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Δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων

• Κάλυψη εξόδων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
– TAKEDA
– SANOFI
– IPSEN
– NOVARTIS
– GALENICA
– AMGEN



Καρκινοειδές στομάχου
Ενδοσκοπική αφαίρεση

Α.Ν.Θ. ‘Θεαγένειο’ 2006

Άνδρας 45 ετών
Επιγαστρικά ενοχλήματα



Καρκινοειδές στομάχου
Ενδοσκοπική αφαίρεση

• Νευροενδοκρινικό νεόπλασμα στομάχου του τύπου του 
καρκινοειδούς. Θετικά όρια εκτομής
– Ατροφική γαστρίτιδα, εντερική μετάπλαση

• Σφηνοειδής εκτομή, αντρεκτομή
• Νεοπλασματικά κύτταρα στο κατώτερο τμήμα του χορίου και 

τη βλεννογόνια μυϊκή στιβάδα

Γαστρίνη ορού



Νευροενδοκρινή νεοπλάσματα (NEΝ)

• Νευροενδοκρινείς όγκοι (ΝΕΤ)
• Νευροενδοκρινή καρκινώματα (NEC)

‘Καρκινοειδές’:
Καρκινοειδές πνεύμονα
Καρκινοειδές σύνδρομο



Νευροενδοκρινείς όγκοι (ΝΕΤ)
Αύξηση συχνότητας

Yao et al. J Clin Oncol 2008



Νευροενδοκρινείς όγκοι (NET)
Αύξηση συχνότητας

Huguet et al. Neuroendocrinology 2015

Incidence of NETs metastatic at presentation versus incidence of all NETs



• ΗΠΑ: 5,25/100000 (SEER, 2004)
• ΝΕΤ στομάχου:

– 0,1%-0,6% γαστρικών νεοπλασμάτων
– 0,6%-2% των γαστρικών πολυπόδων
– 7%-8% των ΝΕΤ

• 25% GEP-NET

– 1975: 0,31/100000
– 2014: 4,85/100000

NET
Συχνότητα



NET στομάχου 
Αύξηση συχνότητας (εντόπιση)

Yao JC et al. J Clin Oncol. 2008 
Turaga KK et al. CA Cancer J Clin. 2011
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NET στομάχου 
Συχνότητα

APC: Annual Percent Change

APC: 
1975-2001: 8,94
2001-2014: 3,56

Yang et al. Cell Physiol Biochem 2018



NET στομάχου 
Συχνότητα διάγνωσης

SEER 18 registries, 1973-2012
Yang et al. Cell Physiol Biochem 2018



ΝΕΤ
Διάγνωση (Ανοσοϊστοχημεία)

• Χρωμογρανίνη-Α (CgA)
• Synaptophysin



NEΤ Grade
Βαθμός κακοήθειας

Grade: εκφράζει το βαθμό βιολογικής επιθετικότητας του 
νεοπλάσματος 



ΝΕΤ Differentiation
Διαφοροποίηση

Βαθμός κακοήθειας και διαφοροποίηση: 
Συνήθως συσχέτιση με Ki-67 και μιτωτικό δείκτη

Differentiation: βαθμός ομοιότητας ενός νεοπλάσματος 
με το αντίστοιχο φυσιολογικό κύτταρο 



Classification of pancreatic NET (WHO 2017) 

Differentiation Grade Mitotic Count, 
/10 HPF

Ki-67 
Index, %

ENETS/WHO 
Classification

Well 
differentiated

Low grade 
(G1)

<2 AND <3 NET, G1

Intermediate grade 
(G2)

2-20 OR 3-20 NET, G2

High grade 
(G3)

>20 OR >20 NET, G3

Poorly 
differentiated

High grade 
(G3)

