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F-Hemoglobin (imm) Fecal Blood (SWE05350) 
 

Bakgrund, indikation och tolkning 

Normalt förloras med faeces 1-2 mL blod från mag/tarmkanalen per dygn. Förlusterna ökar vid gastrit, 

magsår, kärlmissbildningar, blödningar och tumörer i magtarmkanalen. Blodförlustens storlek är vid 

maligniteter relaterad till både tumörformernas stadium och patientens överlevnad [1,2]. Tidigare har 

metoder använts som mäter peroxidasaktivitet frisläppt från blodkroppar men dessa metoder är inte 

specifika för humant blod och inaktiveras därtill av rikligt intag av C-vitamin [3]. Actim Fecal Blood, 

med sina humanspecifika antikroppar, saknar dessa interferenser och kräver ingen speciell 

dietförberedelse [4]. Metoden har låg känslighet för blödningar från övre magtarmkanalen eftersom 

hemoglobin från blödning hinner brytas ner under tarmpassagen. Metoden har däremot hög känslighet 

och specificitet för humant hemoglobin från blödningar från tjocktarmen, och anses speciellt lämpad 

för detektion och uppföljning av coloncancer [3].  

Analysprincip 

Testen baserar sig på immunokromatografiteknik. Den utnyttjar två olika monoklonala antikroppar mot 

humant hemoglobin. En är bunden till blåfärgade latexpartiklar och den andra är fäst på membranet. 

Vätska absorberas och sugs upp utefter stickan. Humant hemoglobin binds till latexpartiklarna. 

Latexpartiklarna som bundit till humant hemoglobin kommer att fastna på de antikroppar som är 

fastsatta på membranet. En blå horisontell linje kommer att bildas. Ovanför bildas en andra blå 

kontrollinje [4]. 

 

Referensintervall 

Negativ reaktion 

 

Metodkarakteristika 

 

Interferenser och felkällor 

Eftersom blödning kan vara intermittent rekommenderas upprepad provtagning och analys. 

Prov bör inte tas i samband med menstruation eller blödande hemorrojder.   

Läkemedelsbehandling som NSAID och Waran ger på grund av ökad blödningsbenägenhet ökad 

förekomst av F-Hb [5]. 

Viktigt att provburken vänds sakta upp och ner när teststickan satts i. Hela vändningsproceduren 

ska ta 2 sekunder. 

Teststickor som förvarats i ej tillsluten burk och blivit fuktiga ger felaktigt resultat. 

 

Mätområde 

Kvalitativ metod 
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Detektionsgräns 

50 µg/L [4] 

 

Mätosäkerhet 

Kvalitativ metod 

Spårbarhet 

Kvalitativ metod 

 

Ackreditering 

Metoden är ej ackrediterad 

 

Referenser 

1. Digby J et al. Faecal haemoglobin concentration is related to severity of colorectal 

neoplasia. J Clin Pathol 2013;66:415-419  

2. Chen LS et al. Impact of faecal haemoglobin concentration on colorectal cancer 

mortality and all-cause death. BMJ Open 2013;3:e003740 doi:10.1136/bmjopen-

2013-003740  

3. Guittet L et al. Comparison of a guaiac based and an immunochemical faecal occult 

blood test in screening for colorectal cancer in a general average risk population . Gut 

2007;56:210-214. 

4. Aidian, Snabbtester Fecalt okult blod (FOB)  

https://www.aidian.se/uploads/SE-Produktmaterial/ES-

Products/8107_01SE_Gastro_Rapid_Tests_Family_Brochure_web.pdf 

5. Blackshear JL, et al. Fecal Hemoglobin Excretion in Elderly Patients With Atrial 

Fibrillation Combined Aspirin and Low-Dose Warfarin vs Conventional Warfarin 

Therapy. Arch Intern Med. 1996;156(6):658-660.  

http://jcp.bmj.com/search?author1=Jayne+Digby&sortspec=date&submit=Submit
http://bmjopen.bmj.com/search?author1=Li-Sheng+Chen&sortspec=date&submit=Submit
http://gut.bmj.com/search?author1=L+Guittet&sortspec=date&submit=Submit
https://www.aidian.se/uploads/SE-Produktmaterial/ES-Products/8107_01SE_Gastro_Rapid_Tests_Family_Brochure_web.pdf

