
ערכת ™CalproSmart  לבדיקה עצמית המיועדת למדידת ערכי 

קלפרוטקטין בדגימת צואה של מטופלים עם מחלת מעי דלקתית
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יישומון  עם  בשילוב  אנושיות  צואה  בדגימות  קלפרוטקטין  ערכי  למדידת  שיטה  היא  עצמית  לבדיקה    CalproSmart™ ערכת 

™CalproSmart  ייעודי לטלפון חכם )סמארטפון(. מטרת הבדיקה היא לעזור לנטר את רמת המחלה אצל מטופלים עם מחלות מעי דלקתיות 
.)IBD(

.)in vitro( הבדיקה מיועדת לשימוש חוץ-גופי

מחדירּות  לנוע  עשוי  הנזק  המעי(.  )רירית  המעיים  של  האפיתליוני  לציפוי  לנזק  לגרום  עלולים  העיכול  בדרכי  אורגניות  מחלות  של  שונים  סוגים 

מוגברת של הרירית ועד לדלקת ולהתכייבויות. תוכן המעי הוא עתיר חיידקים ומיקרואורגניזמים אחרים המפרישים חומרים העלולים להיות רעילים 

המעי  חלל  לתוך  לנדוד   ,)PMN( פולימורפונוקלאריים  נויטרופיליים  גרנולוציטים  במיוחד  לבנים,  דם  תאי  ממריצים  הם  כלומר,  כימוטקטיים,  או 

שם הם מפרישים את תכולתם, כולל חומרים אנטימיקרוביים כמו קלפרוטקטין. חלבון זה מהווה כ-60% מסך החלבונים בציטופלסמה של התאים 
הפולימורפונוקלאריים PMN(( 2( וניתן להעריך במהימנות את ערכיו בדגימות צואה המאוחסנות במשך עד שבעה ימים בטמפרטורת הסביבה.3(

קלפרוטקטין הוא חלבון במשקל 36 קילודלתון הקושר סידן ואבץ 4(, שאותו מייצרים תאים פולימורפונוקלאריים, מונוציטים ותאי אפיתליון קשקשי 

)מלבד התאים בעור רגיל(.5.6( לאחר קשירת הסידן הוא יכול לעמוד עמיד בפני פירוק על-ידי תאי דם לבנים ואנזימי חיידקים.3.7( באמצעות תחרות עם 

אנזימים שונים על כמויות מקומיות מוגבלות של אבץ, קלפרוטקטין מסוגל לעכב אנזימים רבים התלויים באבץ 8( וכך להרוג בתרבית מיקרואורגניזמים 

גורמים לשפעול של  וסרטן,  זיהומים חיידקיים, דלקת מפרקים שגרונית  ובני אדם.9.10( סוגים שונים של מחלות, לדוגמה,  או תאים של בעלי חיים 

בחומרים  או  בנוזל החניכיים, בשתן  בנוזל המפרקי,  והשדרה,  בנוזל המוח  בפלזמה,  גבוהות של קלפרוטקטין  ולרמות  פולימורפונוקלאריים  תאים 
אנושיים אחרים.1(

ושיהיה ניתן  חשוב במיוחד שיהיה מתאם בין ריכוז הקלפרוטקטין בצואה לבין מספר התאים הפולימורפונוקלאריים הנודדים לתוך חלל המעי,11( 

יהיה לגלות אותו באופן מהימן גם בדגימות צואה אקראיות קטנות )פחות מגרם אחד(.3.12( כמו כן, במחלות אורגניות של המעי קיים אות חזק של 

קלפרוטקטין, כלומר באופן קבוע הרמות הן פי חמישה עד פי כמה אלפים מערך הייחוס העליון באנשים בריאים,3,13,14,15( רמה המצביעה על דלקת 

של המעי.

