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Fekal Kalprotektin
ENFLAMATUAR 

BAĞIRSAK HASTALIĞI 
TANISINDA KALPROTEKTİN  

Son yıllarda, özellikle çocukluk çağında enflamatuar 
bağırsak hastalıklarının insidans ve prevalansında artma 

olduğu gözlemlenmektedir. Kalprotektin, enflamatuar 
bağırsak hastalığı tanısında ve tedavi izleminde 

kullanılabilecek belirteçtir. 



Kalprotektinin Klinik Önemi 

EliATM Calprotectin – fast, fully automated testing 
Routine stool extraction samples are processed automatically by the Phadia® Laboratory Systems by reducing the workload for the lab personnel.
The four available instruments – Phadia® 100, Phadia® 250, Phadia® 2500 and Phadia® 5000 – are designed to meet the specific needs of 
the laboratory. EliATM Calprotectin can easily be performed together with EliATM serum tests for celiac disease or food allergy, even simultaneously.
This provides flexibility, saves costs, and assures a quick delivery of results for improved service quality.

Excellent performance, high predictive values
The outstanding performance of EliATM Calprotectin is underlined by the high sen-
sitivity and the high specificity of the test (Table 1). Most important, the predictive 
values and the likelihood ratios give excellent values assuring high clinical 
usefulness of the test in routine practice.

EliATM Calprotectin – clear IBD / IBS differentiation

Figure 1: Performance of EliATM Calprotectin in 191 clinically defined 
patients – 132 IBD, 59 IBS, and other functional bowel disorders (BD). 
A value of 50 mg/kg is set as cut-off for positivity. (internal study)

High clinical value EliATM Supplier 1 Supplier 2

Sensitivity 97.7 % 96.7 % 99.2 %
Specificity 89.8 % 89.8 % 76.3 %
Positive predictive value (PPV) 0.96 0.96 0.90
Negative predictive value (NPV) 0.95 0.93 0.98
Positive likelihood ratio (LR+)* 9.58 9.48 4.19
Negative likelihood ratio (LR-)* 0.03 0.04 0.01
Table 1: Performance data of EliATM Calprotectin and tests from two other suppliers (internal study)

* Likelihood Ratios – diagnostic evidence or not
Likelihood ratios use the sensitivity and specificity of a test to determine if the positive or negative result 
of a diagnostic test changes the probability of the patient actually being afflicted with the disease.

LR+ = Sensitivity / (1-Specificity)
LR - = (1-Sensitivity) / Specificity

Diagnostic evidence:
LR+ 0 - 2 none LR- > 0.5 none
LR+ 2 - 5 weak LR- 0.2 - 0.5 weak
LR+ 5 - 10 moderate LR- 0.1 - 0.2 moderate
LR+ > 10 high LR- < 0.1 high

The high LR+ value of calprotectin measurement shows the conclusive power 
of a positive test result for inflammation in the intestine.

Identifies IBD clearly
An internal clinical study showed that EliATM Calprotectin 
is able to differentiate clearly between inflammatory bowel 
diseases (IBD), irritable bowel syndrome (IBS) and other 
functional bowel disorders (BD) (Figure 1).
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Çocuklarda ve yetişkinlerde kalprotektin ölçümü,
iltihabi bağırsak hastalıkları (Enflamatuar bağırsak
hastalıkları) için biyokimyasal bir testtir.

İltihabi bağırsak hastalıkları, tanısında ve tedavi
izleminde ideal yöntemlerin girişimsel olmayan,
tekrarlanabilir ve ucuz olması ile iltihabi bağırsak
hastalığını göstermede özgül ve duyarlı olması beklenir.
Kalprotektin tam da bu tanıma uygundur. Dışkıda
kalprotektin miktarı hastalığın aktivasyonu ve histolojik
durumu ile uyumludur. Dolayısıyla tedavinin takibinde
iyi bir testtir.

İltihabi bağırsak hastalıkları, karın ağrısı ve ishalle
seyreder. Ayrıca makattan kanama, kilo kaybı, halsizlik
veya kansızlık varsa akla gelmelidir. Kesin tanı için
endoskopi, kolonoskopi yapılmasından önce bu test ile
araştırılması uygun olabilir. İngiltere’de uygulanan
yöntem budur.

İnvaziv kolonoskopi ihtiyacını ortadan kaldırabilmektedir.
Dışkıda kalprotektin düzeyinin yüksek çıkması,
bağırsaklarda bir iltihabın enflamasyonun olduğunu
gösterir. Düzeyi ile hastalığın şiddeti orantılıdır.

Test için az miktarda dışkı ( 2 gram) yeterlidir.

Çalışma için laboratuvarımıza ulaşabilirsiniz , size
yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. 
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