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SANTRUMPOS 

CD117 − receptorinė tirozininė kinazė (angl. receptor tyrosine kinase), 
ląstelių paviršiaus imunohistocheminis žymuo (angl. cluster 
of differentiation) 

CD34  − monomerinis transmembraninis glikoproteinas, ląstelių 
paviršiaus imunohistocheminis žymuo, (angl. cluster of 
differentiation) 

DPRL – didelio padidinimo regėjimo laukas 
DR – didelė rizika  
EMOD – Europos medicininės onkologijos draugija 
  (angl. ESMO – European Society of Medical Oncology) 
JAV − Jungtinės Amerikos Valstijos 
GIST – gastrointestinės stromos tumoras  
GPPI – Ginkluotųjų pajėgų patologijos institutas 
KIT − receptorinė tirozininė kinazė (angl. receptor tyrosine kinase) 
LMR – labai maža rizika 
MR – maža rizika 
NSI – Nacionaliniai sveikatos institutai 
PDGFRA − alfa-tipo trombocitų kilmės augimo faktoriaus receptorius  
  (angl. platelet derived growh factor receptor) 
PDGF − trombocitų kilmės augimo faktorius  
  (angl. platelet derived growth factor ) 
PSO – Pasaulio sveikatos organizacija 
S100 − kalcį pernešantis S100 baltymas, imuhohistocheminis žymuo 
TNM − piktybinių navikų išplitimo klasifikacija: T – pirminio naviko 

išplitimas, N – išplitimas regioniniuose limfiniuose 
mazguose, M – tolimosios metastazės  

VR – vidutinė rizika 
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ĮVADAS 

Gastrointestinės stromos tumorai (angl. gastrointestinal stromal tumour − 
GIST) – dažniausi mezenchiminės kilmės virškinamojo trakto navikai, kurie 
pradėti identifikuoti ir diagnozuoti tik per pastaruosius 25 m. [44, 74, 93].  

Daugelį metų virškinamojo trakto mezenchiminiai navikai buvo klasifi-
kuojami kaip lygiųjų raumenų ar nervų sistemos navikai. Paskutinius tris 
dešimtmečius kilo daug diskusijų dėl GIST terminijos, ląstelių kilmės, diag-
nozės ir prognozės. 1983 m. Mazur ir Clark pristatė terminą „skrandžio stro-
mos navikas“ [74], tačiau jis nebuvo priimtinas iki CD34 biologinio žymens 
atsiradimo apie 1990 m., kuris tuomet buvo laikytas specifiškiausiu GIST 
žymeniu [93]. Mietinen ir bendraautoriai pažymi, kad GIST vadinami navi-
kai, kurie neturi tipiškų lejomiomoms bei švanomoms būdingų požymių. 
Šiuo metu GIST kilmė siejama su intersticinėmis Cajal ląstelėmis ir kamie-
ninių Cajal ląstelių pirmtakais, lokalizuotais nerviniame rezginyje, reguliuo-
jančiame žarnyno peristaltiką [118, 121]. GIST nėra skirstomi į gerybinius 
ir piktybinius [40]. Vyriška lytis, naviko dydis buvo laikomi nepalankiu 
prognoziniu veiksniu [29], vėliau pastebėta, kad navikinių ląstelių mitozių 
kiekis taip pat įtakoja ligos prognozę [40]. 2002 m. Nacionalinių sveikatos 
institutų (NSI) sutarimu GIST rizikos kategorijų nustatymas paremtas dviem 
kintamaisiais: naviko dydžiu, kuris nustatomas matuojant didžiausią naviko 
skersmenį ir navikinių ląstelių mitozių skaičiumi [40]. Jau NSI sutarime 
buvo pastebėta, kad yra tikslinga standartizuoti mitozių skaičiavimo bendrą 
plotą, tačiau iki šiol, rekomendacijose ir studijose nėra vieningos nuomonės, 
kokiame plote turėtų būti skaičiuotos mitozės [12, 22, 50, 127].  

Yra duomenų, kad nepriklausomai nuo naviko morfologinių požymių, 
ligos prognozę įtakoja naviko lokalizacija [87, 90, 91], šiomis studijomis pa-
grįsta Ginkluotųjų pajėgų patologijos instituto (GPPI) klasifikacija paremta 
naviko dydžiu, mitozių skaičiumi ir naviko lokalizacija [83, 87, 90]. Vienų 
autorių nuomone, navikai skirtingose lokalizacijose kilę iš skirtingo tipo 
Cajal ląstelių gali pasižymėti skirtingomis, lokalizacijai savitomis, morfolo-
ginėmis savybėmis ir ligos prognoze [97]. Kitų autorių nuomone, geresnė 
skrandžio navikų prognozė siejama su dažniau atsitiktinai diagnozuojamais, 
mažesnio dydžio ir mitozinio aktyvumo navikais, mažesniu navikų ląstelin-
gumu, rečiau nustatomu branduolių polimorfizmu ir naviko nekroze [123]. 
Tačiau, iki šiol labiau paplitusi ir dažniau vartojama NSI rizikos kategorijų 
klasifikacija, nes navikų prognozės siejimas su lokalizacija kelia daug 
diskusijų, esama labai retos lokalizacijos GIST, kurių prognozės sąsajos su 
lokalizacija dėl nepakankamo atvejų skaičiaus nebuvo nustatytos [83, 91]. 
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Pastebėta, kad ligos prognozę lemia ir naviko histologinis fenotipas [40, 
87]. GIST būdingi šeivinių, epitelioidinių ir mišrių ląstelių histologiniai fe-
notipai. Atliktose didžiausiose GIST studijose nustatyta blogesnė plonosios 
žarnos GIST prognozė esant epitelioidinių ląstelių histologiniam fenotipui, 
tačiau skrandžio GIST prognozės sąsajų su histologiniu fenotipu nebuvo 
[87, 90]. Lenkijos populiacijos GIST studijoje patvirtinta blogesnė ligos 
prognozė esant epitelioidinių ląstelių histologiniam fenotipui, neišskiriant 
navikų lokalizacijos [116], tačiau kitose studijose naviko histologinio fenoti-
po ir ligos prognozės sąsajų nenustatyta [46, 109]. Taigi, iki šiol skelbiami 
prieštaringi histologinių fenotipų sąsajų su ligos prognoze rezultatai.  

Mūsų darbe ištirti GIST morfologiniai požymiai: dydis, histologinis fe-
notipas, nekrozė, ląstelingumas, branduolių polimorfizmas, nustatytos jų są-
sajos su ligos prognoze. Esant prieštaringiems duomenims dėl navikų lokali-
zacijos, kaip prognozinio faktoriaus, įvertinome skirtingos lokalizacijos 
GIST morfologinius požymius ir jų sąsajas su ligos eiga. Nustatėme GIST 
histologinių fenotipų įtaką ligos prognozei. Pirmą kartą atlikome tyrimą, 
kuriame skaičiuotos mitozės skirtingos apimties plotuose ir vertinta mitozių 
skaičiaus įtaka naviko progresavimo reliatyvios rizikos kategorijos nusta-
tymui bei jų sąsajos su ligos progresavimu.  
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1. DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Darbo tikslas – nustatyti skirtingos lokalizacijos ir įvairių histologinių 
fenotipų GIST morfologinius požymius bei įvertinti jų sąsajas su ligos 
progresavimu.  

Darbo uždaviniai:  
1. Nustatyti GIST mitozių skaičių skirtingo dydžio plotuose bei įver-

tinti jų skaičiaus pasikeitimo įtaką mitozinio aktyvumo kategorijų 
nustatymui.  

2. Įvertinti mitozinio aktyvumo pasikeitimo įtaką pacientų rizikos ka-
tegorijų nustatymui bei jų sąsajas su ligos prognoze.  

3. Ištirti skirtingos lokalizacijos GIST morfologinius požymius ir 
įvertinti jų sąsajas su naviko progresavimu.  

4. Įvertinti naviko histologinių fenotipų morfologinius požymius ir jų 
sąsajas su ligos progresavimu.  

5. Nustatyti GIST charakterizuojančių morfologinių požymių progno-
zinę reikšmę. 

Darbo mokslinis naujumas 
GIST – retai diagnozuojamas navikas, iki šiol kreipiamas dėmesys į 

morfologinių požymių, lemiančių ligos progresavimą, nustatymą. Nors 
labiausiai paplitusi yra NSI klasifikacija ir, atliktų studijų duomenimis, 
pakankamai tiksliai nusako ligos progresavimo reliatyvią riziką, iki šiol 
atliekamos studijos ir skelbiamos modifikuotos klasifikacijos rodo nepakan-
kamai aiškų šių navikų biologinės elgsenos supratimą.  

Pagrindiniai ir daugumoje studijų skelbiami ligos progresavimo rizikos 
veiksniai yra naviko dydis ir mitozių skaičius, tačiau, dėl nenurodomo mito-
zių skaičiavimo ploto, šis kriterijus yra netikslus. Nėra atlikta studijų, 
kuriose būtų nustatyta, kaip mitozių skaičiaus pasikeitimą įtakoja jų vertini-
mas skirtingos apimties plotuose. Neaišku, kaip netikslus mitozių skaičius 
lemia rizikos kategorijos nustatymą bei jų sąsajas su ligos progresavimu. 
Mūsų darbe pirmą kartą buvo nustatyta mitozių skaičiavimo ploto įtaka jų 
skaičiaus ir rizikos kategorijų pasikeitimui bei sąsajoms su ligos prognoze. 

Skiriasi tyrėjų nuomonės ir dėl naviko lokalizacijos, kaip prognozinio 
faktoriaus. Nors atliktose didžiausiose GIST studijose teigiama, kad, esant 
identiškiems morfologiniams požymiams, skrandžio GIST prognozė 
geresnė, kiti tyrėjai nustatė morfologinius požymius lemiančius geresnę šių 
navikų prognozę. Esant prieštaringoms nuomonėms, tyrimo metu nustatėme 

8 
 
 



ir palyginome skirtingų lokalizacijų GIST morfologinius požymius ir 
prognozę.  

Jau NSI klasifikacijoje buvo pastebėta, kad ligos prognozę įtakoja ir 
GIST histologinis fenotipas, tačiau tuomet nebuvo pakankamai atliktų stu-
dijų paneigiančių ar patvirtinančių šiuos teiginius. Iki šiol atliekamos GIST 
studijos nėra didelės imties, todėl epitelioidinių ląstelių GIST sudaro nedi-
delę imties dalį. Tyrimo metu detaliai nagrinėjome skirtingų histologinių 
fenotipų GIST morfologinius požymius ir jų įtaką ligos prognozei.  

Mūsų darbe buvo standartizuotas mitozių skaičiavimo plotas, kuriuo re-
miantis nustatytos rizikos kategorijos teisingai nusako ligos progresavimo 
reliatyvią riziką. Įvertinti morfologinių požymių: naviko dydžio, mitozių 
skaičiaus, ląstelingumo, branduolių polimorfizmo ir nekrozės sąsajos su 
ligos prognoze.  
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2. LITERATŪROS APŽVALGA 

2.1. GIST diagnostikos ypatumai  

GIST – dažniausi mezenchiminės kilmės virškinamojo trakto navikai 
(80 %), jie sudaro apie 3–5 % visų minkštųjų audinių sarkomų ir apie 3 % 
virškinamojo trakto navikų [44, 101]. 

Šveicarijos populiacijos tyrimo duomenimis, sergamumas GIST siekia 
1,17 – 100 000 gyventojų [75], panašūs duomenys skelbiami ir kitų populia-
cijų tyrimuose: 1,5 – 100 000 gyventojų JAV [44], 1,45 – Švedijos [100], 
1,27 – Olandijos [45], 1,1 – Islandijos [129]. GIST diagnozuojamas žmo-
nėms nuo 9 iki 95 m. amžiaus (amžiaus mediana 55−63 m.) [43, 53, 87, 90, 
92, 116, 123, 130], iki 2,7 % sudaro vaikai ir jauni suaugę iki 21 m. [85, 90, 
96], iki 13,6 % žmonės iki 40 m [87]. Vyrų ir moterų sergamumas panašus 
[29, 87, 90, 91, 123, 130, 134].  

Apie 20 % GIST diagnozuojami atsitiktinai, atliekant operacijas dėl kitų 
ligų, endoskopinių bei radiologinių tyrimų metu, 10 % GIST diagnozuojama 
autopsijos metu [46, 100]. Klinikiniai požymiai apie 70 % pacientų, sergan-
čių GIST, pasireiškia pilvo skausmu, karščiavimu, rijimo sutrikimu, ūminiu 
kraujavimu, kurį sąlygoja skrandžio ar žarnos gleivinės išopėjimas, naviko 
plyšimas su kraujavimu į pilvo ertmę bei lėtiniu kraujavimu, pasireiškiančiu 
mažakraujyste [3, 46]. 

GIST atsiradimas siejamas su molekuliniais c-kit geno, koduojančio kit 
baltymą ir PDGFR geno, koduojančio PDGF receptoriaus A grandinę, paki-
timais [105]. Dažniausiai nustatomos kit 11 egzono mutacijos (60–70 %), 9 
egzono – 9 %, 13 egzono – 1 % ir 17 egzono – 1 %. GIST PDGFRA geno 
mutacijos lokalizuotos 18, 14 ir 12 egzonuose. Esant šio geno mutacijoms, 
daugumai pacientų būdingi skrandžio epitelioidinio histologinio fenotipo 
GIST, rečiau – dvylikapirštės žarnos.  

Daug metų virškinamojo trakto mezenchiminiai navikai buvo klasifi-
kuojami kaip lygiųjų raumenų navikai: lejomiomos, ląstelingos lejomiomos, 
lejomioblastomos, lejomiosarkomos. Nuo 1960 m. iki 1970 m. elektroninės 
mikroskopijos būdu pastebėta, kad šiems navikams nepakanka lygiųjų rau-
menų diferenciacijos požymių [41]. Atsiradus imunohistochemijai, 1983 m. 
Mazur ir Clark, atlikę virškinamojo trakto mezenchiminių navikų imuno-
histochemines reakcijas, nustatė, kad dalis navikų neturi tipiškų lygiųjų 
raumenų ir periferinių nervų navikams būdingų požymių ir pavadino juos 
„skrandžio stromos navikais“ [74]. Šis terminas nebuvo plačiai naudojamas 
iki CD34 imunožymens atsiradimo, kuomet 1993 m. Miettinen su bendra-
autoriais nustatė mezenchiminės kilmės navikų grupę, teigiamą CD34 imu-
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nožymeniui [93]. Apie 1990 m. tyrėjai pastebėjo panašumų tarp GIST ir 
intersticinių Cajal ląstelių, lokalizuotų virškinamojo trakto raumeniniuose 
sluoksniuose (gleivinės raumeniniame sluoksnyje, raumeniniame sluoks-
nyje, sfinkterio raumeniniuose sluoksniuose), ypač distalinėje skrandžio ir 
proksimalinėje plonosios žarnos dalyse [55, 61, 68]. Šios ląstelės, lokalizuo-
tos tarp lygiųjų raumenų ir nervinių ląstelių, reguliuoja žarnyno peristaltiką 
[48, 118, 121]. 1998 m. Hirota ir kolegos nustatė GIST receptorinės 
tirozininės kinazės (KIT) mutacijas ir teigiamą imunohistocheminę KIT 
baltymo reakciją [55], kuriam 1993 m. Bostone vykusioje leukocitų 
klasifikacijos tarptautinėje konferencijoje priskirtas CD117 grupės numeris 
[82]. Patologinė KIT aktyvacija (through gain-of-function mutations) 
sąlygoja KIT priklausomų ir CD117 (KIT) imunožymeniui teigiamų 
navikinių ląstelių proliferaciją trijose sistemose: mastocitų / mieloidinių 
ląstelių, germinacinių ląstelių ir Cajal ląstelių [82]. Daugiau 95 % GIST 
nustatoma teigiama CD117 imunohistocheminė reakcija, būdingos 
citoplazminė, peribranduolinė Goldži zonos,  kartais – stipri visa 
citoplazminė ir membraninė reakcijos [82, 83].  

Kitas, diagnostikoje naudojamas žymuo − CD34, monomerinis trans-
membraninis glikoproteinas, kuris ekspresuojamas hemopoetinių progeni-
torinių (pirmtakų) ir endotelio ląstelių [94, 110]. Iki CD117 biologinio 
žymens atsiradimo, CD34 buvo specifiškiausias žymuo, naudojamas GIST 
diagnostikoje. Šiam žymeniui teigiami 64–81 % GIST [7, 93, 102, 103] ir 
net 75 % CD117 neigiamų GIST [112]. Miettinen ir bendraautoriai 
pastebėjo, kad teigiama CD34 žymens reakcija išreikšta stemplės GIST − 
100 %, rečiau storosios žarnos − 92 % ir tik apie pusę, 50 %, nustatoma 
plonosios žarnos navikuose [92].  

Lygiųjų raumenų aktino imunohistocheminis žymuo svarbus GIST dife-
rencinėje diagnostikoje su lygiųjų raumenų navikais: lejomioma, lejomio-
sarkoma. Lejomiomos ir pirminės lejomiosarkomos skrandyje diagnozuoja-
mos retai, joms būdingos teigiamos lygiųjų raumenų aktino ir desmino 
imunohistocheminės reakcijos, neigiamos − CD117 ir CD34 reakcijos [31]. 
Atliktų studijų duomenimis, dalis GIST teigiamai reaguoja su lygiųjų 
raumenų aktinu: Miettinen ir kolegų atliktame tyrime pastebėta, kad lygiųjų 
raumenų aktino žymens teigiama reakcija stebima 19 % GIST [90], dažniau-
siai − 47 % plonosios žarnos GIST, stemplės − 13 %, storosios žarnos − 
14 % [92].  

Desminas – tai raumenų ląstelių fibrilinis baltymas. Jis aptinkamas 
skeleto, širdies ir lygiųjų raumenų ląstelėse. Desmino antikūnas yra 
miogeninis žymuo, padedantis identifikuoti miogeninę navikinių ląstelių 
kilmę. Desmino žymuo naudojamas GIST diferencinėje diagnostikoje su 
lygiųjų raumenų navikais, kaip ir lygiųjų raumenų aktinas. Tačiau, tik 
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pavieniais atvejais, iki 5 % GIST, stebima teigiama desmino reakcija [90]. 
Dažnesnė teigiama reakcija stemplės GIST – 19 %, taukinės, pasaito − 14 % 
[92].  

S100 priklauso (stuburinių) žemos molekulinės masės baltymų grupei, 
lokalizuotas ląstelių citoplazmoje ir/ar branduolyje, įtakoja ląstelių ciklą bei 
diferenciaciją. S100 normaliai aptinkamas ląstelėse, susiformavusiose iš 
nervinės keteros (Švano ląstelėse, melanocituose, glijos ląstelėse), chondro-
cituose, lipocituose, mioepitelinėse ląstelėse, makrofaguose, Langerhanso ir  
dendritinėse ląstelėse. GIST retai (<1 %) stebima teigiama reakcija su S100 
žymeniu [90]. 

Taigi, gerėjant GIST patogenezės ir biologijos supratimui bei rutiniškai 
pradėjus naudoti CD117 imunožymenį, pastebėtas diagnozuojamų GIST 
daugėjimas. Perez ir bendraautorių duomenimis, nustatomų GIST atvejų 
skaičius didėjo nuo 0,028 – 100 000 gyventojų 1992 m. iki 0,688 – 100 000 
gyventojų 2002 m. [107].  

2.2. GIST morfologijos ypatumai 

GIST dydis varijuoja nuo 0,1 cm iki 60 cm, mediana 4,5–14 cm [17, 87, 
90, 91, 104, 109, 116]. GIST iki 1 cm skersmens (mikro GIST) diagnozuo-
jami 3–35 % vyresnio amžiaus žmonių [54, 113]. Kawanowa su kolegomis 
tyrime nustatė, kad skrandžio operacinėje medžiagoje, atlikus pjūvius kas 
0,5 cm, net 35 % diagnozuojami GIST iki 1 cm skersmens [67]. Mažesnių 
arba lygių 2 cm navikų diagnozuojama apie 10–20 %, >2≤5 cm – 20 %, 
>5≤10 cm – 30–40 % ir >10 cm – 30–40 % [5, 9, 17, 43, 46, 116, 130]. 

GIST apie 75 % sudaro mazgą (vieną ar kelis), 15 % auga egzofitiškai, 
pavieniai – 6 % polipoidiškai, 4 % − infiltratyviai, dažniausiai yra balkšvos 
spalvos – 88 %, rečiau pilkšvos – 11 % ir rudos – 5 % [43]. Maži GIST 
būna gerai riboti pilvaplėvės, pogleivio ar intramuraliniai mazgeliai, dideli – 
auga į subserozą arba į spindį ir yra dengiami normalia gleivine, kuri apie 
20–30 % navikų būna išopėjusi [50, 80]. Didesniuose navikuose dažni 
hemoraginės nekrozės plotai, cistų formavimasis su išlikusia kraštuose 
navikinio audinio juostele, kartais − sudaro divertikulą primenančią struk-
tūrą, susiformavus fistulei su spindžiu [80, 83, 84]. Mikroskopiškai, mažesni 
navikai infiltruoja pogleivį arba tikrąjį raumeninį sluoksnį [43], didesni − 
visą virškinamojo trakto sienelę, 1/3 − aplinkinius audinius [44]. 

Skiriami šeivinių, epitelioidinių ir mišrių ląstelių histologiniai fenotipai. 
Kai vieno tipo ląstelės sudaro ≥90 % navikinių ląstelių, navikas priskiriamas 
šeivinių arba epitelioidinių ląstelių histologiniam fenotipui, kai vieno tipo 
ląstelės sudaro <90 % − navikas priskiriamas mišrių ląstelių histologiniam 
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fenotipui [40, 71, 84, 90]. Šeivinių ląstelių histologinis fenotipas nustatomas 
apie 70 % GIST [19, 44, 64, 65, 104, 123]. Jam būdingos monomorfiškos 
šeivinės formos ląstelės, smailiais galais, cigaro formos branduoliais. Cito-
plazma negausi, bazofiliška, retai – eozinofiliška. Navikai gerai vaskulia-
rizuoti, būdingos kraujosruvos, hialinozės plotai, miksoidinės degeneracijos 
židiniai, kalcifikatai. Epitelioidinių ląstelių GIST diagnozuojama 10–20 % 
[19, 44, 64, 65, 104, 123]. Šiam histologiniam fenotipui būdingos apvalios 
ląstelės apvaliais ekscentriškais branduoliais su peribranduoline vakuoliza-
cija. Citoplazma gausi, eozinofiliška arba šviesi. Gali būti stromos hialiniza-
cija, kalcifikacija. Mišrių šeivinių ir epitelioidinių ląstelių histologinis feno-
tipas nustatomas 10–20 % GIST [19, 44, 64, 65, 104, 123]. Šeivinių ir epite-
lioidinių ląstelių GIST diagnozuojami visose lokalizacijose. Skrandžio 
epitelioidinių ląstelių GIST diagnozuojamas dažniausiai ir sudaro 20–40 % 
skrandžio navikų [43], plonosios žarnos GIST epitelioidinių ląstelių 
histologinis fenotipas sudaro 5–20 %, mišrių ląstelių – 9–16 % GIST [15, 
87], pasaite – epitelioidinių ląstelių − 37 %, mišrių ląstelių − 6 % GIST [91], 
storojoje ir tiesiojoje žarnose nustatomi šeivinių ląstelių GIST [96], 
epitelioidinių ląstelių navikai diagnozuojami tik pavieniais atvejais [78].  

Haller su kolegomis nustatė, kad epitelioidinių ląstelių GIST yra dides-
ni nei šeivinių ląstelių (mediana 9,2 cm vs. 6,3 cm) [49], Iesalnieks ir 
bendraautorių tyrime navikų dydžio skirtumų tarp histologinių fenotipų 
nebuvo [62]. Kitose studijose skirtingų histologinių fenotipų GIST dydžiai 
nenurodyti.  

Pagal naviko ląstelingumą, skiriami didelio ir mažo/vidutinio ląstelin-
gumo GIST. Mažam/vidutiniam ląstelingumui priskiriami navikai, kurių 
<75 % sudaro ląstelės, ≥25 % − naviko stroma. Didelio ląstelingumo navi-
kus ≥75 % sudaro navikinės ląstelės, <25 % − stroma [59]. Literatūroje 
skelbiami prieštaringi duomenys: Dogusoy ir bendraautorių tyrime didelio 
ląstelingumo navikai sudarė 77,3 %, mažo/vidutinio − 22,7 % [17], priešin-
gai teigiama Huang ir kolegų studijoje − didelio ląstelingumo navikų nusta-
tyta tik 18,7 %, mažo/vidutinio – 81,3 % [59]. Didelio ląstelingumo navikai 
dažniau diagnozuojami taukinėje, pasaite, retroperitoniniame tarpe [17, 
129].  

