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Gastrointestinal stromal tümörler (GIST); asempto-
matik, rastlantısal olarak yakalanan tümörlerden, çok
hızlı ilerleyen, agresif tümörlere kadar uzanan geniş

bir klinik spekturumda yer alan, en sık görülen gastrointesti-
nal mezenşimal malignensilerdir (1, 2). Tanı kriterleri yeni ta-
nımlanmış olduğu için gerçek insidansı tam olarak bilinme-
mekle birlikte, tüm gastrointestinal malignitelerin %0,1-3’ün-
den sorumlu oldukları düşünülmektedir (3, 4). 

Mazur ve Clark ilk kez 1983 yılında GIST terimini mezenşimal
tümörlerin nörojenik ya da düz kas orijinli olarak sınıflandırı-
lamayan bir alt grubunu tanımlamak için ortaya atmışlardır;
ancak 2000 yılına kadar GIST tanısında objektif kriterler bu-
lunmamaktadır (5). Mikroskobik olarak bu tümörlerin kesin
orijinini belirlemek zordur. Ancak elektron mikroskobisi ve
immunhistokimyasal yöntemlerle interstisyal Cajal hücrele-
rinden geliştikleri düşünülmektedir (6). GIST’in %15-50’si ta-
nı anında metastaz yapmıştır (7).

1998 yılında %90’dan fazla GIST vakasında c-KİT protoonko-
jen mutasyonunun varlığının gösterilmesi ile tanıda yeni bir
dönem açılmıştır (8, 9). KİT aktive olduğunda hücre içi sinyal
iletimini regüle eden bir tirozin kinaz reseptörünü kodla-
maktadır (10). Bu tirozin kinazın mutasyon sonucu aktivas-
yonu ise kontrolsüz hücre büyümesine ve malign transfor-
masyona neden olmaktadır (8).

EPİDEMİYOLOJİ

GIST genellikle erişkin yaşlarda görülmektedir. Ortalama ta-
nı yaşı 60’tır (40–80 yaş) (1). GIST’in gerçek insidansı tam
olarak bilinmemektedir. Amerika’daki Ulusal Kanser enstitü-
sünün verilerine göre %80’den fazlasını GIST’in oluşturduğu
gastrointestinal tümör insidansı 1992 yılında 100000’de 0.17
iken, 2002 yılında 0.31 olarak açıklanmıştır. Fakat bu artışın
insidanstaki gerçek artışa mı yoksa tanı yöntemlerindeki ge-
lişmeye mi bağlı olduğu spekülatiftir (11).

Amerika’daki klinik çalışmalarda elde edilen verilere göre yıl-
lık insidansı bir milyon kişide 15–20 yeni vaka şeklindedir
(12). İzlanda’da 1990–2003 yılları arasında yapılan bir çalış-
mada ise insidansı 1 milyonda 11 vaka şeklinde bulunmuştur
(13). İnsidans ile coğrafi yerleşim, maruziyet ya da ırk arasın-
da herhangi bir ilişki gösterilememiştir (14). Erkeklerde biraz
daha sık görülmekle birlikte kadın-erkek oranları arasında is-
tatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (15).

GIST’in büyük bir kısmı sporadiktir fakat KİT mutasyonu ya
da ‘platelet-derived growth factor a’ (PDGFRA) mutasyonu-
nun gösterildiği bazı aileler de rapor edilmiştir (16, 17). Tip
1 nörofibromatozda artmış insidans oranları bildirilmiştir ve
bu hastalarda ince barsakta multiple GIST yer almaktadır
(18). 
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Primer GIST vakaları en sık midede (%50–70), daha sonra da
sıklık sırasına göre ince barsak (%25–35), kolon ve rektum
(%5–10), mezenter ya da omentum (%7) ve özofagusta
(<5%) görülmektedir (15). Nadiren GIST uterus, rektovaji-
nal septum, vajen gibi gastrointestinal sistem dışında yerleşe-
bilmektedir ve bu durumda gastrointestinal sistem dışı stro-
mal tümör olarak adlandırılmaktadır (19, 20).

