
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozwiązania diagnostyczne w raku płuca 
Dostarczamy pewność w diagnostyce  
Rozwiązania diagnostyczne w raku płuca
Prawidłowa diagnostyka umożliwia właściwe leczenie 



Nazwa przeciwciała Numer  katalogowy Ilość testów/op.

ALK (D5F3) Rabbit Monoclonal Primary Antibody, VENTANA 06679072001 50

Total c-MET (SP44) Rabbit Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM 05571219001 50

Calretinin (SP65) Rabbit Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM 05992184001 50

Caveolin-1 (SP43) Rabbit Monoclonal Primary Antibody 07391439001 50

CD56 (123C3) Mouse Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM 05878519001 50

CD56 (MRQ-42) 06433359001 50

CEA (CEA31) 06433316001 50

CEA (TF 3H8-1) Primary Antibody 05266947001 50

Chromogranin A (LK2H10) Primary Antibody 05267056001 50

Cytokeratin 5 (SP27) Rabbit Monoclonal Primary Antibody 07292821001 50

Cytokeratin 5/6 (D5/16B4) Mouse Monoclonal Primary Antibody 06478441001 50

Cytokeratin 5/14 (EP1601Y/LL002) Rabbit & Mouse Monoclonal Primary Antibody 07292864001 50

Cytokeratin 7 (SP52) Rabbit Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM 05986818001 50

Cytokeratin 17 (SP95) Rabbit Monoclonal Primary Antibody 06373658001 50

Cytokeratin 20 (SP33) Rabbit Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM 05587760001 50

Cytokeratin (CAM 5.2) Mouse Monoclonal Primary Antibody 06478425001 50

Desmoglein-3 (5G11) Mouse Monoclonal PAb, Cell Marque 07709447001 50

VENTANA DLL3 (SP347) Assay 08416931001 50

E-cadherin (36) Mouse Monoclonal Primary Antibody, VENTANA 05905290001 50

E-cadherin (EP700Y) 05973872001 50

Epidermal Growth Factor Receptor (3C6) Primary Antibody, CONFIRM 05278341001 50

EGFR (5B7) Rabbit Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM 05278457001 50

EGFR E746-A750 del (SP111) Rabbit Monoclonal Primary Antibody 06521932001 50

EGFR L858R (SP125) Rabbit Monoclonal Primary Antibody 06521924001 50

EMA (E29) Mouse Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM 05878900001 50

Epithelial-Related Antigen (MOC-31) Mouse Monoclonal Primary Antibody 06374409001 50

Epithelial-Specific Antigen/Ep-CAM (Ber-EP4) 05435676001 50

Ki-67 (30-9) Rabbit Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM 05278384001 50

HBME-1 (HBME-1) 05973813001 50

MUC1 (H23) Mouse Monoclonal Primary Antibody 06316514001 50

Napsin A (MRQ-60) Mouse Monoclonal Primary Antibody 07047720001 50

NSE (MRQ-55) Mouse Monoclonal Primary Antibody 06648568001 50

p40 (BC28) 07394420001 50

p63 (4A4) Mouse Monoclonal Primary Antibody, VENTANA 05867061001 50

Pan Keratin (AE1/AE3/PCK26) Primary Antibody 05266840001 250

Pan Keratin (AE1/AE3/PCK26) Primary Antibody 05267145001 50

VENTANA PD-L1 (SP142) IHC Assay 08008540001 50

VENTANA PD-L1 (SP263) Assay 07419821001 50

PTEN (SP218) Rabbit Monoclonal Primary Antibody 07970200001 50

VENTANA ROS1 (SP384) Rabbit Monoclonal Primary Antibody 08404160001 50

SOX-2 (SP76) 06523943001 50

Synaptophysin (MRQ-40) Rabbit Monoclonal Antibody 06433324001 50

Synaptophysin (SP11) Rabbit Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM 05479304001 50

TAG-72 (B72.3) 05267803001 50

Thyroid Transcription Factor-1 (SP141) Rabbit Monoclonal Primary Antibody 06640613001 50

Thyroid Transcription Factor-1 (8G7G3/1) Mouse Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM 05479312001 50

WT1 (6F - H2) 05435706001 50
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„Wraz z wprowadzeniem terapii celowanych, których skuteczność 
zależy od właściwie sklasyfikowanego podtypu nowotworu, 
znaczenie precyzyjnej diagnostyki znacząco wzrosło”.3

Pozostałe  
15,2%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Brak 
24,4%