Navikinių ląstelių branduolių polimorfizmas nustatomas 9–27 % [46, 
59], dažniau epitelioidinio histologinio fenotipo navikuose [25], nekrozė − 
45 % GIST. Branduolių polimorfizmas ir nekrozė būdingesni navikams, 
lokalizuotiems ne skrandyje [46, 129]. Fulop ir bendraautorių tyrimo duo-
menimis, naviko nekrozė koreliuoja su naviko dydžiu [43]. 

Naviko stromoje kalcifikatai diagnozuojami 6–10 % GIST, dauguma – 
apie 57 % šeivinių ląstelių GIST [87, 90, 123]. Pavieniais atvejais kalcifi-
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katai nustatomi navikuose su branduolių polimorfizmu [90], dažniau mažo 
mitozinio aktyvumo navikuose [79]. 

 
2.3. GIST mitozinio aktyvumo vertinimas ir svarba 

Kadangi GIST buvo priskiriami lejomiomų, lejomioblastomų ar lejo-
miosarkomų grupei, jų mitozių skaičius vertintas 10 DPRL [35, 108]. Stu-
dijose pastebėjus, kad navikai yra mažo mitozinio aktyvumo, mitozės buvo 
pradėtos skaičiuoti 30 DPRL [122], kiek vėliau, kiti tyrėjai mitozes vertino 
50 DPRL [30]. Graadt ir kolegos (2001) pastebėjo, kad atliktose studijose 
nėra nurodomas 50 DPRL apimamas plotas, kuris, anot autorių, būtų 
tinkamesnis [47]. 2002 m. Nacionalinių sveikatos institutų (NSI) sutarimu, 
GIST mitozes rekomenduojama skaičiuoti 50 DPRL [8, 40], pažymima, kad 
būtų idealu standartizuoti mitozių skaičiavimo plotą, tačiau šiuo klausimu 
bendro sutarimo nebuvo [40]. Mitozių skaičiavimas ir toliau kėlė daug 
prieštaringų diskusijų, nes tyrimuose ir rekomendacijose buvo nurodoma, 
kad mitozės turi būti skaičiuojamos 50 DPRL, kurių bendra ploto apimtis 
buvo nenurodoma arba siekė nuo 5 mm² iki 11,9 mm² [1, 21, 59, 62, 63, 67, 
68, 127, 136, 137].  

Miettinen apžvalginiame straipsnyje (2002) mitozes rekomenduota 
skaičiuoti 50 DPRL pažymint, kad regėjimo laukas apima 0,2 mm² plotą 
[86], 2003 m. atliktoje studijoje, kurioje buvo tirti dvylikapirštės žarnos 
GIST, intramuralinės lejomiomos ir lejomiosarkomos, navikinių ląstelių 
mitozės taip pat buvo skaičiuojamos 50 DPRL, didžiausio mitozinio 
aktyvumo laukuose, apimant 10 mm² plotą [79]. Tačiau, po kelerių metų 
Miettinen ir kolegų atliktose didžiausiose GIST studijose nurodoma, kad 
navikinių ląstelių mitozės buvo skaičiuojamos 50 DPRL apimant 5,3 mm² 
plotą [87, 90, 91]. 

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) „Virškinamojo trakto navikų 
klasifikatoriuje“ (2000) teigiama, kad mitozes privalu skaičiuoti 50 DPRL, 
tačiau regėjimo laukų apimamas plotas nebuvo nurodytas [50], sekančiuose 
– 4 leidime (2010) ir „PSO minkštųjų audinių ir kaulų navikų klasifi-
kacijoje“ (2013) nurodoma, kad mitozes privalu skaičiuoti 50 DPRL 
apimant 5 mm² bendrą plotą [12, 39]. 

Piktybinių navikų TNM klasifikacijos 7 leidime (2010) navikinių 
ląstelių mitozes rekomenduojama skaičiuoti 50 DPRL 40x padidinimo 
objektyvu (bendras 50 DPRL apimamas plotas − 5 mm²) [32]. Naudojant 
didesnės apimties objektyvus, siūloma paskaičiuoti laukų, apimančių 5 mm² 
plotą, skaičių. 

Remiantis 2010 m. EMOD rekomendacijomis, mitozes rekomenduo-
jama skaičiuoti 50 DPRL − 10 mm² [21], o 2012 m. rekomendacijomis, ku-
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rios patvirtintos birželio mėnesį, siūloma navikinių ląstelių mitozes 
skaičiuoti 50 DPRL apimant 5 mm² plotą [127].  

Akivaizdu, kad mitozių skaičiavimo plotas skiriasi tiek studijose, tiek 
rekomendacijose, tačiau, nepriklausomai nuo mitozių skaičiavimo ploto, 
navikų klasifikacijos nesiskyrė.  

GIST navikinių ląstelių mitozių skaičius varijuoja nuo 0 iki 300 [17, 
46]. Pirmosiose Miettinen su kolegomis atliktose GIST studijose 5,3 mm² 
navikinio audinio plote nustatyta 2 mitozių mediana [87, 91], Huang ir 
bendraautorių duomenimis − 11,9 mm² plote mitozių mediana buvo 2 [59], 
Rutkowski atliktame Lenkijos populiacijos tyrime – 4/50 DPRL [116], 
Dogusoy − Turkijos populiacijos tyrime – 4/50 DPRL [17], pastaruosiuose 
tyrimuose 50 DPRL apimamas plotas nenurodytas.  

GIST mažo mitozinio aktyvumo navikai, 32 % − navikinių ląstelių mi-
tozių nerandama [135]. Išskyrus mitozių skaičiaus kategoriją nuo 0 iki 1 
mitozės, Steigen ir kolegų duomenimis, šioje kategorijoje navikų kiekis 
padidėjo iki 42 %, mitozių kategorijoje nuo 2 iki 5 nustatytas 21 % GIST 
[123]. Taigi ≤5 mitozių diagnozuojama 50–72 %, >5≤10 mitozių – 12–19 % 
ir >10 mitozių – 15-28 % [17, 46, 56, 59, 116, 123].  

Visose studijose ir rekomendacijose mitozių skaičiavimo plotas – 50 
DPRL, tačiau tik pavieniuose literatūros šaltiniuose minimas šių laukų 
bendras apimamas plotas. Iki šiol, atliktose studijose bendras 50 DPRL 
apimamas plotas varijuoja nuo 5 mm² iki 11,9 mm², nėra aišku, kaip didesnė 
ploto apimtis lemia mitozių skaičiaus pasikeitimą ir kokia ploto apimtis 
teisinga mitozių skaičiavimui.  

2.4. GIST rizikos kategorijos 

Nustačius ir patvirtinus GIST, kaip mezenchiminės kilmės virškina-
mojo trakto navikus, jų piktybiškumo laipsnis buvo vertintas kaip ir kitų 
mezenchiminės kilmės navikų − pagal mitozių skaičių 10 DPRL. 1989 m. 
El-Naggar skelbiama, kad pacientų, sergančių GIST, išgyvenamumas 
geresnis, kai mitozių yra <5/10 DPRL [33]. Vėliau, Ueyama ir kolegos 
(1992) skirstė GIST į mažo piktybiškumo navikus, kai mitozių buvo ≤5/50 
DPRL ir didelio piktybiškumo, kuomet mitozių nustatyta >5/50 DPRL 
[131]. Vertinant naviko piktybiškumą pastebėta, kad net ir mažo mitozinio 
aktyvumo navikai kartais metastazuoja, todėl rekomenduota atsižvelgti į 
naviko dydį ir ląstelinės atipijos požymius [35, 108]. Ma ir bendraautoriai 
(1993) išskyrė tris rizikos grupes, remiantis mitozių skaičiumi ir naviko 
dydžiu: gerybiniai, kai naviko dydis ≤5 cm, mitozių skaičius ≤5/50 DPRL, 
ribinio piktybiškumo, kai naviko dydis >5 cm, mitozių skaičius ≤5/50 
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DPRL ir piktybinius, kai naviko dydis >5 cm skersmens, mitozių skaičius 
>5/50 DPRL [73]. Miettinen (1998) teigė, kad svarbiausi naviko pik-
tybiškumo kriterijai yra navikinių ląstelių mitozių skaičius, naviko dydis ir 
ekstragastrointestinalinis plitimas [89]. Buvo manyta, kad navikai su 
daugiau 5 mitozių 50 DPRL ir didesni nei 10 cm skersmens yra didelės 
recidyvavimo/metastazavimo rizikos, navikai su mažiau nei 1 mitoze 10 
DPRL ir didesni nei 5 cm skersmens yra mažos metastazavimo, ligos 
progresavimo rizikos [89]. Nesant visiems priimtinos klasifikacijos, NSI 
sušaukė GIST darbo grupės posėdį, kuriame buvo nutarta patvirtinti 
morfologinius GIST diagnozės ir prognozės kriterijus [8, 40]. Kadangi 
maži, ≤2 cm skersmens, navikai su <5 mitozių 50 DPRL, pavieniais atvejais 
recidyvuoja/metastazuoja, manyta, jog būtų neteisinga juos vadinti 
„gerybiniais“. Buvo pasiūlyta ir patvirtinta klasifikuoti GIST į rizikos 
kategorijas pagal ligos progresavimo reliatyvią riziką. Galiausiai, NSI 
sutarimu buvo nustatytos ir 2002 m. paskelbtos GIST rizikos kategorijos: 
labai mažos rizikos (LMR), mažos rizikos (MR), vidutinės rizikos (VR) ir 
didelės rizikos (DR), paremtos naviko dydžiu ir mitozių skaičiumi 50 DPRL 
(2.4.1 lentelė). GIST darbo grupės sutarime buvo pastebėta, kad naviko 
lokalizacija, epitelioidinių ląstelių histologinis fenotipas, didelis ląstelin-
gumas, nekrozė yra nepalankios prognozės požymiai, tačiau nebuvo įrodyta, 
kad šie požymiai būdingi kiekvienu individualiu atveju [8, 40].  

2.4.1 lentelė. NSI (2002) konsensuso kriterijai GIST rizikos kategorijoms 
nustatyti [40] 

Rizikos kategorijos Dydis (cm) Mitozių skaičius 
Labai mažos rizikos  ≤2 ≤5 
Mažos rizikos  >2≤5 ≤5 
Vidutinės rizikos  ≤5 

>5≤10 
>5≤10 

≤5 
Didelės rizikos  >5 

>10 
Bet koks dydis 

>5 
Bet koks kiekis 

>10 
NSI (the National Institutes of Health) – Nacionaliniai sveikatos institutai. 

Mietinen su kolegomis 26 m. stebėję pacientus, sergančius GIST 
(skrandžio 1765 atvejai, plonosios žarnos − 906, taukinės − 96), nustatė, kad 
plonosios žarnos GIST ligos progresavimo tikimybė didesnė nei analogiško 
dydžio ir mitozinio aktyvumo navikų skrandyje, todėl į rizikos kategorijos 
kriterijus įtraukė naviko lokalizaciją bei, remiantis savo studijų duomenimis, 
paskelbė GPPI klasifikaciją (2.4.2 lentelė) [83, 84, 87, 90]. Tačiau jau 2008 
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m. EMOD rekomendacijose minima, kad GPPI klasifikacijos patvirtinimui 
reikalingos tolimesnės studijos [22]. 

2.4.2 lentelė. GPPI kriterijai GIST rizikos kategorijoms nustatyti [83, 84] 

Naviko požymiai  Skrandis Plonoji žarna Tiesioji žarna 
Dydis Mitozių 

skaičius 
Progresavimo 

rizika 
Progresavimo 

rizika 
Progresavimo 

rizika 
≤2 ≤5 0 % LMR 0 % LMR 0 LMR 

>2, ≤5 ≤5 1,9 % MR 4,3 %  MR 8,5 % MR 
>5, ≤10 ≤5 3,6 % MR 24 % VR 57 % DR 

>10 ≤5 12 % VR 52 % DR × × 
≤2 >5 0 %   MR* 50 %   DR* 54 % DR 

>2, ≤5 >5 16 % VR 73 % DR 52 % DR 
>5,≤10 >5 55 % DR 85 % DR 71 %   DR* 

>10 >5 86 % DR 90 % DR × × 
* mažas atvejų skaičius tiksliai progresavimo rizikai įvertinti; × nenustatyta navikų, 
atitinkančių šiuos morfologinius požymius. 

Huang ir kolegos 2007 m. atliko 339 GIST tyrimą, kuriame stebėjo pa-
cientų, sergančių GIST, ligos progresavimą, vertino laikotarpį iki ligos 
progresavimo ir jų sąsajas su rizikos kategorijomis [59]. Tyrėjai nustatė, kad 
LMR ir MR navikų prognozės nesiskiria, tad buvo siūlyta jas apjungti ir 
pavadinti „rizikos lygis I“, VR kategorijoje pakeitimų nesiūlyta – „rizikos 
lygis II“, DR kategorijoje išskyrė dvi grupes: „rizikos lygis III“, kuomet 
navikai buvo ≤5 cm ir >10 mitozių 50 DPRL arba >5≤10 cm ir >5≤10 
mitozių 50 DPRL, arba >10 cm skersmens su ≤5 mitozių 50 DPRL ir 
„rizikos lygis IV“ – navikai >5 cm skersmens ir >10 mitozių 50 DPRL. 
Šioje modifikuotoje NSI klasifikacijoje teigiama, kad „rizikos lygis IV“ 
teisingiausiai nusako ligos progresavimo tikimybę. Tačiau, ši siūlyta 
klasifikacija nebuvo priimtina, todėl tolimesnėse studijose ji nėra 
naudojama, rekomendacijose ir klasifikacijose nėra siūlymų klasifikuoti 
GIST pagal šią klasifikaciją.  

Po metų, 2008 m., Goh ir kolegos tyrę 171 GIST sergančius pacientus, 
klasifikavo juos į rizikos kategorijas pagal NSI, GPPI ir modifikuotą NSI 
klasifikacijas ir stebėjo sąsajas su ligos progresavimu [46]. Tyrėjai pasiūlė 
modifikuotą GPPI klasifikaciją, išskyrę DR kategoriją į „ didelės rizikos“ ir 
„labai didelės rizikos“, kuri, jų nuomone, tiksliau nusako pacientų ligos 
progresavimo reliatyvią riziką. Išvadoje teigiama, kad NSI, modifikuota NSI 
bei GPPI klasifikacijos teisingai atspindi ligos progresavimo reliatyvią 
riziką. Manoma, kad GPPI klasifikacija yra tikslesnė vertinant pirminius 
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lokalizuotus GIST, o modifikuota GPPI – tiksliau nusako DR pacientų ligos 
progresavimo tikimybę. Tyrimo išvadoje pastebima, kad tyrimo imtis 
nedidelė, tad norint patvirtinti ir naudoti modifikuotą GPPI klasifikaciją 
būtinos tolimesnės didesnės imties studijos.  

2010 m. GIST buvo įtraukti į TNM klasifikacijos 7 leidimą [32]. Jame, 
pagal pirminio naviko išplitimą, skiriamas – T, pagal naviko metastazių 
sritiniuose limfiniuose mazguose buvimą ar nebuvimą – N, pagal tolimųjų 
metastazių buvimą ar nebuvimą – M, pagal mitozių skaičių nustatomas 
diferenciacijos laipsnis, G (2.4.3 lentelė).  

2.4.3 lentelė. GIST TNM klasifikacija [32] 

Požymis Kriterijai 
Pirminis navikas (T) 
Tx Pirminis navikinis židinys nenustatytas 
T0 Nėra pirminio navikinio židinio požymių 
T1 Navikas ≤2 cm skersmens 
T2 Navikas >2≤5 cm skersmens 
T3 Navikas >5≤10 cm skersmens 
T4 Navikas > 10 cm skersmens 
Regioniniai limfmazgiai 
Nx Sritiniai limfiniai mazgai netirti 
N0 Sritiniuose limfiniuose mazguose naviko metastazių nėra 
N1 Nustatytos naviko metastazės sritiniuose limfiniuose mazguose 
Tolimosios metastazės 
M0 Tolimųjų metastazių nėra 
M1 Nustatytos tolimosios metastazės 
Diferencijacijos laipsnis 
Gx Diferenciacijos laipsnis negali būti nustatytas 
G1 Žemas laipsnis, navikinių ląstelių ≤5/50 DPRL * 
G2 Aukštas laipsnis, navikinių ląstelių >5/50 DPRL * 

*50 DPRL turi atitikti 5 mm². 

Minėtos studijos bei siūlytos klasifikacijos nebuvo priimtinos. Iki šiol 
labiausiai paplitusi ir plačiausiai tyrėjų naudojama NSI klasifikacija [46, 
126, 138]. Buvo atlikta keletas tyrimų, kuriose patvirtintas teisingas NSI 
kategorijų reliatyvios ligos progresavimo rizikos nustatymas [3, 53, 59, 100, 
116].  

Klasifikuojant GIST pagal NSI, studijų duomenimis, tarp kurių ir 
Norvegijos bei Islandijos GIST populiacijų tyrimai, nustatyta, kad pusė – apie 
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50 % pacientų buvo priskirta LMR ir MR kategorijoms, apie 30 % − VR ir 
25 % − DR kategorijoms [37, 59, 123, 129]. Kitose studijose − Turkijos 
populiacijos, Italijos, Čekijos ir Slovakijos bei kitų studijų duomenimis LMR 
ir MR kategorijos yra dvigubai mažesnės, tačiau DR GIST diagnozuojama 
daugiau − apie 40–50 % [5, 13, 14, 17, 38, 53, 65, 98, 119].  

Fulop ir bendraautoriai pastebėjo, kad dažniau VR ir DR kategorijos 
nustatomos pacientams, kurių amžiaus mediana 60 m., pikas pasiekiamas iki 
60–69 m., tačiau šie rezultatai nėra statistiškai patikimi. [43]. Pacientai, 
kuriems navikas sąlygojo klinikinius požymius, dažniau buvo priskirti DR 
kategorijai nei asimptominiai, atitinkamai 36,6 % vs. 9,8 % [37].  

Nekrozė statistiškai reikšmingai dažniau diagnozuojama DR navikuose, 
pavieniai atvejai nustatomi ir VR, MR kategorijose, bet LMR navikuose 
nekrozės nenustatyta [43]. 

NSI klasifikacija paskelbta 2002 m. [40], o GPPI – po atliktų didžiausių 
GIST studijų 2005–2006 m. [87, 90]. Vienas iš kriterijų, lemiančių rizikos 
kategorijos nustatymą, yra mitozių skaičius 50 DPRL, kurių apimamas 
plotas, studijų ir rekomendacijų duomenimis, skyrėsi iki 2 kartų. Nėra aišku, 
kaip mitozių skaičiaus pasikeitimas įtakoja rizikos kategorijos nustatymą bei 
jų sąsajas su ligos progresavimu.  

2.5. Pacientų stebėjimas ir ligos progresavimas 

GIST diagnozės nustatymo metu apie 10 % pacientų diagnozuojamos 
metastazės [16]. Pirminių, lokalių GIST, ligos progresavimas nustatomas 
10–20 % skrandžio ir 40–50 % plonosios žarnos GIST [3, 42, 46, 59, 79, 
116, 137], tačiau atliktų populiacijų tyrimų duomenys labai skirtingi. Nor-
vegijos populiacijos tyrimo duomenimis, liga progresavo 12,2 % pacientų 
[123], Lenkijos populiacijos tyrimo duomenimis, ligos progresavimas 
diagnozuotas − 45,1 % [116]. Dažniausiai navikas metastazuoja į kepenis 
(65 %), pilvaplėvę (21 %), rečiau – kaulus, minkštuosius audinius, odą, 
labai retai − į plaučius, limfinius mazgus [36, 44, 59, 80, 91, 106, 116, 132]. 
Sergančiųjų laikotarpio iki ligos progresavimo mediana 9–24 mėnesiai [3, 
42, 46, 79, 116, 137]. 1 m. išgyvenamumas siekia 90–95 %, 3 m. – 80–
85 %, 5 m. – 40–85 % [42, 46, 79, 98, 125, 137].  

Vertinant pacientų amžiaus sąsajas su ligos progresavimu, Huang ir 
kolegų Taivano studijos duomenimis, vyresniems nei 70 m. pacientams nu-
statytas iki dviejų kartų dažnesnis ligos progresavimas [59]. Japonijoje 
atliktame tyrime patvirtinta, kad ligos progresavimo rizika didesnė pacien-
tams vyresniems nei 60 m. [51], Cao tyrimo duomenimis, rizika didėja 
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pacientams vyresniems nei 50 m. [20], kitų studijų duomenimis pacientų 
amžiaus ir ligos progresavimo sąsajų nenustatyta [28]. 

Vertinant pacientų lyties sąsajas su ligos progresavimu, Norvegijos, 
Lenkijos populiacijų bei kitų tyrimų duomenimis, moterų išgyvenamumas 
geresnis nei vyrų, atitinkamai 4,5 m. vs. 2,9 m. [11, 42, 116, 123, 137], Šve-
dijos populiacijos ir kituose tyrimuose sąsajų tarp lyties ir išgyvenamumo 
nenustatyta [28, 29, 59, 100].  

NSI sutarimu GIST klasifikacija paremta dviem kintamaisiais: naviko 
dydžiu ir mitozių skaičiumi 50 DPRL [40], naviko prognozė buvo siejama ir 
su lokalizacija, tačiau dėl nepakankamo studijų kiekio liko neaišku su kuo 
tai sietina: naviko dydžiu, histologiniu fenotipu, naviko ląstelingumu ar 
nekroze [40, 87].  

2.5.1. Skirtingos lokalizacijos GIST morfologiniai požymiai  
ir jų sąsajos su ligos progresavimu 
GIST dažniausiai diagnozuojamas skrandyje – apie 60–70 %, plonojoje 

žarnoje – 20–30 %, dvylikapirštėje žarnoje iki 5 %, storojoje žarnoje iki 
5 %, pavieniai atvejai nustatomi stemplėje ir kirmėlinėje ataugoje 
(2.5.1.1 pav.) [2, 3, 9, 15, 28, 29, 76, 79, 87, 90, 104, 130]. Analogiškos 
struktūros navikų buvo nustatyta ir taukinėje, pasaite bei retroperitoniniame 
tarpe, tačiau GIST atsiradimą siejant su virškinamojo trakto intersticinėmis 
Cajal ląstelėmis, šių navikų kilmė buvo neaiški. Mokslininkams nustačius, 
kad didžiojoje ir mažojoje taukinėse esama Cajal ląstelių, bei įrodžius 
morfologinių požymių bei imunohistocheminių reakcijų panašumus su 
virškinamojo trakto GIST, buvo patvirtinta ekstragastrointestinalinių GIST 
kilmė [72, 88, 117], kurie sudaro iki 8–10 % GIST [91, 134]. Remiantis 
TNM klasifikacijos 7 leidimu (2010), navikiniai židiniai, lokalizuoti 
taukinėse, pasaite, retroperitoniniame tarpe, nesant navikinio židinio 
virškinamajame trakte, laikytini pirminiais taukinės, pasaito ar retroperito-
ninio tarpo GIST [32]. 
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2.5.1.1 pav. GIST lokalizacija 

Miettinen ir bendraautorių studijų duomenimis, esant identiškiems 
naviko morfologiniams požymiams skrandžio GIST būdinga geresnė ligos 
prognozė nei plonosios žarnos [87, 90]. Huang duomenimis, naviko loka-
lizacija ligos eigos neįtakoja [59]. Kitose studijose geresnė skrandžio GIST 
prognozė paremta nustatytais palankesniais naviko morfologiniais 
požymiais [46, 116]. Manoma, geresnę prognozę lemia dažniau atsitiktinai 
diagnozuojami GIST, kurie yra mažesni ir dėl dažnėjančių endoskopinių 
procedūrų dažniausiai nustatomi skrandyje [38, 100, 130]. Studijų 
duomenimis, skrandžio GIST dydžio mediana 6,0 cm (nuo 0,3 iki 44 cm) 
[90], plonosios žarnos – 7,0 cm (nuo 0,3 iki 40 cm) [87], taukinės, pasaito, 
retroperitoninio tarpo – 12–14 cm (nuo 2,5 iki 33 cm) [70, 91, 109]. Skran-
džio GIST yra mažesni nei plonosios žarnos [123, 129], Dogusoy su bendra-
autoriais nustatė, kad skrandžio navikai yra mažesni ir už taukinės, pasaito ir 
retroperitoninio tarpo GIST [17]. Wada ir kolegų studijos duomenimis, 
didesnių nei 10 cm skersmens navikų lokalizacija skrandyje ar plonojoje 
žarnoje ligos prognozės neįtakoja [133], nors Berman skelbia, kad navikai 
lokalizuoti prie skrandžio didžiosios kreivės, nepriklausomai nuo jų dydžio, 
kliniškai yra gerybinės eigos [8]. Norvegijos populiacijos tyrimo 
duomenimis, mitozių kategorijoje ≤5 mitozės, ligos progresavimo sąsajų su 
naviko lokalizacija skrandyje ar plonojoje žarnoje nenustatyta [123]. 
Dogusoy ir kolegos nustatė, kad mažiausiai navikinių ląstelių mitozių nusta-
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tyta skrandžio GIST ir jų kiekis statistiškai reikšmingai didėja lyginant su 
plonosios, storosios žarnų ir taukinės, pasaito, retroperitoninio tarpo GIST 
[17]. Goh mano, kad blogesnė ne skrandžio GIST prognozė siejama ne su 
naviko dydžiu, mitozių skaičiumi ar DR kategorija, o su dažniau diagnozuo-
jamais lokaliai išplitusiais navikais, naviko nekroze, branduolių polimor-
fizmu [46].  

