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 Bakgrund

 Avhandlingsarbete

 Referensvärden

 Diagnostiskt test vid misstänkt IBD

 Inflammationsmarkör vid IBD

 Markör för allergisk inflammation?

 CalciumCalcium-- och zinkoch zink--bindande protein, S100 A8/9, 36bindande protein, S100 A8/9, 36 kDakDa

 Alternativa namn:Alternativa namn:

L1, CFL1, CF--protein,protein, CalgranulinCalgranulin A/B, MRP 8/14A/B, MRP 8/14

 Mätbart i olika kroppsvätskor vid bakteriella,Mätbart i olika kroppsvätskor vid bakteriella,
inflammatoriska och maligna sjukdomarinflammatoriska och maligna sjukdomar

(plasma, urin,(plasma, urin, likvorlikvor, ledvätska och avföring, ledvätska och avföring))

 FleraFlera funktioner vid inflammation bl.a.funktioner vid inflammation bl.a.
immunregulatoriskimmunregulatorisk, antimikrobiell och, antimikrobiell och
antifungicidantifungicid effekteffekt
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I neutrofila celler så utgör calprotectin
- 5 % av totala proteininnehållet
- 60 % av proteininnehållet i cytoplasman

 VärmeresistentVärmeresistent

 Resistent motResistent mot proteolysproteolys

 HHållbartållbart ii rumstemperatur irumstemperatur i 4 dygn4 dygn

–– kan skickas per postkan skickas per post

 Kvantitativ ELISAKvantitativ ELISA--metod, förfinad metodmetod, förfinad metod

I. Friska barn i åldrar 4I. Friska barn i åldrar 4 –– 17 år17 år
ReferensvärdenReferensvärden

II. Barn med misstänkt inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)II. Barn med misstänkt inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
Diagnostiskt hjälpmedel?Diagnostiskt hjälpmedel?

III. Barn med känd IBDIII. Barn med känd IBD ––

Mått på sjukdomsaktivitet?Mått på sjukdomsaktivitet?

IV. Barn med känd IBDIV. Barn med känd IBD ––
JämföraJämföra calprotectincalprotectin ii faecesfaeces och plasmaoch plasma
med andra inflammationsmarkörer i blodmed andra inflammationsmarkörer i blod
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Skopiundersökning
• Gold standardGold standard

•• InvasivInvasiv undersökningundersökning

•• KostsamKostsam

•• BesvärligBesvärlig;; LaxeringLaxering,, SövningSövning

Frisk Crohn`s sjukdom Ulcerös kolit

Avhandling 2007:

Faecal Calprotectin in Children

With Special Reference to

Inflammatory Bowel Disease

Författare: U. L. Fagerberg

Karolinska Institutet
http://diss.kib.ki.se/2007/978-91-7357-013-8/
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 Ingen skillnad mellan kön eller ålderIngen skillnad mellan kön eller ålder

 Referensvärde på <50 mg/kg tillämpbartReferensvärde på <50 mg/kg tillämpbart

 Gråzon mellan 50Gråzon mellan 50--100 mg/kg100 mg/kg

 > 100 mg/kg talar för inflammation> 100 mg/kg talar för inflammation

U. L. Fagerberg et al. , JU. L. Fagerberg et al. , J PediatrPediatr GastroenterolGastroenterol NutrNutr 2003;37:4682003;37:468--472472

 Friska spädbarn har högre koncentrationFriska spädbarn har högre koncentration

 Medelvärde spädbarn 2Medelvärde spädbarn 2--10 veckor: 27810 veckor: 278 mmg/gg/g

 Dag till dag variation: 19,1%Dag till dag variation: 19,1% coefficientcoefficient ofof variationvariation

OlafsdottirOlafsdottir E et al. ActaE et al. Acta PaediatrPaediatr , 2002;91:45, 2002;91:45--5050

Median
(mg/kg)

269 263 79 67 64 49

Rugtveit, J; Letter JPGN 2002
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TESTTEST FekaltFekalt
CalprotectinCalprotectin

AlbuminAlbumin TrombocyterTrombocyter
OrosoOroso
mucoidmucoid

SRSR CRPCRP

REFERENSVÄRDEREFERENSVÄRDE 50 mg/kg50 mg/kg <37g/l<37g/l >400>400 x 10x 1099/l/l 1,15 g/l1,15 g/l 1616
mm/hmm/h  7 g/l7 g/l

