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ÚVOD
Colitis ulcerosa a morbus Crohn jsou chronická zánětlivá onemocnění střev (CEDs), jejichž etologie nebyla
dosud s konečnou platností objasněna, avšak roste počet
odkazů na jistou souhru genetických a životním prostředím podmíněných faktorů [Vavricka & Rogler, 2009;
Burri & Beglinger, 2012]. Prevalence klinických obrazů
obou nemocí je ve vysoce rozvinutých průmyslových
zemích jako Severní Amerika a Evropa nadprůměrně
vysoká, a stoupá jak u dětí, tak u dospělých. Silně postižena je zejména Skandinávie, počet onemocnění však
roste rovněž v jižní a východní Evropě a v asijských
zemích, jejichž životní styl je stále více „pozápadněný“.
Podle odhadů je v Evropě CED postiženo 0,3 %
obyvatelstva, tzn. přibližně 2,2 – 3 miliony obyvatel
[Burisch et al., 2013]. Až 20 % všech případů CED
se manifestuje v dětském a dorostovém věku, přičemž
v této věkové skupině bývá morbus Crohn (MC) diagnostikována o něco častěji než colitis ulcerosa [Burri &
Beglinger, 2012].
Podle jisté aktuální studie European Crohn‘s and
Colitis Organisation (ECCO) v Evropě většina CED
pacientů zakusí průběh nemoci s častými relapsy; 20
– 25 % pacientů trpí chronickými symptomy [Burisch
et al., 2013]. U 30 – 40 % MC pacientů se komplikace jako stenóza střeva nebo tvorba píštělí vyskytují
již v okamžiku diagnózy. U podobně vysokého počtu
pacientů se během následujících 10 – 15 let po stanovení
diagnózy rozvíjejí v průběhu onemocnění komplikace.
53 % všech MC pacientů potřebuje do deseti let od
stanovení diagnózy stacionární léčbu, mnozí z nich
operační zákrok, a až 20 % z nich musí během 5 – 10 let
podstoupit další zákrok [Burisch et al., 2013]. Potřeba
hospitalizace u morbus Crohn a colitis ulcerosa neobráží pouze stupeň závažnosti onemocnění, nýbrž též
potřebu zlepšené diagnostiky a zdravotní péče.
PŘÍČINA A SYMPTOMY CHRONICKÝCH
ZÁNĚTLIVÝCH ONEMOCNĚNÍ STŘEV
Morbus Crohn a colitis ulcerosa vykazují specifické
patologické znaky: zatímco colitis ulcerosa je u mírného
a umírněného průběhu charakterizována povrchovým
zánětem sliznice tračníku, morbus Crohn se manifestuje jako transmurální, inflamatorní děj, jenž může
potenciálně postihnout všechny části trávicího ústrojí
[Lockhart-Mummery & Morson, 1960].
Symptomatika je závislá na lokalizaci zánětlivého
procesu, tudíž může být pouze relativně nespecifická
a vyvolaná jak funkčními poruchami trávicího ústrojí,
jako jsou dyspepsie a syndrom dráždivého střeva, tak i
organickými nemocemi jako CED. Rychlé a přesné stanovení diagnózy se proto v praxi často jeví jako obtížné.
Pro obě formy projevu CED však neexistuje žádný
diagnostický zlatý standard, takže aktuální směrnice při
podezření na CED a výskyt „red flags“ (např. přetrvávající průjem, enteroragie, ztráta hmotnosti) doporučují
kombinovat laboratorně chemické, radiologické, endos-

