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Piśmiennictwo

W leczeniu raka okrężnicy status węzłów chłonnych jest 
najważniejszym czynnikiem prognostycznym i parametrem 
służącym do określenia stopnia zaawansowania. Zgodnie  
z międzynarodowymi i krajowymi wytycznymi leczenia, 
chemioterapia uzupełniająca nie jest zalecana u pacjentów,  
u których nie znaleziono przerzutów w jednym lub kilku 
węzłach chłonnych, z wyjątkiem pacjentów wysokiego 
ryzyka (T4 w połączeniu z innymi cechami nowotworu). 

Aktualnym standardem w określaniu stopnia zaawanso
wania raka okrężnicy jest pooperacyjne badanie 
histopatologiczne co najmniej 12 węzłów chłonnych  
z jednym skrawkiem H&E. Jednak u maksymalnie 30 % 
pacjentów z chorobą w stadium II występuje miejscowa 

wznowa lub odległe przerzuty w ciągu pięciu lat od operacji, 
co prowadzi do znacznie gorszych wskaźników przeżycia [1]. 
Jednocześnie analiza tkanki węzłów chłonnych jest ograni  
czona tylko do małej części i w ten sposób może pomijać 
istotną część przerzutów, generując fałszywie negatywne 
wyniki w 11 % do 24 % przypadków [2].

OSNA oferuje wydajne i kompleksowe badanie dużej liczby 
węzłów chłonnych w krótkich przedziałach czasowych. 
Patolodzy są w stanie dostarczyć lekarzom klinicystom 
precyzyjnych informacji o stadium zaawansowania nowo  
tworu, na podstawie których ci drudzy mogą opierać swoje 
decyzje i wybierać optymalne leczenie dla pacjentów.

W skrócie 

n  Analiza całych węzłów chłonnych w celu dokładniejszej 
detekcji występowania nawet bardzo małych przerzutów 

n Pewność detekcji i brak możliwości pominięcia przerzutów

n  Zapewnienie niezależnych od operatora, 
standaryzowanych informacji diagnostycznych 

n  Szybkie wyniki i skrócenie czasu oczekiwania na dalsze 
decyzje terapeutyczne

n Mniejsze obciążenie patologów pracą 

OSNA

Molekularna analiza przerzutów  
do węzłów chłonnych w celu dokładniejszego 
określenia stopnia zaawansowania
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