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KÄYTTÖTARKOITUS
KÄYTTÖTARKOITUS
BÜHLMANN IBDoc® on - diagnostinen immuunimääritysmenetelmä ihmisen ulosteen kalprotektiinimäärän määrittämiseen in vitro. Määrityksen tulokset analysoidaan ladattavalla älypuhelinsovelluksella. IBDoc® on tarkoitettu avuksi suoliston limakalvojen tulehduksen arvioimisessa
tulehduksellisten suolistosairauksien (esim. Crohnin tauti ja haavainen paksusuolitulehdus) seurannassa. IBDoc®-määritys on kehitetty itsetestaukseen/kotikäyttöön ohjeistetuille 12-vuotiaille ja tätä
vanhemmille potilaille, jotka ovat terveydenhuollon ammattilaisen hoidossa. Testiä voi käyttää myös
vieritestinä ja laboratorio-oloissa.

Vastuuvapauslauseke: Näiden käyttöohjeiden ruutukaappaukset perustuvat CalApp®-sovelluksen
iOS-versioon. Android-versio voi poiketa tästä ulkoasunsa osalta, muttei toiminnallisuuksiltaan.
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MÄÄRITYSPERIAATE
MÄÄRITYSPERIAATE
IBDoc® on kotitesti kalprotektiinin määrän mittaamiseen iältään vähintään 12-vuotiaiden potilaiden ulostenäytteistä. Kalprotektiini on proteiini, jota tuottavat neutrofiiliset immuunisolut ovat
merkki akuutista tulehduksesta. Ulosteen kalprotektiinipitoisuuden määrittäminen auttaa ruoansulatuselimistön tulehduksen tunnistamisessa ja tulehduksellisten suolistosairauksien seurannassa. Alhaiset kalprotektiinipitoisuudet ilmaisevat potilasta hoitavalle terveydenhuollon
ammattilaiselle, että potilas on tulehduksellisen suolistosairauden remissiovaiheessa. Hoitoa voidaan jatkaa ilman ylimääräisiä tähystystutkimuksia tai radiologisia tai muita tutkimuksia. Korkeat
kalprotektiinipitoisuudet voivat olla merkki mahdollisesta ruoansulatuskanavan tulehduksesta.
Tähän terveydenhuollon ammattilainen reagoi suorittamalla muita kliinisiä arviointeja tai
laboratoriokokeita.
Kalprotektiinipitoisuuden määrittäminen tapahtuu CALEX®-ulosteenuuttoputkella, jolla saat talteen tarkasti tietynkokoisen ulostenäytteen. CALEX®-uuttoputkessa ulostenäytteen sisältämä kalprotektiini siirtyy uuttoliuokseen. Uutos viedään sen jälkeen testikasetille. Näytteen kalprotektiini
sitoutuu vasta-aineisiinsa, jotka on liitetty punaisiin kultahiukkasiin. Punaiset kalprotektiinin,
vasta-aineen ja kullan muodostamat hiukkaset virtaavat uutoksen mukana testikasetin läpi, jäävät
talteen ja värjäävät testiviivan. Vasta-aineen ja kullan muodostamat hiukkaset, joihin ei ole sitoutunut kalprotektiinia, värjäävät kontrolliviivan. Älypuhelinsovellus (CalApp®) mittaa testiviivaa ja
kontrolliviivaa. CalApp® laskee tuloksen ja lähettää sen turvalliselle palvelimelle terveydenhuollon ammattilaisen arvioitavaksi. Testin mittausalue on 30–1000 μg kalprotektiinia ulostegrammaa
kohti ja lineaarinen alue enintään 850 μg/g asti.
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MATERIAALIT JA LISÄTARVIKKEET
IBDoc®-TESTIPAKKAUKSEN MUKANA TULEVAT MATERIAALIT JA LISÄTARVIKKEET:
(B-IBDOC):
Varmista ennen testin suorittamista, että kaikki komponentit ovat pakkauksessa.

Määrä

Komponentit

1

CALEX®-uuttoputki, joka on täytetty uuttoliuoksella (5 mL)

1

Testikasetti

2

Ulosteenkeräyspaperit

1

Pikaopas

IBDoc®-PAKKAUS ON SÄILYTETTÄVÄ JÄÄKAAPISSA (2–8 °C).

TARVITTAVAT MATERIAALIT JA LISÄTARVIKKEET, JOTKA EIVÄT TULE TESTIPAKKAUKSEN
MUKANA.
•

iOS- tai Android-älypuhelin, jonka BÜHLMANN on hyväksynyt käytettäväksi IBDoc®:

•

Hyväksyttyjen älypuhelinten täydellinen luettelo on osoitteessa www.ibdoc.net.

•

Internetyhteys älypuhelimessa (ks. myös kohta tärkeitä tietoja).

•

Älypuhelinsovellus, CalApp®: saatavilla iTunes App- tai Google Play -kaupasta.

•

Kertakäyttökäsineet, nämä saa tarvittaessa lääkäriltä.
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TÄRKEÄÄ TIETOA
•

Taudin hoito on tehtävä yhdessä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Älä muuta hoitoasi
keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa.

•

Ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, jos:
• IBDoc®-tulos ei mielestäsi kuvasta nykyistä terveydentilaasi.
• tulos ei näy oikein (katso kuva S, sivu 14 , ja tulosten tulkintaa koskeva kohta sivulla 19).
• sinulla on kysyttävää IBDoc®-tuotteesta.

•

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen testimenetelmän aloittamista. Sivut 6–7 sisältävät kaikkien pakkauksen komponenttien yleiskatsauksen. Menetelmä selitetään vaihe vaiheelta sivulta
8 alkaen.

•

Varmista ennen testin suorittamista, että olet saanut asianmukaisen koulutuksen terveydenhuollon ammattilaiselta.

•

Suorita testi kotona kaikessa rauhassa ja varmistu, että voit keskittyä.

•

Suojaa älypuhelin vedeltä. Muuten se voi vaurioitua.

•

Internetyhteys voi maksaa erikseen, puhelinliittymästä riippuen.

•

IBDoc®-testi voidaan suorittaa eri valaistusolosuhteissa, mutta on vältettävä suoraa auringonvaloa, voimakasta sivusuuntaista valoa tai varjon peittymää testikasettiin sitä luettaessa sekä
testimenetelmän tuloksen lukemisen aikana – vaihe 6.

•

Älypuhelimessasi on oltava vähintään 20% akun varausta jäljellä tai sen on oltava kiinni
virtalähteessä.

•

CALEX®-uuttoputkea ja testikasettia ei saa käyttää etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Testikasetti pysyy käyttökelpoisena huoneenlämmössä neljän tunnin
ajan suojapussin avaamisesta.

•

CALEX®-uuttoputkea ja testikasettia ei saa käyttää uudelleen.

•

Mikään komponentti ei ole myrkyllinen tai muuten vaarallinen.

•

Hygieniasyistä hävitä testin osat heti käytön jälkeen ja pese kätesi.

•

Linkki salasanan asettamista varten lähetetään IBDoc®-sähköpostiisi (käyttäjänimi), jonka
annoit lääkärillesi. Jos et saa tätä viestiä, tarkista roskapostikansiosi.

•

Jos CALEX®-uuttoputken sininen suojakorkki (kuva 3, sivu 6) on löysällä tai on pudonnut pois
pakettia avattaessa, aseta se takaisin aukkoon.

•

Älä käytä testiä, mikäli kasetin suojapussi on vaurioitunut tai CALEX®-uuttoputki vuotaa pakkauksen avattuasi.

