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A fejezet célja: a GIST daganatok epidemiológiájának, tüneteinek,
diagnosztikájának valamint, kezelési lehetőségeinek áttekintése egy beteg
esetének bemutatásán keresztül.
A fejezet elvégzésével képes lesz az olvasó arra, hogy értse és helyesen
megválassza a szükséges lépéseket.

Bevezetés
A gastrointestinalis stroma tumorok (GIST) a tápcsatorna leggyakoribb mesenchymalis
tumorai, az összes gastrointestinalis tumorok mintegy 0.1-0.2%-a, valamint az összes
lágyrészsarcoma mintegy 5%-a.

A GIST a gyomor-bélrendszeren belül a stromalis mesenchymából kiinduló ritka
sarcoma típus, mely előfordulását tekintve leggyakrabban a gyomorban 60-70%, a
vékonybélben 25-35%, ritkábbban a vastag,- és végbélben 5%, valamint a nyelőcsőben,
epehólyagban, appendixben, fordul elő. Ritkábban extragastrointestinalis, cseplesz,
retroperitoneum kiindulás is észlelhető.

Férfi és a női előfordulás közel azonos, bármely életkorban előfordulhat, azonban
gyakoribb 30-60 életkorban.

Jelenleg nem ismerünk a GIST kialakulásával összefüggő környezeti tényezőt, s nem
igazolható az öröklődés szerepe sem. Családi halmozódást eddig még nem igazoltak, így
sporadikusan keletkező tumorról beszélhetünk, mely szomatikus mutációk sorozatát
követően alakul ki.
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A.) Panaszok
A példában szereplő személy (50 éves nőbeteg) a következő panaszokkal érkezik a
rendelőbe:

-bizonytalan hasi fájdalom, inkább diszkomfortérzés

-teltségérzés, haspuffadás

-étvágytalanság

-fáradékonyság

B.) Anamnézis
Anamnézisében lényegesebb megbetegedés nem szerepel. Több hónapja fáradékony,
gyengének érzi magát, bizonytalan epigasztriális diszkomfortérzése, hányingere van, 2-3
kg-t fogyott. Székelési habitusa nem változott, véres székürítést nem észlelt.



C.) Vizsgálatok
A diagnosztikai algoritmus első lépcsője a fizikalis vizsgálat

Jelen esetben a fizikális vizsgálat eredménye:

Közepesen fejlett, kissé sovány nőbeteg, Bőr, látható nyálkahártyák kissé halványak. Szív
ritmusos, kissé tachycard szívhangok, tüdők felett kóros nem hallható. Has a mellkas
szintjében puha, betapintható, máj elérhető, nyomásérzékenység nincs.

Labor és képalkotó vizsgálatok elvégzése szükséges:

Teljes vérkép, máj és vesefunkciós vizsgálatok, ion háztartás, vizeletvizsgálat és
tumormarker vizsgálatok történnek. Képalkotó vizsgálatok közül mellkas rtg, hasi UH.

Az eddig elvégzett vizsgálatok alapján:

Laborjaiban kissé gyorsult süllyedés, enyhefokú anaemia, kismértékben emelkedett
májfunkciós értékek. Egyéb kóros eltérés nincs. Tumormarkerek normál értéken belül
észlelhetők.

Mellkas rtg. negatív, Hasi UH során a májban több nodularis képletet észlelnek, mely
metasztázis gyanúját veti fel.

Milyen irányban folytatná tovább a beteg kivizsgálását?

Az eddigi vizsgálatok eredményeinek ismeretében felmerül gastrointestinalis traktusból
kiinduló daganat, melyek gyakran okoznak a májban áttétet. Felmerülhet primer máj
daganat lehetősége is, azonban a májfunkciós értékek ezt nem támasztják alá és a
tumormarkerek is negatívak. Így további kivizsgálás javasolt a gatrointestinalis traktus
irányában.

Amennyiben visszagondol az anamnézisre a kismértékű fogyásra, étvágytalanságra,
bizonytalan hasi disz-komfort érzésre, hányingerre, akkor a felső endoszkópos vizsgálat
a választandó, melyet hasi CT –vel szükséges kiegészíteni.

Endoszkópiával a
stromalis
tumorok
általában ép
nyálkahártyával
fedett, sima szélű
bedomborodások.

