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■ Pärinevad seedetraktis olevatest Cajalli rakkudest

■ Kõige sagedasemad mesenhümaalsed tuumorid seedetraktis. Võrreldes GI 
kartsinoomiga siiski haruldased- kõikidest maliigsetest juhtumitest 0,0015%

■ Sagedaseimad lokalisatsioonid on magu (70%) ja peensool (20-25%), aga võivad olla 
kõikjal seedetraktis mh rektumis, söögitorus

■ Cajalli rakkudel on transmembraanne türosiinkinaasi retseptor, mis kodeeritakse KIT-
geeni poolt. Praktiliselt kõik GISTid ekspresseerivad mutatsioone KITisà
türosiinkinaaside ligand-sõltumatu aktivatsioonà tuumori kasv

■ 95% patsientidest on KIT (CD117) retseptori leidmine võti GISTi diagnoosiks

■ Väga väikesel hulgal patsientidest on mutatsioonid türosiinkinaasiga sõltuvas PDGFR-
alfas (platelet derived growth factor receptor-alfa)



Patsientuur

■ Tavaliselt >40a

■ Võib olla seotud sündroomidega (eelkõige noortel inimestel)

■ Carney triaad

- Ekstraadrenaalne paraganglioom/ GIST/ pulmonaalne kondroom. Diagnoosiks piisab
2/3

■ Neurofibromatoosi I tüüp

■ Carney-Stratakis sündroom- haruldane autosomaaldominantne konditsioon, 
perekondlikud paraganglioomid ja GISTid. 



Kaebused

■ Seedehäired, ebamäärased kõhuvalud, 
palpatoorne mass. Gastrointestinaalne
verejooks vaid juhul, kui tuumor haarab
mukoosat. 

■ Ebamäärased kaebused ja eksofüütne
kasvà hilises faasis diagnoos

■ Esmane diagnoos vajaks 3-faasilist KT-
uuringut. Ideaaltingimustes võiks teha
ka PETi. Biopsia võtmine +/- (otsus
patsiendipõhine) 

■ Primaalse lokaalse GISTi valikravi on 
kirurgiline resektsioon
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■ Eksofüütne

■ Tavaliselt diagnoosi
hetkeks üsna suureks
kasvanud

■ Pigem komprimeerivad, kui
kasvavad sisse (seda
pigem hilises faasis)

■ Heterogeensus: nekroos, 
haavandumine, tsüstiline
degeneratsioon

■ Perifeersemal
kontrasteeruv komponent

■ Tuumorveresooned

■ Fistulid seedetraktiga

■ Kaltsifitseerumine on harv
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Metastaseerumine

■ 50% patsientidest on diagnoosi hetkeks metastaasid

■ Metastaasidele iseloomulik hematogeenne levik ning
peritoneaalne külv

■ Harvem metastaasid pehmetes kudedes, kopsudes, 
pleural 

■ Lümfisõlmedesse metastaseerumine on harv

■ Metastaatilised lesioonid sarnased primaarsele
tuumorile
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Diferentsiaaldiagnostika

■ Gastrointestinaalne leiomüosarkoom- pildiliselt eristamine on raske. 
Patohistoloogiline diagnoos. Väga haruldased

■ Leiomüoom- tuleb kõne alla eelkõige söögitorus, kus tüüpiline koht
keskmises/distaalses kolmandikus, 75% sealsetest mesenhümaalsetest
tuumoritest. Patognoomiline tunnus söögitorus on kaltsifikaadid

Mujal on leiomüoomid haruldased ning eristada aitab pigem histoloogia



Diferentsiaaldiagnostika

■ Gastrointestinaalne lümfoom

- Lümfadenopaatia, mis tavaliselt kaasneb ei ole GISTile iseloomulik, laiemaulatuslik
sooleseina paksenemine

■ Mao kartsinoom – tavaliselt kaasub samuti lümfadenopaatia



Diferentsiaaldiagnostika
GI-schwannoom

■ 2-7% mesenhümaalsetest GI-
tuumoritest

■ pärinevad muscularis propria
müenteersest pleksusest.

