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Wprowadzenie

GIST to nazwa rzadkiego rodzaju nowotworu, o istnieniu którego więk-
szość ludzi nigdy nie usłyszy. Niestety dla nas stał się on czymś realnie 
bliskim, rzeczywistością.
Nic więc dziwnego, że chcemy o nim wiedzieć możliwie najwięcej, by 
móc zrozumieć jego wpływ na nasz organizm, wiedzieć o nadziejach  
i zagrożeniach z nim związanych.
Chcemy, by zarówno nam, jak i naszym bliskim, było łatwiej z nim 
obcować i stopniowo przezwyciężać wszelkie słabości. Dlatego pragnie-
my, żeby niniejszy przewodnik trafił nie tylko do tych wszystkich, dla 
których GIST jest ich własną dolegliwością, ale także do ich krewnych  
i bliskich oraz do wszystkich osób zainteresowanych, w tym także leka-
rzy, by wiedzieli jakim zasobem wiedzy mogą dysponować ich pacjen-
ci.
Przewodnik zawiera bardzo podstawowe informacje dotyczące tego 
czym jest GIST i w jaki sposób się go leczy. Staraliśmy się maksymal-
nie uprościć język, a wszystkie niezbędne zawiłości języka medycznego 
jak najlepiej objaśnić.
Inspiracją tej książeczki jest broszura autorstwa Ellen van Arem de 
Haas napisana dla Holendersko-Belgijskiego Stowarzyszenia GIST 
(Contactgroep GIST Nederland-België) oraz jej wersja angielska opra-
cowana dla GIST Support UK (GSUK). Nie trzymaliśmy się jednak kur-
czowo powyższych wersji, by niniejsza broszura była w najbardziej 
możliwy sposób dopasowana do polskich realiów. Stanowi ona kolej-
ny element serii publikacji oferowanych polskiemu pacjentowi przez 
Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST.
Pragnę serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili 
się do opracowania niniejszej broszurki.
Dziękuję przede wszystkim:

prof. Piotrowi RUTKOWSKIEMU•	  za dokonaną korektę mery-
toryczną, a także za wyrozumiałość dla naszej pacjenckiej gwary  
i wszelkich uproszczeń jakie tutaj zawarliśmy;
Basi •	 BOCZKOWSKIEJ, Małgorzacie KRZYWICKIEJ, Uli 
TKACZYK oraz Barbarze CHOJNOWSKIEJ za testowanie tej 
broszurki pod kątem przydatności dla pacjenta;
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mojej żonie •	 Hannie, za to że znosiła liczne wieczory spędzone 
przeze mnie przed ekranem komputera z kolejnymi wersjami ni-
niejszej broszurki;
Wolontariuszom:•	

Hannie •	 SZACHOWSKIEJ za przebrnięcie przez meandry 
angielsko-polskie;
Teresie •	 WYSOCKIEJ za trud korekty, którą niekiedy niwe-
czą chochliki drukarskie.

Piotr FONROBERT – prezes Stowarzyszenia

Zastrzeżenie odpowiedzialności 

Broszurka ta została napisana przez pacjentów – za wyjątkiem tych 
fragmentów gdzie podano odwołanie do innych źródeł. Należy zatem 
pamiętać, że zawarte w niej wiadomości nie mogą zastąpić fachowej 
porady medycznej.
Wszelkie decyzje dotyczące postępowania terapeutycznego powin-
ny być podejmowane przez lekarza będącego onkologiem, ekspertem  
w leczeniu GIST.
Dołożyliśmy wszelkich starań by zapewnić rzetelność podanych infor-
macji, a sposób ich doboru ma zapewnić Tobie zrozumienie własnej 
choroby i przez to umożliwić lepsze zrozumienie jej przebiegu oraz 
stosowanych procedur terapeutycznych. Dzięki temu mamy nadzieję,  
że zarówno Tobie jak i Twemu lekarzowi oraz Twoim bliskim łatwiej bę-
dzie przezwyciężać chorobę.

Początek

GIST został „powołany” do samodzielnego życia na przełomie XX i XXI 
wieku. Wcześniej traktowany był na równi z innymi rodzajami nowo-
tworów występujących w poszczególnych lokalizacjach naszego ciała. 
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Poczynione od tamtej pory postępy  
w jego rozpoznawaniu i leczeniu 
zmieniły GIST z groźnego nowotworu, 
wykrywanego zazwyczaj zbyt późno  
i bez możliwości skutecznego lecze-
nia, w chorobę o cechach choroby 
przewlekłej. 
Dla wielu z nas podstawową niedo-
godnością w jego terapii jest łykanie 
raz dziennie tzw. „TIK-TAKA” – 400mg 
tabletki „Gliveku”1 - leku, którego po-
jawienie się było wielkim przełomem 
w leczeniu nowotworów oraz wiel-
ką nadzieją na bliski koniec okresu,  
w którym medycyna nie mogła po-
chwalić się zbyt dużą skutecznością 
istniejących terapii. Niestety, mimo tak wspaniałego osiągnięcia, nie 

wszystkie rodzaje GIST-ów dają nam 
szansę na satysfakcjonujący okres prze-
życia.
Wraz z wyodrębnieniem GIST-a spośród 
innych nowotworów zaczęły powstawać 
stowarzyszenia zrzeszające chorych do-
tkniętych tym rodzajem nowotworu. 
Powstała w USA Life Raft Group była 
pierwszą organizacją stworzoną przez 
pacjentów chorych na GIST. Od same-
go początku celem tych organizacji jest 
niesienie pomocy zarówno samym cho-
rym jak i ich najbliższym. Z natury jeste-
śmy stworzeniami bardzo społecznymi. 
Nasza psychika potrzebuje tak dobrze 
nam znanej „Goździkowej”, która ma nie- 
 

1  Imatynib jako lek innowacyjny występuje pod dwiema nazwami: Gleevec (USA, Kanada, 
Południowa Afryka) oraz Glivec (Australia, Europa czy Ameryka Południowa, Chiny, Federacja 
Rosyjska, Meksyk).

Prof. Piotr Rutkowski
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formalny, lecz niekłamany autorytet, 
będąc jednocześnie jedną z nas, i po-
trafi w oparciu o posiadaną wiedzę 
uspokoić, doradzić, nieraz podjąć za 
nas decyzję itp. Takie funkcje pełnią 
wspomniane organizacje. Dlatego też 
zaczęły one powstawać w innych kra-
jach. Zaczęły „dbać” o swych krajo-
wych GIST-owskich współbraci. Także 
w Polsce, dzięki współpracy Centrum 

Onkologii w Warszawie – panów doc. 
Włodzimierza RUKI i ówczesnego dr Piotra 
RUTKOWSKIEGO – z grupką pacjentów, 
na czele z p. Stanisławem KULISZEM, 
udało się powołać działające do dzisiaj 
Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST.
Dzięki tym działaniom dziś nie musisz już 
sam borykać się ze swą chorobą. Mamy 
siebie nawzajem, możemy wymieniać się 
swymi radościami i smutkami, niekoniecz-
nie związanymi z tym co nas pierwotnie 
połączyło, tzn. z GIST-em.
Dzisiaj jesteśmy wspaniałą grupą osób. 
Dzięki sponsorom możemy dzielić się wza-
jemnie wiedzą dotyczącą GIST. Dzięki nim światowa brać GIST-owska, 
jakkolwiek niewielka pod względem liczebnym, może przekazywać 
granty na badania naukowe. Także wydanie tej broszurki zawdzięcza-
my właśnie sponsorom.
Razem jest raźniej - a zatem, witamy w społeczności GIST-owców!

Stanisław Kulisz

doc. Włodzimierz Ruka
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Czym jest rak i czym jest GIST

Nasze ciało to wielka fabryka, nieprzerwanie produkująca nowe ko-
mórki. Każda z nich wyposażana jest w informację regulującą jej 
„procesy życiowe”. Tak jak podczas każdej produkcji, również tutaj 
mogą pojawić się niezgodności (wady), czyli mówiąc wprost – bu-
ble. Gdy wewnętrzny system kontroli jakości przepuści taką usterkę, 
rozpocząć się może niekontrolowany wzrost i podział wadliwie wy-
produkowanych komórek. To właśnie one stwarzają zagrożenie dla 
narządów i tkanek. Ich namnażanie najczęściej przyjmuje kształt 
guza. Tak w wielkim skrócie możemy opisać proces powstawania no-
wotworu2.
W zależności od rodzaju macierzystej tkanki, nowotwory złośliwe dzie-
limy na:

mięsaki (wywodzące się z tkanki łącznej), •	
chłoniaki (wywodzące się z układu chłonnego),•	
czerniaki (wywodzące się z komórek barwnikowych),•	
raki – np. piersi, jelita grubego, płuca czy gruczołu krokowego – •	
rozwijają się z komórek nabłonkowych, które wyścielają większe 
jamy ciała. 