בטיפול במחלת מעי דלקתית, ריפוי הרירית הוא המטרה המיטבית, ובבדיקת קלפרוטקטין בצואה ניתן לראות אם המטרה הושגה. אצל מטופלים 

רבים עם מחלת מעי דלקתית הנמצאים בהפוגה קלינית ויש להם רמות תקינות של חלבון מגיב CRP( C( עדיין יש דלקת מתמשכת,16( המתבטאת 

ברמות גבוהות של קלפרוטקטין בצואה. מטופלים אלה נמצאים בסיכון מוגבר להישנות המחלה בתוך מספר חודשים.17( אם ניתן יהיה להשיג ריפוי 

של הרירית, יקטן הסיכון להישנות המחלה ולצורך בטיפול רפואי יקר ו/או בניתוח בטן גדול.18.19( כאשר רמות הקלפרוטקטין מגיעות לערכים התקינים, 

20(. יש לשקול את הסיכון והחומרה של תופעות לוואי לטיפול מול הסיכון לדלקת מתמשכת, הישנות חמורה של המחלה  יושג ריפוי של הרירית 

וסיבוכים.

החשיבות של השגת ריפוי של הרירית דווחה בסקירות מדעיות21-29( ומאמרים מדעיים רבים.30-35(

ולעתים קרובות  ועד שלהי הבגרות,  בילדות המוקדמת  ומחלת קרוהן, עלולות להופיע  כיבית של המעי הגס  לדוגמה, דלקת  מחלות מעי דלקתיות, 

™CalproSmart  לבדיקה עצמית מאפשרת  האבחנה מתאחרת בשל תסמינים מעורפלים או חוסר רצון לבצע אנדוסקופיה וביופסיה. ערכת 

למטופלים עם מחלת מעי דלקתית לנטר את רמת המחלה בביתם, ולהבטיח משטר טיפול רפואי יעיל ואזהרה מוקדמת במקרה של הישנות.

 מטרת השימוש  

 רקע 
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ערכת ™CalproSmart  לבדיקה עצמית מבוססת על הכנה של תמצית צואה באמצעות בופר למיצוי צואה. רמת הקלפרוטקטין נקבעת לפי 

בדיקת התמצית בתבחין חיסוניהספציפי לקלפרוטקטין.

לקלפרוטקטין. קלפרוטקטין  לזהב הנקשרים  נוגדנים מצומדים  להגיב עם  לה  ומאפשרים  לוחית הבדיקה  מניחים את הדגימה בשקע הדגימה של 

להיווצרות קו  גורם  לנוגדנים ספציפיים לקלפרוטקטין המקובעים על קו הבדיקה. הקיבוע  ונקשרים  יחד לאורך הקרומית  נעים  ותצמיד הנוגדנים 

בדגימה  הקלפרוטקטין  ריכוז  את  מחשבים  ההדגרה  זמן  סיום  לאחר  הבקרה.  קו  על  מתקבע  קשור  אנטיגן  כל  ללא  לזהב  מקושר  נוגדן  הבדיקה. 

™CalproSmart  לטלפון החכם )סמאטרפון(. עוצמת הצבע היא יחסית לריכוז הקלפרוטקטין בדגימה. הדגימה מכוילת  יישומון  באמצעות 

באמצעות תמציות צואה בריכוזים ידועים, שנקבעו באמצעות CalproLab™ ALP Calprotectin ELISA )ערכה לבדיקת קלפרוטקטין 

.)CALP0170 ’מוצר מס ,Calpro AS( )ELISA בשיטת

4.1.  ריאגנטים ורכיבים המסופקים עם הערכה
 חומרים  

:)EasySampler( איזי-סמפלר

מבחנת המיצוי:

לוחיות לבדיקה מהירה:

מסגרת תומכת:

ניירות איסוף חד פעמיים עבור דגימות צואה, וכפפות ניטריל.

מבחנה למיצוי צואה, ממולאת מראש בבופר Calpro  בנפח 5 מ”ל. המבחנה מיועדת לאיסוף 

דגימת צואה במשקל 10 מ”ג ולייצור תמצית בריכוז של 1:500.

