

3. Συζητήστε τον διά βίου κίνδυνο. 

4. Λάβετε έγγραφη συγκατάθεση, κατόπιν ενημέρωσης, για διενέργεια γενετικής 
εξέτασης. 

5. Πραγματοποιήστε ανάλυση DNA [προσδιορισμός της αλληλουχίας του 

γονιδιώματος και πολλαπλή ενίσχυση ανιχνευτών εξαρτώμενη από την αντίδραση 

λιγάσης (MLPA)] σε δείγμα αίματος. 

3.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

Όλα τα άτομα με υποψία οικογενούς προδιάθεσης για καρκίνο του στομάχου πρέπει 

να υποβάλλονται σε συμβατική ενδοσκόπηση του ανώτερου πεπτικού.  

Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να διενεργείται προσυμπτωματικός έλεγχος 

για ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, το οποίο και πρέπει να εκριζώνεται εφ’ όσον 

ανευρίσκεται. 

Όλοι οι φορείς μεταλλάξεων της Ε-καντερίνης θα πρέπει να παραπέμπονται για ολική 

D0 γαστρεκτομή κατά την πρώιμη ενήλικη ζωή (>18) σε εξειδικευμένα νοσηλευτικά 

κέντρα κατόπιν προσήκουσας συμβουλευτικής σχετικά με τη νοσηρότητα της 

επέμβασης [Norton, 2007· Fitzgerald, 2010].  

Για άτομα αρνούμενα γαστρεκτομή και για όσους δεν είναι φορείς μετάλλαξης ή είναι 

φορείς μεταλλάξεων απροσδιορίστου σημασίας, προσφέρεται ενεργός 

παρακολούθηση τουλάχιστον 10 έτη νωρίτερα από την ηλικία του νεότερου 
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διεγνωσμένου συγγενούς. Σε περίπτωση απουσίας μετάλλαξης και θετικού 

οικογενειακού ιστορικού για HDGC, ενδείκνυται ενεργός παρακολούθηση, σύμφωνα με 

τα ως ανωτέρα ορισθέντα κριτήρια [Lynch, 2008]. 

3.3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  

Η σωστή χρήση της ορολογίας είναι προσυμπτωματικός έλεγχος ατόμων υψηλού 

κινδύνου έναντι παρακολούθησης διεγνωσμένων φορέων μεταλλάξεων. 

Προσφέρετε προφυλακτική γαστρεκτομή σε φορείς μεταλλάξεων. Εάν ο ασθενής 

αρνηθεί, εξετάστε εναλλακτικά την επιλογή της ενδοσκόπησης άπαξ ετησίως με λήψη 

τυχαίων βιοψιών, ιδανικά βάσει ερευνητικού πρωτοκόλλου. 

Πρωτόκολλο ενδοσκόπησης 

1. Παραπέμψατε σε εξειδικευμένο νοσηλευτικό κέντρο. 

2. Προβείτε σε χρήση ενδοσκόπησης λευκού φωτός υψηλής ευκρίνειας και σε λήψη 

πολλαπλών βιοψιών. 

3. Διενεργήστε προσυμπτωματικό έλεγχο για παρουσία ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και, 

εφ’ όσον αποβεί θετικός, προβείτε σε εκρίζωσή του ελικοβακτηριδίου.  

Τα άτομα θα πρέπει επίσης να υποβάλλονται σε προσυμπτωματικό έλεγχο για 

καρκίνο του μαστού και του παχέος εντέρου, εάν κάποιος διεγνωσμένος φορέας 

μετάλλαξης στην οικογένεια έπασχε από καρκίνο του παχέος εντέρου. 

Προσυμπτωματικός έλεγχος για καρκίνο του μαστού  
1. Αυτοεξέταση μαστού σε μηνιαία βάση, από την ηλικία των 35 ετών. 

2. Ετήσια μαστογραφία και μαγνητική τομογραφία (MRI). 

3. Ανεπαρκείς ενδείξεις για σύσταση προφυλακτικής μαστεκτομής ή 

χημειοπροφύλαξης με ταμοξιφαίνη. 
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Προσυμπτωματικός έλεγχος για καρκίνο του παχέος εντέρου 
Εξετάστε την επιλογή ετήσιας κολονοσκόπησης από την ηλικία των 40 ετών ή 10 έτη 

πριν από την ηλικία του νεότερου διεγνωσθέντος με καρκίνου του παχέος εντέρου 

στην οικογένεια. 

 

Συστάσεις 

1. Διάγνωση 
 Ταυτοποιήστε άτομα με οικογενή προδιάθεση για καρκίνο του στομάχου.  
 Διερευνήστε τυχόν μεταλλάξεις της E-καντερίνης και για κληρονομικό μη 

πολυποδιασικό ορθοκολικό καρκίνο εάν πληρούνται τα διαγνωστικά 
κριτήρια αμφοτέρων ή ενός εκ των δύο. (LOE V, SOR B) 

2. Διαχείριση  
 Διενεργήστε συμβατική ενδοσκόπηση. (LOE III, SOR A) 
 Πραγματοποιήστε προσυμπτωματικό έλεγχο για ελικοβακτηρίδιο του 

πυλωρού και προβείτε σε εκρίζωσή του εφ’ όσον ανευρεθεί. (LOE III, SOR 
A) 

 Προσφέρετε προφυλακτική γαστρεκτομή σε φορείς μετάλλαξης της Ε-
καντερίνης κατά την πρώιμη ενήλικη ζωή. (LOE III, SOR A)  

3. Παρακολούθηση  
 Διενεργείτε ενδοσκόπηση ετησίως σε άτομα με απουσία μετάλλαξης (LOE 

IV, SOR B) ή σε φορείς μεταλλάξεων οι οποίοι αρνούνται τη γαστρεκτομή 
(LOE IV, SOR A). 
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4. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ  

4.1 ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ  

Η ακριβής σταδιοποίηση του καρκίνου του στομάχου είναι ο σημαντικότερος 

προγνωστικός παράγοντας για τη θεραπευτική διαχείριση του ασθενούς. Επί του 

παρόντος, ο ενδοσκοπικός υπέρηχος (EUS) αποτελεί την πλέον αξιόπιστη μέθοδο για 

εκτίμηση του πρωτοπαθούς όγκου και των T και N σταδίων, με υψηλά ποσοστά 

διάγνωσης. Οι απόψεις των συγγραφέων σχετικά με την ακρίβεια του EUS για τη 

σταδιοποίηση του καρκίνου του στομάχου διίστανται, με διακυμάνσεις μεταξύ 64,8% 

και 92% για την T σταδιοποίηση και 50% έως 90% για τη N σταδιοποίηση, με κάποιες 

περιπτώσεις υπερσταδιοποίησης και υποσταδιοποίησης [Tsendsuren κ.ά., 2006].  

H αξονική τομογραφία πολλαπλών ανιχνευτών (multidetector CT) παρέχει σχετικώς 

αξιόλογα αποτελέσματα ως προς τις T και N σταδιοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης 

της διαφοροποίησης μεταξύ T1a, T1b και T2 καρκίνων του στομάχου [Lee κ.ά., 2010]. 

Ο συνδυασμός εικονικής γαστροσκόπησης και εικόνων δυναμικής αντίθεσης 

ειλημμένων διά αξονικής τομογραφίας πολλαπλών ανιχνευτών κατόπιν διάτασης του 

στομάχου με αέρα και νερό μπορεί να βελτιώσει τα ποσοστά ανίχνευσης όγκου, καθώς 

επίσης και τα ποσοστά ακριβείας για T και N σταδιοποιήσεις καρκίνων του στομάχου 

[Chen κ.ά., 2007]. Η εικονική γαστροσκόπηση με χρήση εικόνων ειλημμένων 

διατεταμένο με αέρα στόμαχο παρέχει άριστη επισκόπηση βλεννογόνιων αλλοιώσεων 

εντός του αυλού του στομάχου [Lee, 2000]. Η τεχνική είναι πολύ χρήσιμη στην 

ανίχνευση βλεννογόνιων αλλοιώσεων τύπου IIa, IIc, και III πρώιμου καρκίνου του 

στομάχου. Οι εν λόγω αλλοιώσεις συνήθως διαλανθάνουν την αξονική τομογραφία 

λόγω απουσίας πάχυνσης του τοιχώματος του στομάχου. 

Στην αξονική τομογραφία, οι θετικοί λεμφαδένες αναγνωρίζονται βάσει μεγέθους, 

σχήματος και τύπου πολλαπλασιασμού. Όσον αφορά την ανίχνευση αδενικών 

μεταστάσεων, η αξονική τομογραφία εν γένει είναι σχετικά μη ευαίσθητη και μη ειδική 

εξαιτίας της αδυναμίας της να ανιχνεύει μικροσκοπικές διηθήσεις, ένα σύνηθες 
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φαινόμενο σε καρκίνο του στομάχου, και την παρουσία αντιδραστικών λεμφαδένων 

που είναι ενδεχομένως μεγαλύτεροι των 10 mm [Monig κ.ά., 1999].  

Ο ρόλος της τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων με χρήση φθοριοδεοξυγλυκόζης 

(FDG PET) κατά την προεγχειρητική σταδιοποίηση καρκίνου του στομάχου 

εξακολουθεί να θεωρείται αβέβαιος, ωστόσο η εξέταση είναι εξαιρετικά χρήσιμη όσον 

αφορά την ανίχνευση προχωρημένης νόσου [Podoloff κ.ά., 2007]. Η PET δεν είναι 

ακόμη αποδεκτή, διότι δεν δύναται να παράσχει το ακριβές T στάδιο και N στάδιο της 

νόσου. Η PET δεν συμβάλλει στην T σταδιοποίηση, διότι πρόκειται για λειτουργική 

απεικονιστική τεχνική. Κατά την ανίχνευση πρωτοπαθούς όγκου, έχουν διαπιστωθεί 

κυμαινόμενα επίπεδα πρόσληψης FDG. Αδενοκαρκινώματα του στομάχου, όπως το 

βλεννώδες καρκίνωμα, το καρκίνωμα με κύτταρα δίκην σφραγιστήρος δακτυλίου 

(signet ring cell carcinoma) και φτωχά διαφοροποιημένα αδενοκαρκινώματα, τείνουν 

να εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερη πρόσληψη FDG συγκριτικά με άλλους 

ιστολογικούς τύπους καρκίνου του στομάχου. 

Συστάσεις 
 Η αξονική τομογραφία πολλαπλών ανιχνευτών με συγκεκριμένο 

πρωτόκολλο είναι η απεικονιστική τεχνική εκλογής για την αρχική 
εκτίμηση καρκίνου του στομάχου. (LOE II, SOR B)  

 Ο ενδοσκοπικός υπέρηχος θα πρέπει να θεωρείται συμπληρωματική 
εξέταση για την εκτίμηση των T και N σταδίων (με την προσθήκη βιοψιών 
υποβοηθούμενων από ενδοσκοπικό υπέρηχο). (LOE II, SOR B)  

 Η FDG PET δεν συστήνεται για την αρχική προεγχειρητική σταδιοποίηση 
καρκίνου του στομάχου, ιδίως σε πρώιμου σταδίου νόσο. (LOE II, SOR B)  
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4.2 ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

4.2.1 Προετοιμασία δείγματος  

Το χειρουργικό δείγμα αποστέλλεται κατά προτίμηση στο τμήμα παθολογίας αμέσως 

μετά την αφαίρεσή του από τον ασθενή. Το δείγμα θα πρέπει να παραλαμβάνεται 

νωπό ή καθηλωμένο και ανοιγμένο κατά μήκος του πρόσθιου ορίου του μείζονος 

τόξου.  

4.2.2 Μακροσκοπική περιγραφή  

Η έκθεση μακροσκοπικής περιγραφής πρέπει να περιέχει τουλάχιστον: α) τη φύση του 

δείγματος (μερική, ολική γαστρεκτομή), β) το μήκος του μείζονος και του ελάσσονος 

τόξου του στομάχου, το μήκος του δωδεκαδακτύλου και το μήκος του οισοφάγου, γ) τη 

θέση του όγκου, δ) την απόσταση του όγκου από τα εγγύς και απώτατα όρια εκτομής, 

ε) το μέγεθος του όγκου σε τρεις διαστάσεις (το μέγεθος του όγκου ως προγνωστικός 

δείκτης είναι αντιφατικός) και ζ) τον μακροσκοπικό τύπο κατά Bormann (πολυποειδής: 

τύπος 1, μυκητοειδής: τύπος 2, ελκωτικός: τύπος 3 και διαχύτως διηθητικός: τύπος 4). 

Αρκετές μελέτες έχουν καταδείξει ότι ο διηθητικός τύπος έχει φτωχή πρόγνωση.  

4.2.3 Μικροσκοπική περιγραφή  

Η παθολογοανατομική έκθεση δείγματος καρκίνου του στομάχου θα πρέπει να 

περιλαμβάνει: 

Ιστολογικό τύπο και βαθμό  
Η κατά Lauren ταξινόμηση είναι η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη. Σύμφωνα με το 

συγκεκριμένο σύστημα ταξινόμησης, τα αδενοκαρκινώματα του στομάχου 

ταξινομούνται σε εντερικού, διάχυτου και μικτού τύπου [Allum κ.ά., 2002· Burroughs 

κ.ά., 1999· Novelli, 2007· Stanley κ.ά., 2000]. Σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), τα καρκινώματα του στομάχου 

διαιρούνται σε αδενοκαρκίνωμα εντερικού και διάχυτου τύπου, θηλώδες, σωληνώδες, 

βλεννώδες αδενοκαρκίνωμα, καρκίνωμα με κύτταρα δίκην σφραγιστήρος δακτυλίου 

(signet ring carcinoma), αδενοπλακώδες καρκίνωμα, πλακώδες (ακανθοκυτταρικό) 

καρκίνωμα, μικροκυτταρικό καρκίνωμα, αδιαφοροποίητο καρκίνωμα και λοιπά [Novelli, 

2007· Stanley κ.ά., 2000]. 
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Ο βαθμός διαφοροποίησης του αδενοκαρκινώματος του στομάχου θεωρείται μείζονος 

σημασίας προγνωστικός παράγοντας. Αλλοιώσεις υψηλής και μέτριας 

διαφοροποίησης εμφανίζουν καλύτερη πρόγνωση σε σχέση με φτωχά 

διαφοροποιημένους όγκους [Burroughs κ.ά., 1999· Novelli, 2007· Stanley κ.ά., 2000]. 

