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Στρωματικοί όγκοι γαστρεντερικού 
(GISTs) 

Ανασκόπηση
Ο όρος GIST χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1983 από 

τους Mazur και Clark για να ορίσουν τους ενδοκοιλιακούς μη 
νεοπλασματικούς όγκους, οι οποίοι δεν είχαν τα χαρακτηριστικά 
των λείων μυϊκών ή νευρικών κυττάρων . Το 1998 ο Kindblom και 
οι συνεργάτες του ανακοίνωσαν τα κύτταρα προέλευσης των 
στρωματικών όγκων, ενώ η ανακάλυψη από τον Hirota και τους 
συνεργάτες του την ύπαρξη του c - KIT πρωτοογκογονιδίου και 
των μεταλλάξεών του την ίδια χρονιά, καθιέρωσε τους γαστρε-
ντερικούς στρωματικούς όγκους ως ξεχωριστή κλινική κατηγορία . 
Μέχρι τότε, δεν υπήρχαν αντικειμενικά κριτήρια ταξινόμησης 
των GISTs και συχνά χρησιμοποιούνταν οι έννοιες λειομυώματα, 
λειοσαρκώματα, λειομυοσαρκώματα ή γαστρεντερικοί όγκοι του 
αυτόνομου νευρικού συστήματος . 

Επιδημιολογία - Προδιαθεσικοί παράγοντες
Στην Ευρώπη εκτιμάται ότι η επίπτωση των GISTs είναι 11-14 

περιπτώσεις ανά 1 .000 .000 ανθρώπους και ότι ο επιπολασμός 
είναι περίπου 129 ανά εκατομμύριο ανθρώπους, ενώ στην Αμερική 
αναφέρονται περίπου 4 .500-6 .000 νέες περιπτώσεις το έτος . 
Στην Ελλάδα, παρόλο υπολογίζεται ότι έχουμε 140 νέες περι-
πτώσεις ετησίως . Αν και δεν έχουν ενοχοποιηθεί συγκεκριμένοι 
προδιαθεσικοί παράγοντες για τα GISTs, φαίνεται να υπάρχει 
μια συσχέτιση με την νευροϊνωμάτωση τύπου 1, την τριάδα 
Carney’s (γαστρικός στρωματικός όγκος, παραγαγγλίωμα και 
πνευμονικό χόνδρωμα) και το οικογενές στρωματικό σύνδρομο 
του γαστρεντερικού (πολλαπλοί στρωματικοί όγκοι στομάχου 
/ εντέρου σε ηλικία μικρότερη των 18 ετών) . Επίσης, τείνει να 
εμφανίζεται περισσότερο στους άνδρες, στη μαύρη φυλή και 
στις ηλικίες μεταξύ 40-60 ετών . 

Κλινικά χαρακτηριστικά
Τα GISTs μπορούν να αναπτυχθούν σε οποιοδήποτε σημείο στο 

γαστρεντερικό σωλήνα, με συχνότερη εντόπιση στο στόμαχο 
(50-70%), στο λεπτό έντερο (25-35%) και λιγότερο συχνή στο 
κόλον και ορθό (50-10%), στο μεσεντέριο και επίπλουν (7%) και 
οισοφάγο (< 5%) . 

