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Badanie stężenia kalprotektyny w kale
Znaczenie w diagnostyce przewlekłych chorób zapalnych jelit
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Kalprotektyna
Budowa i funkcje
● heterodimeryczny kompleks dwóch białek,
● należy do białek ostrej fazy,
● występuje głównie w ziarnistościach i cytoplazmie neutrofili
(granulocytów obojętnochłonnych),

● ma zdolność do wiązania jonów wapnia i cynku.

Źródło: Olender K, Bergmann K, Odrowąż-Sypniewska G. 2012. Kalprotektyna w
kale jako marker zapalny w nieswoistych zapaleniach jelit.

Kalprotektyna

Ca2+

Zn2+

Właściwości :

Stabilność

antybakteryjne - niszczy bakterie
poprzez hamowanie zależnych od cynku
enzymów bakteryjnych,

kalprotektyna odporna na obróbkę
proteolityczną dzięki czemu pobraną
próbkę kału można przechowywać do 7
dni w temperaturze pokojowej, bez
utraty właściwości kalprotektyny. Tyczy
się to także warunków transportu.

antyproliferacyjne - indukuje apoptozę
w komórkach nowotworowych

Kalprotektyna
2. Migracja neutrofili
z krążenia ogólnego do
miejsca stanu zapalnego.
1. Uszkodzenie
śluzówki jelita.

Stężenie kalprotektyny w kale jest miarą ilości
granulocytów obojętnochłonnych biorących udział
w procesie zapalnym, a tym samym markerem
intensywności stanu zapalnego w jelicie.

3. Uwalnianie kalprotektyny
do kału (destrukcja
lub śmierć neutrofili).

Plan prezentacji
1

Kalprotektyna – budowa i funkcje

2

Znaczenie badania kalprotektyny w chorobach zapalnych jelit

3

Test Kalprotektyna ELISA Euroimmun

4

Podsumowanie – zalety badania

Znaczenie badania w chorobach zapalnych jelit
Diagnostyka różnicowa IBS od IBD
Zespół jelita nadwrażliwego
(ang. irritable bowel syndrome, IBS)

Nieswoiste choroby zapalne jelit
( ang. inflammatory bowel disease, IBD)
choroba przewlekła – występowanie
przewlekłych stanów zapalnych jelit

choroba przewlekła – zaburzenia
funkcjonalne układu pokarmowego
(głównie jelita grubego)

Podział
● wrzodziejące zapalenie jelita
grubego
● choroba Leśniowskiego-Crohna
● inne niespecyficzne zapalenia jelit

● postać z przewagą biegunek
● postać z przewagą zaparć
● postać mieszana

Etiologia
Nieznana
Wpływ na rozwój mają czynniki m.in.
genetyczne, środowiskowe, nawyki
żywieniowe

Nieznana
Wpływ na rozwój mają czynniki m.in.
genetyczne, mikrobiologiczne,
immunologiczne

Znaczenie badania w chorobach zapalnych jelit
Diagnostyka różnicowa IBS od IBD
Objawy

IBS
● zmieniony rytm wypróżnień
(naprzemienne występowanie
biegunek i zaparć)
● ból brzucha
● wzdęcia
● nadmierne oddawanie gazów

IBD
Podobieństwo objawów
w początkowej fazie choroby

Trafna diagnoza jest BARDZO WAŻNA!
Ryzyko wystąpienia groźnych powikłań

BRAK

WYSTĘPUJE

Znaczenie badania w chorobach zapalnych jelit
Diagnostyka różnicowa IBS od IBD
„Złoty standard” - badanie endoskopowe (kolonoskopia) z pobraniem wycinka jelita do oceny histopatologicznej.