Βάθος διήθησης  
Το βάθος διήθησης (T στάδιο) εκτιμάται κατά το σύστημα σταδιοποίησης TNM ως 

ακολούθως: 

T1: όγκος στο χόριο του βλεννογόνου ή/και στον υποβλεννογόνιο χιτώνα  

T1a: ο όγκος διηθεί το χόριο του βλεννογόνου ή τη βλεννογόνια μυϊκή στιβάδα  

T1b: ο όγκος διηθεί τον υποβλεννογόνιο χιτώνα  

T2: ο όγκος διηθεί τον μυϊκό χιτώνα  

T3: ο όγκος διηθεί τον υποροογόνιο συνδετικό ιστό χωρίς συνοδό διήθηση του 

ορογόνου ή παρακείμενων δομών  

T4: ο όγκος διηθεί τον ορογόνο (σπλαγχνικό περιτόναιο) ή παρακείμενες δομές  

T4a: ο όγκος διηθεί τον ορογόνο (σπλαγχνικό περιτόναιο) 

T4b: ο όγκος διηθεί παρακείμενες δομές 

Λεμφική, αγγειακή, περινευρική διήθηση 
Υπάρχουν ενδείξεις ότι η λεμφική, η εξωτοιχωματική-αγγειακή και η περινευρική 

διήθηση συσχετίζονται με φτωχή πρόγνωση. 

Εγγύς, άπω και περιφερικά όρια εκτομής 
Η κατάσταση του εγγύς και του άπω ορίου εκτομής είναι μείζονος προγνωστικής αξίας. 

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η R0 εκτομή (απουσία υπολειμματικού όγκου σε εγγύς και άπω 

όρια) είναι σημαντικός και ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας έκβασης. 

Για όγκους εντοπιζόμενους στην καρδιακή μοίρα, θα πρέπει να αναφέρεται η 

κατάσταση του περιφερικού ορίου εκτομής του οισοφάγου [Burroughs κ.ά., 1999· 

Novelli, 2007]. 
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Λεμφαδένες  
Για επαρκή N σταδιοποίηση σύμφωνα με την 6η ταξινόμηση της Διεθνούς Ένωσης 

κατά του Καρκίνου (UICC), θα πρέπει να ταυτοποιηθούν τουλάχιστον 12 λεμφαδένες 

στο ληφθέν δείγμα. Ο αριθμός των διηθημένων έναντι του συνολικού αριθμού 

λεμφαδένων θα πρέπει να αναφερθεί. Σύμφωνα με την 7η ταξινόμηση της UICC, η N 

σταδιοποίηση εξαρτάται από τους θετικούς λεμφαδένες ως ακολούθως: 

• N0: αρνητικοί λεμφαδένες  
• N1: 1-2 θετικοί επιχώριοι λεμφαδένες 
• N2: 3-6 θετικοί επιχώριοι λεμφαδένες  
• N3: 7 ή περισσότεροι θετικοί επιχώριοι λεμφαδένες 
• N3a: 7-15 θετικοί επιχώριοι λεμφαδένες 
• N3b: 16 ή περισσότεροι θετικοί επιχώριοι λεμφαδένες 
 
Ο ελάχιστος αριθμός λεμφαδένων που θα πρέπει να ταυτοποιείται σε ένα χειρουργικό 

παρασκεύασμα δεν διευκρινίζεται στην 7η ταξινόμηση της UICC. 

Άλλοι προγνωστικοί παράγοντες  
Υπάρχουν αυξανόμενα στοιχεία [Chiaravalli κ.ά., 2001· Solcia κ.ά., 2007] ότι πρέπει να 

διενεργείται εκτίμηση και άλλων ιστοπαθολογικών χαρακτηριστικών, όπως τα T-

λεμφοκύτταρα, η περιογκική και η ενδοογκική διήθηση και η μικροδορυφορική 

αστάθεια (MSI) και συγκεκριμένων ιστολογικών υποτύπων (μυελώδες καρκίνωμα). 

Επίσης, πολύ πρόσφατα, προτάθηκε εκτίμηση της κατάστασης του γονιδίου HER2 διά 

ανοσοϊστοχημείας ή FISH (φθορίζων in situ υβριδισμός) ή ποσοτικής αλυσιδωτής 

αντίδρασης πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο (PCR) ή CISH (χρωμογόνος in situ 

υβριδισμός) ως σημαντικού προβλεπτικού παράγοντα. Έχει αποδειχθεί ότι η 

υπερέκφραση του γονιδίου HER2 σχετίζεται με εντερικού τύπου αδενοκαρκινώματα 

και καλά προς μέτρια διαφοροποιημένα καρκινώματα, κατά την ταξινόμηση του WHO 

[Min κ.ά., 2007· Washington, 2010].    

   

Για βιοψίες, το όριο είναι 5 θετικά καρκινικά κύτταρα. Κάποιοι ερευνητές θεωρούν ότι 

βιοψίες με συνεκτικό βαθμό ανοσοϊστοχημείας 3 εστιακά ή με FISH θετικότητα <10% 

των κυττάρων είναι θετικές.   
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Συστάσεις  
 Η μακροσκοπική παθολογική εκτίμηση δείγματος καρκίνου του στομάχου 

θα πρέπει να περιλαμβάνει τη μέγιστη διάμετρο, τη θέση και τη 
μακροσκοπική εικόνα του όγκου. (LOE III, SOR A) 

 Η μικροσκοπική ιστοπαθολογική εκτίμηση δείγματος καρκίνου του στομάχου 
θα πρέπει να περιλαμβάνει το βάθος της διήθησης (ανατομική στιβάδα), τον 
ιστολογικό τύπο και βαθμό, την κατάσταση των ορίων εκτομής (εγγύς, άπω και 
περιφερικό), τυχόν παρουσία αγγειακής ή/και περινευρικής διήθησης και 
λόγος του αριθμού των διηθημένων προς τον συνολικό αριθμό λεμφαδένων. 
(LOE III, SOR A) 

 Μέγιστη διάμετρος του όγκου 

 Θέση του όγκου 

 Μακροσκοπική εικόνα του όγκου 

 Βάθος διήθησης (ανατομική στιβάδα) 

 Ιστολογικός τύπος  

 Ιστολογικός βαθμός  

 Όρια εκτομής (εγγύς, άπω και περιφερικά) 

 Αγγειακή, περινευρική διήθηση 

 Κατάσταση λεμφαδένων  

 HER-2 

4.2.4 Δείγμα γαστρικής ενδοσκοπικής βλεννογόνιας εκτομής  

Το δείγμα θα πρέπει να τεντώνεται και να εμπεδώνεται σε σταθερή επιφάνεια 

(παραφίνη). Επίσης, πρέπει να πραγματοποιείται χρώση των ορίων εκτομής, όπως 

και του εν βάθει ορίου. Η μακροσκοπική περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει το 

μέγεθος του δείγματος, τη μακροσκοπική εικόνα και τη διάσταση της αλλοίωσης. Τα 

ιστοτεμάχια θα πρέπει να λαμβάνονται σε διαστήματα των 2mm. 



Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση, Θεραπεία και 
Παρακολούθηση του Καρκίνου του Στομάχου 
 7-9 Δεκεμβρίου, 2011 

 

 Σελίδα 28 

 

Στην ιστολογική έκθεση πρέπει να περιγράφονται ο ιστολογικός τύπος, ο ιστολογικός 

βαθμός, το βάθος της διήθησης και η κατάσταση των ορίων. Ο καθαρισμός του ορίου 

βάθους είναι σημαντικός για τον κίνδυνο τοπικής υποτροπής. Κάποιοι συγγραφείς 

ανέφεραν ότι ασθενείς με καθαρισμό τουλάχιστον 2mm δεν υποτροπίασαν. Στα 

περιστατικά με επέκταση του καρκινώματος στο όριο, το ποσοστό υποτροπής 

κυμαίνεται από 37% έως 50%. Άλλο ένα σημαντικό εύρημα είναι η λεμφική ή αγγειακή 

διήθηση. 

Ο ιστολογικός βαθμός, το βάθος της διήθησης και η λεμφαγγειακή διήθηση παίζουν 

σημαντικό ρόλο στη λεμφαδενική ή/και απομακρυσμένη μετάσταση.    

 
5. ΝΕΟΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ, ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ 

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  

5.1 ΝΕΟΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ XΗΜΕΙΟΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  

Το σκεπτικό για την εφαρμογή νεοεπικουρικής χημειοακτινοθεραπείας σε καρκίνο του 

στομάχου είναι ότι η ανταπόκριση του όγκου και η υποσταδιοποίησή του ενδεχομένως 

να διευκολύνουν τη R0 εκτομή. Διάφορες μη συγκριτικές, προοπτικές μελέτες και 

αναδρομικές αναλύσεις έχουν υποδείξει την αποτελεσματικότητα της προεγχειρητικής 
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χημειοακτινοθεραπείας. Πρώιμη πιλοτική μελέτη που αξιολόγησε την επιτευξιμότητα 

προεγχειρητικής χημειοακτινοθεραπείας κατέδειξε σημαντική παθολογική ανταπόκριση 

σε περισσότερους του 60% ασθενείς, με πλήρη ανταπόκριση σε περίπου 10% [Lowy 

κ.ά., 2001]. Στη φάσης II μελέτη RTOG 9904 για προεγχειρητική χημειοθεραπεία (5-

φθοριοουρακίλη/σισπλατίνη/λευκοβορίνη) ακολουθούμενη από χημειοακτινοθεραπεία 

(45Gy και 5-φθοριοουρακίλη σε έγχυση και εβδομαδιαία χορήγηση πακλιταξέλης) 

[Ajani κ.ά., 2006], επετεύχθη παθολογική πλήρης ανταπόκριση σε ποσοστό 26% των 

ασθενών, R0 εκτομή σε ποσοστό 77% και D2 λεμφαδενικός καθαρισμός στο 50%. Η 

μέση επιβίωση ήταν 23 μήνες, ενώ το ποσοστό μονοετούς επιβίωσης ήταν 72%. Συν 

τοις άλλοις, η νεοεπικουρική ακτινοθεραπεία έχει εκτιμηθεί σε μερικές τυχαιοποιημένες 

δοκιμές. Ο Zhang κ.ά. τυχαιοποίησαν 370 ασθενείς με καρκίνο της καρδιακής μοίρας 

του στομάχου σε προεγχειρητική ακτινοθεραπεία (40Gy) ακολουθούμενη από 

εγχείρηση έναντι χειρουργικής μονοθεραπείας [Zhang, 1998]. Οι υπεύθυνοι της 

δοκιμής έκαναν λόγο στην έκθεσή τους για βελτιωμένο τοπικό έλεγχο (61% έναντι 

48%), στατιστικώς σημαντικά βελτιωμένες 5ετή και 10ετή επιβίωση (20% συνολική 

επιβίωση στα 10 έτη έναντι 13% στην ομάδα της χειρουργικής μονοθεραπείας), καθώς 

επίσης και υψηλότερα ποσοστά εκτομής, ενώ η χειρουργική νοσηρότητα και η 

θνησιμότητα δεν διέφεραν μεταξύ των δύο σκελών. Σε άλλη δοκιμή, κατεγράφη τάση 

βελτιωμένης επιβίωσης με προεγχειρητική ακτινοθεραπεία (20Gy σε μία εβδομάδα), 

με ποσοστό 10ετούς επιβίωσης της τάξης του 32% έναντι 18% στην ομάδα 

χειρουργικής μονοθεραπείας [Skoropad, 2002]. Στη μετα-ανάλυση που δημοσίευσε ο 

Fiorica το 2007 και η οποία περιελάμβανε 4 δοκιμές προεγχειρητικής ακτινοθεραπείας, 

η 3ετής και 5ετής θνησιμότητα είχαν μειωθεί σημαντικά λόγω της προεγχειρητικής 

ακτινοθεραπείας. 

Σε πρόσφατη φάσης III μελέτη [Stahl κ.ά., 2009], 119 ασθενείς με αδενοκαρκινώματα 

της γαστροοισοφαγικής συμβολής τυχαιοποιήθηκαν σε προεγχειρητική 

χημειοθεραπεία ή χημειοακτινοθεραπεία. Αν και η δοκιμή έληξε πρώιμα, η 

συνδυαστική θεραπευτική αγωγή αύξησε το ποσοστό παθολογικής πλήρους 
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ανταπόκρισης, καθώς επίσης και την 3ετή επιβίωση (27% έναντι 47%). Σε όλες τις 

προαναφερθείσες μελέτες, συμμετείχαν ασθενείς με τοπικά προχωρημένη νόσο (T3-

T4, N+). Παρά τη σημαντική συσσώρευση στοιχείων σχετικά με το ζήτημα [Oscar 

Matzinger κ.ά., 2009], η αξία της προεγχειρητικής χημειοακτινοβόλησης παραμένει 

αμφίβολη και πρέπει να εκτιμηθεί σε προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες.  

Η οξεία τοξικότητα της ακτινοθεραπείας στον στόμαχο είναι εν γένει ήπια, 

περιλαμβάνοντας κατά κύριο λόγο ναυτία, ανορεξία, άλγος, κόπωση και 

μυελοκαταστολή με ταυτόχρονη χορήγηση χημειοθεραπείας. Η προεγχειρητική 

χημειοακτινοθεραπεία είναι σε γενικές γραμμές καλύτερα ανεκτή από ό,τι η 

μετεγχειρητική αγωγή, και οι ασθενείς είναι πιθανότερο να λάβουν τις 

προκαθορισμένες δόσεις αμφότερων της χημειοθεραπείας και της ακτινοθεραπείας. 

Μολονότι υπάρχει πιθανότητα αυξημένης χειρουργικής νοσηρότητας και θνησιμότητας, 

κάποιες δοκιμές προεγχειρητικής χημειοακτινοθεραπείας έχουν αποφέρει 

αντικρουόμενα αποτελέσματα. Η μελέτη RTOG ανέφερε ποσοστό 21% τοξικότητας 

βαθμού 4 αλλά κανέναν θάνατο σχετιζόμενο με τη θεραπεία. Γενικώς, η νεοεπικουρική 

χημειοακτινοθεραπεία συνδέεται με αποδεκτή τοξικότητα. 