>20 OR >20 NEC, G3

WHO 2017
G3 NET/NEC: morphological characteristics, necrosis, differentiation



NET στομάχου 
Παθοφυσιολογία

Basuroy et al. Aliment Pharmacol Ther 2014

Γαστρίνη σε φυσιολογική ομοιόσταση γαστρικού οξέος



NET στομάχου 
Παθοφυσιολογία

gΝΕΤ τύπου 1 σε χρόνια ατροφική γαστρίτιδα

Basuroy et al. Aliment Pharmacol Ther 2014

Υπεργαστριναιμία: Υπερπλασία πρόδρομων κυττάρων ECL



NET στομάχου 
Παθοφυσιολογία

gΝΕΤ τύπου 2 σε Zolinger-Ellison s.
Basuroy et al. Aliment Pharmacol Ther 2014

Υπεργαστριναιμία: Υπερπλασία πρόδρομων κυττάρων ECL



ΝΕΤ στομάχου
Τύπου 1

Ενδοσκόπηση:
Πολυποειδής εμφάνιση (78%)
Μικρό μέγεθος (5-8 mm)
Μέσος αριθμός: 3



ΝΕΤ στομάχου-Τύπου 1

• 5% ασθενών με χρόνια ατροφική γαστρίτιδα, Γ> Α
• Συσχέτιση με κακοήθη αναιμία και αυτοάνοση ατροφική 

γαστρίτιδα
• Μη λειτουργικοί ΝΕΤ

– Αιμορραγία λόγω εξέλκωσης
– Χαμηλά επίπεδα Fe, B12

• pH > 4, αυξημένα επίπεδα γαστρίνης
• *Χρωμογρανίνη: ειδικός δείκτης;

– Αυξημένα επίπεδα γαστρίνης λόγω ατροφίας
• Πρόγνωση: εξαιρετική

– G1 ΝΕΤ

*Μέτρηση χρωμογρανίνης μετά από διακοπή ΡΡΙ > 7 ημέρες



ΝΕΤ στομάχου
Τύπου 2

Ενδοσκόπηση: 
Πολλαπλές πολυποειδείς 
(< 1 cm) προβολές, 
αλλοιώσεις γαστρίτιδας, 
ελκωτικές βλάβες



ΝΕΤ στομάχου-Τύπου 2
• < 5% gNET
• Υπεργαστριναιμία: γαστρίνωμα

– ΜΕΝ1, Zollinger-Ellison s.
• Συμπτωματολογία πεπτικής ελκωτικής νόσου

– Ανθεκτική στη θεραπεία
• pH < 2, αυξημένα επίπεδα γαστρίνης (> 1000 pg/mL)
• Χρωμογρανίνη: ειδικός δείκτης (> x10)
• Έλεγχος για όγκους παραθυρεοειδών αδένων, υπόφυσης
• EUS

– Βάθος διήθησης, λεμφαδένες
• CT, MRI, Scintigraphy, PET-CT (68Ga-dotatate)

– Εντόπιση γαστρινώματος, μεταστατική νόσος
• Πρόγνωση: καλή (G1, G2 καλής διαφοροποίησης ΝΕΤ)



ΝΕΤ στομάχου
Τύπου 3

Basuroy et al. Aliment Pharmacol Ther 2014

Ενδοσκόπηση: > 2 cm μονήρεις αλλοιώσεις (εξελκωμένες) σε 
φυσιολογικό γαστρικό βλεννογόνο. Hp (+)



ΝΕΤ στομάχου-Τύπου 3
• < 15% 20%  gNET, Άνδρες > 50 ετών
• Μη σχετιζόμενα με υπεργαστριναιμία
• Συμπτωματολογία: Πόνος, απώλεια βάρους, αιμορραγία, 

αναιμία
– Άτυπο καρκινοειδές:  έκκρισης ισταμίνης από ECL

• pH: κφ
• Διήθηση υποβλεννογόνιου: 50%-100%
• Διερεύνηση ως αδενοCa

– CT, MRI
– Σπινθηρογράφημα υποδοχέων σωματοστατίνης: (-)

