
 

III./2.2. Gyomor daganatai

Dank Magdolna, Torgyík László

Ebben a tanulási egységben a gyomorrák epidemiológiájának, tünetének, szűrési
lehetőségeinek és diagnosztikájának valamint a kezelési lehetőségek áttekintése
a cél egy beteg esetének bemutatásán keresztül.
A felhasználó a fejezet feldolgozása után tisztába lesz a kezelés helyes
megválasztásához szükséges lépésekkel.

Bevezetés
A gyomorrák világszerte a negyedik leggyakoribb daganat, mortalitását tekintve
azonban a tüdőrák után a második helyen áll. Gyakoribb Kelet-Ázsiában,
Dél-Amerikában, Közép-Kelet-Európában, valamint a volt Szovjetunió tagállamaiban.

Magyarországon a gyomorrák a kilencedik leggyakrabban diagnosztizált rosszindulatú
daganattípus. A gyomorrák epidemiológiai adatait az 1. ábra a diagnózis pillanatában az
aktuális stádiumot a 2. ábra mutatja be.

A gyomorrák incidenciája és mortalitása csökkent az elmúlt 5 évtizedben, a fejlett
országokban. Ennek hátterében a kedvező szociális státusz, a hűtőszekrények általános
elterjedése, a Helicobacter pylori eradikáció, és az ételek alacsony baktérium és nitrát
tartalma áll. Magasabb incidencia található: a férfiaknál (a férfi-nő arány 2:1), idősebb
életkorban (70 év felett) és a rosszabb szociális státuszú csoportoknál.

Kulcsszavak: Helicobacter pylori, gyomorrák, EMR, ESR, total gastrectomia,
trastuzumab, HER2, endoszkópia, onkoteam, EGFR, VEGF,
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A.) Panaszok
A példában szereplő beteg (28 éves nőbeteg) a következő panaszokkal érkezett a
rendelésre:

-bizonytalan hasi fájdalom,



-fogyás (6 hónap alatt 10 kg)

-gyengeség

-baloldali nyaki nyirokcsomó megnagyobbodás

-láz

B.) Anamnézis
A kórelőzményi adatok ismerete nagyon fontos, mert a helyesen feltett kérdések során a
betegség kialakulásában szerepet játszó tényezők a helyes diagnózis irányába való
gondolkodásunkat megkönnyíti.

Felmerül a gondolat, hogy a beteg panaszai alapján vannak-e olyan kérdések, melyeket
semmiképpen nem hagyhatunk ki!

Milyen kérdéseket tesz fel a betegnek? (3. ábra)

Esetünkben a következő kórelőzményi adatokat regisztráltuk:

1 kiviselt zavartalan terhességet követően lényeges megbetegedése nem fordult elő. A
beteg nem fogyasztott alkoholt, nem dohányzott és a családban daganatos megbetegedés
nem fordult elő. A beteg elmondja az utóbbi hónapokban étvágytalan, fogyott 6 hónap
alatt 10 kg-t. Felhasában időnként bizonytalan fájdalmat érez. 2 hónapja vette észre,
hogy nyakán, baloldalon duzzanat keletkezett mely fokozatosan nőtt. Széklete barna,
vizelete rendben.

C.) Vizsgálatok
A kórkép felállításának következő lépcsőfoka különféle vizsgálatok elvégzése.

Minden esetben először fizikális vizsgálatra kerül sor, ezt követik a különféle
laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok.

Esetünkben a fizikális vizsgálat eredményeként a következő eltérésekre derült fény:
Sovány testalkat, száraz bőr, anémiás nyálkahártyák, a nyakon bal oldalt
supraclaviculárisan egy 3,5 cm-es tömött nyirokcsomó tapintható, emlőkben kóros
eltérés nem tapintható, mirigyes szerkezetű. nyelv nedves nem bevont. mindkét oldalon
puhasejtes alaplégzés. Szív ritmusos, zörej nem hallható. Has a mellkas szintjében,
epigastrialisan nyomásérzékenységet jelez, valamint tömött rezisztentia tapintható. Máj
a bordaívet 2 cm-el meghaladja, tompulat megtartott. Lép nem tapintható. Vesetájak
szabadok. Kóros neurológiai eltérés nincs. RR: 115/68 Hgmm Pulzus: 88/min,
Testmagaság: 168 cm, Testsúlya 44 kg,

A következő lépés a különféle vizsgálatok elrendelése. Az eddigi adatok alapján el kell
döntenie, milyen vizsgálatokkal folytatódjon a panaszok okainak kiderítése.



Milyen Vizsgálatokat kér?

Számos vizsgálati eljárás közül választhat, a mindennapi gyakorlatban vannak könnyen
elérhető és első tájékozódásra alkalmas a beteg számára nem nagy megterhelést jelentő
vizsgálatok, és vannak olyanok melyek idő igényesek és célirányosak.