Należy podkreślić, że każdy rak jest nowotworem, lecz nie każdy no-
wotwór to rak.
Gdzie plasuje się „nasz” GIST? Nieprzypadkowo powyższą listę otwie-
rają mięsaki. To właśnie do tej grupy zaliczany jest nasz „bohater”. 
Tkanki miękkie, tak ulubione przez mięsaki, to tkanki, które łączą 
lub otaczają narządy i kości oraz zapełniają przestrzenie pomiędzy 
nimi.
Mięsaki mogą rozwinąć się z tkanek różnego typu, np. z tkanki kostnej, 
tkanek miękkich, np. tłuszczowej, mięśniowej, nerwowej, czy też utka-
nia naczyń krwionośnych i limfatycznych.

2 Rodzaje nowotworów:
nowotwór łagodny (•	 neoplasma benignum) 
nowotwór złośliwy (•	 neoplasma malignum) 
nowotwór anaplastyczny (•	 neoplasma anaplasticum) 
mięsak (•	 sarcoma) 
rak (•	 carcinoma) 
potworniak (•	 teratoma) 
nowotwór miejscowo złośliwy •	

Untitled-1.indd   8 11.03.2014   23:01:49



9

Średnia zachorowalność na mięsaki tkanek miękkich wynosi 1–3 osób 
na 100 tysięcy ludności na rok. W Polsce notuje się około 800–1000 
nowych zachorowań rocznie. Mięsaki tkanek miękkich mogą wystąpić 
w każdym przedziale wiekowym, częściej u osób w starszym wieku,  
ze szczytem zapadalności około 50-tego roku życia. Stanowią 10% no-
wotworów złośliwych u dzieci i tylko 1% u dorosłych.
Nowotwory tkanek miękkich stanowią bardzo zróżnicowaną grupę no-
wotworów, których jedno z kryteriów podziału dotyczy rodzaju tkanki, 
z której wywodzi się guz. Wśród najczęstszych nowotworów złośliwych 
należy wymienić:

mięsaki (Sarcoma),•	

włókniakomięsaki (Fibrosarcoma),•	

włókniakomięsaki histiocytarne (Fibrohistiocytoma Malignum), •	

tłuszczakomięsaki (Liposarcoma),•	

mięsaki gładkokomórkowe (Leiomyosarcoma),•	

mięsaki prążkowanokomórkowe (Rhabdomyosarcoma),•	

mięsaki z naczyń krwionośnych (Angiosarcoma),•	

naczyniakomięsaki limfatyczne (Lymphangiosarcoma),•	

mięsaki maziówkowe (Sarcoma synoviale),•	

nerwiakomięsaki (Neurofibrosarcoma).•	

Ponieważ mięsaki występują znacznie rzadziej niż raki, w ich lecze-
niu specjalizuje się stosunkowo niewielu lekarzy. Dlatego w każdym 
konkretnym przypadku powinniśmy się upewnić, że jesteśmy leczeni  
w ośrodku specjalistycznym bądź w szpitalu związanym z takim ośrod-
kiem.

GIST (nowotwór podścieliskowy przewodu po-
karmowego, z ang. Gastrointestinal stromal 
tumor)

GIST-y to „stworzonka” znacznie się różniące pomiędzy sobą wielkością 
i możliwością leczenia. Guzy mogą być bardzo małe, nie większe niż  
2 cm, ale też duże, powyżej 20 cm. Te większe posiadają własny sys-
tem naczyń krwionośnych, które umożliwiają im odżywianie.
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Mogą to być guzy otorebkowane (wtedy są łatwe do usunięcia), bądź 
umiejscowione wokół narządów wewnętrznych w sposób uniemożliwia-
jący ich usunięcie chirurgiczne.
Te, które zaatakowały nas jako pierwsze, nazywamy guzami pierwot-
nymi, natomiast ich pochodne to tzw. guzy wtórne, zwane przerzu-
tami, które mogą się rozwinąć w innym miejscu niż guz pierwotny. 
Szczególnie ulubionym miejscem wtórnego GIST-a jest wątroba.
Bardzo ważne jest jak najwcześniejsze postawienie trafnej diagnozy  
i rozpoczęcie leczenia pierwotnego GIST-a. Zwiększa to skuteczność 
terapii i minimalizuje ryzyko rozsiewu. Mimo iż większe ryzyko nawrotu 
wiąże się z dużymi i szybko rosnącymi guzami, musimy pamiętać, że 
nawet małe GIST-y mogą z czasem powodować przerzuty.
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Najczęściej GIST pierwotny usadowiony jest w żołądku (60%), ale może 
też znaleźć się w jelicie cienkim (30%), odbytnicy i jelicie grubym (5%). 
GIST-y rzadko spotykane są w przełyku. Niekiedy GIST może rozwi-
nąć się poza przewodem pokarmowym – np. w sieci większej (części 
otrzewnej, która jak fartuszek pokrywa pętle jelit), otrzewnej (cienkiej 
błonie surowiczej wyścielającej ściany jamy brzusznej) lub przestrzeni 
zaotrzewnowej (położonej w jamie brzusznej między otrzewną ścienną 
a powięzią wewnątrzbrzuszną).
Po wykryciu GIST niekiedy okazuje się, że nastąpiły już przerzuty do 
innych narządów. U ok. 50% nowozdiagnozowanych pacjentów stwier-
dza się przerzuty obejmujące zazwyczaj wątrobę. GIST-y rzadko się 
rozprzestrzeniają poprzez węzły chłonne, a przerzuty do płuc i kości są 
niezmiernie rzadkie.
Jeśli w trakcie operacji nastąpi pęknięcie guza lub krwawienie do jamy 
brzusznej, komórki nowotworowe mogą trafić do krwioobiegu i docho-
dzi do rozsiewu GIST w jamie brzusznej, ale przerzuty są przeważnie 
do wątroby. Dzieje się tak dlatego, że krew prosto z żołądka trafia do 
wątroby i komórki GIST mogą się tam zagnieździć. Nie jest to zatem 
rak wątroby, lecz GIST umiejscowiony w obrębie wątroby.
GIST-y w żołądku lub wątrobie należy traktować całkiem odmiennie od 
znacznie bardziej rozpowszechnionych raków żołądka i wątroby.

Obraz tomografii komputerowej przerzutów GIST do wątroby
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Podłoże przyczynowe GIST

GIST wywodzi się ze śródmiąższowych komórek Cajala. Są to małe ko-
mórki w obrębie błony mięśniowej przewodu pokarmowego. Guzy GIST 
są zwykle związane ze ścianą żołądka lub jelita i rosną w kierunku jamy 
brzusznej. Ze względu na podśluzówkowe umiejscowienie, rozpoznanie 
GIST jest trudne. Niekiedy guzy osiągają już znaczne rozmiary zanim 
zaczną sprawiać kłopoty i zostaną zauważone. Bezobjawowe GIST-y  
są wykrywane przypadkowo, np. podczas badania fizykalnego, endo-
skopii3, czy laparotomii4.
We wszystkich komórkach naszego ciała obecne są geny KIT i PDGFRA. 
Jeśli któryś z nich ulegnie mutacji, istnieje ryzyko rozwoju GIST.  
W większości przypadków czynnikiem odpowiedzialnym za rozwój GIST 
jest mutacja KIT. W ok. 10% przypadków przyczyną powstania GIST 
jest mutacja w obrębie PDGFRA. W kolejnych 10% żaden z powyższych 
genów nie ulega mutacji, a mimo to GIST się rozwija. W takiej sytuacji 
mamy do czynienia z tzw. „wild-type” GIST. 
Jakkolwiek na GIST zapadają osoby między 40 a 60 rokiem życia, może 
się zdarzyć, że choroba zaatakuje ludzi znacznie młodszych, a nawet 
- niezwykle rzadko - dzieci. U osób młodszych mamy do czynienia  
z tzw. GIST-em pediatrycznym, nieco różnym od GIST-ów występujących  
w starszym wieku.
Na GIST częściej chorują mężczyźni (ok. 54%).
GIST praktycznie nie jest choroba dziedziczną, więc istnieje zniko-
me prawdopodobieństwo, że pacjenci przekażą chorobę swoim dzie-
ciom. 
Według szacunkowych danych w Polsce odnotowuje się 400-700 no-
wych przypadków zachorowań na GIST rocznie.