 
Σύσταση 
 Προεγχειρητική χημειοακτινοθεραπεία μπορεί να ληφθεί υπ’ όψιν για 

ασθενείς με εξαιρέσιμη T3-4, LN+ νόσο. (LOE II, SOR C) 
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5.2 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  

Αρκετές αναδρομικές σειρές και προοπτικές μελέτες υπέδειξαν σημαντικό όφελος από 

την επικουρική χημειοακτινοθεραπεία ως προς τη μείωση τοπικο-περιοχικών 

υποτροπών ύστερα από ριζική εκτομή καρκίνου του στομάχου. Πρώιμη 

τυχαιοποιημένη δοκιμή, που εκπονήθηκε από το British Stomach Cancer Group, 

κατέδειξε σημαντική μείωση στα ποσοστά τοπικο-περιοχικής υποτροπής με 

μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία έναντι χειρουργικής μονοθεραπείας, αλλά καμία 

διαφορά ως προς την επιβίωση (10% έναντι 29%) [Hallisey κ.ά., 1994]. Η μελέτη 

INT0116 τυχαιοποίησε 556 ασθενείς με σταδίου IB-IV M0 χειρουργημένους όγκους σε 

παρακολούθηση ή μετεγχειρητική χημειοακτινοθεραπεία (5-

φθοριοουρακίλη/λευκοβορίνη προ, κατά τη διάρκεια και κατόπιν ακτινοθεραπείας με 

45Gy σε 25 κλάσματα). Με μεταπαρακολούθηση άνω των 10 ετών, η εν λόγω δοκιμή 

κατέδειξε ότι η μετεγχειρητική χημειοακτινοθεραπεία μείωσε σημαντικά την τοπική 

υποτροπή (29% έναντι 19%), ενώ βελτίωσε τη μέση επιβίωση (27 μήνες έναντι 36 

μηνών), την ελεύθερη υποτροπής επιβίωση (31% έναντι 48%) και τη συνολική 

επιβίωση (41% έναντι 50%) για όλες τις ομάδες ασθενών πλην εκείνων με διάχυτου 

τύπου ιστολογία [Macdonald κ.ά., 2001, 2003]. Δεδομένου ότι δεν παρατηρήθηκε 

καμία διαφορά στα ποσοστά απομακρυσμένης μεταστατικής νόσου, το όφελος 

συνολικής επιβίωσης αποδίδεται σε βελτιώσεις του τοπικο-περιοχικού ελέγχου, 

υποδεικνύοντας ότι η χημειοθεραπεία ασκεί τη μέγιστή επίδρασή της ως 

ραδιοευαισθητοποιητής. Η δοκιμή επικρίθηκε εξαιτίας του μη βέλτιστου εύρους του 

χειρουργείου· η ευεργετική επίδραση της χημειοακτινοβόλησης εμφανίστηκε 

σημαντικότερη σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε D1 ή μικρότερη από D1 εκτομή. 

Μολονότι είχε συστηθεί D2 λεμφαδενικός καθαρισμός, διενεργήθηκε μόνο στο 10% 

των περιπτώσεων, ενώ ασθενείς σε ποσοστό 54% δεν είχαν καν καθαρισμό των D1 

λεμφαδενικών περιοχών. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης έχουν 

καθιερώσει τη μετεγχειρητική χημειοακτινοθεραπεία ως πρότυπη θεραπευτική επιλογή 

στις ΗΠΑ. Μεγάλη μη τυχαιοποιημένη παρατηρητική μελέτη υπέδειξε το κλινικό όφελος 

που προκύπτει από μετεγχειρητική χημειοακτινοβόληση κατόπιν βέλτιστης D2 

ανατομής [Kim κ.ά., 2005]. Τα τελικά αποτελέσματα δύο πρόσφατων δοκιμών φάσης 
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III (CALGB 80101 και CRITICS) εκκρεμούν. Εναλλακτικά σχήματα 

χημειοακτινοβόλησης με νεότερες δραστικές ουσίες και τεχνικές ακτινοθεραπείας 

έχουν εκτιμηθεί σε μικρές φάσης II μελέτες, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα [Leong 

κ.ά., 2001]. Μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων δοκιμών στις οποίες η ακτινοθεραπεία 

(μετεγχειρητική, προεγχειρητική και διεγχειρητική) είχε συγκριθεί με χειρουργική 

μονοθεραπεία ή με εγχείρηση συν χημειοθεραπεία σε εξαιρέσιμο καρκίνο του 

στομάχου κατέδειξε στατιστικά σημαντικό όφελος 5ετούς επιβίωσης με προσθήκη της 

ακτινοθεραπείας [Valentini κ.ά., 2009]. 

Η ακτινοθεραπεία θα πρέπει να σχεδιάζεται κατόπιν εξομοίωσης με αξονικό 

τομογράφο, με τρισδιάστατο σχεδιασμό θεραπείας, και θα πρέπει να χορηγείται διά 

γραμμικού επιταχυντή υψηλής ενέργειας με χρήση τεχνικής 3 ή 4 πεδίων. Στον όγκο-

στόχο πρέπει να περιλαμβάνονται τον όγκο/κοιλιακή χώρα, η αναστόμωση 

κολοβωμάτων και συναφών λεμφαδένων, βάσει της λεπτομερούς χειρουργικής 

έκθεσης και της ποιοτικής αξιολόγησης του νωπού δείγματος. Δόση 45-50,4Gy σε 25-

28 κλάσματα ημερησίως (1,8Gy ανά κλάσμα) συστήνεται ανάλογα με την κατάσταση 

των ορίων και την παρουσία υπολειμματικής μικρο- ή μακροσκοπικής νόσου. Πρέπει 

να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση των δόσεων ακτινοβόλησης σε ζωτικά 

όργανα (ήπαρ, νεφροί, σπονδυλική στήλη, πνεύμονες, καρδιά) κάτω από τα όρια 

ανοχής. Η χρήση ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης έντασης (IMRT) μπορεί να είναι 

κατάλληλη σε επιλεγμένες περιπτώσεις για τη μείωση των δόσεων σε φυσιολογικές 

δομές, ωστόσο η χρήση της τεχνικής αυτής σε καρκίνο του στομάχου παραμένει 

διερευνητική.  

 
Συστάσεις 
 Μετεγχειρητική χημειοακτινοθεραπεία μπορεί να εξεταστεί για ασθενείς με 

νόσο σταδίου IB-IV, ιδίως με D0 και D1 ανατομή. (LOE II, SOR B) 
 Μετεγχειρητική χημειοακτινοθεραπεία θα πρέπει να εξετάζεται ως επιλογή 

κατόπιν R1 και R2 εκτομής, εάν η επανεγχείρηση δεν είναι εφικτή. (LOE III, 
SOR C) 
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 Η ακτινοθεραπεία θα πρέπει να σχεδιάζεται κατόπιν εξομοίωσης με 
αξονικό τομογράφο, με τρισδιάστατο σχεδιασμό θεραπείας, και θα πρέπει 
να χορηγείται διά γραμμικού επιταχυντή υψηλής ενέργειας με χρήση 
τεχνικής 3 ή 4 πεδίων, με δόση 45-50,4Gy σε 25-28 κλάσματα ημερησίως 
(1,8Gy ανά κλάσμα). 
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5.3 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Επικουρική αγωγή με χημειοθεραπεία ή χημειοακτινοθεραπεία κατόπιν ριζικής εκτομής 

καρκίνου του στομάχου έχει τεθεί υπό δοκιμή σε πολλές τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες 

δοκιμές (RCT) σε διάφορες χώρες. Η χρήση περιεγχειρητικής χημειοθεραπείας ως 

συνδυαστικής θεραπείας στο πλαίσιο τοπικά περιορισμένης νόσου δείχνει να 

αποφέρει κλινικά και στατιστικά σημαντική βελτίωση στην ελεύθερη προόδου νόσου 

επιβίωση και στη συνολική επιβίωση. Ούτως, έχει καταστεί καθιερωμένη θεραπευτική 

προσέγγιση στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και της Αυστραλασίας. Αντιθέτως, 

οι περισσότεροι ασθενείς στη Βόρειο Αμερική υποβάλλονται παραδοσιακά σε 

εισαγωγική εκτομή ακολουθούμενη από μετεγχειρητική επικουρική 

χημειοακτινοβόληση με βάση την 5-φθοριοουρακίλη. Ωστόσο, οι δύο προσπελάσεις 

δεν έχουν συγκριθεί ποτέ στο πλαίσιο τυχαιοποιημένης δοκιμής, ενώ η σύγκριση 

μεταξύ δοκιμών δεν δύναται να αναδείξει την υπεροχή της μίας εκ των δύο 

στρατηγικών, λόγω σημαντικών διαφορών στους πληθυσμούς όπου έχουν διεξαχθεί οι 

δοκιμές μέχρι τώρα.  

Επί του παρόντος, ενδείξεις επιπέδου A υπάρχουν μόνο για περιεγχειρητική 

χημειοθεραπεία (δοκιμή MRC MAGIC, NEJM 2006, Ηνωμένο Βασίλειο), 

μετεγχειρητική χημειοακτινοθεραπεία (Intergroup Study 0116, NEJM 2001, ΗΠΑ) και 

μετεγχειρητική χημειοθεραπεία (δοκιμή CLASSIC, ASCO 2011, Κορέα), (δοκιμή S-1, 

NEJM 2007, Ιαπωνία). Υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε αυτές τις τέσσερις μελέτες 

όσον αφορά τον μελετώμενο πληθυσμό, τον τύπο και την ποιότητα της εγχείρησης, 

τον χρονισμό των μελετών και λοιπά.  

Η περιεγχειρητική χημειοθεραπεία, όπως δοκιμάστηκε στη μελέτη MAGIC, 

απαρτιζόμενη από τρεις κύκλους επιρουβικίνης, σισπλατίνης και 5-φθοριοουρακίλης 

(ECF) προ και κατόπιν εγχείρησης, κατέδειξε 13% βελτίωση ως προς τη συνολική 

επιβίωση (από 23% σε 36,3%) [Cunningham κ.ά., 2006] (Για λεπτομέρειες θεραπείας, 

βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) Ανάλογες διαπιστώσεις ως προς το όφελος της περιεγχειρητικής 

χημειοθεραπείας αναφέρθηκαν πρόσφατα σε άλλη μελέτη φάσης III από τον Ychou 
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κ.ά. (LOE I, SOR A) [Ychou κ.ά., 2011]. Λόγω της μη κατωτερότητας της 

καπεσιταβίνης (X) με την 5-φθοριοουρακίλη (5-FU) σε προχωρημένη νόσο και επειδή 

προλαμβάνει τη χρήση μόνιμης συσκευής φλεβικής πρόσβασης, πολλά νοσηλευτικά 

κέντρα κάνουν χρήση του σχήματος ECX στο περιεγχειρητικό πλαίσιο [LOE IV, SOR 

A]. Η προσέγγιση με μετεγχειρητική χημειοακτινοθεραπεία υποστηρίζεται από την 

τυχαιοποιημένη μελέτη 0116 του North American Intergroup, η οποία κατέδειξε 15% 

βελτίωση ως προς την 5ετή συνολική επιβίωση [LOE I, SOR A]. (Για λεπτομέρειες 

θεραπείας, βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) Προσφάτως, δημοσιεύθηκαν άλλες δύο μελέτες φάσης 

III σε Ασιάτες ασθενείς, οι οποίες κατέδειξαν ότι η επικουρική χημειοθεραπεία, με S-1 

(από στόματος φθοριοπυριμιδίνη) για 12 μήνες ή με καπεσιταβίνη συν οξαλιπλατίνη 

για έξι μήνες, οδήγησε σε σημαντική βελτίωση της επιβίωσης. [Sakuramoto κ.ά., 2007· 

Bang κ.ά., 2011] (Για λεπτομέρειες θεραπείας, βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I)  

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχουν δημοσιευθεί δύο μετα-αναλύσεις 

τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών σε επικουρική χημειοθεραπεία σε καρκίνο του 

στομάχου. Η πρώτη μετα-ανάλυση κατέδειξε μικρό όφελος επιβίωσης από την 

επικουρική χημειοθεραπεία, με σαφώς μεγαλύτερο όφελος να καταγράφεται στις 5 

μελέτες εξ Ασίας [σχετικός κίνδυνος 0,74, 95% CI 0,64–0,85] σε σύγκριση με τις 14 

μελέτες που διεξήχθησαν εκτός Ασίας (σχετικός κίνδυνος 0,90, 95% CI 0,85–0,96) 

[LOE I, SOR A] [Liu κ.ά., 2008]. Η δεύτερη μετα-ανάλυση από το GASTRIC Group 

ανέλυσε δεδομένα 17 τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών (3838 ασθενείς) και 

επιβεβαίωσε το όφελος επιβίωσης από την προσθήκη επικουρικής χημειοθεραπείας 

έναντι χειρουργικής μονοθεραπείας [HR 0,82, CI 0,76-0,90, p<0,001]. Μολονότι 

υπήρχε ετερογένεια μεταξύ των χημειοθεραπευτικών σχημάτων που 

χρησιμοποιήθηκαν σε όλες αυτές τις δοκιμές, αναφέρθηκε ότι τα βασιζόμενα σε 

φθοριοπυριμιδίνη σχήματα ήταν δραστικά και συσχετίστηκαν με μειωμένο κίνδυνο 

θανάτου σε χειρουργημένο καρκίνο του στομάχου έναντι της χειρουργικής 

μονοθεραπείας. [Ομάδα GASTRIC, Paoletti κ.ά., 2010] 
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Στοχευμένες θεραπείες 
Δεν υπάρχουν στοιχεία, μέχρι στιγμής, όσον αφορά το πιθανό όφελος από την 

προσθήκη στοχεύουσας δραστικής ουσίας στο πλαίσιο επικουρικής θεραπείας του 

καρκίνου του στομάχου. Ως εκ τούτου, η χρήση οποιασδήποτε στοχεύουσας 

δραστικής ουσίας θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο στο πλαίσιο κλινικής 

δοκιμής. 

 
Συστάσεις 
 Ασθενείς με καρκίνο του στομάχου πρέπει να συζητώνται στο πλαίσιο 

συνεδρίασης διεπιστημονικής ομάδας προ οιασδήποτε ριζικής θεραπείας, 
με σκοπό την επίτευξη της καταλληλότερης διαχείρισης από τη διάγνωση 
έως τη σταδιοποίηση και τη θεραπεία.  

 Ασθενείς κλινικού και παθολογικού σταδίου IA και IB (μόνο T2, N0) δεν 
αποκομίζουν πρόσθετο όφελος από τη χορήγηση επικουρικής θεραπείας.  

 Για ασθενείς με σωστή προεγχειρητική σταδιοποίηση και D2 χειρουργείο, 
οι επικουρικές θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν χημειοθεραπεία με 
φθοριοπυριμιδίνη και ένωση πλατίνης για 6-8 κύκλους (LOE I, SOR A) ή 
χημειοακτινοθεραπεία κατά το θεραπευτικό σχήμα της μελέτης 0116 του 
Intergroup (LOE II, SOR B). 