Az adott beteg esetében labor (vérkép, alvadási paraméterek, máj és vesefunkciós
valamint ion háztartás, és vizelet vizsgálat), 2 irányú mellkas röntgen és nyaki és hasi
UH vizsgálat történt.

A 4. és 5. ábrán láthatóak a laborvizsgálati eredmények, a mellkas röntgen a nyaki és
emlő valamint a hasi UH eredménye. Ezek ismeretében felállítható-e a diagnózis vagy
sem?

Vagyis:

A fenti eredmények ismeretében mire gondol?

A vizsgálati eredmények alapján a betegnél vérszegénységet, emelkedett CRP-t
találtunk. A nyaki UH vizsgálat során a patológiás nyirokcsomók daganat lehetőségét
vetik fel, melyek mellett a májkapuban levő nyirokcsomó konglomerátumok is. Kézen
fekvő, hogy a supraclaviculárisan elhelyezkedő nyirokcsomóból biopsziát kérjünk.

A nyaki nyirokcsomó biopszia megtörtént, mely adenocarcinoma metasztatikumot igazol.

Lelet véleménye: A vizsgálat alapján adenocarcinoma axillaris nyirokcsomó
metastasisáról van szó, primer tumorként gyomordaganat, ill. pancreas - epeúti daganat
valószínűsíthető elsősorban.

Az anaemia alapján kézenfekvő volt, gastrointestinális eredet után kutatni.

Felső panendoszkópia történt. A gastroscopos vizsgálat ennek eredménye gyomor tumor
lehetőségét vetette fel, melyet a szövettani vizsgálat alátámasztott.

Az alábbi ábrán olvashatja a gastroscopia leletét és a szövettani eredményt (6. ábra).

Diagnózis: A gyomor rosszindulatú, diffúz típusú alacsonyan differenciált carcinoma



A következő ábrán ismertetjük, a gyomorrákok WHO beosztását valamint ismertetjük a
proximalis és distalis gyomorrákok közötti különbséget (7. és 8. ábra).

A betegnél tumor marker (AFP, CEA és CA 19-9 és CA 72-4) vizsgálat is történt.

Valamely
tumor marker
pozitív az a
terápia
követésében
hordoz
hasznos
információt.

Tumor markerek: Az AFP értéke 68 ng/ml értéket mutatott, mely magasabb hisz a
normál értéke 8 ng/ml-nél kisebb. CEA is emelkedett volt 66,1 ng/ml (normal 0.0-4.3) a
CA 19-9 értéke 3393 U/ml (normál értéke:0.0-39.0) és a CA 72-4 szintén magas értéket
mutat 976,1 U/ml (normál értéke: 0.0-8.2)

Megjegyzés: tumor markerek közül a CEA, CA 19-9, AFP pozitivitása ismert, de csak a
daganatok 20-40%-ában mutat emelkedést. Ha valamely tumor marker pozitív az a
terápia követésében hordoz hasznos információt.

Hogy folytatja a beteg további vizsgálatát?

A gyomorrák terjedési módjait és a metasztázisok elhelyezkedését a 9. ábrán olvashatja.

A betegnél a betegség kiterjedtségének felmérésre Nyaki - Mellkasi és Hasi CT
vizsgálatot végeztünk. Ennek eredménye a következő ábrán olvasható (10. ábra).



A következő lépésben a beteg metasztatikus gyomorrák diagnózisával onkoteam elé
került.

Mint minden daganatos megbetegedés esetén a betegre szabott optimális kezelés
meghatározása multidiszciplináris team feladata!

A gyomordaganatok esetében a kiindulás szerint distalis (noncardia) és proximális
(oesophago-gastricus junctio [EGJ]) tumorokat különböztetünk meg. Ez utóbbiak a
gyomor cardia és a cardia alatti 5 cm-es területről kiinduló tumorokat jelentik.

A gyomorrák kialakulásában szerepet játszó kockázati tényező és a gyomorrák tüneteit a
következő ábrán tüntettük fel (11. és 12. ábra).