Atliktų studijų duomenimis lieka neaišku, ar skrandžio navikai yra 
geresnės prognozės dėl savitų, lokalizacijos sąlygotų, naviko ypatumų ar 
geresnę prognozę lemia naviko morfologiniai požymiai: dydis, mitozinis 
aktyvumas, ląstelingumas, branduolių polimorfizmas ir nekrozė.  

2.5.2. GIST histologinių fenotipų sąsajos su ligos progresavimu 
NSI konsensuse pastebima, kad vienas iš prognozinių veiksnių yra na-

viko histologinis fenotipas [40]. Miettinen ir kolegų duomenimis, skrandžio 
navikų prognozės histologinis fenotipas neįtakoja [90], plonosios žarnos 
epitelioidinių ir mišrių ląstelių GIST patvirtinta blogesnė ligos prognozė 
[79, 87]. Huang [59], Rutkowski [116], Kang [65] ir bendraautorių bei kito-
se studijose [42] epitelioidinių ir mišrių ląstelių GIST buvo siejami su nepa-
lankia ligos prognoze. Goh [46], Reith [109] ir Nilsson [100] su kolegomis 
sąsajų tarp histologinio fenotipo ir ligos prognozės nenustatė. Singer 
duomenimis, pacientų, sergančių epitelioidinių ląstelių GIST, 5 m. išgyve-
namumas dvigubai trumpesnis [120]. 

Haller ir kolegų tyrimo duomenimis, epitelioidinių ląstelių GIST yra 
didesni, atitinkamai 9,2 cm vs. 6,3 cm, mitoziškai aktyvesni − 29,6 vs. 11,8 
[49]. GIST branduolių polimorfizmas būdingesnis epitelioidinio histologinio 
fenotipo navikams ir yra sietinas su blogesne ligos prognoze [25]. 

Kadangi GIST yra retas navikas, tik keliose studijose tirti 90–1700 
atvejai, kitose studijose tyrimų apimtis siekia apie 200 GIST. Dauguma 
GIST diagnozuojama skrandyje, o plonosios žarnos GIST sudaro nedidelę 
imties dalį. Dėl nedidelės epitelioidinių ląstelių GIST imties, studijose nėra 
detaliai aprašomi šio histologinio fenotipo morfologiniai požymiai. 
Nustatyti prieštaringi skirtingų histologinių fenotipų ligos prognozės 
rezultatai, tad lieka neaišku, ar histologinis fenotipas įtakoja ligos prognozę, 
ar skirtingiems histologiniams fenotipams būdingi saviti morfologiniai 
požymiai.  
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2.5.3. GIST morfologinių požymių sąsajos su ligos prognoze 
Atliktose GIST studijose vieningai sutariama, kad GIST dydis įtakoja 

ligos prognozę, tik dydžio riba, lemianti blogesnę ligos prognozę, tyrimų 
duomenimis, nėra aiški.  

Mažesni GIST dažniau diagnozuojami atsitiktinai, jiems būdingesnė 
gera prognozė [38, 123]. Fisher ir kolegų nuomone, kliniškai pasireiškę 
GIST yra tiesiogiai susiję su blogesne ligos prognoze dėl diagnozuojamų 
didesnio dydžio navikų [38]. Studijų duomenimis, progresavę navikai buvo 
didesni nei neprogresavę, atitinkamai, mediana 9,5–12 cm vs. 2–5 cm [15, 
18, 116]. Navikų ≤2 cm ir >2≤5 cm skersmens išgyvenamumo trukmės 
skirtumo nebuvo [38, 123]. Mietinen ir kolegos teigia, kad navikai ≤2 cm 
skersmens su mažu mitoziniu aktyvumu, ≤5 mitozėmis, pasižymi gera ligos 
prognoze, tačiau pastebi, kad tokios morfologijos navikai kartais 
metastazuoja [77]. Literatūroje aprašomos pavienės studijos, kuriose 
nustatyti mažų, ≤2 cm skersmens, GIST ligos progresavimas. Viena iš jų − 
Huang ir kolegų studija, joje ilgai stebėtas 31 pacientas (stebėjimo mediana 
41,3 mėnesiai), kuriems buvo diagnozuotas GIST ≤2 cm skersmens, tyrimo 
metu ligos progresavimas nustatytas 4 pacientams [60]. Kitame – Rossi ir 
bendraautorių tyrime nustatytas 2 GIST iki 1 cm skersmens progresavimas 
plonojoje ir tiesiojoje žarnose [114]. Daugumoje studijų, navikai didesni nei 
5 cm skersmens siejami su blogesne ligos prognoze ir trumpesniu 
išgyvenimo laikotarpiu – mediana 3,2 m., lyginant su mažesniais nei 5 cm – 
mediana 7,3 m. [69, 79, 123, 135, 137]. Kitų tyrimų duomenimis, navikai 
didesni nei 10 cm skersmens siejami su blogesne ligos prognoze [46, 57, 
58], nustatyta ligos progresavimo reliatyvi rizika 4,4 esant navikui 
didesniam nei 10 cm [29]. Brainard tyrime tarp neprogresavusių navikų 
buvo 8 ir 10 cm skersmens navikai, kuriuose rastos <2 mitozės 50 DPRL, 
tačiau progresavusiuose navikuose navikinių ląstelių mitozių mediana buvo 
11 mitozių 50 DPRL [15]. Kitose studijose patvirtinama, kad progresavusių 
navikų mitozių mediana buvo didesnė nei neprogresavusių, atitinkamai 10–
11 vs. 2 [15, 116]. Steigen ir bendraautorių duomenimis, esant mitozių 
skaičiui nuo 0 iki 1 ir nuo 2 iki 5, pacientų išgyvenamumo skirtumo nėra – 
mediana 6,5 m., statistiškai reikšmingai trumpesnis išgyvenamumas esant 
>5≤10 mitozių – mediana 3,2 m. ir dvigubai trumpesnis išgyvenamumas – 
mediana 1,6 m. esant >10 mitozių [123]. Wada su kolegomis tyrę GIST 
didesnius nei 10 cm skersmens, ≤5 mitozių 50 DPRL nustatė 44,9 % navikų, 
>5≤10 mitozių – 13,1 % ir >10 mitozių – 42,1 % [133]. Šioje bei DeMatteo 
atliktose studijose 5 m. išgyvenamumas buvo 45–52,2 % bei nustatytas 
pagrindinis, statistiškai patikimas, prognozinis veiksnys, lemiantis ligos 
progresavimą >5 mitozių 50 DPRL [28, 79, 133]. Kitose studijose, kaip 
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vienas iš naviko piktybiškumo kriterijų buvo nustatyta mitozių kategorija 
>10 mitozių 50 DPRL [42, 57, 58, 65]. Pastebima, kad mitozių skaičius >50 
ar >100 mitozių 50 DPRL skirtumo ligos prognozei neturi [139]. Huang 
duomenimis, >10 mitozių 50 DPRL sąlygoja blogesnę prognozę nei naviko 
dydis >10 cm [59]. 

Didelis navikų ląstelingumas yra nepalankios prognozės požymis [15, 
17]. Reith ir kolegų duomenimis, didelio ląstelingumo navikai su >2 mitozių 
50 DPRL arba nekroze yra blogos prognozės požymiai [109].  

GIST branduolių polimorfizmas sietinas su blogesne ligos prognoze 
[25] ir trumpesniu išgyvenamumu, atitinkamai, 2,4 m. vs. 1,8 m. [127, 128]. 
Tačiau Huang su kolegomis branduolių polimorfizmo sąsajų su ligos 
prognoze nenustatė [59]. 

Brainard ir kolegų duomenimis, 72 % progresavusių navikų buvo nusta-
tyti nekrozės židiniai [15]. Kitų studijų duomenimis, nekrozė yra vienas iš 
piktybiškumą nusakančių kriterijų [58, 116, 137], nors Norvegijos 
populiacijos tyrime nekrozės sąsajų su ligos progresavimu nenustatyta 
[123].  

Pavieniais atvejais kalcifikatai nustatomi navikuose su branduolių poli-
morfizmu, tačiau sąsajų su prognoze nenustatyta [90].  

Stebint pacientus ligos progresavimas nustatomas visose rizikos katego-
rijose. Daugiausia progresavusių – 10 % LMR, 50 % MR GIST pacientų 
nustatė Huang Kinijos populiacijoje atliktoje 31 GIST iki 2 cm skersmens 
studijoje [60]. Studijoje pažymima, kad 43,9 % GIST buvo lokalizuoti 
skrandyje, 6,5 % navikų diagnozuota nekrozė, tačiau nėra nurodyta kitų 
morfologinių požymių galėjusių sąlygoti agresyvią MR GIST eigą. Mietti-
nen dvylikapirštės žarnos studijoje ligos progresavimą nustatė 6 % MR 
pacientų [79]. Rutkowski ir kolegų studijoje LMR/MR pacientų ligos 
progresavimas diagnozuotas 1,3 % pacientų [116]. Kitose studijose 
LMR/MR kategorijos pacientų ligos progresavimas nenustatytas [3, 17, 46, 
59, 66, 129]. Apie 95 % LMR/MR kategorijų pacientai išgyvena 5 m, tačiau 
pavieniais atvejais ligos progresavimas nustatytas ir po 10–15 m. [83]. VR 
pacientams ligos progresavimas nustatytas 4,5–13 % [3, 99, 116], dvylika-
pirštės žarnos studijoje siekia iki 50 % [79]. Anglijos studijos duomenimis 
DR ligos progresavimas diagnozuojamas – 25,4 % [3], Švedijos − 62,5 % 
[18] ir net iki 79,5 % − Lenkijos populiacijos tyrimų duomenimis [116]. 
Apie pusę – 50 % ligos progresavimo atvejų nustatoma pirmaisiais metais 
po operacijos [26], iki 30 % DR kategorijos pacientų išgyvena 5 m. [16]. 
Wang studijos duomenimis, ligos progresavimo reliatyvi rizika 9,629 esant 
DR GIST, lyginant su kitomis rizikos kategorijomis [137].  
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GIST gali metastazuoti, progresuoti ir po daugelio metų. Manoma, kad 
piktybiniuose GIST gali būti „gerybinio“ naviko plotų, taip pat „gerybi-
niuose“ navikuose aptinkami „piktybinio“ naviko plotai [6]. Šie požymiai 
tikina, kad piktybiniai GIST atsiranda iš buvusių gerybinių GIST [6, 95].  
 

* 
*       * 

 
Kadangi GIST diagnozuojami pastaruosius 25 m, iki šiol nėra visiškai 

aiškūs jų prognozę lemiantys kriterijai. Dėl retų navikų, daugumos tyrimų 
imtys nėra didelės, skelbiami rezultatai prieštaringi. Remiantis atliktomis 
studijomis, išlieka neaišku, ar naviko lokalizacija skrandyje – yra geros 
prognozės požymis, ar skrandžio GIST būdingi palankesni morfologiniai 
požymiai, lemiantys geresnę ligos prognozę. Nors praėjo daugiau nei 20 m. 
nuo NSI konsensuso paskelbimo, kuriame buvo manoma, kad histologinis 
fenotipas gali įtakoti ligos prognozę, tačiau dėl nepakankamai atliktų tyrimų 
šių pastebėjimų nebuvo galima įrodyti, šio požymio prognozinė reikšmė 
nėra aiški, nėra vieningos atliktų studijų nuomonės. Kiti morfologiniai 
požymiai: ląstelingumas, branduolių polimorfizmas, nekrozė taip pat 
vertinami prieštaringai. Daugiausia abejonių kelia mitozių skaičiavimo plo-
tas, kuris įvairių studijų duomenimis skiriasi iki 2 kartų, nors rizikos kate-
gorijos nustatomos remiantis identiškais kriterijais. Nėra žinoma, kaip 
mitozių skaičiaus pasikeitimas vertinant skirtingos apimties plotuose įtakoja 
rizikos kategorijos nustatymą ir sąsajas su ligos prognoze.  
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3. TIRTASIS KONTINGENTAS IR TYRIMO METODAI 

3.1. Tirtasis kontingentas 

Tyrimo metodai patvirtinti ir tyrimas atliktas gavus Kauno regioninio 
biomedicininių tyrimų etikos komiteto leidimą (Nr. BE-2-8).  

Į tyrimą įtraukti 141 pacientai, kuriems 2002–2012 metais LSMUL 
Kauno klinikose diagnozuotas GIST, pacientai atrinkti vadovaujantis tiria-
mųjų atrankos kriterijais (3.1.1 lentelė). 

3.1.1 lentelė. Pacientų įtraukimo ir neįtraukimo į tyrimą kriterijai 

Įtraukimo į tyrimą kriterijai Neįtraukimo į tyrimą kriterijai 
GIST diagnozuotas operacinėje medžiagoje  GIST diagnozuotas biopsinėje medžiagoje 
Diagnozuotas lokalus navikas Diagnozuotas išplitęs navikas  
Anksčiau nebuvo taikytas GIST gydymas  Anksčiau, iki operacijos, taikytas GIST 

gydymas 
 
GIST diagnozė buvo patvirtinta remiantis standartizuotais kriterijais: 

naviko morfologiniais požymiais ir teigiama c-kit (CD117) imunohisto-
chemine reakcija (3.1.1, 3.1.2 pav.). Nesant teigiamos CD117 reakcijos, 
diagnozė nustatyta remiantis naviko morfologija ir teigiama CD34 imu-
nohistochemine reakcija (3.1.3 pav.) ir neigiama neurogeninių (3.1.4 pav.) 
bei miogeninių (lygiųjų raumenų aktino (3.1.5 pav.) ir desmino (3.1.6 pav.)) 
žymenų reakcijomis [10, 31, 40, 64, 136]. 

 
3.1.1 pav. GIST imunohistocheminės diagnostikos algoritmas 
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3.1.2 pav. CD117 teigiama imunohistocheminė reakcija 

 
3.1.3 pav. CD34 teigiama imunohistocheminė reakcija 

 

27 
 
 



 
3.1.4 pav. Lygiųjų raumenų aktino neigiama imunohistocheminė reakcija 

 
3.1.5 pav. Desmino neigiama imunohistocheminė reakcija 
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3.1.6 pav. S100 neigiama imunohistocheminė reakcija 

3.2. Tyrimo metodai 

Tyrime vertintas pacientų amžius, klinikinė medicininės dokumenta-
cijos informacija: nusiskundimai, anamnezė, naviko išplitimas, ligos atsi-
naujinimas.  

3.2.1. Naviko lokalizacija  

Remiantis medicinine dokumentacija ir gauta operacine medžiaga, nu-
statyta naviko lokalizacija. Lokaliam, neišplitusiam navikui buvo priskirti 
navikai, lokalizuoti tik organe. Navikiniai židiniai pasaite, taukinėse, retro-
peritoniniame tarpe, nesant navikinio židinio skrandžio ar žarnos sienoje, 
buvo laikomi pirminiais lokaliais taukinės, pasaito ar retroperitoninio tarpo 
navikiniais židiniais.  

3.2.2. Naviko dydis  

Matuotas didžiausias naviko skersmuo centimetrais. Pagal NSI konsen-
suso rekomendacijas, navikai buvo skirstomi į dydžio grupes: ≤2 cm, 
>2≤5 cm, >5≤10 cm ir >10 cm skersmens.  
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3.2.3. GIST histologiniai požymiai  

Peržiūrėti kiekvieno atvejo visi histologiniai preparatai, dažyti hematok-
silinu eozinu. Vertintas: 

Naviko histologinis fenotipas. Pagal navikinių ląstelių morfologiją, 
buvo skiriami trys histologiniai fenotipai: šeivinių, epitelioidinių ir mišrių 
ląstelių. Kai vieno tipo ląstelės sudarė ≥90 % naviko, GIST buvo skiriamas į 
šeivinių arba epitelioidinių ląstelių [40, 71, 90]. Šeivinių ląstelių GIST pri-
skirti navikai, kuriuos sudaro šeivinės formos neaiškiomis ribomis mono-
morfiškos ląstelės šviesia, eozinofiliška kartais bazofiliška citoplazma, 
ovaliu cigaro formos branduoliu, besidėstančios trumpais pluoštais. 
Epitelioidinių ląstelių GIST priskiriami navikai, kuriuos sudaro apvalios 
ląstelės eozinofiliška ar šviesia citoplazma, apvaliu branduoliu, besidės-
tančios plačiais pluoštais, židiniais [71]. Kai vieno tipo ląstelės sudarė 
<90 %, navikas buvo priskirtas mišrių ląstelių histologiniam fenotipui [40, 
71, 90]. 

Naviko ląstelingumas. Didelis, kai navikinės ląstelės sudaro ≥75 % na-
viko ploto, stroma <25 %. Mažas/vidutinis ląstelingumas, kai navikinės 
ląstelės sudaro <75 %, stroma ≥25 % naviko ploto.  

Branduolių polimorfizmas. Branduolių polimorfizmas nustatytas esant 
skirtingo dydžio ir formos branduoliams.  

Nekrozė. Navikiniame audinyje nekrozė, vertinama yra arba nėra. 
Kalcifikatai. Naviko stromoje matomi kalcifikatai, vertinami yra arba 

nėra.  
Mitozės skirtingo dydžio plotuose. Navikinių ląstelių mitozių verti-

nimui atrinkti navikinio audinio preparatai, kuriuose šviesos mikroskopu 
Olympus BX40 naudojant 40,0/0,65 objektyvą (1 regėjimo lauko plotas – 
0,237 mm²) rasti mitoziškai aktyviausi plotai. Mitozes vertinome 21 DPRL 
(5 mm²), remiantis PSO (2010) ir EMOD (2012) rekomendacijomis [12, 
127]; 22 DPRL (5,3 mm²), remiantis Miettinen-Lasota/Ginkluotųjų pajėgų 
patologijos instituto kriterijais [87, 90]; 50 DPRL (11,9 mm²), atsižvelgiant į 
kitų studijų duomenis. Remiantis NSI (2002) konsensuso kriterijais, mitozes 
skirstėme į grupes: ≤5 mitozės, >5≤10 mitozių, >10 mitozių [40]. Remiantis 
GPPI kriterijais, mitozes skirstėme į grupes: ≤5 mitozės ir >5 mitozių [83]. 
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3.2.4. Rizikos kategorijų nustatymas  
Tyrimo metu rizikos kategorijos: didelės (DR), vidutinės (VR), mažos 

(MR) ir labai mažos (LMR) buvo nustatomos pagal NSI (2002) klasifi-
kacijos kriterijus, remiantis naviko dydžiu ir mitozių skaičiumi [40].  

Kadangi studijose ir rekomendacijose mitozių skaičiavimo plotas vari-
juoja nuo 5 mm² iki 11,9 mm², atlikta analizė, kokią įtaką rizikos kategorijų 
pasikeitimui turi mitozių skaičiavimo plotas. Tad, rizikos kategorijos pagal 
NSI, buvo nustatytos skaičiuojant mitozes 5 mm², 5,3 mm² ir 11,9 mm² plote. 
Kadangi tyrime skaičiuotos navikinių ląstelių mitozes ir 5,3 mm², remiantis 
Miettinen ir kolegų atliktomis didžiausiomis GIST studijomis [83, 84, 87, 
90], buvo nustatytos rizikos kategorijas ir pagal GPPI kriterijus, remiantis 
naviko lokalizacija, dydžiu ir mitozių kiekiu, skaičiuojant jas 5 mm², 
5,3 mm² ir 11,9 mm² plote. Vertinta mitozių skaičiaus pasikeitimo įtaka 
rizikos kategorijų nustatymui.  

3.2.5. Pacientų stebėjimas ir ligos progresavimo įvertinimas 
Dėl ligos progresavimo pacientai buvo stebimi nuo 1 iki 123 mėnesių 

(mediana 21 mėnuo). Ligos progresavimas nustatytas, kai toje pačioje sri-
tyje atsinaujino navikas ir/arba atsirado metastazės. Pasaito, taukinių, retro-
peritoninio tarpo navikiniai židiniai, neturintys tiesioginio ryšio su pirminiu 
naviku, esančiu skrandžio ar žarnos sienoje, buvo priskirti metastazėms 
[15]. Laikas iki ligos progresavimo / atsinaujinimo vertintas mėnesiais nuo 
naviko nustatymo iki diagnozuotos pirmosios metastazės ar recidyvo datos, 
remiantis klinikinių, radiologinių ir patologinių tyrimų duomenimis. Nu-
statytos ligos progresavimo sąsajos su naviko lokalizacija, dydžiu, mitozių 
skaičiumi, ląstelingumu, branduolių polimorfizmu, nekroze, rizikos katego-
rijomis. 

Vertintos ligos progresavimo sąsajos su rizikos kategorijomis, skaičiuo-
jant jas skirtingos apimties plotuose. Nustatytas mitozių skaičiavimo plotas, 
kuriame skaičiuotos mitozės ir nustatytos rizikos kategorijos pakankamai 
tiksliai nusako ligos progresavimo reliatyvią riziką.  

Nustatyti nepalankūs prognoziniai veiksniai, sąlygojantys blogesnį iš-
gyvenamumą be ligos progresavimo.  
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3.3. Statistinė analizė  

Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant duomenų kaupimo ir ana-
lizės programą SPSS 21.0. Kiekybinių požymių skirstinių normalumo prie-
laidai tikrinti taikytas Shapiro-Wilk testas. Kiekybiniai kintamieji aprašyti 
pateikiant medianą ir kintamojo rangą. Dviejų nepriklausomų grupių kieky-
biniams dydžiams palyginti buvo taikomas neparametrinis Mann-Whitney 
(U) kriterijus, kiekybiniams priklausomiems kintamiesiems − neparametrinis 
Wilcoxon testas. Kokybinių požymių tarpusavio priklausomumas vertintas 
chi kvadrato (χ2) kriterijumi. Priklausomai nuo imčių dydžio buvo taikytas 
tikslus (mažoms imtims) Fišerio kriterijus. Kiekybinių požymių koreliacinio 
ryšio stiprumui įvertinti apskaičiuotas Speraman koreliacijos koeficientas, 
kokybinių požymių ryšio vertinimui skaičiuotas kontingencijos koeficientas. 
Laikas iki ligos progresavimo / atsinaujinimo vertintas mėnesiais nuo naviko 
nustatymo iki diagnozuotos pirmosios metastazės ar recidyvo datos, remiantis 
klinikinių, radiologinių ir patologinių tyrimų duomenimis. Išgyvenamumo 
laikas vertintas mėnesiais nuo naviko nustatymo datos iki paciento mirties. 
Grupių išgyvenimui palyginti naudotas Kaplano-Mejerio metodo log-rank 
testas. Duomenys grafiškai pateikti naudojant Kaplano-Mejerio kreives. Su 
išgyvenimu susijusių veiksnių įtakai nustatyti buvo taikomas Kokso (Cox) 
regresijos metodas, skaičiuota reliatyvi rizika ir jos 95 % pasikliautinieji 
intervalai. 

Skirtumai ir sąsajos vertinti statistiškai reikšmingi, kai p<0,05.  
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4. REZULTATAI 

4.1. Bendrieji duomenys 

Pacientų amžiaus mediana diagnozės nustatymo metu buvo 67 m. (nuo 
33 iki 91 m.), 98 % sudarė pacientai nuo 40 iki 89 m. Moterų buvo 60,3 % 
(85), vyrų – 39,7 % (56). Moterų ir vyrų amžiaus grupės nesiskyrė (p>0,05) 
(4.1.1 pav.).  