TÄRKEITÄ OHJEITA TESTIN OIKEAOPPISTA TEKOA VARTEN
•

Monien ulostenäytteiden irtoamiseen täysin urista menee jopa 2 tuntia (vaihe 4, s.11). Näin
ollen voi olla helpointa valmistella ja uuttaa ulostenäytteesi (testimenetelmässä kuvatulla
tavalla - vaihe 3 ja 4) aamulla ja jatkaa seuraavia vaiheita illalla. Älä anna yli 24 tunnin kulua
ennen uutteen käsittelyä. Tällä tavalla ulostenäytteellä on tarpeeksi aikaa irrota kokonaan
urista eikä sinulle tule kiire testimenetelmän loppuvaiheiden aikana.

•

Jos ulostenäytteen keräämisessä on ongelmia, eli uloste ei tartu CALEX®-uuttoputken uriin,
suorita testi muuna päivänä. Käytä uutta IBDoc®-testipakettia.
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IBDoc®-TESTIPAKKAUKSEN KOMPONENTIT
CALEX®-uuttoputki
Kuva 2:
Näytteenoton
tikku

Kuva 1:
CALEX®-uuttoputki

Kuva 3:
CALEX®-uuttoputken
runko

Suppilo

Annostelukärki
ja urat

Näytehana
Aukko
Suojakorkki

Kuva 4: Testikasetti
Lukuikkuna

Näytteiden latausaukko

3004

B-LFCALUS-TC
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Kuva 5: CalApp®-navigointivalikko
Ensimmäinen opetusnäyttö
Toinen valikko
Tietoteksti

(avaa

napauttamalla)

(avaa

Opetusvideo ja
yhteystiedot

napauttamalla)

Kirjaudu ulos
Navigointi
opetusruutujen
kautta

Siirry suoraan ajastimeen
Ensisijainen valikko
Tulosluettelo
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VAIHE 1: SOVELLUKSEN ASENNUS JA SISÄÄNKIRJAUTUMINEN

1.1

Hae ”CalApp” tai ”IBDoc” (A) iTunes App -kaupasta tai
Google Play -kaupasta.

1.2

Lataa ja asenna CalApp® älypuhelimeesi.

A

HUOMAUTUS: Varmista, että sinulla on BÜHLMANNyhtiön hyväksytty iOS- tai Android-älypuhelin.
Hyväksyttyjen älypuhelinten koko lista löytyy osoitteesta www.ibdoc.net. Hyväksymättömien älypuhelimella tehty sisäänkirjautuminen estetään.
1.3

Varmista, että sinulla on vakaa internetyhteys.
HUOMAUTUS: huomaa, että tarvitset internetyhteyden kirjautuaksesi sisään CalApp®-sovellukseen
ensimmäisen käynnistämisen yhteydessä.

1.4

Napsauta CalApp®-kuvaketta ja aloita
sisäänkirjautumisprosessi.
HUOMAUTUS: ensimmäisen käynnistämisen yhteydessä sinun on suostuttava siihen, että CalApp® saa
lähettää sinulle muistutus ilmoituksia. Ohjelma
lähettää sinulle muistutuksen päivää ennen seuraavan testin määräaikaa.
Älypuhelimen akussa on oltava vähintään 20 %
latausta jäljellä, jotta testin voi suorittaa.

B

Sinun on annettava CalApp®-sovellukselle lupa
kameran käyttöön.
1.5

Anna IBDoc®-tilin sähköpostiosoite (käyttäjänimi) ja
salasana (B).
HUOMAUTUS: Jos unohdit salasanan, voit muuttaa
sen napauttamalla “Salasana unohtui“-painiketta
(B). Kun olet antanut IBDoc®-tilin sähköpostiosoitteen (käyttäjänimi), salasanan muuttamiseen tarvittava linkki lähetetään sähköpostiosoitteeseesi.

1.6

Lue ja hyväksy Loppukäyttäjän lisenssisopimuksen
(EULA) ehdot.
HUOMAUTUS: Tietosuoja- ja turvallisuussyistä istuntosi vanhenee 7 päivän päästä ja sinun on kirjauduttava uudelleen sisään.
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VAIHE 2: TESTIMENETELMÄN VALMISTELU

2.1 Voit navigoida vapaasti opetusruutujen välillä ja saat
lisää tekstimuotoisia tietoja napauttamalla ympyröityä
”i”-painiketta (C). Jos olet kokenut käyttäjä, voit
ohittaa nämä ohjeet (napauttamalla painiketta ”Ohita
johdanto”) ja aloittaa testimenetelmän heti
(ks. vaihe 3).

C

HUOMAUTUS: voit katsoa opetusvideon Help-valikossa (kuva 5, s. 7) milloin tahansa.

2.2 Olet nyt suorittanut loppuun älypuhelimen valmistelun.
Aseta se sivuun, mutta pidä se saatavilla myöhempiä
vaiheita varten. Aloita testimenetelmällä (vaihe 3).

2.3 Ota IBDoc®-testipakkaus jääkaapista ja pidä yksittäiset
komponentit kuivassa ja varjoisassa paikassa, kunnes
ne tarvitaan testin suorittamiseen.
HUOMAUTUS: Pidä testikasetti pakkauksessa, kunnes
olet valmis lataamaan testikasetin vaiheessa 5.
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VAIHE 3: ULOSTEEN KERÄÄMINEN
Seuraavat vaiheet 3 ja 4 on suoritettava yhtäjaksoisesti ilman keskeytyksiä
3.1

Tyhjennä ensin tarvittaessa virtsarakkosi, koska virtsa
voi vaikuttaa testiin.

3.2

Avaa ulosteenkeräyspaperi pitämällä kiinni avonaisista
päistä ja vetämällä varovasti ulospäin (D).

3.3

Aseta ulosteenkeräyspaperi WC-istuimen päälle lähelle
takaosaa (E).

D

HUOMAUTUS: paperi ei saa koskettaa WC-istuimen
vettä.
3.4

Varmista, että ulosteenkeräyspaperi on kiinnitetty
oikein WC-istuimeen.

3.5

Varmista, että ulostenäyte jää keräyspaperiin (F).

E

HUOMAUTUS: mikäli ulosteen kerääminen ei onnistu
ensimmäisellä kerralla, testipakkaus sisältää toisen
ulosteenkeräyspaperin.
Käytä tarvittaessa tutkimuskäsineitä ja jatka testimenetelmän vaiheeseen 4.

F
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VAIHE 4: ULOSTEEN UUTTAMINEN

4.1 Poista CALEX®-uuttoputki pakkauksesta.

G
4.2 Pidä kiinni CALEX®-uuttoputkesta niin, että valkoinen
korkki on ylöspäin ja poista valkoinen näytteenottotikku kääntämällä sitä myötäpäivään ja vetämällä
samanaikaisesti ylöspäin (G).
4.3 Upota uritettu annostelukärki ulosteeseen ja kierrä
sitä ennen poistamista. Toista toimenpide 3–5 eri
kohdassa ulostenäytettä, jotta annostelukärjen urat
(kuva. 2, s.6) täyttyvät kokonaan (H).
HUOMAUTUS: varmista, että kaikki urat on täytetty
kokonaan ulosteella. Sillä ei ole väliä, jos näytteenottotikun annostelukärki on täysin ulosteen
peittämä, koska ylimääräinen uloste poistetaan
seuraavassa vaiheessa.

VAROITUS: Älä poista sinistä
suojakorkkia!