kopické a histologické metody [S3-Leitlinien für Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, 2013 + 2014; Dignass
et al., 2013; Preiß et al., 2014].
Klasické biochemické markery zánětlivých procesů
jako CRP, hematokrit a leukocyty v krvi, které mohou
posloužit k vymezení syndromu dráždivého střeva a
CED, vykazují nepatrnou specifitu a navíc nejsou adekvátními biomarkery pro posouzení endoskopické zánětlivé aktivity u CED [Schoepfer et al., 2008].
Rozlišení syndromu dráždivého střeva a CED na
základě čistě klinických kritérií (např. římská kritéria,
Manningova kritéria) je nedostačující, protože ty může
splňovat až 40 % CED pacientů [Tibble et al., 2002].
Endoskopická vyšetření, která se provádějí pouze na
základě symptomů, často vedou k negativním výsledkům, které vytvářejí nutnost dalších vyšetření [Labaere
et al., 2014].
Všechny tyto faktory mohou přispět ke zpoždění správné diagnózy. Šetření v rámci švýcarské kohortové studie
CED (SIBDCS) ukázalo, že u čtvrtiny pacientů s morbus
Crohn trvalo období od první manifestace symptomů do
konečného stanovení diagnózy více než 24 měsíců [Vavricka et al., 2012]. Protože léčebný úspěch je však úzce
spojen s co nejvčasnějším zahájením léčby v raném stadiu
nemoci, má rychlé a cílené vyšetření velký význam.
Stanovení kalprotektinu ve stolici pomocí jednoduchého, spolehlivého, neinvazivního a rychlého laboratorního testu, který poskytuje reprodukovatelné
výsledky týkající se pravděpodobnosti organického a
funkčního onemocnění, proto představuje cenný nástroj
pro vyšetření abdominálních potíží v (obecné) praxi.
U pacientů s podezřením na nezánětlivou příčinu
gastrointestinálních potíží je možno zkoumat zánětlivé fekální markery (např. kalprotektin, laktoferrin)
[S3-Leitlinien zu Morbus Crohn und Colitis ulcerosa: Dignass et al., 2011; Preiß et al., 2014].
KALPROTEKTIN JAKO ZÁNĚTLIVÝ MARKER
Kalprotektin je komplex tvořený dvěma proteiny,
jež vážou vápník a zinek (S100A8 a A100A9), který je
tvořen v cytosolu zánětlivých buněk, jako jsou neutrofilní granulocyty, monocyty a makrofágy.
Kalprotektin má vlastnosti bránící růstu a indukující apoptózu, které jsou zaměřené proti různým typům
buněk jako fibroblasty a nádorové buňky [Yui et al.,
2003]. Zdá se, že u zánětlivých procesů kalprotektin regulačním způsobem ovlivňuje přežití a růst buněk, které
se účastní inflamatorních procesů. Navíc má rovněž antimikrobiální, antimykotické a chemotaktické vlastnosti.
V rámci zánětů bývají v místě děje a v séru naměřeny
vysoké koncentrace kalprotektinu. U zánětů intestinální
sliznice nebo u neoplastických onemocnění střev proniká z důvodu poruchy bariérové funkce sliznice zvýšený
počet granulocytů do vnitřku střeva. Tím se z granulocytů uvolňuje kalprotektin, který pak lze během nejméně sedmi dnů stabilně prokázat ve stolici, protože je
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poměrně rezistentní na odbourání prostřednictvím střevních bakterií a trávicích enzymů [Røseth et al., 1992].
Referenční hodnoty
Zdraví lidé a pacienti, kteří trpí nezánětlivými střevními nemocemi, vykazují zpravidla hodnotu kalprotektinu < 50 μg/g faeces, v případě hodnoty > 50 μg/g
je pravděpodobným zánětlivý důvod abdominálních
obtíží. U pacientů s koncentrací < 20 μg/g faeces bývá
zánětlivé onemocnění nanejvýš zřídkavé a pravděpodobnější je funkční příčina uvedených symptomů [Beglinger et al., 2011].
Vysoké hodnoty koncentrace kalprotektinu ve
vzorcích stolice jsou upozorněním na zánět sliznice
nebo buněčné poškození. Fekální kalprotektin je zavedeným markerem pro prokazování inflamatorních
lézí v tračníku. Testování kalprotektinu navíc pomáhá i
při identifikaci klinicky relevantních organických onemocnění horního trávicího traktu nebo tračníku [von
Roon et al., 2007; Manz et al., 2012].
U koncentrací kalprotektinu vyšších než 50 μg/g
stolice jsou kvůli naléhavému podezření na zánětlivé
onemocnění střeva indikována další vyšetření.
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Diferenciace mezi CED a syndromem
dráždivého střeva (IBS)
Dokázání přítomnosti fekálního kalprotektinu umožňuje rozlišit mezi CED a syndromem dráždivého
střeva, protože u nevyšetřených symptomatických pacientů má kalprotektin pro vyloučení CED a jiných organických onemocnění vynikající negativní prediktivní
hodnotu [Konikoff & Denson, 2006].
Pozitivní predikativní hodnota (positive predictive
value; PPV) kalprotektinu se ve studiích pohybuje mezi
70 % a 100 %, jeho negativní predikativní hodnota (negative predictive value; NPV) mezi 51 % a 91 % [Carroccio
et al., 2003; Costa et al., 2003; Dolwani et al., 2004; Konikoff & Denson, 2006; Schoepfer et al., 2009, 2008].
V přehledu, který zahrnul 30 studií, byla pro kalprotektin pro diagnostické rozlišení mezi CED onemocněním a nezánětlivým onemocněními vypočítána
senzitivita dosahující 95 % a specifita s hodnotou 91 %
[von Roon et al., 2007].
Metaanalýza třinácti studií stanovila pro diagnózu
syndromu dráždivého střeva u dospělých senzitivitu 93
% a specifitu 96 %; u dětí a dorostu senzitivitu 91 % a
specifitu 76 % [van Rheenen et al., 2010].
Vysoká senzitivita stanovení kalprotektinu dovoluje ve velké míře vyloučit CED u pacientů s nízkou
výchozí pravděpodobností (absence alarmujících symptomů, žádné patologické nálezy), takže koloskopie
se stává nutnou teprve u déle přetrvávajících obtíží.
Hypoteticky tak lze CED přehlédnout pouze u 2 %
pacientů [van Rheenen et al., 2010].