 Εάν προτιμάται η περιεγχειρητική χημειοθεραπεία, θα πρέπει να 
απαρτίζεται από 3 κύκλους χημειοθεραπείας βασιζόμενης σε πλατίνη/5-
φθοριοουρακίλη πριν από και 3 κύκλους του ιδίου σχήματος μετά την 
επέμβαση. (LOE I, SOR A) 

 Εάν δεν έχει διενεργηθεί προσήκουσα προεγχειρητική διαχείριση ή 
επαρκής εγχείρηση (D0, χωρίς βιοψίες του περιτοναίου), η επικουρική 
θεραπεία θα πρέπει να εξατομικεύεται.  
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ 

 
 

 

 

 

 

 

Νέος ασθενής με 
καρκίνο του 

στομάχου, στάδιο 
Ia, Ib T2N0 

προβείτε σε 
εγχείρηση κατόπιν 

προσήκουσας 
σταδιοποίησης 

Νέος ασθενής με 
καρκίνο του 

στομάχου, στάδιο 
Ib-III 

συζήτηση στη 
διεπιστημονική 

ομάδα προ 
εγχείρησης 

περιεγχειρητικό 
CTx (ECF, ECX, 

FP) 

εγχείρηση και 
επικουρικό 
CTx (OX) ή  
CRT (5-FU) 

εγχείρηση χωρίς 
συζήτηση 

διεπιστημονική 
ομάδα 

συζήτηση στη 
διεπιστημονική 

ομάδα και 
εξατομικευμένη 

διαχείριση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
Φάσης III τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές περιεγχειρητικής ή επικουρικής 

θεραπείας σε καρκίνο του στομάχου και της γαστροοισοφαγικής συμβολής  
Μελέτη Στάδιο νόσου και 

σχεδιασμός μελέτης  
Λεπτομέρειες θεραπευτικής αγωγής   Πρωταρχικός 

στόχος  
Σχόλια 

MAGIC  
(περιεγχειρητική 
χημειοθεραπεία) 

Στάδιο Ib-III  
Σκέλος 1: Εγχείρηση  
Σκέλος 2: 3 κύκλοι ECF 
 Εγχείρηση  
 3 κύκλοι ECF 

Επιρουβικίνη 50mg/m2 

Σισπλατίνη 60mg/m2 

5-FU 1000mg/m2 d1-21 
(κύκλοι 3 εβδομάδων) 

DFS 
Σκέλος 1: 
23% 
Σκέλος 2: 
35% 
mOS  
Σκέλος 1: 
20mo 
Σκέλος 2: 
24mo 
 

D εκτομή κατά τη 
διακριτική ευχέρεια 
του χειρουργού 
 
Μόνο το 65% έλαβε 
μετεγχειρητική 
χημειοθεραπεία 

INT 0116 
(μετεγχειρητική 
χημειοακτινοθεραπεία) 

Στάδιο Ib-IV(M0) 
Σκέλος 1: Εγχείρηση  
Σκέλος 2: Εγχείρηση  
1 κύκλος 5FU/L +  
5FU/L/RT για 5 
εβδομάδες +  
2 κύκλοι 5FU/L 

5FU 425 mg/m2 + L 
20mg/m2 (ημέρες 1-5) 
 
RT 4500cGy (25#, 5 ημ/εβδομάδα x 

5 εβδομάδες) με 5FU 400 mg/m2 + 

L 20mg/m2 (με #1-4 και #23-25) 

mOS 
Σκέλος 1: 27 
mo 
Σκέλος 2: 36 
mo 

36% D0 εκτομή  
54% D1 εκτομή 
10% D2 εκτομή 

S-1 
Μετεγχειρητική 
χημειοθεραπεία  

Στάδιο II-III 
Σκέλος 1: Εγχείρηση 
Σκέλος 2: Εγχείρηση  
S-1  

S-1 από στόματος 80 mg/m2 για 4 
εβδομάδες με διακοπή 2 
εβδομάδων (επί 1 έτος) 

3ετής OS 
Σκέλος 1: 
70,1% 
Σκέλος 2: 
81.1% 

≥ D2 εκτομή  
  
Μόνον Ιάπωνες 
ασθενείς  

CLASSIC  
Μετεγχειρητική 
χημειοθεραπεία  

Στάδιο II-IIIb 
Σκέλος 1: Εγχείρηση 
Σκέλος 2: Εγχείρηση  
καπεσιταβίνη + 
οξαλιπλατίνη  

Καπεσιταβίνη 1000 mg/m2 BID 
(ημέρες 1-14) 
Οξαλιπλατίνη130 mg/m2 ημ1 
Ανά 3 εβδομάδες για 6 
μήνες (8 κύκλοι) 

3ετής DFS 
Σκέλος 1: 
74% 
Σκέλος 2: 
59% 

D2 εκτομή 
 
Κορεάτες, Κινέζοι και 
Ταϊβανέζοι ασθενείς  

Συντομογραφίες: 5FU: 5-φθοριοουρακίλη, BID: δις ημερησίως, DFS: ελεύθερη νόσου επιβίωση, L: λευκοβορίνη, mOS: μέση συνολική 

επιβίωση, RT: ακτινοθεραπεία  
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6. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ      
 
Για ασθενείς με πρώιμου σταδίου καρκίνο του στομάχου (Tis-T1a), η χρήση 

ενδοσκοπικής βλεννογονεκτομής (EMR) [Soetikno κ.ά., 2005] και ενδοσκοπικής 

υποβλεννογόνιας εκτομής (ESD) [Yahagi κ.ά., 2004] ενδείκνυται [Ono κ.ά., 2001]. Η 

ενδοσκοπική προσπέλαση προσφέρει ποσοστό υπολειμματικού και ελεύθερης 

υποτροπής επιβίωσης της τάξης του 98% και του 93% αντιστοίχως [Oda κ.ά., 2006]. 

Αυτό ισχύει, ιδίως κατόπιν en bloc ESD εκτομής αλλοιώσεων με διάμετρο μικρότερη 

των 5mm [Cao κ.ά., 2009· Hoteya κ.ά., 2009· Nakamoto κ.ά., 2009· Watanabe κ.ά., 

2010]. Εντούτοις, η επιτυχία των μεθόδων αυτών εξαρτάται από την πείρα του 

εκάστοτε νοσηλευτικού κέντρου, ενώ είναι πιο απαιτητική τεχνικά σε περίπτωση ESD. 

Σε νοσηλευτικά κέντρα όπου τέτοιου είδους πείρα ελλείπει, ασθενείς με πρώιμο 

καρκίνο του στομάχου θα πρέπει να υποβάλλονται σε χειρουργική τοπική εξαίρεση. 

Για καρκίνο του στομάχου που διηθεί τον υποβλεννογόνιο χιτώνα, ο κίνδυνος 

λεμφαδενικής μετάστασης είναι αυξημένος σε σύγκριση με εκείνον που διηθεί μόνο τον 

βλεννογόνο (21% έναντι 3,4%) [Hyung κ.ά., 2004]. Για αυτό τον λόγο, δεν μπορεί να 

προσφερθεί τοπική εξαίρεση (ενδοσκοπική ή χειρουργική) στους συγκεκριμένους 

ασθενείς. Ανάλογα με τη θέση του όγκου, συστήνεται κάποιος τύπος γαστρεκτομής 

(περιφερική, μερική ή ολική), ενώ το απαιτούμενο χειρουργικό όριο πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο των 4cm [Ito κ.ά., 2004]. Επίσης, συστήνεται D1 λεμφαδενικός 

καθαρισμός.  

Σε περίπτωση όγκων διηθούντων τον μυϊκό χιτώνα (T2), η καθιερωμένη διαδικασία για 

ασθενείς κατάλληλους για εγχείρηση θα πρέπει να είναι γαστρεκτομή με εκτεταμένο 

λεμφαδενικό καθαρισμό (D2). Η εν λόγω διαδικασία έχει αποδειχθεί η πλέον ωφέλιμη 

όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη επιβίωση των ασθενών, όπως αποδείχθηκε σε 

μακροπρόθεσμη μεταπαρακολούθηση στην ολλανδική δοκιμή [Songun κ.ά., 2010]. 

Επίσης, αμερικανική δοκιμή σε 1377 ασθενείς, σχετικά με την επίδραση του 

εκτεταμένου λεμφαδενικού καθαρισμού σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του 
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στομάχου, υπογραμμίζει την αναγκαιότητα εκτομής μεγάλου αριθμού λεμφαδένων και 

επισημαίνει τον αντίκτυπο στην επιβίωση, ανάλογα με τον αριθμό των εκτετμημένων 

αρνητικών λεμφαδένων (περισσότεροι των 15 για N2 ή περισσότεροι των 20 για N3) 

[Schwarz κ.ά., 2007]. Εκτομή του σπλήνα και του παγκρέατος θα πρέπει να 

πραγματοποιείται μόνο σε περίπτωση άμεσης διήθησης στα εν λόγω όργανα. Δεν 

συστήνεται προφυλακτική σπληνεκτομή για την αφαίρεση αρνητικών λεμφαδένων 

πλησίον του σπλήνα, σύμφωνα με τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή [Yu κ.ά., 2006]. 

Πρόκειται για παραλλαγή του D2 λεμφαδενικού καθαρισμού (mD2), η οποία συχνά 

περιγράφεται ως D1,5 ή D1+ (σχήματα 1,2). Από την άλλη πλευρά, η χειρουργική 

μονοθεραπεία δεν συστήνεται για κλινικά κατάλληλους ασθενείς με νόσο αυτών των 

σταδίων. Τα αποτελέσματα που δημοσίευσε το βρετανικό Συμβούλιο Ιατρικής Έρευνας 

(British Medical Research Council) κατέδειξαν ποσοστό επιβίωσης 36% κατόπιν 

προεγχειρητικής χημειοθεραπείας σε σύγκριση με 23% κατόπιν χειρουργικής 

μονοθεραπείας, σε 503 ασθενείς [Cunningham κ.ά., 2006]. Τα αποτελέσματα αυτής 

της μελέτης έχουν καθιερώσει την προεγχειρητική χημειοθεραπεία ως εναλλακτική 

επιλογή της καθιερωμένης θεραπευτικής προσέγγισης για ασθενείς με χειρουργικά 

εξαιρέσιμο καρκίνο του στομάχου. Όταν διενεργείται νεοεπικουρική θεραπεία, το 

διάστημα που μεσολαβεί έως την εγχείρηση είναι κατά παράδοση 6 με 8 εβδομάδες 

μετά το πέρας της ακτινοθεραπείας. Αναδρομικές εκθέσεις μελετών, ωστόσο, 

καταδεικνύουν ότι αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί χωρίς επιπλέον 

τεχνικά προβλήματα [Kim, 2012· Ruol, 2010].  

Άλλη μία θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με εξαιρέσιμη νόσο, οι οποίοι είναι 

κατάλληλοι για εγχείρηση, έχει εκτιμηθεί σε μεγάλη τυχαιοποιημένη δοκιμή από την 

Ιαπωνία (ACTS GC), όσον αφορά την επικουρική χρήση χημειοθεραπείας κατόπιν 

γαστρεκτομής με D2 λεμφαδενικό καθαρισμό. Η μελέτη κατέδειξε σαφές όφελος για 

όσους ασθενείς υποβάλλονται σε επικουρική χημειοθεραπεία έναντι εκείνων που 

υποβλήθηκαν αποκλειστικά σε εγχείρηση (80,1% έναντι 70,1% αντιστοίχως) 

[Sakuramoto κ.ά., 2007]. 
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Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς τη σταδιοποίηση της νόσου, υπάρχουν 

ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν απροσδόκητα προχωρημένη νόσο κατά τη 

λαπαροτομία. Για αυτό τον λόγο, προτείνεται διερευνητική λαπαροσκόπηση ή ακόμη 

και περιτοναϊκή έκπλυση, προς αποφυγή μη αναγκαίων εκτομών [Mezhir κ.ά., 2010].  

 

Πίνακας. Θεραπευτική αγωγή καρκίνου του στομάχου ανά στάδιο  
 

Tis, T1a                           EMR ή ESD ή εγχείρηση [τοπική εξαίρεση]  (εάν δεν 

διατίθεται EMR ή ESD)   

 

T1b                  Εγχείρηση (+ D1 λεμφαδενικός καθαρισμός) 

 

                 Εγχείρηση (mD2) + χημειοθεραπεία  

T2- 4 , N0-3, M0                                Ή 

                   Χημειοθεραπεία + εγχείρηση (mD2) + χημειοθεραπεία  

                                                                Ή 
                                          Χημειοθεραπεία + εγχείρηση (D0-1) + χημειοακτινοβόληση 

                                                                Ή 
                                              Εγχείρηση (D0-1) + χημειοακτινοβόληση 

       

 
 
 
Συστάσεις 
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 Καρκίνοι σταδίου Tis και T1a μπορούν να αντιμετωπιστούν διά 
ενδοσκοπικής βλεννογονεκτομής σε κέντρα αριστείας (LOE III, SOR B). 
Εναλλακτικά, συστήνεται τοπική εξαίρεση. 

 T1b όγκοι πρέπει να υποβάλλονται σε εγχείρηση με D1 λεμφαδενικό 
καθαρισμό (LOE III, SOR B). 

 Για T2- T4 N0- 3 M0 όγκους, η προεγχειρητική χημειοθεραπεία βελτιώνει 
την επιβίωση έναντι χειρουργικής μονοθεραπείας (LOE I, SOR A).  

 Για T2-T4 N0-3 M0 όγκους, χειρουργείο με εκτεταμένο λεμφαδενικό 
καθαρισμό ακολουθούμενο είτε από επικουρική χημειοθεραπεία είτε από 
χημειοακτινοβόληση αποτελούν εναλλακτικές στρατηγικές (LOE I, SOR A).  