H
2

1

3

4.4 Aseta näytteenottotikku takaisin CALEX®-uuttoputken
suppiloon (kuva 3, s.6) ja työnnä se lopulliseen
lukitusasentoon. Tunnet ja kuulet ”napsahduksen” (I).
HUOMAUTUS: kun ulostenäyte on kerätty, voit huuhtoa lopun ulosteen WC:stä alas yhdessä ulosteenkeräyspaperin kanssa.

I
4.5 Ravistele CALEX®-uuttoputkea voimakkaasti 10 sekuntia (J) ja anna sen seistä 2 tuntia sinisen suojakorkin
päällä.

Click!

HUOMAUTUS: koska useimmat ulostenäytteet tarvitsevat jopa 2 tuntia irrotakseen kokonaan urista,
sinun on odotettava vähintään 2 tuntia ennen kuin
jatkat seuraavaan vaiheeseen. Jatka menetelmää
sopivana ajankohtana seuraavien 24 tunnin
aikana.
Pidä CALEX®-uuttoputki kuivassa ja varjoisassa paikassa odotusaikana.
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VAIHE 5: TESTIKASETIN LATAAMINEN
Seuraavat vaiheet 5 ja 7 on suoritettava yhtäjaksoisesti ilman keskeytyksiä.

K
HUOMAUTUS: varmista, että älypuhelimesi on valmis
ja olet kirjautunut CalApp®-sovellukseen.
5.1 Ota testikasetti pakkauksesta.
5.2 Ravistele CALEX®-uuttoputkea voimakkaasti vielä 10
sekuntia. Pidä CALEX®-uuttoputkea pystyssä samalla
kun napautat sormella sen alaosaa poistaaksesi
mahdolliset ilmakuplat aukosta (K).
HUOMIO: Tarkkojen testitulosten saamiseksi on tärkeää, että annostelukärjen urissa ei ole ulostetta.
Jos annostelukärjessä on ulostejäämiä, toista vaihe
5.2 ennen kuin jatkat.

L

5.3 Poista suojakorkki (L, 1) ja aseta CALEX®-uuttoputken
aukko testikasetin (L, 2) ympyränmuotoiseen näytteen
latausporttiin (kuva 4, s. 6). Käännä näytehana
(kuva 3,s. 6) asemasta 1 asemaan 2 vastapäivään (M)
ja varmista, että aukko on läheisessä kontaktissa
näytteen latausportin kanssa.

1

2

5.4 Kun neste ladataan (N, 1), punertavaa väriä ilmaantuu
lukuikkunaan. Anna punertavan värin saavuttaa testikasetin (N, 2 nuoli) lukuikkunan keskiosa. Tämä vie
20–30 sekuntia.

M

5.5 Aloita CalApp®-ajastin välittömästi (N, 3).
HUOMAUTUS: avaa CALEX®-uuttoputken näytehana
vain kerran. Testin on tarkoitus toimia ensimmäisen
vapautetun tipan kanssa.
5.6 Poista CALEX®-uuttoputki testikasetin näytteen latausaukosta ja pane suojatulppa takaisin paikalleen.

3805

2
2014-06-30

5.7 Jätä testikasetti 12 minuutiksi, kunnes ajastin alkaa
”piipata”. Jatka sitten välittömästi testimenetelmän
vaiheeseen 6.

N
QB Calprotection
B-LFCALUS-TC

HUOMAUTUS: CALEX®-uuttoputkea saa käyttää vain
kerran.

Start

3

HUOMAUTUS: varmista, että puhelimesi ei ole mykistetty, jotta voit kuulla ajastimen soivan.
1
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VAIHE 6: TESTIKASETIN LUKEMINEN
O
HUOMAUTUS: Varmista, että testikasetti asetetaan
kuviottomalle ja yhtäläiselle pinnalle (O). Älä aseta
testikasetteja huonekalun reunalle tai kuviolliselle
pinnalle, koska tämä voi häiritä älypuhelimen
kuvanottoa.
6.1 Kun mittausaika on loppumassa, etene välittömästi
ottamaan kuva testikasetista painamalla ”Scan”
(skannaa) -painiketta.
HUOMAUTUS: aika loppu -viesti näkyy 90 sekunnin
kuluttua ”Scan” (skannaa) -painikkeen painamisesta. Kameran näkymä sulkeutuu ja CalApp® palautuu
aloitusruutuun.

P

6.2 Kohdista keltainen kehys kameran näkymässä testikasetin reunojen kanssa (Q). Tarkenna tarvittaessa
ruutua koskettamalla.
HUOMAUTUS: pidä älypuhelinta vaakasuunnassa testikasetin suhteen eikä kulmittain sen kanssa (P).

Q

Siirrä älypuhelinta hitaasti ylös ja alas, jotta kehys
on oikein kohdistettu testikasetin kanssa. Jos älypuhelin on oikeassa asemassa, kehys muuttuu punaisesta (Q) vihreäksi (R). Jos väri ei muutu, tarkenna
kuva uudelleen koskettamalla ruutua. Kun asema
näytetään oikeaksi (vihreä), pidä älypuhelinta
samassa asemassa kunnes luenta on tehty loppuun.
Varmista, että skannaat testikasetin alle yhdessä
minuutissa.
6.3 Kun CalApp® on löytänyt hyvän analysoitavan kuvan,
viisi vihreää täplää tulee näkyviin ja ruudussa näkyy
”Analyzing test” (analysoi testiä).

R
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VAIHE 7: HUOMAUTUSTEN LISÄÄMINEN JA TESTITULOKSEN TALLENTAMINEN

7.1 Heti kun testikasetti on luettu, CalApp® menee tulosnäkymään (S).
HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole internetyhteyttä testin suorittamisen aikana, tulos voi näkyä muodossa
”Pending” (odottaa) sinisessä laatikossa, kunnes
internetyhteys muodostetaan seuraavan sisäänkirjautumisen yhteydessä. Testitulos ei katoa missään
tapauksessa.

S

7.2 Voit jättää kommentin itsellesi tai terveydenhuollon
ammattilaiselle napauttamalla ”Notes” (huomautukset) -laatikkoa.
HUOMAUTUS: vain pisteet ja pilkut ovat hyväksyttäviä
välimerkkejä.
7.3 Kun olet kirjoittanut muistiinpanosi, tallenna testitulos napauttamalla ”Save” (tallenna) -painiketta (S)
HUOMAUTUS: testitulokset lähetetään automaattisesti IBDoc®-portaaliin ja lääkärisi saa ilmoituksen
sähköpostin välityksellä. Jos CalApp® ei ole yhteydessä internetiin testikasetin mittauksen aikana,
testitulos lähetetään automaattisesti seuraavan kerran kun internetyhteys muodostetaan.
HUOMAUTUS: voit tarkistaa testituloshistoriasi milloin tahansa käyttämällä testitulosluetteloa tai
mobiiliportaalia (kuva 5, s. 7).