Korelace kalprotektinu a aktivity nemoci
Koncentrace kalprotektinu ve stolici představuje u
dětí a dospělých objektivní index pro posouzení aktivity
zánětu u CED [Bjarnasson & Sherwood, 2001].
Dále se ukázalo, že pomocí fekálního kalprotektinu zle rozlišovat aktivní a neaktivní CED, jakož i mezi
neaktivní, mírnou, umírněnou a vysokou endoskopickou
aktivitou [Langhorst et al., 2008; Schoepfer et al., 2013].

Jak u morbus Crohn, tak i u colitis ulcerosa koreluje koncentrace fekálního kalprotektinu s rozsahem endoskopické a histologické aktivity nemoci.
Predikce relapsu/recidivy
Navíc je možno pomocí kalprotektinu u pacientů,
kteří se již nacházejí v remisi, predikovat klinický relaps
nebo recidivu [Tibble et al., 2000; Louis et al., 2012;
Mao et al., 2012]. Koncentrace kalprotektinu s hodnotou > 300 μg/g byly identifikovány jako nezávislý rizikový faktor pro recidivu [ Louis et al., 2012].
V případě colitis ulcerosa je kalprotektin validním
markerem pro riziko akutního relapsu. U morbus
Crohn je kalprotektin rovněž senzitivním markerem
pro riziko recidivy.
Pooperační recidiva (POR)
Více než 80 % pacientů s morbus Crohn potřebuje do
10 let od stanovení diagnózy operativní zákrok [Bernell
et al., 2000; Lehmann et al., 2015]. Převážná většina
pacientů však po resekci střeva prožije do 12 měsíců endoskopickou recidivu, která předchází klinické symptomatice [Rutgeerts et al., 1990]. Ve studiích bylo možno
pozorovat souvislost mezi zvýšenými hodnotami kalprotektinu po ileocekální resekci a rizikem pooperativní
recidivy nemoci [Lamb et al., 2009; Scarpa et al., 2007;
Qiu et al., 2015].
Mezinárodní doporučení (IBD Ahead) proto navrhují test na kalprotektin tři měsíce po resekci a v případě
zvýšených hodnot endoskopické provedení vyšetření
nikoli teprve 6 – 12 měsíců po zákroku, nýbrž ihned
[Papay et al., 2013].
V studii POCER dosáhly koncentrace kalprotektinu
> 100 μg/g se senzitivitou 89 % a NPV 91 % indicií pro
endoskopickou recidivu [Kamm et al., 2014]. Znamená
to, že díky stanovení kalprotektinu by se mohla téměř
polovina pacientů (47 %) v prvních dvanácti měsících
po resekci střeva vyhnout koloskopiii [Wright et al.,
2015].