3 Endoskopia – ogólna nazwa zabiegów diagnostyczno-leczniczych w medycynie i w weterynarii, 
polegających na badaniu wnętrza ciała przy wykorzystaniu endoskopów (aparatów umożliwia-
jących doprowadzenie światła oraz optyki do wnętrza przewodu pokarmowego, oddechowego 
oraz jam ciała).
4 Laparotomia (z greki he lapara - brzuch; he tome - cięcie) - termin medyczny określający 
operacyjne otwarcie jamy brzusznej, 
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Możliwe objawy GIST

Często GIST przez dłuższy czas nie daje żadnych objawów. Pierwsze 
objawy zazwyczaj pojawiają się wskutek ucisku jakiegoś narzą-
du przez guz. Czasem może wystąpić krwawienie z guza do jamy 
brzusznej bądź przewodu pokarmowego, co powoduje anemię. Jeśli 
guz jest duży, lekarz może wyczuć obrzmienie wewnątrz brzucha. 
GIST-y, szczególnie usadowione w wątrobie, mogą być przyczyną 
nocnego pocenia się.
GIST umiejscowiony w przełyku może być powodem trudności w prze-
łykaniu (dysfagia).
GIST w obrębie żołądka może powodować ból lub dyskomfort, niestraw-
ność, nudności, wymioty, poczucie pełności, krwawienie do przewodu 
pokarmowego (czego objawem są czarne stolce) czy też dowolną kom-
binację opisanych objawów. 
GIST w jelicie może powodować krwawienie, ból, zatwardzenia, bie-
gunkę bądź też bliżej nieokreślony dyskomfort. 
Wszystkie powyższe objawy mogą mieć inne powody, jednak gdy nie 
ustępują samoistnie lub po zastosowaniu leczenia objawowego, lekarz 
pierwszego kontaktu powinien skierować pacjenta do gastroenterologa. 
Wówczas zostaną wykonane niektóre z następujących badań.

Badania diagnostyczne

Tomografia komputerowa (CT)
Jest to najczęściej stosowane narzędzie diagnostyczne, którego dzia-
łanie się opiera na tym, że za pomocą promieni rentgenowskich two-
rzy się trójwymiarowy obraz naszego wnętrza. Badanie jest bezbolesne  
i wykorzystuje niewielką ilość promieniowania. Przed badaniem zazwy-
czaj podaje się wodę oraz wstrzykuje dożylnie środek kontrastujący. 
Jeśli z jakiegoś powodu kontrast jest niewskazany, pacjent otrzymuje 
specjalny płyn do wypicia przed wykonaniem badania.
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Obraz tomografii komputerowej 
GIST odbytnicy

Ultrasonografia (USG)
Jest to bezbolesne i nieszkodliwe badanie do wykonania którego nie 
wykorzystuje się promieni rentgenowskich. Stosuje się je powszechnie 
do badania dziecka w łonie matki, ale może też okazać się pożyteczne 
w wykrywaniu zmian nowotworowych.

Badanie endoskopowe
Polega na wprowadzeniu do żołądka sondy z małą kamerą na końcu. 
Badanie wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. GIST-ów rosnących 
na zewnątrz żołądka nie da się zobaczyć. Niekiedy, w celu uzyskania 
lepszego obrazu sytuacji, wykonuje się USG od wewnątrz. Takie USG 
nosi nazwę endoskopowego (EUS). To pozwala na wykrycie guzów po 
obu stronach żołądka. W trakcie badania endoskopowego mogą być 
pobrane niewielkie fragmenty guza do dalszych badań – jest to biopsja 
endoskopowa.

Rezonans magnetyczny (MRI)
Stanowi narzędzie m. in. do pomiaru aktywności komórek nowotwo-
rowych oraz oceny dopływu krwi do nowotworu za pomocą pola ma-
gnetycznego i fal radiowych. Nie wykorzystuje promieniowania, jest 
bezbolesne, ale dość hałaśliwe i zabiera sporo czasu.

Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET-CT)
Jest to badanie podobne do tomografii, ale przed nim należy wypić płyn 
zawierający rodzaj glukozy znakowanej radioaktywnie. Intensywnie 
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rosnące komórki wchłoną 
więcej tej glukozy niż ko-
mórki normalne, co zosta-
nie uwidocznione na skanie. 
Badanie to wykonuje się 
zazwyczaj przed operacją, 
jeśli istnieje podejrzenie 
większej liczby guzów, bądź 
w celu zbadania odpowiedzi 
na stosowaną terapię. 

Badanie krwi
Wykonuje się w celu ustalenia czy pacjent nie ma anemii oraz jak funk-
cjonują jego wątroba i nerki. 

Badanie histopatologiczne
Jest to badanie mikroskopowe pobranego materiału cytologicznego lub 
histologicznego. Jeśli przed operacją zrobiono biopsję, próbka guza zo-
stanie zbadana, co pomoże w potwierdzeniu diagnozy. Jeśli guz usunię-
to operacyjnie, zbada go histopatolog. Diagnoza zostanie w ten sposób 
potwierdzona. Marginesy tkanki zostaną poddane dokładnemu badaniu 
w celu ustalenia, że guz został w całości usunięty. 

Tak komórki GIST 
wyglądają pod 
mikroskopem, po 
zabarwieniu przez 
histopatologa.
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Poniższy diagram ukazuje poszczególne etapy, przez które przechodzi 
pacjent z podejrzeniem GIST.

Diagnoza GIST

Postawienie dokładnej diagnozy potwierdzającej lub obalającej podej-
rzenie, że to co widzimy jest GIST-em, jest możliwe jedynie po zba-
daniu komórek pod mikroskopem przez histopatologa. Takie badanie 
może być przeprowadzone po uprzednim wykonaniu biopsji, czyli po-
braniu fragmentu tkanki guza. W przeciwnym razie dokładna diagnoza 
zostanie postawiona dopiero po chirurgicznym usunięciu guza.
Histopatolog może również ocenić tempo wzrostu guza. Aby to zrobić, 
należy policzyć komórki będące w trakcie podziału (mitozy) w 50 du-
żych polach widzenia mikroskopu (ang. High Power Fields). Jest to tzw. 
„indeks mitotyczny w 50 HPF”. Im większą jest ta liczba, tym szybszy 
rozwój nowotworu.

Pacjent

Ostry dyżur 
lekarz pierwszego kontaktu

Gastroenterolog 
bądź chirurg

Badanie 
histopatologiczne

Tomografia, 
rentgen lub USG

obecność GIST to nie GIST
podejrzenie GIST

Zespół 
multidyscyplinarny
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Ryzyko nawrotu

Prawdopodobieństwo ryzyka nawrotu GIST po jego chirurgicznym usu-
nięciu zależne jest głównie od następujących trzech czynników:

wielkości guza;•	
indeksu mitotycznego (czyli jak szybko komórki nowotworowe •	
się mnożą);
lokalizacji guza.•	

Kategoria 
ryzyka

Rozmiar 
guza

Indeks 
mitotyczny w 

50 HPF

Lokalizacja 
guza 

pierwotnego

bardzo 
niskie

< 2 cm 5 lub mniej dowolna

niskie 2-5 cm 5 lub mniej dowolna

średnie

2-5 cm ponad 5 żołądek

> 5 cm 6-10 dowolna

5-10 cm ponad 5 żołądek 

wysokie 

dowolny dowolny
pęknięcie guza 

przed lub w trakcie 
operacji

> 10 cm dowolny dowolna

dowolny ponad 10 dowolna

> 5 cm ponad 5 dowolna

2-5 cm ponad 5 poza żołądkiem

5-10 cm 5 lub mniej poza żołądkiem

Gdybyśmy mogli wybierać kierując się powyższymi danymi, to najlep-
szą opcją jest mały i bardzo wolno rosnący GIST umiejscowiony w żo-
łądku.
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Analiza mutacyjna

Analiza mutacji jest prawdopodobnie głównym czynnikiem predykcyj-
nym gdy chodzi o przebieg choroby oraz określenie przyszłych opcji 
terapeutycznych.
W przypadku GIST występuje zmiana (mutacja) w genach KIT lub 
PDGFRA. Mutacja ta zachodzi w części chromosomu zwanej eksonem.
Mutacje KIT występują w ponad 80% GIST-ów:

Ekson 9 - głównie w guzach umiejscowionych w jelicie 
cienkim;

Ekson 11 - najczęściej spotykany typ mutacji, lokalizacja 
guza dowolna w obrębie przewodu 
pokarmowego;

Ekson 13 - rzadko spotykane mutacje;

Ekson 17 - rzadko spotykane mutacje.