T
7.4 Testituloksen tallentamisen jälkeen CALEX®-uuttoputki
ja testikasetti (T) hävitetään.
7.5 Olet suorittanut testimenetelmän loppuun. CalApp®
palaa navigointivalikon aloitusruutuun.
HUOMAUTUS: älä lue samaa testikasettia uudelleen.
HUOMAA: Lähetetyt tulokset näytetään pilvisymbolilla, jossa on tarkistusmerkki. Tulokset, joita ei vielä
ole lähetetty, näytetään nuolella pilvisymbolissa.
Voit tehdä manuaalisen lähetyksen vetämällä alas,
jolloin tulosluettelo päivittyy (kuva 5, s. 7).
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B-LFCALUS-TC
3004

QB Calprotection
B-LFCALUS-TC
QB Calprotection
B-LFCALUS-TC
QB Calprotection

3004

3004

B-LFCALUS-TC
3004
QB Calprotection
3004
B-LFCALUS-TC

QB Calprotection
B-LFCALUS-TC
QB Calprotection
B-LFCALUS-TC
QB Calprotection

3004

3004

B-LFCALUS-TC
3004
QB Calprotection
3004
B-LFCALUS-TC

QB Calprotection
B-LFCALUS-TC
QB Calprotection
B-LFCALUS-TC
QB Calprotection

Kuva 6: Testitulokset

Kontrolliviiva (C) ja tes- Kontrolliviiva (C) on Kontrolliviiva (C) ei ole Kontrolliviiva (C) ei ole
näkyvissä.
tiviiva
(T)
ovat näkyvissä. Kalprotek- näkyvissä.
näkyvissä.
tiinipitoisuus on alle
havaintorajan
eikä
testiviiva
(T)
ole
näkyvissä.
Hyväksytty tulos edellyttää, että kontrolliviiva (C) on näkyvissä. Testitulos on hylätty myös, jos kontrolliviivan (C) signaalin vahvuus on alle tietyn kynnyksen 12 minuutin testin kehittymisen ajan jälkeen. Testi on tällöin tehtävä uudestaan toisella testikasetilla. CalApp® määrittää testikasetin
kelpoisuuden automaattisesti.

1

TESTAUSMENETTELYN KRIITTISET VAIHEET
IBDoc® -testin ihanteellisen tuloksen varmistaminen edellyttää seuraavaa:
Ulosteen keräys (vaihe
4.3) Varmista, että kaikki
näytteenottotikun urat
ovat täynnä ulostetta.
Ylimääräinen uloste ei ole
ongelma. CALEX®-uuttoputki poistaa sen.

2

MIN 2H
MAX 24H

Ennen kuin viet uutoksen
testikasetille (vaihe 5.3),
heilauta CALEX®-uuttoputken pohjaa mahdollisten ilmakuplien
päästämiseksi pois
suuaukosta.

LF-IBDOC8

Ennen kuin viet uutoksen
testikasetille (vaihe 5.3),
säilytä CALEX®-uuttoputkea
2–24 tunnin ajan
huoneenlämmössä.

Kun viet uutosta
testikasetille (vaihe 5.4),
pidä CALEX®-uuttoputken
suuaukkoa kiinni
näytteelle varatussa
täyttöportissa, kunnes
punertava väri saavuttaa
testikasetin keskikohdan.
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HUOMAUTUKSIA
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LISÄTIETOJA

SEURAAVASSA KÄYTTÖOHJEIDEN OSIOSSA KUVATAAN TULOKSEN TULKINTAA JA IBDoc®-TESTIN SUORITUSKYVYN ARVIOINTIA. OSIO ON TARKOITETTU ERITYISESTI TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE.
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RAJOITUKSET JA VASTA-AIHEET
•

On suositeltavaa suorittaa useita ulosteen kalprotektiinimäärän mittauksia enintään 4 viikon
välein, jotta kliinisen relapsin ennusteen diagnostinen tarkkuus olisi paras mahdollinen 12, 13.

•

Tulehduksellisista suolistosairauksista kärsivien potilaiden seurannassa on suositeltavaa käyttää IBDoc®-testipakettia sairauden lievenemisen vaiheessa. Se mahdollistaa sairauden mahdolliseen uusimiseen viittaavien kohoavien kalprotektiinipitoisuuksien määrittämisen parhaalla
mahdollisella tarkkuudella.

•

IBDoc®-testipaketilla määritetyt ulosteen kalprotektiinipitoisuudet on tarkoitettu avuksi tulehduksellisten suolistosairauksien seurannassa, ja niitä tulee tulkita yhdessä muiden kliinisten
ja laboratoristen löydösten kanssa.

•

Ulosteen kalprotektiinipitoisuudet tulee huomioida hoidon oheistavoitteena 11.

•

IBDoc®-testaus on tarkoitettu vain yli 12-vuotiaita käyttäjiä varten.

•

Vastasyntyneiden ja pienten lasten ulosteen kalprotektiinipitoisuudet voivat olla selvästi
koholla 14, 15.

•

Alle 18-vuotiaiden potilaiden ulosteen kalprotektiinimäärän testaaminen on suositeltavaa
suorittaa huoltajien valvonnassa.

•

Harvinaisissa tapauksissa, joissa kalprotektiinipitoisuudet ovat erittäin voimakkaasti koholla
(yli 4000 μg/g, eli akuutin haavaisen paksusuolitulehduksen yhteydessä), korkea pitoisuus
saattaa vaikuttaa testijärjestelmän luotettavuuteen, jolloin tulokset voivat jäädä alle odotettavissa olevan 850 μg/g:n yläraja-arvon (ks. suorituskyky). On syytä kiinnittää erityistä huomiota
yli 250 μg/g:n IBDoc®-mittaustuloksiin, jos ne liittyvät voimakkaisiin akuutin tulehduksen
oireisiin. Tässä tapauksessa on suositeltavaa testata potilaan ulostenäyte pikaisesti uudelleen
laboratoriossa tuloksen vahvistamiseksi.

•

Potilailla, joilla on tai on ollut jatkuva tulehduskipulääkitys (Aspirin®, ibuprofeeni, Aleve®,
Excedrin®) ulosteen kalprotektiinipitoisuus voi olla kohonnut. Heidän näytteitään ei pidä testata eikä käyttää diagnostisessa tulkinnassa.

•

IBDoc®-testipakettia saa käyttää vain validoitujen älypuhelinmallien kanssa (lisätietoa osoitteessa www.ibdoc.net).

•

Testiliuskakuvan lisätarkistamista suositellaan epänormaalien tulosten varalta arvioitaessa
IBDoc®-testituloksia. Ks. kuva 6 sivulla 15.
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TULOKSEN TULKINTA
Seuraaviin IBDoc®-tulosluokkiin on tiivistetty tiedot julkaistuista raja-arvoista ja erityisesti kliinisistä suorituskykytutkimuksista BÜHLMANN fCAL -testien osalta (ks. osio ”Kliinisen kirjallisuuden yhteenveto”). Kynnykset voi luokitella värikoodeina tai arvoina:
Normaali: Ulosteen alle 100 µg/g:n kalprotektiinipitoisuuksien
perusteella voidaan luotettavasti todeta potilaan olevan tähystyksellä todettavassa remissiovaiheessa alhaisella kliinisen
relapsin riskillä. Invasiivisia tähystyksen toimenpiteitä voidaan
tällöin välttää. 1-11.
Kohtalainen: Ulosteen kalprotektiinipitoisuus 100–300 µg/g
viittaa siihen, että potilasta saattaa olla tarpeellista seurata
lähitulevaisuudessa tarkemmin sairauden kulun arvioimiseksi. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää 250 µg/g:n ja sitä suurempiin kalprotektiinipitoisuuksiin.
Korkea: Jos ulosteen kalprotektiinipitoisuus on yli 300 µg/g,
testi tulee toistaa, ja jos kohonneet pitoisuudet vahvistetaan,
jatkotutkimukset ovat tarpeen1-11.
Edellä esitellyt IBDoc®-tulosluokat ovat oletusasetuksia, ja niitä voidaan mukauttaa. On suositeltavaa, että terveydenhuollon ammattilaiset tarkistavat raja-arvot määrittämällä kyseisen potilaan
peruskalprotektiinipitoisuuden sairauden lievenemisvaiheen aikana.
Tähystyksellä todetusta tulehduksesta kärsivän potilaan virheellinen negatiivinen tulos, eli vihreän
luokan kalprotektiinin määrityksen tulos, jonka pitäisi olla punainen, on hyvin epätodennäköinen.
On kuitenkin tärkeää, että potilas pysyy terveydenhuollon ammattilaisen hoidossa ja raportoi kaikista mahdollisista kliinisistä oireista, jotta asianmukaiset kliiniset päätökset ja hoito voidaan toteuttaa ajoissa, jos virheellinen negatiivinen tulos ilmenee.
Tutkimuksissa on havaittu, etteivät korkeat, yli 300 µg/g:n kalprotektiinipitoisuudet viittaa aina kliinisen sairastuvuuteen. Korkeita kalprotektiinipitoisuuksia tulee pitää varoitusmerkkinä, ja testi on
tällaisessa tapauksessa suoritettava uudelleen. Jos kohonneet pitoisuudet vahvistetaan, jatkotutkimukset ovat pikaisesti tarpeen.
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KLIINISEN KIRJALLISUUDEN YHTEENVETO
Kalprotektiinipitoisuuksien määrityksen korrelaatio potilaiden suoliston tähystyksessä havaittuun
limakalvojen tulehdustilaan on todettu kolmessa riippumattomassa tutkimuksessa BÜHLMANN fCAL
-testeillä.
Tutkimus 1
(Espanja)
[Viite 1]