KRAS 32,2%

Rysunek 1: Profil molekularny gruczolakoraka płuca8

Rysunek 2: Standardowy algorytm postępowania diagnostycznego w raku płuca

ROS1 1,7%

RET 0,9%
MET 4,3%

HER2 1,7%

EGFR 11,3%

BRAF 7,0%

ALK 1,3%

* NSCLC (ang. non-small cell lung carcinoma)
** SCLC (ang. small cell lung carcinoma)

Główna przyczyna zgonów z powodu 
raka na świecie
Rak płuca jest przyczyną średnio trzech zgonów na minutę 
i najczęściej występującym rakiem na świecie1. Każdego roku 
diagnozuje się około 2,1 miliona nowych zachorowań.1

W raku płuca wyróżnia się dwa główne podtypy: niedrobnoko-
mórkowy rak płuca (NSCLC*) i drobnokomórkowy rak płuca 
(SCLC**). Do 85% wszystkich raków płuc to NSCLC2, które 
można dalej podzielić na gruczolakoraka, raka płaskonabłon-
kowego i raka wielkokomórkowego.2 Pojawienie się terapii 
celowanych spowodowało potrzebę dokładnej klasyfikacji 
niniejszych podtypów.3

Terapie celowane zmieniły paradygmat leczenia raka płuca 
od niedawna oparty wyłącznie na typie histologicznym – na 
włączenie podtypów obejmujących mutacje i fuzje onkogenne.4 
W związku z tym niezwykle istotna stała się odpowiednia 
i precyzyjna diagnostyka, której celem nadrzędnym jest kla-
syfikacja Pacjentów, którzy mogą odnieść największe korzyści 
kliniczne z zastosowanego leczenia.

Kompleksowa diagnostyka
Firma Roche Diagnostics opracowała kompleksową i zróżnico-
waną ofertę immunohistochemicznej diagnostyki raka płuca, 
w tym badania umożliwiające wykrycie tzw. biomarkerów 
predykcyjnych – czynników warunkujących wybór odpowied-
niego leczenia, zgodnie z aktualnymi zaleceniami.5-7 Nasze 
portfolio przeciwciał zawierające sprawdzone klony, takie jak 
p40 (BC28), ALK (D5F3), wciąż jest rozwijane tworząc szeroką 
ofertę biomarkerów dla badań analitycznych i predykcyjnych. 



Subtypowanie NSCLC 
 

 

Rak płaskonabłonkowy wybarwiony p40 (BC28) Mouse Monoclonal Primary 
Antibody 

 
p40 (BC28) Mouse Monoclonal 
Primary Antibody 
Przeciwciało p40 (BC28) skierowane jest przeciwko białku 
NNp63 i jest wysoce wrażliwe i swoiste dla raka 
płaskonabłonkowego. Wytyczne zalecają stosowanie p40 w 
panelu z innymi kluczowymi markerami w naszym portfolio w 
celu odróżnienia raka płaskonabłonkowego od gruczolakoraka 
płuc.6,9 

 
• Wysoka czułość: wykazano, że w płucach p40 jest tak 

wrażliwy jak p6310 

• Wyższa swoistość: Badania wskazują, że p40 ma wyższą 
swoistość względem raka płaskonabłonkowego płuca niż 
p6310-12 

Rak płaskonabłonkowy wybarwiony Cytokeratin 5/6 (D5/16B4) Mouse 
Monoclonal Primary Antibody 

 
Cytokeratin 5/6 (D5/16B4) 
Mouse Monoclonal Primary Antibody 
Cytokeratyna 5 ulega ekspresji w różnych komórkach nabłonka i 
międzybłonka, podczas gdy cytokeratyna 6 jest wyrażana przez 
proliferację nabłonka płaskonabłonkowego. Taki koktajl 
przeciwciał wykazuje wzór barwienia cytoplazmatycznego i 
może być stosowany do pomocy w identyfikacji raka 
płaskonabłonkowego i w odróżnianiu międzybłoniaka 
złośliwego od gruczolakoraka płuca. 

 
 

  
 

Gruczolakorak płuca wybarwiony Thyroid Transcription Factor-1 (SP141) 
Rabbit Monoclonal Primary Antibody 

 

Thyroid Transcription Factor-1 (SP141) 
Rabbit Monoclonal Primary Antibody 
Wyrażony w komórkach nabłonkowych tarczycy i płuc, 
TTF-1 jest przydatny w klasyfikacji nowotworów w tych 
narządach. W kontekście innych danych TTF-1 pomaga w 
badaniu przerzutowych gruczolakoraków niewiadomego 
pochodzenia. TTF-1 wykazuje wzór barwienia 
wewnątrzjądrowego. 

