
Nowotwór podścieliskowy przewodu 
pokarmowego (GIST)

Zrozumieć raport 
histopatologiczny o GIST

Dr n. med. Jason L. Hornick
Harvard Medical School 
Brigham and Women’s Hospital

Dr n. med. Alexander J. F. Lazar
Sarcoma Research Center
University of Texas M.D. Anderson Cancer Center

Redakcja: Dr Julia Doswell Royster

Koordynator naukowy: GIST Support International



Jak wykorzystać informacje zawarte w tej broszurze?
Wiadomości zawarte w tej broszurze mogą 
okazać się pomocne, gdy po zabiegu bę-
dziesz omawiać swój przypadek nowotworu 
podścieliskowego przewodu pokarmowego 
(ang. gastrointestinal stromal tumor, GIST) z 
onkologiem czy chirurgiem. Poproś o kopię 
karty leczenia szpitalnego zawierającą infor-
macje o Twoim zabiegu operacyjnym oraz o 
raport histopatologiczny. Następnie zwróć 
się do swoich lekarzy, aby omówili zdiagno-
zowany u Ciebie nowotwór, przedstawili 
rokowania oraz możliwe sposoby leczenia.

O co powinnaś/powinieneś spytać lekarza:
1.  Gdzie był umiejscowiony nowotwór?

2.  Jakich był rozmiarów?

3.  Czy wraz z nowotworem zastały usunięte inne fragmenty przewodu pokar-
mowego?

4.  Czy był to pojedynczy guz pierwotny, czy może operacja ujawniła obecność 
przerzutów?

5.  Czy margines chirurgiczny był „czysty” (wycięcie R0, wolne od zmian nowo-
tworowych) ?

6.  Ile wynosił wskaźnik mitoz tkanek nowotworu (określający tempo podziału 
komórek, a tym samym wskazujący na tempo wzrostu nowotworu)?

7.  Jakie jest ryzyko nawrotu lub wystąpienia przerzutów w przypadku rozpo-
znanego u mnie nowotworu? Proszę o wskazanie, do której z grup ryzyka przed-
stawionych w tej broszurze należy rozpoznany u mnie nowotwór?

8.  Czy po rekonwalescencji pooperacyjnej powinienem/powinnam rozważyć te-
rapię farmakologiczną?

9.  Czy w przypadku zdiagnozowanego u mnie nowotworu zalecanie jest ustale-
nie jego statusu mutacji?

10.  Jak powinno wyglądać dalsze monitorowanie i leczenie 

mojego przypadku? 

11.  Czy biorąc pod uwagę pooperacyjne zmiany w moim prze-
wodzie pokarmowym powinienem/powinnam zmienić dietę, 
aby zapewnić właściwe odżywianie organizmu?



 Copyright © 2010 by GIST Support International • 1

Dlaczego raport histopatologiczny jest dla mnie ważny?
Raport histopatologiczny zawiera rozpoznanie dotyczące wykrytego u Ciebie no-
wotworu podścieliskowego przewodu pokarmowego (GIST), który został pod-
dany biopsji lub usunięto go chirurgicznie. Szczegó-
łowa charakterystyka nowotworu przedstawiona w 
raporcie histopatologicznym pozwoli na wybranie 
dla Ciebie najbardziej odpowiedniego rodzaju tera-
pii. Twój onkolog, na podstawie danych zawartych 
w raporcie histopatologicznym, ustali formę lecze-
nia. Powinieneś jego dane omówić z Twoim leka-
rzem, by lepiej zrozumieć czym jest rozpoznany u 
Ciebie GIST i jakie drogi leczenia stosowane są w 
przypadku tego nowotworu.

Czym zajmuje się patolog?
Patolog (patomorfolog) to lekarz, którego zadaniem jest postawienie diagnozy 
na podstawie badań tkanek, komórek i płynów ustrojowych. W przypadku GIST 
patolog bada tkanki pobrane podczas biopsji lub zabiegu chirurgicznego. Pomi-
mo że to chirurg wydaje opinię o podejrzeniu GIST na podstawie badań przed-
operacyjnych i stwierdza obecność nowotworu w czasie operacji, jedynie patolog 
jest w stanie określić czy dany nowotwór to rzeczywiście GIST. Po przeprowa-
dzeniu badań laboratoryjnych tkanek wykrytego u Ciebie nowotworu, patolog 
opracowuje szczegółową jego charakterystykę, na podstawie której można okre-
ślić prawdopodobieństwo nawrotu bądź przerzutów do wątroby, jamy brzusznej 
czy, rzadziej, do innych części ciała.

Pomimo że pacjenci rzadko mają do czynienia z patologiem, to właśnie lekarz tej 
specjalności ma kluczowy wpływ na kierunek Twojej terapii.

Jego zadaniem jest:
•  analiza materiału z przedoperacyjnej biopsji i postawienie rozpoznania;
•  ocena GIST względem innych typów nowotworów w celu ustalenia podejścia 
terapeutycznego;
•  ocena marginesu operacyjnego pod kątem możliwych pozostałości nowotwo-
rowych;
•  określenie grupy ryzyka dla nowotworu pierwotnego (prawdopodobieństwa 
nawrotu);
•  wykluczenie lub potwierdzenie obecności przerzutów;
•  dostarczenie danych, na podstawie których podejmowana jest decyzja o roz-
poczęciu leczenia z zastosowaniem imatynibu po chirurgicznym usunięciu no-
wotworu pierwotnego.
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Czym jest GIST?
Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST) to rzadko wystę-
pująca grupa nowotworów, najczęściej powstających w różnych częściach prze-
wodu pokarmowego - rzadziej dotyczą one sąsiadujących narządów w obrębie 
jamy brzusznej. GIST to rodzaj mięsaków. Mięsaki są nowotworami wywodzący-
mi się z tkanki łącznej, której zadaniem jest spajanie innych tkanek, zapewnienie 
podpory narządom i ochrona wrażliwych części organizmu. Komórki mięsaka są 
złośliwą wersją normalnych komórek w obrębie tkanki łącznej i oporowej, a więc 
tkanek budujących kości, chrząstki, ścięgna, nerwy, tkankę tłuszczową, mięśnie 
czy naczynia krwionośne. W odróżnieniu od mięsaków, większość nowotworów 
jamy brzusznej wywodzi się z tkanki nabłonkowej, a ich komórki przypominają 
komórki nabłonka lub tkanki gruczołowej. GIST-y najczęściej powstają w żołądku 
lub w jelicie cienkim. Komórki GIST wykazują pewne cechy podobne do śród-
miąższowych komórek Cajala, które odpowiedzialne są za motorykę przewodu 
pokarmowego (perystaltykę).

Mniej niż 1% nowotworów GIST występuje początkowo na zewnątrz narządów 
pokazanych na rycinie 1.

Rycina 1. Miejsca występowania GIST w przewodzie pokarmowym
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Nowotwory podścieliska mogą też występować poza cewą przewodu pokarmo-
wego, w obrębie krezki jelita i sieci tkankowej. Przerzuty GIST występują najczę-
ściej w wątrobie lub otrzewnej (wyściółce jamy brzusznej).

Zazwyczaj rozpoznanie GIST oparte jest na wizualnej ocenie cech komórek       
nowotworowych oraz wykonaniu testu na obecność białka KIT (zwanego 

również CD117) w komórkach nowotworu. Białko KIT wykrywane jest techni-
ką immunohistochemiczną (laboratoryjna metoda wykrywania białek w komór-
kach). Dodatkową cenną informacją pod kątem diagnostyki nowotworu jest brak 
obecności innych białek, których ekspresja jest rzadko obserwowana w przypad-
ku GIST. Także kilka innych nowotworów jamy brzusznej daje dodatni wynik 
testu na obecność białka KIT, dlatego patolog korzysta również z wyników pane-
lu testów rozróżniających nowotwory i służących postawieniu diagnozy. Kilka 
rodzajów GIST-ów daje ujemny wynik testu na obecność białka KIT. Doświad-
czony patolog jest w stanie dokonać identyfikacji tych nowotworów przy użyciu 
dodatkowych testów.

Co to jest białko KIT (CD117)?
Białko KIT (lub CD117) jest występującym na powierzchni komórek receptorem 
tzw. czynnika wzrostu komórek pnia. Normalnie receptor KIT uruchamia po-
dział komórkowy i różnicowanie komórek lub inne funkcje komórki tylko wów-
czas, gdy jest on stymulowany przez czynnik wzrostu komórek pnia.

W przewodzie pokarmowym receptor KIT występuje na powierzchni komó-
rek śródmiąższowych Cajala (ang. interstitial cells of Cajal, ICCs). Te wyspe-
cjalizowane komórki kontrolują perystaltykę, czyli ruchy przewodu pokarmo-
wego przesuwające pokarm do poszczególnych jego części, gdzie zachodzą

W odróżnieniu od innych nowotworów prze-
wodu pokarmowego, GIST-y zwykle rozrastają 
się śródściennie (a nie w obrębie tkanki na-
błonkowej) i rosną w kierunku zewnętrznym.

Diagnostyka GIST
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kolejne etapy trawienia. Ponieważ komórki GIST wykazują ten sam typ różnico-
wania co komórki śródmiąższowe Cajala - ICCs (przypuszczalnie wywodzą się z 
tych samych komórek macierzystych, co ICCs), prawie wszystkie przypadki no-
wotworu GIST charakteryzuje pozytywny wynik testu na obecność białka KIT.

Komórki te występują pomiędzy warstwami mięśni gładkich ściany przewodu 
pokarmowego, co widać na rycinie 2. Taka budowa ściany chrakteryzuje całą 
cewę przewodu pokarmowego, z wy-
jątkiem przełyku, który nie jest pokryty 
zewnętrzną warstwą błony surowiczej. 
Większość zmian nowotworowych w ob-
rębie przewodu pokarmowego ma swój 
początek w błonie śluzowej i zazwyczaj 
rozrasta się do jego wnętrza.

Początkowo GIST rozwija się w obrębie 
ścian przewodu pokarmowego (określany 
jest mianem śródściennego), następnie, w 
miarę zwiększania rozmiarów rozrasta się 
w kierunku jamy brzusznej. Czasem GIST 
przebija się do światła przewodu pokar-
mowego. Guzy GIST często powodują 
owrzodzenie błony śluzowej w okolicy 
swego występowania oraz krwawienie 
do przewodu pokarmowego. Związa-
na z tym utrata krwi oraz anemia mogą 
być wskazówką dla lekarza, aby przy sta-
wianiu diagnozy rozważyć wystąpienie 
GIST.

Czy mutacja genu KIT jest
przyczyną powstawania
nowotworów GIST?

Tak, w około 80% przypadków GIST biał-
ko KIT wykazuje nadekspresję wywołaną 
mutacją w obrębie genu KIT, której skut-
kiem jest niekontrolowany podział komó-
rek i wzrost nowotworu.

