
VENTANA pan-TRK (EPR17341)
Twój wybór testu ma znaczenie

Test analityczny

Ekspresja białek w raku ślinianki MASC (ang. Mammary 
Analogue Secretory Carcinoma) z fuzją TRK  
(powiększenie 20x)*

Ekspresja białek w raku płaskonabłonkowym głowy  
i szyi, z TRK typu dzikiego (powiększenie 20x)



Ekspresja białek w raku płaskonabłonkowym gło-
wy i szyi z TRK typu dzikiego (powiększenie 20x)

Test VENTANA pan-TRK (EPR17341) jest przeznaczony do immunohistochemicznego wykrywania 
regionu C-końcowego białek A, B i C kinazy receptora tropomiozyny (TRK), który jest zachowany 
w białkach typu dzikiego i fuzyjnych (chimerycznych), w tkankach nowotworowych utrwalonych 
w formalinie, zatopionych w parafinie (FFPE), barwionych na aparatach BenchMark IHC/ISH. Wynik 
powinien być zinterpretowany przez wykwalifikowanego patomorfologa w połączeniu z badaniem 
histopatologicznym, istotnymi danymi klinicznymi i właściwymi kontrolami. Przeciwciało jest przeznaczone 
do stosowania w diagnostyce in vitro (IVD).

Ekspresja białek w nowotworze ślinianek MASC 
(ang. Mammary Analogue Secretory Carcinoma) 
z fuzją TRK (powiększenie 20x)*

Ekspresja białek w guzie ślinianki z TRK typu  
dzikiego (powiększenie 20x)

Ekspresja białek w raku jelita grubego z fuzją  
TRK (powiększenie 20x)*



SAM-PNT:
Domena SAM-PNT (ang. Sterile 

alpha motif/pointed domain)

Epitop wykrywany za pomocą testu VENTANA pan-TRK (EPR17341) jest kodowany poniżej domeny kinazy tyrozynowej, w obrębie 
3 głównych obszarów genów kodujących neurotroficzny receptor kinazy tyrozynowej (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 ekspresji białka C-końcowego 
i dzięki temu jest w stanie wykryć zarówno fuzję TRK, jak i ekspresję białek typu dzikiego. W większości guzów litych ekspresja 
białek typu dzikiego TRK jest na ogół minimalna i występuje rzadko. Jednakże ekspresja białek typu dzikiego TRK może być znaczna 
w przypadku niektórych tkanek guza neuroendokrynnego. 

Geny ludzkiego neurotroficznego receptora kinazy tyrozynowej NTRK1, NTRK2 i NTRK3, które kodują odpowiednio białka TrkA, 
TrkB i TrkC, są onkogenami, które mogą być aktywowane i napędzać progresję nowotworu, gdy rearanżacje chromosomowe prowa-
dzą do ich nieprawidłowego zestawienia z innymi genami, takimi jak ETV6, EML4, LMNA i TPM3 (Rysunek 1).

Białka fuzyjne TRK zostały zidentyfikowane w szerokim zakresie powszechnie występujących guzów, takich jak nowotwór złośliwy płuc, 
nowotwór złośliwy tarczycy i mięsak, ale z niską częstotliwością.1-7 W bardzo rzadko występujących guzach, takich jak włókniakomię-
sak typu niemowlęcego, nowotwór złośliwy piersi wydzielniczy/młodzieńczy czy rak gruczołów ślinowych MASC (rak wydzielniczy),  
białka fuzyjne TRK mogą być definiującą cechą genetyczną.8-12

Wykazano, że badanie immunohistochemiczne testem pan-TRK jest metodą efektywnie korzystającą z zasobów, która może służyć 
do oceny fuzji NTRK jako dodatek do badań genetycznych.13 [Uwaga: Test VENTANA pan-TRK (EPR17341) nie został zoptymalizo-
wany pod kątem rozgraniczenia pomiędzy białkami TRK typu dzikiego a białkami chimeryczno-fuzyjnymi.]

Informacje dotyczące zamówienia

  Test VENTANA pan-TRK (EPR17341)

  Kod zamówienia 08494665001

  Opakowanie 50 testów

Zalecane kontrole tkanek
Móżdżek (pozytywny)
Wyrostek (pozytywny)

* Stan fuzji w oparciu o sekwencjonowanie następnej generacji, raportowane z zewnętrznych badań laboratoryjnych, opracowanych przy użyciu Oncomine™ 
Focus Assay14-17

Rysunek 1. Schematyczny diagram fuzji genów 5’ETV6-3’NTRK3. Ta rearanżacja łączy N-końcową domenę SAM-PNT ETV6 z C-końcową 
domeną PTK NTRK3.
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a Typy nowotworów dla każdego bloku prewalencji (>80%, 5% do 25% i <5%) uporządkowane zostały według ich występowania w porządku malejącym,  
  od  lewej do prawej. Lokalizacja każdego typu nowotworu, w każdym bloku częstotliwości dyskretnej, nie wskazuje na jego częstotliwość bezwzględną  
  (tj. surową).

Fuzje genów NTRK pojawiają się najczęściej w nowotworach występujących rzadko,  
natomiast spotykane są rzadko w nowotworach występujących najczęściej18

>80% 18,19,20,a 5% do 25% 18,20,a <5% 18,20,a

Nowotwory gruczołów ślinowych, analog 
wydzielniczego raka sutka (MASC) 
(>90% do 100%)

Rak piersi typu wydzielniczego (>90%)

Włókniakomięsak typu dziecięcego (>90%)

Mezoblastyczny nerczak  
wrodzony  
(83% do >90%)

Czerniak spitzoidalny  
(16,4% do 25%)

Rak dróg żółciowych  
(3% do <5%)

Rak płuca (1,5% do <5%)
Tarczyca (3,3% do <5%)

Rak jelita grubego (1,5% do <5%)

Glejak (1,1% do <5%)

Czerniak (0,3% do <5%)

Nowotwory  
głowy i szyi  
(0,2% do <5%)

Nowotwór tarczycy  
brodawkowaty  
(12,3% do 25%)

Nowotwory  
podścieliskowe  
przewodu  
pokarmowego  
(5% do 25%)