Gruczolakorak płuc wybarwiony Napsin A (MRQ-60) Mouse Monoclonal Primary 
Antibody 

 

Napsin A (MRQ-60) Mouse Monoclonal 
Primary Antibody 
Napsyna A ulega ekspresji w pneumocytach typu II i w 
gruczolakorakach płuca. Ekspresja napsyny A przydatna jest do 
odróżnienia pierwotnego gruczolakoraka płuca od 
gruczolakoraka innych narządów. Badania pokazują, że 
dodatnie wybarwienie immunologiczne zarówno napsyny A, 
jak i TTF-1 jest wysoce swoiste dla pierwotnego 
gruczolakoraka płuca, a połączenie tych dwóch biomarkerów 
jest uzasadnione, aby pomóc w odróżnieniu pierwotnego 
gruczolakoraka płucnego od raka z przerzutami w płucach.13 

Dalsze subtypowanie 
 

 

Gruczolakorak płuca wybarwiony VENTANA PD-L1 (SP142) Rabbit 
Monoclonal Primary Antibody 

 

VENTANA PD-L1 (SP142) IHC Assay 
VENTANA PD-L1 (SP142) IHC Assay to test 
immunohistochemiczny, który wykorzystuje królicze 
monoklonalne przeciwciało pierwotne (SP142) wytwarzane 
przeciwko PD-L1 (B7-H1, CD274). 
Rozpoznaje glikoproteinę związaną przez błonę 
komórkową o masie cząsteczkowej 45–55 kDa. 
Przeciwciało to daje wybarwienie błoniaste i/lub 
cytoplazmatyczne i jest przeznaczone do 
oceny immunohistochemicznej białka ligandu 1 (PD-L1) 
zaprogramowanej śmierci w komórkach nowotworowych i 
komórkach odpornościowych naciekających nowotwór. 

Niedrobnokomórkowy rak płuc wybarwiony VENTANA PD-L1 
(SP263) Rabbit Monoclonal Primary Antibody 

 
VENTANA PD-L1 (SP263) Rabbit Monoclonal 
Primary Antibody 
Przeciwciało VENTANA PD-L1 (SP263) wytwarzane jest 
przeciwko B7 homologowi 1 (B7-H1, CD274) ligandu 
zaprogramowanej śmierci 1 (PD-L1). Rozpoznaje 
glikoproteinę związaną przez błonę komórkową o masie 
cząsteczkowej 45–55 kDa. Przeciwciało to daje wybarwienie 
błoniaste i/lub cytoplazmatyczne. 
Jest ono pomocne w ocenie ekspresji PD-L1 w 
niedrobnokomórkowym raku płuca (NSCLC) i innych typach 
nowotworów. 

 
 
 
 
 
 
 

“ALK-IHC przewyższa ALK-FISH 
w biopsjach 
małoobjętościowych i 
aspiracjach cienkoigłowych 
(FNA) w przewidywaniu 
odpowiedzi guza i przeżycia po 
terapii anty-ALK u pacjentów z 
zaawansowanym NSCLC.”14 

Gruczolakorak płuca wybarwiony VENTANA anti-ALK (D5F3) Rabbit Monoclonal Primary 
Antibody 
 

VENTANA anti-ALK (D5F3) Rabbit Monoclonal Primary Antibody 
Test VENTANA anti-ALK (D5F3) Rabbit Monoclonal Primary Antibody przeznaczony jest do jakościowego wykrywania 
białka kinazy anaplastycznej chłoniaka (ALK) w NSCLC. Jest testem pomocniczym w identyfikacji pacjentów 
kwalifikujących się do leczenia celowanymi terapiami ALK. * Wytyczne zalecają przebadanie na ALK u wszystkich 
pacjentów z rozpoznanym gruczolakorakiem płuc.6,7 

ALK (D5F3) IHC ma czułość i swoistość porównywalną z ALK FISH. Wykazano, że eliminując wymóg potwierdzającego FISH, 
ALK IHC jest lepszym testem predykcyjnym dla terapii ukierunkowanych na ALK niż FISH.14 

 
 
 
 

* Zatwierdzone ukierunkowane terapie ALK dla NSCLC różnią się w zależności od kraju. Poproś przedstawiciela firmy o więcej informacji. 

