GIST – czym jest i jak stawić mu czoła?
Diagnoza
Nowotwory należy leczyć u onkologa !
A GIST należy leczyć w ośrodku onkologicznym, który specjalizuje się w
leczeniu tego rzadkiego nowotworu !!!
Powyższe stwierdzenie brzmi banalnie, ale bardzo wielu, a może nawet większość
członków naszego Stowarzyszenia, w szczególności na początku „swojej Podróży”,
nie wiedziało na co naprawdę choruje i gdzie należy się leczyć. W Polsce system
opieki zdrowotnej bardzo często „nie prowadzi” pacjenta. W naszym kraju, w
odróżnieniu od większości krajów europejskich, brakuje oddziałów onkologicznych w
wielu dużych szpitalach i klinikach. Brakuje też w Polsce lekarzy onkologów, a
chirurgów onkologów w szczególności. Kształcenie lekarzy ogólnych (pierwszego
kontaktu, rodzinnych) często pomija takie tematy jak: biologia nowotworów,
powstawanie

nowotworów,

epidemiologia,

chirurgia

onkologiczna,

radio-

i

chemioterapia. Lekarz pierwszego kontaktu statystycznie raz w ciągu całej swojej
praktyki spotka się z GIST-em, ale często nie rozpoznaje też wielu innych, bardziej
powszechnych nowotworów.
Jeśli chodzi o GIST, podstawowa diagnostyka - podobnie jak w przypadku wielu
innych nowotworów - najczęściej odbywa się poza ośrodkami onkologicznymi i nie
ma w tym nic złego: takie podstawowe badania można bez problemu wykonać
prawie w każdym szpitalu lub specjalistycznej przychodni. Jeśli w badaniu
histopatologicznym nie wykryje się komórek nowotworowych to leczenie choroby
pozostaje w rękach specjalisty, który ją rozpoznał. Jednak w przypadku stwierdzenia
nowotworu chory powinien otrzymać skierowanie do onkologa. W przypadku
stwierdzenia GIST, chory powinien być prowadzony w ośrodku onkologicznym, który
specjalizuje się w leczeniu tego nowotworu. Guzy GIST często są operacyjnie
usuwane na oddziałach chirurgii ogólnej lub też, w przypadku kobiet, na chirurgii
ginekologicznej. To pracujący tam lekarze powinni wskazać choremu, u którego
rozpoznano GIST, w jakim ośrodku ma być leczony.

Trudności nie znikają po poprawnym zdiagnozowaniu choroby. Kiedy chory ma już
pełną diagnozę i leczenie nowotworu jest prowadzone w specjalistycznym ośrodku
onkologicznym, lekarz pierwszego kontaktu często nie będzie chciał leczyć lżejszych
dolegliwości takiego chorego, np. przeziębienia, ostróg, czy też stosować niezbędne
leczenie objawowe. To, że ktoś ma nowotwór nie oznacza niestety, że nie może
zachorować na inne choroby. Przecież dzisiaj choroba onkologiczna to choroba
przewlekła. Mamy w naszym Stowarzyszeniu osoby, które stosują terapię lekową od
ponad 10 lat, zatem nie można oczekiwać, aby przez cały ten czas chory na GIST
nie cierpiał na żadną inną dolegliwość. Lekarz pierwszego kontaktu - nie ze złej woli,
ale z powodu braków w wykształceniu jakie otrzymał – często, i to zupełnie
niepotrzebnie, za każdym razem będzie odsyłał chorego do specjalisty, do którego
de facto nie ma dostępu, bo nie można czekać miesiącami na wizytę u specjalisty.
Nie trzeba być onkologiem, żeby leczyć niektóre ze skutków ubocznych związanych
z zażywaniem leku, zwykłą grypę, zaburzenia funkcji nerek czy serca bądź przynieść
ulgę w bólu. Ciągle w naszej mentalności funkcjonuje schemat, że w takich
przypadkach należy skorzystać z płatnych porad prywatnych i chociaż płacimy
całkiem sporo pieniędzy do ZUS-u - my lub zakład pracy - w zaistniałej sytuacji
płacimy ponownie za usługi prywatne. Sytuacja osób starszych w takich przypadkach
jest bardzo trudna. Ich stan zdrowia, małe dochody, brak transportu aby dotrzeć do
specjalisty sprawia, że często po prostu cierpią i podupadają na zdrowiu. Można
dzwonić do Stowarzyszenia. Można interweniować u Rzecznika Praw Pacjenta
dzwoniąc na bezpłatną infolinię: 800 190 590 i/lub pisząc pismo z prośbą o
interwencję u lekarza pierwszego kontaktu bądź przyspieszenie wizyty u specjalisty.
PAMIĘTAJ!
GIST stał się kategorią diagnostyczną dopiero w 1998 r., kiedy to japoński
naukowiec prof. S. Hirota odkrył, że prawie wszystkie GIST-y charakteryzuje
nadekspresja błonowego receptora o nazwie KIT (lub CD-117) i że w większości
guzów GIST występuje mutacja w tym własnie białku. Wcześniej nie zdawano sobie
sprawy z faktu, że GIST-y stanowią odrębną grupę, całkowicie różną od innych
nowotworów