Rycina 2. Budowa ściany przewodu 
pokarmowego. Na schemacie, po-
między podłużną i okrężną warstwą 
mięśni gładkich, kolorem niebieskim 
oznaczono komórki ICCs (nie w ska-
li)
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KIT to białko transbłonowe. Oznacza to, że jest ono zakotwiczone w błonie komór-
kowej w ten sposób, że całkowicie przechodzi przez warstwy błony komórkowej, 
przy czym jeden jego koniec wystaje na zewnątrz komórki (domena zewnąrzko-
mórkowa), drugi zaś skierowany jest do jej wnętrza (domena wewnątrzkomór-
kowa lub cytoplazmatyczna).

Czynnik wzrostu, nazywany również czynnikiem wzrostu komórek pnia lub 
czynnikiem wzrostu komórek macierzystych (ang. stem cell factor, SCF; określa-
ny także jako ligand receptora KIT), wiążąc się do zewnątrzkomórkowej domeny 
receptora KIT powoduje jego aktywację. Przyłączenie ligandu SCF do zewna-
trzkomórkowej domeny receptora KIT wywołuje dimeryzację dwóch sąsiednich 
cząsteczek białka KIT, czemu towarzyszy zmiana orientacji przestrzennej cząste-
czek receptora KIT, a mianowicie części transbłonowe cząsteczek proteiny KIT 
zbliżają się do siebie. To z kolei umożliwia każdej z cząsteczek receptora KIT 
wzajemną aktywację „pętli aktywacyjnej” zlokalizowanej w obrębie domeny 
transbłonowej receptora - patrz lewy panel ryciny 3. Proces aktywacji nazywany 
jest „fosforylacją”, ponieważ z chemicznego punktu widzenia polega on na prze-
niesieniu grupy fosforanowej.

Rycina 3. Dwa receptory KIT ulegają dimeryzacji (tworzą parę) po przyłączeniu się 
do nich cząsteczek ligandu, czyli cząsteczek czynnika wzrostu komórek pnia (SCF). 
To z kolei inicjuje kaskadę chemicznych reakcji w komórce i przekazanie sygnału 
do jądra (lewy panel). Mutacje w genie KIT powodują konstytutywną aktywację 
receptora KIT, czyli niewymagającą stymulacji przez ligand SCF (prawy panel)
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Uaktywniony KIT uruchamia kaskadę reakcji, w wyniku których sygnał zosta-
je przekazany do jądra komórkowego, gdzie indukuje zmiany prowadzące do 
podziału komórki (na drodze mitozy). W normalnych komórkach ICC receptor 
KIT uruchamia sygnał podziału komórki tylko w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba 
zastąpienia starych lub uszkodzonych komórek. Natomiast w komórkach GIST 
mutacja w genie KIT powoduje, że sygnał przekazywany przez receptor KIT nie 
ulega „wyłączeniu”, prowadząc w ten sposób do ciągłego podziału komórki - 
patrz prawy panel na rycinie 3.
Te niekontrolowane podziały prowadzą do rozwoju GIST. W 80% przypadków 
GIST wykrywa się mutacje genu KIT, które są przyczyną powstawania nieprawi-
dłowo uformowanego białka KIT, którego patologiczna aktywność prowadzi do 
niekontrolowanego podziału komórek i wzrostu guza.
Również inne nieprawidłowości komórek GIST, pojawiające się na późniejszym 
etapie rozwoju guza, mają wpływ na stopień agresywności nowotworu, jednak 
w większości przypadków to konstytutywna aktywacja receptora KIT jest pod-
stawowym czynnikiem prowadzącym do rozwoju tego nowotworu.
Chemioterapeutyki, takie jak imatynib i sunitynib przerywają pobudzenie sygna-
łowe przekazywane przez białko KIT, wiążąc się do cytoplazmatycznej domeny 
receptora KIT i w ten sposób hamując jego aktywność.

Czy mutacja genu KIT stanowi podłoże wszystkich nowotwo-
rów GIST?
Nie, istnieją dwa typy GIST, w przypadku których komórki nowotworu wykazu-
ją prawidłową budowę genu KIT:

GIST z mutacją w genie PDGFRA (PDGFRA-mutant GIST):
Około 5%-10% przypadków GIST charakteryzuje prawidłowa budowa genu KIT 
oraz występowanie mutacji w obrębie genu PDGFRA kodującego receptor alfa 
dla płytkopochodnego czynnika wzrostu (PDGFRA, ang. platelet-derived growth 
factor receptor alpha).

W przypadku receptorów PDGFRA, ich aktywacja skutkująca przekazaniem sy-
gnału do wnętrza komórki odbywa się w  podobny sposób jak przedstawiono to 
dla receptorów KIT, z tą różnicą że ich ligandem jest płytkopochodny czynnik 
wzrostu (PDGF, ang. platelet-derived growth factor). W przypadku wystąpienia 
mutacji w obrębie genu PDGFRA, białko PDGFRA ulega aktywacji niezależnej 
od ligandu PDGF, co prowadzi do niekontorolowanego wzrostu komórki, a w 
konsekwencji rozwoju GIST.

Dziki typ GIST (Wild-type GIST): Guzy, których komórki nie wyka-
zują obecności mutacji w obrębie genów KIT i PDGFRA, określane są jako dziki 
typ GIST. Przyczyny powstawania tego typu nowotworu dotychczas nie zostały 
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W miarę postępu badań nad GIST, najprawdopodobniej w obrębie tej grupy zo-
stanie wyróżnionych kilka podgrup z niezidentyfikowanymi dotychczas niepra-
widłowościami genetycznymi. 
Dotychczas w kilku przypadkach GIST z tej grupy stwierdzono, że alternatyw-
nym zaburzeniem genetycznym wywołującym GIST była mutacja w obrębie on-
kogenu BRAF.

Czy wszystkie typy GIST charakteryzuje pozytywny wynik na 
obecność białka KIT?
W 95% przypadkach GIST wynik testów immunohistochemicznych (technika 
laboratoryjna wykrywania białek w komórkach) na obecność białka KIT jest do-
datni. Prawie wszystkie przypadki GIST spowodowane są mutacją genu KIT i 
prawie wszystkie rozpoznania dzikiego typu GIST charakteryzował dodatni  
wynik testu na obecność KIT. W przypadku niektórych GIST wywołanych muta-
cją genu PDGFRA wynik testu immunohistochemicznego na obecność białka KIT 
jest ujemny bądź wybarwienie komórek jest bardzo słabe.

Dotychczas nie opracowano jeszcze metody barwienia bezpośrednio wykrywa-
jącej PDGFRA gdyż obecnie dostępne na rynku odczynniki nie zapewniają wy-
starczająco wiarygodnych wyników, aby mogły być ogólnie stosowane. Jedynie 
kilka wyspecjalizowanych laboratoriów ma możliwość wykonywania testów im-
munochemicznych w kierunku PDGFRA. Ewentualnie, badanie genu PDGFRA 
pod kątem mutacji może być zalecane w przypadku KIT-negatywnej diagnozy 
GIST. Pomimo że w diagnostyce GIST badania genetyczne są stosowane coraz 
częściej, testy na obecność mutacji nie są przeprowadzane rutynowo w każdym 
przypadku ponieważ nie zawsze informacje, które one wnoszą, są użyteczne dla 
terapii danego typu GIST.
Jeżeli patolog podejrzewa, że dany guz może należeć do grupy nowotworów 
GIST i wyniki barwienia KIT są słabe lub ujemne, wówczas przeprowadzenie 
dodatkowych testów może być pomocne w identyfikacji typu nowotworu. Na 
przykład, nowsze markery białek, takie jak DOG1 mogą być pomocne w diagno-
styce GIST, charakteryzujących się brakiem ekspresji białka KIT.

95% diagnozowanych GIST charakteryzuje dodatni wy-
nik testu na obecność białka KIT. Istnieją jednak inne 
metody pozwalające na identyfikację GIST w przypadku 
ujemnego wyniku testu na obecność białka KIT.

wyjaśnione. Dziki typ stanowi 10% - 15% wszystkich przypadków GIST, a więk-
szość z nich zdiagnozowano u pacjentów poniżej 30 roku życia.
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Czy test na ekspresję KIT jest zawsze wiarygodny?
Ważność immunohistochemicznego testu na ekspresję białka KIT zależy od tech-
niki zastosowanej przez patologa oraz jego doświadczenia, które pozwalają na 
uniknięcie uzyskania wyników fałszywie dodatnich. Dostępne obecnie na rynku 
materiały i odczynniki stosowane do wykonywania testów są znacznie bardziej 
wiarygodne od tych, z których korzystano w latach 2000-2002, kiedy to często-
tliwość uzyskiwania wyniku fałszywie dodatniego była znacznie wyższa. W 
przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, próbka tkanki guza może 
zostać wysłana do zaopiniowania przez innego patologa, mającego większe do-
świadczenie w dziedzinie mięsaków.

Czy analiza mutacji jest konieczna w diagnozie GIST i roko-
waniach?
Nie, badanie mutacji (nazywane również genotypowaniem) nie jest konieczne 
w diagnozie GIST KIT-pozytywnego i nie stanowi ono części typowego raportu 
histopatologicznego GIST. Pomimo że niektóre ośrodki leczenia GIST rutynowo 
wykonują badanie mutacji w kierunku GIST, obecnie nie jest to standardową 
praktyką. Twój patolog może zlecić wykonanie analizy mutacji, w przypadku nie 
uzyskania dodatniego wyniku barwienia KIT, lub gdy komórki nowotworu wy-
kazują jakieś szczególne cechy utrudniające postawienie diagnozy. Twój lekarz 
patolog lub onkolog może zdecydować, że analiza mutacji mogłaby być pomoc-
na w ustaleniu planu leczenia w przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że genotyp 
guza może mieć wpływ na odpowiedź na terapię farmakologiczną. Zobacz też 
pytania 8-10 w dalszej części niniejszej broszury.

Genotypowanie wykonują tylko wybrane laboratoria, dlatego też próbki prze-
znaczone do analizy mutacji są zwykle do nich wysyłane, chyba że pacjent jest 
leczony w jednym z wyspecjalizowanych ośrodków, dysponującym możliwo-
ścią przeprowadzenia tego typu badań. Niezależnie od tego czy genotypowanie 
wykonano lokalnie, czy też zlecono zewnętrznej jednostce, jego wynik zostanie 
zamieszczony w oddzielnym dokumencie, w formie załącznika do Twojego ra-
portu histopatologicznego lub jako odrębny protokół.