KLİNİK

İkiyüz seksensekiz primer GIST vakasının alındığı bir çalış-
mada tümörlerin %69’u semptomatik iken, %21’i cerrahi sı-
rasında rastlantısal olarak görülmüş, geri kalan %10’u ise
otopsi sırasında tanı almıştır (21). Küçük GIST’ler asempto-
matik seyreder ve endoskopide, laparotomide ya da radyolo-
jik görüntüleme yöntemlerinde rastlantısal olarak karşılaşılır-
lar (22). Diğer sarkomlar gibi çevre dokuya invaze olmak ye-
rine komşu dokuların yerini alarak büyüdükleri için sempto-
matik olmadan önce büyük boyutlara ulaşabilirler (22).

Semptomlar genellikle yerleştiği organa bağlı olarak değiş-
mektedir. En sık görülen semptomu mukozal ülserasyonlara
bağlı gastrointestinal kanamadır (14). Bir diğer sık prezentas-
yon şekli ise abdominal kitledir. Gastrik GIST vakaları bulan-
tı, kusma, kilo kaybı, şişkinlik gibi şikâyetlerle, özofagiyal tü-
mörü olan hastalar ise disfaji, odinofaji, göğüs ağrısı ya da he-
matemez ile başvurabilirler (14). İnce barsağa yerleşen GIST
melena, tıkanıklık, perforasyona neden olabilirken duodenal
yerleşimli olanlar ise biliyer obstrüksiyona neden olabilir (14,
22). Anorektal GIST rutin muayene sırasında rektal tuşede
palpe edilebilir (23).

GIST’te lenf nodu metastazı çok nadirdir (23). Uzak metas-
tazlar en sık karaciğere (%50–60) ve peritona (%20–40) ol-
makla birlikte nadiren de akciğer ve kemikte (%10) görül-
mektedir. Rektal GIST ise özel olarak sıklıkla akciğere metas-
taz yapmaktadır (23).

TANI

Pek çok vakada GIST tanısı, klinisyenlerin bu tümör konu-
sunda deneyimsiz olması nedeniyle, çıkarılan cerrahi spes-
menin incelenmesi sonucu konabilmektedir. Kontrastlı bilgi-
sayarlı tomografi (BT) tanıda ve rekürenslerin takibinde kul-
lanılmaktadır (24). ‘18 floro 3 deoksi D glukoz pozitron emis-
yon tomografisi’ (FDG-PET) tanıda ve tedaviye yanıtı değer-
lendirmede BT’ye yardımcıdır (25, 26).

Endoskopik ultrasonografi  (EUS) ile hastalığın tanınabilirliği
artmış olup, yaygınlığı değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra in-
ce iğne aspirasyon biyopsisine olanak sağlaması nedeniyle de
EUS GIST tanısında önemli bir yere sahiptir. EUS’un submu-
kozal lezyon ile bası arasındaki ayırımı yapmakta duyarlılığı
%92, özgüllüğü ise %100 olarak bulunmuştur. Malign GIST
tanısında sensitivitesi %80–100 arasında değişmektedir (27,
28). Özellikle 3 cm’in üzerindeki, düzensiz sınırlı, heterojen
eko yapısında, ortasında nekrotik alanı telkin edecek şekilde
anekoik boşluklar bulunan kitleler daha çok malign lehine
değerlendirilmektedir (29).

KİT (CD 117) mutasyonu GIST vakalarının %95’inde bulun-
maktadır (2). Bu nedenle şüpheli vakalarda tanıda KİT mu-
tasyonunun immunhistokimyasal yöntemlerle değerlendiril-
mesi gerekmektedir. Fakat vakaların %5 ‘inde KİT’in negatif
olduğu akılda tutulmalıdır ve böyle bir durumda deneyimli
bir patoloğun görüşü alınmalıdır. 

GIST’in %60-70’i CD34; %30-40’ı ise SMA (smooth muscle
aktin) pozitiftir. Sadece %5-10’u desmin eksprese eder. Buna
karşın, leiomyom ya da leiomyosarkomlar desmin ve SMA
pozitifken; CD 117 ve CD 34 içermezler. Benzer şekilde
şwannomlar da S-100 için pozitif boyanırken; CD 117 ve
CD34 negatif boyanırlar (2). Dolayısıyla immunhistokimyasal
yöntemler GIST’in ayırıcı tanısında yardımcı olabilir. 

