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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το αδενοκαρκίνωμα αποτελεί το συχνότερο κακοήθη όγκο του στομάχου. Η χειρουργική αφαίρεση
παραμένει η μόνη επιλογή με στόχο την ίαση, αν και ένα ικανό ποσοστό ασθενών τη στιγμή της
διάγνωσης εμφανίζει αρκετά προχωρημένη νόσο. Η πρόοδος στις επικουρικές θεραπείες έχει
βελτιώσει τα ποσοστά επιβίωσης των ασθενών.

Στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε στην επιβίωση, ανάλογα με το στάδιο της
νόσου [εικ.3]. Επικουρική χημειοπεραπεία έλαβαν 43 ασθενείς (66%), 11(16,9%) σε
συνδυασμό με ακτινοβολία, ενώ νεοεπικουρική χημειοθεραπεία έλαβε το 9,2% (n= 6), με δύο
ασθενείς να λαμβάνουν συνδυαστικά και ακτινοθεραπεία (3,1%).

ΣΚΟΠΟΣ
Παρουσίαση αποτελεσμάτων πενταετούς επιβίωσης ασθενών με γαστρικό καρκίνο που υποβλήθηκαν
σε γαστρεκτομή σε συνδυασμό με την εξατομίκευση της χειρουργικής και επικουρικής θεραπείας
αυτών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Από το 2009-2013 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 96 γαστρεκτομές για καρκίνο του στομάχου (41
άνδρες- 24 γυναίκες) από την ίδια χειρουργική ομάδα. Μέσος όρος ηλικίας ασθενών ήταν τα 65.4 έτη
[εικ.1]. Δώδεκα ασθενείς κρίθηκαν διεγχειρητικά ανεγχείρητοι, ενώ σε τρεις ασθενείς επιβεβαιώθηκε
ιστολογικά GIST στομάχου και σε έναν ασθενή λέμφωμα.
Συνολικά ολοκλήρωσαν το follow up 65 ασθενείς με μέση διάρκεια παρακολούθησης τους 26 μήνες.
Στην πενταετία απεβίωσαν 24 ασθενείς (συνολική επιβίωση 63,1%) [εικ.2]. 56 ασθενείς
υπεβλήθησαν σε ολική γαστρεκτομή και εννέα σε υφολική. Ο μέσος χρόνος υποτροπής ήταν 11,2
μήνες με κύρια εντόπιση το ήπαρ (82%) και τους πνεύμονες (21,4%).
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ο γαστρικός καρκίνος αντιμετωπίζεται με το μέγιστο ογκολογικό όφελος με τη σφαιρική
συμμετοχή μίας ομάδας ειδικοτήτων.
Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα επιβίωσης των ασθενών με διάγνωση καρκίνου στομάχου
που υποβλήθηκαν σε γαστρεκτομή στη μονάδα μας.
Η συνολική επιβίωση εκτιμήθηκε 63,1% με μέσο χρόνο παρακολούθησης τους 26 μήνες.
Εικ.1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά ασθενών