Stanovení kalprotektinu jsou vhodná rovněž pro
pooperativní sledování, protože zvýšené hodnoty
mohou predikovat endoskopickou recidivu ještě
před klinickou recidivou.

VÝZNAM FEKÁLNÍHO KALPROTEKTINU
V DENNÍ PRAXI
Ke stanovení diagnózy je potřebná podrobná anamnéza zaměřená na první výskyt symptomatiky, druh,
závažnost a průběh symptomů, nesnášenlivosti potravin, léky (zejména antibiotika a NSA), jakož i cestovní anamnéza. Speciální pozornost je třeba věnovat
známým rizikovým faktorům jako abúzus nikotinu,
rodinná anamnéza s ohledem na CED a prodělané
infekční gastroenteritidy [Preiß et al., 2014]. Iniciální
laboratorní diagnostika by měla vedle krevního obrazu
zohlednit přinejmenším dále uvedené parametry: stav
zánětu, hladina železa, funkce ledvin, transaminázy a
parametry cholestázy [Levine et al., 2014; Dignass et
al., 2011; Preiß et al., 2014].
U pediatrických pacientů by se při podezřením na m.
Crohn měl vyšetřit velký krevní obraz CRP (popř. také
FW) a kreatinin, jakož i albumin a parametry funkce
jater (GOT, GPT a GGT) [Solem et al., 2005; Levine
et al., 2014].
U diagnostického vyšetření pacientů s bolestmi
břicha a/nebo chronickou diarrheou v denní praxi u
všeobecného lékaře by měl být fekální kalprotektin stanoven včas a vždy by měl být zařazen do standardizovaného vyšetřovacího schématu (obrázek 1; založeno

na výsledcích setkání odborníků v Bernu pod vedením
Prof. G. Roglera, 12.1.2015).
Pokud je koncentrace kalprotektinu > 50 μg/g faeces, je
pravděpodobné akutní nebo chronické onemocnění střev
a musí následovat další vyšetření u specialisty. Je třeba
vzít v úvahu, že zvýšené hodnoty kalprotektinu se mohou
vyskytovat rovněž u jiných infekcí a obtíží jako např. u
gastrointestinálních infekcí (vyšší u bakteriálních, méně
vysoké u virální gastroenteritidy [Shastri et al., 2008;
Chen et al., 2012], celiakie, alergie na potraviny a imunitní nedostatečnosti [van Rheenen et al., 2010] (tabulka 1).

