
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Elecsys® човешки епидидимен протеин 4 
(HE4) за рак на яйчника 
За по-добра грижа 

 
 

 
Овариалният карцином е четвъртата най-честа причина за смърт поради рак при жените по целия свят. Ракът на 

яйчника, който е най-леталната форма на гинекологичен рак, е потенциално лечим, ако се диагностицира на време. 

Според Международната агенция за изследване на рака (International Agency for Research on Cancer – IARC),  пет 

годишен период на преживяване при пациенти с овариален карцином е 46%. Но когато болестта се диагностицира 

по-рано, процентът на преживяване се увеличава до 94%. 
 

 
 

HE4 принадлежи към семейството на киселите белтъци (WFDC) с предполагаеми трипсин-инхибиторни свойства. 

HE4 е изолиран за първи път в тъкан на човешкия епидидим. Този биомаркер има много ниска експресия в епитела 

на респираторни и репродуктивни тъкани, включително яйчника, но е с висока експресия в тъканта на овариалния 

карцином. Освен това повишени стойности могат да се установят в серум на пациенти с рак на яйчника. Очаква се 

новият туморен маркер HE4 да помогне при оценката на риска от епителен овариален карцином.  
 

 
 

Ранен маркер с повишена чувствителност за диагноза овариален карцином 

Като самостоятелен туморен маркер, HE4 проявява най-висока чувствителност за откриване на овариален 

карцином, най-вече при I стадий – първият несимптоматичен стадий. Заедно с CA125, HE4 дава най-висока 

чувствителност със 76,4% при 95% специфичност.
1,2  Освен това, HE4 е по-чувствителен в ранния стадий на 

ендометриален карцином в сравнение с CA125.
3,4  Повишени нива HE4 в серума с нормален CA125 предполагат 

наличието или на овариален, или на друг вид рак, например ендометриален карцином.
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  Добро разграничаване между доброкачествени овариални маси, кисти и овариален рак 

Заедно с други маркери като теста CA125, той може да помогне при определянето на това дали дадена пелвисна 

маса е доброкачествена или злокачествена при жени преди и след менопауза. Комбинацията от двата маркера 

CA125 и HE4 е по-точен предиктор за злокачественост отколкото всеки от двата поотделно.
1,2 Huhtinen et al. 

обявяват 78,6% чувствителност при 95% специфичност при овариалните карциноми спрямо ендометриозните 

кисти. 

 
 

По-добро управление на лечението при овариален карцином 

HE4 е полезен за диагностицирането на пациенти с пелвисна маса и ще помогне на лекарите да определят  

най-подходящото лечение за пациентите си. Нивата на HE4 са свързани с клиничния отговор на лечение или 
рецидивен статус при жени с диагноза овариален карцином, определена от компютърната томография.

5
  HE4 може 

да е важен ранен индикатор за рецидив на болестта.
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Оценка на чувствителността 

Huhtinen et al., 2008 4  Moore et al., 2008 2
 

 
HE4 78.6 % 

 

 
CA125 + HE4 76.4 % 

 

 
HE4 72.9 % 

 

 
CA125 43.3 % 

CA125 + HE4 стратификация на риска 

Алгоритъмът за оценка на риска от развитие на яйчников карцином 

(ROMA) стратифицира жени с висок или нисък риск от епителен 

овариален карцином. Този алгоритъм включва статуса на 

менопауза и предоперативните нива на серума за HE4 и CA125. 

Според Moore et al., алгоритъмът класифицира коректно 94% от 

жените с епителен овариален карцином. 2  ROMA има една 

формула за жените преди менопауза и друга за тези след. И в 

двете са включени нивата на HE4 и CA125, но формулата за преди 

менопауза измерва по-тежко HE4, тъй като CA125 по-често е с 

повишени нива при пациенти преди менопауза с доброкачествени 

заболявания. 
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Фигура 1: Чувствителност доброкачествено заболяване 
спрямо овариален карцином (всички стадии) при 95 % 
специфичност. 

По-голяма чувствителност на HE4 от CA125 при жени преди 

менопауза. 

 

 

   Elecsys® HE4 

Напълно автоматизиран имунотест за всички системи Elecsys и cobas. 
 

 
 

Технически характеристики на  

HE4 и CA125 
 

  HE4  CA125 

Обща продължителност  18 мин.  18 мин. 

Принцип на теста  Имунотест, базиран на ECLIA  Имунотест, базиран на ECLIA 

Обем на пробата  10 µL  20 µL 

Материал за пробата  Серум и плазма  Серум и плазма 

Обхват на измерване  15 - 1,500 pmol/L  0.600 - 5,000 U/mL 

Аналитична чувствителност  5 pmol/L  0.60 U/mL 

Проследяемост  HE4 EIA на Fujirebio Diagnostics, Inc.  
Enzymun-Test®  CA125 II метод, 

който на свой ред е бил 

стандартизиран спрямо CA125 II 

RIA от Fujirebio Diagnostics, Inc. 

Размер на кита  100 определяния  100 определяния 
 
Пуснат на пазара през февруари 2011 
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COBAS, COBAS E, LIFE NEEDS ANSWERS и ELECSYS 

са запазени марки на Roche. 

Всички останали търговски марки са собственост на съответните им собственици.  
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