 
4.1.1 pav. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal lytį ir amžių 

Kraujavimo į virškinamąjį traktą klinika pasireiškė 24,1 % (34), žarny-
no nepraeinamumo – 3,1 % (3), skausmu skundėsi – 27,0 % (38), silpnu-
mu – 12,8 % (18), pykinimu – 2,1 % (3), svorio kritimu – 3,5 % (5) pacien-
tų. GIST 22,7 % (32) pacientų diagnozuotas atsitiktinai, iš jų 81,2 % (26) 
atliekant operacijas dėl kitų ligų: skrandžio, kasos, storosios žarnos 
adenokarcinomų, opaligės, nutukimo, 18,8 % (6) − atliekant radiologinius 
tyrimus. Jauniausias pacientas buvo 33 m. vyras, kuriam pasireiškus 
kraujavimo klinikai, diagnozuotas GIST, vyriausias – 91 m. vyras, kuriam 
GIST diagnozuotas atsitiktinai atlikus operaciją dėl išplitusios 
adenokarcinomos.  

Stebėjimo metu 19,1 % (27) pacientų liga progresavo, 16,3 % (23) − 
mirė dėl priežasčių, susijusių su GIST, 13,5 % (19) mirė dėl kitų, su GIST 
nesusijusių, priežasčių: 10 − dėl išplitusių piktybinių navikų, 9 – dėl išemi-
nės širdies ligos, obstrukcinės plaučių ligos, nutukimo sąlygotų kompli-
kacijų, traumos.  
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4.2. GIST morfologijos ypatumai 

Skrandžio GIST diagnozuotas 65,2 % (92) pacientų, plonosios žarnos – 
21,3 % (30), storosios žarnos – 4,3 % (6), taukinės, pasaito bei retroperi-
toninio tarpo – 9,2 % (13) (4.2.1 pav.). Atsitiktinai diagnozuotų GIST dau-
giausia buvo skrandyje – 78,1 % (25) (p<0,001), plonojoje žarnoje – 
12,5 % (4), taukinėje, pasaite, retroperitoniniame tarpe – 9,4 %(3). 

 
4.2.1 pav. GIST lokalizacija 

GIST dydžio mediana 5,0 cm (nuo 0,12 cm iki 28,0 cm skersmens). 
Navikų ≤2 cm skersmens buvo 22,0 % (31), >2≤5 cm – 31,9 % (45), >5≤10 
cm – 29,8 % (42) ir >10 cm – 16,3 % (23).  

Šeivinių ląstelių histologinis fenotipas nustatytas 73,0 % (103) navikų 
(4.2.2 pav.), epitelioidinių ląstelių – 22,0 % (31) (4.2.3 pav.), mišrių ląste-
lių – 5 % (7) (4.2.4 pav.). 

Didelio ląstelingumo navikų buvo 46,8 % (66) (4.2.5 pav.), mažo/vidu-
tinio − 53,2 % (75) (4.2.6 pav.). Navikinių ląstelių branduolių polimorfiz-
mas nustatytas 26,2 % (37) GIST, nekrozė − 21,3 % (30). Kalcifikatai 
naviko stromoje buvo 11,3 % (16) navikų.  
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4.2.2 pav. Šeivinių ląstelių GIST 

 
4.2.3 pav. Epitelioidinių ląstelių GIST 
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4.2.4 pav. Mišrių ląstelių GIST 

 
4.2.5 pav. Didelio ląstelingumo GIST 
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4.2.6 pav. Mažo/vidutinio ląstelingumo GIST 

Mažo/vidutinio ląstelingumo GIST buvo mažesni nei didelio ląstelingu-
mo (mediana 2,5 cm vs. 7,4 cm, p<0,001) (4.2.1 lentelė). Navikai su 
navikinių ląstelių branduolių polimorfizmu ir nekroze buvo didesni lyginant 
su navikais, kai šių požymių nebuvo (mediana 9,0 cm vs. 4,0 cm, p<0,001), 
su kalcifikatais naviko stromoje − mažesni nei navikai, kurių stromoje 
kalcifikatų nebuvo (mediana 2,35 cm vs. 5 cm, p<0,05).  

4.2.1 lentelė. GIST dydžiai esant skirtingiems morfologiniams požymiams  
Požymis Dydis, mediana (nuo–iki) p 

Naviko ląstelingumas 
Didelis 7,4 cm (1,5–28,0) <0,001 
Mažas 2,5 cm (0,12–10,0) 
Branduolių polimorfizmas 
Yra 9,0 cm (2,20–28,0) <0,001 
Nėra 4,0 cm (0,12–23,0) 
Nekrozė 
Yra 9,0 cm (2,20–28,0) <0,001 
Nėra 4,0 cm (0,12–27,0) 
Kalcifikatai 
Yra 2,35 cm (0,28–13,0) <0,05 
Nėra 5,0 cm (0,12–28,0) 
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4.3. GIST mitozinis aktyvumas  

2002 m. NSI sutarimu rekomenduotos GIST rizikos kategorijos, nusa-
kančios piktybinės eigos reliatyvią riziką, paremtos dviem kintamaisiais: 
naviko dydžiu ir navikinių ląstelių mitozių skaičiumi 50 DPRL [40], kurių 
apimamas plotas, įvairių autorių duomenimis, varijuoja nuo 5 mm² iki 
11,9 mm² [1, 27, 59, 87, 90].  

Suskaičiavus navikinių ląstelių mitozes (4.3.1 pav.) 5 mm² (21 DPRL), 
5,3 mm² (22 DPRL) ir 11,9 mm² (50 DPRL) plotuose, mitozių skaičius 
5 mm² ir 5,3 mm² nesiskyrė (grupių mediana − 2 mitozės, nuo 0 iki 199 – 
5 mm², nuo 0 iki 222 – 5,3 mm²). Statistiškai reikšmingai daugiau mitozių 
nustatyta 11,9 mm² (mediana 5 mitozės, nuo 0 iki 426) (p<0,001).  

 

 
4.3.1 pav. GIST navikinės ląstelės mitozė 

Remiantis NSI kriterijais [40], GIST pagal navikinių ląstelių mitozių 
skaičių suskirsčius į kategorijas: ≤5 mitozės, >5≤10 ir >10 mitozių, skirtu-
mo tarp 5 mm² ir 5,3 mm² grupių nebuvo. Nustatytas statistiškai reikšmin-
gas mitozių kategorijų dažnumo skirtumas tarp 11,9 mm² ir 5 mm² / 
5,3 mm² (p<0,001) (4.3.1 lentelė). Mitozių kategorijos pasikeitė 21,3 % (30) 
navikų, jas skaičiuojant 11,9 mm² plote lyginant su 5 mm² / 5,3 mm². Ver-
tinant mitozes 11,9 mm², nustatyta daugiau navikų, kuriuose buvo >10 mi-
tozių (p<0,05).  
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4.3.1 lentelė. GIST mitozių kategorijų dažnumas pagal NSI klasifikacijos 
kriterijus [40] vertinant jas 5 mm², 5,3 mm² ir 11,9 mm² plotuose 

Kategorijos Mitozių skaičiavimo plotas 
5 mm² 5,3 mm² 11,9 mm²* 

≤5 mitozių 66,0 % (93) 66,0 % (93) 56,7 % (80) 
>5≤10 mitozių 17,0 % (24) 16,3 % (23) 12,8 % (18) 
>10 mitozių 17,0 % (24) 17,7 % (25)     30,5 % (43)** 

*p<0,001, mitozių kategorijų pasiskirstymas lyginant 11,9 mm² ir 5 mm² / 5,3 mm² plote; 
**p<0,05, lyginant >10 mitozių kategoriją 11,9 mm² ir 5 mm² / 5,3 mm² plote. 

Suskirsčius GIST pagal navikinių ląstelių mitozių skaičių į kategorijas: 
≤5 mitozės ir >5 mitozės (remiantis GPPI kriterijais), nustatytas statistiškai 
reikšmingas mitozių kategorijų dažnumo skirtumas tarp 11,9 mm² ir 5 mm² / 
5,3 mm² (p<0,001) (4.3.2 lentelė). Šioje grupėje mitozių skaičiaus katego-
rijos pasikeitė 9,2 % (13) navikų. Skirtumo tarp 5 mm² ir 5,3 mm² grupių 
nebuvo.  

4.3.2 lentelė. GIST mitozių kategorijų dažnumas pagal GPPI klasifikacijos 
kriterijus [83] vertinant jas 5 mm², 5,3 mm² ir 11,9 mm² plotuose 

Kategorijos Mitozių skaičiavimo plotas 
5 mm² 5,3 mm² 11,9 mm²* 

≤5 mitozių 66,0 % (93) 66,0 % (93) 56,7 % (80) 
>5 mitozių 34,0 % (48) 34,0 % (48) 43,3 % (61) 

* p<0,001, mitozių kategorijų pasiskirstymas lyginant 11,9 mm² ir 5 mm² / 5,3 mm² plote. 

Taigi, skaičiuojant mitozes didesniame − 11,9 mm2 plote, jų skaičius 
dvigubėja. Vertinant mitozes 11,9 mm² plote, lyginant su 5 mm², 5,3 mm², 
mitozių kategorijos pasikeitė 21,3 % (30) navikų pagal NSI klasifikaciją ir 
9,2 % (13) − pagal GPPI klasifikaciją. 

4.4. GIST rizikos kategorijos ir ligos progresavimas  

Remiantis NSI klasifikacija, navikai pagal didžiausią skersmenį skirsto-
mi į grupes: ≤2 cm, >2≤5 cm, >5≤10 cm ir >10 cm, pastarieji, nepriklau-
somai nuo kitų rizikos kategoriją lemiančių veiksnių, priskiriami DR kate-
gorijai [40].  

Navikai, kurių dydis ≤2 cm skersmens, priklausomai nuo mitozių skai-
čiaus, gali būti priskiriami visoms rizikos kategorijoms. Esant didesniems 
navikams, >2≤5 cm skersmens, nustatytas mitozių skaičius lemia rizikos 
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kategoriją nuo MR iki DR. Navikai >5≤10 cm skersmens, remiantis mitozių 
skaičiumi, priskiriami VR arba DR kategorijoms, o navikai >10 cm skers-
mens, nepriklausomai nuo mitozių skaičiaus, priskiriami DR kategorijai.  

Kadangi rizikos kategorijų nustatymui svarbus mitozių skaičius, kuris 
NSI rekomenduojamas skaičiuoti 50 DPRL, nenurodant apimamo bendro 
ploto, o remiantis įvairių studijų ir rekomendacijų duomenimis varijuoja nuo 
5 mm2 iki 11,9 mm2 [1, 27, 59, 87, 90], nustatėme rizikos kategorijas re-
miantis mitozių skaičiumi, vertinant jas skirtingos apimties plotuose.  

Nustačius rizikos kategorijas pagal NSI, rizikos kategorijos pasiskirsto 
identiškai vertinant naviko dydį ir mitozes 5 mm2 ir 5,3 mm2 plote (p=1,0), 
statistiškai reikšmingas rizikos kategorijų pasiskirstymo skirtumas buvo 
vertinant mitozes 11,9 mm2 ir 5 mm2 / 5,3 mm2 (p<0,05) (4.4.1 lentelė).  

4.4.1 lentelė. GIST rizikos kategorijų pasiskirstymas pagal NSI klasifikaciją 
vertinat mitozes 5 mm2, 5,3 mm2 iki 11,9 mm2 plotuose 

Rizikos kategorijos Mitozių skaičiavimo plotas 
5 mm2 5,3 mm2 11,9 mm2* 

Didelė rizika 39,0 % (55) 39,0 % (55) 44,0 % (62) 
Vidutinė rizika 18,4 % (26) 18,4 % (26) 15,6 % (22) 
Maža rizika 20,6 % (29) 20,6 % (29) 19,1 % (27) 
Labai maža rizika 22,0 % (31) 22,0 % (31) 21,3 % (30) 

* p<0,05, lyginant rizikos kategorijų pasiskirstymą 11,9 mm2 su 5 mm2 / 5,3 mm2. 

Remiantis GPPI kriterijais, rizikos kategorijų nustatymas paremtas 
kintamaisiais: naviko dydžiu, mitozių skaičiumi ir lokalizacija [83]. Mūsų 
tyrimo duomenimis, rizikos kategorijos pasiskirsto identiškai vertinant 
mitozes 5 mm2 ir 5,3 mm2 (p=1,0), nustatytas statistiškai reikšmingas rizi-
kos kategorijų pasiskirstymo skirtumas vertinant mitozes 11,9 mm2 lyginant 
su 5 mm2 ir 5,3 mm2 (p<0,05) (4.4.2 lentelė).  
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4.4.2 lentelė. GIST rizikos kategorijų pasiskirstymas pagal GPPI 
klasifikaciją vertinat mitozes 5 mm2, 5,3 mm2 iki 11,9 mm2 plotuose 

Rizikos kategorijos Mitozių skaičiavimo plotas 
5 mm2 5,3 mm2 11,9 mm2* 

Didelė rizika 34,8 % (49) 34,8 % (49) 38,3 % (54) 
Vidutinė rizika   7,1 % (10)   7,1 % (10)   8,5 % (12) 
Maža rizika 14,9 % (21) 14,8 % (21) 13,5 % (19) 
Labai maža rizika 43,2 % (61) 43,3 % (61) 39,7 % (56) 

* p<0,05, lyginant rizikos kategorijų pasiskirstymą 11,9 mm2 su 5 mm2 / 5,3 mm2. 

Remiantis NSI klasifikacija, įvertinus navikinių ląstelių mitozes 11,9 mm², 
rizikos kategorijos pasikeitė 7,1 % (10) pacientų lyginant su 5 mm² / 5,3 
mm² grupe. 8 iš 10 navikų buvo lokalizuoti skrandyje, po 1 taukinėje ir 
plonojoje žarnoje. DR grupę sudarė 39,0 % (55) pacientų vertinant mitozes 
5 mm² / 5,3 mm² ir 44,0 % (62) − vertinant mitozes 11,9 mm² plote, ši kate-
gorija padidėjo 7 pacientais, patekusiais iš VR kategorijos. VR kategorija 
padidėjo 3 pacientais − 2 pateko iš MR ir 1 iš LMR kategorijų (4.4.1 pav.).  

Rizikos kategorijos, nustatytos pagal GPPI klasifikaciją, pasikeitė taip 
pat 7,1 % (10) pacientų įvertinus mitozes 11,9 mm² plote, visi buvo skran-
džio GIST. DR kategorijoje pacientų skaičius padidėjo 5 pacientais: 2 pate-
ko iš VR ir 3 − iš MR kategorijų. Į VR kategoriją pateko 4 iš MR kate-
gorijos, į MR kategoriją pateko 1 pacientas iš LMR kategorijos (žr. 4.4.1 
pav.).  
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4.4.1 pav. GIST rizikos kategorijų pasiskirstymas 

*p<0,05, lyginant 11,9 mm² ir 5 mm² / 5,3 mm² rizikos kategorijų pasiskirstymą  
vertinant mitozes skirtinguose plotuose. 
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Vertinant rizikos kategorijas pagal NSI, visi 27 pacientai, kuriems diag-
nozuotas ligos progresavimas buvo priskirti DR kategorijai ir sudarė 49,1 % 
DR pacientų skaičiuojant mitozes 5 mm² / 5,3 mm² ir 43,5 % − vertinant 
mitozes 11,9 mm² plote. Pacientams, naujai patekusiems į DR kategoriją 
įvertinus mitozes 11,9 mm², liga neprogresavo. DR pacientų išgyvenamumas 
be ligos progresavimo, skaičiuojant mitozes 5 mm² / 5,3 mm² ir 11,9 mm², 
statistiškai reikšmingai nesiskyrė (4.4.2 pav.).  

Nustačius rizikos kategorijas pagal GPPI kriterijus, vertinant navikinių 
ląstelių mitozes 5 mm² / 5,3 mm² liga progresavo 49,0 % (24) DR ir 30,0 % 
(3) VR pacientams, vertinant mitozes 11,9 mm² plote – 46,3 % (25) DR ir 
20,0 % (2) VR pacientams. Lyginant pacientų išgyvenamumą be ligos 
progresavimo DR ir VR kategorijose, vertinant mitozes 5 mm² / 5,3 mm² ir 
11,9 mm², statistiškai reikšmingo skirtumo nebuvo (p>0,05) (4.4.3 pav.). 

Taigi, nustačius rizikos kategorijas atsižvelgiant į mitozių skaičių 5 mm² / 
5,3 mm² ir 11,9 mm², rizikos kategorijos pasikeitė 10 pacientų, vertinant 
tiek pagal NSI [40], tiek pagal GPPI klasifikacijas [83], tačiau naujai 
įtrauktiems į didesnės rizikos kategorijas pacientams liga neprogresavo. 

GIST mitozių skaičiaus vertinimui yra pakankamas 5 mm² plotas skai-
čiuojant mitoziškai aktyviausius navikinio audinio laukus.  
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4.4.2 pav. Pacientų išgyvenamumas vertinant rizikos kategorijas  

pagal NSI klasifikaciją  
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4.4.3 pav. Pacientų išgyvenamumas vertinant rizikos kategorijas  

pagal GPPI klasifikaciją  
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4.5. Skirtingos lokalizacijos GIST ypatumai  

Skrandžio GIST dydžio mediana 4 cm (nuo 0,12 cm iki 23,0 cm), plo-
nosios žarnos – 6,0 cm (nuo 0,6 cm iki 28,0 cm), storosios žarnos – 5,5 cm 
(nuo 0,3 cm iki 7,0 cm), taukinių, pasaito, retroperitoninio tarpo – 9,2 cm 
(nuo 0,7 cm iki 27,0 cm) (4.5.1 pav.). Skrandžio GIST buvo mažesni nei 
kitų lokalizacijų (4 vs. 6,5 cm, p=0,008). Skrandžio navikų, didesnių nei 10 
cm, nustatyta mažiau nei taukinės, pasaito, retroperitoninio tarpo GIST 
(p<0,05) (4.5.1 lentelė).  

 
4.5.1 pav. Skirtingos lokalizacijos GIST dydis: mediana, viršutinis  

ir apatinis kvartiliai, maksimumas ir minimumas  

Skrandžio GIST navikinių ląstelių mitozių buvo mažiau, mediana – 1 
(nuo 0 iki 84) nei kitos lokalizacijos navikų (p<0,05): plonosios žarnos – 6 
(nuo 0 iki 140), storosios žarnos – 11 (nuo 0 iki 199), taukinės, pasaito, 
retroperitoninio tarpo – 7 (nuo 0 iki 19). Skrandžio GIST statistiškai reikš-
mingai dažnesnė ≤5 mitozių kategorija nei kitų lokalizacijų ir retesnė >10 
mitozių kategorija nei plonosios ir storosios žarnos navikų (p<0,05) (žr. 
4.5.1 lentelė). Statistiškai reikšmingai daugiau mažo ląstelingumo navikų 
nustatyta skrandyje nei taukinėje, pasaite, retroperitoniniame tarpe (p<0,05). 
Navikų be branduolių polimorfizmo skrandyje buvo daugiau nei kitose 
lokalizacijose (p<0,05).  
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4.5.1 lentelė. Skirtingos lokalizacijos GIST morfologiniai požymiai  
Požymiai Naviko lokalizacija 

Skrandis 
 

(n=92) 

Plonoji  
žarna 
(n=30) 

Storoji 
žarna 
(n=6) 

Taukinė, pasaitas, 
retroperitoninis tarpas 

(n=13) 
Dydžio grupės 
≤2 cm 25,0 % (23) 19,9 % (6) 16,7 % (1) 7,7 % (1) 
>2≤5 cm 38,0 % (35) 26,7 % (8) 16,7 % (1) 7,7 % (1) 
>5≤10 cm  27,2 % (25) 26,7 % (8) 66,6 % (4) 38,4 % (5) 
>10 cm  9,8 % (9) 26,7 % (8) −        46,2 % (6)*** 
Mitozių kategorijos 
≤5 mitozės  81,5 % (75) 43,3 % (13)* 16,7 % (1)**       30,8 % (4)*** 
>5≤10 9,8 % (9)    26,7 % (8) 33,3 % (2)       38,4 % (5)*** 
>10 8,7 % (8) 30,0 % (9)* 50,0 % (3)** 30,8 % (4) 
Naviko ląstelingumas 
Didelis 32,6 % (30) 63,3 % (19) 83,3 % (5)       92,3 % (12)*** 
Mažas/vidutinis 67,4 % (62) 36,7 % (11) 16,7 % (1) 7,7 % (1) 
Branduolių polimorfizmas 
Yra 14,1 % (13) 43,3 % (13)* 66,7 % (4)**       53,8 % (7)*** 
Nėra 85,9 % (79)   56,7 % (17) 33,3 % (2) 46,2 % (6) 
Nekrozė 
Yra 14,1 % (13) 33,3 % (10) 33,3 % (2) 38,5 % (5) 
Nėra 85,9 % (79) 66,7 % (20) 66,7 % (4) 61,5 % (8) 

* p<0,05, tarp plonosios žarnos ir skrandžio GIST; ** p<0,05, tarp storosios žarnos ir 
skrandžio GIST; *** p<0,05, tarp taukinės, pasaito, retroperitoninio tarpo ir skrandžio 
GIST. 

Skrandžio GIST statistiškai reikšmingai rečiau nustatyta DR kategorija 
lyginant su kitos lokalizacijos navikais (p<0,05) (4.5.2 lentelė).  

4.5.2 lentelė. Skirtingos lokalizacijos GIST rizikos kategorijų dažnumas 
Rizikos  

kategorijos 
 

Naviko lokalizacija 
Skrandis Plonoji  

žarna 
Storoji  
žarna 

Taukinė, pasaitas, 
retroperitoninis tarpas 

Didelė rizika 22,8 % (21)   60,0 % (18)*   83,3 % (5)**      84,6 % (11)*** 
Vidutinė rizika 25,0 % (23)     6,7 % (2) − 7,7 % (1) 
Maža rizika 27,2 % (25)   13,3 % (4) −  
Labai maža rizika 25,0 % (23)   20,0 % (6) 16,7 % (1) 7,7 % (1) 

*p<0,05, tarp plonosios žarnos ir skrandžio GIST; **p<0,05, tarp storosios žarnos ir 
skrandžio GIST; ***p<0,05, tarp taukinės, pasaito, retroperitoninio tarpo ir skrandžio 
GIST. 
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Skrandžio GIST progresavo 13,0 % (12) pacientų, plonosios žarnos – 
36,7 % (11), storosios žarnos – 33,3 % (2), taukinės, pasaito, retroperito-
ninio tarpo – 15,4 % (2). Pacientų, sergančių skrandžio GIST, laiko iki ligos 
progresavimo mediana buvo 19 mėn. (nuo 1 iki 122 mėn.), plonosios žar-
nos – 8 mėn. (nuo 1 iki 123 mėn.), storosios žarnos – 29,5 mėn. (nuo 1 iki 
60 mėn.), taukinės, pasaito, retroperitoninio tarpo – 17 mėn. (nuo 1 iki 110 
mėn.). Išgyvenamumas be ligos progresavimo buvo statistiškai reikšmingai 
blogesnis pacientų, sergančių plonosios žarnos GIST nei skrandžio (p<0,05), 
tarp kitų lokalizacijų skirtumų nebuvo (4.5.2 pav.). 

 
4.5.2 pav. Pacientų, sergančių skirtingos lokalizacijos GIST, 

išgyvenamumas be ligos progresavimo  
*p<0,05, tarp plonosios žarnos ir skrandžio GIST. 

Apibendrinant mūsų skirtingos lokalizacijos GIST tyrimų duomenis, 
skrandžio GIST nustatytas dažniausiai. Šios lokalizacijos navikai yra mažes-
ni, mažesnio mitozinio aktyvumo, dažniau mažo ląstelingumo, be navikinių 
ląstelių branduolių polimorfizmo lyginant su kitų lokalizacijų navikais. 
Geresnis išgyvenamumas be ligos progresavimo pacientų, sergančių skran-
džio GIST, siejamas su palankesniais naviko morfologiniais požymiais.  
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4.6. GIST skirtingų histologinių fenotipų ypatumai  

Šeivinių ląstelių histologinis fenotipas nustatytas 73,0 % (103) navikų, 
epitelioidinių ląstelių – 22,0 % (31), mišrių ląstelių – 5 % (7). Šeivinių ląste-
lių histologinis fenotipas diagnozuotas dažniau nei epitelioidinių ir mišrių 
ląstelių (p<0,001). 

Šeivinių ląstelių GIST vyravo skrandyje ir plonojoje žarnoje (p<0,05), 
epitelioidinių ląstelių – skrandyje (p<0,05). Mišrių ląstelių GIST diagno-
zuoti tik skrandyje ir plonojoje žarnoje (4.6.1 pav.).  

