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Ορισμός

Ο όρος GIST αποδίδεται σε μεσεγχυματογενή νεοπλάσματα 
του πεπτικού σωλήνα, που διαθέτουν τα κατάλληλα ιστο-
παθολογικά χαρακτηριστικά και εκφράζουν ανοσοϊστοχημικά 
την πρωτεΐνη ΚΙΤ με σπάνιες εξαιρέσεις. Επισημαίνεται ότι 
5% περίπου των μορφολογικά τυπικών GIST μπορεί να μην 
εκφράζουν την πρωτεΐνη ΚΙΤ ή να μην εμφανίζουν μεταλ-
λάξεις στο γονίδιο ΚΙΤ, αλλά σε άλλα παρεμφερή γονίδια, 
όπως το PDGFRA.

Ιστορική αναδρομή

Ο όρος «Στρωματικός όγκος» εισήχθη από τους Mazur και 
Clark το 1983, ώστε να αναγνωρισθούν σαν διακριτή κλινικο-
παθολογοανατομική οντότητα νεοπλάσματα του στομάχου, 
που στο παρελθόν χαρακτηρίζονταν σαν λειομυώματα, 
λειομυοσαρκώματα ή λειομυοβλαστώματα. 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 επικρατούσε μεγάλη σύγ-
χυση σε σχέση με την ιστογενετική προέλευση των όγκων 
αυτών. Η αναγνώριση ότι οι GIST εκφράζουν την πρωτεΐνη 
CD34 έκανε ευχερέστερη την ταυτοποίησή τους. Η ανίχνευση 
των μικτών μυογενών/νευρογενών χαρακτηριστικών οδήγησε 
στην ιδέα ότι οι όγκοι αυτοί προέρχονται από τα διάμεσα 
κύτταρα του Cajal, τα οποία αποτελούν τους βηματοδότες 
του πεπτικού σωλήνα μετατρέποντας τα εισερχόμενα αυ-
τόνομα νευρικά ερεθίσματα σε περισταλτικά σήματα. Σε 
συμφωνία με την παραπάνω θεωρία για την προέλευση των 

GIST από τα κύτταρα του Cajal, η πρωτεΐνη ΚΙΤ εκφράζεται 
σε ~95% των GIST, αποτελεί δε ευαίσθητο και ειδικό δείκτη 
για τη διάγνωση των GIST. 

Η υπερέκφραση της πρωτεΐνης ΚΙΤ σχετίζεται με παρουσία 
μεταλλάξεων του γονιδίου ΚΙΤ. Πρόσφατες μελέτες έχουν 
καταδείξει ότι υπάρχουν GIST αρνητικοί για ΚΙΤ, οι οποίοι 
χαρακτηρίζονται από μεταλλάξεις στο γονίδιο PDGFRA ή 
σε άλλα γονιδία.

Επιδημιολογία

Η επίπτωση των GIST εκτιμάται σε 10-20/106 κατοίκους. Η 
μέση ηλικία εμφάνισης των GIST είναι ˜60 έτη (8-95 έτη), 
αν και είναι σπάνιοι πριν τα 40. Είναι συνήθως σποραδικοί. 
Οικογενείς GIST, συχνά πολλαπλοί, καλοήθεις και κακοήθεις, 
έχουν περιγραφεί σε ασθενείς με μελανωτικές κηλίδες δέρ-
ματος και δερματική μαστοκυττάρωση. GIST έχουν περιγραφεί 
σε ασθενείς (85% νεαρές γυναίκες) με την τριάδα Carney, 
που περιλαμβάνει λειομυοσάρκωμα στομάχου, χόνδρωμα 
πνεύμονα και παραγαγγλίωμα, καθώς και σε ασθενείς με 
νευροϊνωμάτωση τύπου 1, οι οποίοι έχουν 7% πιθανότητα 
να αναπτύξουν GIST. 

Οι GIST αναπτύσσονται σποραδικά πολύ σπάνια σε παιδιά, 
συχνότερα στο στόμαχο, χωρίς να σχετίζονται με μεταλλάξεις 
στα γονίδια KIT και PDGFRA.

