Index zdraví prostaty
Pro skrínink karcinomu prostaty se využívá mimo jiné prostatický specifický antigen (PSA). PSA je orgánově specifický marker, který
se zvyšuje při řadě stavů, kdy je poškozená bariéra mezi epitelem prostaty a krevními kapilárami.

Podrobnější informace naleznete na stránce Prostatický specifický antigen.
.
Skrínink karcinomu prostaty je specifičtější, pokud se využijí i další parametry. Kromě celkového PSA se v krvi stanovuje i jeho volná
frakce a jeden z prekurzorů, [-2]proPSA (též p2PSA). Z těchto parametrů se počítá tzv. index zdraví prostaty (prostate health index,
PHI):
[1]

Interpretace
Čím vyšší je index zdraví prostaty (PHI), tím vyšší je pravděpodobnost karcinomu prostaty. Senzitivity 90 % dosahuje tento parametr
při cut-off kolem 28[2]. Jinými slovy, méně než 10 % mužů s karcinomem prostaty má PHI nižší než 28.
PHI je vhodné především jako skríninková metoda. Zejména při mírném zvýšení PHI je specifita vyšetření nízká, je tedy třeba doplnit
další vyšetření (např. biopsii prostaty). Pro cut-off 28, jež odpovídá senzitivitě 90 %, se specifita pohybuje jen kolem 35 %[2]. Většinou
se proto při interpretaci jednotlivého výsledku používají dvě meze, např. 28 a 40:
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