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Γαστρίνη
• Παράγεται από κύτταρα G άντρου στοµάχου

• Λήψη τροφής ® διάταση άντρου,  pH, 

επαφή µε πεπτίδια & αµινοξέα® έκκριση γαστρίνης

• Γαστρίνη ισχυρή διέγερση έκκρισης HCl και πεψινογόνου

• ¯ pH < 3 ® απελευθέρωση σωµατοστατίνης από 

κύτταρα D ® αναστολή έκκρισης γαστρίνης



NEJM Case 9-1997



Παθοφυσιολογική συσχέτιση µε ατροφική 
γαστρίτιδα 

Αιτίες χρόνιας υπεργαστριναιµίας
Μηχανισμός Επίπεδα γαστρίνης
Όγκοι εκκρίνοντες γαστρίνη

Γαστρίνωμα (σ. Zollinger-Ellison) ++++
Αυξημένο pH άντρου στομάχου

Χρόνια ατροφική γαστρίτιδα τύπου Α
(κακοήθης αναιμία)

++++

Χρόνια ατροφική γαστρίτιδα τύπου Β
(H. pylori πανγαστρίτιδα)

+ ή ++

Στελεχιαία βαγοτομή χωρίς αντρεκτομή   
(χειρ. θεραπεία πεπτικού έλκους)

+

Χρόνια χορήγηση αντιεκκριτικών 
παραγόντων

+



Παθοφυσιολογική συσχέτιση µε ατροφική 
γαστρίτιδα 

Κίνδυνοι από χρόνια υπεργαστριναιµία
Μηχανισμός Κίνδυνος

Ακέραια τοιχωματικά κύτταρα
Γαστρίνωμα Σ. Zollinger-Ellison

Πεπτικά έλκη
Διάρροια / δυσαπορρόφηση

Δυσλειτουργία τοιχωματικών κυττάρων

Χρόνια ατροφική γαστρίτιδα τύπου Α
(κακοήθης αναιμία)

Καρκινοειδή στομάχου

Χρόνια ατροφική γαστρίτιδα τύπου Β
(H. pylori πανγαστρίτιδα)

+

Χρόνια χορήγηση αντιεκκριτικών 
παραγόντων

(?)



Καρκινοειδή στοµάχου

• Νευροενδοκρινικοί όγκοι από 

εντεροχρωµαφινικά κύτταρα

• < 1% από τα νεοπλάσµατα στοµάχου

• Συνήθως στην 6η – 7η δεκαετία

• Συχνότερα σε γυναίκες / αφροαµερικανούς



• Συνήθως τυχαίο εύρηµα σε γαστροσκόπηση

• Μέγεθος < 1cm

• Εντόπιση στο σώµα – θόλο στοµάχου

• Πολυεστιακά σε > 50%

Καρκινοειδή στοµάχου



Τύποι καρκινοειδών στοµάχου

• 3 τύποι ανάλογα µε κλινικά και ιστολογικά 
χαρακτηριστικά
– συσχετιζόµενα µε χρόνια ατροφική γαστρίτιδα 
τύπου Α

– συσχετιζόµενα µε σ. Zollinger-Ellison 
– σποραδικά γαστρικά καρκινοειδή



Καρκινοειδή συσχετιζόµενα µε χρόνια 
ατροφική γαστρίτιδα τύπου Α (CAG-A)

Φυσική πορεία
• Ο συχνότερος τύπος 75%
• Αντισώµατα έναντι τοιχωµατικών κυττάρων (+)
• Επίπεδα γαστρίνης > 500pg/mL
• 7% των ασθενών µε CAG – A έχουν καρκινοειδή και
επιπλέον 30% υπερπλασία εντεροχρωµαφινικών 
κυττάρων

• Συνήθως ασυµπτωµατικά
• Μεταστάσεις < 10% των περιπτώσεων
• Βλάβες <1cm αντιµετωπίζονται επιτυχώς µε ενδοσκοπική 
εξαίρεση



Πόσο συχνά θα πρέπει να επαναλαµβάνεται 
η ενδοσκόπηση ;

• Τακτική ανά 6-12 µήνες επανάληψη ενδοσκόπησης µετά 
από ενδοσκοπική αφαίρεση καρκινοειδών

• Ενδοσκόπηση µετά από 2-3 έτη: 
– Χωρίς σηµαντική επιδείνωση υπερπλασίας εντεροχρωµαφινικών 
κυττάρων (συχνή υποστροφή)

