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Abstract 
 

Introduction: The aim of this study was to determine the long-term survival of patients 

operated for gastric cancer at Oslo University Hospital, Ullevål during the period 1982-2005.  

 

Methods: We have retrospectively analyzed medical journal of a total of 114 patients 

operated for gastric cancer. Only patients with adenocarcinoma who underwent a R0-R2 

resection were included.  

 

Results: A total of 81 patients were eligible for inclusion. The median age at the time of 

diagnosis was 70 years (26-86 years) and the median follow-up after surgery was 20 months   

(0, 3-266 months). The resection rate was 71, 1 %. Estimated 5-year survival for R0-R2 

resection was 33, 8 % and 40, 0 % for R0 resection (p = 0, 51). There was no significant 

difference in 5-year survival between tumors located in the cardia and other parts of the 

stomach (p = 0, 22). 30-day mortality was 6, 2 %. 17, 3 % of the patients experienced 

postoperative complications. A median of 1 of 7 lymph nodes (0-21 lymph nodes) that were 

evaluated contined metastasis. Stage specific (UICC) survival was estimated.  

 

Conclusion: Patients operated for gastric cancer at Oslo University Hospital, Ullevål between 

1982-2005 experienced a long-term survival, 30-day mortality and complications rate 

postoperatively within the recommendations of the Norwegian guidelines for treatment of 

gastric cancer. The results are comparable with other national and international studies.  
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1 Innledning 

 

I 2008 ble 483 personer i Norge diagnostisert med cancer ventriculi, hvorav 59 % var menn 

(285) og 41 % kvinner (198). Insidensen for begge kjønn har falt betraktelig de siste 60 årene. 

Fra å være en av de hyppigste kreftformene på midten av 1900-tallet, er den i dag den 14. 

mest vanlige i Norge (1). Ventrikkelcancer er den 6. hyppigste kreftformen på verdensbasis, 

etter ca. mamma, prostata, pulm, coli, recti og cervix uteri og den tredje vanligste årsak til 

cancerrelatert død (2). Nær 2/3 av tilfellene forekommer i u-land. Insidensen er høyest i Japan 

og Korea.           

 Helicobacter pylori infeksjon og kosthold regnes som de viktigste risikofaktorene for 

utvikling av cancer ventriculi. Man anbefaler i dag et kosthold rik på frukt og grønt og med 

lavt innhold av fett, kjøtt og salt. Det er utviklet flere teorier for hvordan H.pylori kan 

disponere for cancer. I to studier (3) tenker en seg at H.pylori induserer en inflammatorisk 

prosess med dannelse av stoffer toksiske for magesekkslimhinnen.    

 Tidlig er symptomene ofte lite fremtredende og vage, gjerne med dyspepsi, 

epigastriske smerter, hematemese (15 %), anemi (40 %), vekttap og tidlig metthetsfølelse. 

Typisk er at smertene ikke lindres ved matinntak. Ved proksimale svulster (cardia) inntrer 

ofte dysfagi og ved distale svulster (antrum) foreligger gjerne ventrikkelretensjon.  

Senmanifestasjoner av ventrikkelcancer er ascites, palpabel tumor i fossa Douglasi, i ovariet 

(Kreukenbergs tumor) og i fossa supraclavicularis (Virchows glandel) (4). Ved avansert 

cancer er inntil 50 % asymptomatiske (5). Ved diagnose har ca. 42 % (31/73) metastase til 

lymfeknuter (eget materiale) og 4-14 % til lever (6). Av cancere i magesekken utgjør 

adenokarsinom 90-95 %, lymfomer 4 %, carcinoider 3 % og GIST 2 % (7). Mikroskopisk 

klassifiseres ca. ventriculi som intestinal eller diffus type. Den intestinale typen kjennetegnes 
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av celler organisert i kjertelstrukturer lik de man finner ved adenokarsinom i coloncancer. 

