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Operation för matstrupscancer





Ventrikeltub (magsäckstub)



Operation för magsäckscancer 1



Operation för magsäckscancer 2



• Vagusnerven



• Sväljsvårigheter mer vanligt vid matstrupscancer

• Livskvalitet innan operation något lägre vid magsäckscancer jämfört 
med matstrupscancer.





Studiedesign

• 171 personer som behandlats för matstrupscancer svarade på
formular.

• 3 grupper: <1år, 1-5 år, och >5 år efter behandling.



Resultat

• Tidig mättnadskänsla vanligaste symtomet (87%).

• Sväljsvårigheter minskade med tiden (58% - 20% efter 5 år)

• Alla andra symtom blev inte bättre.

• Livskvalitet var konstant från 1 år efter behandling.



LASER-studien
(lasting symptoms after esophageal cancer)

• Mål: 

Vilka symtom förekommer efter behandling?

Vilka symtom har störst effekt på livskvaliteten?

• 876 personer från 20 städer i Europa svarade på enkät om livskvalitet
och symtom.





Symtom senaste 6 månaderna



Dagliga symptom (eller mer)



Störst effekt på livskvalitet



Slutsats LASER

• 2/3 patienter har signifikanta symptom 1 år efter behandling

• Tre symptom visade sig vara mest kopplat till livskvaliet:

-smärta från ärr på bröstkorgen
-nedstämdhet 
-nedsatt energi och ork



Dumping

• Maten passerar ner i tunntarmen snabbare än normalt.

• Tidig dumping (inom 30 min efter maten) mat i tunntarmen

• Sen dumping (2-3 h efter matintag) blodsockerförändring och insulin



Symtom dumping

Tidig dumping: Sen dumping:

Illamående          Lågt blodsocker

Diarré Trötthet

Magknip Kallsvett

Kräkning Yrsel

Uppkördhet Hjärtklappning

Trötthet

Yrsel

Kallsvett



Dumping (måttlig eller svår)
12% av de som svarade



Octreotide

A.H Sam et al. / Neuropharmacology p. 63 (2012) 46-56. Elsevier Ltd. 

Mekanism bakom viktnedgången:



Operation

Octreotide (Sandostatin LAR) Standardbehandling

Screening
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Octreotide treatment to improve
nutritional recovery after surgery for 
patients with esophageal or gastric
cancer, a prospective randomized open
label phase II study - OTIS

Flödesschema



Förväntade resultat:

• Minskad viktnedgång

• Förhöjd livskvalitet

• Ökad överlevnad?



Tack för mig!

Frågor?