 Λαπαροσκοπική σταδιοποίηση και κυτταρολογική εξέταση περιτοναϊκού 
υγρού από εκπλύσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν προ εγχείρησης ή 
περιεγχειρητικής χημειοθεραπείας για T4 όγκους, προκειμένου να 

ταυτοποιηθούν ασθενείς M1 νόσου και να τροποποιηθεί το σχέδιο θεραπείας 

(LOE III, SOR B). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΧΗΜΑ 1 
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Καθορισμός της έκτασης του λεμφαδενικού καθαρισμού σε καρκίνο του 
στομάχου (ολική γαστρεκτομή) 
Ιαπωνικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία του καρκίνου του στομάχου 2010 (εκδ. 3) 
                     Ιαπωνική Ένωση κατά του Καρκίνου του στομάχου  

ΣΧΗΜΑ 2 
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Καθορισμός της έκτασης του λεμφαδενικού καθαρισμού σε καρκίνο του 
στομάχου (γαστρεκτομή άνω τριτημορίου) 
 Ιαπωνικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία του καρκίνου του στομάχου 2010 (εκδ. 3) 
                     Ιαπωνική Ένωση κατά του Καρκίνου του στομάχου  
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7. ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΝΟΣΟΣ  
    (Αρχικώς μη επιδεχόμενη σε R0 εκτομή, T3-4 N1-3 M0) 

7.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Ο σκοπός της προεγχειρητικής εκτίμησης είναι αρχικά να διαχωρίσει ασθενείς σε δύο 

κλινικές ομάδες: σε εκείνους με τοπικο-περιοχική, δυνητικά εξαιρέσιμη (στάδιο I έως 

III) νόσο και σε εκείνους με τοπικά προχωρημένη μη χειρουργικά εξαιρέσιμη νόσο ή με 

συστημική διήθηση (στάδιο IV). Μολονότι η σταδιοποίηση καθορίζεται με περισσότερη 

ακρίβεια διά της χειρουργικής παθολογίας, η κλινική σταδιοποίηση κατευθύνει την 

αρχική προσέγγιση της θεραπείας: ο καρκίνος του στομάχου συχνά εκδηλώνεται με 

ανίατη νόσο με ορογόνια διήθηση, περιτοναϊκή διασπορά ή/και λεμφαδενικές 

μεταστάσεις. Επίσης, ασθενείς σε ποσοστό περίπου 40%, για τους οποίους η 

προεγχειρητική πρόθεση ήταν θεραπευτική εκτομή, τελικά υποβλήθηκαν σε 

παρηγορητική επέμβαση σύμφωνα με την άποψη του χειρουργού μετεγχειρητικά. Ως 

αποτέλεσμα αυτού, υπήρξαν πολλές ατελείς εκτομές και υποτροπή του όγκου εντός 12 

μηνών και μονοετής μετεγχειρητική επιβίωση ποσοστού μόνο 53 τοις εκατό. Η 

προσεκτική σταδιοποίηση παρέχει στον θεράποντα ιατρό τη δυνατότητα να επιλέξει 

την πλέον κατάλληλη θεραπεία, ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες περιττής εγχείρησης και 

μεγιστοποιεί τις πιθανότητες οφέλους από την επιλεγόμενη θεραπεία.  

Τα μόνα ευρέως αποδεκτά κριτήρια μη χειρουργικής εξαιρεσιμότητας για καρκίνο του 

στομάχου είναι η παρουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων και η διήθηση κύριας 

αγγειακής δομής, όπως η αορτή, ή απόφραξη της ηπατικής αρτηρίας ή του κοιλιακού 

άξονα/εγγύς σπληνικής αρτηρίας. Η διήθηση της άνω σπληνικής αρτηρίας δεν είναι 

δείκτης μη χειρουργικής εξαιρεσιμότητας· το αγγείο μπορεί να τμηθεί en bloc με 

εξεντέρωση του άνω αριστερού τεταρτημορίου: στόμαχος, σπλήνας και άνω 

πάγκρεας.  
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Ασθενείς με τοπικά προχωρημένο καρκίνο του στομάχου που έχει κριθεί ανεγχείρητος 

αρχικά θα πρέπει να υποβάλλονται σε παρηγορητική χημειοθεραπεία και ενδέχεται να 

επανεκτιμηθούν για χειρουργική εξαίρεση εφ’ όσον επιτευχθεί ανταπόκριση. Οι 

θεραπείες για ανακούφιση προχωρημένου-ανεγχείρητου καρκίνου του στομάχου 

μπορούν να είναι είτε τοπικές είτε συστημικές. Αν και η κυτταροτοξική χημειοθεραπεία 

είναι η πιο αποτελεσματική θεραπευτική μέθοδος για ασθενείς με μεταστατική νόσο και 

ενδέχεται να ανακουφίσει επαρκώς τη δυσφαγία, άλλα συμπτώματα όπως ναυτία, 

άλγος, απόφραξη, διάτρηση ή αιμορραγία από τοπικά προχωρημένο ή τοπικά 

υποτροπιάζοντα πρωτοπαθή όγκο συχνά επιβάλλουν διεπιστημονική διαχείριση με 

χρήση ενδοσκοπικής, χειρουργικής, ακτινοθεραπευτικής ή άλλων προσεγγίσεων. Το 

όφελος επιβίωσης που προκύπτει από συνδυαστική θεραπεία καθίσταται σαφέστερο 

με την πάροδο του χρόνου, μολονότι δεν υφίσταται ομόφωνη άποψη ως προς τη 

βέλτιστη προσπέλαση. Η θεραπευτική στρατηγική θα πρέπει να επιλέγεται εντός 

πλαισίου διεπιστημονικής ομάδας υπευθύνων.  

 
Συστάσεις  
 Σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο καρκίνο του στομάχου, μετά το πέρας 

της αρχικής θεραπευτικής αγωγής, συστήνεται επανασταδιοποίηση και 
εάν η νόσος έχει καταστεί εξαιρέσιμη, οι κλινικά κατάλληλοι ασθενείς 
πρέπει να λάβουν χειρουργική εκτομή (LOE II, SOR B). 
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7.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ 
ΣΤΟΜΑΧΟΥ  

7.2.1 Ακτινοθεραπεία  

Η ακτινοθεραπεία εξωτερικής δέσμης (45-50,4Gy) ως μονοθεραπεία έχει ελάχιστη αξία 

σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο μη χειρουργικά εξαιρέσιμο ή ανεγχείρητο καρκίνο 

του στομάχου και δεν βελτιώνει την επιβίωση. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείται 

παράλληλα με 5-φθοριοουρακίλη, βελτιώνει την επιβίωση. Ο Moerel κ.ά. αξιολόγησε 

τον συνδυασμό 5-φθοριοουρακίλης και ακτινοθεραπείας σε σύγκριση με 

μονοακτινοθεραπεία γα τη θεραπεία τοπικά προχωρημένου ανεγχείρητου καρκίνου 

του στομάχου. Ασθενείς που υποβλήθηκαν σε συνδυαστική θεραπεία είχαν σημαντικά 

καλύτερη μέση επιβίωση (13 μήνες έναντι 6 μηνών) και 5ετή συνολική επιβίωση (12% 

έναντι 0). Σε άλλη μελέτη από το Gastrointestinal Tumor Study Group (GITSG), 

ασθενείς με ανεγχείρητο καρκίνο του στομάχου υποβλήθηκαν είτε σε συνδυαστική 

χημειοθεραπεία (5FU-methl-CCNU) είτε σε διακεκομμένη ακτινοθεραπεία με ενέσιμη 

5-φθοριοουρακίλη ακολουθούμενη από 5-φθοριοουρακίλη και methyl-CCNU 

συντήρησης, κατέδειξε ότι μια μικρή ομάδα ασθενών με ανεγχείρητο καρκίνο μπορεί 

να θεραπευτεί διά συνδυαστικής θεραπείας. Αρκετές τρέχουσες μελέτες με νεότερες 

δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων της σισπλατίνης, ταξανών και της 

ιρινοτεκάνης, αρχικά ακολουθούμενων από ακτινοθεραπεία παράλληλα με 5-

φθοριοουρακίλη ή καπεσιταβίνη αναφέρουν ενθαρρυντικά προκαταρκτικά 

αποτελέσματα [Saikawa κ.ά., 2008]. Μια φάσης II μελέτη χημειοθεραπείας με βάση 

την πακλιταξέλη σε καρκινώματα του στομάχου ανέφερε 20% παθολογική πλήρη 

ανταπόκριση και R0 εκτομή σε ποσοστό 78% των ασθενών με αποδεκτή τοξικότητα 

[Ajani, 2005]. Νεοεπικουρική χημειοακτινοβόληση με σισπλατίνη/ετοποσίδη κατόπιν 

εισαγωγικής χημειοθεραπείας με σισπλατίνη/5-φθοριοουρακίλη είναι επίσης εφικτή για 

τοπικά προχωρημένα καρκινώματα της γαστροοισοφαγικής συμβολής. Η γερμανική 

μελέτη POET κατέδειξε υψηλότερα ποσοστά πλήρους ανταπόκρισης και τάση οφέλους 

επιβίωσης με χημειοακτινοβόληση [Stahl, 2009]. 
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Σε ασθενείς με συμπτωματική τοπικά προχωρημένη ή υποτροπιάζουσα νόσο, 

συστήνεται ακτινοθεραπεία για τοπικο-περιοχικό έλεγχο. Η υποκλασματοποιημένη 

ακτινοθεραπεία (45-50Gy) είναι μια αποτελεσματική και καλώς ανεκτή μέθοδος για τη 

διαχείριση αιμορραγίας, άλγους και ενίοτε απόφραξης [Kim κ.ά., 2005].    

 
 

Συστάσεις 
 Ακτινοθεραπεία (δόση 45-50Gy) παράλληλα με χημειοθεραπεία βασιζόμενη 

σε φθοριοπυριμιδίνη ή ταξάνη συστήνεται για κλινικά κατάλληλους 
ασθενείς με ανεγχείρητη τοπικο-περιοχική νόσο, καθώς επίσης και για 
κλινικά ακατάλληλους ασθενείς με τοπικο-περιοχική νόσο. 

 Μετά το πέρας της αρχικής θεραπευτικής αγωγής, οι ασθενείς θα πρέπει να 
επανασταδιοποιούνται και εάν η νόσος έχει καταστεί εξαιρέσιμη, θα πρέπει 
να προσφέρεται χειρουργική εκτομή σε κλινικά κατάλληλοι ασθενείς. 

 
7.2.2 Χημειοθεραπεία  

Η χημειοθεραπεία βελτιώνει σημαντικά την επιβίωση σε σύγκριση με BSC σε ασθενείς 

με προχωρημένη νόσο [Wagner κ.ά., 2005· Wagner κ.ά., 2006]. Τυχαιοποιημένη 

δοκιμή κατέδειξε ότι η χορήγηση των σχημάτων ECF ή FAMTX σε ασθενείς με τοπικά 

προχωρημένη νόσο είχε ως αποτέλεσμα αντικειμενικές ανταποκρίσεις, οι οποίες 

έδωσαν τη δυνατότητα χειρουργείου ίασης [Webb κ.ά., 1997]. Επί του παρόντος, η 

καθιερωμένη θεραπευτική επιλογή για τους εν λόγω ασθενείς είναι η χημειοθεραπεία 

ως νεοεπικουρική, βάσει της παρέκτασης των αποτελεσμάτων της δοκιμής MAGIC 

[Cunningham, 2006], και, ακολούθως, επανεκτίμηση της κατάστασης της νόσου με 

σκοπό το χειρουργείο. Χημειοθεραπευτικά σχήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί σε 

αυτό το πλαίσιο της νόσου είναι το ECF και τα ομοιάζοντα με ECF (EOX, ECX κ.λπ.), 

ενώ τα FAMTX, CF και TCF θεωρούνται λογικές εναλλακτικές. Ο συνδυασμός 
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τραστουζουμάμπης με σισπλατίνη/φθοριοπυριμιδίνη θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ 

όψιν για ασθενείς με όγκους στομάχου θετικούς σε HER2, βάσει των αποτελεσμάτων 

που επετεύχθησαν στο μεταστατικό πλαίσιο. Επικουρική χημειοθεραπεία ή 

χημειοακτινοθεραπεία θα πρέπει να παρέχεται σε περίπτωση θεραπευτικής εκτομής 

καθώς και σε ασθενείς με αρχικώς χειρουργικά εξαιρέσιμη νόσο [Macdonald, 2001· 

Sakuramoto, 2007]. Η χρήση άλλων στοχευουσών δραστικών ουσιών θα πρέπει να 

περιοριστεί στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών (βαθμός B).  

 
 

Συστάσεις  
 Συστημική χημειοθεραπεία ακολουθούμενη από επανεκτίμηση της νόσου 

με σκοπό το χειρουργείο είναι η θεραπεία εκλογής για κλινικά κατάλληλους 
ασθενείς με τοπικά προχωρημένο, αρχικώς ανεγχείρητο, καρκίνο του 
στομάχου (LOE II, SOR B). 

 Χημειοθεραπεία με σκοπό την ανακούφιση θα πρέπει να προσφέρεται σε 
ανεγχείρητους ασθενείς με τοπικά προχωρημένη νόσο (LOE II, SOR B). 

 
7.2.3 Αντιμετώπιση περιτοναϊκής νόσου  

Η περιτοναϊκή καρκινωμάτωση από καρκίνο του στομάχου χαρακτηρίζεται από την 

παρουσία οζιδίων όγκου ποικίλου μεγέθους, αριθμού και κατανομής σε τοιχωματικές 

ή/και σπλαγχνικές περιτοναϊκές επιφάνειες. Η πρόγνωση είναι πολύ φτωχή, ενώ η 

αναμενόμενη μέση επιβίωση υπολογίζεται σε λιγότερους από 6 μήνες. Για την 

αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, στις βιβλιογραφικές αναφορές των τριών 

τελευταίων δεκαετιών προτείνεται μια πιο δυναμική θεραπευτική στρατηγική, υπό 

μορφήν κυτταρομειωτικής χειρουργικής (CRS) συν υπερθερμική ενδοπεριτοναϊκή 

χημειοθεραπεία (HIPEC).  

Οι μελέτες κοόρτης υποδεικνύουν ότι η CRS συν HIPEC ενδεχομένως να βελτιώσουν 

την έκβαση ασθενών με περιτοναϊκή καρκινωμάτωση από καρκίνο του στομάχου 

[Glehen κ.ά., 2010]. Μη τυχαιοποιημένες συγκριτικές μελέτες επίσης κάνουν λόγο για 
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τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της CRS συν HIPEC έναντι μονοθεραπείας με 

CRS για τη θεραπεία περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης του στομάχου [Σπηλιώτης κ.ά., 

2011]. Πιο πρόσφατα, μια τυχαιοποιημένη δοκιμή φάσης III κατέδειξε ότι, για 

σύγχρονη γαστρική περιτοναϊκή καρκινωμάτωση, ο συνδυασμός CRS και HIPEC με 

μιτομυκίνη και σισπλατίνη έναντι μονοθεραπείας με CRS βελτιώνει την επιβίωση (11 

μήνες έναντι 6,5 μηνών, p<0,04) με αποδεκτή νοσηρότητα [Yang κ.ά., 2011). 

Συστάσεις 
 Σε τοπικά προχωρημένο, μη εξαιρέσιμο καρκίνο του στομάχου, 

παρηγορητικές παρεμβάσεις, είτε ενδοσκοπικές είτε χειρουργικές, 
συστήνονται για την ανακούφιση συμπτωμάτων απόφραξης και 
αιμορραγίας. (LOE III, SOR C) 

 Σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του στομάχου και περιτοναϊκή 
διασπορά της νόσου, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο συνδυασμός 
κυτταρομειωτικής χειρουργικής (CRS) και υπερθερμικής ενδοπεριτοναϊκής 
χημειοθεραπείας (HIPEC) μπορεί ενίοτε να παρέχεται σε ασθενείς που 
επίσης ανταποκρίνονται σε συστημική θεραπεία. (LOE IV, SOR D) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ 
 

Τοπικά 
προχωρημένος 
 μη εξαιρέσιμος 

χειρουργικά 

Καλή λειτουργική Φτωχή λειτουργική 
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8. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Επανεκτίμηση για χειρουργείο  
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8.1 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 

Για την εκτίμηση απομακρυσμένων μεταστάσεων, η αξονική τομογραφία πολλαπλών 

ανιχνευτών είναι η μέθοδος εκλογής επί του παρόντος [Habermann κ.ά., 2004]. Η 

μαγνητική τομογραφία έχει πρόσθετο ρόλο μόνο κατά την εκτίμηση απροσδιόριστων 

ηπατικών αλλοιώσεων.  