!
Źródło: https://zdrowie-online.blogspot.com/2013/07/kolonoskopia.html

Znaczenie badania w chorobach zapalnych jelit
Diagnostyka różnicowa IBS od IBD
Wciąż dużą popularnością cieszą się nieinwazyjne i tanie badania biomarkerów stanu zapalnego oznaczanych
we krwi:
● białko C-reaktywne (ostrej fazy, CRP)

● odczyn Biernackiego (OB)

Niewystarczająco czułe
i specyficzne dla IBD

● poziom płytek krwi

Duże znaczenie w diagnostyce stanów zapalnych
jelit ma kalprotektyna - marker oznaczany w kale.
Odzwierciedla przebieg procesu zapalnego
mającego miejsce się w jelicie.

Wysoka czułość i swoistość
(80 - 90%)

Znaczenie badania w chorobach zapalnych jelit
Diagnostyka różnicowa IBS od IBD
Poziom kalprotektyny w kale jest zdecydowanie wyższy w przebiegu IBD niż w zespole jelita drażliwego.

Na podstawie: Fecal Calprotectin is an Effective Diagnostic Tool that Differentiates Inflammatory from Functional Intestinal Disorders; Caviglia G.P. et al.; Scandinavian Journal
of Gastroenterology 2014 Dec; 49(12): 1419-1424.

Znaczenie badania w chorobach zapalnych jelit
Diagnostyka różnicowa IBS od IBD

Badanie stężenia kalprotektyny w kale jest rekomendowane przez NICE (brytyjski Narodowy Instytut Zdrowia i Opieki)
w diagnostyce różnicowej zarówno u dorosłych jak i u dzieci z pierwszą manifestacją objawów ze strony dolnego
odcinka przewodu pokarmowego.
U pacjentów z objawami podobnymi dla IBS i IBD wykonanie badania kalprotektyny jako badanie pierwszego wyboru
→ ukierunkowanie dalszej diagnostyki
Przy niskich wartościach stężenia kalprotektyny w kale (poniżej 50 µg/g), lekarz może zrezygnować z badań
inwazyjnych, jeśli objawy są typowe i nie budzą dużego niepokoju.

Znaczenie badania w chorobach zapalnych jelit
Kalprotektyna w kale

Kalprotektyna < 50 µg/g

Kalprotektyna 50 - 150 µg/g

Prawdopodobny zespół jelita
drażliwego (IBS)

Wykluczyć inne możliwe przyczyny
stanów zapalnych układu
pokarmowego np. infekcje,
stosowanie leków itd.
Powtórzyć badanie kalprotektyny

Kalprotektyna w normie
Prawdopodobny zespół jelita
drażliwego (IBS)

Kalprotektyna > 150 µg/g

Prawdopodobna choroba o
charakterze organicznym m.in.
choroby zapalne jelit (IBD) lub rak
jelita grubego
Wskazana kolonoskopia

Kalprotektyna > 50 µg/g
Wskazana kolonoskopia

Na podstawie: Faecal Markers of Gastrointestinal Inflammation; Sherwood R. A.; J Clin Pathol. 2012; 65 (11) 0 : 961 - 985.

Znaczenie badania w chorobach zapalnych jelit
Diagnostyka różnicowa IBS od IBD
Wykonanie badania stężenia kalprotektyny w kale jako badania screeningowego pacjentów
z podejrzeniem IBD, pozwala zredukować ilość kolonoskopii o 67 % u dorosłych i o 35% u dzieci z
zaburzeniami czynnościowymi.
Źródło: Faecal calprotectin for screening of patients with suspected inflammatory bowel disease: diagnostic meta-analysis; Rheenen et al., BMJ 2010; 341.

Znaczenie badania w chorobach zapalnych jelit
Monitorowanie aktywności WZJG i ChLC
Wykazano, iż badanie stężenia kalprotektyny dobrze koreluje z wynikami badania endoskopowego
we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego i chorobie Leśniowskiego-Crohna, co pozwala na
nieinwazyjne monitorowanie aktywności endoskopowej choroby → możliwość rzadszego wykonywania
kolonoskopii.