SENSITIVITETSENSITIVITET 95%95% 59%59% 50%50% 41%41% 41%41% 36%36%

SensitivitetSensitivitet = andel sjuka med förhöjt värde= andel sjuka med förhöjt värde

U. L. Fagerberg et al.U. L. Fagerberg et al. -- ColorectalColorectal Inflammation isInflammation is WellWell PredictedPredicted byby FecalFecal

CalprotectinCalprotectin in Childrenin Children withwith GastrointestinalGastrointestinal SymptomsSymptoms

April 2005April 2005 JJ PediatrPediatr GastroenterolGastroenterol NutrNutr

TESTTEST FekaltFekalt

CalprotectinCalprotectin
AlbuminAlbumin TPKTPK

OrosoOroso
mucoidmucoid

ESRESR CRPCRP

CUT OFFCUT OFF 5050mmg/gg/g <37g/l<37g/l >400>400 xx
101099/l/l

1,151,15
g/lg/l

1616
mm/hmm/h

 77
g/lg/l

SENSITIVSENSITIV
ITETITET 95%95% 59%59% 50%50% 41%41% 41%41% 36%36%

SPECIFICSPECIFIC
ITETITET 93%93% 100%100% 100%100% 100%100% 100%100% 100%100%

POS. PRED.POS. PRED.
VÄRDEVÄRDE 95%95% 100%100% 100%100% 100%100% 100%100% 100%100%

NEG. PRED.NEG. PRED.
VÄRDEVÄRDE 93%93% 61%61% 56%56% 52%52% 52%52% 50%50%

OBSERV.OBSERV.
ÖVERÖVER

ENSKOM.ENSKOM.
94%94% 75%75% 69%69% 64%64% 64%64% 61%61%

 Ospecifik markör för inflammation;Ospecifik markör för inflammation;

-- förhöjda värden vid bakteriellförhöjda värden vid bakteriell gastroenteritgastroenterit,,

-- lätt förhöjda värden ibland vid obehandlad celiaki,lätt förhöjda värden ibland vid obehandlad celiaki,

esofagitesofagit, allergisk, allergisk enterokolitenterokolit, gastrit, gastrit

-- förhöjda värden kan ses vid polyper,förhöjda värden kan ses vid polyper, divertikulitdivertikulit,,

adenocarcinomadenocarcinom

 Felkällor:Felkällor:

-- Variga övre luftvägsVariga övre luftvägs--infektioner,infektioner,

-- NSAIDNSAID--preparat,preparat,

-- LevercirrhosLevercirrhos



2011-09-15

6

Ulrika Fagerberg – Calprotectin

Correlation
between

faecal calprotectin
and

inflammatory
scores

Macroscopic scores Histological scores

Extent
score

Severity
score

Extent &
Severity

score

Extent
score

Severity
score

Extent &
Severity

score

Correlation

( r ) 0.61 0.52 0.65 0.71 0.72 0.75

Significance

(p value)
<0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Fecal CalprotectinFecal Calprotectin -- A Quantitative Marker of Colonic Inflammation in ChildrenA Quantitative Marker of Colonic Inflammation in Children

with Inflammatory Bowel Diseasewith Inflammatory Bowel Disease

Fagerberg UL et al.Fagerberg UL et al. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2007;45(4):414Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2007;45(4):414--420420
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FekaltFekalt

calprotectincalprotectin

((mmg/g)g/g)

>2000>2000

10001000

100100

5050

00
<50<50 mmg/g –– Referensvärde hos barn Referensvärde hos barn ≥ 4 år≥ 4 år

5050 -- 100100 gråzongråzon;; Biologisk variabilitet? Sjuk?Biologisk variabilitet? Sjuk? =>=>
Penetrera anamnes, symptom / överväg uppföljningPenetrera anamnes, symptom / överväg uppföljning

>100 indikerar gastrointestinal inflammation>100 indikerar gastrointestinal inflammation

Avsevärd inflammationAvsevärd inflammation

 Fåtal, små studier gjorda på fFåtal, små studier gjorda på f--calprotectincalprotectin vidvid
födoämnesinduceradfödoämnesinducerad enterokolitenterokolit

 Svårtolkade resultatSvårtolkade resultat

 Små barn har högre referensvärdeSmå barn har högre referensvärde

 ProspektivProspektiv studiestudie påpå barn (n=50)barn (n=50) ochoch vuxnavuxna (n=70)(n=70)
medmed kroniskkronisk diarrédiarré

 Barn (8 månBarn (8 mån--1010 årår) med) med medianåldermedianålder 3,53,5 årår

 ReferensvärdeReferensvärde: <50 mg/kg: <50 mg/kg oavsettoavsett ålderålder

 CeliakiCeliaki: 7/13 med: 7/13 med förhöjtförhöjt ff--calprotectincalprotectin

 KomjölksproteinKomjölksprotein intoleransintolerans: 13/15: 13/15 --””--

 MultipelMultipel födoämnesintoleransfödoämnesintolerans 4/54/5 --””--

 ÅlderÅlder påpå barnenbarnen??

