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❙ ❙ Gastrointestinal stromacellstumör (GIST) är den vanli-
gaste typen av mesenkymal tumör i mag–tarmkanalen. GIST
uppvisar ett mycket brett spektrum vad gäller morfologi, kli-
nisk presentation och prognos. Till nyligen har dessa tumö-
rers ursprung och differentiering varit oklar. Klara maligni-
tetskriterier har varit svåra att fastställa, och behandlingsre-
sultaten för malign GIST har varit nedslående. Genom tiderna
har uppfattningen om dessa tumörers differentiering och ur-
sprung skiftat. 

Neuralt ursprung var en tidig uppfattning, som ledde till att
många GIST diagnostiserades som neurofibrom eller som
schwannom; senare var glatt muskelcellsdifferentiering den
förhärskande tanken, som fick till följd att flertalet GIST
klassificerades som leiomyom, leiomyoblastom eller leiomy-
osarkom (ibland med tillägget »epiteloid«). Då elektronmi-
kroskopiska studier och senare även immunhistokemiska
analyser visade att dessa tumörer saknade många av de glatt-
ta muskelcellstumörernas karakteristika föreslogs i början av
1980-talet det deskriptiva begreppet GIST.

Stamcellsfaktorn och KIT
År 1998 kunde Kindblom och medarbetare [1] visa att GIST
hade fenotypiska drag, som sammanföll med dem hos Cajals
interstitiella celler (ICC), dvs mag–tarmkanalens pacemaker-
celler. Framför allt kunde man visa att GIST uttryckte onkge-
nen KIT. KIT uttrycktes även i ICC och är nödvändig för pace-
makercellernas proliferation, differentiering och funktion.
KIT kodar för en tyrosinkinasreceptor av typ III. Denna re-
ceptortyp består av en extracellulär domän, en transmembra-
nös domän och en intracellulär tyrosinkinasdomän (Figur 1). 

Andra receptorer i denna familj är bl a receptorerna för
platelet-derived growth factor (PDGFR). Liganden för KIT är
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stamcellsfaktorn, även kallad »Steel factor«. Ligandbindning
inducerar dimerisering av receptorn, vilket leder till autofos-
forylering av tyrosinkinasdomänen, vilket i sin tur aktiverar
olika signalvägar in i cellen, t ex via fosfatidylinositol 3-ki-
nas.

Fyndet av KIT-mutationer
Ett genombrott för förståelsen av dessa tumörers patofysiolo-
gi var fyndet att GIST ofta hade KIT-mutationer av typen
»gain of function«, dvs genom mutationen aktiveras tyro-
sinkinaset kontinuerligt även i frånvaro av ligand, vilket leder
till ökad cellproliferation och sannolikt även minskad apop-
tos [2]. Mutationer förekommer oftast i exon 11 [2-4], däref-
ter i exon 9 [5, 6] och mera sällan i exon 13 och 17 (intracel-
lulära kinasdomäner) [6, 7] (Figur 1). Lux och medarbetare
[5] har nyligen rapporterat en prevalens av KIT-mutationer
hos GIST som överstiger 85 procent. Mutationerna är soma-
tiska, men enstaka familjer med »germline mutation« har
rapporterats [8].

Tumörbiologi
GIST är vanligast i magsäck (53 procent) och tunntarm (32
procent) men kan också förekomma i rektum (5 procent),
tjocktarm (3 procent), retroperitoneum (5 procent) och andra
lokalisationer (2 procent), t ex esofagus, oment och mesente-
rium (Fakta 1). Medianåldern vid diagnos är 67 år, och ingen
könsskillnad föreligger. Incidensen av GIST har inte säkert
kunnat bestämmas eftersom populationsbaserade studier inte
har gjorts tidigare. I en pågående sådan undersökning av
GIST i Västra Götalandsregionen har vi kunnat beräkna den
årliga incidensen till 16 fall per miljon invånare [9]. 

