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Smartphone för att mäta fekalt 
kalprotektin i hemmet 
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Bakgrund
Fekalt kalprotektin används allmänt för monitorering 
av sjukdomsaktivitet vid inflammatorisk tarmsjukdom. 
Analysen utförs oftast med ELISA-teknik på ett labora-
torium, vilket medför att det kan dröja upp till en vecka 
med svaret. Olika snabbtest har utvecklats, men få har 
nått ut i klinisk verksamhet.

Syfte/mål
Målet med studien var att utvärdera ett nytt snabbtest 
där patienten utför analysen hemma via en app i sin 
smartphone.

Genomförande/metod
Patienter med känd ulcerös colit eller Crohn´s sjukdom 
och misstanke om ökad sjukdomsaktivitet tillfrågades 
om att prova hemtestet. På mottagningen instruera-
des patienterna om analysmetoden och ett första test 
utfördes på medhavt provmaterial. Patienterna utförde 
därefter ytterligare 2-3 test själva i hemmet med 2-4 
veckors mellanrum. Provmaterial från samma avföring 
analyserades också med ELISA-metod för jämförelse. 
Via tre frågor som besvarades på VAS-skala meddelade 
patienterna sin syn på att hantera hemtestet.

QuantOnCal® (Immundiagnostik AG, Bensheim, Tysk-
land) är en applikation som via kameran i en smart-
phone möjliggör kvantifiering av fekalt kalprotektin. 
Med en provtagningssticka appliceras avföringsprovet 
till ett provrör innehållande en extraktionsbuffert. Efter 
cirka en minuts omskakning appliceras fyra droppar av 
denna lösning till en immunokromatografisk testkassett. 
Kameran kalibreras, varpå kassetten efter 15 minuters 
inkubation fotograferas via QuantOnCal-appen. Testre-
sultatet visas i patientens smartphone inom sekunder, 
samtidigt som det mailas till mottagningen, samt lagras 
på en hemsida. Mätintervallet är 30-2000 µg/g.

Resultat
Tretton patienter (46 % män; medianålder 33 år; range 
21-62 år) utförde 33 analyser. Totalt tre testresultat ex-
kluderades på grund av tekniska problem och avsaknad 
av ELISA-analys. Korrelationen mellan hemtesten och 
motsvarande ELISA-analyser var stark (r=0,8 ; p<0,001). 
Med gränsvärde för aktiv sjukdom på 250 µg/g eller 
150 µg/g var det åtta respektive fem analyser som gav 
divergerande resultat mellan de båda analysmetoderna.

Patienterna tyckte att testen var lätta 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).

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


