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Mintavételi útmutató PCA3-vizsgálathoz 

A teszt célja: 

Felmérni a prosztatarák valószínűségét vizeletmintából, a prosztata rosszindulatú elváltozásaira jellemző 
PCA3-génexpresszió (mRNS) mennyiségi kimutatása és annak a PSA-mRNS-hez viszonyítása révén. A 
határértéknél (35) nagyobb arányszám (pozitív eredmény) rámutat, hogy mielőbb (újabb) biopszia indokolt, 
negatív eredmény esetén viszont várhatunk ezzel, még magasabb PSA esetén is. A prosztatán végzett 

beavatkozás (sugárterápia, prostatectomia, biopsia, stb.), illetve a szérum PSA-szintjét befolyásoló 
gyógyszeres kezelés esetén a teszt értékelhetősége korlátozott. 

Mintavétel: 

A páciens számára tanácsos a bőséges folyadékfogyasztás a mintavétel előtt. Csak akkor kezdje el a 
mintavételt, ha már rendelkezésére áll a speciális Progensa transzportcső. 

Végezzen rektális digitális vizsgálatot (RDV), nagyjából 1 cm mélyen benyomva a prosztata felszínét, mindkét 
lebenyen pontosan háromszor, a bázistól az apex, oldalról pedig a középvonal irányába, az ábra szerint. Ez 

nem prosztatamasszázs, célja valamennyi sejt vizeletbe juttatása a 
prosztata minden részéből, de a túl sok és a túl kevés sejt is 
nehezítheti a feldolgozást, ezért fontos a lebenyenként 3 nyomás, 

sem több, sem kevesebb.  
Gyűjtse rögtön az RDV vizsgálatot követően az első sugár vizeletet 
(20-30 ml, de legalább 3 ml) egy tiszta, semmilyen tartósítószert 
nem tartalmazó, lezárható vizeletes pohárba. Lezárást követően 
forgassa meg ötször az edényt a sejtek felkeveredése érdekében. 

Mielőbb – de legkésőbb 15 percen belül – mérjen át a felnyitott vizeletes edényből a csomagban található 
pipettával kb. 2,5 ml vizeletet a Progensa PCA3 transzport csőbe, éppen annyit, hogy a minta szintje a két 
vastag vonal közé essen. Ha ez nem történik meg azonnal, a vizeletmintát addig hűtse, de ne fagyassza. 
Szorosan zárja le a csövet, és forgassa át ötször, megfelelően összekeverve a transzport közeget a mintával. 
Ne felejtse a páciens azonosítóit jól olvashatóan feltüntetni a csövön, és kérőlapot kitölteni. 

Biztonsági óvintézkedések: 

Viseljen egyszer használatos, hintőpormentes gumikesztyűt a minta kezelése során. 
Ügyeljen arra, hogy egyszerre csak egy nyitott minta legyen a közelében a keresztszennyeződés elkerülése 
érdekében. 
A csőben lévő transzport közeg ne érintkezzen közvetlenül bőrrel, nyálkahártyával, és azt ne nyelje le. 

Tárolás: 

A mintavevő felhasználás előtt szobahőmérsékleten tárolható. A minta belekerülése után a mintavevőt 
fagyassza le –20°C-ra és így adja át a szállítónak. (A még a vizeletes pohárban lévő mintát viszont károsítja 

a fagyasztás. A minta rövid ideig se legyen 30°C foknál magasabb hőmérsékletnek kitéve.) 
Eredmény 3-4 hét múlva várható. 
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