Měření fekálního kalprotektinu by mělo být
integrováno do standardního schématu vyšetření.
Směrnice doporučují stanovení koncentrace kalprotektinu pro diagnózu, kontrolu průběhu a ověření
odpovědi na léčbu [Levine et al., 2014; Dignass et
al., 2011; Preiß et al., 2014].
DIAGNOSTICKÁ EFEKTIVITA TESTOVÁNÍ –
SPOLEČNÉ ZNAKY & ROZDÍLY
Pro zjišťování kalprotektinu je k dispozici řada
kvantitativních, kvalitativních a semikvantitativních
postupů. Donedávna se toto zjišťování provádělo po-

Obrázek 1
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Diagnostický algoritmus
Pacienti s abdominálními obtížemi > než 4 týdny

Odeslání k specialistovi

Diagnostická cesta k primární péči

Stanovení kalprotektinu ve stolici

> 50 µg/g

< 50 µg/g

Poplašné znamení „red flags“

ano

ne

Parazité při NSA
(protozoa, červi)

ne
Pravděpodobnost funkč
ního onemocnění

ano
Pravděpodobnost organického onemocnění

Redukce NSA nebo
antiparazitární léčba

Odeslání k specialistovi k
dalšímu vyšetření

Opětovné stanovení
kalprotektinu ve stolici

Endoskopie

Diagnóza & specifická
terapie

> 50 µg/g

< 50 µg/g
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mocí rychlotestů v místě poskytování zdravotní péče
[POCT] a v rámci kvantitativních testů ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Určování prostřednictvím testů ELISA pomocí mikrotitračních
destiček je však časové náročné (pokud se provádí
ručně) a pro laboratoře bývá nákladově výhodné, když
se testuje dostatečný počet vzorků. Proto byly vyvinuty
plně automatické metody, které netoliko snižují pracovní náročnost a zlepšují pracovní postupy, ale vyznačují
se vysokým rozsahem měření. V paměti uložené kalibrační křivky pak umožňují úsporné laboratorní zpracování i malých objemů (např. EliA® Calprotectin firmy
Phadia/Thermo Fisher).
Komerční rychlotesty vycházejí n
 ejčastějiz imuno
chromatografické metody (Lateral
Flow-Technologie),
při níž se kalprotektinu prokazuje např. pomocí protilátek
anti-kalprotektinu konjugovaných na částice koloidního
zlata. Mezičasem vznikly početné studie porovnávající
nejvíce použitelné analyzační metody s ohledem na klinickou účinnost a prospěšnost [Joosen et al., 2013; Labaere et al., 2014; Oyaert et al., 2014; Prell et al., 2014].
Ve studii s 31 CED pacienty (colitis ulcerosa: n = 17;
morbus Crohn: n = 14) byla vyhodnocena senzitivita a specifita šesti různých kalprotektinových testů pro diagnózu
a kontrolu průběhu CED [Labaere et al., 2014]. Fekální
kalprotektin byl zjišťován na základě tří imunochromatografických rychlotestů (Bühlmann Quantum Blue, Eurospital Calfast, Biotec Certest), dvou postupů ELISA
(Eurospital a Calprolab) a jedné automatizované fluoroimunoanalýzy (FIA) (Phadia EliA). Výsledky testů byly
porovnány s endoskopickými a histologickými nálezy;
veškeré postupy byly provedeny podle návodů od výrobců.

Rozdílu mezi výskytem skutečné CED a vzorky
jiných než chronických zánětlivých onemocnění střev
bylo v nejvyhraněnější podobě dosaženo metodou Bühlmann Quantum Blue, Phadia EliA a Calprolab ELISA
(ratia ≥ 10), přičemž test Quantum Blu mit 68 % skýtá v
zásadě nízkou specifitu, a tím vykazuje nízkou pozitivní predikční hodnotu (PPV) (tabulka 2).

