
Metod
Patienter med känd ulcerös colit eller Crohn´s sjukdom och 
med misstänkt ökad sjukdomsaktivitet erbjöds att prova 
appen. Första testet utfördes på mottagningen med in-
struktion och genomgång av appen, varpå patienterna själ-
va utförde ytterligare 3-4 test hemma. För jämförelse ana-
lyserades samma avföringsprov med ELISA på laboratoriet. 
Patienterna tillfrågades även om sin upplevelse av att an-
vända appen genom 3 frågor, vilka besvarades på en VAS-
skala.

Innan första analysen utförs ett kameratest och en kalibre-
ring av appen.  Vid analys förs en liten mängd avföring med 
teststicka till ett provtagningsrör där det blandas. Därefter 
överförs 4 droppar till en testkassett. Efter femton minuters 
inkubation i testkassetten fotograferas denna via appen 
och inom ett par sekunder erhålls ett kvantitativt analysre-
sultatet i telefonen. Samtidigt får mottagande enhet mail 
om att ett testresultat har registrerats på hemsidan.

FP
02

Smartphone för att mäta 
fekalt kalprotektin i hemmet

Kontaktuppgifter. Carola Ericsson, Mag-tarmmottagningen. carola.eriksson@vgregion.se

Resultat
Totalt 13 patienter (46% män; 
medianålder 33 år; range 21-62 år) 
utförde 33 analyser. Korrelationen 
mellan hemtesten och motsvaran-
de ELISA-analyser var stark (r=0,8 ; 
p<0,001). Med gränsvärde för ak-
tiv sjukdom på 250 µg/g eller 150 
µg/g var det 8 resp 5 analyser som 
gav divergerande resultat mellan 
de båda analysmetoderna.
Patienterna tyckte att testen var 
lätt att genomföra själv i hemmet 

(median VAS: 97,5), och att den första gemensamma genomgången var 
värdefull (median VAS: 91,5). De föredrar att fortsätta med hemtest, 
istället för att lämna in ett prov för analys (median VAS: 98,5).

Konklusion 

Korrelationen mellan hemtest 
utförda av patienterna själva och 
ELISA-analyserna var stark och 
kliniskt relevant. Hemtestet upp-
fattades som lätt att genomföra av 
patienterna. Denna typ av hemtest 
möjliggör för patienten att själv 
monitorera sin sjukdom.

Bakgrund
Kalprotektin är ett protein som finns i neutrofila leukocyter 
(vita blodkroppar). Vid inflammation i mag-tarm kanalen 
ansamlas rikligt med leukocyter i tarmslemhinnan och det 
frisätts stora mängder kalprotektin. Mängden kalprotektin 
i ett avföringsprov (faeces) korrelerar med inflammationens 
svårighetsgrad. Analys av faeces-kalprotektin har därför 
blivit ett viktigt hjälpmedel vid omhändertagande av pa-
tienter med de kroniska inflammatoriska tarmsjukdomarna 
ulcerös colit och Crohn´s sjukdom. Analysen av faeces-kal-
protektin sker normalt på sjukhusets laboratorium med ELI-
SA-metod, men det kan dröja upp till en vecka innan svaret 
finns tillgängligt.

På mag-tarmmottagningen har vi fått möjlighet att utvär-
dera en smartphone-applikation (QuantOn-Cal) med vilken 
patienten själv kan analysera faeces-kalprotektin i hemmet.
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