 
4.6.1 pav. GIST histologinių fenotipų lokalizacija  

Epitelioidinių ir mišrių ląstelių histologinio fenotipo GIST buvo didesni 
nei šeivinių ląstelių, atitinkamai − mediana 6,5 cm vs. 4,0 cm (p<0,01) ir 9,0 
cm vs. 4,0 cm (p<0,05). Suskirsčius skirtingų histologinių fenotipų GIST į 
dydžio grupes: ≤2 cm, >2≤5 cm, >5≤10 cm ir >10 cm, nustatytas statistiškai 
reikšmingas skirtumas tarp šeivinių ir epitelioidinių ląstelių GIST dydžio 
grupių pasiskirstymo (p<0,05). Epitelioidinių ląstelių GIST ≤2 cm 
skersmens nustatyta statistiškai reikšmingai mažiau nei šeivinių ląstelių 
(p<0,05). Mišrių ląstelių GIST ≤2 cm skersmens nebuvo. Kitose dydžio 
grupėse skirtumų tarp histologinių fenotipų nebuvo (p>0,05) (4.6.1 lentelė). 

Skirtingų histologinių fenotipų GIST mitozinis aktyvumas ir mitozių 
kategorijų dažnumas statistiškai reikšmingai nesiskyrė (p>0,05) (žr. 4.6.1 
lentelė). Naviko ląstelingumo, branduolių polimorfizmo ir nekrozės skirtu-
mų tarp histologinių fenotipų nebuvo (p>0,05). 
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4.6.1 lentelė. Šeivinių, epitelioidinių ir mišrių ląstelių histologinių fenotipų 
GIST požymiai 

Požymiai Histologinis fenotipas 
Šeivinių ląstelių 

(N=103) 
Epitelioidinių ląstelių 

(N=31) 
Mišrių ląstelių 

(N=7) 
Dydis 
Mediana 4 cm (0,12−28,0) 6,5 cm (0,6−27,0)* 9 cm (3,5−15,0)** 
Dydžio grupės 
≤2 cm 28,2 % (29)     6,5 % (2)* − 
>2≤5 cm 33,0 % (34) 29,0 % (9) 28,6 % (2) 
>5≤10 cm 25,2 % (26) 41,9 % (13) 42,8 % (3) 
>10 cm 13,6 % (14) 22,6 % (7) 28,6 % (2) 
Mitozių skaičius 
Mediana 2 (0–199) 2 (0–140) 1 (1–6) 
Mitozių kategorijos  
≤5 67,0 % (69)   61,2 % (19) 71,4 % (5) 
>5≤10 15,5 % (16) 19,4 % (6) 28,6 % (2) 
>10 17,5 % (18) 19,4 % (6) − 
Naviko ląstelingumas 
Didelis 44,7 % (46) 41,9 % (13) 100 % (7) 
Mažas/vidutinis 55,3 % (57) 58,1 % (18) − 
Branduolių polimorfizmas  
Yra 24,3 % (25) 38,7 % (12) − 
Nėra 75,7 % (78) 61,3 % (19) 100 % (7) 
Nekrozė 
Yra 18,4 % (19) 32,3 % (10) 14,3 % (1) 
Nėra 81,6 % (84) 67,7 % (21) 85,7 % (6) 

*p<0,05, tarp epitelioidinių ir šeivinių ląstelių GIST; **p<0,05, tarp mišrių ir šeivinių 
ląstelių GIST. 
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Įvertinus skirtingų fenotipų GIST rizikos kategorijas, skyrėsi epite-
lioidinių ir šeivinių ląstelių navikų rizikos kategorijų pasiskirstymas 
(p<0,05) (4.6.2 lentelė). DR pacientų skaičius tarp histologinių fenotipų 
nesiskyrė. Epitelioidinių ląstelių LMR kategorija nustatyta rečiau, lyginant 
su šeivinių ląstelių GIST (p<0,05). 

4.6.2 lentelė. Skirtingų GIST histologinių fenotipų rizikos kategorijų pa-
siskirstymas  

Rizikos kategorijos  Histologiniai fenotipai 
Šeivinių ląstelių Epitelioidinių ląstelių× Mišrių ląstelių 

Didelė rizika  36,9 % (38)   45,2 % (14) 42,9 % (3) 
Vidutinė rizika  13,6 % (14)   32,2 % (10) 42,9 % (3) 
Maža rizika  21,4 % (22) 16,1 % (5) 14,2 % (1) 
Labai maža rizika  28,1 % (29)     6,5 % (2)* − 

×p<0,05, tarp epitelioidinių ir šeivinių ląstelių GIST rizikos kategorijų dažnumo; *p<0,05, 
tarp epitelioidinių ir šeivinių ląstelių GIST. 

Liga progresavo 19,1 % (27) pacientų, visi priklausė DR kategorijai. 
Epitelioidinių ląstelių GIST progresavo dažniau − 71,4 % (10) nei šeivinių − 
36,8 % (14) (p<0,05). Mišrių ląstelių GIST progresavo visiems (N=3) DR 
pacientams, iš jų 2 pacientams iš metastazinio naviko paimtos biopsijos 
metu patvirtinta epitelioidinių ląstelių metastazė. Epitelioidinių ląstelių 
GIST laiko iki ligos progresavimo mediana buvo 2,5 mėnesio (nuo 1 iki 34 
mėnesių), šeivinių ląstelių − 14 mėnesių (nuo 1 iki 60 mėnesių), mišrių 
ląstelių – 38 mėnesiai (nuo 35 iki 50 mėnesių). Epitelioidinių ląstelių GIST 
išgyvenamumas be ligos progresavimo buvo statistiškai reikšmingai 
blogesnis nei šeivinių ląstelių (p<0,05) (4.6.2 pav.).  
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4.6.2 pav. Pacientų, kuriems nustatytas skirtingų histologinių fenotipų GIST, 

išgyvenamumas be ligos progresavimo  
*p<0,05, tarp šeivinių ir epitelioidinių ląstelių GIST. 

Taigi, mūsų tyrimo duomenimis, vyravo šeivinių ląstelių GIST (73,0 %). 
Šie navikai yra mažesni lyginant su epitelioidinių ir mišrių ląstelių GIST. 
Kitų morfologinių požymių skirtumų: mitozinio aktyvumo, ląstelingumo, 
branduolių polimorfizmo ir nekrozės nenustatyta. Epitelioidinių ląstelių 
GIST progresavo dažniau nei šeivinių, šio histologinio fenotipo išgyve-
namumas be ligos progresavimo blogesnis nei šeivinių ląstelių.  

4.7. GIST morfologinių požymių ir ligos progresavimo sąsajos 

Įvertinus morfologinių požymių sąsajas, nustatytas statistiškai reikšmin-
gas vidutinio stiprumo ryšys tarp naviko dydžio ir mitozių skaičiaus (kore-
liacijos koeficientas r=0,591, p<0,01), tarp naviko ląstelingumo ir branduo-
lių polimorfizmo (kontingencijos koeficientas rkont=0,537, p<0,001), tarp 
naviko ląstelingumo ir nekrozės (kontingencijos koeficientas rkont=0,410, 
p<0,001), tarp branduolių polimorfizmo ir nekrozės (kontingencijos koefi-
cientas rkont=0,459, p<0,001).  
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Progresavę navikai lyginant su neprogresavusiais buvo didesni, 
mediana 11,4 cm vs. 4 cm (p<0,05), mitoziškai aktyvesni, mediana 8 vs. 1 
(p<0,05), dažniau didelio ląstelingumo (88,9 % vs. 36,8 % (p<0,05)), su 
nustatytu branduolių polimorfizmu (63,0 % vs. 17,5 % (p<0,05)) ir nekroze 
(55,6 % vs. 13,2 % (p<0,05)) (4.7.1 lentelė).  

4.7.1 lentelė. Progresavusių ir neprogresavusių GIST morfologiniai požymiai 

Morfologiniai požymiai Progresavę navikai Neprogresavę navikai 
Dydis  
Mediana (nuo – iki) 11,4 cm (3–28) 4,0 cm (0,12–28,0)* 
Mitozės  
Mediana (nuo – iki) 8 (1–199) 1 (0–43)* 
Naviko ląstelingumas 
Didelis   88,9 % (24)  36,8 % (42)* 
Mažas/viduitnis 11,1 % (3) 63,2 % (72) 
Branduolių polimorfizmas 
Yra 63,0 % (17)  17,5 % (20)* 
Nėra 37,0 % (10) 82,5 % (94) 
Nekrozė  
Yra 55,6 % (15)  13,2 % (15)* 
Nėra 44,4 % (12) 86,8 % (99) 
Kalcifikatai 
Yra 12,5 % (3) 12,0 % (13) 
Nėra   87,5 % (21) 88,0 % (95) 

*p<0,05, su progresavusių navikų grupe. 

Pacientų išgyvenamumas be ligos progresavimo buvo statistiškai reikš-
mingai blogesnis esant navikų dydžio grupei >5≤10 cm lyginant su >2≤5 cm 
(p<0,05) ir >10 cm skersmens palyginus su dydžio grupe >5≤10 cm 
(p<0,05) (4.7.1 pav.).  

Nustatytas blogesnis išgyvenamumas be ligos progresavimo esant >5 
navikinių ląstelių mitozių (p<0,001). Išgyvenamumo be ligos progresavimo 
skirtumo nebuvo esant mitozių kategorijoms >5≤10 ir >10 mitozių (p>0,05) 
(4.7.2 pav.). 

Statistiškai reikšmingai blogesnis pacientų išgyvenamumas be ligos 
progresavimo nustatytas esant dideliam navikų ląstelingumui (p<0,05) 
(4.7.3 pav.), branduolių polimorfizmui (p<0,05) (4.7.4 pav.) ir nekrozei 
(p<0,05) (4.7.5 pav.). Kalcifikatų, nustatytų naviko stromoje, sąsajų su išgy-
venamumu be ligos progresavimo nebuvo. 
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4.7.1 pav. Pacientų, kuriems nustatytas skirtingo dydžio GIST, 

išgyvenamumas be ligos progresavimo  
*p<0,05, tarp >5≤10 cm ir >2≤5 cm dydžio grupių;  
**p<0,05, tarp >10 cm ir >5≤10 cm dydžio grupių. 

 
4.7.2 pav. Pacientų, kuriems nustatytos skirtingos mitozinio aktyvumo  

GIST kategorijos, išgyvenamumas be ligos progresavimo  
*p<0,001, tarp >5≤10 mitozių ir ≤5 mitozių aktyvumo kategorijų; 
**p<0,001, tarp >10 mitozių ir ≤5 mitozių aktyvumo kategorijų. 
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4.7.3 pav. Pacientų, kuriems nustatytas skirtingo ląstelingumo GIST, 

išgyvenamumas be ligos progresavimo 
*p<0,05, tarp didelio ir mažo / vidutinio ląstelingumo navikų. 

 
4.7.4 pav. Pacientų, kuriems nustatytas GIST su/be branduolių 

polimorfizmo, išgyvenamumas be ligos progresavimo 
*p<0,05, tarp navikų su branduolių polimorfizmu ir be branduolių polimorfizmo. 
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4.7.5 pav. Pacientų, kuriems nustatytas GIST su/be nekrozės, 

išgyvenamumas be ligos progresavimo 
*p<0,05, tarp navikų su nekroze ir be nekrozės. 

Vienaveiksnė Cox (Kokso) klinikinių ir patologinių duomenų pacientų 
išgyvenamumui be ligos progresavimo analizė pateikta 4.7.2 lentelėje. Tyri-
mo metu nustatyti faktoriai, statistiškai reikšmingai lemiantys blogesnę ligos 
prognozę: pacientų amžius >70 m. (p<0,05), didesnis navikas ir mitozinis 
aktyvumas (p<0,001), epitelioidinių ląstelių histologinis fenotipas (p<0,05), 
didelis naviko ląstelingumas (p<0,001), branduolių polimorfizmo ir 
nekrozės buvimas (p<0,001).  

Įtraukus visus tyrime nagrinėtus požymius, daugiaveiksmės Cox 
prognozinės analizės metodu nustatėme, kad nepalankūs prognoziniai 
veiksniai yra pacientų amžius >70 m. (p<0,05), didesnis navikas ir mitozinis 
aktyvumas (p<0,05), epitelioidinių ląstelių histologinis fenotipas (p<0,05) ir 
nekrozės buvimas (p<0,05) (žr. 4.7.2 lentelė).  
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4.7.2 lentelė. Klinikinių ir patologinių duomenų įtakojančių ligos progre-
savimą analizė  

Požymis Vienaveiksnė Daugiaveiksnė 

RR (95 % PI) p RR (95 % PI) p 
Amžius (>70 m.) 2,343 (1,090–5,034) 0,029 2,475 (1,041–5,884) 0,040 
Naviko dydis, cm  1,120 (1,072–1,1741) <0,001 1,074 (1,007–1,146) 0,029 
Mitozių skaičius 1,024 (1,016–1,032) <0,001 1,016 (1,005–1,028) 0,006 
Mitozių kategorija 
≤5 1  1  
>5 ≤ 10  6,117 (2,117–17,642) 0,001 4,553 (1,211–17,111) 0,025 
>10 13,746 (5,129–36,835) <0,001 5,505 (1,074–28,225) 0,041 
Histologinis fenotipas 
Šeivinių ląstelių 1  1  
Epitelioidinių ląstelių 2,510 (1,114–5,657) 0,026 2,722 (1,103–6,717) 0,030 
Mišrių ląstelių 2,110 (0,601–7,404) 0,244 1,456 (0,313–6,769) 0,632 
Naviko didelis 
ląstelingumas (yra) 

11,741 (3,520–39,168) <0,001 3,640 (0,631–20,981) 0,148 

Branduolių 
polimorfizmas (yra) 

6,591 (2,997–14,492) <0,001 0,293 (0,065–1,334) 0,112 

Nekrozė (yra) 6,691 (3,111–14,391) <0,001 0,2952 (1,190–7,318) 0,019 
RR – reliatyvi rizika, 95 % PI – pasikliautinumo intervalas. 

Tyrimo metu nustatėme ryšį tarp mitozių skaičiaus ir naviko dydžio 
(cm), bei tarp naviko ląstelingumo ir branduolių polimorfizmo bei nekrozės. 
Mūsų tyrimo duomenimis, progresavę navikai didesni, mitoziškai aktyvesni, 
dažniau – didelio ląstelingumo su branduolių polimorfizmu ir nekroze, lygi-
nant su neprogresavusiais navikais. Išgyvenamumas be ligos progresavimo 
blogesnis esant didesnei naviko dydžio grupei, mitoziškai aktyvesniems, 
didelio ląstelingumo navikams su branduolių polimorfizmu ir nekroze.  

Įvertinus tyrime nagrinėtus klinikinius ir patologinius požymius, 
daugiaveiksnės prognozinės analizės metodu nustatėme, kad, nepriklau-
somai nuo kitų rizikos faktorių, pacientų amžius >70 m., didesnis navikas ir 
mitozinis aktyvumas, epitelioidinių ląstelių histologinis fenotipas ir 
nekrozės buvimas yra nepalankūs prognoziniai veiksniai.  
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5. REZULTATŲ APTARIMAS 

Mūsų tyrimas apima vienuolikos metų 141 GIST sergančių pacientų 
stebėjimą. Pacientų amžiaus mediana − 67 m. Manoma, kad pacientų amžius 
diagnozės nustatymo metu yra vienas iš ligos progresavimo prognozinių 
veiksnių [34, 51]. Tyrimo metu nustatėme, kad išgyvenamumas be ligos 
progresavimo yra blogesnis 70 metų ir vyresniems pacientams. Huang su 
kolegomis nagrinėdamas Taivano populiaciją taip pat patvirtino šią amžiaus 
ribą [59], Japonijos populiacijoje nustatyta 60 m. amžiaus riba, lemianti 
blogesnę ligos prognozę [51], Kinijos populiacijoje – 50 m. [20], kitose 
studijose amžiaus įtaka ligos prognozei nenustatyta [28, 100, 129]. Serga-
mumas vyrų ir moterų nesiskyrė, kaip ir literatūroje aprašytose studijose 
[44, 52, 81, 87, 90, 116, 123, 130]. Lyties sąsajų su ligos prognoze nenusta-
tėme, nors Norvegijos, Lenkijos populiacijos tyrimų duomenimis, moterų 
išgyvenamumas buvo geresnis nei vyrų [7, 24, 116, 123]. 

Klinikiniai GIST požymiai priklauso nuo naviko lokalizacijos ir dydžio. 
Maži navikai dažniau būna asimptominiai [20], mūsų studijoje asimpto-
miniai navikai mažesni nei kliniškai pasireiškę 0,95 vs. 6,0 cm. Atsitiktinai 
diagnozuojama apie 20,0 % GIST [20, 46, 100], panašiai kaip ir mūsų 
tyrimo duomenimis − 22,7 % GIST, kurie nustatyti atlikus operacijas dėl 
kitų piktybinių ligų, opaligės, nutukimo, iš jų 18,8 % navikų diagnozuota 
atliekant radiologinius tyrimus. Didžiausi atsitiktiniai nustatyti navikai buvo 
15 cm ir 20 cm skersmens skrandžio GIST, kurie diagnozuoti profilaktinio 
patikrinimo metu atlikus viršutinio pilvo aukšto echoskopiją. Navikui 
augant, infiltruojant gretimus organus, atsiranda klinikiniai požymiai, kurie 
mūsų tyrime kaip ir kitose studijose dažniausiai pasireiškė kraujavimo 
požymiais bei skausmu [3, 46]. 

5.1. GIST mitozių skaičiaus įvertinimas ir jo pasikeitimo įtaka rizikos 
kategorijų nustatymui bei sąsajos su ligos progresavimu 

Pastebėjus, kad GIST − vienas iš svarbiausių piktybiškumo kriterijų yra 
mitozės [69], pradėta ieškoti kiekybinių kriterijų, nusakančių šių navikų 
ligos eigą. 1995 m. Suster su kolegomis nustatė kritinę mitozių ribą – 6 / 10 
DPRL [124], 1999 m. Emory – 5 / 50 DPRL ir naviko dydį − 5 cm, turinčius 
įtakos ligos eigai ir pacientų išgyvenamumui [34]. 2001 m. NSI seminaro 
dalyviai pasiūlė GIST skirstyti į rizikos kategorijas, nusakančias piktybinės 
eigos reliatyvią riziką [40]. 2002 m. NSI sutarimu rekomenduotos GIST 
rizikos kategorijos, paremtos dviem kintamaisiais: naviko dydžiu ir naviki-
nių ląstelių mitozių skaičiumi 50 DPRL [40], kurių apimamas plotas nebuvo 
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nurodomas. Svarbios kritinės ribos, lemiančios naviko progresavimo tikimy-
bę yra 5 ir 10 mitozių, jas iki šiol vis dar rekomenduojama skaičiuoti 50 
DPRL, kurių apimamas plotas, įvairių autorių duomenimis, varijuoja nuo 
5 mm² iki 11,9 mm² [1, 27, 59, 87, 90]. 

Mūsų tyrime navikinių ląstelių mitozių mediana vertinant 5 mm² ir 
5,3 mm² buvo 2 mitozės, 11,9 mm² (50 DPRL) − 5. Tai atitiktų Miettinen ir 
kolegų atliktos didžiausios GIST studijos duomenis, kurie nustatė, kad 5,3 
mm² plote (50 DPRL) navikinių ląstelių mitozių mediana buvo 2 (nuo 0 iki 
daugiau 100) [87, 90, 91], tačiau tai disonuoja Huang atliktos studijos 
duomenims Taivano populiacijoje, kurioje vertinant mitozių kiekį 11,85 
mm² plote (50 DPRL) navikinių ląstelių mitozių mediana buvo taip pat 2 
mitozės [59]. Rutkowski ir kolegų studijos duomenimis, 50 DPRL, kurių 
apimamas plotas nenurodytas, navikinių ląstelių mitozių mediana buvo 4, 
panašiai kaip ir mūsų tyrime vertinant mitozes 11,9 mm² [116]. Taigi, esant 
dvigubai didesniam regėjimo laukų plotui, mitozių skaičius taip pat padidėja 
[46, 87, 90, 116]. 

GIST yra žemo mitozinio aktyvumo navikai. Mažiau arba lygu 5 mito-
zės, vertinant jas 5 mm² ir 5,3 mm² plote, nustatėme 66,0 % (93) navikuose, 
kaip ir Miettinen tyrime − 66,6 % vertinant navikinių ląstelių mitozių skai-
čių 5 mm² ir 5,3 mm² [87]. Didesnio regėjimo lauko plotas − 11,9 mm² 
sąlygojo didesnio mitozių kiekio nustatymą, todėl ≤5 mitozių skaičiaus 
kategorijoje navikų sumažėjo iki 56,7 % (80), šis rezultatas panašus kaip ir 
kitose studijose (nuo 61,0 % iki 72,0 %) [20, 59, 125]. Natūralu, kad 
labiausiai mitozių skaičiaus kategorijos pasikeitė navikuose, kuriuose buvo 
rastos 4−5 mitozės 5 mm² ir 5,3 mm² plote, nes jas vertinant daugiau nei 
dvigubai didesniame plote, mitoziškai aktyviausiuose laukuose, rasta >5 
mitozių. Daugiau 5 ir mažiau arba lygu 10 mitozių 5 mm² nustatėme 17,0 % 
(24) navikų, 11,9 mm² − 12,8 % (18) navikų, kaip ir Huang studijoje [59], 
kitame − Goh tyrime vertinant mitozes 50 DPRL, nenurodant apimamo 
ploto − 15 % [46]. Vertinant mitozes 5 mm² plote >10 mitozių nustatyta 
17,0 % (24) navikų, 11,9 mm² dvigubai daugiau − 30,5 % (43). Huang ir 
kolegų studijoje vertinant mitozes 11,9 mm² (50 DPRL) nustatyta 15,2 % 
navikų [59], kas mūsų tyrime atitiktų mitozių kiekį vertinant jas 5 mm² ir 
5,3 mm² plote. Kitoje – Goh studijoje, panašiai kaip ir mūsų tyrime, daugiau 
10 mitozių 50 DPRL nustatyta 35 % navikų [46]. Kadangi naudojami 
skirtingų gamintojų mikroskopai ir objektyvai, 50 DPRL apimamas plotas 
skiriasi, todėl rekomenduojama paskaičiuoti DPRL kiekį atitinkantį 5 mm² 
[39].  

Nustatant GIST rizikos kategorijas pagal NSI klasifikaciją, navikui 
esant ≤2 cm skersmens, jis gali būti priskirtas visoms rizikos kategorijoms, 
esant >2≤5 cm skersmens − MR, VR, DR kategorijoms ir esant dydžio 
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grupei >5≤10 cm skersmens − VR ir DR kategorijoms, priklausomai nuo 
mitozių skaičiaus [40]. Vertinant navikinių ląstelių mitozių skaičių 5 mm², 
5,3 mm² ir 11,9 mm², mitozių skaičiaus kategorijos pasikeitė 21,3 % (30) 
navikų, tačiau rizikos kategorijos pasikeitė tik 7,1 % (10) pacientų. 
Navikams, kurie buvo >5 cm skersmens ir >5 mitozių 5 mm² arba >10 cm 
skersmens, mitozių skaičiaus pasikeitimas neturėjo įtakos navikų rizikos 
kategorijoms. Ligos progresavimas LMR / MR kategorijoje diagnozuojamas 
pavieniais atvejais [3, 46, 90, 116], VR kategorijos GIST progresavimas 
diagnozuojamas 10 – 13 % [3, 46], DR kategorijos − nuo 25,4 % iki 79,5 % 
[3, 46, 116]. Mūsų duomenimis LMR, MR ir VR kategorijos GIST liga 
neprogresavo. DR kategorijos GIST liga progresavo 49,1 % (27) pacientų 
vertinant mitozes 5 mm². Pacientų, naujai patekusių į DR kategoriją 
įvertinus mitozes 11,9 mm², ligos progresavimo nebuvo.  