Tutkimus 2
(Espanja)
[Viite 2]

Tutkimus 3
(Australia,
Uusi-Seelanti)
[viite 3]

89 (CD1)

123 (UC2)

Ikäryhmä
32–58
44 % miehiä

Ikäryhmä:
18-85
66,4 % miehiä

99 (CD1 poistoleikkauksen
jälkeen)
Ikäryhmä:
29-473
46,5 % miehiä

Päätöksen teon ratkaisevaksi arvoksi
valittu kalprotektiinipitoisuus

272 µg/g

280 µg/g

100 µg/g

Kuinka monta % potilaista oli ratkaisevaa arvoa pienemmillä arvoilla
tähystyksellä todetussa
lievenemisvaiheessa4

98%

86%

91%

Kuinka monta % potilaista oli ratkaisevaa arvoa suuremmilla arvoilla
tähystyksellä todetussa
uusimisvaiheessa5

76%

80,3%

53%

Potilasmäärä ja demografiset tiedot

Taulukko 1: Kalprotektiinipitoisuuksien korrelaatio tulehduksellisen suolistosairauden aktiivisuuteen tähystyksellä määritettynä. Tutkimusten 1 ja 2 tulokset saatiin BÜHLMANN-lateraalivirtausmäärityksillä
(Quantum Blue® fCAL ja Quantum Blue® fCAL high range). Tutkimuksen 3 tulokset saatiin BÜHLMANN fCAL®
ELISA -määrityksellä.
CD = Crohnin taudista kärsivät potilaat,
UC = haavaisesta paksusuolitulehduksesta kärsivät potilaat,
3
kvartiiliväli (IQR),
4
negatiiviset ennustearvot (oikeat negatiiviset / (oikeat negatiiviset + virheelliset negatiiviset)),
5
positiiviset ennustearvot (oikeat positiiviset / (oikeat positiiviset + virheelliset positiiviset)).
1
2
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KLIINISEN KIRJALLISUUDEN YHTEENVETO
Kalprotektiinin määrityksen diagnostinen arvo kliinisten remissio- ja relapsivaiheiden ennustamisessa määritettiin kolmella BÜHLMANN fCAL -testeihin perustuvalla tutkimuksella suhteessa potilaiden oireisiin, kliinisen aktiivisuuden indekseihin, suunnittelemattomiin lisähoidon tarpeisiin sekä
sairaala- ja päivystyshoitoon.
Tutkimus 4
(Yhdistynyt
kuningaskunta)
[Viite 4]

Tutkimus 5
(Espanja)
[Viite 5]

Tutkimus 6
(Espanja)
[Viite 6]

92 (CD1)

30 (CD1)
hoito adalimumabilla

33 (CD1)
20 (UC2)
hoito
infliksimabilla

38 % miehiä

Ikäryhmä: 24-64
43,3 % miehiä

Ikäryhmä: 18-68
47,2 % miehiä

Seuranta-aika kalprotektiinimittauksen jälkeen

12 kuukautta

4 kuukautta

12 kuukautta

Ratkaisevaksi arvoksi valittu
kalprotektiinipitoisuus

240 µg/g

204 µg/g

160 µg/g

Kuinka monta % potilaista oli
ratkaisevaa arvoa pienemmillä
arvoilla kliinisessä
remissiovaiheessa3

96,8%

100%

96,1%

Kuinka monta % potilaista oli
ratkaisevaa arvoa suuremmilla
arvoilla kliinisessä relapsivaiheessa4

27,6%

75%

68,7%

Potilaiden määrä tutkimuksessa

Taulukko 2: Tutkimuksen 4 tulokset saatiin BÜHLMANN fCAL® ELISA -määrityksellä. Tutkimusten 5 ja 6 tulokset saatiin BÜHLMANN-lateraalivirtausmäärityksillä (Quantum Blue® fCAL ja Quantum Blue® fCAL high
range).
CD = Crohnin taudista kärsivät potilaat
UC = haavaisesta paksusuolitulehduksesta kärsivät potilaat
3
negatiiviset ennustearvot (oikeat negatiiviset / (oikeat negatiiviset + virheelliset negatiiviset))
4
positiiviset ennustearvot (oikeat positiiviset / (oikeat positiiviset + virheelliset positiiviset)).
1
2
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SUORITUSKYKYOMINAISUUDET
KÄYTTÄJIEN SUORITUSKYKYARVIOINTI
Tutkittaviksi otettiin seitsemänkymmentäviisi (75) klassisilla kriteereillä haavaisen paksusuolitulehduksen tai Crohnin taudin diagnoosin saanutta potilasta (64,2 % naisia, iän vaihteluväli 18–69) kolmessa eri tutkimuspaikassa. Heiltä kaikilta otettiin yksi ulostenäyte. Potilaat tekivät
IBDoc®-testitulokset omilla älypuhelimillaan, kuten terveydenhuollon ammattilaisetkin, käyttäen
Samsung Galaxy® S4- ja iPhone® 6 -älypuhelinmalleja sekä CalApp®-ohjelmistoa Android- ja iOS-versioita. IBDoc®-tuloksia verrattiin samasta näytteestä peräisin oleviin kalprotektiinin viitearvoihin.
Viitearvot saatiin useilla mittauksilla kolmesta eri CALEX® Cap -ulosteuutoksesta BÜHLMANN fCAL®
ELISA -määrityksellä laboratoriossa.
Kukaan 75 potilaasta tulos ei saanut virheellistä positiivista (punainen → vihreä) tai virheelistä negatiivista (vihreä → punainen) tulosta (ks. taulukko 3). Potilaiden kokonaistulosten luokkien vastaavuus oli 81 %, kun terveydenhuollon ammattilaisten kohdalla vastaava arvo oli 91 %. (Testin
ihanteellisen suorituskyvyn kannalta on tärkeää huomioida testausmenettely-osiossa kuvatut kriittiset vaiheet.)