Pokud test na kalprotektin vykazuje nízkou specifitu, může dojít k tomu, že se provede příliš velký
počet koloskopií, čím vzrostou náklady pro systém
zdravotní péče.
Do jiné porovnávací studie týkající se účinnosti EliA
testu na kalprotektin v porovnání s Quantum Blue
(Bühlmann test v místě poskytování zdravotní péče) bylo
zařazeno 183 pacientů (79 mužů; průměrný věk 32 let,
ambulantně + stacionárně) s klinickým podezřením na
CED [Oyaert et al., 2014]. Hlavními důvody pro stanovení kalprotektinu byl průjem, hlenovitá nebo krvavá stolice, ztráta hmotnosti a abdominální bolest; vyhodnoceni
byli pouze pacienti, jejichž diagnóza byla podložena ileokoloskopií. U skupiny zařazené do studie činila prevalence některé CED 27,9 % (51/183). Skupina CED pacientů
(průměrný věk 32 let) se skládala z 51 pacientů de novo
(morbus Crohn: n = 37; colitis ulcerosa: n = 14).
V porovnání s mezními hodnotami pro diagnózu některé CED doporučenými výrobci (pro oba testy 50 μg/g faeces) byly optimální mezní hodnoty pro
rychlotest POCT na základě ROC analýz (= Receiver
Operator Characteristics pro fekální kalprotektin jako
prediktor pro recidivu) významně vyšší než ty, které

Tabulka 1

Onemocnění a faktory přispívající k zvýšení hodnot kalprotektinu
Infekce

Léky

Neoplazie

Další gastrointestinální onemocnění

Giardia Iamblia

Nesteroidní
antirevmatika (NSA)

Karcinom tračníku

Alergie na potraviny

Bakteriální nebo
virální gastroenteritida

Inhibitory protonové pumpy
(PPI)

Karcinom žaludku

Celiakie

Intestinální lymfomy

Gastroezofageální reflux (GERD)

Kolorektální adenomy

Neerozivní refluxní choroba (NERD)

Juvenilní polypy

Divertikulitida

H. pylori pos. Gastritis

Cystická fibróza
Mikroskopická kolitida
Enterální ztráta bílkovin
Radiační proktitida
Zdroje: Damms & Bischoff, 2008; Ertekin et al, 2010; Hille et al., 2008; Koshbaten et al., 2014; Larsen et al., 2004; Licata et al., 2012; Pezilli et al.,
2008; Sudan et al., 2007; Shastri et al., 2008; Summerton et al., 2002; Tursi et al., 2009 + 2011; Vincent et al., 2015

Tabulka 2

Diagnostická přesnost různých testovacích metod
Střední fekální Střední fekální
Ratio medianes
kalprotektin
kalprotektin
FC IBD/non-IBDa
non-IBD (μg/g)
IBD (μg/g)

Cut off
(μg/g)

IBD (n)

Non-IBD
(n)

Calprolab

50

12

19

<25

239

QB BM

50

12

19

<30

425

Senzitivita

Specifita

PPV

NPV

LR+

LR-

10

83

89

83

89

7,9

0,19

14

83

68

63

87

2,7

0,24

83

84

77

89

5,28

0,20

75
Calfast

70

11

17

<50

132

3

82

88

82

88

6,9

0,21

Calprest

50

11

17

38

149

4

82

88

82

88

6,9

0,21

Phadia EliA

50

12

19

<15

183

12

75

95

90

86

14,3

0,26

83

84

77

89

5,3

0,20

83

84

77

89

5,3

0,20

15
Certest

50

12

19

<50

>200

/

Když se hodnota fekálního protektinu nacházela mimo rozsah měření, použilo se k výpočtu poměru mezi IBD a non-IBD hranice detekovatelnosti.
FC: fekální kalprotektin, IBD: zánětlivé onemocnění střev; LR+: pozitivní Likelihood-Ratio; LR-: negativní Likelihood-Ratio; NPV: negativní predikční hodnota;
PPV: pozitivní predikční hodnota; QB BM: Quantum Blue Bühlmann
a

