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Amit a calprotectinről tudni kell

• Calprotectin egy kis molekulatömegű (36 kDa) fehérje 
(szérum, liquor, ízületi folyadék, vizelet, nyál, széklet) 

• Kétféle − egy nehéz és egy könnyű − kalciumkötő fehérjéből 
áll, leggyakrabban heterodimer formában

• Döntően a neutrofil granulocyták termelik, mindegyikükben 
körülbelül 20 pg-nyi található

• Biológiai hatásai: kalcium-és cinkkötő képesség, többféle 
metalloproteináz-gátló, mieloperoxidáz-szinergista, 
antimikrobiális, kemotaktikus, illetve apoptózist indukáló
tulajdonság → fontos a szervezet normális működéséhez

• Neutrofil granulocyták aktivációja után a calprotectin a 
testnedvekbe kerül→mennyisége a normálérték százszorosát 
is elérhet



Széklet calprotectin

• A bélnyálkahártya állandó kapcsolatban van a normál 
baktériumflóra tagjaival és a patogén kórokozókkal→ az 
egészséges személyek bélnyálkahártyája is jóval nagyobb 
mennyiségben tartalmaz calprotectint, mint a vér

• Gyulladt mucosa esetén a neutrofil granulocyták a bélfalba 
vándorolnak és a lumenbe kerülnek. E fehérvérsejtek 
mennyisége és a széklet calprotectin- (FC, fecal 
calprotectin) szintje nagyon szoros korrelációt mutat.

• Székletmintában szobahőmérsékleten is egy hétig stabil 
marad és már 5 g-nyi székletből meghatározható a 
koncentrációja



Betegségek, ahol a gyulladásos folyamatban 
calprotectin a székletben emelkedik

• Gyulladásos bélbetegség (IBD)

Crohn betegség Colitis ulcerosa
(gyulladás oka mindkét betegségben, a bélcsatornában élő
bélflórára adott reakció immunszabályozási zavara)

• Infekció, sepsis

• (Bél) graft rejectio

• Ulcus

• Enterocolitis necrotisans

• Cystás fibrosis

• Tumor

• NSAID-terápia

• Coeliakia



Széklet Calprotectin

BMJ July, 2010



Calprotectin jelentősége

• Funkcionális betegségek esetén nem 
emelkedik 

• Ez lehetőséget ad az organikus betegségektől 
való elkülönítésre→rendkívül fontos irritábilis 
bél szindróma (IBS) és gyulladásos 
bélbetegségek (IBD) esetén 

• megkímélheti a beteget kellemetlen 
beavatkozások (pl. kolonoszkópia)



Calprotectin funkcionális (IBS) és 
gyulladásos bélbetegségben (IBD)

Journal of Crohn's and Colitis (2014)



Calprotectin funkcionális (IBS) és 
gyulladásos bélbetegségben (IBD)

N=566 N=91N=65

Journal of Crohn's and Colitis (2014)



Calprotectin szenzitivitás és specificitása gyermekkorban

(34 közlemény, ELISA módszer)

Kostakis és munkatársai 2012



Calprotectin tesztek



Calprotectin tesztek összehasonlítása



Mintavétel és minta előkészítés



Calprotectin CalFast teszt használata

batch specific 
barcode

CalFast reader 20 Cards/Kit

20 µl extracted sample + 
980 µl dilution buffer

100µl of diluted 

sample 

Incubate for 20 minutes! 



Calprotectin CalFast teszt értékelése és alkalmazása 

Alkalmazás:
•Differenciál diagnózis (IBD/IBS)
•Állapot súlyosságának felmérése, terápia monitorozása
•Klinikai relapszus  észrevétele

ELISA



Köszönöm a figyelmet!