Disse svulstene vokser typisk ekspansivt med varierende infiltrerende komponent, enten 

eksofytisk inn i lumen eller flatt eller ekskavert og danner krater. Den diffuse typen er 

enkeltceller ev. små ansamlinger av celler, ofte med mukus, som presser kjernen perifert 

(signetringceller). Svulstene infiltrerer diffust i ventrikkelveggen og metastaserer tidlig til 

submucosa, transmuralt og lymfogent. Hvis et større område av veggen er innfiltrert oppstår 

en fortykket og stiv ventrikkel. Dette betegnes linitis plastica, som vanligvis opptrer ved 

diffus type.            

 Ved klinisk mistanke om ca. ventriculi skal pasienten få gjennomført gastroskopi 

innen 10 dager (4). Ved histologisk påvist cancer skal det tas CT toraks, ventrikkel og lever 

(4). Det anbefales at pasienten utredes i tverrfaglige team bestående av kirurg, onkolog, 

gastroenterolog, radiolog og patolog (4).        

 Behandlingen i dette materialet er primært kirurgi. Ved cardiacancer lokalisert både 

over- og under Z-linjen utføres vanligvis reseksjon av øsofagus og ventrikkel. Ved tumor 

lokalisert under Z-linjen gjøres total gastrektomi (4). Ved cancer i corpus ventriculi gjøres 

vanligvis total gastrektomi. Ved annen lokalisasjon gjøres i hovedsak distal reseksjon (4). 

Unntaket er cancer av den diffuse typen lokalisert til corpus og antrum. Klarer en ikke her å 

sikre frie reseksjonsrender (i frysesnitt), gjøres total gastrektomi (4). Vanligvis gjøres 

miltbevarende D1 disseksjon. Nye data (8) tyder på at en miltbevarende D2-disseksjon, hvor 

en også fjerner lymfeknuter rundt ventrikkelen, ved truncus coeliacus, a. hepaticus communis 

og a. lienalis bedrer langtidsoverlevelsen etter minst 15 år. Kirurgi kan være aktuelt ved 

inoperabel cancer for å heve passasjehinder og hindre blødning fra tumor. Både ved kurativ 

intensjon i lymfeknutepositiv cancer, ved lokalavansert og metastatisk sykdom anbefales i dag 

cytostatika perioperativt (9). Strålebehandling er først og fremst aktuelt ved palliativ 

behandling (4).  
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2 Metode 

 

Vi har retrospektivt gått gjennom pasientjournaler og histologisvar for alle som ble operert for 

ca. ventriculi ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, i perioden 1982-2005. Flertallet av 

pasientene har bodd i Oslo-området. Diagnosen er påvist ved endoskopi og biopsi og 

pasientene har ikke fått annen initial behandling enn kirurgi. Kun operable pasienter med 

adenokarsinom hvor det er gjort en R0-R2 reseksjon er inkludert. Innvekst av tumor i andre 

organer, lig. hepatoduodenale, fjernmetastaser og påvisning av større mengde ascites har vært 

brukt som eksklusjonskriterier for vurdering av operabilitet. Flertallet av pasientene har       

fått utført en D1-disseksjon, unntaksvis i senere år en modifisert D2-disseksjon, hvor 

lymfeknuter ved a. gastrica sinistra er fjernet. Dessuten er det store og det lille oment 

vanligvis fjernet. Pasienter med cancer utgående < 5 cm fra den gastroøsofagale overgangen 

og med innvekst i øsofagus er ikke inkludert. Anonymiserte personalia, utredning, 

operasjonsmetode, per- og postoperative komplikasjoner, mortalitet, histologi, 

oppfølgningstid og overlevelse er registrert. UICC stadieinndeling (6. utgave, fra 2002) for ca. 

ventriculi er brukt. Graphpad Prism 5.01 er brukt for å lage overlevelseskurver (Kaplan-

Meier). Overlevelseskurvene ble sammenliknet ved å bruke Log-rank (Mantel Cox) test. 

Tosidige tester brukt, p-verdi < 0,05 er satt som signifikant. Bonferroni-korreksjon (p=0,05 / 

antall sammenlikninger) er brukt ved tolkning av p-verdier. Dette for å unngå 

multiplisitetsproblemet, grunnet multiple sammenlikninger. Begrepet ”palliativ reseksjon” har 

vi valgt å definere som alle R1- og R2-reseksjoner.  R2-reseksjon i dette materialet er definert 

som perforasjon av tumor (2 pasienter) og metastase av cancer i omentum majus/minus (2 

pasienter).  
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3 Resultater 

3.1 Generelt 

Totalt ble 114 pasienter planlagt operert for ca. ventriculi ved Oslo Universitetssykehus, 

Ullevål i perioden 1982-2005 (Tabell 1).   