Z kolei mutacje PDGFRA występują w ok. 10% GIST-ów:

Ekson 12 - bardzo rzadko;

Ekson 14 - bardzo rzadko;

Ekson 18 - najczęściej spotykane.
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Byłoby wspaniale, gdyby wszystkim pacjentom z GIST robiono badania 
w kierunku mutacji, gdyby to badanie było standardem. Ma ono szcze-
gólne znaczenie dla pacjentów z guzami o wysokim stopniu ryzyka.
Coraz częściej guzy lub parafinowane bloczki z tkanką mogą być prze-
chowywane w banku tkanek.

Nietypowe rzadkie odmiany GIST

GIST „wild-type”

Jeśli nie stwierdzono żadnej w wyżej 
wymienionych mutacji, ani żadnej innej  
w obrębie KIT lub PDGFRA, wówczas 
mamy do czynienia z tzw. „dzikim” GIST 
(„wild-type” GIST). Ten rodzaj GIST-u 
może dotknąć ludzi w każdy wieku, ale 
procentowa zachorowalność wyższa jest 
wśród osób młodszych.

Pediatryczny GIST
Tak nazywamy GIST występujący u dzie-
ci lub młodzieży poniżej 25 roku życia. 
Zdarza się niezmiernie rzadko. W Polsce 
takich przypadków jest zaledwie kilka. 
Jedną z najmłodszych pacjentek wybra-

no do niesienia olimpijskiej pochodni przed Olimpiadą w Londynie. 
Choruje ona na pediatryczny „wild-type” GIST od października 2009 
roku. Po dwóch operacjach usunięcia guzów cieszy się życiem jak 
zwykła 18-latka, mimo iż wciąż towarzyszy jej niepewność nawrotu 
choroby.

GIST jako część zespołów chorobowych 

GIST może występować jako część triady Carneya, obejmującej GIST, 
zwykle żołądka, oraz chrzęstniaki płuc i pozanadnerczowe nerwiaki 
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przyzwojowe (paraganglioma). Jeśli występuje to zazwyczaj stwierdza 
się tylko dwie z wymienionych składowych.
GIST może wchodzi również do składu zespołu Carneya-Stratakisa.
Na szczęście oba wspomniane zespoły są niezmiernie rzadkie. 
Oprócz tego GIST związany jest z NF-1 – neurofibromatozą typu 
1 (nerwiakowłókniakowatością, znaną również jako choroba von 
Recklinghausena).

GIST rodzinny

Występowanie GIST-u u więcej niż jednego członka danej rodziny od-
notowano jedynie w kilku przypadkach na świecie. Zatem prawdopodo-
bieństwo, że taki przypadek dotknie właśnie Twoją rodzinę jest niesły-
chanie małe.

Leczenie GIST

GIST domaga się podejścia wielospecjalistycznego, co oznacza, że le-
czeniem GIST powinna zajmować się cała grupa ekspertów, w tym:

chirurg lub chirurg-onkolog;•	

gastroenterolog (specjalista chorób układu pokarmowego);•	

onkolog (specjalista chorób nowotworowych) kliniczny;•	

histopatolog;•	

radiolog;•	

wyspecjalizowana pielęgniarka.•	

Wszyscy oni tworzą multidyscyplinarny zespół (ang. Multi-Disciplinary 
Team – MDT) wspólnie decydujący o sposobach leczenia najlepszych 
dla konkretnego przypadku.
Pamiętaj, że w leczeniu bardzo ważną rolę odgrywają relacje po-
między Tobą a lekarzem prowadzącym. Jeśli z jakiegoś powodu nie 
czujesz się komfortowo, masz jakiekolwiek niewyjaśnione wątpliwo-
ści lub brak zaufania do leczącego Cię zespołu, postaraj się o drugą 
opinię. Nie obawiaj się, że spotkają Cię jakiekolwiek ujemne konse-
kwencje takiego postępowania. Musisz być przekonany, że to co bę-
dzie z Tobą „robione”, jest najlepsze z tego co może Tobie zapewnić 
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system opieki zdrowotnej. Jest to szczególnie istotne w przypadku 
gdy czeka Cię poważna operacja. Lekarz prowadzący może wystąpić 
z wnioskiem o drugą opinię, a w tej broszurce oraz na naszej stronie 
internetowej można znaleźć informację na temat specjalistycznych 
ośrodków leczenia GIST.

Dostępne opcje terapeutyczne

Interwencja chirurgiczna
Jeśli guz jest niewielki, łatwo dostępny i nie nastąpił rozsiew, standar-
dową opcją terapeutyczną jest operacja chirurgiczna. Może być wyko-
nana techniką laparoskopową (chirurgia małoinwazyjna) bądź metodą 
tradycyjną. Niestety każdy zabieg w naturalny sposób łączy się z okre-
sem rekonwalescencji. Nie zawsze musi on być okresem bezproblemo-
wym. Informacje o możliwych skutkach pooperacyjnych można znaleźć 
w naszej broszurce „Życie po chirurgicznym usunięciu GIST”.

Pooperacyjne leczenie adjuwantowe za pomocą 
imatynibu (Glivec)

Badania kliniczne wykazały, że w przypadku znacznego ryzyka nawrotu 
choroby podawanie imatynibu po chirurgicznym usunięciu guza znacz-
nie wydłuża czas przeżycia wolnego od nawrotu, a tym samym ogólne 
przeżycie. Coraz więcej pozyskanych danych to potwierdza. Ta forma 
leczenia jest refundowana w Polsce od 1 marca 2014 r. Objęcie tego 
rodzaju terapii refundacją zrównuje naszych chorych z ich europejskimi 
kolegami.
Musisz jednak wiedzieć, że tego rodzaju leczenie może być zastosowa-
ne w ściśle określonych warunkach. Są to:

obecność wysokiego ryzyka: ≥ 50% nawrotu po zabiegu rady-•	
kalnego usunięcia nowotworu z KIT (CD117)-dodatniego GIST 
umiejscowionego w żołądku, dwunastnicy, jelicie cienkim bądź 
odbytnicy; 
obecność mutacji •	 KIT lub PDGFR-α, z wykluczeniem mutacji 
PDGFR-α D842V.
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Musisz pamiętać, że tego typu leczenie może zostać wdrożone  

w okresie do 4 miesięcy od momentu wykonania u Ciebie zabiegu 

chirurgicznego usunięcia pierwotnego GIST. Dlatego  dowiedz się od 

swojego lekarza czy spełniasz warunki niezbędne do zastosowania  

u Ciebie tego sposobu leczenia lub co jeszcze musisz zrobić, by że-

brać wszystkie dane niezbędne do podjęcia decyzji. Jeśli pomimo 

tego nie zostaniesz wytypowany do tego rodzaju terapii, będzie  

to oznaczało, że nie musisz obawiać się o swoją przyszłość. Jeśli 

natomiast zostaniesz zakwalifikowany do leczenia adjuwantowego 

(uzupełniającego), powinieneś się cieszyć, że ryzyko nawrotu choro-

by zostanie znacznie zmniejszone.

Leczenie adjuwantowe trwa 36 miesięcy, podczas których będziesz 

musiał pamiętać o codziennym łykaniu wyznaczonej dawki imatynibu.  

W tym okresie Twoim głównym zadaniem będzie systematyczne przyj-

mowanie leku i poddawanie się wyznaczonym badaniom kontrolnym.

Przedoperacyjne leczenie imatynibem (terapia neo-
adjuwantowa)

Jest to standardowe leczenie systemowe pierwszego rzutu w przypadku 

występowania większej liczby guzów bądź podjęcia przez zespół leka-

rzy decyzji, że guza/guzów nie da się usunąć chirurgicznie. 

Imatynib zazwyczaj powoduje zatrzymanie wzrostu guza/guzów. Może 

nawet sprawić, ze guz się zmniejszy do takich rozmiarów, że jego usu-

nięcie stanie się możliwe. W wymienionych sytuacjach można rozważyć 

przedoperacyjne leczenie imatynibem.

