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Wybierz system OSNA dla precyzyjnej  
i standaryzowanej analizy węzłów chłonnych



„Ocena węzłów chłonnych za pomocą OSNA była łatwa do wprowadzenia.  
W naszej własnej serii badań prawidłowy status węzłów chłonnych udało się 
ustalić we wszystkich przypadkach raka żołądka. Ponadto za pomocą OSNA 7 % 
przypadków zaklasyfikowano do wyższego stadium. Zwłaszcza w skojarzeniu  
z leczeniem miejscowym i mapowaniem węzła wartowniczego OSNA oferuje 
fascynujące możliwości w bliskiej przyszłości.”

Dr Bruno Märkl, użytkownik OSNA od 2015 roku

„OSNA jest przydatną, wygodną i obiektywną alternatywą dla aktualnej metody 
badania histopatologicznego wykorzystywanej do wykrywania przerzutów do 
węzłów chłonnych u pacjentów z rakiem żołądka we wczesnym stadium.”

Takeuchi H, poster [2]

O
SN

A
_G

C
.P

L.
N

.0
1/

19

[1]   Yaguchi et al. (2011): One-Step Nucleic Acid Amplification (OSNA) for the Application of Sentinel Node Concept in Gastric Cancer. Ann Surg Oncol.

[2]   Kumagai et al. (2014): Multicenter study evaluating the clinical performance of the OSNA assay for the molecular detection of lymph node  
 metastases in gastric cancer patients. Gastric Cancer.

Piśmiennictwo

n Pewność rozpoznania i wykrycia nawet bardzo małych przerzutów 
 OSNA analizuje całe węzły chłonne w celu dokładnej detekcji występowania przerzutów. 

n  Obiektywne i standaryzowane informacje diagnostyczne
   Marker CK19 mRNA zapewnia ilościowe i obiektywne oznaczenie obciążenia przerzutami w węzłach chłonnych. 

n Zoptymalizowany przebieg pracy, mniejsze obciążenie pracą
 n Zautomatyzowany system
 n Gotowe do użycia odczynniki
 n Do 14 próbek w 30 minut

n Szybka dostępność wyników dla natychmiastowych decyzji terapeutycznych
 n Krótki czas analizy
 n  Nadaje się do mapowania węzłów chłonnych wartowniczych we wczesnym stadium i pomaga  

w podejmowaniu najodpowiedniejszych śródoperacyjnych decyzji [1, 2]

CK19

Analiza molekularna przerzutów do węzłów 
chłonnych wartowniczych w celu precyzyjnego 
dostosowania decyzji terapeutycznych
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