• Πρόγνωση: κακή
– G3 ΝΕC

• Θεραπεία: χειρουργική ως αδενοCa



ΝΕΤ στομάχου
Ταξινόμηση

Delle Fave et al. Neuroendocrinology 2016



ΝΕΤ στομάχου
ENETS

Τύπο
ς

Διάγνωση-Αντιμετώπιση Παρακολούθηση

1 Λεπτομερής ενδοσκοπικός έλεγχος
<1 cm: Ενδοσκοπική παρακολούθηση
≥1 cm: Ενδοσκοπική αφαίρεση (EMR, ESD)

> 1 cm: EUS (Τ, Ν) πριν από ενδοσκοπική 
αφαίρεση

Χειρουργική αφαίρεση (τοπική εκτομή, 
γαστρεκτομή): 
Περιπτώσεις Τ2, θετικά όρια εκτομής

Υπεργαστριναιμία: Αντρεκτομή; 
Somatostatin analogues (SSA): Δεν 
συστήνεται ως θεραπεία
Πολλαπλά μικρά NET;

Ενδοσκόπηση: μη
καθορισμένα 
διαστήματα
Τουλάχιστον ανά 2 έτη

Χαρτογράφηση με 
βιοψίες
Έλεγχος Fe, Β12

Έλεγχος για εντερική 
μεταπλασία, δυσπλασία 
με σύγχρονες 
ενδοσκοπικές τεχνικές

Delle Fave et al. Neuroendocrinology 2016



ΝΕΤ στομάχου
ENETS

Τύπο
ς

Di;agnvsh-Αντιμετώπιση Παρακολούθηση

2 Τοπική εκτομή
Ενδοσκοπική, χειρουργική
Εντόπιση και αφαίρεση γαστρινώματος
ΡΡΙ, SSA
Netazepide [NCT01322542)

Ενδοσκόπηση ανά ?
μήνες

3 Ως αδενοCa
Ολική, υφολική γαστρεκτομή με 
λεμφαδενεκτομή

Ως αδενοCa
CT, ενδοσκόπηση

Delle Fave et al. Neuroendocrinology 2016
Netazepide: gastrin receptor antagonist



ΝΕΤ στομάχου
NCCN

Τύπο
ς

Αντιμετώπιση Παρακολούθηση

1 Ενδοσκοπική παρακολούθηση και 
ενδοσκοπική αφαίρεση των διακριτών 
αλλοιώσεων
Αντρεκτομή: σε σημαντική αύξηση 
(αριθμός, μέγεθος)

Ενδοσκόπηση ετήσια

2 Εντόπιση και αφαίρεση γαστρινώματος
Ενδοσκοπική παρακολούθηση και 
ενδοσκοπική αφαίρεση των διακριτών 
αλλοιώσεων
Υψηλές δόσεις ΡΡΙ, SSA

Ενδοσκόπηση ανά ?
μήνες

3 Ως αδενοCa
Ολική, υφολική γαστρεκτομή με 
λεμφαδενεκτομή
Πρώιμες βλάβες, < 1 cm: ενδοσκοπική 
εκτομή, τμηματεκτομή

Ως αδενοCa
CT, ενδοσκόπηση

NCCN Guidelines, Version 4.2018



ΝΕΤ στομάχου
ASGE

Τύπο
ς

Αντιμετώπιση Παρακολούθηση

1 Ενδοσκοπική παρακολούθηση 
Ενδοσκοπική αφαίρεση των > 1 cm
αλλοιώσεων (3-5 αλλοιώσεις)
Χειρουργική αφαίρεση

Ενδοσκόπηση ανά 1-2 έτη

2 Ενδοσκοπική ενδοσκοπική αφαίρεση: < 1 
cm αλλοιώσεις
Υψηλές δόσεις ΡΡΙ, SSA

Ενδοσκόπηση ανά 1-2 έτη

3 Ολική, υφολική γαστρεκτομή με 
λεμφαδενεκτομή
Καλής διαφοροποίησης βλάβες, < 1 cm: 
ενδοσκοπική εκτομή

