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MATERIAL I MÈTODES 

Sèrie de validació: 

La sèrie inclou 206 tumors primaris colorectals de 199 pacients, als 

que s’aplicaren els models de predicció que comprenen els següents 

paràmetres: localització del tumor, patró de creixement, percentatges 

de patró sòlid i mucoide extracel·lular, presència d’infiltrat inflamatori 

peritumoral Crohn-like i presència de limfòcits intraepitelials. El model 

RERtest8 també inclou l’índex proliferatiu (Ki-67) i l’immunofenotip de 

p53 (figures 1 i 2).   

 

Estudi d’inestabilitat de microsatèl·lits i mutacions B-RAF: 

L’estat d’inestabilitat es determinà utilitzant el panell consens del NCI 

(BAT25, BAT26, D5S346, D2S123 and D17S250) en una PCR 

multiplex, o utilitzant el kit Promega MSI que conté 5 mononucleòtids 

(BAT-25, BAT-26, NR-21, NR-24 and MONO-27) en els darrers 61 

casos. Els casos es van classificar com inestables quan presentaven 

MSI-H en un mínim d’un 30% dels loci estudiats.  

La presencia de la mutació V600E del gen B-RAF es va detectar 

mitjançant seqüenciació directa Sanger o PCR selectiva (Stripassay, 

Viennalabs) en tots els casos amb MSI-H per diferenciar els casos 

esporàdics dels possibles casos amb síndrome de Lynch. 

 

Immunohistoquímica: 

La expressió de p53 i Ki67 es varen avaluar utilitzant un protocol 

basat en avidina-biotina-peroxidasa amb els anticossos monoclonals 

DO-7 i MIB-1 respectivament (DakoCytomation). 

RESULTATS 

• Es va detectar MSI-H en 21 casos (10,1%).  

• Els casos amb MSI-H eren significativament de localització 

proximal, presentaven limfòcits peritumorals Crohn-like, un 

percentatge més alt de component mucinòs extracel·lular, i 

menys sobreexpressió de p53. La presència d’un patró de 

creixement expansiu, limfòcits  intraepitelials, diferenciació 

sòlida i un alt índex proliferatiu encara que més freqüents en 

el grup de tumors amb MSI-H, no varen arribar a ser 

estadísticament significatius (taula 1).  

• Ambdós models varen confirmar la seva robustesa 

mantenint un valor predictiu negatiu de 94,4% i 95,0%  

(taula 2).  

• Es va detectar la mutació del gen B-RAF V600E en 12 

casos MSI-H, indicant una incidència del 57% de casos 

esporàdics. 

CONCLUSIONS 

• L’alt valor predictiu negatiu dels models permet limitar l’estudi molecular només als casos predits com MSI-H (10,1%) amb la finalitat de confirmar l' inestabilitat.  

• La naturalesa dels paràmetres inclosos en els models, majoritàriament histopatològics, fa que esdevinguin una eina fàcil d’incorporar a l’estudi patològic de rutina.  
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VALIDACIÓ PROSPECTIVA DELS MODELS PREDICTIUS D’INESTABILITAT DE MICROSATÈL·LITS 

RERtest6 I RERtest8 EN ELS CARCINOMES COLORECTALS.  

        

INTRODUCCIÓ 

L’estudi d’inestabilitat de microsatèl·lits (MSI-H), està 

recomanat per les guies SEAP/SEOM en tots els casos de 

càncer colorectal com a cribratge de pacients amb síndrome 

de Lynch, emfatitzat en estadi II degut al seu valor com a 

factor de bon pronòstic i possible pitjor resposta a 5-

fluorouracil. La incorporació d’aquest estudi a la rutina clínica 

és però molt limitada. L’objectiu del present treball fou validar 

els models predictius d’MSI-H, RERtest6 i RERtest8, basats 

en el fenotip tumoral i obtinguts prèviament com a resultat de 

l’optimització d’un model inicial mitjançant una validació 

multicèntrica. 