Τα GISTs παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα κλινικής εικόνας που 
κυμαίνεται από τελείως ασυμπτωματικούς όγκους (10%-30%), 
οι οποίοι διαπιστώνονται σε τυχαίο απεικονιστικό έλεγχο, έως 
όγκους που μπορούν να εκδηλωθούν με εικόνα αποστήματος ή 
ακόμα και οξείας κοιλίας . Τα συχνότερα κλινικά συμπτώματα απο-
τελούν η κοιλιακή δυσφορία, η αδυναμία, το αίσθημα κορεσμού 
και το κοιλιακό άλγος . Επίσης, οι όγκοι αυτοί μπορούν να δώσουν 
συμπτωματολογία ανάλογα με το μέγεθος και την ανατομική 
περιοχή που εμφανίζονται, όπως δυσφαγία και απώλεια βάρους 
από τους στρωματικούς όγκους του οισοφάγου, κοιλιακό άλγος, 
αιμορραγία πεπτικού και ψηλαφητή μάζα στους όγκους του στο-
μάχου, λεπτού και παχέος εντέρου (διαταραχές κενώσεως) και 
ορθού, αποφρακτικό ίκτερο για αυτούς της χοληδόχου κύστεως . 
Η συμπτωματολογία των GISTs εξαρτάται παράλληλα και από το 
μέγεθος του όγκου, με τους μικρότερους σε διάμετρο (< 2 εκ .) 
να αποτελούν τους λιγότερο κλινικά θορυβώδεις . 

Διαγνωστικές μέθοδοι
Ο αιματολογικός και ο βιοχημικός έλεγχος παρόλο που δεν 

θέτουν άμεσα τη διάγνωση της νόσου, εν τούτοις θέτουν πολλές 
φορές την ένδειξη για περισσότερη μελέτη . 

Απεικονιστικός έλεγχος
α. Ακτινογραφία κοιλίας: πρακτικά χωρίς διαγνωστική αξία, 

μπορεί να παρουσιάζει εικόνα ειλεού (υδραερικά επίπεδα) σε 
μεγάλους σε μέγεθος όγκους που δίνουν συμπτωματολογία 
απόφραξης εντέρου . 

β. Βαριούχο γεύμα / υποκλυσμός: αν και προσφέρει εντυπω-
σιακές εικόνες, η συμμετοχή της στη διάγνωση των GIST είναι 
περιορισμένη . Συνήθως, διαγιγνώσκει στρωματικούς όγκους που, 
λόγω του μεγέθους τους, παρουσιάζουν συμπτώματα .

γ. Εντερόκλυση: δίνει σημαντικές πληροφορίες για τους όγκους 
που αναπτύσσονται στο λεπτό έντερο, ακόμα και γι’ αυτούς με 
μικρή διάμετρο, οι οποίοι δεν μπορούν να απεικονισθούν με 
ακρίβεια από κάποια άλλη μέθοδο . 

δ. Υπερηχογράφημα κοιλίας: εξαρτάται από το μέγεθος της 
βλάβης και την παρουσία εξέλκωσης ή νέκρωσης εντός του 
όγκου και από το μέγεθος του όγκου . Αποκαλύπτει όγκους με 
μεγάλη διάμετρο, ενώ η εικόνα περιορίζεται από την ύπαρξη 
αέρος από τον εντερικό σωλήνα . 

ε. Αξονική τομογραφία: έχει σημαντική συμμετοχή στη δι-
άγνωση και σταδιοποίηση των στρωματικών όγκων . Παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος και την περιοχή ανάπτυξης 
του όγκου, καθώς και για τη σχέση του με τους γύρω ιστούς . 
Επίσης, μπορεί να αποκαλύψει την ύπαρξη πολλαπλών όγκων 
ή μεταστάσεων . 

στ. Μαγνητική τομογραφία: παρέχει ανάλογες πληροφορίες 
με αυτές της αξονικής τομογραφίας, χωρίς να εμφανίζει κάποια 
υπεροχή . 

ζ. Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων με FDG (fluoro - 2 
deoxy - D - glycose): αποτελεί συμπληρωματική εξέταση στην 
ανάδειξη αδιαφοροποίητων, μικρών σε μέγεθος μεταστατικών 
όγκων . Χρησιμοποιείται επίσης για τον έλεγχο απάντησης των 
μεταστατικών όγκων στη θεραπεία με αναστολείς της τυροσινικής 
κινάσης, με καλύτερα αποτελέσματα από αυτά της αξονικής / 
μαγνητικής τομογραφίας . 