Źródło: https://de.wikipedia.org/wiki/Koloskopie#/media/File:Colonoscope.jpg

Znaczenie badania w chorobach zapalnych jelit
Monitorowanie aktywności WZJG
Istnieje wiele wskaźników aktywności WZJG.
Najczęściej stosowane w praktyce wskaźniki (zawierające kryteria kliniczne i endoskopowe) to:

Skala Mayo

Max. 3 pkt.

Źródło: Wytyczne Grupy Roboczej Konsultanta Krajowego w dziedzinie Gastroenterologii i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące
postępowania z pacjentem z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego; Eder et al. ; Przegląd Gastroenterologiczny 2013; 8 (1): 1-20

Znaczenie badania w chorobach zapalnych jelit
Monitorowanie aktywności WZJG
Skala Rachmilewitza

Część kliniczna
(liczba wypróżnień w tygodniu,
obecność krwi w stolcu, ocena
stanu ogólnego, intensywność
bóli brzucha itd.)

Max. 23 pkt.

Max. 12 pkt.

Znaczenie badania w chorobach zapalnych jelit
Monitorowanie aktywności WZJG
Badanie stężenia kalprotektyny w kale (ELISA) koreluje:
• ze skalą aktywności endoskopowej Mayo
(Labatón Ortega et. al. 2013)

A new rapid quantitative test for fecal calprotectin predicts endoscopic activity in ulcerative colitis;
Labaton Ortega. et al.; Inflamm Bowel Dis 2013;0:1-9

• ze skalą aktywności endoskopowej Rachmilewitza
(Schoepfer et. al. 2009)

Ulcerative colitis: correlation of the Rachmilewitz endoscopic activity index with fecal calprotectin, clinical
activity, C-reactive protein, and blood leukocytes; Schoepfer et al.; Inflamm Bowel Dis 2009; 15:1851-1858:1-9

Znaczenie badania w chorobach zapalnych jelit
Monitorowanie aktywności ChLC
CDEIS - Crohn's Disease Endoscopic Index of Severity
CDEIS → czasochłonna i skomplikowana

SES-CD - uproszczona endoskopowa punktacja
Łatwiejsze i szybsze obliczenia, silna korelacja z CDEIS → zastąpi CDEIS ?

Źródło: Ocena przydatności skal endoskopowych do określania aktywności choroby u pacjentów z nieswoistymi zapalnymi chorobami jelita; M.A. Kucharskil. ; Praca Doktorska 2012; str. 87

Znaczenie badania w chorobach zapalnych jelit
Monitorowanie aktywności ChLC
Badanie stężenia kalprotektyny w kale (ELISA) koreluje:

• ze skalą CDEIS (postać krętniczo-okrężnicza
i okrężnicza) (Labatón et. al. 2013)

A new rapid test for fecal calprotectin predicts endoscopic remission and postoperative recurrence in Crohn’s
disease; Labatón. et al.; Journal of Crohn;s and Colitis 2013;1-11.

• ze skalą SES-CD (ang. Simple Endoscopic Score for
Crohn’s Disease) (Schoepfer et.al. 2010)

Fecal Calprotectin Correlates More Closely With the Simple Endoscopic Score for Crohn’s Disease (SES-CD) than CRP,
Blood Leucocytes, and the CDAI; Schoepfer A.M. et al.; The American Journal of Gastroenterology, 2010. 105: 162-169

Znaczenie badania w chorobach zapalnych jelit
Monitorowanie skuteczności leczenia IBD

Skuteczne leczenie

Remisja kliniczna
Poprawa stanu ogólnego
pacjenta (ustąpienie objawów)

Remisja endoskopowa

+

wygojenie śluzówki jelita, związana
z długotrwałą remisją kliniczną

Remisja endoskopowa: poprawia jakość życia chorego, zapobiega nawrotom, zmniejsza hospitalizację, zmniejsza
ryzyko wystąpienia komplikacji (przetoki, rak jelita grubego, konieczność zabiegu chirurgicznego).