 

 

 

 

 

 

11 pasienter er ekskludert fra studien. 8 grunnet ikke-adenokarsinom (3 carcinoider,  

2 lymfomer, 1 GIST og 2 grov dysplasi), 3 manglet histologi.  

 

Tabell 2.  Operasjonsmetode for pasienter (n=81) med adenokarsinom 

Operasjonsmetode  (n=81)                    Antall pasienter  

 
 

Reseksjon (BI) 3 

Reseksjon (BII) 30 

Reseksjon (Roux-en-Y) 13 

Gastrektomi 35 

 
 

 

Materialet består av 47,6 % menn (49/103) og 52,4 % (54/103) kvinner. Median alder ved 

diagnose og median oppfølgningstid etter kirurgi var henholdsvis 70 år (26-86 år) og 20 

måneder (0,3-266 måneder). Materialet ble gjort opp i 2005, slik at alle pasientene hadde 

minst 5 års postoperativ observasjonstid. Operasjonsmetode for pasienter operert for 

adenokarsinom framgår av tabell 2. Hovedlokalisasjon av cancer i ventrikkelen fremgår av 

tabell 3. Femten pasienter (18,5 %) hadde ulcuscancer og fem pasienter (6,2 %) hadde 

Tabell 1.  Pasienter (n=114) planlagt operert for tumor ventriculi 
 

Parameter                     Antall pasienter (%)                   

  
Adenokarsinom  81 (71,0) 

Annen histologi  8 (7,0) 

Ukjent (manglet histologi) 3 (2,6) 

Peroperativt funnet inoperable  22 (19,2) 
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stumpcancer. Seks pasienter (7,4 %) hadde tumor lokalisert til mer enn ett sted i ventrikkelen 

forenlig med linitis plastica, og tre av disse pasientene hadde ufri reseksjonsrand (50 %). 

Reseksjonsrate for hele materialet var 71,1 % (81/114). Av totalt 81 reseksjoner for 

adenokarsinom, var 66 R0 reseksjoner og 12 R1 reseksjoner.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 30-dagers mortalitet  

30-dagers mortaliteten for hele materialet (adenokarsinom) er 6,2 % (5/81). Etiologien 

fremgår av tabell 4.  

Tabell 4. 30-dagers mortalitet 

Parameter Antall (%) 
 

Årsak 

    Komplikasjoner 3 (3,7) 
 

Lungeemboli, anastomoselekkasje, hjertestans 

Annen årsak 2 (2,5)  
 

Hjertesvikt, hjerteinfarkt 

     

30-dagers mortaliteten for R0-reseksjoner isolert er 4,9 % (4/81).  

Tabell 3 – Hovedlokalisasjon av cancer (n=81) 
 

Lokalisasjon cancer           Antall lokalisasjoner (n=81) 
 
Cardia  11 

Corpus  23 

Antrum 33 

Fundus 2 

Ukjent  1 

Gastrektomi 5 

Flere (linitis plastica)  6 
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3.3 Postoperative komplikasjoner  

 17,3 % (14/81) av pasientene fikk alvorlige komplikasjoner postoperativt. Tabell 5 viser 

forekomsten av anastomoselekkasje, sårruptur, duodenalstumplekkasje og pneumothorax.   

Tabell 5. Komplikasjoner 

Parameter Antall (%)   

  
 

Anastomoselekkasje 4 (4,9)  
 

Sårruptur 1 (1,2)  
 

Duodenalstumplekkasje 1 (1,2)  
 

Penumothorax 1 (1,2)  
 

  
 

 

3.4 Tumorstørrelse og lymfeknuter  

Tumorstørrelse ble oppgitt hos 55,6 % (45/81) og antall lymfeknuter hos 90,1 % (73/81). 

Tabell 6 viser medianen av antall lymfeknuter, antall positive lymfeknuter og tumorstørrelse. 