Det finns inget allmänt accepterat system för stadieindel-
ning av maligna GIST. Från tidigare kliniska studier vet vi att
levern i två tredjedelar av fallen är angripen av metastatisk
sjukdom. Ungefär hälften av patienterna har levern som enda
metastaslokal. GIST manifesterar sig även som multipla tum-
örer inom bukhålan (20 procent), medan extraabdominella
metastaser är extremt sällsynta [10]. Recidiv är vanligt före-
kommande; enbart 10 procent av alla behandlade patienter
var fria från sjukdom vid långtidsuppföljning [11]. Rekurrent
sjukdom med metastaser är oftast lokaliserad till lever och pe-
ritoneum och är vanlig efter tumörruptur. Även stor tumör-
storlek är en riskfaktor för recidiv efter kurativt syftande re-
sektion för icke-metastaserad GIST [10]. 

Det har tidigare varit svårt att särskilja malign och benign
GIST på basen av primärtumörens utseende. Vid genomgång

av tumörmaterial och patientdata har man funnit graderad
överlevnad för patienter med olika storlek och proliferations-
aktivitet hos tumören [12] (Fakta 1). Mycket små tumörer (<2
cm) betraktas som mycket låg risk och små tumörer (2–5 cm)
som låg risk. Medelstora tumörer (5–10 cm) utgör mellanhög
risk. Om en liten tumör är mer proliferent (>5 mitoser/50
»high power«-synfält, HPF) graderas den upp till mellanhög
risk. Tumörer större än 5 cm och med >5 mitoser/50 HPF, ell-
ler tumörer större än 10 cm oberoende av proliferationsakti-
vitet, eller tumörer med >10 mitoser/50 HPF oberoende av
storlek betraktas som hög risk (Fakta 1). Andra histopatolo-
giska parametrar som cellantal, kärnatypi, invasivitet i för-
hållande till glatt muskulatur eller slemhinna samt ulceration
har ingen eller osäker betydelse för prognosen [13]. 

Palpabel tumör vanligaste kliniska fynd
Tre fjärdedelar av GIST upptäcks på grund av kliniska fynd.
Små GIST upptäcks ibland incidentellt vid radiologiska eller
endoskopiska undersökningar, i samband med operation för
annan sjukdom eller vid obduktion. Vanligast är det kliniska
fyndet av en palpabel tumör (70 procent) och gastrointestinal
blödning (30 procent). Symtombilden vid malign GIST är
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Figur 1. Schematisk illustration av påvisade mutationer av KIT
vid GIST.

❙ ❙ Fakta 1

GIST, gastrointestinal stromacellstumör

Bakgrund
Vanligaste mesenkymala tumörtypen i gastrointestinalkanalen.
Utgår från tarmens pacemakerceller (Cajals interstitiella celler).
Uttrycker KIT-onkgenen, som kodar för receptorkinaset KIT.

Patofysiologi
Ofta aktiverande mutationer i KIT (exon 9, 11, 13 och 17).

Epidemiologi
Incidens: ca 16 per 106 per år.
Könsfördelning kvinnor/män: 1/1.
Medianålder vid diagnos: 67 år (variationsvidd 10–92 år).
Kliniskt fynd: 72 procent.
Incidentellt fynd (endoskopi, kirurgi): 19 procent.
Obduktionsfynd: 9 procent.

Lokalisation
Magsäck 53 procent, duodenum och tunntarm 32 procent, kolon 3
procent, rektum 5 procent, retroperitoneum 5 procent, övrigt 2 pro-
cent.

Malignitetsrisk
Riskgrupp Tumörstorlek Mitosfrekvens
Mycket låg risk <2 cm <5 per 50 HPF
Låg risk 2–5 cm <5 per 50 HPF
Intermediär risk <5 cm 6–10 per 50 HPF

5–10 cm <5 per 50 HPF
Hög risk >5 cm >5 per 50 HPF

>10 cm alla mitosfrekvenser
alla storlekar >10 per 50 HPF

HPF = high power fields. 



ofta ospecifik med anemi, smärta, illamående eller ökat buk-
omfång. Obstruktion eller perforation av tarm kan förekomm-
ma (Fakta 1 och 2). 

