
Specialespecifikt kursus i fordøjelseskanalens patologi   
 
 

Mesenkymale tumorer  
Dorte Linnemann/Mogens Vyberg  

Den vigtigste mesenkymale tumor er den gastrointestinale stromale tumor (GIST). Andre, sjældnere
mesenkymale tumorer er leiomyomatøse tumorer, schwannom og desmoid. Inflammatorisk fibroid polyp er 
en tumorlignende læsion af formodet reaktiv art.  

GIST – Gastrointestinal Stromal Tumor  

Traditionelt har de fleste primære mesenkymale gastrointestinale (GI) tumorer været betragtet som 
glatmuskelcellerelaterede, selv om de morfologisk, immunhistokemisk og elektronmikroskopisk oftest 
adskiller sig fra glatmuskeltumorer i andre organer ved ikke eller kun i beskedent omfang at udtrykke 
glatmuskelegenskaber.  

Udtrykket GIST blev introduceret i 1980’erne til at betegne en mesenkymal GI tumor, der hverken 
differentierede i glatmuskelcelle eller schwannsk celle retning, men udtrykket har desværre også været brugt 
som samlebetegnelse for alle stromale GI tumorer, uanset (formodet) histogenese.  

I slutningen af 1990'erne blev myeloidt progenitorcelle antigen (CD34) og senere tyrosin kinase receptoren c-
kit (CD117) påvist immunhistokemisk i størstedelen af de tumorer, der ikke viste oplagte leiomyomatøse eller 
schwannsk celle træk, hvilket medførte, at GIST-begrebet nu ændredes til at være en betegnelse for en 
særlig type stromal GI tumor (distinkt fra både glatmuskelcelletumor og schwannom). Samtidig blev der påvist 
en række fælles træk mellem GIST og tarmens pacemakercelle, Cajalcellen, der nu antages at være 
udgangspunkt for tumor.  

I 2001 blev det klart, at tyrosin kinase inhibitoren STI-571 (imatimib, Glivec) havde en markant effekt på 
malign GIST, hvilket har accentueret betydningen af en korrekt klassifikation af de primære mesenkymale GI 
tumorer.  

GIST udgør i sin nuværende betydning den overvejende del af de primære mesenkymale GI tumorer med en 
incidensrate på 10-20 pr. mio. pr. år. Medianalderen er 55-65 år, og tumor er sjælden før 40-års alderen. Ca. 
70% af tumorerne forekommer i ventriklen, 20% i tyndtarmen og 5% i henholdsvis esophagus og colon-
rectum. Yderligere er GIST – om end sjældent – påvist i oment, mesenterium, pancreas og galdeveje.  

Ca. 70% af tumorerne er tencellede, resten er epiteloide eller blandende. Vækstmønstre som storiforme, 
pallisaderende og carcinoid-ligende er beskrevet. I tyndtarmen ses en variant med såkaldt skeinoide fibre. 
Immunhistokemisk er GIST karakteriseret ved udbredt CD117-positivitet i så stor en del af tilfældene, at GIST 
i flere studier er defineret som en CD117-positiv tumor. Firs procent af GIST er CD34-positive. En del af dem 
er fokalt glatmuskelactin positive, mens S-100 kun ses i mindre omfang og næsten kun i tyndtarmstumorerne. 
Fokal forekomst af desmin er beskrevet i få tilfælde. Ultrastrukturelt ses bl.a. interdigiterende cytoplasmatiske 
processer, primitive desmosomer, og mikrofilamenter med dense bodies (svarende til Cajalcellen), samt 
synapselignende kontakter og dense core granula (der ikke ses i Cajalcellen). Påvisning af sidstnævnte, 
neurale træk i nogle stromatumorer som har givet anledning til betegnelsen gastrointestinal autonom 
nervecelletumor (GANT), der i dag anses for ikke at være en selvstændig tumortype, men en variant af GIST. 

Molekylærbiologisk påvises i de fleste tumorer tab i kromosom 14q og 22q. Mutation i c-kit-genet (kromosom 
4q11-21) ses i ca. 80% af de maligne GIST’er. Patienter med en (sjældent forekommende) germline mutation 
i c-kit udvikler multiple GIST’er.  

Ca. 70% af GIST’erne er benigne, det gælder især ventrikeltumorerne, mens GIST i esofagus og colonrectum 
oftest er malign. Benign GIST er karakteriseret ved < 5 mitoser pr. 50 HPF (svarende til et Ki-67 indeks på 
under 10) og en diameter på <5 cm. GIST klassificeres som intermediær/lavmalign/uvist om benign eller 
malign ved ENTEN <5 mitoser pr. 50 HPF og en diameter på >5-10 cm, ELLER 5-10 mitoser pr. 50 HPF med 
en diameter på <5 cm. Alle andre tilfælde klassificeres som maligne. Sikreste malignitetskriterier er peritoneal
udsæd, invasiv vækst i andre organer og metastasering. GIST kan optræde i mange forskellige materialer, 
såsom finnnålsaspirater, nålebiopsier, endoskopiske biopsier, resektater og ektomier. For biopsiernes 
vedkommende er en omhyggelig planlægning af den immunhistokemiske undersøgelse vigtig. På bioptisk 
materiale er patologen ofte nødt til at gradere som ’uvist om benign eller malign’. For resektaternes 
vedkommende er gradering og vurdering af resektionsrandene vigtig.  
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