Endoszkópiával a stromalis tumorok általában ép nyálkahártyával fedett, sima szélű
bedomborodások formájában ábrázolódnak. A standard endoszkópos mintavétel gyakran
nem informatív. (1. ábra)

A hasi CT-n a májban nodularis képlet, retroperitonealis nyirokcsomó
megnagyobbodással (2. ábra).



Mivel a gyomor endoszkópiás vizsgálat során nyert szövettani minta nem informatív, a
máj nodularis elváltozásából, UH vezérelt biopszia elvégzését javasoljuk. A beavatkozás
előtt coagulogramm és vércsoport vizsgálatok elvégzése szükséges.

A biopszia eredménye: GIST tumor, közepes malignitású. Az immunhisztokémiai
vizsgálat eredménye cKIT pozitív daganat, exon analízis során 11-s exonon észlelhető
mutáció.

A GIST
jellegzetes
patogenetikai
sajátosságokkal
rendelkezik.
Jellegzetes a
cKIT
protoonkogen
(CD 117)
pozitivitás.

A GIST tumorok jellegzetes patogenetikai sajátosságokkal rendelkeznek, a
gastrointestinalis traktus intersticialis Cajal-féle sejtek, vagy azok prekurzorainak
transzformációjából alakulnak ki, és jellegzetes cKIT protoonkogen (CD 117)
pozitivitást mutatnak, az esetek mintegy 90-95%-ban, bár az utóbbi évek eredményei
alapján a KIT – pozitivitás nem abszolút kritériuma a diagnózisnak. Az úgynevezett
cKIT negatív esetekben azonban a PDGFRA immunpozitivitása és/vagy mutáció
igazolása szükséges a diagnózis felállításához. A KIT mutációt először a 11-es exonban
mutatták ki (25-57%), majd ezt követte a 9-es exon mutációjának igazolása, míg az
estek 10%-ban nincs mutáció. Az onkológiában szokásos „benignus-malignus” jelző
nem használható, ugyanis minden GIST potenciálisan malignusnak tekinthető, de a
tényleges viselkedése nehezen prognosztizálható. A morfológia alapján különböző
rizikócsoportba sorolhatók, a paraméterek, amiket figyelembe kell venni a tumor mérete,
a mitózisok száma, és a daganat lokalizációja. Mindezek alapján a rosszindulatú
viselkedést illetően igen alacsony, alacsony, közepes, és magas rizikójú csoportokat
különítünk el.

A terápiás terv alapján mellkas CT vizsgálat elvégzése is javasolt a stádium
meghatározása céljából. Mellkas CT eredménye negatív.

D.) Döntés és kezelés
Multidisziplinaris (onko-team) elé kerül a beteg.

A leletek áttekintését követően a metasztatikus betegségre való tekintettel GIST tumorok
esetében az első választandó kezelés az imatinib (Glivec) p.o. alkalmazása kezdő dózis
400mg/nap.

Imatinib
mesylate egy
szelektív c KIT
protein kináz
inhibitor.

Az imatinib mesylate egy szelektív c KIT protein kináz inhibitor, mely objektív
antitumor hatékonyságot mutatott metasztatikus GIST esetén. Számos klinikai vizsgálat
eredményei alapján igazolták a feltételezést, hogy a célzott, tirozinkináz inhibitor
kezelés (imatinib mesylate) ezen betegcsoportban hatékony, a betegek kétharmadánál
70-80% objektív javulást észleltek, míg további 15-20%-nál a betegség stabilizálódott. A
progresszió gátlás 85-90%, míg a progresszió mindösszesen 10-15%.

A kezelés során havonta labor vizsgálatok (teljes vérkép, májfunkciós, vesefunkciós
vizsgálatok, ionok), négy havonta képalkotó vizsgálatok elvégzése szükséges. A 3. ábrán
a Glivec kezelést követő remisszió látható.



Remissszió esetén a primer tumor sebészi eltávolítása, majd a Glivec kezelés további
folytatása javasolt progresszióig, vagy Glivec rezisztencia kialakulásáig.

Jelen beteg esetében 1.5 éves napi 400 mg imatinib kezelést követően progresszió alakult
ki. A dózist napi 600mg-ra, majd napi 800 mg-ra emeltük.