Określanie podtypu histologicznego NSCLC

p40 (BC28) Mouse Monoclonal  
Primary Antibody
Przeciwciało p40 (BC28) skierowane jest przeciwko białku 
ΔNp63, charakteryzuje się wysoką czułością i swoistością 
wobec komórek raka płaskonabłonkowego. Wytyczne zalecają 
stosowanie p40 w panelu z innymi kluczowymi markerami 
z naszego portfolio, w celu rozróżnienia raka płaskonabłon-
kowego od gruczolakoraka płuc.6,9

• Wysoka czułość: wykazano, że czułość p40 jest taka 
sama, jak p63 w płucu.10

• Badania wykazały, że p40 ma wyższą swoistość dla raka 
płaskonabłonkowego płuc niż p63.10-12

Cytokeratin 5/6 (D5/16B4) 
Mouse Monoclonal Primary Antibody
Ekspresja cytokeratyny 5 zachodzi w różnych komórkach 
epitelialnych i mezotelialnych, natomiast ekspresja cytoke-
ratyny 6 charakterystyczna jest dla proliferujących komórek 
nabłonka płaskiego. Takie połączenie przeciwciał wykazujące 
cytoplazmatyczny wzór barwienia jest pomocne w identyfikacji 
raka płaskonabłonkowego oraz w odróżnieniu międzybłoniaka 
złośliwego (ang. malignant mesothelioma) od gruczolako-
raka płuca.

VENTANA PD-L1 (SP142) IHC Assay
Test immunohistochemiczny VENTANA PD-L1 (SP142) to 
królicze monoklonalne przeciwciało pierwotne (SP142) 
wytwarzane przeciwko PD-L1 (B7-H1, CD274).

Rozpoznaje glikoproteinę związaną przez błonę komórkową 
o masie cząsteczkowej 45–55 kDa. Wzór barwienia dla prze-
ciwciała jest błonowy i/lub cytoplazmatyczny. Test jest prze-
znaczony do oceny immunohistochemicznej białka ligandu 1 
(PD-L1) zaprogramowanej śmierci w komórkach nowotworo-
wych i komórkach odpornościowych naciekających nowotwór.

VENTANA PD-L1 (SP263) Assay
Przeciwciało VENTANA PD-L1 (SP263) wytwarzane jest 
przeciwko B7 homologowi 1 (B7-H1, CD274) ligandu zapro-
gramowanej śmierci 1 (PD-L1). Rozpoznaje glikoproteinę 
związaną przez błonę komórkową o masie cząsteczkowej 
45–55 kDa. Wzór barwienia dla przeciwciała jest błonowy  
i/lub cytoplazmatyczny. 

Jest ono pomocne w ocenie ekspresji PD-L1 w niedrobnoko-
mórkowym raku płuca i innych typach nowotworów.

Thyroid Transcription Factor-1 (SP141) 
Rabbit Monoclonal Primary Antibody
TTF-1 ulega ekspresji w komórkach nabłonkowych tarczycy 
i płuc, w związku z czym jest przydatny w klasyfikacji nowo-
tworów tych narządów. W kontekście innych danych TTF-1 
pomaga w identyfikacji przerzutów gruczolakoraków niewiado-
mego pochodzenia. TTF-1 wykazuje jądrowy wzór barwienia.

Napsin A (MRQ-60) Mouse Monoclonal 
Primary Antibody
Napsyna A ulega ekspresji w pneumocytach typu II  
i w gruczolakorakach płuca. Ekspresja napsyny A przydatna 
jest do odróżnienia pierwotnego gruczolakoraka płuca od gru-
czolakoraka innych narządów. Badania pokazują, że dodatnie 
wybarwienie immunologiczne zarówno napsyny A, jak i TTF-1 
jest wysoce swoiste dla pierwotnego gruczolakoraka płuca, 
a połączenie tych dwóch biomarkerów jest uzasadnione, 
w celu odróżnienia pierwotnego gruczolakoraka płuc od raka 
z przerzutami do płuc.13

Rak płaskonabłonkowy wybarwiony testem p40 (BC28) Mouse Monoclo-
nal Primary Antibody

Gruczolakorak płuca wybarwiony testem VENTANA PD-L1 (SP142) 
Rabbit Monoclonal Primary Antibody

