
 
 
 
 
 
 

 

Elecsys® HE4 
Електро-хемилуминисцентен имунотест 
(ECLIA) за количествено определяне на 
човешки епидидимен протеин 4 (HE4) в серум 
и плазма 

 
Предназначение 

Ракът на яйчника е четвъртият най-често водещ до смърт рак сред жените в световен мащаб. Най-висока е заболеваемостта в 

икономически развитите страни, в това число Северна Америка, Европа, Австралия и Нова Зеландия. Овариалният карцином, 

най-леталният вид гинекологичен рак, е потенциално лечим, ако се открие рано1  и се лекува от хирурзи, запознати с 

манипулацията на овариалния рак.2, 3   Но симптомите на яйчниковия рак са свързани с наличието на маси в областта на 

аднексите и често са неясни и неспецифични. Поради тази причина 70-75% от овариалните карциноми се откриват през 

късните фази на заболяването. Според Международната агенция за изследвания на рака (Interna tional Agency for Research on 

Cancer), петгодишният процент на преживяемост при овариален карцином на пациентите е 46%. Но когато заболяването се 

открие рано, процентът на преживяемост нараства до 94%. 

 
HE4 е от рода на млечните кисели четири-дисулфид ядрени (WFDC) протеини с преподлагаеми свойства на трипсин инхибитор.4 

HE4 е установен за пръв път в епителната тъкан на дисталния 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 серума на пациенти с рак на яйчника. Очаква се новият 

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

 

Принцип на теста: сандвичев тест от една стъпка 
 

Бионитилирано 

моноклонално антитяло 

срещу човешки HE4 

Белязано с рутений 

моноклонално антитяло 

срещу човешки HE4 

Микрочастица 

стрептавидин 

 

 
Ru 9 min   Ru 9 min   Ru 

 

HE4 в пробата 

 
 

Elecsys технология 
Измерване 

ECL (Електрохемилуминисценцията) е технология на Roche за имунологична детекция. Базирайки се на тази технология и в 

комбинация с добре замислени, специфични и чувствителни имунотестове, Elecsys дава надеждни резултати. 

Разработката на ECL имунотестове се основава на използването на рутениев комплекс и TPA (трипропиламин). Прилагането 

на напрежение към разтвора на пробата инициира хемилуминисцентна реакция за откриването на реакционния комплекс, 

което води до прецизно контролирана реакция. ECL технологията може да адаптира много принципи на имунотестове, като 

в същото време осигурява висококачествено представяне. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Ранен маркер с повишена чувствителност за овариален карцином 

• Като самостоятелен туморен маркер, HE4 има най-висока чувствителност (при 75% специфичност) за откриване на 
овариален рак, особено при заболявания от I стадий, ранната безсимптомна фаза.5,6

 

• Освен това, според няколко публикации, HE4 е със 17% по-чувствителен в ранна фаза на ендометриален карцином в 
сравнение с CA 125.7,8

 

• Повишените нива на HE4 в серум с нормални CA 125 биха били предпоставка за съмнение в наличието или на овариален 
или на друг вид рак, например ендометриален карцином.8

 

 

 
Добро разграничение между доброкачествени овариални маси и кисти и овариален карцином 

• В комбинация с други маркери като CA 125, HE4 може да помогне за определянето дали дадена пелвисна маса 
е доброкачествена или злокачествена при жени преди и след менопауза (Вижте брошурата с факти за ROMA). 

• Чрез комбинираното използване на двата маркера, CA125 и HE4, може да се предвиди по-точно злокачественото събитие, 
отколкото чрез самостоятелното приложение на който и да е от двата. Според Huhtinen и колеги, чувствителността е 78,6% при 
95% специфичност при овариален карцином спрямо ендометриозни кисти.8

 

 

 
Подобрен контрол на лечението при овариален карцином: HE4 помага на CA125 за по-добър мониторинг за овариален 
карцином 

• HE4 може да се използва за мониторинг на статуса на заболяването при пациенти с рак на яйчника. Нивата на HE4 са свърз 

ани с клиничния отг овор на терапия или състоянието на рецидив при жени с диагноза рак на яйчника, определена от 

томография.9  Следователно HE4 може да бъде важен ранен индикатор за рецидив на болестта.10-12
 

• При повечето пациенти с овариален карцином и двата маркера се експресират в значителни количества, но има пациенти, 

които са положителни само за единия от двата биомаркера - HE4 или CA125. Комбинираното използване на CA125 и HE4 

може да улесни откриването на рецидив чрез намаляване на броя отрицателни биомаркерни резултати при пациентите и 

по-високата диагностична точност. 

 
Характеристики на теста Elecsys® HE4: 

Време за тест 18 min. 

Принцип на теста Сандвичев тест от една стъпка 

Калибрация HE4 EIA от Fujirebio Diagnostics, Inc. 