Testy w kierunku identyfikacji mutacji genów (genoty-
powanie) w komórkach tkanki nowotworu nie są czę-
ścią standardowego raportu histopatologicznego GIST.
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Niekiedy rozpoznanie GIST przeprowadzane jest na podstawie próbek po-
branych podczas biopsji jeszcze przed podjęciem decyzji o poddaniu pa-

cjenta operacji chirurgicznej. Biopsję wykonuje się tylko wówczas, gdy poznanie 
jej wyników może wpłynąć na dalsze leczenie. Na przykład, gdy guz jest na tyle 
mały, że jego usunięcie nie jest konieczne, wówczas wyniki biopsji mogą pozwo-
lić na uniknięcie niepotrzebnego zabiegu. W przypadku dużych guzów, gdy 
przedoperacyjne leczenie imatynibem może przyczynić się do redukcji rozmia-
rów nowotworu i zmniejszenia zakresu zabiegu chirurgicznego lub redukcja jego 
rozmiaru może umożliwić wycięcie nieoperacyjnego guza, wówczas wykonanie 
biopsji przed wdrożeniem leczenia imatynibem jest konieczne.

Natomiast w sytuacji, gdy przedoperacyjna biopsja nie będzie miała wpływu na 
podjętą przez chirurga decyzję o wycięciu (resekcji) guza, diagnoza może być 
odłożona i przeprowadzona po operacji. Taki tok postępowania może dotyczyć 
na przykład sytuacji, gdy niezależnie od typu nowotworu, rozmiary guza kwa-
lifikują go do usunięcia i 
przedoperacyjna terapia 
imatynibem nie jest po-
trzebna, by mógł on zo-
stać zakwalifikowany do 
resekcji.

Wszystkie tkanki, któ-
re zostały usunięte pod-
czas zabiegu operacyjne-
go, określane są mianem 
wycinka chirurgicznego. 
Następnie cały wycinek 
chirurgiczny przesyłany 
jest do patologa, który wy-
biera fragmenty wycinka 
przeznaczone do zbadania 
pod mikroskopem.

Próbki histopatologiczne
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W jaki sposób przygotowuje się wycinki do badań histopato-
logicznych?
Po otrzymaniu próbki pobranej w czasie biopsji lub wycinka chirurgicznego, pa-
tolog przygotowuje materiały do badania. W przypadku próbek z biopsji do ana-
lizy wykorzystywana jest całość materiału, natomiast wycinek chirurgiczny jest 
dzielony na mniejsze fragmenty, a następnie analizie poddawane są najbardziej 
reprezentatywne próbki. Fragmenty tkanki są cięte na cienkie skrawki, a następ-
nie utrwalane w formalinie, co umożliwia ich przechowywanie przez długi czas. 
Tak przygotowane skrawki poddaje się działaniu termicznemu, ciśnienia, i roz-
puszczalników, by usunąć z próbek tłuszcze, a następnie próbka poddawana jest 
przepajaniu parafiną.

Po ukończeniu tego etapu przygo-
towań utrwalone fragmenty tkanki 
umieszczane są w formie i zalewane 
parafiną, tak by otrzymać parafinowy 
bloczek, łatwy do pocięcia na bardzo 
cienkie skrawki. Tak przygotowane 
skrawki są umieszczane na szkiełkach 
podstawowych. Następnie uzyskane 
fragmenty poddaje się  odparafinowa-
niu, a w dalszej kolejności wybarwia-
niu barwnikami rozpuszczalnymi w 
wodzie oraz działaniu innych odczyn-
ników.

Skrawki barwione są najpierw za pomocą hematoksyliny i eozyny (barwienie 
H+E). Pierwsza z nich wybarwia jądro komórki (zawierające DNA) na niebie-
sko, druga zabarwia cytoplazmę i większość innych struktur komórki na różowo. 
Przykład takiego barwienia pokazano na zdjęciu powyżej. Barwienie H+E umoż-
liwia ocenę kształtu komórek i architektury tkanki, co jest pomocne w postawie-
niu diagnozy. Barwienie to umożliwia również patologowi ustalenie wartości 
wskaźnika mitotycznego, która informuje o szybkości wzrostu nowotworu.

W przypadku podejrzenia GIST, patolog przeprowadza testy immunohistioche-
miczne mające na celu ocenę poziomu ekspresji proteiny KIT oraz innych marke-
tów białkowych.

Jeżeli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych badań, do ich przeprowadze-
nia wykorzystuje się pozostałe skrawki tkanek. Po sformułowaniu końcowej dia-
gnozy, preparaty na szkiełkach i bloczki parafinowe zostają starannie zabezpie-
czone i przechowywane na potrzeby pacjenta lub badań w przyszłości.
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Jak długo muszę czekać na wyniki moich badań histopatolo-
gicznych?
Badanie próbek może trwać tydzień. Następnie patolog przesyła raport do Two-
jego lekarza, najczęściej chirurga oraz/lub onkologa. Mogą bowiem potrzebować 
przedyskutowania przypadku podczas wewnętrznego spotkania, by móc przed-
stawić pełną interpretację. Niekiedy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych 
badań i przesłania w tym celu materiału do zewnętrznego ośrodka lub skonsul-
towania się z drugim lekarzem patologiem, będącym ekspertem w tej dziedzinie. 
Te działania mogą wydłużyć czas oczekiwania na ostateczną diagnozę. Jeżeli za-
chodzi potrzeba wykonania testów w kierunku mutacji genów KIT lub PDGFRA, 
czas oczekiwania na wyniki może wydłużyć się o dwa tygodnie.

Niezależnie od tego czy analiza dotyczy niewielkiej ilości materiału pobrane-
go w czasie biopsji, czy badaniu poddawany jest cały usunięty operacyjnie 

guz, w każdym z tych przypadków patolog działa według ustalonego protokołu, 
na który składają się następujące czynności:

•  określenie typu próbki i ocena jej wyglądu gołym okiem (opis makroskopo-
wy);

•  sporządzenie charakterystyki tkanki obserwowanej pod mikroskopem (opis 
mikroskopowy);

•  przeprowadzenie testów immunohistochemicznych w kierunku obecności 
bądź braku określonych białek w celu identyfikacji typu nowotworu.

Opis makroskopowy
W tej części raportu patolog dokonuje wizualnej oceny następujących cech bada-
nej tkanki:

•  rozległość wycinka chirurgicznego, zawierająca również informacje na temat 
usuniętych wraz z guzem organów;

•  umiejscowienie guza (miejsce w obrębie przewodu pokarmowego, w którym 
powstał nowotwór);

•  wymiary guza podane w centymetrach;

Analiza histopatologiczna GIST
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•  inwazyjność lub przyleganie guza do innych organów (jeśli stwierdzono);

•  obszary objęte nekrozą (obecność martwej tkanki) lub zwyrodnienia torbielo-
watego.

Margines chirurgiczny
Chirurg w czasie operacji wraz z guzem stara się usunąć margines zdrowej tkan-
ki w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa rozrostu pozostawionych ko-
mórek nowotworowych i wystąpienia nawrotu. Dodatkowo chirurg może usunąć 
część sąsiednich struktur przylegających do GIST. W takim wypadku margines 
normalnej tkanki również będzie brany pod uwagę przy resekcji przylegającej 
struktury tkankowej. Marginesy są mierzone makroskopowo, a następnie spraw-
dzane mikroskopowo z naciskiem na obszar/y najbliższy/e nowotworowi. Zwy-
kle wyniki oceny makroskopowej i mikroskopowej są podobne, lecz czasem ba-
danie pod mikroskopem pozwala odkryć to, czego nie udało się zauważyć okiem 
nieuzbrojonym, a wtedy margines mikroskopowy zostaje włączony do końcowe-
go raportu. Do opisu marginesu chirurgicznego stosowane są następujące ozna-
czenia:

R0 oznacza całkowite usunięcie zmian nowotworowych, obrzeże wycięcia w 
ocenie mikroskopowej bez nacieków nowotworowych („czysty” margines chi-
rurgiczny).

R1 obecność nacieku nowotworu w badaniu mikroskopowym (mikroskopowo 
dodatni margines chirurgiczny).

R2 obecność nacieku nowotworu widoczna w badaniu makroskopowym (gołym 
okiem), makroskopowo dodatni margines chirurgiczny.

Opis mikroskopowy: Morfologia i histologia
Morfologia dotyczy charakterystyki poszczególnych komórek, histologia zajmu-
je się opisem mikroskopowej budowy tkanek. Strukturę tkanki można wyobrazić 
sobie jako słoje drewna. Na podstawie obrazu mikroskopowego patolog opisuje 
strukturę tkanki guza oraz cechy budujących go komórek. Do tego badania pato-
log zwykle wykorzystuje preparaty barwione techniką H+E (skrawki tkanek bar-
wione hematoksyliną i eozyną). Hematoksylina wybarwia jądro komórkowe na 
niebiesko, natomiast eozyna barwi pozostałe struktury komórkowe na różowo. 
Barwienie H+E jest rutynowo stosowaną,  standardową techniką obrazowania 
histologicznego, pozwalającą na lepsze uwidocznienie komórek tkanki.
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Typy komórek GIST: Patolog opisuje kształt komórek GIST, określając go jako: 
wrzecionowaty, epitelioidalny lub polimorficzny. W około 70% przypadków 
GIST złożone są z komórek wrzecionowatych (o wydłużonym, wysmukłym 
kształcie), w 20% GIST charakteryzuje obecność komórek epitelioidalnych (okrą-
głe lub wieloboczne), zaś pozostałe 10% rozpoznań stanowi GIST o tkankach 
zbudowanych z obu rodzajów komórek. Kształt komórek w poszczególnych 
przypadkach GIST jest różny i uzależniony od miejsca powstania w przewodzie 
pokarmowym. W przypadku GIST jelita jego komórki zwykle cechuje kształt 
wrzecionowaty, natomiast około 40% GIST żołądka wykazuje epitelioidalny lub 
polimorficzny kształt komórek. Epitelioidalne komórki GIST ujawniają obecność 
mutacji genu PDGFRA lub stanowią dziki typ GIST częściej, aniżeli wrzeciono-
wate komórki GIST. Tkanki GIST o komórkach wrzecionowatych i epitelioidal-
nych przedstawia rycina 4.

Charakterystyka komórek: W czasie badań patolog może odnotować obecność 
wielu innych cech, nietypowych dla normalnych komórek. W klasyfikacji mięsa-
ka na ogół przyjmuje się, że im komórki nowotworu są bardziej podobne do nor-
malnych komórek, tym bardziej pozytywne są rokowania. Jednak w przypadku 
GIST ta reguła nie zawsze się sprawdza.

•  Atypia jądrowa: nietypowy wygląd jądra komórkowego.

•  Pleomorfizm: skrajne zróżnicowanie kształtu i wielkości komórek (w tym rów-
nież jądra komórkowego).

Wrzecionowate komórki GIST Epitelioidalne komórki GIST

Rycina 4. Próbki GIST wybarwione techniką H+E, powiększenie
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Charakterystyka struktury tkanki: Twój raport może zawierać informacje o ty-
pie struktur jakie tworzą komórki (spirale, włókna, palisady, arkusze, gniazda, 
etc.), nie mają one jednak istotnego znaczenia dla rozpoznania.