Gruczolakorak płuca wybarwiony testem Thyroid Transcription Factor-1 
(SP141) Rabbit Monoclonal Primary Antibody

Rak płaskonabłonkowy wybarwiony testem Cytokeratin 5/6 (D5/16B4) 
Mouse Monoclonal Primary Antibody

Niedrobnokomórkowy rak płuc wybarwiony testem VENTANA PD-L1 
(SP263) Rabbit Monoclonal Primary Antibody

Gruczolakorak płuc wybarwiony testem Napsin A (MRQ-60) Mouse 
Monoclonal Primary Antibody

Subtypowanie NSCLC 
 

 

Rak płaskonabłonkowy wybarwiony p40 (BC28) Mouse Monoclonal Primary 
Antibody 

 
p40 (BC28) Mouse Monoclonal 
Primary Antibody 
Przeciwciało p40 (BC28) skierowane jest przeciwko białku 
NNp63 i jest wysoce wrażliwe i swoiste dla raka 
płaskonabłonkowego. Wytyczne zalecają stosowanie p40 w 
panelu z innymi kluczowymi markerami w naszym portfolio w 
celu odróżnienia raka płaskonabłonkowego od gruczolakoraka 
płuc.6,9 

 
• Wysoka czułość: wykazano, że w płucach p40 jest tak 

wrażliwy jak p6310 

• Wyższa swoistość: Badania wskazują, że p40 ma wyższą 
swoistość względem raka płaskonabłonkowego płuca niż 
p6310-12 

Rak płaskonabłonkowy wybarwiony Cytokeratin 5/6 (D5/16B4) Mouse 
Monoclonal Primary Antibody 

 
Cytokeratin 5/6 (D5/16B4) 
Mouse Monoclonal Primary Antibody 
Cytokeratyna 5 ulega ekspresji w różnych komórkach nabłonka i 
międzybłonka, podczas gdy cytokeratyna 6 jest wyrażana przez 
proliferację nabłonka płaskonabłonkowego. Taki koktajl 
przeciwciał wykazuje wzór barwienia cytoplazmatycznego i 
może być stosowany do pomocy w identyfikacji raka 
płaskonabłonkowego i w odróżnianiu międzybłoniaka 
złośliwego od gruczolakoraka płuca. 

 
 

  
 

Gruczolakorak płuca wybarwiony Thyroid Transcription Factor-1 (SP141) 
Rabbit Monoclonal Primary Antibody 

 

Thyroid Transcription Factor-1 (SP141) 
Rabbit Monoclonal Primary Antibody 
Wyrażony w komórkach nabłonkowych tarczycy i płuc, 
TTF-1 jest przydatny w klasyfikacji nowotworów w tych 
narządach. W kontekście innych danych TTF-1 pomaga w 
badaniu przerzutowych gruczolakoraków niewiadomego 
pochodzenia. TTF-1 wykazuje wzór barwienia 
wewnątrzjądrowego. 

Gruczolakorak płuc wybarwiony Napsin A (MRQ-60) Mouse Monoclonal Primary 
Antibody 

 

Napsin A (MRQ-60) Mouse Monoclonal 
Primary Antibody 
Napsyna A ulega ekspresji w pneumocytach typu II i w 
gruczolakorakach płuca. Ekspresja napsyny A przydatna jest do 
odróżnienia pierwotnego gruczolakoraka płuca od 
gruczolakoraka innych narządów. Badania pokazują, że 
dodatnie wybarwienie immunologiczne zarówno napsyny A, 
jak i TTF-1 jest wysoce swoiste dla pierwotnego 
gruczolakoraka płuca, a połączenie tych dwóch biomarkerów 
jest uzasadnione, aby pomóc w odróżnieniu pierwotnego 
gruczolakoraka płucnego od raka z przerzutami w płucach.13 

Polecane testy

Dalsze podtypowanie

VENTANA ROS1 (SP384) 
– królicze monoklonalne 
przeciwciało pierwotne  
odznaczające się wysoką 
korelacją z FISH w wielu 
algorytmach punktacji.18

VENTANA ROS1 (SP384) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
Test VENTANA ROS1 (SP384) jest króliczym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko białku ROS1 - recep-
torowej kinazie tyrozynowej (RTK). Zmiany kinazy ROS1 tworzą białka fuzyjne, w których domena kinazy ROS1 staje się 
konstytutywnie aktywna, kierując sygnalizacją kilku szlaków onkogennych kontrolujących proliferację komórek, przeżycie 
i sygnalizację komórkową.15,16 Onkogenne fuzje ROS1 zidentyfikowano w wielu nowotworach, w tym w niedrobnokmórkowym 
raku płuc.16