Ενδοσκόπηση
Aποτελεί βασική εξέταση στη διαγνωστική προσέγγιση, γιατί 

προσφέρει άμεση επισκόπηση της βλάβης, αλλά βοηθά με τη 
λήψη βιοψίας . Σημαντική είναι και η βοήθεια της ασύρματης 
ενδοσκοπικής κάψουλας για τη παθολογία του λεπτού εντέρου 
που στερείται όμως της δυνατότητας για λήψη βιοψίας .

Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα
Aποτελεί εξέταση εκλογής για τη διάγνωση των γαστρεντε-

ρικών στρωματικών όγκων, εξαιτίας της ειδικότητας (98%) και 
ευαισθησίας της μεθόδου (88%-91%) . Συγκεκριμένα, για όγκους 
με διάμετρο μικρότερη από 0,5 εκ . δίνει πληροφορίες που δεν 
παρέχονται με καμία από τις άλλες απεικονιστικές μεθόδους . 
Επίσης, μπορεί να συμβάλει και στη διαφορική διάγνωση των με-
σεγχυματικών όγκων με την ανάδειξη της προσβολής των τοπικών 
λεμφαδένων . Επιπλέον, βοηθάει και στην επιλογή θεραπευτικής 
αντιμετώπισης των όγκων, μέσω της βιοψίας υλικού . 

Αγγειογραφία
Σπάνια χρησιμοποιείται πλέον στη διάγνωση των στρωματικών 

όγκων, παρά μόνο όταν υπάρχει διαγνωστικό δίλλημα (παρά την 
χρησιμοποίηση των ανωτέρω απεικονιστικών μεθόδων) ή για 
επείγουσα θεραπεία επιπλοκών, όπως αιμορραγία ανώτερου / 

κατώτερου πεπτικού .

Διάγνωση και ιστολογικά χαρακτηριστικά
Η διάγνωση των GISTs τίθεται από το αποτέλεσμα της βιοψίας, 

με βάση τα ιστολογικά χαρακτηριστικά . Τα GISTs διαχωρίζονται 
ανάλογα με τη μορφολογία τους σε τρεις κατηγορίες: τα ατρα-
κτοειδή (70%), τα επιθηλιακά (20%) και τα μικτά (10%) . Περίπου 
85-90% των GISTs παρουσιάζουν μεταλλάξεις στο ογκογονί-
διο c - KIT . Αυτό το γονίδιο βρίσκεται σε όλα τα κύτταρα του 
οργανισμού και οδηγεί στο σχηματισμό μιας πρωτεΐνης την 
ονομαζόμενη KIT, η οποία αποτελεί υποδοχέα της τυροσινικής 
κινάσης . Η πρωτεΐνη αυτή συμβάλλει στην ανάπτυξη και διαί-
ρεση του κυττάρου . Συνήθως, το c - KIT γονίδιο είναι ανενεργό 
και ενεργοποιείται μόνο όταν χρειάζονται περισσότερα διάμεσα 
κύτταρα του Cajal . Στην πλειοψηφία των GISTs το c - KIT γονίδιο 
έχει μεταλλαχτεί και είναι συνέχεια ενεργό, οπότε τα κύτταρα 
αυξάνονται και διαιρούνται συνεχώς . Οι συχνότερες μεταλλάξεις 
πραγματοποιούνται στις θέσεις 8, 9, 11, 13, 17 . Το c - KIT γονίδιο 
φαίνεται να είναι υπεύθυνο και για το οικογενές σύνδρομο . Από 
το υπόλοιπο 10%, περίπου το ένα τρίτο παρουσιάζει μεταλλάξεις 
σε ένα ομόλογο υποδοχέα της τυροσινικής κινάσης, τον platelet 
derived growth factor receptor a (PDGFRΑ), ο οποίος έχει τις ίδιες 
επιδράσεις στο κύτταρο . Αυτές οι δύο μεταλλάξεις, κυρίως η 
KIT, είναι ειδικές για τη διάγνωση των στρωματικών όγκων . Τα 
GISTs μπορεί ακόμη να είναι θετικά (+) για CD34 (60-70%), Actin 
(30-40%), S100 (5%), Desmin (1-2%) και Keratin (1-2%) . 