■ Kõige sagedasemad on maos.

■ Iseloomulik homogeenne intensiivne
kontrasteerumine, tsüstjad alad
tuumorisiseselt GI-traktis ei ole 
iseloomulikud (mujal kehas pigem on)-
lihtsam eristada suuri tuumoreid



Dif.diagnostika- GI-kartsinoid

- Sagedaseimad peensooles, polüpoidne kasv, 
intensiivne kontrasteerumine ja iseloomulikud
mesenteriaalsed metastaasid
“spoke wheel” 
- Võivad olla ka kaltsifikaadid



Ravi imatiniibiga

■ Türosiinkinaasi retseptori blokaator, mis on osutunud ravis väga tõhusaks

■ Maailmas kasutusel alates 2001/2002a

■ Raviefekti hindamine ning progressioon võivad olla radioloogiliseks komistuskiviks

■ Tuumori suuruse vähenemine võib võtta kaua aega,mistõttu RECISTi kriteeriumi
põhimõtetega on efekti raske hinnata

■ Enne imatiniib-ravi said retsidiivi või metastaseerumise 85% patsientidest, millel oli
halb porgnoos, sest tuumor oli/on tava keemiaravile üsna resistentne



Ravivastuse 
interpreteerimine-
raviefekt
■ GISTi struktuur muutub

homogeensemaks, 
kontrasteerumine vähenemb

■ Juba varases ravi alguse
perioodis väheneb
tuumornoodulite ja 
tuumorveresoonte
kontrasteerumine mh ei pruugi
suurus väheneda

■ Suurus võib ravi käigus hoopis
suureneda (intratumoraalne
hemorraagia, müksoidne
degeneratsioon)

■ Tuumori suuruse vähenemine
võib võtta kaua aega (RECISTi
kriteeriumitega raske hinnata)

(1)
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Tuumori suurenemine juhul kui kaasneb
kontrasteerumise vähenemine EI OLE 

progressioon vaid viide soodsale raviefektile



KALTSIFIKAADID
VÕIVAD TEKKIDA

RAVI FOONIL



Jälgimine

■ <2cm GIST- madala retsidiivi riskiga
■ Enamikel patsientidel >2cm tuumoritega on retsidiiv isegi pärast puhaste

operatsioonipiiride saavutamist umbes 2 aasta jooksul
■ Jälgimine võiks olla kahefaasilise KT-uuringuga (natiiv+venoosne) kõht+vaagen. Kui on 

kõhus metastaatiline haigus, siis võiks teha ka rindkere – soovitused Saksa
konsensusdokumendist; Eestis tavapraktika kogu keha uurimine. 

■ Varase progressiooni avastamine on olulineà varane ekstsisioon, ablatsioon võimalikud
■ Uue kolde teke varasema looži või ravitud lesioonide sisse
■ Uued kolded uude kohta või metastaseerumine maksa või peritoneumile. 
■ FDG PET/KT on sensitiivsem kui tavaline KT-uuring- praegu siiski rutiinselt meil ei

kasutata



Retsidiiv

■ GISTi retsidiivile on 
iseloomulik
kontrasteeruva nooduli
teke juba ravitud lesiooni
sisse. Algse lesiooni
suurus ei pruugi kohe
suureneda

■ Kui leid ebaselge on 
võimalik täpsustada FDG 
PET/KT
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Choi 
kriteeriumid
■ Kasutusel vaid GISTide

korral !

■ Osaliseks ravivastuseks
piisab juba 15% tiheduse
langusest

■ Intratumoroossete
noodulite suurenemine
annab progressiooni

(3,4)



Imatinibi
kõrvaltoimed
■ Vedeliku ülekoormus
à Astsiit - oht interpreteerida

peritoneaalseks külviks
à Pleuraefusioon
à Perikardiefusioon
à Subkutaanne ödeem

■ Hemorraagiate teke
tuumorlesiooni, mistõttu
soovitatakse jälgimisel
soovitatakse teha ka
natiivuuring
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