Diagnosztika

Endoszkópos
UH vizsgálat
során
megítélhetjük
a tumor
invázió
mélységét és
környező
szervekbe való
terjedést, és
vizsgálhatóak
a
perigasztrikus
nyirokcsomók

A gyomorrák diagnosztikájában a kettős kontrasztos röntgen vizsgálat háttérbe szorult
az endoszkópia terjedésével, mely során szövettani mintavétel végzése kötelező a
gyanús elváltozásokból. Az UH és CT vizsgálat során a betegség klinikai stádiumának
meghatározására nyílik lehetőség. Az endoszkópos UH vizsgálat során megítélhetjük a
tumor invázió mélységét és környező szervekbe való terjedést, és vizsgálhatóak a
perigasztrikus nyirokcsomók is. Diagnosztikus laparoszkópia, a pontos preoperatív
staging meghatározása érdekében alkalmazott eljárás, mely során azonosítható lokálisan
előrehaladott betegség, és az áttétek, így időben megkezdhető szükség esetén a primer
szisztémás vagy palliatív kemoterápia. A diagnosztikus laparoszkópia alapján az esetek
egy részében kimondható az inoperabilitás vagy irrezekabilitás, ezáltal megelőzhetők
egy esetleges nagy hasi exploratio szövődményei. (13. és 14. ábra).

A
nyirokcsomó
érintettség
fontos
prognosztikus
szerepet tölt
be!

A gyomorrák staging- és stádiumbeosztásánál a proximális tumorokat a nyelőcső
adenocarcinoma staging- és stádiumbeosztásának megfelelően osztályozzuk. A
gyomorrák TNM-je és stádium beosztása a 15. és 16. ábrán tanulmányozható.



A beteg aktuális stádiuma IV.-es azaz metasztatikus gyomorrák esete igazolható.

A a kiterjedt thrombozis miatt a betegnél LMWH kezelés indult el azonnal terápiás
dózisban valamint proton pumpa inhibitor adását kezdtük el.

D.) Döntés és kezelés
Mint minden daganatos megbetegedés esetén a betegre szabott optimális kezelés
meghatározása multidiszciplináris team feladata!

Az onkoteam a leletek áttekintését követően a metasztatikus gyomorrák diagnózisát
helyben hagyta, az onkoteam sebésze a képalkotó diagnosztával együtt áttekintette a CT
képanyagát. A sebészeti szempontból a beteget inoperabilisnak véleményezte, így a
klinikai onkológus a patológussal egyetértésben kezdeményezte a tumorbioptátum
HER2 meghatározás végzését és kemoterápiás kezelést javasolt. Sugárterápia adása
jelen esetben nem jött szóba.

Kezelés

A gyomorrákok kezelésében is fontos szerep jut a komplex ellátásnak. A korai
gyomorrákok esetében a sebészi (esetleg endoszkópos) ellátás önmagában is megfelelő
mértékű radikalitást jelent. A lokoregionálisan előrehaladott rákok esetében a
preoperativ un. primer szisztémás terápia radikális műtét és postoperativ sugár kezelés
triászát foglalja magában. A metasztatizáló gyomortumorok ellátása főként palliatív
jellegű. (17. ábra).

Sebészi kezelés

A 2 cm-nél kisebb átmérőjű lumenbe domborodó, vagy 1 cm-nél kisebb behúzó, és nem
kifekélyesedő, áttéteket nem adó korai gyomorrákok esetén az endoszkópos mucosa
resectio (EMR) vagy endoszkópos submucosa resectio (ESR) megfelelő radicalitást
biztosít.

A sebészi

A fenti csoportokba nem sorolható korai gyomorrákok és az invazív malignus
gyomortumorok sebészi kezelési eljárása subtotalis, vagy teljes (total) gastrectomia. A
sebészi ellátás során egyértelmű elvárás a perigastrikus (D1) nyirokcsomók eltávolítása,
mérlegelhető a D2 nyirokcsomó dissectio, mely a mesenteriális nagyerek mentén levő
nyirokcsomók eltávolítását jelenti. A műtét szükség szerint kiterjeszthető a környező



ellátás során
egyértelmű
elvárás a
perigastrikus
(D1)
nyirokcsomók
eltávolítása!

szervekre (máj, lép, hasnyálmirigy, haránt vastagbél, stb.) Lényeges adat, hogy a korai
gyomorrákok megfelelő műtéti radicalitással történő ellátása esetén az 5 éves túlélés a
90 %-ot is elérheti.

A környező nyirokcsomók eltávolítása alapvető és fontos prognosztikai szerepet tölt be,
a nyirokcsomó érintettség alapján lehet a stádiumot pontosan meghatározni.

Sugárkezelés

Nyirokcsomó
pozitív
gyomorrákok
esetében a
radio-
kemoterápia
javítja a teljes
túlélést!

Mind az adenocarcinomák mind a gyomor lymphomák ellátásában alkalmazható.
Nyirokcsomó pozitív gyomorrákok esetében a lokoregionális kontroll ezzel a
betegségmentes és a teljes túlélés is javul a postoperativ radio-kemoterápia
alkalmazásával. A sugárterápiának előrehaladott esetekben palliatív jelentősége van;
csak vérzéscsillapítás, fájdalom csillapítás esetleg az obstrukció csökkenése várható tőle.