Labaere et al., 2014

platily pro rozbor EliA (113 μg/g stolice vs 56 μg/g stolice). Po adjustaci optimálních mezních hodnot byly jak
senzitivita (EliA: 94,1 %; POCT: 90,2 %), tak i specifita (EliA: 87,9 %; POCT: 90,9 %) obou testovacích metod porovnatelné.
Údaje obou testů sice dovolují spolehlivě diferencovat mezi CED a funkčními onemocněními, avšak automatizovaný test EliA vykazuje vyšší přesnost měření
(variační koeficient rozdílů mezi testy EliA: 9,7 % vs
Quantum Blue: 19,3 %).
Prell et al. (2014) porovnávaly klinickou účinnost tří
kalprotektinových testů (A: EliA Calprotectin, Phadia AB (Thermo Fisher), Švédsko; B: PhiCal, Calpro
AS, Norsko; C: EK-Cal, Bühlmann) u 304 symptomatických pacientů ve věku od 2 do 20 let.
Homogenizované vzorky pro jednotlivé testy byly
separátně extrahovány pomocí Faecal sample preparation-Kits (Roche Diagnostics, Germany), přičemž jako
mezní hodnoty oddělující „negativní“ a „pozitivní“ bylo
použito 50 µg/g.
Navíc byly výsledky testů rozděleny podle koncentrace kalprotektinu do pěti z klinického hlediska významných kategorií: 1. normální (< 50 µg/g), 2.
s hraniční hodnotou (50–100 µg/g), 3. mírně vysoký

(100–250 µg/g), 4. vysoký (250–1000 µg/g) a 5. velmi
vysoký (>1000 µg/g).
Vyhodnocení prokázalo u všech tří systémů testování
vysokou senzitivitu (> 97 %), přičemž test C (EK-Cal,
Bühlmann) v porovnání s testem A (EliA Calprotectin)
a B (PhiCal, Calpro) dosáhl tendenčně vyšších hodnot
kalprotektinu s nižší specifitou a navíc generoval častěji
absolutní hodnoty na úrovni mezních a zvýšených hodnot v kontrolní skupině. Celkově se v této porovnávací
studii všechny tři testovací systémy z hlediska mukózních znaků zánětu projevily jako mimořádně senzitivní,
avšak s rozdíly z hlediska specifity a koncentrací kalprotektinu ve stejném vzorku stolice. V zásadě je možno
pro následná vyšetření a monitoring aktivity nemoci
doporučit test od stejného výrobce [Prell et al., 2014].
V jisté nizozemské studii, která porovnávala čtyři
systémy testování (test EliA, dva testy ELISA od
CALPRO AS, i. e. CAL0100 a CALP0170, jakož
i test ELISA od Bühlmanna), byly prostřednictvím
Bühlmann ELISA rovněž naměřeny vyšší hodnoty kalprotektinu [Joosen et al., 2014]. Pomocí EliA a
Bühlmann ELISA bylo možno v této studii nejlépe
rozlišovat mezi syndromem dráždivého střeva a CED.
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Shrnutí
• Diagnosa CED se může v praxi ukázat jako obtížná a zdlouhavá. Často se provádí velký
počet endoskopických vyšetření žaludečně-střevního traktu, jakož i histopatologická vyšetření
a využívá se také zobrazovacích metod.
• Studie ukázaly, že fekální biomarkery jako kalprotektin mají potenciál redukovat nutnost
těchto drahých a pro pacienty zatěžujících invazivních postupů při rozlišování mezi CED a
syndromem dráždivého střeva popř. jinými nezánětlivými onemocněními.
• Fekální kalprotektin je senzitivní a specifický parametr k prokazování intestinálního zánětlivého děje u pacientů s CED.
• Stanovení fekálního kalprotektinu je cennou a neinvazivní pomůckou pro všeobecného lékaře
při vylučovací diagnostice zánětlivých onemocnění střev. Koncentrace kalprotektinu koreluje
s endoskopickou (mukozální) zánětlivou aktivitou m. Crohn a colitis ulcerosa.
• Kalprotektin představuje pro obě onemocnění po diagnóze vysoce efektivní, neinvazivní
marker aktivity nemoci a prediktor recidivy zánětu.
8

