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DefiniceDefinice GIST GIST
V etenobun né i epiteloidní, výjime n  pleiomofní
mezenchymální nádory trávicího ústrojí, exprimující protein KIT

Nej ast jší sarkomy trávicího ústrojí
P edstavují 5% všech sarkom
Ro ní incidence: 10-20 p ípad  na 106obyvatel
20-30% GIST  je maligní povahy
vek > 60 let
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DiferenciDiferenciáálnlníí diagndiagnóózaza

Leiomyosarkom
GIST

Schwannom
• Leiomyomy
• Neurofibromy
• Desmoidní fibromat.
• Maligní melanom
• GANT



Histopatologie a biologickHistopatologie a biologickéé markerymarkery
uužžíívanvanéé v diagnostice GISTv diagnostice GIST

CD117 (c-Kit)–pozitivní barvení

imunopozitivita:
KIT (95%)
CD 34 + (60 - 70%)
SMA + (30 - 40%)
tém neexprimují:
Desmin (1% - 2%)
S -100 protein (5%)

cytogenetika:
monosomie 14 a 22
delece 1p



Funkce cFunkce c--kit receptorukit receptoru

Fyziol.význam c-Kit 

hemopoéza
melaninogenéza
gametogenéza
vývoj ICC, žírných bb. Aktivace c-Kit :

proliferace
diferenciace
apoptosa/p ežití
adhese/chemotaxe



BiologickBiologickéé chovchováánníí GISTGIST

Miettinen M et al.  Hum Pathol.  1999;30:1213-1220

MalignMaligníí (10%(10% -- 30%)30%)
Metastatický potenciál

Invaze do p ilehlých orgán
a struktur

NejistýNejistý malignmaligníí potencipotenciááll
(70% - 90%)

GISTGIST



MalignMaligníí potencipotenciáál GISTl GIST
patologlickpatologlickéé determinantydeterminanty

„„LowLow riskrisk““

„„HighHigh riskrisk““

Velikost nádoru: 2-5 cm
Po et mitóz:<5 mitóz na 50 HPF

Velikost nádoru: 5-10 cm
Po et mitóz:<10 mitóz na 50 HPF

„„VeryVery highhigh riskrisk““

Velikost nádoru: >10 cm
Po et mitóz:>10 mitóz na 50 HPF
Vysoký stupe bun ných atypií
Vysoká frakce bun k v S-fázi
Aneuploidie DNA



KlinickKlinickéé projevy a lokalizace GISTprojevy a lokalizace GIST
Klinika závisí od velikosti a lokalizace

bolestivý pocit v b iše
hmatná tomorosní masa
krvácení z nádoru, anemie
obstrukce, perforace st eva
poruchy st evní pasáže
dysfagie, teploty, hubnutí
obstruk ní ikterus

Lokalizace GIST

žaludek: 40 - 70%
tenké st evo: 20 - 40%
kolon/rektum: 5 - 15%
jícen: < 5%
omentum: < 5% 



DiagnostikaDiagnostika
Prediagnostické vyšet ení

RTG vyšet ení s dvojím kontrastem
Endoskopická USG
CT event. NMR
PET

Histologické vyšet ení

Imunohistoch. barvení:
KIT (CD 117)
CD 34
Desmin, SMA, S-100 



chirurgie chemoterapie

paliativní lé ba

radioterapieradioterapie chemoterapiechemoterapiechirurgiechirurgie

MultimodMultimodáálnlníí lléé ba GISTba GIST
minulostminulost--sousou asnostasnost

GlivecGlivec
kurativní lé ba?

IX/2003



Chemo a radiorezistentní nádory:
monoterapie RR:<10%, neovliv uje OS

35-38% GIST vykazuje vysokou expresi p-glykoproteinu a MDR -1

Cytostatikum Lé ebné odpov di %
Doxorubicin/Dakarbazin 7%

ADM/ DTIC/ Ifosfamid 17%

ADM/ DTIC/ IFO 27%
ADM, Gemcitabin 10%

DTIC / Mito-C 5%

Chemoterapie u GISTChemoterapie u GIST



CCííle a role chirurgickle a role chirurgickéé lléé byby
GISTGIST

Diagnostika
Staging
Kurativní lé ba -resekce en bloc
Lokoregionální paliativní terapie

ešení komplikací onemocn ní
5-leté p ežití po kurativní resekci : 50% -65%
V p ípad inkompletní resekce i diseminace
onemocn ní je medián p ežití < 1 rok,  5-leté p ežití < 35%

Primární chirurgická lé ba pro metastazující GIST je
vyhrazena jen pro nemocné s krvácením i obstrukcí.



