
Test VENTANA PD-L1 (SP142)

Identy�kacja pacjentek z potrójnie ujemnym 
rakiem piersi (TNBC), kwali�kujących się 
do terapii opartej o atezolizumab

Test predykcyjnyCE IVDVENTANA i OPTIVIEW są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Roche.
Wszystkie inne nazwy produktów oraz znaki towarowe są własnością ich odnośnych właścicieli.

MC—01765  0719_PL

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
Roche Molecular Solutions
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa
tel. 22 481 55 55

roche.pl
diagnostics.roche.com

© 2019 Roche

Informacje dotyczące zamówienia

Piśmiennictwo

Nazwa produktu Numer katalogowy Kod zamówienia Ilość
VENTANA PD-L1 (SP142) Assay 
 Kontrola dodatnia: Migdałek 

Gatunki: Królik
Umiejscowienie: W błonach komórkowych i/lub cytoplazmie

 
  
 

740-4860 8008540001 50 testów

OptiView DAB IHC Detection Kit 760-700 06396500001 250 testów

OptiView Amplification Kit 860-099 06718663001 250 testów

Rabbit Monoclonal Negative Control Ig 790-4795 06683380001 50 testów
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Algorytm interpretacji wyników* wybarwienia testem
VENTANA PD-L1 (SP142) w TNBC

* Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące algorytmu interpretacji wyników, należy zapoznać się z Przewodnikiem Interpretacji dla testu PD-L1 (SP142) w przypadkach 
potrójnie ujemnego raka piersi (ang. PD-L1 (SP142) Assay Interpretation Guide for TNBC)11

Tabela 1: Algorytm interpretacji wyników wybarwienia testem VENTANA PD-L1 (SP142) w przypadkach potrójnie ujemnego raka piersi

Charakterystyka/kryteria wybarwiania Ekspresja PD-L1

Brak dostrzegalnego wybarwienia PD-L1 [LUB] dostrzegalne wybarwienie PD-L1 o dowolnej 
intensywności w komórkach odpornościowych naciekających nowotwór pokrywających <1% 
powierzchni nowotworu zajmowanej przez komórki nowotworowe, zrąb wewnątrznowotworowy 
i okołonowotworowy.

< 1% IC

Dostrzegalne wybarwienie PD-L1 o dowolnej intensywności w komórkach odpornościowych 
naciekających nowotwór pokrywających ≥1% powierzchni nowotworu zajmowanej przez komórki 
nowotworowe, zrąb wewnątrznowotworowy i okołonowotworowy.

≥ 1% IC

Ocena ekspresji PD-L1 na powierzchni 
komórek odpornościowych (IC) naciekających nowotwór jako

< 1% IC     or     ≥ 1% IClub
     



Mikrośrodowisko nowotworu  
Kluczowy czynnik powodujący progresję nowotworu

Test VENTANA PD-L1 (SP142) wybarwia niejednorodną populację komórek odpornościowych.
Większość z nich wykazuje cechy budowy morfologicznej limfocytów, makrofagów, 

komórek dendrytycznych i granulocytów. 
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Jaka jest rola PD-L1 
w mikrośrodowisku nowotworu?

 

Z czego składa się mikrośrodowisko
nowotworu?

Dlaczego mikrośrodowisko
nowotworu pełni istotną rolę?

 

Mikrośrodowisko nowotworu obejmuje komórki nowotworowe, 
komórki zrębu oraz komórki odpornościowe (np. komórki limfoidal-
ne i szpikowe). Wszystkie wymienione rodzaje komórek odgrywają 
określoną rolę w odporności przeciwnowotworowej.1,2

Mikrośrodowisko nowotworu kształtuje jego ewolucję (m.in pre- 
dysponuje do regresji nowotworu, pojawienia się przerzutów, lub 
wytworzenia się oporności przeciwnowotworowej), mając tym 
samym wpływ na stan kliniczny i wyniki pacjenta.3 Tkanka potrójnie 
ujemnego raka piersi (ang. triple negative breast cancer - TNBC) 
wykazuje naciekanie limfocytów T, głównych prekursorów immu-
nologicznej odpowiedzi przeciwnowotworowej.4,5,6

