
Tala med din urolog 
om Prostatype 
Information för patient och läkare

Information för behandlande läkare

Prostatype finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett 
kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte 
behandling av prostatacancer. Testet visar hur aggressiv eller icke-aggressiv 
din prostatacancer är. Det är inte nödvändigt att genomföra ett nytt vävnads-
prov då man använder sig av det redan existerande prov som använts för att 
ställa diagnosen prostatacancer.

PROSTATYPE GER ETT SÄKRARE underlag 
inför beslut om behandling av diagnostiserad 
prostatacancer. 

Testsystemet Prostatype levereras i kit-format 
(anpassat till qPCR platform LightCycler480 
I and II) och testet kan genomföras i de flesta 
laboratorier. 

Testet kan även genomföras på Chundsell 
Medicals IVO-certifierade laboratorium i 
Stockholm. För att testet ska kunna genom-
föras behöver vi tillgång till de av patientens 
biopsier som redan tagits i samband med 
diagnosen. Chundsell Medicals ordnar med 
logistiken av biopsierna till och från biobanken 
utan extra kostnad. Du får svaret på testet 
inom 3–5 arbetsdagar. Prostatype kostar cirka 
7000 kronor inklusive laboratorieanalys.

Prostatype är framförallt användbart på 
patienter med intermediär prostatacancer 
(Gleason 6-7-8) och i de fall du som läkare har 
behov av ytterligare information inför 
behandlingsbeslutet. RNA-uttryck från tre 
gener i cancerstamcellerna mäts i den biopsi 
som redan tagits i samband med diagnosen. 
Detta kombineras med övrig information från 
diagnosen och ett så kallat P-score räknas 
fram. P-score ger ett mått på hur aggressiv 
eller icke-aggressiv cancern är.

Resultatet blir en viktig 
pusselbit och ett värdefullt 
underlag för både dig och 
din patient i samtalet om 
hur man ska gå vidare.

Du som behandlande urolog kan 
beställa Prostatype på följande sätt:

Ladda ner rekvisionsblanketten och 
samtyckesformulär från webbsidan 
prostatype.se/urologer
Följ instruktionerna på sidan. 

Mer information om Prostatype finns 
på prostatype.se samt chundsell.com
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