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Rezumat: Tumorile stromale gastrointestinale (GIST) sunt cele mai frecvente tumori mezenchimale ale 
tractului gastrointestinal (80%). O mică parte din GIST-uri (5%) sunt asociate cu următoarele 
sindroame tumorale: formele familiale de GIST, neurofibromatoza tip 1 (NF1) şi triada Carney. Scopul 
acestui articol este de a realiza o scurtă sinteză bibliografică despre aceste forme particulare de GIST 
care deşi rare continuă să prezinte un interes deosebit. 
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Abstract: Gastrointestinal stromal tumours (GISTs) are the most common mesenchymal tumours of the 
gastrointestinal tract (80%). A few of GISTs (5%) are reported to occur in association with the following 
tumour syndromes: familial forms of GIST, neurofibromatosis type 1 (NF1) and Carney triad syndrome. 
The purpose of this article is to provide a brief bibliographic summary of these particular forms of GIST 
which, although rare, continue to show great interest. 
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 GIST alcătuiesc un grup distinct de tumori 
gastrointestinale cu originea în celulele interstiţiale Cajal 
(denumite astfel după cel care le-a descoperit şi anume 
anatomistul spaniol şi laureat al Premiului Nobel Santiago 
Ramon y Cajal 1852-1934). Aceste celule controlează 
activitatea peristaltică a tractului intestinal (motilitatea gastro-
intestinală şi funcţia nervoasă autonomă) şi exprimă normal 
CD117 (c-Kit) care este componenta tirozinkinazică a 
receptorului factorului de creştere al celulei stem. c-Kit 
reprezintă cea mai bine definită trăsătură a GIST din punct de 
vedere imunoreactiv, diferenţiindu-le de tumorile cu originea 
reală în muşchiul neted (ex. leiomioame, leiomiosarcoame) şi de 
tumorile derivate din creasta neurală (ex. schwanoame, 
neurofibroame); este considerată criteriul cel mai specific pentru 
diagnosticul GIST. 

Scopul articolului de faţă este de a realiza o scurtă 
sinteză bibliografică de actualitate asupra acestor forme 
particulare de GIST care prezintă un comportament clinic 
deosebit de formele comune, deocamdată incomplet elucidat. 
Aceste forme de GIST, deşi rare continuă să prezinte un interes 
deosebit. 
DIAGNOSTICUL CLINIC AL GIST 

Primele simptome la pacienţii cu GIST depind de 
mărimea tumorii şi de localizarea acesteia. GIST pot fi adesea 
voluminoase la momentul diagnosticului. Aproximativ o treime 
din tumori sunt descoperite întâmplător cu ocazia efectuării unor 
intervenţii chirurgicale pentru alte patologii sau cu ocazia 
efectuării unor investigaţii paraclinice (colonoscopie, 
laparoscopie diagnostică). O altă treime este descoperită cu 
ocazia efectuării computer tomografiei pentru o 
simptomatologie diferită de GIST. Ultima treime este 
descoperită când tumora este voluminoasă şi devine 
simptomatică în această situaţie posibilitatea existenţei 
metastazelor fiind foarte ridicată. Simptomele şi semnele acestei 
patologii devin evidente clinic până în 72% din cazuri şi variază 
în funcţie de localizare, ritmul de creştere şi diametrul tumoral. 
Tumorile gastrointestinale stromale pot fi asimptomatice până 
când volumul tumoral atinge dimensiuni crescute sau se pot 

manifesta nespecific. Simptomele sunt în relaţie cu masa 
tumorală (durere abdominală, senzaţie de discomfort, 
plenitudine, masă abdominală palpabilă, sindrom ocluziv) sau cu 
anemia (ca rezultat al hemoragiilor gastrointestinale prin 
ulceraţii ale mucoasei, oculte sau manifeste în special la 
tumorile voluminoase). Peste 25% din pacienţi suferă hemoragii 
acute la nivelul tractului intestinal sau în cavitatea peritoneală 
prin ruptură tumorală.  