Imatynib nie powoduje takich skutków ubocznych jak tradycyjna che-

mioterapia stosowana w przypadku wielu innych chorób nowotwo-

rowych. Zwykła chemioterapia atakuje wszystkie rosnące komórki 

organizmu, wskutek czego giną również komórki zdrowe. Powoduje 

to wiele skutków ubocznych, takich jak np. utrata włosów. Działanie 

imatynibu jest inne, ponieważ należy on do grupy tzw. leków ce-

lowanych. Takie leki działają wybiórczo na komórki nowotworowe 

(w tym przypadku komórki GIST) i dlatego powodują znacznie mniej 

skutków ubocznych w porównaniu z innymi preparatami stosowa-

nymi w leczeniu chorób nowotworowych. Leki celowane zażywa się  
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w postaci tabletek, jedna tabletka dziennie. W trakcie leczenia imaty-

nibem należy regularnie wykonywać badanie krwi w celu upewnienia 

się, że nie rozwinęła się anemia i że wątroba oraz nerki funkcjonują 

prawidłowo. Ponadto co trzy miesiące należy wykonywać badanie 

tomograficzne.

Co robić gdy imatynib nie pomaga lub przestał pomagać?

Przejście na sunitynib (Sutent)
Po dłuższym czasie stosowania imatynibu jego skuteczność może 

zacząć się zmniejszać. Pojawia się zjawisko oporności organizmu. 

Tempo rozwoju tego procesu jest bardzo zróżnicowane. Skrajne war-

tości to, z jednej strony, tylko kilka miesięcy efektywnego stoso-

wania imatynibu, z drugiej zaś strony to całe lata zażywania leku. 

Rekordziści przekroczyli już kilkanaście lat połykania dziennej dawki 

Gliveku. 

Pojawienie się oporności oczywiście nie oznacza „końca świata”.  

Na szczęście opracowano inne preparaty, które można podać gdy ima-

tynib przestanie działać. Jedynym zatwierdzonym w Polsce lekiem dru-

giego rzutu jest sunitynib (Sutent).

Mechanizm działania tego leku polega na hamowaniu przekazywania 

sygnałów w miejscach innych od tych, na które oddziałuje imatynib, 

jak również hamowaniu angiogenezy (czyli tworzenia się nowych na-

czyń krwionośnych) w obrębie guza. Pośrednio powstrzymuje to rozrost 

guza, ale ze względu na bardziej ogólne działanie, obejmujące nie tylko 

komórki GIST, sunitynib u większości pacjentów powoduje więcej skut-

ków ubocznych niż imatynib. 

Przed rozpoczęciem terapii sunitynibem warto zapoznać się z informa-

cjami producenta leku o tym jak najlepiej się przygotować do tej te-

rapii, jak zażywać tabletki oraz jak sobie radzić z możliwymi skutkami 

ubocznymi. Gdyby opisany tam tryb leczenia okazał się dla Ciebie nie-

odpowiedni, istnieje możliwość zmiany dawki lub sposobu zażywania 

leku. W razie potrzeby należy taką możliwość omówić z lekarzem on-

kologiem.
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Zwiększenie dziennej dawki imatynibu do 800 mg 
dziennie

Ten rodzaj terapii jest refundowany w ramach programu terapeutycz-
nego. Jeśli wiadomo, że mamy do czynienia z mutacją w eksonie 9.  
KIT, taka terapia to najlepsza opcja, o ile uda się zakwalifikować  
do programu. W badaniach udowodniono jej większą skuteczność - od-
powiedź pacjentów z mutacją w eksonie 9 na leczenie dawką dobową 
400 mg jest zdecydowanie gorsza.

Zastosowanie Regorafenibu5

Lek ten zaczyna być stosowany w krajach zamożnych jako kolejna li-
nia walki z chorobą. Jak dotąd leczenie nim możliwe jest w Stanach 
Zjednoczonych, Japonii i Kanadzie.

Udział w badaniu klinicznym 
Często nowe leki są dostępne w badaniu klinicznym. Należy zapy-
tać swojego onkologa o możliwość wzięcia udziału w takim badaniu. 
Zazwyczaj takie badania mają bardzo ścisłe określone kryteria rekruta-
cji uwzględniające dotychczasowe leczenie, a zatem możliwość uczest-
nictwa nie jest gwarantowana.

Kolejna interwencja chirurgiczna
Może to być laparoskopia bądź operacja metodą tradycyjną.

Rzadziej stosowane opcje terapeutyczne 

Radiotermoablacja (RFA)
Guz zostaje poddany działaniu fal elektromagnetycznych o częstotliwo-
ści radiowej, wskutek czego miejscowo generowana jest temperatura 
na poziomie 80 stopni, która niszczy tkankę nowotworową sprawiając, 
że guz się niejako „gotuje”. Zastosowanie tego zabiegu w dużej mierze 
zależy od lokalizacji guza/guzów oraz stopnia ryzyka uszkodzenia oko-
licznych narządów.
5  25 lutego 2013 r. amerykańska agencja ds. żywienia i leków, (FDA) zatwierdziła stosowanie 
regorafenibu (Stivarga®) we wskazaniu leczenia pacjentów z zaawansowanym GIST, który nie 
kwalifikuje się do leczenia operacyjnego lub nie reaguje na inne zatwierdzone przez FDA terapie 
- takie jak imatynib (Glivec) czy sunitynib (Sutent) - stosowane w leczeniu GIST. 
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Radioterapia
Wcześniej uważano, że radioterapia w przypadku GIST jest nieskutecz-
na, jednak niedawne eksperymentalne zastosowanie tej terapii u pa-
cjentów z GIST nieodpowiadających na inne leczenie wykazało znaczną 
skuteczność pod względem zmniejszenia rozmiarów guza. Konieczne 
są zatem dalsze badania w tym kierunku. Terapia metodą Cyberknife 
– najnowszą metodą w radioterapii – polega na wielokierunkowym  
i precyzyjnym napromienianiu guza wiązkami promieni rentgenowskich 
o wysokiej energii jonizującej. W Polsce urządzenie Cyberknife otrzy-
mało we wrześniu 2013 r. pozytywną ocenę Agencji Oceny Technologii 
Medycznych (AOTM) w leczeniu guzów o dowolnej lokalizacji i jest obec-
nie dostępne w trzech ośrodkach.

Embolizacja

To niszczenie nowotworu poprzez zablokowanie dopływu krwi do komó-
rek guza. 
Dla tych co lubią diagramy poniżej przedstawiono schemat poszczegól-
nych etapów leczenia zapożyczony z „Zasad postępowania diagnostycz-
no-terapeutycznego w GIST, 2011”. 
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Algorytm leczenia chorych na GIST

*zalecane, obowiązkowe przy kwalifikacji do leczenia adjuwantowego.
**w przypadku zmian miejscowo zaawansowanych można rozważyć zastosowanie imatynibu przedoperacyjnie

Mechanizm działania leków celowanych

Gdy powstawała ta broszura (2013), na świecie dostępne były trzy leki 
celowane pierwszego, drugiego lub trzeciego rzutu – odpowiednio ima-
tynib (Glivec), sunitynib (Sutent) i regorafenib (Stivarga).

Imatynib
400mg dziennie

(w przypadku mutacji w eksonie 9 KIT do rozważenia 
wcześniejsze zwiększenie dawki do 800 mg)

↓
progresja

↓
Imatynib 800mg dziennie

↓
progresja

↓
Sunitynib 50 mg dziennie (dawka wyjściowa; schemat 4/2 

tygodnie)
↓

progresja
↓

Postępowanie indywidualizowane (badania kliniczne, 
regorafenib, leczenie skojarzone; postępowanie zabiegowe)

Margines R2
i/lub

Nawrót choroby = M1

Brak nawrotu (M0) dalsza 
obserwacja lub leczenie 

uzupełniające imatynibem przez 
3 lata w przypadku znacznego 

ryzyka nawrotu

Badania kontrolne: CT jamy brzusznej 
i miednicy z kontrastem dożylnym i 

doustnym

Badanie histopatologiczne – GIST
Dodatnie barwienie 

immunohistochemiczne na CD117 
(DAKO) (badania molekularne)*; ocena 
kategorii ryzyka wg NCCN-AFIP-AJCC