Przekroczenie błony surowiczej: Jeśli guz jest niewielkich rozmiarów i umiejsco-
wiony jest w obrębie ściany cewy przewodu pokarmowego, określa się go mia-
nem śródściennego. Zazwyczaj większe guzy rozrastają się na zewnątrz ściany 
przewodu pokarmowego, penetrując błonę surowiczą, okrywającą jego warstwę 
mięśniową. Penetracja błony surowiczej może wskazywać na większe ryzyko 
przerzutów do jamy brzusznej, nie jest to jednak jedyne kryterium rokowania.

Unaczynienie guza: Patolog opisuje również jak gęsta jest sieć naczyń oplatająca 
badany guz. Nowotwór nie może rozrastać się bez dopływu krwi przez naczynia 
krwionośne.

Indeks mitotyczny lub wskaźnik mitotyczny
Na rycinie 5 przedstawiono fazy podziału komórkowego. Mitoza to faza cyklu 
komórkowego, w czasie której dochodzi do podziału komórki i powstania dwóch 
komórek potomnych. Mitoza jest więc procesem, dzięki któremu komórki mnożą 
się (proliferują) lub rozmnażają (reprodukują). Wzrost nowotworu spowodowa-
ny jest zbyt częstymi podziałami jego komórek. Im częściej komórki guza dzielą 
się, tym szybszy jest wzrost nowotworu. Wartość indeksu mitotycznego stano-
wi jedną z najważniejszych informacji zawartych w Twoim raporcie histopato-
logicznym. Parametr ten jest wskaźnikiem proliferacji komórek nowotworu. Na 
podstawie jego wartości można oszacować skuteczność operacji pod względem 
prawdopodobieństwa nawrotu GIST.

Cykl komórkowy składa się z dwóch faz wzrostu, G1 i G2, oddzielających od 
siebie fazę syntezy (replikacji DNA) oraz fazę mitozy (podziału komórki). Po fa-
zie mitozy komórka może przejść do fazy spoczynku G0, której czas trwania jest 
różny u różnych komórek. Pod wpływem stymulacji wywołanej konstytutywną 
aktywacją receptora KIT lub PDGFRA, faza G0 komórek GIST ulega znacznemu 
skróceniu.

Wartość indeksu mitotycznego stanowi tak ważną informację w Twoim raporcie 
histopatologicznym, ponieważ wskaźnik ten dostarcza informacji o tempie wzro-
stu GIST. Wysokie wartości indeksu mitotycznego wskazują na większe prawdo-
podobieństwo nawrotu, co zostało szczegółowo przestawione w rozdziale doty-
czącym rokowań.
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Badanie mikroskopowe 
skrawków tkanki guza 
umożliwia patologowi 
określenie liczby komó-
rek nowotworu będących  
w fazie podziału. W celu 
określenia wartości indek-
su mitotycznego patolog li-
czy komórki znajdujące się 
w fazie mitozy (tzw. figury 
podziału) w określonym 
fragmencie tkanki guza. 
Na rycinie 6 pokazano figu-
ry mitozy, które liczone są 
przez patologa w czasie ob-
serwacji mikroskopowej.

Tempo wzrostu guza może 
być różne dla poszczegól-
nych jego partii, dlatego 
też ważne jest by patolog 
dokładnie obejrzał skrawki 
tkanki z różnych jego sek-
cji i przeprowadził liczenie 
w miejscu, w którym zaob-
serwuje największą liczbę 
figur podziału.

Po zidentyfikowaniu fragmentu tkanki odznaczającego się najwyższą aktywno-
ścią podziałową, patolog przeprowadza liczenie mitoz w sumie w 50 dużych po-
lach widzenia pod mikroskopem (50 HPF, ang. high-power fields).

HPF jest standardową jednostką pomiaru mikroskopowego, natomiast wartość 
50 HPF odpowiada powierzchni 5 mm kwadratowych (5 mm2). Jeśli patolog do 
obserwacji używa mikroskopu o dwukrotnie większym polu widzenia, wówczas 
potrzebnych jest 25 pól widzenia, by obszar oglądanej powierzchni odpowiadał 
5 milimetrom kwadratowym. Wynik zostanie podany w formie proporcji, np.: 
3/50 HPF (3 mitozy na 50 HPF) lub 15/50 HPF (15 mitoz na 50 HPF).
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Rycina 5. Cykl komrkowy
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Wartości mniejsze niż 5/50 HPF 
uważane są za niskie, natomiast 
wyższe niż 20/50 HPF zaliczane 
są do wyjątkowo wysokich.

Niektórzy lekarze patologowie 
stosują alternatywny wskaźnik 
proliferacji komórek nowotworu 
określany jako   Ki-67 lub MIB-1. 
To barwienie immunohistoche-
miczne identyfikuje wszystkie 
komórki znajdujące się poza 
fazą spoczynkową (uwidacznia 
wszystkie komórki poza tymi 
w fazie G0). Wynik jest wyrażo-
ny jako procent komórek, które 
weszły w cykl komórkowy. Ta 
metoda oraz wskaźnik mitotyczny dotyczą oceny poziomu proliferacji komórek 
nowotworowych, jednak wyniki jednego testu nie mają prostego przełożenia na 
wyniki drugiego. Dotychczas nie były prowadzone również badania mające na 
celu ustalenie prognostycznych zakresów wartości wskaźnika proliferacji MIB-1 
w rozpoznaniach GIST.

Testy immunohistochemiczne
Metoda immunohistochemiczna polega na wykrywaniu wybranego białka w ko-
mórce przy zastosowaniu przeciwciała skierowanego przeciwko niemu. W skład 
każdej komórki wchodzi wiele rodzajów białek. Każdy z typów komórek (np. 
komórki mięśniowe, nerwowe czy budujące kości), charakteryzuje unikalny ze-
staw białek, różny ze względu na pełnione przez nie funkcje. Przeciwciała mogą 
być tak przygotowane, aby wiązały się z cząsteczkami interesującego nas białka 
w próbce tkanki guza. Cząsteczki białka o takich właściwościach nazywane są 
antygenami danego przeciwciała. Po związaniu się przeciwciała z antygenem 
tworzy się kompleks o nowych właściwościach, który może zostać ujawniony 
poprzez barwienie, co z kolei przekłada się na wykrycie obecności danej pro-
teiny w komórce. Przeprowadzenie testu immunohistochemicznego jest dosyć 
skomplikowaną procedurą, ale jego wyniki dają patologowi jasną odpowiedź na 
pytanie czy w komórkach danego nowotworu obecne jest białko, w kierunku 
którego wykonywany był test. Dodatni wynik testu immunohistochemicznego 
na obecność KIT (obszary wybarwione na brązowo) przedstawia rycina 7.
Pomimo że barwienie na obecność białka KIT (CD117) jest kluczowym testem w 
diagnostyce GIST, często patolog przeprowadza dodatkowe testy, by móc wy-
kluczyć inne jednostki chorobowe.

Rycina 6. Komórki GIST pod powiększeniem 
400x, czerwonymi okręgami zaznaczono figu-
ry podziału, które są liczone przez patologa w 
celu wyznaczenia wskaźnika mitotycznego
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Cechy histologiczne guza oraz jego umiejscowienie mogą wskazywać na kilka 
typów nowotworu, dlatego też zadaniem patologa jest dobór odpowiedniego pa-
nelu badań w celu postawienia jednoznacznej diagnozy. Typowy zestaw badań 
może obejmować wymienione poniżej testy immunohistochemiczne. Nie mają 
one znaczenia prognostycznego dla GIST, są natomiast pomocne w diagnostyce 
różnicowej nowotworów.

•  CD34 reakcja dodatnia w około 80% GIST żołądka oraz tylko w około 50% 
GIST jelita.

•  SMA lub aktyna mięśni gładkich, reakcja dodatnia w około 30% GIST.

•  Białko S-100 reakcja dodatnia w około 5% GIST.

•  Desmina reakcja dodatnia w około 2% GIST, najczęściej w GIST z ujemnym 
wynikiem testu na białko KIT.

•  Pan-cytokeratyna reakcja dodatnia w <1% GIST.

Zestaw badań różnicujących nowotwory jamy brzusznej wraz z wynikami te-
stów immunohistochemicznych przedstawiono w tablicy 1.

KIT-dodatnie wrzecionowate
komórki GIST

KIT-dodatnie epitelioidalne
komórki GIST

Rycina 7. Próbki GIST z widocznymi obszarami wybarwionymi na brązowo, wska-
zującymi na dodatni wynik testu immunohistochemicznego na obecność białka 
KIT, powiększenie 200x
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Tablica 1 Panel badań różnicujących nowotwory jamy brzusznej w kierunku GIST
i najważniejsze testy immunohistochemiczne.

Kształt komórki Typ guza Przykłady Charakterystyka 
immunohistochemiczna

Wrzecionowaty

Guzy 
mięśniówki 
gładkiej

Mięśniak 
gładkokomórkowy 
Mieśniakomięsak 
gładkokomórkowy

aktyna mięśni gładkich +
desmina +

Guzy 
neurogenne

Nerwiak
Złośliwy nowotwór 
osłonek nerwów 
obwodowych

białko S-100 +

Guzy 
włókniste

Włóknisty polip 
zapalny
Odosobniony guz 
włóknisty

CD34 +

Włókniakowatość 
desmoidalna 
(Włókniec)

aktyna mięśni gładkich +
beta katenina (jądrowa) +

Rak Rak wrzecionowato-
komórkowy Pan-cytokeratyna +

Epitelioidalny

Czerniak Czerniak
melan-A +
HMB45 +
białko S-100 +

Guz 
zbudowany 
z komórek 
okołonaczy-
niowych

Pecoma (guz 
zbudowany 
z komórek 
epitelioidalnych 
okołonaczyniowych, 
ang. perivascular 
epithelioid cell 
tumor)

aktyna mięśni gładkich +
HMB45 +

Rak Rak 
jasnokomórkowy Pan-cytokeratyna +
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Testy dla GIST o ujemnym wyniku barwienia KIT. W około 5% GIST wynik 
testu na obecność białka KIT (CD117) jest ujemny. W obrębie tej grupy GIST (nie 
we wszystkich przypadkach) wykrywana jest mutacja genu PDGFRA, jak rów-
nież mutacja genu KIT oraz przypadki GIST, w których nie odnotowuje się żadnej 
z tych mutacji (tzw. dziki typ GIST). Następujące testy immunohistochemiczne 
mogą być pomocne w diagnozie GIST o ujemnym wyniku barwienia KIT:

•  DOG1 - marker dający wynik dodatni w niektórych przypadkach GIST z ujem-
nym KIT (około 40%)

•  PDGFRA - receptor czynnika wzrostu dający wynik dodatni w GIST z mutacją 
genu PDGFRA. Niestety, ze względu na zawodność dostępnych testów immuno-
histochemicznych wykrywających tę mutację, są one rzadko stosowane.