Rearanżacje genu ROS1 występują w 1-2% NSCLC.17 Biorąc pod uwagę rzadkość rearanżacji ROS1, zastosowanie testu 
immunohistochemicznego w celu wykrycia obecności ekspresji białka ROS1 przed testami potwierdzającymi, może obniżyć 
całkowity koszt badań ROS1.18 Wytyczne zalecają, aby wszyscy pacjenci ze zdiagnozowanym gruczolakorakiem płuc byli 
badani pod kątem ROS1.6,7

Gruczolakorak płuca wybarwiony testem VENTANA ROS1 (SP384) Rabbit 
Monoclonal Primary Antibody

Polecane testy 
 
 
 
 
 
 
 

“VENTANA ROS1 (SP384) Rabbit 
Wykazano, że monoklonalne 
pierwotne przeciwciała mają wysoką 
korelację ze statusem FISH w wielu 
algorytmach punktacji.”18 

Gruczolakorak płuca wybarwiony VENTANA ROS1 (SP384) Rabbit Monoclonal Primary 
Antibody 

 

VENTANA ROS1 (SP384) Rabbit Monoclonal Primary Antibody 
ROS1 (SP384) jest króliczym przeciwciałem monoklonalnym wytwarzanym przeciwko białku ROS1, receptorowej kinazie 
tyrozynowej (RTK). Zmiany kinazy ROS1 tworzą białka fuzyjne, w których domena kinazy ROS1 staje się konstytutywnie 
aktywna, kierując sygnalizacją kilku szlaków onkogennych kontrolujących proliferację komórek, przeżycie i sygnalizowanie 
komórkowe.15,16 Onkogenne fuzje ROS1 zidentyfikowano w wielu nowotworach, w tym niedrobnokomórkowym raku płuca 
(NSCLC) 16 

Przegrupowania genu ROS1 występują w 1-2% NSCLC.17 Biorąc pod uwagę rzadkość przegrupowań ROS1, zastosowanie 
testu immunohistochemicznego w celu wykrycia obecności ekspresji białka ROS1 przed testami potwierdzającymi może 
obniżyć całkowity koszt testów ROS1.18  Wytyczne zalecają, aby wszyscy pacjenci ze zdiagnozowanym gruczolakorakiem 
płuc byli badani pod kątem ROS1.6,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Wykazano, że metoda 
immunohistochemiczna pan-TRK jest 
metodą efektywnie wykorzystującą 
zasoby, która może służyć jako 
uzupełnienie stosowanych do oceny fuzji 
NTRK.”19 

Rak płaskonabłonkowy wybarwiony VENTANA pan-TRK (EPR17341) Assay 

 

Test VENTANA pan-TRK (EPR17341) 
Wykrywany przez przeciwciała testu VENTANA pan-TRK (EPR17341) Assay epitop kodowany jest poniżej domeny kinazy 
tyrozynowej w obrębie 3 głównych regionów kodujących neurotroficzne geny kinazy receptora tyrozynowego (NTRK) 1, 2 
i 3. Epitop jest również zachowany we wszystkich trzech białkach TRK, A, B i C.  
Test został zaprojektowany w celu wykrycia obecności C-końcowej ekspresji białka, a zatem jest w stanie wykryć fuzję TRK, jak 
również ekspresję białka typu dzikiego. Ekspresja białka TRK typu dzikiego w większości guzów litych jest na ogół minimalna i 
ma niską częstość występowania. Jednak ekspresja białka TRK typu dzikiego może być znacząca w niektórych tkankach guza 
neuroendokrynnego. 