Gyógyszeres kezelés

A klinikai vizsgálatok eredményei alapján elmondható, hogy a gyomorrák a
kemoszenzitív daganatok közé tartozik, a kezelések hatékonysága még mindig alacsony
(a legtöbb vizsgálatban a medián túlélés nem éri el az 1 évet), melyhez sokszor jelentős
toxicitás társul. Mindezek következtében nincs “gold standard”-unk, nem áll
rendelkezésünkre a mindennapok gyakorlatában alkalmazható kezelési algoritmus.

A kezelést, illetve annak agresszivitását meghatározó mutatók: primer tumor lokalizáció,
stádium, szövettan, társult betegségek, performance státusz, életkor, általános állapot,
korábbi kezelések, molekuláris vizsgálatok eredménye.

Kemoterápia

A kemoterápia során alkalmazott gyógyszereket összefoglalja a 18. ábra.

Célzott biológiai terápiák

A HER 2
ellenes terápia
a HER 2
pozitív
gyomorrákok
esetében
javítja a
kemoterápia
hatékonyságát!

A gyomorrák molekuláris biológiájának mélyebb ismerete megerősíti célzott biológiai
szerek alkalmazásának lehetőségét. A gyakorlat szempontjából legfontosabb potenciális
targetek az EGFR, HER2, VEGF. (19. ábra)

A betegünk esetében is megtörtént a HER2 meghatározás.

HER2 eredménye : „A HER2 immunhisztokémiai reakciót az 1-es blokkból végzetük el,
SP3 clont tartalmazó antitesttel. Az IH reakció tanúsága szerint a tumorsejtek teljesen



negatívak. A reakciót pozitív és negatív kontroll mellett végeztük...”

Vagyis a betegnél nem várható a trastuzumab kezeléshez történő hozzáadása által
nagyobb hatékonyság. A beteg az onkológus javaslata alapján ECX azaz epiadriamycin
- ciszplatin – capecitabine kombinációs kezelésben részesült.

Melyek a
prognózist
meghatározó
faktorok?

Prognózis: A gyomorrák estében a prognózist a következő faktorok határozzák meg (20.
ábra).

Az oesophago-gastricus junctio területéről kiinduló (proximalis) daganatok száma
emelkedő tendenciát mutat. Ezeknek a tumoroknak rosszabb a prognózisa, az 5 éves
túlélés nem éri el a 10%-ot, még curativ resectio esetén sem.

A kontroll vizsgálat során azonban jelentős progressziót mutatott a betegség, a beteg
állapota rohamosan romlott, étvágytalanná vált, és ascites képződött nála. A kontroll CT
vizsgálat során ossealis érintettség, multiplex hepatikus léziók megjelenését detektáltuk.
A beteg performance státusának romlás nem tette lehetővé másodvonalbeli kemoterápiás
kezelés adását, így csak a legjobb supportiv ellátás keretében fájdalom csillapítás major
analgetikum bevezetésével, a fokozódó cahexia miatt a korábban megkezdett
megestrolacetat és tápszer folytatását, diuretikumokat kapott.

A beteget sajnos a kezelés megkezdését követő 8. hónapban kiterjedt áttétek okozta
légzési és keringési elégtelenség következtében elveszítettük.

Gondozás:

A betegeknél a reguláris kontroll vizsgálatok során a fizikális vizsgálaton kívül
laboratóriumi és szükség szerint képalkotó (UH, CT, MRT, PET-CT) és endoszkópos
vizsgálatok is végzendők, az első 2 évben 3-4 havonta, a 2-5 év között félévente, 5 év
után évente.

Részleges
vagy teljes
gastrectomia
után megfelelő
B12 és D -
vitaminpótlás
szükséges!

A subtotalis gastrectomia esetén a gyomorcsonk ellenőrzésére az első két évben
félévente, utána évente végzendő felső panendoszkópia.

Fontos, hogy részleges vagy teljes gastrectomia után a beteg megfelelő B12- és D-
vitamin pótlásban is részesüljön.

E.) Összefoglalás
A fenti eset jól példázza, hogy nem csak idős korban, hanem fiatalabb életkorban is
találkozunk a gyomorrákkal. Érdemes megjegyezni, hogy a betegség korai szakaszban
tüneteket alig okoz, illetve ezeket a betegek legtöbbje nem veszi komolyan. Sajnos
továbbra is a kiterjedt metasztatikus betegsége esetében gyakorta már csak palliatív
ellátás jöhet szóba. A nyugati országokban szervezett szűrés nincsen. Japánban az



1960-as évek óta bevezetett tömegszűrés hatására a gyomorrákok korai stádiumban
történő felismerés következtében a hosszú távú túlélés 2,5-szöröse a nyugat-európai
országokhoz képest.
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