Η PET/CT λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη CT ως προς την ανίχνευση 

απομακρυσμένης μετάστασης σε προχωρημένο στάδιο της νόσου. Η περιτοναϊκή 

διασπορά αποτελεί φτωχό προγνωστικό παράγοντα. Η ανίχνευση περιτοναϊκών 

μεταστάσεων ενδέχεται να μετατρέψει τη χειρουργική στρατηγική από θεραπευτική σε 

παρηγορητική ή να αποτρέψει τον χειρουργό από τη διενέργεια λαπαροτομίας. 

Διαρκώς εξελιγμένες CT σαρώσεις διευκολύνουν τη διάγνωση περιτοναϊκών 

μεταστάσεων προ οπτικής επιθεώρησης εν κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Η PET 

μπορεί να προσδώσει επιπλέον ευαισθησία στη CT. Διάχυτη πρόσληψη του 

ανιχνευτή, που επισκιάζει το περίγραμμα του εντέρου, ενδεχομένως να είναι δείκτης 

περιτοναϊκών μεταστάσεων, καθώς επίσης και διακριτές περιοχές τοπικής πρόσληψης 

κατά μήκος περιοχών εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας που αλλιώς είναι ανατομικά 

ανεξήγητες [Lim κ.ά., 2006]. 

Η PET/CT μπορεί να εξεταστεί για την εκτίμηση της θεραπευτικής ανταπόκρισης και 

την παροχή βοήθειας στη λήψη απόφασης για συνέχιση της τρέχουσας θεραπείας ή 

ανακατεύθυνσης του ασθενούς σε άλλες θεραπείες σωτηρίας. Μείωση 35% στην 

πρόσληψη μεταξύ προ-χημειοθεραπείας και σάρωσης PET ειλημμένης 2 εβδομάδες 

μετά την έναρξη της θεραπείας προβλέπει ανταπόκριση με ακρίβεια της τάξης του 

85% [Hopkins και Young, 2011]. Η αξία της PET/CT στην εκτίμηση υποτροπιάζοντος 

καρκίνου του στομάχου έχει επίσης αποδειχθεί σε πολλές μελέτες [Yoshioka κ.ά., 

2003].  

Κάποιες μελέτες έχουν αναδείξει ότι υφίσταται σημαντική ασυμφωνία μεταξύ των δύο 

τεχνικών (CT και PET/CT). Το πρόβλημα αυτό αποδίδεται κυρίως στις 
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οστεοσκληρυντικές αλλοιώσεις και στα χιλιοστομετρικά πνευμονικά οζίδια, τα οποία η 

PET/CT αδυνατεί να ανεύρει. Η κλινική σημασία τής εν λόγω ασυμφωνίας είναι 

αβέβαιη, καθότι τα χιλιοστομετρικά οζίδια κάποιες φορές αποδεικνύονται μη κακοήθεις 

κατά την κλινική πορεία. Πνευμονικά οζίδια που δεν εμφανίζουν πρόσληψη FDG και 

αλλαγές ως προς το μέγεθος ή τα χαρακτηριστικά τους σε διαδοχικές εξετάσεις CT θα 

πρέπει να γίνονται κλινικώς αποδεκτά ως μη μεταστατικά [Ozkan κ.ά., 2011]. Όσον 

αφορά τις σκελετικές μεταστάσεις, μη σκληρυντικές αλλά λυτικές αλλοιώσεις μπορούν 

να διαγνωστούν σαφέστατα με PET/CT [Fogelman κ.ά., 2005].  

Συστάσεις  
 Η αξονική τομογραφία πολλαπλών ανιχνευτών είναι η ισχύουσα μέθοδος 

εκλογής για την εκτίμηση μεταστατικής νόσου (LOE II, SOR B)  

 Η μαγνητική τομογραφία ενδείκνυται μόνο για τη διαφορική διάγνωση 
διφορούμενων ηπατικών αλλοιώσεων (LOE III, SOR B) 

 Η PET/CT λειτουργεί συμπληρωματικά στη CT στην ανίχνευση 
απομακρυσμένης μετάστασης σε τοπικά προχωρημένο καρκίνο του 
στομάχου (LOE III, SOR B) 

 Η PET/CT μπορεί να εξεταστεί για την εκτίμηση της ανταπόκρισης του 
όγκου στη θεραπεία και επί κλινικής υποψίας υποτροπής του όγκου που 
δεν απεικονίζεται στη CT (LOE II, SOR B) 

 
 
 
8.2 ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ Ή ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ 
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Οι παρηγορητικές θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν χημειοθεραπεία ή κλινική 

δοκιμή ή βέλτιστη υποστηρικτική αγωγή. Σε ασθενείς με απόδοση Karnofsky 60 ή 

λιγότερο ή με απόδοση ECOG 3 ή περισσότερο είναι προτιμότερο να προσφέρεται 

μόνο βέλτιστη υποστηρικτική αγωγή. Σε ασθενείς με καλύτερη λειτουργική κατάσταση 

μπορεί να προσφερθεί χημειοθεραπεία, ει δυνατόν εντός πλαισίου κλινικής δοκιμής.  

Η χημειοθεραπεία μπορεί να παράσχει ανακούφιση και βελτιωμένη επιβίωση σε 

ασθενείς με προχωρημένη και μεταστατική νόσο. Παλαιότερες δραστικές ουσίες όπως 

η μιτομυκίνη, η 5-φθοριοουρακίλη, η σισπλατίνη και η ετοποσίδη έχουν επιδείξει 

δραστικότητα. Νεότερες δραστικές ουσίες όπως η ιρινοτεκάνη, η οξαλιπλατίνη, η 

δοσεταξέλη και η καπεσιταβίνη έχουν ομοίως επιδείξει δραστικότητα είτε ως 

μονοθεραπεία είτε σε συνδυαστικά θεραπευτικά σχήματα. Οι βασικές δύο κλάσεις 

φαρμάκων περιλαμβάνουν μια φθοριοπυριμιδίνη και μια ένωση πλατίνης. Βάσει της 

λειτουργικής κατάστασης και της λειτουργίας των οργάνων του ασθενούς, μπορεί να 

προστεθεί και τρίτη δραστική ουσία. 

Σε τυχαιοποιημένη σύγκριση μεταξύ χημειοθεραπείας και βέλτιστης υποστηρικτικής 

αγωγής έναντι μόνο βέλτιστης υποστηρικτικής αγωγής για προχωρημένο καρκίνο του 

στομάχου, η συνολική επιβίωση (8 μήνες έναντι 5 μηνών, μολονότι μη στατιστικά 

σημαντική) και ο χρόνος προόδου (5 μήνες έναντι 2 μηνών, P = 0,03) ήταν μεγαλύτερα 

για ασθενείς υποβαλλόμενους σε χημειοθεραπεία [Glimelius κ.ά., 1997]. Μετα-

ανάλυση τυχαιοποιημένων δοκιμών που συνέκριναν χημειοθεραπεία και 

υποστηρικτική αγωγή σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του στομάχου επίσης 

κατέδειξαν ότι η χημειοθεραπεία αύξησε το ποσοστό μονοετούς επιβίωσης και 

βελτίωσε την ποιότητα ζωής [Casaretto κ.ά., 2006].  

 

8.2.1 Θεραπεία πρώτης γραμμής  

Σε εκτενείς τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες φάσης III μελέτες, ασθενείς με ιστολογικά 

επιβεβαιωμένο αδενοκαρκίνωμα, ακανθοκυτταρικό ή μη διαφοροποιημένο καρκίνο του 
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οισοφάγου, της γαστροοισοφαγικής συμβολής ή του στομάχου τυχαιοποιήθηκαν 

προκειμένου να λάβουν ένα εκ των τεσσάρων βασιζόμενων στην επιρουβικίνη 

σχημάτων (επιρουβικίνη, σισπλατίνη, 5-φθοριοουρακίλη [ECF], επιρουβικίνη, 

οξαλιπλατίνη, 5-φθοριοουρακίλη [EOF], επιρουβικίνη, σισπλατίνη και καπεσιταβίνη 

[ECX], και επιρουβικίνη, οξαλιπλατίνη και καπεσιταβίνη [EOX]) στη φάσης III δοκιμή 

REAL2 [Cunningham κ.ά., 2008]. Αποτελέσματα αυτής της μελέτης υποδεικνύουν ότι η 

καπεσιταβίνη και η οξαλιπλατίνη είναι εξίσου αποτελεσματικές με τη φθοριοουρακίλη 

και τη σισπλατίνη αντιστοίχως, σε ασθενείς με προηγουμένως μη υποβεβλημένο σε 

θεραπεία καρκίνο του ανώτερου πεπτικού. Σε σύγκριση με τη σισπλατίνη, η 

οξαλιπλατίνη συσχετίστηκε με λιγότερα περιστατικά ουδετεροπενίας 3ου ή 4ου 

βαθμού, αλωπεκίας, νεφροτοξικότητας και θρομβοεμβολισμού αλλά με ελαφρώς 

περισσότερα περιστατικά διάρροιας και νευροπάθειας 3ου ή 4ου βαθμού. Η τοξική 

επίδραση της 5-φθοριοουρακίλης και της καπεσιταβίνης δεν διέφεραν.  

Η ML 17032, μια άλλη τυχαιοποιημένη δοκιμή φάσης III, εκτίμησε τον συνδυασμό 

καπεσιταβίνης και σισπλατίνης (XP) έναντι του συνδυασμού 5-φθοριοουρακίλης και 

σισπλατίνης (FP) ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με προχωρημένο 

καρκίνο του στομάχου [Kang κ.ά., 2006]. Το ποσοστό συνολικής ανταπόκρισης (41% 

για τον XP έναντι 29% για τον FP, P = 0,03) και μη κατωτερότητας για ελεύθερη 

πρόοδου νόσου επιβίωση (5,6 για τον XP έναντι 5,0 για τον FP, P = 0,003). Ουδεμία 

διαφορά διαπιστώθηκε μεταξύ των δύο σκελών ως προς τη συνολική επιβίωση. Τα 

αποτελέσματα αυτής της μελέτης υποδεικνύουν ότι η καπεσιταβίνη είναι εξίσου 

αποτελεσματική με την 5-φθοριοουρακίλη για τη θεραπεία ασθενών με 

προχωρημένους γαστροοισοφαγικούς καρκίνους.  

Μετα-ανάλυση δεδομένων μεμονωμένων ασθενών των δοκιμών REAL-2 και ML17032 

υπέδειξαν ότι η συνολική επιβίωση ήταν ανώτερη στους 654 ασθενείς που έλαβαν 

συνδυασμούς βασισμένους στην καπεσιταβίνη συγκριτικά με τους 664 ασθενείς που 

έλαβαν συνδυασμούς βασισμένους στην 5-φθοριοουρακίλη (HR 0,87, 95% CI 0,77-

0,98, P = 0,02), μολονότι δεν διαπιστώθηκε κάποια σημαντική διαφορά μεταξύ των 
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ομάδων θεραπείας ως προς την ελεύθερη προόδου νόσου επιβίωση [Okines κ.ά., 

2009]. 

Η μελέτη V325 συνέκρινε χημειοθεραπεία σισπλατίνης/5-φθοριοουρακίλης έναντι 

σχήματος τριών φαρμάκων (δοσεταξέλη, σισπλατίνη, 5-φθοριοουρακίλη σε έγχυση) 

[Van Cutsem, 2006]. Το σχήμα DCF ήταν ανώτερο από πλευράς ποσοστού 

ανταπόκρισης (37% έναντι 25%, P = 0,01), TTP (HR 1,47, 95% CI 1,19-1,82) και 

συνολικής επιβίωσης (HR 1,29, 95% CI 1,0-1,6), αν και με ενισχυμένη τοξικότητα, 

συμπεριλαμβανομένου 29% ποσοστού εμπύρετης ουδετεροπενίας. Διάφορες 

προσπάθειες έχουν γίνει προκειμένου να μειωθεί η τοξικότητα του συνδυασμού DCF 

διά της δοκιμής τροποποιημένων σχημάτων [Ajani, 2008] και οι περισσότερες νέες 

δοκιμές χρησιμοποιούν ένα εξ αυτών των σχημάτων για προχωρημένο καρκίνο του 

στομάχου. Άλλη μία νέα από στόματος φθοριοπυριμιδίνη, η S-1, έχει δείξει 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε προχωρημένο καρκίνο του στομάχου, τόσο ως 

μονοθεραπεία όσο και συνδυαζόμενη με σισπλατίνη σε πρώιμης φάσης μελέτες. Σε 

τυχαιοποιημένη φάσης III δοκιμή που διεξήχθη στην Ιαπωνία (δοκιμή SPIRITS), 298 

ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του στομάχου τυχαιοποιήθηκαν σε S-1 συν 

σισπλατίνη έναντι μονοθεραπείας με χορήγηση S-1 [Koizumi κ.ά., 2008]. Η μέση 

συνολική επιβίωση (13 μήνες έναντι 11 μηνών, HR 0,77, 95% CI 0,61-0,98) και η 

ελεύθερη προόδου νόσου επιβίωση (6 μήνες έναντι 4 μηνών, P < 0,0001) ήταν 

σημαντικά μεγαλύτερες για τον συνδυασμό S-1 και σισπλατίνης έναντι μονοθεραπείας 

με χορήγηση S-1. 

