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Bakgrunn: Beslutningsforum gjorde 30.3.20 følgende vedtak (sak 30-2020; vedtaket 
gjøres gjeldende fra 15.4.20):   

Atezolizumab (Tecentriq®) i kombinasjon med nab-paklitaksel kan innføres til 
behandling av voksne pasienter med inoperabel lokalavansert eller metastatisk trippel- 
negativ brystkreft med tumorer med PD-L1-uttrykk lik eller større enn 1 %, og som ikke 
tidligere har fått kjemoterapi for metastatisk sykdom. 

Selv om NBCG formelt ikke har kommet med vedtak og retningslinjer i forhold til klinisk 
bruk, ventes det at dette vil komme, og patologene må være beredt til å rapportere PD-
L1-status der det nå blir anmodet om dette. Indikasjonen tilsier at det ikke blir så mange 
kasus per år.  

Vurdering og rapportering av PD-L1 status: Det anvendes PD-L1 antistoff SP142. 
Tonsille-vev anbefales som positiv kontroll, dette viser positivitet særlig i kimsentre, 
med spredte positive enkeltceller inter-follikulært. Epitelceller i krypte-epitelet skal også 
vise positivitet. Positiv kontroll inkluderes ved hver fargning og skal godkjennes før 
prøve-snittet vurderes. 

- Ved denne problemstillingen (indikasjonen) vurderes PD-L1 positivitet i lymfoide 
celler, uavhengig av fargeintensitet («tumor-infiltrating immune cells»: lymfocytter, 
makrofager, dendrittiske celler, granulocytter). I forhold til behandling er det svulster 
med PD-L1 positivitet lik eller større enn 1 % som vurderes som positive og som derved 
er aktuelle for behandling. Det er positiv arealfraksjon innenfor tumorkonturen som 
rapporteres (stroma inkludert).   

- Positiviteten kan opptre som enkeltcelle-positivitet i immunceller, både mellom 
tumorceller og i tumor-assosiert stroma, eller som aggregater av positive immunceller 
samme steder. 

- Det er kun areal med invasivt tumorvev som skal vurderes; områder med assosiert 
DCIS eller LCIS, nekroser, arrdannelse uten tumorceller, og partier med kun reaktive 
forandringer som f eks fremmedlegeme-reaksjon, skal ikke inkluderes i arealet som 
estimeres.  

- Arealfraksjonen vurderes lettest på liten forstørrelse (2-10x), etter at en på stor 
forstørrelse har kartlagt type positivitet (immunceller vs. tumorceller); det tas ikke 
hensyn til positivitet i tumorceller. Tydelig positivitet i immunceller ved 4x er oftest 
ensbetydende med positiv prøve (> 1%). 



- Det anvendes vevsmateriale med så mye tumorvev som mulig, da det kan være lite 
lymfocytter tilstede. Snitt fra metastaser eller fra primærtumor er aktuelt materiale. 
Generelt er det slik at siste vevsprøve kan fortelle mest om den kliniske situasjonen, 
men dette må vurderes skjønnsmessig i forhold til mengde tumorvev tilstede i 
materialet. Nedre grense for mengde tumorvev (for at prøvematerialet skal regnes for 
å være adekvat) angis å være 50 viable tumorceller med assosiert stroma. 

- Tumorvev i lymfeknuter kan være utfordrende; ved metastaser fra ulike karsinomer 
skal immuncelle-positivitet innenfor tumorvevets kontur vurderes; ved sparsom 
infiltrasjon av lobulært karsinom kan vurderingen være vanskelig.  

- Tumorvev i lever (levermetastase): Det skal være observert en tendens til falske 
negative reaksjoner i denne settingen, noe som indikerer at det da kan være fornuftig 
å teste primærtumor i tillegg (eller annet metastatisk vev om dette foreligger). 

- En må være oppmerksom på forekomst av fargeartefakter (pigmenter, fargeutfelling); 
manglende inkubering på endel av snittet (blank spots) må ikke inkluderes i estimering 
av areal. 

 

Evalueringsguide fra Roche inneholder nyttig informasjon og illustrerende bilder av 
ulike fargemønstre. 
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