Diagnoza
Kiedy patolog opisze już wszystkie testy wymagane w konkretnym przypadku, 
będzie mógł postawić diagnozę GIST, której często towarzyszy krótkie uzasad-
nienie jego decyzji. Niektóre wydziały patologii stosują termin „mięsak podście-
liska przewodu pokarmowego” (dla odróżnienia od nowotworu podścieliska po-
karmowego) dla nowotworów o potencjalnie większej złośliwości.

Wykorzystuje się wiele schematów dla oceny ryzyka nawrotu (zwanego też 
potencjalną złośliwością) nowotworu podścieliskowego przewodu pokar-

mowego (GIST).

Twój raport histopatologiczny może zawierać jedną lub więcej z następujących 
kategorii. Zarówno wytyczne NIH jak i NCCN dotyczą guzów pierwotnych, któ-
re nie wywołały jeszcze przerzutów, natomiast schemat AJCC ma zastosowanie 
zarówno w klasyfikacji guza pierwotnego jak i metastatycznego (przerzutowe-
go).

Należy pamiętać, że klasyfikacje te powstały w oparciu o dane dotyczące GIST 
u dorosłych, dlatego też nie powinny być stosowane w rzadkich przypadkach 
GIST u dzieci.

Rokowania dla GIST:
Ryzyko nawrotu lub zezlosliwieniaı

�



20 • Copyright © 2010 by GIST Support International

Schemat oceny ryzyka GIST uzgodniony przez ekspertów 
NIH
Stworzony podczas specjalnej konferencji ekspertów i opublikowany w roku 
2002, schemat ten dzieli przypadki GIST w oparciu o wielkość guza oraz indeks 
mitotyczny. W tablicy 2 znajdują się cztery grupy ryzyka, które zostały wówczas 
wyodrębnione. Tablica ryzyka została stworzona dzięki doświadczeniu oraz opi-
niom ekspertów i bazowała na niewielkiej ilości dostępnych danych.

Tablica 2 Ryzyko zezłośliwienia GIST
Cytowane za Fletcher et al, 2002, Human Pathology 33(5):459-465. Wykorzystano za zgodą 
Elsevier.

Grupa ryzyka Wielkość
(górna granica rozmiaru) Indeks mitotyczny

bardzo niskie ryzyko < 2 cm < 5 / 50 HPF

niskie ryzyko 2-5 cm < 5 / 50 HPF

umiarkowane ryzyko
< 5 cm 6-10 / 50 HPF

5-10 cm < 5 / 50 HPF

wysokie ryzyko

> 5 cm < 5 / 50 HPF

> 10 cm
pozostałe wartości
wskaźnika
mitotycznego

Klasyfikacja ryzyka NCCN dla GIST
Udoskonalony schemat oceny ryzyka, stworzony przez patologów Miettinena i 
Lasotę w oparciu o aktualne dane, został przyjęty przez grupę roboczą organizacji 
National Comprehensive Cancer Network. To ujęcie przedstawiono w tablicy 3.  
Podstawą oceny ryzyka jest m.in. miejsce wystąpienia nowotworu. W przypadku 
GIST żołądka ryzyko nawrotu jest mniejsze, niż w przypadku nowotworów o 
podobnym rozmiarze i wskaźniku mitotycznym, lecz umiejscowionych w innych 
rejonach układu pokarmowego.
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Tablica 3 Klasyfikacja ryzyka związanego z nowotworem pierwotnym według 
wskaźnika mitotycznego, rozmiaru i umiejscowienia guza.
Na podstawie: Miettinen and Lasota, 2006, Seminars in Diagnostic Pathology 23(2):70-83.
Wykorzystano za zgodą Elsevier.

Parametry guza Ryzyko progresji choroby а

<5 na
50 HPF

Wielkość Żołądek Dwunastnica
Jelito czcze 

lub jelito 
kręte

Odbytnica

<2 cm brak brak brak brak

> 2 <5 cm bardzo niskie
(1,9%) niskie

niskie
(8,3%)

niskie
(4,3%)

niskie
(8,5%)

> 5 <10 cm Niskie (3,6%) niewystarcza-
jące dane

umiarkowane 
(24%)

niewystarcza-
jące dane

> 10 cm umiarkowane
(12%)

wysokie
(34%)

wysokie
(52%)

wysokie
(57%)

> 5 na
50 HPF

<2 cm b brak Niewystarcza-
jące dane

b wysokie wysokie
(54%)

> 2 <5 cm umiarkowane
(16%)

wysokie
(50%)

wysokie
(73%)

wysokie
(52%)

> 5 <10 cm wysokie
(55%)

niewystarcza-
jące dane

wysokie
(85%)

niewystarcza-
jące dane

> 10 cm wysokie
(86%)

wysokie
(86%)

wysokie
(90%)

wysokie
(71%)

a określone jako metastaza (przerzut) lub śmierć w wyniku nowotworu
b oznacza małą ilość przypadków

Dane oparte o długoterminowe badania obserwacyjne 1055 przypadków GIST żołądka, 
629 jelita cienkiego, 144 dwunastnicy i 111 odbytnicy.
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Klasyfikacja stadiów zaawansowania GIST stworzona przez 
American Joint Committee on Cancer (AJCC)
AJCC to wspólna inicjatywa licznych organizacji zawodowych mająca na celu 
stworzenie klasyfikacji różnych typów raka w celu ujednolicenia sposobów 
opisywania oraz podejmowania decyzji o leczeniu. AJCC definiuje klasyfikację 
według stadiów zaawansowania w następujący sposób: „Klasyfikacja pozwala 
opisać stopień zaawansowania nowotworu w oparciu o rozległość pierwotnego 
nowotworu oraz rozległość przerzutów w organizmie.”
Pozycja The AJCC Cancer Staging Manual, 7th edition (Klasyfikacja nowotwo-
rów AJCC, 7 edycja) wprowadziła kryteria dla GIST obowiązujące od stycznia 
2010 roku. W przeszłości nie istniała klasyfikacja AJCC dla GIST, jednak raporty 
patologiczne dotyczące nowych nowotworów i biopsji powstałe po 2010 roku 
mogą być oparte o ten schemat. Jeśli Twoja diagnoza została postawiona przed 
rokiem 2010, możesz sprawdzić w którym miejscu na tym schemacie znajduje się 
Twój przypadek, jednak nie zawiera on precyzyjnych informacji - wykorzystu-
je bowiem kryteria Miettinena i Lasoty oraz NCCN, przełożone na klasyfikację 
AJCC znaną jako „TNM” (ang. tumor, lymph nodes and metastasis - nowotwór, 
węzły chłonne i przerzuty).
•  Kategoria „T” oznacza rozmiar nowotworu.
•  Stan węzła chłonnego oznaczono jako kategorię „N” i wynosi zazwyczaj zero, 
ponieważ przerzuty w węzłach chłonnych należą do rzadkości w GIST (za wyjąt-
kiem GIST u dzieci).
•  Kategoria „M” wskazuje czy wystąpiły już przerzuty GIST.
Tablica 4 zawiera informacje dotyczące kategorii AJCC: T, N, M i wskaźnika mi-
totycznego dla GIST.
Wskaźnik mitotyczny w połączeniu z TNM pozwala określić stopień zaawan-
sowania nowotworu. Ostateczny schemat zamieszczono w tablicy 5. Stopień za-
awansowania określa się w inny sposób w przypadku GIST żołądka, sieci oraz 
innych odmian GIST, wskazując na większe ryzyko nawrotów w pozażołądko-
wych przypadkach GIST.
Pierwszy stopień zaawansowania GIST to guzy o niewielkim ryzyku, w przy-
padku których ryzyko nawrotu po operacji jest niewielkie, natomiast 4 stopień 
oznacza guzy przerzutowe, które mogą być leczone za pomocą leków celowa-
nych molekularnie, takich jak imatinib lub sunitinib. Pośrednie stopnie zaawan-
sowania, 2 i 3, obejmują ryzyko nawrotów GIST od umiarkowanego po wysokie. 
Zalecane schematy leczenia dla tych stopni zaawansowania, ze względu na stale 
prowadzone badania, podlegają ciągłym zmianom, i mogą również obejmować 
terapie celowane. Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru metody lecze-
nia i terapii lekowej, pomocne może okazać się ustalenie statusu mutacji KIT lub 
PDGFRA.
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Tablica 4 Definicje kategorii T, N, M i wskaźnika mitotycznego dla GIST we 
wszystkich lokalizacjach guza
Wykorzystano za zgodą American Joint Committee on Cancer (AJCC), Chicago, 
Illinois. Oryginalne źródło niniejszego materiału to AJCC Cancer Staging Manual, 
Seventh Edition (2010), wydawnictwo Springer Science and Business Media LLC, 
www.springer.com.

Guz pierwotny T

TX: Brak możliwości oceny guza pierwotnego

T0: brak guza pierwotnego

T1: guz o średnicy 2 cm lub mniejszej

T2: guz o średnicy większej niż 2 cm i mniejszej niż 5 cm

T3: guz o średnicy większej niż 5 cm i mniejszej niż 10 cm

T4: guz powyżej 10 cm

Węzły chłonne regionalne (N)

NX: węzły chłonne regionalne nie do oceny

N0: brak przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych

N1: przerzuty w węzłach chłonnych regionalnych

Przerzuty odległe (M)

M0: przerzuty odległe nieobecne

M1: przerzuty odległe obecne

Wskaźnik mitotyczny

niski wskaźnik mitotyczny: 5 lub mniej mitoz na 50 HPF

wysoki wskaźnik mitotyczny: powyżej 5 mitoz na 50 HPF
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Tablica 5 Klasyfikacja anatomiczna / Grupa prognostyczna GIST według miej-
sca wystąpienia
Wykorzystano za zgodą American Joint Committee on Cancer (AJCC), Chicago, Illinois. Ory-
ginalne źródło niniejszego materiału to AJCC Cancer Staging Manual, Seventh Edition (2010), 
wydawnictwo Springer Science and Business Media LLC, www.springer.com.