Ανά 1-2 έτη
CT, ενδοσκόπηση

ASGE Guidelines. Gastrointest Endosc 2015



ΝΕΤ στομάχου τύπου 1 
Διαγνωστικός και Θεραπευτικός αλγόριθμος

Basuroy et al. Aliment Pharmacol Ther 2014



Basuroy et al. Aliment Pharmacol Ther 2014

ΝΕΤ στομάχου τύπου 2 και 3 
Διαγνωστικός και Θεραπευτικός αλγόριθμος

gNET type 1 gNET type 2



ΝΕΤ στομάχου
Παρακολούθηση

Basuroy et al. Aliment Pharmacol Ther 2014



Netazepide and type 1 gastric NETs

• Netazepide, a gastrin/cholecystokinin 2 receptor antagonist
• 16 pts (8/center), gNET type 1. 50 mg/12 w on, 12 w off

Netazepide 50 mg once daily for 12 weeks reduced significantly the number 
of tumours (P < 0.001) and the size of the largest tumour (P < 0.001)

Boyce et al. Br J Clin Gastroenterol 2017



Netazepide, a gastrin/cholecystokinin-2 receptor antagonist, 
can eradicate gastric neuroendocrine tumours in patients with

autoimmune chronic atrophic gastritis

• WHAT IS ALREADY KNOWN ABOUT THIS SUBJECT
– Patients with autoimmune CAG develop multiple type 1 

gastric NETs as result of hypergastrinaemia secondary to 
achlorhydria.

– Short-term treatment with netazepide, a gastrin/CCK2 
receptor antagonist, reduces the number of tumours, but 
does not eradicate them.

• WHAT THIS STUDY ADDS
– The tumours regrow if netazepide treatment is stopped.
– Long-term, continuous netazepide treatment has the 

potential to eradicate them.

Boyce et al. Br J Clin Gastroenterol 2017



Systematic review: the effects of long-term proton pump
inhibitor use on serum gastrin levels and gastric histology

Serum gastrin levels during long-term PPI therapy

Lundell et al. Aliment Pharmacol Ther 2015



Systematic review: the effects of long-term proton pump
inhibitor use on serum gastrin levels and gastric histology

ECL cell hyperplasia during long-term PPI therapy
Lundell et al. Aliment Pharmacol Ther 2015



Systematic review: the effects of long-term proton pump
inhibitor use on serum gastrin levels and gastric histology

Lundell et al. Aliment Pharmacol Ther 2015

• Conclusions:
– Long-term PPI therapy induced moderate 

hypergastrinaemia in most patients and an 
increased prevalence of ECL cell hyperplasia. No 
neuroendocrine tumours or gastric cancers were 
found



Fasting serum gastrin levels in controls and in patients with 
various polypoid lesions of the stomach 

No evidence that the long-term PPI use incidences dysplastic or neoplastic 
changes in gastric mucosa, although it may cause ECL hyperplasia 

Haruma et al. Digestion 2018



ΝΕΤ στομάχου
Συμπεράσματα

• Διάκριση των τύπων ΝΕΤ στομάχου
– Συχνότερα ΝΕΤ τύπου 1

• Συνεργασία με παθολογοανατομικό εργαστήριο
• Γνώση της συμπεριφοράς ΝΕΤ στομάχου: αποφυγή 

άσκοπων εξετάσεων
• Συζήτηση περιστατικών σε Ογκολογικό Συμβούλιο
• Σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες ENETS 2016, 

NCCN 2018



Καρκινοειδές στομάχου
Ενδοσκοπική αφαίρεση

Α.Ν.Θ. ‘Θεαγένειο’ 2006

Άνδρας 45 ετών
Επιγαστρικά ενοχλήματα



Ευχαριστώ για την προσοχή σας  
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