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Nasjonale retningslinjer for PD-L1 testing av plateepitelkarsinom (PEC) i 

hode-/hals området  

Bakgrunn 

Immun-sjekkpunktene PD1 (programmert celle død protein 1) og liganden PD-L1 

(programmert døds ligand 1) er negative regulatorer av den adaptive immunresponsen og 

bidrar til nedregulering av immunrespons for å unngå skade på vev. Dette skjer ved 

interaksjon mellom PD1 på T-celler og PD-L1 på antigenpresenterende celler. Kreftcellene 

kan uttrykke PD-L1 som kan binde seg til PD1 på T-cellene, og på denne måten nedregulere 

vertens respons mot tumorcellene1. 

I oktober 2020 ble pembrolizumab godkjent som første linje behandling for residiverende- 

og/ eller metastatisk plateepitelkarsinom i hode-/hals område (R/M-PEC) både i monoterapi 

og i kombinasjon med kjemoterapi, forutsatt at tumorvevet uttrykker PD-L1. Ekspresjonen 

undersøkes ved immunhistokjemisk undersøkelse for PD-L1 og angis som såkalt Combined 

Positive Score (CPS). For at tumorvevet skal bedømmes som «positivt for PD-L1», må CPS 

være ≥ 1. 3,4,5,6 

Indikasjon for PD-L1 immunhistokjemisk undersøkelse 

Residiv av-, eller primært metastatisk plateepitelkarsinom (R/M-PEC) i hode-/hals området 

inklusivt HPV relatert PEC, EBV relatert PEC, PEC i hud (leppe, aurikkel og øvrig hud i hode- 

/hals regionen).  

Hvem rekvirerer PD-L1 testing 

Undersøkelsen skal gjøres kun etter forespørsel fra pasientansvarlig onkolog og ikke som 

refleksundersøkelse. 

Adekvat tumormateriale 

Standard materiale for PD-L1 testing er histologisk biopsi som er formalinfiksert og 

parafininnstøpt. Testen kan enten utføres på arkivert materiale, eller på biopsi som er tatt 

like før oppstart av behandlingen.  

Cytologisk materiale anses som uegnet pga. manglende relasjon til stroma. Det bør unngås 

bruk av dekalsinert vev, da dette kan føre til falskt negativt resultat grunnet tap av 

immunreaktivitet.   

I biopsien må det foreligge minst 100 viable tumorceller (infiltrerende komponent av 

karsinom) med relasjon til omgivende stroma. 

Antistoff 

Primært anbefales standardisert test med bruk av antistoff klon 22C3 (Dako). Dette leveres 

som et kit, som inkluderer positive og negative kontroller. Andre kloner av PD-L1-antistoff er 



foreløpig ikke anbefalt. Det er mulig å bruke andre plattformer enn Dako, men validering er 

nødvendig.  

Positive og negative kontroller: Ved bruk av kit, må anvisninger følges. Dersom kit ikke 

benyttes, kan det benyttes positivt og negativt «in-house» vev som kontroll, sammen med 

tonsillevev. 

Evaluering 

PD-L1 proteinuttrykk bedømmes som Combined Positive Score (CPS) i x20 forstørrelse og 

beregnes på følgende måte 

𝑪𝑷𝑺 =
𝐀𝐧𝐭𝐚𝐥𝐥 𝐏𝐃−𝐋𝟏 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 (𝐯𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐮𝐦𝐨𝐫𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫+𝐥𝐲𝐦𝐟𝐨𝐜𝐲𝐭𝐭𝐞𝐫,   𝐦𝐚𝐤𝐫𝐨𝐟𝐚𝐠𝐞𝐫)

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐭 𝐚𝐧𝐭𝐚𝐥𝐥 𝐯𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐮𝐦𝐨𝐫𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫
×  𝟏𝟎𝟎.  

Se tabeller 1. og 2. 

 

Tabell 1 

NEVNER 

Vevselementer Inkludert i nevner Ekskludert fra nevner 

Tumorceller 
Alle viable infiltrerende 

tumorceller 

• Nekrotiske eller ikke viable tumorceller  

• Keratinflak 

Immunceller Ikke inkludert • Alle immunceller 

Andre celler Ikke inkludert 

• Karsinoma in-situ (CIS) 

• Benigne celler (også stromale celler) 

• Nekrotiske celler/celledebris 

 
Tabell 2. 
TELLER 

Vevselementer Inkludert i teller Ekskludert fra teller 

Tumorceller 

Komplett eller inkomplett, lineær 

membranfarging (uavhengig av 

intensitet)* av viable infiltrerende 

tumorceller 

• Tumorceller uten membranfarging 

• Tumorceller med kun cytoplasmatisk 

farging 

Immunceller 

• Membranøs og/eller 

cytoplasmatisk farging 

(uavhengig av intensitet) av 

mononukleære 

inflammatoriske celler (MIC) 

i tumorreder og tilstøtende 

stroma 

• Negative MIC 

• MIC assosiert med sår/andre 

betennelsestilstander 

• MIC assosiert med CIS 

• MIC assosiert med benigne celler 

• Granulocytter og plasmaceller 



• Lymfocytter 

• Makrofager/flerkjernede 

kjempeceller 

Andre celler Ikke inkludert 

• Karsinoma in-situ 

• Benigne celler (også stromale celler) 

• Nekrotiske celler/celledebris 

MIC=Mononukleære inflammatoriske celler 

*Tumorceller kan vise både membranøs og cytoplasmatisk farging. Så lenge det sees utvilsom membranøs 

farging i tumorcellene i x 20 forstørrelse, telles cellene som positive.  

 

Grenseverdi for PD-L1 positivt tumorvev er CPS ≥ 1. 

CPS angis i hele tall, helst rundet av i tiere. Verdien kan teoretisk være høyere enn 100, men 

det er bestemt at maksimum CPS score er 100. 

Standardverdier for rapportering av CPS 

CPS 0, CPS ≥ 1, CPS >20 

Forslag til mal for rapportering av CPS 

 
Det er rekvirert immunhistokjemisk undersøkelse mht. PD-L1 ekspresjon i tumor.  
Undersøkelsen er utført med Dako 22C3 pharmDx. 
Negativ kontroll: Adekvat 
Positiv kontroll: Adekvat (membranøs farging i epitelceller og membranøs og cytoplasmatisk farging i 
mononukleære inflammatoriske celler til stede) 
 
Resultat: 
Tumormateriale er adekvat med hensyn til vevsmengde (mer enn 100 tumorceller). 
PD-L1 undersøkelse er utført på tumorvev i snitt X. 
Combined Positive Score: X 
 
KONKLUSJON: 
Tumorvev er PD-L1 positivt med CPS ≥ 1. 
Tumorvev erPD-L1 negativt med CPS < 1. 

Man kan også velge å presisere CPS verdier i konklusjon med 0, ≥ 1 og >20, men nøyaktig CPS 

skal angis under «resultat». 

Anbefalinger 

1. Patologer som er involvert i PD-L1 testing for R/M-PEC i hode-/ hals området, bør 

delta på organisert opplæring (kurs). 

 

2. CPS som er entydig positiv eller entydig negativ, kan signeres av én patolog. 

 CPS som er rundt grenseverdi for positiv/negativ score bør kvalitetssikres og signeres 

 av to patologer. 
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