GIST żołądka* T N M Wskaźnik 
mitotyczny

Stopień 
zaawansowania IA T1 lub T2 N0 M0 niskie

Stopień 
zaawansowania IB T3 N0 M0 niskie

Stopień II
T1
T2
T4

N0
N0
N0

M0
M0
M0

wysokie
wysokie
niskie

Stopień IIIA T3 N0 M0 wysokie

Stopień IIIB T4 N0 M0 wysokie

Stopień IV dowolnyT
dowolny T

N1
dowolny N

M0
M1

dowolny wskaźnik
dowolny wskaźnik

GIST jelita 
cienkiego** T N M wskaźnik

mitotyczny

Stopień I T1 lub T2 N0 M0 niskie

Stopień II T3 N0 M0 niskie

Stopień IIIA T1
T4

N0
N0

M0
M0

wysokie
niskie

Stopień IIIB
T2
T3
T4

N0
N0
N0

M0
M0
M0

wysokie
wysokie
wysokie

Stopień IV dowolny T
dowolny T

N1
dowolny N

M0
M1

dowolny wskaźnik
dowolny wskaźnik

* Uwaga: może być również stosowana dla sieci
** Uwaga: może być również stosowana dla przełyku, jelita grubego, krezki jelita 
oraz otrzewnej
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Próbki biopsyjne i raporty

Podczas biopsji pobierana jest niewielka ilość materiału. Niekiedy próbka jest zbyt 
mała, by patolog mógł opisać strukturę tkanki (sposób organizacji komórek), wów-

czas dokonuje opisu pojedynczych komórek. Sporadycznie zdarza się, że wśród pobra-
nych za pomocą igły biopsyjnej komórek poza krwią oraz płynem martwiczym (martwe 
oraz rozkładające się komórki) znajduje się jedynie kilka komórek nowotworowych na-
dających się do badań. Na podstawie tak małej próbki patolog nie dokona ostatecznego 
rozpoznania, lecz opisze dostępny materiał i w miarę możliwości wystawi diagnozę. Nie-
stety, czasem igła chybia i podczas biopsji zamiast komórek guza pobierane są komórki 
sąsiadujące. W takim przypadku biopsja musi zostać powtórzona.

Jeśli pobrana ilość tkanki nie jest wystarczająca do wykonania każdego pożądanego bada-
nia, patolog wybiera najbardziej odpowiednie testy możliwe do przeprowadzenia, by móc 
wystawić diagnozę na podstawie niewielkiej próbki materiału. Na liście tej może znaleźć 
się analiza immunochistochemiczna dla KIT (CD117), CD34, aktyny mięśni gładkich, 
białka S-100, desminy i pan-cytokeratyny.

Poniżej znajduje się przykładowy raport z biopsji.

Wyniki badan histopatologicznych 
GIST

NOWOTWÓR ŻOŁĄDKA, BIOPSJA:
NOWOTWÓR PODŚCIELISKOWY PRZEWODU POKARMOWEGO,
komórki typu wrzecionowatego
Ilość mitoz: 1 na 20 HPF (High Power Fields - dużych pól widzenia pod 
mikroskopem)
Nie wykryto martwicy.
Badanie immunohistochemiczne wykazało następujące wyniki barwienia 
w komórkach nowotworowych:
Reakcja dodatnia - KIT, CD34
Reakcja ujemna: desmina, białko S-100

Wyniki te potwierdzają powyższą diagnozę.

�
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Próbki z resekcji oraz raporty GIST
Raport histopatologinczy opracowany na podstawie wycinka chirurgicznego 
będzie zawierał o wiele więcej informacji, ponieważ w tym przypadku patolog 
dysponuje wystarczającą ilością materiału do badań. Po opisaniu całości wyciętej 
tkanki patolog pobiera próbki z obszarów, które charakteryzuje najdynamicz-
niejszy rozwój nowotworu. Oprócz raportu histopatologicznego, powinieneś/
powinnaś zapoznać się z raportem chirurgicznym z operacji w celu uzyskania 
opisu lokalizacji nowotworu oraz sposobu jego usunięcia (resekcja guza odsepa-
rowanego od przylegających organów, wycięcie guza w jednym bloku z okolicz-
nymi zdrowymi tkankami- resekcja „en bloc”, etc.)

Oto przykładowy raport z resekcji:

RESEKCJA JELITA CIENKIEGO:

MIĘSAK PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO, jednoczesne 
występowanie komórek nabłonkowych i wrzecionowatych (do 9 cm),
WYSOKIE RYZYKO (zgodnie z wytycznymi NCCN z roku 2010)
Ilość mitoz: 8 na 50 HPF.
Nie wykryto martwicy.
Naciek nowotworu na całej grubości ściany jelita oraz przekroczenie 
błony surowiczej.
Negatywne marginesy resekcji części proksymalnej i dystalnej jelita 
cienkiego.
Analiza immunohistochemiczna wykazała następujący profil 
wybarwiania komórek nowotworowych:
Reakcja dodatnia - KIT, DOG1
Reakcja ujemna: SMA, desmina, białko S-100

Raporty z leczenia guzów GIST
Jeżeli Twój raport zawiera opis guza pierwotnego GIST lub przerzutu GIST usu-
niętego po uprzednio zastosowanej terapii farmakologicznej, będzie się on różnił 
pod wieloma względami od raportu sprzed rozpoczęcia leczenia.

Liczba mitoz: jeśli zostanie podana, nie będzie porównywalna z liczbą mitoz w 
nieleczonym nowotworze, ponieważ lek zwykle hamuje namnażanie komórek.

Klasyfikacja ryzyka: nie jest możliwa (jest nieistotna w przypadku nowotworów 
przerzutowych, ponieważ nowotwór zdążył się już rozprzestrzenić do innych 
części ciała).
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Procent żywotnych komórek: stanowi jedną z najbardziej istotnych informacji 
o leczonym nowotworze. Parametr ten wyraża odsetek żywych komórek nowo-
tworowych w stosunku do komórek martwych (nekrotycznych) oraz obszarów, 
w których komórki nowotworowe uległy zniszczeniu i pozostało jedynie zbli-
znowacenie (często opisywane jako hialinizacja). Im mniejszy jest odsetek ży-
wotnych komórek nowotworu, tym lepszy wynik leczenia, jednakże komórki te 
mogą nadal być obecne w guzie lub w innych częściach ciała. Czasem pomyślnie 
leczony nowotwór zawiera mało komórek, chociaż komórki te są nadal żywot-
ne. Taki nowotwór określany jest jako „skąpokomórkowy” i charakteryzują go 
większe odległości pomiędzy jądrami jego komórek i lepsze uwidocznienie zrębu  
i/lub blizny tkanki. Nawet po usunięciu całości widocznego guza przerzutowe-
go leczenie jest zwykle kontynuowane.

W niektórych przypadkach nowotworów, które wykazały oporność na terapię 
lekami celowanymi (np. imatinib), dochodzi do nietypowych zmian, które mogą 
zostać wykryte przez patologa. Należą do nich m.in. utrata ekspresji białka KIT 
oraz zmiany morfologiczne komórek nowotworu.

Utrata ekspresji białka KIT oznacza, że komórki nowotworowe mogą nie wyka-
zywać ekspresji białka KIT, jeśli komórki nowotworu wykształciły inną ścieżkę 
aktywacji umożliwiającą ich przeżycie i wzrost. Na przykład, w niektórych leczo-
nych guzach GIST nastąpiła „zmiana kinazowa” na receptor AXL, którego akty-
wacja zachodzi przy udziale ligandu Gas6. Jeśli nowotwór przestanie reagować 
na KIT, patolog może mieć wątpliwość czy ten guz to GIST, czy też nowa forma 
nowotworu.

Zmiana morfologiczna oznacza zmianę wyglądu komórek na drodze różnico-
wania, w wyniku którego powstaje inny typ komórek (np. mięsaka mięśni po-
przecznie prążkowanych, z których zbudowane są mięśnie szkieletowe) lub po-
przez odróżnicowywanie się komórek i tworzenie bardziej prymitywnych form. 
Tego typu zmiany utrudniają identyfikację nowotworu jako GIST. Na szczęście 
występują one bardzo rzadko.

Oto przykładowy raport dotyczący nowotworu poddanego terapii lekowej przed 
resekcją.

WĄTROBA, CZĘŚCIOWA HEPATEKTOMIA
MIĘSAK PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO Z PRZERZUTAMI, 
komórki typu wrzecionowatego (do 4,5 cm) o wysokiej hialinizacji (>95%), 
zgodnie z przewidywanym wynikiem leczenia Ilość mitoz: poniżej 1 na 50 
HPF. Ilość mitoz: poniżej 1 na 50 HPF. 
Negatywny margines resekcji nowotworu.
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1.  Niektóre z próbek patologicznych zostały przesłane do innego laborato-
rium w celu analizy: czy to oznacza, że szpitalny patolog nie posiada wy-
starczającej wiedzy w zakresie GIST?

Wiele laboratoriów rutynowo wysyła próbki wymagające przeprowadzenia 
testów, które nie są standardowo wykonywane na miejscu. Może to doty-
czyć np. testów immunohistochemicznych oraz genotypowania.

2.  W moim raporcie histopatologicznym podano liczbę mitoz na 10 HPF za-
miast na 50 HPF, dodatkowo zamiast liczby figur podziału wpisano jedy-
nie „nieliczne mitozy”. Czy stosuje się tego typu opis? Może obliczenia 
powinny zostać powtórzone?

Bardzo ważne jest uzyskanie faktycznej ilości mitoz na 50 HPF, ponieważ 
zbyt mała powierzchnia próbki, dla której zostały policzone mitozy, może 
nie dać reprezentatywnych wyników. Chirurg lub onkolog może zażądać od 
patologa bardziej kompletnej analizy, jeśli ta informacja mogłaby wpłynąć 
na sposób leczenia Twojego przypadku. Dzieje się tak najczęściej w przy-
padku dużych próbek (np. uzyskanych w wyniku resekcji). Mała próbka 
biopsyjna (biopsja gruboigłowa lub endoskopowa biopsja śluzówki) zwykle 
nie dostarcza wystarczającej ilości tkanki dla obliczenia ilości mitoz na 50 
HPF (high power fields - pól o dużym powiększeniu), lecz w niektórych 
przypadkach obliczenie mitoz dla mniejszej ilości pól może być pomocne w 
zarządzaniu przypadkiem klinicznym. 

3.  Jeżeli w moim raporcie histopatologicznym GIST nie uwzględniono pew-
nych informacji w porównaniu z opisami w tej broszurze, czy powinie-
nem/powinnam poprosić o przesłanie mojej próbki do patologa specjali-
zującego się w mięsakach?

Możesz swobodnie zadawać swojemu lekarzowi pytania dotyczące Twoje-
go raportu histopatologicznego. Twój lekarz może przedyskutować diagno-
zę z patologiem, który w razie potrzeby mógłby dostarczyć dodatkowych 
informacji użytecznych przy ocenie ryzyka.

Pytania czesto zadawane przez 
chorych

˛
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W rzadkich przypadkach, charakteryzujących się niestandardowym histolo-
gicznym lub nietypowymi wynikami testów immunohistochemicznych (np. 
inny niż dodatni wynik barwienia KIT), Twój patolog może zadecydować 
o przesłaniu Twoich próbek do innego patologa specjalizującego się w dia-
gnostyce GIST w celu uzyskania potwierdzenia diagnozy.

4.  W raporcie histopatologicznym mój nowotwór jest opisany jako „łagod-
ny” - co to oznacza? Czy to rak? Potrzebuję dalszego monitorowania i le-
czenia? A może mój patolog nie posiada wystarczającej wiedzy w zakresie 
GIST?