לחות. הלוחיות  ומכילה שקית של חומר סופח  רדיד אלומיניום  בתוך  בנפרד  לוחית אטומה  כל 

מיועדות לשימוש חד-פעמי.

ברקוד  מסגרת פלסטיק מלבנית עם פתח להנחת לוחית  הבדיקה המהירה. על הלוחית מודפס 

ולקרוא  והבדיקה  ליישומון הטלפון החכם לזהות את מיקום קויהבקרה  QR( המאפשר  )קוד 

את התוצאה .

4.2.  חומרים וציוד נדרשים שאינם מסופקים

    טישיו או מגבת נייר

 עקרון הבדיקה 
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5.  יציבות ואחסון

6.  הכנת הריאגנט

כאשר הריאגנטים של הערכות מאוחסנים לא פתוחים בטמפרטורה של C°2-8, הם יציבים עד תאריך התפוגה המודפס על התווית.

יש להימנע מחשיפה לטמפרטורה גבוהה וקרני שמש ישירות.

 לפני תחילת הבדיקה יש לאפשר לכל הריאגנטים, הדגימות ולוחיות הבדיקה להגיע לטמפרטורת החדר 

)18-25°C(. הוצא יחידה אחת מכל אחד מהפריטים הבאים: נייר איסוף, זוג כפפות ניטריל, מבחנת המיצוי הממולאת מראש, לוחית הבדיקה 
המהירה ומסגרת תומכת. פתח את האריזות והכן את הפריטים.

 6.1.  איזי-סמפלר
הוצא משקית הפלסטיק נייר איסוף אחד וזוג אחד של כפפות ניטריל. פתח את קיפולי הנייר  ובדוק שהוא שלם וללא פגע.

 6.2.  לוחית הבדיקה
לפני הבדיקה הוצא את לוחית הבדיקה המהירה המוכנה לשימוש משקית האלומיניום. בדוק שהלוחית והקרומית בחלון הבדיקה שלמות וללא פגע.

 6.3.  רישום והורדת היישומון
עם רישום המטופל, המשתמש מהמרפאה )הרופא המטפל או האחות בגסטרואנטרולוגיה( יזין למערכת את השם, תאריך הלידה וכתובת הדואר 

האלקטרוני של המטופל. עם השלמת הפעולה, המטופל יקבל לכתובת שנרשמה הודעת דוא”ל בנוסח הבא:

……………………………………………

 שלום )שם המטופל(,

.calprosmart.com-חשבון חדש נוצר עבורך ב 

 עליך להגדיר סיסמה. לשם כך היכנס לדף האינטרנט הבא:

http://calprosmart.com/password_res 
תוקפו של דף זה יפוג לאחר 24 שעות. עם זאת, תוכל לבקש בכל עת לאפס שוב את הסיסמה.

 בתודה,

.Calpro צוות

……………………………………………

לאחר שהמטופל יסיים להגדיר את הסיסמה, הוא יוכל להוריד את יישומון ™CalproSmart  מחנות האפליקציות של iTunes או מחנות 

Play של גוגל.

חשוב: כדי להשתמש ביישומון על המטופל לאשר את ההסכם למשתמש קצה.
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הדגרהערבובהכנה

7.  לקיחת הדגימה והכנתה

הליך הבדיקה מוסבר בהוראות השימוש המצורפות יישומון ™CalproSmart , הכולל הסברים מילוליים ואיורים לכל שלב. ביישומון מופיע גם 

קישור לסרטון הדרכה.

היכנס ליישומון ™CalproSmart  לפני הכנת הבדיקה. דרוש חיבור לאינטרנט בזמן הכניסה ליישומון.

7.1.  איסוף דגימת צואה

לפני הדבקת נייר האיסוף, הרם את מושב השירותים וייבש את האסלה, כדי להדביק את הנייר על משטח נקי ויבש.