Znaczenie badania w chorobach zapalnych jelit
Monitorowanie skuteczności leczenia IBD
Wpływ leczenia biologicznego na poziom stężenia kalprotektyny w kale.
53 pacjentów z WZJG leczonych
inflximabem

58% pacjentów → Mayo = 0, FC <50µg/g
Znaczny spadek stężenia kalprotektyny w 2-gim
tygodniu terapii* przewiduje remisję endoskopową
w 10-tym tygodniu
(*spadek o 80%, lub do wartości 50 µg/g)

Brak spadku stężenia kalprotektyny w 2-gim
tygodniu może świadczyć o oporności na
leczenie biologiczne.
(Fast and sharp decrease in calprotectin predicts remission by infliximab in anty-TNF naive patients with ulceratice colitis, De Vos et. al., Journak of Crohn’s and Colitis 2012, 6:557-562 )

Znaczenie badania w chorobach zapalnych jelit
Monitorowanie skuteczności leczenia IBD
Leczenie biologiczne jest kosztowne, a same leki biologiczne mogą wywoływać trudne do przewidzenia reakcje
immunologiczne u pacjenta/skutki uboczne (nawet zagrażające jego życiu).
Badanie stężenia kalprotektyny w kale może pomóc w podjęciu decyzji o tym, u których pacjentów należy
przerwać terapię z powodu oporności na leczenie biologiczne wybrać inną ścieżkę terapeutyczną.

Źródło: http://laborant.pl/index.php/leki-biopodobne

Znaczenie badania w chorobach zapalnych jelit
Ocena prawdopodobieństwa nawrotu IBD
Badanie stężenia kalprotektyny w kale pozwala na przewidzenie momentu nawrotu choroby w okresie remisji
klinicznej (postać subkliniczna choroby).
Nasilenie zmian zapalnych w jelicie w okresie remisji klinicznej przebiega powoli, stopniowo i bezobjawowo.
Pomiar stężenia kalprotektyny pozwala na wczesne wykrycie nasilenia zmian zapalnych w tzw. okresie utajenia choroby
zarówno u dorosłych jak i u dzieci, a tym samym na odpowiednio wczesne wprowadzenie terapii przed
ujawnieniem symptomów zaostrzenia.

Źródło: http://laborant.pl/index.php/leki-biopodobne

Znaczenie badania w chorobach zapalnych jelit
Ocena prawdopodobieństwa nawrotu IBD
Stężenie kalprotektyny w kale a ryzyko nawrotu choroby w okresie remisji klinicznej:
● Tibble et al. 2000 (80 pacjentów z IBD) :
≥ 250 µg/g → 13-krotnie zwiększone ryzyko nawrotu w ciągu kolejnych 12 miesięcy
● Garcia-Sanchez et al. 2010 (69 pacjentów z CD i 69 z UC):
pacjenci z CD ≥ 200 µg/g → 4-krotnie zwiększone ryzyko nawrotu w ciągu kolejnego roku
pacjenci z UC ≥ 120 µg/g → 6-krotnie zwiększone ryzyko nawrotu
● De Vos et al. 2013 (87 pacjentów z UC)
Wykonanie dwóch pomiarów stężenia kalprotektyny w kale w odstępie miesiąca i uzyskanie wyników ≥ 300 µg/g
pozwala przewidzieć nawrót w ciągu kolejnego roku.