przewodu

pokarmowego,

z

grupą

nowotworów

pochodzenia

mezenchymalnego (mięsakami) włącznie. Często guzy GIST mylono z typami i
podtypami mięsaków.

Pamiętaj: jeśli zdarzy się, że lekarz zdiagnozuje u Ciebie nowotwór, szukaj
koniecznie onkologa. Jeśli masz już wynik badania histopatologicznego, które
potwierdza wcześniejsze rozpoznanie, udaj się na konsultację do onkologa. Ta
wizyta jest bezpłatna. Jeśli w jednym ośrodku powiedzą Ci, że termin wizyty
przekracza dwa tygodnie, szukaj innego ośrodka. Szukaj Stowarzyszenia lub
Fundacji, która zrzesza osoby chorujące na dany nowotwór lub/i pisz pismo do
Rzecznika Praw Pacjenta.
Jakie objawy może dawać GIST? Etap podejrzeń.
Żaden pacjent, nawet pacjent który teoretycznie byłby świetnym lekarzem, bez
pomocy lekarza patologa nie może na podstawie objawów zdiagnozować u siebie
GIST-a. W początkowej fazie, kiedy guz jest jeszcze mały (do 2 -3 cm), GIST nie
wywołuje żadnych dolegliwości. Sam guz zazwyczaj nie boli, nawet jeśli jest
znacznych rozmiarów. Pojawiające się dolegliwości związane są bardziej z uciskiem
guza na inne narządy, co jednak nie znaczy, że nawet nie będąc lekarzem nie
można na podstawie obserwowanych u siebie objawów dojść do stwierdzenia, że w
brzuchu dzieje się coś niepokojącego. Gdyby obserwacje na to wskazywały, warto
jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Symptomy, o których będzie mowa
niżej, dotyczą GIST, ale mogą też świadczyć o wielu innych, mniej lub bardziej
poważnych schorzeniach, dlatego warto ich nie lekceważyć.
GIST może dawać o sobie znać w różny sposób. Jeden z naszych kolegów np.
wyczuł, że trudniej zapina mu się spodnie i czuje dyskomfort, szczególnie kiedy
siedzi w fotelu swojego samochodu. Czasami pacjent masując brzuch wyczuje w
jamie brzusznej „dziwną masę”. Jeśli guz jest duży, może dawać objawy dolegliwości
brzusznych takich jak:
•

bóle czy zaburzenia pracy jelit, czasami nieokreślone a czasami związane
uciskiem jakie guz wywiera na inne organy czy narządy.

•

krwawienia z ust lub odbytu, krwawienia otrzewnowe (w takich przypadkach
można mieć czynienia ze stanem ostrym, który będzie wymagał szybkiej
pomocy medycznej;

•

mniejsze krwawienia z możliwością anemii.

Należy pamiętać, że ok. 33 % GIST-ów wykrywa się przypadkowo, np. podczas
rutynowych

