
 

 Streszczenie w języku polskim 

Rozsiew do otrzewnej jest częstą przyczyną nawrotów u chorych na raka żołądka (RŻ) i wiąże 

się ze złym rokowaniem. Uważa się, że rozsiew do otrzewnej jest najprawdopodobniej 

spowodowany przez wolne komórki nowotworowe (WKN), które złuszczyły się z pierwotnego 

guza lub zajętych węzłów chłonnych. Zgodnie z klasyfikacją TNM obecność WKN w płynie 

otrzewnowym jest uznawana za przerzuty odległe (CY1) i kwalifikowana jako IV stopień 

zaawansowania choroby.  

Ponieważ obiektywna ocena płynu z jamy otrzewnowej pod kątem obecności WKN jest 

niezbędna do podejmowania decyzji klinicznych u chorych na RŻ, ważne jest opracowanie 

ilościowej i powtarzalnej metody takiej oceny. Celem pierwszej pracy oryginalnej było 

określenie przydatności testu OSNA do wykrywania WKN w popłuczynach otrzewnowych lub 

płynie pobranym śródoperacyjnie od pacjentów chorych na RŻ. W przypadku próbek 

popłuczyn otrzewnowych czułość i swoistość oznaczenia wynosiły odpowiednio 83,3% i 

87,8%. W płynie otrzewnowym znamiennie wyższe wartości mRNA cytokeratyny 19 (CK19) 

obserwowano u chorych z naciekiem surowiczym (mediana: 100 kopii/μL vs. 415,7 kopii/μL; 

p = 0,0335) i przerzutami do węzłów chłonnych (mediana: 2,48 kopii/μL vs. 334,8 kopii/μL). 

Oznaczenie OSNA okazało się obiektywną, szybką i powtarzalną ilościową metodą oceny 

WKN. 

W licznych badaniach udokumentowano, że śródoperacyjny rozsiew WKN może nastąpić 

podczas resekcji żołądka z powodu manipulacji tkankami guza lub otwarcia kanałów 

limfatycznych podczas usuwania węzłów chłonnych. Z tego powodu zaplanowano 

prospektywne, jednoramienne badanie obserwacyjne, którego celem było sprawdzenie, czy 

gastrektomia D2 u chorych na zaawansowanego RŻ może spowodować znaczący wzrost WKN 

w popłuczynach otrzewnowych, odzwierciedlony przez zmiany poziomu CK19 mRNA 

wykrywane przy użyciu testu OSNA. Dodatkowo przeanalizowano wpływ płukania 

śródoperacyjnego (PŚ) 6000 (3000 + 3000) mL soli fizjologicznej na ilość WKN podczas 

operacji.  Test OSNA wskazuje na czasowy, śródoperacyjny wzrost WKN w otrzewnej u 

chorych na zaawansowanego RŻ, poddanych gastrektomii D2. Dwa kolejne PŚ są konieczne, 

aby odwrócić wzrost poziomu CK19 mRNA w popłuczynach otrzewnowych. 

Dodatni wynik oznaczenia OSNA w popłuczynach z otrzewnej jest wartościowym 

wskaźnikiem złego rokowania u chorych na RŻ po leczeniu skojarzonym. Oznaczenie OSNA 

w popłuczynach otrzewnowych może być rozważane jako narzędzie uzupełniające 

konwencjonalną cytologię, która jest obecnie złotym standardem, w celu precyzyjnego 

określenia stopnia zaawansowania oraz dodatkowych informacji prognostycznych. Dla 

potwierdzenia tych spostrzeżeń konieczne są jednak dalsze prospektywne badania na znacznie 

większej populacji chorych na RŻ.  

 

 

 

 

 



 Streszczenie w języku angielskim 

Peritoneal dissemination is a common cause of relapse in gastric cancer (GC) patients and is 

related to poor prognosis. It is considered that peritoneal spread is most likely caused by free 

cancer cells (FCC), which exfoliated from primary gastric tumor or involved lymph nodes. 

According to the TNM classification, the presence of FCC in peritoneal fluid is considered as 

distant metastasis (CY1) and qualified as stage IV of disease.  

Since objective assessment of peritoneal lavage or fluid for FCC is essential for clinical decision 

making in patients with GC, it is important to develop a quantitative and reproducible method 

for such evaluation. The aim of our study was to verify the usefulness of OSNA assay to detect 

the FCC in intraoperative peritoneal lavage or fluid from GC patients. For peritoneal lavage 

samples, sensitivity and specificity were 83.3% and 87.8%, respectively. In peritoneal fluid, 

significantly higher CK19 values were observed in patients with serosal infiltration (medians: 

100 copies/μL vs. 415.7 copies/μL; p = 0.0335) and lymph node metastases (medians: 2.48 

copies/μL vs. 334.8 copies/μL). OSNA assay turns out to be an objective, fast, and reproducible 

quantitative method of FCC assessment. 

Several studies documented that intraoperative FCC spread can occur during gastrectomy for 

GC due to tumour manipulation or opening lymphatic channels during dissection of LNs. For 

this reason, a prospective single-arm observational study aimed to verify whether D2 

gastrectomy in advanced GC patients might cause a significant increase of FCC in the peritoneal 

washings using the OSNA assay. Additionally, we analysed the impact of intraoperative lavage 

(IPL) of 6000 (3000 + 3000) mL of saline on the FCC status after surgery.  The OSNA assay 

indicates a temporal intraoperative increase in the peritoneal FCC in advanced GC patients 

undergoing D2 gastrectomy. Two consecutive IPLs are necessary to reverse the increase of 

CK19 mRNA level in peritoneal washings. 

Positive OSNA assay in intraperitoneal lavage is a valuable indicator of poor survival in GC 

patients after multimodal treatment. After further confirmation on a larger sample size, OSNA 

assay of peritoneal washings could be considered as an adjunct tool to conventional cytology 

that is the current gold standard to provide precise intraoperative staging and additional 

prognostic information. However, further prospective studies on a much larger population of 

GC patients are needed to confirm these observations. 

 