Jeśli GIST został określony jako łagodny, oznacza to, że podczas jego resekcji 
nie stwierdzono obecności przerzutów, w związku z czym ryzyko nawrotu 
jest bardzo niskie. Mimo to patolog będący ekspertem nie użyłby raczej sło-
wa „łagodny” w stosunku do GIST, ponieważ w przypadku guzów o wiel-
kości powyżej 2 cm zawsze istnieje możliwość nawrotu choroby, a wszystkie 
duże GIST wymagają resekcji. Jedynie GIST o wielkości poniżej 2 cm mogą 
być uważane za łagodne nowotwory, ponieważ ryzyko agresywnego zacho-
wania takiego nowotworu jest wówczas bliskie zeru. Niektóre z mniejszych 
guzów mogą potencjalnie zacząć rosnąć, jednak większość guzków poniżej 
2 cm nie rośnie i są one powszechnie znajdywane w resekcjonowanych żo-
łądkach podczas innych zabiegów operacyjnych lub w czasie autopsji.

5.  Dlaczego mój raport histopatologiczny nie zawiera „oceny” lub „stopnia 
zaawansowania” mojego GIST?

Klasyfikacja AJCC znana jako „TNM” pojawiła się dopiero w roku 2010, w 
związku z czym starsze raporty nie zawierają klasyfikacji według stadiów 
zaawansowania. Schematy klasyfikacji innych mięsaków nie mają zastoso-
wania w przypadku GIST. Raporty sprzed roku 2010 dotyczące nowotwo-
rów pierwotnych powinny opierać się na kryteriach oceny nawrotu z czasu 
powstania raportu. Uzgodnienia ekspertów w postaci kryteriów NIH uzy-
skano w roku 2002, natomiast kryteria Miettinena i Lasoty zostały zareko-
mendowane przez NCCN w 2007. Mimo to, jeśli starsze raporty zawierają 
wymagane informacje, istnieje możliwość określenia stopnia zaawansowa-
nia na podstawie schematu klasyfikacji AJCC z roku 2010. Odkąd klasyfika-
cja AJCC oraz wytyczne NCCN są w zasadzie ekwiwalentne, każdy z tych 
schematów może być stosowany opcjonalnie.
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6.  Dlaczego mój raport histopatologiczny GIST zawiera informacje na temat 
węzłów chłonnych?

Przerzuty GIST na węzły chłonne należą do rzadkości (w przeciwieństwie 
do wielu innych nowotworów), za wyjątkiem bardzo rzadkich przypadków 
GIST u dzieci. Jeśli chirurg zaobserwuje powiększenie węzłów chłonnych, 
dokona ich wycięcia, natomiast patolog opisze je w czasie sporządzania ra-
portu.

7.  Czy potrzebuję drugiej opinii na temat zdiagnozowanego ryzyka nawro-
tu, skoro GIST jest rzadkim nowotworem i niewielu patologów potrafi je 
rozpoznać?

Większość patologów bardzo dobrze orientuje się w tematyce GIST i może 
zastosować przedstawione powyżej kryteria. Jedynie w drobnej części nie-
standardowych przypadków konieczna jest dodatkowa konsultacja z eks-
pertem i jest ona zwykle zasięgana przez patologa, który rozpoczął badanie 
danego przypadku.

8.  Dlaczego mój raport histopatologiczny nie zawiera analizy mutacji genów 
KIT oraz PDGFRA?

W niektórych ośrodkach leczenia nowotworów badania mutacyjne są prze-
prowadzane rutynowo, jednak w większości z nich nie należą one do stan-
dardowych procedur. Jedynie w rzadkich przypadkach testy mutacyjne 
mogą być konieczne dla wystawienia diagnozy, w innych zaś wyniki testów 
nie mają one kluczowego wpływu na sformułowanie końcowej diagnozy 
(brak dodatniego wyniku barwienia KIT w GIST oraz/lub nietypowe cechy 
immunohistochemiczne, bądź morfologiczne). Nawet jeśli genotypowanie 
zostało przeprowadzone, jego wyniki mogą nie stanowić części raportu hi-
stopatologicznego. Nie wszyscy eksperci zgadzają się co do konieczności 
wykonywania analizy mutacji dla każdego przypadku GIST, przed rozpo-
częciem wstępnego leczenia.

9.  Czy konieczne jest wykonanie analizy mutacji mojego GIST?

Testy mutacyjne powinny być wzięte pod uwagę w następujących sytu-
acjach:

• rozpoznania nowotworów ze średniej i wysokiej grupy ryzyka (za wyjąt-
kiem nowotworów żołądka), ponieważ mogą one ujawnić występowanie 
mutacji w 9 eksonie KIT, której obecność jest  wskazaniem do zastosowa-
nia większej dawki leku w przypadku nawrotu nowotworu
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• zdiagnozowania nowotworów wykazujących brak ekspresji KIT lub in-
nych guzów z podejrzeniem mutacji PDGFRA, dla których w przypadku 
nawrotu mogłoby być wskazane stosowanie leku innego niż imatinib

• u młodych pacjentów, w przypadku których wzrasta prawdo-podobień-
stwo wystąpienia GIST typu dzikiego (brak mutacje genu KIT lub PDG-
FRA)

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat sytuacji, w których ana-
liza mutacji mogłaby by być pomocna, odwiedź poświęconą temu zagadnie-
niu stronę internetową  pod adresem www.gistsupport.org/www.gist.pl

10. W jaki sposób należy zlecić wykonanie analizy mutacji, jeśli okaże się 
potrzebna?

Analiza ta może zostać przeprowadzona na polecenie Twojego chirurga lub 
onkologa. Twój patolog może dokonać analizy na miejscu lub też przesłać 
próbki do odpowiedniego laboratorium.

11. Czy istnieją dodatkowe testy, które mogą pomóc bardziej precyzyjnie 
określić ryzyko nawrotu GIST (lokalnie lub z przerzutami)?

Patolodzy i inni specjaliści nie są zgodni co do dodatkowych testów, które 
mogłyby być pomocne w określaniu prawdopodobieństwa nawrotu wycię-
tego GIST, trwają jednak badania w tym zakresie. Pacjenci z wysokim ryzy-
kiem nawrotów mogą stosować imatinib zapobiegawczo (tzw. terapia adju-
wantowa). W takim przypadku dokładniejsza ocena ryzyka jest klinicznie 
użyteczną informacją.

12. Jak długo próbki moich komórek nowotworowych będą przechowywane 
na wypadek potrzeby dodatkowych testów?

Bloczki tkanek utrwalonych w formalinie (FFPE) w większości ośrodków 
są przechowywane przez okres co najmniej 10 lat. W wielu z nich próbki 
pozostają na czas nieokreślony. Wszystkie obecne testy GIST mogą być zre-
alizowane z użyciem tkanki FFPE, prawdopodobnie wszelkie testy w przy-
szłości również będą dostosowane do tego najpopularniejszego sposobu 
utrwalania tkanek. Zamrożone próbki również mogą być przechowywane i 
wykorzystywane w większości analiz, jednak wszystkie testy zostały zopty-
malizowane pod kątem tkanek FFPE.
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13. Czy jeśli zmienię ośrodek leczenia nowotworów, to testy histopatologicz-
ne będą musiały zostać powtórzone?

Jeśli udasz się do kliniki specjalizującej się w leczeniu mięsaków, Twoje 
próbki zostaną przebadane przez patologa eksperta w GIST. Niektóre testy 
mogą być powtórzone, jeśli skrawki nie zostaną przekazane przez pierwot-
ną instytucję lub jeśli specjalista patolog będzie wolał pracować z wynikami 
z własnego laboratorium.

14. Czy mogę uzyskać większą liczbę próbek komórek nowotworowych z 
GIST do wykorzystania w przyszłości?

To dobry pomysł, ponieważ każdy rok przynosi nowe odkrycia w zakresie 
GIST. Jeśli nowe metody leczenia zostaną odkryte w przyszłości, może zajść 
potrzeba zbadania próbek w celu sprawdzenia czy mogą być one zastoso-
wane w Twoim przypadku. Możesz zdobyć dodatkowe próbki, jeśli popro-
sisz o to chirurga przed operacją. Chirurg będzie musiał skontaktować się 
z działem patologii w celu zabezpieczenia próbek. Jednakże w większości 
przypadków ilość komórek nowotworowych pobieranych dla standardo-
wych badań histopatologicznych i utrwalonych w formalinie będzie wystar-
czająca do przeprowadzenia dodatkowych badań.

15.Czy mogę oddać próbki GIST do banku komórek nowotworowych lub 
przekazać dla badań nad GIST?

Oczywiście, i byłaby to ogromna pomoc dla badań nad GIST! Możesz prze-
kazać próbki szpitalowi, w którym wykonywana była operacja (jeśli pro-
wadzi badania w zakresie GIST), jak również innym bankom komórek 
nowotworowych lub badaczom. Musisz uprzedzić o tym wcześniej, by do-
datkowa ilość tkanki została zachowana podczas operacji. Więcej informacji 
można znaleźć pod adresem www.gistsupport.org, na podstronie GIST Tis-
sue Banks (banki komórek GIST), oraz www.gist.pl.
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Atypia: nietypowy kształt oraz/lub wielkość komórek; może posiadać charakter 
lokalny (w poszczególnych miejscach) lub rozproszony (w całej próbce).
Atypia jądrowa: nietypowy wygląd jądra komórkowego; może sugerować zło-
śliwość nowotworu.
Barwienie metodą Golgiego: punktowe wybarwianie obszarów okołojądrowych 
w testach immunohistochemicznych KIT; znaczenie diagnostyczne ich wyniku 
nieznane.
Cytologia: badanie komórek pod mikroskopem. Zwykle termin ten dotyczy dzia-
łu patologii, która wykorzystuje właściwości pojedynczych komórek (zamiast ar-
chitektury tkanki) w diagnozie.
Cytoplazma: pozajądrowa część protoplazmy komórki (protplazma – półpłynna, 
lepka substancja, stanowiąca ciało komórki, z zewnątrz otoczona błoną komór-
kową).
Cytoplazma eozynochłonna: cytoplazma wybarwiana za pomocą różowego 
markera, eozyny.
Dysplazja: nadmierny rozrost patologicznych komórek, najczęściej oznacza stan 
przednowotworowy, w którym komórki nadmiernie się namnażają, powodując 
tym samym akumulację patologicznej tkanki, która może być początkiem rozwo-
ju guza.
Hialinizacja: forma zwłóknienia (zbliznowacenia) charakteryzująca się obecno-
ścią dużej ilości kolagenu w stosunku do liczby komórek.
Hiperplazja: nadmierny wzrost prawidłowych komórek w tkance.
Komórki wrzecionowate: komórki w kształcie wrzeciona, szersze w części środ-
kowej i zwężające się w kierunku przeciwnych biegunów komórki.
Krwotok: krwawienie wewnątrz organu, jamy ciała lub guza.
Martwica skrzepowa: obszar martwej tkanki, który powstał w wyniku braku 
krążenia krwi. Pod mikroskopem komórki wyglądają „blado”, ponieważ nie wy-
barwiają się tak jak żywe komórki, a ich struktura pozostaje zachowana.
Naciekanie lub inwazja: rozrastanie się komórek rakowych w tkance sąsiadują-
cych struktur anatomicznych. Zwykle GIST rozrasta się w sposób nieinwazyjny 
i jest odgraniczony. Inwazyjny lub naciekowy charakter nowotworu może wska-
zywać na jego agresywny przebieg.
Nekroza: Patrz hasło Martwica skrzepowa i Płyn martwiczy.