Az imatinib dózis
emelésével a
mellékhatások
fokozódhatnak!

A dózis emelésével a mellékhatások fokozódhatnak. Profilaktikus terápia nem
szükséges. Ritkán GR 3-4 periorbitalis oedema (5. ábra) valamint bőrkiütés (6. ábra)
jelentkezhet.

Mellékhatások kezelése

Amennyiben Grade 3-4 oedema alakul ki furosemid, hasi diszkomfortérzés, fájdalom
esetén proton pumpa gátlók, hányinger, hányás esetén metoclopramide, hasmenés esetén
loperamide alkalmazható. Bőrkiütés esetén esetleg szteroidos krém használata
javasolható, anaemia kialakulásakor transzfúzió adása szükséges

Betegünknél az emelt dózisú imatinib mellet további progresszió alakult ki, valószínűleg
másodlagos imatinib rezisztencia következtében.

Imatinib rezisztencia

Imatinib

Metasztatikus GIST-ben szenvedő betegeknél annak ellenére, hogy mind a túlélésben,
mind az életminőségében jelentős változást hozott az imatinib alkalmazása, mégis a
betegek bizonyos százalékánál a vegyület nem hatékony, rezisztencia alakulhat ki. Az
elsődleges rezisztencia az esetek 12-14%-nál jelentkezik a kezelés első három
hónapjában, míg az un. másodlagos rezisztencia 1-2 éves alkalmazás után alakul ki,
amikor is progresszió lép fel az imatinib alkalmazása során. Imatinib rezisztencia



rezisztencia
kialakulásakor
vagy dózis
emelés, vagy
terápia váltás
javasolt, a
másodvonalas
sunitinibre.

kialakulásakor vagy dózisemelés, vagy terápiaváltás javasolt, a másodvonalas
sunitinibre.

Másodvonalas kezelés

A sunitinib egy
multitarget
tirozinkináz
inhibitor.

Emelt dózisú Glivec esetén kialakuló progressziót követően másodvonalas kezelés
javasolható sunitinibbel, 50 mg/nap per os. A Sutent (sunitinib malate) egy multitarget
tirozinkináz inhibitor, mely hatékony vegyület imatinib rezisztencia esetén. Imatinib
rezisztens betegek esetében alkalmazva, szignifikánsan növekedett a progresszióig eltelt
idő (27.3 vs. 6.4 hét) valamint az össztúlélés is (OS). Sunitinib mellékhatásai enyhék, jól
tolerálhatók. A kezelés alatt felmerülő leggyakoribb mellékhatások fáradtság, hányinger,
súlyosabb esetben a tenyereken, talpakon erythemas és hámlásos tünetek (7. ábra),
melyek lokális kezeléssel uralhatóak. A mellékhatások profilaktikus kezelés nem
szükséges, súlyos esetben a dózis csökkentése javasolt.

E.) Összefoglalás

Exon 11-s
mutació esetén
napi 400mg
kezdő adag, míg
exon 9-s mutáció
esetén 800
mg/nap kezdő
dózis
javasolható.

Metasztatikus GIST kezelése összefoglalva: (i) a metasztatikus, vagy irrezekabilis,
marginálisan operált esetekben imatinib terápia, kezdő dózis 400 mg/nap, 4 hónapos
kezelés után status rögzítő vizsgálatok elvégzése, amennyiben progresszió észlelhető a
dózis emelése javasolt napi 600 - majd 800 mg-ig. (ii) a napi 600- valamint 800 mg-os
imatinib (Glivec) dózis eszkaláció képes áttörni a rezisztenciát, további objektív választ,
valamint stabil állapotot idézve elő. A Glivec kezelés hatásos, jól tolerálható, de a
mellékhatások a dózis emelésével fokozódhatnak. Az exon analízis nem csak a
diagnózis felállításához, hanem a megfelelő kezelés meghatározása szempontjából is
nagyon lényeges. Exon 11-s mutáció esetén napi 400mg kezdő adag, míg exon 9
mutáció esetén 800 mg/nap kezdő dózis javasolható. A kezelésre reagáló esetekben
második műtét elvégzése ajánlható, majd imatinib (Glivec) terápia folytatása szükséges.
További progresszió, vagy imatinib rezisztencia esetén, másodvonalas sunitinib terápia
alkalmazása jön szóba.
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