GPPI klasifikacija paremta atliktomis didžiausiomis GIST ilgo stebė-
jimo studijomis [40, 87, 90, 91]. Miettinen su kolegomis daugiau nei 30 m. 
stebėjo pacientus sergančius GIST [87, 90, 91]. Įvertinę naviko lokalizaciją, 
dydį ir mitozių skaičių 5 mm², nustatė naviko recidyvavimo rizikos tikimy-
bę. Kritinė mitozių skaičiaus riba, lemianti rizikos kategorijos pasikeitimą, 
yra tik 5 mitozės, jas įvertinus didesniame plote (5 mm² vs. 11,9 mm²), 
daugiau 5 mitozių buvo nustatyta nuo 34,0 % (48) iki 43,3 % (61) navikų. 3 
navikai diagnozuoti plonojoje žarnoje, taukinėje ir pasaite, jų rizikos laips-
nių kategorijos nesikeitė, nes buvo >10 cm skersmens ir, nepriklausomai 
nuo mitozių skaičiaus, buvo priskirti DR kategorijai, tad rizikos kategorijos 
pasikeitė tik 7,1 % (10) pacientų. Skrandžio GIST, kurių dydis >5 cm, o 
mitozių skaičius ≤5 mitozės, nustatyta 3,6 % recidyvavimo rizikos tikimybė 
bei priskirti MR kategorijai, tačiau GIST, kuriuose rasta >5 mitozių, priskirti 
DR kategorijai su rizikos recidyvavimo tikimybe 55 % [83]. 1 mitozės 
paklaida gali lemti didesnę nei 50 % paklaidos galimybę. Atitinkamai, mūsų 
tyrime 3 skrandžio GIST įvertinus mitozes 11,9 mm² plote, rizikos 
kategorijos iš MR pasikeitė į DR, tačiau iki tyrimo pabaigos šiems 
pacientams ligos progresavimo nebuvo. Tik 1 iš 10 pacientų, kuris iš VR 
pateko į DR kategoriją, liga progresavo. Remiantis GPPI klasifikacija, liga 
progresavo 20 % (2) VR pacientų vertinant mitozes 5 mm² ir 30 % (3) 
pacientų vertinant mitozes 11,9 mm² plote. Palyginus pacientų 
išgyvenamumą be ligos progresavimo VR ir DR kategorijose vertinant 
mitozes 5 mm² ir 11,9 mm² − skirtumas nėra statistiškai patikimas. Kitose 
studijose VR kategorijos ligos progresavimas taip pat nustatomas 13-30 % 
pacientų [3, 46]. Remiantis mūsų studijos duomenimis, mitozių skaičiaus 
pasikeitimas vertinant jas didesniame – 11,9 mm² plote, DR pacientų, 
kuriems nustatytas ligos progresavimas, ir 114 pacientų be ligos 
progresavimo rizikos kategorijos pasikeitimo neįtakojo.  
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Taigi, mūsų tyrimų duomenys remia besiformuojančią nuostatą, kad 
mitozes pakanka vertinti 5 mm². Stebėjimo metu nustatyta, kad šiame plote 
skaičiuotos mitozės ir nustatytos rizikos kategorijos pakankamai tiksliai 
nusako ligos progresavimo reliatyvią riziką. Įvertinus mitozes 11,9 mm² 
plote, padidėjo DR pacientų skaičius, tačiau naujai įtrauktiems pacientams 
ligos progresavimo nekonstatuota.  

5.2. GIST lokalizacijos sąsajos su ligos progresavimu  

Gastrointestinės stromos navikai – heterogeniška navikų grupė, kurios 
klinikiniai ir morfologiniai požymiai, manoma, iš dalies priklauso nuo 
naviko lokalizacijos virškinamajame trakte. GIST kilmė siejama su intersti-
cinėmis Cajal ląstelėmis, kurios lokalizuotos virškinamojo trakto sienelėje 
[4, 97, 111]. Atliktose studijose buvo įrodyta, kad Cajal ląstelių esama 
taukinėse, pasaite, retroperitoniniame tarpe ir kitose lokalizacijose, kur jų 
funkcija iki šiol išlieka neaiški [4, 97, 111, 115]. Virškinamajame trakte 
intersticinės Cajal ląstelės lokalizuotos tarp nervinių pluoštų ir lygiųjų 
raumenų ląstelių, Cajal ląstelių tinklas susijęs su Auervach‘o rezginiu ir 
giliųjų raumenų rezginiais plonajame žarnyne ir subraumeniniais rezginiais 
storajame žarnyne [111]. Pastebima, kad virškinamojo trakto dalyse 
būdingos skirtingų tipų Cajal ląstelės [4]. Manoma, kad šios ląstelės gali 
lemti skirtingo agresyvumo, dydžio navikų vystymąsi [97]. Miettinen ir 
kolegų atliktose studijose nustatyta, kad esant vienodo dydžio ir mitozinio 
aktyvumo navikams, skrandžio GIST būdinga geresnė ligos prognozė nei 
plonosios žarnos [87, 90], kitose studijose teigiama, kad geresnę skrandžio 
navikų prognozę sąlygoja mažesnio dydžio, mitozinio aktyvumo 
diagnozuojami navikai [46, 60, 123]. 

Mūsų tyrimo rezultatai atitinka literatūroje skelbtus duomenis, dažniau-
siai buvo nustatyti skrandžio GIST – 65,0 %, rečiau – plonosios žarnos – 
22,0 %, storosios žarnos – 4,0 % ir taukinės, pasaito, retroperitoninio tarpo 
GIST – 9,0 % [3, 13, 29, 129]. Net 78,1 % atsitiktinai diagnozuotų GIST 
buvo nustatyti skrandyje, kas sudaro 27,2 % visų šios lokalizacijos navikų. 
Manoma, kad tokius rezultatus sąlygoja dažnėjantys endoskopiniai tyrimai 
[46], kurie lemia ankstyvesnę skrandžio GIST diagnostiką bei mažesnius 
diagnozuojamus navikus [123, 129], pasižyminčius geresne prognoze [123]. 

Vienas požymių, lemiančių ligos progresavimą, yra naviko dydis [40, 
83], kuris, įvairių studijų duomenimis, siekia nuo 0,3 iki 45 cm (mediana 6–
7 cm) [3, 87, 90]. Mūsų tyrime, kaip ir Islandijos ir Norvegijos populiacijos 
tyrimų duomenimis, skrandžio GIST buvo mažesni nei kitų lokalizacijų 
[123, 129]. Skrandžio GIST dydžio mediana buvo 4 cm, kitų lokalizacijų 
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didesni nei 5 cm. Rutkowski [116] bei DeMatteo [29] ir kolegų tyrimų duo-
menimis, navikai didesni nei 5 cm yra nepalankios prognozės rodiklis. Esant 
navikams iki 5 cm skersmens liga progresuoja 4,6 % pacientų, didesniems 
nei 5 cm − iki 50,0 % pacientų [116]. Nustatytas statistiškai trumpesnis 
išgyvenamumas (3,2 m.) esant navikams didesniems nei 5 cm, lyginant su 
mažesniais arba lygiais 5 cm (7,3 m.) [123].  

Kitas požymis, sąlygojantis blogesnę ligos prognozę, yra mitozės. Prog-
resavusiuose GIST nustatoma daugiau navikinių ląstelių mitozių [15, 116]. 
Mūsų tyrimo duomenimis, skrandžio GIST buvo nustatyta mažiau navikinių 
ląstelių mitozių bei patvirtinta dažniau ≤5 ir rečiau >10 mitozių kategorijos. 
Steigen ir kolegų duomenimis, skrandžio ir plonosios žarnos GIST esant ≤5 
mitozių būdinga gera ligos prognozė [123], kitose studijose taip pat nurodo-
ma, kad navikinių ląstelių mitozių skaičius >5 lemia blogesnę ligos progno-
zę [28, 29]. Ligos progresavimas esant ≤5 mitozėms nustatytas 20,5 % pa-
cientų, esant >5 mitozių − 49,5 % pacientų [116]. Skiriasi ir pacientų išgy-
venamumas, esant ≤5 mitozių – 6,5 m., >5≤10 mitozių – 3,2 m. ir esant >10 
mitozių – 1,6 m. [123].  

Taigi, mūsų tyrime nustatytas mažesnis skrandžio GIST dydis ir mito-
zių skaičius − morfologiniai požymiai, kurie siejami su palankesne ligos 
prognoze [116, 123, 129]. Tačiau Goh ir kolegų nuomone, blogesnė ne 
skrandžio GIST prognozė nėra sąlygota naviko dydžio ar didesnio mitozinio 
aktyvumo, tai siejama su dažniau pasitaikančia naviko nekroze ir branduolių 
polimorfizmu [46].  

GIST didelio ląstelingumo navikai dažniau nustatomi taukinėje, pasaite, 
retroperitoniniame tarpe [17]. Šį požymį dažniau nustatėme taukinės, pasai-
to, retroperitoninio tarpo GIST nei skrandžio navikuose. Didelis naviko 
ląstelingumas siejamas su nepalankia ligos prognoze [15, 17].  

Navikinių ląstelių branduolių polimorfizmas, Goh duomenimis, dažniau 
nustatomas ne skrandžio GIST [46], ką patvirtino ir mūsų tyrimas. 
Branduolių polimorfizmas siejamas su blogesne ligos prognoze [15, 46, 
123]. Steigen ir kolegos nustatė, kad, esant navikams su branduolių 
polimorfizmu, pacientų išgyvenamumas blogesnis (su židininiu branduolių 
polimorfizmu − 2,4 m., difuziniu − 1,8 m., be branduolių polimorfizmo – 
6,5 m) [123].  

Nekrozė Goh [46] ir Tryggvason [129] ir kolegų duomenimis rečiau 
nustatoma skrandžio GIST. Nekrozės požymis dažniausiai siejamas su 
nepalankia ligos prognoze [17, 109, 129]. Tačiau, Norvegijos populiacijos 
tyrimo duomenimis, nekrozės sąsajų su ligos progresavimu nenustatyta 
[123]. Mūsų tyrimo duomenimis, nekrozė yra nepalankios prognozės požy-
mis, tačiau skirtumo tarp lokalizacijų nebuvo. 
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Ligos progresavimas, Rutkowski tyrimo duomenimis, skrandžio GIST 
nustatytas 30,1 % pacientų, plonosios žarnos – 56,3 %, storosios žarnos – 
52,9 %, taukinės, pasaito, retroperitoninio tarpo – 46,7 % [116]. Mūsų 
tyrimo duomenimis, visų lokalizacijų GIST progresavo rečiau. Nustatytas 
pacientų, sergančių plonosios žarnos GIST, blogesnis išgyvenamumas be li-
gos progresavimo nei skrandžio navikų. Tryggvason [129], Dogusoy [17], 
Huang [59] studijų duomenimis, retesnis skrandžio GIST progresavimas 
siejamas su naviko morfologiniais požymiais: mažesniu dydžiu ir mitoziniu 
aktyvumu, mažesniu ląstelingumo ir rečiau nustatoma naviko nekroze. 
Tačiau Goh prieštarauja, kad geresnė skrandžio GIST prognozė nėra 
sąlygota naviko dydžio ar mitozinio aktyvumo, kitų lokalizacijų navikų 
blogesnė prognozė siejama su lokaliu išplitimu, navikinių ląstelių 
branduolių polimorfizmu ir naviko nekroze [46]. Rukowski ir kolegų 
nuomone, nepalankus prognozinis rodiklis yra naviko lokalizacija ne 
skrandyje, nepriklausomai nuo naviko dydžio ar mitozinio aktyvumo [116].  

Taigi, skrandžio GIST blogesnis išgyvenamumas be ligos progresavi-
mo, lyginant su kitų lokalizacijų, siejamas su šios lokalizacijos navikams 
būdingais morfologiniais požymiais: mažesniu dydžiu ir mitoziniu aktyvu-
mu, rečiau nustatomu branduolių polimorfizmu.  

5.3. GIST histologinių fenotipų sąsajos su ligos progresavimu 

GIST apima didelę dalį mezenchiminės kilmės virškinamojo trakto na-
vikų, kurie buvo prisikiriami lejomiomoms, švanomoms, neurofibromoms 
esant šeivinių ląstelių histologiniam fenotipui, lejomioblastomoms – esant 
epitelioidinių ląstelių fenotipui [83]. Mūsų tyrimo duomenimis, šeivinių 
ląstelių histologinis fenotipas diagnozuotas dažniausiai – 73 % GIST, 
epitelioidinių ląstelių – 22 %, mišrių ląstelių – 5 %, šie rezultatai atitinka 
kitų studijų duomenis [44, 59, 64, 87, 90].  

2002 m. NSI sutarime paskelbus rizikos kategorijas, nusakančias ligos 
progresavimo reliatyvią riziką, pastebėta, kad ligos prognozę lemia ir naviko 
lokalizacija bei histologinis fenotipas, tačiau tuo metu nebuvo atlikta 
pakankamai studijų, įrodančių ar paneigiančių šiuos pastebėjimus. Sutarime 
buvo patvirtintos rizikos kategorijos paremtos dviem kintamaisiais: naviko 
dyžiu ir mitozių skaičiumi [8, 40].  

Vertindami GIST dydį, kaip vieną iš kriterijų, lemiančių ligos progno-
zę, Haler ir kolegos nustatė, kad nepriklausomai nuo lokalizacijos, epite-
lioidinių/mišrių ląstelių histologinio fenotipo GIST yra didesni [49], šiuos 
duomenis patvirtino ir mūsų tyrimas. Epitelioidinių ir mišrių ląstelių GIST 
nustatyti didesni lyginant su šeivinių ląstelių (atitinkamai 6,5 cm ir 9 cm vs. 
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4 cm). Vertinant rizikos kategorijas, kritinės naviko dydžio ribos yra 2, 5 ir 
10 cm [40]. Mūsų tyrime epitelioidinių ląstelių GIST buvo mažiau nustatyta 
iki 2 cm skersmens, mišrių ląstelių navikų iki 2 cm skersmens nenustatyta. 
Laikoma, kad GIST iki 2 cm skersmens yra geros prognozės navikai [3, 46, 
59, 90, 116], jų progresavimas nustatomas tik pavieniais atvejais [116]. Tad, 
didesni epitelioidinių ir mišrių ląstelių navikai galėjo sąlygoti agresyvesnę 
ligos eigą.  

Kitas veiksnys, lemiantis rizikos kategoriją, yra mitozių skaičius. GIST 
yra mažo mitozinio aktyvumo navikai, net 66,6–75,5 % navikų diagnozuo-
jamos ≤5 mitozės 5 mm² [87, 130]. Mūsų tyrime šeivinių, epitelioidinių ir 
mišrių ląstelių GIST mitozių skaičiaus mediana nesiskyrė (2, 2 ir 1 mitozė 
5 mm², atitinkamai). Gauti rezultatai atitinka Miettinen ir kolegų studijos 
duomenis, navikinių ląstelių mitozių mediana 2, tačiau šiose studijose histo-
loginiai fenotipai nebuvo išskirti [87, 90]. Haller nustatė didesnį mitozinį 
aktyvumą epitelioidinių ląstelių GIST [49], kas sąlygotų blogesnę jų prog-
nozę.  

Įvertinus rizikos kategorijas pagal NSI [40], DR pacientų skaičius buvo 
nuo 36,9 % šeivinių ląstelių GIST iki 45,2 % epitelioidinių ląstelių GIST. 
Haller ir kolegų tyrimo duomenimis, epitelioidinių ląstelių GIST daugiau 
buvo priskirta DR kategorijai [49]. Mūsų rezultatų duomenimis, DR pacien-
tų skaičius tarp histologinių fenotipų nesiskyrė. Kadangi rizikos kategoriją 
lemia naviko dydis ir mitozių skaičius, Haller tyrime [49] didesni ir mito-
ziškai aktyvesni epitelioidinių ląstelių GIST sąlygojo didesnį DR kategorijai 
priskirtų pacientų skaičių. Tyrime nustatėme didesnius epitelioidinių ląstelių 
GIST, tačiau mitozinis aktyvumas tarp skirtingo histologinio fenotipo 
navikų nesiskyrė − tai sąlygojo mažesnį LMR kategorijai priskirtų pacientų 
skaičių, lyginant su šeivinių ląstelių GIST. Mišrių ląstelių GIST, priskirtų 
LMR kategorijai nebuvo, nes jie buvo didesni nei 2 cm skersmens.  

Sergant GIST ligos progresavimas diagnozuojamas 16–26 % pacientų 
[17, 46]. Mūsų tyrimo duomenimis, ligos progresavimas nustatytas 19,1 % 
(27) pacientų, visi priklausė DR kategorijai: 36,8 % šeivinių ląstelių, 71,4 % 
epitelioidinių ląstelių ir visiems mišrių ląstelių GIST, kurių metastazėse 
buvo patvirtintas epitelioidinių ląstelių histologinis fenotipas, kas nurodytų 
šio fenotipo agresyvesnę eigą. Literatūros duomenimis, liga progresuoja 40-
60 % DR pacientų [46, 59, 116], 13–30 % – VR pacientų [3, 46], esant 
MR/LMR kategorijoms nustatomi pavieniai ligos progresavimo atvejai 
[116].  

Nustatytas blogesnis išgyvenamumas be ligos progresavimo esant 
epitelioidinių ląstelių histologiniam fenotipui. Singer su kolegomis nustatė, 
kad 5 m. be ligos progresavimo išgyveno dvigubai mažiau pacientų esant 
epitelioidinių ląstelių GIST [120]. Blogesnę epitelioidinių ląstelių GIST 
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prognozę patvirtina ir kitos studijos [17, 49, 109, 116], nors Reith [109] ir 
Goh [46] su kolegomis histologinio fenotipo įtakos ligos prognozei ne-
nustatė.  

Didžiausiose GIST studijose Miettinen su bendraautoriais nustatė 
palankesnę skrandžio nei kitų lokalizacijų GIST prognozę [87, 90, 91], taip 
pat patvirtino blogesnę plonosios žarnos epitelioidinių ląstelių GIST 
prognozę [87]. Epitelioidinių ląstelių DR GIST progresavo dvigubai dažniau 
(71,4 % vs. 36,8 %), nustatytas blogesnis išgyvenamumas be ligos progre-
savimo nei šeivinių ląstelių. Plonojoje žarnoje šie navikai progresavo tris 
kartus dažniau nei skrandyje.  

Mūsų tyrimo duomenimis, šeivinių ląstelių GIST diagnozuojamas daž-
niausiai. Šio histologinio fenotipo navikai buvo mažesni, kitų morfologinių 
požymių skirtumų nenustatėme. Epitelioidinių ląstelių GIST progresavo 
dažniau nei šeivinių, jiems būdingas blogesnis išgyvenamumas be ligos 
progresavimo.  

5.4. GIST morfologiniai požymiai ir ligos prognozė  

Remiantis NSI klasifikacija, GIST yra skirstomi į dydžio grupes: ≤2 
cm, >2≤5 cm, >5≤10 cm ir >10 cm skersmens [40]. Navikai ≤2 cm 
skersmens laikomi geros prognozės navikais, tačiau atliktose studijose 
aprašomi pavieniai šių navikų ligos progresavimo atvejai [60], didesni nei 
10 cm skersmens, priskiriami DR kategorijai, nepriklausomai nuo kitų 
požymių, nors tyrimuose nustatomi ir dideli geri prognozės navikai [15]. 

Mūsų tirtų GIST dydžio mediana buvo 5,0 cm, siekianti mažesnę me-
dianos ribą kitų studijų duomenimis 4,5–14 cm [5, 17, 87, 90, 91, 104, 109, 
116]. Net 14,9 % GIST buvo diagnozuota iki 1 cm skersmens. Literatūros 
duomenimis, GIST iki 1 cm skersmens diagnozuojami iki 35 % vyresnio 
amžiaus žmonių [54, 113] ir nustatoma iki 35 % atliktų gastrektomijų [67]. 
Manoma, kad tai susiję su Cajal ląstelių pažeidimais sergant lėtinėmis 
virškinamojo trakto ligomis bei šių ląstelių proliferacija [4].  

Navikų ≤2 cm skersmens buvo 22,0 %, >2≤5 cm skersmens – 31,9 %, 
>5≤10 cm – 29,8 % ir >10 cm skersmens – 16,3 %. Lyginant su kitų studijų 
duomenimis, mūsų tyrime nustatyta mažesnė didesnių nei 10 cm skersmens 
navikų grupė, atitinkamai mūsų tyrime – 16,3 %, kitų tyrimų duomenimis – 
30-40 % [5, 9, 17, 43, 46, 116, 130]. Literatūros duomenimis, navikų ≤2 cm 
ir >2≤5 cm skersmens išgyvenamumo trukmės skirtumo nenustatyta [38, 
123]. Mūsų tyrimo duomenimis, pacientų išgyvenamumas be ligos progre-
savimo blogesnis, esant navikams >5≤10 cm lyginant su mažesnėmis dydžio 
grupėmis. Daugumoje atliktų studijų taip pat teigiama, kad naviko progno-
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zės blogėja esant navikams didesniems nei 5 cm skersmens [69, 79, 123, 
135, 137], kituose tyrimuose nustatyta, kad ligos prognozė blogesnė esant 
navikams didesniems nei 10 cm [46, 57, 58]. Mūsų tyrimo duomenimis, 
esant navikams >10 cm skersmens lyginant su dydžio grupe >5≤10 cm 
nustatytas blogesnis išgyvenamumas be ligos progresavimo. Palyginus 
progresavusių ir neprogresavusių navikų dydžius, nustatėme, kad 
progresavę navikai didesni, atitinkamai, mediana 11,4 cm vs. 4 cm, kaip ir 
literatūroje skelbiami duomenys [15, 18, 116].  

Kitas naviko piktybiškumą lemiantis kriterijus – mitozių skaičius. Mūsų 
tyrimo duomenimis, kritinė mitozių riba, lemianti blogesnį išgyvenamumą 
be ligos progresavimo, yra daugiau 5 mitozių. Skirtumo tarp išgyvenamumo 
be ligos progresavimo esant mitozių skaičiui >5≤10 ir >10 mitozių 
nenustatėme, nors NSI klasifikacijoje navikai su daugiau 10 mitozių 
priskiriami DR kategorijai, nepriklausomai nuo kitų naviko morfologinių 
požymių. Steigen ir kolegų tyrimo duomenys patvirtino, kad pacientų 
išgyvenamumas dvigubai trumpesnis esant daugiau 10 mitozių, atitinkamai 
3,2 m. vs. 1,6 m. [123], nors dalis tyrėjų nustatė pagrindinį statistiškai 
patikimą prognozinį veiksnį, lemiantį ligos progresavimą, daugiau 5 mitozių 
[28, 77, 79, 133], kiti – daugiau 10 mitozių [7, 42, 57, 58, 65], Huang ir 
kolegų tyrimo duomenimis, mitozių skaičius daugiau 10 sąlygoja blogesnę 
ligos prognozę nei navikai didesni nei 10 cm [59]. Pastebima, kad mitozių 
skaičius >50 ar >100 ligos prognozės neįtakoja [139]. Palyginus 
progresavusių ir neprogresavusių navikų mitozinį aktyvumą, nustatėme, kad 
progresavusiuose navikuose mitozių buvo daugiau, atitinkamai mediana 8 
vs. 1, kaip ir literatūroje skelbiamais tyrimų duomenimis [15, 116].  

Įvertinus kitus morfologinius požymius: naviko ląstelingumą, branduo-
lių polimorfizmą, nekrozę ir kalcifikatus naviko stromoje, nustatėme, kad 
blogesnį išgyvenamumą be ligos progresavimo lemia didelis naviko ląstelin-
gumas, branduolių polimorfizmas ir nekrozės buvimas. Reith ir kolegų 
tyrimo duomenimis, didelio ląstelingumo navikai su daugiau 2 mitozių ir 
nekroze yra nepalankios prognozės požymis [109]. Huang [59], Fujimoto 
[42] ir bendraautorių duomenimis, didelis naviko ląstelingumas yra 
nepalankios prognozės požymis. Branduolių polimorfizmas, mūsų bei Goh 
ir kolegų duomenimis, lemia blogesnę ligos prognozę [46], kitose studijose 
nustatytas trumpesnis pacientų išgyvenamumas esant šiam morfologiniam 
požymiui, atitinkamai, 2,4 m. vs. 1,8 m [123, 128]. Nustatėme, kad navikai 
su branduolių polimorfizmu yra didesni bei progresavusiuose navikuose 
statistiškai reikšmingai dažniau nustatytas šis požymis, kas, mūsų tyrimo 
duomenimis, nurodytų nepalankią šio morfologinio požymio prognozinę 
reikšmę. Tyrimų duomenimis, nekrozė yra vienas iš piktybiškumą 
nusakančių kriterijų [58, 116, 137], nustatėme, kad progresavusiuose 
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navikuose šis požymis yra dažnesnis, atitinkamai 55,6 % vs. 13,2 %. 
Brainard ir kolegų duomenimis, 72 % progresavusių navikų buvo nustatyti 
nekrozės židiniai [15]. Tačiau Norvegijos populiacijos tyrime nekrozės 
sąsajų su ligos progresavimu nenustatyta [123]. Kalcifikatai naviko stromoje 
buvo nustatyti mažesniuose navikuose ir įtakos išgyvenamumui be ligos 
progresavimo neturėjo. Manoma, kad dalis mažų navikų progresuoja, kita 
dalis – regresuoja ir juose dažniau nustatomi kalcifikatai [23]. 

Mūsų tyrimo duomenimis, navikai didesni nei 5 cm, mitozių skaičius 
daugiau 5 mitozių, didelis naviko ląstelingumas, branduolių polimorfizmas 
bei nekrozė lemia blogesnį išgyvenamumą be ligos progresavimo ir yra 
nepalankios prognozės požymiai.  
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IŠVADOS 

1. Standartizavus mitozių vertinimo laukų dydį, 11,9 mm² plote GIST 
mitozių buvo daugiau lyginant su 5 mm² / 5,3 mm² (mediana 5 vs. 2, 
p<0,05). Mitozinio aktyvumo kategorijos pasikeitė 21,3 % (30) 
pacientų pagal NSI klasifikaciją ir 9,2 % (13) – pagal GPPI klasi-
fikaciją.  

