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GastroIntestinale Stromacel Tumor

• 11-15 GISTen per 100.000 mensen 
(Scandinavië)

• 55% in de maag
• ~10% per toeval gevonden (maag)
• Zeldzaam bij kinderen



Weefselonderzoek bij GIST 

• Er wordt weefsel verkregen bij

• scopie (biopt) 

• operatie (resectie)

• Dit weefsel gaat naar de patholoog



Routine bewerking weefsel door patholoog
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Karakteristiek beeld onder de microscoop

Spoelcellig (70%) Epithelioid (20%)

Gemengd (10%)



naaldbiopt



Spoelcellige GIST
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Epithelioide GIST



Kern
(DNA, RNA)

GIST-tumorcel

KIT (90%)

DOG1 (95%)

Aanvullend onderzoek: immuunhistochemie

• Bevestiging diagnose
• Onderscheid van andere tumoren die er onder 

microscoop hetzelfde uitzien

• Aankleuren specifieke eiwitten:



Immuunhistochemie CD117 (KIT)

HE CD117 (KIT)



Immuunhistochemie CD117 (KIT)



CD117 (KIT)



KIT immuunhistochemie



Klinisch spectrum van goedaardig tot kwaadaardig

• ~25% van de GISTen in maag kwaadaardig
• Bij diagnose  > 30% kwaadaardig

•Hoe voorspellen we hoe de 
ziekte zal verlopen?



Risico inschatting: NIH consensus criteria 2002

NIH Consensus Conference 2002
Hum  Pathol 2002;33:459; Ann Oncol 2005;16:566

 afmeting (cm) Mitosen 

Zeer laag risico < 2 < 5/50HPF 

Laag risico 2-5  ≤ 5/50HPF 

Intermediair risico ≤ 5  
6-10 

6-10/50HPF 
≤5/50HPF 

Hoog risico  > 5 
> 10 

Elke grootte 

> 5/50HPF 
>0/50HPF 

> 10/50HPF 
 

• De kans op terugkerende ziekte / uitzaaiingen goed 
voorspeld door afmeting en aantal mitosen:



Mitose: celdeling



Mitosen tellen

Lasota et al Hum Pathol 2008

100 mitosen / 50 HPF 0 mitosen / 50 HPF



Risico ook afhankelijk van de localisatie: AFIP 2006

Miettinen & Lasota Semin Diagn Pathol 2006; Corless & Heinrich Annu. Rev. Pathol. Mech. Dis. 2008.



Steeds nauwkeurigere inschatting van het risico

Joensuu et al Lancet Oncol 2012



Risico classificatie

• Classificatie gebruikt om die patienten te identificeren die 
baat zullen hebben bij aanvullende behandeling met 
imatinib

• De data gebruikt voor de classificatie schema’s zijn van 
het pre-imatinib tijdperk: respons op imatinib hierin niet 
meegenomen

•Hoe voorspellen we de respons
op aanvullende therapie?  



Cel
DNA

RNA

Eiwit

KIT (60-80%)

PDGFRA

Respons op therapie is afhankelijk van de mutatie status



Mutaties in GIST
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Mutatie analyse

Paraffine
blokje

DNA PCR: vermenigvuldiging
klein stukje DNA

Sequencing: 
uitlezen 

basevolgorde
DNA 



Mutaties in exon 11:  juxtamembraan domein

• Exon 11 mutaties meest voorkomend
• Vele verschillende mutaties gevonden
• Gevoelig voor imatinib en sunitinib

Corless et al, JCO 2004



Mutaties in exon 9 (extracellulaire domein)

• ~10% of mutations
• AY501-502 duplicatie / insertie
• Voornamelijk in (dunne) darm (95%) 
• Vaker agressief
• Intermediaire / goede respons op imatinib

en sunitinib
• Consequenties voor dosering

Corless et al, JCO 2004

MD 060572 rev primer: 6 nt insertion at codon 501 (Ala-Tyr duplication)



Mutaties in exon 13 en 17 (kinase domeinen)

• zeldzaam

• K642E

• Vaak mutaties bij secundaire resistentie voor 
imatinib

Corless et al, JCO 2004



Mutaties in PDGFR
• 5-8% van de mutaties
• Vaker epitheloide GIST
• Vaker in maag
• Minder agressief
• D842 mutaties (exon 18) (62%): 

ongevoelig voor Imatinib

Corless et al, 2004, 2005, 2008



Mutatie voorspelt respons op imatinib

• Beloop van GIST met exon 9 mutatie beter indien
behandeld met  800 mg ipv 400 mg

Corless & Heinrich Annu. Rev. Pathol. Mech. Dis. 2008. 3:557–86



“Wildtype GIST”: geen mutaties aangetoond

• Geen KIT / PDGFRA mutaties:
• 85% van de GISTen bij kinderen

• 15% van de GISTen bij volwassenen; slechte respons

• SDHB of SDHC kiembaan mutaties 12%
• BRAF V600E mutaties bij volwassenen GIST 7%
• Neurofibromatose (NF1)



Moleculaire classificatie van GIST



Samenvatting

• Voorspellen van het beloop van de ziekte
risico-inschatting op basis van localisatie, afmeting 
en aantal delingen

• Voorspellen van de respons op aanvullende therapie
KIT en PDGFR mutatie analyse
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