Tidigare terapimöjligheter
Eftersom GIST har låg känslighet för cytostatika har kirurgi
varit den förhärskande terapiformen. Systemisk kemoterapi
har inte signifikant påverkat överlevnaden för patienter med
malign GIST vid metaanalyser [14]. Frekvensen partiella svar
har varierat mellan 0 och 27 procent i små serier med mono-
terapi eller kombinerade regimer [15]. Detta till trots erhöll
tre fjärdedelar av patienterna med GIST i USA kemoterapi
vid en genomgång för tio år sedan [11]. En förklaring till den
dåliga känsligheten för cytostatika kan vara att malign GIST
ofta uttrycker »multidrug resistance«-proteiner [16]. I två stu-
dier har man försökt behandla de kärlrika levermetastaserna
vid GIST med leverartärembolisering följd av intraarteriell
tillförsel av cytostatika, vilket hos två tredjedelar av patien-
terna resulterat i stabil sjukdom/tumörregression. Tumörpro-
gression kunde iakttas efter ca 8–12 månader [17, 18]. Dess-
sa resultat förefaller klart bättre än de som rapporterats vid
systemisk kemoterapi.

En intressant form av kemoterapi är topisk applicering av
mitoxantron (ett doxorubicinderivat), som har hög peritoneal

bindning och låg systemabsorption och således få bi-
verkningar. Det har använts vid recidiv av peritoneal GIST
[19]. Denna regim skulle kunna bli ett behandlingsalternativ
vid resistens mot imatinibbehandling (se nedan). 

I en stor prospektiv undersökning av 200 patienter med
GIST vid Memorial Sloan–Kettering Cancer Center hade 80
patienter enbart primärtumör utan metastaser vid upptäckten.
Av dessa kunde 86 procent genomgå kurativt syftande kirur-
gi. För denna grupp var den sjukdomsspecifika femårsöver-
levnaden 54 procent [10] (Figur 2). I en multivariat analys av
dessa patienter var tumörstorlek en oberoende prognosfaktor;
patienter med tumör större än 10 cm hade endast 20 procents
sjukdomsspecifik femårsöverlevnad. Med en median-
uppföljning på två år utvecklade 40 procent av alla patienter
som genomgått kurativ resektion lokalt recidiv eller metasta-
ser. Efter resektion för recidiv/metastaser var median-
överlevnaden mycket låg, endast 15 månader. För hela pati-
entgruppen (även inkluderande metastatisk sjukdom och tu-
mörrecidiv) var femårsöverlevnaden 35 procent (Figur 2).
Vid metastatisk sjukdom kunde komplett resektion genomfö-
ras på en tredjedel av patienterna och vid lokalrecidiv på
ungefär hälften av patienterna.

Vid många stora amerikanska centrum har GIST betraktats
som en ovanlig tumör. En förklaring kan vara att andra orsa-
ker än incidens styr patientflödet till dessa centrum. För att ut-
värdera och jämföra behandlingsresultat anger man i allmän-
het det totala antalet patienter och det antal patienter som
genomgått komplett resektion samt femårsöverlevnad för
denna fraktion av patienter. Från 1950 fram till 2000 har över-
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Figur 2. Överlevnadsanalys av patienter med malign GIST vid
Memorial Sloan–Kettering Cancer Center (1982–1998). Femårs-
överlevnaden för 80 patienter med primärtumör utan metasta-
ser var 54 procent, medan den för samtliga 200 patienter (pri-
märfall, recidivfall och utbredd metastasering) var 35 procent.
(Modifierad efter DeMatteo och medarbetare [10].)

Tabell I. Resultat vid kirurgisk behandling av patienter med GIST-tumörer.