Normaali

Normaali

Kohtalainen

Korkea

Yhteensä

<100

100-300

>300

24

2

0

26

3

7

7

17

0

2

30

32

27

11

37

75

IBDoc® -potilas

<100
Kohtalainen
100-300
Korkea
>300
Yhteensä

Ulosteen kalprotektiinin viitearvot
Taulukko 3: Tulosten yhteensopivuus verrattaessa IBDoc®-laitetta käyttävien potilaiden saamia tuloksia
laboratorioreferenssimittausten kanssa (BÜHLMANN fCAL® ELISA) samasta ulostenäytteestä.
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SUORITUSKYKYOMINAISUUDET
MENETELMÄVERTAILU
Neljäkymmentä (40) kliinistä ylitse jäännyttä näytettä, joiden kalprotektiinipitoisuudet vaihtelivat
välillä 46–708 µg/g, mitattiin IBDoc® -testipaketilla käyttöohjeiden mukaisesti kolmea eri testikasettierää käyttäen. Testikasetit analysoitiin Samsung Galaxy® S4- ja iPhone® 6 -älypuhelinmalleilla
CalApp® -ohjelmiston Android- ja iOS versioita käyttäen. Saatuja tuloksia verrattiin kalprotektiinin
viitearvoihin, jotka määritettiin mittaamalla useita kertoja Bühlmann fCAL ELISA:lla kolmesta eri
ulostenäytteestä. Saadut ulostenäytteiden keskiarvot oli tehty CALEX® Cap -uutteina. Menetelmävertailu suoritettiin Passingin-Bablokin regressioanalyysillä. Kliinisille raja-arvoille määritetyt virheet
ovat nähtävissä kunkin testikasettierän ja älypuhelinmallin osalta taulukosta 4. Esimerkkejä Passingin-Bablokin regressioanalyysistä testikasettierän 1918 osalta löytyy kuvasta 7.
Älypuhelin

Samsung Galaxy® S4 (Android)

iPhone® 6 (iOS)

Testikasettierä

1918

1919

4325

1918

1919

4325

Virhe 100 µg/g:n
kohdalla

-14,0%

8,6%

-1,4%

-2,3%

20,9%

9,6%

Virhe 300 µg/g:n
kohdalla

-6,7%

8,7%

-7,2%

-1,0%

13,3%

3,9%

Taulukko 4: IBDoc®-mittausten virheet kliinisissä raja-arvoissa verrattuna BÜHLMANN fCAL® ELISA -määrityksellä saatuihin kalprotektiinin viitearvoihin. IBDoc® -mittaukset suoritettiin kolmella eri testikasetti
erällä 1918, 1919 ja 4325 ja kahdella älypuhelinmallilla.

B

800

800

700

700

600

600

500

500

i6 1918

1918 S4

A

400

300

300
Passing-Bablok fit
(y = -10.85 + 0.9686 x)
95% CI

200

Passing-Bablok fit
(y = -1.875 + 0.9959 x)

200

95% CI
100

100
0

400

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Reference FC values

Reference FC values

Kuva 7: Passingin-Bablokin regressioanalyysi IBDoc®-tuloksista testikasetti erällä 1918 ja Samsung Galaxy® S4- (A) ja iPhone® 6 (B) -älypuhelimilla verrattuna kalprotektiinin viitearvoihin.
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SUORITUSKYKYOMINAISUUDET
LUKIJAVERTAILU
Kaikki menetelmävertailututkimuksesta saadut IBDoc®-testikasetit analysoitiin lisäksi Quantum Blue®
-lukijalla, joka on BÜHLMANN-lateraalivirtausmääritysten analyysiin tarkoitettu erikoistyökalu. Älypuhelinlukemien ja Quantum Blue® -lukijan tulosten vertailusta on yhteenveto taulukossa 5 ja
kuvassa 8.
Älypuhelin

Samsung Galaxy® S4 (Android)

iPhone® 6 (iOS)

1918, 1919, 4325

1918, 1919, 4325

Virhe 100 µg/g:n
kohdalla

-7,6%

5,4%

Virhe 300 µg/g:n
kohdalla

-4,4%

6,5%

Testikasettierä

Taulukko 5: CalApp®-mittausten virheet kliinisissä raja-arvoissa arvoissa mittausvälineen ollessa
Samsung Galaxy® S4- tai iPhone® 6 -älypuhelin verratuna Quantum Blue® -erikoislukijan tuloksiin.

B

800

800

700

700

600

600

500

500

i6 (all lots)

S4 (all lots)

A

400
300
Passing-Bablok fit
(y = -4.822 + 0.9718 x)
95% CI

200
100
0

400
300

Passing-Bablok fit
(y = 2.622 + 1.021 x)

200

95% CI

100
0

0

100

200

300

400

QB (all lots)

500

600

700

800

0

100

200

300

400

500

600

700

800

QB (all lots)

Kuva 8: Passingin-Bablokin regressioanalyysi Samsung Galaxy® S4- (A) ja iPhone® 6 (B) -älypuhelinlukemat verrattuina Quantum Blue® -lukijalla saatuihin tuloksiin.
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SUORITUSKYKYOMINAISUUDET
SAANTO
Kuuteen ulostenäyteuutokseen lisättiin 150 µg/g kalprotektiinia, joka oli saatu ihmisen seerumista
kalibraatiomateriaalina. Kontrolliuutteeseen lisättiin vastaava määrä uuttopuskuria. Sekä kontrollinäyte että tutkittava näyte, johon oli lisätty kalprotektiinia, mitattiin kahdeksana rinnakkaisnäytteenä IBDoc®-määrityksellä. Käytössä oli yksi testikasettierä. Tulokset analysoitiin Samsung Galaxy®
S4- ja iPhone® 6 -älypuhelimilla CalApp®-sovelluksen Android- ja iOS versioita käyttäen. Tulosten
yhteenveto on esitetty taulukossa 6.
#1

#2

#3

#4

#5

#6

65,1

87,6

110,5

196,4

186,0

282,4

Lisäyksen tuottama arvo [µg/g]

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Odotusarvo (lähtötilanteen arvo +
lisäyksen tuottama arvo) [µg/g]

215,1

237,6

260,5

346,4

336,0

432,4

Mitattu arvo [µg/g]

208,1

226,3

280,0

354,1

349,0

450,5

96,7

95,2

107,5

102,2

103,9

104,2

#1

#2

#3

#4

#5

#6

73,8

109,4

132,9

230,5

216,3

319,6

Lisäyksen tuottama arvo [µg/g]

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Odotusarvo (lähtötilanteen arvo +
lisäyksen tuottama arvo) [µg/g]

223,8

259,4

282,9

380,5

366,3

469,6

Mitattu arvo [µg/g]

246,3

264,4

324,8

385,9

399,0

478,6

% Saanto (mitattu arvo / odotusarvo)

110,1

101,9

114,8

101,4

108,9

101,9

Näyte

Samsung Galaxy® S4

Lähtötilanteen arvo [µg/g]

% Saanto (mitattu arvo / odotusarvo)

Näyte

iPhone® 6

Lähtötilanteen arvo [µg/g]

