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HE-4 (marker epiteliálneho karcinómu ovária)
HE-4 je pomerne nový marker ovariálneho karcinómu, jeho produkcia je spôsobená
nadmernou expresiou génu WFDC2 (HE-4). Senzitivita HE-4 je porovnateľná s CA 125,
súčasné vyšetrenie HE-4 a CA 125 má vyššiu koreláciu s klinickým stavom ako vyšetrenie
jedného markera samostatne. Ak sa nastaví špecificita na 75%, je možné súčasným
vyšetrením CA 125 a HE-4 dosiahnuť senzitivitu až 93% a stratifikovať riziko malígneho
ochorenia. Pomocou indexu ROMA (riziko ovariálnej malignity) sa v premenopauzálnej
skupine stratifikuje 76% epiteliálnych karcinómov ovaria ako vysoké riziko a 75% benígnych
lézií ako nízke riziko. V postmenopauzálnej skupine sa stratifikuje 94% epiteliálnych
karcinómov ovária ako vysoké riziko a 75% všetkých benígnych ochorení
ako nízke riziko.
Metóda: CMIA (ABBOTT ARCHITECT)
Vzorka: venózna krv (sérum), doručiť do laboratória v deň odberu, interferuje silná hemolýza
Indikácie:
- monitorovanie odpovede na terapiu karcinómu ovária
- monitorovanie priebehu karcinómu ovária
- diferenciálna diagnóza tumoru ovária (suspektná malignita)
Referenčné hodnoty (95% zdravých):
HE-4 premenopauzálne ≤ 70 pmol/ l HE-4 postmenopauzálne ≤ 140 pmol/l
Ak je vo vzorke súčasne vyšetrené CA-125 vypočíta sa index ROMA (riziko ovariálnej
malignity), výsledok sa udáva v %:
ROMA premenopauzálne < 7,4 % (nízke riziko epiteliálneho CA ovária)
ROMA postmenopauzálne < 25,3 % (nízke riziko epiteliálneho CA ovária)
Interpretáciu je nutné vykonať v spojení s klinickým nálezom a výsledkami ostatných
vyšetrení, ktoré sa používajú pri diagnostike a monitorovaní pacientiek s karcinómom ovária.
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