Localizarea submucoasă a tumorii poate determina 
obstrucţie sau perforaţie, în special în localizările esofagiene sau 
de intestin subţire. Tumorile esofagiene se pot prezenta cu 
disfagie, iar cele care survin în duoden se pot asocia cu 
compresiunea CBP, cu febră şi icter. GIST rectale se pot asocia 
cu simptome de efect de masă (disurie) sau oligoanurie datorită 
invaziei vezicii urinare. Alte simptome pot fi scăderea 
ponderală, hepatomegalia, astenia şi fatigabilitate în special la 
pacienţii cu determinări secundare hepatice sau boală în 
evoluţie. La examenul obiectiv se poate descrie o distensie 
abdominală intermitentă, durere provocată de palparea profundă 
a abdomenului sau se poate palpa o tumoră abdominală. 

1.  FORME PARTICULARE DE GIST 
Ocazional pot apare forme familiale de GIST (mutaţii 

ale genelor KIT şi PDGFRA). Există mai puţin de 20 de 
raportări de GIST familial în literatura medicală, cele mai multe 
în Japonia şi Franţa. Pentru că mutaţiile există deja în toate 
celulele organismului primul pas pentru dezvoltarea GIST are 
loc înainte de naştere (există o probabilitate mai mare de apariţie 
a GIST multiple decât în cazurile sporadice). Acestea apar de 
obicei la vârste mai tinere decât în cazurile sporadice. Cele mai 
multe cazuri diagnosticate cu GIST familial au avut vârste între 
25-45 ani.(1) Modelul de transmitere este AD.(2) Indivizii cu 
GIST familial prezintă hiperplazia celulelor intersiţiale Cajal din 
plexul mienteric (precursor al dezvoltării tumorale multiple). 
Mutaţii ale genelor ce codifică KIT au fost identificate în toate 
formele familiale de GIST. Este important de menţionat că 
există mutaţii diferite ale acestor gene în cadrul diferitelor 
familii cu GIST. În aceste situaţii particulare pe lângă 
maifestările clinice date de tumorile propriu-zise pot apărea 
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hiperpigmentarea cutanată, nevi cutanaţi, urticaria pigmentoasă, 
disfagie, achalazie. Mutaţii ale genelor PDGFRA au fost 
evidenţiate doar într-un singur caz cu transmitere familială. În 
această familie nu apar modificările cutanate şi tulburările de 
deglutiţie enumerate anterior.(3) 

Persoanele afectate de neurofibromatoza tip 1 
prezintă un risc crescut de a dezvolta GIST comparativ cu 
populaţia generală. Neurofibromatoza tip 1 (NF1) este o boală a 
genei supresoare codată de proteina neurofibromin (membru al 
familiei de proteine regulatoare RAS). Incidenţa acestei boli este 
de 1/3000 nou-născuţi. De cele mai multe ori se transmite 
autosomal dominant. Manifestările clinice ale pacienţilor cu 
NF1 includ: anomalii pigmentare (pete cafe au lait), 
predispoziţie pentru apariţia diferitelor tipuri de cancere precum 
şi multiple neurofibromatoze (tumori benigne de nervi 
periferici).  

Aproximativ 10% din pacienţi dezvoltă tumori 
maligne de nervi periferici. Prevalenţa GIST este de aproximativ 
5-25% în populaţia cu NF1 aceasta putând fi mai mare dacă se 
iau în calcul şi cazurile asimptomatice depistate la autopsie.(4,5) 
GIST simptomatice la pacienţii cu NF1 sunt diagnosticate la 
vârste mai tinere decât în cazul GIST sporadice (înainte de 50 
ani).  

Pacienţii cu NF1 prezintă GIST multiple în special cu 
localizare intestinală spre deosebire de formele sporadice unde 
localizarea predominantă este cea gastrică. Şi în aceste cazuri ca 
şi în cazurile cu transmitere familială există o hiperplazie a 
celulelor interstiţiale Cajal. GIST la pacienţii cu NF1 nu prezintă 
mutaţii ale genelor c-KIT sau PDGFRA prezentând tipul normal 
sau „wild-type”.(6) Există în literatura medicală doar câteva 
cazuri care nu respectă această regulă, Takazawa şi colaboratorii 
în 2005 au raportat mutaţii în cel puţin o tumoră din 3 la 9 
pacienţi cu NF1 (KIT şi PDGFRA). GIST din NF1 prezintă o 
reactivitate crescută la proteina S 100 comparativ cu formele 
sporadice (datorită prezenţei fibrelor nervoase mienterice).(7) În 
2009 Yamamoto şi colaboratorii au constatat pozitivarea GIST 
din NF1 pentru proteinkinaza C theta. Legat de răspunsul GIST 
din NF1 la tratamentul cu Imatinib şi Sunitinib nu există încă 
studii clare în acest sens, cele câteva lucrări publicate 
demonstrând apariţia rezitenţei tumorale după un răspuns iniţial 
redus la tratament.(8) 