Κλινική εικόνα

Οι όγκοι είναι συχνά ασυμπτωματικοί, αποτελώντας τυχαίο 
ακτινολογικό ή διεγχειρητικό εύρημα. Μπορούν, όμως, 
να εκδηλωθούν με κοιλιακό πόνο ή δυσφορία, αναιμία ή 
μέλαινες κενώσεις, όταν εξελκώνουν τον υπερκείμενο 
βλεννογόνο, ανορεξία, κόπωση, απώλεια βάρους, ναυτία, 
καθώς και απόφραξη, διάτρηση ή οξεία ενδοκοιλιακή αι-
μορραγία (εικόνα 1).

Εντοπίζονται οπουδήποτε στον πεπτικό σωλήνα, κυρίως 
όμως στο στόμαχο (50-60%) αλλά και στο λεπτό (20-30%) και 
παχύ έντερο (10%), οισοφάγο (<5%) και αλλού (μεσεντέριο, 
περιτόναιο, 5%) .Είναι λευκόφαια ή υποκίτρινα νεοπλάσμα-
τα που εντοπίζονται υποβλεννογόνια, ενδοτοιχωματικά 

ή υπορογόνια και η μέγιστη διάμετρός τους είναι 2-30εκ. 
Είναι όγκοι με συμπαγή επιφάνεια διατομής, που μπορεί να 
εμφανίζουν εστίες αιμορραγίας, νέκρωσης, μυξοειδούς ή 
κυστικής εκφύλισης, εξέλκωση του υπερκείμενου βλεννο-
γόνου και διάτρηση. 

Πρόγνωση

Η πρόγνωση των GIST είναι δυσχερής, επισημαίνεται δε 
ότι δεν διαγιγνώσκονται ως κακοήθεις ή καλοήθεις αλλά 
χαρακτηρίζονται μάλλον σαν πολύ χαμηλού, χαμηλού, ενδι-
αμέσου και υψηλού κινδύνου κακοηθείας. Τα ασφαλέστερα 
κριτήρια για τον διαχωρισμό αυτό είναι το μέγεθος του όγκου 
και η μιτωτική του δραστηριότητα, δευτερευόντως δε η 
εντόπισή του, καθώς η συμπεριφορά των νεοπλασμάτων 
του στομάχου είναι γενικά κακοηθέστερη σε σύγκριση με 
αυτή του εντέρου (πίνακας 1).

Διαγνωστική προσέγγιση

Η Αξονική Τομογραφία (ΑΤ) αποτελεί τη διαγνωστική προ-
σέγγιση εκλογής για τη διερεύνηση ύποπτης κοιλιακής 
μάζας, συνδυαζόμενη πάντα με την ενδοφλέβια και από 
του στόματος χορήγηση σκιαγραφικού για την πληρέστερη 
απεικόνιση της έκτασης της νόσου, της παρουσίας μετα-
στάσεων, καθώς και τυχόν ανταπόκριση σε φαρμακευτική 
αγωγή. H τυπική εικόνα GIST στην Αξονική Τομογραφία είναι 
αυτή υπεραγγειακού, υπερηχογενούς εξωφυτικού ή ενδο-
αυλικού όγκου, με σαφώς καθορισμένα όρια. Αρχικά είναι 
υπερηχογενής, όταν όμως λάβει μεγάλες διαστάσεις, λόγω 
αιμορραγίας, νέκρωσης ή εκφύλισης καθίσταται χαρακτηρι-
στικά υποηχογενής (εικόνα 2).

H Mαγνητική Τομογραφία (ΜΤ) επίσης αναδεικνύει ικανο-
ποιητικά τους στρωματικούς όγκους και δύναται να χρησι-
μοποιηθεί στην αρχική προσπέλαση (25). Υπερτερεί της ΑΤ 
στη διερεύνηση των στρωματικών όγκων του ορθού, αλλά 
και στην ανάδειξη ηπατικών μεταστάσεων όπου και αποτελεί 
την εξέταση εκλογής.

Η ενδοσκόπηση και οι ενδοσκοπικοί υπέρηχοι θέτουν την 
υποψία ενδοαυλικού στρωματικού όγκου στο στομάχι, από 
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Παράγοντες κακοήθειας στα GISTs

                                                     Στομάχου                                            Λ. εντέρου

	 Μέγεθος		 Μιτώσεις	/	50	high-power	 Μέγεθος		 Μιτώσεις	/	50	high-power

	 cm	 fields	 cm	 fields	 	

Καλόηθες(?) ≤5 ≤5 ≤2 ≤5

Κακόηθες(?) >10 >5 >5 >5

Ενδιάμεσης κακοήθειας 5-10 ≤5 2-5 ≤5

Δεν υπάρχουν σαφώς καλοήθη και κακοήθη GISTs, αλλά μάλλον διαφορετικών βαθμών κακοήθειας και σημαντικά απρόβλεπτης 

συμπεριφοράς!