Komplett 5-årsöverlevnad
År Totalantal resektion, antal vid komplett resektion, procent

Mayo 1950–1974 108 52 50
Memorial Sloan–Kettering I 1949–1973 38 20 65
MCV 1951–1984 51 30 63
MD Anderson 1957–1997 191 99 48
Memorial Sloan–Kettering II 1982–1998 200 80 54

❙ ❙ Fakta 2

Karakteristik av GIST

Definitionskriterier
Intraabdominell eller retroperitoneal lokalisation; esofagus till
anus.
Spol- eller epiteloidcellig morfologi.
Immunreaktivitet för KIT-receptorn (CD 117).

Immunfenotyp
KIT-receptor (CD 117) 98–100 procent
CD 34 magsäck 75–90 procent

tunntarm 50–60 procent
Vimentin 100 procent
Desmin <5 procent
Glattmuskelspecifikt aktin 5–20 procent
S 100-protein 5–10 procent
PGP 9.5 75 procent
MIB1 (Ki67) <1–50 procent

➨
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levnaden vid kirurgisk behandling inte nämnvärt förändrats.
Det totala flödet av patienter med GIST vid dessa stora can-
cercentrum har sällan överstigit 10 patienter/år (Tabell I).

Imatinib, ny attraktiv medicinsk behandling
Imatinib är en ny och attraktiv medicinsk behandlingsform,
därför att detta medel specifikt hämmar KIT, som är konsti-
tutivt aktiverad genom mutation i flertalet GIST. Imatinib
hämmar även tillväxten av KIT-positiva tumörceller in vitro
[20]. Imatinib är en liten molekyl (ett derivat av 2-fenylamin-
opyrimidin), som kompetitivt hämmar KIT att överföra fos-
fatgrupper från adenosintrifosfat (ATP) till substratproteiner,
vilket avbryter den KIT-medierade signaltransduktionen.
Likheter i kinasdomänen gör att inte bara receptorförande ty-
rosinkinaser som KIT och PDGFR hämmas av imitanib utan
också intracellulära icke-receptorförande tyrosinkinaser som
ABL och BCR-ABL och dess onkogena variant [20, 21]. Det
senare proteinet uttrycks vid kronisk myeloisk leukemi, där
imatinib också visat sig vara en framgångsrik behandlings-
princip [22].

Imatinib har nyligen visat sig vara effektiv vid behandling
av många patienter med avancerad GIST i fas II-studier (se
nedan). Imatinib har visat relativt begränsad toxicitet (ödem-
tendens, diarré, muskelsmärta, trötthet och, mer sällsynt,
mag–tarm- eller tumörblödning) i dessa studier liksom i stu-
dier av patienter med kronisk myeloisk leukemi (där läke-
medlet specifikt hämmar det tyrosinkinas som kodas av fu-

sionsgenen BCR-ABL). Den första GIST-patient som be-
handlats med imatinib (400 mg/d per os) beskrevs för ett
drygt år sedan av Joensuu och medarbetare från Helsingfors
[23]. Denna patient hade avancerad sjukdom och hade efter
den kirurgiska behandlingen erhållit flera cykler kemoterapi
samt bl a talidomid och interferon. Patienten uppvisade dra-
matisk tumörregression efter imatinibbehandling, vilken följ-
des funktionellt med PET-kamera ([18F]-fluorodeoxiglukos)
samt radiologiskt med magnetkamera. 

