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Avaliação imuno-histoquímica da expressão de PD-L1 (VENTANA SP263)
PD-L1 e PD-1 formam um sistema complexo de receptores e

objetiva (ORR) em caso de tratamento com durvalumabe.

ligantes envolvidos no controle da ativação de células T. Em

Utiliza-se, para tal avaliação, plataforma de imunocoloração

tecidos normais, PD-L1 é expresso em células T, células B, células

automatizada VENTANA

dendríticas,

mesenquimais,

estritamente o protocolo do fabricante, acompanhado pelo kit

mastócitos e outras células não-hematopoiéticas. PD-L1

de detecção VENTANA OptiView DAB IHC e outros acessórios. A

também é expresso por tumores, auxiliando os mesmos na

interpretação deve ser realizada por patologista qualificado em

evasão de sua detecção e eliminação pelo sistema imune do

conjunto com o exame histopatológico, informações clínicas

hospedeiro. Entre as neoplasias humanas em que está validada

relevantes e controles apropriados. Esse anticorpo produz

por

expressão

coloração de membrana completa ou basolateral de qualquer

imuno-histoquímica de PD-L1, com inegável valor preditivo de

intensidade. Uma segunda lâmina deve ser corada com Ig de

resposta às terapias anti-PD-1 disponíveis, destacam-se os

controle negativo monoclonal de coelho, auxiliando na

carcinomas não-pequenas células de pulmão e carcinomas

avaliação da coloração de fundo. O resultado da expressão de

uroteliais da bexiga.

PD-L1 é determinado pela porcentagem de células tumorais (TC)

estudos

macrófagos,

clínicos

células-tronco

a

investigação

da

BenchMark

ULTRA

seguindo-se

com imunocoloração de membrana (completa ou basolateral)
O anticorpo monoclonal SP263 (Ventana) é destinado a uso

de qualquer intensidade e/ou pela porcentagem de células

laboratorial (IVD) para detecção imuno-histoquímica da proteína

imunes associadas ao tumor (IC) com imunocoloração de

PD-L1 em tecido fixado em formalina e incluído em parafina

qualquer intensidade, de acordo com o tipo de neoplasia em

(bloco de parafina) de carcinoma não-pequenas células de

análise.

pulmão, carcinoma urotelial e outros tipos de tumores. A
expressão de PD-L1 na membrana das células tumorais é

Frente ao exposto, reforça-se a importância da avaliação da

indicada como auxiliar na identificação de pacientes para

expressão de PD-L1 em neoplasias humanas, especialmente

tratamento com pembrolizumabe, assim como está associada

carcinoma não-pequenas células de pulmão e carcinoma

também à sobrevida aumentada em pacientes submetidos a

urotelial, uma vez que a detecção dessa proteína funciona como

tratamento com nivolumabe e a aumento da taxa de resposta

biomarcador analítico de resposta à terapia anti-PD-1.
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