Pierwotny, resekcyjny GIST
Leczenie operacyjne (R0, R1)**

Monitorowanie leczenia 
za pomocą seryjnych 

badań CT z oceną 
zmiany wielkości i 
gęstości zmian; 

ocena pod kątem 
ewentualnej resekcji 
zmian resztkowych

Ocena zmian (zmiany mierzalne) w 
tomografii komputerowej (CT) jamy 

brzusznej i miednicy

Badanie histopatologiczne – GIST
Dodatnie barwienie immunohistochemiczne na 

CD117 (DAKO)
(badania molekularne genów KIT i PDGFRA)*

Zmiany wyjściowe nieresekcyjne  
i/lub przerzuty - biopsja (R2)
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Na całym świecie trwają badania kliniczne nowych terapii celowanych.
Guzy powstają wskutek niekontrolowanego wzrostu i podziału komó-
rek, co z kolei jest wynikiem zmian w obrębie genów w komórkach. 
Nie wiemy co powoduje zmiany, których skutkiem jest GIST. Zmiana 
genetyczna oznacza, że bardzo skomplikowany system, który powi-
nien informować komórkę o tym kiedy powinna się dzielić, przestaje 
funkcjonować. Wówczas cykl komórkowy ulega zaburzeniu, komórka 
dzieli się bez ograniczeń, a guz rośnie. Zadaniem leków celowanych 
jest hamowanie jednego z kluczowych etapów wewnątrzkomórkowego 
przekazywania sygnałów do proliferacji, bez jednoczesnego niszczenia 
zdrowych komórek organizmu. 
Jak już wspomniano, pierwszym celowanym lekiem opracowanym dla 
leczenia GIST jest imatynib, który wciąż pozostaje lekiem pierwszego 
rzutu ze względu na łatwość zażywania i dobrą tolerancję przez pa-
cjentów. Niestety komórki GIST mają tendencje do kolejnych mutacji  
i opracowania mechanizmów zręcznego omijania zablokowanych ście-
żek sygnałowych. Oznacza to, że może pojawić się oporność na lek, 
wskutek której guz znowu może zacząć rosnąć.
U niewielu pacjentów dzieje się tak już po kilku miesiącach, ale są wśród 
nas również tacy, który zażywają imatynib od 11 lat i nic nie wskazuje 
na to by okres ten miał się rychło zakończyć. Czas przeżycia wolnego 
od wznowy wynosi średnio 3 lata. Rozważając długość tego okresu pa-
miętajmy jednak, że średnia ta obejmuje także tych, u których wykryto 
GIST w fazie zaawansowanego rozwoju, kiedy to możliwości skuteczne-
go leczenia są niezwykle ograniczone. 
Nie wiemy skąd wynikają różnice w reakcji na leczenie. Dlaczego nie-
wielki wprawdzie odsetek pacjentów w ogóle nie odpowiada na imaty-
nib to kolejne pytanie, na które nie znamy odpowiedzi.
Ponad wszelką wątpliwość wiemy jednak, że imatynib wykazuje mniej-
szą skuteczność w przypadku GIST-ów „wild-type” i pediatrycznych,  
ale wiele znaków zapytania nadal pozostaje.
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Skutki uboczne
Gdy po raz pierwszy się czyta ulotkę dołączoną do imatynibu lub suni-
tynibu, można poczuć się źle jeszcze przed zażyciem pierwszej tabletki! 
Należy jednak pamiętać o tym, że producent leku ma obowiązek wy-
mienić absolutnie wszystkie znane skutki uboczne, nawet te najrzadziej 
występujące. Niektóre są dość powszechne, ale z większością z nich 
można w miarę łatwo sobie poradzić. Wielu pacjentów nie doświadcza 
żadnych skutków ubocznych, wielu innych natomiast po pewnym czasie 
coraz lepiej sobie z nimi radzi.

Problemy żywieniowe
Zażywanie leków celowanych może początkowo skutkować częściową 
utratą odczuwania smaku. Jedzenie i picie nagle zaczyna smakować 
inaczej. Z czasem sytuacja zazwyczaj się poprawia. Należy starać się  
o utrzymanie prawidłowej wagi spożywając pełnowartościowe produkty 
i unikając diety obfitującej w tłuszcze i cukry. Zaleca się spożywanie 
znacznych ilości świeżych owoców i warzyw. 
Gdy problem stanowią nawracające nudności, należy przyjmować po-
karm w małych ilościach oraz utrzymywać odpowiedni poziom nawod-
nienia organizmu. Jeśli to nie pomaga, lekarz może przepisać preparaty 
łagodzące nudności.

Uwaga: zdecydowanie odradza się łączenie soku grapefruitowego  
z imatynibem (Glivec) i sunitynibem (Sutent), ponieważ zawarte w tym 
owocu substancje zaburzają prawidłowe działanie leków.

Zaobserwowano również inne skutki uboczne, które mogą wyjść na jaw 
po wykonaniu badania krwi. Lekarze powinni doradzić Tobie co zrobić  
w konkretnej sytuacji. Ponadto zazwyczaj zaleca się wykonywanie tomo-
grafii komputerowej co 3 miesiące aby sprawdzić działanie imatynibu.
Istnieje kilka dość poważnych skutków ubocznych, które występują 
bardzo rzadko. Może to być ból w klatce piersiowej, nagłe krwawienie  
w żołądku lub jelicie – świadczą o tym czarne stolce – nagła gorączka 
lub silny ból gardła, szybko postępujący obrzęk i przyrost masy cia-
ła, nagłe zaburzenia oddychania. W przypadku wystąpienia któregoś  
z tych objawów należy niezwłocznie udać się do najbliższego szpitala  
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na oddział ratunkowy i koniecznie poinformować lekarzy o tym, że cho-
rujesz na GIST i zażywasz imatynib.
Jeśli się okazało, że jesteś jednym z tych niewielu nieszczęśników, któ-
rzy doświadczają dokuczliwych skutków ubocznych i nie ma na to rady, 
zmniejszenie dawki może w jakimś stopniu stanowić rozwiązanie pro-
blemu. Znany jest przypadek pacjenta, któremu do utrzymania pozy-
tywnych efektów leczenia wystarczyła dawka 100 mg/d. W tej sytuacji 
należy zasięgnąć porady lekarza. Pamiętaj, że może to poprawić jakość 
Twego życia. 
Niektórych leków należy unikać ze względu na negatywne interakcje 
z imatynibem. W wydanej przez Stowarzyszenie legitymacji „Jestem 
Pacjentem GIST” podana jest lista leków, których nie wolno zażywać 
w trakcie terapii imatynibem. Jeśli potrzebujesz leku na jakieś scho-
rzenie inne niż GIST, zawsze możesz pokazać tę legitymację lekarzowi 
pierwszego kontaktu lub lekarzom w szpitalu gdzie się leczysz. Musisz 
też pamiętać o unikaniu niektórych produktów spożywczych oraz okre-
ślonych preparatów dostępnych bez recepty – takich jak np. wyciąg 
z pestek grapefruita lub dziurawiec. Dobrze jest zapisywać dokładnie 
wszystkie zażywane leki i suplementy, z witaminami włącznie, żeby  
w razie potrzeby lekarz mógł mieć kompletny obraz sytuacji.

Najczęstsze skutki uboczne 
odnotowane przez pacjentów 

zażywających imatynib
Sugestie pacjentów 

Obrzęk powiek Naucz się z tym żyć - wszyscy to mamy!

Obrzęk kostek Najprostszy i skuteczny sposób to podniesienie stóp do 
góry w pozycji siedzącej bądź leżącej

Niestrawność, nudności Zażywaj leki w trakcie głównego posiłku, popijając szklan-
ka wody. Miętówki często pomagają, a jeśli to nie działa, 
wypróbuj Gaviscon

Poproś lekarza rodzinnego o radę – są różne preparaty, 
które mogą pomóc

Biegunka lub bóle brzucha Zwróć się do lekarza rodzinnego

Wysypka Zwróć się do lekarza rodzinnego

Skurcze mięśni, szczególnie w 
nocy

Zrób badanie krwi. Jeśli nie ma tam żadnych nieprawidło-
wości, wypróbuj tonik: zawiera on niewielkie ilości chininy. 
Jeśli to nie pomoże, poradź się swego lekarza 

Uczucie zmęczenia Jedyne wyjście to odpoczynek 
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Zasady postępowania w leczeniu GIST

Zespoły lekarzy w oparciu o wszystkie dostępne dane pochodzące  
z badań klinicznych przygotowały wytyczne optymalnego leczenia GIST. 
Istnieją np. europejskie wytyczne ESMO, stale aktualizowane zgodnie 
z najnowszymi osiągnięciami. W Polsce mamy „Zasady postępowania 
diagnostyczno-terapeutycznego w mięsakach GIST”, które można zna-
leźć na stronie www.gist.pl czy też na stronie Centrum Onkologii http://
gist.coi.waw.pl.

Zdarza się również, ze nie ma jednoznacznej wskazówki jak należy 
postępować w konkretnej sytuacji. W takim przypadku dalsze postę-
powanie terapeutyczne należy omówić z prowadzącym onkologiem  
i chirurgiem oraz ze swoją rodziną czy bliską osobą.
Na samym początku należy się upewnić, że szpital w którym jesteś 
leczony to specjalistyczny ośrodek GIST (informacji na ten temat szu-
kaj na stronie Stowarzyszenia lub skontaktuj się ze Stowarzyszeniem 
telefonicznie). Jeśli masz wątpliwości co do kwalifikacji leczących Cię 
specjalistów, masz prawo przenieść się do innego ośrodka.