Variables categòriques 
MSS (%)  

n=185 

MSI-H (%)  

n=21 
P-valor 

Edad 71±10.7 70±12.2 0.774 

Localització 

  Proximal   70 (37.8) 20 (95.2) <0.001 

  Distal 115 (62.2)   1 (4.8) 

Patró de creixement 

  Infiltratiu 127 (68.6) 12 (57.1) 0.328 

  Expansiu  58 (31.4)   9 (42.9) 

Crohn-like 

  Present   52 (28.1) 11 (52.4) 0.042 

  Absent 133 (71.9) 10 (47.6) 

TIL 

  Present   28 (15.1)   7 (33.3) 0.059 

  Absent 157 (84.9) 14 (66.7) 

Variables numèriques 
MSS  

(mitjana ±SD) 

MSI-H  

(mitjana ±SD) 
P-valor 

Patró sòlid (%) 16.9 ± 20.8 25.5 ± 30.3 0.186 

Component mucoide (%) 6.8 ± 18.8 16.4 ± 20.8 <0.001 

Ki67 IHQ (%) 61.6 ± 21.0 67.4 ± 17.3 0.233 

p53 IHQ (%) 40.0 ± 35.6 11.2 ± 16.0 0.004 

MSS/MSI-L MSI-H 

RERtest6 MSI-H 18 11 29 

RERtest6 MSS/MSI-L 167 10 177 

185 21 206 

Exactitut 86.41 

Sensibilitat 52.38 

Especificitat 90.27 

Valor predictiu positiu 37.93 

Valor predictiu negatiu 94.35 

MSS/MSI-L MSI-H 

RERtest8 MSI-H 13 12 25 

RERtest8 MSS/MSI-L 172 9 181 

185 21 206 

A B 

C D 

E F 

   RERTEST6 

   a:Localizació (0= proximal vs. 1= distal) 0 

   b:Patró de creixement (0= expansiu vs.1= infiltratiu) 0 

   c:Limfòcits peritumorals Crohn Like (*) (0= si vs. 1= no) 0 

   d:Limfòcits intraepitelials (**) (0= si vs. 1= no) 1 

   e:Component sòlid (percentatge sense decimals) 15 

   f: Component mucinòs extracel·lular (percentatge sense decimals) 80 

x = (1.114+(a*1.523)+(b*1.046)+(c*1.591)+(d*0.893)-(e*0.042)-(f*0.031) 

P=   0,2512 

RER+ (MSI-H) 
   (*) 3 nòduls limfocitaris per camp de petit augment (4x)                                                  

   (**) 4 o més limfòcits intraepitelials (TIL) per camp de gran augment (40x) 

   RERTEST8 

   a:Localizació (0= proximal vs. 1= distal)  0 

   b:Patró de creixement (0= expansiu vs.1= infiltratiu)  0 

   c:Limfocits peritumorals Crohn Like (*) (0= si vs. 1= no)  0 

   d:Limfocits intraepitelials (**) (0= si vs. 1= no)  1 

   e:Component sòlid (percentatge sense decimals) 15 

   f :Component mucinòs extracel·lular (percentatge sense decimals) 80 

   g: positivitat IHQ Ki67 (percentatge sense decimals)    70 

   h: positivitat IHQ p53 (percentatge sense decimals)      5 

x = (2.925+(a*1.563)+(b*1.034)+(c*1.426)+(d*0.588)-(e*0.046)-(f*0.028)-(g*0.031)+(h*0.021)  

 

P=   0,1774 

RER+ (MSI-H) 

 (*) 3 nòduls limfocitaris per camp de petit augment (4x)                                                  

 (**) 4 o més limfòcits intraepitelials (TIL) per camp de gran augment (40x) 

Exactitut 89.32 

Sensibilitat 57.14 

Especificitat 92.97 

Valor predictiu positiu 48.00 

Valor predictiu negatiu 95.03 

Figura 1: Paràmetres histopatològics inclosos en el model de 

predicció de MSI-H RERtest6. A: Component mucinòs 

extracel·lular (H&E 400x), B: Limfòcits peritumorals Crohn    

Like (H&E 200x), C: Component glandular (H&E 200x),           

D: Component sòlid (H&E 400x), E: Limfòcits intraepitelials 

(H&E 400x),F: Patró de creixement expansiu (H&E 200x).  

Figura 2: Exemple d’un cas MSI-H predit utilitzant els models 

RERtest6 i RERtest8 (P<0,8), presentats en format Excel 

disponible gratuïtament a la nostra web (www.biopat.es). 

Taula 1: Característiques clinicopatològiques dels casos estables 

(MSS)  i inestables (MSI-H). Els p-valors s’han calculat utilitzant 

Fisher’s exact test  per les variables categòriques i Wilcoxon test 

per les numèriques.   

Taula 2: Capacitat de predicció i paràmetres estadístics 

aconseguits pels models RERtest6 i RERtest8.  .   