badań,

szczególnie

endoskopii

żołądka

lub

jelita,

tomografii

komputerowej lub przy okazji wykonywania nagłych zabiegów chirurgicznych
związanych z perforacjami wskutek infekcji lub krwawień. Czasami GIST może
owrzodzieć, o czym świadczy występowanie krwi w kale lub wymiotach.
Lekarze, technicy i komputery.
Mając do czynienia z podejrzanymi objawami lekarz - aby mógł sprecyzować swoją
diagnozę - nie możnie nie obyć się bez pomocy technologii komputerowej,
dynamicznie rozwijającej się gałęzi medycyny, która szczególnie w przypadku
rzadkich nowotworów wymaga ogromnego doświadczenia i wiedzy specjalistycznej.
Lekarz oczywiście musi zbadać pacjenta, ale by móc należycie zinterpretować to, co
usłyszał od pacjenta i co wyczuł swymi dłońmi, musi posłużyć się odpowiednimi
narzędziami. Są to: echografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny,
radiografia i tomografia pozytronowa. Już na tym etapie powinni ze sobą
współpracować onkolodzy, chirurdzy i radiolodzy (więcej informacji na ten temat w
Poradniku dla chorych na GIST, str. 22-30)
Lekarz Patomorfolog – główny zwiadowca do rozpoznawania wroga.
Rola patomorfologa przy rozpoznawaniu rzadkich nowotworów jest nie do
przecenienia. Jeden z głównych inicjatorów powstania naszego Stowarzyszenia,
prof. Włodzimierz Ruka, zwykł był mówić, że każdy onkolog ma takiego patologa na
którego zasługuje. Prof. Ruka wiedział, jak ważną rolę odgrywa patomorfolog w
procesie leczenia pacjenta, natomiast nowo zdiagnozowani pacjenci, a nawet
lekarze, często nie zdają sobie z tego sprawy.
O diagnozie guza GIST najczęściej przesądza badanie histopatologiczne wykonane
przez doświadczonego lekarza histopatologa na pobranym z guza wycinku
(wykonuje się wtedy biopsję) bądź tkance guza uzyskanej w wyniku resekcji
(wycięcia guza).
Diagnostyka histopatologiczna guzów GIST obejmuje kilka etapów:
1. Badanie histopatologiczne:
- określenie rodzaju utkania guza i typu komórek jakie przeważają:
o epitelioidne

o wrzecionowate
o typ mieszany
o pleomorficzne
GIST z komórek epitelioidnych

GIST z komórek wrzecionowatych

Typ mieszany utkania GIST

2. Odróżnienie utkania GIST od zmian typu: leiomyoblastoma, leiomyosarcoma,
schwannoma, leiomyoma lub neurofibroma.
GIST o utkaniu przypominającym nerwiaka:

3. Badanie Immunohistochemiczne:
CD117 (epitop białka produkowany przez gen KIT)

DOG-1 (ang. diagnosted on GIST)
CD34
SMA
S-100
HBM-45\
1) Pozytywna ekspresja na CD 117

2) Pozytywna ekspresja na DOG-1

3) Dodatnia ekspresja na CD34

4. Pozyskanie liczby figur mitotycznych w 50 dużych polach widzenia
Nieprawidłowe figury podziału

Niski indeks mitotyczny - ≤ 5/50 hpf

Wysoki indeks mitotyczny - > = 5/50 hpf
Wskaźnik mitotyczny (liczba mitoz) jest to ilość mitoz w 50 dużych polach widzenia
mikroskopu, przy użyciu obiektywu 40 x (całkowita powierzchnia 5mm² w 50 polach)

Liczba mitoz jest zatem wartością jaką patolog otrzymuje badając tkankę pod
mikroskopem w dużym powiększeniu (ang. HPF = High Power Field – zapisywane
przez polskich patologów jako HPF/hpf lub dpw – duże pole widzenia) i licząc
komórki nowotworowe, w których można zauważyć moment dzielenia się (mitoza).
Innymi sposobami pomiaru rozrostu guza są KI-67 i MIB-1: w tych przypadkach
wynik jest wartością procentową. Im wyższy jest wskaźnik procentowy, tym szybszy
jest wzrost guza (Pamiętaj !!! – oznaczenie indeksu mitotycznego jest bezwzględnie
konieczne i wyniki KI-67 i MIB-1 nie mogą go zastąpić)
5. Badanie molekularne
(wykonuje biolog molekularny)

W guzach GIST najczęściej obserwuje się mutację protoonkogenu KIT.
Większość mutacji zlokalizowana jest w eksonie 11. (70%), natomiast 6-8% mutacji
zachodzi w eksonie 9. Mutacje mogą ponadto występować w eksonach 13. i 17. W
guzach GIST zdarzają się również mutacje w genie PDGFRA, najczęściej w eksonie
18, rzadziej w eksonie 11. Mutacje w genie PDGFRA spotykane są w tych GIST-ach,
w których nie zachodzi mutacja w genie KIT.
GIST żołądka wykazują mutację w obrębie genu KIT, najczęściej exonu 11,
natomiast w około 25% przypadków stwierdza się mutację w obrębie genu PDGFRA i
ta mutacji jest ściśle związana z GIST-em żołądka zbudowanym z komórek
nabłonkowatych.
Należy podkreślić, że ocena zmutowanego genu KIT lub PDGFRA w GIST jest
istotna dla przewidywania odpowiedzi na leczenie imatynibem: nie stosuje się
imatynibu w przypadku mutacji D842V w eksonie 18 PDGRFA i w „dzikich” (wildtype) GIST-ach, przy czym konieczne jest pozyskanie wiarygodnego wyniku „dziki
GIST” z wyczerpującym wykluczeniem wszystkich mutacji zlokalizowanych w
eksonach 9; 11; 13; i 17 genu KIT oraz eksonach 12 i 18 genu PD-GRFA.