Πρόγνωση
Το μέγεθος του όγκου κατά τη διάγνωση και η μιτωτική του 

δραστηριότητα αποτελούν τους κύριους προγνωστικούς παράγο-
ντες (πίνακας 1) . Άλλοι παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν 
την πρόγνωση είναι η ανατομική θέση του όγκου (καλύτερη 
πρόγνωση στους όγκους του στομάχου), το φύλο (αρνητική 
επίπτωση στους άρρενες) και τα ιστολογικά χαρακτηριστικά (κακή 
πρόγνωση στους μικτούς από πλευράς μορφολογίας όγκους και 
σε αυτούς που έχουν μετάλλαξη άλλη εκτός από τη θέση 11) . 
Η πενταετής επιβίωση των ασθενών με στρωματικούς όγκους 
κυμαίνεται από 28%-60% . (πίνακας 1) . 

Θεραπεία
Η χειρουργική αφαίρεση του όγκου αποτελεί τη θεραπεία 

εκλογής για τους εντοπισμένους μη μεταστατικούς όγκους . Η 
λαπαροσκοπική αφαίρεση έχει επιχειρηθεί με επιτυχία όταν ο 
όγκος είναι κάτω από 2 εκ . Συνήθως δε χρειάζεται προληπτική 
λεμφαδενεκτομή, επειδή τα GISTs δεν δίνουν συχνά μεταστάσεις 
στους λεμφαδένες . Σε οριακά εξαιρέσιμους όγκους ως πρώτη 
γραμμή θεραπείας συνιστώνται οι αναστολείς της τυροσινικής 
κινάσης, η οποία αν αποδώσει ακολουθείται σε δεύτερο χρόνο 
και από τη χειρουργική αφαίρεση του όγκου . Η πενταετής επιβί-
ωση υπολογίζεται σε 63% και 34% για ασθενείς με χαμηλού και 
υψηλού κινδύνου κακοήθειας χειρουργήσιμους στρωματικούς 
όγκους αντίστοιχα . Συνιστάται περιοδικός έλεγχος με αξονική 
τομογραφία κάθε 3-6 μήνες για τα πρώτα 5 έτη και μετά ετησίως . 
Η κλασική χημειοθεραπεία είχε φτωχά αποτελέσματα και δε 
χρησιμοποιείται πλέον στη θεραπεία των στρωματικών όγκων . 
Καλύτερα αποτελέσματα παρουσίασε η ενδοπεριτοναϊκή έγχυση 
σισπλατίνης και δοξορουμπικίνης σε όγκους περιορισμένους 
στο περιτόναιο, αλλά ούτε αυτή έτυχε ευρείας αποδοχής . Η 

ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ

Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική

Οι γαστρεντερικοί στρωματικοί όγκοι (GISTs) είναι σπάνιοι όγκοι του γαστρεντερικού σωλήνα 

(ΓΕΣ) αφού η συχνότητά τους ανέρχεται σε 0,1-3%, επί του συνόλου των νεοπλασιών του 

πεπτικού σωλήνα. Ωστόσο, αποτελούν τους συχνότερους μεσεγχυματικούς όγκους του ΓΕΣ με 

ποσοστό που αγγίζει το 80%. Αρχικά, επικρατούσε η θεωρία ότι πρόκειται για όγκους μυϊκών ή 

νευρικών κυττάρων εξαιτίας της εικόνας τους στο μικροσκόπιο. Σήμερα είναι πλέον ξεκάθαρο, ότι 

προέρχονται από τα διάμεσα κύτταρα του Cajal, γνωστά και ως κύτταρα «βηματοδότες», τα οποία 

αποτελούν μέρος του αυτόνομου νευρικού συστήματος και συμβάλλουν στο περισταλτισμό του ΓΕΣ 

και στη προώθηση του περιεχομένου.
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ακτινοθεραπεία δεν χρησιμοποιείται στη θεραπεία των GISTs, 
παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις παρηγορικά σε έντονα 
οστικά άλγη . 