Πίνακας 1. Εκτίμηση του κινδύνου κακοήθους 
συμπεριφοράς των GISTs με βάση το μέγεθος, 
τη μιμητική δραστηριότητα και την εντόπιση
(Miettinen M, Virchows Arch. 2001).

Εικόνα 2. Αξονική Τομογραφία ευμεγέθους Στρωματικού Όγκου 
στομάχου.

Εικόνα 1. α) Εξελκωμένος, ενδοαυλικός στρωματικός όγκος 
στομάχου (ενδοσκοπική εικόνα). Κλινική εκδήλωση γαστρορρα-
γία. β) Eυμεγέθης στρωματικός όγκος λ. εντέρου (χειρουργικό 
παρασκεύασμα). Κλινική εκδήλωση ειλεός.

α) β)
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την χαρακτηριστική εικόνα υποβλεννογόνιου μορφώματος 
με χαρακτηριστικό εντύπωμα, που συχνά έχει σημεία πρό-
σφατης αιμορραγίας. H τεκμηριωμένη ωστόσο διάγνωση δεν 
είναι δυνατή ενδοσκοπικά, ούτε με λήψη βιοψίας, καθώς το 
μόρφωμα ευρίσκεται υποβλεννογόνια.

Λόγω της ευθρυπτότητας και αιμορραγικότητας των στρω-
ματικών όγκων από τους περισσότερους συνιστάται να απο-
φεύγεται η διαδερμική βιοψία, καθώς δύναται να προκαλέσει 
μαζική αιμορραγία ή ρήξη και διασπορά του όγκου.

Τεκμηριωμένη ωφέλεια από την εφαρμογή του PET-scan 
στη διαγνωστική προσέγγιση των στρωματικών, έχει δειχθεί 
μόνο στην ανάδειξη πρώιμης ανταπόκρισης του όγκου στη 
φαρμακευτική αγωγή, καθώς και στην επισήμανση μεταστα-
τικών εστιών που δεν αναδεικνύονται διαφορετικά. Πέραν 
αυτών, η ρουτίνα χρήση του PET-scan στους στρωματικούς 
όγκους δεν συνιστάται. 

Χημειοθεραπεία

Οι στρωματικοί όγκοι δεν ελέγχονται από τα κλασικά σχή-
ματα χημειοθεραπείας, συστηματικής ή ενδοπεριτοναϊκής, 
με ποσοστά ανταπόκρισης να μην ξεπερνούν το 5%. Η συ-
σχέτισή τους ωστόσο με την παρουσία ενεργοποιητικών 
μεταλλάξεων στο γονίδιο ΚΙΤ, τους καθιστά πρότυπο όγκων 
για τη μελέτη της επίπτωσης των στοχευμένων μοριακών 
θεραπειών. Από 5ετίας λοιπόν, εφαρμόζεται στη θεραπεία 
των στρωματικών όγκων το Imatinib, ένας αναστολέας της 
τυροσινικής κινάσης, που περιορίζει έως και αποκλείει, στις 
μεταλλαγμένες c-Kit και PDGFR πρωτεΐνες τη μετάδοση του 
μιτογόνου σήματος (εικόνα 3). 

Αποτέλεσμα είναι, σε μελέτες φάσης Ι, ΙΙ και ΙΙΙ ο έλεγχος 
της νόσου σε ποσοστά που ξεπερνούν το ποσοστό του 85%. 
Τα εντυπωσιακά αυτά αποτελέσματα έχουν καταστήσει το 
Imatinib το φάρμακο εκλογής στην αντιμετώπιση αυτών των 
όγκων, επιπλέον δε τα GISTs το πρώτο μοντέλο εφαρμογής της 
μοριακής στοχευμένης θεραπείας σε συμπαγείς όγκους.

Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, η χορήγηση του αναστολέα 
του c-KIT Ιmatinib, έχει θέση μόνο σε R1 ή R2 εκτομές, κα-
θώς και υποτροπές ή μεταστάσεις της νόσου. Αναμένονται 
τα αποτελέσματα μελετών σχετικά με την ωφελιμότητα 
της χορήγησης του φαρμάκου σαν adjuvant θεραπεία σε 
GISTs με μακροσκοπικά και μικροσκοπικά στοιχεία υψηλής 
κακοήθειας, ενώ neoadjuvant θεραπεία συνιστάται όταν 
θεωρείται ότι η μείωση των διαστάσεων του αρχικού όγκου 
θα μας βοηθήσει στη διάσωση οργάνων και στη διενέργεια 
λιγότερο ακρωτηριαστικών επεμβάσεων.

Χειρουργική αντιμετώπιση 
στρωματικών όγκων [GISTs]

A) Εντοπισμένα GISTs
H χειρουργική εκτομή αποτελεί τη θεραπεία εκλογής και 

προσφέρει τη μοναδική δυνατότητα θεραπείας στους ασθε-
νείς με στρωματικούς όγκους του ΓΕΣ.

Προεγχειρητική ή διεγχειρητική βιοψία
Η προεγχειρητική διάγνωση με FNA ή Tru-Cut, ενδοσκοπική 

ή διαδερμική, θεωρείται αναξιόπιστη και δεν συνιστάται σε 
πρωτοπαθείς όγκους. Καθώς δε οι όγκοι αυτοί συνήθως είναι 
υπεραγγειακοί και εύθρυπτοι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, 
ιδίως στη διαδερμική βιοψία, αιμορραγίας και περιτοναϊκής 
διασποράς.

Ανοικτή διεγχειρητική βιοψία δύναται να λαμβάνεται, ώστε να 
αποκλεισθεί μη μεσεγχυματικός όγκος, με ιδιαίτερη ωστόσο 
προσοχή ώστε να αποφευχθεί η διασπορά, εκτός αν συνυ-
πάρχουν πολλαπλές μεταστατικές εστίες.

Xειρουργική εκτομή
Οι στρωματικοί όγκοι έχουν την τάση να επεκτείνονται 

κατά συνέχεια ιστού και όχι διάχυτα. Κατά συνέπεια σφηνο-
ειδής εκτομή του στομάχου (wedge resection) ή τμηματική 
εντερεκτομή θεωρούνται επαρκής αντιμετώπιση. Ωστόσο, 
στρωματικοί όγκοι του οισοφάγου, 12δακτύλου ή ορθού δεν 
δύνανται τεχνικά να αφαιρεθούν με περιορισμένες εκτομές 
και εδώ πλέον εκτεταμένες επεμβάσεις όπως οισοφαγεκτο-
μή, παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή και εκτομή του ορθού 
έχουν θέση. Όγκοι που εντοπίζονται στο μεσεντέριο ή το 
επίπλουν αφαιρούνται με en block εκτομή όλης της μακρο-
σκοπικής νόσου. Παρακείμενα όργανα συμφυόμενα με τον 
όγκο σκόπιμο είναι να αφαιρούνται en block και αντίστοιχες 
εκτεταμένες εκτομές έχει δειχθεί ότι παρουσιάζουν θετική 
επίπτωση στην τελική επιβίωση, καθώς αποφεύγεται η δι-
εγχειρητική διασπορά.

Μικροσκοπικά διηθημένα όρια εκτομής (R1 εκτομή) πα-

ρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο υποτροπής και συνιστάται 
επανεγχείρηση και εκτομή σε φυσιολογικά όρια.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον προσεκτικό χειρισμό των 
στρωματικών όγκων διεγχειρητικά. Συχνά οι όγκοι αυτοί είναι 
ευμεγέθεις, υπεραγγειακοί και εύθρυπτοι. Ρήξη του όγκου 
διεγχειρητικά, έστω και αν ακολουθηθεί από εκτομή όλης 
της μακροσκοπικά εμφανούς νόσου, σχετίζεται με κακή πρό-
γνωση, αντίστοιχη αυτής που συνοδεύει ανεπαρκή εκτομή 
και η επιβίωση δεν ξεπερνά τους 17 μήνες. 

Κατά συνέπεια, σε πρωτοπαθές GIST, συνιστάται R0 εκτομή 
(εκτομή δηλ. όλης της μακροσκοπικής και μικροσκοπικής 
νόσου), αποφεύγοντας τη διεγχειρητική ρήξη του όγκου και 
πάντα επιτυγχάνοντας όρια εκτομής ελεύθερα νόσου. 