Slowniczekı
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Owrzodzenie: opisuje uszkodzenie wewnętrznej osłony przewodu pokarmowe-
go (błony śluzowej) przez GIST, które skutkuje powstaniem uszczerbku w na-
błonku jelita, przez które krew oraz martwe komórki z GIST mogą przedostać się 
do układu pokarmowego.

Odróżnicowywanie: nieprawidłowy proces, w wyniku którego komórki nowo-
tworu tracą swoje właściwości decydujące o ich specjalizacji i powracają do stanu 
niezróżnicowanego, w którym trudno rozpoznać ich właściwą funkcję.

Płyn martwiczy (nekrotyczny): tkanka nekrotyczna, która utraciła pierwotną 
strukturę ze względu na rozkład martwych komórek, przyjmując formę płynną.

Polimorficzny: wykazujący zmiany w rozmiarze i kształcie komórki.

Przekroczenie błony surowiczej: GIST rośnie zwykle w kierunku zewnętrznym 
w ścianie przewodu pokarmowego, przebijając czasem zewnętrzną warstwę 
(błona surowicza) i rozrastając się w jamie brzusznej.

Różnicowanie: normalny proces, w którym z niewyspecjalizowanych komórek 
powstają wyspecjalizowane, różniące się morfologicznie i funkcjonalnie struktu-
ry, uznawane za bardziej dojrzały fenotyp. Patolog może postawić roboczą dia-
gnozę na temat rodzaju nowotworu w oparciu o różnicowanie (dyferencjację) 
komórek nowotworowych oraz w oparciu o stopień w jakim  przypominają one 
normalne komórki w danym typie tkanki.

Układ palisadowaty jąder: układ jąder komórkowych, w którym wydają się na-
przemienne występować niebieskie i różowe regiony. Znaczenie tego wzorca nie 
jest znane.

Włókna: wygląd zgrupowań komórek w strukturze tkanki nowotworowej.

Włókna skeinowe: guzowate sploty włókien, często spotykane w GIST jelita 
cienkiego. Ich znaczenie kliniczne nie jest do końca znane.

Wysoka ilość, wysokie zagęszczenie komórek: gęsto upakowane komórki guza 
wskazują czasem na szybsze ich namnażanie.

Zwyrodnienie torbielowate: przypominające torbiele obszary nekrotycznej (mar-
twej) tkanki w guzie. Chociaż stopień martwicy tkanki stanowi ważny czynnik 
w klasyfikacji stopnia zaawansowania innych mięsaków, nie ma zastosowania w 
przypadku GIST.
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Gastrointestinal stromal tumours: ESMO Clinical Practice Guidelines for dia-
gnosis, treatment and follow-up (Nowotwory podścieliskowe przewodu po-
karmowego: Wytyczne European Society for Medical Oncology (ESMO) doty-
czące praktyki klinicznej w diagnozowaniu, leczeniu i monitorowaniu.

P. G. Casali & J.-Y. Blay, on behalf of the ESMO/CONTICANET/EUROBONET 
Consensus Panel of Experts. Annals of Oncology 21 (Supplement 5): v98-v102, 
2010. Darmowy dostęp pod adresem:

http://annonc.oxfordjournals.org/content/21/suppl_5/v98.full.pdf+html

NCCN Task Force Report: Update on the Management of Patients with Ga-
strointestinal Stromal Tumors (Publikacja NCCN Task Force: Zaktualizowane 
zasady zarządzania przypadkami pacjentów z guzami podścieliskowymi prze-
wodu pokarmowego).

G.D. Demetri et al. Journal of the National Comprehensive Cancer Network Vo-
lume 8 Supplement 2 (April 2010). Darmowy dostęp pod adresem:

http://www.jnccn.org/content/8/Suppl_2/S-1.full.pdf+html

Soft Tissue Sarcoma (NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology series) 
(Mięsak tkanek miękkich - Wytyczne dotyczące praktyki onkologicznej).

G.D. Demetri et al for the NCCN Soft Tissue Sarcoma Panel.

Dokument ten, aktualizowany co najmniej raz w roku, zawiera schematy dia-
gnozowania oraz leczenia GIST. W celu uzyskania dostępu do tego dokumentu 
konieczna jest darmowa rejestracja pod adresem:

http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp

Więcej materiałów można znaleźć na stronie www.gistsupport.org

W JĘZYKU POLSKIM 

informacje dla pacjentów chorych na GIST i ich rodzin znajdziesz na www.gist.
pl, www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Pomocy-Chorym-na-GIST/1067 
37746078375 oraz http://www.gist.fora.pl.
tel.: (22) 832 21 03
adres mailowy: stowarzyszenie@gist.pl

Informacje dodatkowe
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GIST Support International (GSI) to organizacja  wolonta-
riuszy stworzona przez internetową społeczność pacjentów i ich 
przyjaciół. Naszą misją jest zapewnianie edukacji oraz pomocy 
ludziom na całym świecie chorującym na GIST. GSI jest organi-
zacją non-profit .

Nasza strona jest dostępna pod adresem www.gistsupport.org

•  Aktualne informacje medyczne na temat GIST oraz metod jego leczenia;

•  Odpowiedzi ekspertów na pytania stawiane przez pacjentów;

•  Dzielenie się historiami ludzi, u których rozpoznano GIST, oraz opracowania-
mi na ten temat;

•  Informowanie pacjentów o najnowszych i skutecznych terapiach oraz bada-
niach klinicznych;

•  Wskazywanie źródeł wsparcia finansowego.

Nasza e-mailowa lista dyskusyjna (listserv) dla pacjentów, ich rodzin oraz in-
nych ludzi zainteresowanych tematyką GIST

•  Miejsce, w którym każdy bezpiecznie może zadawać pytania.

•  Dzielenie się praktycznymi informacjami, jaki i wsparciem emocjonalnym

•  Tworzenie internetowej wspólnoty przyjaciół, którzy razem stawiają czoło 
GIST

Nasza e-mailowa lista dyskusyjna (listserv) dla GIST typu dziecięcego oraz 
dzikiego

•  Odpowiedź na specjalne potrzeby dzieci chorych na GIST

•  Wsparcie wspólnoty dla rodziców i młodych pacjentów

Nasz pomoc na GIST Wiki: http://gistsupport.medshelf.org/Main_Page

•  Zawiera praktyczne porady radzenia sobie z GIST

•  Wymienia sposoby łagodzenia objawów oraz efektów ubocznych leczenia

•  Gromadzi porady na tematy dotyczące pacjentów chorujących na GIST

Nasz telefon zaufania jest dostępny pod numerem (215) 340-9374

Tele-przyjaciele: czat telefoniczny dla ludzi, którzy wolą mówić niż pisać

Skontaktuj się z nami, jeśli uważasz, że możemy Ci pomóc! 

Nasz adres e-mail: gsi@gistsupport.org
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Dr Jason Hornick jest profesorem nadzwy-
czajnym (Associate Professor) patologii w 
Harvard Medical School i zastępcą kierow-
nika zakładu patologii chirurgicznej oraz 
kierownikiem zakładu Immunohistochemii 
w Brigham and Women’s Hospital. Jest au-
torem wielu prac z zakresu patologii  tkanek 
miękkich, patologii układu pokarmowego 
oraz diagnostyki immunohistochemicznej, 
w tym licznych badań i przeglądów dotyczą-
cych GIST i c-KIT. Jego badania koncentrują 
się na określaniu kryteriów diagnozowania  
nowotworów tkanek miękkich, identyfikacji 
cech decydujących o złośliwości i agresyw-

ności nowotworu oraz sposobach wykorzystania odkryć naukowych w praktyce 
klinicznej. Jego celem jest stworzenie nowych narzędzi dla patologii chirurgicz-
nej, które umożliwią lepszą klasyfikację nowotworów oraz poznanie potencjal-
nych celów terapeutycznych dla nowych leków. Wolny czas najchętniej spędza 
ze swoją żona oraz 7-letnimi bliźniakami, chłopcem i dziewczynką.

Dr Alexander Lazar jest patologiem o subspe-
cjalizacji w diagnozowaniu klinicznym oraz 
genotypowaniu molekularnym mięsaków (a 
także genotypowaniu czerniaka) Jest profe-
sorem nadzwyczajnym w międzydyscypli-
narnym centrum badań nad mięsakami w 
M. D. Anderson Cancer Center, w którym 
współpracuje z innymi lekarzami, Diną Lev 
oraz Raphaelem Pollockiem, koncentrując się 
głównie na wczesnych zmianach genetycz-
nych w rozwoju mięsaków. Jest autorem i 
współautorem wielu publikacji dotyczących 
różnych aspektów patologii w przypadku 
mięsaków, jak również badań translacyjnych 
(w ograniczonym

 zakresie zajmował się także patologią skóry). Alex jest członkiem American Joint 
Cancer Committee (AJCC) w zespole Soft Tissue Sarcoma (Staging) Task Force 
oraz Committee on Cancer subcommittees for Soft Tissue Sarcoma and GIST pa-
thology reporting for the College of American Pathologists (CAP). Wolny czas 
spędza z żoną i dziećmi (bardzo aktywnymi 6 i 3-latkiem), grając w koszykówkę 
i piłkę nożną/futsal lub na podróżach zagranicznych. Jest zastępcą trenera dru-
żyny piłkarskiej swojego syna i wielkim fanem futbolu.
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„Bardzo pouczająca i łatwa do zrozumienia broszura, zawiera wiele uży-
tecznych i precyzyjnych informacji. Polecam to źródło informacji wszystkim 
pacjentom chorym na GIST, ich rodzinom, a także personelowi medyczne-
mu.”

Jonathan Trent, MD PhD, profesor nadzwyczajny (Associate Professor), Sarcoma 
Medical Oncology, University of Texas, MD Anderson Cancer Center

„Niniejsza broszura stanowi doskonałe źródło informacji dla pacjentów GIST 
i ich rodzin zainteresowanych i napisane jasnym językiem, przez dwóch ce-
nionych ekspertów w dziedzinie patologii, tym tematem.

Suzanne George, lek. n. med., dyrektor kliniczny Center for Sarcoma and 
Bone Oncology, Dana-Farber Cancer Institute

Copyright © 2010 by GIST Support International 

Niniejsza broszura 
wyjaśnia sposoby 

diagnozowania GIST 
oraz pozwala pacjentom 

oraz ich rodzinom zdobyć 
niezbędną wiedzę, do 

swobodnego rozmawiania 
z lekarzami o GIST.

www.gistsupport.org
gsi@ gistsupport.org
(215) 340-9374
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