פתח את נירר האיסוף. הסר מהצד הרחב שלו  את שני כיסויי המדבקה והדבק אותם על הצד האחורי של האסלה.

הסר את הכיסויים משאר המדבקות והדבק את החלק הקדמי של הנייר על כל אחד מצדי האסלה. השאר מקום בצד הקדמי של הנייר בכדי 

להשליך דרכו נייר טואלט. חשוב להדביק את נייר האיסוף כך שייווצר אזור שממנו ניתן יהיה לקחת את הדגימה.

לבסוף, הורד חזרה את מושב האסלה. כעת נייר האיסוף מוכן לשימוש. שב ועשה את צרכיך )צואה(.

2

3

4      
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7.2.  מיצוי באמצעות מכשיר המיצוי

לבש את כפפות הניטריל. סובב את המכסה הלבן נגד כיוון השעון ומשוך את המכסה והמקלון היישר כלפי מעלה. הנח את המבחנה עם 

המתאם הכחול בצורה יציבה, . הכנס קצה אחד של המקלון לתוך דגימת הצואה כך ששני החריצים במקלון יתמלאו לחלוטין. אם ניתן, יש 

להכניס את המקלון שוב ושוב למקומות שונים בצואה. יש לוודא שלא ייכנסו בועות אוויר לחריצים. כמו כן יש לוודא שלא ייכנסו אליהם 

גרעינים, סיבים וכדומה.

החזק את המבחנה עם המכסה הכחול )מתאם( ולחץ את המקלון עם הצואה דרך החור שבמתאם הכחול. העברת המקלון בפתח המשפך 

מורידה את עודף הצואה. הברג את המכסה הלבן על המתאם הכחול בכיוון השעון, עד שתרגיש נקישה והוא ייעצר. ודא שהמבחנה סגורה 

לחלוטין ונער אותה במשך 3 דקות.

7.3.  הליך הבדיקה

 הכנה: קרא את פרוטוקול הבדיקה בקפידה לפני ביצוע התבחין.

הנח את לוחית הבדיקה המהירה במסגרת התומכת.

הסר את המכסה האדום. טפטף את הטיפה הראשונה בצד )למשל, באסלה( ואל תשתמש בה. נגב את קצה המכשיר עם נייר כדי לוודא 

שהקצה יבש.
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החזק את המכשיר אנכית מעל ללוחית הבדיקה וטפטף 2 טיפות )כמות שוות ערך ל-80 מיקרוליטר( על הבדיקה המהירה. הנח לדגימה 

לעמוד בטמפרטורת החדר במשך 15 דקות.

חשוב: אתה אמור להבחין בחלון המכל בתנועת הנוזל שטפטפת. אם אינך רואה את תנועת הנוזל בתוך 30 שניות, הוסף טיפה אחת של 

תמצית לקבלת תנועה רגילה של הנוזל.

7.4.  ביצוע הבדיקה

החזק את הטלפון החכם בצורה אופקית מעל למסגרת התומכת שבה מונחת הבדיקה המהירה.

כאשר יישומון הטלפון החכם יזהה את הברקוד, קו הבדיקה וקו הבקרה, הטלפון יצלם אוטומטית תמונה. היישומון מתרגם את עוצמת 

הצבע של הקווים לריכוז קלפרוטקטין במ”ג/ק”ג בצואה של המטופל.

התוצאה מתקבלת בצבעי רמזור המשקפים את מצב המטופל )ירוק ]0-200 מ”ג/ק”ג[ = מחלה קלה, צהוב ]200-500 מ”ג/ק”ג[ = מחלה 

בינונית, אדום ]מעל 500 מ”ג/ק”ג[ = מחלה חמורה(.

תוצאות הבדיקה נשלחות אוטומטית לפורטל CalproSmart, שם יוכל לצפות בהן הרופא המטפל.

