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Притеснявате ли се от рак на простатата?
PCA3 е уринен тест, с който Вашият лекар ще прецени дали е необходима биопсия.
За рака на простатата
Един от най-често диагностицираните видове рак при мъжете
Само някои видове рак на простатата са много агресивни и ако са открити навреме могат
да бъдат контролирани със съответното лечение
В ранния стадий, повечето от мъжете нямат никакви симптоми. Следователно,
консултирайте се с Вашия лекар за ранна диагностика на този вид рак
Кои тестове диагностицират рано рака на простатата?
Дигитално ректалният тест (ДРТ): извършва се като лекарят вкарва пръст в ректума, за
да провери размера на простатата или нейното възможно уголемяване
Простат специфичен тест (PSA): протеин , който се произвежда от простатните клетки .
Ако имате проблем с простатата/ като например карцином на простатата, уголемена

простата или инфекция – простатит/ , стойностите на PSA в кръвта се повишават. Тестът
се извършва като се вземе малко количество венозна кръв
Ако Вашият лекар има съмнение на базата на ДРТ и PSA тестовете, той може да Ви
препоръча биопсия , за да се установи дали имате карцином . Простатата се сканира с
ултразвук и след това се вкарва игла през ректума в самата простата , за да се вземе
проба. Тази проба се изследва под микроскоп ,за да се установят/ или не ракови клетки.
Какво представлява тестът PSA 3?
PROGENSA PCA3 e генетичен тест за карцином на простатата
След извършването на рутинен ДРК тест се дава проба от урина
PCA3 е специфичен за простатата и за разлика от PSA теста , PCA3 не се влияе от
уголемяването на простатата или други неканцерогенни състояния на простатата
Заедно с ДРТ и PSA тестовете , PCA3 може да е полезен за да се определи дали е
необходимо да се извърши биопсия
Ако имате положителен резултат от биопсията , стойността на PCA3 теста може да даде
допълнителна информация за агресивността на карцинома. Това може да бъде полезно
да се определи кой вид лечение е наложителен
Кога PCA 3 тестът може да помогне?
Когато имате увеличени стойности на PSA или други обезпокоителни резултати
/например от ДРТ теста/ и трябва да решите дали да правите биопсия или не
Когато имате негативен резултат от биопсията /няма карцином /, но съмненията за рак
остават
Когато имате положителен резултат от биопсията /има карцином/ и искате да разберете
колко агресивен е той
Когато имате членове от Вашето семейство с рак на простатата
Когато имате рано установен , неагресивен рак на простатата, активно проследявате
състоянието си и искате да установите дали ракът прогресира
Как се извършва PCA3 теста?

Взема се уринна проба
Уринната проба се взема след като Вашият лекар e извършил ДРТ теста
Пробата се анализира от високо-специализирана лаборатория и в рамките на 1-2
седмици, лекарят Ви ще получи резултатите от теста
Как се разчитат резултатите от PCA3 теста?
1. Ако е открит карцином:
2. Стойността на PCA3 теста показва вероятността да се открие рак на простатата при
биопсия
Колкото по-висока е стойността на PCA3 , толкова по-голяма е вероятността
резултатът от биопсията да е положителен
Колкото по-ниска e стойността на PCA3 теста , толкова по-малка е вероятността
биопсията да бъде положителна

Имайте предвид, че решението да се извърши биопсия зависи също от други фактори
като възраст, фамилна обременост и резултатите от ДРТ и PSA тестовете
Ако Вие и Вашият лекар решите да не извършите биопсия , можете да повторите PCA3
теста след 3-6 месеца. Ако няма карцином на простатата , PCA3 тестът ще покаже
същите резултати /или ще варира незначително във времето/. Ако PCA3 тестът покаже
доста по-високи стойности, биопсията може да бъде препоръчана

1. Ако целта е лечение на рака
2. PCA3 тестът може да бъде индикация за агресивността на рака
3. Колкото по-висока е стойността на PCA3 теста, толкова по-агресивен е ракът на
простататта и е необходимо активно лечение като операция или химиотерапия
4. Ако имате рано открит ,неагресивен рак на простатата и се следите активно , PCA3
тестът може да бъде повторен след 3-6 месеца. Значителното повишаване стойността
PCA3 теста може да покаже, че карциномът става агресивен
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