Πρόσφατα, παρουσιάστηκαν αποτελέσματα της μελέτης FLAGS, η οποία συνέκρινε 

τον συνδυασμό σισπλατίνης και S-1 (CS) με εκείνον της σισπλατίνης και της 5-

φθοριοουρακίλης (CF) σε ασθενείς με προχωρημένο γαστρικό/γαστροοισοφαγικό 

αδενοκαρκίνωμα [Ajani κ.ά., 2009]. Στη μελέτη αυτή, 1053 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν 

είτε σε CS είτε σε CF. Το διερευνητικό σχήμα CS, συγκρινόμενο με το CF, είχε 

παρόμοια αποτελεσματικότητα αλλά αυξημένη ασφάλεια. Η διεξαγωγή πρόσθετων 

μελετών είναι απαραίτητη προς επιβεβαίωση της δραστικότητας του S-1 στις ΗΠΑ και 

στο δυτικό ημισφαίριο. 
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Η ιρινοτεκάνη ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό έχει ερευνηθεί σε μη συγκριτικές και 

σε τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές. Τα αποτελέσματα μιας τυχαιοποιημένης μελέτης 

φάσης III, η οποία συνέκρινε εβδομαδιαία ιρινοτεκάνη με εγχεόμενη 5-φθοριοουρακίλη 

και φολινικό οξύ έναντι σισπλατίνης με εγχεόμενη 5-φθοριοουρακίλη σε ασθενείς με 

προχωρημένο αδενοκαρκίνωμα του στομάχου ή της γαστροοισοφαγικής συμβολής 

κατέδειξε μη κατωτερότητα για ελεύθερη προόδου νόσου επιβίωση αλλά όχι για τη 

συνολική επιβίωση, και βελτιωμένη ανοχή στο περιέχον ιρινοτεκάνη θεραπευτικό 

σχήμα· ως εκ τούτου, μπορεί να είναι εναλλακτική λύση όταν δεν μπορεί να χορηγηθεί 

θεραπεία με βάση την πλατίνη [Dank κ.ά., 2008]. Σε άλλη τυχαιοποιημένη 

πολυκεντρική φάσης II μελέτη, ο Moehler κ.ά. συνέκριναν τον συνδυασμό 

καπεσιταβίνης με ιρινοτεκάνη ή σισπλατίνη σε μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του 

στομάχου ή της γαστροοισοφαγικής συμβολής [Moehler κ.ά., 2010]. Δεν υπήρξαν 

σημαντικές διαφορές στα ποσοστά συνολικής ανταπόκρισης (37,7% και 42,0% 

αντιστοίχως) και στη μέση ελεύθερη προόδου νόσου επιβίωση (4,2 μήνες και 4,8 

μήνες αντιστοίχως, P = 0,56), μολονότι διαπιστώθηκε τάση βελτίωσης για τη μέση 

συνολική επιβίωση στο σκέλος της ιρινοτεκάνης (10,2 μήνες έναντι 7,9 μηνών, P = 

0,13). Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής είναι απαραίτητο να επικυρωθούν 

περαιτέρω από εκτενέστερες μελέτες. Η ιρινοτεκάνη δεν έχει παραγάγει ενδείξεις 

επιπέδου 1 για παράταση επιβίωσης σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του 

στομάχου· συνεπώς, η χρήση της προτιμάται στο πλαίσιο δεύτερης ή τρίτης γραμμής.  

Και η οξαλιπλατίνη έχει υποβληθεί σε δοκιμή για τη χορήγησή της σε προχωρημένο 

καρκίνο του στομάχου, ως επί το πλείστον ως μέρος του σχήματος FOLFOX. Σε 

τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή, το σχήμα FOLFOX-4 δοκιμάστηκε έναντι του σχήματος 

πακλιταξέλης με σισπλατίνη και 5-φθοριοουρακίλη σε 94 ασθενείς με προχωρημένο 

καρκίνο του στομάχου [Li κ.ά., 2011]. Ουδεμία σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε 

μεταξύ των δύο σκελών ως προς το ποσοστό ανταπόκρισης, το ποσοστό ελέγχου της 

νόσου, τη μέση επιβίωση και τη μονοετή επιβίωση. Αρκετές μη συγκριτικές δοκιμές 

φάσης II έχουν επίσης δοκιμάσει το σχήμα FOLFOX και τις παραλλαγές του του σε 

ηλικιωμένους ασθενείς, παρέχοντας επιλογή όταν πιο τοξική χημειοθεραπεία δεν 

μπορεί να γίνει ανεκτή. 
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8.2.2 Θεραπεία δεύτερης γραμμής  

Τυχαιοποιημένη φάσης III μελέτη του Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie 

(AIO), η οποία συνέκρινε ιρινοτεκάνη και βέλτιστη υποστηρικτική αγωγή στο πλαίσιο 

θεραπείας δεύτερης γραμμής κατέδειξε ότι η ιρινοτεκάνη παρέτεινε σημαντικά τη 

συνολική επιβίωση έναντι της βέλτιστης υποστηρικτικής αγωγής [Thuss-Patience κ.ά., 

2009]. Στο σκέλος της ιρινοτεκάνης η μέση επιβίωση ήταν 123 ημέρες σε σύγκριση με 

τις 72,5 ημέρες στο σκέλος της βέλτιστης υποστηρικτικής αγωγής (HR 2,85, 95% CI 

1,41-5,79). Το χημειοθεραπευτικό σχήμα δεύτερης γραμμής με ιρινοτεκάνη, 

φθοριοουρακίλη και λευκοβορίνη (FOLFIRI) ήταν επίσης δραστικό και καλώς ανεκτό 

σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του στομάχου, οι οποίοι δεν είχαν λάβει 

προηγουμένως φθοριοπυριμιδίνες [Di Lauro κ.ά., 2009].  

 
8.2.3 Στοχευμένες θεραπείες  

Η υπερέκφραση του υποδοχέα του επιδερμιδικού αυξητικού παράγοντα (EGFR), του 

υποδοχέα του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGFR) και του 

ογκογονιδίου HER2 συσχετίζεται με φτωχή πρόγνωση σε ασθενείς με καρκίνους του 

στομάχου και του οισοφάγου. Σε κλινικές δοκιμές, η τραστουζουμάμπη (αντίσωμα 

στοχεύον το HER2), η μπεβασιζουμάμπη (αντίσωμα στοχεύον τον VEGFR) και η 

κετουξιμάμπη (αντίσωμα στοχεύον τον EGFR) έχουν εκτιμηθεί σε συνδυασμό με 

χημειοθεραπεία για τη θεραπεία ασθενών με προχωρημένο αδενοκαρκίνωμα του 

στομάχου και της γαστροοισοφαγικής συμβολής.  

Η μελέτη ToGA είναι η πρώτη τυχαιοποιημένη, προοπτική, πολυκεντρική, φάσης III 

δοκιμή με σκοπό την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της 

τραστουζουμάμπης σε ασθενείς με HER2-neu θετικό αδενοκαρκίνωμα του στομάχου 

και της γαστροοισοφαγικής συμβολής σε συνδυασμό με σισπλατίνη και μια 

φθοριοπυριμιδίνη [Bang κ.ά., 2010]. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης 

επιβεβαίωσαν την υπεροχή του συνδυασμού τραστουζουμάμπης και συμβατικής 

χημειοθεραπείας έναντι της μονοχημειοθεραπείας σε ασθενείς με HER2 θετικό 

προχωρημένο καρκίνο του στομάχου. Πεντακόσιοι ενενήντα τέσσερις ασθενείς με 
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HER2 θετικό γαστροοισοφαγικό και γαστρικό αδενοκαρκίνωμα (τοπικά προχωρημένο, 

υποτροπιάζον ή μεταστατικό) τυχαιοποιήθηκαν, προκειμένου να λάβουν 

τραστουζουμάμπη συν χημειοθεραπεία (5-φθοριοουρακίλη ή καπεσιταβίνη και 

σισπλατίνη) ή μονοχημειοθεραπεία. Η θετικότητα HER2 ορίστηκε ως HER2 IHC 3+ ή 

FISH+. Σημαντική βελτίωση σημειώθηκε στη μέση συνολική επιβίωση με την 

προσθήκη τραστουζουμάμπης σε χημειοθεραπεία συγκριτικά με μονοχημειοθεραπεία 

(13,5 μήνες έναντι 11,1 μηνών· HR 0,74, 95% CI 0,60-0,91). Το πλέον εντυπωσιακό 

πλεονέκτημα επιβίωσης (16,5 μήνες έναντι 11 μηνών) διαπιστώθηκε σε ασθενείς με 

λανθάνοντα όγκο IHC HER2 3+ και IHC 2+ με FISH+. Τα προφίλ ασφαλείας ήταν 

παρόμοια, χωρίς απροσδόκητα ανεπιθύμητα αποτελέσματα στο σκέλος της 

τραστουζουμάμπης. Επίσης, ουδεμία διαφορά σημειώθηκε ως προς τη συμπτωματική 

συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια μεταξύ των σκελών. Αυτό το γεγονός καθιερώνει 

τον συνδυασμό τραστουζουμάμπης και χημειοθεραπείας ως τη νέα θεραπευτική 

προσέγγιση για ασθενείς με εκφράζον HER2 προχωρημένο αδενοκαρκίνωμα του 

στομάχου και της γαστροοισοφαγικής συμβολής. Η χρήση τραστουζουμάμπης σε 

συνδυασμό με ανθρακυκλίνη δεν συστήνεται. Μολονότι δεν υπάρχουν εκθέσεις από 

κάποια τυχαιοποιημένη δοκιμή ακόμη, η χορήγηση ενός περιέχοντος 

τραστουζουμάμπη σχήματος ως θεραπείας δεύτερης γραμμής για ασθενείς που δεν 

έχουν υποβληθεί σε τραστουζουμάμπη προηγουμένως αποτελεί λογική επιλογή. Προς 

το παρόν, δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν τη συνέχιση χορήγησης της 

τραστουζουμάμπης με διαφορετικές χημειοθεραπευτικές δραστικές ουσίες πέραν της 

θεραπείας πρώτης γραμμής, όπως ισχύει για τον προχωρημένο καρκίνο του μαστού. 

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της λαπατινίμπης, της μπεβασιζουμάμπης, της 

ερλοτινίμπης, της σοραφενίμπης και της κετουξιμάμπης έχουν εκτιμηθεί σε πολλαπλές 

μελέτες φάσης II. Η φάσης III δοκιμή AVAGAST τυχαιοποίησε ασθενείς με 

προχωρημένο καρκίνο του στομάχου σε σισπλατίνη και μια φθοριοπυριμιδίνη με ή 

χωρίς μπεβασιζουμάμπη χωρίς να καταδείξει βελτίωση του πρωταρχικού στόχου του, 

της συνολικής επιβίωσης (HR 0,87, 95% CI 0,73-1,03) [Ohtsu κ.ά., 2011]. Ωστόσο, τα 

ποσοστά ανταπόκρισης (46,0% έναντι 37,4%, P = 0,0315) και της μέσης ελεύθερης 

προόδου νόσου επιβίωσης (HR 0,80, 95% CI 0,68-0,93) βελτιώθηκαν με την 
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προσθήκη της μπεβασιζουμάμπης. Φάσης III δοκιμές είναι υπό εξέλιξη, προκειμένου 

να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια χορήγησης των 

προαναφερθεισών δραστικών ουσιών σε συνδυασμό με συμβατική χημειοθεραπεία σε 

ασθενείς με προχωρημένο αδενοκαρκίνωμα του στομάχου και της γαστροοισοφαγικής 

συμβολής. 

 
Συμπεράσματα  
Θεραπεία πρώτης γραμμής  
 DCF ή οι παραλλαγές του 

 ECF ή οι παραλλαγές του  

 Σχήματα περιέχοντα άλατα πλατίνης (σισπλατίνη ή οξαλιπλατίνη) με 

φθοριοπυριμιδίνη  

 Τραστουζουμάμπη με δραστική χημειοθεραπεία για ασθενείς θετικούς σε HER2, 

όπως ορίζεται από προτυποποιημένη μέθοδο (IHC 3+ ή IHC 2+ και FISH+). 

 

Θεραπεία δεύτερης γραμμής  
 Τραστουζουμάμπη με ενεργό χημειοθεραπεία για ασθενείς θετικούς σε HER2, εάν 

δεν χρησιμοποιείται ως θεραπεία πρώτης γραμμής  

 Δοσεταξέλη  

 Μονοθεραπεία βασιζόμενη στην ιρινοτεκάνη ή συνδυαστική θεραπεία  

Συστάσεις 
 Η επιλογή των σχημάτων θα πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο της 

λειτουργικής κατάστασης, της κλινικής συννοσηρότητας, του προφίλ 
τοξικότητας και της έκφρασης HER2-neu. 

 Η βάση ενός σύγχρονου χημειοθεραπευτικού σχήματος για προχωρημένο 
καρκίνο του στομάχου απαρτίζεται από μια ένωση πλατίνης και μια 
φθοριοπυριμιδίνη (LOE I, SOR A). Εναλλακτικό σχήμα για ασθενείς μη 
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ανεκτικούς στην πλατίνη αποτελεί ο συνδυασμός 
φθοριοπυριμιδίνης/ιρικοτεκάνης (LOE II, SOR C). 

 Προτιμώνται σχήματα δύο φαρμάκων. Η χρήση σχημάτων τριών 
φαρμάκων για προχωρημένη νόσο θα πρέπει να φυλάσσεται για κλινικά 
κατάλληλους ασθενείς, με καλή λειτουργική κατάσταση (ECOG κατάσταση 
0 ή 1) και με δυνατότητα για συχνή εκτίμηση τοξικότητας.  

 Η εγχεόμενη 5-φθοριοουρακίλη και η καπεσιταβίνη μπορούν να 
χρησιμοποιούνται εναλλάξ (εκτός των περιπτώσεων όπου αυτό δεν 
συστήνεται). Η έγχυση είναι η προτιμώμενη μέθοδος σε σύγκριση με την 
ενέσιμη (bolus) 5-φθοριοουρακίλη (LOE I, SOR A). 

 Η σισπλατίνη και η οξαλιπλατίνη μπορούν να χρησιμοποιούνται εναλλάξ  
ανάλογα με το προφίλ τοξικότητας (LOE I, SOR A). 

 Τραστουζουμάμπη με χημειοθεραπεία για υπερεκφράζον HER2 
αδενοκαρκίνωμα, σύμφωνα με τη δοκιμή TOGA (LOE I, SOR A), για 
συνδυασμό με σισπλατίνη και φθοριοπυριμιδίνη (δεν συστήνεται για 
χρήση με ανθρακυκλίνες) αποτελεί καθιερωμένη θεραπευτική προσέγγιση. 

 Πρόσφατα φάσης III στοιχεία υποστηρίζουν τη χορήγηση θεραπείας 
δεύτερης γραμμής (ιρινοτεκάνη ή δοσεταξέλη) σε επιλεγμένους κλινικά 
κατάλληλους ασθενείς.  

 Η χορήγηση τραστουζουμάμπης ως θεραπείας δεύτερης γραμμής σε 
συνδυασμό με μη ανθρακυκλινικές κυτταροτοξικές ενώσεις για 
περιπτώσεις ασθενών με υπερεκφράζοντες HER2 καρκίνους του 
στομάχου, οι οποίοι δεν είχαν λάβει τραστουζουμάμπη στο πλαίσιο της 
θεραπείας πρώτης γραμμής, μπορεί να εξεταστεί (LOE V, SOR C). 

