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CA lambung merupakan penyakit umum dan
bertanggungjawab sekitar 10% dari semua kematian karena
penyakit malignan. Secara gambaran morfologi karsinomapenyakit malignan. Secara gambaran morfologi karsinoma
lambung adalah lesi yang terbatas di mukosa dan sub
mukosa,tanpa ada tidaknya metastasis ke kelenjar getah bening
perigastik. Karsinoma lambung lanjut adalah neoplasma yang
telah meluas melewati sub mukosa ke dinding otot dan mungkin
telah tersebar luas.



Penyebabnya tidak diketahui pasti tetapi ada beberapa faktor resiko yang 
mencetuskan terjadinya karsinoma lambung.

1. Adenokarsinoma tipe-intestinal 
�Makanan
�Makanan yang diasapkan dan acar�Makanan yang diasapkan dan acar
�Asupan garam berlebihan
�Kurangnya asupan buah dan sayuran segar
�Infeksi Helicobacter Pylori
�Kelainan anatomi dikarenakan setalah melakukan gastrektomi distal subtotal

2. Karsinoma difus
�Faktor resiko belum diketahui,kecuali mutasi herediter E-kaderin (jarang ditemukan )
�Sering tidak terdapat infeksi Helicobacter Pylori dan gastritis kronis.





2. Varian difus 
Diperkirakan timbul de novo dari sel mukus 

lambung asli,tidak berkaitan dengan gastritis 
kronis dan cenderung kurang berdeferensiasi. 
Karsinoma difus timbul pada usia lebih dini Karsinoma difus timbul pada usia lebih dini 
tanpa predominansi laki-laki.



Letak karsinoma lambung di dalam lambung sebagai berikut :
Pyloris dan atrum 50% sampai 60%,cardia 25%,serta sisanya di corpus dan fundus. 
Kurvatura minor terkena sekitar 40% dan kurvatura mayor sekitar 12% kasus oleh karena
itu lokasi yang disukai adalah yang kurvatura minor regio antero Pylorus.
Karsinoma lambung di klasifikasikan berdasarkan :
1. Kedalaman invasi yaitu karsinoma lambung dini dan lanjut1. Kedalaman invasi yaitu karsinoma lambung dini dan lanjut
2. Pola pertumbuhan makroskopis : 

a. eksofik dengan penonjolan masa tumor ke dalam lumen
b. datar atau cekung : tidak jelas ada masa tumor dalam mukosa
c. berlubang atau excavated,terdapat kawah erosif dalam atau dangkal di dinding
lambung
d. linitis plastica yaitu invasi difus seluruh dinding lambung yang menyebabkan
lambung menebal dan kaku namun hal ini jarang terjadi



3.Subtipe histologik yaitu tipe intestinal dan tipe difus.
Tipe intestinal berupa epitel columnar yang membentuk 
kelenjar.
Varian difus  terdiri atas sel mukosa tipe lambung yang 
umumnya tidak  membentuk kelenjar tetapi 
membentuk mukosa dan dinding sebagai sel  “signet-
ring” (cincin cap) yang tersebar dan berkelompok kecil ring” (cincin cap) yang tersebar dan berkelompok kecil 
pada pola  pertumbuhan infiltratif.
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Karsinoma lambung dini umumnya asimptomatis,namun
dapat ditemukan hanya dengan pemeriksaan endoscopik. Pada
karsinoma lambung lanjut mula-mula asimptomatis kemudiankarsinoma lambung lanjut mula-mula asimptomatis kemudian
berlanjut dengan munculnya gejala nyeri abdomen,nause dan
vomitus mula- mula menyerupai gejala gastitis kronik.kemudian
,anoreksia usus berubah,disfagia,anemia,hemoragi dan berat
badan menurun.

Metastasis karsinoma lambung dapat terjadi dalam
hepar,paru,peritoneum,otak,tulang,ovarium(menghasilkan
krukenberg).



tumor krukenberg