Nyligen rapporterades om 147 patienter med avancerad
GIST som behandlats med imatinib (400–600 mg/d) i en fas
II-multicenterstudie, där partiellt tumörsvar konstaterades
hos 54 procent och stabil sjukdom hos 28 procent. Inga kom-
pletta remissioner observerades, men bara 13 procent uppvi-
sade progressiv sjukdom. Responsdurationen kan ännu inte
utvärderas eftersom de första patienterna startade behandling
under år 2000 och behandlingseffekten kvarstår efter ett drygt
år hos responsiva patienter [24]. Mutationsanalyser av KIT på
patienterna i denna studie indicerar att det föreligger genoty-
pisk skillnad i terapisvar. Patienter med exon 11-mutation
uppvisar t ex bättre terapisvar än patienter med exon 9-muta-
tion. De sällsynta mutationerna inom exon 13 och 17, dvs
inom tyrosinkinasdomänen, svarar sannolikt mindre väl på
imatinibbehandling liksom den lilla grupp som saknar en ak-
tiverande mutation [25].

Imatinib metaboliseras i levern av främst CYP3A4, som
hör till enzymfamiljen cytokrom P450. Viss försiktighet skall
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Tabell II. Kliniska data, tumörkarakteristika vid primär diagnos, insättande av imatinib samt behandlingssvar hos 15 patienter med malign GIST.

Status vid primär diagnos Status vid imatinibinduktion Imatinibbehandling
Primär Tid från
tumör- Antal primär
lokal och Ki67%/ Metastas tidigare diagnos Upp- Respons, Respons,

Ålder/ storlek, mitos- Exon 11 vid primär opera- till imatinib,Tumör- Terapi- följning, DT-ut- PET-ut-
Patient kön cm frekvens KIT-mutation diagnos tioner mån status indikation mån värdering värdering Biverkningar

1 56/M TT/20 10 %/2–5 W557R L Inga 3 PT, P, L Neoadjuvant 7 PR Inget Inga
kvarvarande
upptag

2 48/M R/9 10 %/2–5 K558_V560del Inga 1 1,5 NED** Adjuvant 10 NED Inget Inga
upptag

3 55/M R/4,5 5 %/<2 W557M Inga 2 180 NED† Adjuvant 9 NED Ej utförd Inga
4 10/K V/3,5 5 %*/2–5 Ingen Inga 5 144 NED†† Adjuvant 6,5 NED Inget Ödem

upptag grad 2
5 36/M TT/10 5 %/2–5 W557_K558del P 1 4 NED** Adjuvant 3 NED Inget Inga

upptag
6 74/M D/11 15 %/6–10 Ingen Inga 2 22 P, L Palliativ 13 PD Ytterligare Ödem

upptag grad 1
7 70/M D/25 25 %/6–10 Ingen L 1 1 PT, L Palliativ 6 PD Ej utförd Inga
8 47/M TT/29 30 %/>10 W557_E561del P 1 7 PT, P, L Palliativ 11,5 PR Inget Inga

kvarvarande
upptag

9 63/M TT/15 50 %/2–5 Ingen P, L 2 3 P, L Palliativ 9 PR Minskat Inga
upptag

10 70/M TT/16 20 %/>10 V559_E561del P, L 3 14 P, L Palliativ 15 PR Ej utförd Inga
11 72/M TT/12 10 %/>10 N564_L576del P, L 1 3 P, L Palliativ 6,5 PR Ej utförd Inga
12 53/M TT/6 10 %/>10 P551del, M552L L 1 4 L Palliativ 11,5 PR Ej utförd Ödem

grad 2
13 62/M TT/5 10 %/>10 Ingen Inga 1 16 Lu Palliativ 6 SD Ej utförd Inga
14 56/M D/6 5 %/6–10 K558_V559del, Inga 5 84 P, L Palliativ 9,5 PR Ej utförd Ödem

