
Wybierz OSNA i podejmij precyzyjne  
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Piśmiennictwo

Ponad 100 publikacji dostarcza dowodów na przydatność 
kliniczną zastosowania metody OSNA i liczby kopii CK19  
u pacjentów z rakiem piersi. Pokazują one, że CK19 dostarcza 
informacji predykcyjnych i prognostycznych, wykraczających 
poza konwencjonalną ocenę patologiczną. Pomaga to  
w przeprowadzaniu mniej inwazyjnych zabiegów, bardziej 
spersonalizowanemu leczeniu oraz poprawie jakości życia 
pacjentów. 

Liczba kopii CK19 ma znaczenia
Status przerzutów do węzłów chłonnych wartowniczych  
jest bardzo istotny. Jego znaczenie wzrosło, ponieważ lekarze 
muszą często podejmować decyzje w oparciu wyłącznie  
o tę informację. Stanowi to duże wyzwanie zwłaszcza dla 
onkologów-radioterapeutów, jeśli nie wykonano wycięcia 

węzłów pachowych. Dane potwierdzają, że wykorzystywanie 
stężenia mRNA CK19 do określenia obciążenia przerzutami 
węzła chłonnego wartowniczego prowadzi do większych 
możliwości predykcyjnych w zakresie ryzyka dalszego zajęcia 
węzłów pachowych [1]. Stężenie mRNA CK19 zostało wykorzy- 
stane do stworzenia narzędzi służących do kalkulacji ryzyka, 
takich jak nomogramy [2]. Najnowsze badania wskazują 
również na wartość prognostyczną, która umożliwia 
zakwalifikowanie pacjentów do grup wysokiego/niskiego 
ryzyka w oparciu o 5-letnie przeżycie bez choroby [3].

Wynik testu OSNA daje pewność, której lekarze potrzebują  
do wyboru najwłaściwszego leczenia zarówno chirurgicznego, 
jak i niechirurgicznego dla poszczególnych pacjentów.

Molekularna analiza przerzutów do węzłów  
chłonnych wartowniczych w celu podjęcia 
precyzyjnych decyzji terapeutycznych

W skrócie

n  Natychmiastowa decyzja w oparciu o pełne, uzyskane śródoperacyjnie informacje 

n  Stężenie mRNA CK19 lepiej prognozuje ryzyko zajęcia poza węzłem  
wartowniczym [1]

 n Pomaga uniknąć niepotrzebnych zabiegów wycięcia węzłów pachowych

 n  Pomaga w identyfikacji pacjentów, którzy mogą odnieść korzyści  
z wycięcia węzłów pachowych

n  Zapewnia informacje o stadium zaawansowania, istotne dla podejmowania 
decyzji, nawet jeśli nie przeprowadzono wycięcia węzłów pachowych  
(np. dla onkologów-radioterapeutów)

n Możliwość stosowania u pacjentów, którzy otrzymali leczenie neoadjuwantowe

n Mniejszy stres dla pacjentów z wynikiem negatywnym, jak i pozytywnym

n Metoda wpisana do wytycznych europejskich oraz wielu krajowych 

CK19
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