7.5  השלכה

בסיום הבדיקה הסר את הכפפות. הכנס את מכשיר המיצוי המשומש, לוחית הבדיקה המהירה והכפפות לשקית הפלסטיק הריקה של נייר 

הדגימה והשלך אותה. רחץ ידיים כדי למנוע זיהום של הדגימה.

חשוב: אין להשליך את המסגרת התומכת! יש להשתמש בה עבור כל הבדיקות בערכת ™CalproSmart . הערכה כוללת מסגרת תומכת 

נוספת למקרה שתשליך או תאבד את המסגרת התומכת.

הסר את המדבקות של נייר האיסוף משולי האסלה והנח לו לצנוח לתוכה. הדח עליו את המים.

חשוב: במכל הדחה דו-כמותי יש ללחוץ על כפתור ההדחה המלאה. אם יש צורך, חזור על ההדחה פעם שניה. אם נותרו על האסלה שאריות 

דבק ניתן להסירן בקלות באלכוהול.

2
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 מגבלות ההליך  

8.  בקרת איכות

9.  פירוש התוצאות

ריכוז הקלפרוטקטין  צבע רמת הפעילות של המחלה 

< 500 מ”ג/ק”ג  אדום פעילות מחלה חמורה

200-500 מ”ג/ק”ג צהוב פעילות מחלה בינונית

< 500 מ”ג/ק”ג ירוק פעילות מחלה קלה

ומוגדרים היטב. אם הקווים חסרים או שאיכות הקווים אינה קבילה, תופיע הודעת שגיאה.  ברורים  להיות  והבדיקה צריכים  קווי הבקרה 

במקרה כזה יש לערוך בדיקה חדשה.

אם הברקוד ניזוק, התוכנה לא תמצא את לוחית הבדיקה ותופיע הודעת שגיאה.

הערה: אין לקבוע אבחנה על סמך תוצאה של בדיקה יחידה. למרות שיש לבסס אבחנה בעיקר על עבר רפואי ותסמינים, התוצאות של בדיקת 

™CalproSmart  יכולות לתת ערך מוסף חשוב לגבי ביצוע בדיקות נוספות, כמו אנדוסקופיה. ניתן להשתמש באותה תמצית צואה )שהוכנה 
  . CalproSmart™ בהתאם להוראות בסעיף 7( בכל בדיקות

הליך: כדי לקבל תוצאה מדויקת חשוב להקפיד לפעול על-פי ההוראות.

שני החריצים של מקלון מכשיר המיצוי צריכים להיות מלאים לגמרי. אם ניתן, יש להכניס את המקלון שוב ושוב למקומות שונים בצואה. יש לוודא 

שלא ייכנסו בועות אוויר לחריצים. כמו כן יש לוודא שלא ייכנסו אליהם גרעינים, סיבים וכדומה. כאשר הדגימה נוזלית מאוד, יש להכניס את 

המקלון לעומק הדגימה כדי לוודא שהחריצים יתמלאו לחלוטין.

כאשר מטפטפים את שתי טיפות התמצית על הבדיקה המהירה, יש להחזיק את מכשיר המיצוי בצורה אנכית מעל לשקע הנחת הדגימה. הטיית 

מכשיר המיצוי עלולה לגרום לקבלת נפח שגוי של טיפות.

 חשוב: הליך שבוצע לא נכון, איסוף כמות שגויה של דגימת צואה או הנחת נפח שגוי של תמצית על לוחית

הבדיקה המהירה עלולים כולם לגרום לשגיאה חיובית כוזבת או שלילית כוזבת.