Białka fuzyjne TRK zidentyfikowano w szeregu powszechnie występujących nowotworów, ale o niskiej częstotliwości.19,20 



Przeciwciało VENTANA ALK (D5F3)
Wiele możliwości terapii celowanych

Porównanie testu z zastosowaniem przeciwciał VENTANA ALK (D5F3) użytego ze 
zwalidowanym zestawem detekcyjnym OptiView DAB Detection i Amp Kit z innymi 
testami wykrywającymi obecność mutacji ALK

Mutacja ALK w raku płuca
Wiadomo, że mutacje genetyczne odgrywają kluczową rolę 
w rozwoju przerzutowego raka płuc. Większość mutacji wykry-
wanych jest w gruczolakoraku u młodych osób niepalących. 
Białko ALK uważane jest za kluczowy czynnik onkogenny 
w NSCLC. Gen ALK koduje transbłonową glikoproteinę o aktyw-
ności kinazy tyrozynowej. Rearanżacje genów z udziałem 
znanych białek fuzyjnych umieszczają domenę kinazy ALK pod 
kontrolą innego promotora genu. W wyniku tej fuzji powstaje 
białko chimeryczne (jak np. EML4-ALK) o konstytutywnej 
aktywności kinazy tyrozynowej, które – jak wykazano – odgrywa 
kluczową rolę w kontrolowaniu proliferacji komórek. To unikalne 
białko jest również potencjalnym celem terapii inhibitorami 
kinazy tyrozynowej (TKI).20,21,22

Próbka tkanki NSCLC wybarwiona testem VENTANA ALK (D5F3) Rabbit Monoclonal 
Primary Antibody, z zastosowanym zestawem detekcyjnym OptiView DAB Detection 
i amplifikacyjnym Amp Kit

Preparaty tkanki NSCLC barwione za pomocą różnych metod testem ALK IHC.

Rysunek 4. Porównanie testu z zastosowaniem przeciwciał VENTANA ALK (D5F3) oraz testu FISH na obecność mutacji ALK.

VENTANA ALK (D5F3) z zestawem detekcyjnym Optiview DAB i do amplifi-
kacji Amp Kit

Test z przeciwciałami ALK, klon 5A4 z detekcją polimerową

„ALK IHC wykazuje wyższość  
w stosunku do ALK-FISH  
w małych aspiracyjnych biopsjach 
cienkoigłowych w przewidywaniu 
odpowiedzi guza i przeżycia 
pacjenta po terapii anty-ALK  
u pacjentów z zaawansowanym 
NSCLC”14

Rysunek 3. Mutacje genowe występujące w NSCLC.

Mutacja ALK w raku płuca
Na rynku istnieje wiele dostępnych klonów przeciwciał ALK i zestawów do ich detekcji. Jedynie test VENTANA ALK (D5F3) 
został zatwierdzony do stosowania pomocniczo w identyfikacji pacjentów, którzy kwalifikują się do leczenia terapią opartą 
o kryzotynib, cerytynib lub alektynib.19

Zalety testów IHC nad FISH
Metoda FISH stosowana w wykrywaniu ALK może stanowić wyzwanie podczas interpretacji wyników pacjentów oraz wiązać 
się z możliwością uzyskania wyników fałszywie ujemnych. Z niedawno przeprowadzonych badań wynika, że test VENTANA ALK 
(D5F3), wykorzystany w barwieniu w sposób zwalidowany, charakteryzuje się odpowiednim poziomem czułości i swoistości 
na określenie statusu ALK i stanowi lepszą alternatywę dla ALK FISH. 26,29,30 Istnieją doniesienia o przypadkach pacjentów 
ALK-dodatnich w teście IHC oraz ALK-ujemnych w FISH, u których odnotowano korzyść terapeutyczną, po zastosowaniu 
leczenia opartego o kryzotynib.26, 29, 30

Test IHC VENTANA ALK (D5F3) ALK FISH

Sposób interpretacji 
wyników

•  Binarna interpretacja (ALK+/ALK-)

•  Silne, dodatnie barwienie w dowolnej liczbie komórek 
oznacza, że wynik jest dodatni

•  Niezbędny algorytm interpretacji z wykorzystaniem 
dwóch kolorów

•   Wymagane jest 50 policzalnych komórek i obliczenie 
określonej wartości odcięcia

Czas uzyskania wyników •  TAT do 4½h, pełna automatyzacja

•  Rutynowy test IHC

•  TAT >12 godzin, półautomatyczny

•   Zazwyczaj testowanie serii lub wysyłka badań do 
laboratoriów zewnętrznych

Metoda interpretacji badań •  Standardowy mikroskop optyczny

•  Wyniki można archiwizować

•  Zachowany kontekst morfologiczny tkanki

•  Mikroskop fluorescencyjny

•  Barwienie i sygnał zanikają wraz z upływem czasu

•  Brak kontekstu morfologicznego tkanki

Zastosowanie
Monoklonalne królicze przeciwciało pierwszorzędowe 
VENTANA ALK (D5F3) jest przeznaczone do jakościowego 
wykrywania ekspresji białka zwanego kinazą chłoniaka 
anaplastycznego (ang. anaplastic lymphoma kinase, ALK) 
w tkance niedrobnokomórkowego raka płuca, utrwalonej 
w formalinie i zatopionej w parafinie, wybarwionej w apara-
tach Benchmark IHC/ISH. Test ten ma ułatwić identyfikację 
pacjentów, którzy kwalifikują się do leczenia terapią opartą 
o kryzotynib, cerytynib lub alektynib.