V560I grad 1
15 68/K TT 10 %/6–10 V559del 2 12 L Palliativ 3 PR Inget Inga

kvarvarande
upptag

Förklaringar: D = duodenum; del = deletion; K = kvinna; L = levermetastaser; Lu = lungmetastaser; M = man; Met = metastaser;  NED = »no evidence of disease«; 
P = peritoneala metastaser; PD = »progressive disease« (>20 procents ökning av den största tumördiametern eller upptäckt av en eller flera nya lesioner); 
PR = »partial response« (>30 procents minskning av tumören); PT = primärtumör; R = rektum; SD = »stable disease«; TT = tunntarm; V = ventrikel; * = fokalt 25 procent av cellerna 
positiva för Ki67; ** = icke-radikal resektion av primär GIST; † = icke-radikal resektion av lokalrecidiv; †† = efter fem operationer för peritoneala metastaser och levermetastaser.
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Figur 3. Patient 1, som fick neoadjuvant imatinibbehandling. PET-undersökningar före (a), efter 3 veckors (b)
och efter 12 veckors (c) behandling. Det ökade upptag av [18F]-fluorodeoxiglukos som sågs i den stora buk-
tumören före behandlingen kunde inte ses vid PET-undersökningar efter 3 och 12 veckors imatinibbehandling.
Motsvarande DT-undersökningar före (d) och efter 12 veckor med imatinibbehandling (e). Under behandlingen
minskade tumörens diameter från 35 till 18 cm. Motsvarande sagittal gadoliniumförstärkt T2- respektive T1-
viktad magnetkameraundersökning före (f) och efter 12 veckors (g) behandling visade uttalad tumörreduktion.
Efter tre månaders behandling kunde tumörresektion genomföras med rektum och urinblåsa lämnade intakta. 



därför iakttas med läkemedel som påverkar CYP3A4, t ex
substrat som paracetamol och warfarin, hämmare som cime-
tidin, erytromycin och ketokonazol eller stimulerare som
dexametason, barbiturater och fenytoin.

Våra egna erfarenheter av imatinib
Vi har under 15 månader behandlat en konsekutiv serie av 15
patienter med malign GIST som remitterades till vårt sar-
komteam (kirurgi, onkologi, radiologi och patologi). Åtta pa-
tienter var primärfall (nr 1, 2, 5, 7, 8, 11, 12 och 13 i Tabell
II), medan sju patienter hade recidiv/metastaser och hade
genomgått 1–4 operationer tidigare. I primärfallen kunde
komplett tumörresektion genomföras på två patienter (nr 2
och 5). Såväl dessa patienter som patienterna med resttumör
efter kirurgi (nr 7, 8, 11, 12 och 13) erhöll adjuvant respekti-
ve palliativ behandling med imatinib (400 mg/d). I ett pri-
märfall (nr 1) med stor tumörbörda behandlades med medlet
i tumörreducerande syfte före operation (se nedan). I recidiv-
fallen utfördes komplett tumörresektion på två patienter (nr 3
och 4), som erhöll adjuvant behandling med imatinib. I övri-
ga recidivfall användes läkemedlet för palliation. 

Hos samtliga elva patienter med kvarvarande tumör har
förekomst av exon 11-mutation undersökts. Hos sex av sju pa-
tienter med signifikant tumörsvar vid behandling förekom så-
dan mutation, däremot inte hos någon av patienterna med sta-
bil eller progressiv sjukdom. De fyra patienter som genomgått
kurativt syftande resektion (två primärfall och två recidivfall)
kommer att få adjuvant imatinibmedicinering (400 mg/d)
under ett år och kvartalsvis följas med PET-kamera eller da-
tortomografi/magnetkamera. Med en uppföljningstid av 3–15
månader har ingen av dessa patienter med adjuvant behand-
ling ännu uppvisat recidiv. 

Den patient (nr 1) som erhöll neoadjuvant behandling hade
primärt en icke-resekerbar och mycket stor GIST samt bilo-
bära levermetastaser. Då patienten hade en exon 11-mutation
gavs imatinib (400 mg/d) för att minska tumörvolymen inför
eventuell kirurgi. Efter tre veckor hade PET-kameraupptaget
minskat betydligt och datortomografi/magnetkamera visade
likaledes tumörregression (Figur 3). Efter tre månader kunde
den stora buktumören, utgången från tunntarm, operativt av-
lägsnas med bevarande av blåsa, tjocktarm och ändtarm. Le-
vermetastaserna, som följdes med nålbiopsier, visade re-
gressiva förändringar och uttalad reduktion av proliferations-

