
Dessa regelbundna nyhetsbrev kommer beskriva nyheter 
och spännande händelser som berör vårt test Prostatype. 
Första utgåvan handlar som sig bör om själva testet. 

Det är med stor glädje 
vi presenterar det första 
nyhetsbrevet för Prostatype. 

Metoden bygger på en analys av tre specifika 
stamcellsgener från cancertumören. Genernas 
uttrycksnivåer kombineras med andra parame-

trar som patientens ålder, PSA-värde, Gleason 
score och tumörstadium.

Gentester har börjat påverka behandlingen av 
olika cancerformer och har lett till att behand-
lingar kan effektiviseras och skräddarsys efter 
varje patients genetiska förutsättningar. 

Prostatype är ett prognostiskt test designat 
för prostatacancer som är ett direkt resultat av 
mångåriga forskning vid Karolinska Institutet 
och Karolinska Universitetssjukhuset. 
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Resultatet blir en så kallad P-score som  
bedömer hur aggressiv eller icke aggressiv 
prostatacancern är. Med hjälp av Prostatype 
får urolog och patient ett bättre beslutsstöd 
när man ska välja behandling. 

För att utföra testet behöver man inte ta något 
nytt prov utan man kan använda sig av den 
biopsin som togs vid diagnostillfället. Chundsell 
har ett eget ackrediterat laboratorie som kan 
köra testet, men det är möjligt även för ett 
lokalt sjukhuslaboratorie att utföra testet efter 
genomgången utbildning. 

Prostatype har i studier visat en signifikant 
förbättring av säkerheten i överlevnadsprog-
nosen jämfört med de prognostiska verktyg 
som används i vården idag, framförallt i den  
intermediära riskgruppen och för patienter 
med Gleason 7 där behovet är som störst.

Med den förbättrade säkerheten i överlevnads-
prognosen som Prostatype ger kan man redu-
cera överbehandling av prostatacancer men 

även finna fler av de fall som verkligen behöver 
radikal behandling. 
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För mer information om testet samt vetenskapliga publikationer vänligen se 
vår hemsida www.prostatype.se. Om ni har övriga frågor eller vill att vi ska 
komma till er för en närmare presentation vänligen tveka inte utan bara hör 
av er. Vi står till ert förfogande.
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