Raport histopatologiczny GIST powinien zawierać następujące parametry (w postaci
tabeli):
1. Lokalizacja guza – obowiązkowo
2. Wielkość guza, pomiar przed utrwaleniem, największy wymiar podany w
centymetrach - obowiązkowo
3. Liczba figur podziału w 50dużych polach widzenia - obowiązkowo
4. Rozpoznanie w oparciu o badania immunohistochemiczne:
KIT(CD117), CD34 - obowiązkowo
Ancotamin 1( DOG1), SMA, Desmina, S100, Caldesmon H - warunkowo,
5. Ocena stopnia agresywności guza według kryteriów określonych przez
konsensus NCCN-AFIP-AJCC – obowiązkowo
6. Badania molekularne oceny mutacji w genach KIT i PDGFRA wykonane w
ośrodku referencyjnym - konieczne do podjęcia leczenia - obowiązkowo dla
guzów o wysokiej agresywności
7. Określenie typu komórki: wrzecionowaty, epitelioidny - warunkowo
8. Określenie wariantu mikroskopowego GIST (warunkowo dla GIST żołądka)
9. pTNM –warunkowo
Oznaczenia pTNM stosowane w raportach histopatologicznych
T — wielkość guza
T1 — nowotwór o maksymalnej wielkości ≤ 2 cm;
T2 — nowotwór o maksymalnej wielkości > 2 i ≤ 5 cm;
T3 — nowotwór o maksymalnej wielkości > 5 i ≤ 10 cm;
T4 — nowotwór o maksymalnej wielkości > 10 cm); I
M — indeks mitotyczny (liczba figur podziału na 50 pól widzenia w dużym
powiększeniu — HPF: niski ≤ 5 lub wysoki > 5);
N — regionalne węzły chłonne (N0 — nieobecność przerzutów; N1 — obecność
przerzutów);
M — przerzuty odległe (M0 — nieobecność przerzutów; M1 — obecność
przerzutów);
TNM (tumor-node-metastasis) — guz/węzeł/przerzut

Tabela: Klasyfikacja TNM stopni zaawansowania GIST
GIST żołądka/sieci

GIST

jelita

(+ krezki, przełyku, śródotrzewnowy)
Stopień

T

N

M

IM

Stopień T

IA

T1

N0

M0 Niski

I

II

N

M

IM

T1 lub T2 N0

M0

Niski

T3

N0

M0

Niski

T1

N0

M0

Wysoki

N0

M0

Niski

N0

M0

Wysoki

N0

M0

Wysoki

lub
T2
IB

T3

N0

M0 Niski

II

T1

N0

M0 Wysoki IIIA

T2

N0

M0 Wysoki

N0

M0 Niski

T4

T4
IIIB

T2

IIIA

T3

N0

M0 Wysoki

T3

IIIB

T4

N0

M0 Wysoki

T4

IV

Każd N1

M0 Każdy

IV

Wysoki

Każde T N1

M0

Każdy

Każdy

eT
Każd Każd M1 Każdy

Każde

Każd M1

eT

T

eN

eN
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Parametry guza pierwotnego
Odsetek nawrotów po leczeniu chirurgicznym
Grupa
Liczba
Wielkość
GIST żołądka
GIST jelita
GIST
GIST odbytnicy
rokownicza mitotyczna (cm)
czczego i
dwunastnicy
krętego
1
<=2
0% B. niski
0% B. niski
0% B. niski
0%
B. niski
2
>2<=5
1,9% Niski
4,3% Niski
8,3 Niski
8,5% Niski
<=5/50
3a
>5<=10
3,6% Niski
24% Pośredni Brak danych
Brak danych
3b
>10
12% Pośredni 52% Wysoki
34% Wysoki 57% Wysoki
4
<=2
0% B. niski
50% Wysoki Brak danych
54% Wysoki
>5/50
5
>2<=5
16% Pośredni 73% Wysoki
50% Wysoki 52% Wysoki
6a
>5<=10 55% Wysoki
85% Wysoki
Brak danych
Brak danych
6b
>10
86% Wysoki
90% Wysoki
86% Wysoki 71% Wysoki