GIST pediatric se caracterizează printr-o vârstă de 
apariţie cuprinsă între 0-18 ani, mai frecvent la fete decât la 
băieţi. Cele mai frecvente cazuri au localizare gastrică şi în 
general implică formaţiuni tumorale multiple. Clinic se pot 
manifesta prin palparea unei formaţiuni tumorale în etajul 
abdominal superior, hematemeză, anemie, melenă şi constipaţie. 
Câţiva autori au raportat prezenţa metastazelor limfatice 
perigastrice în cazul localizării gastrice la copii în contrast cu 
formele sporadice în care afectarea ganglionară este rară.(9) De 
asemenea, GIST pediatric are o tendinţă mai crescută de a 
recidiva local decât cel sporadic. GIST pediatric metastazează 
mai puţin frecvent decât cel sporadic (cele mai frecvente 
metastaze sunt cele hepatice). O altă caracteristică este evoluţia 
mai benignă a cazurilor de GIST pediatric chiar şi în cazul 
apariţiei metastazelor hepatice comparativ cu forma 
sporadică.(10)  

Există şi câteva raportări de GIST congenital care s-au 
manifestat prin obstrucţie intestinală imediat după naştere (Wu 
şi colaboratorii, 1999, Bates şi colaboratorii, 2000, Geramizadeh 
şi colaboratorii, 2005) rezolvarea acestor cazuri fiind 
chirurgicală fără apariţia ulterioară a recidivelor. Numai câteva 
cazuri de GIST pediatric au fost testate pentru mutaţii genetice, 
din 9 cazuri raportate 8 au fost „wild-type” (Prakash şi 
colaboratorii, 2005; Price şi colaboratorii, 2005; Li şi 
colaboratorii, 2002). Un singur caz de mutaţie a exonului 9 a 

fost descrisă la un băiat cu GIST gastric (Price şi colaboratorii, 
2005). Cunoștinţele despre pediatric GIST, în prezent, sunt 
limitate şi se pare că mutaţiile genetice care îl produc nu au fost 
încă identificate. 

GIST este una din tumorile care formează triada 
Carney, celelalte două fiind paragangliomul funţional extra-
adrenal (tumori cu celule cromafine derivate din creasta neurală) 
şi condromul pulmonar (tumori benigne cartilaginoase).(11) 
Localizarea gastrică a GIST în triada Carney este 
predominantă.(11) Acest sindrom este foarte rar, există în 
literatura medicală mai puţin de 30 de cazuri raportate, în care 
triada este completă şi mai puţin de 100 în care se întâlnesc doar 
două elemente (de obicei GIST şi condromul). Prezintă o 
incidenţă mai crescută în cadrul populaţiei de sex feminin (80% 
din cazuri) cu apariţia primei tumori în adolescenţă (GIST 
gastric).  

Deoarece există o perioadă de latenţă între apariţia 
primei şi a celei de-a doua tumori, toate GIST pediatrice ar 
trebui etichetate iniţial ca şi potenţiale sindroame Carney.(11) 
GIST gastric în triada Carney este în mod caracterstic multifocal 
fiind reprezentat de tipul epitelioid. Prognosticul acestora este 
mai bun decât în cazul GIST adult, chiar şi în cazul apariţiei 
metastazelor hepatice. Recurenţa locală este crescută. Nu s-au 
evidenţiat mutaţii genetice în cazul GIST din triada Carney.(12) 
 

CONCLUZII 
GIST a fost şi rămâne o mare provocare pentru 

chirurgii de pretutindeni, datorită comportamentului clinic 
imprevizibil. Studiile viitoare asupra acestor forme particulare 
de GIST vor încerca să elucideze mecanismele care le 
diferenţiază de formele comune de GIST şi credem că vor avea 
un rol determinant în completarea tratamentului multimodal al 
acestei afecţiuni. 
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