31 pasienter (38,3 %) hadde en eller flere tumorinfiltrerte lymfeknuter.  

Tabell 6.  Tumorstørrelse og lymfeknuter 

Parameter Median  Spredning 

   Tumorstørrelse (cm) 4 (1,5 , 10) 

Antall lymfeknuter 7 (0 , 21) 

Antall positive lymfeknuter 1 (0 , 16) 

   

3.5 5- og 10-års overlevelse  

Tabell 7 viser 5-års overlevelse for pasienter resesert for adenokarsinom. Videre foreligger 

materialet inndelt etter frie og ufrie reseksjonsrender samt for cancer cardia som egen 

undergruppe. P-verdien sammenlikner overlevelse mellom hele eller deler av materialet med 

og uten fri rand. Med hele materialet menes R0-, R1- og R2 reseksjon (se under metode). 
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Tabell 7.  Oversikt over hele materialet med adenokarsinom resesert for ca. ventriculi. Estimert 5-års 

overlevelse og p-verdi. 

Parameter Antall pasienter 5-års overlevelse (%) p-verdi 

Hele materialet (R0-R2) 81 33,8  
 Hele materialet, fri rand (R0) 66 40,0  0,51 

    Ca. cardia (R0-R2) 13 38,5 
 Ca. cardia (R0) 12 41,7  0,97 

    Hele materialet, unntatt ca. cardia 
(R0-R2) 68 32,8  

 Hele materialet (R0), unntatt ca. 
cardia (R0) 54 39,6 0,49 
 
 

    

Median overlevelse for 6 pasienter med linitis plastica var 8 måneder (spredning 0,4-38 

måneder). To av disse pasientene døde av komplikasjoner (hjetestans og lungeemboli).   

Tabell 8 viser stadieinndeling (UICC) av materialet. Tabellen angir hele materialet, hele 

materialet unntatt ca. cardia, samt ca. cardia isolert. Estimert 5-års overlevelse og p-verdi 

vises også. 3 pasienter var ikke mulig å stadieinndele, grunnet manglende histologi. Grunnet 

multiplisitetsproblemet, må p < 0, 01 for å oppnå signifikans (se metode). Tabell 9 viser 

tilsvarende, men for fri reseksjonsrand. 2 pasienter med fri reseksjonsrand var ikke mulig å 

stadieinndele, grunnet manglende postoperativ histologi.  
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Tabell 8. Stadiespesifikk 5-års overlevelse. 

Parameter Antall pasienter     5-års overlevelse (%) p-verdi 

Hele materialet (n=78) 
Stadium IA 10 66,7  

 Stadium IB 14 42,9  0,63 

Stadium II 24 33,3  0,57 

Stadium IIIA 22 27,3  0,06 

Stadium IIIB 4 0     <0,01 

Stadium IV 4 0     <0,01 

    Hele materialet unntatt cardia (n=65) 
   Stadium IA  10 66,7  

 Stadium IB  13 38,5  0,51 

Stadium II  20 30,0  0,36 

Stadium IIIA  15 26,7  0,02 

Stadium IIIB  3 0       0,02 

Stadium IV  4 0     <0,01 

    Ca. cardia (n=13) 
   Stadium IA 0 0 

 Stadium IB  1 100,0 
 Stadium II  4 50,0  0,45 

Stadium IIIA  7 28,6  0,30 

Stadium IIIB  1 0  0,32 

Stadium IV  0 0 
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Tabell 9.  Stadiespesifikk 5-års overlevelse ved fri reseksjonsrand.   

Parameter Antall pasienter     5-års overlevelse (%) p-verdi 

Hele materialet (n=64) 
Stadium IA 9 75  

 Stadium IB 12 50  0,74 

Stadium II 21 33,3  0,50 

Stadium IIIA 16 37,5  0,12 

Stadium IIIB 4 0     <0,01 

Stadium IV 2 0  0,03 

    Hele materialet unntatt cardia (n=52) 
   Stadium IA  9 75  

 Stadium IB  11 45,5  0,62 

Stadium II  17 29,4 0,28 

Stadium IIIA  10 40  0,05 

Stadium IIIB  3 0 0,01 

Stadium IV  2 0  0,03 

    Ca. cardia (n=12) 
   Stadium IA  0 0 

 Stadium IB  1 100  
 Stadium II  4 50  0,45 

Stadium IIIA  6 33,3  0,33 

Stadium IIIB  1 0  0,32 

Stadium IV  0 0 
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Figur 1 sammenlikner overlevelse for hele materialet ved fri og ikke-fri reseksjonsrand. 

materialet.  