2. GIST 5 mm² plotas yra pakankamas mitozinio aktyvumo nustatymui. 
Vertinant mitozes 11,9 mm² GIST rizikos kategorijos pasikeitė 7,1 % 
(10) pacientų lyginant su 5 mm² / 5,3 mm², 7 iš jų pateko į DR 
kategoriją vertinant pagal NSI ir 5 – vertinant pagal GPPI klasifikaciją, 
tačiau naujai į didesnės rizikos kategorijas įtrauktiems pacientams liga 
neprogresavo. 

3. Skrandžio GIST diagnozuotas dažniausiai − 65 % pacientų, jų geresnis 
išgyvenamumas be ligos progresavimo siejamas su šios lokalizacijos 
navikams būdingais palankesniais morfologijos požymiais: mažesniu 
naviko dydžiu ir mitoziniu aktyvumu bei neišreikštu branduolių poli-
morfizmu.  

4. Vyravo šeivinių ląstelių GIST (73 %), jie buvo mažesni lyginant su epi-
telioidinių ir mišrių ląstelių navikais (p<0,05). Šių GIST fenotipų kiti 
morfologiniai požymiai nesiskyrė.  

 Epitelioidinių ląstelių GIST progresavo dažniau nei šeivinių (p<0,05), 
šio histologinio fenotipo GIST blogesnis išgyvenamumas be ligos prog-
resavimo (p<0,05).  

5. GIST progresavo 19,1 % (27) pacientų. Jie sudarė 49,1 % DR katego-
rijos pacientų pagal NSI ir 49,0 % – DR bei 30,0 % – VR kategorijos 
pacientų pagal GPPI klasifikaciją.  

6. Progresavę GIST − didesni (p<0,05), mitoziškai aktyvesni (p<0,05).  
 Išgyvenamumas be ligos progresavimo blogesnis, kai GIST nustatyta 

daugiau 5 mitozių, buvo didesni nei 5 cm, didelio ląstelingumo, esant 
branduolių polimorfizmui ir nekrozei (p<0,05).  

 Daugiaveiksnės Kokso regresijos analizės metodu nustatyti nepalankūs, 
lemiantys blogesnį išgyvenamumą be ligos progresavimo, veiksniai: 
pacientų amžius >70 m. (p<0,05), naviko dydis (p<0,001), mitozinis 
aktyvumas (p<0,001), epitelioidinių ląstelių histologinis fenotipas 
(p<0,05) ir nekrozės buvimas (p<0,05).  
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PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS 

Mūsų tyrimo išvados, pagrįstos retrospektyvinio tyrimo duomenimis, 
leidžia pateikti praktines rekomendacijas.  

1. GIST navikinių ląstelių mitozes rekomenduojama skaičiuoti 5 mm². 
Stebėjimo metu nustatyta, kad šiame plote skaičiuotos mitozės ir 
nustatytos rizikos kategorijos pakankamai tiksliai nusako ligos 
progresavimo reliatyvią riziką. 

2. Kadangi labiausiai naudojamos NSI ir GPPI rizikos kategorijų 
klasifikacijos, pateikiant gydytojo patologo išvadą, rekomenduoja-
ma nurodyti klasifikaciją, kuria remiantis nustatyta rizikos kate-
gorija.  

3. Rekomenduojama įvertinti GIST morfologinius požymius: naviko 
ląstelingumą, branduolių polimorfizmą, nekrozę, kurie, mūsų ty-
rimo duomenimis, yra nepalankios prognozės požymiai.  

  

69 
 
 



BIBLIOGRAFIJOS SĄRAŠAS 

1.  Agaimy A, Haller F, Gunawan B, Wunsch PH, Fuzesi L. Distinct 
biphasic histomorphological pattern in gastrointestinal stromal 
tumours (GISTs) with common primary mutations but divergent 
molecular cytogenetic progression. Histopathology 2009;54:295-02. 

2.  Agaimy A, Wunsch PH, Dirnhofer S, Bihl MP, Terracciano LM, 
Tornillo L. Microscopic gastrointestinal stromal tumors in esophageal 
and intestinal surgical resection specimens: a clinicopathologic, 
immunohistochemical, and molecular study of 19 lesions. Am J Surg 
Pathol 2008;32:867-73. 

3.  Ahmed I, Welch NT, Parsons SL. Gastrointestinal stromal tumours 
(GIST) – 17 years experience from Mid Trent Region (United 
Kingdom). Eur J Surg Oncol 2008;34:445-9. 

4.  Al-Sajee D, Huizinga JD. Interstitial Cells of Cajal: Pathology, injury 
and repair. Sultan Qaboos Univ Med J 2012;12:411-21. 

5.  Alvarado-Cabrero I, Vazquez G, Sierra Santiesteban FI, Hernandez-
Hernandez DM, Pompa AZ. Clinicopathologic study of 275 cases of 
gastrointestinal stromal tumors: the experience at 3 large medical 
centers in Mexico. Ann Diagn Pathol 2007;11:39-45. 

6.  Appelman HD. Morphology of gastrointestinal stromal tumors: 
historical perspectives. J Surg Oncol 2011;104:874-81. 

7.  Bearzi I, Mandolesi A, Arduini F, Costagliola A, Ranaldi R. 
Gastrointestinal stromal tumor. A study of 158 cases: 
clinicopathological features and prognostic factors. Anal Quant Cytol 
Histol 2006;28:137-47. 

8.  Berman J, O'Leary TJ. Gastrointestinal stromal tumor workshop. Hum 
Pathol 2001;32:578-82. 

9.  Bhalgami R, Manish K, Patil P, Mehta S, Mohandas KM. Clinico-
pathological study of 113 gastrointestinal stromal tumors. Indian J 
Gastroenterol 2013;32:22-7. 

10.  Blay JY, Bonvalot S, Casali P, Choi H, Debiec-Richter M, Dei Tos 
AP et al. Consensus meeting for the management of gastrointestinal 
stromal tumors. Report of the GIST Consensus Conference of 20-21 
March 2004, under the auspices of ESMO. Ann Oncol 2005;16:566-
78. 

70 
 
 



11.  Blay JY, Le CA. Gastrointestinal stromal tumors: ESMO clinical 
recommendations for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 
2007;18(2):27-9. 

 12.  Bosman FT, Carneiro F, Hruban RH, Theise ND, editors. World 
Health Organisation Classification of tumours. Pathology and 
Genetics of Tumours of the Digestive System. 4th ed. Lyon: IARC 
press; 2010. p. 74−6.  

13.  Brabec P, Sufliarsky J, Linke Z, Plank L, Mrhalova M, Pavlik T et al. 
A whole population study of gastrointestinal stromal tumors in the 
Czech Republic and Slovakia. Neoplasma 2009;56:459-64. 

14.  Braconi C, Bracci R, Bearzi I, Bianchi F, Costagliola A, Catalani R et 
al. KIT and PDGFRalpha mutations in 104 patients with 
gastrointestinal stromal tumors (GISTs): a population-based study. 
Ann Oncol 2008;19:706-10. 

15.  Brainard JA, Goldblum JR. Stromal tumors of the jejunum and ileum: 
a clinicopathologic study of 39 cases. Am J Surg Pathol 1997;21:407-
16. 

16.  Bucher P, Villiger P, Egger JF, Buhler LH, Morel P. Management of 
gastrointestinal stromal tumors: from diagnosis to treatment. Swiss 
Med Wkly 2004;134:145-53. 

17.  Bulbul DG. Gastrointestinal stromal tumors: A multicenter study of 
1160 Turkish cases. Turk J Gastroenterol 2012;23:203-11. 

18.  Bumming P, Ahlman H, Andersson J, Meis-Kindblom JM, Kindblom 
LG, Nilsson B. Population-based study of the diagnosis and treatment 
of gastrointestinal stromal tumours. Br J Surg 2006;93:836-43. 

19.  Calabuig-Farinas S, Lopez-Guerrero JA, Navarro S, Machado I, 
Poveda A, Pellin A et al. Evaluation of prognostic factors and their 
capacity to predict biological behavior in gastrointestinal stromal 
tumors. Int J Surg Pathol 2011;19:448-61. 

20.  Cao H, Zhang Y, Wang M, Shen DP, Sheng ZY, Ni XZ et al. 
Prognostic analysis of patients with gastrointestinal stromal tumors: a 
single unit experience with surgical treatment of primary disease. Chin 
Med J (Engl ) 2010;123:131-6. 

21.  Casali PG, Blay JY. Gastrointestinal stromal tumours: ESMO Clinical 
Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 
2010;21(5):98-02. 

71 
 
 



22.  Casali PG, Jost L, Reichardt P, Schlemmer M, Blay JY. Gastrointes-
tinal stromal tumors: ESMO clinical recommendations for diagnosis, 
treatment and follow-up. Ann Oncol 2008;19(2):35-8. 

23.  Chetty R. Small and microscopically detected gastrointestinal stromal 
tumours: an overview. Pathology 2008;40:9-12. 

24.  Chiang NJ, Chen LT, Tsai CR, Chang JS. The epidemiology of 
gastrointestinal stromal tumors in Taiwan, 1998-2008: a nation-wide 
cancer registry-based study. BMC Cancer 2014;14:02. 

25.  Corless CL, Fletcher JA, Heinrich MC. Biology of gastrointestinal 
stromal tumors. J Clin Oncol 2004;22:3813-25. 

26.  Crosby JA, Catton CN, Davis A, Couture J, O'Sullivan B, Kandel R et 
al. Malignant gastrointestinal stromal tumors of the small intestine: a 
review of 50 cases from a prospective database. Ann Surg Oncol 
2001;8:50-9. 

27.  Dei Tos AP, Laurino L, Bearzi I, Messerini L, Farinati F. Gastro-
intestinal stromal tumors: the histology report. Dig Liver Dis 2011; 
43(4):304-9. 

28.  Dematteo RP, Gold JS, Saran L, Gonen M, Liau KH, Maki RG et al. 
Tumor mitotic rate, size, and location independently predict recur-
rence after resection of primary gastrointestinal stromal tumor (GIST). 
Cancer 2008;112:608-15. 

29.  DeMatteo RP, Lewis JJ, Leung D, Mudan SS, Woodruff JM, Brennan 
MF. Two hundred gastrointestinal stromal tumors: recurrence patterns 
and prognostic factors for survival. Ann Surg 2000;231:51-8. 

30.  Dougherty MJ, Compton C, Talbert M, Wood WC. Sarcomas of the 
gastrointestinal tract. Separation into favorable and unfavorable 
prognostic groups by mitotic count. Ann Surg 1991;214:569-74. 

31.  Dow N, Giblen G, Sobin LH, Miettinen M. Gastrointestinal stromal 
tumors: differential diagnosis. Semin Diagn Pathol 2006;23:111-9. 

32.  Edge S, Byrd DR, Compton CC, Fritz AG, Greene FL, Trotti A, 
editors. American Joint Committee on Cancer. Cancer Staging 
Matual. 7th ed. New York: Springer press; 2010. p. 175−80. 

33.  El-Naggar AK, Ro JY, McLemore D, Garnsey L, Ordonez N, 
MacKay B. Gastrointestinal stromal tumors: DNA flow-cytometric 
study of 58 patients with at least five years of follow-up. Mod Pathol 
1989;2:511-5. 

72 
 
 



34.  Emory TS, Sobin LH, Lukes L, Lee DH, O'Leary TJ. Prognosis of 
gastrointestinal smooth-muscle (stromal) tumors: dependence on 
anatomic site. Am J Surg Pathol 1999; 23: 82-87. 

35.  Evans HL. Smooth muscle tumors of the gastrointestinal tract. A study 
of 56 cases followed for a minimum of 10 years. Cancer 1985;56: 
2242-50. 

36.  Feki J, Bouzguenda R, Ayedi L, Bradi M, Boudawara T, Daoud J et 
al. Bone metastases from gastrointestinal stromal tumor: a case report. 
Case Rep Oncol Med 2012;509845. 

37.  Fisher SB, Kim SC, Kooby DA, Cardona K, Russell MC, Delman KA 
et al. Gastrointestinal stromal tumors: a single institution experience 
of 176 surgical patients. Am Surg 2013;79:657-65. 

38.  Fisher SB, Kim SC, Kooby DA, Cardona K, Russell MC, Delman KA 
et al. Gastrointestinal stromal tumors: a single institution experience 
of 176 surgical patients. Am Surg 2013;79:657-65. 

 39. Fletcher CD, Bridge JA, Hogendoorn P, Mertens F, editors. World 
Health Organisation Classification of tumours. Classification of 
Tumours of Soft Tissue and Bone. Lyon: IARC press; 2013. p. 163−8.  

40.  Fletcher CD, Berman JJ, Corless C, Gorstein F, Lasota J, Longley BJ 
et al. Diagnosis of gastrointestinal stromal tumors: A consensus 
approach. Hum Pathol 2002;33:459-65. 

41.  Franquemont DW. Differentiation and risk assessment of gastro-
intestinal stromal tumors. Am J Clin Pathol 1995;103:41-7. 

42.  Fujimoto Y, Nakanishi Y, Yoshimura K, Shimoda T. Clinicopatho-
logic study of primary malignant gastrointestinal stromal tumor of the 
stomach, with special reference to prognostic factors: analysis of 
results in 140 surgically resected patients. Gastric Cancer 2003;6:39-
48. 

43.  Fulop E, Marcu S, Borda A, Moldovan C, Fulop EF, Loghin A et al. 
Histopathological and immunohistochemical features of gastro-
intestinal stromal tumors. Rom J Morphol Embryol 2011;52:555-62. 

44.  Fulop E, Marcu S, Milutin D, Borda A. Gastrointestinal stromal 
tumors: review on morphology, diagnosis and management. Rom J 
Morphol Embryol 2009;50:319-26. 

  

73 
 
 



45.  Goettsch WG, Bos SD, Breekveldt-Postma N, Casparie M, Herings 
RM, Hogendoorn PC. Incidence of gastrointestinal stromal tumours is 
underestimated: results of a nation-wide study. Eur J Cancer 
2005;41:2868-72. 

46.  Goh BK, Chow PK, Yap WM, Kesavan SM, Song IC, Paul PG et 
al.Which is the optimal risk stratification system for surgically treated 
localized primary GIST? Comparison of three contemporary 
prognostic criteria in 171 tumors and a proposal for a modified Armed 
Forces Institute of Pathology risk criteria. Ann Surg Oncol 2008;15: 
2153-63. 

47.  Graadt van Roggen JF, van Velthuysen ML, Hogendoorn PC. The 
histopathological differential diagnosis of gastrointestinal stromal 
tumours. J Clin Pathol 2001;54:96-02. 

48.  Grotz TE, Donohue JH. Surveillance strategies for gastrointestinal 
stromal tumors. J Surg Oncol 2011;104:921-27. 

49.  Haller F, Cortis J, Helfrich J, Cameron S, Schuler P, Schwager S et al. 
Epithelioid/mixed phenotype in gastrointestinal stromal tumors with 
KIT mutation from the stomach is associated with accelerated passage 
of late phases of the cell cycle and shorter disease-free survival. Mod 
Pathol 2011;24:248-55. 

50.  Hamilton SR, Aaltonen LA, editors. World Health Organisation 
Classification of tumours. Pathology and Genetics of Tumours of the 
Digestive System. Lyon: IARC press; 2000. p. 63−5.  

51.   Hasegawa T, Matsuno Y, Shimoda T, Hirohashi S. Gastrointestinal 
stromal tumor: consistent CD117 immunostaining for diagnosis, and 
prognostic classification based on tumor size and MIB-1 grade. Hum 
Pathol 2002;33:669-76. 

52.  Hassan I, You YN, Dozois EJ, Shayyan R, Smyrk TC, Okuno SH et 
al. Clinical, pathologic, and immunohistochemical characteristics of 
gastrointestinal stromal tumors of the colon and rectum: implications 
for surgical management and adjuvant therapies. Dis Colon Rectum 
2006;49:609-15. 

53.  Hassan I, You YN, Shyyan R, Dozois EJ, Smyrk TC, Okuno SH et al. 
Surgically managed gastrointestinal stromal tumors: a comparative 
and prognostic analysis. Ann Surg Oncol 2008;15:52-9. 

74 
 
 



54.  He Y, Zhang X. Pathology features and management of small-size 
gastrointestinal stromal tumors. Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 
2014;17:301-4. 

55.  Hirota S, Isozaki K, Moriyama Y, Hashimoto K, Nishida T, Ishiguro S 
et al. Gain-of-function mutations of c-kit in human gastrointestinal 
stromal tumors. Science 1998;279:577-80. 

56.  Hou YY, Lu SH, Zhou Y, Qi WD, Shi Y, Tan YS et al. Stage and 
histological grade of gastrointestinal stromal tumors based on a new 
approach are strongly associated with clinical behaviors. Mod Pathol 
2009;22:556-69. 

57.  Hou YY, Lu SH, Zhou Y, Qi WD, Shi Y, Tan YS et al. Stage and 
histological grade of gastrointestinal stromal tumors based on a new 
approach are strongly associated with clinical behaviors. Mod Pathol 
2009;22:556-69. 

58.  Hou YY, Lu SH, Zhou Y, Xu JF, Ji Y, Hou J et al. Predictive values 
of clinical and pathological parameters for malignancy of 
gastrointestinal stromal tumors. Histol Histopathol 2009;24:737-47. 

59.  Huang HY, Li CF, Huang WW, Hu TH, Lin CN, Uen YH et al. A 
modification of NIH consensus criteria to better distinguish the highly 
lethal subset of primary localized gastrointestinal stromal tumors: a 
subdivision of the original high-risk group on the basis of outcome. 
Surgery 2007;141:748-56. 

60.  Huang Z, Li Y, Zhao H, Zhao JJ, Cai JQ. Prognositic factors and 
clinicopathologic characteristics of small gastrointestinal stromal 
tumor of the stomach: a retrospective analysis of 31 cases in one 
center. Cancer Biol Med 2013;10:165-8. 

61.  Huizinga JD, Thuneberg L, Kluppel M, Malysz J, Mikkelsen HB, 
Bernstein A. W/kit gene required for interstitial cells of Cajal and for 
intestinal pacemaker activity. Nature 1995;373:347-9. 

62.  Iesalnieks I, Rummele P, Dietmaier W, Jantsch T, Zulke C, Schlitt HJ 
et al. Factors associated with disease progression in patients with 
gastrointestinal stromal tumors in the pre-imatinib era. Am J Clin 
Pathol 2005;124:740-48. 

  

75 
 
 



63.  Kang G, Park YS, Jung ES, Joo M, Kang MS, Ahn S et al. 
Gastrointestinal stromal tumors in children and young adults: a 
clinicopathologic and molecular genetic study of 22 Korean cases. 
APMIS 2013;121(10):938-44. 

64.  Kang YK, Kim KM, Sohn T, Choi D, Kang HJ, Ryu MH et al. 
Clinical practice guideline for accurate diagnosis and effective 
treatment of gastrointestinal stromal tumor in Korea. J Korean Med 
Sci 2010;25:1543-52. 

65.  Kang YN, Jung HR, Hwang I. Clinicopathological and 
immunohistochemical features of gastointestinal stromal tumors. 
Cancer Res Treat 2010;42:135-43. 

66.  Kapoor R, Khosla D, Kumar P, Kumar N, Bera A. Five-year follow 
up of patients with gastrointestinal stromal tumor: recurrence-free 
survival by risk group. Asia Pac J Clin Oncol 2013;9:40-6. 

67.  Kawanowa K, Sakuma Y, Sakurai S, Hishima T, Iwasaki Y, Saito K 
et al. High incidence of microscopic gastrointestinal stromal tumors in 
the stomach. Hum Pathol 2006;37:27-1535. 

68.  Kindblom LG, Remotti HE, Aldenborg F, Meis-Kindblom JM. 
Gastrointestinal pacemaker cell tumor (GIPACT): gastrointestinal 
stromal tumors show phenotypic characteristics of the interstitial cells 
of Cajal. Am J Pathol 1998;152:1259-69. 

69.  Lee YT. Leiomyosarcoma of the gastro-intestinal tract: general pattern 
of metastasis and recurrence. Cancer Treat Rev 1983;10:91-01. 

70.  Li ZY, Huan XQ, Liang XJ, Li ZS, Tan AZ. Clinicopathological and 
immunohistochemical study of extra-gastrointestinal stromal tumors 
arising from the omentum and mesentery. Zhonghua Bing Li Xue Za 
Zhi 2005;34:11-4. 

71.  Liegl-Atzwanger B, Fletcher JA, Fletcher CD. Gastrointestinal 
stromal tumors. Virchows Arch 2010;456:111-27. 

72.  Llenas-Garcia J, Guerra-Vales JM, Moreno A, Ibarrola C, Castelbon 
FJ, Fernandez-Ruiz M et al. Primary extragastrointestinal stromal 
tumors in the omentum and mesentery: a clinicopathological and 
immunohistochemical study. Hepatogastroenterology 2008;55:1002-5. 

  

76 
 
 



73.  Ma CK, Amin MB, Kintanar E, Linden MD, Zarbo RJ. 
Immunohistologic characterization of gastrointestinal stromal tumors: 
a study of 82 cases compared with 11 cases of leiomyomas. Mod 
Pathol 1993;6:139-44. 

74.  Mazur MT, Clark HB. Gastric stromal tumors. Reappraisal of 
histogenesis. Am J Surg Pathol 1983;7:507-19. 

75.  Mazzola P, Spitale A, Banfi S, Mazzucchelli L, Frattini M, Bordoni 
A. Epidemiology and molecular biology of gastrointestinal stromal 
tumors (GISTs): a population-based study in the South of Switzerland, 
1999-2005. Histol Histopathol 2008;23:1379-86. 

76.  Medeiros F, Corless CL, Duensing A, Hornick JL, Oliveira AM, 
Heinrich MC et al. KIT-negative gastrointestinal stromal tumors: 
proof of concept and therapeutic implications. Am J Surg Pathol 
2004;28:889-94. 

77.  Miettinen M, El-Rifai W, Sobin HL, Lasota J. Evaluation of 
malignancy and prognosis of gastrointestinal stromal tumors: a 
review. Hum Pathol 2002;33:478-83. 

78.  Miettinen M, Furlong M, Sarlomo-Rikala M, Burke A, Sobin LH, 
Lasota J. Gastrointestinal stromal tumors, intramural leiomyomas, and 
leiomyosarcomas in the rectum and anus: a clinicopathologic, 
immunohistochemical, and molecular genetic study of 144 cases. Am 
J Surg Pathol 2001;25:1121-33. 

79.  Miettinen M, Kopczynski J, Makhlouf HR, Sarlomo-Rikala M, 
Gyorffy H, Burke A et al. Gastrointestinal stromal tumors, intramural 
leiomyomas, and leiomyosarcomas in the duodenum: a 
clinicopathologic, immunohistochemical, and molecular genetic study 
of 167 cases. Am J Surg Pathol 2003;27:625641. 

80.  Miettinen M, Lasota J. Gastrointestinal stromal tumors-definition, 
clinical, histological, immunohistochemical, and molecular genetic 
features and differential diagnosis. Virchows Arch 2001;438:1-12. 

81.  Miettinen M, Lasota J. Gastrointestinal stromal tumors (GISTs): 
definition, occurrence, pathology, differential diagnosis and molecular 
genetics. Pol J Pathol 2003;54:3-24. 

  

77 
 
 



82.  Miettinen M, Lasota J. KIT (CD117): a review on expression in 
normal and neoplastic tissues, and mutations and their 
clinicopathologic correlation. Appl Immunohistochem Mol Morphol 
2005;13:205-20. 

83.  Miettinen M, Lasota J. Gastrointestinal stromal tumors: review on 
morphology, molecular pathology, prognosis, and differential 
diagnosis. Arch Pathol Lab Med 2006;130:1466-78. 

84.  Miettinen M, Lasota J. Histopathology of gastrointestinal stromal 
tumor. J Surg Oncol 2011;104:865-73. 

85.  Miettinen M, Lasota J, Sobin LH. Gastrointestinal stromal tumors of 
the stomach in children and young adults: a clinicopathologic, 
immunohistochemical, and molecular genetic study of 44 cases with 
long-term follow-up and review of the literature. Am J Surg Pathol 
2005;29:1373-81. 

86.  Miettinen M, Majidi M, Lasota J. Pathology and diagnostic criteria of 
gastrointestinal stromal tumors (GISTs): a review. Eur J Cancer 
2002;38(5):39-51. 