nieznany genotyp 49%

100%

KRAS 24% EFGR 13% ALK 13%

BRAF 4%

Wysoka jakość
Test VENTANA ALK (D5F3) z zestawem detekcji OptiView 
DAB Detection i Amp Kit uzyskał wysoką ocenę w testach 
zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w porównaniu z innymi 
dostępnymi na rynku  gotowymi do użycia testami, pozwala-
jącymi wykryć rearanżacje ALK.25

Krótki czas uzyskania wyniku
Czas przeprowadzenia barwienia testem VENTANA ALK 
(D5F3) z zestawem detekcji OptiView DAB Detection i Amp Kit 
wynosi do 4½ h. Test jest w pełni zautomatyzowany i pozwala 
na barwienie preparatów tak jak w przypadku wszystkich, 
pozostałych rutynowych testów IHC, które dają wyniki tego 

samego dnia. Test spełnia obowiązujące zalecenia CAP/IASLC/
AMP dotyczące badania pacjentów z rakiem płuca.24

Łatwa interpretacja wyniku
Czułość testu VENTANA ALK (D5F3) z zestawem detekcji 
OptiView DAB Detection i Amp Kit zapewnia powtarzalny, 
binarny system punktacji do interpretacji wyników barwienia 
bez potrzeby określania liczby komórek wybarwionych.19

Wymagane odczynniki
Test VENTANA ALK (D5F3) został w pełni zwalidowany do 
stosowania na zautomatyzowanych platformach barwiących 
typu Benchmark XT, Benchmark GX i Benchmark Ultra.

Najważniejsze informacje dotyczące testu ALK (D5F3)

VENTANA ALK (D5F3) CDx Assay
Multiple targeted therapy options

PredictivePMA
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Opcje terapeutyczne w przypadku niedrobnokomórkowego raka płuca
Produkty lecznicze: KRYZOTYNIB, CERYTYNIB oraz ALEKTYNIB są wskazane w leczeniu pacjentów z z przerzutami NSCLC, 
u których guzy są ALK-dodatnie, co potwierdzono za pomocą zatwierdzonego testu na obecność ALK23,27,28..

Kryteria kwalifikowania chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuc z rearanżacją w genie ALK, do leczenia terapią opartą o: 

a) kryzotynib (rearanżacja genów ALK lub ROS1) w pierwszej linii leczenia (chorzy wcześniej nie poddawani systemowemu 
leczeniu z powodu zaawansowanego nowotworu) oraz w drugiej lub trzeciej linii leczenia (chorzy z niepowodzeniem wcze-
śniejszej chemioterapii wielolekowej z udziałem pochodnych platyny lub monoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego 
nowotworu lub chemioterapii jednolekowej stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu).29

b) alektynib (rearanżacja genów ALK) albo cerytynib (rearanżacja genów ALK) w pierwszej linii leczenia (chorzy wcześniej nie 
poddawani systemowemu leczeniu z powodu zaawansowanego nowotworu) oraz w leczeniu pacjentów z zaawansowanym 
ALK-dodatnim niedrobnokomórkowym rakiem płuca po niepowodzeniu terapii innym inhibitorem ALK.19

Wprowadzanie innowacji do badań molekularnych EGFR  
Wiarygodne wyniki, zwiększona pewność decyzji
Test mutacji cobas® EGFR v2 to test wykorzystujący metodę PCR w czasie 
rzeczywistym, który identyfikuje 42 mutacje w eksonach 18, 19, 20 i 21 genu 
receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), w tym mutacji opornej na 
T790M. Został zaprojektowany w celu testowania próbek tkanek i osocza za 
pomocą jednego zestawu na tej samej płytce. Aby zoptymalizować przepływ 
pracy w laboratorium, Roche opracował zestaw do przygotowywania próbek DNA 
wolnego od komórek (cfDNA), aby zoptymalizować ekstrakcję DNA z osocza.

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
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00-728 Warszawa
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