
Mikrosatellitt instabilitet (MSI) ved kolorektal cancer 
RELEVANS: 

1) Immunterapi  
2) Hereditær non-polypøs kolorektal cancer (HNPCC)/Lynch syndrom 
3) MSI og vurdering EGFR-rettet behandling  
4) Prognose CRC stadium I-III – adjuvant behandling 
 

 
Tabell: MSI analyser ved kolorektale tumorer OUS 

Problemstilling Prognose 
Analyser/år 

Tilleggs- 
markør 

Andel 
positive CITO 

Immunterapi 400-500 (MLH1-IHC) < 3 % JA 
HNPCC-utredning/mistanke 20-30 BRAF > 50 %1 NEI 
EGFR-rettet behandling < 50 BRAF 70-80 %2 TJA 
Prognose stadium I-III CRC Usikker/økende RCC23 15-20 % NEI 
1) Avhengig av kriterier (Amsterdam etc.) 
2) Gjelder BRAF+ tumorer  
3) Aktuell for validering – mulig ”surrogat” markør for MSI  
 
Immunterapi. Analyser for karakterisering av en tumors mikrosatellitt fenotype, der en 
skiller mellom mikrosatellitt instabile (MSI) og mikrosatellitt stabile (MSS) tumorer, har blitt 
relevant for vurdering av pasienter til immunterapi. Pasienter med MSI-positive tumorer har 
signifikant bedre respons på slik behandling enn de med MSS tumorer. Dette har resultert i en 
betydelig økning i etterspørsel av MSI analyser, i første rekke i forhold til metastaserende 
kolorektal cancer (metCRC). Etterspørselen vil øke betydelig fordi MSI også vil vise seg 
relevant for tidligere stadier av CRC og for andre tumortyper. I tillegg har vi eksempler på 
”opportunistiske” rekvisisjoner der MSI etterspørres fordi immunterapi kan være et siste 
alternativ for pasienter som ikke (lenger) responderer på annen behandling.  

Hereditær non-polypøs kolorektal cancer (HNPCC). Opprinnelig ble MSI utelukkende 
benyttet i forbindelse med mistanke om HNPCC. Antall analyser per år var da lavt (5-10), 
men burde vært høyere ut i fra den faktiske insidens av indikasjoner på HNPCC. Viktigste 
indikasjoner er alder < 55 år og høyresidig CRC der tumorer er slimdannende og viser en 
typisk signatur-ring morfologi. Ved siden av kolorektale tumorer er også ovariale tumorer og 
tumorer i endometrium relevante. Ved påvisning av MSI-positive tumorer skal analysene 
følges opp med umiddelbar analyse av BRAF. Dersom tumor er BRAF-positiv peker det mot 
sporadisk CRC og HNPCC-”sporet” kan forlates. Dersom BRAF-negativ er sannsynligheten 
stor for HNPCC. Immunohistokjemiske analyser av de fire mest aktuelle proteinene som 
kodes for av mismatch repair (MMR) genene vil da kunne kaste ytterligere lys over dette. 
Bortfall av farging for et av proteinene peker med stor grad av sannsynlighet mot det genet 
som er årsak til HNPCC hos pasienten. Dersom pasienten ikke allerede har vært til genetisk 
veiledning skal rekvirent av MSI-analyse tilby henvisning til Avdeling for medisinsk genetikk 
(AMG) for pasient-/familieveiledning. 

EGFR-rettet behandling. Pasienter med metastatisk CRC (metCRC) har svært dårlig 
prognose, men forlenget levetid kan oppnås ved behandling med EGFR-hemmere som 
cetuximab/panitumumab. En forutsetning for slik behandling er at tumor tester negativ for 



mutasjoner i KRAS, NRAS og BRAF. Mutasjoner her vil svekke effekten av behandlingen som 
har til hensikt å blokkere vekstfremmende signaloverføring via EGFR. Usikkerhet omkring 
behandlingseffekt oppstår når tumorer med BRAF mutasjoner samtidig tester positive for 
MSI. Disse synes å respondere bedre på EGFR-rettet behandling enn tumorer med MSS 
fenotype som er BRAF-positive. Alle BRAF-positive tumorer bør derfor testes for MSI/MSS. 
Etterspørsel av slik ”refleks”-testing er lav, sannsynligvis fordi litteraturen spriker med 
hensyn til den prediktive betydningen av kombinasjon MSI og BRAF i forhold til EGFR-rettet 
behandling.  

Prognose CRC stadium I/III – adjuvant behandling 
Ved stadium I-III CRC kan det herske usikkerhet omkring risiko for tilbakefall/spredning 
etter kirurgisk behandling. MSI representerer en potensiell markør for prognose. Pasienter 
med MSI positive tumorer vil kunne spares for adjuvant terapi, men analyser til dette formål 
brukes lite. Sannsynligvis på grunn av mangel på systematiske studier der validering 
rettferdiggjør slik anvendelse av MSI status.    
 
GENERELT:  

• En utfordring ved MSI analyser er behovet for celler som representerer pasientens 
normalceller (vev fra blokk, blod, munnhule, eller annet). Vi har under utprøving og 
validering nye markørsystem som vil gjøre behovet for normalceller overflødig. Det 
vil da være tilstrekkelig med DNA kun fra tumorceller, helst de samme som har vært 
benyttet til onkogen analyse.    

• Bevisstheten om skille mellom hypo- og hypermuterte tumorer i forhold til respons på 
terapi rettet mot faktorer som kontroller immunceller vil sannsynligvis generere en 
mer systematisk kartlegging av en rekke tumortyper i forhold til MSI.  

• Fordi stråleterapi kan indusere MSI (preoperativt ved rektum cancer, i kolorektale 
tumorer generert etter stråleterapi/prostata, etc.) kan det bli aktuelt å analysere slike 
tumorer med tanke på immunterapi.   
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