Проследяемост Международна еталонна подготовка (IRP), NIBSC код 98/574 

Материал за пробата • Серум, взет със стандартни епруветки или епруветки, съдържащи 
сепариращ гел 

• Li-хепарин плазма, K 2 -EDTA и K 3 -EDTA плазма 

Обем на пробата 10 µL 

Граница на откриване (определена от LoD) 15 pmol/L 

Обхват на измерване (долна граница дефинирана от LoD)  15 – 1500 pmol/L 

Междинна неточност анализатор cobas e 411,анализатор Elecsys®  2010: 2.7 – 4.3 % 
модули cobas e 601 / e 602, E170: 2.8 – 3.4 % 

Повторяемост анализатор cobas e 411, анализатор Elecsys®  2010: 1.3 – 1.8 % 
модули cobas e 601 / e 602, E170: 1.5 – 1.9 % 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Очаквани стойности 

В изследване, проведено в клиничен център в Германия с теста Elecsys HE4 на общо 358 проби на здрави жени, бяха 

получени следните резултати: 
 

 
HE4 (pmol/L)  
Възраст (години)  N  Средно  95-и персентил 
< 40  127  42.0  60.5 
40-49  65  44.3  76.2 
50-59  60  47.9  74.3 
60-69  60  55.0  82.9 
≥ 70  46  62.1  104.0 

 

Разпределението на стойностите от теста HE4, определени в два клинични центъра в Испания и Германия, тестът Elecsys HE4 
при 896 жени, е обобщено в долната таблица: 

 
Elecsys HE4 стойности (pmol/L) 0.0 – 70.0 70.1 – 140.0 140.1 – 500.0 500.1 – 1500.0 > 1500.0 

N (процентно разпределение) 
 

Видимо здрави  
Преди менопауза 90  76 (84.4 %)  13 (14.4 %)  1 (1.1 %)  0 (0.0 %)  0 (0.0 %) 
След менопауза 106  63 (59.4 %)  40 (37.7 %)  3 (2.8 %)  0 (0.0 %)  0 (0.0 %) 

Доброкачествени 
състояния 

           

Преди менопауза 177  160 (90.4 %)  16 (9.0 %)  1 (0.6 %)  0 (0.0 %)  0 (0.0 %) 
След менопауза 102  62 (60.8 %)  31 (30.4 %)  9 (8.8 %)  0 (0.0 %)  0 (0.0 %) 
Бременност 50  50 (100 %)  0 (0.0 %)  0 (0.0 %)  0 (0.0 %)  0 (0.0 %) 
Негинекологично 35  16 (45.7 %)  6 (17.1 %)  6 (17.1 %)  7 (20.0 %)  0 (0.0 %) 
заболяване            
CHFa 23  9 (39.1 %)  11 (47.8 %)  3 (13.0 %)  0 (0.0 %)  0 (0.0 %) 

Рак            
OvCab, преди менопауза 39  12 (30.8 %)  7 (17.9 %)  13 (33.3 %)  5 (12.8 %)  2 (5.1 %) 
OvCa, след менопауза 97  10 (10.3 %)  19 (19.6 %)  34 (35.1 %)  28 (28.9 %)  6 (6.2 %) 
Ендометриален 49  8 (36.7 %)  20 (40.8 %)  9 (18.4 %)  1 (2.0 %)  1 (2.0 %) 
На гърдата 47  22 (46.8 %)  19 (40.4 %)  5 (10.6 %)  1 (2.1 %)  0 (0.0 %) 
Гастроинтестинален 46  9 (41.3 %)  20 (43.5 %)  6 (13.0 %)  1 (2.0 %)  0 (0.0 %) 
На белия дроб 23  5 (21.7 %)  7 (30.0 %)  10 (43.5 %)  1 (4.3 %)  0 (0.0 %) 
На пикочния мехур 12  3 (25.0 %)  4 (33.3 %)  4 (33.3 %)  1 (8.3 %)  0 (0.0 %) 
a  CHF = Конгестивна             

сърдечна недостатъчност            b  овариален карцином            
 

В това проучване 98% от видимо здравите жени са със стойности на HE4 от или под 140 pmol/L. Препоръчително е всяка 

лаборатория да установи собствени референтни стойности според собствената си популация. 



 
Мониторинг на състоянието при пациенти с диагноза овариален карцином 

Ефективността на теста Elecsys HE4, като помощно средство за мониторинга на състоянието при пацинети с овариален 

карцином, е определена посредством оценката на промените в нивата на HE4 в серийни проби серум от 100 пациенти, 

сравнени с промените в статуса на заболяването. Това проследяващо проучване включва общо 375 проби с ≥ 3 проби на 

пациент. положителната промяна на HE4 е определена като увеличение на стойностите от поне 20% повече от предишните 

стойности на теста. Това ниво на промяна взема предвид варирането на теста и биологичното вариране. 
 

 
58,0% (29 от 50) от пациентските проби с положителна промяна са свързани с прогрес на заболяването, докато 84,0% (273 

от 325) от пациентските серийни проби без значителна промяна на HE4 стойностите се свързват със състояние без прогрес. 

Общото сходство е 80,5% (302 от 375). Следната таблица представя данните във формат 2 x 2. 

 
Промени в статуса на заболяването на серийна двойка 

Повишена концентрация НЕ4 Прогрес Без прогрес Общо 

≥ 20% 29 52 81 

< 20% 21 273 294 

Общо 50 325 375 
 

 
 

Информация за заявки: 

Материал Продуктова конфигурация Каталожен номер 

Elecsys HE4 100 теста 05950929 190 

Elecsys HE4 CalSet 4 x 1 mL 05950945 190 

PreciControl HE4 2 x 1 mL всеки 05950953 190 

Diluent Universal 2 x 16 mL дилуент за проби или 
2 x 36 mL дилуент за проби 

11732277 122 или 
03183971 122 
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