
Anbefalinger for molekylærpatologisk analyse af KIT og PDGFRA mutationer ved 
gastrointestinale tumorer (GIST). 
 
Version 1. 
 
Udarbejdet af: Anbefalingerne er udarbejdet som samarbejde mellem Dansk Molekylær Patologi 
Gruppe (DMPG) og Udvalg for Molekylær Patologi (UMP) under Dansk Patologiselskab (DPAS). 
 
Baggrund/targeteret behandling 
Gastrointestinale stromale tumorer (GIST) karakteriseres immunhistokemisk ved ekspression af 
CD117(KIT) og/eller DOG1 i langt de fleste tilfælde.  
Genetisk er de kendetegnet ved mutationer i KIT og PDGFRA generne i 85-90% af tilfældene. 
Mutation i det ene af generne udelukker mutation i det andet gen. Mutation (punktmutationer, 
deletioner og insertioner) regnes for at være den primære genetiske event i GIST patogenesen 
(ref. 3,4,5). 
De områder der analyseres for genmutationer er KIT genet exon 9, 11, 13 og 17 samt PDGFRA 
genet exon 12, og 18. KIT exon 8 er muteret i 1-2 % af patienterne og kan optimalt medtages i 
analysen (ref. 1,2). Disse mutationer forårsager konstitutiv aktivering af pathways som fører til 
proliferation og uhæmmet vækst af tumor. Aktiverende mutationer i KIT og PDGFRA generne øger 
generelt sensitiviteten for behandling med tyrosinkinase hæmmere (TKI) som for eksempel 
Imatinib mesylate (Gleevec). Mutationsprofilen har betydning for prognose og 
behandlingsrespons, eksempelvis medfører mutationer i exon 9 en bedre prognose men til 
gengæld nedsat følsomhed for Imatinib, ligesom mutation i PDGFRA p.D842V (exon 18) medfører 
resistens overfor Imatinib (ref. 6).  
Desuden kan undersøgelse af mutationer i BRAF- og SDH-generne overvejes, idet BRAF V600E og 
SDH mutationer også medfører Imatinib resistens.  
Afhængig af den metode som anvendes til detektion af mutationer kan al kodende sekvens i KIT 
(codon 1-976)og PDGFRA (codon 1-1089) generne eventuelt analyseres samtidigt med BRAF 
mutationsundersøgelse i udvalgte områder (codon 1-664 og 669-766).  
 
Udvælgelse af analysemateriale.  
Ved udvælgelse af tumorvæv fra formalinfikseret paraffinindstøbt vævsmateriale vurderes 
materialet histologisk mht. andelen af tumorcellekerner i forhold til andre cellekerner (nekrotiske 
områder tælles ikke med). Der angives en procent tumorcellekerner ud af totalt antal cellekerner. 
Vurderingen foretages på et snit udtaget i umiddelbar relation til snittene til den 
molekylærbiologiske analyse, hvilket er særligt vigtigt ved anvendelse af biopsimateriale. 
Hvis procentdelen af tumorvæv er insufficient i hele snit, selekteres et område til manuel 
makrodissektion, hvor andelen af tumorcellekerner i det afskrabede område skal vurderes. 
Manuel makrodissektion foretages ved markering af det egnede område og afskrabning af dette 
område fra ufarvede snit monteret på glas eller direkte fra paraffinblokken. Der kan eventuelt 
stanses hvis det skønnes at der kan opnås høj tumorprocent samt tilstrækkelig DNA udbytte.  
 
Analysemetoder. 
Sanger sekventering kan anvendes hvis der er en høj tumorcelle procent i prøven (min. 20 %), da 
følsomheden i denne analyse ikke er høj. Fordelen ved denne analyse er at man kan finde alle 



mutationer der måtte forekomme i de undersøgte exons.  Som minimum skal KIT exon 9, 11, 13 og 
17 samt PDGFRA exon 12 og 18 sekventeres. KIT exon 8 kan også medtages i analysen for en bedre 
dækning af relevante mutationer. Som referencesekvens anvendes: KIT NM_000222.2 og PDGFRA 
NM_006206.4.  
 
Next Generation Sequencing (NGS). Her kan f. eks. anvendes Ion AmpliSeq Cancer Hotspot Next 
Generation Sequencing Panel v2, som er designet til at identificere hotspot mutationer I bl.a. KIT, 
PDGFRA og BRAF generne. (Panelet indeholder ikke analyse af KIT exon 8).  
Tumorcelleprocenten skal her være minimum 5 %. Kvalitetsparametre for NGS kørslen: minimum 
coverage ca. 500. 
Alternativt kan anvendes et customdesignet panel som dækker al kodende sekvens i både KIT og 
PDGFRA samt udvalgte områder af andre gener f.eks. BRAF som har klinisk betydning for denne 
patientgruppe. Primer panelet skal valideres op mod Sanger sekventering. 
 
Svarafgivelse bør indeholde. 

1. Titel på analysen 
2. Prøvedato (dd.mm.åå) 
3. Prøvenummer 
4. Rekvirent 
5. Indikation for analysen 
6. Prøvemateriale 
7. Procent andel af tumorcellekerner i materialet 
8. Anvendt metode og følsomhed af denne 
9. Resultat af analysen 
10. Fortolkning af resultatet 
11. Svardato 
12. Signatur 
13. Unik ID på hver side 
14. Angivelse af totalt antal sider 
15. Kodning med SNOMED koder (Appendiks A) 

 
Bemærkninger. 

 Metoden til oprensning af DNA skal være valideret og kvaliteten af det oprensede skal 
være i en kvalitet og mængde passende til den anvendte analysemetode.  

 Svartiden for analysen bør være afstemt med klinikerne for planlægning af patientens 
videre behandling. Da svaret på mutationsanalysen hos GIST patienter lægger grund for 
valg af behandling bør svartiden overholde svartiden for kræftpakker.  

 
Kvalitetskontrol. 
Laboratoriet bør indgå i et eksternt kvalitetssikringsprogram, hvor hele arbejdsgangen fra DNA 

oprensning til svarafgivelse indgår. 

Eksempel: 

Gastrointestinal stromal tumor (GIST) EQA:  

http://www.ukneqas-molgen.org.uk/  

 

http://www.ukneqas-molgen.org.uk/


Appendiks A 
Snomed kodning 
T kode  
M kode 
F kode for mutationsstatus* 
P kode for procedure# 
 
*: 
FE13G1 KIT genstatus normal 
FE13G2 KIT geninsertion 
FE13G3 KIT gen muteret 
FE13G4 KIT gendeletion 
FE13GA KIT exon 9 abnorm 
FE13GB KIT exon 11 abnorm 
FE13GC KIT exon 13 abnorm 
FE13GD KIT exon 17 abnorm 
FE13H1 PDGFRA genstatus normal 
FE13H2 PDGFRA geninsertion 
FE13H3 PDGFRA gen muteret 
FE13H4 PDGFRA gendeletion 
FE13HA PDGFRA exon 12 muteret 
FE13HB PDGFRA exon 18 muteret 
#: 
P33B30 polymerase kædereaktion (PCR) analyse 
P33B31 polymerase kædereaktion (PCR) analyse, udvidet 
 
Revidering af anbefalingerne. 
Anbefalingerne revideres ved behov – dog senest efter to år (2018). 
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