Η λαπαροσκοπική εκτομή, γενικά συνιστάται να αποφεύγεται, 
καθώς δεν εξασφαλίζει R0 εκτομή και αποφυγή διεγχειρητικής 
διασποράς. Παρόλα αυτά, σε εξειδικευμένα κέντρα με μεγάλη 
εμπειρία και για την αντιμετώπιση μικρών (<2εκ), ενδοτοιχω-
ματικών όγκων η λαπαροσκοπική εκτομή έχει θέση.

Λεμφαδενεκτομή
Οι στρωματικοί όγκοι, σε αντίθεση με τα αδενοκαρκινώματα, 

παρουσιάζουν πολύ σπάνια (<5%) λεμφαγγειακή διασπορά. 
Κατά συνέπεια, δεν έχει θέση εδώ η λεμφαδενεκτομή, εκτός 
από τις σπάνιες αυτές περιπτώσεις, όπου υπάρχουν εμφανώς 
διηθημένοι λεμφαδένες και στα πλαίσια της προσπάθειας 
διασφάλισης R0 τομής.

Εκτομή ή παρακολούθηση;
Όλοι οι στρωματικοί όγκοι, ανεξαρτήτως μεγέθους, θε-

ωρούνται δυνητικά κακοήθεις. Κατά συνέπεια όλοι πρέπει 
να αφαιρούνται ακολουθώντας τις αρχές που αναφέραμε, 
έστω και αν είναι μικροί, ασυμπτωματικοί ή τυχαίο εύρημα. 
Θεραπευτική τακτική «παρακολούθησης» δεν έχει θέση στην 
αντιμετώπιση των στρωματικών όγκων.

Συμπληρωματική (adjuvant) θεραπεία με Imatinib. 
Έχει θέση;

Δεν έχει σήμερα αποδειχθεί τεκμηριωμένη ωφέλεια με τη 
μετεγχειρητική χορήγηση συμπληρωματικής θεραπείας με τον 
αναστολέα της τυροσινικής κινάσης, Imatinib. Αυτό αφορά και 
σε στρωματικούς όγκους με μακροσκοπικά και μικροσκοπικά 
χαρακτηριστικά αυξημένου κακοήθους δυναμικού (μεγάλο 
μέγεθος, αυξημένο αριθμό μιτώσεων). 

Εν προκειμένω, ευρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες που εξετά-
ζουν το πρόβλημα αυτό και αναμένονται τελικά συμπεράσματα 
την επόμενη διετία. Επιπλέον, διερευνάται το κατά πόσο η 
συμπληρωματική χορήγηση Imatinib οδηγεί στην ανάπτυξη 
ανθεκτικών κλώνων και μειώνει την επίδρασή του όταν πρέ-
πει στο μέλλον να χορηγηθεί σε τεκμηριωμένη υποτροπή 
της νόσου. Κατά συνέπεια με τα σημερινά δεδομένα, μετά 
από R0 τομή του πρωτοπαθούς όγκου και εν αναμονή των 
αποτελεσμάτων των σχετικών μελετών, δεν έχει θέση η 
συμπληρωματική χορήγηση Imatinib, παρά μόνο στα πλαίσια 
κλινικών μελετών.

Προεγχειρητική (neo-adjuvant) θεραπεία με 
Imatinib. 
Έχει θέση;

Τα μέχρι σήμερα δεδομένα δεν συνηγορούν υπέρ της ρου-
τίνας εφαρμογής της προεγχειρητικής χορήγησης Imatinib, 
σε στρωματικούς όγκους. Και εν προκειμένω αναμένονται 
αποτελέσματα κλινικών μελετών για την πιθανή ευνοϊκή 
επίπτωση της προεγχειρητικής θεραπείας στην υποτροπή 
και την τελική επιβίωση αφαιρέσιμου πρωτοπαθούς στρω-
ματικού όγκου.

Ωστόσο, αν και όχι πλήρως τεκμηριωμένα, επικρατεί η άπο-
ψη της χορήγησης προεγχειρητικά Imatinib, αν επιθυμείται 
σημαντική μείωση των διαστάσεων του όγκου, η οποία θα 
οδηγήσει σε πλέον περιορισμένη εκτομή και πιθανά διάσωση 
παρακειμένων οργάνων (π.χ. χαμηλή πρόσθια αντί κοιλιοπε-
ρινεϊκής εκτομής ορθού). Και εδώ, σημαντικό πρόβλημα είναι 
η δυσχέρεια τεκμηριωμένης ιστολογικής προεγχειρητικής 
ταυτοποίησης του όγκου.

