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Ποια είναι η συμβολή των σύγχρονων 
θεραπευτικών σχημάτων  
στην αντιμετώπιση του καρκίνου  
του στομάχου;

Αριστοτέλης Μπάμιας

Η θέση της χημειοθεραπείας-χημειοακτινοθεραπείας στον καρκίνο στομάχου

Μετεγχειρητική
Προεγχειρητική
Προχωρημένη νόσος

Μετεγχειρητική χημειοθεραπεία στον καρκίνο στομάχου

Η μετεγχειρητική χημειοθεραπεία δεν συνιστάται σαν θεραπεία ρουτίνας στον 
πλήρως εξαιρεθέντα καρκίνο στομάχου εκτός εάν ο άρρωστος εντάσσεται σε προ-
οπτική τυχαιοποιημένη μελέτη.
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Μετεγχειρητική χημειοακτινοθεραπεία

Μελέτη MacDonald
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Συμπεράσματα από τη μελέτη του MacDonald

Παρά το γεγονός ότι το χημειοθεραπευτικό σχήμα που χρησιμοποιήθηκε θεωρεί-
ται ανεπαρκές, διαπιστώθηκε όφελος στο σκέλος της ΧΜΘ+ΑΚΘ και η θεραπεία 
αυτή χορηγείται εκτός μελετών στην πλειοψηφία των ασθενών στις ΗΠΑ.
Παραμένει το ερώτημα εάν ωφελούνται άρρωστοι που υποβάλλονται σε πλη-
ρέστερη επέμβαση από αυτές που υπεβλήθησαν οι ασθενείς στη συγκεκριμένη 
μελέτη και ιδιαίτερα σε επέμβαση τύπου D2.

Προεγχειρητική χημειοθεραπεία ή χημειοακτινοθεραπεία

Σκοπός: Η αύξηση του ποσοστού των χειρουργικών εξαιρέσεων τύπου R0.

MAGIC trIAL

Η μελέτη έδειξε αύξηση της επιβίωσης με προεγχειρητική χημειοθεραπεία με � 
κύκλους ECF.

5-y OS Median OS

Chemotherapy ��% 2�

Surgery 2�% 20

Προχωρημένη νόσος

Χημειοθεραπεία - Κλασικοί χημειοθεραπευτικοί παράγοντες και σχήματα

Φθοριουρακίλη
Σισπλατίνη
Αδριαμυκίνη
Μιτομυκίνη
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Μεθοτρεξάτη
FAM
EAP
FAMTX
ECF

epirubicin, cisplatin, infused 5-Fu (eCF)

Μέχρι πρόσφατα το παραπάνω σχήμα αποτελούσε τη θεραπεία εκλογής. Οι 
νεώτερες μελέτες έχουν στόχο:

�. Τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αντικατάσταση της επιρουμπικίνης 
με δοσιταξέλη.

2. Τη μείωση της τοξικότητας με την αντικατάσταση της σισπλατίνης με οξαλιπλα-
τίνη.

�. Τη μεγαλύτερη ευελιξία με την αντικατάσταση της έγχυσης φθοριοουρακίλης με 
φθοριοπυριμιδίνες από του στόματος.
Οι παρακάτω μελέτες συνοψίζουν τη σημερινή κατάσταση της χημειοθεραπείας 

στον προχωρημένο καρκίνο στομάχου.
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Η θεραπεία με φθοριοπυριμιδίνες από του στόματος είναι εξίσου αποτελεσμα-
τική με τη συνεχή έγχυση. Επίσης η οξαλιπλατίνη φαίνεται πιο αποτελεσματική από 
τη σισπλατίνη.

Τέλος οι βιολογικοί παράγοντες μπορεί να έχουν θέση σε επιλεγμένους ασθενείς, 
όπως δείχνει η παρακάτω μελέτη, η οποία βρίσκεται υπό εξέλιξη.