PROGNOZ

GIST benign ile aşırı agresif arasında geniş bir spekturumda
seyir gösterebileceği için klinik ve patolojik bulgularla bile
prognozu öngörmek zordur (30, 31). Günümüzde GIST için
herhangi bir evreleme sistemi bulunmamaktadır. GIST’te
hücresel pleomorfizm ya da ploidi malignensiyi göstermez.
Buna karşın büyüklük ve mitoz sayısı en önemli malignite be-
lirteçlerindendir. Ancak boyutlarının küçük olması da her za-
man benign oldukları anlamına gelmez; çünkü herhangi bir
zamanda metastaz yapabilirler. Bir başka malignite belirteçi
olan mitotik indeks ile ilgili olarak da akılda tutulması gere-
ken nokta, yüksek mitotik indeksin malign davranışı göster-
mesine rağmen düşük mitotik indeksin benign davranışı her
zaman garantileyememesidir (31).

GIST’in prognozu lokalize olduğu yere göre de değişebil-
mektedir. Örneğin gastrik yerleşimli GIST ince barsak yerle-
şimli olanlara göre daha benign seyredebilmektedir (14, 32).
Bunun yanı sıra özofagus, kolon ya da anorektal yerleşimli
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olanlar da agressif seyretmektedir (14). Metastazlar ise diğer
pek çok tümörde olduğu gibi malign davranışı desteklemek-
tedir (32).

c-KİT mutasyonunun prognozdaki yeri tam olarak bilinme-
mektedir. Ancak, Ernst ve ark ve Taniguchi ve ark yaptıkları
çalışmalarda c-KİT mutasyonunun artmış rekürens ve morta-
lite oranları ile ilişkili olduğunu göstermişlerdir (33, 34). 

TEDAVİ

Lokalize vakalarda cerrahi olarak tümörün çıkarılması bu
hastalarda en önemli kür şansıdır (35).  Cerrahide amaç, tü-
mörün yırtılmasına izin vermeden tamamen çıkarılmasıdır.
De Matteo ve ark’nın yaptığı bir çalışmada, prognozu belirle-
mede, tümör büyüklüğünün, mikroskobik olarak negatif cer-
rahi sınırlara göre daha önemli olduğu ortaya çıkmıştır (36).
Tümörün cerrahi sırasında rüptüre olması ise artmış rekür-
rens ve azalmış sağkalım oranlarına neden olur. Lenf nodu
metastazı nadir olduğu için lenf nodu diseksiyonu önerilme-
mektedir (37).

Lokalize tümörü olan hastaların %85’inde tümörün tam ola-
rak çıkarılması mümkün olmaktadır (38). Bu vakaların da
yaklaşık %70-90’ında negatif cerrahi sınırlar elde edilmekte-
dir. Ancak bu hastaların yaklaşık yarısında rekürensler görül-
mekte ve 5 yıllık sağkalım oranları %50 civarında olmaktadır
(23). Rekürrensler sıklıkla abdominal bölgede, özellikle kara-
ciğer ve peritona ve cerrahi sonrası ilk 2 yıl içinde olmaktadır
(38). Bir çalışmada düşük riskli (<5 cm) tümörü olanlarda 5
yıllık yaşam oranları %63, yüksek riskli (>10 cm) tümörü
olanlarda ise %34 olarak bulunmuştur (39).

Rekürrens ya da metastazların tedavisinde cerrahinin yeri sı-
nırlıdır. Çünkü rekürrensler genellikle yaygın ve multifokal
olmaktadır (37).

İmatinib

GIST radyoterapi ve kemoterapiye dirençli olduğu için imati-
nib tedavisinin keşfine kadar metastatik olan ya da cerrahi
olarak çıkarılamayan tümörler için efektif bir tedavi yöntemi
yoktu (27). İmatinib mesilat, ATP’nin c-Kit, c-ABL, bcr-ABL ve
PDGFRA gibi tirozin kinazlara bağlanmasını engeller (40, 41).
İmatinib’in bu özelliğinden ilk kez, bcr-ABL mutasyonu ile
ilişkili olan KML hastalarında faydalanılmıştır (42). Farklı tiro-
zin kinaz mutasyonlarının imatinib tedavisine yanıtları da
farklıdır. Örneğin, ‘exon 11’deki KİT mutasyonları, KİT-WT ya

da PDGFRA mutasyonlarına göre, imatinib tedavisine çok da-
ha iyi yanıt verirler (43, 44). Hastaların yaklaşık %10 kadarın-
da KİT ya da PDGFRA mutasyonlarından herhangi biri yoktur
ve bu hastaların imatinib tedavisine yanıtları ise ancak %32
olarak bulunmuştur (43, 44). Dünya sağlık örgütü, solid tü-
mörlerde tedaviye yanıtı değerlendirmede genellikle tümö-
rün büyüklüğünü kullanmaktadır. Ancak GIST’in imatinib te-
davisine verdiği yanıtı değerlendirmede 2 farklı yöntem kul-
lanılmaktadır (45). Bunlardan birincisi kontrastlı bilgisayarlı
tomografide tümörün büyüklüğünde %10 ya da dansitesinde
%15 azalma olmasıdır (46). Diğer yöntem ise tedavinin 8. gü-
nünde çekilen FDG-PET aktivitesinde azalmanın görülmesi-
dir (47).