המשתמש בערכת ™CalproSmart  לבדיקה עצמית חייב להתייעץ עם רופא לפני החלפת טיפול תרופתי על סמך התוצאות, אלא אם כן הרופא 

המטפל נתן לו הוראות מראש.
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 אמצעי זהירות ואזהרות 

היצרן פועל על-פי סעיף 1 פסקה 2b של ההנחיה האירופית EC/98/79 לגבי שימוש במכשירים רפואיים לאבחון חוץ גופי )in vitro(, במטרה 

להבטיח את ההתאמה, הביצועים והבטיחות של המוצר. לכן יש לפעול בקפידה על-פי הליך הבדיקה, המידע, אמצעי הזהירות והאזהרות המופיעים 

בהוראות השימוש. יש לתקף את השימוש בערכות הבדיקה עם מכשירי בדיקה )אנלייזרים( וציוד דומה. אסור לערוך כל שינוי בעיצוב, בהרכב ובהליך 

הבדיקה. כמו כן אין להשתמש בה שימוש כלשהו בשילוב עם מוצרים אחרים שלא קיבלו את אישור היצרן. שינויים כאלה יהיו באחריות המשתמש 

עצמו. היצרן אינו אחראי לתוצאות שגויות ולתקריות שייגרמו כתוצאה מהן. היצרן אינו אחראי לכל תוצאה שתתקבל מפענוח חזותי של דגימות 

המטופל.

לשימוש במסגרת אבחון חוץ-גופי בלבד.

לפני עריכת הבדיקה יש לקרוא בקפידה את הוראות השימוש.

כאשר מטפטפים את שתי טיפות התמצית על הבדיקה המהירה, יש להקפיד להחזיק את מכשיר המיצוי בצורה אנכית מעל לשקע הנחת הדגימה. 

הטיית מכשיר המיצוי עלולה לגרום לקבלת נפח שגוי של טיפות.

אין לקרוא את אותה לוחית הבדיקה מספר פעמים. אם עבר הזמן המוקצב לקריאת תוצאת הבדיקה, חובה לבצע שוב את הבדיקה מתחילתה 

באמצעות מכשיר מיצוי חדש ולוחית חדשה לבדיקה מהירה.

יש לוודא תמיד ששני חריצי המקלון של מכשיר המיצוי מלאים לחלוטין. כאשר הדגימה נוזלית מאוד, יש להכניס את המקלון לעומק הדגימה כדי 

לוודא שהחריצים יתמלאו לחלוטין.

אין לבצע את הבדיקה בחדר חשוך.

אין להחליף בין ריאגנטים מאצוות ייצור שונות.

אין להשתמש בריאגנטים מיצרנים אחרים עם ריאגנטים מערכה זו.

אין להשתמש בריאגנטים לאחר תאריך התפוגה המודפס על התווית.

בופר המיצוי מכיל אזיד הנתרן בריכוז של פחות מ-0.1% )משקל לנפח(.

 הוראות השלכה

תמציות צואה הן חומר העלול להיות מזהם ויש להתייחס אליהן כאל פסולת מסוכנת. לאחר השימוש במכשיר המיצוי יש להקפיד לסגור אותו 

לגמרי, כדי למנוע דליפה לסביבה/שפיכה על הסביבה. את כל הרכיבים המשומשים )מלבד נייר האיסוף ( יש להכניס לשקית הפלסטיק הריקה של 

נייר הדגימה, לסגור אותה היטב ולהשליכה.
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CALPRO )קלפרו( הוא סימן מסחר רשום של CALPRO AS, Lysaker, Norway                                                                          גרסה 05 )08.05.17(

קוד המוצר: CAL200 )10 בדיקות(, CAL250 )5 בדיקות(, CAL230 )3 בדיקות(

דלקתית מעי  מחלת  עם  מטופלים  של  צואה  בדגימת  קלפרוטקטין  ערכי  למדוד  מיועדת  עצמית  לבדיקה    CalproSmart™  ערכת 

מפתח סמלים 

)in vitro( מכשיר רפואי לאבחון חוץ-גופי

מספר אצווה

תאריך תפוגה

 טמפרטורת אחסון

CE סמל

מספר קטלוגי

מכיל חומר בכמות המספיקה עבור n בדיקות
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