Figur 1. Ovelrevelse for hele materiaet 

 

Figur 2, 3 og 4 viser overlevelse etter stadieinndeling ved fri reseksjonsrand for hhv. hele materialet, 

hele materialet unntatt ca. cardia og ca. cardia isolert.  

 

Figur 2. Stadiespesifikk overlevelse for hele materialet, fri reseksjonsrand (n=64) 
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Figur 3.  Stadiespesifikk overlevelse for hele materialet unntatt ca. cardia, fri reseksjonsrand (n=52) 

 

 

Figur 4. Stadiespesfikk overlevelse ca. cardia, fri reseksjonsrand (n=12) 

 

Tabell 10 sammenlikner overlevelse etter stadieinndeling hos de 41 første opererte i perioden 

1982- mai 1999 med de resterende 37 i perioden juni 1999-2005. P-verdi sammenlikner 

tilsvarende stadier i de to ulike tidsperiodene. Figur 5 sammenlikner overlevelse mellom de to 

tidsperiodene (p=0,38).  
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Tabell 10.  Sammenlikning stadiespesifikk overlevelse mellom første (1982-mai 1999) og 

andre (juni 1999-2005) periode i 78 av 81 pasienter. 

   
 

Parameter  
Antall pasienter 

(n=78) 5-års overlevelse (%) p-verdi 

    Operert første periode (n=41) 
   Stadium IA 6 66,7 

 Stadium IB 6 33,3 
 Stadium II 12 58,3 
 Stadium IIIA 14 21,4 
 Stadium IIIB 2 0 
 Stadium IV 1 0 
 

  
  

 

    Operert andre periode (n=37) 
   Stadium IA 4 66,7   0,47 

Stadium IB 8 50,0   0,52 

Stadium II 12 8,3 <0,01 

Stadium IIIA 8 37,5   0,30 

Stadium IIIB 2 0   0,43 

Stadium IV 3 0   0,52 

     

P-verdien sammenlikner overlevelsen mellom like stadier. 

 

Figur 5 – Overlevelse hos pasienter operert i første (1982-mai 1999) og andre periode (juni 1999-2005) (n=78) 
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4 Diskusjon 

De nasjonale retningslinjene for utredning og behandling av ca. ventriculi fra 2007 (4) anbefaler en 

reseksjonsrate på > 70 %, 30- dagers postoperative mortalitet < 5-8 % og en 5-års overlevelse hos 

kurativt opererte på 35-50 %. Vår gjennomgang viste at kirurgisk behandling av ca. ventriculi ved 

Ullevål sykehus i perioden 1982-2005 var innenfor de nylig angitte anbefalinger, med en 30-dagers 

postoperativ mortalitet på 6,2 %, en reseksjonsrate på 71,1 % og en 5-års overlevelse hos kurativt 

opererte pasienter på 40,0 %.  En studie fra 2006 har vist at kjemoterapi gitt preoperativt og 

postoperativt signifikant bedrer 5-års overlevelsen (9). På denne bakgrunn er kjemoterapi innført i 

vår avdeling i tillegg til kirurgi siden 2007, som således ikke påvirker dette pasientmaterialet.               

Vi fant ingen signifikant forskjell mellom pasienter operert tidlig og sent i tidsperioden 1982-2005 

(p=0,38). Vi fant heller ingen forskjell mellom adenokarsinom lokalisert i cardia med lokalisasjon 

andre steder i ventrikkelen (p=0,22). Tabell 11 viser en oversikt over utvalgt nasjonale og 

internasjonale arbeider omkring kirurgisk behandling av ca. ventriculi.  