Taulukko 6: IBDoc® -saantotulokset yhdestä testikasettierästä analysoituna Samsung Galaxy® S4- ja
iPhone® 6 -älypuhelimilla.
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SUORITUSKYKYOMINAISUUDET
TARKKUUS
Toistettavuus: 12,9-23,3 % CV (= luottamusväli)
Laboratorionsisäinen tarkkuus: 16,7-28,3 % CV
Toistettavuus 1 (3 laboratoriota): 16,4-22,5 % CV
Toistettavuus 2 (3 testikasettierää): 13,1-22,5 % CV
Tarkkuustutkimus suunniteltiin CLSI-ohjeen EP05-A2 mukaisesti. Tarkkuus määritettiin neljällä ulostenäyteuutoksella, joiden kalprotektiiniarvot kattoivat määrityksen mittausalueen. Kaksi näytteistä valittiin vastaamaan
100 µg/g:n ja 300 µg/g:n kliinisiä raja-arvoja.
Laboratorionsisäinen tarkkuus määritettiin mittaamalla kahdella rinnakkaisella määrityksellä kahtena eri mittausaikana, aamuin ja iltapäivisin kymmenen vuorokauden ajan. Toistettavuuden määrittämiseksi suoritettiin
ensimmäinen koe siten, että kolme eri toimijaa suoritti kahdella eri rinnakkaisella mittauksia kolmessa valaistusolosuhteiltaan erilaisessa laboratoriossa aamuin ja iltapäivisin viiden päivän ajan. Toisessa kokeessa toistettavuus määritettiin käyttämällä kolmea eri IBDoc®-testikasettierää. Kahta eri rinnakkaismittausta suoritettiin
viiden vuorokauden ajan.
Kaikki tarkkuustutkimuksessa saadut IBDoc®-tulokset analysoitiin kahdella eri älypuhelinmallilla: Samsung
Galaxy® S4:llä ja iPhone® 6:lla, joissa käytettiin CalApp®-sovelluksen Android- ja iOS-versioita. Toistettavuutta tutkittiin kolmella eri iPhone® 6 -laitteella kolmessa eri laboratoriossa.
Loppuarvot on esitetty variaatiokertoimina (taulukot 7 ja 8).
Näyte

Ulosteen

Toistetta-

Laboratorion

Ulosteen

Toistet-

Ulosteen

Toistetta-

keskimääräinen

vuus

sisäinen

keskimääräinen

tavuus 1

keskimääräinen

vuus 2

kalprotektiinipi-

[% CV]

tarkkuus [% CV]

kalprotektiinipi-

[% CV]

kalprotektiinipi-

toisuus [µg/g]

toisuus [µg/g]

toisuus [µg/g]

[% CV]

1

51,3

19,0

28,4

45,7

19,3

44,7

20,1

2

111,6

17,0

19,6

112,6

16,1

100,6

17,5

3

292,9

12,9

17,1

296,1

15,4

281,6

19,0

4

574,7

13,9

17,2

580,1

640,8

13,1

16,4

Taulukko 7: IBDoc -tulokset analysoituina Samsung Galaxy S4:llä ja CalApp -sovelluksen Android-versiolla.
®

Näyte

®

®

Ulosteen

Toistetta-

Laboratorion

Ulosteen

Toistet-

Ulosteen

Toistetta-

keskimääräinen

vuus

sisäinen

keskimääräinen

tavuus 1

keskimääräinen

vuus 2

kalprotektiinipi-

[% CV]

tarkkuus [% CV]

kalprotektiinipi-

[% CV]

kalprotektiinipi-

toisuus [µg/g]

toisuus [µg/g]

toisuus [µg/g]

[% CV]

1

52,0

14,0

20,1

49,6

17,7

50,9

22,5

2

125,7

17,2

24,3

126,1

22,5

114,2

17,1

3

300,2

16,2

16,7

298,2

17,3

292,4

13,9

4

570,6

23,3

23,3

562,6

21,5

662,1

17,2

Taulukko 8: IBDoc®- tulokset analysoituina iPhone® 6 -älypuhelimella ja CalApp®-sovelluksen iOS-versiolla.
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SUORITUSKYKYOMINAISUUDET
KRIITTINEN ARVO JA MITTAUSRAJAT
Kriittinen arvo (LoB) - suurin mittaustulos, jonka havaitsemisen todennäköisyys on 95 % nollanäytteeseen verrattuna. Kriittinen arvo määritettiin CLSI:n ohjeen EP17-A mukaisesti. Nollanäytteenä
käytettiin uuttopuskuria, koska kalprotektiinittomia ulostenäytteitä ei esiinny luonnostaan. Negatiiviset näytteet mitattiin 60:llä IBDoc® -testikasetilla. Tutkimus toistettiin toisella
testikasettierällä.
Mittausraja
(LoD)
alhaisin
kalprotektiinipitoisuus,
jonka
voi
havaita
yli
95 %:ssa näytteistä. Mittausraja määritettiin CLSI:n ohjeen EP17-A mukaisesti. Kahdesta eri ulostenäytteestä muodostettiin yhteensä kuusi näytettä uuttopuskurissa laimentamalla, jolloin saatiin
alueeksi 1 LoB – 4 LoB. Kukin näyte mitattiin kymmenenä rinnakkaisnäytteenä (yhteensä 60 IBDoc®
-testikasettia). Tutkimus toistettiin toisella testikasettierällä.
Kaikki herkkyystutkimuksessa saadut IBDoc®-tulokset analysoitiin kahdella eri älypuhelinmallilla:
Samsung Galaxy® S4:llä ja iPhone® 6:lla, joissa käytettiin CalApp®-sovelluksen Android- ja iOS-versioita. LoB- ja LoD-tutkimusten tulokset IBDoc®:n osalta on tiivistetty taulukkoon 9.
Älypuhelin

Kalprotektiinin
testikasettierä

Kriittinen arvo (LoB)

Mittausraja (LoD)

Android OS

1

8,915 µg/g

13,9 µg/g

Android OS

2

15,006 µg/g

22,8 µg/g

iOS

1

15,889 µg/g

29,1 µg/g

iOS

2

9,906 µg/g

19,7 µg/g

Taulukko 9: Arvot Kriittinen arvo ja Mittausraja hankittuna kahdella eri älypuhelinmallilla
ja kahdella testikasettierällä.
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SUORITUSKYKYOMINAISUUDET
MÄÄRITYSRAJA -ARVO
Alemmat määritysraja-arvo < 30 µg/g (28,2 µg/g)
Ylemmät määritysraja-arvo> 1000 µg/g (1001,7 µg/g)
Alemmat määritysraja-arvo (alempi LoQ) – alhaisin kalprotektiinipitoisuus, jonka voi havaita alle
30 %:n kokonaisvirheellä (epätarkkuus ja yhdistetty virhe). Neljä matalan pitoisuuden ulosteuutosta, joiden mittaustulos vaihteli välillä 19,1–37,3 μg/g, mitattiin kymmenenä rinnakkaisnäytteenä,
joilla tuotettiin 40 arvoa.
Ylemmät määritysraja-arvo (ylempi LoQ) – suurin kalprotektiinipitoisuus, jonka voi havaita alle 30
%:n kokonaisvirheellä (epätarkkuuden ja virheen yhdistelmä). Neljä korkean pitoisuuden ulosteuutosta, joiden tulos vaihteli välillä 628–1001,7 μg/g, mitattiin kymmenenä rinnakkaisnäytteenä, joilla tuotettiin 40 arvoa.
Tutkimus suoritettiin kahdella eri testikasettierällä. Virheen arviointia varten kalprotektiinin viitearvot määritettiin uutetuista ulostenäytteistä BÜHLMANN fCAL® ELISA -määrityksellä. Määritysraja laskettiin CLSI:n ohjeessa EP17-A2 kuvatulla RMS-mallilla. Lateraalivirtausmääritysten tulokset
analysoitiin Quantum Blue® -lukijalla CalApp®-ohjelmiston sijasta, koska molempien lukijajärjestelmien tulos vastaavuus on suuri (ks. osio ”lukijavertailu”). Testikasettierän M0527 LoQ-tutkimusten
tuloksista löytyy yhteenveto taulukoista 10 ja 11.
Viitearvo [µg/g]

Mitattu arvo
[µg/g]

Virhe (viitearvo - mitat- Tarkkuus
tu arvo) [µg/g]
[% CV]

Suhteellinen
kokonaisvirhe [%]

37,3

29,2

-8,1

17,5

25,7

28,2

21,3

-6,9

16,7

27,8

23,6

17,6

-6,0

25,6

31,9

19,1

13,6

-5,5

20,6

32,2

Taulukko 10: Virhe, tarkkuus ja suhteellinen kokonaisvirhe alhaisen pitoisuuden näytteillä (n. 30 μg/g)
erästä M0527. Alempi LoQ on lihavoitu.

