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Παρόλο που το αδενοκαρκίνωμα του στομάχου αποτελεί τον 3ο πιο συχνό τύπο καρκίνου,
ταυτόχρονη συνύπαρξη με άλλο τύπο κακοήθειας δεν περιγράφεται συχνά στην βιβλιογραφία [1,2].
Σύμφωνα με την έρευνα των Ikeguchi et al, φαίνεται ότι συνηθέστερος συνδυασμός είναι με το
ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, τον καρκίνο του πνεύμονα και τον καρκίνο του παχέος εντέρου[3].
Υπάρχει μόνο μια δημοσίευση ανάλογου περιστατικού [4]. Αναφέρουμε άλλο ένα μοναδικό
περιστατικό ταυτόχρονης ανάδειξης non-Hodgkin λεμφώματος.

890 ασθενείς με καρκίνο στομάχου μελετήθηκαν από τους Ikeguchi et al, από τους
οποίους 32 ασθενείς είχαν ταυτόχρονα άλλη κακοήθεια [3]. Ο συνδυασμός
συμπαγών όγκων και αιματολογικής κακοήθειας έχει αναφερθεί σε ασθενείς με
χρόνια λεμφογενή λευχαιμία (ΧΛΛ) [5-6]. Επιπρόσθετα, οι Comez et al ανέφεραν
περιστατικό ταυτόχρονης νόσου Hodgkin και γαστρικού αδενοκαρκινώματος για
πρώτη φορά στη βρετανική βιβλιογραφία [7]. Πραγματοποιήσαμε ανασκόπηση όλων
των αγγλικών άρθρων που έχουν δημοσιευθεί στο PubMed Database
χρησιμοποιώντας ως λέξεις κλειδιά το «γαστρικό αδενοκαρκίνωμα» και το
«λέμφωμα». Μόνο η μελέτη των Park et al παρουσίασε περιστατικό
αδενοκαρκινώματος στομάχου σε συνδυασμό με ταυτόχρονό non-Hodgkin λέμφωμα
σπληνός. Επιπλέον οι Yanagawa et al ανέφεραν περιστατικό ασθενούς με διπλή
κακοήθεια, αδενοκαρκίνωμα και Hodgkin λέμφωμα [8]. Η επιλογή της κατάλληλης
θεραπείας σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να είναι αμφιλεγόμενη. Ο συνδυασμός
της χειρουργικής εκτομής του αδενοκαρκινώματος του στομάχου και επικουρικής
χημειοθεραπείας με ή χωρίς επιπρόσθετη ακτινοθεραπεία για τη θεραπεία του
λεμφώματος φαίνεται να είναι η πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση.
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Παρουσίαση Περιστατικού
Άρρεν ασθενής 72 ετών, προσήλθε με ιστορικό επιγαστραλγίας, δυσφαγίας και απώλειας βάρους 10
kg από εξαμήνου. Η φυσική εξέταση ανέδειξε διάχυτη ευαισθησία στην εν τω βάθει ψηλάφηση της
κοιλίας.
Η ενδοσκόπηση του ανώτερου πεπτικού εντόπισε μεγάλη ελκωτική μάζα στον σώμα του στομάχου
με συνοδό οίδημα. Η παθολογοανατομική έκθεση κατέληξε σε μέτρια διαφοροποιημένο
αδενοκαρκίνωμα στομάχου. Ο έλεγχος για Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού ήταν αρνητικός. Δεν
εντοπίστηκαν λεμφαδενικές διογκώσεις στην αξονική κοιλίας ή απομακρυσμένες μεταστάσεις [εικ.1].
Κατά την ερευνητική λαπαροτομία, ανευρέθηκαν περιτοναϊκές εμφυτεύσεις. Ο ασθενής υποβλήθηκε
σε παρηγορική ολική γαστρεκτομή με Roux-en-Y πλάγιο-πλάγια οισοφαγονηστιδική αναστόμωση,
D2 λεμφαδενικό καθαρισμό, σπληνεκτομή και περιφερική παγκρεατεκτομή [εικ.2-3].
Κατόπιν ομαλής μετεγχειρητικής πορείας, εξήλθε του νοσοκομείου την 12η μετεγχειρητική ημέρα.
Ο ασθενής κατέληξε ένα έτος μετά την επέμβαση.
Η παθολογοανατομική έκθεση ανέδειξε φτωχά διαφοροποιημένο αδενοκαρκίνωμα στομάχου
εντερικού τύπου που διηθούσε όλο το πάχος του γαστρικού τοιχώματος ως το λίπος του ελάσσονος
τόξου και την πύλη του σπληνός. Επιπρόσθετα, 1/7 περιπαγκρεατικούς λεμφαδένες ήταν
μεταστατικός, ενώ 6/13 λεμφαδένες του μείζονος τόξου ήταν διηθημένοι. Οι υπόλοιποι εξαιρεθέντες
λεμφαδένες (n=10) ήταν αρνητικοί για μετάσταση. Σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά TNM, το στάδιο
του γαστρικού καρκίνου ήταν T3N2M0. Επιπλέον, βρέθηκε στον σπλήνα υψηλού βαθμού NonHodgkin λέμφωμα με προέλευση από τα Β-κύτταρα και παρουσία πολλών ανοσοβλαστών. Σύμφωνα
με την ανοσοϊστοχημεία, CD20 (+) και CD3 (+) ενώ AE3 (-).

Συμπερασματικά, παρουσιάζουμε ένα εξαιρετικά σπάνιο περιστατικό ασθενούς, ο
οποίος αρχικά είχε διαγνωσθεί με αδενοκαρκίνωμα στομάχου, υποβλήθηκε σε ολική
γαστρεκτομή, σπληνεκτομή και περιφερική παγκρεατεκτομή και διαγνώστηκε
μετεγχειρητικά με επιπρόσθετο non-Hodgkin λέμφωμα σπληνός. Χρειάστηκε επιπλέον
θεραπεία για να θεραπευτεί η αιματολογική κακοήθεια, όμως, κατέληξε ένα έτος
μετά τη χειρουργική εκτομή.
Το περιστατικό αυτό, είναι η δεύτερη βιβλιογραφική αναφορά που περιγράφει τη
σπάνια αυτή κλινική οντότητα.
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