Tabell 11. Resultater ved reseksjon for ca. ventriculi 

Forfatter År Antall Reseksjon 5-års overlevelse Lymfeknuter 30-dagers  

  
pasienter 

  
(median) Mortalitet 

       
Lello, E et al. 2007 154 R0-R2 39 % (R0) 7 

2.1 % (R0) 
2.7 (R0+R1) 

(10) 
      

Cuschieri, A et al.  1999 400 R0-R2? 
35 % (D1)  
33 % (D2) 

13 (D1)  
17 (D2) - 

(11) 
 

      Bonenkamp J. J et 
al. 1999 711 R0 (632) 

45 % (D1) 
47 % (D2)  

17 (D1)  
30 (D2) 

4 % (D1)  
10 % (D2) 

 (12) 

__________________________________________________________________________________ 

Som en ser ut fra tabellen, ligger materialet fra Oslo Universitetssykehus, Ullevål på nivå med norske 

og utenlandske sentra hva 5-års overlevelse og mortalitet angår, mens antall lymfeknuter undersøkt 
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er noe lavere. Det lave antall lymfeknuter undersøkt, kan resultere i at pasienter ble stadieinndelt i et 

for lavt stadium med påfølgende falsk redusert stadieoverlevelse. På grunn av stadiemigrasjons-

problemet er det avgjørende alltid å rapportere resultatene for overlevelse i totalmaterialet.  30-

dagers sykehusmortalitet funnet i vårt materiale er totalt (6,2 %) og for R0 reseksjoner (4,9 %) 

sammenliknbart med andre arbeider (Tabell 11), særlig i betraktning av at materialet går tilbake til 

1982.             

  En japansk meta-analyse av 6 randomiserte kontrollerte studier (randomised controlled 

trials; RCT) (13), viste at mengde blodtap og morbiditet var signifikant lavere ved laparoskopisk 

kirurgi sammenliknet med åpen kirurgi for distal cancer ventriculi. Det var ingen signifikant forskjell i 

mortalitet (p=0,86). Operasjonstid og antall lymfeknuter undersøkt var signifikant bedre ved åpen 

kirurgi (13). Ved laparoskopisk behandling av cancer ventriculi foreligger primært muligheten for 

peroperativ metastasering, enten i peritoneum eller i en portåpning (13). Av den grunn anbefaler de 

japanske retningslinjer laparoskopisk gastrektomi kun som utprøvende behandling ved stadium IA og 

IB. I tillegg er laparoskopisk D2 gastrektomi både teknisk vanskelig å utføre og å lære.   

 En Italiensk forskergruppe har funnet positive resultater etter robotassistert D2 gastrektomi 

(Da Vinci Surgical System) hos 24 pasienter (14). Gjennomgangen viste at robotassistert operasjon gir 

mer presis bevegelse av instrumenter, tredimensjonal (3D)-syn og stabilt bilde, samt redusert 

fysiologisk tremor (14). Dette bidrar til mindre traume og blodtap. De konkluderer med at en RCT bør 

utføres for å kunne bedømme effekten bedre (14).       

 Ved små tumorer lokalisert til mucosa (tidlig ventrikkelcancer), hvor det samtidig er meget 

liten sannsynelighet for lymfeknutemetastasering, er endoskopisk mucosal reseksjon (EMR) en 

mulighet (15). EMR er både mindre invasivt enn tradisjonell kirurgi og kan være aktuelt for pasienter 

som ikke egner seg/ev. ikke ønsker kirurgisk behandling.  Én studie tyder også på at livskvalitet er 

signifikant bedre ved EMR sammenliknet med kirurgi (15). Problematisk er det imidlertid at ingen 

RCT er utført for å sammenlikne effekten av kirurgi med EMR (15). Dessuten foreligger ved EMR, i 
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større grad enn ved reseksjon, muligheten for ufullstendig reseksjon av tumor og komplikasjoner 

som blødning (1,2-20,5 %) og perforasjon (0,4 – 5,2 %) er ikke uvanlig.  Etter EMR kreves 

langtidsoppfølging av pasientene med gjentatte endoskopier for å kunne detektere eventuelle 

cancer-residiv (15).          

 I fremtiden er det god grunn til å anta at prognosen for pasienter med operabel 

ventrikkelcancer vil bedres som følge av miltbevarende D2-disseksjon (8) og innføring av perioperativ 

kjemoterapi (9)   
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