Zaobserwowano, że nieprawidłowa ekspresja PD-L1 na komórkach 
nowotworowych oraz komórkach odpornościowych naciekających 
nowotwór, upośledza odporność przeciwnowotworową.7 Z tego 
względu przerwanie szlaku PD-L1/PD-1 stanowi skuteczną strate-
gię wzmocnienia swoistej dla nowotworu odporności limfocytów T, 
która jest tłumiona przez ekspresję PD-L1 w mikrośrodowisku tego 
nowotworu. Dowiedziono, że takie podejście jest skuteczne: 
określenie ekspresji PD-L1 na komórkach odpornościowych 
w potrójnie ujemnym raku piersi z przerzutami (ang. metastatic 
TNBC - mTNBC) przy pomocy testu VENTANA PD-L1 (SP142) 
pomaga określić, które pacjentki mogą kwalifikować się do terapii 
opartej o atezolizumab.8,9

Charakterystyczne cechy wybarwienia w przypadkach potrójnie ujemnego 
raka piersi (TNBC)
Ogólne wytyczne 
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Tkanka potrójnie ujemnego raka piersi wybarwiona przy pomocy testu VENTANA PD-L1 (SP142) jest oceniania pod kątem wybarwienia 
komórek odpornościowych (ang. immune cells - IC) naciekających nowotwór. Komórki odpornościowe (IC) to komórki układu immunolo-
gicznego występujące w zrębie (stroma) wewnątrznowotworowym i okołonowotworowym, które obejmują limfocyty, makrofagi, komórki 
dendrytyczne oraz granulocyty. Komórki odpornościowe (IC) ocenia się jako odsetek powierzchni nowotworu zajmowany przez dodatnio 
wybarwione testem PD-L1 komórki odpornościowe (IC) o każdej intensywności. 

Rysunek 1: Tkanka potrójnie ujemnego raka piersi wybarwiona przy pomocy testu VENTANA PD-L1 (SP142). Wszystkie grafiki zeskanowano przy pomocy skanera szkiełek 
mikroskopowych VENTANA DP200 z powiększeniem obiektywem 10x. Komórki odpornościowe często wykazują ciemnobrązowe punktowe lub liniowe barwienie, które jest 
dominującym wzorem barwienia komórek odpornościowych (IC) obserwowanym w większości tkanek. Sporadycznie obserwowane jest barwienie obwodu komórek 
odpornościowych (IC), w szczególności w komórkach, które wykazują cechy budowy morfologicznej makrofagów i/lub komórek dendrytycznych. (a) Tkanka potrójnie 
ujemnego raka piersi z ekspresją PD-L1 < 1% w komórkach IC barwiona przy pomocy testu VENTANA PD-L1 (SP142); (b), (c), (d), (e), (f) Tkanka potrójnie ujemnego raka 
piersi z ekspresją PD-L1 ≥ 1% w komórkach odpornościowych (IC) barwiona przy pomocy testu VENTANA PD-L1 (SP142). 

W potrójnie ujemnym raku piersi, ekspresja PD-L1 występuje głównie na naciekających nowotwór 
komórkach odpornościowych (IC)10
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Test VENTANA PD-L1 (SP142) jest pierwszym predykcyjnym testem CE IVD służącym ocenie ekspresji PD-L1 u pacjentek, umożliwiając 
ocenę barwienia komórek odpornościowych naciekających nowotwór w jego mikrośrodowisku, dzięki czemu dostarcza lekarzom patomor-
fologom oraz zespołom wielodyscyplinarnym klinicznie istotnych informacji, niezbędnych do podejmowania decyzji dotyczących leczenia 
terapią opartą o atezolizumab i nab-paklitaksel u pacjentek z potrójnie ujemnym rakiem piersi z przerzutami.8,9