aktiviteten (Figur 4). De kvarvarande levermetastaserna hade
en utsläckt PET-signal och tedde sig cystiska på datortomo-
grafi-/magnetkamerabilderna. Patienten har efter operationen
kvar imatinibbehandling sedan 4 månader. Risken att kvar-
varande tumörcellskloner genomgår fortsatta mutationer,
som leder till resistensutveckling, är reell. Därför kan man be-
höva överväga ytterligare tumörreduktion, t ex leverkirurgi
och radiofrekvensablation.

I vår studie har sålunda en majoritet av patienter med GIST
svarat på imatinibbehandling utan större biverkningar, och ett
inoperabelt fall blev tillgängligt för kirurgi efter en tids be-
handling. Patienter med adjuvant behandling efter kurativ re-
sektion har ännu inte uppvisat recidiv (Fakta 3).

Kommande studier
Inom ramen för EORTC, den europeiska onkologorganisa-
tionen, pågår en studie av avancerad GIST där två doser av
imatinib (400 respektive 800 mg/d) jämförs. Kombinationen
av kirurgi och adjuvant medicinsk behandling är speciellt in-
tressant, då den potentiellt kan erbjuda en kurativ möjlighet
vid denna svåra tumörsjukdom. 

ACOSOG, den amerikanska kirurgföreningens onkologg-
grupp, har nyligen startat en studie av patienter med primär
GIST som genomgått kurativ resektion. Patienterna randomi-
seras postoperativt till adjuvant behandling med imatinib ell-
ler placebo under ett år med täta kontroller analogt med vårt
adjuvansprotokoll.

Imatinib och den unika tumörbiologin bakom GIST och
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❙ ❙ Fakta 3

Egna behandlingsresultat

80 procent av GIST-patienterna svarade på imatinibbehandling 
(400 mg/d) och hade måttliga biverkningar.
En patient med inoperabel GIST-tumör fick behandling med 
imatinib under tre månader och kunde därefter opereras med ett
begränsat ingrepp.
De fyra patienter som fått adjuvant behandling med imatinib (3–15
månader) har inte fått recidiv under uppföljningstiden.

Figur 4. Patient 1, som fick neoadju-
vant imatinibbehandling. Mellannåls-
biopsi före behandling med imatinib
från den stora buktumören och lever-
metastaser visade karakteristiska
drag av malign spol- och epitelcellig
GIST (a), som är immunreaktiv för
CD117 (b) och MIB1 (Ki67-prolifera-
tionsindex = 10 procent) (c). Efter 3
månaders imatinibbehandling uppvi-
sade tumören extensiv hyalinisering
med enstaka kvarvarande tumörcell-
ler (d), cystbildning och områden
med viabel tumör (f), där prolifera-
tionsindex är nästan 0 (endast några
enstaka inflammatoriska celler invid
ett kärl är MIB1-immunreaktiva) (g).



kronisk myeloisk leukemi med en dominant patogenetisk me-
kanism, signalering via muterat KIT respektive fusionspro-
teinet BCR-ABL, har snabbt lett till stora framsteg i behand-
lingen av dessa båda sjukdomar. Eftersom imatinib även
hämmar aktivering via PDGFR kan läkemedlet bidra till att
öka vår förståelse för sjukdomar där dessa receptorer är in-
volverade i patogenesen. Helt nyligen har man visat att till-
växten av dermatofibrosarcoma protuberans kan kontrolleras
med imatinib via en abnormt aktiverad translokerad 
PDGFB-receptor [26].

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

*
Bengt Nilsson och Lars-Gunnar Kindblom har erhållit forsk-
ningsanslag från Novartis AG för att studera incidensen av
GIST i Västra Götalandsregionen.

*
Det aktuella patientmaterialet kommer att publiceras i British
Journal of Cancer.
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