 



Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση, Θεραπεία και 
Παρακολούθηση του Καρκίνου του Στομάχου 
 7-9 Δεκεμβρίου, 2011 

 

 Σελίδα 62 

 

8.3 ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  

Σκοπός της βέλτιστης υποστηρικτικής αγωγής είναι η πρόληψη, μείωση και 

ανακούφιση, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των 

κηδεμόνων τους, ανεξαρτήτως σταδίου νόσου. Σε ασθενείς με μη χειρουργικά 

εξαιρέσιμο ή τοπικά προχωρημένο καρκίνο, παρηγορητικές παρεμβάσεις που τίθενται 

σε εφαρμογή για την ανακούφιση κύριων συμπτωμάτων είναι πιθανόν να συμβάλουν 

και σε παράταση της ζωής. Η βέλτιστη υποστηρικτική αγωγή ενδείκνυται σε μόνιμη 

βάση για ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του στομάχου. Η απόφαση για παροχή 

αποκλειστικά βέλτιστης υποστηρικτικής αγωγής ή συνδυασμού της με χημειοθεραπεία 

εξαρτάται από τη λειτουργική κατάσταση του ασθενούς. 

 

8.3.1 Χημειοακτινοθεραπεία  

Σε ασθενείς με συμπτωματική, τοπικά προχωρημένη ή υποτροπιάζουσα νόσο, η 

ακτινοθεραπεία είναι μια αποτελεσματική και καλώς ανεκτή τεχνική για την ανακούφιση 

επίμονων συμπτωμάτων [Tey κ.ά., 2006]. Με χορήγηση ήπιων δόσεων, 30-40Gy, οι 

ασθενείς σε ποσοστό 50-75% διαπιστώνουν βελτίωση συμπτωμάτων όπως η 

αιμορραγία, η πυλωρική στένωση ή το άλγος, με την ανακουφιστική δράση να διαρκεί 

το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής των ασθενών. Η αιμορραγία συχνά μπορεί να 

διακοπεί με δόσεις ακτινοβόλησης των 20Gy σε 5 κλάσματα εντός μίας εβδομάδας. 

Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία ότι ασθενείς που λαμβάνουν συνδυαστική 

χημειοθεραπεία και υψηλότερη δόση ακτινοθεραπείας έχουν καλύτερο τοπικό έλεγχο 

του όγκου και μεγαλύτερη διάρκεια ανταπόκρισης [Kim κ.ά., 2008]. Επί του παρόντος, 

εκδηλώνεται αυξανόμενο ενδιαφέρον σχετικά με τη χρήση στερεοτακτικής 

ακτινοθεραπείας σώματος (SBRT) κατά τη θεραπεία μικρών ηπατικών μεταστάσεων, 

με χορήγηση υψηλών δόσεων ακτινοβολίας (21Gy σε 7 κλάσματα). 

 

Συστάσεις 
 Ακτινοθεραπεία με ή χωρίς χημειοθεραπεία μπορεί να ληφθεί υπ’ όψιν για 

ανακούφιση σε μεταστατικό καρκίνο του στομάχου (LOE II, SOR B). 
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8.3.2 Χειρουργείο  

Το χειρουργείο δεν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για ασθενείς με ηπατική μετάσταση 

από καρκίνο του στομάχου. Στην επιστημονική βιβλιογραφία υπάρχουν σποραδικές 

αναφορές με περιορισμένο αριθμό συμμετασχόντων ασθενών και, ως εκ τούτου, με 

περιορισμένη επιστημονική αξία. Η ηπατική μετάσταση του καρκίνου του στομάχου 

συσχετίζεται συνήθως με εξωηπατική νόσο, συμπεριλαμβανομένης περιτοναϊκής 

διασποράς, λεμφαδενικής μετάστασης και λοιπών αναφορών.  

Στις σειρές που έχουν δημοσιευθεί, το ποσοστό εκτομής κυμαίνεται στο 20%, ενώ η 

επιβίωση είναι μάλλον μη ικανοποιητική, καθώς οι ασθενείς εμφανίζουν ενδοηπατική 

καθώς και απομακρυσμένη υποτροπή. Προγνωστικοί παράγοντες για τη χειρουργική 

εξαιρεσιμότητα ηπατικών μεταστάσεων είναι το στάδιο του πρωτοπαθούς όγκου, ο 

αριθμός των ηπατικών μεταστάσεων, ο χρονισμός της διάγνωσης σε περίπτωση 

μεταγενέστερων αλλοιώσεων και η κατάσταση των χειρουργικών ορίων κατόπιν 

εκτομής. Έχει προταθεί ότι οι ασθενείς με μεταστατική ηπατική νόσο προερχόμενη 

από καρκίνο του στομάχου μπορούν να είναι υποψήφιοι για εκτομή όταν δεν υφίσταται 

ορογόνια, φλεβική ή λεμφική διήθηση του πρωτοπαθούς όγκου, οι μεταστατικές 

αλλοιώσεις είναι μονολοβώδεις και εμφανίζουν μέγιστη διάμετρο <4cm. Όταν η 

διάμετρος του όγκου είναι <3cm σε διάμετρο, μπορεί να εφαρμοστεί καυτηρίαση με 

χρήση ραδιοσυχνοτήτων σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, όμως το επίπεδο 

ενδείξεων είναι πολύ χαμηλό. 

  

Συστάσεις  
 Ο ρόλος του χειρουργείου σε ηπατική μετάσταση από καρκίνο του 

στομάχου είναι περιορισμένος, και συστήνεται όταν η πρωτοπαθής 
αλλοίωση του στομάχου περιορίζεται στο μυϊκό τοίχωμα του στομάχου, οι 
δε μεταστάσεις είναι μονολοβώδεις και διαμέτρου <4cm (LOE III, SOR C) 

 Οι ενδείξεις υπέρ της καυτηρίασης ηπατικών μεταστάσεων με χρήση 
ραδιοσυχνοτήτων είναι πολύ χαμηλού επιπέδου (LOE IV, SOR C) 
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8.4 ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΓΚΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ  

Σε ασθενείς με μη εξαιρέσιμο ή τοπικά προχωρημένο καρκίνο, οι παρηγορητικές 

παρεμβάσεις παρέχουν ανακούφιση από συμπτώματα και βελτιώνουν τη διατροφική 

κατάσταση και τη συνολική ποιότητα ζωής. Η βέλτιστη διαχείριση είναι υπό συζήτηση, 

ενώ η επιλογή των παρηγορητικών μεθόδων θα πρέπει να βασίζεται σε ανατομικά 

χαρακτηριστικά, στις προτιμήσεις του εκάστοτε ασθενούς και στη διαθέσιμη ιατρική 

ειδικότητα, επομένως ενθαρρύνεται η διεπιστημονική προσέγγιση πολλαπλών 

θεραπευτικών τεχνικών. Στις παρηγορητικές μεθόδους για την αντιμετώπιση της 

δυσφαγίας συγκαταλέγονται ενδοσκοπικές θεραπείες, ακτινοθεραπεία, 

βραχυθεραπεία, χημειοθεραπεία ή χειρουργείο. Σε μελέτη από τον Homs κ.ά., η 

βραχυθεραπεία δόσης άπαξ συσχετίστηκε με λιγότερες επιπλοκές και καλύτερη 

μακροπρόθεσμη ανακούφιση της δυσφαγίας συγκριτικά με την τοποθέτηση 

μεταλλικών ενδοπροθέσεων (Homs, 2004). Για ασθενείς με πλήρη απόφραξη του 

οισοφάγου, συστήνεται ενδοαυλική αποκατάσταση, ακτινοθεραπεία εξωτερικής 

δέσμης και χημειοθεραπεία. Αρκετές ενδοσκοπικές προσπελάσεις, όπως η διαστολή, 

η θεραπεία με λέιζερ, η φωτοδυναμική θεραπεία και η τοποθέτηση ενδοπροθέσεων, 

παρέχουν ανακούφιση από δυσφαγία οφειλόμενη σε κακοήθεια. Η διαστολή του 

οισοφάγου μπορεί να διενεργηθεί με χρήση μπαλονιών ή μεταλλικών κηρίων 

(bougies), προκειμένου να ανακουφίσει προσωρινά οφειλόμενη σε όγκους απόφραξη 

ή σχετιζόμενες με τη θεραπεία στενώσεις. Μακροπρόθεσμη ανακούφιση της 

δυσφαγίας μπορεί να επιτευχθεί με ενδοσκοπική αιμόσταση στον όγκο με λέιζερ 

Nd:YAG και με φωτοδυναμική θεραπεία ή με ενδοσκοπικά και ακτινογραφικά 

υποβοηθούμενη εισαγωγή διατεινόμενων μεταλλικών ή πλαστικών ενδοπροθέσεων 

[Lightdale κ.ά., 1995· Vakil κ.ά., 2001]. Η τοποθέτηση αυτοδιατεινόμενων μεταλλικών 

ενδοπροθέσεων είναι η προτιμώμενη θεραπεία για ασθενείς με τραχειοοισοφαγικό 

συρίγγιο και για όσους δεν είναι υποψήφιοι για χημειοακτινοβόληση ή για εκείνους που 

δεν κατόρθωσαν να επιτύχουν επαρκή ανακούφιση με τέτοιου είδους θεραπεία [Ross, 

2007]. Χειρουργικά ή ακτινογραφικά υποβοηθούμενη τοποθέτηση καθετήρα 

νηστιδοστομίας ή γαστροστομίας ενδέχεται να καταστεί απαραίτητη για την παροχή 

επαρκούς ενυδάτωσης και σίτισης και για τη μακροπρόθεσμη ανακούφιση της 
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ανορεξίας και της δυσφαγίας. Η διαδερμική ενδοσκοπική γαστροστομία στο 

προεγχειρητικό πλαίσιο είναι πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο το αγγειακό σύστημα, 

παρεμβαίνοντας ως εκ τούτου στον γαστρικό σωλήνα κατά την οισοφαγεκτομή, και θα 

πρέπει να αποφεύγεται. 

Ακτινοθεραπεία εξωτερικής δέσμης ή/και ενδοσκοπική θεραπεία μπορεί να ενδείκνυται 

για ασθενείς με ακατάσχετη αιμορραγία εξαιτίας του καρκίνου. Αιμορραγία 

εκδηλούμενη πρωτογενώς στην επιφάνεια του όγκου ενδέχεται να τεθεί υπό έλεγχο 

μέσω τεχνικών ενδοσκοπικής αιμόστασης όπως η αιμόσταση με αργόν, ωστόσο η 

αιμορραγία μπορεί επίσης να είναι σύμπτωμα σχετιζόμενο με όγκο αορτοοισοφαγικού 

συριγγίου.  

Συστάσεις  
 Ασθενείς με οξεία, σοβαρού βαθμού αιμορραγία θα πρέπει να 

υποβάλλονται άμεσα σε ενδοσκοπική εκτίμηση. Η διενέργεια 
παρεμβάσεων ενδοσκοπικής αιμόστασης ανάλογης προς τα ευρήματα 
είναι επιβεβλημένη. Επεμβατική ακτινολογία, αγγειογραφικός εμβολισμός 
ή ακτινοθεραπεία εξωτερικής δέσμης μπορεί να θέσουν υπό έλεγχο την 
αιμορραγία σε περίπτωση αποτυχίας της ενδοσκόπησης (LOE V, SOR C). 

 Η ακτινοθεραπεία εξωτερικής δέσμης ενδέχεται να ανακουφίσει επιτυχώς 
άλγος σε πρωτοπαθείς ή μεταστατικές θέσεις (LOE V, SOR C). 

 Ενδοσκοπική ανακούφιση απόφραξης με διαστολή με μπαλόνι, 
τοποθέτηση διατεινόμενης ενδοπρόθεσης για ανακούφιση της πυλωρικής 
στένωσης ή ενδοπρόθεσης για απόφραξη της γαστροοισοφαγικής 
συμβολής/καρδιακής μοίρας ή διαδερμική ενδοσκοπική γαστροστομία 
είναι εγγυημένες μέθοδοι σε ασθενείς με μικρότερο προσδόκιμο ζωής (LOE 
V, SOR C). 

 Χειρουργική παρηγορητική εκτομή εφαρμόζεται είτε μετά τη διάγνωση μιας 
κατά τα λοιπά μη ιάσιμης νόσου ή κατόπιν αδυναμίας των ενδοσκοπικών 
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μεθόδων να θέσουν υπό έλεγχο την αιμορραγία ή να ανακουφίσουν την 
απόφραξη (LOE V, SOR C).  
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ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΣΗΣ  
Σύμφωνα με τα τρέχοντα στοιχεία και την κλινική πρακτική, ασθενείς με καρκίνο του 

οισοφάγου και καρκίνο του στομάχου πρέπει να παραπέμπονται για περίθαλψη σε 

νοσηλευτικά κέντρα υψηλής εξειδίκευσης με επαρκή αριθμό περιστατικών, καθώς 

αυτό διασφαλίζει καλύτερη έκβαση από απόψεως νοσηρότητας, θνησιμότητας, 

τοπικής υποτροπής και επιβίωσης. Στα εν λόγω κέντρα, την εξ ολοκλήρου εποπτεία 

οφείλει να αναλάβει μια διεπιστημονική ομάδα χειρουργών, ογκολόγων, παθολόγων, 

ακτινοθεραπευτών και ακτινολόγων, η οποία θα φροντίζει για τους ασθενείς σε όλα τα 
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στάδια της θεραπείας, από την αρχική εκτίμηση έως την παρακολούθηση, σύμφωνα 

με τις συστάσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

Ο λογιστικός και ποιοτικός έλεγχος των θεραπευτικών υπηρεσιών προϋποθέτουν 

υποχρεωτικά την πλήρη συλλογή και καταχώριση των δεδομένων του ασθενούς 

σύμφωνα με περιφερειακά ή κρατικά προγράμματα. Τα καταχωρισμένα δεδομένα θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα προεγχειρητικά χαρακτηριστικά, διεγχειρητικά 

αποτελέσματα και την ποιότητα των χειρουργικών παραμέτρων, τη μετεγχειρητική 

νοσηρότητα και θνησιμότητα, λεπτομέρειες κλινικής παρακολούθησης και 

ογκολογικών εκβάσεων, όπως επίσης ορίζεται ανωτέρω. Ανατροφοδότηση 

προσαρμοσμένη σε ποικιλία περιστατικών είναι καθοριστικής σημασίας για την όλη 

διαδικασία διασφάλισης ποιότητας. Σε περίπτωση διαπίστωσης ανεπαρκούς 

απόδοσης, η υπεύθυνη θεραπευτική ομάδα πρέπει να λάβει οδηγίες προκειμένου να 

βελτιώσει τα αποτελέσματα μέσω περαιτέρω και πιο εντατικής κατάρτισης ή να 

προβεί σε παύση ανάληψης περίθαλψης τέτοιων περιστατικών. 
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