Znaczenie badania w chorobach zapalnych jelit
Ocena prawdopodobieństwa pooperacyjnego nawrotu ChLC
Ponad połowa pacjentów z ChLC, mimo zastosowania terapii wymaga leczenia chirurgicznego w ciągu 10 lat od
momentu rozpoznania choroby.
Bardzo często dochodzi do nawrotów pooperacyjnych (także bezobjawowych):
gdy choroba dotyczy jelita cienkiego częstość nawrotów dochodzi do 40% w ciągu dwóch lat, w przypadku jelita
grubego – 7-10%.
Rekomendacje ASGE z 2015 r. (ang. American Society for Gastrointestinal Endoscopy) mówią, iż u pacjentów
z ChLC po resekcji krętniczo-kątniczego fragmentu jelita, badanie endoskopowe powinno być wykonane
w okresie od 6-12 miesięcy po zabiegu w celu oceny ryzyka nawrotu choroby.

Znaczenie badania w chorobach zapalnych jelit
Ocena prawdopodobieństwa pooperacyjnego nawrotu ChLC
Badanie stężenia kalprotektyny w kale może przyczynić się do szybszego rozpoznania nawrotu pooperacyjnego
ChLC oraz pozwala ograniczyć ilość wykonywanych badań endoskopowych u pacjentów monitorowanych.
Naukowcy proponują wykonanie badania stężenia kalprotektyny w kale :
● już w 3 miesiące po zabiegu → pacjenci u których stwierdzono podwyższony poziom kalprotektyny powinni
zostać przebadani endoskopowo w celu potwierdzenia nawrotu choroby,
● po pierwszej endoskopii pooperacyjnej w celu monitorowania pacjentów asymptomatycznych (Papay et.al.
2013).
Cuf-off < 100 µg/g → NPV 93%;
pozwala zmniejszyć o 30% ilość wykonywanych regularnie
ileokolonoskopii u pacjentów po resekcji jelita monitorowanych
pod względem nawrotu pooperacyjnego
(Boschetti et. al. 2015).

Znaczenie badania w chorobach zapalnych jelit
Ocena prawdopodobieństwa zapalenia zbiornika jelitowego - WZJG
U pacjentów z WZJG po odtwórczej proktokolektomii występuje duże ryzyko pooperacyjnego zapalenia
zbiornika jelitowego (ang. pouchitis) w ciągu kolejnych kilku lat po zabiegu.
Diagnostyka pouchitis → badania endoskopowe i histopatologiczne
Kalprotektyna może stać się nieinwazyjnym markerem pozwalającym odróżnić pacjentów z pouchitis, od pacjentów bez
zmian zapalnych w zbiorniku jelitowym (dorośli i dzieci).
Stężenie kalprotektyny koreluje ze wskaźnikiem aktywności choroby – Pouch Disease Activity Index →
cut-off ≥ 92,5 µg/g (czułość 90%, swoistość 76,5%) (Johnson et. al. 2008).

Źródło: http://www.medgadget.com/2016/04/pouchitis-clinical-reviewmarket-growth-segment-trends-and-forecast-2016-2020.html

Diagnostyka biegunek bakteryjnych
Badanie kalprotektyny w kale w diagnostyce różnicowej ostrych biegunek
bakteryjnych od wirusowych
Na ostre biegunki chorują głównie dzieci, zwłaszcza w ciągu pierwszych 3 lat życia.
Ostra biegunka wywoływana jest głównie przez wirusy, głównie rotawirusy oraz bakteria takie jak C. difficile,
Salmonella czy Campylobacter.
Leczenie obu rodzajów biegunek polega na niedopuszczeniu do odwodnienia oraz zaburzeń gospodarki wodnoelektrolitowej m.in. poprzez podawanie specjalistycznych płynów nawadniających organizm.
Dodatkowo leczenie ostrych biegunek bakteryjnych polega na szybkim wdrożenie antybiotykoterapii, a oczekiwanie na
wynik badania posiewu kału na obecność bakterii czeka się aż od 2-3 dni.