• Stanovení kalprotektinu lze navíc použít jako pomůcku při rozhodování v prospěch nebo
neprospěch nasazení invazivní diagnostiky.
• Zejména na úrovni ambulantních soukromých odborných lékařů a obvodních lékařů je
možno u pacientů bez alarmujících symptomů a s normálními koncentracemi kalprotektinu
(< 50 µg/g faeces) vzdát se endoskopie, zatímco v případě pozitivního výsledku jsou indikovány invazivní a nákladnější postupy.
• Díky identifikaci pacientů s nízkým rizikem lze snížit počet nepotřebných endoskopických
vyšetření.
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Názory odborníků

Prim. Univ.Prof. Dr. Friedrich Renner, Ried i. Innkreis
Kvantitativní stanovení fekálního kalprotektinu se v rámci našich již pětiletých zkušeností osvědčilo jako nevyhnutelný a rovněž pacienty akceptovaný nástroj v diagnostice i řízení terapie
u chronických zánětlivých onemocnění střev. Tímto užitečným laboratorním parametrem mohou být často podstatně ovlivněna včasná diagnostická a terapeutická rozhodnutí.
Prim. Univ.Prof.
Dr. Friedrich RENNER

Prof. Dr. med. Dr. phil. Gerhard Rogler, Curych
Testy na kalprotektin znamenají zřetelné zlepšení a pokrok pro rozlišování organických a
funkčních onemocnění žaludečně-střevního traktu. Navíc se hodí k monitorování terapie u
zánětlivých onemocnění střev. Význam testu na kalprotektin je stále uznávanější a v příštích
letech poroste také v zemích, kde se nyní teprve zavádí do rutinní diagnostiky.
Prof. Dr. med. Dr. phil.
Gerhard ROGLER

prof. MUDr.
Julius ŠPIČÁK, CSc.

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., IKEM, Praha
Calprotectin ve stolici je významný až přelomový test v diagnostice střevních zánětů. Umožňuje
s vysokou mírou pravděpodobnosti odlišit zánětlivé střevní onemocnění od funkčních poruch
primárně bez specializovaného gastroenterologického vyšetření již v ordinaci praktického lékaře. Pravidelné provádění v několika měsíčních intervalech je vhodné k posuzování zánětů,
kde bylo dosaženo remise. Srovnání jednotlivých druhů stanovení bude předmětem dalšího
výzkumu, lze předpokládat, že kvantitativní hodnocení umožní podrobnější posuzování rozsahu a aktivity zánětlivého postižení. Na našem pracovišti IKEM provádíme toto stanovení
prostřednictvím metody Calprotectin 2 poskytované dodavatelem Phadia.

Prof. Dr. med. Dr. oec. troph Jürgen Stein, FEBG, AGAF, Frankfurt
Při ohlédnutí na více než desetileté zkušenosti je třeba říci, že stanovení kalprotektinu ve stolici se etablovalo jako nevyhnutelná součást primární diagnostiky a monitoringu pacientů s
chronicky zánětovými onemocněními střev nejen u nás, ale nachází odezvu také v národních a
mezinárodních směrnicích.
Prof. Dr. med. Dr. oec.
troph Jürgen STEIN
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Bezpečná a efektivní diagnostika zánětlivých onemocnění střev
Rozlišení mezi zánětlivými onemocněními střev (IBD) a funkčními onemocněními gastrointestinálního traktu je nyní bezpečnější a účinnější díky testu EliA® Calprotectin 2 –
druhá generace plně automatického měření kalprotektinu ve stolici. Vyšší senzitivita
(98 %) a vynikající prediktivní hodnoty (NPV/PPV) spolehlivě napomáhají včasné diagnóze. Vyzkoušejte nová vylepšení testu, jako je vyšší rozsah měření (až 6000 mg/kg) nebo
větší stabilita extraktů stolice (až 3 dny při laboratorní teplotě), také ve Vaší laboratoři.
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