Viitearvo [µg/g]

Mitattu arvo
[µg/g]

Virhe (viitearvo havaittu arvo) [µg/g]

Tarkkuus
[% CV]

Suhteellinen
kokonaisvirhe [%]

1001,7

752,6

-249,1

18,4

28,4

746,0

706,9

-39,1

16,2

16,2

678,6

704,2

25,6

14,0

15,1

628,0

668,4

40,4

21,3

23,5

Taulukko 11: Virhe, tarkkuus ja suhteellinen kokonaisvirhe korkean pitoisuuden näytteillä erästä
M0527. Ylempi LoQ on lihavoitu.
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SUORITUSKYKYOMINAISUUDET
LINEAARISUUS
Lineaarinen alue: 30 - 850 µg/g
Lineaarinen alue määritettiin CLSI:n ohjeen EP06-A mukaisesti. Kaksi uutettua ulostenäytettä, joista toisen kalprotektiinipitoisuus oli suuri ja toisen pieni, sekoitettiin siten, että saatiin 14 pitoisuustasoa, jotka kattoivat ja ylittivät testin odotusarvoisen mittausalueen. Seokset määritettiin
kymmenenä rinnakkaisnäytteenä kahdella testikasettierällä. Kunkin seoksen keskimääräiset kalprotektiinipitoisuudet suhteutettiin vastaaviin teoreettisiin pitoisuuksiin. Sekä lineaarista että epälineaarista polynomisovitusta käytettiin. Esimerkki lineaarisuusanalyysistä testikasettierän M0527
osalta on kuvattu kuvassa 9. Missä epälineaariset sovitukset osoittautuivat merkitseviksi, lineaarinen alue määriteltiin kalprotektiinipitoisuuden väliksi, jolla poikkeama lineaarisesta sovituksesta ei
ylittänyt 20 %:n suhteellista pitoisuutta tai arvoa 20 μg/g.
Lateraalivirtausmääritysten tulokset analysoitiin Quantum Blue® -lukijalla CalApp®-ohjelmiston sijasta, koska lukijajärjestelmien vastaavuus on suuri (ks. osio ”lukijavertailu”).
Kuva 9: Matalan ja korkean kalprotektiinipitoisuuden uutosten seoksilla saatujen tulosten lineaarinen ja epälineaarinen polynomisovitus
testin koko mittausalueelta testikasettierällä M0527.
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KORKEAN PITOISUUDEN VAIKUTUS TULOKSEN LUOTETTAVUUTEEN
Korkean pitoisuuden vaikutusta tuloksen luotettavuuteen ei havaittu pitoisuuden ollessa 1500 µg/g
tai vähemmän. Keskimääräisen signaalin arvioitu lineaarisen alueen ylärajan (850 μg/g) alittava tulos
oli 4 000 μg/g:n kalprotektiinipitoisuus. Suurimman kliinisen raja-arvon (300 µg/g) alittavaa arvoa
ei havaittu yhdessäkään yksittäisessä testattujen korkean pitoisuuden näytteiden rinnakkaisnäytetuloksessa. Yhteensä mitattiin 7–8 uutettua ulostenäytettä joissa kalprotektiinin pitoisuus oli
1361-13817 µg/g, viitenä rinnakkaisnäytteenä kolmella eri testikasettierällä.
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SUORITUSKYKYOMINAISUUDET
HÄIRITSEVÄT AINEET
Kaikissa BÜHLMANN fCAL -lateraalivirtausmäärityksissä käytetään samaa uuuttopuskuria, lateraalivirtaustekniikkaa ja vasta-aineita. Häiritsevien aineiden tutkimukset suoritettiin BÜHLMANN Quantum Blue® fCAL- ja fCAL high range -määrityksillä CLSI:n ohjeen EP7-A2 mukaisesti. Lääkkeiden,
lisäravinteiden, hemoglobiinin ja enterohepaattisten mikro-organismien aiheuttamia häiriöitä tutkittiin parittaisella erotustestauksella ulosteuutoksista 50 µg/g:n ja 250 µg/g:n kalprotektiinin tavoitearvoilla. Kontrolliuutokselle ja tutkimusuutteelle suoritettiin rinnakkaismittaukset.
Taulukoissa 12 ja 13 lueteltujen aineiden ei ole osoitettu häiritsevän kalprotektiinin
BÜHLMANN-lateraalivirtausmäärityksiä.
Lääkkeen kauppanimi

Lisätyn näytteen pitoisuus (mg/mL)

Ferro-Gradumet (ferrosulfaatti)

0,04 mg/mL

Prednison (prednisoni)

0,13 mg/mL

Imurek (atsatiopriini)

0,07 mg/mL

Pentasa (mesalatsiini)

2,00 mg/mL

Lansoprazol (lansopratsoli)

0,07 mg/mL

Asacol (mesalatsiini)

0,50 mg/mL

Vancomycin (vankomysiini)

0,80 mg/mL

Sulfametoxazol (sulfametoksatsoli)

0,64 mg/mL

Trimethoprim (trimetopriimi)

0,13 mg/mL

Ciprofloxacin (siprofloksasiini)

0,08 mg/mL

Lisäravinne

Lisätyn näytteen pitoisuus (mg/mL)

E-vitamiini

0,12 mg/mL

Monivitamiini

0,43 mg/mL

Hemoglobiini

Lisätyn näytteen pitoisuus (mg/mL)

Ihmisen hemoglobiini

0,5 mg/mL

Taulukko 12: Aineet ja niiden pitoisuudet, jotka testattiin ja joiden ei havaittu häiritsevän kalprotektiinin
BÜHLMANN-lateraalivirtausmäärityksiä.

Mikro-organismi

Viljelmän optinen tiheys

Escherichia coli

0,87

Salmonella enterica subsp. enterica

1,81

Klebsiella pneumoniae subsp. pneumonia

1,33

Citrobacter freundii

0,64

Shigella flexneri

0,23

Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica

0,91

Taulukko 13: Mikro-organismit, jotka testattiin ja joiden ei havaittu häiritsevän kalprotektiinin
BÜHLMANN-lateraalivirtausmäärityksiä.
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VAARATILANTEISTA ILMOITTAMINEN EU-JÄSENVALTIOISSA
Jos tähän laitteeseen liittyen on ilmennyt vakava vaaratilanne, ilmoita siitä viipymättä valmistajalle ja jäsenvaltiosi toimivaltaiselle viranomaiselle.

Symboli

H
i

l
g
h
M
X
D

Selitys
Käytettävä ennen

Katso käyttöohjetta

Lämpötilarajoitus

Eräkoodi

Tilauskoodi

Valmistaja

Testien lukumäärä

Älä käytä uudelleen

Käännös

C

0123

IVD

CALEX®, IBDoc® ja CalApp® ovat BÜHLMANN-yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä monissa maissa.
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