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F-Kalprotektin 
Calprotectin  
Laboratoriemedicin Ackrediterad 

Provtagningsmaterial 
Provkärl 

 

  

 Burk med sked, 
transporthylsa 

  

Provtagningsetikett F-BURK   

Art.nr. (Inköpsportalen) 5032012   

Remiss 

Beställs elektroniskt i Cosmic.  
Kan även beställas på pappersremiss Specialanalyser, under övrigt. Skrivs ut från sidan Remisser. 

Remissuppgifter 

Generella remissuppgifter, se Krav på remissuppgifter i Provtagning – Allmänna anvisningar. 

Provtagning 

Ta minst 2 teskedar (1–5 g) feces till en fecesburk. 
Obs! Både fecesburk och transporthylsa ska märkas med remiss-ID, personnummer och namn. 
Provtagning under menstruation bör undvikas. 

Provhantering 

Analys utförs på Laboratoriet klinisk kemi Centralsjukhuset Karlstad. 

Förvaring och transport 

Provet är hållbart 4 dygn i kyl. 
Det är tillräckligt stabilt i rumstemperatur för att skickas till laboratoriet med vanlig post. 
Fryses för längre tids förvaring. 

Förväntad svarstid 

Analyseras 1 gång/vecka. 

Tolkningsstöd 

Referensintervall (vuxna och barn ≥ 4 år): <50 mg/kg 

För barn mellan 1–4 år finns inga bra data tillgängliga. Barn under 1 år uppvisar normalt betydligt högre 
koncentrationer. 

Tydligt förhöjda kalprotektinkoncentrationer >250 mg/kg tillsammans med symptom på inflammatorisk 
tarmsjukdom talar för påtaglig inflammation i tarmen. Nära eller högre än 1000 mg/kg är avsevärd inflammation. 

Förhöjd värden kan även ses vid bland annat gastrointestinal cancer, tarminfektion, blod i provmaterialet, 
kolonpolyp, NSAID-enteropati och luftvägsinfektioner. Vidare utredning inklusive koloskopiundersökning övervägs 
för att fånga upp till exempel gastrointestinal cancer eller kolonpolyp. 

Källa: 

EliATM Calprotectin 2 bipacksedel Issued February 2020 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Analysportal/Remisser-/Klinisk-kemi/
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Lasson Anders, Läkartidningen nr 43 2010 volym 107 

Laurells, Klinisk kemi i praktisk medicin; 10:e upplagan, Theodorsson E. et al., Sudentlitteratur 2018 

Indikation och medicinsk bakgrund 

 Utredning av patienter med oklara magtarmsymtom. 
 F-Kalprotektin kan användas som diagnostisk test för att differentiera IBD från IBS. Ett normalt värde av F-

Kalprotektin kan frikänna patienten från misstanke av IBD. 
 Analyssvaret underlättar selektion och prioritering av patienter till koloskopiundersökning. 
 Uppföljning av sjukdomsaktivitet och terapisvar vid känd IBD. Värdet korrelerar med sjukdomsaktivitet. En 

normalisering av F-Kalprotektin talar för remission med histologisk läkning av slemhinnan vid känd IBD. 
Förhöjda värden av F-Kalprotektin utgör en ökad risk för recidiv hos patienter med IBD i klinisk remission. 

 Som hjälp för att välja optimal tidpunkt för kontrollskopi vid känd IBD. 

Kalprotektin är ett kalcium- och zinkbindande protein besläktat med S100-proteinfamiljen som förekommer 
framför allt i neutrofila granulocyter. Det förkommer även i monocyter, makrofager och epitelceller. Alla dessa 
celler involverar immunförsvaret och är aktiva i de inflammatoriska processerna i kroppen. Kalprotektin frisätts 
aktivt i slemhinnan och passivt i samband med leukocytsönderfall. Således förekommer de i stor mängd i den 
inflammerade tarmen. 

Kalprotektin är stabilt mot enzymatisk och bakteriell nedbrytning i faeces, vilket gör att den går att skickas i 
rumstemperatur med vanlig post. Förekomsten i faeces är jämnt fördelad, vilket tillåter små mängder av faeces. 
Det påverkas inte av födan eller läkemedel. Höga F-Kalprotektinvärden kan dock förekomma under och efter 
behandling med NSAID-preparat. 

Kraftigt förhöjda koncentrationer förekommer vid inflammatorisk tarmsjukdom som ulcerös kolit och Mb Crohn. 
Ökningen korrelerar till aktivitetsgraden. Förhöjda koncentrationer kan också ses vid andra tillstånd med ökad 
neutrofilinvandring: celiaki, kolorektal cancer, bakteriell gastroenterit och divertikulos. Kalprotektin i faeces ger en 
kvantitativt bättre bild av inflammationsprocesser i tarmen än inflammatoriska markörer i plasma gör. 
Koncentrationerna av kalprotektin är normala vid funktionella tarmsjukdomar. 

Källa: 

Lasson Anders, Läkartidningen nr 43 2010 volym 107 

Laurells, Klinisk kemi i praktisk medicin; 10:e upplagan, Theodorsson E. et al., Sudentlitteratur 2018 

NPU-kod 

NPU19717 Feces-Kalprotektin; massfraktion 

Övrigt 

 

Endast för laboratoriet 

Beställs med analyskod: KALP 
 

Utarbetad av: Catarina Grindegård 
Medicinskt ansvarig: Clas-Göran Eriksson 