Postępowanie zgodne z zaleceniami lekarza

To oznacza, że należy dokładnie się stosować do zaleceń lekarza! Czyli 
zażywać przepisane medykamenty. Żeby leczenie było skuteczne, nie-
zmiernie istotne jest pamiętanie o regularnym zażywaniu przepisanych 
leków. Jeśli nie będziesz tego robił, komórki nowotworowe mogą po-
nownie się uaktywnić. Jeśli pominiesz jedną lub dwie dawki, koniecznie 
powiedz o tym lekarzowi. Twoje leczenie zakłada współdziałanie i mu-
sisz mieć zaufanie do lekarza prowadzącego, a on może Ci pomóc tylko 
pod warunkiem, że będziesz z nim całkowicie szczery.
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Przygotowanie się do kolejnej wizyty u onkologa

Przygotuj listę wszystkich zażywanych leków, niezależnie od tego czy 

zażywasz je regularnie czy doraźnie. Poinformuj też o wszystkich zaży-

wanych witaminach i suplementach. Najlepiej zapytaj swojego onkolo-

ga i lekarza rodzinnego jakie preparaty wolno Ci stosować.

Zrób notatki – zapisz wszystkie pytania, które chcesz zadać lekarzowi. 

Bardzo łatwo jest w czasie wizyty zapomnieć lub przeoczyć coś istot-

nego. Czas spotkania z lekarzem mija bardzo szybko, więc musisz być 

przygotowanym aby zadać mu wszystkie nurtujące Cię pytania.

Dobrze jeśli ktoś z rodziny lub przyjaciel zgodzi się towarzyszyć Ci w trakcie 

wizyty – wówczas jest szansa, że będą mogli przypomnieć Tobie o jakieś 

ważnej kwestii dotyczącej choroby, która akurat wyleciała Ci z głowy.

Oto przykładowe pytania, które możesz zadać swemu onkologowi:

Jaka jest pierwotna lokalizacja guza?1. 

Czy są przerzuty (guzy wtórne)?2. 

Czy znany jest rodzaj mutacji (ekson 3. KIT, ekson PDGFRA, „wild-

type” GIST)?

Jaka terapia jest zalecana?4. 

Jakie jest możliwe ryzyko i przewidywane skutki uboczne?5. 

Jakie jest ryzyko nawrotu choroby i rozsiewu nowotworu?6. 

Czy mogę wziąć udział w badaniu klinicznym i czy są jakieś nowe 7. 

dostępne opcje terapeutyczne?

Jakie ma pan/pani doktor doświadczenie w leczeniu GIST?8. 

Czy istnieje możliwość umieszczenia tkanki w banku tkanek i ja-9. 

kie są odnośne procedury?

Życie z GIST

Wiadomość, że cierpisz na rzadką odmianę choroby nowotworowej  
i musisz stawić czoła nowej, niełatwej rzeczywistości, może być bardzo 
stresująca i znacznie utrudnić życie. Poczucie lęku i panika są praktycz-
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nie nieuniknione. Twoja rodzina i przyjaciele też to odczują. Będą chwi-
le, gdy dopadnie Cię depresja – i jest to całkowicie zrozumiałe.
Ponieważ GIST zazwyczaj diagnozuje się wtedy, gdy choroba jest już  
w zaawansowanym stadium, prawdopodobnie masz za sobą długi okres 
różnych niepokojących objawów i poczucia samotności płynącego z nie-
zrozumienia przez najbliższe otoczenie.
Mów o swoich uczuciach – to pomaga. Może poczujesz się lepiej gdy 
opowiesz swoją historię np. pielęgniarce, która być może skieruje Cię 
na konsultację do odpowiedniego specjalisty. Możesz zwrócić się do le-
karza rodzinnego i poprosić o wsparcie. Nie tłum swoich uczuć – szukaj 
pomocy!

Kontakt z innymi pacjentami chorującymi na GIST

Jak już wspomnieliśmy, GIST jest chorobą bardzo rzadką. Oznacza 
to, że zarówno szanse na przypadkowe spotkanie innego pacjenta 
z GIST, jak i trafienie we wstępnym etapie diagnozowania choro-
by na wystarczająco dobrze przygotowanego lekarza, są niewielkie. 
Dzięki rozwojowi technologicznemu mamy możliwość szperania na 
stronach internetowych. Coraz więcej tam materiałów dotyczących 
naszej choroby. Z grubsza możemy je podzielić na trzy kategorie. 
Pierwsza grupa to informacje „fachowe”, przygotowywane przez le-
karzy dla lekarzy. Zazwyczaj ich poziom naukowy stanowi zaporę 
uniemożliwiającą łatwe przyswojenie wiadomości przez nieprzygo-
towanego odbiorcę. Często też dostępność do nich jest ograniczona 
– hasła, kody itp. Drugą część stanowią informacje przygotowywane 
przez tych, którzy chcą na Twojej niewiedzy zarobić. W tej kategorii 
znajdziesz informacje o różnych cudownościach, dzięki którym – pod 
warunkiem że nie uwierzysz w „oficjalną” medycynę i kupisz poleca-
ne, alternatywne środki – będziesz tryskać niezmąconym zdrowiem 
przez wiele lat.
Trzecia grupa to informacje przygotowywane dla pacjentów w sposób 
rzetelny i możliwie prosty. Większość z tych publikacji powstaje po to byś 
mógł zrozumieć co się z Tobą dzieje i co jeszcze przed Tobą. Autorami 
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tych publikacji są zazwyczaj osoby zawodowo zajmujące się GIST-em. 
Niekiedy jednak przygotowujemy je sami – dla samych siebie.
Założenie względnej dostępności/zrozumiałości dla czytelnika nie po-
siadającego specjalistycznej wiedzy medycznej sprawia, że takie pu-
blikacje nie mogą w pełni omówić wszystkich możliwych aspektów 
choroby i jej leczenia. Pomagają one jednak w zrozumieniu choroby  
i stanowią dobry zasób podstawowych informacji pozwalających na zro-
zumienie tego co dzieje się w naszych organizmach oraz uświadomie-
nia sobie czego możemy oczekiwać od leczących i systemu dostępnej 
opieki zdrowotnej.
Niniejsza publikacja należy oczywiście do tej ostatniej grupy i jest 
przeznaczona głównie dla tych z nas, którzy wkraczają na drogę walki  
z chorobą. Może ponadto umożliwić GIST-owym weteranom ugrunto-
wanie wiedzy, którą posiedli na szkoleniach, zjazdach czy w inny spo-
sób.
Więcej informacji na temat GIST w Polsce możesz znaleźć na stronie:
www.gist.pl 

O tym czym żyjemy na co dzień dowiesz się otwierając nasze-
go Facebooka: www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Pomocy-
Chorym-na-GIST.
Najwspanialszą formą wzajemnego kontaktu jest nasze forum: http://
www.gist.fora.pl/ 

Wstępując do Stowarzyszenia zyskujesz możliwość udziału w spotka-
niach organizowanych dla pacjentów dwa razy do roku, jak również 
regularne otrzymywanie materiałów informacyjnych i kontakt z inny-
mi pacjentami. Stowarzyszenie zrzesza pacjentów i osoby wspierające. 
Możesz kontaktować się z nimi mailowo, telefonicznie, na stowarzysze-
niowym Forum bądź na Facebooku, zadawać pytania na temat leczenia 
i dolegliwości bądź podzielić się swoimi doświadczeniami. Dla wielu pa-
cjentów taki kontakt jest bardzo pomocny. Wspaniale jest mieć grupę 
przyjaciół, którzy naprawdę rozumieją o czym mówisz.
Wielką pomocą jaką możemy uzyskać ze strony leczących jest stały 
kontakt z profesorem Piotrem Rutkowskim, którego mamy przyjemność 

Untitled-1.indd   33 11.03.2014   23:01:51



34

gościć na wymienionych już wyżej spotkaniach edukacyjnych. Dzięki 
niemu mamy także możliwość corocznego prezentowania naszych pa-
cjenckich problemów szerokiemu gronu lekarzy zajmujących się GIST-
em na rozmaitych konferencjach

O Stowarzyszeniu Pomocy Chorym na GIST

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST jest pozarządową organizacją 
non-profit działającą od 2004 r. Jej członkami są chorzy na GIST, ich 
najbliżsi oraz osoby wspierające. W roku 2009 Stowarzyszenie uzyska-
ło status Organizacji Pożytku Publicznego. Głównym celem organizacji 
jest wspieranie pacjentów z GIST oraz członków ich rodzin poprzez 
działalność edukacyjną, organizację spotkań, współpracę ze specjali-
stami w dziedzinie GIST.
Niniejsza publikacja, będąca przykładem wzajemnego wspomagania  
i wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami działającymi w Europie 
pokazuje, że w swojej chorobie nie musisz być sam, że doświadczenie 
innych może być oferowane także Tobie. Dzięki sponsorom możliwa 
jest nie tylko wspomniana wymiana, ale również zapoznanie aktywi-
stów GIST z całego świata.
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Deklaracja przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia6

DEKLARACJA

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Pomocy 
Chorym na GIST

Nazwisko i imię ..........................................................................