CarroccioCarroccio A. Clinical Chemistry, 2003A. Clinical Chemistry, 2003
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 Grupp A: 30 barn medGrupp A: 30 barn med suspsusp.. aallergisk kolit, behandladesllergisk kolit, behandlades
medmed NutramigenNutramigen el.el. NutramigenNutramigen LGG i 4 vLGG i 4 v

 Grupp B. Friska kontroller, bröstmjölk eller ersättningGrupp B. Friska kontroller, bröstmjölk eller ersättning

BaldassarreBaldassarre ME, JournalME, Journal ofof PediatricsPediatrics 20102010

Median-
värden

Grupp A Grupp B P-värde

Ålder 4,0 mån 4,4 mån 0,48

F-cal vid start 326 132 <0,0001

F-cal efter 4 v 158 94 0.03

 I grupp A sjönk fI grupp A sjönk f--calprotectincalprotectin mer ommer om
Nutra+LactobacillusNutra+Lactobacillus GG än baraGG än bara NutramigenNutramigen

 Frågetecken kring studien:Frågetecken kring studien:
StatistikStatistik –– använt medelvärde och tanvänt medelvärde och t--testtest
Kan blod i avföring bidra med förhöjt fKan blod i avföring bidra med förhöjt f--calprotectincalprotectin??

BaldassarreBaldassarre ME, JournalME, Journal ofof PediatricsPediatrics 20102010

 KanKan FF--calprotectincalprotectin--nivånnivån vid födselnvid födseln--11 månmån ålderålder användasanvändas
somsom prediktivprediktiv markörmarkör förför organiskorganisk ellereller funktionellfunktionell GIGI--
sjukdomsjukdom ochoch//ellereller allergiskallergisk sjukdomsjukdom vid 2vid 2 årsårs ålderålder??

 109 barn109 barn inkluderadeinkluderade,,

 TelefonintervjuTelefonintervju närnär barnbarn varvar 22 årår

 IngenIngen signifikantsignifikant skillnadskillnad i Fi F--calprotectincalprotectin hoshos barn medbarn med allergiallergi

BaldassarreBaldassarre MEME ImmunopharmImmunopharm andand ImmunotoxImmunotox 20112011
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Anna Killander, Andreas Rosenblad, Ulrika Fagerberg

Presentation at United European GastroenterologyWeek, Barcelona, Spain,
October 2010

 Billig och känslig markör för att spåra ochBillig och känslig markör för att spåra och

mäta pågående aktiv inflammationmäta pågående aktiv inflammation

((neutrofilerneutrofiler) magtarmkanalen) magtarmkanalen –– ”tarmens”tarmens crpcrp--test”test”

 Hållbart i rumstemperaturHållbart i rumstemperatur

–– kan skickas per postkan skickas per post

 Underlättar selektion och prioriteringUnderlättar selektion och prioritering

av patienter till koloskopiav patienter till koloskopi--undersökning vid IBDundersökning vid IBD--frågeställningfrågeställning

 Kan mäta pågående inflammationsaktivitet vidKan mäta pågående inflammationsaktivitet vid
känd IBDkänd IBD

 Kan därmed bidra till kontinuerligKan därmed bidra till kontinuerlig
utvärdering av behandlingseffekt utan attutvärdering av behandlingseffekt utan att skopiskopi behövsbehövs

 Snabbt blivit populär rutinmetod i Sverige ochSnabbt blivit populär rutinmetod i Sverige och
internationelltinternationellt

Sammanfattning
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 Ännu ej visat att fÄnnu ej visat att f--calprotectincalprotectin ärär tillförlitligtillförlitlig
som diagnostiskt testsom diagnostiskt test förför allergiskallergisk
tarminflammationtarminflammation

 Andra markörer kan vara mer intressanta menAndra markörer kan vara mer intressanta men
behöver studerasbehöver studeras