İmatinib tedavisinin cerrahi ile tam olarak çıkarılmış tümör-
lerde adjuvant olarak eklenmesinin gerekip gerekmediği
özellikle Amerika’da yapılan çalışmalarla halen araştırılmakta-
dır (37, 41). Avrupa’da ise tam bir görüş birliği olmamakla
birlikte, bazı merkezlerde primer rezeksiyon sonrası 12-36 ay
süre ile, günde 400 mg imatinib tedavisi verilmektedir (37,
41). İmatinib tedavisinin dozu ile ilgili çok kesin veriler olma-
makla birlikte, günlük 400 mg’ın üzerine çıkılmasının artı bir
fayda getirmediği düşünülmektedir (48, 49). Yapılan çalışma-
larda günlük 800 mg’a kadar olan dozların güvenilir olduğu,
hasta tarafından iyi tolere edildiği ve kullanılabileceği de gös-
terilmiştir. Bu ilacın yan etkileri arasında ödem, cilt döküntü-
sü, bulantı, ishal, yorgunluk, başağrısı ve karın ağrısı sayılabi-
lir (41). 

Rekürren ya da metastatik GIST tedavisinde ilk tercih İmati-
nib’tir. Bu hastaların %50’sinde tedaviye yanıt vardır ve yakla-
şık %75-85’inde de en azından ilerleme durur (50, 51).

İmatinib’in neoadjuvan tedavideki yeri konusundaki çalışma-
lar da devam etmektedir (41). Ancak büyük tümörlerde ya da
rezeksiyon sırasında hayati organların zarar görebileceği tü-
mörlerde cerrahi öncesinde kullanılarak tümör çapını küçül-
tüp cerrahi morbidite azaltılmaya çalışılabilir. Neoadjuvan
olarak imatinib kullanımında doz ya da süre konusunda da
kesin bir görüş birliği yoktur. 

İmatinib rezistansı primer ve sekonder olmak üzere iki gru-
ba ayrılmaktadır. Primer rezistans imatinib tedavisine hiç ya-
nıt vermeyen ya da tedavinin ilk 6 ayında progresyon göste-
ren hastalar için kullanılmaktadır. EORTC çalışmasında pri-
mer direnç, hastaların %12’sinde rapor edilmiştir (52). Se-
konder direnç ise, en azından ilk 6 ay tedaviye yanıt veren



hastalarda daha sonra hastalığın progresyon göstermesini ta-

nımlamaktadır. Bu duruma genellikle sonradan kazanılmış

sekonder KİT ya da PDGFRA mutasyonları neden olmaktadır

(53). Klinikte imatinib direnci tedavide ciddi sorunlara ne-

den olmaktadır. Dirençli hastalarda kullanılabilecek yeni ilaç-

lara ihtiyaç vardır.

Sunitinib de multipl tirozin kinaz inhibitörüdür ve 2006 yılın-

da imatinib tedavisine dirençli ya da imatinibi tolere edeme-

yen hastalar için FDA onayı almıştır (54). En sık yan etkileri

yorgunluk, ishal ve bulantıdır (54).

Nilotinib ve mastinib mesilat da tirozin kinaz inhibitörleridir
ve GIST tedavisinde kullanımları üzerine çalışmalar devam
etmektedir (55).

SONUÇ

GIST, gastroinestinal sistemin en sık görülen mezenşimal tü-
mörleridir. Çok sık görülmemekle birlikte, günümüzde özel-
likle artan tanı yöntemleri ile giderek daha sık karşılaşılmak-
tadır. Tedavide cerrahinin yanı sıra imatinib önemli bir yere
sahiptir. Ancak imatinib dirençli vakalarda yeni tedavi moda-
litelerine ve çalışmalara ihtiyaç vardır.
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