Παρακολούθηση ασθενών μετά αφαίρεση 
πρωτοπαθούς GIST

Όλοι οι ασθενείς μετά την χειρουργική εκτομή του πρω-
τοπαθούς όγκου πρέπει να παρακολουθούνται με αξονική 
τομογραφία και κλινική εξέταση σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
ανάλογα με το κακόηθες δυναμικό του όγκου. 

Δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα για τα προβλεπόμενα δια-
στήματα παρακολούθησης, οι κρατούσες ωστόσο απόψεις 
είναι οι εξής:

•  GISTs μέσου και υψηλού κινδύνου: Αξονική Τομογραφία / 
3-4 μήνες για 3 χρόνια και μετά / 6 μήνες επί 5ετία.

•  GISTs χαμηλού κινδύνου: Αξονική Τομογραφία / 6 μήνες 
επί 5ετία.

Β) Εκτεταμένο GIST
Σε εξ αρχής εκτεταμένο, μη αφαιρέσιμο χειρουργικά στρω-

ματικό όγκο, η θεραπεία εκλογής είναι χορήγηση Imatinib, 
σε δοσολογία αρχικά 400mg/day. Aν o όγκος καταστεί αφαι-
ρέσιμος, σκόπιμο είναι να αφαιρεθεί χειρουργικά, ώστε να 
αποφευχθούν οι επιπλοκές του, αιμορραγία ή απόφραξη. 
Συνιστάται αναμονή 4 έως και 12 μηνών για την αξιολόγηση 
της μέγιστης ανταπόκρισης. Η χορήγηση Imatinib να μη διακό-
πτεται ή να διακόπτεται το συντομότερο δυνατόν διάστημα. 
Σκόπιμη είναι η κατά το δυνατόν βραχύτερη περιεγχειρητική 
διακοπή του φαρμάκου. 

Περαιτέρω ο ασθενής θα λαμβάνει Imatinib εφόρου βί-
ου, άλλως κινδυνεύει άμεσα με υποτροπή της νόσου. Μη 
ανταπόκριση αποτελεί ένδειξη αύξησης της δόσης μέχρι και 
Imatinib 1200mg/day και περαιτέρω μη ανταπόκριση ένταξης 
σε ερευνητικά πρωτόκολλα.

Γ) Μεταστατικό GIST
Η θεραπεία εκλογής σε μεταστατικό στρωματικό όγκο είναι 

καταρχήν χορήγηση Imatinib, σε δοσολογία αρχικά 400mg/
day. Μη ανταπόκριση αποτελεί ένδειξη αύξησης της δόσης 
μέχρι και Imatinib 1200mg/day και περαιτέρω μη ανταπό-
κριση ένταξης σε ερευνητικά πρωτόκολλα. Σε ασθενείς με 
μεταστατική νόσο που ανταποκρίνονται ή σταθεροποιούνται 
με τη χορήγηση του Imatinib, ή σε αυτούς που δεν αντα-
ποκρίνονται στη φαρμακευτική αγωγή, η χειρουργική έχει 
θέση μόνο εφόσον το σύνολο της μακροσκοπικής νόσου 
δύναται να αφαιρεθεί. 

Η χορήγηση Imatinib να μη διακόπτεται περιεγχειρητικά ή να 
διακόπτεται το συντομότερο δυνατόν διάστημα. Δεν υπάρχουν 
ενδείξεις ωφελιμότητας κυτταρομειωτικής εγχείρησης σε 
στρωματικούς όγκους. Εναλλακτικές μέθοδοι καταστροφής 
της μεταστατικής νόσου, π.χ. RF ablation, είναι αποδεκτές αν 
και δεν έχει ακόμα αποδειχθεί η αποτελεσματικότητά τους 
σε προοπτικές μελέτες. 

Μετά την αφαίρεση της μετάστασης η αγωγή με Imatinib να 
συνεχίζεται θεραπεία εφόρου βίου, άλλως υπάρχει έμμεσος 
κίνδυνος υποτροπής της νόσου.
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