– Διαπίστωση νέων καρκινοειδών όγκων
• 2/56 (3.6 %)
• 0/68 

• Περιοδική ενδοσκόπηση δεν συνιστάται

Sjoblom et al, Gut 1993
Bresky et al, Hepatogastroenterology 
2003



Καρκινοειδή στοµάχου τύπου ΙΙ

• 5-10% σχετίζονται µε σ. Zollinger-Ellison, αλλά µόνο στο 1% των 
γαστρινωµάτων

• Προκύπτουν από εντεροχρωµαφινικά κύτταρα σε ασθενείς µε 
σηµαντική υπεργαστριναιµία

• Απαντώνται σχεδόν αποκλειστικά σε ασθενείς µε 

ΜΕΝ τύπου 1 

• Η υπεργαστριναιµία σηµαντική αλλά όχι αποκλειστικά υπεύθυνη 
(απώλεια ογκοκατασταλτικών  γονιδίων)

• Θεραπεία και µακρόχρονη πρόγνωση ανάλογες µε τα καρκινοειδή 
τύπου Ι



Σποραδικά καρκινοειδή στοµάχου
• 15-25% είναι σποραδικά

• Συνήθως γαστρίνη <250 pg/mL

• Συχνότερα σε άνδρες

• Συνήθως µονήρη

• Συνήθως <1cm

• Ορισµένες φορές σχετίζονται µε άτυπο καρκινοειδές σύνδροµο

• Στην πλειοψηφία τους  µεταστατικά κατά τη διάγνωση

• Η αντιµετώπιση απαιτεί συνήθως ριζική γαστρεκτοµή

• Μακροχρόνια επιβίωση ~ 50%



Επηρεάζεται η φυσική τους πορεία 
από τη χρήση των PPIs ;

• Υψηλές δόσεις PPI (>20 x ανθρώπειο δόση) σε θήλεις 
επίµυες για 2 έτη
– Υπερπλασία εντεροχρωµαφινικών κυττάρων 30 – 40% 
– Καρκινοειδή 25%

• Αναπαραγωγή δεδοµένων µε χορήγηση ανταγωνιστών 
υποδοχέων ισταµίνης

• Αντρεκτοµή / χορήγηση ανταγωνιστή γαστρίνης 
προφυλάσσει από ανάπτυξη καρκινοειδών

• Προειδοποίηση από FDA σε αρχικές συσκευασίες PPIs



Επηρεάζεται η φυσική τους πορεία 
από τη χρήση των PPIs ;

• Εµφάνιση καρκινοειδών προς το τέλος της ζωής 
των επιµύων (» 2 έτη)

• Εµφάνιση καρκινοειδών ανεξάρτητα από 
χορήγηση PPIs

• Αδυναµία αναπαραγωγής δεδοµένων σε άλλα 
πειραµατόζωα

• Γενετική προδιάθεση των επιµύων
Havu et al 1986

Carlson et al 1991
Solcia et al 1993



• Υπερπλασία εντεροχρωµαφινικών κυττάρων κυρίως σε 

ασθενείς µε σ. Zollinger – Ellison (σε 60% επίπεδα 

γαστρίνης > 500 pg/mL)

• Απουσία υπερπλασίας εντεροχρωµαφινικών κυττάρων σε 

επίπεδα γαστρίνης < 250 pg/ml

• Σε ασθενείς µε µακροχρόνια χορήγηση PPI σπάνια 

γαστρίνη > 250 pg/ml

Επηρεάζεται η φυσική τους πορεία 
από τη χρήση των PPIs ;

Hirschowitz et al. Αliment Pharmacol Ther 2001



Μελέτη Ασθενείς 
(n)

Διάγνωση Φάρμακο 
/ δόση

Διάρκεια 
θεραπείας
(μήνες)

Ευρήματα Εμφάνιση 
καρκινοειδών

Klinkenberg
-Knol 1994
Ann Int Med

91 ΓΟΠΝ ΟMP
40-20 mg

48 
(36-64)

Υπερπλασία 
ECL

2.5%-20%

OXI

Kuipers 
1996
NEJM

105 ΓΟΠΝ ΟΜP
40-20 mg

60 
(36-96)

Αύξηση 
υπερπλασίας

ECL

OXI

Μελέτες µακροχρόνιας χορήγησης PPI