Diagnostyka biegunek bakteryjnych

Poziom stężenia kalprotektyny w kale u dzieci z ostrą biegunką
bakteryjna jest znaczenie wyższy niż w przypadku nieżytu
wywołanego zakażeniem wirusowym

Mediana stężenia
kalprotektyny

Zakres stężenia
kalprotektyny

Salmonella

765 µg/g

252-1246 µg/g

Campylobacter
Rotawirus
Norowirus
Adenowirus

689 µg/g
89 µg/g
93 µg/g
95 µg/g

307-1046 µg/g
11-426 µg/g
25- 405 µg/g
65-224 µg/g

Zakażenie

Kalprotektyna (µg/g)

Badanie kalprotektyny w kale w diagnostyce różnicowej ostrych biegunek
bakteryjnych od wirusowych

Źródło: Fecal Calprotetin as a Correlative Marker in Clinical Severity of Infectious Diarrhea and Usefulness
in Evaluating Bacterial or Vital Pathogens in Children;Chien-Chang et al.;.
JPGN , 2012. 55:5: 541-547.
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Test Kalprotektyna ELISA Euroimmun

● Wynik ilościowy - podawany w µg/g (zgodny z algorytmem)
● 6 kalibratorów (1,9 – 2100 µg/g) – szeroki zakres pomiaru
idealny do monitorowania aktywności choroby
● Wynik badania w 75 minut → schemat inkubacji :
30min/30min/15min (próbka/ koniugat /substrat)
● Automatyzacja inkubacji

Test Kalprotektyna ELISA Euroimmun
Pobranie materiału – probówki:
● Numer katalogowy : ZE 6010-4501.
● Probówki zawierające bufor ekstrakcyjny.

● Eliminacja etapu odważania próbki (wymagana ilość kału zatrzymuje się na specjalnie wyprofilowanej końcówce
probówki – 15 mg).
● Podwójny system zamykający –szybkie, wygodnie i bezpieczne użytkowanie.
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Podsumowanie – zalety badania
Dzięki badaniu stężenia kalprotektyny w kale można:
● oszczędzić pacjentowi z IBS wykonania kolonoskopii na etapie diagnostyki różnicowej:
1. objawy wspólne dla IBS i IBD
2. wynik badania stężenia kalkprotektyny w kale < 50 µg/g
3. brak występowania niepokojących objawów

brak konieczności
wykonania kolonoskopii
→ prawdopodobny IBS

● oszczędzić pacjentowi wykonania kolejnej kolonoskopii w celu monitorowania aktywności IBD:
badanie stężenia kalprotektyny w kale koreluje z wynikami badania endoskopowego w WZJG oraz ChLC
i pozwala w nieinwazyjny sposób identyfikować pacjentów aktywnym zapaleniem śluzówki jelita od pacjentów
będących w okresie remisji endoskopowej.

Podsumowanie – zalety badania
Dzięki badaniu stężenia kalprotektyny w kale można:
● w nieinwazyjny sposób monitorować skuteczność leczenia IBD:
umożliwia sprawdzenie czy pacjent jest oporny na leczenie i pomaga w podjęciu dalszych decyzji terapeutycznych
SKUTECZNE LECZENIE = remisja kliniczna + !remisja endoskopowa!

● ocenić prawdopodobieństwo nawrotu IBD:
uchwycenie momentu
bezobjawowego
intensyfikacji zmian
zapalnych w jelicie

szybkie wdrożenie
terapii

uniknięcie objawów
ostrego rzutu IBD

Podsumowanie – zalety badania
Dzięki badaniu stężenia kalprotektyny w kale można:
● przyśpieszyć diagnozę nawrotu pooperacyjnego u pacjentów z ChLC oraz ograniczyć ilość wykonywanych
endoskopii i pacjentów monitorowanych,
● w nieinwazyjny sposób monitorować pacjentów z WZJG po odtwórczej proktokolektomii → ocena ryzyka
wystąpienia choroby zapalnej zbiornika jelitowego,

● przyśpieszyć diagnozę ostrej biegunki bakteryjnej u dzieci.
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