ImatinibImatinib mesylmesyláátt -- GlivecGlivec

Inhibitor protein-tyrozin kinázy:

Bcr-Abl u CML (Ph+)
(inhibuje proliferaci a indukuje
apoptózu Bcr-Abl pozitivní
bun né linie leukemických bun k)

SCF
PDGF-R
c-Kit
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blokáda vazby ATP

Inhibice signální transduk ní cesty

Bun ná
membrána

vazba ATP na receptor kinázy

PP edpokledpokláádaný mechanismus daný mechanismus úú inkuinku
GlivecuGlivecu

SCF



LLéé baba pacientpacient s GIST v MOs GIST v MOÚÚ

Neresektabilní nebo
metastatický GIST

histologická

kritéria GIST
PS 3

GlivecGlivec

IndikaIndika nníí kritkritéériaria -- klinickklinickáá studie fstudie fááze IIze II
Protocol #CSTI571 B2222Protocol #CSTI571 B2222



LLéé ebnebnéé schschéémama
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400 mg/den

• Lé ba do progrese onemocn ní nebo       
neakceptovatelné toxicity

• Hodnocení efektu lé by CT vyšet ením v 
intervalu 3 m síc , event. kontr. PET po m síci
terapie

Struktura Glivecu

C29H31N7O•CH4SO3

•  CH3SO3H



KazuistikaKazuistika .1.1
-52 letá žena, Interkurence: DM na PAD, Hypertenze

-2/2003 stp. resekci tenkého st eva, HYE, adnexectomii, peropera n
karcinosa peritonea, histolog.: GIST, c-Kit +

-stp. paliativní CHT: 6 cykl FU/FA/cDDP extramuráln , CT bez pr kazu
m itelné léze- 6/2003 

-7.9.2003 CT vyšet ení:
V dutin b išní patrná rozsáhlá velmi nepravidelná Tu infiltrace s max. ve 

st edním a pravém mezo- a hypogastriu, infiltrující p edevším
mezenteriální tuk, st evní, p edevším tenké kli ky, peritoneum a omentum, 
v celkovém rozsahu Tu infiltrace velikosti  cca 20 x 10 x 25 cm, kaudáln
dosahující až k pravé st n mo . m chý e

-11.9.2003 -zahájena terapie Glivecem 400mg/den
NUL: perimaleol.otoky, leh í elevace kreatininu, herpes zoster



EfektivitaEfektivita GlivecuGlivecu

CTCT vyvyššetet eneníí pp eded lléé boubou popo 1212 týdnechtýdnech lléé byby -- CRCR



EfektivitaEfektivita GlivecuGlivecu

CT scanCT scan pp eded lléé boubou CTCT popo 88 týdnechtýdnech lléé byby
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EfektivitaEfektivita GlivecuGlivecu

CT scan  po neoadjuvanci CT po kompletní resekci TU



PETPET scanscan pp ed a po 4 týdnech led a po 4 týdnech léé byby



Metodika zpracování
 Od za i 2003 bylo v MOÚ konzultováno 46 pacient  s histologicky
verifikovaným GIST.

 Pozitivita c-kit byla prokázána u 42 pacient .

 T iceti sedmi pacient m s metastatickým nebo lokáln  pokro ilým,
inoperabilním  onemocn ní s  pozitivitou c-KIT byla zahájena lé ba
imatinib mesylátem.

 Efekt lé by byl hodnocen pomoci CT a PET,vyšet ení byla
provedena p ed  zahájením lé by imatinib mesylatem a nasledn  se
opakovala ve 2 m sí ních intervalech. Kontrolní vyšet ení PET bylo
opakovan  provedeno u 25 pacient .

 Denní dávka imatinib mesylátu byla 400 - 600mg.



Charakteristika souboru
Sledovaný parametr po et
Muži 22(59%)

Ženy 15(41%)

V k – roky (medián) 39

V kové rozmezí (roky) 26 – 79

Primární lokalizace GIST
Žaludek 13(35%)

Duodenum 1(3%)

Pankreas 2(5%)

St evo 11(30%)

Rektum 1(3%)

Retroperitoneum 6(16%)

Nespecifikováno 3(8%)

Rozsah nemoci p ed lé bou
Jednoorgánové postižení 25(68%)

Víceorgánové postižení 12(32%)

Játra 17(46%)

Dutina b išní 6(16%)

Pankreas 1(3%)

Žaludek 1(3%)



Lé ebná odpov

Lé ebná odpov po et
pacient  (%)

Kompletní remise (CR) 3(9%)

Radikální resekce rezidua 2(6%)

Parciální remise (PR) 18(51%)

Stabilizace onemocn ní (SD) 11(31%)

Progrese onemocn ní (PD) 1(3%)



D vody ukon ení lé by

P í ina Po et pacient

Resekce TU rezidua 2(5%)

Otoky 1(3%)

Progrese nemoci 8(22%)

Úmrtí v pr b hu lé by 2(5%)

Celkem ukon eno 13(35%)



Toxicita lé by

Druh toxicity PPoo eett ppaacc..

Hematologická toxicita dle WHO

Leukopenie G1 2(5%)

Leukopenie G2 1(3%)

Leukopenie G3 1(3%)

Periorbitální otoky 10(27%)

Pretibiální otoky 15(41%)

Elevace transamináz 7(2%)

Kožní exantém 2(5%)



Imatinib mesylImatinib mesyláát, Glivect, Glivec

Imatinib mesylát je první efektivní
necytotoxickou systémovou lé bou GIST

Selektivní inhibitor tyrozinkináz v etn KIT

Ambulantní lé ba

Doporu ená dávka: 400-800 mg/den

Výrazná protinádorová odpov

P íznivý bezpe nostní profil



ImatinibImatinib mesylatemesylate--novnováá nadnad jeje propro pacientypacienty s GISTs GIST