87.  Miettinen M, Makhlouf H, Sobin LH, Lasota J. Gastrointestinal 
stromal tumors of the jejunum and ileum: a clinicopathologic, 
immunohistochemical, and molecular genetic study of 906 cases 
before imatinib with long-term follow-up. Am J Surg Pathol 
2006;30:477-89. 

88.  Miettinen M, Monihan JM, Sarlomo-Rikala M, Kovatich AJ, Carr NJ, 
Emory TS et al. Gastrointestinal stromal tumors/smooth muscle 
tumors (GISTs) primary in the omentum and mesentery: 
clinicopathologic and immunohistochemical study of 26 cases. Am J 
Surg Pathol 1999;23:1109-18. 

89.  Miettinen M, Sarlomo-Rikala M, Lasota J. Gastrointestinal stromal 
tumours. Ann Chir Gynaecol 1998;87:278-81. 

90.  Miettinen M, Sobin LH, Lasota J. Gastrointestinal stromal tumors of 
the stomach: a clinicopathologic, immunohistochemical, and 
molecular genetic study of 1765 cases with long-term follow-up. Am J 
Surg Pathol 2005;29:52-68. 

  

78 
 
 



91.  Miettinen M, Sobin LH, Lasota J. Gastrointestinal stromal tumors 
presenting as omental masses-a clinicopathologic analysis of 95 cases. 
Am J Surg Pathol 2009;33:1267-75. 

92.  Miettinen M, Sobin LH, Sarlomo-Rikala M. Immunohistochemical 
spectrum of GISTs at different sites and their differential diagnosis 
with a reference to CD117 (KIT). Mod Pathol 2000;13:1134-42. 

93.  Miettinen M, Virolainen M, Maarit SR. Gastrointestinal stromal 
tumors-value of CD34 antigen in their identification and separation 
from true leiomyomas and schwannomas. Am J Surg Pathol 
1995;19:207-16. 

94.  Miettinen M, Wang ZF, Lasota J. DOG1 antibody in the differential 
diagnosis of gastrointestinal stromal tumors: a study of 1840 cases. 
Am J Surg Pathol 2009;33:1401-08. 

95.  Mikami T, Nemoto Y, Numata Y, Hana K, Nakada N, Ichinoe M et al. 
Small gastrointestinal stromal tumor in the stomach: identification of 
precursor for clinical gastrointestinal stromal tumor using c-kit and 
alpha-smooth muscle actin expression. Hum Pathol 2013;44:2628-35. 

96.  Min KW. Gastrointestinal stromal tumor: an ultrastructural 
investigation on regional differences with considerations on their 
histogenesis. Ultrastruct Pathol 2010;34:174-88. 

97.  Min KW, Leabu M. Interstitial cells of Cajal (ICC) and 
gastrointestinal stromal tumor (GIST): facts, speculations, and myths. 
J Cell Mol Med 2006;10:995-013. 

98.  Mucciarini C, Rossi G, Bertolini F, Valli R, Cirilli C, Rashid I et al. 
Incidence and clinicopathologic features of gastrointestinal stromal 
tumors. A population-based study. BMC Cancer 2007;7(230):1-7. 

99.  Nakamura N, Yamamoto H, Yao T, Oda Y, Nishiyama K, Imamura M 
et al. Prognostic significance of expressions of cell-cycle regulatory 
proteins in gastrointestinal stromal tumor and the relevance of the risk 
grade. Hum Pathol 2005;36:828-37. 

100.  Nilsson B, Bumming P, Meis-Kindblom JM, Oden A, Dortok A, 
Gustavsson B et al. Gastrointestinal stromal tumors: the incidence, 
prevalence, clinical course, and prognostication in the preimatinib 
mesylate era-a population-based study in western Sweden. Cancer 
2005;103:821-9. 

79 
 
 

http://www.rekvizitai.lt/en/companies/health_care_institutions/


101.  Nishida T, Hirota S. Biological and clinical review of stromal tumors 
in the gastrointestinal tract. Histol Histopathol 2000;15:1293-01. 

102.  Novelli M, Rossi S, Rodriguez-Justo M, Taniere P, Seddon B, 
Toffolatti L et al. DOG1 and CD117 are the antibodies of choice in 
the diagnosis of gastrointestinal stromal tumours. Histopathology 
2010;57:259-70. 

103.  Orosz Z. Histopathological diagnosis of gastrointestibal stromal tumor 
(GIST). Orv Hetill 2005;18(1):923-8. 

104.  Orosz Z, Tornoczky T, Sapi Z. Gastrointestinal stromal tumors: a 
clinicopathologic and immunohistochemical study of 136 cases. 
Pathol Oncol Res 2005;11:11-21. 

105.  Pauls K, Merkelbach-Bruse S, Thal D, Buttner R, Wardelmann E. 
PDGFRalpha- and c-kit-mutated gastrointestinal stromal tumours 
(GISTs) are characterized by distinctive histological and 
immunohistochemical features. Histopathology 2005;46:166-75. 

106.  Pauser U, Schmedt Auf der GN, Kloppel G, Merz H, Feller AC. P53 
expression is significantly correlated with high risk of malignancy and 
epithelioid differentiation in GISTs. An immunohistochemical study 
of 104 cases. BMC Cancer 2008;8:204. 

107.  Perez EA, Livingstone AS, Franceschi D, Rocha-Lima C, Lee DJ, 
Hodgson N et al. Current incidence and outcomes of gastrointestinal 
mesenchymal tumors including gastrointestinal stromal tumors. J Am 
Coll Surg 2006;202:623-9. 

108.  Ranchod M, Kempson RL. Smooth muscle tumors of the 
gastrointestinal tract and retroperitoneum: a pathologic analysis of 100 
cases. Cancer 1977;39:255-62. 

109.  Reith JD, Goldblum JR, Lyles RH, Weiss SW. Extragastrointestinal 
(soft tissue) stromal tumors: an analysis of 48 cases with emphasis on 
histologic predictors of outcome. Mod Pathol 2000;13:577-85. 

110.  Riddle ND, Gonzalez RJ, Bridge JA, Antonia S, Bui MM. A CD117 
and CD34 immunoreactive sarcoma masquerading as a 
gastrointestinal stromal tumor: diagnostic pitfalls of ancillary studies 
in sarcoma. Cancer Control 2011;18:152-9. 

  

80 
 
 



111.  Robinson TL, Sircar K, Hewlett BR, Chorneyko K, Riddell RH, 
Huizinga JD. Gastrointestinal stromal tumors may originate from a 
subset of CD34-positive interstitial cells of Cajal. Am J Pathol 
2000;156:1157-63. 

112.  Rossi G, Valli R, Bertolini F, Marchioni A, Cavazza A, Mucciarini C 
et al. PDGFR expression in differential diagnosis between KIT-
negative gastrointestinal stromal tumours and other primary soft-tissue 
tumours of the gastrointestinal tract. Histopathology 2005;46:522-31. 

113.  Rossi S, Gasparotto D, Toffolatti L, Pastrello C, Gallina G, Marzotto 
A et al. Molecular and clinicopathologic characterization of 
gastrointestinal stromal tumors (GISTs) of small size. Am J Surg 
Pathol 2010;34:1480-91. 

114.  Rossi S, Gasparotto D, Toffolatti L, Pastrello C, Gallina G, Marzotto 
A et al. Molecular and clinicopathologic characterization of 
gastrointestinal stromal tumors (GISTs) of small size. Am J Surg 
Pathol 2010;34:1480-91. 

115.  Rusu MC, Folescu R, Manoiu VS, Didilescu AC. Suburothelial 
Interstitial Cells. Cells Tissues Organs 2014 Apr 30. 

116.  Rutkowski P, Nowecki ZI, Michej W, Debiec-Rychter M, Wozniak A, 
Limon J et al. Risk criteria and prognostic factors for predicting 
recurrences after resection of primary gastrointestinal stromal tumor. 
Ann Surg Oncol 2007;14:2018-27. 

117.  Sakurai S, Hishima T, Takazawa Y, Sano T, Nakajima T, Saito K et 
al. Gastrointestinal stromal tumors and KIT-positive mesenchymal 
cells in the omentum. Pathol Int 2001;51:524-31. 

118.  Seidal T, Edvardsson H. Expression of c-kit (CD117) and Ki67 
provides information about the possible cell of origin and clinical 
course of gastrointestinal stromal tumours. Histopathology 
1999;34:416-24. 

119.  Selcukbiricik F, Yalcin S, Tural D, Erdamar S, Demir G, Dogusoy G 
et al. Gastrointestinal stromal tumors in Turkey: experiences from 3 
centers. Onkologie 2013;36:18-24. 

  

81 
 
 



120.  Singer S, Rubin BP, Lux ML, Chen CJ, Demetri GD, Fletcher CD et 
al. Prognostic value of KIT mutation type, mitotic activity, and 
histologic subtype in gastrointestinal stromal tumors. J Clin Oncol 
2002;20:3898-905. 

121.  Sircar K, Hewlett BR, Huizinga JD, Chorneyko K, Berezin I, Riddell 
RH. Interstitial cells of Cajal as precursors of gastrointestinal stromal 
tumors. Am J Surg Pathol 1999;23:377-89. 

122.  Somerhausen NS, Fletcher CD. Gastrointestinal stromal tumours: an 
update. Sarcoma 1998;2:133-41. 

123.  Steigen SE, Bjerkehagen B, Haugland HK, Nordrum IS, Loberg EM, 
Isaksen V et al. Diagnostic and prognostic markers for gastrointestinal 
stromal tumors in Norway. Mod Pathol 2008;21:46-53. 

124.  Suster S, Sorace D, Moran CA. Gastrointestinal stromal tumors with 
prominent myxoid matrix. Clinicopathologic, immunohistochemical, 
and ultrastructural study of nine cases of a distinctive morphologic 
variant of myogenic stromal tumor. Am J Surg Pathol 1995;19:59-70. 

125.  Tanimine N, Tanabe K, Suzuki T, Tokumoto N, Ohdan H. Prognostic 
criteria in patients with gastrointestinal stromal tumors: a single center 
experience retrospective analysis. World J Surg Oncol 2012;10(43):1-
7. 

126.  Terada T. Gastrointestinal stromal tumor of the digestive organs: a 
histopathologic study of 31 cases in a single Japanese institute. Int J 
Clin Exp Pathol 2009;3:162-68. 

127.  The ESMO / European Sarcoma Network Working Group. 
Gastrointestinal stromal tumors: ESMO Clinical Practice Guidelines 
for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2012;23(7):49-55. 

128.  Trupiano JK, Stewart RE, Misick C, Appelman HD, Goldblum JR. 
Gastric stromal tumors: a clinicopathologic study of 77 cases with 
correlation of features with nonaggressive and aggressive clinical 
behaviors. Am J Surg Pathol 2002;26:705-14. 

129.  Tryggvason G, Gislason HG, Magnusson MK, Jonasson JG. 
Gastrointestinal stromal tumors in Iceland, 1990-2003: the icelandic 
GIST study, a population-based incidence and pathologic risk 
stratification study. Int J Cancer 2005;117:289-93. 

82 
 
 



130.  Tryggvason G, Kristmundsson T, Orvar K, Jonasson JG, Magnusson 
MK, Gislason HG. Clinical study on gastrointestinal stromal tumors 
(GIST) in Iceland, 1990-2003. Dig Dis Sci 2007;52:2249-53. 

131.  Ueyama T, Guo KJ, Hashimoto H, Daimaru Y, Enjoji M. A 
clinicopathologic and immunohistochemical study of gastrointestinal 
stromal tumors. Cancer 1992;69:947-55. 

132.  Vassos N, Agaimy A, Hohenberger W, Croner RS. Extraabdominal 
lymph node metastasis in gastrointestinal stromal tumors (GIST). J 
Gastrointest Surg 2011;15:1232-6. 

133.  Wada N, Kurokawa Y, Nishida T, Takahashi T, Toyokawa T, 
Kusanagi H et al. Subgroups of patients with very large 
gastrointestinal stromal tumors with distinct prognoses: A multicenter 
study. J Surg Oncol 2013:1-7. 

134.  Wang M, Xu J, Zhao W, Tu L, Qiu W, Wang C et al. Prognostic value 
of mutational characteristics in gastrointestinal stromal tumors: a 
single-center experience in 275 cases. Med Oncol 2014;31:819. 

135.  Wang X, Mori I, Tang W, Utsunomiya H, Nakamura M, Nakamura Y 
et al. Helpful parameter for malignant potential of gastrointestinal 
stromal tumors (GIST). Jpn J Clin Oncol 2002;32:347-51. 

136.  Wong NA. Gastrointestinal stromal tumours - an update for 
histopathologists. Histopathology 2011;59(4):781-5. 

137.  Wong NA, Young R, Malcomson RD, Nayar AG, Jamieson LA, Save 
VE et al. Prognostic indicators for gastrointestinal stromal tumours: a 
clinicopathological and immunohistochemical study of 108 resected 
cases of the stomach. Histopathology 2003;43:118-26. 

138.  Wrba F. Gastrointestinal stomal tumours, morphology and molecular 
pathology. Wien Med Wochenschr 2009;159:383-8. 

139.  Yamamoto H, Handa M, Tobo T, Setsu N, Fujita K, Oshiro Y et al. 
Clinicopathological features of primary leiomyosarcoma of the 
gastrointestinal tract following recognition of gastrointestinal stromal 
tumours. Histopathology 2013;63:194-07. 

 

  

83 
 
 



PUBLIKACIJOS 

Disertacijos tema spausdinti darbai  
1. Poškienė L, Pangonytė D. Skirtingos lokalizacijos gastrointestinės 

stromos navikų morfologinė charakteristika ir ligos prognozė. Lietuvos 
bendrosios praktikos gydytojas 2014;18(6):393-8. 

2. Poškienė L, Pangonytė D. Gastrointestinės stromos navikų histologinių 
fenotipų sąsaja su ligos prognoze. Lietuvos bendrosios praktikos 
gydytojas 2014;18(5):316-21. 

3. Poškienė L, Pangonytė D. Gastrointestinal stromal tumor risk grade 
evaluation criteria relationship with disease progression. Virchows 
archiv : ECP 2013 : 25th European congress of pathology "Pathology - 
a gate to the future" : 31 August - 4 September 2013, Lisbon, Portugal : 
abstracts / European society of pathology ; E p. 146, no. PS-01-036. 

4. Poškienė L, Pangonytė D. Gastrointestinės stromos navikų rizikos 
laipsnio vertinimo kriterijų sąsajos su ligos progresavimu. VI 
nacionalinė doktorantų mokslinė konferencija "Mokslas – sveikatai" : 
konferencijos pranešimų tezės [tema – "Hipertenzija", skirtos Pasaulinei 
sveikatos dienai, minimai balandžio 7-ą p. 97-98, Nr. 3. 

Kitos publikacijos 
1. Bėrontienė, Rima, Jašinskienė, Edita, Kiudelienė, Rosita, Kuprionis, 

Gintaras, Makštienė, Jurgita, Macaitytė, Raminta, Poškienė, Lina, 
Šemetaitė, Agnė, Šidlauskas, Vygantas, Valickas, Raimondas, 
Verkauskienė, Rasa. Vaikų skydliaukės vėžys Lietuvoje 1980-2013 m. / 
Konferencija "Endokrininių ligų diagnostika ir gydymo naujovės 2014. 
Multidisciplininis požiūris į skydliaukės patologiją": programa ir tezių 
knyga: 2014 m. gegužės 23 d., Kaunas / Li p. 9-10. 

2. Strumylaitė, Loreta, Kregždytė, Rima, Boguševičius, Algirdas, 
Poškienė, Lina, Baranauskienė, Dalė, Pranys, Darius. Association 
between cadmium and breast cancer risk according to estrogen receptor 
and human epidermal growth factor receptor 2: epidemiological 
evidence / Breast cancer research and treatment 2014;145(1):225-32. 

  

84 
 
 



3. Pangonytė, Dalia, Gailys, Romualdas, Lesauskaitė, Vaiva, Čižauskas, 
Arvydas, Jančiauskas, Dainius, Makštienė, Jurgita, Marcinkevičienė, 
Jolanta Elena, Martinkutė, Vestina, Poškienė, Lina, Šarauskas, Valdas. 
Patologinės anatomijos praktikos darbai : Kaunas : Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto Leidybos namai, 2013, 1 skelb., 92 p.  

4. Pangonytė, Dalia, Gailys, Romualdas, Lesauskaitė, Vaiva, Čižauskas, 
Arvydas, Jančiauskas, Dainius, Makštienė, Jurgita, Marcinkevičienė, 
Jolanta Elena, Martinkutė, Vestina, Poškienė, Lina, Šarauskas, Valdas, 
Barauskienė, Vilija, Gudinavičienė, Inga, Pranys, Darius. Patologinės 
anatomijos praktikos darbų vadovas, II dalis : Kaunas : Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto Leidybos namai, 2013, 1 skelb., 76 p.  

5. Pangonytė, Dalia, Gailys, Romualdas, Lesauskaitė, Vaiva, Čižauskas, 
Arvydas, Jančiauskas, Dainius, Makštienė, Jurgita, Marcinkevičienė, 
Jolanta Elena, Martinkutė, Vestina, Poškienė, Lina, Šarauskas, Valdas, 
Barauskienė, Vilija, Gudinavičienė, Inga, Pranys, Darius. Patologinės 
anatomijos praktikos darbų vadovas, I dalis : Kaunas : Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto Leidybos namai, 2013, 1 skelb., 76 p.  

6. Čepulienė, Daiva, Poškienė, Lina, Baltraitė, Dovilė, Pranys, Darius, 
Jonaitienė, Eglė. Sinchroninės inksto ląstelių ir krūties duktalinės 
karcinomos: atvejo pristatymas = Lietuvos bendrosios praktikos 
gydytojas 2012;16(9):594-7. 

7. Šiupšinskienė Nora, Padervinskis Evaldas, Poškienė Lina, Endeley 
Nganjo, Vaitkus Saulius. An Unusual Case of a Sore Throat and Otalgia 
in a 4-Year-Old Boy // Medicina 2012;48(5):277-9. 

8. Liutkauskienė, Sigita, Juozaitytė, Elona, Pranys, Darius, Poškienė, 
Lina, Jurėnienė, Kristina, Jančiauskienė, Rasa. Correlation between P53 
protein expression and other molecular markers influencing the 
metastatic breast cancer outcomes / Breast 2011;20(4):24-5. 

9. Strumylaitė, Loreta, Boguševičius, Algirdas, Abdrachmanovas, Olegas, 
Baranauskienė, Dalė, Kregždytė, Rima, Pranys, Darius, Poškienė, Lina. 
Cadmium concentration in biological media of breast cancer patients // 
Breast cancer research and treatment 2011;125(2):511-7. 

  

85 
 
 



10. Liutkauskienė, Sigita, Juozaitytė, Elona, Poškienė, Lina, Pranys, 
Darius, Jurėnienė, Kristina. HER2 receptorių ir p53 baltymo 
padidėjusios raiškos įtaka II stadijos krūties vėžiu sergančių moterų 
gyvenimo trukmei // Medicina 2010;46(12):814-20. 

11. Malcius, Dalius, Smetanina, Natalija, Preikša, Romualdas Tomas, 
Kiudelis, Mindaugas, Poškienė, Lina. Two clinically different cases of 
paediatric adrenal tumors / XI Conference of the Baltic Association of 
Paediatric Surgeons : 12-14 May 2010, Tallinn, Estonia / Baltic 
Association of Paediatric Surgeons (BAOPS), Estonian Society of 
Paediatric Surgeons, Tall p. 19, no. A25. 

12. Tamulytė, Sandra, Grybaitė, Ernesta, Bilinskaitė, Dovilė, Poškienė 
Lina. The breast fine-needle aspiration cytology tests results correlation 
to histology findings / 5th Baltic Sea Region conference in Medical 
Sciences, Vilnius, 2010 - BSRC : abstract book : May 14th-16th, 2010, 
Vilnius / Lithuanian Medical Students’ Association - LiMSA, Students’ 
Stientific S p. 218-19. 

13. Atstupėnaitė V., Hofertienė V., Mitraitė D., Basevičius A., Zaveckienė 
J., Poškienė L. Teratomų diagnostika ultragarsiniu ir kompiuterinės 
tomografijos tyrimų metodais = Diagnostics of teratomas with 
ultrasound and computed tomography // Lietuvos bendrosios praktikos 
gydytojas 2009;13(6-8):400-5. 

14. Atstupėnaitė V., Hofertienė V., Mitraitė D., Basevičius A., Zaveckienė 
J., Poškienė L. Ultragarsinio tyrimo ir kompiuterinės tomografijos 
galimybės diagnozuojant teratomas = Diagnostic possibilities of 
ultrasound and computed tomography of teratomas // Medicinos teorija 
ir praktika = Theory and Practice in medicine 2009;15(3):316-20. 

15. Liutkauskienė, Sigita, Juozaitytė, Elona, Poškienė, Lina, Pranys, 
Darius, Jurėnienė, Kristina. Impact of p53 protein overexpression on 
survival of stage II young breast cancer patients / European journal of 
cancer - EJC. Supplements : Joint ECCO 15 - 34th EMOD 
Multidisciplinary Congress : Abstracts : Berlin, Germany 20-24 
September 2009 / European CanCer Organisation - ECCO, Europ p. 17-
18, no. 37LBA. 

  

86 
 
 



16. Strumylaitė, Loreta, Boguševičius, Algirdas, Abdrachmanovas, Olegas, 
Baranauskienė, Dalė, Kregždytė, Rima, Poškienė, Lina, Pranys, Darius. 
Is there a relationship between cadmium and human breast cancer? / 
European journal of cancer - EJC. Supplements : Joint ECCO 15 - 34th 
EMOD Multidisciplinary Congress : Abstracts : Berlin, Germany 20-24 
September 2009 / European CanCer Organisation - ECCO, Europ p. 
205, no. P-3515. 

17. Strumylaitė, Loreta, Boguševičius, Algirdas, Abdrachmanovas, Olegas, 
Baranauskienė, Dalė, Kregždytė, Rima, Pranys, Darius, Poškienė, Lina. 
Association of Cadmium with Human Breast Cancer / Epidemiology : 
Abstracts: ISEE 21st Annual Conference : Dublin, Ireland, August 25-
29, 2009 : 2009, vol. 20, no. 6. ISSN 1044-3983 p. S178.  

18. Strumylaitė, Loreta, Boguševičius, Algirdas, Abdrachmanovas, Olegas, 
Baranauskienė, Dalė, Kregždytė, Rima, Pranys, Darius, Poškienė, Lina. 
Cadmium concentration in biological media of breast cancer patients / 
International Meeting on health and environment: challenges for the 
future : Abstract book [of] Scientific Symposium : Roma, December 9-
11, 2009 / Edited by Silvana Caciolli, Simonetta Gemma and L p. 89. 

87 
 
 


	Lina Poškienė
	GASTROINTESTINĖS STROMOS NAVIKŲ MORFOLOGINĖS CHARAKTERISTIKOS IR LIGOS PROGRESAVIMO SĄSAJŲ TYRIMAS
	2.1. GIST diagnostikos ypatumai
	2.2. GIST morfologijos ypatumai
	2.3. GIST mitozinio aktyvumo vertinimas ir svarba
	2.4. GIST rizikos kategorijos
	2.5. Pacientų stebėjimas ir ligos progresavimas
	2.5.1. Skirtingos lokalizacijos GIST morfologiniai požymiai  ir jų sąsajos su ligos progresavimu
	2.5.2. GIST histologinių fenotipų sąsajos su ligos progresavimu
	2.5.3. GIST morfologinių požymių sąsajos su ligos prognoze

	3.1. Tirtasis kontingentas
	3.2. Tyrimo metodai
	3.2.1. Naviko lokalizacija
	3.2.2. Naviko dydis
	3.2.3. GIST histologiniai požymiai
	3.2.4. Rizikos kategorijų nustatymas
	3.2.5. Pacientų stebėjimas ir ligos progresavimo įvertinimas

	3.3. Statistinė analizė
	4.1. Bendrieji duomenys
	4.2. GIST morfologijos ypatumai
	4.3. GIST mitozinis aktyvumas
	4.4. GIST rizikos kategorijos ir ligos progresavimas
	4.5. Skirtingos lokalizacijos GIST ypatumai
	4.6. GIST skirtingų histologinių fenotipų ypatumai
	4.7. GIST morfologinių požymių ir ligos progresavimo sąsajos
	5.1. GIST mitozių skaičiaus įvertinimas ir jo pasikeitimo įtaka rizikos kategorijų nustatymui bei sąsajos su ligos progresavimu
	5.2. GIST lokalizacijos sąsajos su ligos progresavimu
	5.3. GIST histologinių fenotipų sąsajos su ligos progresavimu
	5.4. GIST morfologiniai požymiai ir ligos prognozė


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects false
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 300
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Press Quality]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0
  /DoThumbnails true
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 300
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 1200
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize false
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