Θεραπεία εκλογής για τους μη εξαιρέσιμους ή μεταστα-
τικούς όγκους αποτελεί η στοχευόμενη θεραπεία με τους 
αναστολείς της τυροσινικής κινάσης . Κύριος εκπρόσωπος 
αυτής της κατηγορίας είναι η imatinib mesylate . Αποτελεί 
ένα εκλεκτικό αναστολέα της τυροσινικής κινάσης που δρα 
στην μεταλλαγμένο υποδοχέα c - KIT . Η προτεινόμενη δόση 
είναι 400 mg την ημέρα, η οποία μπορεί να αυξηθεί στα 800 
mg . Οι συχνότερς παρενέργειες του φαρμάκου περιλαμ-
βάνουν περιφερικό οίδημα, αδυναμία, ναυτία, εμέτους και 
εξανθήματα . Η δοσολογία πρέπει να μειωθεί αν αναπτυχθεί 
αναιμία, λευκοπενία, θρομβοκυτοπενία, αύξηση των ηπατικών, 
χολοστατικών ενζύμων ή της χολερυθρίνης . Η επιβίωση των 
ασθενών με την χορήγηση της imatinib mesylate (Gleevec) 

κυμαίνεται από 31 έως 60 μήνες, ανάλογα με 
την γονιδιακή μετάλλαξη του όγκου . 

Στις ανθεκτικές περιπτώσεις χρησιμοποιείται 
ένας αναστολέας πολλαπλών ενεργειών της 
τυροσινικής κινάσης που επιδρά στην αγγειο-
γένεση, στη δημιουργία μεταστάσεων και στην 
ανάπτυξη του όγκου, που ονομάζεται sunitinib 
(Sutent) . Χορηγείται από του στόματος σε δόση 
50 mg για διαστήματα 4 εβδομάδων ακολου-
θούμενα από μεσοδιαστήματα 2 εβδομάδων 
χωρίς θεραπεία . Κατά τη θεραπεία με sunitinib, 
μπορεί να εμφανιστούν διάρροια, δερματι-
κός αποχρωματισμός, αδυναμία, αλλαγή της 
γεύσης, ερεθισμός του στόματος, αδυναμία, 
υπέρταση και υποθυρεοειδισμός . Η θεραπεία 
με αυτό τον παράγοντα δίνει δυνατότητα επι-
βίωσης 7-11 μήνες .

Τέλος, νεότεροι φαρμακευτικοί παράγοντες μπαίνουν στη 
μάχη της θεραπείας των ανθεκτικών στην imatinib mesyl-
ate GISTs . Κάποιοι από αυτούς είναι η masatinib mesylate 
(αναστολέας τυροσινικής κινάσης), nilotinib (αναστολέας 
του γονιδίου bcl) και ο IPI504(αναστολέας της πρωτεΐνης 
οξείας φάσης 90) .
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Πίνακας 1. Βιολογική συμπεριφορά 
των GISTs

 Διάμετρος Μιτώσεις

Πολύ χαμηλού κινδύνου < 2 εκ . < 5/50 οπ*40

Χαμηλού κινδύνου 2-5 εκ . < 5/50 οπ*40

Ενδιάμεσου κινδύνου < 5 εκ 6-10 οπ*40
 5-10 εκ . < 5/50 οπ*40

Υψηλού κινδύνου > 5 εκ . > 5/50 οπ*40
 > 10 εκ . ανεξάρτητα από τον αριθμό
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