PESEL .......................................................................................

Adres zamieszkania

.................................................................................................

Telefony .....................................................................................

Adres e-mail ...............................................................................

choruję na GIST         Tak                                Nie7

Placówka prowadząca leczenie

.................................................................................................

Podpis i data ...............................................................................

6 Wypełnioną deklarację prosimy przesłać na podany na poprzedniej stronie adres 
Stowarzyszenia pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
7 Niepotrzebne skreślić
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WYKAZ SPECJALISTYCZNYCH OŚRODKÓW LECZĄCYCH  
GIST W POLSCE

Prof. dr hab. med. Piotr 
Rutkowski
Dr Anna Klimczak, Dr med. 
Iwona Ługowska, Dr Jolanta 
Andrzejuk 
Klinika Nowotworów Tkanek 
Miękkich, Kości i Czerniaków 
Centrum Onkologii-Instytut im. 
Marii Skłodowskiej-Curie 
ul. Roentgena 5 
02-781 Warszawa 
tel. (22) 546 22 22 (rejestracja tele-
foniczna); (22) 546 21 72 
email: gist@coi.waw.pl 
gist.coi.waw.pl (Rejestr Kliniczny 
GIST) 
 
Dr hab. med. Czesław Osuch 
I Katedra Chirurgii Ogólnej 
ul. Kopernika 40 
31-501 Kraków 
tel. (12) 424 80 07 
www.rydygier.cm-uj.krakow.pl

Dr hab. med. Krzysztof 
Krzemieniecki
Zakład Chemioterapii Szpital 
Uniwersytecki w Krakowie
ul. Śniadeckich 10
30-531 Kraków 
tel. (12) 424 89 12 

Dr n. med. Piotr Koralewski 
Ordynator Oddziału Chemioterapii 
Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Rydygiera 
Os. Złotej Jesieni 1 
31-826 Kraków 
tel./fax (12) 64 74 628 
 
Centrum Onkologii-Instytut 
ul. Garncarska 11 
31-115 Kraków 
tel. (12) 422 99 00 
www.onkologia.krakow.pl 
Prof. dr hab. med. Andrzej 
Budzyński
 
Dr med. Maciej Matłok 
Oddział Kliniczny Chirurgii 

Endoskopowej, Metabolicznej oraz 
Nowotworów Tkanek Miękkich 
II Katedra Chirurgii CM UJ 
ul. Kopernika 21 
31-501 Kraków 
tel. (12) 424 82 00/01; 424 82 25 
http://www.su.krakow.pl 
 
Dr hab. n. med. Renata Zaucha
Klinika Onkologii i Radioterapii, 
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk 
tel. (58) 349 22 13
 
SPZOZ Wojewódzka Poradnia 
Onkologiczna
ul. Marii Skłodowskiej Curie 2 
80-210 Gdańsk 
tel. (58) 341 70 45

Dr n. med. Elżbieta Nowara 
Centrum Onkologii Instytut im. 
Marii Skłodowskiej Curie, Klinika 
Hematologii 
ul. Armii Krajowej 15 
44-101 Gliwice 
tel. (32) 278 86 66 lub 278 87 77 

Wojewódzki Szpital Zespolony 
ul. Królewiecka 146 
82-300 Elbląg 
tel. (55) 239 59 00 
www.szpital.elblag.pl 

Dr n. med. Bogumiła 
Czartoryska-Arłukowicz 
Białostocki Ośrodek 
Onkologiczny im. M. 
Skłodowskiej Curie 
ul Ogrodowa 12 
15-027 Białystok 
tel. (85) 741 57 27 

dr Dariusz Sawka 
Szpital Specjalistyczny w 
Brzozowie 
ul. Ks. J. Bielawskiego 18 
36-200 Brzozów 
tel. (13) 430 95 00 
www.szpital-brzozow.pl 
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Dr med. Jerzy Tujakowski 
Centrum Onkologii im. F. 
Łukaszczyka 
ul. I. Romanowskiej 2 
85-796 Bydgoszcz 
tel. (52) 374 30 00 
www.co.bydgoszcz.pl 
 
Dr n. med. Stanisław Góźdź 
Dr n. med. Janusz Słuszniak 
Świętokrzyskie Centrum Onkologii 
ul. Artwińskiego 3 
25-734 Kielce 
tel. (41) 367 43 64 
http://www.onkol.kielce.pl/wwwsco/ 
 
Dr Hanna Symonowicz 
Szpital Wojewódzki im. M. 
Kopernika 
ul. Chałubińskiego 7 
75-581 Koszalin 
tel. (94) 34 88 362 (onkologia) 
www.swk.med.pl 

Dr hab. n. med. Elżbieta 
Starosławska 
Centrum Onkologii Ziemi 
Lubelskiej 
ul. Jaczewskiego 7 
20-090 Lublin 
tel. (81) 740 90 04 
http://batory.am.lublin.pl/ 
 
Dr hab. med. Piotr Potemski 
Dr med. Maria Błasińska-
Morawiec 
Szpital Specjalistyczny im. 
Kopernika, Regionalny Ośrodek 
Onkologiczny 
ul. Paderewskiego 4 
93-530 Łódź 
tel. (42) 689 50 00 
www.kopernik.lodz.pl 
 
Dr hab. med. Wojciech Rogowski 
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA 
ul. Wojska Polskiego 37 
10-228 Olsztyn 
tel. (89) 539 80 00 
www.poliklinika.olsztyn.pl

SPZOZ Opolskie Centrum 
Onkologii 

ul. Katowicka 66a 
45-060 Opole 
tel. (77) 441 60 01 
www.onkologia.opole.pl 

Dr Wojciech Melerowicz 
Wielkopolskie Centrum Onkologii 
ul. Garbary 15 
61-866 Poznań 
tel. (61) 854 05 67 
http://www.wco.pl/ 
 
Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. F. Chopina 
ul. Chopina 2 
35-055 Rzeszów 
(17) 86 66 000 
www.szpital.rzeszów.pl 
 
Dr Małgorzata Foszczyńska-
Kłoda 
Zachodniopomorskie Centrum 
Onkologii 
ul. Strzałkowska 22 
71-730 Szczecin 
tel. (91) 42 51 410 
www.onkologia.szczecin.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony 
im. L. Rydygiera 
ul. Świętego Józefa 53/59 
87-100 Toruń 
tel. (56) 610 11 00 
www.szpital-bielany.toruń.pl 

 
Dr med. Emilia Filipczyk-Cisarż 
Dr Piotr Hudziec 
Dolnośląskie Centrum Onkologii 
ul. Hirszfelda 12 
53-412 Wrocław 
tel. (71) 36 89 201; (71) 36 60 202 
www.dco.com.pl 

Dr n. med. Andrzej Rozmiarek 
Szpital Wojewódzki SPZOZ, 
Lubuski Ośrodek Onkologii 
ul. Zyty 26 
65-064 Zielona Góra 
tel. (68) 324 36 57 
www.szpital.zgora.pl
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Przydatne adresy:

Ośrodki onkologiczne w Polsce:
www.puo.pl/dla-pacjentow/osrodki-onkologiczne

http://publicznecentraonkologii.pl

Ministerstwo Zdrowia
www.mz.gov.pl

NFZ
www.nfz.gov.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich
www.brpo.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta
www.bpp.gov.pl

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
www.pkopo.pl

Stowarzyszenie SARCOMA
http://www.sarcoma.pl

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST
www.gist.pl

LEKI

http://www.ema.europa.eu/docs/pl_PL/document_library/
EPAR_-_Summary_for_the_public/human/000406/WC500022201.pd•	 f
EPAR_-_Product_Information/human/002573/WC500149164.pd•	 f
EPAR_-_Summary_for_the_public/human/000687/WC500057689.pdf•	
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